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 متهيد

الفقه القرآين أو فقه القرآن أو فقه آيات األحكام أو أحكام القرآن بحسب 

خذ من النص  القرآين موضوعًا لدراسته ومرجعًا الستنباط التسمية املوروثة، فقٌه يت  

األحكام الرشعية منه، فهو ملتقى علمني إسالمي ني اثنني: أحدمها تفسري القرآن 

ثانيهام علم الفقه اإلسالمي، فجهود هذين العلمني املتمركزة عىل اآليات الكريم، و

ن الفقه القرآين، ومن هنا حيتاج الفقه  املعني ة بالشأن الفقهي واألحكامي هي التي تكو 

 القرآين إىل خربٍة تفسريية وأخرى فقهي ة.

ة، ألسباٍب داخليوحيظى الفقه القرآين يف العقود األخرية بأمهي   وخارجي ة  ةة خاص 

ل دعوةً  ض هلا بعون اهلل، فهو يشك  داخلي ة للعودة إىل القرآن الكريم  سوف نتعر 

ًة،أكرب يف الدراسات الدينية ع واالهتامم به بشكلٍ  ة ام  ل ه يشك   أن  كام .ويف الفقه خاص 

ةً  م بمعارضة القرآن الكريم يف نتائجه،  ماد  نقدية عىل الفقه اإلسالمي تارًة؛ حيث اّت 

ل الناقدون ة نقدي  وماد جمموعة من ة عىل القرآن الكريم نفسه أخرى، حيث سج 

ات عىل النظام الترشيعي القرآين، األمر الذي بات يستدعي كشكالي  اإلتساؤالت وال

ة التصو    رية والتصديقي ة لعلم الفقه القرآين، وهو مادراسة األصول واملعامل النظري 

إن كشاء اهلل تعاىل، فليس له  جدًا يلأو  ٍل ستحاول هذه الوريقات اإلطاللة عىل مدخ

ة العاممدخل ل هدفنا هنا هو الدراسة التطبيقية آليات األحكام، بل ة لدراسة النظري 

ق هبذا امللف  املهم جدًا اليوم. إنه بحث أكشبه بخارطة أولية للموضوع. فيام يتعل  





 
 

 

 

 

 

 لفقه القرآنيمفهوم ا

د منه ـ تبعًا لالجتاهات الفقهي ة املعارصة ـ أحويقصد  «الفقه القرآين»ُيطلق عنوان 

 املعاين التالية:

 ئي )االجتاه املدرسي(املعنى األّول: الفقه القرآني التجزي

وهو املعنى السائد يف املوروث اإلسالمي، وهو ذلك الفقه الذي نحصل عليه من 

تج عن ينخالل دراسة آيات األحكام، فالفقيه يقوم باالجتهاد يف آيات األحكام، ف

 ه القرآين.ذلك فقهُ 

 ودراسة آيات األحكام:

ة بآيات األحكام، ـ ق 1 د تكون بنحٍو مستقل، كام هي احلال مع املصن فات اخلاص 

ق األردبييل عند اإلمامي ة، ورشح آيات األحكام للفاضل حييى  كزبدة البيان للمحق 

اص منيل الربن حممد احلسني عند الزيدية، وأحكام القرآن ألمحد بن ع  ازي اجلص 

األحكام جمموعًة جي دة  حيث صن ف العلامء املسلمون يف فقه آيات أهل السن ة و...

 من الكتب، ستأيت اإلكشارة لبعضها. 

 بدوره يقع أيضًا عىل نحوين:وهذا  ،وقد تكون بنحٍو غري مستقل   ـ 2

مه الفقهاء، السيام الذين يملكون موسوعاٍت فقهي ة كبرية، تتبعأ ـ  ر يف هذه ثما قد 

املوسوعات بحوثهم االجتهادية يف آيات األحكام، كالسيد اخلوئي عند اإلمامي ة، 
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 واإلمام الشافعي عند أهل السن ة.

ون الذين يملكون موسوعاٍت تفسريية كشاملة أو كشبه كشاملة  ب ـ مه املفّس  ما قد 

انت ك آليات القرآن الكريم، فمن الطبيعي أن نستخرج من تفاسريهم أحيانًا ـ إذا

مبني ًة عىل التفصيل ال االختصار ـ فقهًا قرآنيًا، هو تلك البحوث املتعل قة بتفسري آيات 

األحكام، وهذا ما يمكن أن نجده عند الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب )التفسري 

 الكبري(، وعند العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان إىل حد  جي د.

لت آيات األحكام فهي تغوص يف أبعادها الفقهي ة، كل  التفاسري لو تناو تلكن ليس

 فليالحظ ذلك جي دًا، وذلك مثل تفاسري البغوي والثعلبي وحممد جواد مغنية و..

 هذا هو فقه القرآن بحسب املعنى املوروث، والذي يتمي ز بام ييل:

ة الفقهية املعني ة فيه لدراستها قرآنيًا، بل تؤخذ اآليات،  ـ 1 ما إال تؤخذ النظري 

مًة إىل األبواب الفقهي ة، ال أننا نبحث  عًة يف البحث التفسريي أو الفقهي، أو مقس  موز 

ة فقه الدولة يف القرآن الكريم مثاًل.  يف نظري 

ها بة عىل دراسة آيات األحكام فيه هنائيًة ما مل نضم إليعترب النتائج املرتت  ال تُ  ـ 2

صًا أو مقي دًا أو غري سائر مصادر االجتهاد كالسن ة والعقل وغري ذ لك، فقد نجد خمص 

بحث ة قبل أن يستكملوا الهلذا ال خيرج الفقهاء القرآني ون هنا بنتيجٍة فقهي  وذلك، 

، الرشعي نباطة االستنية االجتهادية التي يؤمنون هبا يف عملي  نظرًا للبُ  ؛الفقهيَّ نفسه

 والتي ال تكتفي بدراسة النص  القرآين.

 ملوضوعي )االجتاه احلديث(قه القرآني االف املعنى الثاني:

قرآين الفقه ال» :هالذي بدأنا نلمس له حضورًا يف العقود األخرية، ويمكن تسميتُ وهو 

م من فقٍه قرآين قد يصح  تسميته بالفقه القرآين «ياملوضوع  لتجزيئي.ا، يف مقابل ما تقد 
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لكام يف امل اتوالفرق هو أن  الفقه القرآين باملعنى الثاين ال يتناول اآلي ، عنى األو 

، ثم حياول اخلروج بنتيجة  فليست هي مفتاح بحثه، إنام يتناول املوضوَع الفقهي 

 قرآني ة منه من خالل تتب ٍع كشامل ملجمل عنارص املوضوع يف ضوء القرآن الكريم.

ولكي أوضح الفكرة أكثر، نحن نجد فرقًا بني كشخص يسري عىل ترتيب اآليات 

رها واحًدة تلو األخرى، أو مجمع آيات األحكام ويفس   ،بطة بالفقهاملرت كتلفينتقي 

م، توماذا ويصن فها عىل األبواب الفقهي ة، ثم يأخذ كل  جمموعة، فيدرس ماذا تعطي  قد 

ةً  ل..مكتملًة وقد ال تش ومجمع النتائج التي خرج هبا من خالل بحثه، وقد تشكل نظري   ك 

ه فقهيٌّ موضوعي، فهو يأخذ مثاًل قُ هذا الشخص خيتلف عن كشخٍص آخر منطل

قه ة وفم العنوان إىل فروعه، كفقه السلطة الداخلي  عنوان فقه الدولة، ثم يقس  

العالقات اخلارجية وفقه احلرب والسلم وفقه احلاكم والرعية وغري ذلك، ثم يذهب 

ًة مكتملة )بالنسبة للقرآن( حول الدولة وأحكا ،ناحية كتاب اهلل ها، مليأخذ منه نظري 

راد تعبئة صناديقها باألفكار، ال أن  هناك آياٍت ففي هذه احلال هناك خارطة كاملة يُ 

 مجب املرور عليها، وأخذ جمموعة من األفكار منها فحسب.

قسامن أيضًا فقه ي ،فالتفسري التجزيئي والتفسري املوضوعي هبذا املعنى ،وعليه

 القرآن أو فقه آيات األحكام.

 ملرجعي )اجتاه القرآنّيني(قه القرآني االف املعنى الثالث:

وهو الذي ينادي به القرآني ون ـ باملعنى العام ال اخلاص  ـ يف العامل اإلسالمي، 

ويقصدون منه أن  الفقه البد وأن يكون قرآنياً دائاًم، وهذه اجلملة هلا بدورها مدلوالن 

 :تبعًا هلامينقسم القرآنيون 

حيث يذهب هؤالء إىل مرجعي ة القرآن  ،خف  املدلول األول: وهو املدلول األ
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الكريم يف االستنتاج الفقهي، ويف حماكمة سائر مصادر االجتهاد، السيام احلديث 

أو ضعيف من خالل  ه صحيٌح كم عليه بأن  الرشيف، فكل  حديث البد وأن ال حُي 

 روحهام وافق القرآن باملعيار هو العرض عىل القرآن، ف السند والتاريخ فحسب، بل

 ومضمونه أخذنا به وإال طرحناه.

د مع األحاديث أحيانًا، وهلذا فهو يرى أن  البحوث الفقهي   البد  ةهذا الفريق يتشد 

وأنت تطالعها أن ّتيمن عليها املناخات القرآنية وليس احلديث، أي أن يشعر 

الح احلديث مقابل تغييبه لصالقرآين يف البحث الفقهي، يف  اإلنسان بحضور النص  

 مجاعات أو غري ذلك.اإلأو 

،  ـحيث يذهب أنصاره املصطلح عليهم ب املدلول الثاين: وهو املدلول األشد 

، إىل اعتبار الفقه قرآنيًا فقط دائاًم وأبدًا، وأنه البد  من حذف السن ة (القرآني ون)

 فقهٍ  بناءُ أن الالزم هو واإلمجاع والشهرة وسن ة السلف وغري ذلك حذفًا تامًا هنائيًا، و

لعقل ايمكن ضم  ال يعرف مصدرًا لالجتهاد غري القرآن الكريم، وعىل أبعد تقدير 

. فعندما نقول: الفقه القرآين هنا، فهذا عندهم ليس من باب التقييد، بل من باب إليه

ا الفقه غري القرآين فليس فال يكون إال قرآنياً اإلسالمي التوضيح؛ إذ الفقه  قهًا ، وأم 

 .ة اإلسالمي ة واإلهلي ةمنسوبًا إىل الرشيع

نا «فقه القرآن»هذه هي املعاين األساسي ة لـ  ، وهناك املعنى اللغوي الذي ال هيم 

ل، وعليه فيكون علم التفسري كل ه  هنا، وهو فهم القرآن؛ إذ الفقه بمعنى الفهم والتأم 

 حتى يف غري آيات األحكام فقهًا قرآنيًا، أي فهاًم للقرآن الكريم.

م الفقه القرآين بحسب جماله التداويل عند االجتاهات الفكرية يف العامل هذا هو مفهو

  اإلسالمي املعارص.



 

 

 

 

 

 

 موضوع الفقه القرآني

 أو

 حكام(ماّدة االشتغال الفقهي )آيات األ

 

ضعها فقه القرآن للبحث واالستنباط؟  ما هي املادة التي ُيخ

ا أن ندرس آيات األحكام يتطل ب من  ما اجلواب واضح، هي آيات األحكام، وهذا 

ة االكشتغال يف الفقه القرآين.  بنحٍو عام؛ لفهم موضوع أو ماد 

البد  من احلديث عن جمموعة  ،«آيات األحكام»ولكي نطل  بنظرٍة عامة عىل 

 نقاط:

 فات، املفهوم والتعرياألحكام آيات 

 ،ال نريد أن نستهلك وقتنا يف الترشيح اللغوي لكلمتي: آيات ـ وأحكام

 أو أغلب ل  ن ال نجد يف الرتاث القديم عند كفاملفروض وضوحهام هنا، وهلذا نح

من َكَتب يف آيات األحكام، بمن فيهم من أل ف بشكٍل مستقل  يف ذلك، ال نجد حديثًا 

 ـيف تقديري ـ عن تعريف آيات األحكام ورشح معنى هذا املصطلح، وليس ذلك 

 عادي للقرآن هذا املصطلح سوى إىل فهمٍ إذ ال حيتاج فهم  ؛إال لوضوحه وبداهته
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 .والفقه، لنفهم الكلمتني معًا، كام يقول بعض الباحثني املعارصين

وال نجد تعريفًا هلذا العنوان إال يف أوساط الباحثني املعارصين، وهذه بعض 

 التعريفات:

اآليات »ما جاء يف بعض املوسوعات املعارصة، من أن  آيات األحكام هي:  ـ 1

 .«تي تتعل ق بغرض الفقيه الستنباطه منها حكاًم رشعياً ال

ن األحكام الفقهي ة التي »جاء عند الذهبي، حيث قال: ما  ـ 2 اآليات التي تتضم 

 .«تتعل ق بمصالح العباد يف دنياهم وأخراهم

، حيث قال: ـ  3 ن ترشيعاٍت كلي ة»ما ذكره صاحب امليّس   .«اآليات التي تتضم 

 نا هذه التعريفات وأمثاهلا فسوف نالحظ ما ييل:إذا راقب

ا تستوعب  أوالً: إن  بعض التعريفات حكمت ضمنًا عىل آيات األحكام بأهن 

الترشيعات العامة، وكأن ه ال يوجد فيها تفاصيل، وهذا موضوٌع حمل  جدل سوف 

 شري إليه الحقًا بعون اهلل.ن

حكام أو الفقه، وهي بذلك خترج إن  التعريفات حتاول أن تأخذ عنوان األ ثانيًا:

يف حيانًا أاآليات املتعل قة بالقضايا األخالقي ة أو السلوكي ة عامة؛ إذ الفقه قد يطلق 

وإذا أخذناه بمعنى اآليات التي تعطي موقفًا عملي ًا صار العنوان  .مقابل األخالق

                                           
؛ وحممد فاكر ميبدي، باز 37: 2مي طبقًا ملذهب أهل البيت ( انظر: موسوعة الفقه اإلسال1)

، سازمان انتشارات پژوهشكاه فرهنك وانديشه اسالمي، ايران، 28بژوهي آيات فقهي قرآن: 

 م.2008الطبعة الثانية، 

 .237: 1؛ ودائرة املعارف الشيعية 722: 2( دائرة املعارف اإلسالمية الكربى 2)

ون ( حممد حسني الذهبي، الت3)  .432: 2فسري واملفّس 

 . 377( امليّس  يف أصول الفقه: 4)
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 أوسع، إذ قد تدخل بعض القصص القرآين فيها.

عريفات علمي ة مصطلحي ة وفق أصول التعاريف وعىل أية حال، فهذه ليست ت

فات ومشريات وموضحات ملعنى آيات األحكام، فال املنطقي ة، بل هي جمر   د معر 

ـ قًا سعًة وضيـ داعي للخوض فيها مجعًا ومنعًا؛ ألن  تعريف آيات األحكام قد يتأثر 

 بمجموعة مفاهيم ستأيت الحقًا بعون اهلل.

م وبالنسبة إلينا، فإن  آيات  األحكام ينبغي وضعها يف مقابل آيات النظر، فنقس 

يؤخذ منها موقٌف أو توجيه عميل، وآيات يؤخذ منها موقف أو  القرآن إىل آياٍت 

مفهوم نظري اعتقادي فكري، وهبذا التقسيم لو وضعنا آيات األحكام عنوانًا للقسم 

كه ددها، مما نرتل فسوف يرتك ذلك تأثريًا كبريًا عىل مساحة آيات األحكام وعاألو  

 ملا سيأيت إن كشاء اهلل تعاىل.

 بني )آيات األحكام( و )أحكام اآليات(

ومصطلح آخر  ،«آيات األحكام»من التمييز هنا بني مصطلح أخريًا والبد  لنا 

فآيات األحكام هي تلك اآليات  ،«أحكام اآليات»استعمل يف الفقه اإلسالمي، وهو 

ب أن يكون هلا داللة عىل موقٍف عميل  للمكل فني، املوجودة يف القرآن، والتي ُيرتق  

ث ـ بشكٍل أو بآخر ـ عن قضي ة رشعي ة أو  وبعبارٍة أخرى: هي اآليات التي تتحد 

فهي ال تشمل متام آيات القرآن الكريم، وإنام خصوص تلك قانوني ة.. يف اإلسالم، 

 .داليل عميل   اآليات التي هلا ُبعدٌ 

 :موعة من األحكام الفقهي ة التي تتعل ق بالتعامل معفهي جم ،أما أحكام اآليات

ها)أو املصحف الرشيف( جمموع اآليات القرآنية  أ ـ  بال متييز بينها، كحرمة مس 

ف مطلقًا، أو حكم بيعه حأو حكم بيع املصبغري طهور، أو حرمة إهانتها وهتكها، 
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 لغري املسلم أو..

سامع أو قراءة باهبا عند أو استحكوجوب السجدة  ،أو مع بعض اآليات ب ـ

  ذلك.غرييف غري سورة احلمد يف الصالة أو آيات السجدة، أو وجوب قراءة البسملة 

الذي يتخذه الفقيه مصدراً يف االجتهاد  «آيات األحكام»وعليه، فال عالقة ملفهوم 

الذي مجعل اآليات ـ كاًل أو بعضًا ـ موضوعًا لتكليٍف  «أحكام اآليات»الفقهي، بـ 

 .، بل يشمل مطلق املكل فنيال خيتص  جماله بالفقيه رشعي  

ىل عيف الرتاث اإلسالمي قد يطلق  «أحكام القرآن»عنوان وجتدر اإلكشارة إىل أن  

 تنب ه هلذا األمر.املعنيني معًا، أي آيات األحكام وأحكام اآليات، فليُ 

 ، الكّم والعدداألحكام آيات 

، حكام هو يف حدود اخلمسامئة آية قرآني ةاملعروف واملتداول أن  عدد آيات األ

ج ولشهرة هذا الرقم ُس  يت بعض كتب آيات األحكام باسمه، فقد أل ف ابن املتو  م 

املفّس   سب إىل، ونُ «النهاية يف تفسري اخلمسامئة آية»هـ( كتابًا أسامه  البحراين )ق

من ، و«كامة يف األحتفسري اخلمسامئة آي»مقاتل بن سليامن أن  اسم أحد تفاسريه هو 

 بن حممد لعبد اهلل «كشفاء العليل يف رشح اخلمسامئة آية من التنزيل»كتاب هذا النوع 

ألمحد  «منهاج البداية يف تفسري آيات األحكام اخلمسامئة»هـ(، وكتاب النجري )

 هـ(. بن عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن املتوج البحراين )بعد 

إال أن ه ليس املراد منه رقم اخلمسامئة بالدق ة، بل هو  ورغم كشهرة هذا القول،

ح بذلك  فاضل الغري واحٍد من العلامء مثل تقريب، أي قريب من اخلمسامئة، كام رص 

                                           
؛ واحليل، مبادئ الوصول: 5: 1؛ والسيوري، كنز العرفان 35: 2( انظر: الغزايل، املستصفى 1)

 .256؛ والتوين، الوافية: 243



 19 ........................................ املدخل إىل الفقه القرآني، األصول واملعامل األّولّية

 .واإلصفهاين صاحب الفصول ،التوين

ر، والعنوان واملعنون، يف تقديم  ر وغري املكر  لت عملي ات حساب املكر  وقد تدخ 

 أرقام أخرى أيضًا:

 .أهنا يف حدود الثالثامئة آية منها:

 .آية آية، وباملعنون  أهنا بالعنوان  ومنها:

ا  ومنها:  .آية فقط أهن 

ا  ومنها:  ة.آية قرآني   أهن 

ه أحىص آيات األحكام يف كتاب أحكام وقد ذكر بعض الباحثني املعارصين أن  

 هذا العدد أيضًا.ب من ما يقرالقرآن البن العريب املالكي فبلغت 

أكرب آليات األحكام،  للحديث عن مساحةٍ  ظهرت دعواٌت  ،ويف الفرتة األخرية

كالذي أطلقه الشيخ حممد مهدي كشمس الدين والسيد حممد حسني فضل اهلل 

آية قرآني ة، بل  والشيخ حممد هادي معرفت، حيث بلغ احلديث ما يقرب من 

رفت أن ه كان يرى أن  متام آيات القرآن الكريم ُنقل عن درس الشيخ حممد هادي مع

 .بنحٍو من األنحاء هي آيات أحكامٍ 

مني ّس  سوى ما ُينسب إىل القرطبي املف ،ورقم األلفني مل نجده عند أحد من املتقد 

                                           
 .404؛ والفصول الغروية: 256( الوافية: 1)

ي الشيعة )فاريس( 2)  .293: 2( طبقات مفّس 

 .2امن احلسان يف أحكام القرآن: ( اجل3)

؛ والطنطاوي، اجلواهر يف تفسري القرآن 40: 4السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين ( 4)

 .3: 1الكريم 

 .4، هامش 53( انظر: حممد فاكر ميبدي، بازپژوهي آيات فقهي: 5)
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 .املعروف، كام مال إىل رقم ما بني التسعامئة واأللف بعض الباحثني املعارصين

استقراء األحاديث الرشيفة الواردة، والتي استندت إىل وهناك حماولة تم  فيها 

آيات القرآن الكريم، فبلغ عدد اآليات التي استند إليها يف النصوص األحكامية 

 .آية قرآنية احلديثية ما يزيد عن 

 حكامأسباب االختالف يف حتديد عدد آيات األ

 لكبري يف تعداد آياتوالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ملاذا وقع هذا االختالف ا

ث عن القضايا الفقهي ة واألحكامية  األحكام؟ أال يمكن إحصاء اآليات التي تتحد 

آية، بل كل   إىل  دون أن نجد اختالفًا يبلغ ما  ،بحيث يقرتب العدد أكثر

 !القرآن يف وجهة نظر؟

ه تارًة إىل بعض العمليات اإلحصا ئية هذا اجلدل يف عدد آيات األحكام مرد 

وأخرى إىل أن  احلساب هل اعتمد كون موضوع اآلية هو موضوع فقهي واحلسابي ة، 

ة عىل موضوع فقهي ولو كان موضوعها وسياقها غري فقهي،  أو اعتمد كون اآلية دال 

ـ وهو األهم ـ إىل منطلقات فكرية ودينية تفرض تغيريًا جذريًا يف فهم مساحة  وثالثة

 ما يلزمنا التوق ف عنده ملي ًا. الفقه من القرآن الكريم، وهو

وقد انعكس هذا اخلالف يف تعداد آيات األحكام عىل موضوٍع آخر، وهو نسبة 

آيات األحكام إىل جمموع آيات القرآن الكريم، حيث وجدنا اضطرابًا يف تعيني هذه 

، %، وبعض %النسبة، فبعضهم جعلها الثلث، وبعضهم الربع، وبعضهم 

 .املائة وبعض اثنني ونصف يف

                                           
 .54( املصدر نفسه: 1)

 .442ـ  437، 48: 2ب أهل البيت ( راجع: موسوعة الفقه اإلسالمي طبقًا ملذه2)

 .54( حممد فاكر ميبدي، بازپژوهي آيات فقهي: 3)
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هي أيضًا اضطربت يف عملية  لواردة عن أهل البيت^بل إن  بعض الروايات ا

 نزل القرآن عىل أربعة أرباع: ربٌع فينا، وربع يف»بيان النسبة، ففي بعض األخبار: 

نا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام ، ويف خرب األصبغ بن نباتة، «عدو 

نا، »قول: ي× قال: سمعت أمري املؤمنني نزل القرآن أثالثًا: ثلٌث فينا ويف عدو 

× ، ويف خرب آخر عن اإلمام عيل «وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام

أنزل القرآن عىل سبعة أحرف كل ها كشاٍف كاف: أمر، وزجر، وترغيب، »أنه قال: 

، ولو جعلنا الرتغيب والرتهيب من جمال «وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل

 كام لصار أكثر من نصف القرآن أحكامي ًا، وإال سبعاه يف األحكام فقط.األح

إن  القرآن نزل أربعة أرباع: »أنه قال: × ويف رواية أخرى عن اإلمام الصادق

ربع حالل، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون 

نا عىل احلالل واحلرام فيها صار ، وهذه الرواية إن اقترص«بعدكم، وفصل ما بينكم

ـ ولو يف قسمنصف القرآن أحكامي ًا، وإذا أضفنا السنن واأل  حكام مع فصل ما بينكم 

 منه ـ لصار أغلب القرآن يف جمال األحكام.

وهذا اللون من عملية التقسيم آليات القرآن الكريم نجده يف كلامت علامء أهل 

ث السن ة أيضًا، فلو راجعنا ـ عىل سبيل  املثال ـ االتقان للسيوطي لوجدنا من يتحد 

 أو توحيد وأخبار وديانات، أو ،للقرآن: توحيد وتذكري وأحكام ثالثي   عن تقسيمٍ 

أن  القرآن عىل ثالثني كشيئًا: منها األمر والنهي، إىل غري ذلك من التنويعات التي 

                                           
 .628: 2( الكايف 1)

 .627: 2( املصدر نفسه 2)

 .97: 90( بحار األنوار 3)

 .627: 2( الكايف 4)
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 .ذكرت للكتاب الكريم من حيث آياته الرشيفة

ديث عن حل  مشكل التنويعات املذكورة، بام يف ذلك تلك ولسنا هنا بصدد احل

ا حتتمل أكثر م، التي وردت يف نصوص أهل البيت النبوي   ن لكن الذي يظهر منها أهن 

يل:  احتامل أو 

ل:  .الكم  الوارد فيها إن ام هو بحسب ن  التقسيم إ االحتامل األو 

دد ععىل العدد، أي عىل حساب إن  التقسيم الوارد فيها إن ام يقوم  االحتامل الثاين:

 .اآليات

هو أن ه قد تكون عرشة آيات يف الفقه مساويًة ـ من حيث  والفرق بني االحتاملني

الكم وعدد الكلامت واحلروف ـ آليٍة واحدة أخرى يف غري الفقه واألحكام، 

فبمالحظة الكم  يكونان متساويني، ولكن هام بمالحظة العدد ال تساوي بينهام؛ إذ 

ي خيتلف  هناك عرشة آيات يف مقابل آية واحدة فقط، وهذا يعني أن  احلساب الكم 

 متامًا عن احلساب العددي.

ي ال احلساب العددي لآليات؛ ألن  بعض  اعتامديف  مشكلةوهناك  احلساب الكم 

ر حسابه يف معاً  اآليات هو مما فيه حكم وعقيدة وتاريخ ونحو ذلك ، فهل نكر 

روه كذلك؟ وهاملجموعات املختلفة؟  وهذا  ،فأكثر اآليات خيتم بصفات اهللل كر 

اعتقادي توصيفي، ومن ثم ال تكاد جتد آية ال عالقة هلا بقضايا االعتقاد بام يف  أمرٌ 

هذه  قضي ةذلك آيات األحكام. وهذه مشكلة إضافية ينبغي النظر فيها حلل  

آية يف  ريم يف القرآن الك النصوص واآلراء؛ إذ عىل ذلك يمكن أن نقول: إن  

آالف يف العقائد مثاًل، مع أن  جمموع آيات القرآن ال يبلغ سبعة  األحكام و

                                           
 .40ـ  37: 4( راجع: السيوطي، اإلتقان 1)
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نقول بأن  آية الدين يف سورة  ، كأنسب خصوص الطابع العام لآليةآالف، إال إذا ُح 

ة أن  بعض ، أو نقول بالبقرة طابعها العام فقهي، وإن ورد فيها بعض املشريات العقيدي 

يعات قال: ثلث القرآن كذا وثلثه كذا، ومل يقل: ثلث اآليات كذا وثلث هذه التنو

اآليات كذا.. فلعل ه حسب الكلامت واملقاطع املتصلة باملوضوع الفالين ولو ضمن 

آيات متصلة بموضوع آخر، فرأى النتيجة عىل الثلث، وهذا أمٌر حمتمل وإن كان فيه 

 .بعض اإلرباك

 بمالحظة العناوين املعاجلة يف اإن ام كانالتنويع ون  التقسيم إ االحتامل الثالث:

منه يف األحكام وقسم يف الفرائض وقسم السنن مثالً  الكتاب، فبدل أن يقول: قسمٌ 

، ومن ثم  فهذه التنويعات كل ها ال عالقة قال: ثلث، باعتبار أن  التقسيم كان ثالثياً 

ن وإن كا يف القرآن الكريم،الذي هو حساب حجم اآليات األحكامي ة  هلا بموضوعنا

 .املنقولة خالف الظاهر من بعض النصوصـ االحتامل الثالث ـ هذا الفهم 

نا هنا هو نسبة آيات األحكام من حيث العدد إىل جمموع  ة حال، فالذي هيم  وعىل أي 

آيات القرآن الكريم، وهذا األمر من الطبيعي أن يتبع رؤية الباحث يف عدد اآليات 

آية  آية فنحن نقرتب من الثلث، وأما إذا قلنا بأهنا  قلنا هي نفسها، فإذا 

 فنحن نتحدث عام هو أقل  من العرش، أو ما يقرب من نصف السدس.

 التشريعي( )أو مديات الدور القرآني اماألحكآيات قيمة البحث يف عدد 

 ولكي نفهم هذه القضي ة، جيب أن نشري إىل موضوع رضوري وهو:

حث يف عدد آيات األحكام هو بحث تريف ال فائدة منه لو نظرنا إليه من إن  الب ـ 1

 :إحدى الزوايا، وهو بحث بالغ األمهية لو نظرنا إليه من زاوية ثانية

                                           
 .55: ؛ وميبدي، بازپژوهي49: 2( انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي 1)
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فهو البحث عن أرقام، متامًا كبعض بحوث علامء أما الزاوية التي جتعله ترفي ًا، 

لذي ا فقد يقال: ما ..وكم القرآنيات، مثل كم ألف يف القرآن؟ وكم باء يف القرآن؟

ني لو عرفت عدد اآليات بام هو عدد؟  هيم 

ةو د ـ من بعض  ،أما الزاوية املهم  فهي أن  رؤيتي لعدد اآليات األحكامية ستحدِّ

ل القرآين يف الرشعي   ات، فكل ام زاد العدد صار يرتق ب اجلوانب ـ حجم التدخ 

وهذا معناه أن  فهم عدد آيات استخراج عدد أكرب من األحكام من القرآن الكريم، 

األحكام تابع ملديات استنباط الفقيه لألحكام من القرآن الكريم، ال لرصاع رقمي 

يف بحوث القرآنيات، فالعدد مهم، لكن ه معلول وناتج عن فهم الفقيه لآليات 

القرآنية وجماالت دالالّتا األحكامي ة، فكل ام اختار الفقيه عدم داللة اآليات عىل 

ب قل ة حضور خف ف ذلك من عدد آيات األحكام، ويف الوقت عينه صار يرتق  حكم 

 اآليات القرآنية يف االجتهاد الفقهي، والعكس صحيح.

ة وجهة نظر أخرى يمكن طرحها، وهي أن  العربة ليست دائاًم ثم   ،لكن مع ذلك

ا هة، فقد تكون هناك عرشة آيات لكن  بعدد اآليات فقط، والتي هلا معطيات أحكامي  

لة ولو القليـ ال تعطي إال حكاًم فقهيًا واحدًا، إن ام العربة بحجم استنطاق اآليات 

إلعطاء عدد أكرب من األحكام، وهذا يعني أن  الفقه القرآين ليس ـ يف مساحة العدد ـ 

حضوره يف االجتهاد الفقهي ـ رهني زيادة أو نقصان عدد اآليات فقط، بل هو رهني 

القرآين عىل مستوى عدد األحكام، فعدد األحكام هو املعيار  أيضًا لعطاءات النص  

 ال عدد اآليات، وإن كان عدد اآليات يرتق ب منه منطقيًا أن يساهم يف توفري النص  

 .عيرشالقرآين عددًا أكرب من األحكام، ومن ثم حضوره بشكل أفعل يف االجتهاد ال

رآين، وهذه اإلمكانات إذن، بوصلة املوضوع هي إمكانات العطاء يف النص  الق
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 عىل نوعني:

يوف رها لنا العدد األكرب من اآليات  ،رقمي ة ةالنوع األول: إمكانات كمي  

قرآن ة الاألحكامية، وهلذا وجدنا أن  التيارات القرآنية أو ذات امليول الداعية ملرجعي  

 صاالجتهادية حتاول إقحام أكرب عدد من اآليات يف جمال الداللة الفقهية كالقص

القرآين، واملواعظ األخالقية، وحتى بعض آيات العقائد كام سيأيت بحثه بعون اهلل 

 تعاىل.

 يوف رها لنا الغوص األكرب يف النص القرآين ،نوعي ة ةالنوع الثاين: إمكانات كيفي  

والتفتيش عن دالالته الكامنة عرب االستنطاق واملقاربات واملقارنات بحيث ـ كام 

 ن  اآليات ختتزن عددًا كبريًا منخالل ممارساّتم االجتهادية ـ إ منيرى بعض العلامء 

 األحكام الفقهية مل مجر استنباطه بسبب هيمنة احلديث عىل االجتهاد الفقهي.

د حجم مرجعي ة القرآن وحضوره يف  وهذان النوعان من اإلمكانات مها من حيد 

دخل أن ه  وى العمومات أاالجتهاد من جهة، ويعطيان موقفًا من فكرة أن  القرآن أعط

يف التفاصيل، وهي القضية البالغة األمهية، فكل ام زاد عدد آيات األحكام من جهة 

بة بحيث أث ر العنرصان عىل نس ،وزادت قدرتنا عىل استنطاقها فقهيًا من جهة ثانية

األحكام القرآنية مقارنًة بمجموع قراءتنا لدور السن ة يف التأسيس الترشيعي ومساحة 

ا الدور، فقد يستخرج الفقيه القرآين ـ وال نستغرب ـ عرشين حكاًم من آية هذ

لة أخذوها من عدد قليل من روايات  واحدة، كام عقد األصوليون بحوثًا مطو 

 االستصحاب.

عنوانًا لكل  آية وردت يف مقام بياٍن  اتارًة ننظر إىل آيات األحكام بوصفه ـ 2

هو احلكم الرشعي، كآية الدين من سورة ، بحيث إن  مضموهنا الرئيس ترشيعي  
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البقرة، أو آيات اإلرث من سورة النساء مثاًل، وهذا ما غلبت مالحظته عند العلامء، 

 السيام املصن فني يف آيات األحكام باستقالل.

عنوانًا لكل  آية فيها داللة حكمي ة ولو  اوأخرى ننظر إىل آيات األحكام بوصفه

تها األصلي ة يف غري جمال الفقه، كام يف استفادة بعض كان موضوعها وسياقها ورسال

ة بلقيس جواز  الفقهاء املعارصين ـ كالشيخ كشمس الدين والسيد فضل اهلل ـ من قص 

تويل  املرأة للسلطة، فهذه اآليات تصبح ـ لو صح  االستدالل، وهو عندي غري 

سياق قصص  صحيح ـ آيات أحكام وإن مل يكن طابعها وسياقها أحكامي ًا، بل هو

 أن يكون عىل× تارخيي. أو كجواز طلب الرئاسة الذي يستدل  من طلب يوسف

  أن يكون له ملك ال ينبغي ألحد من بعده.× خزائن األرض، أو طلب سليامن

والذي يراجع التفاسري القرآنية التي هنجت هنج التفسري االجتامعي واحلركي ـ 

فسري من وحي ام للشيخ رفسنجاين، وتمثل تفسري نور للشيخ القرائتي، وتفسري راهن

القرآن للعالمة فضل اهلل، وتفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب و.. ـ مجد بوضوح كم 

ون أن يستنطقوا زوايا حمدودة من اآليات، ليخرجوا منها  استطاع هؤالء املفّس 

 موضوعًا عملي ًا رشعي ًا، ولو كان جممل اآلية يدور حول نقطة غري فقهية أبدًا.

عنا من نظرتنا لعنوان إ ينا فكرة الطابع ، بحيث ختط  «آيات األحكام»ذا وس 

 هلا، فسوف نعثر بالتأكيد عىل عدد أكربالعام األحكامي لآلية أو اللسان الترشيعي 

من آيات األحكام، وتصبح بعض آيات األحكام هي آيات قصص أو آيات بيان 

النوع من االجتهاد الفقهي القرآين املبدأ واملعاد أو غري ذلك، ومن الواضح أن  هذا 

ته وظرافته.  أصعب من االجتهاد يف آيات األحكام املعروفة؛ نظرًا لدق 

وعليه، فعدد آيات األحكام ينبغي النظر فيه من الزاويتني معًا، بحيث يصبح 
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إن وأو توجيه عميل  رشعي  معنى آيات األحكام: هي اآليات التي يستفاد منها حكم  

ر ال .أو قانوين العام لسان بيان حكم رشعي مل يكن لساهنا قائل وأعتقد أن  االجتاه املتأخ 

 بكثرة آيات األحكام ينطلق من هذه املساحة أيضًا.

لنا إىل اكتشاف عددها،  ـ 3 ال هيم  البحث يف عدد آيات األحكام، فحتى لو توص 

ًا آليات من املطلوب عدم اجلمود عىل العدد، فاملهم هو أن ال نفرض رقاًم عددي

ن ثقافة مجعي ة ال ترى يف فقه القرآن إال  األحكام يؤثر يف إمهالنا سائر اآليات، ويكو 

 التايل، فبدل عبريتهذه اآليات. بل عىل العكس ينبغي أن نعرب  ـ تربويًا ومعرفيًا ـ بال

 ـ يفآية مثاًل، مجب أن نقول: آيات األحكام املكتشفة  أن نقول: آيات األحكام 

آية، حتى ال نسد  الطريق عىل الالوعي االجتهادي  إىل اآلن هي نظر ـ وجهة 

 أمام استنطاق نصوص قرآني ة جديدة.

حكام أكرب من املتداول واملشهور، مع األخذ بعني إنني أعتقد أن  عدد آيات األـ  4

م، مضافًا إىل التجربة العملي ة، مثالً هناك العرشات من اآليات ا مرة آلاالعتبار ما تقد 

أو املادحة للعمل الصالح.. ملاذا ال تكون هذه اآليات أحكامية أيضًا من حيث حثها 

ـ عىل العمل الصالح؟ هذا أو اإلركشاد ـ وجوبًا أو استحبابًا أو بنحو جامع الطلب 

املثال لوحده كفيل بإدخال عرشات اآليات يف آيات األحكام وكل ه تقريبًا مل يرش إليه 

 العلامء.

ه األمر باملعروف فق»عىل ذلك كثرية بي نُت بعضًا منها يف كتايب املتواضع  والنامذج

فسورة العرص مبدأ ترشيعي مهم  يف األمر باملعروف ونادرًا ما  ،«والنهي عن املنكر

 اهتم به الفقهاء، والتفصيل يف حمل ه.

وال فرق يف ذلك بني أن تدل  آيات األحكام عىل حكم مولوي أو إركشادي، فكم 
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صة للفقه وال داللة هلا من  عىل ال إروايات أدخلت يف الفقه ويف كتب احلديث املخص 

، سواء كان اإلركشاد إىل حكم عقيل أم إىل حكم عقالئي، بناًء عىل حكم إركشادي

 .التمييز بينهام

 ت األحكامآيادخوهلا يف دائرة  القرآنية املختلف حولاجملموعات  

ا آية أحكام، وقع نقاش يف بعض بعد فهم الطابع العام لطريقة اعت بار آية أهن 

املجموعات القرآنية من اآليات، ومدى إمكانية اعتبارها من آيات األحكام، ونشري 

هنا إىل أبرز هذه املجموعات، والتي سيكون احلديث عنها مساعدًا أيضًا يف وضع 

 ال. ومعايري سلبية وإمجابية يف اعتبار آيٍة ما أحكامي ًة أ

 ألكرميات املتعلققة صخاائ  الن ي ااآلـ  ـ  

قد يقال بخروج اآليات املتعل قة ببيان حكم رشعي خاص  بالنبي| عن دائرة 

آيات األحكام التي تدخل يف جمال عمل الفقيه واألصويل، حيث ال ثمرة عملي ة 

للبحث فيها، واملفروض أن  جمال العمل املتعل ق باملكل فني هو املجال الذي يشتغل 

 الفقيه.عليه 

إال أن  هناك وجهة نظر أخرى ترى إدخال هذا النوع من اآليات يف جمال عمل 

 الفقيه، وذلك لسببني:

ًا بالنبي. األول: نها حلكم رشعي، ولو كان هذا احلكم خاص   تضم 

هذا السبب غري واضح؛ فحيث إن  األحكام الواردة يف هذه اآليات ـ ولكن  

ل، واملفروض وفاة  كآيات وجوب صالة الليل عليه مثالً  ة به من األو  ـ خاص 

النبي| وارتفاعه إىل بارئه، فأي  موجب يستدعي من الفقيه ـ بام هو فقيه ـ أن 
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يبحث يف هذه القضية من زاوية أن  اآليات تبني  حكاًم رشعيًا؟! وما هو املعيار الذي 

 ة؟يفرض تناوله هلا من الناحية املوضوعي  

 واضح إال إذا قلنا بأن  الفقيه يبحث يف األحكام إن  هذا املقدار من السبب غري

ة، وهذا حكم رشعي، واملخاطب به أو موضوع هذا احلكم وإن مل يكن الرشعي  

موجودًا اآلن إال أن  هذا ال يلغي اندراج البحث يف الفقه، متامًا كمسائل العبيد 

.  واإلماء أو كأحكام املسلمني جتاه النبي يف بعضها عىل األقل 

ل أولوية بحثية ،نعم ا ال تشك   ، لكن  هذا غري أن تقولمعارصة لك أن تقول بأهن 

 ًا.بأهنا ال تشكل عنوانًا فقهي  

وهو أن  املفروض بالفقيه أنه عندما ينطلق يف البحث الفقهي، فهو ينطلق  الثاين:

من نقطة الصفر، وهنا نسأل: كيف عرف الفقيه أن  حكم وجوب صالة الليل خاص  

 أن يدرس آيات حكم صالة الليل يف القرآن الكريم نفسه؟ بالنبي| قبل

وبعبارٍة أخرى: ليس من املنطقي للفقيه أن مجزم باالختصاص قبل أن يطالع 

ة غري ،اآليات نفسها، فلعل ها حتتوي عىل كشاهد عدم االختصاص  فتعارض األدل 

رتض لكي ملفة عىل االختصاص، وقد تكون الغلبة هلا وقد ال تكون، فاالقرآنية الدال  

ل الفقيه إىل حكم صالة الليل عىل املكل فني من أن يدرس هذه اآليات يف ض ،يتوص 

ما يدرسه من أدل ة رشعية؛ الحتامل كشفها عن خصوصي ة تلغي اختصاصها 

ة قبل النظر فيها  بالرسول األكرم، وليس من دأب الفقيه أن يرصف النظر عن األدل 

ة التسامل واملعروفي ة  .والبحث بحج 

ة  وعليه، فحيث يرتق ب من هذه اآليات أن يكون هلا موقف، كفى ذلك يف صح 

االختصاص إدراجها يف آيات األحكام بحثي ًا، كيف وقد تكون داللة هذه اآليات عىل 
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 املكل فني، األمر الذي يفيد الفقيه هنا.سائر كشواهد عدم وجوب صالة الليل عىل أحد 

س كل  اآليات التي ختاطب النبي| هي آيات والبد  من اإلكشارة هنا، إىل أنه لي

اختصاص، بل كثري منها استفاد منه الفقهاء ما خيرجها عن اخلصوصي ة، كخصوصية 

يث ح حلجاب بني املسلمني وزوجات النبي،األطهرية التي بي نت العل ة يف األمر با

 يب، فاخلواص  األحكامي ة يشء، واالختصاص اخلطافهم منها بعض العلامء التعميم

 .يشء آخر

 تها م  احلديثاآليات اليت ختتّ  استفادة أحكامّيـ  ـ  

اها مل نفهم منها حكاًم ة جمموعة من اآليات القرآني  ثم   ة التي لو بقينا نحن وإي 

وع ة منها، وهذا النة استفادة أحكاٍم رشعي  ه ورد يف النصوص احلديثي  ًا، إال أن  رشعي  

ة عن النبي| وأهل ة يف الروايات املروي  من اآليات ليس بالقليل، وله أمثل

عدم قطع ما زاد عن األصابع احلكم ب× بيته^، فقد ورد استفادة اإلمام اجلواد

وا َمَع اّلِلَِّ َأَحًداَوَأنَّ املمََساِجَد ّلِِلَِّ َفاَل ﴿األربعة يف حد  الّسقة، من قوله تعاىل:  عخ  ﴾ َتدم

 : السبعة التي يسجد عليها  واضعَ امل (، حيث فهم اإلمام من املساجد  )اجلن 

ن يف القدمني، وما كان هلل فال ان واإلهبامان والركبتااإلنسان، وهي اجلبهة والكف  

ان  .ُيقطع، فيلزم أن يكون القطع من األصابع ويرتك الكف 

ل ـ عادًة ـ يف هذه اآلية الكريمة، فمن الصعب جدًا احلصول  إن  الفقيه مهام تأم 

ج الفقهي منها، وهنا ُيطرح التساؤل التايل: هل سُيدرج الفقيه هذه عىل هذا االستنتا

ا قرآنيًا ال داللة هلا أ سيخرجها عن آيات األحكام  واآليات يف آيات األحكام مع أهن 

                                           
 .253ـ  252: 28( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 1)
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 مع أن  احلديث استنبط احلكم منها؟

ريد فقط، ومن ثم ال معنى ـ لو أ قد يقال بأن  بحث الفقيه القرآين هو بحٌث قرآينٌّ 

 تصنيف يف آيات األحكام ـ أن ندرج هذا النوع من اآليات فيه.ال

وقد يقال بأنه ال مانع من إدراج هذه اآليات مع اإلكشارة إىل مستند اإلدراج، وهو 

ات ومن ثم فيمكن تقسيم آي ،الرواية املعتربة التي تثبت يل تعب دًا هذا اإلدراج

  األحكام إىل قسمني:

 معطى أحكاميًا.منها بحسب فهمنا وهي التي تفيد  ة،ة مبارشيات أحكام قرآني  آ ـ 1

ط  وآيات أحكام قرآنية غري مبارشة، ـ 2 وهي التي تفيد معطى أحكاميًا بتوس 

 احلديث.

ح املوقف الثاين، عىل أساس أن  وجود احلديث مجعل من املرتق ب  ومن جهتي أرج 

نبحث تفادة فعاًل بعُد، فاستفادة الداللة احلكمي ة من اآلية الكريمة، وإن مل تتم االس

يف اآلية الكريمة ونحاول استنطاقها، فإذا مل نوف ق نحاول اإلكشارة إىل داللتها 

ط احلديث، فكام أن  وجود تفسري لبعض اآليات عند بعض الفقهاء  األحكامي ة بتوس 

ًة عىل حكم ومن ثم يدرجها يف آيات األحكام رغم عدم اعتقادنا بكوهنا  مجعلها دال 

 .األحكام، كذلك وجود هذا احلديث أو ذاك من آيات

ه خرجنا ب، وأخرى عىل ما فعنوان آيات األحكام تارًة نطلقه عىل موضوع البحث

 ل.من آيات رأينا داللتها، واملفروض أننا نبحث هنا يف املعنى األو  

ت النص  لكن ينبغي اإلشارة هنا إىل نقطة، وهي أن   هذه الروايات التي فّس 

 ، هي عىل نوعني:ة ليست مفهومة لدينا بعدخ القرآين بطريق

ل إليه، النوع األول: ما ه يف وهذا ما ندرج يفيد تفسريًا لآلية ال نفهمه ومل نتوص 
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 دراسة آيات األحكام.

ل إليه، بل نرى أن   اهر اآلية ظ النوع الثاين: ما يفيد تفسريًا لآلية ال نفهمه ومل نتوص 

ديث من وجهة نظرنا بناًء عىل القول بأن  وهنا مل يصدر هذا احل يرفضه ويعارضه،

بعد  ـأهل البيت، ويف هذه احلال ال معنى النبي و خمالف القرآن ال يصدر أساسًا من

 إلدراج اآلية يف آيات األحكام بال مستند أساسًا. ـ القطع بعدم الصدور

 م السابقة )والقا  القرآني(األحكامية املوّجهة لألم اتاآليـ  ـ  

ة ال ث عن ترشيعات خاطب اهلل هبا األمم ثم  عديد من اآليات القرآنية التي تتحد 

نة لترشيعات تلك األمم تندرج يف آيات األحكام  السابقة، فهل هذه اآليات املتضم 

ا مما ال عالقة له بعمل الفقيه؛ لعدم اكشتامهلا عىل حكمٍ  وأ  أساسًا؟ متعل ق باملسلمني أهن 

 اب:البد  هنا من التفصيل يف اجلو

د أن يبعث اهلل  ـ 1 أن نقول بأن  معنى نسخ الرشيعة الالحقة للسابقة هو أنه بمجر 

( الالحق تصبح رشائع النبو   غي ًة متامًا مجلًة ات السابقة عليه ملتعاىل النبيَّ )الترشيعيَّ

ا ال وجود هلا أساسًا، فيكون إرساله بنفسه دلياًل عىل بطالن  فعول موتفصياًل، وكأهن 

تها وارتفاعها، ومن ثم فال قيمة هلذه الترشيعات عمليًا، وال تلك الت رشيعات برم 

 حتى الستصحاهبا.

ويف هذه احلال ال ينبغي وضع هذه املجموعة يف ضمن آيات األحكام، إال إذا فهم 

الفقيه منها أو كانت تقبل اعتبار مضموهنا غري خاص  باألمم السابقة نتيجة قرائن 

 معي نة.

ن  جميء النبي  حممد| ال يلغي الترشيعات السابقة، بل يفتح أن نقول بأ ـ 2

املجال لنسخها، بحيث يمكن لترشيعات الرشيعة الالحقة أن تنسخ تلك الترشيعات 
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 يف هذا املورد أو ذاك أو مطلقًا لكن بنص  خاص.

ويف هذه احلال ال معنى حلذف هذه اآليات من جمال آيات األحكام بعد فرض 

تها إىل قيام الدليل عىل نسخها، بل البد  من دراستها واستخراج األحكام  استمراري 

صها هل هو موجود أ ال؟ وهل هناك  ومنها والنظر يف ناسخها ومقي دها وخمص 

 ال؟ إىل غري ذلك من األمور. وة متنع عن كشموهلا لنا أخصوصي  

ريد أن يبل قد يقال بأن  ذكرها يف القرآن الكريم من دون تعليق يفيد وكأن  القرآن 

يوصل مضمون رسالتها إلينا نحن أيضًا، ما مل يقم كشاهد عىل غري ذلك، السيام وأن  

زمني ة فيه  ةاألحكام التي جاءت فيها من نوع الترشيعات التي غالبي تها ال خصوصي  

 والبخس وغري ذلك.والظلم اللواط الرشك وكحرمة 

ق ن ٌع قاطع عىلوالرأي الراجح هو الرأي الثاين؛ حيث ال يوجد دليل مقن سخ حتق 

د الرشيعة الالحقة، وعليه، فبعض نصوص القصص  جميء الرشيعة السابقة بمجر 

القرآين وأحكام األمم السابقة تندرج يف آيات األحكام، بوصفها موضوعًا للبحث 

 يف الفقه القرآين.

 اآليات املنسوخةـ  ـ  

ها املنسوخة ينبغي حذف عىل بعض الطرق السابقة ـ: إن  اآلياتجريًا ـ قد يقال 

من آيات األحكام؛ لفرض أنه قد وقع عليها النسخ، ومن ثم  ال أثر عميلَّ هلا اليوم، 

 واملفروض خروجها عن دائرة عمل الفقيه.

ه يأخذ آيات اآلحكام بمالحظة النتيجة إال أن  هذا الكالم واضح الضعف؛ فإن  

د له أن يدرس هذه اآليات ال بمالحظة كوهنا موضوع نشاط الفقيه، فالفقيه الب

د من كوهنا منسوخة حقًا أ ال؟ وهل النسخ طال كل   ووينظر يف دالالّتا، ليتأك 
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ه نشاطات الفقي ال؟ فبحث النسخ بني اآليات هو من أهم   وجوانبها أواّتا حيثي  

 القرآين.

نعم، إذا ثبت له نسخ آية قرآنية نسخًا تامًا، فمن الطبيعي أن ال يعمل باحلكم 

ق الذ نته اآلية املنسوخة، لكن  هذا ال يعني حذف اآلية املنسوخة قبل التحق  ي تضم 

من نسخها، وإال لزم حذف الكثري من الروايات األحكامي ة التي يسقطها الفقيه ـ 

د مفعوهلا العميل، إما لضعف السند أو  أثناء بحثه ـ عن احلجية واالعتبار أو مجم 

االً تامًا أو للتعارض والتساقط أو لرتجيح لضعف الداللة بحيث كانت جمملًة إمج

غريها عليها أو غري ذلك، فال يصح  حذف هذه الروايات من كتب احلديث الفقهي ة 

ومن نشاط الفقيه البحثي وإن بطل مفعوهلا بعد البحث العلمي عند هذا الفقيه أو 

 ذاك.

ن الكريم، آوهذا البحث يتبع قراءة الفقيه القرآين حلجم ومديات النسخ يف القر

حه بعضهم  له كثري وانترص فقد يبني عىل عدم وجود آيات منسوخة فيه مطلقًا كام رج 

، وقد خيتار وجود آيات منسوخة وكثرّتا، كام اختاره من القرآنيني املعارصين

كثريون، وقد يذهب إىل وجود آيات منسوخة، لكن مع فرض قل تها أو ندرّتا، كام 

هـ(. فموقف الفقيه  القاسم اخلوئي )هو مذهب مجاعة مثل السيد أيب

واألصويل القرآين من ظاهرة النسخ يف القرآن الكريم يؤثر هنا يف طريقة تعامله مع 

النصوص القرآني ة يف جمال الفقه القرآين. والراجح من وجهة نظري املتواضعة ندرة 

 ه.النسخ ـ بمعناه السائد ـ يف القرآن الكريم، وتفصيله موكول إىل حمل  

 اآليات العقائدية )وآيات اإلخبار(ـ  ـ  

من الواضح أن  القرآن الكريم ميلٌء باآليات الكريمة التي تتناول قضايا االعتقاد 
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ةب والصفات واألسامء اإلهلية. وهذه اآليات الكريمة بعضها  املبدأ واملعاد والنبو 

ب قيامة أو عن نصعن ال واضٌح يف اجلانب اخلربي، كأن خيرب عن وجود املالئكة أو

 النبي أو غري ذلك.

ذات خطاب عميل )أمر وهني( يتعل ق   جمموعة اآليات االعتقادية آياٍت إال أن  بني

وام ﴿بفعل االعتقاد وعقد القلب ونحو ذلك، كقوله تعاىل:  كخ ِ وام اّلِل َ َوالَ تخْشم بخدخ  بِِه َواعم

لِهِ َفآِمنخوام بِاّلِل ِ﴿(، أو كقوله تعاىل: )النساء:  ﴾َشيمًئا سخ (، أو )آل عمران: ﴾ َورخ

ِن ﴿كقوله تعاىل:  وام بِِه َشيمًئا َوبِالمَوالَِديم كخ ِ مم َأالَّ تخْشم مم َعَليمكخ َم َربُّكخ لخ َما َحرَّ ام َأتم لم َتَعاَلوم قخ

َساًنا َ المَفَواِحَش َما َظَهَر ﴿(، أو كقوله تعاىل: )األنعام: ﴾..إِحم َم َرِّبي اَم َحرَّ لم إِنَّ  قخ

َطاًنا وَ  لم لم بِِه سخ نَزي م يخ وام بِاّلِل ِ َما مَل كخ ِ قي َوَأن تخْشم ِ اْلمَ َي بَِغريم َم َوالمَبغم َأن ِمنمَها َوَما َبَطَن َواإِلثم

ونَ  َلمخ بل كثرٌي من اآليات ولو كان لسانه  (.)األعراف: ﴾َتقخولخوام َعىَل اّلِل ِ َما الَ َتعم

 .واحلث  لكنه يستبطن الدعوة  ،غري ترشيعي  

 ال؟ ووهنا يخسأل: هل هذه اآليات تندرج ضمن آيات األحكام أ

والبد  من التنبيه إىل أن  اندراجها ال ُيقصد منه أن  الفقيه القرآين يدرسها كام 

يدرسها املفّس  واملتكل م والفيلسوف والعارف واللغوي واألديب، بل يالحظ 

، بحيث يدرس الترشيع يميالتحراجلانب األمري والدعوي أو اجلانب الزجري و

م للرشك، السيام وأن  الفقهاء أدرجوا الرشك يف عداد اإلهلي اآلمر بالتوحيد واملحرِّ 

مات والكبائر  ال؟ و، فهل يصح  إدراج هذه اآليات يف آيات األحكام أاملحر 

ة مشكالت تواجه إدراج هذه اآليات يف جمال االعتقاد، وذلك كام  يف اْلقيقة، ثم 

 ييل:

                                           
 .10: 1( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: اخلوئي، منهاج الصاحلني 1)
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د وظيفًة عمليًة  شكلة األوىل:امل إن  الفقه والرشيعة معني ان بعمل اجلوارح، فهو حيد 

ا اآليات االعتقادية فال معنى  للمكل ف يمكنه القيام معها بيشء أو ترك يشء ما، أم 

 للفعل اجلوارحي والرتك فيها، فال تندرج ضمن آيات األحكام.

  ينحرص جماله بأعامل اجلوارح،ألن  الفقه ال وهذه الصيغة للمشكلة غري صحيحة؛

بل يشمل بعض أعامل القلوب، فاإلخالص يف العمل وعدم الرياء، وترك احلسد 

بوصفه حالًة قلبية، وترك احلقد والضغينة عىل املؤمن، واحلب  يف اهلل والبغض يف اهلل، 

، وف واخلشية القلبي ة من اهللوحسن الظن  باهلل، والظن  باإلجابة عند الدعاء، واخل

اهلل وعشقه بوصفهام حالة قلبية، وحضور القلب يف الصالة، وغريها  ب  وح

العرشات من األحكام اإللزامي ة وغري اإللزامي ة التي ترجع إىل فعل القلب والنفس. 

عي. د من كوهنا دالًة أيضًا عىل ما ند   ولرُتاَجع أحكام النية يف العبادات وغريها؛ لُيتأك 

 تدخل مجيعًا يف جمال اإللزام بالفعل أو الرتك، لكن ها ال وهذه التي عددناها وإن مل

أقل  مما حُيكم باستحبابه أو كراهته، فاحلسد القلبي املحض قد ال حيكمون بحرمته، 

 لكن ك قد جتد قوالً بمرجوحي ته وكراهته.

 فليس صحيحًا أن  الفقه معنٌي بعمل اجلوارح فقط، بل له جانب قلبي أيضًا.

ا القضايا االعتقادية هل ، لكن  حطال اجلوارح واجلوانة: إن  الفقه ياملشكلة الثاني

وذلك أن  االعتقاد أمٌر قهري، فإذا مت ت املقدمات العلمي ة نتج اليقني  ؛تهاخصوصي  

مات مادًة أو هيئة، فمن التكليف بغري  بالنتيجة قهرًا، فالذي مل حتصل لديه قناعة باملقد 

تيجة، إذ ال معنى لذلك. وهذا يعني أن  هذه اآليات املقدور إلزامه باالعتقاد بالن

ة إنام متلك صورًة أمرية أو زجرية،  التحريمي ة أو الزجرية الواردة يف القضايا العقدي 

ة فقط، فبدل أن نقول: الرشك باطل وفاسد،  ولكن ها يف واقع أمرها بياٌن للعقيدة احلق 
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د اهلل ت  عاىل.والتوحيد حق  وصواب، نقول: ال ترشك ووح 

 ُصوري هنا، وأن  جوهر وينتج عن ذلك أن  الُبعد التكليفي والترشيعي هو ُبعدٌ 

ة ليس سوى اإلخبار ال غري، فوظيفتها بيان احلق  لك وهدايتك  اآليات االعتقادي 

 إليه.

وال نريد أن ندخل هنا يف حقيقة االعتقاد وتفاصيله، ويف مراد اآليات من النهي 

نظري؟ إال أن  ما نريد بيانه هو  ون  متعل قها أمٌر عميل أعن الرشك باخلصوص، وهل أ

أن نا سل منا هبذه اإلكشكالية لكن نسأل: ما هو الّس  يف تقديم اخلرب االعتقادي بصيغة 

ًا والتوحيد والرشك ال معنى للحيثي ة  الدعوة والزجر؟ وإذا كان االعتقاد أمرًا قهري 

ة والزجرية إليهام؟ بل ما معنى كل  هذا التحريكي ة فيهام فام معنى الدعوة األمري

 التشديد جتاه من ُيرشك باهلل سبحانه؟

من الواضح أن  هذه اآليات يمكن أن ُندخلها ضمن آيات األحكام من خالل 

داللتها العرفية الواضحة، فهي تريد أن تقول بأن  اإلنسان مطالٌب بالعقيدة 

أن  عليه أن يبحث يف هذا  الصحيحة التي هي كذا وكذا، ومعنى أن ه مطالب هو

 املوضوع أو أن  عليه أن ال يقرص  يف املقدمات، فتكون يف هذه اآليات إكشارتان:

ن االعتقاد الصحيح واالعتقاد الفاسد. أـ إشارة خربية،  وهي تتضم 

ن الدعوة للبحث والنظر يف االعتقاد مع عدم  ب ـ إشارة إنشائية، وهي تتضم 

آلباء تخيل  عن السبل الومهية للمعرفة العقيدية كتقليد االتقصري يف املقدمات، ومع ال

 ونحو ذلك.

 ، فالدعوة للتوحيد هي دعوٌة للتأمل يف اخللق، وهي حتذير من االنصياع لغري احلق 

، وهي هني عن إنكار احلق  بعد وضوحه، وهي دعوٌة  د عىل احلق  وهي حتذير من التمر 
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مات وعدم التقصري فيها. ف ام املانع من إدراج هذه اآليات يف هذا لالهتامم باملقد 

السياق لتكون بأمجعها مفيدًة ملجموعة من األحكام الرشعية؟ وإذا كان العقل يدعو 

لذلك أيضًا فهذا ال يلغي وجود حكم رشعي انطالقًا مما ذكره غري واحٍد من العلامء 

 عقل اليف باب قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع، من أن  وجود حكم ال

من باب  ـتبعًا للمالكات التي فيه ـ يصري  حكم الرشع لغوًا، بل يعتربه الشارع 

كية ، وكفى ذلك يف مقامنا. نعم ال معنى للجعل الرشعي يف مضاعفة املحر 

عة عىل األحكام الرشعي ة كوجوب طاعة املوىل سبحانه؛  خصوص األحكام املتفر 

 الستلزامه التسلسل.

، وهو عقد هذا كل ه إذا فّس   ناه بفعٍل قلبي  نا االعتقاد بالعلم واليقني، أما إذا فّس 

القلب والتباين القلبي الباطني عىل يشء، فسيكون فعاًل جوانحي ًا، فمعنى األمر 

باإليامن بالنبي هو البناء عىل صدقه ولو مل يقتنع بعُد، وكذلك اإليامن باملعاد، ومعنى 

قلبي عليه. وهذا الفهم ـ إذا صح  ـ مجري يف بعض النهي عن الرشك هو عدم التباين ال

 االعتقادات ال مجيعها.

يضاف إىل ذلك كل ه، أن  هناك مجلة من اآليات ذات الطابع اخلربي العقدي 

استفاد منها العلامء نتائج حكمي ة، وإن ام أريد هنا من طرح بعض األمثلة التنب ه لكون 

رًا غري كاٍف لتجاهل ة آيٍة ما مرب  ل  عقدي  أصل وجودها يف البحث الفقهي، فالتأم 

والتدبر يف كتاب اهلل يمكن أن يوصلنا إىل استنتاجات عملي ة حتى من مجل خربية 

ة أو كشبه عقدية، ال أمر وال هني فيها، ومن أمثلة ذلك  :عقدي 

                                           
؛ ودروس يف 139: 4( انظر ـ من باب املثال ـ: حممد باقر الصدر، بحوث يف علم األصول 1)

 .429علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األول: 

ايس ) ( يعد  عامد الدين2) هـ( من أكثر العلامء الذين استندوا إىل آيات 504الطربي الكياهر 
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والً ﴿قوله تعاىل:  ـ1 بنَِي َحتَّى َنبمَعَث َرسخ َعذي نَّا مخ قد (، ف)اإلرساء:  ﴾َوَما كخ

استفيد منها يف بحث الرباءة يف أصول الفقه، واعتمدت دلياًل عىل أصالة الرباءة 

 الرشعي ة.

قي َشيمًئا َإنَّ الظَّنَّ الَ ﴿قوله تعاىل:  ـ2 نِي ِمَن اْلمَ غم (، حيث استفيد )يونس:  ﴾يخ

 منها يف عدم حجية خرب الواحد وأمثاله.

ا َيتَّقخونَ  َوَما َكاَن اّلِل خ لِيخِضلَّ ﴿قوله تعاىل:  ـ3 م مَّ َ هَلخ َبنيي مم َحتَّى يخ َد إِذم َهَداهخ ًما َبعم  ﴾َقوم

 (، حيث استدل  هبذه اآلية الكريمة عىل أصالة الرباءة أيضًا.)التوبة: 

َرَج ا﴿قوله تعاىل:  ـ4 اَمء َماء َفَأخم َض َوَأنَزَل ِمَن السَّ اَمَواِت َواألَرم ّلِل خ الَِّذي َخَلَق السَّ

مخ  بِِه ِمنَ  َر َلكخ ِرِه َوَسخَّ ِر بَِأمم ِرَي يِف المَبحم لمَك لَِتجم مخ المفخ َر َلكخ مم َوَسخَّ ًقا لَّكخ الثََّمَراِت ِرزم

َاَر  يمَل َوالنََّهاَر  *األهَنم مخ اللَّ َر َلكخ َبنَي َوَسخَّ
َس َوالمَقَمَر َدآئِ مم مخ الشَّ ر َلكخ م مي * َوَسخَّ ن َوآَتاكخ

وهخ وَ  لي َما َسَألمتخمخ ار  كخ وَها إِنَّ اإِلنَساَن َلَظلخوم  َكفَّ مصخ وام نِعمَمَت اّلِل ِ الَ ُتخ دُّ هيم: برا)إ ﴾إِن َتعخ

(، حيث فهم بعض العلامء منها أن  املشكلة االقتصادية هي يف اإلنسان ـ  

بوا عليه نتائج، منها عدم االنصياع لتحديد  وظلمه ال يف نقص موارد الطبيعة، ورت 

ة عدم  كفاية عطاءات الطبيعة لالنفجار السكاين. النسل بحج 

مم ﴿قوله تعاىل:  ـ5 ِصيَبهخ مم فِتمنَة  َأوم يخ ِرِه َأن تخِصيَبهخ وَن َعنم َأمم َالِفخ َذِر الَِّذيَن ُيخ َيحم َفلم

(. حيث فهم منها مجاعة من األصوليني داللة األمر عىل )النور:  ﴾َعَذاب  َألِيم  

 الوجوب.

ل لِ ﴿ـ قوله تعاىل:  ا َقدم َسَلَف قخ م مَّ َغَفرم هَلخ وام يخ وام إِن َينَتهخ ِذيَن َكَفرخ (، ل: )األنفا﴾لَّ

حيث فهم منها بعضهم قاعدة اجلب  وسقوط احلدود والعقوبات الثابتة قبل 

                                           
 العقائد يف بحثهم عن آيات األحكام، وذلك يف كتابه يف أحكام القرآن.



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 40

 اإلسالم.

ة موسى والعبد الصالح، فقد استفادوا منها كثريًا يف  ـ اآليات التي تّسد قص 

ت الشخصي ة، بل فهم منها بعضهم النهي حتى عن النهي عن القياس واالستنسابا

ة، كام فهموا منها بناء الترشيعات عىل جهلنا باملالكات.  قياس األولوي 

َل إَِليمِهمم ﴿ـ قوله تعاىل:  زي َ لِلنَّاِس َما نخ َر لِتخَبنيي كم (، )النحل:  ﴾َوَأنَزلمنَا إَِليمَك الذي

وام فِيهِ َوَما َأنَزلمنَا َعَليمَك المكِ ﴿وقوله:  َتَلفخ مخ الَِّذي اخم َ هَلخ (.  )النحل: ﴾َتاَب إاِلَّ لِتخَبنيي

ة، فتنفع يف مباحث أصول الفقه  ة حجية السن ة النبوي  ت هذه اآليات من أدل  حيث عد 

 اإلسالمي.

َوى ﴿ـ قوله تعاىل:  ي  يخوَحى *َوَما َينطِقخ َعِن اهلمَ َو إاِلَّ َوحم (. ـ  )النجم:  ﴾إِنم هخ

ت من أدلة حجي ة السن ة. ومثلها كثري يف باب ور غم أهنا مرتبطة بالعصمة لكن ها عد 

ََقاِويِل ﴿حجية السنة كقوله سبحانه:  َل َعَليمنَا َبعمَض األم َنا ِمنمهخ  *َوَلوم َتَقوَّ أَلََخذم

مخ المكَِتا ..﴿(. وكذلك قوله عز  من قائل: ـ  )احلاقة:  ﴾بِالمَيِمنيِ  كخ َعليمخ َب َويخ

َمةَ  كم ِ  (.)البقرة:  ﴾..َواْلم

ة التي استند إليها لنفي حجي ة السنة مثل:  لم ﴿ويف مقابل ذلك األدل  نَا َعَليمَك َوَنزَّ

ءٍ  لي ََشم (. والكثري من اآليات التي بحثوها عند )النحل:  ﴾المكَِتاَب تِبمَياًنا ليكخ

ض ملسألة اجتهاد النبي سلبًا أو إمجابًا، وكان عالت ط الفقهي، هلا دور بالغ يف االستنبار 

 ،وقد بحثناها بالتفصيل يف كتابنا املتواضع )حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي(

 .فلرياجع

نَا َبنِي آَدمَ ﴿ـ قوله تعاىل:  مم ( حيث استفاد منها بعض )اإلرساء:  ﴾..َوَلَقدم َكرَّ

ة تكريم اإلنسان، وبنى عليها طرح بعض األخب ألقوام ار يف ذم  بعض االفقهاء نظري 
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كاألكراد. ومثلها النصوص التي جتعل املفاضلة بني البرش بالعلم والتقوى، حيث 

ة اإلسالمية يف إقامة املجتمع  دة عىل مستوى رسم النظري  استفيد منها يف مواضع متعد 

اإلسالمي من حيث األولويات التي عىل أساسها نعترب جمتمعًا ما أو نظامًا ما إسالميًا 

 ال. وأ

إىل غريها من النصوص التي إنام نريد باإلكشارة إليها ـ وهي بالعرشات، بل 

باملئات يف الكتب اإلسالمية، دون كتب آيات األحكام ـ أن ندل ل عىل أن  اللغة 

اخلربية أو التارخيية أو العقدية ال تلغي توظيف آيٍة يف باب العلوم الرشعية بداللٍة 

ذلك. ولو مُجعت اآليات التي تتناثر يف املوروث  تضمن ية أو التزامية أو نحو

 اإلسالمي عند الفقهاء واألصولي ني )وليس عند كت اب فقه القرآن أو آيات األحكام

( لوجدنا عدداً هائالً من اآليات التي وظ فت يف االجتهاد الرشعي، والنكشفت فقط

 لنا احلقيقة التالية:

يف تقارب اخلمسامئة آية، لكن ها من إن  آيات األحكام من حيث العنوان والتصن

 حيث الواقع التارُيي للتجربة االجتهادية عند املسلمني تفوق األلفي آية تقريباً.

 وهبذا نخلص إىل أن  عنوان آيات األحكام هو:

أو كان يرتق ب أن كل  آية أمكن للمجتهد )األصويل والفقيه( أن يستعني هبا 

ل إىل حكٍم رشيستعني هبا  مٍة ْلكم رشعي أو نقطٍة تتعي إهلي يف التوص  صل أو إىل مقد 

 .غري مبارش مبطريق مبارش أبفهم أو إثبات حكم رشعي إهلي، سواء كان ذلك كل ه 

ياً  ستحرض مجلة بحيث ي ،ومن ثم فالتصنيف يف آيات األحكام ينبغي أن يتغري  كل 

كتب الفقه اآليات األخرى التي هجرها فقهاء آيات األحكام، ولكن ها موجودة يف 

كثريًا أو قلياًل، وهلذا قلنا مطلع البحث: إن  معرفة آيات األحكام وبحوثها قد تكون 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 42

عرب املصن فات يف آيات األحكام أو عرب املوسوعات الفقهي ة، وأن  اخلطأ الذي وقع 

عند حتديد آيات األحكام كان النظر يف كتب آيات األحكام فقط، أو فيام كثر تداوله 

ة، مع أن  هذا غري صحيح. يف كتب الفقه  خاص 

وعليه، فام نفهمه هو أن  آيات األحكام أو اآليات التي يمكن للفقيه االستعانة هبا 

يف الفقه واالجتهاد تزيد فعاًل عن األلفي آية قرآنية، السيام للفقهاء الذين يؤمنون 

ة تقليد األعلم من حيث رضور ة أو لدهيم فهم خمتلف لنظري  الثقافة  ةبمثل فقه النظري 

القرآنية يف تعيني األعلمي ة كسيدنا األستاذ حممود اهلاكشمي وفق ما طرحه يف هذا 

 الصدد.

 التنّوع يف آيات األحكام ظواهر 

ع يف آيات األحكام أن  مضمون اآليات أو أسلوهبا يسمح لنا بوضعها  نقصد بالتنو 

ة ة والترشيعي ة الفقهي ضمن تصنيفات وهرميات، تساعدنا أكثر فأكثر يف فهم النظري 

 يف القرآن الكريم.

ع إىل قسمني، مشريين لبعض التنويعات بوصفها أمثلًة  م التنو  وسوف نقس 

بام يتناسب مع هذا املدخل  حمدودًة فقط، وذلك هبدف فتح األفق القرآين أمامنا

 :املخترص

 التنّوع مبالحظة األسلوب والبيانـ  ـ  

 يات األحكام انطالقًا من األسلوب والبيان:أكثر من نوع قرآين آل يمكن فرض

فمن جهٍة يمكن تنويع اآليات إىل ما يفيد احلكم مبارشًة، وما تكون له فائدة  أ ـ

 غري مبارشة.
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(، هو مثال لآلية التي هلا داللة مبارشة )البقرة:  ﴾َوَأَحلَّ اّلِل خ المَبيمعَ ﴿فمثال: 

 عىل احلكم.

ا مثال:  ِ َوفَِصالخهخ يِف عَ ﴿أم  (، فهو مثال لآلية التي هلا داللة غري )لقامن:  ﴾اَمنيم

هخ ﴿مبارشة، وذلك عرب ضم  آية:  ًرا َوََحملخ (، )األحقاف:  ﴾َوفَِصالخهخ َثاَلثخوَن َشهم

 ـ من وجهة نظر بعض الفقهاء، وكام تفيده بعض الرواياتحيث سيصبح املجموع 

ة احلملـ   .داالً عىل أقل  مد 

د بالغة األمهية، والبهي طريقة القرآين عرب أسلوب ضم  اآليات وطريقة الفهم 

، رشط أن تكون خاضعًة لفهم عريف سليم، وليس من تنشيطها يف االجتهاد الفقهي

 .لتكل فات أو تأويالت ُتفرض عىل النص  

ـ  فيد حكاًم يالتنويع بمالحظة مقدار املداليل التي تعطيها اآلية، فبعض اآليات ب 

ها يفيد حكمني، وبعضها أكثر. بل إن  مراجعة الرتاث اإلسالمي واحدًا، وبعض

عرشات األحكام الرشعي ة، فآية الدين  ح لنا أن  بعض اآليات استفيد منهتوض

حكاًم، وآية النهي عن الصالة حال السكر استفيد  (، استفيد منها )البقرة: 

لت حتليالت العلامء عربحكاًم، وهكذا جتد ما هو أكثر من ذلك بكثري لو ت منها   أم 

ة استنتاجاّتم هذه يف هذه  التاريخ للنصوص القرآنية الفقهي ة، برصف النظر عن صح 

 اآلية أو تلك أو عدم ذلك.

عي اكشتامله  عي اكشتامل القرآن عىل كل  األحكام أو يد  وقدرة الفقيه القرآين الذي يد 

 عدد للحصول عىل أكرب عىل أكثر األحكام، تكمن يف استنطاقه النصوص القرآنية

م. فكل ام نجح الفقيه  ممكن من األحكام الرشعية مبارشًة أو بطريق غري مبارش كام تقد 

                                           
 .40: 6، و288: 1( راجع: الدر  املنثور 1)



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 44

القرآين ـ عىل مستوى التجربة امليدانية االجتهادية ـ يف توفري عدد أكرب من األحكام 

ز  ته يفـ بالتجربة واالستقراء ـ عرب النص القرآين فإن ه يكون قد عز  ي ة جامع نظري 

( أو األدنى )أغلب(.  القرآن بمعناها األعىل )كل 

تنويع بمالحظة لسان الدليل، بني قبوله التخصيص وإبائه عن التخصيص، الج ـ 

دِ ﴿كقوله تعاىل:  ِدلخوام اعم ٍم َعىَل َأالَّ َتعم مم َشنَآنخ َقوم ِرَمنَّكخ َربخ لِلتَّقمَوىَوالَ جَيم َو َأقم  ﴾لخوام هخ

 نى لتخصيص العدل هنا عىل رأي بعضهم.(، إذ ال مع)املائدة: 

ا تصلح مرجعًا ملحاكمة  وأمهي ة النصوص اآلبية عن التخصيص يف القرآن، أهن 

 احلديث واإلمجاع وسائر طرائق ومصادر االجتهاد الرشعي.

حظة أن  لسان اآلية تارًة يكون واردًا يف سياق بيان احلكم الرشعي الالتنويع بمد ـ 

العام واردًا يف غري ذلك، كام لو كان مساقه  اد يكون لساهنكآيات اإلرث، وأخرى ق

ة  بيان قصص السابقني، مع اخلتم بأن  يف قصصهم عربة، واكشتامل طرٍف من القص 

عىل خصوصي ة رشعية، أو كان مساقه تكوينيًا أو غري ذلك، بحيث يستخرج منه 

ٍع للوهلة األوىل؛ لعدم   .ي اً كون اللسان أحكامالفقيه القرآين حكاًم رشعيًا غري متوق 

ق األردبييل قد  ومثل هذا قد وقع كثريًا، فراجع عىل سبيل املثال كيف أن  املحق 

اَط املخسَتِقيمَ ﴿استخرج من سورة الفاحتة من مطلعها إىل قوله تعاىل:  َ ، ﴾اهِدَنا الِّصي

 .مجلَة أحكاٍم فقهي ة، كرجحان البدء بالبسملة لكل  فعل وغري ذلك

 ىتنّوع مبالحظة املضمون واحملتوالـ  ـ  

ع اآليات ذات املعطى الرشعي من حيث املحتوى أيضًا عىل الشكل التايل:  تتنو 

                                           
 . 7ـ  4( انظر: األردبييل، زبدة البيان: 1)
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وبعضها آيات قواعد، فآية نفي احلرج  ،فبعض اآليات هو آيات مسائلأ ـ 

ين مثاًل قد ال توف ر له سوى مجلة  )احلج: (، متنح الفقيه قاعدًة فقهي ة، بينام آية الد 

 املسائل الفقهي ة الفرعي ة.من 

وأمهي ة النشاط الفقهي تتضاعف يف جمال استنباط القواعد، فكل ام توف رت قواعد 

وأصول ومرجعي ات عمومي ة يف النص القرآين؛ دل  ذلك عىل حجم املساحة التي 

تستوعبها اآليات الكريمة، فمثل آيات التجارة عن تراض، أو الوفاء بالعقود، أو 

عن املحسن، أو نفي السبيل عن املؤمن للكافر، أو نفي احلرج، أو حتريم نفي السبيل 

ما رضره أكثر من نفعه، أو أكل املال بالباطل، أو العدل واإلحسان، أو غري ذلك.. 

ة تصلح لتكوين مرجعي ات عليا ذات طابع مستوعب للوقائع  كل ها قواعد فقهية عام 

هذه اآليات عىل قاعدة فقهي ة هنا أو  واألحداث، عىل تقدير اقتناع الفقيه بداللة

 هناك.

بعض اآليات يعطي نتائج فقهي ة )مسائل وقواعد( وبعضها يعطي نتائج ب ـ 

أصولية كآية النبأ، وآية النفر، وآيات الرباءة، وآيات الظن، وهذا يعني أن  النص  

عىل  كالقرآين يمكن للفقيه أن يستنطقه عىل املستوى الفقهي والبناء العلوي، وكذل

 املستوى األصويل والبناء التحتي املنهجي لالجتهاد.

بعض اآليات يبني  الفقه يف بنائه العلوي والسفيل )آيات ترشيع(، وبعضها ج ـ 

ة مثل:  ة أو اخلاص  ية العام  اآلخر يبني  األهداف واملقاصد والغايات والعلل الترشيع 

 آيات إرسال الرسل والرشائع إلقامة العدل والقسط.

ة وجد هنا معركة يف الرأي بني فقه األهداف وت )فقه الدستور( واخلطوط العام 

ز نظرها  وفقه املسائل والقواعد )فقه القوانني(؛ فمسرية الفقه اإلسالمي املتعارفة ترك 
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ز نظرها عىل آيات األهداف والعلل. فمثالً لو أخذنا قوله  عىل الترشيعات أكثر مما ترك 

مخ المَعَدا﴿ر وامليّس: تعاىل يف سياق حتريم اخلم َع َبيمنَكخ
يمطَانخ َأن يخوقِ ِريدخ الشَّ اَم يخ َوَة إِنَّ

ونَ  نَتهخ اَلِة َفَهلم َأنتخم مُّ ِر اّلِل ِ َوَعِن الصَّ مم َعن ِذكم كخ دَّ ِر َواملمَيمِّسِ َوَيصخ مم  ﴾َوالمَبغمَضاء يِف اخلمَ

وا كثريًا هبذا التع)املائدة:  لوا فيه ويف إمك(، فال نجد أن  الفقهاء اهتم  ان ليل، وتأم 

مون كل  ما يفيض عادًة إىل هذين األمرين معًا.  حتويله اىل مناط قطعي، بحيث حير 

إن  تظهري آيات التعليل أو كشبه التعليل يمكن أن يساعد كثريًا يف فهٍم أكرب للفقه 

، ليس عىل مست ة يف االجتهاد الفقهي  ى والقرآين، لكن  هذه املساحة غري حارضة بقو 

ألسنة األهداف أو التعليل يف القرآن الكريم فحسب، بل ويف السن ة الرشيفة أيضًا، 

 .يف هذا املخترص وهناك أسباب دعت هلذا األمر لسنا بصددها اآلن

ويف هذا السياق، من الرضوري عدم هدر ـ إضافة إىل آيات التعليل ـ داللة آيات 

صلح سلم، فهي آيات دستورية قد تاخلطوط العريضة يف الرشيعة ومعامل املجتمع امل

م عىل دالالت نصي ة أخرى، مثل: إنام املؤمنون إخوة، وكي ال تكون  للحكومة والتقد 

ا كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن،  دولة بني األغنياء منكم، وللرجال نصيب مم 

يامة قوكون العلم والتقوى معيار األفضلي ة.. فإن  أمهية هذا النوع من اآليات أن  به 

ًة قياساً بنصوص  وامتياز املجتمع اإلسالمي، إذ التفاصيل الترشيعية قد ال تكون مهم 

النهي عن أن يكون املال دولًة بني االغنياء مثاًل، والذهنية الفقهي ة مجب أن ّتتم  

 باخلارطة العامة جدًا.

إركشاديًا  والتنويع بمالحظة نوعي ة احلكم املرَبز يف اآلية، بني كونه مولويًا أد ـ 

، وكذلك اىل حكم إمضائي وآخر  حلكم عقيل، أو مشريًا ملرتكز عقالئي كربوي 

 .تأسييس، مثل األمر بإقامة الصالة أو األمر بالوفاء بالعقود

                                           
 .40ـ  39: 2( انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي 1)
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 يف آيات األحكام التانيف 

ل الذي مل نشهد فيه تصنيفًا يف آيات األحكام  إذا جتاوزنا القرن اهلجري األو 

، و إن ام مروي ات كشفوية عن النبي والصحابة وأهل البيت، فسوف نجد بشكٍل رسمي 

 .أن  القرن الثاين حيمل لنا هنا بدايات التصنيف يف آيات األحكام

ر  ونحن هنا ال نريد بسط الكالم يف هذه النقطة، إذ ليس غرضنا دراسة تاريخ تطو 

حىص إال فقد أالبحث يف آيات األحكام، وإنام نشري إىل ذلك عىل سبيل اإلمجال، و

العالمة الطهراين يف الذريعة حوايل ثالثني مصن فًا إماميًا فقط هبذا العنوان أو 

̂ بوضع الوصف ، وقد قامت موسوعة الفقه اإلسالمي طبقاً ملذهب أهل البيت

مّسٍد بمجموعة الكتب والرسائل واملقاالت التي أل فت عند الشيعة اإلمامية حتى 

، وهذا يف الغالب مقالة رسالة ودراسة، و ب، وكت م، فبلغت عام 

يف خصوص اللغتني العربي ة والفارسية، وهو غري مستوٍف، وإال فالعدد قد يبلغ 

 ضعف هذا املجموع أو أكثر إىل يومنا هذا، عند اإلمامية فقط.

وقد وضع الشيخ الدكتور حممد فاكر ميبدي فهرسًا بام أل ف يف آيات األحكام 

 ده كام ييل:فبلغ عن

 كتابًا. ـ اإلمامية: 

 كتب. ـ الزيدية: 

 .كتاباً  ـ أهل السنة: 

                                           
 .49ـ  40: 1( الذريعة 1)

 .522ـ  485: 2( موسوعة الفقه اإلسالمي 2)

 .386ـ  377( باز پژوهي آيات فقهي قرآن: 3)
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 لكن إحصاءه غري كشامل بالتأكيد.

  القرنني األّولني؟ـ م  أّول م  صّنف يف آيات األحكام يف ـ  

وكام يف كل  علٍم من العلوم تقريبًا، وقع إكشكال األوائل، حيث اختلف الشيعة 

ل تصنيٍف مستقل أو حيمل عنوان آيات األحكام، برصف النظر عن  والسن ة يف أو 

 احلديث عن آيات األحكام يف ثنايا التفاسري والفقه واألصول ونحو ذلك.

ل من صن ف يف آيات األحكام أحد  فقد اشتهر بني بعض أهل السن ة أن  أو 

 شخصني:

ان أحكام والذي له كتاب بعنو هـ(،األول: حممد بن إدريس الشافعي )

ني ؛ ألن  أمحد بن احلس«أحكام القرآن للبيهقي»القرآن، وقد اكشتهر هذا الكتاب باسم 

 مه ورواه.هـ( هو الذي نظ  البيهقي )

 هـ(،الثاين: القاسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف البياين القرطبي األندليس )

 (.وهذا غري املفّس  القرطبي املشهور صاحب )اجلامع ألحكام القرآن

مهم يف التصنيف، وأن   إال أن    أقدم من صن ف هو أبو النرض الشيعة ذهبت إىل تقد 

، وهو من أصحاب أيب جعفر الباقر وأيب هـ(بن بْش الكلبي ) بحممد بن السائ

ابة املعروف. وقد ذكر الطهراين يف ’عبد اهلل الصادق ، وهو والد هشام الكلبي النس 

. وهو غري تفسريه املعروف. كام ذكر ابن «لقرآنأحكام ا»الذريعة أن  كتابه هو 

. ثم أتى بعد الكلبي مقاتل النديم هذا الكتاب أيضًا وأسامه أحكام القرآن كذلك

                                           
 .40: 1( الذريعة 1)

 .41( ابن النديم، الفهرست: 2)



 49 ........................................ املدخل إىل الفقه القرآني، األصول واملعامل األّولّية

عدمها ، ثم أتى ب«تفسري اخلمسامئة آية يف األحكام»هـ(، يف كتابه بن سليامن )

 .الشافعي والقرطبي

لكن  لكلبي أسبق يف التصنيف من الشافعي،ووفقًا لنص  ابن النديم جيب اعتبار ا

 مها: نقطتانتبقى هنا 

هل كتاب الكلبي حيتوي عىل مروي ات أئمة أهل البيت^، بحيث يمكن أ ـ 

 ال؟ واعتباره نتاجًا شيعي ًا يعتمد مرجعي ة أهل البيت أ

ي هذا األمر، لكن  إن  كون الكلبي  من أصحاب اإلمامني: الباقر والصادق قد يقو 

 بعض العقبات:توجد 

كتاب أحكام القرآن للكلبي، رواه عن ابن »إن  ابن النديم قال:  العقبة األوىل:

ة «عباس ، وهذا يعني أن  هذا الكتاب ليس سوى جمموعة من الروايات التفسريي 

يف أحكام القرآن نقلت عن ابن عباس، فال يمكن نسبته إىل أهل البيت أو مدرسة 

ط  ولعل   .أهل البيت النبوي   ز بوجود روايات للكلبي عن ابن عباس بتوس  هذا يتعز 

 ، وغريه.كشخص يدعى )أبو صالح( وقد نقلها لنا الشيخ الصدوق 

مته عىل كتاب   آيات مسالك األفهام إىل»إال أن  السيد املرعيش النجفي ذكر يف مقد 

حكام عند سالميًا يف آيات األأثرًا إ مة استعرض فيها حوايل ـ وهي مقد   «األحكام

أثرًا( والزيدية والسن ة ـ أن  يف كتاب الكلبي رواية عن ابن عباس  اإلمامي ة )

ض بالواسطة ، وهذا يعطي رواية الكلبي عن ابن عباس يف هذا الكتاب ال متح 

                                           
 .34( راجع: حممد فاكر ميبدي، بازپژوهي آيات فقهي قرآن: 1)

 ، ط دار املعرفة.57( الفهرست: 2)

 .182، 177، 176؛ وكامل الدين: 181؛ واخلصال: 118؛ والتوحيد: 601، 559( األمايل: 3)

مة للمرعيش.8( مسالك األفهام: 4)  ، املقد 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 50

 .الكتاب يف الرواية عن ابن عباس، فال يصح  تعميم ابن النديم وفقًا لرأي البعض

 واضح، فكتاب الكلبي  غري متوف ر بني أيدينا اليوم، وابن إال أن  هذا الكالم غري

م كالم  النديم أقدم من السيد املرعيش، ولعل  ظاهره أن ه رأى الكتاب، فكيف نقد 

املرعيش ـ عىل تقدير إرادته هذا املعنى ـ عىل كالم ابن النديم، السيام مع عدم وجود 

د كونه من دليل مقنع أن ه روى يف هذا الكتاب عن أئمة أهل  البيت أيضًا؟ إذ جمر 

كام ال دليل عىل أن  ما  األصحاب ال يعني روايته عنهم يف هذا الكتاب بالرضورة.

ُنقل عن ابن عباس يف هذا الكتاب هو من تفسري أهل البيت الذي أخذه ابن عباس 

 عنهم.

ر دلو راجعنا الرتاث احلديثي والتفسريي عند املسلمني، فمن النا العقبة الثانية:

أن نجد روايًة للكلبي يف التفسري عن أحد األئمة^، فلو كان يف هذا الكتاب 

نصوٌص عن أهل البيت لظهرت وبانت، ولو يف ثنايا املنقوالت األخرى يف مصادر 

فكيف صح  لنا  ،اإلمامي ة وغريهم، بل نحن قلياًل ما نجد له رواية عن أحد األئمة

د كونه من التنبؤ هنا بكون كتابه حيوي بعض الروا يات عن أهل البيت؟ وجمر 

ني أو ثالث ايتأصحاهبم ال يعني الرواية، بل يكفي فيها املعارصة حينًا ونقل ولو رو

 خر.فقط حينًا آ

 سن ي؟ وهل الكلبي األب املفّس  هذا، شيعي أب ـ 

يان بالكلبي، ومها معًا مشهوران:  إن  لدينا اثنني يسم 

ل:  هـ(، وهذا هو الكلبي لكلبي أبو املنذر )هشام بن حممد بن السائب ااألو 

االبن، وهو الذي له كتاب )أمهات اخللفاء( وكتاب )مثالب العرب(، وهذا 

                                           
 .327: 14ـ  13( انظر: ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، جملة االجتهاد والتجديد، العدد 1)
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، وقال بأن ه كان خيتص  بمذهبنا، كام أدرج الشخص ذكره النجايش يف الرجال

، وأدرجه السيد حمسن األمني يف أعيان مصن فاته العالمة الطهراين يف الذريعة

 .شيعةال

وهذا الشخص يمكن القول بأن ه كشيعي، السيام وأن  أهل السن ة يت همونه بالتشي ع 

فونه أكشد  التضعيف.  ويضع 

حممد بن السائب بن برش الكلبي أبو النرض، وهو الكلبي األب، الذي الثاين: 

ث عنه هنا، إذ قد  يقال بأنه ليس كشيعيًا. نتحد 

فه بال بيان املذهب، الرفضذكر بعض علامء أهل السن ة أنه رمي ب ، وأغلبهم ضع 

، لكن ه غري مذكور يف مصادر الشيعة بوصفه كشيعيًا. نعم ذكره الربقي يف الرجال

ـ إىل كون األصل فيمن ذكر اسمه يف هذا الكتاب أن ه كشيعي  ـ كام ذهب بعٌض  فإذا ُبني 

 ي عه.ما مل يطعن عليه بفساد مذهبه، كانت هذه كشهادة كشيعي ة قديمة بتش

د من الطويس يف هذا يف الرجالأيضًا ذكره الطويس قد و ، لكن ال يوجد تعه 

الكتاب بذكر الشيعة فحسب، كيف وقد ذكر من غريهم كثري. وإىل جانب هذا كل ه 

 .فقد ذكر ابن داوود احليل  أن  هذا الرجل مهمل

                                           
 .434( رجال النجايش: 1)

، 339، 331، 329، 328، 326، 325، 324ـ  323، 320، 273: 1( انظر: الذريعة 2)

343.. 

 .155، 154: 1( أعيان الشيعة 3)

 .343: 1( انظر: تذكرة احلفاظ 4)

 .20( رجال الربقي: 5)

 .145( الطويس، الرجال: 6)

 .172( رجال ابن داوود: 7)
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ح تشي عه بنصوص أهل السن ة وموقفهم منه، وبنص  ال عىل  ربقيمن هنا، يرتج 

، فإثبات إمامي ته  التقدير الذي ذكرناه. لكن  تشي عه أعم  من كونه إماميًا أو غري إمامي 

اً  صعٌب   .جد 

ك كشخٌص  وبناًء عليه، يمكن ترجيح أن  أقدم كتاب يف أحكام القرآن )إن مل يشك 

يف املراد من العنوان املذكور آنذاك( هو للكلبي، ثم ملقاتل بن سليامن، وبعدمها 

 شافعي والقرطبي.ال

بل قد يقال بأن ه ال معنى لنسبة التصنيف يف أحكام القرآن للشافعي؛ إذ حقيقة 

ض يف ثنايا كتبه لبعض اآليات القرآنية املنسوب له هذا الكتاب  هي أن  الشافعي تعر 

األحكامي ة واستنبط منها حكاًم رشعيًا هنا أو هناك، ومل يصن ف كتابًا باسم )أحكام 

هـ( قد مجع متناثر ل  ما يف األمر هو أن  اإلمام البيهقي الشافعي )القرآن(، ك

هـ( يف كتبه، وقام برتتيبها وتنظيمها حتت عنوان كلامت ابن إدريس الشافعي )

ح أن نقول بأن  الشافعي  كتاب مستقل، أسامه )أحكام القرآن(، ويف هذه احلال ال يص 

ىل هذا املعيار سيكون اإلمام زيد بن عيل، مصن ٌف يف أحكام القرآن أساسًا، وإال فع

واإلمام حممد الباقر، ثم اإلمام جعفر الصادق، أسبق بكثري منه ومن الكلبي ومقاتل 

بن سليامن، حيث يمكن أن نجمع كتابًا كبريًا باسم )أحكام القرآن( لإلمام الباقر 

يصح   هلهـ( مثاًل، وهو موجود يف كتب احلديث والتفسري عند املسلمني، ف)

 هبذه املعايري إثبات أسبقي ة التصنيف؟!

ه:  مة كتاب )أحكام القرآن( للشافعي ما نص  ن ف وقد ص»يقول البيهقي يف مقد 

رين يف تفسري القرآن ومعانيه.. فرأيت من دل ت  مني واملتأخ  غري واحد من املتقد 

ة قوله ـ أبا عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املط ل د أتى عىل بي.. ـ قالداللة عىل صح 
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قًا يف كتبه املصن فة يف  بيان ما مجب علينا معرفته من أحكام القرآن، وكان ذلك مفر 

بل أنا أحتمل أن  كل  كتب  .«األصول واألحكام، فمي زته ومجعته يف هذه األجزاء..

القرن الثاين اهلجري هنا قد مجعت من متناثر كلامت هؤالء العلامء، ثم وضع هلا 

 آيات األحكام أو أحكام القرآن.عنوان 

ة كتاب  نعم، نقطة افرتاق الشافعي عن اإلمامني الباقر والصادق مثاًل، هي أن  ماد 

قة  البيهقي موجودة للشافعي يف مصن فاته، لكنها غري موجودة لإلمام إال برواية متفر 

ة، فلو مي ز كشخص بني هذين األمرين صح  الكالم، ويمكن القول  قد تكون كشفوي 

ة نسبة املروي ات إىل اإلمامني، بخالف النسبة للشافعي نفسه، إال  بعدم العلم بصح 

 إذا كان ألحد تشكيٌك ما.

 ة التالية:فلدينا يف القرن الثاين اهلجري الكتب األساسي   ،وعىل أية حال

 هـ(.للكلبي ) ،أحكام القرآن ـ 1

 .هـ() تفسري اخلمسامئة آية يف األحكام، ملقاتل بن سليامن ـ 2

رتية من ، وهو من علامء البخ (هـأحكام القرآن، ليحيى بن آدم بن سليامن ) ـ 3

 الزيدية.

د بن إدريس امل ،أحكام القرآن ـ 4  هـ(.فعي )الشحم 

ة احتامل كون  هذه أهم الكتب، وإنام أدرجنا الثاين والرابع يف القرن الثاين؛ لقو 

سنة عدة تستدعي اإلدراج يف القرن الثالث؛ تبعًا لالتصنيف قد وقع فيه، وإال فإن  القا

الوفاة. ومنه يعلم رضورة حذف اسم البياين القرطبي من الئحة األوائل يف التصنيف 

 يف آيات األحكام.

                                           
 .19ـ  18: 1( أحكام القرآن 1)
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 وعىل أية حال، فيمكن أن نطلق عىل القرن الثاين اهلجري عنوان عِّص التأسيس،

ه بعض الباحثني  .كام سام 

 ي، تطّور حمدودالقرن الثالث اهلجر ـ التانيف يف ـ  

ي يف  ترك لنا ر الكم  القرن الثالث اهلجري بعض النتاج العلمي الذي يبني  التطو 

التأليف، مثل كتاب )أحكام القرآن( ملحمد بن عبد اهلل املعروف بابن احلكم املالكي 

 يهـ(، وكتاب )أحكام القرآن( إلبراهيم بن خالد املعروف بأيب ثور الكلب)

هـ(، مع كتاب )أحكام القرآن( حلفص بن عمر بن عبد العزيز األزدي )

 هـ(، واألخريان حمسوبان عىل أهل احلديث والظاهر. )

وثمة كتاب باسم )تفسري مخسامئة آية( أليب املؤمتر الصلت بن مخيس البهالوي، 

الث عىل مذهب اخلوارج، واملذكور من علامء القرن الثـ كام قيل ـ املحسوب 

 اهلجري.

نعم، فالقرن الثالث اهلجري ترك بعض النتاجات العلمية، لكن ه عىل املستوى 

 الشيعي مل نشهد فيه أي  عمل ُيذكر، هلذا فهو قرن خمتلف احلال بني الشيعة والسن ة.

 نطالقة قوّيةـ التانيف يف القرن الرابع اهلجري، ا ـ  

دة أقوى يف القرن الرابع مع ويميض القرن الثالث اهلجري لنشهد حركًة جدي

 جمموعة من األعامل العلمية أبرزها:

 هـ( من األحناف.أحكام القرآن، أليب احلسن عيل بن موسى بن يزداد ) ـ 1

)آيات األحكام(، و)ما خالف فيه الشافعي العراقيني يف أحكام القرآن(، لعيل ـ  2

                                           
 .329ـ  328( ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 1)
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، انطالقًا من  . وقد ذهب بعض الباحثني إىل أن  هذابن موسى القمي الرجل كشيعي 

 .توصيف ابن النديم له بأن ه كان نقادًا آلراء الشافعي

إال أن  هذا االستدالل ضعيٌف جدًا، فليس الشيعة وحدهم الذين انتقدوا 

الشافعي يف آرائه، بل بني املدارس السن ية جٌدل كبري ونقد كبري متداول ألفكار 

 ة، فهذه قرينة ضعيفة.ة املذاهب السن يالشافعي وسائر أئم  

هـ(، وهو املعروف )رشح آيات األحكام(، إلسامعيل بن عب اد ) ـ 3

املعروف يف الدولة البوهيية، ويذكر السيد )الشيعي( بالصاحب بن عباد الوزير 

 .املرعيش النجفي أنه تويف  قبل أن يكمل كتابه هذا

هـ(، والد ابن قاين ))آيات األحكام(، أليب احلسن عباد بن عباس الطال ـ 4

م، وقد ذكره ياقوت احلموي، وقال عنه يف هذا الكتاب:  يه .. ينرص ف»عباد املتقد 

 .«مذهب االعتزال، استحسنه كل  من رآه

ويفهم بعض الباحثني املعارصين من هذا الكالم أن  الكتاب مل مجر  عىل طريقة 

 .يعةالفكر األكشعري، فُيلحقه بنتاج فقه القرآن عند الش

إال أن  هذا القدر من الدليل ضعيف، ال يكفي إلحلاق الكتاب بالنتاج الشيعي؛ 

إذ ليس كل  من سار عىل هنج االعتزال أو غاير األكشاعرة فهو كشيعي، أو حيسب نتاجه 

 عىل الشيعة، وإال لزم أن نعترب أن  معتزلة بغداد كشيعة كل هم.

                                           
 .292انظر: ابن النديم، الفهرست:  (1)

 .330( ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 2)

 .9( النجفي، )مقدمة( مسالك األفهام إىل آيات األحكام: 3)

 .7: 4( احلموي، معجم البلدان 4)

 .330( ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 5)
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هـ(، وهو كتاب صاص احلنفي )أحكام القرآن، ألمحد بن عيل الرازي اجل ـ 5

ضخم ومهم جدًا يف رشح آيات األحكام، ويعد  من أهم الكتب يف الفقه القرآين عند 

 .األحناف، وهو موجود اليوم ومطبوع

ة جتواله يف بحث آيات األحكام، كام هذا ويعرب   الكتاب عن غزارة املؤل ف وقو 

 ربعة يف كتابه.يتمي ز بسعيه الدؤوب لطرح آراء خمتلف املذاهب األ

هـ(، وهو حمسوب أحكام القرآن، لعيل بن أمحد، املعروف بابن الغلس ) ـ 6

 عىل أهل احلديث والظاهر.

 هـ(.أحكام القرآن، أليب جعفر أمحد بن أمحد القريواين ) ـ 7

أحكام القرآن، للقاسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف البياين القرطبي  ـ 8

 هـ(.)

 نيف يف القرن اخلامس اهلجريـ التا ـ  

وبانتهاء القرن الرابع اهلجري، نشهد يف القرن اخلامس بعض األعامل العلمي ة 

 مثل:

هـ(، من أعالم آيات األحكام، ملحمد بن احلسني بن حممد الفراء ) ـ 1

 املذهب احلنبيل.

د م)خمترص أحكام القرآن(، و)املأثور عن مالك يف أحكام القرآن(، أليب حم ـ 2

ي بن أيب طالب القييس )  هـ(، من املذهب املالكي.مك 

 ، من املذهبهـ(أحكام القرآن، ملحمد بن عيل بن أمحد بن أيب حزم ) ـ 3

 الظاهري.

ه عن أي  نتاج كشيعي ، وهلذا اعتربه بعض إمامي ويالحظ يف هذا القرن خلو 
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ل لفقه القرآن الشيع  .يي اإلمامالباحثني عرَص الركود األو 

 هوٌر شيعي قوّيـ التانيف يف القرن السادس اهلجري، ظ ـ  

يف القرن السادس اهلجري، ويشهد أيضًا يف أواخره  لكن  الفقه القرآين يستمر  

 ظهورًا شيعيًا قويًا، حيث ترك لنا هذا القرن بعض النتاج العلمي، نذكر أبرزه:

ني بن عبد اهلل بن احلس فقه القرآن يف أحكام القرآن، أليب احلسني سعيد بن ـ 1

وهو من  ،هـ(هبة اهلل بن احلسن الراوندي، املعروف بقطب الدين الراوندي )

الشخصيات الشيعية البارزة يف جمال الفقه والقرآنيات، ومن تالمذة الطربيس 

 .صاحب جممع البيان

مة الراوندي لكتابه هو قوله بأنه مل يَر  ن العلامء مواليشء الذي ُيلفت النظر يف مقد 

 .السابقني واملعارصين له من أل ف كتابًا مستقاًل جامعًا يف أحكام القرآن

ةإذا وهذا الكالم منه  ـ كام هو ظاهر عبارته ـ فهو  قصد به املستوى اإلسالمي عام 

؛ إذ الوقائع تبطل هذا الكالم إبطاالً حاساًم، كيف وقبل الراوندي يف باطل جزماً 

قرون السابقة كتب غري اإلمامية العديد من الكتب اجلامعة القرن نفسه وسائر ال

اص  وغريه، فلعل ه مل يكن مط لعًا عليها. كاجلص 

ا إذا كان  كالمه صحيح؛ إذ الكتب ف، اإلمامي نظره إىل الداخل الشيعيوأم 

قبله قليلة جدًا، فضاًل عن صعوبة إثبات وجود ولو كتاب إمامي  اإلمامي ة الشيعية 

مة كتابه، فأبسط واحد حتى الق د مقولته يف مقد  رن السادس اهلجري، وهذا يؤك 

                                           
 ( املصدر نفسه.1)

مة(. 13: 1فقه القرآن ( انظر: الراوندي، 2)  )املقد 

 .4ـ  3: 1( املصدر نفسه 3)
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نا اإلمامي ة مقارنة بني كتابه وما سبق عند الشيعة  قد تعطي هذا االنطباع، رغم أن 

 نواجه مشكلة أن  الكتب الشيعية السابقة ليست كل ها متوف رة.

 ار وإمجاز.صيعد  هذا الكتاب قي اًم يف بابه، ويشتمل يف بعض املطالب عىل اخت

تفسري آيات األحكام، أليب احلسن حممد بن احلسن البيهقي النيشابوري  ـ 2

 هـ( والظاهر أن ه كشيعي.)

 هـ( املالكي.خمترص أحكام القرآن، لعبد املنعم بن حممد بن فرس ) ـ 3

شابه القرآن وخمتلفه، لركشيد الدين حممد بن عيل بن كشهر آكشوب املازندراين مت ـ 4

(، وهو من علامء اإلمامي ة، والكتاب ليس يف فقه القرآن فقط، لكنه خًصص هـ)

 مجع فيه قدرًا كبريًا من آيات ،«باب فيام حيكم عليه الفقهاء»فصاًل حتت عنوان 

 األحكام واحلديث حوهلا.

ايس ) ،أحكام القرآن ـ 5 هـ(، وهو من الشافعي ة، وكتابه لعامد الدين الكياهر 

ة.يعد  من الكتب   التفسريية الفقهي ة الشافعية املهم 

أحكام القرآن، للقايض أيب بكر حممد بن عبد اهلل، املعروف بابن العريب املالكي ـ  6

ويعد  ومن أبرز كتب فقه القرآن عند املالكي ة، هـ(، وهو كتاب مهم جدًا، )

 مرجعًا اليوم.

 ّنيواستمرار س، مخود شيعي ـ التانيف يف القرنني السابع والثام  ـ  

ودًا مخ فنحن نجد ،وإذا عربنا القرن السادس اهلجري إىل القرن السابع والثامن

ة آية، لفخر الدين النهاية يف تفسري مخسامئ»باستثناء كتاب  ،تاماً يف التأليف عند الشيعة

ج البحراين )أواخر القرن الثامن  أمحد بن عبد اهلل بن سعيد، املعروف بابن املتو 
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، وكتاب )رشح آيات األحكام(، ليحيى بن محزة بن عيل عند اإلمامي ةاهلجري( 

هـ(، و)األنوار املضيئة عىل آيات األحكام(، ملحمد بن هادي احلسيني الزيدي )

هـ(. وهلذا اعترب بعض الباحثني أن  هذين القرنني مها قرنا بن تاج الدين الزيدي )ق 

 .اخلمود الثاين عند الشيعة

 فعرف هذان القرنان نتاجًا علميًا نذكر منه: ،الصعيد السني أما عىل

 هـ( من احلنابلة.تفسري آيات األحكام، البن قيم اجلوزية ) ـ 1

 هـ(.أحكام الرأي، ملحمد بن عبد الرمحن بن الصائغ احلنبيل ) ـ 2

 تلخيص )أو ّتذيب( أحكام القرآن، ملحمد بن أمحد بن مسعود الّساج ) ـ 3

 هـ(، وهو من األحناف.أو 

أحكام القرآن )أو القول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز( ألمحد بن يوسف  ـ 4

 ة.هـ(، من الشافعي  املعروف بابن سمني )

 هـ(.كتاب يف أحكام القرآن، ملحمد حييى بن أمحد األكشبييل املالكي ) ـ 5

ن حييى بن سعدون آيات األحكام )جامع أحكام القرآن(، لصائن الدي ـ 6

 هـ(.األندليس املالكي )

 هـ(.لتبيان يف أحكام القرآن، لعيل بن احلسني بن عبد العزيز املالكي )ا ـ 7

 هـ(.أحكام القرآن، لداوود بن عيل الظاهري ) ـ 8

 ة(، نهضة إمامّية متمّيزهــ  ـ التانيف يف القرون: ) ـ  

ة، ولو اجتهنا نحو القرنني التاسع  والعارش، سنجد جمموعة من األعامل املهم 

                                           
 ( يوجد نقاش يف أن  الكتاب لألب أو لالبن أو هلام كتابان.1)

 .331( ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 2)
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 ومن أبرزها:

ج اإلمامي )ـ  1  هـ(.منهاج اهلداية يف تفسري مخسامئة آية، جلامل الدين ابن املتو 

هـ(. وهناك نقاش يف آيات األحكام؛ لنارص بن أمحد بن املتوج اإلمامي ) ـ 2

ل هو للشخص الثاين  .أن  الكتاب األو 

رفان يف فقه القرآن؛ جلامل الدين املقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني كنز الع ـ 3

، املعروف بال ويتخذ  هـ(، وهو إمامي.فاضل املقداد )بن حممد السيوري احليل 

ة حيث يعد  ـ تارخييًا عىل مستوى األمهي ة ـ الثاين بعد فقه  هذا الكتاب أمهية خاص 

 ي  يف آيات األحكام.القرآن للراوندي يف التصنيف اإلمام

آيات األحكام )املعروف بتفسري كشاهي(، وهو من أقدم الكتب اإلمامية  ـ4

نة باللغة الفارسي ة يف هذا املجال، أليب الفتوح بن مريزا خمدوم احلسيني اجلرجاين  املدو 

هـ(، وسبب التسمية املعروفة ـ كام يذكر اآلغا بزرك الطهراين ـ هو العربشاهي )

 .ل ف صن ف الكتاب للشاه طهامسب الصفويأن  املؤ

ق  ـ5 زبدة البيان يف براهني أحكام القرآن، ألمحد بن حممد املعروف باملحق 

هـ(، من كبار علامء اإلمامية، وهو ثالث أهم كتاب تارخييًا عند األردبييل )

ل هذا الكتاب ـ بسبب سعته .اإلمامية بعد فقه الراوندي وكنز السيوري  وقد حتو 

وعمق أبحاثه وكشخصية مؤل فه ـ إىل حمور، حتى كتبت حوله حوايل عرشة تعليقات 

 وحواٍش، ال داعي لإلطالة باستعراضها، وهي تعود للقرن احلادي عرش وما بعده.

                                           
؛ ومقدمة السيد املرعيش عىل مسالك 14: 3؛ وأعيان الشيعة 181: 23( راجع: الذريعة 1)

 .9: 1األفهام 

 .41: 1( الذريعة 2)
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آيات األحكام، لشجاع الدين حممود بن عيل احلسيني املرعيش، من تالمذة  ـ 6

ق الكركي.  املحق 

اق معدن العرفان يف فقه جم ـ 7 مع البيان لعلوم القرآن، إلبراهيم بن حسن الدر 

 هـ(.أو الوراق )ق

 هـ(، من الزيدية.آيات األحكام، ألمحد بن حييى بن املرتىض الصنعاين ) ـ 8

 هـ(.ة، ملحمد بن إبراهيم بن عيل الزيدي )حرص آيات األحكام الرشعي   ـ 9

عبد اهلل بن ئة آية من التنزيل، لكشايف )كشفاء( العليل يف رشح )تفسري( اخلمسامـ 10

 هـ(، من الزيدية.حممد النجري اليامين )

 هـ(.رشح آيات األحكام، ملحمد بن حييى بن حممد الزيدي ) ـ11

تفسري آيات األحكام، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي  ـ12

 هـ(.)

لشافعي ن السيوطي ااإلكليل يف استنباط التنزيل، جلالل الدين عبد الرمح ـ13

 هـ(.)

 وغريها من الكتب.

حيث نجد بعض األعامل نذكر  ،ويستمر  الوضع يف القرن اْلادي عْش اهلجري

 منها:

تفسري آيات األحكام، للمريزا رفيع الدين حممد بن احلسني املرعيش اإلمامي  ـ 1

 هـ(.)

اه ملعروف بشتفسري القطب كشاهي يف رشح آيات األحكام؛ ملحمد يزدي ا ـ 2
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 .هـ(، وهو كتاب أل ف بطلب من السلطان حممد قطب كشاهقايض )

مسالك األفهام إىل آيات األحكام، أليب عبد اهلل حممد اجلواد كشمس الدين  ـ 3

 هـ(.الكاظمي، املعروف بالفاضل جواد )أواسط ق 

راوندي، لوقد أحسن بعض الباحثني املعارصين عندما قال بأن  كتاب فقه القرآن ل

وكنز العرفان للسيوري، وزبدة البيان لألردبييل، ومسالك األفهام للكاظمي، هي 

 .ة يف فقه القرآنالكتب األربعة لإلمامي  

فتح أبواب اجلنان يف تفسري آيات األحكام، ملحمد بن احلسني العاميل  ـ4

 هـ( وهو إمامي.)

ب عيل التوين، وقد كتب الكتا آيات األحكام الفقهي ة )فاريس(، للموىل ملك ـ 5

 هـ.باسم الشاه سليامن الصفوي عام 

أنوار القرآن يف أحكام القرآن، ملحمد بن كايف بن احلسن البوسنوي  ـ6

 هـ(، من األحناف.)

 هـ(.منتهى املرام يف رشح آيات األحكام، ملحمد بن احلسني احلسني ) ـ 7

 هب املختلفة.وغريها من الكتب الكثرية عند املذا

 لرتاجع الشيعيهـ(، التمّدد اإلخباري واـ  ـ التانيف يف القرنني ) ـ  

ه اإلخباري عىل وبدخول القرنني الثاين عْش والثالث عْش ، سيطر التوج 

راً يف الفقه القرآين؛  ة يشء ُيذكر بوصفه تطو  االجتهاد الشيعي ومل يظهر خالل هذه املد 

ن األلفي ة م لنياألو  ديث بشكل مضاعف يف فرتة القرنني احل ألن  الفقه غلب عليه

                                           
 .11: 1( انظر: مقدمة السيد املرعيش عىل مسالك األفهام 1)

 . 337ـ  336( انظر: ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 2)
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اهلجرية الثانية، من هنا فام نجده يف هذه الفرتة عىل املستوى اإلمامي هو يف الغالب 

تعليقات أو حواٍش عىل الكتب السابقة، مثل كتاب زبدة البيان، وكتاب مسالك 

عليه  برتة كان يغلاألفهام، وحتى ما كتب يف تفسري آيات األحكام يف هذه الف

 يناس سلطان املؤمنني باقتباس علوم الدين من النرباسالتفسري الروائي، ككتاب )إ

هـ(، وكذلك كتاب )تفسري آيات املعجز املبني( للسيد حممد العاميل املكي )

 هـ(.األحكام( ألمحد بن إسامعيل اجلزائري )

د  اإلخباري ـ حركَة تأليف نعم، كشهدنا يف أواخر هذه الفرتة ـ حيث تراجع امل

هـ(، جديدة، مثل كتاب آيات األحكام ملحمد إبراهيم احلسيني املرعيش )

وكتاب تقريب األحكام إىل تفسري آيات األحكام )فاريس( ملحمد قيل بن حممد 

هـ(، وكتاب دالئل املرام يف تفسري آيات شابوري )يحسني بن حامد حسني الن

 هـ( وغريها من الكتب.بن سيف الدين االسرتابادي ) األحكام، ملحمد جعفر

ا سني ًا فقد استمر  التصنيف، لكن بوترية أخف  من املايض، فرتك لنا حممد  أم 

هـ( كتاَب )أنوار القرآن يف أحكام كشمس الدين أبوبكر اهلروي احلنفي )

ي الربسوي احلنفي كتاب   متوف   آن( وهو)أحكام القرالقرآن(، وترك لنا إسامعيل حق 

هـ(، كتاب مدارك األحكام هـ، وأل ف عبد اهلل البلخي احلنفي )عام 

هـ( كتاب )أحكام القرآن(، كام أل ف عبد اهلل أبو حممد احلسيني اهلندي احلنفي )

 آي أحكام القرآن. وغري ذلك من الكتب.

 يلقرآناحلياة للفقه ا ـ التانيف يف القرن الرابع عشر، عودة ـ  

لفقه يف ا اً خمتلف اً جديدة ونشاط ركة عودةً اْلتشهد  ،وبدخول القرن الرابع عْش

 وتظهر جمموعة من األعامل أبرزها:القرآين، 
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ات األيتام يف تفسري آي )نثر الدرر األيتام يف رشح آيات األحكام(، و)الدرر ـ 1

 هـ(.دار )األحكام(، لعيل بن مال حممد جعفر األسرتآبادي املعروف برشيعتم

 هـ(.أحكام القرآن، لرشف الدين عيل احلسيني املرعيش ) ـ 2

أحكام القرآن، لغالم رضا أمريي كرمنشاهي، وقد فرغ من تأليفه عام  ـ 3

 هـ.

لب  اللباب يف تفسري أحكام الكتاب، لعبد عيل بن أيب القاسم املوسوي  ـ 4

 هـ(.)

ذهب اجلعفري واملذاهب األربعة، للسيد حسني تفسري آيات األحكام وفق امل ـ 5

 هـ(، وهو من التفاسري الفقهي ة املقارنة النادرة والقليلة.الطباطبائي اليزدي )

 آيات األحكام، للشيخ خلف آل عصفور. ـ 6

 آيات األحكام، للشيخ إسامعيل بن عيل نقي األرومي التربيزي. ـ 7

القرآن، ملسعود سلطاين اآلذربامجاين  أقىص البيان يف آيات األحكام وفقه ـ 8

 هـ(.)

وهؤالء كل هم من اإلمامية، وقد كتب الزيدية كتبًا أيضًا، منها: آيات األحكام 

هـ(، وكذلك رشح آيات األحكام للقايض احلسيني العمري الصنعائي )

 هـ(.لإلمام حييى بن حممد احلسني )

املرام يف رشح آيات األحكام أو نيل املرام وكتب األحناف أيضًا كتبًا منها: نيل 

 هـ(.من تفسري آيات األحكام، ملحمد صديق خان ملك الواسطي اهلندي )

وكتب الشافعية أيضًا كتبًا، منها: آيات األحكام ملحمد عيل السايس املرصي 

 هـ(.)
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 كام كتبت املالكية بعض الكتب، مثل: دفع إهيام االضطراب عن آيات األحكام

 هـ(.ملحمد أمني بن خمتار )

 إىل غري ذلك الكثري من الكتب والدراسات األخرى.

 ديدة وابتكاراتـ التانيف يف العار احلاضر، جماالت ج ـ  

فشهد جمموعة أعامل تدور  ،أما العِّص اْلارض والقرن اخلامس عْش اهلجري

 :ليةور التااحول املح

فرهنگ آيات فقهي قرآن كريم »لصدد كتاب وقد كتب يف هذا ا أوالً: الفهرسة:

وهو معجم فاريس باآليات القرآنية الفقهية وفقًا  «بر أساس موضوعات فقهي

به حممد أراكي، ونرش عام  ه ورت  م. ويوجد للموضوعات الفقهية، وقد أعد 

ة بآثار بعض العلامء كالسيد اخلميني والشيخ  غريه جمموعة من كتب الفهرسة اخلاص 

 ري والفاضل املقداد وغريهم.األنصا

مثل كتاب دروس يف آيات األحكام لداريوش  ثانيًا: التصنيف املوضوعي،

زركري مرندي، وهو يف املعامالت والعقود، وكتاب آيات األحكام ملحمد عيل 

آقائي، وهو يدور حول القانون املدين واجلزائي، وكذلك كتاب )آيات األحكام 

ث يف العقود واملعامالت، وأيضًا كتاب )بازپژوهي حقوقي( ألسد اهلل لطفي، ويبح

ص للعبادات تقريبًا. وكذلك  آيات فقهي قرآن(، للشيخ حممد فاكر ميبدي، واملخص 

ز حول البحوث  كتاب آيات األحكام للشيخ عباس عيل عميد الزنجاين، وهو يرتك 

 ة.القانوني  

والذي أعد   كام مقارن،ويربز هنا كتاب تفسري آيات األح ثالثًا: التصنيف املقارن،

                                           
 .346ـ  342( يراجع يف هذا الصدد، ميبدي، فقه القرآن عند الشيعة، مصدر سابق: 1)
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 بوصفه مادة دراسية يف جامعة املصطفى العاملي ة.

ي ة، ليكون مادًة دراس هُ قَ ف  و   ن ف الكتاُب وهو الذي ُص  رابعًا: التصنيف التعليمي،

مثل كتاب آيات األحكام ألستاذنا الشيخ حممد باقر اإليرواين، وكتاب آيات 

األحكام للدكتور عابدين مؤمني،  األحكام للدكتور كاظم مدير كشانه جي، وآيات

وله أيضًا )درسنامه آيات األحكام(. وهذه كل ها وغريها كتٌب أل فت للتدريس يف 

 احلوزة تارًة ككتاب اإليرواين، ويف اجلامعات املختلفة أخرى.

حيث ترمجت بعض كتب آيات األحكام إىل اللغة الفارسية، مثل  خامسًا: الرتمجة،

 )ترمجة وتلخيص(، وكنز العرفان للسيوري. زبدة البيان لألردبييل

 ال فدراسة املسار التارُيي ُتتاج ملجال أوسع بكثري إالو ،ونكتفي هبذا القدر

له هذا املدخل املتواضع  .يتحم 

 عناصر القّوة والضعف ،آيات األحكام يف التانيفمناهج 

دت ألوان التصنيف يف آيات األحكام، وذلك عىل النحو التايل:  تعد 

 وفق ترتيب اجلمع القرآني أ ـ

النوع األول: التصنيف يف آيات األحكام وفقًا لرتتيب هذه اآليات يف القرآن 

 .الكريم كام هو موجود بني أيدينا

فآية الدين من سورة البقرة سوف ُتذكر قبل آيات احلجاب والزينة يف وعليه، 

م ذكرها يف القرآن الكريم  .سورة النور أو األحزاب، تبعًا لتقد 

وقد غلب عىل التصنيف غري الشيعي )السن ي( يف جمال آيات األحكام هذا النوع 

ي هذا اللون من التصنيف بالتفسري التجزيئي آليات  من التأليف، ويمكننا أن نسم 
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ين يف  األحكام تبعًا للجمع القرآين؛ ألن  الفقيه القرآين هنا يستخدم أسلوب املفّس 

ة احلمد واالنتهاء بسورة الناس، غاية األمر يقوم طريقتهم املعروفة من البدء بسور

 بحذف اآليات التي ال عالقة هلا بالفقه.

 مشكلة هذه الطريقة ما ييل:يبدو يل أن  و

ء البحث يف املوضوع الواحد تبعاً حلديث كل  آية قرآنية عنه من زاوية  أوالً: إهنا جتز 

ة  موضوعية قرآنية حول هذه معينة، األمر الذي يصع ب من إمكانية اخلروج بنظري 

 القضية الفقهي ة أو تلك.

إنه يلزم منه التكرار، حيث تلتقي آيتان يف موضوٍع واحد، وقد تشرتكان يف  ثانيًا:

م.  إفادة فكرٍة ما، فيلزم تكرار احلديث مرة أخرى، أو اإلحالة عىل ما تقد 

ة، أو آليات القرآنيإن  هذه الطريقة إما تلغي نظام املقارنة واملقاربة بني ا ثالثًا:

 تفرض عىل الفقيه أن يعالج ذلك يف إحدى اآليات، ثم حييل عليه يف آية أخرى.

ر هذا النحو من التصنيف، ففي التفسري  رابعًا: ال توجد خصوصية منطقية ترب 

التجزيئي الكامل للقرآن الكريم قد يقال بأن  ترتيب اآليات والسور ومجعها هبذه 

خصوصي ة، فيكون السري وفقها منطقيًا؛ لكن  هذا األمر ال يبدو الطريقة يف القرآن له 

واضحًا لو انتقينا خصوص اآليات الفقهي ة األحكامية وفصلناها عن سائر آيات 

بناها عىل طريقة اجلمع القائمة اليوم، إذ أي  خصوصية تستدعي هذا  القرآن، ثم رت 

 الرتتيب؟!

 ب ـ وفق ترتيب النزول القرآني

: التصنيف يف آيات األحكام وفقًا لرتتيب نزوهلا أو عىل األقل وفقاً النوع الثاين

 لرتتيب نزول السور.
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ر منطقي كاٍف  وامتياز هذا التفسري عن سابقه أنه يعتمد املنهج التارخيي، وهو مرب 

 يف التصنيف هبذه الطريقة؛ ألن  املنهج التارخيي يساعد عىل:

يه لط بني االثنني، األمر الذي يساعد الفقمتييز الناسخ من املنسوخ، وعدم اخل ـ أ

بشكل جيد يف الوصول إىل النتيجة الفقهية القرآنية، واألمر عينه أو قريب منه فيام 

 يت صل بالتخصيص والتقييد عىل اختالف النظري ات األصولية يف هذا املجال.

ن، كام افهم طريقة البيان القرآين يف إصدار األحكام، كقضي ة التدريج يف البي ب ـ

بيان  ذوق القرآين يفالقيل مثله يف حتريم اخلمر، وهذا ما يساعد الفقيه عىل فهم 

 .الرشعي ة األحكام

لكن  هذا النوع من التصنيف، يظل  جتزيئيًا يعاين من بعض ما كان يعاين منه النوع 

ر منطقي معقول. ل، لكنه أفضل منه كام بي نا ويقوم عىل مرب   األو 

 بواب الفقهّيةج ـ وفق تنظيم األ

، وهو مامي ةالنوع الثالث: وهو ما اشتهر يف تصنيفات آيات األحكام عند اإل

 .التصنيف وفقًا ألبواب الفقه

منها  لفاألبواب الفقهية املعروفة يصار إىل مجع كل  اآليات املتصلة بالباب األو  

ضع كل  كالطهارة، أو الصالة، أو الصوم، أو احلج، أو النكاح، أو الديات.. وتو

ث عنه.  جمموعة من اآليات يف موضعها الطبيعي من هذه األبواب تبعًا ملا تتحد 

وهنا نبتعد عن املنهج التجزيئي اجلمعي أو التارخيي، ونقرتب من املنهج 

د هلذا املنهج؛ ألن  املعاجلات املوضوعي ة أفضل من املوضوعي، وهذا امتياز جي  

ن صورًة عن الفقه القاملعاجلات التجزيئية، بحيث يمكن للفقي رآين ه القرآين أن يكو 

الصاليت أو الفقه القرآين املعاميل أو الفقه القرآين السيايس وهكذا، فتلتئم أجزاء 
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الصورة يف ذهنه وتقرتب النصوص من بعضها تبعًا حلكايتها عن موضوعات 

 متقاربة.

 هذه الطريقة تواجه بعض املشاكل أو الرضورات: لكن  

ث  إن  بعض أوالً: اآليات ال خيتص  بباٍب فقهي عىل الطريقة القائمة، كام لو حتد 

ث عن مطلق املعامالت  عن مطلق العبادات ولزوم اإلخالص يف النية فيها، أو حتد 

والعقود ورضورة الوفاء هبا، فإن  مباحث الكل يات ينبغي وضعها يف أبواب مستقل ة 

ل باٍب عىل حدة عىل الإما قبل الرشوع يف األبواب الفقهية أو قبل الرش طريقة وع يف ك 

ة املعارصة، وهذا ما مل نالحظ تداوله يف املصن فات املتعل قة بآيات األحكام، القانوني  

 مع أن ه رضوري جدًا.

ث عن أكثر من موضوع رغم وحدة السياق  ثانيًا: إن  بعض اآليات القرآنية يتحد 

لبحث يف ايفرض تقسيم سوف فيه، والتصنيف يف آيات األحكام عىل هذه الطريقة 

عة عىل املوضوعات، مع أنه قد يقال بأن  هذا األمر قد  اآلية الواحدة إىل مقاطع موز 

 .خيل  بالفهم السياقي لآليات

الفقهاء يف فهم النصوص القرآنية أهنم يقومون بعض وهلذا يؤخذ عىل طريقة 

ن التقطيع النايشء ماحلديث، وأن  هذا  مبتقطيع النص  أحيانًا، سواء يف القرآن أ

البحوث املوضوعية يسب ب هدرًا للسياق، فكلمة )أحل  اهلل البيع( جرى اقتطاعها 

كوا بإطالقها لتصحيح البيوع ونحو ذلك، كام سيأيت عند احلديث عن  وكثريًا ما متس 

 ةرأت يف سياقها النكشف أهنا ليست يف مقام بيان حلي  ه لو قُ ين، مع أن  آالسياق القر

نواعه، بل هي يف مقام بيان أصل حل يته مقابل أصل حرمة الربا، ردًا عىل من البيع بأ

 جعل البيع كالربا وبالعكس.
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إن  ظاهرة تقطيع الرواية الواحدة أو اآلية الواحدة، ثم  غلبة النظر إىل املقطع، 

ل عائقًا أمام الفهم اإلمجايل لبعض اآليات، والبد  من تاليف هذه يمكن أن تشك  

ن خالل فرض الدراسة اإلمجالية لآلية قبل البحث يف الدراسة التفصيلية القضية م

بعض التكرار أو ـ للرضورة ـ للمقطع املراد االستشهاد به، وهذا ما يفرض 

اإلحاالت عندما يراد دراسة مقطع آخر من اآلية يف باب فقهي آخر، وللرضورة 

 أحكامها.

 د ـ وفق التنظيم املوضوعي املستحدث

ابع: وهو الطريقة التي بدأت تظهر يف القرن األخري؛ ويمكن أن نطلق النوع الر

عليها عنوان: الفقه القرآين املوضوعي، لكن ال عىل طريقة األبواب الفقهية، بل عىل 

 .طريقة أكثر موضوعي ةً 

دًا، ال جمموع امللف   ًا فقهيًا حمد  ة عىل كشكل دورٍة ات الفقهي  وذلك بأن نأخذ ملف 

 دراسته وفقًا للنصوص القرآنية ذات الصلة به من قريب أو بعيد.ة، ونقوم بفقهي  

لني واضح، فهو موضوعي ومها  وامتياز هذا النوع من التصنيف عن النوعني األو 

 جتزيئيان، أما امتيازه عن النوع الثالث فمن جهتني:

ة الكاملة أو كشبه إن  النوع الثالث يعتمد نظام الدورات الفقهي   وىل:اجلهة األ

املة، فيكون كتاب واحد عبارة عن دورة فقهية قرآنية عىل أبواب الفقه الك

اإلسالمي، يف حني أن  نظام الدورات الفقهية مل يعد جمديًا يف التصنيف؛ ألن  الفقه 

اتسع جدًا بحيث صار حرصه يف كتب دورات موجبًا لضعف العمق البحثي فيه، 

صات والتأليف يف موضوعات حمد   دة؛ لكي يكون البحث فاألفضل هو التخص 

يًة وأبعد عن منهج التعليقات والرشوح والتكرار.  الفقهي أكثر جد 
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إن  هذا النوع من التصنيف ال يأخذ بابًا فقهيًا بل يأخذ موضوعًا قد  اجلهة الثانية:

يكون بابًا أو ملتقى بابني أو أخص  وأضيق من باب، ومجمعه هم  تكوين نظرية يف 

القرآين االقتصادي الذي هو ملتقى أكثر من باب فقهي، أو معارص، مثل الفقه  ملف  

الفقه القرآين األرسي الذي يستوعب كتاب النكاح والطالق وغريمها، أو فقه 

احلكومة والسلطة أو فقه العالقات الداخلية بني املسلمني، وأحيانًا يأخذ عنوانًا 

و فقه قه السرت والنظر أجديدًا مثل فقه اإلعالم، أو فقه الرتبية أو فقه احلقوق أو ف

 احلريات، أو فقه األقلي ات..

ثنا عن هذا املوضوع يف دراسة سابقة ـ إىل  وقد أصبح الفقه اليوم بحاجة ـ كام حتد 

د معاجلة األبو ،العناوين األكثر حتديدًا وتضييقًا وحتديثاً  اب بدل االكتفاء بمجر 

 الفقهي ة.

 يلقرآناملنهج الراجح يف التانيف يف الفقه ا

ح طريقتني يف التدوين يف الفقه القرآين:  وبناًء عليه، فنحن نرج 

التدوين عىل األبواب الفقهية دورًة كاملة، وهي النوع الثالث  الطريقة األوىل:

م، لكن مع األخذ بعني االعتبار ترتيب معاجلة اآليات عىل الطريقة التارخيية  املتقد 

م(، وذلك داخل كل  م  وضوع، حيث يمكن ذلك.)النوع الثاين املتقد 

وهي األفضل، اعتامد التدوين عىل األساس املوضوعي العنواين  الطريقة الثانية:

ال عىل األساس املوضوعي األبوايب )أبواب الفقه(، عىل أن يتم  مالحظة كل  من 

 رضورة العنوان زمكانيًا، والُبعد التارخيي النزويل لآليات حيث يمكن.

اث الفقهي ة املتداولة أنه عندما يقوم الفقيه بمعاجلة باب كام نقرتح دومًا يف األبح

ل من دراسته هلذا الباب لعنوان الفقه فقهي معني  أن يُ  صار إىل ختصيص الفصل األو 
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ص فصاًل  القرآين يف هذا الباب، فمثاًل لو أراد دراسة فقه الطهارة )الوضوء( أن خيص 

رشع يف ن زاوية قرآنية بحتة، ثم يللفقه القرآين يف الوضوء، بحيث يدرس املسألة م

 البحث الفقهي.

ل إىل معيار الحقًا يف وزن  د اإلطار القرآين الذي يتحو  ا حتد  وقيمة هذه الدراسة أهن 

رَي والعادات وأقوال الفقهاء. وقد طبقُت  األحاديث واإلمجاعات والشهرات والسِّ

له نتائج  عن املنكر( ورأيت هذا املنهج يف كتايب املتواضع )فقه األمر باملعروف والنهي

 طي بة واحلمد هلل.

  



 

 

 

 

 

 

 يالتحتّية للفقه القرآن البنيات

 األحكام لفقه آيات املوضوعةاألصول  أو

املقصود من هذا العنوان جمموعة األصول واملبادئ والفرضي ات القبلية املسبقة 

أن   يث نزعمالتي عىل أساسها يمكن أن نطرح أو ال نطرح مرشوع الفقه القرآين، ح

ث عن فقه قرآين،  هناك مبادئ حتتية أولي ة مسبقة مجب افرتاض وجودها كي نتحد 

 وأن ه من دوهنا ال معنى ملقولة: الفقه القرآين، أو فقه آيات األحكام.

ت حجي ة القرآن يف مرحلة ن يكون قد أثبأومن الواضح أن  الفقيه القرآين جيب 

ديني،  د  عتعاىل، حتى يصبح لنتائج اجتهاده بخ  ىل اّلِلإساب هذا الكتاب تنمسبقة وا

ن بخ  ،هو بحث مهم جدًا يف هذا السياق ،صل حجي ة القرآنأفالبحث يف  ية نوهو يكو 

 .عمل قبل الْشوع يف أي  ـ عىل املستوى الديني الداخيل ـ لية جدًا ُتتية أو  

ة حال، فعىل أو  أهم هذه املبادئ واألصول ما ييل:ي 

 الُبعد اإلمكاني للتفسري() الكريمرآن إمكان فهم الق 

إذا قلنا بأن  القرآن الكريم كتاٌب يمكن فهمه للناس، فإن  باب الفقه القرآين 

فتح، أما إذا قلنا بأن  القرآن ال ُيمكن أن يفهمه البرش، وأن ه ال يفهمه إال املعصوم سيُ 

؛ حديث عن فقه قرآينمثالً أو ال يفهمه إال املعارصون له، ففي هذه احلال ال معنى لل
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ق؛ ألن  الفقه القرآين قائم عىل فهم  ألن ه سيكون فقهًا مستحيالً غري ممكن التحق 

 القرآن، واملفروض عدم إمكان هذا األمر.

ث عن إمكان الفهم بوصفه فرضي ة  فكل  من ينادي بفقٍه قرآين مجب عليه أن يتحد 

لفقه أن يبحثها يف قسم )أصول ا ، أو عليهقبلية مسل مة مت ت الربهنة عليها يف حمل ه

 .القرآين(

 تان:وأبرز ما يعيق إمكان فهم القرآن الكريم نظري  

 نظرية الُبنية اللغوية القرآنيةـ  ـ  

ذه النظرية االجتاه الذي يقول بأن  لغة القرآن ولسانه مها لغة غري عرفي ة نقصد هب

 القرآن اللغات والبيانات وال عقالئية، وإنام هي لغة متعالية عنهام، فلم يستخدم

ة التي  املتداولة والسائدة بني البرش للكشف عن مراداّتم، وإنام كانت له لغته اخلاص 

د هبا. ومهام درسنا وفهمنا لغة البرش فال عالقة لذلك كل ه بفهم القرآن الكريم،  تفر 

 اً إذ سيكون حالنا حال كشخص أصبح فقيه لغٍة عربية، وأراد بعلمه هذا أن يفهم نص  

 إنجليزيًا، واحلال أنه مل يسمع باللغة اإلنجليزية من قبل!

دون خمتلفو االجتاهات فيام بينهم، وهم يتفاوتون يف  وهذه النظرية هلا أنصار متعد 

دهم هلا، فبعضهم يرى القرآن كل ه من هذا النوع، وبعضهم يرى أن  لغة  درجة تشد 

 بعض نصوص القرآن كانت كذلك دون اللغة األخرى.

انطالقًا من ذلك يقوم أنصار هذه النظرية ـ عىل اجتاهاّتم املختلفة ـ بتحديد من و

يمكنه فهم القرآن الكريم، فبعض العرفاء أو بعض الباطنية حيرصون ذلك باألولياء، 

ون هنائيًا فهم القرآن بالنسبة  لكن هم ال يمنعون صريورة اإلنسان ولي ًا، فهم ال يسد 

ق ذلك نادرًا، وألكشخاص قليلني عادًة.إلينا، لكن هم مجعلون حت  ق 
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لكن من بني هذه االجتاهات يوجد اجتاه يغلق عىل البرش إمكان فهم القرآن، وهو 

دة ال املعتدلة، إذ يقول هؤالء أنه ال يمكن ألحد فهم  االجتاه اإلخباري بنزعته املتشد 

 م فقط، وهذا يعني سد  القرآن الكريم إطالقًا إال نادرًا، إذ القرآن ال يفهمه إال املعصو

 قرآين باب فهم القرآن الكريم للناس من غري طريق املعصوم، أي عدم قيام فقهٍ 

 حمض، بل هو يف احلقيقة فقه حديثي أوالً وآخرًا.

كام درسها  وتخعرف هذه النظرية بنظري ة عدم حجي ة ظهورات القرآن الكريم

دة مل ت ، بل سقط حجية الظهورات فقطاألصوليون، لكن  التيارات اإلخبارية املتشد 

ة فالقرآن جممل بالنسب ، ومن ثم  إال نادراً  هي يف احلقيقة ال ترى وجود نص  أساساً 

 ي ال اعتبار له.إليها ال نص  فيه، وظهوره ظن  

 وهبذه الطريقة يمكن اْلديث عن انسدادين:

قوط سوهو الذي يذهب إليه بعض اإلخباريني الذين قالوا ب ـ االنسداد الغالبي، أ

مع االعرتاف بوجود نصوص فيه رصحية وواضحة يمكن  ،حجية ظهورات القرآن

 االعتامد عليها.

ـ االنسداد التام، دي اإلخباري   ب  ون حيث ير ،ةوهو الذي يذهب إليه بعض متشد 

 عدم إمكان فهم أي  آية قرآنية إطالقًا، وإذا كان فهو حالة نادرة.

لة ومعركة رأي كبرية  بني األصوليني واإلخباريني يف هذه وهناك بحوث مطو 

ون، لكن  الفكرة اإلخبارية مل تنته بشكل كامل يف النظرية، وقد انترص األصولي  

 املعاهد الدينية إىل يومنا هذا. وقد بحثنا هذه النظرية بالتفصيل يف موضع آخر.

 ت الفهمنظرية التزام  والتماهي يف إمكاناـ  ـ  

يمكن فهم مراد املتكل م دون متاٍه معه واحتاد ولو زماين  وعنوان هذه النظرية أن ه ال
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، وهلذا فكل ام ابتعدنا عن عرص النص  ونزول القرآن الكريم غابت عن ا اللغة  عىل األقل 

وسياقاّتا، وغاب عن ا التاريخ الذي نزل النص  فيه، وهلذا تغيب عن ا الكثري من 

ر أننا فهم ، فاملعاجم اللغوية نفسهاالقرائن ويصبح من الوهم عمليًا تصو   نا النص 

هي اجتهادات خمتلطة بني اللغة والعلوم الدينية، وهلذا من الصعب حصول معرفة 

 تفسريية أساسًا.

وهذا املنهج االنسدادي يف املعرفة ال خيتص  ـ عىل خالف املنهج األول ـ بالقرآن 

الّتا أزمة اللغة والكريم، بل هو يشمل السن ة واحلديث أيضًا؛ الكشرتاك اجلميع يف  حتو 

وضياع قرائنها وسياقاّتا، ويف أزمة البعد عن التاريخ احلاف  بنزول أو صدور 

 النصوص.

الدراسات اللسانية واهلرمنوطيقية احلديثة بعض وهذه الفكرة التي تطرحها 

جتعل من املستحيل عمليًا فهم مراد املتكل م بعد الفاصل التارخيي واللغوي معه، 

لية وهي فكرة تل تقي فيها بعض االلتقاء املدرسة األصولية االنسدادية مع التأوي 

احلديثية، فاالنسداديون بقوهلم باختصاص اخلطاب باملشافهني أو باملقصودين 

باإلفهام أثاروا هناك سلسلة تشكيكات جعلت فهم )أو حجية( النص  مستحيالً 

 عمليًا، وهلذا رفضوا الظهورات واآلحاد معًا تقريبًا.

بد  يل أن أكشري هنا إىل أن  القضية ليست قضية حجي ة ظهور فقط، بل هي قضية وال

واقعي ة؛ ألن  التأويلية ال هيمها موضوع احلجج، بل كالمها يف إمكان املعرفة وعدمه، 

فال يصح  أن أناقشها ـ كام فعل بعٌض ـ بأن  العقالء جروا عىل فهم النصوص القديمة 

هم منه حجي ة تفسريهم وطريقتهم يف فهم والشارع سكت عن ذلك، مما يف

النصوص.. فاملوضوع ليس سكوت الشارع، إنام هو يف أن  ما أفهمه من النصوص 
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هل هو منتٍم إىل الفضاء الذي تريد أن حتكي عنه النصوص نفسها أو هو من صنع 

، وأن ه من العبث البحث عن خمي لة القارئ ال أكثر، وأن  املؤل ف قد مات وانتهى

 ه؟مراد

متها  وبناًء عليه، فلكي يقوم فقٌه قرآين البد  من أصول موضوعة، ويقف يف مقد 

ق إال بتخط ي العقبات التي تطرحها كل  من   بعضإمكان فهمه، وهو ما ال يتحق 

 ة احلديثة.لي  ات التأوينظري  بعض اإلخباريني و اتنظري  

 يالقرآن الفقهإمكان لقرآن على حتريف ا نظريةالنس ي لتأثري ال

لسنا نريد هنا أن نخوض يف موضوع حتريف القرآن والنظريات واخلالفات 

الكبرية التي دارت وما تزال يف هذا املوضوع، لكن ما ُاريد أن ننتبه إليه هو أن يكون 

للفقيه القرآين مقولته يف هذا البحث بطريقة علمي ة واضحة؛ ألن  القول بتحريف 

ك تأثريات ليست سهلة عىل االستنتاجات القرآن ـ ولو بالنقيصة ـ يمكن أن يرت

 االجتهادية من نصوص آيات األحكام، بل وغريها.

ة الدال ة ولكي أقرتب من هذا املوضوع بإمجاز، فإن   ـ وفق رأي جمموعة األدل 

ًة حديثية أم غريها مما ذكره املعتقدين هبا ـ  عىل حتريف القرآن الكريم، سواء كانت أدل 

ق الرجوع عيتالداللة القرآنية، ومن ثم ّتدم بدرجة كبرية  قداملسترشقون وغريهم، 

 بنسبة كبرية، وهذا يشء ملموس. إىل القرآن الكريم

هـ( أن يتالف تأثري فكرة حتريف الفيض حممد حمسن الكاكشاين ) وقد حاول

ة الداللي ة يف النص الكتايب، فاعترب أن  التحريفات الثابت  القرآن الكريم عىل القو 

ها يف القرآن الكريم ال ختل  بالداللة وال املقصود فيه؛ ذلك أهنا يف الغالب من وجود

، وآل حممد، وأسامء املنافقني ونحو ذلك، وهبذا ال  قبيل ذكر األسامء، كاسم عيل 
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 .تنهدم الداللة يف النص القرآين، فيبقى عىل مرجعي ته

لداللة القرآنية ـ يعاين من إال أن  هذا الكالم ـ رغم بذله جهدًا يف احلفاظ عىل ا

تنا عليه الروايات، وقد دل ت  مشكلة افرتاضه أن  التحريفات الواقعة هي ما دل 

 الروايات عىل أن  التحريف قد طاول مثل بعض األسامء عىل املستوى الشيعي، لكن:

 إن  بعض الروايات الشيعية التي انطلق منها وذكرها الفيض الكاكشاين نفسه ـ ـ 1

ث عن سقوط اية صحيحة السند يف كتاب الكايف للكليني )ووبينها ر هـ( ـ تتحد 

فكيف حيرص الكاكشاين، وهو  ،أعداد كبرية من السور، بل ما يقرب من ثلثي القرآن

د  الذي ذكر هذه الروايات، التحريَف بذكر أسامء؟ فهل كل  هذا احلجم كان جمر 

 !ومن أين عرفنا ذلك؟! أسامء؟

ي ـ 2 نا الطرف عن املالحظة السابقة، إال أن  مشكلة التحريف تظل  حتى لو غض 

فًا بالعلم  قائمة يف وجه قيمة الداللة القرآنية؛ ألننا ال نبحث فيام علمنا بكونه حمر 

التفصييل، بل نبحث يف العلم اإلمجايل الذي قام عىل التحريف، أي العلم بوجود 

تص  حتى نعي نها، وهذا العلم ال خي حتريف يف القرآن ال نعرف مواضعه بالضبط كاملةً 

ة والروايات التي اعتمدها القائلون بالتحريف مل حترص، باألسامء،  من حيث إن  األدل 

بل يشمل احتامل وقوع وإنام ذكرت األسامء من باب عرضها نامذج التحريف، 

ف هو خصوص ما دل ت عليه  حتريفات أخرى مل تصلنا، ولو كان املقدار املحر 

ن أسامء الرتفع التحريف يف القرآن بضميمة ما أخربتنا به هذه النصوص م

دت بعض  د مكانه، بل حد  النصوص؛ فالعلم بالتحريف يف القرآن ولو مل حيد 

                                           
 .90، 89: 1( الكاكشاين، تفسري الصايف 1)

 .634: 2لكليني، الكايف ( ا2)
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ًا  ، فال يصح  ما ذكره الكاكشاين رد  مصاديقه، هيدم الداللة القرآنية عىل قول املستدل 

 .منه أو خملصاً  ليهع

ث يوسف البحراينكام  هـ( تاليف هذه املعضلة التي تواجه ) حاول املحد 

ة التحريف إنام  االستناد لنص  القرآن مع األخذ بنظرية التحريف، عرب القول بأن  أدل 

تثبت التحريف بالنقيصة ال الزيادة، وحيث إننا مأمورون بالرجوع إىل القرآن الكريم 

ا من ة مع ما فيهفنأخذ به حتى مع النقيصة، فكام أننا مأمورون بالرجوع إىل السن  

ف دون مشكلة يف الرجوع هذا، كذا ال مشكلة هنا  نواقص ومع ما ضاع منها وُحر 

أيضًا، واحلصيلة عدم هدر الداللة القرآني ة واهنيار اعتبارها وحجي تها حتى لو ثبت 

 .التحريف

ف بوصفه أمرًا واقعًا يتم   وهذه املحاولة تسعى للتعامل مع النص القرآين املحر 

ل إىل معطياته وفقًا لقانون الرضورة، إال أن  هذا الكالم يواجه مشكلة لغوية ال توص 

وفق معايري النقد اللغوي يف علم أصول الفقه اإلسالمي، وهي أن  القارئ عندما 

ل من داللة النص   د يف وجود كشاهد وقرينة داللية تعد  ًا ثم  يشك ويرتد  يواجه نص 

ًا يف القرينة املنفص شاهدال اهذ بحسب املتوفر منه، فإن  الشك يف لة، تارًة يكون كشك 

ًا يف القرينة املتصلة:  وأخرى يكون كشك 

ل، وهو الشك يف القرينة املنفصلة، فيمكن نفيه وإلغاؤه ـ عمليًا  أ ـ أما الشك األو 

ـ بمبدأ عدم القرينة؛ فإن  العقالء ونظام املحاورة العقالئي يعتمدون عىل ظهور كالم 

تى أهنى كشخص كالمه ـ أي اجلملة اآلنية التي يتلفظ هبا اآلن بحيث وصل املتكل م م

إىل حالة السكوت وانتهى كالمه ـ دون أن يلتفتوا إىل احتامل وجود قرينة منفصلة 

                                           
 .70ـ  67: 4( البحراين، الدرر النجفية 1)
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 سابقة أو الحقة، وهبذا يكون هذا الشك يف حكم امللغي.

ا إما عوهنوأما الشك الثاين، وهو الشك يف القرينة املتصلة، فعادًة ما يرف ب ـ

ل عن عىل أساس أنه مل يغف بقاعدة عدم الغفلة فيام لو كان البحث يف السامع نفسه

الة كشهادة أو بأص سامع متام اخلصوصيات والعنارص التي وردت يف حديث املتكل م،

وذلك عندما ينقل لنا ما الراوي أنه نقل متام ما له عالقة باملفاد النهائي للكالم، 

عدم الغفلة، لنصون الراوي عن أن يكون ضاع عليه يشء،  حصل، فنحن نضم  مبدأ

إىل مبدء أمانة الراوي يف كشهادته أنه ينقل متام ما سمع ورأى، وهبذا نضمن أن  ما 

ويف غري ذلك يقع اإلمجال، حصل عىل أرض الواقع قد وصلنا بشكل سليم، 

 وبعضهم ذهب إىل أصالة عدم القرينة مطلقًا.

ارًة يكون ، تإمجاالً  اآليات القرآنية بعد العلم بالتحريفوهنا نقول: إن  الشك يف 

، ثم ناهللشك يف قرينة منفصلة، كآيٍة نزلت فيام بعد هذه اآلية التي نحن بصددها 

حذفت من الكتاب، وأخرى للشك يف قرينة متصلة، كام لو كان الشك يف َسَقٍط 

ت رى حلقت أو سبق، أو آلية أخحصل لآلية نفسها يغري  معناها عىل تقدير وجوده

هذه اآلية لكنها كانت متزامنًة معها من حيث النزول، ثم حذفت اآلية الثانية من 

 .القرآن الكريم

فإذا كان الشك يف قرينٍة منفصلة، فال ينبغي الريب يف إجراء أصالة عدم  ـ 1

القرينة، وفقًا ملا يراه العقالء يف باب الظهورات والدالالت، ومن ثم يمكن التعامل 

 مع اآلية حتى لو حصل علٌم بتحريف القرآن.

أما لو كان الشك يف قرينة متصلة، وهو كشك يطال أغلب اآليات القرآنية بعد  ـ 2

حصول علم إمجايل بتحريف بعضها، أو ال أقل  من الشك، فهل يمكن األخذ هبذه 
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 اآليات حينئٍذ والعمل هبا؟

فنحن  ،وبالنسبة إلينا مبارشةً  اأما إجراء أصالة عدم الغفلة، فال معنى له يف عرصن

نا أصالة عدم الغفلة، كام أن  مبدأ  مل نسمع جربائيل وال النبي؛ حتى نجري يف حق 

كشهادة الراوي بأنه نقل متام ما له دخل يف املراد، ال حمل  له هنا أيضًا؛ ألن  املفروض 

 لدينا علاًم كام أن  أن الشبهة حمصورة، وهي مجلة اآليات القرآنية املوجودة فيام بأيدينا، 

إمجاليًا بسقوط يشء من القرآن، وسقوط القرائن املتصلة يمثل أحد أطراف هذا 

العلم اإلمجايل، فنحن نعلم بحصول خرق لقانون النقل، وبأنه مل يصلنا القرآن كام 

هو، وبأن  الرواة مل ينقلوا لنا آياته عىل الصورة الصحيحة، ويف مثل هذه احلال هل 

كون به؟!مُجري العقال  ء مبدأ الشهادة ويتمس 

إن  األمر نفسه موجوٌد يف السن ة، فنحن نعلم إمجاالً بحصول سقط يف  قد تقول:

الروايات، فهل نجري هذا الكالم أيضًا، ومن ثم  تنهار كل نظم الداللة يف السن ة 

 الرشيفة؟!

دين مفإن  الروايات الصحيحة املعتربة لسنا  لكن  اجلواب يقوم عىل التمييز؛ تأك 

تى حـ بغري احلاالت التي علمت بنحو التفصيل ـ  من حصول سقط فيها من الرواة

 ال بنحوإينعقد علم إمجايل حقيقي، بعد إخراج آالف الروايات األخرى غري املعتربة، 

عىل اختالف نظرياتنا يف معايري اعتبار الروايات إال من يقول االفرتاض املحض، 

خالف احلال هنا، فإن  املفروض حصول علم يقيني  عىلبحجية مجيع الروايات، 

نصوص  السيام بعد أن دل ت بالتحريف، وأحُد أطرافه التحريف يف القرائن املتصلة،

التحريف عىل وقوع التحريف بالقرائن املتصلة كحذف كلامت أو مقاطع من آيات 

 ألنه ؛كامً وال موجب النحالل هذا العلم ال حقيقًة وهو واضح، وال حقرآنية كريمة، 
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ليس علاًم منجزًا حتى ينحل  انحالالً حكميًا، بل هو علم حقيقي ال  ـ عىل األقل  ـ

نستهدف منه التنجيز، بقدر ما نريد االستطراق منه إىل حصول كشك حقيقي يف 

مجاليًا جتري عليه قواعد التنجيز يف البحث إوجود قرينة متصلة، فهو ليس علاًم 

غري اآليات الفقهية األحكامية، بحيث يؤثر عىل فهم لفرض كشموله هنا لاألصويل؛ 

النصوص برصف النظر عن كون حمتواها مما يملك جانب عمليًا قابالً للتنجيز أم ال، 

ومعنى ذلك أنه ال يوجد مرجع عقالئي داليل ُيرجع إليه هنا لرفع احتامل القرائن 

ك بام فيه ، إال هورا من داللة وظاملتصلة، فتسقط الدالالت القرآنية عن إمكان التمس 

 يف حالة إحراز استبعاد آية ما عن أن تكون طرفًا من أطراف العلم اإلمجايل املذكور،

 .وهبذا يكون التحريف مفضيًا إىل سقوط حجي ة الداللة القرآنية

 لو ثبت التحريف ـ وهو غري ثابت ـ ال يمنعحتى ن ه أهذا، وقد ذكر السيد اخلوئي 

خبار العرض والرتجيح أمرتنا بعرض آن الكريم؛ ألن  أعن األخذ بظهورات القر

هذا كاٍف يف منح ظهورات القرآن احلجي ة ولو مع احتامل واحلديث عىل الكتاب، 

 .التحريف

يح ن  أخبار العرض والرتجأب ،ولكن  هذه املقاربة للموضوع يمكن التعليق عليها

جلملة يف الكتاب ب، ويكفي فيه وجود دالالت يف ااأمرت بالعرض عىل الكت

ة  وجود داللة، وهذا غري أن نقول أي مبدأالكريم،  بأن  كل  ظهورات القرآن حج 

ل جيداً فتأ ها تُ مر بالعرض عىل الكتاب، فتنتفي لغوي  أاألخبار ت. وبعبارة أخرى: إن م 

ات يآظهورات متام ال يقتيض حجية هو ما و ،بوجود مقدار من الداللة يف الكتاب

ة الكتاب  .كاف 

                                           
 .124: 2( اخلوئي، مصباح األصول 1)
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د للفقه ي  اجتهاد يمكن أن يولَ أن  نظرية التحريف سرتبك أهذا كل ه يعني و

 ين، وليس هناك سوى أحد خمرجني:آالقر

ل: ة حتأن نلتزم ببطالن نظرية التحريف متامًا، ونعترب أ املخرج األو  ريف ن أدل 

لة يف حمل ها، فال أساس هلذ  هالقرآن بالزيادة والنقيصة مردودة متامًا بأجوبة مفص 

وهذا جواب مبنائي، أي مجيب عن االفرتاض األساس الذي قام عليه هذا  املشكلة.

 املنطلق.

من دالالت  نىل األخذ بالقدر املتيق  صار إيُ ، وريفحلتزم بالتأن يُ املخرج الثاين: 

 إمكانية احلصول عىلـ بدرجة كبرية ـ ر، وهذا ما سوف يقل ص القرآن حيث تتوف  

 كتاب العزيز.نتائج فقهي ة واسعة من ال

م يظهر أن نا مل ندرج عدم القول بالتحريف يف أصول ومصادرات الفقه  ومم ا تقد 

كن  لحتى مع مبدأ التحريف، ؛ ألن ه يمكنه أن يقوم ، وإن ام أْلقناه هبا إْلاقًا القرآين

 الغة التحريف بن  املوقف من نظري  هنا معرفة أقيامته ستكون عرجاء واهنة. وغرضنا 

لة صتلة السياقات والقرائن املأومس ،الفقه القرآين من جهة يف موضوعاألمهي ة 

، وأن  بعض الذين يطرحون قضي ة التحريف يف كام سيأيت جهة ثانية واملنفصلة من

الداخل الديني بنطاق غري ضي ق أو حمدود، ربام ال يلتفتون إىل النتائج التي ترتكها هذه 

حتى لو مل تغلق باب املعرفة الدينية النصي ة القضي ة عىل االجتهاد الديني عمومًا، 

ًا.  إغالقًا تام 

 فهم القرآن الكريم شرعّية 

هل ف إذا فرضنا أن نا جتاوزنا إمكان فهم القرآن الكريم، وبات من املمكن لنا فهمه،

مجوز لنا رشعًا اإلقدام عىل تفسريه واستنطاقه وفهمه والتدب ر يف نصوصه بطريقة 
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 ال؟ وي أو املوضوعي أو بأي  طريقٍة أخرى أالتفسري التجزيئ

السؤال هنا ليس واقعي اً وإمكانيًا، بل هو سؤال الرشعي ة والرخصة يف اإلقدام عىل 

التفسري، فإذا مل يكن تفسري القرآن رشعيًا فقد انسد  باب االجتهاد القرآين متامًا، 

مًا رشعًا، فكل  اجتهاد قرآين البد له من أصل موضو  وإال ،عي يرشعنهوصار حمر 

 ة.كان مرفوضًا من الناحية الديني  

 لكن ملاذا نسأل عن رشعية التفسري؟ أال يبدو السؤال غريبًا؟

م  واجلواب: إن  من املنطقي أن ال ُيطرح هذا السؤال؛ ألن  القرآن نزل للناس وقد 

التدب ر فيه ب نفسه بلغة العرب هدًى وبيانًا ونورًا وتبيانًا وعربيًا ومبينًا، بل أمر الناس

وفهمه، ومل تذكر أي  آية قرآنية هنيًا عن تفسريه وفهمه.. لكن  القضية أن  بعض 

اإلخباريني منعوا تفسري القرآن الكريم، واعتربوا ذلك منهي ًا عنه رشعًا، وأن  تفسرينا 

باع املتشابه منه، وهو نفسه التفسري بالرأي الذي هنت عنه  للقرآن الكريم هو نفسه ات 

وص احلديثية، وهو نفسه رضب القرآن ببعضه، وهو ما ورد النهي عنه يف النص

 األحاديث املنقولة عن أهل البيت النبوي.

ة كل ها، كام بحثناها نحن بالتفصيل يف موضٍع  ض األصولي ون هلذه األدل  وقد تعر 

 آخر، وأثبتوا عدم هنوضها للمنع عن فهم القرآن الكريم وتفسريه، وإنام غاية ما تفيد

النهي عن التفسري الذايت الذوقي غري القائم عىل أسس موضوعي ة للكتاب، أو كون 

الغرض من التفسري غرضًا منبوذًا كالفتنة، أو األخذ بالقرآن مع عدم األخذ بالسن ة 

مطلقًا أو نحو ذلك من املعاين، فضاًل عن مناقشات أخرى أيضًا يف أسانيد هذه 

إضافة إىل طوائف حديثية أخرى تدل  عىل  الروايات وعددها ومقدار حجي تها،

 عكس ما تدل  عليه هذه الروايات وتفيد رشعي ة تفسري القرآن الكريم.
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إذن، فلكي نشق  طريق الفقه القرآين البد  من رشعنة التفسري، وهذه من أصول 

نها مسبقًا قبل خوض التجربة التفسريية  الفقه القرآين التي البد  للفقيه القرآين أن يؤم 

 القرآنية.

 نية القرآن الكريم(النّ  القرآني )أو قانو تشريعية 

تأيت هذه الفكرة يف بداياّتا ـ عىل ما يبدو ـ من خالل ما طرحه بعض املسترشقني 

م( حول القرآن، بل حول غري كتاٍب ساموي، وقد مثل أجناس جولدتسيهر )

هات احلداثي ة والننفذت إىل بعض األوساط اإلسالمية، وتبن تها بعض التو قدية يف ج 

 العامل اإلسالمي. ويمكننا فرض مستويات هلذا الطرح:

ل:  تقول هذه الفكرة بأن  القرآن الكريم ال حيوي نظامًا قانونيًا وال املستوى األو 

يستوعب دستورًا للحياة عىل خالف ما يقوله اإلسالمي ون، وإنام يغلب عليه طابع 

وهلذا ختتلط اللغة القانونية واألخالقية والعقائدية  ؛التوجيه اإلركشادي والرتبوي

 .فيه

ب عليه الربملان بعد تقديمه من قبل  فهناك فرٌق بني ما يكتبه رجال القانون ويصو 

اللجان النيابية، ثم يصادق عليه املجلس الدستوري أو غريه بحسب هذا البلد أو 

ربوي أو عامل أخالق أو ذاك.. وبني التوجيهات التي يطلقها مركشٌد اجتامعي أو ت

ه الناس فيها لفعل يشء أو ترك آخر، يف  ي من عىل كشاكشات التلفزة يوج  مركشد صح 

م نظامًا قانونيًا  لغٍة تربوية حتذيرية أو ترغيبية، فمثل هذا الشخص ال يقال بأن ه يقد 

ه ومركشد وخمرب عن حماسن هذا الفعل ومساوئ ذاك الفعل  حلياة الناس، بل هو موج 

 .ال غري

وحتى لو سل منا بوجود بعض اآليات القانونية باملعنى الدقيق املستوى الثاين: 
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للكلمة، إال أن  عددها بسيط، ال يصح  معه افرتاض القرآن الكريم مرجعي ة قانونية 

أو احلديث عن فقه قرآين أو قانون قرآين أو نظام حقوقي قرآين أو غري ذلك من 

هات وقيم أخالقية وتربوية وروحية، مع عدد التعابري. نعم هناك إركشادات وتوجي

له إىل  قليل جدًا من األحكام املبعثرة، لكن  هذا ليس نظامًا قانونيًا، وإنام الذي حو 

نظام قانوين هم الفقهاء أنفسهم بصياغتهم الفقه صياغًة قانونية وتكميل الفراغات 

وغري  واالحتياطات الكثرية فيه باألدلة العقلية والعقالئية واإلمجاعات والشهرات

والرسائل العملية والفتاوى ذلك، ال أن  هذا النظام الذي نجده يف كتب الفقه 

 موجوٌد يف القرآن الكريم.

إن  معنى أن يكون الكتاب كتاب قانوٍن يضع للبرش حقوقًا وواجبات لتنظيم 

 يف من جهة وأن يكون واضحاً ـ ولو أغلبها ـ حياّتم، هو أن يكون مستوعبًا للوقائع 

دالالته من جهة ثانية، وأن يصاغ عىل نسٍق قانوين منسجم، ومن دون ذلك فهذا 

 ليس كتاب قانون.

اها كثريون إىل السن ة الرشيفة أيضاً  وصها نظرًا لبعثرة نص ؛وهذه اإلكشكالية رس 

التي قام العلامء بجمعها وتنظيمها، وهلذا يقول هؤالء بأن  اإلسالم ليس فيه نظم 

س له قانونية، وهذا  ة أو فقه النظم الذي حتم  عىل العكس متامًا من مرشوع فقه النظري 

 رن العرشين من السن ة والشيعةفقهاء احلركة اإلسالمية والنهضة الدينية خالل الق

وهذا املوضوع هو يف احلقيقة موضوع إكشكايل  كبري اليوم بني اإلسالمي ني  السواء. عىل

 والعلامنيني.

عة اإلسالمي نيولتقريب الفكرة بعض ال نأخذ  ،يشء أيضًا إىل أذهان املترش 

املسيحية واإلنجيل مثاالً، فلو نظرنا يف موقف علامء املسلمني جتاه املسيحية القائمة 

اليوم، لوجدنا صورًة نمطية حتكي عن أن ه ليس يف املسيحية نظاٌم فقهي أو رشيعة، 
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د. إن  لقانوين الصارم واملتعىل خالف احلال يف اليهودية التي يغلب عليها الطابع ا شد 

عة املسلمني هو عدم وجود منظومة ترشيعية  سبب هذه الصورة يف أذهان مترش 

س واستخدمت معه  مسيحي ة، مع أن ك لو ذهبت إىل العهد اجلديد من الكتاب املقد 

نفس طرق االجتهاد التي يستخدمها الفقهاء املسلمون مع القرآن، لوجدت 

حيث بن النصوص التي يمكن استخراج أحكام فقهي ة منها، العرشات، بل املئات م

 نقل بأنه بحجم نصوص القرآن الفقهي ة فهو أقل  بقليل منها.لو مل 

رنا   نقل إلينا مرشوع فقهي إنجييل عىل الطريقة االجتهاديةأن ه مل يُ هذا وسبب تصو 

ة، ة، اإلسالمي   ظنا ـ ية، والحفتعاملنا مع نص  العهد اجلديد بطريقة عفوأو اليهودي 

ني ـ أنه كتاٌب وعظي إركشادي ال أكثر.  حمق 

ًة ثالثة يف املوضوع، فسوف نجد أن  القرآن  املستوى الثالث: ولوأعدنا النظر مر 

ث عن بعض األمور العامة، واألمور القانونية العامة متثل مبادئ ترشيعي ة  الكريم حتد 

قرآن يشء آخر، فاإلسالم وال وليست قوانني، فمبادئ القانون يشء، والقانون نفسه

أمرا بالعدل واإلحسان، والصدقة والتكافل االجتامعي، والدفاع واملقاومة، 

والدعوة إىل اخلري، والزواج، والعبادة، واحرتام الوالدين، وصلة الرحم، والعدل يف 

والصدق، والوفاء بالعهد والعقد،  ،املكيال وامليزان، والتواضع، والعدل يف القول

و.. وهنيا عن الفحشاء واملنكر والبغي والظلم وأكل مال الضعيف كاليتيم،  والشكر

، والعدوان ّسقة وغري وال ،والتبذير واإلرساف، والبخل والتقتري، والقتل بغري حق 

 ذلك.

وهذه قيم ومبادئ وأصول ترشيعي ة، لكن ها ليست قوانني لتنظيم حياة البرش يف 

عية والسياسية واالقتصادية و.. فأين هو اإلجارة والتجارة واملعامالت االجتام

النظام االقتصادي يف القرآن؟ ليس فيه إال تداول املال والزكاة واخلمس والصدقة، 
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هذه قيم ّتدف حلل  مشاكل اإلنسانية. وأين هو النظام القضائي  ،هذا ليس نظاماً 

 بقوانينه وتعقيداته؟ وأين النظام الرتبوي؟

 الدستور والقانون، فالدستور عبارة عن الكل يات وبعبارة أخرى: هناك فرٌق بني

العامة التي يف ضوئها يتم سن  القوانني اجلزئية، ال أن  فيه قوانني جزئية، وهلذا 

الحظوا كيف أنه ال يوجد فقه عبادي يف القرآن، فأنت ال جتد يف القرآن إال واحدًا يف 

كي القانونية! هذا أمر مثري حياملائة من فقه العبادات الذي جتده يف منظومة الفقهاء 

ثر وال ة ال أكعن أنه ال فقه يف القرآن وإنام أصول أخالقية وكل يات ومبادئ ترشيعي  

، وهذا بالضبط ما نجده يف اإل لنا فيه.أقل   نجيل أيضًا لو تأم 

 ولعل  ما يدعم وجهة النظر هذه أمور:

. قل ة عدد آيات األحكام التي ال تزيد ـ كام هو املتعا ـ أ رف ـ عىل اخلمسامئة نص 

ر  وهو عدد قليل جدًا لصياغة نظام قانوين، فضالً عن أن  هذه النصوص بعضها مكر 

م، فلو قارن ا العقائد والقصص بذلك لعرفنا أن   حول موضوع واحد، كام يف التيم 

 .وقصص القرآن ليس كتاب فقه، وإنام هو كتاب أخالق وعقائد وتوحيد

علامء يف استخراج الكثري من األحكام من هذه اآليات، اجلدل الكبري بني ال ب ـ

فكم من أحكام استخرجت منها لكن ظل  املوضوع جدليًا غري حمسوم يف داللة هذه 

 اآليات عىل هذه األحكام؟

إقرار علامء املسلمني ـ يف أغلبي تهم الساحقة ـ أن ليس يف القرآن إال بعض  ج ـ

قي من احلديث، ومع عدم أخذنا بالشق  الثاين من األحكام العامة اإلمجالية، وأن  البا

ل فيه إقرار واضح بعجز النص القرآين عن تقديم منظومة  كالمهم، إال أن  الشق األو 

 قانوني ة.

ة،  د ـ نزول بعض اآليات يف املدينة رغم أن موضوعها كان مبتىل به يف مك 
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 كالوضوء والتيمم وصالة اجلمعة.

قرآين، وإنام يف القرآن قيم وأخالقيات وتوجيهات  ال معنى لفقهٍ  وخالصة القول:

ة ال قوانني وأحكامًا، وإال وإركشادات، وعىل أبعد تقدير مبادئ ومؤرشات ترشيعي  

د يف اعتباره  فلو قارن كشخص النص القرآين مع كتب القانون الضخمة اليوم ملا ترد 

ألنه  ؛آين تشكيل فقه قر)مدخاًل( إىل القانون، ال قانونًا ونظامًا. فال ينبغي البحث يف

يل ، وهذا ما يوصلنا إىل استحالة التأصبحث قائم عىل فرضية مسبقة غري صحيحة

لقرآن . ومن ثم فال معنى للتدقيق يف آيات الفقه قرآين باملعنى املعارص لكلمة قانون

الستنباط أحكام تفصيلة منها أو إجراء مقاربات ومقارنات بينها، أو حديث عن 

، كام نتعامل مع النصوص وخاص وعام ومطلق ومقيد وغري ذلك مستحب وواجب

 .القانوني ة

 لمن حيث كونه ومهًا ال حمص   ،وهذا بعينه ما ينطبق عىل قرأنة العلوم اإلنسانية

 .من ورائه

 لية العلمانية(مع القانونية القرآنية )اإلشكا وقفة

ة ال دة ـ تي ـ وبعناوين متعد  ال ينبغي االستهانة هبذه اإلكشكالية العميقة واجلاد 

كشغلت بال الفقهاء املسلمني النهضويني، وتناولوها عند حديثهم عن نظم اإلسالم 

، أو ضمن ما عرف بقضي ة الثابت واملتغري   احلياتية، أو حتت كشعار: اإلسالم هو احلل 

دة  يف الفقه اإلسالمي أو منطقة الفراغ أو.. وكانت هناك مواقف وفهوم متعد 

 للموضوع.

                                           
 .60ـ  53( ملزيد من االطالع يف هذه النقطة، راجع: حممد عيل أيازي، فقه پژوهي قرآين: 1)
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ل إلكشكالية الثابت وللتغري ومنطقة الفراغ وغري ذلك و ضنا يف بحث مفص  قد تعر 

ر، لكننا سنكتفي هنا ببعض  مما يتصل يف بعض أبعاده هبذه القضية، ولن نعيد أو نكر 

ب بمجموعها رؤيتنا هلذا املوضوع  املداخالت والوقفات الرضورية، والتي تصو 

 اإلكشكايل وأبرزها:

 ونّيةقضّية القانأ ـ معيار قانونية ال

ل إلكشكالية عدم  الوقفة األوىل: وهي تتعل ق بالصيغة األوىل واملستوى األو 

عارص ة القرآن الكريم نمط القانون املترشيعي ة القرآن، إذ ُتسقط هذه القراءة لترشيعي  

ز كثريًا عىل اللغة القانونية وعىل نظام البيان  ته، وترك  عىل حقيقة القانون وهوي 

 لبنود القانون، وكأن  هذه القراءة تعترب قانوني ة كتاب بالعنارص التالية:والتنظيم 

ضه يف معاجلة القضايا القانونية والرشعي   ـ أ  ة.متح 

ني املدنية كالقوان ،تنظيمه عىل أبواب القضايا القانونية والرشعية وفصوهلا ب ـ

 واجلزائية واجلنائية وغري ذلك.

دة.استخدامه لغة البيان القانو ج ـ  ين الصارمة ذات الزوايا املحد 

 أخالقي. فإذا مل حيتو  كتاٌب ما عىل هذه اخلصائص فهو كتاب توجيهٍ 

وهذا النمط من التفكري حيكم عىل الفقهاء الرشعيني أيضًا، كام أملحنا سابقًا، 

فكتاب الفقه البد أن يكون مشتمالً عىل هذه اخلصوصيات، وإال صار كتاب أخالق 

بية، بل إن  هذه الفكرة دفعت بعض الفقهاء للتمييز بني لغة احلكم أو توجيه أو تر

الرشعي يف األحاديث واللغة األخالقية، ومل يستنبطوا حكاًم رشعيًا مما كان لسانه 

 لسانًا أخالقيًا بحسب تعبريهم.
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مًة حلقيقة القانون؟ وهل هي  والسؤال هنا: من وضع هذه الرشوط بوصفها مقو 

ر الدرس  هي ورشوط واقعي ة أ اعتبارات وطرائق تصنيف للقانون بفعل تطو 

 ط للقانون األفضل ال ألصل كونه قانونًا؟وهي رش والقانوين أ

د اعتبارات تصنيفية وتدوينية وال جتوهر القضية القانوني ة، وإنام  ا جمر  ما يبدو يل أهن 

د اْلقوق والواجبات أو أحدمه»جوهر قانونية قضيٍة ما هو كوهنا  قة ا بطريقضية ُتد 

ة القانونية، ال هذا هو جوهر القضي   .«تدعو لفعل أو ترك أو تسمح بفعل أو ترك

كيفية وضع البنود أو طرائق التدوين أو كون الكتاب مشتماًل عىل قانوٍن وغريه أو 

 ما كشابه ذلك، فهذه رشوط القانون األفضل عىل أبعد تقدير.

م لقانونية قضيونحن إذا رجعنا لنصوص األحكام القرآنية نجد ا ٍة لتعريف املتقد 

ما تعريفًا منطبقًا عليها، فآيات اإلرث أو الطالق أو الدين أو األطعمة واألرشبة أو 

ك م والغسل أو غري ذلاحلرب والسلم أو املعامالت املالية والربا أو الوضوء والتيم  

ترك أو  ون وبوضوح جمموعًة من القضايا احلقوقية واإللزامية الداعية لفعل أتتضم  

ع من أو يسبقها أو يلحقها موضواملرخصة يف فعٍل أو ترك، وكوهنا تنتهي أو تتض  

تها القانونية، بل غاية ما ُيثبت  قصيص أو عقائدي أو ترغيبي أو ترهيبي ال يرض  هبوي 

أن  املقن ن القرآين يستخدم أسلوبه اخلاص يف بيان القانون مازجًا بني بيان احلكم 

ي والتي تدفعه ـ ترغيباً القانوين وبني عن ترهيبًا ـ لاللتزام  أو ارص التأثري يف املتلق 

ي من إلزامي ة وقانونية احلكم  بالقانون الرشعي، بل إن  اإلرفاق بعنارص الرتهيب يقو 

 الصادر.

د البُ  ا ُارفقت بعقأعد القانوين يف بعض نصوص القرآن الكريم وما يؤك  وبات، هن 

حاربة، إضافة إىل ترشيع القصاص يف النفس ف واملكعقوبة الزنا والّسقة والقذ



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 92

ة، واألطراف،  فإن  وضع عقوبات مجعل التوجيهات فضاًل عن العقوبات األخروي 

د توجيٍه أخالقي.  ذات منحى قانوين إلزامي أكثر من كونه جمر 

 التحفيز لتطبيقه ب ـ النّ  الديين، م  بيان القانون حنو

نا يتجاهل طبيعة أن  النص القرآين هو نص  ديني إن  ما طرحوه ه الوقفة الثانية:

ض بالقانون؛  لديه أغراضه األخرى غري القانونية، ومن ثم فهو ملزم بأن ال يتمح 

ض بالقانون قد ينقض بعض األغراض التي يريدها النص الديني، وهلذا  ألن  التمح 

ة ـ مل يكن القرآن  األخرى  ائق العلومكتابًا مصن فًا عىل طرـ وال عموم الكتب الساموي 

بام فيها األخالق؛ ألنه ال خياطب النخب فقط، بل يأخذ بعني االعتبار خماطبة 

 .الرشائح املختلفة يف املجتمع

كام أن  النصوص الدينية عادًة ما ال هيمها فقط أن تلعب دورًا معرفيًا يف كشكل 

ة كام هي احلال يف العلوم األخرى؛ بل إن  طريقتها هي ا تقديم  ملزج بنيقضايا خربي 

زًا للعمل، عىل خالف الكتب  املعلومات وجعل ذلك بطريقة تكون بنفسها حمف 

غرضها تقديم املعلومة أو الدعوة إليها، فإن  تقديم قد يكون العلمية األخرى التي 

املعلومة أو الدعوة إليها يشء خمتلف عن استخدام أسلوب يف تقديم املعلومة خيلق 

أن  القرآن بالعمل هبا، وهلذا قلنا يف بعض حمارضاتنا التفسريية  يف النفس انبعاثًا نحو

هو كتاب معرفة وهداية وتربية، فهو بنفسه يقوم بالرتبية ال أن ه يدعو إليها فقط. وهلذا 

تعد  قراءة القرآن يف الثقافة الدينية تساميًا روحيًا ال أهنا معرفة ذهنية حصولي ة تدعو 

ا حركات  صالة فهي بنفسها فعُل للتسامي الروحي، متامًا كال تساٍم روحي ال أهن 

 جسدية فقط.
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 يمكن أن نعرف ملاذا مل تكن صياغته ،ة جتاهل أن  القرآن كتاٌب ديني عامومن قضي  

قانوني ًة تفصيلية عىل طريقة كتب القانون املعارصة؛ ألن  هذا معناه أنه سيصبح يف 

الناس، وهذه كل ها معيقات عرشات املجلدات، وسيكون مرجعًا لعدد حمدود من 

ـ  يزيد ذلك ـ كام يقول بعض الباحثنيبل قد  وصول رسالته ألكرب قدر من البرش،

 ةمن احتامل حصول حتريف أو تصحيف أو أخطاء يف تناقله، متامًا كام حصل مع السن  

 .الرشيفة

لة حول سبب تبعثر اآليات القرآنية وعدم كوهنا  هذا، وهناك بحوث قرآنية مطو 

ـ وليس فقط الفقه ـ منظ مًة، وطريقته اخلاصة يف البيان وعدم تناسق  يف كل  املجاالت 

تراجع يف الدراسات القرآنية العامة؛  ،كات والقفز من موضوع آلخر وغري ذلاآلي

ألهنا ليست خاصة باجلانب الترشيعي، بل تشمل القرآن كل ه بمختلف موضوعاته، 

 ، كي ال نطيل.ن مراجعتهاوقد تابعها بعض الباحثني هنا فيمك

وهبذا يتبني قانونية اإللزامات القرآني ة برصف النظر عن حجمها وكوهنا نظامًا 

 ال. ومتكاماًل أ

 ن وجامعّيته التشريعّيةج ـ ضرورات التمييز بني قانونّية القرآ

إن  احلديث عن وجود نظام قانوين متكامل يف القرآن الكريم يقوم  :ثالثةالوقفة ال

، وأن  الرشيعة اإلسالمية هي نظام «ما من واقعة إال وهلا حكم»حتليل قضية  عىل

متكامل ينظ م حياة اإلنسان يف كل  تفاصيلها، وهذه املصادرة الكالمية واألصولية 

                                           

 .63( انظر: أيازي، فقه پژوهي قرآين: 1)

 .74ـ  66( املصدر نفسه: 2)
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رًا جلدل كبري جدًا عندما تم  تداول  التي طرحها العلامء املسلمون قد خضعت مؤخ 

ية يف اإلسالمي، وقد درسنا بالتفصيل هذه القضإكشكالي ة الثابت واملتغري يف الفقه 

قه أخرى، يف بحثنا حول فلسفة الفأرشنا إليها دراستنا حول الثابت واملتغري تارًة، و

 هنا.ال إلعادة تلك األبحاث وال جم

لكن، لنفرض أن  القرآن الكريم ـ وكام يقول أكثر إن مل يكن كل  الفقهاء ـ ليس 

فإننا  ،امل، لكن  هذا ال يعني عدم كونه كتابًا قانونياً مشتماًل عىل نظام قانوين متك

نبحث هنا يف ترشيعي ة اآليات القرآنية ال يف جامعي تها القانونية، ويكفي اكشتامل 

نصوص القرآن الكريم عىل ألف حكم رشعي ليكون كتابًا دينيًا مرجعًا يف القانون 

ه، قانونيًا غري عدم قانوني ت الرشعي عند من يؤمن هبذا الكتاب، فعدم جامعي ة القرآن

وما نريده هنا هو الثاين، فإن  الفقه القرآين يقوم عىل مبدأ ترشيعي ة اآليات ال مبدأ 

 ة.جامعي تها القانوني  

يضاف إىل ذلك أن  احلكم بكون آيات القرآن الكريم تشتمل عىل عدد قليل من 

  بعد تتب ع نصوصاألحكام هو حكم استقرائي، بمعنى أنه ال يمكن البت  به إال

القرآن األحكامي ة واستنطاقها، مادام مبدأ ترشيعي تها حمفوظًا، فإذا عجزنا عن 

اخلروج بعدد جي د من القوانني صح  يف هذه احلال القول بأن  القرآن الكريم ليس فيه 

ن املفّس  والفقيه من اخلروج بكمٍّ  ة، أما إذا متك  سوى جمموعة قليلة من القوانني العام 

.ك  بري من األحكام فإن  الصورة سوف تتغري 

وهذا معناه أن  الدخول إىل النص  القرآين بمصادرة قبلي ة غري مربهنة هي وجود 

ة بلي  ق ة وكبرية، أو الدخول إليه بمصادرةنظام قانوين متكامل فيه يغط ي كل  صغري

ه من القانون، كل بت أن تث ا احلالتني خطأ فادح، فإماتأخرى غري مربهنة وهي خلو 
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م هذا الربهان يف طريقة إثارتك إحدى املصادرتني من برهان مسبق ، ليتحك 

هها للنص القرآين أو أن ترتك األمر للتجربة امليدانية االستقرائية  لألسئلة التي توج 

القائمة عىل الفهم اللغوي والعقالئي للنص  لرتى ما الذي يوف ره هذا النص من 

 معطيات قانوني ة.

 يز أو متاٍهقانون بني القرآن واإلجنيل، متاد ـ ال

إن  اإلكشكال عىل املسلمني باإلنجيل غري صحيح؛ ألن  نفس  الوقفة الرابعة:

 يف أذهان نجيل نفسه، ولعل  الصورة التي ارتسمتالكالم يمكننا قوله عن اإل

 نجيل من أنه كتاب غري قانوين خاطئة، فإذا طب قنا معايرياملسلمني وغريهم عن اإل

جييل وخرجنا بأحكام كثرية جدًا وبرهن ا عىل ناالجتهاد اإلسالمي عىل النص  اإل

ة منهجنا يف الفه رنا عن اإلصح   !نجيل خاطئًا وساذجًا أيضًا؟م، فلامذا ال يكون تصو 

 عّيتهاهـ ـ مساحة التشريع بني عدد الناوص ونو

فة حجم القوانني إن  عدد آيات األحكام وإن كان له دور يف معر الوقفة اخلامسة:

مها لنا القرآن الكريم، إال أن  العربة يف النص الديني هنا ليس عدد النصوص  التي يقد 

: إن  العقود كل ها صحيحة وملزمة عندي إال فقط، بل نوعي   ة النص، فلو قال النص 

كذا وكذا، فإن  هذا النص وإن كان واحدًا لكنه قادر عىل إنتاج مئات من البنود 

يف املعامالت املختلفة التجارية وغريها، فليس املهم عدد النصوص بل القانونية 

 املهم أيضًا نوعية النص وطبيعة القانون الذي يعطيه.

                                           
نَا﴿تعاىل: ستدالل القائلني بمرجعي ة القرآن من القرآن نفسه، بقوله ( كام هو ا1) ل  َعَلي َك  َوَنزَّ

 
ٍ
ء ُكلِّ يَش  ب َياًنا لِّ

ك َتاَب ت  َ ﴿(؛ وقوله: 89)النحل:  ﴾ال  ُكَم َبني  َتح 
َقِّ ل  َتاَب ب احل 

ك  نَا إ َلي َك ال  ا َأنَزل  إ نَّ

ة هذا االستدالل.( 105)النساء:  ﴾النَّاس  ب اَم َأَراَك اهلل ُ  برصف النظر عن مديات صح 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ........................................ 96

وإذا تأملنا النصوص األحكامية القرآنية نجد مجلًة ممتازة منها متثل نصوصًا دينية 

نص ل العامة، يمكن إعادة صياغتها ضمن عرشات البنود القانونية، فبدل أن يقو

مسهبًا يف الكالم: البيع واإلجارة والنكاح و... عقود صحيحة، اخترص ذلك كل ه يف 

قخودِ ..﴿كلمتني عندما قال:  وام بِالمعخ فخ (، فقل ة النصوص ال تعني قل ة )املائدة:  ﴾..َأوم

 القوانني بالرضورة.

 انون الديينو ـ الدستورّية القرآنية ودورها يف الق

سل م بأن  يف القرآن الكريم جمموعًة من الكليات واملبادئ لن الوقفة السادسة:

واألصول واملرجعي ات القانونية العليا، أال يكفي هذا يف اعتباره مرجعًا يف الفقه؟! 

أال يعني ذلك إمكان صياغة دستور منه، لُتستنبط تفاصيل القوانني من السن ة الرشيفة 

 ؟!أو من العقل اإلنساين يف ضوء الدستور القرآين

إن  هذه غاية قصوى متي ز القوانني الرشعية الدينية عن القوانني الوضعية؛ حيث 

إن  القوانني الوضعية ال توجد مبادئ دستورية حتكمها إال وهي من وضع اإلنسان، 

بينام القوانني الدينية ولو كانت بفعل العقل البرشي تظل  ميزّتا أهنا حمكومة للدستور 

طر واملعايري العليا الترشيعية التي جاءت يف القرآن الكريم. واملبادئ واملؤرشات واأل

وهذا كاٍف يف اعتبار ترشيٍع ما دينيًا ومتييزه عن القوانني الوضعية الرصفة، وبذلك 

ثنا عنه بالتفصي نخرج بفائدة من وراء )الفقه الدستوري القرآين(. ل يف وهذا ما حتد 

معنى كون بتليس من الرضوري أن  بحوثنا حول كشمولي ة الترشيع الديني، وأن ه

 وجود متام التفاصيل يف النص  الديني.

 يالقانون القرآننوع اجلديد يف ز ـ 

إن  احلديث عن وجود فقه قرآين ال يعني أن  كل  حكٍم يف القرآن  الوقفة السابعة:
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عه أحٌد من العلامء حتى الذين قالوا  الكريم هو جديد وال سابق له، فهذا ما مل يد 

عجاز الترشيعي للقرآن الكريم، بل إن  مصطلح األحكام اإلمضائية مقابل باإل

عى هو وجود  األحكام التأسيسية رائٌج يف الثقافة الفقهي ة عند املسلمني. كل  ما ُيد 

عى حتى لعل  جمموعة من األحكام متث ل بمجموعها حالًة خمتلفة، بل  هذا هو مد 

 نظرية اإلعجاز الترشيعي للقرآن الكريم.القائلني باإلعجاز الترشيعي بناًء عىل 

ا مساحة تغطيته  وحصيلة الكالم: إن  القرآن الكريم كتاب تْشيعي قانوين، أم 

ومي ة العمحكامه من حيث أالتي يعاجلها، وطبيعة  املجاالتالقانوني ة وكيفيتها، و

ة الزمني ة واخلصوصي ة، والدستورية والقانوني ة، و ا ما البد  ذ، فهذلك وغريوالتأبيدي 

ة العملي ة التي قد ختتلف من باحث إىل آخر  فيه من الرجوع إىل التجربة االجتهادي 

 .ومن فقيه إىل آخر

كانت هذه أبرز مصادرات الفقه القرآين وبنياته التحتي ة التي ال يمكنه االنطالق 

ثنا حمن دوهنا أبدًا أو غالبًا، وهناك مصادرات أخرى نرتكها طلباً لالختصار، فليس ب

 هنا سوى مدخل لإلضاءة عىل مفاتيح هذا املوضوع وخارطته كام قلنا من قبل.

  





 

 

 

 

 

 

 االجتهاد يف الفقه القرآني 

 املاادر واآللّيات

 متهيد

ثنا عن  ته»و «مفهوم الفقه القرآين»بعد أن حتد  أبرز ، و«موضوع الفقه القرآين وماد 

ف للحديث عن املصادر ، وصل بنا املطا«أصول الفقه القرآين ومصادراته»

واملرجعي ات التي نؤول إليها يف ممارسة االجتهاد يف الفقه القرآين، وآليات هذا 

د  الرجوع وطرائق هذه املامرسة، وهو موضوع مهم جدًا، بل بالغ األمهية؛ ألنه حيد 

 لنا طريقة الفهم ومستنداته وأسلوب تعاملنا مع آيات األحكام يف القرآن املجيد.

ـ وفقاً للمرجعي ات التي يعتمدها الفقيه  وسوف نقوم ـ إن كشاء اهلل  بتقسيم البحث 

ث  عند كل  ـ باختصار كشديد ـ القرآين عند االجتهاد يف آيات األحكام، ونتحد 

وكيفية فهم النص  القرآين يف ضوئه،  ،ة أو مصدر منها عن آلية التعامل معهمرجعي  

النزول، والسياق القرآين، وعالقة  كاحلديث عن مرجعي ة اللغة، والتاريخ، وأسباب

اآليات ببعضها كام يف الناسخ واملنسوخ، ومرجعية السن ة واحلديث وعالقتهام 

رَي والشهرات، ومرجعية العقل، وغري ذلك.  بالقرآن الكريم، ومرجعي ة اإلمجاع والسِّ
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 غةالل ومرجعّية القرآنيالفقه  

نًا من حتتل  اللغة أمهي ًة فائقة يف فهم القرآن ا لكريم؛ إذ هذا الكتاب نزل متكو 

نزل  ة، ومن الطبيعي أنه ـ مادام قدحروف وكلامت وتراكيب تنتسب إىل اللغة العربي  

عينًا لنا يف فهم مراداته، سواء يف آيات هبذه اللغة ـ أن تكون هذه اللغة مرجعًا ومُ 

 األحكام أم يف غريها.

، عىل أساس أن  القرآن استخدم لغة اً وكان من املفرتض أن يكون هذا األمر بدهيي  

عرف مراده من لغتهم وطريقتهم يف الفهم، إال أن  بعض العقالء يف البيان، فيُ 

اجلداالت وقعت يف الرتاث اإلسالمي واملعارص من الفكر الديني، جعلت مرجعية 

اللغة قضي ة غري واضحة أو فرضت آلي ة معينة للتعامل مع اللغة يف فهم القرآن 

، وسوف نرشح موضوع اللغة وطريقة التعامل معها باختصاٍر كشديد ضمن الكريم

 نقاط، لتكون مدخاًل لتوضيح آليات العمل وضوابطه.

 الذوق اللغويمرجعّية اللغة بني الُبعد املعجمي و 

ث عنها ـ خصوص املعاجم والقواميس، فهذه ليست  ـ عندما نتحد  ال تعني اللغة 

من خالل رشحها لبعض استعامالت العرب  ،نص  القرآيندات يف فهم السوى مساع  

 الت؛ وذلك:ل  للكلمة، بل هي يف بعض األحيان مض

عتمد ن  بعض جهودهم تفإألن  اللغويني املعجمي ني قد يقعون يف اخلطأ أحيانًا؛  ـ أ

عىل االجتهاد والتحليل، وليست كل ها سامعيًة، فعندما يقول ابن فارس مثالً بأن  هذه 

 .بالرضورة هلا أصٌل واحد، فهذا استنتاٌج منه وليس سامعاً  الكلمة

كام أن  املعجمي ني يعتمدون عىل االستعامالت، وال يبي نون مصدر معلوماّتم،  ب ـ

فكيف عرفوا هذا املعنى أو ذاك؟ وهنا قد نحرز يف كثري من احلاالت مصدر 
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 جاء يف القرون معلوماّتم ـ وأغلبهم جاء بعد القرن الثالث اهلجري، بل بعضهم

الالحقة ـ لكن يف بعض األحيان نحتمل أن  مصدر املعلومة هو أهل البادية، وقد 

ىل ع هبا يف معظمهالكريم ختتلف لغة أهل البادية عن لغة قريش التي نزل القرآن 

 .األقل  

لست أريد هنا الدخول يف دراسة مستقل ة عن معاجم اللغة وقد كتب حوهلا  ج ـ

ث ا ته التي يفرتضالكثري، وحتد   لباحثون عن أن  بعض اللغويني كان خيلط بني ُلَغوي 

ح الكلمة وفقًا لبناءاته  أن يكون حياديًا فيها وبني نزعته الكالمي ة والفقهية، فيرش 

ومذهبه، كام قيل ذلك يف الراغب اإلصفهاين يف مفرداته، حتى أخذ بعض الناس 

 د مفردات الراغب اإلصفهاين يفيالحظ عىل العالمة الطباطبائي إفراطه يف اعتام

تفسري امليزان متجاهاًل كتب اللغة العربية املعجمي ة، واحلال أن  اإلصفهاين قد تويف  

 يف القرن السادس اهلجري.

بل هناك دراسات نقدية لبعض أهل اللغة والعربية تصل حد  اّتام بعض النحاة 

لغوية، الق للشواهد النحوية والأو املعجمي ني أو البالغي ني بالتدليس واجلعل واالخت

 فاملوضوع حيتاج للكثري من النقد والتحليل وليس نزهًة أو فسحة.

ونواجه مع كتب اللغة املعجمي ة أزمًة أخرى تتصل بفهم نصوص القرآن  د ـ

الت بعد  والقديم من احلديث الرشيف؛ فإن  اللغة العربية قد طرأت عليها حتو 

تالط العرب بسائر األمم كالفرس والروم والرببر الفتوحات اإلسالمي ة نتيجة اخ

، وعىل هذا األساس اعتمد كثرٌي من اللغويني عىل فهمهم املعارص واهلنود والرتك

لزمنهم، وقد يكون مطابقًا ملعنى الكلمة يف العرص القرآين وقد يكون خمتلفًا ولو 

 .بشكل جزئي
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أصيل لفهم القرآن  وهذا ما يعني أن  معاجم اللغة ال تكفي خللق وعي لغوي

الكريم إال يف بعض احلاالت التي هي ليست بالقليلة حيث حيصل اطمئنان من 

دة بأنه هو معناها يف العرص النبوي، فاملعاجم  إطباق املعجمي ني عىل معنى كلمة حمد 

اعد يف أكثر مم ا تس ،تساعد يف فهم احلديث ونصوص القرن الثاين اهلجري وما بعد

م املفّس  ثقافة عرص القرآن دون ما بعده ي. وهلذا وجب أن حيك  القرآن وسن ة النب

)زمانيًا(، وثقافة لغة قريش واحلجاز بالدرجة األوىل )مكانيًا( كونه نزل هبا غالبًا عىل 

.  األقل 

 ؟!كيف نفهم القرآن عرب مرجعّية اللغة 

 ؟إذاً  يةلغة العربوعليه، يأيت السؤال هنا: كيف نفهم القرآن الكريم عرب مرجعي ة ال

بنا من  واجلواب: إننا أمام سبل ينبغي أن نطرقها لفهم القرآن، وهي حتاول أن تقر 

فهمه، لكن تظل  احتاملية اخلطأ واردة يف فهمنا اللغوي يف كثري من األحيان، وهذه 

 السبل التي ينبغي اعتامدها، أذكر منها باختصار ما ييل:

)نحو ـ رصف ـ بالغة( م وسائر فروع اللغة األنس بالعودة إىل كتب املعاج ـ أ

بشكٍل مستوعب، وعدم حرص مرجعي تنا املعجمية بكتاب واحٍد أو كتابني، والتأكيد 

باستمرار عىل الذهاب خلف الكتب األقدم واألجود منهجيًا وفق رؤية علمي ة 

 مسبقة.

مها كتب اللغة من حيث الشوا ب ـ د هممارسة االجتهاد يف املعطيات التي تقد 

 والنظر للشواهد بعني اجتهادية حتليلي ة ال بعيون التقليد. ،التي يذكروهنا

األنس وإدمان مطالعة الكتب واألكشعار والنثر العريب القديم حيث يتوف ر،  ج ـ

فهذا الوعي الناتج عن األنس مع اللغة القديمة قد يكون أهم بكثري من مراجعة 
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 يفـ بالرضورة ـ ولكنها ال تساعدنا  املعاجم، فاملعاجم تساعدنا يف املفردات،

 .ةكيب والبنى السياقية واالنرصافات والدالالت اجلملية والفقري  االرت

املهم جدًا هو خلق الذوق اللغوي، وليس التعامل مع اللغة بطريقة هندسي ة 

جامدة. مجب أن نعيش اللغة كام كان يعيشها العريب بالسليقة، وهذا يعني أن ال يكون 

ة التي ظهرت فيام بعد، بل بمتناثر أنسنا ال لغوي بخصوص تراكيب العلوم النخبوي 

 املنقول من كالم العرب كام يف مثل كتاب األغاين أليب الفرج اإلصفهاين.

ه فهمنا اللغوي بحيث نصري نفهم بطريقة خمتلفة  إن  فقداننا هذا األنس سيشو 

ُقي د، قد يعني أن  العرب ليس  متامًا، فام من عام إال وقد ُخص  وما من مطلق إال وقد

ة، وأن   ل ـ عام ومطلق باملعنى األصويل والفلسفي إال بقرينة خاص  عندها ـ من األو 

، إن  مثل هذه الفكرة ـ إذا قبل هبا اإلنسان  نظام بياهنا هو نظام البيان األكثري ال الكيل 

رت متناقضـ ستغري   و بينها نسخ ًة أ فهمه للكثري من نصوص القرآن الكريم التي ُصو 

 أو غري ذلك.

وعليه، فاللغة ليست معاجم فقط، بل هي حتصيل الذوق اللغوي من خالل 

مراجعة اللغة واألكشعار واألدب والقديم من الكتب واملعاجم، وليس فقط كتب 

النخب ولو القديمة ككتب األصول والفلسفة والكالم والفقه واحلديث وغريها 

ملة. فبذلك حيصل االنسان عىل اقرتاب أكرب من الوعي وإن كانت مهمًة أيضًا يف اجل

االجتامعي والسياقي لطرائق البيان القديمة والتي قد تكون فقدناها بمرور الزمن 

 وعرب عملية التعقيد املبالغ هبا.

ك األنس بالقرآن نفسه بوصفه الكتاب العريب األكثر وإىل جانب هذا كل ه، هنا

لعي  يقينًا عن تلك الفرتة، فهو مرج دنا ، حيث يمكن أن تساعة لغوية من الطراز األو 
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بعض كلامته يف فهم بعضها اآلخر أو يف فهم معنى مفردة أو مجلة أو سياق يف مكان 

 .آخر

 ؟!ابق لفهم العربي زم  النّ كيف نقرتب م  اإلحساس بفهم لغوي مط 

ه مر متفٌق عليمن املهم جدًا أن يصبح فهمنا للنصوص عفويًا عرفيًا، فهذا األ

أصوليًا وفقهيًا، لكن  أم املعارك يف كيفية تطبيقه، فكم من أصٍل ُنسب للعقالء وال 

علم هلم به وال خرب؟! وكم من فهٍم عريف نسب ألهل عرف اللغة العربية وهو أبعد 

 ما يكون عنهم؟!

ث السيد  د باقر فعندما يتحد  الصدر عن الظهور الذايت والظهور املوضوعي حمم 

، فهذه العملي ة يف  العرص احلارض لالنتقال منهام إىل الظهور املوضوعي يف عرص النص 

وان كانت صحيحًة من جهة، لكنها ال ترشح لنا كيف حصل الظهور الذايت؟ وكيف 

 يفرتض حصوله لالنطالق به نحو فرضي ة التطابق؟

احلارضة  اإن  دراسة فلسفة تبلور الظهور الذايت قضي ة معقدة جدًا؛ فلعل  تربيتن

عىل اللغة وفهمها لعبا دورًا كبريًا يف حصول ظهور ذايت لنا غريب عام  كان ظهورًا 

، فكيف أقي م الظهور الذايت عندي؟ هنا املشكلة.  موضوعيًا عرص النص 

إن  الظهور الذايت التطابقي رهنٌي بمدى قرب ذايت نفسها من ذلك العرص، فكل ام 

خيي وأبتعد عن عرصي ونظامه الفكري رصت أعيش عرص النص وفضاءه التار

والبياين، وكل ام سعيت للتامهي مع اللغة وأهلها يف تلك األزمنة.. أمكن يل أن أفرتض 

تطابق أو اقرتاب الظهور الذايت الذي عندي أو الظهور املوضوعي الذي يف عرصي 

، وإال كانت دعوى التطابق جمازفة كربى.  مع الظهور املوضوعي يف عرص النص 

وملاذا  ،سيد الصدر بني  التطابق، لكن ه مل يرشح لنا هناك ضامنات هذا التطابقال
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 يكون الظهور اليوم مطابقًا ملا مىض؟

ر لغتهم حيكي  إن  أصالة عدم النقل هي عملي ة افرتاضية؛ ألن  واقع البرش يف تطو 

 عن اختالفات كبرية يف الفهم بمرور الزمن، ونحن ال نتكل م يف وجود أصل رشعي

أو عقالئي حيل  لنا افرتاض عدم التطابق، بقدر ما هيمنا احلديث عن آليات السعي 

ر يل ـ ظنيًا ـ تطابق فهمي مع ذلكالفعيل والواقعي للتطابق  ، فأصالة عدم النقل ترب 

ل فهاًم  العرص، لكن  السؤال: ما هي الرضورات التي البد يل من القيام هبا ألحص 

إجراء أصالة عدم النقل معه.. فلو جاء أنجليزيٌّ حديث واستظهارًا يسمح منطقي ًا ب

َم من النص كشيئًا فال نسمح له بإجراء أصالة عدم النقل قبل  عهٍد باللغة العربية وَفه 

توف ر ذوٍق لغوي له أوضح وأعمق. وكالمنا يف هذه املرحلة بالذات. وكيف نفرتض 

يسمح بإجراء مثل أصالة أن نا حصلنا عىل احلد  املطلوب من الذوق اللغوي الذي 

 عدم النقل؟

إن  الفهم العريف ليس مزعمًة أو كشعارًا، بل قيمته يف دراسة  وخالصة القول:

العنارص التي توف ر فهاًم عرفيًا أقرب إىل زمن النص، وهذه العنارص هي العيش يف 

ق األدب، واستشعار حياة العرب   وثقافتهماللغة والتاريخ واألنس هبام وتذو 

ط وعدم اجلمود عىل النم ،ةواالندماج يف العفوية التفسريي  م ونمط عيشهم، ومهومه

..  التقعيدي الفلسفي يف التعامل مع النص 

وهذه كل ها ملفات كبرية حتتاج الكشتغال ميداين  كبري ـ يف نظام تعليم اللغة وتاريخ 

سة الديني ة؛ لضامن قيامة فقهٍ   سليم. قرآين   العرب ـ يف املؤس 

 بطالرجعّية اللغة ودوَري: اإلثبات واإلم 

وعندما نتحدث عن اللغة ومرجعي تها يف فهم القرآن وأحكامه، فهذا يعني أن ُنقر  
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 سلفًا باالحتكام سلبًا وإمجابًا هلذه اللغة وأهلها:

فيعني أن  ما يفهمه أهل اللغة من هذه اآلية هو  ،اإلثبايت أما االحتكام اإلجياِّب

ة ومعترب، وطر  يٌق ومعرٌب لنا لفهم مراد املتكل م.حج 

فيعني أن  ما يرفضه الفهم اللغوي العريف ويراه  ،اإلبطايل وأما االحتكام السلبي

ل داللًة. ،غريبًا عن النص    فهو مرفوض وال يشك 

وهي فهٌم ال يرفضه أهل اللغة لكنه ال ينسبق إىل  لكن تبقى هناك مساحة وسطى،

 ال؟ ترب أوته، فهل هو معأذهاهنم من سامع النص أو قراء

ال كشك أنه إذا مل يقم كشاهد عىل إرادة املتكلم هلذا املعنى فال قيمة هلذا االفرتاض، 

ذ قمنا بمقاربة بني آيتني مثاًل لنأخ لكن لو قام الشاهد عىل ذلك فام هو املوقف؟ لو

 ،منهام معنى، فهذه املقاربة قد تكون عىل وفق طرائق أهل العرف واللغة يف الفهم

لكنهم مل يلتفتوا إليها؛ لعدم انتباهم لعنرص املقاربة نفسه، فهنا هل نأخذ بمثل هذا 

 ال؟ والفهم أ

اجلواب هو باإلمجاب، فليست العربة بام فهم العرب والصحابة عرص النص من 

ل لفهم جديد؛ ألنه سوف يكون  القرآن بوصفه احلد  األعىل للفهم، فال يصح  التوص 

رب وال أهل اللغة، بل العربة بنظام الفهم اللغوي عند أهل اللغة، فهاًم مل يعرفه الع

 .ال بواقع الفهم اللغوي الذي حصلوا عليه من خالل سامع اآليات الكريمة

فقد حتصل لإلنسان فهوٌم من الكالم جديدة عندما يعيد سامعه، وهذا ليس 

د هلا  ؛ ألن  طبقاتبخروج عن قواعد الفهم العريف ألهل اللغة، بل هو تطبيق جمد 

نية ال تظهر دفعًة واحدة، وال سيام عندما يراد  النص ودالالته االلتزامية والتضم 

احلصول عىل معلومات جديدة من خالل عنارص املقارنة واملقاربة والضم  واجلمع 
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بني اآليات، بحيث يكون فهم العرب آنذاك للقرآن فهاًم عربيًا لكن ه جتزيئي، ال فهاًم 

لكتاب يف حلظٍة واحدة حول موضوع واحد، وهذا أمٌر حيصل يف ملجموع نصوص ا

يل  خمتلف النصوص واللغات، وليس خاصًا بالكتاب الكريم، ولو كان الفهم األو 

م فكرًة إضافية، ملا كان هناك معنى ألن  هو الفهم األكثري بحيث ال فهم بعده يقد 

ث القرآن عن رضورة تدب ر العرب والكافرين يف القرآن : الكريم قال تعاىل يتحد 

 معنىر ب( بناًء عىل فهم التدب   )حممد: ﴾أفال يتدب رون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا﴿

ل.  النظر والتأم 

لكن، ووفقاً للمرجعي ة السالبة ألهل اللغة وعرفهم يف فهم النص، جيب أن نمي ز 

 بني حالتني:

َينظخ ﴿أن يأيت النص قائاًل:  اْلالة األوىل: ِ َفلم ع معنى ، ثم نو﴾نَسانخ إىَِل َطَعاِمهِ ِر اإلم س 

 الطعام لكل  رزق، فهنا يكون األمر حمتماًل، وحيتاج فقط لشاهد.

:  اْلالة الثانية: يَثاًقا َغلِيًظاَوَأَخ ﴿أن يقول النص  م مي َن ِمنكخ ظ ، ثم نجعل الغلي﴾ذم

، فيام امليثاق هو عبارة عن عقد النكاح، فهذا يشء غري  سجم مع منتعبريًا عن املني 

نا غليظًا  اللغة؛ ألن  اللغة جتعل غليظًا صفًة للميثاق، وال معنى للتوصيف لو فّس 

 بمعنى ماء الرجل.

ل ممك ،فهناك فهٌم مل ندركه لكن ه حمتمل، وهناك فهٌم يستنكره أهل اللغة ن فاألو 

 ة العرف اللغوي.دون الثاين انسجامًا مع مرجعي  

ـ إذا مل يعتمد طريفمن يريد طرح تفاسري يس ،ومن هنا يها باطنيًة للقرآن، عليه  قة م 

ا تالفهم العريف التي بي ناها والتي تفتح عىل معاين كثرية جدًا وليس كام يُ  ر من أهن  صو 

ة عىل منطقية أو علمية أو  ها ـ عليه أن يقيم احلج  توجب تقليص الثروة القرآنية وكشح 
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د األ حاسيس الباطنية والتفاعالت رشعي ة هذه الطريقة التي يعتمدها، أما جمر 

مع رغبتنا يف إثبات جدارة القرآن أو غري ما  الوجدانية أو وصول العلم إىل اكتشاٍف 

ط فيه بعض أنصار التفسري الصويف والعرفاين تارًة والتفسري العلمي تارًة  ذلك مما تور 

ًة وال تفيد علاًم وال عموالتفسري االستغرايب ثالثة، أخرى،   .الً فهذه ليست حج 

 لواقعّيةاللغوّية بني اإلمكان واالداللة  

ن  إمكان داللة النص لغًة ال يعني فعلي ة هذه الداللة وفقًا للفهم العريف، فمن إ

املمكن أن يراد من )فرعون( القلب القايس، لكن  اإلمكان هنا ال ينفع يف عامل اللغة، 

ق الشواهد التي تدفع هبذا  حد   اإلمكان اللغوي التفسريي إىلبل املطلوب هو أن نحق 

د أن  اآلخرين ال يوجد لدهيم برهاٌن ناٍف بالكل ية  الفعلي ة والظهور والرتجيح، وجمر 

ة هذا االفرتاض منطقيًا، وهذا أمٌر مهم جدًا  هلذا االفرتاض اإلمكاين ال يعني صح 

 وكشديد البلوى.

للمفردة الواحدة،  يف هذا السياق، وعندما نراجع اللغة نحصل عىل استعامالت

ويف سياق ترجيح استعامٍل عىل آخر ال يكفي وجود استعامل هلذه الكلمة يف معنى 

معني  نص  عليه املعجمي ون، بل املطلوب مالحظة االنسباقات العرفية للجملة وليس 

 اإلمكانات الداللية؛ إذ ليس كل  إمكان بواقٍع، كام أرشنا قبل قليل.

؛ كر أنه جرى استعامهلا يف معنى مالعربية التي ذُ  ومثال ذلك بعض الكلامت يف عني 

ق أو قليل، مثل استعامل كلمة )ثياب( وإرادة القلب  لكن  هذا االستعامل نادر التحق 

منها، فإن  هذا االستعامل لو صح  وجوده يف لغة العرب، لكنه نادٌر جدًا، وحيتاج يف 

 .إجرائه إىل قرينة
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ني االستعامالت أيَّ استعامٍل ينسجم مع قناعتي فال يصح  أن أختار من ب ،وعليه

رم ﴿فأعترب ـ كام ذكره بعٌض ـ أن  املراد من قوله تعاىل:  (، هو ر: )املدث ﴾َوثَِياَبَك َفطَهي

األمر بتطهري القلب؛ ألن  العربة ليست بأصل وجود استعامل حتى أقوم باختياره، 

م السياق معه وما ينرصف إليه وإنام يف رجحان هذا االستعامل ومدى غلبته وانسجا

ة. فاآلية تأمر النبي بطهارة ثيابه  اللفظ عند العرب يف العادة حيث ال قرينة خاص 

ونظافتها؛ ألن  هذا هو االستعامل الغالب للكلمة والذي يعطيها رجحانًا ما مل تقم 

 قرينة عكسي ة.

ي القرآن العزيز، حيث ال خيضعون ا ر ختياوهذا ما نالحظه عىل بعض مفّس 

م  معنى املفردات عىل أساس معني، وإنام يذهبون هبا ناحية ما يميلون هم إليه، فكأهن 

يامرسون اختيارًا للمعنى من بني استعامالت الكلمة؛ لكونه يتناسب مع ذهني تهم، 

حات لتفسرٍي عىل آخر، إال وجود هذا االستعامل يف املوروث  دون تقديم مرج 

يل يف ح ح، وإنام هو يسمح باالفرتاض اللغوي وإمكانه األو  د  نفسه، وهذا ليس بمرج 

 فقط.

 ه الوجدانياللغوّي وضرورات املنّبحتكام اال 

ومن هنا تأيت فكرة املنب هات الوجدانية الداللي ة التي تنب ه وتدل ل معًا عىل أرجحي ة 

إحساس  دفهٍم عىل آخر، فإن  قضية الظهور العريف اللغوي حالة ذاتية قد تصبح جمر  

داخيل غري مربهن، وهذا ما يدخل االستظهارات العرفية يف فضاء مزاجي ويعط ل 

 من إمكانية حماكمتها سلبًا أو إمجابًا.

هلذا نحن بحاجة دومًا إىل ذكر الشواهد والقرائن واملنب هات التي قد ال تكون 

ة الفهم، بل هي مثرٌي وجداين يلفت نظر اآلخر  به وجداُنه لينتدلياًل برهانيًا عىل صح 
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هارات االستظما استظهرته أنا كشخصيًا، وهبذه الطريقة نخف ف من فوىض اللغوي إىل 

املزاجي ة، ونحاول االحتكام ـ ولو النسبي ـ إىل معطيات اللغة والسياق والقرائن 

 والشواهد بواسطة اإلفصاح عنها ال عيشها فقط.

 ة يف اللغة القرآنيةتكوي  نظرّيباحث األلفاظ ومالوقوف على أصول الفقه بني  

ة خاصة يكتشف من  يًة لغوي  أكشري أخريًا إىل رضورة تكوين الفقيه القرآين نظر 

ة به، فهل يف القرآن ترادف أخالهلا نظام البيان القرآين، فيدرك لغة القرآن اخل  واص 

ه عنه تعاىل؟ وهل يف القرآن تكر ري غ التكرار فعل اٌر أوالرتادف فعٌل عبثي يتنز 

حكيم؟ وهل املجاز واالستعارة والكناية وغري ذلك من أساليب البيان والتعبري 

هذه ال معنى هلا بل حتمل األلفاظ عىل حقائقها  بالغة موجوٌد يف القرآن الكريم أووال

ر تقدي يعتمد القرآن عىل تقدير حمذوف أو دون فرض دالالت من هذا النوع؟ وهل

ين للخرو ج من املآزق التي وقعوا فيها بسوء تفسريهم املحذوف اخرتاع املفّس 

رين، ليس آخرهم  مني واملتأخ  لكتاب اهلل، كام يذهب إىل هذه النظريات قوٌم من املتقد 

ته القصدي ة؟  الباحث عامل بسيط النييل& يف نظري 

ال يمكن للفقيه إال أن يدرس نظام لغة القرآن وفقًا خلصائص هذا الكتاب وكونه 

عاىل، وبناًء عليه قد خيرج بنتائج يف النظام اللغوي القرآين بالغة صادرًا من اهلل ت

 .األمهية

مباحث األلفاظ يف أصول الفقه القرآين خاصًة بنظام املفاهيم واإلطالق  توليس

والتقييد والعموم واخلصوص واإلمجال والتبيني وصيغ األمر والنهي و.. بل من 

هو حتديد موقف من لغة القرآن وسامّتا  أصول فهم القرآن التي حيتاجها الفقيه جداً 

رمزية  وأ ةجمازي   وة أبوصف القرآن كتابًا صادرًا من العيل  األعىل، فهل هي لغة حقيقي  



 111 ...................................... املدخل إىل الفقه القرآني، األصول واملعامل األّولّية

غري ذلك؟ وهل تعتمد الرتادف واملجاز والتكرار  وعرفية عادية أ وة أأسطوري  

 ال؟ فهذا كل ه يؤثر يف فهم آيات األحكام جدًا. ووالكنايات و.. أ

ر مقطع التيمم فيها مثاالً خذ  م التي تكر  ت بعينه آية التيم  ني مع فارق يف القرآن مر 

 البد أن يكون خلفه تغايٌر  وتوكيدي أ وكلمٍة واحدة فقط، فهل هذا التكرار عبثي أ

 ..؟ويف معاين اآليات أ

وهذا كل ه يعني أن  جزءًا من بحوث علوم القرآن ال تنفك  عن عمل الفقيه، ليس 

بحث النسخ وظهورات الكتاب، بل أيضًا النظام اللغوي القرآين العام  فقط مثل

ة تفسريية يف  ٌ أيضًا كام قلنا، هلذا فهو بحاجة إىل نظري  وميزاته، فالفقيه القرآين مفّس 

 املوضوع اللغوي القرآين.

 القرآني ومرجعّية التاريخ الفقه 

تي طيات التارخيية املوثوقة الما أقصده من مرجعي ة التاريخ هنا هو االحتكام للمع

ولكي ندرس هذا املوضوع ـ  تساعد عىل فهٍم أفضل للقرآن وآياته األحكامي ة.

عة.  باختصار ـ البد  من دراسة أبعاده املتنو 

 االجتهاد القرآني األبعاد الثالثة ملرجعّية التاريخ يف

 :وهي ،ة التاريخ بالنسبة للفقيه القرآينهناك ثالثة أبعاد ملرجعي  

 ل: ُبعد الرتتيب النزوليّوالبعد األ

من الواضح أن  القرآن الكريم قد نزل نجومًا وبالتدريج خالل ثالثة وعرشين 

عامًا، ومن الواضح أيضًا أن  ترتيب اآليات والسور القرآنية هبذه الطريقة املوجودة 
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، وهذا ماليوم يف املصاحف، ال تتطابق مع ترتيبها بحسب النزول بإمجاع علامء اإلسال

 يعني أن  هناك ترتيبني للقرآن:

وهو القائم اليوم، والذي ُينسب إىل رسول اهلل| أن ه كان  ـ ترتيب مجعي، أ

يقوم به، فيأمر بوضع هذه اآلية يف املوضع الفالين من هذه السورة، وتلك اآلية يف 

 موضٍع آخر.

نه لو أمكننا ى أوهناك من قد يناقش يف توقيفي ة هذا الرتتيب لآليات والسور، وير

إثبات ذلك يف بعض اآليات والسور، إال أن  إثباته يف متامها وأن  كل  حرفيات هذا 

 منتسبة إىل النبي بدليل علمي أمٌر صعب جدًا.توقيفي ة أو حتى الرتتيب 

وهو الرتتيب بحسب نزول اآليات زمني ًا وتارخييًا، وهو  ب ـ ترتيب نزويل،

كشائعة، وحتى لو حاولنا فعله بجمع اآليات  سخةً ترتيٌب نفتقده اليوم بوصفه ن

د من هذا اجلمع أمٌر بالغ الصعوبة يف كل  اآليات، وإن كان  بطريقة النزول فإن  التأك 

، لكثرة االختالف والنقاش يف تاريخ نزول جمموعة وافرة ممكنًا، بل سهاًل يف بعضها

 .دةمن السور واآليات، وكثري من وسائل اإلثبات غري مؤك  

 ير أو املك  م واملتأخ  السؤال هنا: هل من طرق وإمكانات لتوفري معرفة املتقد  و

 ال؟ وواملدين من اآليات األحكامية أو السور أ

ل منهام أكثر، ومها:  يوجد هنا طريقان أساسي ان يشتهر األو 

وهو الطريق الذي نرجع فيه إىل الروايات واألحاديث  الطريق التوثيقي التارُيي:

ن أهل البيت والصحابة والتابعني، فيخربوننا أن  اآلية الفالنية نزلت يف املروية ع

ة، فيام اآلية األخرى نزلت يف التاريخ اآلخر أو يف املدينة.  التاريخ الفالين أو يف مك 

 :وهذا الطريق جي د ومثمر، لكن ه غالبًا ما يعاين من مشاكل
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اته عن النب أ ـ  .ي وأهل البيت والصحابةإما من حيث اإلثبات الصدوري ملروي 

عن حدس واجتهاد، كام  وأو من حيث الشك  يف كون ما قيل كان عن علم أ ب ـ

 .فيام ينقل عن ابن عباس أو أنس بن مالك، ومها صغريان سن ًا جدًا يف العرص املدين

ي واملدين ـ  ج أو من حيث كثرة التعارض واالختالف يف حتديد التواريخ أو املك 

ات اختالفًا كبريًا، حتى حاول بعض العلامء أحيانًا أن يوف ق بني بني هذه املروي  

د نزول اآلية الواحدة مرتني أو ثالث عىل  االختالفات التارخيية هذه بدعوى تعد 

 حسب اختالف عدد الروايات التارخيية يف زمان نزوهلا أو موضعه.

نحنا قل، ومتلكن يف اجلملة تظل  هذه الطريقة جي دًة يف بعض املواضع عىل األ

 ترجيحًا ولو مل تعطنا جزمًا وتعيينًا دائاًم.

ين والعلامء،  الطريق االجتهادي املتني: وهو طريٌق استخدمه أحيانًا بعض املفّس 

ويقوم عىل رصد اآلية نفسها أو جمموعة اآليات أو السورة، وحتليل متنها ورسالتها 

يب، يكن بالتعيني، بل بالتحقة نظرها؛ لرتجيح تاريخ نزوهلا، ولو مل هَ وغرضها وج  

ة، أو نزلت بعد ترشيع اجلهاد ال قبله، أو نزلت  كأن نقول: نزلت يف املدينة ال يف مك 

 أواخر العهد املدين، أو نزلت بدايات البعثة أو نحو ذلك.

وعرب هذا الطريق نستطيع ـ أحيانًا ـ إبطال روايٍة يف تعيني زمان النزول نقلت عن 

 ابعني مثاًل.أحد الصحابة أو الت

والتحليل يف رصد سياقات ومضامني اآليات ونسبتها إىل بعضها، والسعي 

ة  ته الظنية عن القو  لرتجيح ترتيب نزويل فيها أمٌر بالغ األمهية، وال يقل  أحيانًا يف قو 

الظن ية احلاصلة من الروايات التارخيية. ومن الرضوري تفعيل هذا املنهج الذي إذا 

ل أوجب تقوية احتامل زمن النزولالتأم مع املنهج   .يف بعض األحيان األو 
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لكن  السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما حاجة الفقيه القرآين لرصد ترتيب النزول 

 ة؟يف اآليات األحكامي  

 واجلواب: إن  اْلاجة كبرية، ويمكن اإلشارة ألبرز جوانبها:

ر من اآليات، األمر الذي  أوالً: م واملتأخ  ن يساعد يف متييز الناسخ عمعرفة املتقد 

املنسوخ أو يف التمييز بني النسخ والتخصيص، فال نقلب األمور بل نضعها يف مكاهنا 

 الصحيح.

فهم طبيعة البيان الترشيعي القرآين، وهل استخدم األسلوب التدرمجي يف  ثانيًا:

طريقة ل ال؟! إن  هذا الوعي التارخيي والبيان، كام قيل يف حتريم اخلمر يف اإلسالم أ

البيان القرآين تساعد عىل تشكيل صورة أجىل لفهم الترشيعات يف القرآن، وتعطينا 

 ُانسًا بنمط هذا الكتاب وطريقته يف بيان الترشيعات.

ترجيح تفسرٍي عىل آخر أحيانًا، فعندما نعرف أن  هذه اآلية نزلت أواخر  ثالثًا:

ح أحد حمتميل تفسريها، وهكذا لو  ل أخذنا فرضية نزوهلا أوائاهلجرة فسوف يرتج 

اهلجرة أو حتى أوائل البعثة، حيث سيرتجح تفسرٌي آخر عندما تتزاحم املحتمالت 

 التفسريية.

 هذا هو الُبعد األول من أبعاد مرجعي ة التاريخ يف الفقه القرآين.

 خلاص، أو أسباب النزولالُبعد الثاني: ُبعد السياق التارخيي ا

قرآن الكريم قد نزلت نتيجة وجود وضع معني  يف من الواضح أن  بعض آيات ال

الواقع استدعى نزوهلا، وهو ما تعرب  عنه ـ عىل األقل  ـ كلمة )يسألونك( الواردة يف 

ة  ة، بل يذهب الدكتور أمحد صبحي منصور إىل أن  كل  مر  ات عد  القرآن الكريم مر 

كشبهه من طرف  جاءت فيها كلمة )قل( يف القرآن الكريم، فإنه يسبقها سؤال أو
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 الناس أو املؤمنني أو غري املسلمني، وجاء اجلواب للنبي  ليقول هلم كذا وكذا.

 ووليس بحثنا هنا يف أسباب النزول، وهل كل  آيات القرآن جاء هلا سبب نزول أ

عةأن   وهلا سبب نزول أكان آية يف القرآن توجد ال   كام هو األصح   ،القضية متنو 

ر كشارك فيه الدكتور نرص حامد أبو زيد  واألقرب )والقضية موضع جدل متأخ 

 .والدكتور حممد كشحرور وغريمها(

وليس حديثنا هنا عن عدد اآليات التي جاء فيها سبب نزول والتي اختلفوا فيها 

آية، وأكثر  آية، و آية، و آية، و آية، كام جاء عند الطربي، و بني 

 .من ذلك

صد تأثري فكرة أسباب النزول عىل فهم الفقيه لدالالت اآليات إنام نريد أن نر

القرآنية، مع إكشارتنا إىل أن  أسباب النزول كام يمكن أن ُتعرف من خالل التوثيق 

التارخيي، كذلك يمكن معرفتها من خالل حتليل املتن، ولو من دون معرفة األسامء 

 واجلزئيات يف احلالة الثانية.

 والدور التطبيقي ور التفسرييأسباب النزول بني الد

ما نريد أن نعرفه يف سبب النزول هو دوره يف فهم اآليات نفسها، إذ هناك سؤاٌل 

ُيطرح حول أن  معرفتنا بالسياق النزويل هل تساعد عىل فهم اآليات نفسها، عىل 

 ا إالأن  هذه املعرفة ال دور هل وأساس أن  العلم بالسبب يساعد عىل العلم باملسب ب، أ

                                           
( وأنصح بمراجعة ما يمكن اعتباره من أهم  الدراسات التي كتبت حول أسباب النزول، وهو 1)

ام اجلمل.  كتاب )أسباب النزول( للكاتب بس 

ام اجلمل، أسباب النزول: 251: 1( راجع: فضل عباس، إتقان الربهان 2) ، 111، 109؛ وبس 

121. 
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من حيث التطبيق، عنيت تطبيق اآليات عىل مصاديق معي نة يف عرص النص واختاذ 

موقٍف من هذه املصاديق تبعًا لداللة اآلية، كام يف أسباب نزول آية التطهري أو آية 

س مفهوم اإلمامة من  الوالية أو آية إكامل الدين أو آية البالغ أو غري ذلك مما يكر 

كون معرفة أسباب النزول لصالح توظيف اآلية يف تفوجهة النظر الشيعية مثاًل، 

ف  خدمة السبب، ال توظيف السبب يف خدمة فهم اآلية، فأي  من اخلط ني يعطيه التعر 

 عىل أسباب النزول؟

دًا خلدمات معرفة أسباب  ل مقدارًا مؤك  من الواضح أن  فكرة التطبيق تشك 

 موضوع أسباب النزول يفالنزول، لكن  السؤال يدور حول التفسري، فهل يساعد 

 تفسري القرآن وفهمه؟

 ال بأس باإلشارة إليهام: ،توجد هنا نقطتا ارتكاز متباينتان

نقطة ارتكاز ترى ارتباط القرآن بوصفه ظاهرة زمكاني ًة حاصلة يف التاريخ  ـ 1

وليس بقديم، وتعتقد هذه الرؤية بأن  القرآن والتاريخ املحيط  اً حادث اً وموجود

، فال يمكن فهم القرآن دون وعي مرب  يشكالن ثنا هم رات النزول ودون فئيًا ال ينفك 

السياق التارخيي العام للعرب وغريهم يف عرص النزول، فالقرآن يف نزوله هو 

كاحلديث يف صدوره، فكام أن  سؤال السائل يساعد ـ يف اجلملة عىل األقل  ـ يف فهم 

ضًا ياق التارخيي العام يساعدان أيجواب املجيب، كذلك احلال يف سبب النزول والس

يف فهم اجلواب القرآين أو العالج القرآين النازل، ومن ثم فال يمكن فهم القرآن ـ يف 

 كثرٍي من آياته عىل األقل  ـ دون فهم املحيط التارخيي.

وهذا املحيط التارخيي علينا اكتشافه من احلديث وروايات أسباب النزول تارًة، 

ة ـ أخرى، ومن حتليل النص  القرآين ثالثة. ومن كتب التاريخ ـ  وتاريخ العرب خاص 
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نقطة ارتكاز ترى أن  القرآن الكريم حيث إنه كتاب ساموي للخالئق أمجعني  ـ 2

، فال يمكن أن يكون  إىل يوم الدين، وحيث إنه بيان ونور وتبيان وعريب مفصح ومعرب 

يانًا املالبسات املحيطة، وال يكون ب بيانًا لزمان النزول؛ ألن  املخاطبني آنذاك يدركون

ملا بعد هذا العرص بحيث تسقط منه قرائن البيان التارخيية والنزولية ويغرق كشيئًا 

 فشيئًا يف اإلمجال.

ة معلومة تارخيية وإن  وهذا يعني أن  عنارص البيان موجودة يف القرآن نفسه، وأن  أي 

ل أساساً  ا ال تشك  يف فهم اآلية، فاآلية كياٌن  ساعدت يف وضوح الصورة إال أهن 

له بياناته حتى لو ذهبت كل  املعطيات احلافة، وإنام أسباب النزول تنفع يف  مستقل  

 الفهم التارخيي لآلية دون الفهم الداليل هلا، وتنفع يف التطبيق ال يف التفسري.

لقرآن ا يبدو أهنا تقوم عىل دليل علمي  قاطع، فكام أن   إال أن  وجهة النظر الثانية ال

يعتمد عىل اللغة ونحن نتصارع اليوم لفهم املفردة أو داللة اهليئات الرتكيبة لنفهم 

اآلية، وال يرض  ذلك ببيانية القرآن، واللغة التي نبحث عنها هي يف هناية املطاف كائٌن 

يف التاريخ، كذلك احلال يف أسباب النزول واملحيط التارخيي العام الذي اعتمدت 

 كقرائن حافة وكشواهد سياقية. عليه اآليات

نعم، عندما يعتمد القرآن عىل اجلزئيات التارخيية املحيطة به بحيث يصبح كل ه 

كذلك، وهي جزئيات تتالكشى تارخييًا عادًة، وعندما تكون دالالت القرآن كل ها 

رهينة التاريخ اجلزئي، بحيث ال يقدر النص  لوحده أن يعرب  عن يشء، فهنا قد ندخل 

 لكن  احلال ليست كذلك أبدًا. ،لة البيانية أيديولوجياً يف مشك

إن ني أعتقد أن  فهم أسباب النزول تساعد يف بعض األحيان يف التفسري وإن كانت 

يف كثري من األحيان ال تنفع إال يف التطبيق، أي تنفع يف توظيف القرآن ال يف فهمه، 
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َوَة إِنَّ الصَّ ﴿ل تعاىل: وكمثال عىل ذلك آية السعي بني الصفا واملروة، حيث قا َفا َواملمَرم

ا اِمن َشعَ  ً َع َخريم َف هِباَِم َوَمن َتَطوَّ نَاَح َعَليمِه َأن َيطَّوَّ َتَمَر َفالَ جخ ِر اّلِل ِ َفَمنم َحجَّ المَبيمَت َأِو اعم
ئِ

حي ـ تو (، فهذه اآلية ـ كام يقول بعض العلامء)البقرة:  ﴾َفإِنَّ اّلِل َ َشاكِر  َعلِيم  

بداللة اآلية عىل جواز السعي بني الصفا واملروة، مع أن  هذا السعي واجب، لكن 

عندما نعرف السبب وأن ه وجود األصنام يف املسعى وقلق املسلمني من السعي بينهام 

مع وجود األصنام، نفهم أن  نفي اجلناح يف اآلية ليس عن السعي، بل عن حالة 

ح  سبب إذا صـ نسبيًا ـ همنا لآلية الكريمة وجود األصنام وأنت تسعى، فيختلف ف

 النزول هذا.

 لعامالُبعد الثالث: ُبعد السياق التارخيي ا

أقصد منه أن تكون لدى الفقيه القرآين ثقافة تارخيية عن األوضاع السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية يف كشبه اجلزيرة العربية ويف املنطقة عمومًا؛ ألن  القرآن 

ح االنحرافات القائمة، فكل ام وعينا بواقع املجتمع املحيط، فهمنا الكريم جاء  ليصح 

 .نظر اآليات إىل أين يكون

وهلذا ال يمكن لإلنسان أن يفهم مجلة من اآليات القرآنية ما مل يفهم ثقافة املجتمع 

واألديان التي كانت موجودة، واملعتقدات، والعادات،  ،الذي نزلت فيه هذه اآليات

 والطقوس و.. ففهم هذا املحيط يعطي وضوحًا أكرب. واألعراف،

م الرشك وهنى عنه، لكن  وكمثال عىل ذلك مسألة الرشك والتوحيد، فالقرآن حر 

د القرآن به ودان العرب عىل فعله؟ إن  فهم عقائد العرب  ما هو الرشك الذي ند 

ٌك يف ب رشعنه يف الرشك، فهل رشك العر رضورة كبرية لفهم مراد القرآن من املنهي  

                                           
 . 40ـ  39باقر احلكيم، علوم القرآن:  ( حممد1)
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ية غري ذلك؟ وبفهم السياقات التارخي والعبادة أ والربوبية أ وة أاخلالقي   واأللوهية أ

 كثريًا هنا. سيساعدنا األمر

وبعض املعلومات التارخيية عن املجتمع املحيط وإن أمكن أخذها من القرآن 

 .آينرخمارجة للنص  الق نفسه، إال أن  بعضها اآلخر حيتاج ملعرفة تارخيية جي دة

ث  ة التاريخ، وعندماهذه ثالثة أبعاد أكتفي هنا بلمحٍة إليها، تتصل بمرجعي   نتحد 

عن مرجعي ة التاريخ فهذا ال يعني أن ه ال يمكن فهم يشء من القرآن الكريم إال عرب 

فهم التاريخ، بل يعني أن  التاريخ يساعد بالتأكيد عىل فهم ما أمجل من بعض اآليات 

 عىل آخر، أو عىل اتضاح معنى ومدلول إضايف جديد من اآلية، أو عىل ترجيح تفسريٍ 

 أو اإلطاللة عىل زاوية يف النص القرآين مل نكن منتبهني إليها أو ما كشابه ذلك.

ويبقى أن أكشري أيضًا إىل أن  مرجعية التاريخ التي تساعد أحيانًا يف تفسري آية أو يف 

قاعدة املورد د اآليات بام نزلت فيه، لتطبيقها أو يف تعيني مساحاّتا، ال تفرض تقيي

ص الوارد وهذا ما يستدعي فهاًم أوضح لدور التاريخ يف التخصيص  ،ال خيص 

 وعالقة هذه القاعدة بقاعدة حجي ة السياق. ،والتطبيق

 وردوقانون عدم ختاي  الوارد بامل بني قاعدة السياق التاريخة مرجعّي

ن مها: تاالقرآن الكريم قاعدتان مهم  يوجد يف االجتهاد الرشعي وقواعد تفسري 

؛ توق ف عندمهاقاعدة السياق، وقاعدة عدم ختصيص الوارد باملورد، وال بأس بال

ة يف بعض املوارد وال ي ن  ، حيث سيتبني  أاملتمييزمها عن بعضه ؤثر قاعدة السياق حج 

رتبط ملعليها التاريخ، فيام قاعدة عدم التخصيص ترتبط باملشهد التارخيي ال سيام ا

 بأسباب النزول.
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فهي ـ كام سوف يأيت إن كشاء اهلل ـ كل  قرينة تسبق أو تلحق أو  أما قاعدة السياق،

 تقارن الكالم بحيث تؤث ر يف ظهوره ودالالته أو يف املراد منه.

وال كشك يف حجي ة السياق يف اجلملة وتأثريه عىل تضييق داللة اآلية أو توسعته، 

القرآن الكريم وفصلناها عن سياقها املحيط ألمكن أن تعني فلو أخذنا آية اخلمس يف 

مطلق ما يغنم ويكتسب من قبل اإلنسان يف حياته، إال أننا عندما نضعها يف سياق ما 

قبلها وما بعدها بل يف سياق ذيلها أيضًا، حيث احلديث عن احلرب واجلهاد والقتال، 

س التي جاءت فيها آية اخلمفسوف يتغري  االستنتاج، السيام وأن  سورة األنفال 

ته تقريبًا هو سياق اجلهاد والقتال واحلرب  .سياقها برم 

وهنا يقول الفقيه القرآين بأن  هذا السياق وإن أمكن أن يراد معه مطلق الغنيمة 

إال أن ه يوجب ترجيح املعنى اخلاص للغنيمة ـ وهو غنائم احلرب ـ عىل املعنى العام، 

ل  من أن  السياق يعيق االطمئنان بانعقاد اإلطالق يف اآلية وهو مطلق ما يغنم، وال أق

 الكريمة.

بول ة القرينة، وهو مقإن  السياق هنا يؤثر عىل املعنى ويكتسب حجي ته من حجي  

 من حيث املبدأ.

ى بقاعدة: العربة بعموم اللفظ  أما قاعدة عدم ختصيص الوارد باملورد أو ما يسم 

ي قاعدة تساعد عىل فكرة خلود القرآن فه أو الصيغة ال بخصوص السبب،

وترشيعاته، وهو ما ورد يف بعض األحاديث عن النبي وأهل بيته من أن  القرآن ال 

 يموت بموت من نزل فيهم.

د هذه القاعدة أن  اآلية التي حتمل مفهومًا أو ترشيعًا ال تقف عند سبب  وتؤك 

د يعني أن  القرآن سينتهي بمجرعند من نزلت فيهم؛ ألن  هذا  :أو بتعبري أدق   ،نزوهلا
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ذهاهبم، وكأن  احلكم الذي يف القرآن جاء هلذه اجلامعة املعدودة املعارصة لنزوله عىل 

 النبي|.

ل عنارص داللته عىل  إن  قاعدة الوارد واملورد ال ترتبط بالسياق القرآين الذي يشك 

 يف آيات سبته، كاماملعنى، وإنام ترتبط باملوضوع أو املخاطب الذي جاء القرآن بمنا

ل قرينة  الظهار أو اإليالء أو اللعان أو القذف أو غريها، وهذا يف حد  نفسه ال يشك 

اختصاص  ة، بعد جتاوز إكشكالي  من الناحية الداللي ة التضييق والتقييد يف اآليات

ك يف قاعدة االكشرتاووتكريس مبدأ  ،اخلطاب باملشافهني أو املقصودين باإلفهام

 األحكام.

 وذلك: ،قاعدة الوارد واملورد ُتتاج لتفصيل لكن

ال يصح  إجراء قاعدة الوارد واملورد إال عندما يكون اللفظ القرآين يف نفسه  ـ أ

عامًا، أي هو عىل مستوى سياقاته ودالالته وتركيبه يت سم بالعموم، فهنا نقول: إن  

د مثري خارجي لنزول النص العام، وليس بموجٍب تقييداً   داللة.يف ال السبب جمر 

ًا يف حد  نفسه، ومل تسعفنا القرائن لتعميمه، فال القرآين خاص   أما لو كان النص  

يمكن االستناد إىل قاعدة عموم اللفظ هنا؛ لفرض فقدان العموم، فمثل اآليات 

.. اخلاص   ة بالنبي أو ببقاء املسلمني عنده بعد تناوهلم الطعام أو بزوجاته حال حياّتن 

بأن  العربة بعموم اللفظ، بل غاية ما نقول هو أننا نستوحي من هذه  ال يمكن القول

ة عىل حكم رشعي أبدي، كيف وبموت زوجات النبي  اآليات قياًم، ال أهنا دال 

يفرتض أنه انتهى حكم حرمة الزواج هبن  النعدام موضوعه، ما مل يقل كشخص بأن  

ة بالنباحلكم ما يزال قائاًم، لكن ه ليس حمل ابتالء، فتكون ق ي اعدة العموم هنا خاص 

مة ، وال تشمل مطلق أئالنبوي حممد وال تشمل نبيًا آخر، كام ال تشمل أهل البيت
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 املسلمني وأولياء أمورهم.

قد تساعد األحاديث الرشيفة عىل فرض مصاديق جديدة لآليات مل ننتبه هلا،  ب ـ

وص ء يف بعض النصكام يف آيات اإلعراض عن اللغو، والتي طب قت عىل حرمة الغنا

 احلديثية، أو عىل حرمة حفظ كتب الضالل.

ى ـ يف بعض  والتوسعة من احلديث للقرآن بنحو احلكومة أو غريها هو ما يسم 

ـ بقاعدة اجلري والتطبيق، حيث ال تريد الرواية حرص اآلية بمورد،  صوره عىل األقل  

 بل تريد ـ بحسب لساهنا ـ تطبيق اآلية عىل مورٍد جديد.

يف بعض األحيان تكون اآلية ذات لسان يقبل العمومي ة، فتأيت بعض  لكن

الروايات لتحرصه بام وردت اآلية فيه، فيصبح املورد موجبًا لتضييق الوارد بمعنى 

من املعاين، كام يف بعض اآليات التي حرصت يف احلديث بأهل البيت حرصًا بلسان 

ف لنا فيها أن  النص وإن ورد )إنام أراد هبا نحن( وأمثاله، ففي هذه احلال ال تي يتكش 

بلسان عام لكن ه أريد منه اخلاص، ال يمكننا تطبيق قاعدة عمومية النص؛ ألن  

عمومية النص  مفهوٌم ال يقصد منه طريقة التعبري الواردة يف النص  فقط، بل يقصد 

 .املفهوم احلاكي عنه التعبري

ًا، أمكن تطبيق قاعدة فإذا كان النص  عامًا واملراد من النص هو العم وم جد 

عمومية النص، أما يف مثل آية الوالية عندما نريد حرصها ـ لسبٍب من األسباب وفقًا 

سخ ﴿، أو آية للتفسري الشيعي مثاًل ـ بشخص اإلمام عيل   وام الرَّ وام اّلِل َ َوَأطِيعخ وَل َأطِيعخ

مم  ِر ِمنكخ يِل األَمم ة أهل (، عندما نريد حرصها ب)النساء:  ﴾َوأخوم البيت وفق املعتقد أئم 

، ففي هذه احلال ال يمكن تطبيق هذه اآليات عىل ماميالشيعي ومشهور التفسري اإل

مطلق أويل األمر، كام يف عرص عدم حضور املعصوم، وال يمكن تطبيقها عىل كل  من 
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 آمن وأقام الصالة وأتى الزكاة وهو راكع، حتى لو صدر هذا األمر اليوم.

ظ عمومي ة بدوية هنا، لكن وفق التفسري الشيعي هي عمومية مشرية ة اللففعمومي  

يل  ، ومعه فيكون سبب النزول ومورد النزول موجبني لتقييد العموم األو  إىل خاص 

 الظاهر من هذه اآليات الكريمة وفق هذا التفسري هلا.

 ةة السياق وقاعدة الوارد واملورد، ثم نمي ز مر  من هنا، مجب أن نمي ز بني حجي  

ص جرياهنا يف كل  حال حصل لنا فيه عموم يف اللفظ  أخرى يف القاعدة نفسها فنخص 

 مقصوٌد جدًا للمتكلم ال مطلقًا.

يف بعض احلاالت قد يأيت النص القرآين يف مورٍد ما وبيانه خاص هبذا املورد  ج ـ

، ويرى أنه يقبل الت د النص  من الظهور اخلاّص  ميم عبحسب الظاهر، لكن  الفقيه مجر 

ى الفقيه كالً من قاعدة املورد وعمومي ة  لغري املورد الذي جاء فيه، وهبذه الطريقة يتعد 

 .اللفظ

ال يصح  ذلك إال مع وجود قرائن أو كشواهد أو مؤرشات عىل التّسية  ،وهنا

والتجريد، أعني جتريد النص من كل  من مورده ولفظه، ومثال ذلك حكم الربائب 

مخ الالَّيِت يِف َوَرَبائِ ﴿يد بأهنن  الاليت يف احلجور، قال تعاىل: حيث ورد يف اآلية التقي بخكخ

َسآئِكخ  ن ني م مي وِركخ جخ تخم هِبِنَّ حخ (، فإن  املورد هنا خارجًا )النساء:  ﴾مخ الالَّيِت َدَخلم

ولفظًا مقي د بحالة الاليت يف احلجور؛ لكن  الفقيه يقوم بتجريد النص  عن هذا القيد 

حلالة الغالبة للربيبة، وهي أن تكون يف احلجر، وهنا إذا حصل له كشاهد بحمله عىل ا

د، وإال فمقتىض القاعدة تقييد احلكم وعدم تعميمه لغري اللوايت عىل ذلك فهذا جي  

يف احلجور؛ الحتامل اخلصوصية املعقولة يف كوهنن  يف احلجر ويعشن مع زوج األم 

 يف بيٍت واحد.
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رد القرآنية الكثرية التي ورد فيها ذم  املنافقني ومن أمثلة ذلك أيضًا، املوا

، وتزوير  واملرشكني واليهود والنصارى عىل مسلكيات فعلوها، مثل كتامهنم احلق 

كتاب اهلل، واالفرتاء عىل اهلل كذبًا وزورًا فيام ينسبونه إليه، وعدم أمرهم باملعروف 

، ، وغري ذلك الكثريوتثبيطهم العزائم، ونزعتهم املصلحي ة ،وهنيهم عن املنكر

نها يف الكافرين واملنافقني، لكن  الفقيه قد يفهم مـ لفظًا وسببًا ـ فاآليات وإن وردت 

رفع خصوصي ة املورد، ليستنبط من هذه اآليات حرمة األفعال التي ارتكبوها حرمًة 

 .ثابتًة يف رشيعة اهلل تعاىل

مات التي نزل العذاب بموجبها عىل بعض األ قوام أو أرسل بعض وهكذا املحر 

م كالتطفيف يف املكيال وامليزان وعدم القيام بالقسطاس املستقي ،األنبياء ملواجهتها

ه لألنبياء أنفس)قوم كشعيب(، واللواط )قوم لوط(، بل حتى األوامر التي تُ  هم وج 

يرفع عندما يستظهر الفقيه ذلك و ،يمكن القول بشموهلا لغريهم يف كثري من األحيان

عل سرية األنبياء والتوجيهات اإلهلية هلم بمثابة مرجع رشعي هلذا جُت  اخلصوصي ة،

وأخالقي للعاملني يف سبيل اهلل أيضًا، وما ذلك إال لفهم روح الفكرة وليس 

 خصوصية املخاطب هبا، ولو لفظًا وسببًا.

وقصص األنبياء جاءت للعربة واالعتبار كام ذكر القرآن الكريم، واالعتبار يأيت 

 ر والتجاوز، أي جتاوزها ألخذ املفاهيم منها.من العبو

 الكريم رآنالق ومرجعّيةالفقه القرآني  

يمثل القرآن الكريم مرجعي ًة لنفسه، بمعنى أن ه تساعد آياته ومقاطعه وكلامته عىل 

ل منهُج تفسري القرآن فهم املراد من آيات أَخ  ر منه أو مقاطع أو كلامت، وهذا ما يشك 

ة.بالقرآن أوسع أ  طره العام 
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ة بارزة، نشري  ولكي نطل  عىل هذه القضي ة، يمكننا أن نطرحها ضمن حماور عد 

 وهي: ،إىل بعضها باختصار

 ة القرآنية السياقّيةقاعدة السياق القرآني أو املرجعّي  

تعد  قضي ة السياق عمومًا والسياق القرآين خصوصًا من املوضوعات بالغة 

تاب والسن ة؛ نظرًا ملا للسياق ـ بأنواعه وأقسامه ـ من دوٍر داليل األمهي ة يف فهم الك

بالغ يف إيصال أغراض املتكل م ومقاصده إىل السامع وتوضيح مراده من كالمه، وهي 

ل اإلطار العام لفهم القرآن عرب القرآن، وهي احلاضن لكل  من فكرة: املحكم  تشك 

 .واملتشابه، والنسخ، والتخصيص، والتقييد أيضاً 

ومل ُيغفل العلامء املسلمون البحث يف قضايا السياق، ولو ضمن عناوين أخرى 

يات أخرى، مثل حديثهم عن القرائن وأنواعها من حالي ٍة ومقالية  ،وجماالت ومسم 

رة، وكذلك مباحث  ،ومتصلة ومنفصلة مة ومقارنة ومتأخ  ولفظية ولبي ة، ومتقد 

د ومة واملجمل واملبني  وغري ذلك. وقاإلطالق والتقييد والتخصيص والعموم واحلك

 أفاضوا يف بحث الكثري من زوايا النظر يف هذا املوضوع.

يات  لكن  هذه املوضوعات مل تطرح حتت عنوان السياق، بل أخذت لنفسها مسم 

 أَخر يف علوم التفسري وأصول الفقه اإلسالمي.

 سياق ثاًل: النكرة يفوقد استخدم العلامء كلمة السياق َعَرضًا يف أبحاثهم فقالوا م

النفي أو النهي، أو سياق العلوم. لكن  هذا مل يكن نتيجة أخذ هذا املصطلح بوصفه 

عنوانًا ملجموعة نشاطات داللي ة هلا ضوابطها ورؤيتها وقوانينها، وإنام جاء عرضًا يف 

 التعبري عندهم.

، رآينمتمي زًا بموضوعة السياق الق برصف النظر عن ذلك، مل نجد اهتامماً و
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واخلصائص التي يتمتع هبا هذا السياق، فلم يفرد هذا البحث بالدراسة يف كلامت 

ث علامء القرآنيات عن يشء يتعل ق بالنَّظم، وأن   الفقهاء واألصوليني، نعم حتد 

ثوا كذلك عن توقيفي ة الرتتيب يف اآلية وبني اآليات  ، وحتد  اآليات هلا نظمها اخلاص 

أموٌر هلا عالقاّتا ببحث السياق، متامًا كعالقة بحث وبني السور كذلك، وهذه 

 ترتيب النزول وترتيب اجلمع بموضوعنا هنا.

ة السياق يف الغرب عىل يد فريث، وأخذت  لكن يف الفرتة األخرية، ظهرت نظري 

ة واألدبية، وظهر هذا املصطلح بوصفه أساسًا  هلا مكانًا مرموقًا يف الدراسات اللغوي 

 اللغوي، فانربى الكت اب لدراسته وحتليله.يف عملي ة الفهم 

 السياق، تعريفه ومفهومه

م  ف السياق، فنحن ال نجد عند األصولي ني تعريفًا للسياق، كام أهن  لو أردنا أن نعر 

مل يفردوا هذا العنوان بدراسة مستقل ة حتى يكون هلم اصطالح فيه، وإن استخدموه 

ذا، وسياق النظم والكالم املسوق لكذا وكيف ثنايا كلامّتم كالنكرة يف سياق النفي 

 مصطلح هنا، وإنام يريدون منه معناه اللغوي. من هنا ال معنى للبحث عن مفهومٍ 

وهلذا، انربى بعض الباحثني اجلدد لتعريف السياق، فذكروا تارًة بأن  داللة 

 ةفهم من تراكيب اخلطاب وُيشعر املنطوق هبا بواسطالسياق هي تلك املعاين التي تُ 

فوه بأن ه الكالم املتتابع إثره عىل إثر بعض واملقصود القرائن املعنوية ، وأخرى عر 

 .، وغريمها من التعاريفللمتكلم، والذي يلزم من فهمه فهم يشء آخر

                                           
 .45إدريس محادي، املنهج األصويل يف فقه اخلطاب:  (1)

 .220أرشف الكناين، األدلة االستئناسية:  (2)

 .63ـ  62( داللة السياق عند األصوليني: 3)
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حه تعريفاً للسياق بكل  أنواعه  السياق »: ما ييلونضعه هلذا املصطلح، لكن ما نرج 

ة باملفردة أو اجلملة، والتي هو الرتكيب اللفظي واملعنوي  املوليد ملجموعة الدوال  اْلاف 

م مدلوالٍت مقصودة للمتكل م  من خارج داللة كل  مفردة عىل ـ ولو ضمنًا ـ تقد 

 .«معناها املنفصل املستقل  هلا

 ه:وميزة تعريفنا هذا أن  

 رة، ومنمولِّدة ملجموعة دوال  يف نظام اللغة واملحاو اعتبار السياق ظاهرة أوالً:

 ثم كان السياق داالً، وكانت له داللة.

اعتبار السياق جمموعة دوال  ال داالً واحدًا، وهذا ما مجمع كل الدوال  احلافة  ثانيًا:

بالكلامت )املفردات( من القرائن اللفظية واملقامية واحلالية والداخلية واخلارجية 

كام  صوصي ة تتابع الكلامتوغريها، وعدم االقتصار عىل القرائن اللفظية أو عىل خ

مة، حيث أمهلت السياقات املقامي ة واحلالية وأمثاهلا.  فعلت بعض التعاريف املتقد 

إن  تعريفنا يعطي السياَق ُبعده البرشي واللغوي العام، وال حيرصه  ثالثًا:

ا القرائن الدال ة عىل»باخلطابات الرشعي ة كام فعل تعريف العنزي، حيث قال:   إهن 

ة «د يف اخلطاب الرشعياملقصو ؛ ألن  السياق ليس ظاهرًة رشعية أو خاص 

ة عامة جتري يف التفاهم والتفهيم ونظام  باخلطابات الرشعية، بل هو ظاهرة برشي 

 اللغة واملحاورات.

إن نا هبذا التعريف نفصل بني الداللة املنفصلة لكل  مفردة والداللة السياقي ة  رابعًا:

مفردة داللة عىل معنى حتى لو نطقنا هبا لوحدها، وهلا داللة  هلا، بمعنى أن  لكل  

عندما تقع ضمن مجلة عىل إرادة معنى خاص  من كلمة أخرى وقعت يف اجلملة سابقًا 

                                           
 .63املصدر نفسه:  (1)
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 .أو الحقاً 

فالنوع األول من الداللة هو داللة املفردة الذي ال عالقة له بالنظم والتتابع 

. ن السياق الذي ربط بني الكلامت واجلملوالرتابط، بينام الداللة الثانية ناجتة ع

 ، عىل إرادة الرجل الشجاع«رأيت أسدًا يستحم»يف قولنا: « يستحم  »فداللة كلمة 

من األسد، هي داللة سياقي ة؛ ألن  املفردة لوحدها ال تعطي هذا املعنى، ال مفردة 

، لكن عندما جاءتا يف سياق واحد أثرت الثانية يف األوىل،  األسد وال مفردة يستحم 

إذ لوال الرتكيب اللفظي املشار إليه ملا ولدت هذه الدالالت  ؛وهذا التأثري سياقي

 وهذا التأثري.

الذي أضفناه يستطيع أن يفّس  لنا داللة بعض « ولو ضمناً »إن  قيد  خامسًا:

ة بالكالم القرائن عىل مقصود املتكل م ، ولو مل يذكرها يف كالمه، لكن ها كانت حاف 

ته، ئن والنضاممها ة هذه القرالتفتًا التفاتًا واعيًا لقريني  م وكان املتكل م ـ كالسامع ـ برم 

مها لنا، وهذا ما يستوعب القرائن املتصلة اللبية، كالقرائن العقلية  إىل الرتكيبة التي قد 

أو املرتكزات التي يقوم الكالم عليها بني الطرفني، إذ قد ال يشعر املتكلم هبذا النوع 

 قرائن، لكن ه يكون مقصودًا له ومبني ًا كالُمه عليه.من ال

وعليه، فالسياق هو احلاضنة والبيئة املول دة لنظام القرائن، ومن ثم يمكن  سادسًا:

أن يطلق هبذا املعنى عىل جمموعة القرائن التي أفرزّتا عملية الرتكيب، كام يمكن أن 

 فسها أيضًا.يطلق عىل البيئة احلاضنة واملول دة هلذه القرائن ن

ة املوجزة، البد  من الدخول يف مسألة السياق القرآين، فمن  مة العام  وبعد هذه املقد 

الواضح أن  مسألة السياق القرآين ـ كأي  قضي ة سياقي ة أخرى ـ تلعب دورًا يف فهم 

مراد املتكل م، فإن  اجلمع والضم  ألطراف كالم املتكل م الواحد يساعد عىل فهم كالمه 
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 .القارئ أو السامع إىل مراده ويوصل

ويعد  السياق هبذا املعنى واألخذ به هبذه الطريقة كشكاًل من أكشكال تفسري القرآن 

 التفسري ثر عنهم يف كتبه النبي  واألئمة والصحابة كثريًا، فيام اُ بالقرآن، وقد مارس

 واحلديث.

 أنواع السياقات القرآنية وتأثرياتها

 ،رآين ودوره البد من معاجلة أنواع السياق القرآينولكي نفهم زوايا السياق الق

 وهي:

 أو السياق داخل اآلية الواحدة النوع األّول: سياق اآلية

فاآلية القرآنية الواحدة هلا سياقها الرتكيبي وغريه، وهذا السياق يساعد يف فهم 

ون عىل سي ات اآليات اقاملراد منها، تبعًا لنظام اللغة العام، وقد اعتمد العلامء واملفّس 

وه إىل آخره، وقاربوا بني اجلمل والفقرات يف  له وضم  بشكل كبري جدًا، فنظروا يف أو 

دة.  اآلية الواحدة وخرجوا بمعاٍن متعد 

ٌة معترب، ويدخل يف القرائن املتصلة التي ال ينعقد يف  وهذا النوع من السياق حج 

كن االكتفاء بمقطٍع من اآلية الكالم داللٌة وال ظهور من دوهنا، ومعنى ذلك أنه ال يم

 الكريمة دون النظر يف سائر املقاطع، ويف سباقه وحلاقه ومقارناته يف هذا املضامر.

وقد يرتكب الفقيه أو املفّس  )بالتفسري املوضوعي( خطأ هنا عندما يقوم بأخذ 

ز دائاًم نظره عليه دون أن يلتفت بعد ذلك  موضع الشاهد من اآلية الكريمة، ثم يرك 

ىل السياق وأنه مؤثر يف الداللة، وهذه طريقة الحظنا أنه وقع فيها غري واحد من إ

 وسأعطي أمثلة: العلامء والباحثني.
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ل:  ، فهذه اآلية الكريمة جاءت كثريًا يف﴾َوَأَحلَّ اّلِل خ المَبيمعَ ﴿قوله تعاىل:  املثال األو 

يقولون  أو هناك، فكانوااستدالالت الفقهاء لالستناد إليها يف إثبات حلي ة بيٍع هنا 

كًا بإطالق أحل  اهلل البيع، وعادًة ما يقتطعون  ؛صحيحأو ذاك دائاًم: إن  هذا البيع  متس 

 هذه اجلملة من اآلية الكريمة فينظرون إليها لوحدها.

واملالحظة هنا هي أن ه لو نظرنا إىل سياق هذه اآلية الكريمة لرأينا أنه بصدد 

وَن إاِلَّ َكاَم َيقخ ﴿ا، قال سبحانه: املقارنة بني البيع والرب َبا الَ َيقخومخ لخوَن الري ومخ الَِّذيَن َيأمكخ

َبا َوَأَحلَّ اّلِل خ  اَم المَبيمعخ ِمثملخ الري خمم َقالخوام إِنَّ يمَطانخ ِمَن املمَسي َذلَِك بَِأهنَّ  المَبيمَع الَِّذي َيَتَخبَّطخهخ الشَّ

َبا َفَمن َجاءهخ مَ  َم الري هخ إىَِل اّلِل ِ َوَمنم َعاَد َوَحرَّ رخ ِه َفانتََهَى َفَلهخ َما َسَلَف َوَأمم بي ن رَّ ِعَظة  مي وم

ونَ  مم فِيَها َخالِدخ َحابخ النَّاِر هخ َك َأصم
َلئِ  (.)البقرة:  ﴾َفأخوم

إن  هذا السياق يعطي أن  املتكلم يف مقام بيان أصل املقارنة بني البيع والربا، 

ل حالل والثاين حرام، وليس يف مقام بيان حكم مجيع أنواع البيع وتفاصيل  فاألو 

 .أحكامها حتى يكون هناك إطالق يستند إليه ويرجع يف احلاالت التفصيلي ة

فهذا مثل قول القائل: ال تقارن رشب اخلمر برشب املاء، فاملاء حالل واخلمر 

ام يريد املبدأ ه، وإن  حرام، فهذا النص ال يريد به املتكل م حتليل رشب خمتلف أنواع امليا

من ذلك، فالغياب عن سياق هذه اآلية الكريمة والناتج عادًة عن أخذ املقطع حمل  

 يفيض إىل أخطاء يف االستنتاج. ،الشاهد دون نظر يف السياق السابق والالحق

ملخ ﴿قوله تعاىل:  املثال الثاين: ءٍ َعبمًدا ممَّ ِدرخ َعىَل ََشم عديد من ال ، فقد استند﴾وًكا الَّ َيقم

الفقهاء إىل هذه اآلية الكريمة إلثبات أن  العبد ال يملك من أمره كشيئًا وال تنفذ 

 م  معامالته وغريها، بل وال يَ 
 أساساَ ً، بل يملكه سي ده.ك ل 

وجدناه سياق رضب األمثال، ال سياق  ،لكن نا لو تأملنا يف سياق اآلية القرآنية
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َب اّلِل خ﴿عي ة، قال سبحانه: بيان حكم رشعي أو تأسيس قواعد أو مبادئ رش  َمَثاًل رَضَ

رً  ا َوَجهم نِفقخ ِمنمهخ ِِسًّ َو يخ ًقا َحَسنًا َفهخ نَاهخ ِمنَّا ِرزم َزقم ٍء َوَمن رَّ ِدرخ َعىَل ََشم ملخوًكا الَّ َيقم ا َعبمًدا ممَّ

وَن  َلمخ مم الَ َيعم هخ َثرخ دخ ّلِلِ ِ َبلم َأكم مم وَن اْلمَ َتوخ َب اّلِل خ  *َهلم َيسم َكمخ َورَضَ ا َأبم َ مهخ ِ َأَحدخ َلنيم جخ  َمَثالً رَّ

َو َوَمن  َتِوي هخ ٍ َهلم َيسم ههُّ الَ َيأمِت بَِخريم َوجي ناََم يخ الهخ َأيم َو َكلٌّ َعىَل َموم ٍء َوهخ ِدرخ َعىَلَ ََشم الَ َيقم

َتِقيمٍ  سم اٍط مُّ َو َعىَل رِصَ ِل َوهخ رخ بِالمَعدم  (.ـ  )النحل:  ﴾َيأممخ

نا لو الحظنا ا لسياق اللفظي لآلية، وضممناه إىل اآلية الالحقة، مع األخذ فإن 

بعني االعتبار قول من قال بأن  السورة مكي ة، لفهمنا أن  اهلل تعاىل ال يريد هنا تأسيس 

حكم رشعي يف العبيد، وإنام هو بصدد رضب مثال لشخصني أحدمها له الفعالي ة 

شبهان بعضهام، فرييد أن يقارن يف والقدرة وثانيهام عاجز غري قادر، وأن  هذين ال ي

اآلية األوىل ـ كام يف الثانية ـ بني الفعل واخلمول، وبني النشاط والكسل، وبني العمل 

د  والرتك، وهذا املثال كام يمكن أن يستقي بنوده من واقٍع رشعي كذلك ـ ألن ه جمر 

ثية يوح .مثال ـ يمكن أن يأخذه من واقع عريف، فليس يف مقام بيان حكم رشعي

كام يف املثال  العرفية الغالبة أيضًا، ها احلالةُ شبعُ التمثيل ال تستدعي حكاًم رشعيًا بل تُ 

الثاين، فيصعب مع هذا السياق اللفظي ـ وهو سياق التمثيل إىل جانب السياق 

ي املعروف بعدم وجود ترشيعات فيه، السيام لقضايا من  الزمني، وهو السياق املك 

 م بأخذ حكٍم رشعي  من هذه اآلية الكريمة.هذا النوع ـ أن نلتز

ل قرينةً إال أن ه كيف نعرف أن  اآلية الواحدة نزلت كلامُّت  تصلة م ا معًا حتى تشك 

وسياقًا لفظيًا واحدًا؟ أال يمكن أن تكون بعض مجل اآلية قد نزلت عىل حدة وبعض 

بأمر من إما  ،مجلها األخرى قد نزلت يف مواضع أخرى، ثم وضعت اجلملتان معاً 

 الرسول| أو بغري ذلك؟
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الذي يبدو أهنم متفقون عىل الوحدة النزولية لآلية الواحدة، إال ما يلوح من 

ين من احتامل وضع آية إكامل الدوالعالمة الطباطبائي بعض كلامت العالمة املجليس 

ثة الووضع آية التطهري يف اآلية الث ،وإمتام النعمة يف اآلية الثالثة من سورة املائدة

 والثالثني من سورة األحزاب، فام املوقف يف هذه احلال؟

 توجد هنا حالتان:

أن يساعد السياق الرتكيبي نفسه عىل تقوية احتامل الوحدة النزولية  اْلالة األوىل:

 قحمتا يف آية واحدة، وهذا ما هوبافرتاض أهنام آيتان نازلتان ثم اُ بحيث ال يسمح 

قل مجيع آيات الكتاب الكريم. ويف هذه احلال مجعل احلاصل عمليًا يف أغلب إن مل ن

ة منقوالت تارخيية افرتاضًا  املتن نفسه دليالً عىل الوحدة النزولية، السيام إذا مل تذكر أي 

 من هذا النوع.

أن ال يكون األمر كذلك، وهنا يستند إىل اإلمجاع وعدم النقل  اْلالة الثانية:

يف حالة الشك االفرتايض الرصف، أما مع إلثبات الوحدة، ومها دليالن جي دان 

حصول كشك  حقيقي يف األمر فمن الصعب االلتزام هبام، إال إذا قيل بأن  حوادث من 

ًا يف معنى الكتاب مما يستوجب تناقلها، فإهنا لو  هذا النوع لو وقعت ألوجبت تغري 

ل؛ ألن  ذلك يؤد ي إىل الترص   ت نمطًا من التدخ   ف يفصدرت من غري املعصوم لعد 

اآلية الواحدة املوجب للتأثري عىل املعنى يف اجلملة، ولو حصل لتناقلوه، وأغلب 

 أن خيالفوا فيه، فلام  مل نسمع أي  يشء من هذا النوع عنى ذلك أن ه مل حيصل. الظن  

نعم، هذه الظاهرة ـ إكشكالي ة الوحدة السياقية االتصالية لآلية الواحدة ـ يمكن 

ة عندما  حيصل اضطراب يف حتديد اآلية الواحدة، فهناك بعض اآليات أن تظهر بقو 

ت ثالث آيات آيًة واحدة كآية  التي وقع فيها نقاش عىل مستوى حجمها بحيث عد 
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الكريس، وهلذا اختلف العلامء يف عدد آيات القرآن الكريم تبعًا لالختالف الذي من 

واحدة أو أحرزنا العدم  هذا النوع، وهنا إذا أحرزنا أن  هذه اآليات الثالث هي آية

ن كونه آيًة واحدة، وال نستطيع حينئٍذ افرتاض أن   فال بأس، وإال نأخذ بالقدر املتيق 

 .ما زاد داخٌل يف تلك اآلية األوىل

لكن  هذا الشك يؤثر عىل فهم اآلية األوىل نفسها بحجمها األصغر؛ ألن  احتامل 

تصلة آليتني صارتا بمثابة القرينة املوحدّتا مع اآليتني الالحقتني معناه أن  هاتني ا

املحتملة، فكأن نا نشك  يف وجود قرينة متصلة باآلية األوىل؛ ألن ه عىل تقدير اندراج 

وإال وقع االنفصال مع عدم إحراز  ،اآليتني الالحقتني هبا صار االتصال حتمياً 

قع ي الوحدة النزولية عىل أي  حال بني اآليات الثالث، ومع الشك يف االتصال

اإلمجال، بمعنى رضورة األخذ بالقدر املتيقن من داللة اآلية األوىل عىل تقدير 

 وجوده، وإال أوكل علمها إىل اهلل تعاىل.

ة؛ لوحدة النزول يف العادة، ولو حصل كشك   واألرجح أن  سياق اآلية الواحد حج 

م.  حقيقي فاملوقف هو ما تقد 

 بني جمموعة آيات السياق ي، أوالنوع الثاني: السياق املقطع

ويقصد هبذا السياق اعتبار جمموعة من اآليات مقطعًا واحدًا واألخذ بسياق هذا 

املقطع، فبعد أن كانت كلامت اآلية تفّس  يف ضوء سائر أجزائها، صارت اآلية 

كل ها هنا تفّس  يف ضوء سائر اآليات يف املقطع الواحد، فهل هذا السياق  ةالواحد

ة اتصالي ة أ  ؟ال وحج 

 هنا يمكن فرض صورتني:

له وحده نزولية إما من قرائن  ،أن نحرز أن  هذا املقطع املفرتض الصورة األوىل:
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د وحدته النزولي  داخلي   ة أسباب النزول ونحو ة فيه تؤك  ة أو من دليل خارجي كأدل 

ًة معتربة. ذلك  إذا كانت أدل 

ة؛ ألن  الوحدة ويف هذه احلال من الطبيعي أن يكون هلذا املقطع سياٌق حج  

ن اعتبار كل  آيات املقطع جزءًا من كشخص الكالم، وهذا ما يعني أن  النزولي   ة تؤم 

كل  آية هي قرينة متصلة يف حق  اآلية األخرى، واتصال القرينة كفيل بتحقيق حجي ة 

 السياق االتصايل كام قلنا سابقًا.

ن وحدة نزولية، ال من قرائله  ،أن ال نحرز أن  هذا املقطع املفرتض الصورة الثانية:

د من أهن   الن نزوالً ام ال يشك  الداخل وال كشواهد اخلارج، ويف هذه احلال تارة نتأك 

واحدًا رغم اجتامعهام يف املجمع القرآين مع بعضهام، وأخرى نشك  ونحتمل ذلك 

 كام نحتمل عدمه.

ة  نمن الطبيعي ـ برصف النظر عام سيأيت ـ أن ال تكو ففي اْلالة األوىل: هناك أي 

عالقة قريني ة اتصالي ة لكل  من املقطعني أو اآليتني يف حق  اآلخر؛ ألن  املفروض أن  

 ة؟!كل آية نزلت لوحدها فكيف نفرض الوحدة السياقي ة االتصالي  

د من الوحدة السياقي ة االتصالية، إال أن   ة،أما يف اْلالة الثاني فصحيح أننا مل نتأك 

نا يف االتصال وال ذي نشأ من التتايل املوجود اآلن يف آيات الكتاب مع استرشاف كشك 

طبيعة املعنى الذي حيتمل االتصال.. هذا الشك يرجع إىل الشك يف قريني ة هذا 

املوجود أو إىل الشك يف القريني ة املتصلة، ويف هذه احلال ال ينعقد ظهور يف الكالم لو 

ية النزولية للمقطعني، وهذا ما أردنا حذف هذا املقطع عىل تقدير الوحدة السياق

يفرض األخذ بالقدر املتيقن من داللة اآلية والذي يأخذ بعني االعتبار اآلية 

 .األخرى
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وهذا التأثري اثنيني  الطرف، أي يشمل اآلية األوىل والثانية معًا، فلو كانت إحدى 

ن هو  فاملفرتض جعل القدر ،اآليتني لو اتصلتا تفرض تقي د داللة اآلية األخرى املتيق 

الداللة املقي دة؛ ألننا ال نحرز ما هو أوسع من هذا املقدار؛ إذ عىل تقدير االتصال 

النزويل يكون املقيَّد هو املراد، وعىل تقدير عدمه يكون ظاهر الكالم عامًا، ومع 

د؛ للشك  يف انعقاد الظهور  د يف داللة الكالم بني العام واخلاص نأخذ بام هو مؤك  الرتد 

 لعام بعد فرض احتامل القرينة املتصلة به.يف ا

د املسألة بني األوسع واألضيق يف الداللة، بل بني  ويف بعض األحيان قد ال ترتد 

متباينني، وهنا ال مفر  من االلتزام باإلمجال واالنتقال إىل مراحل داللي ة أو حلول 

 أخرى يف املوضوع.

 النوع الثالث: سياق السورة

رين رحت فكرة سياق الطُ  حممد عبد  كالدكتورمن الباحثني سورة يف كلامت املتأخ 

وأنصار التفسري البنائي ـ كالدكتور حممود البستاين ـ الذين اعتربوا أن  كل   اهلل دراز

هنا الذي يعرب  عن وحدٍة  سورة يف القرآن الكريم هلا هيكلها اخلاص  ونظامها ومكو 

د مقاطعها واختالف نزوهل هلاجتمعها رغم تعد   ،ا، فآخر السورة حيكي عن أو 

ها يرتبط بطرفيها. وقد كان لدى القدماء حماوالت ميدانية قد توحي بفكرة ووسطُ 

 من هذا النوع كام نجد يف مثل تفسري جممع البيان للطربيس والتفسري الكبري للرازي.

نًا متكاماًل ذا وحدة موضو ي ة عوقد ُيطلق عىل النظر يف السورة الكاملة بوصفها مكو 

 .عنوان: )فقه السورة القرآنية(

 وإلثبات السياق املتصل بالسورة سبيالن مها:

                                           
 .155ـ  154انظر له: النبأ العظيم:  (1)
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ل: املالحقة امليدانية للسور بحيث حيصل للباحث اطمئنان بالوحدة  السبيل األو 

 .هذه

دة ودوهنا عقبات إلثبات قاعدة عامة  ،وهذه املراجعة امليدانية فيها مشاكل متعد 

ا لو صد قت يف بعض السور التي نحتمل أهنا نزلت كل ها نزوالً يف كل  السور، فإهن 

ة للسورة كام هي احلال يف سوريت يوسف لكانت كشاهدًا عىل الوحدة النزولي   ،واحداً 

د  والدهر، وكثري من قصار السور، دون إمكانية إثبات الوحدة السياقية مع تعد 

د النزول،النزول؛ ألن  ما نريده هنا هو إثبات الوحدة السياقية للسور ك  ل ها مع تعد 

م هذا الطرح أي  جديد.  وإال مل يقد 

فالبد هنا من إثبات أن  كل  السور القرآنية بال استثناء ختضع هلذا املنطق دون 

استخدام أساليب الضم  والرتقيع التي قد يبتيل الباحث هبا هنا، فإنك لو أتيته بأي  

كنه مثل هذا الذهن األيديولوجي يم ة، إن  تركيبة قد يصطنع هلا يف ذهنه صورًة تكاملي  

لناها له ـ أن يعطي كل  سورة  وحدًة سياقية، األمر الذي ال خيضع ملعطيات ـ مهام كشك 

 علمية ولغوية واضحة يف كثري من األحيان.

أضف إىل ذلك موضوعًا البد من طرحه، وهو: َمن  أمر بوضع اآليات يف 

 املسلمون؟ ومواضعها؟ الرسول أ

الدراسات القرآنية عىل أن  ذلك كان من املسلمني أنفسهم فيام رأوه  ني يففإذا بُ 

ل، فإن  هذا هيدم فلسفة وحدة السورة؛ ألن   من مصالح ومقاصد يف الصدر األو 

ًة علينا، وال يكشف بالرضورة عن وجود قصدٍ  ب إهلي برتتي فعلهم هذا ليس حج 

اق السورة أو سه، فنظري ة سيالسورة حتى ننسب نتائج هذا الرتتيب إىل اهلل تعاىل نف

 .مسبقاً  التفسري البنائي مجب أن تثبت هذا األمر
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جمال التوجيه اإلهلي يف احتامل وأما إذا كان الواضع هو الرسول، مما ينفتح معه 

ورة ه يصبح أمر سياق السذلك، كام ورد هذا األمر يف بعض املروي ات التارخيية، فإن  

ل  اآليات واملقاطع قد تم  ترتيبها عن طريق الوحي أسهل، فيام لو أمكن إثبات أن  ك

د هذا الرتتيب من النبي  كان بوحي إهلي هيدف إىل  اإلهلي  للنبي، بحيث أثبتنا أن  تعم 

قصد جعل السورة وحدًة اتصالي ة حقيقي ة، ولو مل تكن وحدًة اتصالي ة نزولي ة، وهذا 

ًا، ولوال بناء بحثنا هنا ا يف عىل االختصار والتكثيف، خلضن موضوع بالغ األمهي ة جد 

 حمتمالت هذا املوضوع وفروعه، فليالحظ جي دًا.

 معانيه ودالالته ،النوع الرابع: السياق القرآني العام

ر حول السياق القرآين العام هنا، وذلك كام ييل:  ويمكن طرح أكثر من تصو 

ة قرائن لكريم بمثابقصد بالسياق القرآين العام اعتبار كل  آيات الكتاب اأن يخ  ـ 1

 وهبذا تتأثر كل   متصلة حمكومة بنص  واحد صدر من شخص واحد يف جملس واحٍد.

اآليات القرآنية ببعضها، وال ينعقد ألي  آية ظهور إال بضم كل  اآليات ذات الصلة 

 إليها.

ر أنه ال يمكن ممارسة تفسري جتزيئي للقرآن الكريم بالطرق  ع عىل هذا التصو  ويتفر 

ين، وهي تلك الطرق التي تنظر يف اآلية وما قبلها وما املألو فة لدى كثري من املفّس 

يف سياق  آية ل  ات ذات الصلة، بل البد أن تفهم كبعدها، وأحياناً تطل  عىل بعض اآلي

 جمموع آيات الكتاب، ويغدو التجزيئي قريبًا من املوضوعي بمعنى من معاين الثاين.

ل ة هبذا املعنى حيتاج إىل إثبات؛ ألن ه حيوحدًة اتصالي   إال أن  اعتبار النص  القرآين و 

القرآن من خطاب إىل كتاب، فيلغي فيه خصوصي ة النجومية النزولي ة والُبعد اخلطايب 
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واحلواري والشفوي الذي جاء فيه، فالنزول التدرمجي للقرآن الكريم عىل كشكل 

ة حيول دون افرتاض  قة هلا سياقاّتا اخلاص  له فيام بعد إىل سمقاطع متفر  ياق اتصايل حتو 

 يف واحد هبذا املعنى الذي يشبه تأليف كشخص لكتاب ثم نرشه دفعًة واحدة

 سواق.األ

ج يف بيان األحكام، فلو تعاملنا اليوم  ويشهد لذلك ظاهرة النسخ وظاهرة التدر 

ا هنة هبذا املعنى للزم فهم ظاهرة النسخ عىل أمع القرآن الكريم بوصفه وحدًة اتصالي  

ج القرآين يف بيان كشكٌل من أكشكال اإلرضاب ال غري ! ومل يعد هناك معنى لفكرة التدر 

 األحكام.

قبول؛ وهذا املعنى م أن يخقصد بالسياق القرآين العام، تفسري القرآن بالقرآن، ـ 2

ألنه مقتىض قانون الفهم اللغوي العقالئي ألي  كالم يصدر من متكل م عاقل حكيم، 

املتكل م هو اهلل سبحانه، فمن الطبيعي ـ حيث ال تناقض يف كالمه، فإذا كان هذا 

ل اآليات والسور  وحيث ال تغري  يف علمه ـ أن يكمل كالُمه كالَمه اآلخر، وتتحو 

لة لبعضها بعض ي أرشنا ة الت، ال بمعنى الوحدة االتصالي  اً واملقاطع إىل مداميك مكم 

ًة ما ى الوحدة املجموعي ة التي تعني أن  آيإىل صعوبة إثباّتا يف كل  اآليات، بل بمعن

أو سورًة ما أو مقطعًا ما يفيد معنى، وبمعرفتنا إرادة املتكل م هذا املعنى نستطيع فهم 

ق ظهور الكالم يف مكان آخر كام هو مقتىض القرينة  مراده من كالٍم آخر له، ال حتقَّ

ا كشاهدًا عىل املراد من املتصلة، فالكالمان ينعقد فيهام ظهور، غايته يكون أحدمه

اآلخر أو موضحًا ملقصود املتكلم من الكالم اآلخر، متامًا كام يف تعاملنا مع 

ة، حيث مُجعل حديٌث ما بمثابة القرينة املنفصلة املوضحة للمراد من  األحاديث النبوي 

 .احلديث اآلخر
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ا أو رآن هلواألغراض التي جاء الق قصد بالسياق القرآين العام، الدوافعخ أن يخ  ـ 3

ل إطارًا ْلركته،بحيث ُتكم عىل فهمنا لدالال ،استجابًة ملوجباهتا مثالً إذا ف ته وتشك 

اعتربنا أن  القرآن الكريم جاء لغرض اهلداية ال لغرض بيان كل  العلوم والفنون، فإن  

 .ة استنطاقهاهذا السياق )يف األغراض( سيؤثر عىل فهمنا للنصوص وكيفي  

اق العام صحيح ومعمول به يف خمتلف امليادين؛ ألن  األطر وهذا املعنى للسي

ة زمني ة معي نة، يمكنها أن تؤثر  ة التي حتيط بمجموعة نصوص نزلت خالل مد  العام 

 يف تفسري جمموع هذه النصوص ولو مل يكن بينها وحدة اتصالي ة.

ة املعارصة يف فلسفة الدين والكالم اجلديد حدود ) ويف هذا اإلطار، تأيت النظري 

ت ـ تؤثر عىل فهم النص ومراداته الدين أو توق   عات البرش من الدين( فإهنا ـ إذا صح 

 وغاياته.

نها األعم  م وكام ويف هذا اإلطار تأيت فكرة أن  القرآن جاء لبيان األحكام اإلهلية أ

مزيج من اخلطاب الزمكاين  وخطاب ما فوق زمكاين أهل هو ومن الزمني ة، وأن ه 

، كام ذهب إىل القول األخري غري واحد من الباحثني، من أمثال الدكتور نرص واملتعايل

 حامد أبو زيد.

، العرفخ االصطالحي اخلاص  ـ  4  أن يخقصد بالسياق القرآين العام، كام ذكره بعض 

فإن  اللفظ إذا غلب يف القرآن الكريم استخدامه يف معنى اصطالحي  للقرآن الكريم،

ا  فالبد  من محله عىل هذفإنه عندما يأيت يف مورٍد معني   ،..(خاص  )أهل الكتاب مثالً 

 .ما مل يقف كشاهد معاكس لذلك االصطالح القرآين والعرف القرآين

ي القرآن وآياته، فإذا  ويستند بعضهم يف ذلك إىل االستقراء، حيث نقوم بتقر 

ة مط ردة أفدنا منها يف حل  املوضع املشكوك أمره، و يكون هذا من وجدنا حالًة عام 
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يه بعضهم بـ )كل يات األلفاظ(، ومث لوا  مصاديق تفسري القرآن بالقرآن. وهذا ما يسم 

 له بلفظ الغلبة.

وإىل جانب كل يات األلفاظ، هناك ما يعرف بكل يات األسلوب أو عادات القرآن، 

لوا لذلك بأن  أسلوب القرآن قائم عىل استخدام الرتهيب عند استخدام الرتغيب ومث  

 .بالعكسو

لكنه غري مقبول يف أحيان أخرى، وذلك  ،وهذا املعنى للسياق يمكن قبوله حيناً 

 أن  هنا حاالت:

البد من مالحظة اآلية أو الكلمة التي نريد االستعانة هبذا النوع من السياق  ـ أ

لفهمها، وذلك من حيث تاريخ النزول، فإن ه من املمكن جداً أن يكون القرآن الكريم 

يات التي نزلت يف بداية الدعوة اإلسالمي ة قد استخدم املفردات بطريقتها يف اآل

املعهودة دون وضع اصطالح جديد، ثم بعد ذلك جاء االصطالح، فإذا كانت اآلية 

ي احلكم هلا  مورد البحث مما نزل يف بدايات البعثة فقد يكون من الصعب أن نّس 

لور ما لو كانت اآلية قد نزلت بعد تب نتيجة غلبة االستخدام يف آيات أَخر، عىل عكس

له إىل حقيقة جديدة يف النظام اللغوي القرآين، كام لو نزلت أواخر  املصطلح وحتو 

حة للحمل عىل املعنى  العهد املدين، ففي هذه احلال يصبح السياق العام قرينة مرج 

 املصطلح.

ثلته ن أمال يصح تغييب اجلانب التارخيي يف هذا املوضوع. ومبناء عليه، و

مة ة املكر  ثت عن اجلهاد وكانت قد نزلت يف مك  رشيع ، أي قبل تالنصوص التي حتد 

 .اجلهاد عىل املسلمني

                                           
 .126ـ  122يف التفسري: السياق القرآين وأثره  (1)
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وضمن هذا السياق، يأيت البحث األصويل املعروف ببحث احلقيقة الرشعي ة، 

وهو بحٌث بالغ األمهي ة من حيث متابعاته امليداني ة والتارخيي ة يف زماني ات حصول 

؛ فكثريًا ما ُاسقطت التحو   ل يف املصطلحات يف التاريخ اإلسالمي والعرص النبوي 

رة للمصطلح والتي تبلورت ضمن الرتاث والثقافة اإلسالمي ة بمرور  فهومنا املتأخ 

ة، وسب ب ذلك إرباكًا يف بعض  الزمن.. ُاسقطت عىل النصوص القرآنية والنبوي 

لقرآني ة ل املصطلح من اللغة العربي ة إىل اللغة ااملجاالت، بينام لو عدنا إىل تارخيي ة حتو  

لربام اكتشفنا أن  احلل  يكمن يف العودة إىل املدلول األصل واألساس يف اللغة، وأن  

القرآن استخدم الكلمة بحسبه، ال بحسب املصطلح اإلسالمي الذي تبلور بمرور 

ة الصالة والصالالم واإليامن واإلسالزمان، وربام يكون من أمثلة ذلك كلمة الزكاة و

 عىل النبي والفسق والكفر وغري ذلك.

الت املفردات يف االستخدام  وهلذا، فمن أهم  أدوار الفقيه القرآين هو دراسة حتو 

ر من االستخدامات الالحقة زمنًا للعودة إىل االستخدام يف  القرآين، وحماولة التحر 

 حلول ها، وهذا باب قد يفتح عىلفضاء اللغة األصلي ة وفضاء الرتاكيب القرآني ة نفس

 كثرية يف جمال تصويب فهم الكتاب الكريم.

من الرضوري هنا مالحظة السياق املوردي والداخيل والقريب من اآلية؛  ب ـ

ة عىل السياق العام، فلو كان سياق اآلية نفسها أو سياق املقطع حيظى بأولوي  قد ألنه 

ح افرتاضًا يف التفسري، فمن غري الصح صالح ق احلاف  ليح جتاهل هذا السيايرج 

 ،ألن  قرينية السياق الداخيل أقوى من قرينية السياق البعيد عادةً  سياق بعيد نسبيًا؛

ل قرينة متصلة  ما مل يكن السياق البعيد كشديد الرسوخ يف الوعي العام، بحيث يشك 

 .لبي ة، وال تكون داللة القرينة القريبة بتلك املثابة مثالً 
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نعرف أن  الفقيه القرآين ال يمكن أن يدرس من القرآن الكريم آيات  ،م كل هومما تقد  

ة، دون أن يملك ثقافًة تفسريية شاملة ن من خالهلا معرفة  ،األحكام خاص  يتمك 

أغراض القرآن ومصطلحاته ومزاجه العام، ليضع الفقه يف املوضع الطبيعي من 

مل النصوص الدينية القرآني ة، املنظومة القرآنية، وال يبرت نصوص األحكام عن جم

 وكأن ه ال صلة بني اإلثنني.

ىل موضوع إلننتقل وع املرجعي ة القرآنية السياقي ة، ونكتفي هبذا القدر من موض

 يضًا بمرجعي ة القرآن يف االجتهاد القرآين نفسه.آخر يتصل أ

 يف القرآن الكريم النسخ 

قة حمالً احلديث عن النسخ ـ بوصفه ظاهرًة ترشيعي   لة ومتفر   ة ـ وقع بصورة مطو 

لنظر علامء القرآن الكريم والسن ة الرشيفة، وكان له حمل  يف علَمي األصول والكالم 

دة عولج كل  جانب منها يف علمٍ  من هذه  أيضًا، ومن هنا اختذت له جوانب متعد 

 العلوم األربعة )القرآنيات، واحلديث، وأصول الفقه، والكالم(.

ن من وأمهي ة ا لبحث عن ظاهرة النسخ تعود ـ فيام يبدو ـ إىل أن  الباحث ال يتمك 

 اخلروج بنتيجة قرآنية ترشيعي ة ما مل يكن له اط الع عىل تطبيقات هذه الظاهرة

ص الذي هو رشط يف )النسخ(  يف القرآن الكريم، فهي متامًا كالبحث عن املخصِّ

ص باملإمكان األخذ بالعام بناًء عىل التمييز بني الن نفصل سخ والتخصيص باملخص 

الالحق زمنًا. وقد دل ت مجلة من الروايات عىل عدم القدرة عىل تفسري القرآن 

واستخراج األحكام منه ما مل تكن عند اإلنسان معلومات كافية حول النسخ الوارد 

 فيه.

وعىل أية حال، فمجمل ما أفيد عندهم حول هذه الظاهرة يمكن ذكره موجزًا يف 
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 من البحث:جهات 

 النسخ حقيقة ـ ـ  ـ  

يل ـ  مفردة النسخ من املفردات التي كان هلا ـ إىل جانب مدلوهلا اللغوي األو 

ا ع مدلوٌل  خضعت اُ ندما دخلت يف الظاهرة القرآنية وثانوي اصطالحي؛ ألهن 

دًا يرجع يف روحه إىل املعنى اللغوي.  للبحث العلمي اختذت كشكاًل مضمونيًا حمد 

ل:  ا املعنى اللغوي،أ ـ أم   ة معاٍن: األو  فاملستفاد من كتب اللغة أن  النسخ له عد 

االستكتاب. والثاين: النقل والتحويل ومنه تناسخ املواريث. والثالث: اإلزالة أو 

به عىل اختالف  إبطال اليشء وإقامة آخر مقامه، أو إزالة اليشء بيشء آخر يتعق 

 لشمُس الظلَّ إذا أزالته.تعبرياّتم الواردة، إذ يقال: نسخت ا

وقد قيل: إن  املعنى األخري كثر استعامل النسخ فيه عند الصحابة والتابعني، ومن 

ص واملقيِّد اسم الناسخ، خصوصًا يف التفسري املنسوب إىل ابن  هنا ُاطلق عىل املخصِّ

من اإلزالة ولو اجلزئي ة. ولعل املراجع هلذه  عباس؛ فإن  التقييد والتخصيص نحوٌ 

ا تعود ـ بحسب الروح ـ إىل مضمون واحد.  املعاين الثالثة مجد أهن 

ا املعنى االصطالحي،  فقد أفيد يف صياغة تعريفه بيانات أبرزها ثالثة: ب ـ وأم 

ما لعل ه املشهور، وذكره السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان، من أن   ل:و  البيان األ

 .كم وانقضاء أجلهالنسخ عبارة عن اإلبانة عن انتهاء أمد احل

 من أن ه رفع أمٍر ثابت يف الرشيعة ،السيد اخلوئيأمثال ما ذكره  البيان الثاين:

سة بارتفاع أمده وزمانه  .املقد 

                                           
 .249: 1( انظر: امليزان 1)

 .328: 5؛ وحمارضات يف أصول الفقه 278ـ  277( انظر: البيان يف تفسري القرآن: 2)
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ق اخلراساين، من أنه رفع احلكم إثباتًا ودفعه مثل ما أفاده  البيان الثالث: املحق 

 .ثبوتاً 

ـ حسب الظا ـ إىل روح واحدة أريد الكشف عنها وهذه البيانات الثالثة ترجع  هر 

ق له مجاعة، إال أن   وإن كان املجال مفتوحًا للمالحظة عليها من ناحية فني ة، كام تطر 

 املراد هو أن النسخ له ُبعدان:

دًا  بعد  ثبويت، َق يف عامل اجلعل واإلنشاء كان حمد  ص يف أن  احلكم منذ حتق  ويتلخ 

ة، وبالت  ذلك ة سوف يزول وجوده يفايل فإن ه بصورة طبيعي  بحدوده الزمانية اخلاص 

د ارتفاعه عن رتبة الفعلي ة دون املرتبة  العامل بارتفاع تلك الفرتة وانقضائها.. وجمر 

 اإلنشائية ال يكون نسخًا.

ص يف أن  الذي يبدو إثباتًا يف النسخ هو أن  هناك رفعًا للحكم و إثبايت، بخعد  و يتلخ 

له. وهلذا توجد مفارقة بني عاملي اإلثبات والثبوت؛ فإن  ما  الذي كان ثابتًا وإلغاءً 

ا واقع األمر وعامل الثبوت فهو ارتفاع ة رفعٍ بديه عامل اإلثبات هو عملي  يُ   للثابت، وأم 

ة ذايت حيسن تسميته بالدفع، فاحلكم بالنسبة يل كأنه بالنسخ قد ارتفع، ولكن ه بالنسب

لإىل اهلل كأن ه بالنسخ قد انتهى أم د له من األو   .ده الذي حد 

كشها يوجب الوقوع يف حماذير عديدة  وهذه القضي ة البد من االنتباه إليها؛ ألن  تشو 

 من وجهة نظرهم.

لقرآن ة يف اهذا ما طرحه العلامء، أما ما نفهمه نحن من حتليلنا للظواهر الترشيعي  

ة تلتقي عند عنوان و الكريم فهو أن   ع وهو قيام امل ،احدالنسخ ظاهرة ترشيعية عام  رش 

نة كانت مشمولًة سابقًا حلكم آخر، ولو كان احلكم اآلخر بوضع حكم يف دائرة معي  

                                           
 .239( انظر: كفاية األصول: 1)
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مه إىل نسخ فإننا ستنا يف الًا بمعنى من املعاين، ولتوضيح نظري  السابق ظاهري   وف نقس 

 قسمني:

ل:   عنسخ احلالة السابقة التي كان ظاهر املرش  وهو  النسخ اخلارجي،القسم األو 

اإلسالمية بشكل  أنه قد غض  الطرف عنها، وهذا القسم يشمل ظهور الترشيعات

 وجري غري موجودة، بل كان حيل  مكاهنا ممارسات البرش تدرمجي بعد أن كانت

الناس عليها بطريقٍة ما، إما مأخوذة من األعراف والتقاليد، أو من الديانات السابقة، 

 أو من بناءاّتم العقالئية ونحوها.

ة عىل واقع سابٍق يظهر سكوّتا عنه يف تعديل أتت به الرشيعة اإلسالمي   كل  ف

بقة فهو نسخ، ال سيام مع وجود املنسوخ يف الرشائع السابقة. وهذا ما ااملرحلة الس

يه النسخ اخلارجي، وهو النسخ الذي متارسه الرشيعة القرآنية يف حق  ما هو اُ  سم 

 يعًة أخرى وحكاًم أخر.رشه فتلغيه ومتسحه لتضع مكان ،خارج عنها

وهو الذي يكون يف داخل الرشيعة الواحدة،  القسم الثاين: النسخ الداخيل،

 .ةوينطلق من الرضورات الزمكاني  

ى  وهذا النسخ تارًة يكون كليًا للحكم السابق يف الزمان الالحق، وهو املسم 

و ق، وهذا هبالنسخ بينهم، وأخرى يكون جزئيًا للحكم السابق يف الزمان الالح

منفصل  دليلبقة إذا جاءت هذه يف زمن الحق التخصيص والتقييد واحلكومة املضيِّ 

زئي، ج ه، لكن  بعد االبتالء بموردها، وهذا يف نظري نسٌخ ورودها  وكان ،غري متصل

حجية )ا من كتابن فقد ناقشناه يف حمل ه للعام أو املطلق، وأما إطالق دعوى كونه بياناً 

 .اإلسالمي( يف الفكر السن ة

ع لرضورات التدرمجية والزمكانية يففالنسخ حالة تعرب  عن كيفي    ة استجابة املرش 
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سه قانوناً ـ مثاًل ـ صدر ترشيعه، فيُ   ،األحكام بشكل تدرمجي، كأن يسن  العام ليؤس 

مه العام.  ثم يذكر الحقًا االستثناءات اجلزئية التي تقوم بتعديل ما قد 

 خالنس إمكان ـ ـ  ـ  

ة املسلمني ـ إال من كشذ  كام ُنقل ـ يرون النسَخ ظاهرًة ممكنًة  من الطبيعي أن  عام 

د  م يقولون بأن  رشيعة حمم  من الناحية الكالمي ة؛ ألن  قوام رشيعتهم عىل النسخ؛ فإهن 

صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م نسخت الرشائع السابقة، وهلذا فإن  من ناقش يف إمكان 

 .ادًة من اليهود وأمثاهلم كام ُنسب إليهمالنسخ نجده ع

وقد أثاروا يف ذلك اإلكشكالي ة التالية، حيث قالوا بأن  احلكيم تبارك وتعاىل 

ل يكون قد الحظ مصلحًة يف ذلك، وعليه فنسخه واستبداله  بترشيعه احلكَم األو 

 بحكم آخر يستبطن أحد أمرين ال ثالث هلام:

ع الثاين، وهذا أن يكون علمه باملصلحة يف احل أ ـ ل ثابتًا، ومع ذلك رش  كم األو 

 ة بترشيع غري ما كانت املصلحة فيه.الزمه ارتكابه خالف احلكمة اإلهلي  

ل ال واقعي ة له، وهذا  ب ـ أو يكون ما انكشف له من املصلحة يف احلكم األو 

بًا، وأن ه تبني  له احلال ل جهاًل مرك  فيام بعد.  الزمه أن ه كان جاهاًل يف احلكم األو 

والقول بنسبة اجلهل وخالف احلكمة إىل اهلل سبحانه باطل. وعليه فال يكون النسخ 

 ممكنًا يف ساحته تبارك وتعاىل.

 وأجيب عن هذا الكالم:

وهو أن  الشواهد الكثرية قامت بني أيدينا يف التوراة عىل  أوالً: بجواب نقيض،

ون به ذلك عندهم نفّس  وقوع النسخ، فكيف يفّس  أهل الكتاب ذلك؟ فام يف  ّس 
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 نحن به النسخ الذي نؤمن به عندنا.

، قه يف عامل اجلعل القانوين  وثانيًا: بجواب َحيل  ل منذ حتق  وهو أن  احلكم األو 

وإبرازه للمكلَّفني كان يف عامل ثبوته يف علم اهلل مقي دًا بزمان خاص، والبداهة قائمة 

ومصالح األحكام، غايته مل ُيربز املوىل لنا  يف مالكاتـ كاألمكنة ـ عىل دور األزمنة 

التقييَد الزماين إال بعد حني؛ وذلك ملصلحة قد تكون يف إهيام املكل ف بخلود 

كي ة أعمق ليكون املوقف أكشبه يشء بالتورية عىل حد  تعبري  التكليف مما مجعل له حمر 

ق العراقيأمثال   اخللود، ال أن ه أبرزه فكذب ، ال كذبًا؛ ألن  املتكل م مل يربز قيداملحق 

 بذلك علينا.

ل عىل صالحه يف دائرته الزمني ة واحلكم الثاين عىل  وعليه، فيكون احلكم األو 

ل، من دون لزوم اجلهل وخالف احلكمة عليه  صالحه فيام بعد زمن احلكم األو 

 سبحانه.

ًا لطبيعة عومن هنا، تتضح حكمة النسخ، وأن ه أمٌر رضوري  يف الترشيع أحيانًا، تب

ت عليه اآلية الكريمة: ﴿ َما َننمَسخم ِمنم دور الظروف واألزمنة يف احلكم، وهذا ما نص 

ٍء َقِدير   لي ََشم َلمم َأنَّ اّلِلََّ َعىَل كخ م َتعم  ِمنمَها َأوم ِمثملَِها َأمَل
ٍ نمِسَها َنأمِت بَِخريم قرة: ﴾ )البَآَيٍة َأوم نخ

مماثلته ملا سبق، بناًء عىل كون هذه اآلية  أقل   (، من أصلحي ة احلكم اجلديد أو ال

 بصدد احلديث عن النسخ الترشيعي.

هذا ما طرح يف املوضوع، والذي يبدو يل أن  النسخ ال يواجه أي  مشكلة بحسب 

تفسرينا له؛ ألن  النسخ ليس سوى وجود ترشيعات زمكاني ة يف ضمن الترشيعات 

د بانت لنا يف عرص الوحي، وأن ه ال يمكن ألي  الديني ة، وأن  الترشيعات الزمكاني ة ق

                                           
 .556، 552: 2ـ  1؛ وهناية األفكار 485: 1( انظر: العراقي، مقاالت األصول 1)
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رشيعة أن تأيت فقط بأحكام خالدة، فالبد  يف مرحلة الوحي من وجود أحكام 

الت الظرفي ة يف عرص الوحي فمن  استدعتها أوضاع معي نة، فإذا حصلت التحو 

أن   رالطبيعي أن تتغري  هذه األوضاع، فتتغري  األحكام تبعًا هلا، فاخللل نشأ من تصو  

ا ختاطب املافوق ، وأهن  لزمان واملكان ا الرشائع الدينية ال تكون إال رشائع ثابتة ال تتغري 

ع الديني عىل أن ه يامرس قوانني ثابتة  ا لو نظرنا إىل املرش  إىل يوم القيامة فقط، أم 

وأخرى قابلة للزوال، واعتربنا ذلك أمرًا منطقي ًا نتيجة مراعاته ظروف عرص 

همنا أن  النسخ فكرة طبيعي ة جدًا ضمن هذا السياق الزمكاين، فالتدرمجي ة الوحي، لف

وخصوصي ات مرحلة التأسيس وظروف احلاالت االستثنائي ة كل ها تندرج ضمن 

هذا املوضوع، وسيأيت ما ينفع يف استجالء أكرب لفكرة النسخ يف الرشيعة، وأن  النسخ 

 نسوخة متامًا أو ال؟هل هو مستمر  أو ال؟ وهل يلغي األحكام امل

 وأحكامه النسخ أنواع 

 إن  للنسخ تقسيامن:

ل: وهو التقسيم العام، وينقسم فيه إىل قسمني:  التقسيم األو 

ى بالبداء يف األدبيات الشيعية ـ وإن كان  ـ النسخ التكويني:  وهو املسم 

ي كالمي فلسف اصطالح البداء قاباًل للشمول للنسخ الترشيعي أيضًا ـ وهو بحث

 معروف.

وهو املعرب  عنه بالنسخ بصورة مطلقة، ويعني نسخ ترشيٍع  ـ النسخ التْشيعي: 

م.  لترشيع آخر، كام تقد 

 وهذا النسخ الترشيعي ينقسم بدوره إىل قسمني أيضًا:
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ع املوىل ضمن رشيعة اإلسالم  أ ـ النسخ بمالحظة الْشيعة الواحدة: وهو أن يرش 

حكام، ثم بعد ميض  فرتة ينسخه يف إطار نفس الرشيعة، وهو املعرب  مثاًل حكاًم من األ

 عنه بنسخ احلكم.

دة: وهو املعرب  عنه بنسخ الرشيعة. وهو يعني  ب ـ النسخ بمالحظة الْشائع املتعد 

أن  جميء الرشيعة الالحقة ـ كالرشيعة اإلسالمي ة ـ موجٌب لنسخ الرشائع السابقة 

 سخ عندهم بمعنيني:وقد فّس  هذا النوإبطاهلا، 

ل: أن  نفس ظهور الرشيعة الالحقة موجٌب لعملي ة إلغاء كاملة  املعنى األو 

للرشائع السابقة، بحيث ال يعود من املمكن األخذ بأي  حكم من أحكامها عىل 

 أي هو نسٌخ عىل سبيل الكل ية.ما مل ينص  عليه يف الرشيعة الالحقة، اإلطالق، 

عة الالحقة موجبة لعدم بقاء الرشائع السابقة عىل اكتامهلا أن  الرشي املعنى الثاين:

ض له الرشيعة الالحقة اكتفاًء  ،وكل يتها وال يمنع ذلك من بقاء يشء منها مل تتعر 

 .بوروده يف الرشيعة السابقة

ن ح إلجراء استصحاب الرشائع السابقة كام هو و ،وهذا املقدار هو املتيق  املصح 

ل لفقهبحثوا ذلك يف علم أصول ا ، وليس لدينا دليل علمي حاسم ُيثبت املعنى األو 

لنسخ الرشائع، بل توحي نصوص القرآن الكريم بعكس هذا املعنى يف غري مورد مم ا 

 .ال جمال لإلطالة فيه اآلن

التقسيم الثاين: وهو التقسيم اخلاص  ـ أي يف دائرة الْشيعة اإلسالمي ة ـ وله 

 شكالن أساسي ان:

ل:  بمعنى نسخ مجلة من آياته، ويمكن  النسخ يف القرآن الكريم،الشكل األو 

 مالحظته من ناحيتني:
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 الناحية األوىل: من حيث نوعي ة املنسوخ يف النص  القرآين، وهناك ثالثة أنواع له:

ل: نسخ اْلكم دون التالوة، وهو املشهور، ويعني بقاء اآلية عىل ما هي  النوع األو 

أ وتكتب وتتداول، غايته يكون حكمها مرتفعًا، وهذا النوع عليه يف املتن القرآين ُتقر

كوا يف وقوعه. ويمكن تسميته عندهم بنسخ األثر دون جوازه، بل قالوا ب مل يشك 

 العني.

ًا، ويعني أن  احلكم الوارد يف اآلية يظل  ثابت النوع الثاين: نسخ التالوة دون اْلكم،

وُيعدم بوصفه فقرًة قرآنية، وهذا النوع  غايته أن  متن اآلية حُيذف من النص القرآين

ى يف علوم القرآن بنسخ األعيان دون اآلثار، وقد ذهبت إىل جوازه، بل  هو املسم 

، وقد مث لوا له بآية وقوعه، مجاعة من أهل السن ة، بل نسبه السيد اخلوئي إىل أكثرهم

كال صوص بأكشالرجم املنسوبة إىل عمر بن اخلطاب، وهي اآلية التي ذكرت يف الن

دة منها: )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البت ة نكاالً من اهلل واهلل عزيز  متعد 

 حكيم(.

ينسبون هذا النسخ آلية الرجم إىل عمر بن اخلطاب إال وغريهم ورغم أن  الشيعة 

، أن ه ورد يف مصادر احلديث الشيعي أيضًا، فقد روى الشيخ الكليني والطويس

ىل املعروف، عن عبد اهلل سنان قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: بسند صحيح ع

الرجم يف القرآن قول اهلل عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارمجومها البتة فإهنام »

، عن سليامن بن خالد قال: قلت أليب عبد ، وروى الشيخ الصدوق«قضيا الشهوة

                                           
 .201رآن: ( انظر: البيان يف تفسري الق1)

 .3: 10؛ وّتذيب األحكام 177: 7( الكايف 2)

 .26: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)
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يخة الشيخ والش»، قلت: كيف؟ قال: «منع»اهلل عليه السالم: يف القرآن رجم؟ قال: 

ام صدرا بنحو التق«ام قضيا الشهوةفارمجومها البتة فإهن    ي ة.، وقد محلهام العلامء عىل أهن 

لكن مع ذلك مل يثبت عندهم هذا النوع من النسخ يف غري هذا املورد، وهو أمٌر ال 

ار ن الكريم بأخبيمكن القبول به؛ ألن  الدليل عندهم قام عىل عدم جواز نسخ القرآ

اآلحاد الصحيحة فضاًل عن الضعيفة، وهذا املورد الوحيد مل يثبت بأزيد من ذلك، 

عى نسخها مل تثبت اال بخرب قرآنية هذه اآلية ف ؛ ألهنم حادي ال ُيثبت قرآناً عندهمآاملد 

 أخذوا يف القرآن ثبوته بالتواتر.

قتىض إطالق القرآنية به بمنعم، لو قلنا بحجية خرب الواحد يف نفسه فيمكن إثبات 

دليل احلجي ة، فيكون لدينا قرآن قطعي الصدور وآخر ظني الصدور وهذا يف نفسه 

 ة التحريف.ال مانع منه لوال قضي  

وهو املعرب  عنه بنسخ األعيان واآلثار،  النوع الثالث: نسخ التالوة واْلكم معًا،

ان فيام أنزل من القرآن: عرش ك»وقد صار معناه واضحًا، ومثلوا له بام روته عائشة: 

 «.رضعات معلومات حيرمن ثم نسخت بخمس معلومات..

وهذا النوع من النسخ مرفوض عند كثريين أيضًا؛ لثبوته بأخبار اآلحاد، عىل أن  

 الزمه لو تم  بعد زمنه ـ صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م ـ هو حتريف القرآن الكريم.

 ة الناسخ، فإنه يمكن أن يكون بأحد أمور:الناحية الثانية: من حيث نوعي  

كام ذكر يف مجلة من اآليات الكريمة، وال إكشكال إثبايت  القرآين نفسه أوهلا: النص  

قه  ن من النسخ، وسيأيت احلديث عن فعلي ته وحتق  أو ثبويت فيه، فإن ه القدر املتيق 

نمِسهَ ومقداره، ويشهد له آية: ﴿ َلمم َما َننمَسخم ِمنم َآَيٍة َأوم نخ م َتعم  ِمنمَها َأوم ِمثملَِها َأمَل
ٍ ا َنأمِت بَِخريم

ٍء َقِدير   لي ََشم (، بناًء عىل تفسريها باآلية القرآني ة، وأيضًا ﴾ )البقرة: َأنَّ اّلِلََّ َعىَل كخ
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لخ َقالخوام إِ قوله تعاىل: ﴿ نَزي َلمخ باَِم يخ َكاَن آَيٍة َواّلِل خ َأعم لمنَا آَيًة مَّ رَتٍ بَ َوإَِذا َبدَّ فم اَم َأنَت مخ مم نَّ هخ َثرخ لم َأكم

ونَ  َلمخ  (.﴾ )النحل: الَ َيعم

كاإلمجاع املفيد للقطع أو االطمئنان أو النص  املتواتر عن  ثانيها: الدليل القطعي،

النبي صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م، وهذا النوع منعه ـ كام قيل ـ الشافعي وأكثر أهل 

ى الروايتني عنه، وقبله غريهم؛ لعدم املحذور العقيل وال الظاهر وابن حنبل يف إحد

 النقيل فيه، وإن أنكر مجاعة وقوعه نتيجة عملي ة استقرائي ة.

ا عىل أساس أهن ما ننسخ..﴾،إال أن  الشيخ املفيد ناقش يف ذلك بنص  آية: ﴿

نت أن  الناسخ البد أن يكون خريًا من املنسوخ وأصلح منه وأقوم، ومن  تضم 

 ح أن  غري القرآن الكريم ال يمكن اتصافه بذلك.الواض

وبالرغم من أن  الشيخ املفيد ناقش نفسه بأن  األصلحي ة املذكورة يف اآلية الكريمة 

إنام هي بلحاظ املحتوى واملضمون، لكن ه أجاب بإنكار ذلك وأن  ظاهر اآلية لغة 

 .وعرفًا غريه

ة، وقد التزم املشهور بكخرب ال ثالثها: الدليل املعترب غري القطعي، عدم واحد احلج 

 نسخ الكتاب به؛ ألموٍر:

ق لتساملٍ متصل. منها:  اإلمجاع اإلسالمي العام املنعقد عىل ذلك واملحق 

ة،  ومنها: ما أفاده صاحب الكفاية من أن  النسخ كان موردًا الهتامم املسلمني بشد 

ن جاء خرٌب آحادي فال يمكفعملوا عىل ضبطه وسطر موارده بدق ة بالغة، وعليه فإذا 

ل ونقل وتواتر؛ لكثرة  نسخه للكتاب؛ ألن  مضمونه لو كان من موارد النسخ لسج 

الدواعي إىل نقله، ومع عدمه يكون ذلك كاكشفًا عن كذب هذا اخلرب الناسخ 

                                           
 .123( املفيد، أوائل املقاالت: 1)
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 .وبطالنه

أن  النصوص دل ت عىل طرح خمالف القرآن الكريم، وهذا معناه أن  النسخ  ومنها:

 احد لو كان جائزًا ملا كان هناك معنى ألخبار الطرح كام هو واضح.بخرب الو

عن املوقف من ذلك كل ه عند الكالم و اإلكشارة ـ ـ ولو بنحوسوف يأيت احلديث 

 ة األخرى إن كشاء اهلل.عن عالقة القرآن باملصادر املعرفي  

دخل هذا املوضوع ال ييف الشكل الثاين: النسخ يف السنة الْشيفة، وهناك كالم 

 ضمن نطاق بحثنا فنرتكه إىل حمل ه، عند اْلديث عن عالقة الكتاب بالسن ة.

 لكريما القرآن يف النسخ وقوع دائرة 

، حتى أوصله أبو بكر القرآن الكريم بالرغم من دعوى كثرة وقوع النسخ يف

اس ـ عىل ما نقل عنه ـ إىل  من هذا آية منسوخة، إال أن  بعضًا آخر قل ل  النح 

العدد، حتى ذهب السيد اخلوئي إىل عدم وجود آية منسوخة يف الكتاب، عدا آية 

 النجوى، بل بعٌض قليل جدًا نفى أصل وجود النسخ يف القرآن الكريم.

إن  ،ولعل  الذي يمكن قوله هنا هو أن  اآلية الكريمة التي يفرتض كوهنا ناسخة

د كانت بحسب لساهنا ناظرة إىل اآلية املنسوخة،  فال إكشكال يف النسخ، وإال فمجر 

ر دعوى النسخ، كيف  ما يبدو من التنايف بني اآليتني بال خصوصي ة النظر هذه ال يرب 

تاَِلًفا َكثرًِياوقد قال تعاىل: ﴿ وام فِيِه اخم ِ اّلِل ِ َلَوَجدخ ني ﴾، وهو يعَوَلوم َكاَن ِمنم ِعنِد َغريم

ل  واستخدام طرق التوفيق العرفية بني أن  التنايف إن ام هو بدوي  يزول بالتأم 

 النصوص.

                                           
 .237( انظر: كفاية األصول: 1)
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ات الكربى  أكتفي هبذا القدر من احلديث عن موضوعة النسخ، وهي من امللف 

دة.  التي البد  أن يدرسها الفقيه القرآين من زواياها املتعد 

 يف االجتهاد القرآني امودورهعنوي للقرآن، والنزول املالقراءات القرآنية  

طيل يف ملف  القراءات القرآنية، فالكالم فيه ال ينتهي بسهولة، لكن  ال أريد أن أ

اليشء الذي أريد أن أكشري إليه هنا هو دور النظري ات املختلفة يف القراءات يف مرجعي ة 

تواترة ـ القراءات القرآنية مذا بنينا عىل أن  إالنص  القرآين، وسأكتفي بمثال واحد، ف

أثري ين، فسوف يكون لذلك تآللنص  القرمجيعها ا تنتسب قل  املشهورة منها ـ وأهن  ال أ

ا لو قلنا بأن  يات الكريمة، أا يف تشكيل فهم متعاضد لسائر اآلكبري عىل االستعانة هب م 

 طقَ ية بعيدًا عن النُ ن  املتواتر ليس سوى متن اآل، وأهذه القراءات أخبار آحاد

أبو القاسم السيد ساين والشيخ كاظم اخلرامثال ليه أإوالتشكيل، كام ذهب 

، ففي هذه احلال، سوف يتم  التعامل مع القراءات بطريقة خمتلفة، وسيكون ئياخلو

لقاسم أو فقل: ا ،ن من النص القرآين هو املتن بال نقط وال تشكيلاملقدار املتيق  

 ةما سيؤثر عىل االستنتاجات الفقهي   املشرتك بني القراءات املختلفة، وهو

 ة يف بعض احلاالت.واالجتهادي  

وهذا يعني أن  الفقيه القرآين ملزم يف أصول الفقه القرآين بتحديد نظريته من 

موضوع القراءات القرآنية وهنج التعامل معها، بوصفها مرجعاً قرآني اً أو ال؛ ألن  هذا 

 املوقف سيكون له تأثريه عىل أنامط تعامله مع النص  القرآين.

ت كثرية.أكتفي هبذا املقدار، وللكال  م يف القراءات تتام 

                                           
 ، ومباحث القراءات من كتاب البيان للسيد اخلوئي.328( انظر: كفاية األصول: 1)
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مع  ن يف التعاملآولعل  من هذا القبيل أيضًا تأثري نظرية النزول املعنوي للقر

ة، وهي النظرية التي تنسب لبعض  نصوصه من حيث كوهنا وحيًا أو صنيعة نبوي 

راً الدكتور عبد الكريم رسوش وغريه، فهناك فرق يف مرجعي ة  العرفاء، وطرحها مؤخ 

ني مرجعي تها اللفظي ة ومرجعي تها املعنائي ة، وهذا ما يفرتض بالفقيه القرآين اآليات ب

حسمه لتحديد موقفه من الدالالت والتعابري القرآنية، وقد سبق لنا بحث هذه 

 النظرية بالتفصيل فال نطيل.

 الشريفة ةومرجعّية السّن القرآنيالفقه  

 ،يفةة الرشالسن  ه هو اجتهاديف ين ات التي يؤول إليها الفقيه القرآمن املرجعي  

 .ساعده يف االجتهاد الرشعيفالفقيه القرآين يرجع إىل السن ة لتُ 

 :ة السن ة هنا من أهم وأعقد املوضوعات املعارصةوموضوع مرجعي  

بتلع وأن  احلديث قد ا ،ةة االجتهادي  القرآين عن العملي   فهناك من يرى غيابًا للنص  

ل إليه يف وتضخ   ،ةت الرشعي  جتهادادور القرآن يف اال ًا كبريًا فاق الدور املخو  م حد 

 .بناء منظومة الترشيع اإلسالمي

تاب وأن الفقيه حافظ عىل دور الك ،القضية ال تبلغ ها احلد   آخر أن   فيام يرى فريٌق 

ع قام بوضالكريم القرآن  غاية األمر أن   ،والسن ة يف موقعهام الصحيح والطبيعي  

ة والعريضة، فيام دخلت السن ة يف التفاصيل التي لي  العناوين األو  واألطر العامة 

ها تهلذا ظهرت مرجعي  ؛ وة التي يواجهها املكل فتالمس حاالت االبتالء اليومي  

د ة بني الدستور والقوانني، حيث نجقبشكل أكرب، فاحلال يشابه متامًا حال العال

ة للناس، ي  التفاصيل والظواهر اليوم تدخل يفتلكوهنا التي  ؛الرجوع إىل القوانني أكثر

 للقرآن الكريم إطالقًا. فليس يف البني غبنٌ 
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ا نميل إىل القول األول بصيغته ولسنا نريد الكالم يف فض  هذا النزاع، وإن كن  

ة غري املفرطة، وما نريده هنا هو دراسة أطر هذه العالقة بني الكتاب الوسطي  

ة وتكون خارطتها ليدرسها الفقيه اة السن ة، ومرجعي   لقرآين يف أصوله االجتهادي 

ـ ضمن  زـ بإمجامفاتيحه وإكشاراته بعض بعرض وهذا ما سنقوم واضحًة أمامه، 

 الية:املحاور الت

 الكريم القرآن ىلإ بالنسبة.. و السّنة أدوار 

من الواضح أن السن ة الرشيفة بإمكاهنا أن تقوم بدوٍر فاعل بالنسبة إىل القرآن 

 كريم، وهذا الدور يمكن تلخيصه بام ييل:ال

 والدفاعي اإلثباتي الدور ـ أ

 ته واعتباره ومكانته والدفاع عنه أمامويتجىل  يف السعي إلثبات القرآن وحجي  

ه، فنحن نجد يف نصوص النبي واألئمة والصحابة الكثري من  الشبهات التي تثار ضد 

الناس إليه، ويدافع عام يثريه  املأثور الذي يوضح قيمة القرآن ومكانته ويدعو

ه.  اآلخرون ضد 

 التقريري الدور ـ ب

د املضمون القرآين، حيث يقوم احلديث بتقديم عني  وهو الدور الذي يؤك 

يه  مها القرآن، لكن بأسلوب خمتلف وطريقة خمتلفة، وهذا ما يسم  املعطيات التي يقد 

ة أيضًا، يات توجب الصالبعضهم ببيان التقرير، فالقرآن يوجب الصالة ونجد الروا

وقد تشري أحيانًا إىل موقف القرآن يف هذا املجال، هذا الدور التقريري أو التأييدي 
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 ينسجم مع القرآن يف املضمون، كام ينسجم معه يف اإلمجال والتفصيل.

ة عىل أمٍر ما من املناسب فقهي   نا اإلكشارة إليه هنا هو أن  وما ّتم   ًا عند عرض األدل 

الكتاب، ثم السنة، ثم اإلمجاعات ونحوها، لو اعتربنا االمجاعات دلياًل، فيام أن نبدأ ب

تها فهو يبدأ  نجد أن الكثري من الفقهاء عندما يطرح مسألًة فقهية ويستعرض أدل 

بالعكس يف عملية العرض، حيث يشري لإلمجاع، ثم السن ة، ثم يشري للكتاب، إذا ذكر 

ة ومستوى الكتاب، وأحيانًا ال يشري إليه، وه ذا خلل بياين ال يوافق قيمة هذه األدل 

كل واحٍد منها، فهذه الطريقة توحي وكأن السن ة مقدمة عىل الكتاب، أو اإلمجاع 

م عليه  .، يف ال وعي الفقيه أو عقله الباطناممقد 

وهذه مؤاخذة كشكلية تنظيمية نراها تتسم بالرضورة أيضًا، فعندما يكون يف 

ملاذا ولسن ة ونرتك ذكر الدليل القرآين؟! ب والسن ة فلامذا نذكر ااملسألة دليل من الكتا

 الدليل القرآين قطعي الصدور؟! ذكر رة الظنية ونؤخ  بار اآلحادي  خنذكر أوالً األ

ع إىل الرجو يالصيغة التنظيمية األفضل ه اجلميع يوافق عىل أن   أعتقد بأن  

 ويقينيًة ثم األقل  منه وهكذا.صدورًا األقوى 

وهو أن  الفقيه يف بعض األحيان عندما مجد نصوصًا  ،بد يل أن أكشري إىل أمٍر آخروال

حديثية عىل مسألة فقهية فهو يكتفي هبا، وقد ال مجد بعد ذلك رضورة للبحث 

والتفتيش يف داللة القرآن عىل ما دل  عليه احلديث، مكتفيًا بالنصوص احلديثية التي 

 تكفيه مؤونة البحث القرآين.

 :كوذل ؛نجد أنه كل ام أمكن الفقيه أن يعثر عىل دليل قرآين كان أفضل نالكن  

تارًة ألن  املنظومة الفقهية اليوم تتهم بأهنا تقوم عىل نصوص تارخيية غري  أ ـ

 .ة القرآنهذه التهمة، بمرجعي  ـ بنسبة كبرية ـ دة، األمر الذي يرفع مؤك  
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هذه عارض تحديثية نصوصًا بعد ذلك الفقيه قد يواجه  وأخرى ألن   ب ـ

الً  سهل األمر ل لأوىل العناية للنص القرآين من األو   ، فلواألحاديث التي بنى عليها أو 

 اختاذ موقف هنائي من التعارض.يف عليه 

 الداللي التاّريف الدور ـ ج

ف الداليل يف القرآن الكريم، وهذا هو دور  وهو الدور الذي يامرس الترص 

وأمثال ذلك، فاحلديث هنا يقوم بتخصيص عموم  التخصيص والتقييد واحلكومة

ع أو يضي ق من دائرّتا عرب قانون احلكومة ال ي ذكروه ذآية، أو تقييد إطالقها، أو يوس 

 يف علم أصول الفقه.

وهنا، الكشك عندهم ـ ظاهرًا ـ يف أن  السن ة الواقعية، وكذا املتواترة املحكي ة، 

أن  الكالم وقع بني العلامء يف إمكانية يمكنها فعل ذلك، ما دامت معصومًة، إال 

مني رفض ذلك، فيام املعروف  ختصيص العام الكتايب بخرب الواحد، فالعديد من املتقد 

ي، وأن  ظنية الطريق يف خرب بني املتأخ   رين أن  التخصيص والتقييد بياٌن للمراد اجلد 

ة بني احلجج العالقالواحد ال ترض  بإمكانية ختصيص العام الكتايب به؛ معتربين أن  

بعد ثبوت حجيتها ختضع لنظام اجلمع والتوفيق العريف بني النصوص، بال نظر بعد 

 ذلك حليثية القطع الصدوري والظن  الصدوري، عىل تفاصيل تبحث يف حمل ها.

 ةمن ا احلديث بعون اهلل تعاىل عن عالقة القرآن بسائر املصادر املعرفي   يتيأ وقد

ض لنسخ أو ختصيص القرآن بالسن ة القطعية والظنية.األخرى يف الدين، وهن  اك نتعر 

عنا بعض اليشء يف هذا املوضوع يف كتابنا حجية السن ة يف الفكر » لكننا توس 

 فلرياجع. «اإلسالمي
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 التأسيسي االستقاللي الدور ـ د

سة، ويعرب  عنها أحيانًا ببيان الزيادة، ويقصد  ى بالسن ة املستقل ة أو املؤس  ويسم 

ذلك أن تأيت السن ة واحلديث بأحكام أو مفاهيم ال وجود هلا أساساً يف القرآن الكريم ب

 ذات البعل املزين هبا عىل الزاين حرمة بحسب فهمنا له، مثل ترشيع الرجم، ومثل

 ، عىل القول هبا.حرمًة مؤب دة

ٌة معترب، لكن ذهب بعض العلامء ـ  واملعروف بني املسلمني أن  بيان الزيادة حج 

هـ( ـ إىل عدم حجية السن ة املستقلة وعىل رأسهم اإلمام أبو إسحاق الشاطبي )

 رين يف أوساط أهل السن ة.، وانترص هلذه الفكرة بعض املتأخ  عن الكتاب

وحيتمل كالم الشاطبي رد  أي  سنة تأيت وال بيان يف القرآن هلا أساسًا، كام حيتمل 

ع ال ع كشيئًا ال وجود له يف القرآن، غاية ما يف األمر  يرش  أن  مراده أن  النبي عندما يرش 

  أننا ال نفهم القرآن حق  فهمه كي نعرف كيف فهم النبي  منه ذلك.

سة بالتفصيل ، الرشوط وقبلنا هبا ببعض يف حمل ه، وقد بحثنا عن السن ة املؤس 

 .فلرياجع

ة مجب طرحها يف أصول الأس باإلكشارة هنا إىل مسأوال ب ضًا، فقه القرآين أيلة مهم 

مها السن ة الرشي ىل واقعها إ فة قد ترجع يفوهي أن  بعض األحكام التأسيسي ة التي تقد 

ظي ة)أحكام )محاية وتوفري( أو  ، أو ما عرب  عنه بعض الفقهاء يف بعض (أحكام حتف 

قة باألحكام التي تصدر محايًة للحمى، واملقصود هبا ترشيع السن ة ـ  املواضع املتفر 

ل ق لذلك عال لوجود مصلحة أو مفسدة يف مت قد يكون الترشيع قرآنياً أحيانًا ـ حكامً و

                                           
 .437ـ  396: 4( انظر: املوافقات 1)

 .569ـ  503( انظر: حيدر حب اهلل، حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي: 2)
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ريق طتح الفف عن اخرتاق حكم آخر أو لاحلكم بنفسه، بل لسد  الطريق أمام املكل  

 .لالقرتاب من حكم آخر هأمام

د مثالومثال ذلك  ليه وتابعه ع ،كشيخ الرشيعة اإلصفهاينطرحه  ، كانـ وهذا جمر 

العصري العنبي املطبوخ مطلقًا ما مل ـ احلكم بحرمة  يخ نارص مكارم الشريازيالش

ط يف رشب املسكر من حيث ال يعلم املكل ف ذلك؛ عىل  يذهب ثلثاه، حذرًا من التور 

 .ركسكار لو تُ ليه اإلإساس أن  هذا العصري يّسع أ

اجللوس عىل م من حتري ومن أمثلة ذلك ما طرحه الشيخ مكارم الشريازي أيضاً 

 هد  كون فلسفته يف نفسه، بل يف سترشب عليها اخلمر، فهذا احلكم قد ال يُ  مائدةٍ 

ط املكل ف يف رشب اخلمر نفسها، فيكون حكاًم للحاميةالطر  .يق أمام تور 

ي ـ وهو أحد أبرز الذين  ا باب فتحووالنص  املثري للدهشة هو ما قاله املريزا القم 

أغلب أحكام الرشع من باب سد   .. ومل ا كان»ـ:  تبهكيف  هذه الفكرة مبعثرةً إثارة 

 .«..بواب ومحاية احلمىاأل

لنا الكالم فيها يف موضٍع آخر تعيد رؤية  ظي ة التي فص  إن  فكرة األحكام التحف 

اإلنسان ملنظومة الرشيعة بشكل كامل، وتضع أحكامًا أصلي ة تقع يف مركز الدائرة، 

يط بنقطة املركز، وال يبعد ـ كام بحثنا يف حمل ه ـ أن تكون جمموعة وأحكامًا للحامية حت

                                           
؛ 66: 1؛ ومكارم الشريازي، التعليقات عىل العروة 130ـ  129( اإلصفهاين، إفاضة القدير: 1)

 .539: 1؛ وتفسري األمثل 366وانظر له أيضًا: أنوار الفقاهة )كتاب التجارة(: 

 .539: 1 ( مكارم الشريازي، تفسري األمثل2)

ي 51: 3( انظر: جامع الشتات 3) ام 211: 1؛ ورسائل املريزا القم  ، 423، 223: 1؛ وغنائم األي 

 .266، 226: 5و 

ام 4)  .223: 1( غنائم األي 
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وافرة من املستحب ات واملكروهات قد ُجعلت للسبب عينه، وال أريد التفصيل هنا 

فلُيرتك ملحل ه، لكن ه موضوع مهم للغاية ويرسم خارطًة أخرى لوعي منظومة 

 الترشيع اإلسالمي.

 التفايلي رالدو ـ هـ

ة تقوم الروايات بتفصيل ما جاء يف الكتاب، مثل بيان تفاصيل كيفيونقصد به أن 

الصالة، فإن  الصالة قد جاءت يف القرآن، وثمة إكشارات يف القرآن للركوع والسجود 

ل ما جرى بيانه إمجاالً يف الكتاب.  والقنوت، لكن السن ة جاءت لتفص 

ًا يف هذا عتربة مطلقواملعروف بني املسلمني حجية السن ة الواقعية واملحكية امل

املجال، ويكون هذا بيان التفصيل لإلمجال، ومل خيالف يف ذلك إال قل ة قليلة، مثل 

ة اهلندية.  احلركة القرآنية يف كشبه القار 

وهذا البيان يمكن أن يكون يف روحه راجعًا إىل الدور االستقاليل للسن ة بناًء عىل 

ىل الدور نت فيه، فيجري عقرآن وبي  التشكيك يف كون هذه التفاصيل قد جاءت يف ال

 التفصييل عني حكم ما جرى عىل الدور التأسييس.

 التفسريي الدور ـ و

ونقصد هبذا الدور كل  ما يتصل بتفسري الروايات للقرآن بأي  كشكل من أكشكال 

 التفسري.

دة أمهها:  وأكشكال التفسري متعد 

ه العلامء بيوهذا س أ ـ تفصيل املجمل وختصيص العام وتقييد املطلق، انًا ام 

ي من اآليات.وتفسريًا، وربام من حيث إن  فيه كش  فًا عن املراد اجلد 
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وه تفسريًا ليجعلوا احلديث  لكنه يف واقع أمره ليس تفسريًا للنص نفسه وإنام سم 

هنا مندرجًا ضمن النطاق الداليل للقرآن نفسه حتى ال يقعوا يف إكشكالية التناقض 

 .ام يقول بعض الباحثني املعارصينبني الكتاب والسن ة، ك

م هذا الدور عن الدور التفسريي، لكنه عىل أي  حال  د ينطبق قهلذا فصلنا فيام تقد 

 عليه هذا العنوان التفسريي يف بعض املوارد.

و الدور أ ب ـ توضيح الدالالت القرآنية وفقاً لقواعد الفهم العقالئية والعقالنية،

تأيت الروايات وترشح ما تدل  عليه اآليات لغًة وعرفًا كأن اإلركشادي والتوجيهي، 

أو تقوم بمقاربة بني آيتني لتوضيح معنى جديد يمكن أخذه منهام وفقًا للقواعد 

 .فيه العديد من الروايات واآلثار وجليل وردت مهموهذا دور  العقالئية للفهم.

ملتفتني  ال نكونبإركشادنا إىل نقاط موجودة يف النص القرآين، قد فاحلديث يقوم 

صة آلية أخرى، أو  إليها، وهذا ما حيصل كثريًا يف الروايات، كأن تركشدنا إىل آية خمص 

ترشح لنا طبيعة العالقة بني آيتني، أو تبني  لنا أن  اآلية الفالنية تنسخ اآلية األخرى، 

هار ظبحيث عندما نقرأ القرآن ـ بعد اط العنا عىل هذه الرواية أو تلك ـ حيصل لنا است

 النسخ أو التقييد أو التخصيص أو الفكرة اجلديدة الناجتة عن ضم  آيٍة إىل أخرى.

م لنا أمراً آخر غري ما يف الكتاب، لكنه أركشدنا إىل ما يف الكتاب  فاحلديث هنا مل يقد 

فرصنا نفهم الكتاب فهاًم جديدًا من حاق  الكتاب لكن  ،الكريم ولفت نظرنا إليه

مته لنا الرواية بمعونة التوجيه الذي  .الرشيفة قد 

ن التفسري فكثرٌي م ـ بيان مالبسات النزول املساعدة عىل فهم اآليات وتفسريها، ج

د السياق والصحابة وأهل البيت  النبياملأثور عن  يوضح ظرف نزول اآليات وحيد 

                                           
، املركز 119ـ  117( نرص حامد أبو زيد، اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية: 1)

 م.2007، الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل
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ًا كبريًا لتوضيح معناها وجتلية املر د ااملحيط هبا، وهذا ما مجعله يلعب دورًا تفسريي 

 منها.

وهذا ما يعرف بروايات أسباب النزول، واملؤسف أن  الكثري من هذه الروايات 

ده، وكثري منه ورد مرساًل، واملصدر ضعيف السند  ت ونسبة ليسال يوجد ما يؤك 

مهة يف لكنه يظل  مفيدًا للمسابالقليلة منه اجتهادات من بعض التابعني ومن بعدهم، 

م طة بنزول اآليات الكريمةتكوين صورة عن السياقات املحي  .كام تقد 

وتظل  روايات أسباب النزول املعتربة الصدور ذات قيمة حتى لو مل تصدر من 

املعصوم، برشط أن تصدر مم ن عارص نزول اآلية لكي خيرب عن اجلو  الذي رآه وأحس  

 به قبيل وبعد نزوهلا.

عاين  أقل  تقدير ـ إىل مألن  بعض القراءات يركشد ـ عىل ـ بيان القراءات القرآنية؛ د

الصحابة والتابعني و أهل البيت اآليات املحتملة، وأكثر القراءات وردت عن

 .وتابعيهم

 ـ الدور التطبيقي ز

واملقصود هبذا الدور أن  السن ة التي ال متث ل تأسيسًا حلكم رشعي، بل تطبيقًا 

 .لقاعدة قرآنية، الح لنا يف تطبيقها أهنا حكم جديد

م  ومثال ذلك العديد من الروايات يف باب املزارعة واملساقاة واخلرص و.. حتر 

أكشياء يلوح لنا للوهلة األوىل أهنا تبني  أمرًا جديدًا، كل  ما يف األمر ـ حسب ما يظهر 

 .من القرائن ـ أهنا تعترب هذا املورد مصداقًا للربا

ن ة ليست آن؛ ألن  السلو قلنا بحجية السن ة فال تنايف هذه احلجية بيانية القر ،وهنا

سوى معني لتطبيق القاعدة القرآنية عىل مصاديقها، غايته ربام لو بقينا والقاعدة 
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 القرآنية مل نلتفت إىل هذا التطبيق، فتأيت السن ة وتركشدنا إليه.

ة ـ أن عددًا كبريًا من نصوص السن ة لو راجعناه لرأيناه موأعتقد ـ وهذه فكرة  هم 

دور التفسريي والتطبيقي من السن ة الرشيفة، ومن مهارات يرجع بالتحليل إىل ال

 الفقيه القرآين حماولة اكتشاف هذا الُبعد التطبيقي يف السن ة الرشيفة. 

وإذا اكتشف ذلك صار الدور التطبيقي كشكاًل من أكشكال التفسري من جهة، 

 وكشكاًل من أكشكال التقرير من جهة ثانية فالحظ، وإنام فصلناه للتوضيح.

ة للنص  القرآين ووهب م خدمات عد  هملذا تبني  مما تقدم أن السن ة تقد  وللمجتهد  فّس 

ف يف بعض دالالفيه، فهي تثبته وتدافع عنه، وتؤي   س مضمونه، وتترص  ته ده وتكر 

عنه بترشيع أحكام معينة، السيام تفصيل ما أمجل من  )عىل كالم يف هذا(، وتستقل  

 م بتفسريه وتعليم املسلمني كيفية فهمه..عناوين فيه كالصالة وغريها، وتقو

مها إىل قسمني:ـ بناًء عىل هذا ـ وعالقة بالسن ة بالكتاب   يمكن أن نقس 

الدور والدور التقريري، و ،تجىل  يف الدور اإلثبايتتو عالقة اُتاد وتبعي ة، ـ 1

 التفسريي، والدور التطبيقي.

دور يف، والداليل الترص  وتتجىل  يف الدور ال عالقة انفصال واستقالل، ـ 2

 االستقاليل.

د ميدانيًا مساحة هذين  والتجربة االجتهادية للفقيه القرآين هي التي سوف حتد 

ل كبري جدًا من األحاديث يرجع للدور اإلثبايت  ل إىل معد  الدورين، فإذا توص 

د لديه املساحة الترشيعية للقرآن  والتقريري والتفسريي والتطبيقي، فسوف تتحد 

ل أكرب يرجع للدور التأسييس االستقاليل بشك ل إىل معد  ل أكرب بكثري مما لو توص 

يف، لكن برشط أن يرجع يف كل    قضية إىل الكتاب والسن ة معًا، ال إىل والدور الترص 
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 الكتاب لوحده، وال إىل السن ة لوحدها.

األوىل،  ةومن الواضح أن  مرجعية السن ة يف االجتهاد القرآين إن ام تكون يف الدائر

أي يف دائرة عالقة االحتاد والتبعي ة؛ إذ يف هذه الدائرة يصح  أن نقول بأن  الفقيه القرآين 

ة نسبة هذا االستنتاج  يرجع إىل السن ة ليخرج باستنتاج فقهي قرآين، بمعنى صح 

للقرآن الكريم مبارشة، فيكون دور السن ة هو دور الواسطة يف استنطاق القرآن من 

نفسه أو الواسطة يف اكتشاف املوقف القرآين، أما يف غري هذه احلال، فال  قبل الفقيه

ح  ح نسبته للحديث نيص  سبة ما يعطيه احلديث للقرآن من الناحية اإلثباتية، بل يص 

سة.  نفسه، كام يف السن ة املؤس 

 م  الكتاب السّنة مرتبة 

من أهم موضوعات املنهج عالقة القرآن بالسن ة، والسن ة بالقرآن، موضوع يعد  

يف إطار عالقات املصادر املعرفية ببعضها، من حيث طبيعة الرجوع إليها، ومن حيث 

م بعضها عىل بعض، وتفسري بعضها لبعضها اآلخر.  ـ أيضًا ـ كيفية تقد 

ة يمكنها أن تنتمي إىل إطار  من هنا، وجدنا يف الرتاث اإلسالمي، موضوعات عد 

ني يف الدين اإلسالمي، فقد بحث علامء أصول الفقه عرفي  عالقة هذين املصدرين امل

ض العلامء  اإلسالمي يف ختصيص السن ة الكتاَب وتقييدها له والعكس، كام تعر 

لبحث آخر يتصل هبذا املوضوع، وهو نسخ السن ة للكتاب أو العكس، ووجدنا هلم 

 ًا كثرية مهمة جدًا.يف هذين املوضوعني كلامت وأفكار

يف موضوع ثالث يف تفسري السن ة للكتاب، وكشكل بياهنا له  بحثوا أيضاً و

فة، مثل كلامت  وتوضيحها ملضمونه، حتى ظهرت كلامت حسبت عند بعضهم متطر 

اإلخباريني الشيعة الذين منعوا إمكانية فهم القرآن إال بالسن ة، ويف الوسط السن ي 
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حول ول وينقل عن مكتعابري منقولة، قد يستثقلها بعٌض؛ فهذا اإلمام األوزاعي يق

ري ، وينقل عن حييى بن أيب كث«القرآن أحوج إىل السن ة من السن ة إىل القرآن»قوله: 

، وهي مجلة «السن ة قاضية عىل الكتاب، وليس الكتاب قاضيًا عىل السن ةقوله: 

فها بالقول: استثقلها أمحد بن حنبل ) ف »هـ( حينام خف  السن ة تفّس  الكتاب وتعر 

؛ من هنا ان بن عطية، وهو تعبري يوجد ما يشبهه عند غريه كحس  «اب وتبي نهالكت

 اختلفو يف معنى البيان.

سة املستقلة، فهل  ية السن ة املؤس  وإىل جانب هذه املوضوعات، جاء موضوع حج 

رشنا أال؟ وهو املوضوع الذي سبق أن  ويمكن للسن ة أن تستقل  عن القرآن بأحكام أ

 حيث كان للشاطبي دور أساس يف هذا امللف الشائك اليوم. ،إليه آنفاً 

إىل غريها من املوضوعات، التي لن ندرسها هنا حالي ًا، إن ام سنبحث قضية أخرى، 

غلب تداوهلا يف االجتهاد السن ي أكثر من علوم االجتهاد الشيعي؛ إذ قلام نجد عاملًا 

، وهي قضية قه، أو احلديث أو..كشيعيًا يفرد هلا بحثًا يف علم الكالم، أو أصول الف

حتتوي عىل ُلبس وغموض، حيث وقع بحٌث يف االجتهاد اإلسالمي كان لإلمام أيب 

                                           
؛ وابن عبدالرب، جامع بيان العلم 30( انظر: اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية: 1)

؛ وابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث: 39: 1؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 191: 2وفضله 

أهله ؛ واألنصاري اهلروي، ذم الكالم و65؛ واحلاكم النيسابوري، معرفة علوم احلديث: 186

 ، و..58، 56: 2

؛ 192ـ  191: 2؛ وابن عبدالرب، جامع بيان العلم وفضله 30( الكفاية يف علم الرواية: 2)

 .39: 1واجلامع ألحكام القرآن 

 .30( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية: 3)

قي احلكيم د ت( ربام من الذين امتازوا كشيعيًا بتناول املوضوع باختصار هو العالمة السيد حمم4)

 هـ( يف كتابه املشهور: األصول العامة للفقه املقارن.1424)
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م الكتاب عىل السن ة وتأخر السن ة إسحاق الشاطبي ) هـ( دور مهم فيه، وهو تقد 

 عن الكتاب، أو بتعبرٍي آخر مرتبة السن ة من الكتاب.

 دةتاب على السّنة، تفسريات متعّدلكملقولة تقّدم ا مفهوميفكيك ت

ـ  لكن هذا العنوان أورث ومايزال ـ كام يشري إىل ذلك السيد حممد تقي احلكيم

م الكتاب عىل السن ة؟ وما  االلتباس أو الشبهة من حيث املقصود منه، فام معنى تقد 

م السن ة أو تأخرها عن الكتاب؟ مفهوم يمكن أن يتناوله أي  باحث  من ضمعنى تقد 

تفسري خمتلف؛ هلذا كان من الرضوري لنا منهجي ًا أن نطرح تفاسريه ولو املحتملة، ثم 

ة عىل هذه النظرية من موقع رصد التفسريات املحتملة؛ لنرى  نعمد إىل معاجلة األدل 

 نتج؟يشء تُ  ، وباختصار كشديد ـ ماذا تفيد؟ وأي  ـ إن كشاء اهلل تعاىل

 أ ـ التفسري األنطولوجي الوجودي

عني هذا التفسري أن يكون املقصود هنا أن  القرآن يف نفسه ووجوده، حيث إنه ي

م عىل قول النبي من حيث إنه كالم برشي، حتى لو  كالم اهلل تعاىل مبارشًة، مقد 

كانا معًا معصومني يف اإلخبار عن الواقع، السيام مع كون القرآن معجزًة متتاز بمزايا 

 ملستوى األرفع من البالغة والفصاحة و..تفتقدها السن ة الرشيفة، مثل ا

م عىل  وهذا التفسري ال يبدو أن  هناك معارضني أساسيني ُكُثر له، فالقرآن هنا مقد 

م أي  أثر ميداين بالنسبة لعملي    تهاد. ة االجالسن ة هبذا املعنى، وليس هلذا التقد 

ه ومعناه، نعم هناك من ذهب إىل أن  القرآن الكريم وحٌي إهلي من حيث مضمون

إال أن  األلفاظ التي نجدها اآلن يف هذا الكتاب يعود إنتاجها إىل كشخص الرسول 

                                           
ة للفقه املقارن: 1)  .248( حممد تقي احلكيم، األصول العام 
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 .ال إىل اهلل تعاىل حممد

هـ( فيام ُيفهم وتنسب هذه النظرية إىل العارف الكبري حمي الدين بن عريب )

، بل قد حكى الزركيش يف الفتوحات املكي ةمن بعض كلامته يف كتاب 

الربهان( ن نقل عن السمرقندي هـ( أن ه نقل وجود أو  أو  ، عم 

ثالث نظريات يف قضي ة النزول هذه، وأن  النظرية الثانية كانت عبارة عن نزول املعاين 

وصناعة النبي للنص  اللفظي، مما يكشف عن وجود رأي هبذا الصدد يعود إىل القرن 

 الرابع اهلجري يف احلد  األدنى.

م أنطولوجي من هذا النوع بني القرآن  وطبقاً  هلذه النظرية، ال يعود هناك تقد 

م هذه والسن ة، وقد طرح الدكتور عبد الكريم رسوش مؤخرًا مطلع عام 

 النظرية، بل وما هو أزيد منها لتثري جدالً واسعًا يف األوساط الدينية والثقافية.

اًل يف موضٍع آخر وليست هذه املسألة موضوع بحثنا هنا، وقد بحثنا ها مفص 

 يراجع يف حمل ه.

 ، البدأة بالكتابلقرآنيلن  اتقّدم ال الرت ي التفسريـ  ب

م  م القرآن الكريم أن  يعني التقد  يف الفقه  الباحث الرتبي يف هذا التفسري لتقد 

واألصول والكالم والتاريخ و.. عليه ـ أوالً ـ أن يرجع إىل القرآن فيأخذ منه ما 

مه، ف مه من يقد  إذا انتهى من البحث القرآين، أتى بعد ذلك إىل السن ة، لينظر فيام تقد 

تفصيالت وإضافات وقيود فرعية، فال يصح  يف أي  بحث يف الدين مراجعة السن ة 

قبل مراجعة الكتاب، بل العكس هو الصحيح، وفهم الكتاب هو الذي هييمن عىل 

                                           
 .108: 3( انظر: الفتوحات املكية 1)

 .230ـ  229: 1( بدر الدين الزركيش، الربهان يف علوم القرآن 2)
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 معصومني مؤي دين من اهلل تعاىل. فهم السن ة، وليس العكس، حتى مع كوهنام معاً 

م الرجوع إىل السن ة قبل النظر يف  وليس املقصود هنا اخلروج بحكم تكليفي حير 

الكتاب، وإن ام حكم معريف يمنع فهم السن ة واستنتاج يشء منها واألخذ هبا قبل 

 يالرجوع للكتاب، ويمنع هيمنة فهم السن ة عىل فهم الكتاب معرفي ًا، وتعبريه الطبيع

م الزمني يف املراجعة.  هو التقد 

ح به مجاعة ، تارًة ينظر إليه من حيث إن املراد بالسن ة وهذا التفسري الذي يرص 

 فيه السن ة الواقعية، وأخرى من حيث إن  املراد هبا السن ة املنقولة املحكية:

ان ك فمعنى ذلك أننا لو كنا نعيش يف عرص النبي، فإن أخريد السن ة الواقعية،أ ـ 

العة جلأنا حينئٍذ إىل رسول املفرتض بنا ـ أوالً ـ مطالعة القرآن، فإن أمتمنا املط

، لنسأله عن تفاصيل هذا احلكم أو بعض البنود امللحقة به، وال يصح  منا اهلل

ه إىل النبي قبل مطالعة القرآن.  التوج 

ائد؛ السومن الواضح ـ عىل هذا التقدير ـ بطالن ذلك عىل املستوى اإلسالمي 

ألن املفروض أن النبي معصوم يف قوله كام أن القرآن معصوم يف قوله؛ فأي  من 

الطرفني نسأل، سوف يكون طريقًا إىل اهلل تعاىل وأحكامه الرشعية، فال معنى لتقديم 

م السن ة عىل الكتاب عىل  هذا عىل ذاك وال ذاك عىل هذا، وال دليل عليه، بل قد تقد 

 ه، وسيأيت بعض التعليق.القول بعدم إمكان فهم

د، كان احل ـ وأما إذا أريد السن ة املنقولة املحكية؛ ب ال فإن ثبتت بطريق يقيني مؤك 

مثل السن ة الواقعية عىل كالم سيأيت، وإن كانت أخبار آحاد، جاء هنا البحث املعروف 

                                           
ديث الصحيح ومنهج علامء املسلمني يف التصحيح: ( انظر: عبدالكريم إسامعيل صباح، احل1)

 .81؛ وأمحد حممود الشافعي، أصول الفقه اإلسالمي: 325
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ن ع يف إمكان فهم دالالت القرآن بعيداً ـ وأرشنا له من قبل ـ يف األصول والتفسري 

ة بعض العلامء اإلخباريني من  السن ة؛ فإن قيل بعدم إمكان الفهم ـ كام هي نظري 

م الكتاب عىل السن ة، إذ الفرض  الشيعة ـ كان من الواضح حينئٍذ أنه ال معنى لتقد 

م يف املراجعة عليها؟!  عدم إمكان فهمه قبل الرجوع إىل السن ة لتفسريه، فكيف يقد 

ًا له فال يمكن الرجوع إليه قبلها أو بدوهنا، وإذا قيل  بل قد تكون حينئٍذ بياناً  حرصي 

م الكتاب عىل السن ة، استنادًا ملا دل  من نصوص  بإمكان الفهم، كان الصحيح تقد 

د من سالمة هذه األخبار  السن ة نفسها عىل لزوم عرض أخبارها عىل الكتاب للتأك 

 تولد إال مقي دًة بعدم خمالفة عن الدس  والوضع ما دامت ظنية؛ ألن  حجية اخلرب ال

القرآن، لظاهر األمر الوارد يف بعض أخبار الطرح من األمر بعرض كل ما يأتينا عىل 

كتاب اهلل، فالبد أوالً من فهم القرآن كي نستطيع يف املرحلة الالحقة عرض األخبار 

 عليه.

ة صدوره قطعي بل قد يقال: إنه ال يصح  من الناحية املنطقية اد عاء تواتر حديث أو

قبل العرض عىل القرآن؛ إذ القرآن مصدر تارخيي معريف قطعي الصدور يف الثقافة 

اإلسالمية، فيام األحاديث فيها دس  ووضع وحتريف والتباس، فال يصح  دعوى 

القطع بنسبة حكم إىل الشارع دون أن يلحظ املصدر األول للترشيع؛ الحتامل 

اليقني يف اخلرب القطعي الصدور، كام هو واضح،  املعارضة له األمر الذي يسقط حالة

 فالسن ة املنقولة متأخرة ـ هبذا املعنى ـ عن الكتاب.

 رآني، االستغناء بالكتابلتقّدم الن  الق الرت يج ـ التفسري 

م الرتبي بمعنى االستغناء بالكتاب والً، فإذا الرجوع إىل القرآن أ ،يقصد بالتقد 

مه وجدنا فيه حديثًا عن موضوع  ما، مل نرجع إىل السن ة بعد ذلك، حيث نكتفي بام قد 
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م القرآن حلم اخلنزير حكمنا بحرمته دون حاجة بعد ذلك  لنا القرآن الكريم، فإذا حر 

إىل الرجوع إىل نصوص السن ة، نعم إذا طالعنا القرآن حول موضوع ما ومل نجده 

ث عنه، مثل كيفية الصالة عىل املعروف، هنا نرجع إىل ننظر ماذا السن ة الرشيفة ل يتحد 

م الكتاب عىل السن ة، بال فرق بني السن ة  تعطي يف هذا اإلطار، فهذا هو معنى تقد 

 الواقعية واملنقولة املحكي ة.

م باطل عىل أساسني:  لكن هذا التقد 

ل:  وهو األساس املنظ ر له يف علم أصول الفقه من إمكان تقييد األساس األو 

قرآن، وعىل قوٍل إمكان نسخها للقرآن، فكل ام حكم األصويل السن ة أو ختصيصها لل

د توصله إىل حكم يف القرآن ـ أن يكتفي به ويذر  بإمكان ذلك مل يعد يمكنه ـ بمجر 

روا يف أصول الفقه أنه ال مجوز العمل بالعام قبل الفحص عن  م قر  السن ة؛ ألهن 

ص، واليأس من الظفر به، كام ال ينعقد اإلطالق إ مات احلكمة التي املخص  ال بمقد 

منها عدم املقي د، فام مل نحرز هذا العدم أو حيكم بثبوته بشكل منطقي ال ينعقد هناك 

إطالق، فاألخذ بنظرية إمكان ختصيص السن ة للكتاب يؤثر ـ سعًة وضيقًا ـ عىل هذا 

 الطرح هنا.

ًا قرآنيًا آبيًا عن التخصيص والتقيي كرنا نسخ د، وأنمن هنا ُيعلم أنه لو واجهنا نص 

السن ة للكتاب، مل تعد هناك حاجة للرجوع إىل السن ة يف املسألة التي ورد فيها نص  

 كتايب واضح متعاٍل عن التخصيص وأمثاله.

م، ال نوافق عىل هذا التفسري، من حيث إن  األساس الثاين:  برصف النظر عام تقد 

 االلتفات إىل معطيات أعرف بالقرآن، فمن املمكن ـ بمراجعة تفسريه ـ النبي

إضافية؛ من هنا يصعب األخذ بشكل كيل هبذا التفسري طبقًا لذلك، فهذا متامًا مثل 
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ا  عدم صحة جزمك بتفسري آية دون مراجعة كتب اللغة وأحكامها املتوقع يف مظاهن 

، بل وبعض التفاسري وجتارب التفسري السابقة  أن تؤثر عىل لفت نظرك إىل معنى معني 

أهنا إنضاج قراءتك للنص القرآين وتوفري الوقت عليك أحيانًا، فهذا أكشبه التي من كش

يشء بام ينقل عن الشافعي من أن  القرآن وعاء والسن ة غطاء، من حيث تأثري كشف 

 الغطاء عىل معرفة حمتويات الوعاء.

لكن من الرضوري أن نعلم أن  هذا األمر عىل مستوى السن ة الواقعية أوضح؛ ألن 

ه قراءتك للقرآن السنن امل حكية الظنية باخلصوص فيها الغث والسمني، فقد تشو 

أحيانًا، فهي سيف ذو حدين يفرتض وضع ضوابط دقيقة لكيفية مراجعتها ألي  

 باحث أو مفّس  أو فقيه.

 تاب الكريماالعتباري للك التشريفيد ـ التقّدم 

م بالرش م القرآين أن  القرآن متقد  ة ف والرتبيقصد هبذا التفسري للتقد  ة االعتباري 

 املحضة، ربام ألن ه أصل حجية السن ة أو لغري ذلك من األسباب.

ن الوعي عند  وهذا التفسري وإن كان يف نفسه جي دًا، وقد يرتك تأثريًا عىل مكو 

ة، وإن   اً املسلمني، لكن ه ال أثر له وال مردود عملي   ام يف املستويات املعرفية واالجتهادي 

م عىل مستوى االجتهاد  هو كشأن ترشيفي ، فال قيمة هلذا التقد  اعتباري ال أكثر وال أقل 

 حتى نوليه ـ هنا ـ هذه األمهي ة.

م حقيقي واحد  نعم، عندما يكون القرآن ـ ال غري ـ أصل حجية السن ة، حيصل تقد 

وهو عدم جواز الرجوع إىل السن ة قبل الرجوع إىل القرآن ألخذ حجية السن ة منه، 

 ح.وهذا واض
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 لى السّنة الشريفةالرتجيحي للكتاب الكريم ع التقّدمهـ ـ 

م القرآين ـ وهو ما احتمل ة التقد  ته  ربام يقصد بنظري  أن ه مراد الشاطبي من نظري 

م القرآن حينئٍذ وال يؤخذ بالسن ة، فال  هنا ـ أن ه إذا تعارض القرآن مع السن ة، يقد 

م القرآين غري حا ة التقد   الت التعارض.تستوعب نظري 

 وهذا الكالم صحيح من جهة، وال موضوع له من جهٍة أخرى، وذلك أن ه:

إذا كان املقصود بالسن ة هو السن ة الواقعي ة، أي واقع ما صدر عن النبي، فال  أ ـ

معنى ـ طبقًا لنظرية العصمة وحتى غريها إىل حد  ما ـ لفرض تعارض بني الكتاب 

م القرآن والسن ة، إال إذا كان تعارضًا  ة تقد  ًا، أو صورة تعارض موهومة؛ فنظري  بدوي 

 ال معنى هلا يف هذه الدائرة، لعدم وجود مصداق هلا حينئٍذ.

وأما إذا كان املقصود هو السن ة املحكي ة، مثل أخبار اآلحاد، فمجال احلديث  ب ـ

ة، توارد، ونظرية سقوط حجية السن ة املحكي ة الظني ة بمعارضة القرآن صحيحة وثاب

عة يف موضعه، وأثبتنا ـ عىل مستوى صياغة القاعدة  وقد درسناها دراسًة موس 

ومنهجي تها ـ ليس فقط سقوط حجي ة اخلرب بمعارضة الكتاب، وإن ام عدم والدة 

د من أن ه غري معارض له؛ فنظرية  احلجي ة يف أي  خرب إال بعد عرضه عىل الكتاب للتأك 

م القرآين هبذا التفسري اخل  امس هلا صحيحة.التقد 

ة ذلك،  م الكتاب عىل السن ة، وأدل  ضنا يف حمل ه بالتفصيل ملسألة تقد  هذا، وقد تعر 

م، فال نعيد وال نطيل،  سة ودورها يف موضوع التقد  وكذلك مسألة السن ة املؤس 

 وإن ام أحببنا هنا فتح النوافذ لتأسيس أصول فقه قرآين. .فلرياجع

                                           
 ، اهلامش.392: 4( انظر: املوافقات 1)

 .597ـ  573( انظر: حيدر حب اهلل، حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم: 2)
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 (لسرية و..ملساعدة )اإلمجاع والشهرة واعّيات اواملرج القرآني الفقه 

ة زائدة عىل من املعلوم أن  االجتهاد اإلسالمي حاول ابتكار منافذ اجتهادي  

الكتاب والسن ة، إما بنحو تكون يف عرض هذين املصدرين، أو يف طوهلام، والقول 

 بأن  هذه املنافذ ليست سوى كواكشف عن السن ة نفسها.

هو اإلمجاع والشهرة والسرية وعمل أهل املدينة ونحو ذلك. وأبرز هذه املنافذ 

ة، بقدر ما نريد احلديث  وليس هدفنا هنا رصد مديات قيمة هذه املنافذ االجتهادي 

 .بالنسبة للفقيه القرآين عن عالقة الكتاب الكريم هبا

وهناك فارٌق جوهري بني كل  من اإلمجاع والشهرة وسرية املترشعة وعمل أهل 

 من جهة، والسرية العقالئية أو العرف العام من جهة ثانية: املدينة

فالسرية العقالئية حمكومة ألي  نص  تقع أمامه، فلو واجهها نصٌّ قرآين كان  أ ـ

ر يف أصول الفقه أن  حجية سرية العقالء إن ام تكون بسكوت  ردعًا عنها، وقد تقر 

ع عنها، فلو ورد النهي أو الردع مل يكن هلا أي   اعتبار، من هنا تكون عالقة  املرش 

 :القرآن بالسرية

 .إما سكوتًا منه عنها وهو يدل  عىل رضاه هبا

ًة حينئذ بربكة النص  القرآين، ويف هاتني  أو إبرازًا لنص  يؤي دها فتكون السرية حج 

 احلالتني يؤخذ بالسرية.

 ،ئي  أو جز أو إبداًء ملوقٍف يعارضها فيكون النص  القرآين ردعًا عنها بشكٍل كامل

م النص  القرآين عليها، مهام كانت داللته بالعموم أو اإلطالق أو النص   وهنا يقد 

 والطرق املبارشة.

د باقر الصدر، من أن  الردع مجب أن يكون متناسبًا ـ كاًم  وأما ما طرحه السيد حمم 
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ل ، فهو أمٌر يمكن قبوله يف اجلملة يف مثوكيفًا ـ مع حجم السرية واستحكامها

قًة هنا أو هناك يف جواٍب عن سؤاٍل فرعي هنا أو هناك،  نصوص السن ة التي ترد متفر 

من جهة،  روأما يف مثل النص  القرآين فإن  له خصوصي ته التي تقوم عىل قطعي ة الصد

وتداوله العام من جهة ثانية، وكونه بمثابة األساس احلارض يف الوعي اإلسالمي عىل 

ـ يسمح له بالردع  الدوام ثالثًا، فالنص   ـ نتيجة هذه اخلصوصي ات وأمثاهلا  الواحد منه 

رَي مستحكمة ولو بآية واحدة، وهذا متييز لطيف بني القرآن واحلديث غالبًا يف  عن س 

ري واألعراف.  قضي ة الردع عن السِّ

نعم، يبقى أن  وجود هذا النص  مع خلو  السن ة من احلديث حول املوضوع الردعي 

عف من الوثوق بفهم الردع من النص  القرآين نفسه؛ إذ عادًة ما تثري السن ة هذا، قد ُيض

ما يطرحه الكتاب، ويثري السائلون ما جاء من ردٍع يف الكتاب، فعندما ختلو السن ة 

من يشء من ذلك يكشف هذا األمر عن أن  فهمنا للكتاب كان غري دقيق؛ إذ مل يفهم 

 بعض املوارد ال يف مجيعها. املعارصون ذلك، وهو أمٌر قد حيصل يف

وكل  ما أسلفناه مبني عىل فرضي ة احلجي ة اإلمضائي ة للسرية، ال عىل احلجي ة الذاتي ة 

التي ُترجع السريَة إىل أحكام العقل العميل، كام طرحه بعض املعارصين، وتفصيل 

 البحث نوكله إىل حمل ه.

 ، فإن  قيمتها يف كشفها عنأما اإلمجاع والشهرة وسرية املترشعة وأمثال ذلك ب ـ

املعصوم، ومن ثم سيعني ذلك أن  لدينا موقفًا رشعي ًا وجود موقٍف رشعي صدر من 

 :هنا، وعىل خالف نص  آيٍة قرآنية كريمةويقع  ،معلومًا ـ يف اجلملة ـ صادرًا عن املعصوم

                                           
، 182ر، دروس يف علم األصول، احللقة الثالثة: ( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: حممد باقر الصد1)

 .7من موسوعة أعامل السيد الصدر، مج
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رية نا يف كاكشفي ة اإلمجاع والس  ن ع إما أن يكون وجود اآلية أحيانًا موجبًا لشك 

موقف املعصوم، وهذا ما حيصل يف بعض املوارد، فيوجب سقوط الكاكشفي ة، ومن 

 .ثم احلجي ة عن اإلمجاع والسرية

نا أمام تعارض الكتاب والسن ة  ،أو ال يفرض وجود اآلية ذلك مما يعني أن 

 املعلومة، فريجع يف حل  القضية اىل ما أسلفناه آنفًا يف عالقة الكتاب بالسن ة.

ب بعض العلامء املسلمني اىل جواز نسخ القرآن باإلمجاع؛ ألنه يف روحه وهلذا ذه

، فيكون االستدالل باإلمجاع عىل النسخ، ال نسٌخ للقرآن بالسن ة، وبدليل اإلمجاع

 .، وبه يتبني  فساد القول بعدم النسخ بهالنسخ باإلمجاع كام ذكره الشريازي

رية تقع ح ة اإلمجاع والس  ينئذ لصالح تأخري موقف املعصوم زمنًا عام واستمراري 

ز إمكانية ختصيص القرآن هبذه املدارك أو حتى  بعد نزول اآلية الكريمة، مما يعز 

نسخه هبا بناًء عليه؛ إذ من البعيد أن يكون مرجع اإلمجاع والسرية خطأ من املعصوم 

مًا عىل نزول اآلية الناسخة له دون أن يرتك نزول اآلية ت يري أثريه يف تغجاء متقد 

 اإلمجاع والسرية.

صًة يف التخصيص ال بأس به، إذ تكون اآلية الدال   ،نعم ة عىل العموم خمص 

ص املتصل؛ نظرًا  ص املنفصل السابق زمنًا والذي يكون حينئذ بمثابة املخص  باملخص 

 عي حلظة نزول العموم القرآين.حلضوره يف الوعي املترش  

                                           
: 18و 122، 50: 10؛ وتفسري اآللويس 419: 2( انظر: ابن نجيم املرصي، البحر الرائق 1)

؛ والعيني، عمدة 35: 1؛ والنووي، رشح مسلم 249؛ واملريداماد، الرواكشح الساموية: 87

 .161: 3مدي، اإلحكام ؛ واآل117: 8القاري 

 .174( انظر: اللمع يف أصول الفقه: 2)

 .67ـ  66: 2( راجع: الّسخيس، أصول الفقه 3)



 177 ...................................... املدخل إىل الفقه القرآني، األصول واملعامل األّولّية

ث عن اإلمجاع أو الشهرة أو السرية أو عمل أهل ومجب أن نشري هنا إىل أننا نت حد 

ة بناًء عىل الكشف، أما عىل غري ذلك فتختلف  املدينة بوصفها مصادر اجتهادية حج 

 النتائج.

قها يف  نا نفرض هنا أن  اإلمجاع والشهرة والسرية عناوين قد فرغنا عن حتق  كام أن 

ق صغراها وكرباها، وإال ىل فنحن وإن كن ا نوافق نظريًا ع الواقع التارخيي بمعنى حتق 

ق مصاديقها اخلارجية املتوف رة متامًا عىل  كاكشفي تها قاعدًة ومن حيث املبدأ، إال أن  حتق 

رشوط الكشف عن موقف املعصوم أمٌر يف غاية الصعوبة؛ ألسباب أرشنا لبعضها 

تصال ا يف حمل ه، وليست هي موضع بحثنا هنا، مثل احتامل املدركي ة، وصعوبة إثبات

 السرية، وقل ة عدد الوثائق القادرة عىل تكوين إمجاع.

وهناك نقطة البد من االنتباه هلا هنا، وهي أن  الرائج بينهم أن ه كل ام وجد نص  يف 

الكتاب أو السن ة وكان ثابتًا من حيث الصدور والداللة، ومع ذلك كان هناك إمجاع 

م يقولون هنا بأن ه  ًة ازداد عىل عكسه أو كشهرة، فإهن  كل ام ازداد النص  وضوحًا وقو 

ا عىل املستوى الصدوري لو كان خربًا  باإلمجاع أو الشهرة العكسي ة ضعفًا ووهنًا، إم 

ظنيًا مثاًل، أو عىل املستوى الداليل لو كان آيًة قرآنية، ومرجع ذلك إىل قاعدة الوهن؛ 

ل إعراضاً  عنه، وكل ام ازداد النص   ألن  الشهرة أو اإلمجاع عىل اخلالف مع النص  يشك 

ًة ازداد باإلعراض ضعفًا ووهناً   .قو 

ة الوهن يف حمل ه وقبلنا هبا يف اجلملة، لكن ال يمكننا القبول هبا  وقد ناقشنا نظري 

هنا يف معارضة النص  القرآين الواضح والرصيح، مثل آيات لزوم ذكر اهلل تعاىل كثريًا 

                                           
ـ عىل سبيل املثال ـ: اخلوئي، مصباح األصول 1) ؛ ومستند العروة )كتاب الصالة( 241: 2( انظر 

؛ 350 ،321: 5، و354: 4، والبجنوردي، القواعد الفقهية 379: 8، و305: 3، و160: 2

 .92؛ واملجتهد التربيزي، األصول املهذبة: 619، 154، 91: 2ومنتهى األصول 
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، والتي مل يفت  الفقهاء  ة يف احلج  وفقها، بل جعلوا الذكر هناك مستحبًا؛ وذلك أن  قو 

كنا يف إمجاعهم  داللة النص  القرآين املاثل أمامنا مقطوع الصدور هي التي تشك 

وكشهراّتم ال العكس، تارًة من حيث صغراه، وثانية من حيث احتامل اجتهادهم يف 

 فهم الداللة.

ا خيل  عن الظهور الذي انكشف لناختالفنا معهم يف الداللة ال يلزمنا بالتكام أن  

من النص  القرآين لصالح فهمهم الذي يقع عىل خالف ظهور اآلية وفق ما فهمناه 

منها، فإن  احلجي ة يف باب الدالالت اللفظية ثابتة للظهور املرتائي عند القارئ نفسه، 

ق موضوع حجية الظهور، وليس موضوع حجية  قه بالنسبة إليه حتق  فإذا تم  حتق 

ظهور هو الظهور عند الغري مع انعقاد خالفه عند الشخص نفسه، ما مل يكن ال

قحاح ـ يف حصول الشك عندي يف من العرب األاستظهار الغري موجبًا ـ لكوهنم 

املعنى الذي استفدته من اآلية الكريمة، فينعدم الظهور عندي قهرًا، ومن ثم تزول 

 احلجي ة حقيقًة.

ض الفقهاء عن داللة آيٍة ما ظاهرة يف معنى معني  وعليه، فالصحيح أن ه مع إعرا

أو ال تنهدم حجي ة الظهور يف الداللة ما مل نفقد صغرى الظهور ويزول الظن  

م تركوا االطمئنان  ؛ الحتامل أهن  بام فهمناه، واملفرتض قاعدًة أو غالباً عدم زوال الظن 

ذهم بروايٍة فهموا منها العمل بالظهور القرآين عن اجتهاٍد يف فهم النص، أو عن أخ

نا لو عثرنا عليها مل نفهم منها ذلك، أو مل نَر هلا حجي ًة صدو نا رية، ومن هذلك، ولعل 

رات إعراضهم عن الداللة القرآنية سهل علينا األمر، حيث كل ام كشفوا عن مرب  

راّتم أكرب الدور يف األخذ بإعراضهم أو اإلعراض عنه.  سيكون ملحاكمة مرب 

كل ه إىل إعاقة كشف اإلمجاع أو الشهرة العكسي ة عىل السن ة من  ومرجع ذلك
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 الناحية امليدانية، وإن كانت القاعدة رجوع ذلك إىل نسخ السن ة للكتاب كام قلنا.

 عارضة(نظام التوفيق والتأويل وامل) الفقه القرآني ومرجعّية العقل 

ًا واقعًا، فمن من الواضح أن  القرآن الكريم ما دام من عند اهلل تعاىل  وكان حق 

الطبيعي أن ال يناقض الواقع بحسب رسالته األساسي ة، يف كل  مقام نحرز فيه أن ه 

ة، فإذا صاغ املوىل كالمه بصيغة  كان بصدد اإلخبار عن الواقع، وهذه نقطة مهم 

اإلخبار لكن نا وجدنا أن  مراده ليس هو اإلخبار، فال يمكننا أن نتكل م عن عدم 

عة عىل كونه بصدد أن خيربنا كشيئًا، وهذا مناقضة  كالمه للواقع؛ ألن  املناقضة متفر 

ل الباحث القرآين إىل أن  القصص  متامًا مثل بحث القصص القرآين، فإن ه لو توص 

عبارة عن صورة فني ة ختيلي ة غرضها تربوي روحي، فإن  اإلخبارات الواردة فيها لن 

للواقع، إذ ليس يف مقام احلديث عن الواقع يكون هناك معنى لفرض عدم مناقضتها 

 حتى يكون يف تنافيها معه تناقضًا.

وهذا أمر بالغ األمهي ة ومجب التنب ه له، ويكشف عن أن  عالقة النص  بالواقع 

ًا أ تنا املسبقة لطبيعة البيان الديني من حيث كونه إخباري  ًا  وختضع يف فهمها لنظري  رمزي 

ة تربوية فني ة ختيلي ة فإن  مطابقتها للواقع تتصغري ذلك. نعم عندما تك أو ل ون القص 

ال يف جانب  ؟ال وبجانب كون األغراض أو الرسائل التي فيها هل هي صحيحة أ

 مطابقة الوقائع للخارج.

د لكن سنتجاوز عىل مسألة عدم مناقضة القرآن  هذه النقطة املفصلية هنا، لنؤك 

دأ، والعقل هو الوسيلة أو إحدى الوسائل للواقع، فهي مسألة ثابتة من حيث املب

البرشية الكتشاف هذا الواقع، وهذا يعني أن ه من املمكن أن يكشف العقل هذا 

الواقع وخيرب القرآن نفسه عن هذا الواقع أيضًا، كام ومن املمكن أن ينكشف للعقل 
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نا أمام حاالت: ث عنه القرآن والعكس هو الصحيح، وهذا يعني أن   يشء ال يتحد 

ث  اْلالة األوىل: م لنا القرآن الكريم فكرًة أو معلومًة أو مفهومًا ال يتحد  أن يقد 

ل العقل إىل معطى معني  دون أن تكون يف القرآن  العقل عنه ال نفياً وال إثباتًا، أو يتوص 

م هذا  إكشارة إليه. ومن الواضح يف هذه احلال أن  املطلوب هو االحتكام إىل من قد 

 ما دام غري معارض بمرجعي ة معرفية أخرى.املعطى املعريف 

ث فيه هنا بني أن يكون القرآن ساكتًا واقعًا عن هذا املوضوع  وال فرق فيام نتحد 

رنا، أي أننا نحن الذين مل نجد يف النص   ث فيه العقل أو ساكتاً بحسب تصو  الذي حتد 

ث فيه العقل، وربام كان م دًا يف واقع وجوالقرآين كشيئًا يرتبط باملوضوع الذي حتد 

خر؛ ألنه عىل أي  من االفرتاضني لن تكون آلاألمر ولكن ه مل ينكشف لنا لسبٍب أو 

هناك مرجعية معرفي ة يف هذه احلال سوى املرجعية التي بدا لنا موقفها من موضوع 

 البحث.

لو حكم القرآن بأمٍر ما ـ عميل  أو علمي ـ فهل يفرتض إكامل  السؤال هنا: لكن  

ا فهل ال؟ ولو حكم العقل بأمٍر م ولنظر فيام يراه العقل يف املوضوع نفسه أاملسري، ل

 ال؟ ومجب الرجوع إىل القرآن الكريم للنظر فيام يديل به يف املوضوع أ

دة  واجلواب: لنا إليها يف الكتاب أو العقل يقينيًة مؤك  إذا كانت النتائج التي توص 

زم معريف أو علمي  بالرجوع إىل مصدر حاسمة وليس حوهلا كشبهة أو إكشكالية، فال مل

قه ما  آخر، فلو اكتشف العلم أمرًا ما ال مجب النظر يف موقف القرآن منه حتى نصد 

 املعطيات العلمي ة حاسمة وال تشوهبا التباسات، وهكذا احلال عىل اخلط  القرآين.دامت 

مخ ..﴿وال يناقض ذلك مرجعية التسليم للقرآن والرسول:  َكي اَم َشَجَر وَك فِيَحتََّى حيخ

لِياًم  وام َتسم َسليمخ َّا َقَضيمَت َويخ ِسِهمم َحَرًجا ممي وام يِف َأنفخ مم ثخمَّ الَ جَيِدخ فإن  ؛ (: )النساء ﴾َبيمنَهخ
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ث عنها اآلية الكريمة ظاهرة يف حال اخلالف واالختالف  هذه املرجعي ة التي تتحد 

م النبي يف املوضوع ويسل م له، ال يف مطلق األحوال، عىل أن  ظاهرها  بحيث حيك 

يل وإن أوحى بالعمومي ة إال أن ه من الصعب تّسية هذه اآلية لغري حاالت  األو 

عم، ن اخلالف القضائي أو اخلالف الذي حيتاج إىل حكم قضائي يفصل فيه النزاع.

بله، كام ال ق ﴾قضيت﴿ذيل اآلية يشري إىل عنوان عام وهو التسليم الذي يكون بعد 

 ح من سياق اآلية الكريمة.هو واض

إال أن ه مع ذلك، من املستحسن ـ معرفي ًا ـ أن ال خيرج اإلنسان بنتيجٍة يف أمر ما 

قبل مراجعة متام املراجع املعرفي ة ذات الصلة هبذا املوضوع؛ لتتكامل الصورة أمامه، 

ق  ح وهذا مرشوط بأن تكون املراجع املعرفي ة األخرى ذات صلة هبذا املوضوع أو هلا

 البت  فيه.

م العقل معطى معي ن اْلالة الثانية: م القرآن معلومًة معي نة ويقد  ًا يتصل أيض اً أن يقد 

 باملوضوع نفسه وهنا:

أن يتوافق املعطى العقيل والقرآين، وال إكشكال هنا، فيفرتض األخذ هبام معًا  أ ـ

 وتوكيد املعطى بمرجعي تني معرفيتني.

 لعقيل والقرآين، فيقع بينهام تعارٌض واختالف، وهنا:أن ال يتوافق املعطى ا ب ـ

م  ـ 1 أن ال يكون القرآن يف داللته ـ يف حد  نفسها ـ حاساًم، ومن الواضح تقد 

، و م اليقني عىل الظن  ابة يكون العقل حينئٍذ بمثربام العقل عىل القرآن هنا؛ لتقد 

 املساعد يف فهم الداللة وتصويب وجهتها يف الكتاب الكريم.

 :أن يكون القرآن يف داللته حاساًم، وهنا ينبغي التفصيل، وذلك أنه ـ 2

فمن الواضح أنه ال يولد فهٌم داليل يف الكتاب من  ،اً إذا كان املعطى العقيل بدهيي  

رأس إال بمعونة هذا املعطى البدهيي؛ ألن  املتكل م احلكيم يلقي كالمه آخذًا بعني 
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تزنة يف ذهنه وذهن السامع. وأوىل املشرتكات هي االعتبار املعطيات املشرتكة املخ

ّتا، ومعه فال يصح  فهم القرآن بمعزل عن هذه  البدهييات العقلية وما هو يف قو 

العقل  اتلكتاب العزيز خاضعًا ملعطياملعطيات البدهيية، األمر الذي مجعل فهم ا

لية أو الواضحة جدًا للجميع، فال يصح  فرض املعارضة واالختال لعقل ف بني ااألو 

 والنقل حينئٍذ، بل ال يولد الفهم النقيل إال يف ضوء الوعي العقيل املذكور.

أما إذا مل يكن املعطى العقيل بدهييًا، كام هي احلال الغالبة، بل حيتاج إىل نظر 

ل إليه، بحيث ال يكون حارضًا يف الذهن اإلنساين العام، فاملعروف  ومراحل للتوص 

نا تأويل النص  القرآين بام ينسجم مع هذا املعطى العقيل بني علامء املسلمني ه

 .فيرصفون اللفظ عن داللته

ون لذلك تارًة بأن  القرآن ال يناقض الواقع، واملفروض أن  العقل كشف  وحيتج 

ا  ه القرآن عن اخلطأ بالتأويل، وأخرى بتصوير الرسالة القرآنية عىل أهن  الواقع، فننز 

ة ظني ة بام  َم داللة ظهوري  م العقل عليه تقد  ًة يف جدار النص الكتايب ليتقد  يفتح كو 

.  اليقني عىل الظن 

ة املعتزلة والعدلي ة واإلمامية وغريهم ربام يصح  لنا أن نقول بأن ه و قد قامت نظري 

 عىل هذا املنهج عرب مقولة املجاز.

لكن  هذا الكالم يمكن التوق ف عنده ملي ًا، من حيث خضوعه للمنهج 

يولوجي ال العلمي املوضوعي املحايد، وذلك أن ه مهام دافعنا عن هذا الكالم األيد

ن من اجلواب عن السؤال املعريف العقالين الذي سيثريه هذا الوضع وهو:  فلن نتمك 

ة العقلية الفالنية التي  إذا كان حقًا قد أراد اهلل هذا املعنى الذي يتالءم مع النظري 

كان كالمه ـ بحسب اإلفادة اللغوية ـ عىل عكس مراده؟ ظهرت فيام بعد، فلامذا إذًا 
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وهل هناك نظام لغوي وداليل حكيم يطلق الكالم ليفيد معنى معني  دون أن يكون 

هذا املعنى هو املراد احلقيقي للمتكل م، معتمداً يف فهم املعنى احلقيقي له عىل معطيات 

ة بعد قرون مع ال لت إليها البرشي  ة حتليلية توص   مها؟!فلسفة والعلم وغرينظري 

ومهام حاولنا تصوير الدالالت الظنية واستفدنا من نظام احلقيقة واملجاز يف اللغة 

مة، ما مل نغري  من فهمنا لبنية اخلطاب  فسنبقى مطاَلبني باجلواب عن هذه األسئلة املتقد 

ر العل ل ـ بأن ه خطاب نخبوي ال ُيفهم إال بعد تطو  م، وقد والقرآين فنقول ـ من األو 

ر العلوم للعجز عن صياغة فكرته  كان مضطرًا إلفادة عكس مراده للعوام قبل تطو 

 بغري ذلك!!

من هنا، فنحن نعتقد أن  قضايا من نوع التجسيم والتشبيه والعصمة واملعاد 

الروحاين واجلسامين وقدم العامل وحدوثه وعلوم األنبياء واألولياء وإمكاناّتم 

ة يف موردها عرب  ،وغري ذلكالتكوينية ورؤية اهلل  ال يمكن حل  إكشكالية اآليات الدال 

القول بالتأويل، خضوعًا للعقل، وتسمية ذلك توفيقًا ومصاحلة بني العقل والنقل، 

فإن  املصاحلة تقع عندما يظل  كال املصدرين املعرفيني عىل مكانته ونحاول اكتشاف 

ض، أما ئج ترفع التنايف والتعارأنظمة داخل كل  مصدر معريف تستطيع إخراجنا بنتا

رصع أحد املصدرين املعرفيني لصالح اآلخر حتت اسم التأويل فهذه ليست مصاحلة 

 بل رصع ومصارعة.

وهلذا نفرتض أن  حل  مثل هذه اإلكشكاليات يكمن يف التفتيش داخل نظام اللغة 

يل عن املراد من هذه اآليات، و نالقرآنية ع رنا األو  ل تصو  إال فال مؤرشات تعد 

مناص من اإلقرار بوجود تعارض مستقر  يفرض علينا إما إعادة النظر يف أصل 

ًة  ة املعرفية املضمونة للكتاب أو العقل، أو يف فهمها وإعادة اكتشافها مر  املصدري 
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.  أخرى، وإال فعلينا االعرتاف بالعجز عن العثور عىل حل 

هلل مل تصلح للقرينية عىل كالم اويبقى أن أكشري أخريًا إىل أن  العلوم األخرى وإن 

ة  سبحانه؛ لعدم قريني ة كالم كشخٍص يف فهم كالم كشخص آخر، إال أن  العلوم النظري 

يمكنها أحيانًا كثرية أن تنب ه املفّس  والباحث والفقيه لداللٍة يف النص  أو إكشارة أو 

، وهذا ما اقرينة مل يسبق له أن انتبه إليها من قبل، نظراَ ً ملستوى ونمط تفكريه  خلاص 

ة ـ الفلسفي ة واإلنساني ة والطبيعي ة ـ منب هات للوعي الداليل يف  مجعل العلوم النظري 

، ال قرائن عىل هذا الوعي، بام حتمله القرينة من معنى يف الُبنية البيانية يف اللغة.  النص 

 كلمة أخرية

ات ذه الوريقنكتفي هبذا القدر من تناول هذه املوضوعات، وقد كان هدفنا يف ه

ات التي تتصل بأبرز امللف   ،تقديَم ما ُيشبه املدخل أو اخلارطة املنظ مة بعض اليشء

و الحظنا ما التطبيقي، ول مرشوعهاالنطالق يف ين أن يعاجلها قبل آينبغي للفقه القر

أثرناه يف عناوين هذه الوريقات وما يف مضموهنا فربام يكون هو أبرز القضايا التي 

وث متثل ىل مجلة بحإضافة إين من خالهلا، ول فقه قرآصأصار إىل تدوين ينبغي أن ي

، قهصول الفأىل علم القرآين وغريه يمكن الرجوع فيها إمشرتكات بني البحث 

 .كبعض مباحث األلفاظ والتعارض

وله صأين من ناحية آكشبه باملّسد ملوضوعات هذا الفقه القرأثرناه هنا هو أفام 

ين قائم آطريقة يمكن االكشتغال اهلادئ عىل تأسيس وعي فقهي قرنيته، وعرب هذه الوبُ 

ق ومتمركز وجمتمع يف مكان واحد، وقدياًم كان الكثري من أعىل بحث  صويل معم 

ة األ ر ـ يفردون القرآن بالبحث فيام يتصل بقضايا خمتص  صوليني ـ بل حتى زمن متأخ 
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مة كتابنا وأرشنا ليشء يتصل بذلك يف ،به، ونحن نؤي د هذا املقرتح حجية ) مقد 

ة لوحدهافرد منظومة األ، بحيث تُ (السن ة  .بحاث املتصلة باملصادر االجتهادي 

البًا غال نجد ـ السيام اإلمامي ة ـ رة صولي ة املتأخ  ففي الكتب األ ،ومع األسف

فصاًل حتت عنوان القرآن وال حتت عنوان السن ة، بل نجد يف باب احلجج عناوين 

وداخل  ..الواحد، واإلمجاع، والشهرة، والعقل، وحجية الظهورمثل: حجية خرب 

ض حلجية ظهورات القرآنحجية الظهور يُ  ثنا  .تعر  وأغلب املوضوعات التي حتد 

ض  حكام تارًة، آيات األسلم مبعثرًا يف فقه ا الباحث املهلعنها يف هذه الوريقات يتعر 

مع جُت  نا أنواقرتاُح  .ثةويف التفسري وعلوم القرآن ثال ،صول الفقه أخرىويف أ

ع فيصويل قرآين من خالل البحث املأىل تكوين وعي تفهرس ويصار إو ها إن كشاء وس 

 اهلل.
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 متهيد

ينية اهد الديعد  علم فلسفة الفقه من العلوم املقرتحة اجلديدة يف أوساط املع

ة، وال يعود تاريخ طرحه بشكل جاد  يف هذه األوساط إىل أكثر من واحلوزات العلمي  

ته وأبعاده وعالقته ونصف عقدين  من الزمان. وقد ثارت حول هذا العلم وهوي 

بسائر العلوم الدينية، السيام الفقه وأصوله، جداالت تشبه ـ إىل حد  ما وإن بدرجة 

ة منذ ربع أخف  ـ تلك التي ثارت  حول أطروحة علم الكالم اجلديد التي برزت بقو 

 قرن تقريبًا.

ح إىل مفهوم هذا العلم ودوره  ويعود بعض اجلدل يف املوقف من هذا العلم املقرَتَ

ة املوكلة إليه، ففيام يالحظ يف بعض األوساط وضوٌح يف الرؤية إزاءه  وطبيعة املهم 

أوساط أخرى كشعورًا بأن  هذا العلم ليس  وحتديٌد ملساحته ودائرته ودوره، نجد يف

سوى حماولة جلمع بعض املوضوعات الرضورية املعارصة التي مل يعاجلها البحث 

د ملتقى ملوضوعات عشوائية ال يربط بينها سوى  له إىل جمر  االجتهادي السائد، مما حيو 

إما ال  احلاجة املعارصة إىل بحثها واالعتقاد بأن  الفقه واألصول بوضعهام احلايل

يستوعبان هذه املوضوعات أو ال يقدران عىل معاجلتها بالذهنية التي يملكها هذان 

 العلامن.
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ف  ـ سوف نحاول يف هذه الوريقات املتواضعة أن نتعر   ،لعلمعىل هذا اـ باختصار 

د هوي   ته، وندرس رضورته وجدوائيته، ونرصد ملفاته وموضوعاته، ونتخذ ونحد 

لكن نا لن نخوض يف  .رد  والتأييد الذي حظي به هذا العلمموقفًا منه وسط جدل ال

ل ب املتصلة بفلسفة الفقه وفهمها وتعريفها والتعريف هبا، تفاصيل هذه البحوث

لةإسنكتفي بجولة عابرة؛ ألن  التفاصيل ُتتاج   .ملقامال يسعها ا ىل بحوث مطو 

لعلمية املحافل ا مجب أن نشري إىل تراجع حضور هذا العلم يف ،لكن قبل ذلك كل ه

األخرية، ورغم أن  بعض اجلامعات الدينية قد تبن ته مادًة درسي ة  ةيف السنوات العرش

درس بشكل منفصل برصف وإن كانت موضوعاته تُ  ،إال أن  اجلدل حوله قد تراجع

 تها والتئامها داخل علٍم مستقل باسم فلسفة الفقه.النظر عن هوي  

الت حمدودة كذلك للحديث عن فلسفة أصول ونشري أيضًا إىل أن ه جرت حماو

الفقه، وعقدت بعض املؤمترات والندوات يف هذا اإلطار يف املعاهد الدينية الكربى، 

لكن ها مل حتَظ بأي  حتويل من سياق طرح عنوان إىل سياق مرشوع، فضالً عن تأسيس 

ة حتت هذا العنوان، ختتلف في علم. مت جمموعة من الدراسات اجلاد  ينها ام بنعم قد 

يف نوعي ة موضوعاّتا قربًا وبعدًا، مثل فلسفة أصول الفقه للشيخ صادق الرمجاين، 

وفلسفة أصول الفقه لألستاذ حسن معل مي، ودراسات يف فلسفة أصول الفقه 

والرشيعة ونظرية املقاصد للشيخ عيل حب  اهلل، وكذلك بعض املسامهات التي 

مها الشيخ مهدي اهلادوي الطهراين و  غريه.قد 

مية املتصلة  ف عىل فلسفة الفقه، البد  من بعض املعلومات املقد  هذا، ولكي نتعر 

 بفلسفة العلم أو الفلسفات املضافة ونحوها.

 اهلوّيةو التعريف معاملفلسفة الفقه،   

د لعلم فلسفة الفقه تعريفًا واضحًا؛ ألن  مباحث التعريف  من الرضوري أن نحد 
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 وريًة يف حالتني:املتصلة بالعلوم تغدو رض

عندما يقع تداخل خمل  بني العلوم يوجب استخدام مناهج علم ما يف  األوىل:

موضوعات علٍم آخر دخلت فيه خيتلف عنه يف املنهج، فلتفادي االضطراب الناكشئ 

دة.  عن هذا النوع من التداخل يشتغل العلامء عىل وضع تعاريف حمد 

، حيث يغدو وضع تعريف له عندما يكون علٌم ما يف طور ال الثانية: والدة والنمو 

ف عليه وضبط قواعد العمل يف موضوعاته  رضوريًا؛ نظرًا للحاجة إىل التعر 

ومسائله، ومتييزه عن غريه بام يفرض وجوده وعدم قيام غريه مكانه، ومن ضمن 

 ذلك حتديد مقدار رضورة هذا العلم وعدم وفاء غريه بدوره.

سنجد هاتني احلالتني موجودتني فيه؛ فهو من جهة  وإذا الحظنا علم فلسفة الفقه

ومعامله وهويته  .: مرشوع علم، ومقرتح علمعلٌم حديث الظهور، أو بتعبري أدق  

وامتيازه عن غريه ومديات رضورته وحاجته ماتزال حمل  نقاش، كام أن  بعض 

ـ متداخلة أو حيتمل فيها التداخل مع علوٍم أخرى،  ـ كام سوف نرى  ألمر اموضوعاته 

 الذي يستدعي تعريفًا جليًا وواضحًا حوله.

وال نقصد بالتعريف ما يفعله اجلدل العلمي املدريس أحيانًا يف قضايا التعريف 

ة اجلملة التي نختارها للتعريف من حيث جامعي تها من الرصاع عىل حتديد نوعي  

ائدة تذكر ال ف رون، فهذا يف تقديري مماومانعيتها كام فعل علامء أصول الفقه املتأخ  

فيه، وإنام نريد أن نبني  ـ بأي  طريقة ـ صورًة واضحة عن هذا العلم بعيدًا عن الرصاع 

 اللفظي يف هذا القيد أو ذاك.

 واإلضافة اإلطالق بني الفلسفة  

ل قضي ة تواجه الباحث يف جمال فلسفة الفقه هي األرسة العلمية التي ينتمي  وأو 
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 قل املعريف الذي ينضوي هذا العلم ضمنه، إن ه الفلسفة املضافة.إليها هذا العلم، واحل

 فالفلسفة تنقسم ـ بتعبرٍي من التعابري ـ إىل قسمني:

وهي تلك التي تبحث يف الوجود وقضاياه كالفلسفة  الفلسفة املطلقة، ـ1

 اإلسالمي ة املعروفة، ويصح  أن نعرب  عنها بالفلسفة دون أي  تقييد أو إضافة.

اإلضافة  هما، وهذ وتطلق عىل كل  فلسفة تضاف إىل حقلٍ  سفة املضافة:الفل ـ2

 هلا معنيان:

كفلسفة النفس، من حيث البحث فيها عن حقيقة  األول: اإلضافة إىل أمٍر واقعي،

دها وغري ذلك ، وهبذا املعنى يمكن جعل الفلسفة املطلقة مضافًة من النفس وجتر 

 قول مطلق.حيث إمكاني ة نسبتها إىل الوجود ب

ومن هذا النوع استخدام الفلسفة مضافًة إىل فيلسوف أو إىل مدرسة أو إىل مكان 

أو إىل زمان، مثل: فلسفة أرسطو، وفلسفة التنوير، وفلسفة القرون الوسطى، 

وفلسفة املرشق، فإن  اإلضافة هنا إىل أمٍر وجودي، لكن ه غالبًا من إضافة اليشء إىل 

 الفاعل.

كأن نأخذ علاًم من العلوم ثم نضيف إليه  إىل أمٍر معريف علمي،الثاين: اإلضافة 

الفلسفة، ويكون معنى ذلك هو البحث عن فلسفته، كفلسفة األخالق، وفلسفة 

 اللغة، وفلسفة الفيزياء، وهكذا..

بل يمكن أن نجمع العلوم كل ها وندرس فلسفتها بوصفها ظاهرة معرفية عامة ال 

                                           
( انظر: عبداحلسني خّسوبناه، نظرية ديده باين )فلسفة مضاف تارخيي ـ منطقي به مثابه نظرية 1)

ل در علوم(، فصلية انديشه نوين ديني، العدد  م؛ وصادق الرمجاين، 2007، صيف 16: 10حتو 

 .99ـ  97: 7، جمل ة قضايا إسالمية معارصة، العدد فلسفة الفقه
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ما ينتج علم فلسفة العلم الذي كشهد رواجًا عظياًم يف ختص  علاًم من العلوم، وهذا 

 القرن العرشين.

ويف سياق النوع الثاين من الفلسفة املضافة، نالحظ أن  الظروف التي ولدت فيها 

ت بمجال  الفلسفة املضافة هي ظروف املدارس الفلسفية الغربية التي اهتم 

ك الغرب ـ مع عامنو  ئيل كانط وغريه ـ بنياملعرفيات )ايبستمولوجي(، فقد فك 

اليشء يف مداركنا واليشء يف نفسه، واكشتغلوا عىل صورة األكشياء يف ذهن العامل  أكثر 

 ًا كبريًا.و  يف اخلارج، فنام علم املعرفة نم من واقع األكشياء

علم املعرفة أخذ شكلني من الظهور يف الدراسات االيبستمولوجية ومن املعلوم أن  

 اْلديثة، مها:

يل،علم ـ  1 وهو الذي يبحث حول اإلدراك البرشي وأرساره، وكيفي ة  املعرفة األو 

د املعرفة عند اإلنسان  وما مدى صدقي ة املعرفة أو ،وكيف تتنامى وتتكاثر ،تول 

 واحلضور والوجدان أ والعقل أ وقيمتها؟ وهل املرجعيات املعرفية هي احلس  أ

ب منها أ  يشء آخر؟ ومرك 

فة املسلمون يف القرن العرشين يف دراساّتم املعرفية، مثل وهذا ما تناوله الفالس

 ..و السيد حممد باقر الصدر والعالمة الطباطبائي والشيخ مرتىض املطهري

ل ل وحي ،ةوهو الذي يرصد ما حصل من العلوم البرشي   علم املعرفة الثانوي، ـ 2

مية اإلنسانية من هذه العلوم حتلياًل خارجيًا، أي إنه حياول أن يدرس الظاهرة العل

د كشبكة العالقات فيها ونظامها وتفاعالّتا  ،اخلارج ال بوصفه جزءًا منها، وحيد 

 .بوصفها أمرًا واقعاً  وأمثال ذلك

ة وولدت فلسف ،ومن هذا النوع الثاين ظهر االجتاه التارخيي يف دراسة العلوم
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ة )علٌم ما بعينه(. ة )كل  العلم( واخلاص   العلم العام 

ازدهاراً كبريًا يف القرون األخرية، فيام غلب عىل ـ بنوعيه ـ علم املعرفة وهبذا كشهد 

 رين )الصدر، الطباطبائي،الفلسفة اإلسالمية ما قبل احلكامء الثالثة املتأخ  

 ،واملطهري( الطابع الوجودي، أي فلسفة الوجود التي حتاول دراسة الوجود نفسه

ها مثل بحث الوجود الذهني وبحث وإن أطل ت عىل الذهن واملعرفة يف بعض مباحث

 .وغري ذلك حقيقة العلم ومسألة احتاد العقل والعاقل واملعقول

 وعىل هذا األساس، يمكن تصنيف العلوم إىل قسمني:

وهي التي تعالج أمرًا واقعيًا، إما عامًا  القسم األول: العلوم ذات الدرجة األوىل،

ًا كفلسفة  ة أو خاص   .الروح أو فلسفة الذهن أو نحو ذلككالفلسفة العقلي ة العام 

وال فرق يف هذه العلوم بني الطبيعيات والرياضيات واإلنسانيات واإلهلي ات 

ل والتي تعالج ظاهرة اإلدراك عند  وغريها، وتدخل فيها علوم املعرفة بشكلها األو 

 اإلنسان، فهذا القسم موضوعه الواقع.

هي التي تعالج العلم نفسه، ال أهنا و القسم الثاين: العلوم ذات الدرجة الثانية،

ًة.تعالج ظاهرة واقعية خارجية،   فهي تعالج العلم بالواقع، وهلذا كانت ثانوي 

يها بفلسفة العلم أو فلسفة العلوم، وه م ذا القسوهذه العلوم هي التي نسم 

كان موضوعه واقعي ًا من حيث واقعي ة ظاهرة العلم  موضوعه العلم نفسه، وإن

 نفسها.

ا التقسيم مقبوٌل، وإن أمكن من وجهة نظري إرجاع الثاين إىل األول إذا وهذ

ل بأن ه الواقع األعم من اخلارجي والذهني والنفس األمري نا الواقع يف األو  كام  ،فّس 

 رشنا آنفًا.أ



 195 ...................... ةاملدخل إىل فلسفة الفقه، دراسة يف اهلوّية واملساحة واجلدوائّي

 العلم؟ فلسفة هي ما  

 يعد  تعريف فلسفة العلم يف حد  نفسه موضوعًا إكشكالي ًا يوجد خالٌف حوله،

 لصدد احلديث عن تعريفات ثالثة هي:اويمكن يف هذا 

إن  فلسفة العلم هي تلك التأم الت النظرية والتحليلية التي التعريف األول: 

 .يف ضوئها وكشفها بشكل أعمق وأبنييمكن فهم نظريات هذا العلم 

 هذا التعريف قد يواجه مشاكل:

ق تفسريها  إن  نظريًة ما عندما تبحث يف علمها اخلاص   أوالً: هبا فإن  ذلك حيق 

وحتليلها وفهمها، فام معنى أن تأيت فلسفة هذا العلم لتكون مسامهًة يف تفسريها 

 ورشحها وتبيينها؟

ٍة ما يف داخل علمها اخلاص   وقد أجاب أنصار هذا التعريف بأن  البحث عن نظري 

ن  البحث عيبقي اإلنسان أسريًا لدراسة هذه النظرية ضمن حدود هذا العلم، فيام

ة البحث والنقد  النظرية نفسها من خارج إطار هذا العلم يعطي اإلنسان حري 

 والتحليل.

ولعل  هذا الدفاع عن هذا التعريف يكون صحيحًا عندما يكون املجال جمال 

الدراسات اإلنسانية والدينية؛ ألن  الباحث قد ينزع نزعًة تأويلية أو دفاعية أو جدلية، 

 ة.لم ليقرأ األمور من اخلارج بنظرة تأملية فلسفي  فيأيت فيلسوف الع

إن ه ال يبني  املنهج اخلارجي املعتمد، بل تندرج فيه حتى البحوث الداخلية  ثانيًا:

 بل مطلق الدراسات حول أي  قضي ٍة من القضايا.

                                           
ـ  59( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: أمحد مبل غي، بيش درآمدي بر فلسفة فقه، جملة فقه، العدد 1)

60 :6. 
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إن  فلسفة العلم هي العلم الذي يقوم بدراسة اخللفي ات املعرفية التعريف الثاين: 

ات الَقب لية التي ينبني عليها هذا العلم، فيقوم بتحليلها ومقارنتها واملصادر

 واكتشافها.

وقيمة فلسفة العلم حينئٍذ تكمن يف أن  أغلب علامء ذلك العلم ال يلتفتون إىل 

 األصول القبلية التي ُبنيت نظري اّتم عليها، فيأيت فيلسوف العلم ليرشحها وحيل لها.

 العلم من اخلارج هلا كشكالن:إن  دراسة التعريف الثالث: 

وهي التي حتاول تناول هذا العلم  الشكل األول: الدراسة ذات املنهج التارُيي،

ره وعالقاته بسائر العلوم وعنارص  بطريقة توصيفية حتليلية، فرتصد تارخيه وتطو 

راّتا املوضوعية وكذلك عنارص الضعف وغري ذلك. ته ومرب  وهذا هو املنهج  قو 

 ة.دراسة اخلارجي  الوصفي يف ال

ويقصد هبا أن ال يكون  الشكل الثاين: الدراسة ذات املنهج املعياري املنطقي،

التوصيف هو حمط  نظر الباحث، وإنام غرضه الكشف عن منهج هذا العلم 

 .وأساسي اته، ومعايري الترشيح العلمي فيه لألمور

كم حيحال هذا العلم، فم و  قيفإن ه حيق  هلذا النوع من الدراسة أن  ،ويف هذه احلال

ات معرفية غري مربهنة أو حتوي مشاكل بوجود خلل منهجي فيه أو وجود خلفي  

 وهكذا.

وعليه، ففلسفة العلم تعني البحث اخلارجي حول العلم وفقًا للمنهج املعياري 

مًة الزمة  ل مقد  واملنطقي ال املنهج التارخيي الوصفي، وإن كان املنهج الوصفي يشك 

 كم عىل هذا العلم أيضًا.ورضورية للح

ل يميل إىل املنهج الوصفي التحلييل؛ ألنه  ويبدو من املقارنة، أن  التعريف األو 



 197 ...................... ةاملدخل إىل فلسفة الفقه، دراسة يف اهلوّية واملساحة واجلدوائّي

يسل ط الضوء عىل جانب جتلية املوضوعات املبحوثة يف هذا العلم، أكثر من تركيزه 

 عىل اجلانب املعياري الذي يسمح باحلكم عىل العلم سلبًا أو إمجابًا.

ين فهو أقرب إىل اجلانب املعياري، فيمكن أن يستوعبه التعريف أما التعريف الثا

 الثالث.

وبذلك قد نحصل عىل تعريف جامع بني النزعة الوصفية والتارخيية واملنهج 

ف فلسفة العلم بأهنا  ته وحركته ومناملعياري احلكمي، فنعر  هجه النظر إىل العلم وهوي 

رة إنسانية قائمة، بام حيق ق فهم وأصوله ومصادراته من زاوية خارجية تفرتضه ظاه

 .يمه معاً والعلم وتق

 الفقه فلسفة تعريف  

م يمكن تقد مت ام أكثر من تعريف لفلسفة الفقهيوفقًا ملا تقد  لكثري من ، وقد قد 

ض إىل الكثري منها، السيام بعدما سنط لع عليه من  التعريفات التي ال حاجة للتعر 

ة الفقه م فلسفة الفقه، فمثالً تعريف بعضهم لفلسفموقفنا من حتديد بعض مسائل عل

ا النظر العقيل يف الفقه، تعريٌف ضعيف؛ فام معنى النظر العقيل يف الفقه؟ وهل  بأهن 

نقد الفقه من فلسفة الفقه؟ وهل الدفاع عن األحكام الفقهي ة عقليًا هو من فلسفة 

قه ية املؤث رة يف الفالفقه؟ وهل البحوث العقلي ة يف علم الكالم واألصول العقل

 واملتصلة به هي من فلسفة الفقه؟!

وهكذا احلال يف تعريف بعضهم بأن ه العلم الباحث يف كلي ة الفقه وعمومي ته، فإن  

 هذا األمر مسألة من املسائل، وليس علاًم من العلوم.

ة والتصديقي ة  ري  وكذلك تعريف بعضهم بأن ه العلم الباحث يف املبادئ التصو 

، فإن  الكثري من البحوث الفلسفي ة والكالمي ة واحلديثية والرجالي ة واألصولية للفقه
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هي من مبادئ الفقه، فيلزم إدخاهلا يف فلسفة الفقه! بل يلزم إدخال العلوم التي 

ًا. ل مبادئ لعلوم أخرى يف فلسفة تلك العلوم، وهذا غريب حق   تشك 

ل يف هذا ا كشهرّتا، حتى ال نطيهلذا سنكتفي ببعض التعريفات البارزة، والتي هل

 :املجال، وهي

ل:  ن )ومجيب عفلسفة الفقه، هي ذلك العلم الذي يدرس الفقه التعريف األو 

بوصفه ظاهرة تارخيية اجتامعية دراسة خارج دينية ال تقوم عىل سؤال: ما هو الفقه( 

 .أي  معتقد إيامين مسبق

ا اجلواب عن السؤال التايل: م حياول هذا التعريف أن يعطي لفلسفة الفقه جمال

لكن  ة علم الفقه،هو هذا العلم يف املناخ التارخيي واالجتامعي؟ فهو يبحث عن هوي  

ه ظاهرة وإنام باعتبار ،ال بوصفه صورًا ذهنية يراد دراستها بطريقة فلسفة الوجود

تارخيية إنسانية، والنقطة األهم أن  هذا التعريف يفرض اخلروج من كل  أكشكال 

كشتغال الفقهي الداخل ـ ديني، ففيلسوف الفقه عنده ليس فقيهًا معتقدًا بأصول اال

 االجتهاد، وإنام هو رجل حمايد يرصد الظاهرة دون أن يعتقد هبا.

ومرد  هذه الفكرة إىل أن  الوصول إىل احلقيقة حيتاج أحيانًا لرتك االعتقاد هبا أو بام 

ل حاج بًا أمام رؤيتها عىل ما هي عليه، فالذي يتصل هبا؛ ألن  هذا االعتقاد قد يشك 

يعتقد بالقرآن الكريم قد ال يرى تناقضاته لو كانت فيه، بينام الذي ال يؤمن به كتابًا 

من عند اهلل قد يرى فيه ما ال يراه املعتقد، والعكس هو الصحيح؛ هلذا نحن بحاجة 

 إيامين.غري عىل أساس لتكون إىل القراءة اخلارجية هذه 

ظ عىل قيد  ويبدو من ؛ حيث «عدم وجود ُبعد إيامين مسبق»بعض العلامء أنه يتحف 

                                           
 .13ـ  12: 7( حممد جمتهد كشبسرتي، فلسفة الفقه، جمل ة قضايا إسالمية معارصة، العدد 1)
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 ات مسبقة هو الفلسفة األوىل فقط، وأما غريه فاليرى أن  العلم الذي ليست له خلفي  

ر من  خيلو علٌم من سياق معريف يقوم عليه، فلامذا يراد لعلم فلسفة الفقه أن يتحر 

 ؟!.السياق املعريف العقدي الذي يقوم عليه

وقد حياول أنصار هذا التعريف اجلواب هنا بأن نا عندما نأخذ قيدنا هذا فنحن ال 

لم، وإنام ة فلسفة العنريد رفض الُبعد العقدي املسبق ليكون الرفض قيدًا يف هوي  

الفقه،  ة علم فلسفةنقصد من التعريف عدم أخذ قيد الُبعد العقدي املسبق يف هوي  

يبحث يف كذا وكذا بال قيد السياق اإليامين املسبق،  وكأننا نقول: هو العلم الذي

إيامين وغري  :وينفتح علم فلسفة الفقه عىل سياقني املشار إليه، كشكالاإلوبذلك يرتفع 

إيامين.

فلسفة الفقه هو العلم الذي يبحث عن األصول واملصادرات التعريف الثاين: 

 .التي يقوم عليها هذا العلم وال تبحث فيه

ذا التعريف من الفكرة القائلة بأن  لكل  علم مصادراته وبنياته التحتية ينطلق ه

التي تبحث يف علم آخر سابٍق عليه، حتى نصل إىل علم الفلسفة األوىل، فنحن يف 

ات االستدالل املنطقي، ومع ذلك ال علم الفقه مثاًل ندرس ونربهن وفقًا ألساسي  

ت إليها مج نبحث قضايا املنطق داخل الفقه؛ ألن  العلوم يعًا مرتبة بطريقة توكل املهام 

 بطريقة موزعة توزيعًا تراتبيًا.

وإذا طب قنا هذه الفكرة عىل علم فلسفة الفقه، سنجد أنه يعتقد بأن  األصول 

ه مل تعالج يف هذ ،واملصادرات التي بني الفقه عليها أو االجتهاد الرشعي عموماً 

                                           
، 75، 71ـ  67: 7الفقه، جمل ة قضايا إسالمية معارصة، العدد  ( انظر: نارص كاتوزيان، فلسفة1)

 .80ـ  79
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نا ملعاجلتها يف   مرحلة مسبقة هي مرحلة فلسفة العلم.العلوم الرشعية مما يضطر 

ووفقًا هلذا التعريف ستكون لفلسفة العلم القدرة النقدية واملعيارية؛ ألهنا قد 

ة يف األساسيات التي يقوم الفقه عليها.  تساعدنا عىل الكشف عن نقاط ضعف أو قو 

فلسفة الفقه هو العلم الباحث يف املناهج التي تستخدم يف التعريف الثالث: 

ة ا ته التارخيية، كام ال نبحث خاص  لبحث الفقهي، فنحن يف هذا العلم ال نبحث يف هوي 

يف مصادراته القبلية، وإنام نبحث يف كل  عنارص املنهج املستخدم، من حيث كونه 

عقليًا أو نقليًا، وما هي مصادراته؟ ومن حيث كونه عرفيًا أو فلسفيًا أو غري ذلك، 

 ملنهج تكون هي املعرب  عن فلسفة الفقه.فكل  الدراسات التي تتصل با

م لفلسفة الفقه تعريف مجمع هذه التعريفات  التعريف الرابع: ومن املمكن أن يقد 

كل  دراسة خارج فقهية تعمل عىل رصد علم الفقه رصداً توصيفياً الثالثة، فيكون هو 

، بعقلي ة قاتهوُتليليًا ومعياريًا هلويته ومساراته ومصادراته ومناهجه ومساحاته وعال

 .فلسفية غري متقي دة بالرضورة باإلطار االعتقادي

 الفقه فلسفة موضوع  

فلسفة مضافة إىل علم  موضوع هذا العلم هو الفقه نفسه؛ ألن  موضوع كل   إن  

هو ذلك العلم نفسه الذي أضيفت إليه، غاية األمر أن  جهة البحث فيه ويف قضاياه 

 .تكون من زاوية خارجية

ي ز فلسفة الفقه عن غري الفقه من العلوم هو أن  موضوعها الفقه وليس فام يم

كذلك موضوع علم الفيزياء أو الطب  أو التأريخ، أما ما يمي ز فلسفة الفقه عن علم 

الفقه نفسه فهو أن  علم الفقه يدرس قضاياه من زاوية داخلية فيام فلسفة الفقه تدرس 

 ة.رجي  علم الفقه بنفسه وقضاياه من زاوية خا
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لكن من الرضوري أن نعرف هنا أن  الفقه الذي يقع موضوعًا لعلم فلسفة الفقه 

 هو:

العلم الذي يبحث يف الرشيعة، وليس الرشيعة نفسها، فنحن ال ندرس يف  أوالً:

اإلسالمية التي جاء هبا رسول اهلل|، وإنام الذي يدرسها  فلسفة الفقه الرشيعةَ 

 .اكتشافها أو رصد أرسارها وخفاياها حماوالً  ،هو علم الفقه أو غريه

ففلسفة الفقه ترصد الفقه بوصفه جمموعًة مرتاكمًة من اجلهود البرشية  ،ومن ثم  

التفسريية التي عملت خالل قرون عىل اكتشاف الرشيعة وفهمها وحتليلها وقراءّتا 

دة.  من زوايا متعد 

جمموعة  وهذا يعني أن  موضوع فلسفة الفقه ليس هو الفقه الصحيح، بل

ة التي حتتوي الصواب واخلطأ معًا، وال ينحاز علم فلسفة الفقه ـ الدراسات الفقهي  

بل  ،ةات الفقهي  من حيث منطلقات البحث ـ للصواب أو للخطأ يف تلك النظري  

يرصدها عىل معياٍر واحد، وإن أمكن ـ كام سيأيت ـ أن يكون له دوٌر الحق مساعد يف 

 التصويب والتخطئة.

تناولت فلسفة الفقه الرؤية الصحيحة للفقه من وجهة نظر فيلسوف  وحتى لو

ة، بل تأخذها  ة أو بوصف الصح  الفقه نفسه، فإهنا ال تأخذها من زاوية الصح 

 ة.بوصفها جهودًا برشية علمي  

وهبذا التمييز بني الفقه والترشيع يمكن أن نعل ق بالنقد عىل من كتب يف تاريخ 

ا تاريخ الترشيع، فإن قصد بالترشيع املعنى املصدري مل الفقه اإلسالمي حتت عنوان

صح  له أن يأخذ القرون الالحقة، أما إذا قصد املعنى املفعويل، أي تاريخ الترشيعات 

اإلسالمية يف تعاطي الفقهاء معها مثاًل كان كالمه صحيحًا، فالتمييز بني الرشيعة 
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ع وبني الفقه بوصفه عماًل فهمياً  للغوي كام تستدعيه الداللة ا بوصفها فعل املرش 

 )الفقه: التأمل العميق، الفهم( رضوريٌّ بالنسبة لفيلسوف الفقه.

ذهب بعض الباحثني املعارصين إىل القول بأن  فلسفة الفقه ال تتناول الفقه  ثانيًا:

ه، وبنى ة؛ ألنه نتيجة الفقه وليس الفقه نفسغري االستداليل، مثل فقه الرسائل العملي  

 .حث عىل ذلك أن  فلسفة الفقه تساوي فلسفة االستنباطهذا البا

يل يتصل  إال أن   هذا الفهم ال يبدو صحيحًا؛ ألن  فلسفة الفقه تتناول كل جهٍد أو 

إن  صياغًة قانونية للقضايا الفقهية؛ ف ماستدالالً أ مبالفقه نفسه، سواء كان رشحًا أ

بل تلعب دورًا  ،ًا بالنسبة إىل الفقهالصياغات القانونية )الفتاوى( ليست أمرًا هامشي

ره، فبياهنا القانوين ومنهجتها وتبويبها وغري ذلك يمكن  جوهريًا يف تكوينه وتطو 

 .اته وغري ذلكلفيلسوف الفقه أن يدرسه من خالل حتليل مصادراته وخلفي  

وال موجب حلرص الفقه باالستدالل إال أن يكون فهمنا لفلسفة الفقه أهنا العلم 

ميًا الذي  مات االجتهاد، فكأهنا تكون علاًم مقد  يريد الكشف عن أحد مقد 

لالستدالل فرتتبط به، إال أن  هذا الكالم وإن كان صحيحًا كام سيأيت، لكنه ليس 

 مطردًا يف كل  وظائف فلسفة الفقه بالرضورة.

 يغلب عىل دراسات فلسفة العلوم الطبيعية وأمثاهلا أن تعالج هذا العلم يف ثالثًا:

راته، وإذا أريد هلذا النمط  وضعه احلارض، وال تدرس كثريًا مساراته التارخيية وتطو 

يف ممارسة فلسفة العلم أن يطب ق يف جمال الفقه اإلسالمي عنى ذلك أن نتجاوز 

السريورة والصريورة التارخيية هلذا العلم، وننظر فقط يف واقعه الراهن، لنرصد 

 خلفياته ومنهاجياته وخفاياه.

                                           
 .23: 60ـ  59( أمحد مبل غي، بيش درآمدي بر فلسفه فقه، جمل ة فقه، العدد: 1)
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 ةن  الصحيح أنه ال يمكن ممارسة هذه القطيعة مع الفقه؛ ألن  العلوم الطبيعي  لك

م تقنياّتا ومعايريها، مضافًا التساع مساحة  رها وتقد  كشهدت هذه القطيعة مع تطو 

الوضوح فيها، األمر الذي جعل احلقب التارخيية املاضية بمثابة أمر منفصل عن 

حمضًا، ال معنى إلقحامه يف رصد هوية هذا  واقعها، بحيث صار درسها درسًا تارخيياً 

 .عىل ما يقال العلم اليوم

فمن الصعب توف ر هذه املعطيات، مثل  ،أما يف بعض العلوم اإلنسانية األخرى

علم التاريخ والفلسفة إىل حد  معني وعلم الفقه واألصول واألديان عمومًا، فإن  

عىل معطيات هذه العلوم إىل يومنا اهلوية التارخيية ومنطق الصريورة مها احلاكامن 

 .هذا

فلو أخذنا الفقه أنموذجًا لوجدنا كم ملقوالٍت مثل اإلمجاع والشهرة والسلف 

مني وعرص النص  والسرية املترشعية وعمل أهل املدينة ونحو ذلك.. كم هلا  واملتقد 

من دور متواصل يف صياغة وعي الفقه املعارص بقضايا الرشيعة، فهناك حلقة وصل 

ما تزال قائمة باستحكام بالرتاث الفقهي والروائي، ونحن وإن أمكننا رصد حقبٍة 

ما كالفرتة املعارصة، إال أنه ال يمكننا أن نحذف عىل اإلطالق من موضوع علم 

يف ، كتارخيي بامتياز علمٌ ـ من جهٍة ما ـ فلسفة الفقه كل  مرحلة أخرى، فالفقه 

 كياٌن تارخيي بامتياز. الديني الذي يدرسه الفقيه هو  والنص  

 بينهالفة فيام ولو خمتالفقه بوصفه فهومًا بْشية وعليه، فموضوع فلسفة الفقه هو 

 .أعم من االستداللية وغريها ـ يف مساره املتصل منذ نزول الوحي وإىل يومنا هذا ـ

 فلسفة الفقه للفقه نفسه ، أو خدماتالفقه فلسفة ضرورة 

يه ن فلسفة الفقه إىل اعتباره علاًم رضوريًا حتتاج إليذهب الفريق املنارص لتكوي
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سة الدينية، بل بلغ به بعٌض   حد  كونه رشطًا من رشوط املحافل العلمية واملؤس 

مات االجتهاد كاملنطق واألصول والنحو  االجتهاد، فكام أن  بعض العلوم تقع يف مقد 

ضافة علم جديد والبيان والتاريخ واحلديث والرجال وغري ذلك، من الرضوري إ

ل رشطًا إضافياً  وهو علم فلسفة الفقه، فكأن  هناك حلقًة مفقودة يف سلسلة  ،يشك 

ها. مات االجتهاد جاء علم فلسفة الفقه ليسد   مقد 

مات االجتهاد، فهذه من هنا، فأمهي   ة فلسفة الفقه أهنا تلعب نفس دور مقد 

ل ضامنًا نسبيًا لعدم وقوع الفقيه يف اخل مات تشك  ية طأ أثناء ممارسة العملاملقد 

االجتهادية، فكل ام ازدادت معرفة الفقيه باللغة كان فهمه للنصوص أقرب ـ نظريًا ـ 

ة والصواب، وهكذا.. وهذا ما يقوم به علم فلسفة الفقه أيضًا، لكن كيف؟  إىل الصح 

إن  اجلواب عن هذا السؤال يستدعي أن نعرف أن  العملية االجتهادية، كأي  

يات حتتية نات وبُ ة تصدر من كشخص غري معصوم، حمكومة خللفي  ة برشي  ري  عملية فك

زات ذاتي ة غري مالحظة بالوجدان الشعوري، وإنام تّسي يف النفس بطريقة وحتي  

صادرات ات والذهنيات واملة قد ال ينتبه إليها اإلنسان نفسه، وهذه اخللفي  سي الة خفي  

فكرية  اتهم، قد تكون أحيانًا وليدة نظري  ة بعملية الفوالسياقات واملناخات احلاف  

جاءت للباحث من اجتهادات أخرى، وهو ال يشعر كيف تركت تلك تأثريها عليه، 

وقد تكون ناجتًة عن سياق تربوي مجعي أفرزته األوضاع االجتامعية والسياسية 

 .والطبقية املحيطة بالباحث كذلك

ا النوع، لكن  فيلسوف العلم أكشياء من هذـ للوهلة األوىل ـ وال تبدو للباحث 

حياول الكشف عنها واستجالءها والقيام بتجسري ما بني العلم وبينها، وهنا إذا تم  

تها أكثر  ،رست بشكٍل واعٍ تسليط الضوء عليها ودُ  ق وتتضح صح  فإما أن تتعم 
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ل، وإما ينكشف ها من قبإليلنا فيزداد وعينا واقتناعنا بالنتيجة التي كن ا توص   ،فأكثر

، وهذا ةوإنام نفذت إىل الوعينا بطريقة خفي   ،عىل أي  مستند مدروس ا مل تكن قائمةً أهن  

ن ها إىل زعزعة استقرار غري رؤية موقد يؤد ي حتييدُ  ،ما يستدعي بعد ذلك حتييدها

 الرؤى املوجودة يف العلم نفسه؛ نظرًا للتواكشج الوثيق بني االثنني.

ن أطب ق هذا املفهوم عىل بعض األمثلة أـ الستجالء الصورة ـ وسأحاول هنا 

 املتصلة بعمل الفقيه:

ل: عندما ننظر يف فقه السيد اخلوئي، نجد فقهًا ال يعتقد بالدولة  املثال األو 

ومرشوعها أو ببناء نظام سيايس عام، بينام نجد فقه السيد اخلميني عىل العكس من 

 ذلك متامًا.

 اآلن إىل مسألة فقهي  
واجهها هذان الفقيهان، أال وهي مسألة  وننظر كيف ،ةلنأت 

مس ة عدم وجود اخلاخلمس يف أرباح املكاسب، فعندما واجه السيد اخلوئي إكشكالي  

وملك  ةأجاب بأن  اخلمس رضيبة كشخصي  عليهام السالم، ني ما قبل عرص الصادقَ 

فلم يكن مناسبًا أن مجبيها من الناس عىل خالف الزكاة،  ،كشخيص لإلمام وأقربائه

ن د انساق السيد اخلوئي يف حتليله لتوليد نظرية تفسريية لظاهرة تارخيية ترشيعية ملق

مناخ السياق العام لذهنيته، فيام نجد السيد اخلميني يذهب يف تفسريه اخلمس عمومًا 

وأن   ،يصناسفًا التفسري الشخ ،إىل أنه رضيبة دولة لسد  قسط من حاجاّتا وميزانيتها

 الشخص. امللكية ملك املنصب ال

يمكنه أن يقول بأن  الذهنية ربام لو تأمل كشخٌص من بعيد يف هذين الفهمني، 

وئي فلم مجد السيد اخل ،السياسية وعدمها ساقت كل  فقيه لريى زاويًة يف املشهد

غضاضة يف جعل عرشين باملائة من فائض أموال املسلمني لشخٍص وأرسته، بينام 
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 اخلميني رأت يف هذا الرقم مؤرشاً عىل وجود يشء ة واإلدارية للسيدة السياسي  العقلي  

ة يتصل بإدارة املجتمع  .عام 

دًا يف قضية الثابت واملتغري   املثال الثاين: ك ، كان الفقه اإلمامي سابقًا متشد  ويتمس 

باإلطالقات الزمكانية للنصوص، وقل ام كن ا نجد عند الفقيه اإلمامي حديثاً عن حكم 

ام والئية أو تارخيية(، لكن لنرصد الفقه يف نصف القرن صدر خلاصية زمانية )أحك

األخري، ولنتطل ع إىل حجم تنامي الفهوم التارخيية عند الفقهاء وكيف صاروا 

ون الكثري من النصوص بأهنا ذات طابع تارخيي  .يفّس 

قضايا رؤية اهلالل، واحلث عىل التناسل، وأصناف الزكاة عىل ذلك وكمثال 

الرماية، واالحتكار، وصنع التامثيل، والنهي عن لبس السواد، وأنصبتها، والسبق و

ومقادير الديات، وزكاة النقدين، ومسألة الرق  وأن ه من املعاملة باملثل، ومخس أرباح 

املكاسب و.. وظهرت فكرة احلكم الوالئي عن املعصوم مع السيد الصدر وغريه، 

ه الشيخ املنتظري باألحكام املوسمي ة، و  يه الشيخ كشمس الدينما يسم  أو ما سام 

لناه يف حمل ه  .باألحكام التدبريية، وغري ذلك مما فص 

، و لفقيه يستطيع التنبؤ بأن  خوض اقد إن  املطالع للفقه من اخلارج مجد هذا التغري 

ات السياسية واالجتامعية يف القرن العرشين بعد عزلة طويلة،  الشيعي حالة املتغري 

فهمه للنصوص، فصار يرى فيها ما مل يكن يره من قبل، وصار ترك أثرًا عىل طبيعة 

سنة تقريبًا ال يمكن أن  فرتة  يعي بوجدانه العفوي الناتج عن اخلربة احلياتية أن  

ات تستدعي أحكامًا مرحلية، أو صار يعي أكثر فأكثر طبيعة  ال متر  فيها متغري 

 .الصريورة يف احلياة السياسية واالجتامعية

                                           
 .743ـ  732( حيدر حب اهلل، نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي: 1)
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الوعي جعله يطالع النصوص من زاوية خمتلفة ويرصد عنارص فيها  إن  هذا

 تنسجم تلقائيًا مع هذا الوعي اجلديد.

م، يمكننا رصد رضورة فلسفة الفقه وأمهية هذا العلم من خالل  ووفقًا ملا تقد 

 النقاط التالية:

 لهاة يف العملية االجتهادية وحتليالكشف عن املنطلقات واملؤثرات اخلفي   أوالً:

تها وخطئها، وهذا ما يؤثر عىل تق أسس االجتهاد  ةويورصدها ودراسة مدى صح 

م أساسًا صحيحاً   . وهذه النتيجة هلاأخرى تارًة أو عىل اإلطاحة ببعض ما كان يتوه 

 ج.ة للفقه من اخلاردورها املعياري أيضًا؛ ألهنا تفسح املجال ملامرسة عملية نقدي  

 ياق الدراسة اخلارجية التي متارسها ـ مدياتترصد فلسفة الفقه ـ يف س ثانيًا:

نا عىل أهداف الفقه وغاياته، فعندما نقول  نجاح الفقه يف نطاق نشاطه؛ فهذا العلم يدل 

ث عن أن  التطبيق الفقهي سوف يفيض  بأن  لألحكام مصاحلها الواقعية أو نتحد 

قه يمكنه أن يامرس فبطبعه إىل تأثريات إمجابية عىل احلياة اإلنسانية، فإن  فيلسوف ال

هنا رصدًا ميدانيًا لواقع الفقه يف احلياة وحيل ل مديات صدق هذه الدعوى بدرجة 

 .تطبيق الرشيعة هنا أو هناك

فقد يالحظ من نظرته اخلارجية هذه أن  التطبيق الفقهي أد ى إىل تراجع القيم فيام 

مها، أو أد ى إىل مشاكل هنا أو هناك، أو أد   ة.كان املفرتض تقد   ى إىل منجزات مهم 

رة من سياقات األدجلة تعطي الفقه جمال االختبار، فعلم إ ن  هذه النظرة املتحر 

الفقه يمكن اختباره بدرجٍة ما من زاوية التطبيق، وهذا االختبار يمكن أن يعطي 

واقعية عن هذا الفقه، وهذه الصورة قد تساعد بدورها عىل إعادة النظر يف  صورةً 

هادية من منطلق وعي جديد للظواهر، كأن تعطيني الصورة الواقعية ة االجتالعملي  
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هذه فهاًم حليثية التناقض املوجودة يف اجتهادات الفقيه، مثاًل عندما يفتي الفقيه 

بحرمة الفائدة البنكية مع البنك الذي يملكه مسلمون، ومجيز ذلك مع غري املسلم 

ة االجتهادية  ون منسجمةً انطالقًا من موقف فقهي، إن  هذه النتيجة قد تك مع األدل 

ورًة خمتلفة، قد تعطي فيلسوف الفقه صفثم ترصد نتائج تطبيقها،  ،طب قلكنها عندما تُ 

ة وعكست مردودات حيث سيجد أن  هذه الفتوى أد ت إىل نقض أغراض فقهي  

سلبية، حيث أقَدم أصحاب األموال املسلمني ـ مثاًل ـ عىل إيداع أمواهلم يف البنوك 

 املسلمة انسياقًا مع مصاحلهم حيث ال يروهنا خمالفًة للرشع، وهو ما أد ى إىل غري

تراجع البنوك املسلمة لصالح بنوك غري املسلمني، األمر الذي عندما يكتشفه 

د مثال بسيط ـ قد يساعد فيه الفقيه عىل إعادة النظر يف  فيلسوف الفقه ـ وهذا جمر 

فتوى جديدة ولو بالعنوان الثانوي أو تقييد ال فتواه، وقد يفيض ذلك إىل إصدار فتوى

تها  .األوىل أو جتديد النظر يف الفتوى السابقة من حيث الفهم التارخيي ألدل 

كالتخرمجات الفقهية للبنوك املسلمة ومسألة  ،األمثلة األخرىاحلال يف وهكذا 

اء الرشيعة طتبعية األحكام للعناوين وما يتول د عنها من فقه احليل وتأثرياته عىل إع

ًا.  طابعًا صوريًا ال غرضيًا مقصدي 

أن يرصد جدوائية ـ بمطالعته الفقَه من اخلارج يمكنه ـ إن  فيلسوف الفقه 

ن وعيًا يكو  ، وة نفسهااألحكام وآثارها السلبية واإلمجابية بام يساعد العملية الفقهي  

 .عقالني ًا ميداني ًا هبا

 تساعد عىل رصد كشبكة عالقاته بالعلوم األخرى ة للفقهإن  النظرة اخلارجي   ثالثًا:

دنا فيلسوف الفقه بنظرة واعية  والتأثريات املتبادلة بينه وبني هذه العلوم، حيث سيزو 

للعلوم التي تتأثر بالفقه، وبتلك التي تؤثر فيه عن قرب أو عن ُبعد، السيام يف ظل  
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ر العلمي الكبري يف الطبيعي    .ات واإلنسانياتالتطو 

صار  ،رصد العلامء من قبل تأثري علم األصول واملنطق واللغة عىل الفقه وكام

 أخرى عىل الفقه بام يبدو أنه ال يمكن اليوم اكتشاف تأثريات أوسع نطاقًا لعلومٍ 

 عالقة بينها وبني الفقه نفسه.

دة عىل  وهذه العملية كل ها تساعد عىل كشف مبادئ علم الفقه بطريقة متجد 

ق ف  همنا لطبيعة املنهج الفقهي.الدوام، وتعم 

 والتاريخ النشأة لىع موجزة إطاللة فقه،الفلسفة   

ة قبل ربع قرن تقريباً هذه التسمية اجلديدة لعلٍم مقرتح، ال تعرف األوساط العلمي  

 .ات والفلسفات تسميًة من هذا النوعفلم نجد يف كتب العلامء يف جمال الرشعي  

ذا يمكن افرتاض وجوده تارخييًا بصورة متقط عة، إال أن  واقع النشاط الفلسفي ه

وأكرب مثال يمكنني رصده هنا هو التجربة اإلخبارية، فمن يطالع تلك التجربة يمكنه 

أن يشاهد فيها ممارسة اإلخباريني يف نقدهم عىل األصوليني وعيًا فلسفيًا هبذا املعنى، 

دراية يف أصول الفقه وال فقد اعترب اإلخباريون أن  نظريات اإلمجاع ومرشوع البحث

ة، السيام ي عىل علامء الشيعوالتقسيم الرباعي للحديث و.. من تأثريات املناخ السن  

هـ(، لقد درسوا التجربة من اخلارج ورأوها إفرازاً لتأثريات منهم العالمة احليل  )

مامي، إلاألكثرية يف األقل ية واستنساخًا لتجربة بعيدة عن السياق املعريف لالجتهاد ا

 .مما سمح هلم بتخطئة األصوليني فيام فعلوه

وتعد  جهود األمني االسرتآبادي ممي زًة يف ممارسة نقد خارجي وداخيل معًا عىل 

 ة.التجربة األصولي  

فنحن نجد نامذج وافرة من االكشتغال بذهنية  ،وإذا دخلنا جمال القرن العرشين
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ملامرسات ظل ت جزءًا من البحث فيلسوف الفقه من قبل فقهاء أو باحثني، وهذه ا

وسياقًا مفاهيميًا عامًا يدرس الفقه من زاوية نقدية أو حتليلية أخرى،  ،الفقهي تارةً 

 ومل تسمح هذه التجارب املرتاكمة بوالدة علم مستقل حتت هذا االسم.

ومن أكشهر املسامهات يف هذه املجال ما صدر عن كشخصي تني كبريتني يف املجال 

 ، ومها: الشيخ مرتىض مطهري والسيد حممد باقر الصدر:الفكري الديني

أما مطهري، فقد مي ز برصاحة بني الفقيه الذي يعيش يف غرفته وذاك الذي يعيش 

اّتا، معتربًا أن  الرؤية الكونية واملناخ املحيط يلعب دورًا يف  يف واقع احلياة ومتغري 

ة حيث املياهل املطهري لذلك بالفقيه الذي يعيوقد مث  . وعي الفقيه القليلة  ش يف مك 

 .آنذاك، وذاك الذي يعيش يف طهران حيث وفرة املياه

إن  مطهري يمي ز بني هذين الفقيهني، معتربًا أن  هذا املناخ املحيط هبام سوف يؤثر 

ث مطهري عن فقه عريب  عىل فهمهام لنصوص الطهارة والنجاسة، بل قد حتد 

 .وعجمي وقروي ومدين وغري ذلك

ث برصاحة كبرية عن العامل الذايت يف االجتهاد، وأن  هذا  وأما الصدر، فقد حتد 

ه إىل مكان غري صحيح، بل يرى الصدر أن  فقه  العامل قد يؤثر عىل الفقيه فيجر 

النظرية الذي اقرتحه حيتاج إىل قدر من الذاتية ـ وهي الذاتية االختيارية االستنسابية 

 .كشار إليها الصدر هناكـ نظرًا خلصوصيات حيتاجها عمله أ

ني وأمثاهلام مؤرشان بالغان يف بدايات النصف الثاين من القرن  إن  هذين النص 

العرشين عىل انعطافة نحو ذهنية فلسفة الفقه، لكن مع ذلك مل تظهر هذه التسمية إال 

                                           
؛ وراجع: حيدر حب اهلل، دراسات يف 181: 20( املطهري، جمموعه آثار )جمموعة األعامل( 1)

 .119ـ  117: 2الفقه اإلسالمي املعارص 

 .467ـ  445( الصدر، اقتصادنا: 2)
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 يف تسعينيات القرن العرشين، رغم وجود بذور الذهنية قبل ذلك.

ر التسمية ودخول هذا العلم حي ز اجلدل، هو أطروحة وما أعتقد أن ه سبب ظهو

يم التي أطلقها الدكتور عبدالكر)نظرية تكامل املعرفة الدينية( القبض والبسط 

رسوش يف هنايات الثامنينيات من القرن املايض؛ ألن  تلك األطروحة متثل السياق 

 .املعريف لوالدة الفلسفات املضافة

ـ متثل يف حمأن  أهم املنظ  ورغم تأثري أطروحة رسوش، إال  ـ سلبياً أو إمجابياً  مد رين 

جمتهد كشبسرتي، ومصطفى ملكيان، وعيل عابدي كشاهرودي، وصادق الرمجاين، 

ونارص كاتوزيان، ومصطفى حمقق داماد، ومهدي مهريزي وغريهم، إىل جانب 

صف  آخر أفاض يف دراسة املوضوع، مثل: أمحد مبل غي، وعبداحلسني خّسوبناه، 

اكشم اهلاكشمي، وحممد مصطفوي، ورسول نادري، وعيل أكرب ركشاد، وحمسن وه

وأبو القاسم عيل دوست، وجابر ي اهلادوي الطهراين، ومهداملوسوي اجلرجاين، 

 .و. شتيوأمحد هبوجعفر السبحاين، توحيدي أقدم، وعبد الرحيم سليامين هببهاين، 

ـ كام يرى بإن  والدة هذا املصطلح واملقرتح لتشكيل علم يعود أقد عض م نص  فيه 

ـ للشيخ حممد جمتهد كشبسرتي، يف حوار أجرته معه جمل ة نقد ونظر  الباحثني

م بعدها الشيخ صادق الرمجاين دعوًة الفارسية يف أكتوبر عام  ، وقد قد 

 رصحية لتدوين فلسفة أصول الفقه أيضًا.

العابرة،  ة يف أحد النصوصنعم، تعبري فلسفة الفقه استخدمه أحد العلامء املغارب

تأريخ  الفكر السامي يف»وهو حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي الفايس يف كتابه 

                                           
، فلسفة الفقه، إكشكالية النشأة والوظيفة، جملة قضايا إسالمية معارصة، الرفاعي( عبداجلبار 1)

 .8، اهلامش رقم 10: 7العدد 

 .28ـ  28: 1( نقد ونظر، العدد 2)
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ل من استخدم هذا التعبري  حيث يعد  ـ حسب رأي البعض«. الفقه اإلسالمي ـ أو 

 عن طريق العرض.

ه ل وقد وجدت استخدام هذا التعبري مع الدكتور حممد عبداملنعم القيعي يف مقال

 هـ.حتت هذا العنوان يف جمل ة منرب اإلسالم لشهر صفر من عام 

وبعد ثوران اجلدل يف التسعينيات حول هذا العلم يف األوساط اإليرانية، قامت 

جمل ة الفكر اإلسالمي التي تصدر عن جممع الفكر اإلسالمي يف قم، برتمجة مقال 

، وذلك «لة عىل فلسفة الفقهإطال»ملهدي مهريزي حول فلسفة الفقه، محل عنوان: 

عرب االنتقال األسايس للمشهد كان  م، لكن  ، عام ـ  يف عددها املزدوج 

ه ـ  ما قام به الشيخ الدكتور عبداجلبار الرفاعي يف عامي  م، بام يمكن عد 

ع إىل اللغة العربية، وذلك  أوسع ترمجة للمشهد الفكري حول املوضوع بشكل موس 

العدد ، ومها العدد السابع و«قضايا إسالمية معارصة»دين منفصلني يف جمل ته يف عد

م، الطبعة األوىل من الكتاب اخلامس من الثالث عرش، وكان أصدر عام 

سلسلة كتاب قضايا إسالمية معارصة، حتت عنوان )فلسفة الفقه(، للشيخ مهدي 

 وترمجه خالد توفيق. ،مهريزي

ت والدراسات واملنتديات وامللتقيات والرسائل وبعد ذلك، تتالت املقاال

عام حدود اجلامعية واحلوزوية حول املوضوع، إال أنه يف العقد األخري أي منذ 

م تقريبًا كشهدنا تراجعًا ملحوظًا يف دراسة هذا املوضوع وهذا العلم، وهبذا 

علم، قبل م هو العقد الذهبي هلذا الـ  يمكن اعتبار العقد الفاصل بني 

                                           
)عام  87: 18ر: مهدي مهريزي، إطاللة عىل فلسفة الفقه، جمل ة الفكر االسالمي ( انظ1)

 م(.1997
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 بدايات تراجعه.

لكن  تراجعه ال يعني تراجع موضوعاته، بل ظل ت أبحاثه التي سنشري إليها الحقًا 

قائمة تكتب فيها املسامهات الفكرية ويدور جدل حوهلا هنا وهناك، لكن بلورة علم 

ة مل حيظ بكثري اهتامم بعد ذلك. وه وقضاياه وهويته اخلاص  اده ومهتم   مستقل له رو 

 ةالدينّي علومال وبني بينها الفال معامل ،الفقه سفةفلمتيازات ا 

إن  دراسة خصائص وامتيازات فلسفة الفقه تظل  بالنسبة إلينا مسألة رضورية 

لسبٍب بسيط، وهوأن  علم فلسفة الفقه احلديث الوالدة يمكن أن يتداخل مع علوم 

 ه لو حل لناها عن أنبحيث يبدو وكأنه علٌم جتميعي ال تعدو مسائل ،دينية أخرى

ر تداخلها مع هذا العلم هي  ترجع إىل علوم دينية أخرى قائمة، والعلوم التي يتصو 

 علم أصول الفقه وعلم الكالم وعلم تاريخ العلوم، بل حتى علم الفقه نفسه.

 من هنا، يمكن التمييز بني علم فلسفة الفقه وهذه العلوم بام ييل:

قه هو تفسري ظاهرة االستنباط وحتليلها ال إن  الغرض من فلسفة الف أوالً:

، فالفقيه يسعى يف أبحاثه الفقهي ة لالستنباط واخلروج باحلكم االستنباط نفسه

ل إىل القواعد التي تعمل عىل استنباط احلكم  الرشعي، واألصويل هيدف إىل التوص 

لية مالرشعي، أما فيلسوف الفقه فهو ال هيدف االستنباط مبارشًة وال قوننة ع

ة االستنباط  االستنباط، وإنام يسعى لدراسة جهود الفقيه واألصويل يف إنجاز مهم 

 وفهمها فهاًم عقالنيًا متشابكًا.نفسها 

وهكذا احلال يف علم الكالم، فاملتكل م غرضه الكشف عن االعتقادات الدينية 

لعصمة املتصلة االتي قد ترتك أثرًا قويًا يف الفقه وأصوله، كبحثه يف النبوة واإلمامة و

                                           
 .15ـ  14( حممد مصطفوي، فلسفة الفقه: 1)
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ناّتا،  بحجي ة القرآن والسن ة، لكن ه ال حياول دراسة الظاهرة االجتهادية نفسها ومكو 

ته ومساحته وغري ذلك.  أو حتليل علم الفقه وهوي 

أما علم تاريخ الفقه واألصول، فهو من أكثر العلوم كشبهًا بفلسفة علم الفقه؛ ألن  

خ هو دراسة العلم من اخلارج و راته ومساراته، وال تقف غرض املؤر  حتليل تطو 

خ عند رسد األحداث، وإنام يقوم بعملية حتليل يف أحيان كثرية، فام الفرق  ة املؤر  مهم 

خ ال يقف نشاطه عند حدود األزمنة السابقة اها  بل ،بينهام إذًا؟ السيام وأن  املؤر  يتعد 

 إىل زمانه احلارض أيضًا.

 ليس بالقليل من عمله ـ إىل ممارسة أعتقد أن  فيلسوف الفقه مضطر  ـ يف 
ٍ
جزء

ته ال تنحرص بالعمل التارخيي، وذلك أنه إذا ُبني عىل  خ العلم، لكن  مهم  نشاط مؤر 

 ربأن  فلسفة الفقه علم توصيفي حمض اقرتب كثريًا من البحث التارخيي، أما إذا اعتُ 

هادية سلبًا االجت علاًم معيارياً بحيث يكون هناك ضمن أنشطته أحكام تتعل ق بالعملية

خ إصدار  خ؛ إذ ليس من غرض املؤر  أو إمجابًا، فإنه سوف يبتعد يف غرضه عن املؤر 

 مثل هذه األحكام وال يعنيه أمرها.

بل برصف النظر عن ذلك، نجد أن  فلسفة الفقه تتناول موضوعات قد يبدو 

د مساعد فيها، مثل البحث عن كشبكة العالقة بني عل الفقه  مالبحث التارخيي جمر 

وجمموعة العلوم الدينية واإلنسانية، أو مثل البحث عن لغة الفقه وحتليلها، أو دراسة 

منشأ اإللزام باألحكام الفقهي ة، أو البحث يف نطاق الفقه ودائرته، فإن  بعض زوايا 

هذا املوضوع األخري فلسفي وليس داخليًا نصيًا، وكذلك البحث يف غايات الفقه 

 وأغراضه.

هذه املوضوعات ال يمكن اعتبارها تارخييًة وإن استفيد من البحث إن  مثل 
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 التارخيي فيها.

اته يف فلسفة الفقه هي ذهنية خارجية غري مقي دة إن  ذهنية البحث ومنهاجي   ثانيًا:

 .بالرضورة باألصول الدينية، عىل خالف نشاط األصويل واملتكل م والفقيه

الفقه ومساحاته فهو يرصد واقع  ففيلسوف الفقه عندما يدرس ظاهرة دائرة

الفقه، وقد يرى أنه ـ مثالً ـ ال يغط ي بعض الوقائع احلادثة، وأن  الفقهاء هم الذين 

ن تغطية الواقعة النازلة، وإال فليس يف نصوص  أضافوا عىل النصوص محوالت لتؤم 

 ةالفقه األوىل كالٌم عن ظواهر التلقيح الصناعي والنمو  السكاين وقضايا البيئ

 .وقوانني املالحة الربية والبحرية واجلوية وكشكل السلطة السياسية وغري ذلك

يه هنا بينام قد ينطلق املتكل م أو األصويل أو الفق ،إن ه يرصد الفقه رصدًا استقرائياً 

من نصوص دينية يلتزم هبا عقديًا تبني  أن  الرشيعة كشاملة لكل وقائع احلياة وأن ما 

 يف الكتاب والسن ة..من يشء إال وهو موجود 

ا  إن الفقيه واألصويل هنا ينطلقان من نصوص عليا ذات طابع أيديولوجي، أم 

فيلسوف الفقه فمنهاجه يف البحث وطريقته يف املعاجلة ال تكون حمكومًة ملثل هذه 

 األطر الفكرية والعقدية، أو األصول املوضوعة بالرضورة.

ت من فلسفة سيظهر لنا ك ،من هذه االمتيازاتانطالقًا  يف أن  بعض البحوث التي ُعد 

 .أو غريمها من العلوم الفقه ال عالقة هلا هبا، بل هي من كشؤون علم الكالم أو األصول

إن  فلسفة الفقه تبحث ـ فيام تبحث ـ يف غايات الفقه وأغراضه وأهدافه،  ثالثًا:

 فكيف نمي ز بينها وبني علم مقاصد الرشيعة؟

، لرشيعة يف فلسفة الفقه، فيام فصلهام بعض آخرأدخل بعضهم علم مقاصد ا

                                           
 .9: 13( راجع: عبداجلبار الرفاعي، فلسفة الفقه املواقف واالجتاهات، قضايا إسالمية معارصة 1)
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وسبب اإلدخال أن  فلسفة الفقه تبحث يف املحور عينه الذي يبحثه املقاصدي ون، كام 

تبحث يف موضوعات أخر، مما يعني أن  علم املقاصد ينبغي إدراجه اليوم يف فلسفة 

 الفقه.

ي علامً  بحث ـ ال يعترب جزءًا من ال لكن  الصحيح فيام يبدو يل أن  املقاصد ـ لو سم 

الفلسفي يف الفقه باملعنى الذي يعاجله فيلسوف الفقه؛ فاملقاصدي أصويلٌّ جمتهد 

ة  هيدف إىل اكتشاف أهداف الرشيعة وغاياّتا ومقاصدها باالعتامد عىل األدل 

ته هذه إىل وسيلة  ل نظري  واحلجج الكاكشفة من وجهة نظره عن هذه األهداف، ليحو 

 التفاصيل أو يف فقه النوازل، ليفهم الرشيعة داخليًا بطريقة أصح  من لالجتهاد يف

 وجهة نظره.

أما فيلسوف الفقه، فهو ال يريد استنباط األحكام الرشعية برصده أهداف الفقه، 

ناته ومنطلقاته عىل إدارة احلياة بشكل  بل هو يرصد الفقه وحيل ل قدرته من حيث مكو 

 ّتا..ام يف متام جماالّتا ومساحات

وفقًا لعملي ة اجتهاد يف  وبعبارة أخرى: املقاصدي يدرس مقاصد الرشيعة

أما فيلسوف الفقه فيدرس أهداف الفقه وعالقتها بالفقه نفسه أو  الرشيعة نفسها،

ن ورائه، يها ميدرس الفقه بوصفه جهودًا برشية ويرصد األهداف التي ينبغي توخ  

ة واألصول.فجهة البحث بينهام خمتلفة كاختالف الغر  ض، بل كاختالف املاد 

املقاصدي  إنساني ًا، بينام ففيلسوف الفقه يدرس أهداف الفقه بوصفه علاًم تارخيي اً 

يدرس أهداف الفقه بوصفه باحثًا عن عقيدة الرشيعة اإلهلي ة نفسها يف أهدافها 

 وحتديدها بذاّتا ألغراضها العليا.

ل قد تكون ُعددًا له، مثل علم: ُاصوإن  فلسفة الفقه علٌم يستعني بعلوم كثرية 

الفقه، الفقه، التاريخ، فلسفة الدين، علم اجتامع الدين والفقه، علم نفس الدين، 
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والتفسري، احلديث، علم املقاصد، علم الكالم، علم اللسانيات واهلرمنوطيقا، 

فلسفة املعرفة، لكنه خيتلف عنها تارًة من حيث املوضوع، وأخرى من حيث املنهج، 

 ثالثة من حيث األهداف واألغراض وجهات املعاجلة والرصد.و

وأكشري أخريًا إىل أن  وجهة النظر التي ترى أن  علم أصول الفقه كل ه هو جزء من 

علم فلسفة الفقه، ومن ثم  فالرتاث اإلسالمي قد فتح باب البحث يف فلسفة الفقه 

ام، غايته مل يستوعب متام املوضوعات، وكل   ء اليوم ما يف األمر أن  العلام منذ قديم األي 

التفتوا إىل بعض املوضوعات اجلديدة ألصول الفقه ال أكثر.. إن  وجهة النظر هذه 

ا انطلقت من طبيعة خدمة فلسفة الفقه لالجتهاد، فظن ت أن  كل  علم خيدم  يبدو يل أهن 

سة ااالجتهاد الرشعي فهو داخل يف أصول الفقه، مع أن  هذا األمر غري صحيح، فدر

علوم الرجال واحلديث والتاريخ وغريها الكثري تساهم أيضًا يف خدمة علم الفقه، 

لكن  هذه العلوم ال تندرج يف أصول الفقه كام هو واضح؛ فليس عنوان خدمة الفقه 

ة أصول الفقه. ن هلوي   هو العنوان الوحيد املكو 

 الفقه فلسفة ائلمس 

ك يف حصل ارتبا ،حمولة عن هذا العلمونتيجًة لالرتباك احلاصل يف الصورة امل

تعداد مسائله وموضوعاته، وسوف نذكر أبرز ما ُجعل من موضوعات هذا العلم 

 كام ييل:

وهذا املوضوع يمكن إدراجه يف قضايا هذا العلم  أهداف الفقه وغاياته، ـ 1

م بني املقاصد وفلسفة الفقه.  بالطريقة التي مي زنا من خالهلا فيام تقد 

 وبمعنى دراسة هذا العلم، هل هو علم دنيوي أو أخروي أ ة علم الفقه،هوي   ـ 2

عقيل؟ وكذلك دراسة كل  ما يتصل هبذا العلم من  أو مها معًا؟ وهل هو علم نيص  
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رية كتعريفه وموضوعه وغاياته ومنهجه وغري ذلك، فإن  هذه األبحاث  مبادئ تصو 

مات العلوم ل  ليوم ألن تكون يف فلسفة كوهي تصلح ا ،كان يضعها العلامء يف مقد 

مات ييش بعدم كوهنا من مسائل ذلك العلم، وهو  علم، فإن  وضعها يف املقد 

 .، فالبد  أن يكون هلا موضع آخر يف علم آخر، وليس إال فلسفة ذلك العلمالصحيح

وهنا يبحث عن املديات التي يستوعبها الفقه من الفردية  جمال الفقه وحدوده،ـ  3

ية والسياسية واالقتصادية، ومديات قدرته عىل إدارة احلياة، هذا عىل إىل االجتامع

من  ةة، كذلك يمكن البحث عىل مستوى احلدود الزماني  مستوى احلدود املوضوعي  

حيث قدرة الفقه عىل ممارسة كشمول زماين ألحكامه، ودراسة هذا املوضوع دراسًة 

 تحالته.فلسفية بام ُيعرف بإمكان التأبيد يف القانون أو اس

ف عىل هوي   ة الفقه وحدوده، يأيت موضوع هام من موضوعات ويف سياق التعر 

م أحكامًا وتوجيهات  ة انوني  ظاًم وكشبكات قنُ  أوفلسفة الفقه، وهو حتديد أن  الفقه يقد 

 كشاملة، فهذا ما هيم  فيلسوف الفقه معرفته.

ستوى عىل امل قيهجهود الفالفقه وعىل تأثري العوامل اخلارجية اخلفي ة عىل  ـ 4

الفكري واالجتامعي والسيايس والطبقي والعاطفي، ودراسة املؤثرات الذاتية التي 

هها من حيث قد ال يشعر الفقيه هبا. ك عجلة االجتهاد وتوج   حتر 

ر املعلوماتية  رات الزمان واملكان عىل الفقه، كتطو  ومن هذا النوع دراسة تأثري تطو 

متها العلوم، وحجم االرتدادات والتقانة والتكنولوجيا واإلمك انات احلديثة التي قد 

ة فعل الفقه جتاهها،  ي وعنارص التوافق والتعارض الذالتي أحدثتها يف الفقه ورد 

وكذلك دراسة مناهج الرتبية والتعليم يف املعاهد الدينية حصل بينها وبني الفقه، 

 ودرجة تأثريها عىل نمو  الفقه أو كشلله.
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ًا دراسة العنارص املؤثرة يف اختالف الفقهاء فيام بينهم ومن هذا النوع أيض

ن الشهرات  واتفاقهم عىل أمٍر ما، فإن  حتليل ظواهر االختالف واالتفاق وتكو 

واإلمجاعات والعادات والسري واالرتكازات، وما يعاكسها أيضًا، يمكن أن 

ة إىل الكثري من املعلومات عن العنارص الداخلي ة واخل ؤثرة يف ارجي ة امليركشدنات بقو 

 االستنتاجات الفقهي ة.

مكانة الفقه ورصد شبكة العالقة املعرفية بينه وبني سائر العلوم الدينية  ـ 5

ل هذه التأثريات وحتلي واإلنسانية وغريها، ومديات تأثريها يف الفقه وتأثري الفقه فيها،

 ة.املتبادلة واكتشاف قوانينها ووضع نظمها بطريقة فلسفي  

بيل املثال البسيط، دور العلوم احلديثة يف حتديد املفاهيم واملصاديق وعىل س

ق العملي  )وموضوعات األحكام(  ة االجتهادية ويضعها أمام رؤى أعمق بام يعم 

.  وأدق 

 وة ألغة رمزي   وودراسة صلتها بلغة الدين، وهل هي لغة عرفية ألغة الفقه،  ـ 6

ا وابتعادها عن قرهبحقوق؟ وهل أن   ولغة أخرى؟ وهل لغة الفقه هي لغة واجبات أ

 غري صحيح؟ وة صحيح أاللغة األخالقي  

وهل هو الوالية، أو العقيدة، أو حق  الطاعة، أو املصلحة  منشأ اإللزام، ـ 7

ة أو غري ذلك. ة، أو احلقوق العام   العام 

ة الفقه وضعفه، ـ 8 ة يف الفقه أو ضعفه تارًة من  قو  حيث يتم  رصد عنارص القو 

الل اختباره امليداين عىل أرض الواقع وعجزه أو نجاحه يف حتقيق أغراضه خ

املنشودة، وأخرى من خالل مقارنته بالنظم القانونية األخرى، الدينية منها 

 والوضعية، فيوضع الفقه يف مكانه وسط نظم القانون العاملية.
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ي ة وبراءة ام احلجومن أبرز أمثلة هذا املوضوع دراسة مسألة التعب دي ة يف الفقه ونظ

ة وتناقضات هذا النظام مع إمكان اإلدارة العقالني ة للمجتمع، فاإلدارة  الذم 

العقالنية ال يمكن أن تعرف كشيئًا اسمه التعب د مع اجلهل باملالكات واملصالح، 

والسري عىل قانون احلجية والتعذير والتنجري، فكيف يمكن إدارة اقتصاد هبدف 

راّتا وال يفقه أحد صريورته ناجحًا من خال ل السري خلف أحكام ال ُتعرف مرب 

 أغراضها، وإن ام هي يف علم اهلل؟

رين املعارصين يف حديثه عن تناقض  له بعض املفك  هذا اإلكشكال الذي سج 

اإلدارة الفقهي ة مع اإلدارة العقالني ة، يمكن لفيلسوف الفقه بحثه من زاوية فلسفي ة 

 .وعلنجاح منظومة قانونية من هذا الن مكانات الفلسفي ةوحتليلي ة أيضًا، لتحديد اإل

 هذه بعض أمثلة مسائل علم فلسفة الفقه، نكتفي هبذا املقدار.

رحت مجلة من املوضوعات بوصفها من قضايا هذا العلم لكن يف املقابل، طخ 

ومسائله، لكننا ال نرى تصنيفها هبذه الطريقة صحيحًا، وسوف نذكر بعض هذه 

د يف امل ،سبيل املثالاملسائل عىل  رنا الستبعادها عن فلسفة الفقه، ونحد  قابل ونبني  مرب 

 طبيعة انتامء هذه املسألة أو تلك إىل أي  علم من العلوم:

وتعريف املالكات واملصالح الكامنة وراء احلكم،  نظرية مالكات األحكام، ـ 1

لفهم تشافها عىل اومديات الوصول إىل هذه املالكات وطرائق اكتشافها، وتأثري اك

الفقهي، ومدى حجي ة معرفتها يف االجتهاد، وإىل جانب ذلك وقبله حتليل أصل 

ة األحكام للمصالح واملفاسد يف املتعل قات وغري ذلك من القضايا التي نظرية تبعي  

 .خالقوما يتصل بفلسفة األ قد ترجع يف جذورها إىل قضايا التحسني والتقبيح

ن ف يف علم الكالم اإلسالمي قدياًم، إال أن  يح وإن ُص إن  بحث التحسني والتقب
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ه اليوم أن يوضع يف الدراسات الفلسفية االعتبار  ةالسيام املرتبطة منها بنظري   ،حق 

ر أن  فلسفة الفقه والقانون تتوىل  مع  وفلسفة األخالق، ومن هنا يمكن أن نتصو 

ن  هذا والعقليني؛ أل فلسفة األخالق دراسة مسألة التحسني والتقبيح الذاتيني

املوضوع أصل حتتي يقوم عليه الفقه والقانون وتفهم يف ضوئه الترشيعات، وهكذا 

 احلال يف أصل قانون تبعية األحكام للمصالح واملفاسد.

إال أن  البحث يف إمكان اكتشاف املالك وطرق كشفه ومديات توظيفه يف 

ذه األمور من وظائف األصويل االجتهاد يرجع بفروعه إىل علم أصول الفقه؛ ألن  ه

د منهج االجتهاد الصحيح وقواعد هذا االجتهاد، ومسألة املالكات قضية  الذي حيد 

ترتك أثرها يف حتديد طبيعة املنهج، متامًا كعلم املقاصد الذي نصن فه نظريًة أصولية ال 

 قضيًة من قضايا فلسفة الفقه.

خلارج، ويقارن بينها ويرى نعم، يمكن لفيلسوف الفقه أن يرصد املناهج من ا

تأثرياّتا املختلفة، لكن  بحث املالكات بالشكل الذي يطرحه القائلون هنا بحٌث 

د منهج فهم النص  وطريقة دراسته.  معياري حيد 

وهذا البحث يلحقه عني ما قلناه قبل قليل يف مسألة  فقه النظريات والنظم، ـ2

تاملالكات، فهو بحث يفرتض أن يتواله أصول الف د مديات صح  ه قه ليدرسه وحيد 

ط يف مشاكل اجتهادية أ ني فقه ال؟ فال فرق بينه وب ووطرائقه وإكشكالياته، وهل يتور 

 املقاصد.

فمن الواضح أن   ،نظريات العصمة ومديات تأثريها عىل االجتهاد ـ3

ة واإلمامة وخصائصهام هلا تأثري عىل عمل ال قيه فالنظريات االعتقادية يف قضايا النبو 

                                           
 .105: 18الفكر اإلسالمي، العدد  ( انظر: مهريزي، اطاللة عىل فلسفة الفقه، جمل ة1)
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 .يف ممارساته االجتهادية، لكن  هذا ال يعني أن تكون هذه املسائل من فلسفة الفقه

رشح وحتليل تشابك العالقة بني علم الكالم والفقه هو مسألة من مسائل  ،نعم

ة نفس تلك النظريات التي تقع طرفاً يف العالقة هي نظريات كالمي فلسفة الفقه، لكن  

فرق بني بحث العالقة بني كشيئني وبني البحث يف  ُيعاجلها علم الكالم، وهناك

 .ذاّتامالشيئني 

ت من قضايا فلس مسألة تارُيية القرآن الكريم أو السن ة الْشيفة، ـ 4 فة حيث ُعد 

ا مسألة أصولية بامتياز؛ ألهنا تدرس مسألة اإلطالقات الفقه، يف حني أهن  

 ونحو ذلك. والعمومات يف النصوص

ة للنص ة فلسفية خمارجالتأبيد يف القانون بوصفها نظري  ة استحالة نظري   ،نعم

يمكن اعتبارها موضوعًا فلسفيًا هنا كام أرشنا من قبل، لكن  قضايا التارخيية 

والتدبريية يف النصوص وقواعد الفهم التارخيي من هذا النص  أو ذاك هي مسائل 

 ة.أصولية وهلا تطبيقات فقهي  

رات عقالنية ويقصد هبا حم فلسفة األحكام، ـ 5 اوالت العلامء إمجاد أو بيان مرب 

لألحكام الرشعية ّتدف غالبًا للدفاع عن الدين، كام يف فلسفة أحكام املرأة أو 

 العبادات أو القوانني اجلزائية واجلنائية أو غري ذلك.

ووضع هذه يف فلسفة الفقه فيه خلط بني موضوعني، فهي فلسفة لألحكام 

 الين فيها، لكن  ذلك غري علم فلسفة الفقه الذي هوعقانب الة بمعنى إبداء اجلالفقهي  

ة للفقه نفسه بوصفه علاًم من العلوم البرشية، إذ هي قراءة للنتائج قراءة خارجي  

ة من زاوية تقديم إقناعات فيها أو دفاع عقالين عنها. وإنام تصري فلسفة الفقهي  

 سياق سفة الفقه عندما توضع يفة املالكات عىل عالقة بفلاألحكام ذات الصلة بنظري  
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ة الفقه أو ضعفه كام أرشنا فيام سبق، فإذا أردنا أن نق رنه بغريه م الفقه أو نقاو  رصد قو 

من خالل رصد قيمة معطياته وقوانينه فسوف يكون املوضوع جزءاً من فلسفة الفقه، 

يرها ترب أما أخذ كل  بحث أو مسألة عىل حدة ودراسة فلسفتها األحكامي ة أو حماولة

 .ةالعقالين بوصفها حكاًم فهذا ال يرتبط برصد علم الفقه نفسه من زاوية فلسفي  

ذ م بوصفها كشكالً آخر لفلسفة الفقه، إحيث قد تقدَّ  الدراسات اهلرمنوطيقية، ـ 6

قه تبحث ات املعرفية املؤثرة يف فهم النص، وفلسفة الفاهلرمنوطيقي يبحث يف اخللفي  

وراء الفقيه يف اجتهاده، فال يوجد فرٌق بينهام فتكون  يف اخللفيات التي تقف

 الدراسات اهلرمنوطيقية من مباحث فلسفة الفقه.

لكن  الصحيح أن  فلسفة الفقه تنفتح عىل اهلرمنوطيقا بنسبٍة ما ال مطلقًا؛ ألن  

ـ مع فيلسوف الفقه يف إحدى مسائل فلسفة  ـ من زاوية  اهلرمنوطيقي يف رصده يلتقي 

ي تأثري اخللفيات املعرفية عىل عمل الفقيه، لكن  فلسفة الفقه ختتلف عن الفقه، وه

عمل اهلرمنوطيقي يف سائر املسائل التي تبحث عنها فلسفة الفقه مما عرضناه من قبل، 

وميل بعض املشتغلني بفلسفة الفقه إىل حرص صورة هذا العلم بأنه يبحث عن 

كام يلوح من بعض أعامل الشيخ حممد اخللفيات املعرفية الكامنة وراء عمل الفقيه 

جمتهد كشبسرتي، غري صحيح، مادمنا عثرنا عىل موضوعات مفيدة أخرى يمكن 

 إدراجها يف مسائل هذا العلم.

كام ختتلف اهلرمنوطيقا عن فلسفة الفقه يف أهنا ال ختتص  بالفقه، بل تشمل علومًا 

م عىل اخلالف يف فهأخرى تدور حول النص  أو علومًا أخرى ترتبط باإلنسانيات 

 اهلرمنوطيقا أساسًا.

وما هي األصول التي يعتمدها الفقه ويرجع إليها يف عملياته  ،مصادر الفقهـ  7

                                           
 .105ـ  104، 92: 18( انظر: مهريزي، إطاللة عىل فلسفة الفقه، جملة الفكر اإلسالمي، العدد 1)
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 ؟االجتهادية

ة ويف تقديري فهذا هو بحث احلجج  يف أصول الفقه اإلسالمي؛ ألن  علم واألدل 

د يل مصادر االجتهاد وطرائقه، وإال فهذا ي عني إما حذف علم األصول هو الذي حيد 

أصول الفقه كليًا ووضع فلسفة الفقه مكانه ويكون الرصاع يف التسمية، أو حذف 

 ة البحث األصويل.فلسفة الفقه وحماولة إمجاد تغيري يف هوي  

وهذا املوضوع ال عالقة له  ،طرائق التحقيق يف الروايات والوثائق التارُيية ـ 8

م التاريخ تارًة، أو علم أصول الفقه يف زاوية بفلسفة الفقه، بل هو إما من كشؤون عل

يف زاوية التطبيقات ثالثة، أو علم والرجال ة احلديث أخرى، أو علم احلديث حجي  

د  النسخ والوثائق واملخطوطات رابعة، فتساهل بعض العلامء يف احلديث أو تشد 

ّتا العلامء آخرين ليس مسألة جديدة تبحث يف فلسفة الفقه، بل هي قضية هلا جما

 املعروفة.

من حيث اجلمود عىل الظواهر أو حماولة إلغاء  مناهج تفسري النصوص ـ9

حرفيات النصوص بمثل قانون الغلبة أو املثال أو غري ذلك، وصوالً إىل طرائق الفهم 

 .الصويف والعرفاين

وقد صار من الواضح أن  هذه األبحاث عىل مستوى النصوص الدينية تبحث يف 

والتفسري واحلديث، وقد تدرس من بعض الزوايا يف فلسفة الفقه كام علم األصول 

، فال نطيل.  مر 

ح هذا ، حتى أصب«فلسفة الفقه»إىل غريها من املسائل التي أدرجها بعضهم يف 

                                           
 .101( املصدر نفسه: 1)

 .103ـ  102( املصدر نفسه: 2)
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 العلم أوسع العلوم الدينية هبذا اْلساب.

عة ملسائل هذا العلم يرجع إ  ىلويبدو يل أن  السبب يف مثل هذه الطروحات املوس 

أن  الباحثني اجلدد يريدون دراسة جمموعة األبحاث اجلديدة التي الحظوا أن املتكل م 

ث ـ ولو  واملفّس   واألصويل  واملحد  زة، فلام رأوا هجراهنا  بة مرك  مل يعاجلها بدراسة مبو 

النسبي ـ من هذه العلوم اقرتحوا إدخاهلا يف هذا العلم اجلديد لتتم دراستها بروح 

 منفتحة.

هذه الطريقة غري صحيحة؛ ألن  الناظم املنطقي ملسائل العلم ليس هو واقع  لكن  

هذا العلم أو تاريخ تدوينه اخلارجي؛ ألن  هذا املعيار غالبًا ما يوجب االلتباس، 

حيث تدخل مسائل العلوم يف بعضها بعضًا، بل املفرتض رصد طبيعة املسألة مع 

يه أو حتذف منه، وقد رأينا أن  كثريًا موضوع العلم أو منهجه أو غايته لكي تدرج ف

من هذه املسائل املقرتحة تصلح أن تدخل يف علم التفسري أو األصول أو الكالم أو 

الفلسفة أو احلديث أو التاريخ، فال حاجة إلقحامها مرًة أخرى يف علم فلسفة الفقه، 

 السيام وأن  بعضها أعم  من الفقه ومساحاته كام الحظنا.

د أن علم ى اها دون املستوهذه املوضوعات أو تلق   فاألصول مثاًل مل يتلق   وجمر 

املطلوب، ال يعني ذلك حذفها منه إلدخاهلا يف فلسفة الفقه، بل يعني رضورة تطوير 

 ة منفتحة.ليستوعبها بذهني  نفسه أصول الفقه 

 والتزييف النقد وحماوالت الفقه فةفلس 

م فلسفة الفقه أن يدور نقاش حول هذا من الطبيعي يف ظل  الوالدة احلديثة لعل

العلم ومدى جدوائي ته، بل وخماطره وآثاره السلبية، ويف هذا السياق البد  لنا من 
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تها لنرى مديات دق  ؛ اإلكشكاليات التي تواجه هذا العلم املقرتحبعض عرض 

 وصواهبا.

 اجلديد والعلم ديدةاجل ةالذهنّي بني الفقه فلسفة  

ة ولفقه ال ينبغي اعتبارها علاًم من العلوم، وإنام هي ذهني  إن  فلسفة ا ة عقلي  ة خاص 

ل فيه، ويشهد عىل ذلك أن  هذا العلم ال  وإطار فكري خاص  لتحليل الفقه والتأم 

ى أن تكون مسائله مما ال يزيد عىل عدد أصابع اليد الواحدة، وقد رأينا كيف أن   يتعد 

ر هذا العلم جعلها منه هي يف احلقيقة منفصلة الكثري من املسائل التي حاول أنصا

 .فقه واألصول والكالم والتاريخ و.عنه وتنتمي إىل علوم أخرى كال

نعم، إن  فلسفة الفقه نمط خمتلف من التفكري يف الفقه، لكن  النمط املختلف ال 

 يعني علاًم جديدًا له أصوله ومنهجه وغاياته ومسائله وأبوابه وفصوله.

يف تكمن تها ية صحيحة وغري صحيحة معًا، بمعنى أن  صح  وهذه اإلكشكال

ا غري صحيحة هإقرارها بأن  فلسفة الفقه تعرب  عن ذهنية خمتلفة يف نظرها إىل الفقه، لكن  

يف سلب صفة العلم عنها، وذلك أن  العلم ال يشرتط فيه كثرة مسائله وقضاياه حتى 

ئله كون عدد مساياألوىل أن  تبلغ العرشات، بل من الطبيعي ألي  علم يف مراحله

قد تراوح العرشة، فهل كان علم أصول الفقه هبذا احلجم؟ وهل كان علم  قليالً 

 الكالم هبذا احلجم أيضًا؟

إننا وإن رفضنا اندراج العديد من املوضوعات يف فلسفة الفقه، لكن ما نراه باقيًا 

تلف كمن يف منهجه املخيقارب العرشة ملفات يف غاية األمهية، وهوية العلم اجلديد ت

رة يف علم حديث الوالدة، ولو رصدنا العلوم وغاياته وموضوعاته، وهي أمور متوف  

                                           
م بالرضورة مم ن يرفض بالكل ية هذا العلم.1)  ( يشار إىل أن  هذه اإلكشكاليات ال تقد 
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جم ات لرأينا كيف أن  بعضها ال يزيد عن حي  اجلديدة احلادثة يف اإلنسانيات والطبيع

 فلسفة الفقه كشيئًا.

صات يف الفقه نفسه دعوة قائم اليوم،  ةيضاف إىل ذلك، أن  الدعوة إىل فتح ختص 

بحيث نفصل الفقه السيايس عن االجتامعي عن االقتصادي عن العائيل عن الرتبوي 

اهلل، وهذا ما يول د من الفقه علومًا  عن اجلزائي عن اجلنائي عن القضائي إىل ما كشاء

عة، فليكن علم فلسفة الفقه كشيئًا من هذا. دة واختصاصات متنو   متعد 

 التغيري على خلارجا  م البحث وقدرة الفقه فلسفة  

سني له  ينبغي التعامل بتواضع مع علم فلسفة الفقه، فقد اندفع بعض املتحم 

ر  أن  عىل يد هذا العلم سوف واالعتباره فتحًا يف تاريخ العلوم الرشعية، وتصو 

ق املعجزة التي ستغري  الفقه كل ه، مع أن ه ال يصح  محل هذا التوقع من علم يعد   تتحق 

ارجًا عن ذات الفقه؟ إذ من الواضح أن  منهج االستنباط ال يمكن يف جوهره خ

تغيريه هبذا النوع من الدراسات، فضاًل عن أن تتغري  معه الفتاوى والنتائج الفقهية، 

 .فعملية التغيري تنبع من الداخل ـ الفقهي واألصويل، ال من مناخات خمارجة

إىل التواضع وترك احلامس من حيث الدعوة  ،ونحن نوافق عىل هذه املالحظة

اخليايل الزائد الذي ملسناه من بعض منارصي هذا العلم، لكننا نختلف هنا مع 

ات األصلي  الباحث الكريم  لفقه رهينة ة يف اصاحب هذه املالحظة يف أن ه اعترب التغري 

الت داخل فقهي ة، مع أن  هذا الكالم غري دقيق من الناحية املعرفية؛ إذ م  ندائاًم لتحو 

ات اخلارجية تأثريات كبرية يف املنظومة الداخلية، من حيث  املنطقي أن ترتك التغري 

ن أصوالً حتتية خمتلفة تفيض إىل تغري  املسارات يف البناءات الفوقية  .إهنا تكو 

                                           
 .6: 18لد الغفوري، فلسفة الفقه، جمل ة فقه أهل البيت^، العدد ( خا1)
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اسًا مثل أهداف الفقه وغاياته بمعاجلة فكرية فلسفية،  فإذا عاجلنا موضوعًا حس 

لنا إىل أن  غايته أخال  ة وليست تنظيمية أو تنموية أو برجمية، أال يؤثر ذلكقي  وتوص 

عىل فهمنا للنصوص ورصد حجم توق عاتنا منها؟ ولو خرج فيلسوف الفقه بنظرية 

سائد؟ ات االجتهاد الفقهي الاستحالة التأبيد يف القانون أال خيلخل هذا األمر أساسي  

ث الفيلسوف عن التمييز بني القانون )االعتبار قع( كام فعل ( والفلسفة )الواوإذا حتد 

العالمة الطباطبائي والدكتور رسوش، أال يفيض ذلك إىل اإلطاحة بموضوعات 

 كاملة يف أصول الفقه ومجلة من أنامط املعاجلات الفقهي ة؟

نه، لكن ه من  صحيٌح أن  فلسفة الفقه علٌم ثانوي يأيت الحقًا عىل والدة الفقه وتكو 

م هنا أو هناك عرب تكوينه الذهنية اجلديدة التي سوف كشأنه أن يؤثر عىل منهج الفه

حيملها الفقيه معه إىل النصوص. نعم لو كانت فلسفة الفقه علاًم توصيفيًا فقط لربام 

 صح  ما يقوله املستشكل هنا.

 ةاملعرفّي اخللفيات ضبط  ع البحث وعبثية الفقه فلسفة  

عند  ت املعرفية الكامنة واملسترتةاموضوعات فلسفة الفقه دراسة اخللفي   من أهم  

املجتهد يف جهوده االجتهادية، بل عد  بعضهم هذا امللف  هو امللف  الوحيد الذي 

يتواله هذا العلم، وهنا نقول: أليست دراسة اخللفيات املعرفي ة والعنارص الذاتية 

الضبط  لالكامنة خلف عملية االجتهاد هبدف تقنينها جهدًا عبثيًا؛ ألهنا أمور ال تقب

د منها؟ فنحن  والتقنني؟ ثم هل هناك معايري علمية لضبط هذه القضايا والتأك 

نالحظ أننا نامرس هنا االستنساب واملقاربة دون أن نقيم دلياًل خيضع لقواعد 

االستدالل، فإذا قلت إن  خوض الفقيه مؤخرًا غامر املتغري  السيايس دفعه لرؤية 

صوص الديني ة، فإن  قولنا هذا حمض احتامل، ومن التارخيية والوالئية يف بعض الن
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الصعب الربهنة عليه، ثم حتى لو برهن ا عليه فهل يمكن أن نضع للفقيه ضوابط 

ة؟ وتبعده عن الذاتية وكل  أكشكال اخللفيات القبلية والتحي   أساسًا زات الالكشعوري 

 ات الفقيه؟ماذا نريد من وراء رصد خلفي  

 هذه املالحظة تواجه مشاكل:

ال يمكن نزع أحد عن كل  أكشكال اخللفيات املعرفية، وليست الدعوى  أوالً:

سلب هذه اخللفيات عنه، بقدر ما هي حماولة اكتشاف ولو بعضها؛ لتحليله من زاوية 

ته، وهذا املقدار كاٍف يف حتسني جهد  ته بوصفه أصاًل موضوعًا وعدم صح  صح 

 فيلسوف الفقه.

من نوع الدراسات الرياضية حتى خترج بنتائج  ليست دراسة هذه األمور ثانيًا:

حاسمة، وإنام يكفي فيها حشد الشواهد والقرائن املنب هة التي تدفع اإلنسان 

 .لالطمئنان بالنتيجة

بل يف تقديري قد ال نحتاج يف بعض األحيان إىل اجلزم بالنتائج بقدر ما نحتاج 

ت ن قد وقع يف استنتاجاته حتإىل لفت النظر إىل أن  الفقيه من املمكن جدًا أن يكو

تأثري عنارص اجتامعية معي نة، األمر الذي يسمح بإصدار توجيهات لتنبيه الفقيه من 

 هذا املنزلق، كي تكون نتائجه أكثر موضوعيًة.

ات النشاط الفقهي، هو فهم الظاهرة فهاًم إن  ما نريده من وراء رصد خلفي   ثالثًا:

د يف االحتامال ر الكثريون يف األوساط العلمأعمق ينفتح عىل تعد  ية ت، مثاًل يتصو 

إن  جهود فيلسوف العلم، ومنه  .الدينية املدرسية أن  األفكار تأيت دائاًم من أفكار

دث قناعًة تدرمجية أن  األفكار قد تولد من سياقات اجتامعية فيلسوف الفقه، حُت 

نفسه  رس الفقيهوردود أفعال تدرمجية عىل مستوى االجتامع اإلنساين، وعندما يام
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فلسفية لتجربته الشخصية خالل ربع قرن مثاًل بعيون منفتحة من هذا النوع  دراسةً 

فقد يالحظ أن ه أخطأ أو انجرف أو انحاز هنا أو هناك خضوعًا ألكشكال الضغط 

 .االجتامعي أو الفكري.. وهو يظن  أنه كان يقوم بنشاط معريف رصف

ين االكشتغال عىل التفسري حماألمر، ومن أبرز األمثلة عىل هذا  اولة بعض املفّس 

ل بعضهم ـ بالعلمي للقرآن الكريم يف القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين 

راّتا يف الغرب، واليوم بعد أن إىل يومنا هذا ـ  نتيجة ضغط العلوم الطبيعية وتطو 

ي ذانجلت تلك الغربة وخف  ذلك الضغط بتنا نالحظ درجة التأويل املفرط ال

و ذلك العرص، وملا جاءت احلركة اإلسالمية وما تالها وجدنا ضغط  مارسه مفّس 

العلوم اإلنسانية ورأينا الفقه يت جه ملجاراة النزعة احلقوقية يف العامل بعد احلرب 

 العاملية الثانية وهكذا..

إن  هذه املالحظات تضع الفقيه أو تفسح له املجال يف أن يقرأ ذاته الفردية 

دة أكثر وكفى هبا فائدة. وإذا مل يقرأها هو فإن  فلسفة الفقه واجلام عية بصورة متجر 

تسمح لآلخرين بقراءة جتربة الفقيه بحيث يلتفت من خالهلا إىل مثل هذه األمور. 

عي أن  فيلسوف الفقه يمكنه اكتشاف كل  اخللفيات أو أن ه مصيب يف كل   ونحن ال ند 

 ما يقول.

ر وليست  وال يعني كالمنا إطالقاً  ة باملفك  أن  كل  األفكار هي وليدة عوامل حاف 

خوه أحيانًا يف التفتيش عن أسباب  وليدة أفكار، وإذا انزلق فالسفة الفقه ومؤر 

، فهذا ال ض العلامء الباحثنية لألفكار بطريقة مضحكة كام يرى بعهامشية خارجي  

كر( دراسة الداخلية )الفكر وليد فيعني أن  الدراسة اخلارجية فيها مزالق، فيام نحي د ال

                                           
 .7: 18( انظر: خالد الغفوري، فلسفة الفقه، جمل ة فقه أهل البيت، العدد 1)
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ة ومزالق،  عن أن تكون عرضة للمزالق، فكال نوعي الدراسة هذين حيوي نقاط قو 

ظ هنا  واملطلوب الرتكشيد وليس وضع مالحظات ذات جهة واحدة، ولعل  املتحف 

 كان يقصد ذلك.

 املفهومو الاورة واضطراب الفقه فلسفة  

بذلت حتى اآلن يف هذا العلم تكشف عن صورة إن  مطالعة جممل اجلهود التي 

مضطربة له عند أنصاره فضاًل عن معارضيه، فلم ينضبطوا عىل تعريف واحٍد كام 

م خلطوا كثرياً بينه وبني كل  من الفقه واألصول ومقاصد الرشيعة وعلم رأينا، كام أهن  

ضهم وبعالكالم، والحظنا أيضًا أن  بعضهم حرصه يف دراسة اخللفيات املعرفية 

ع من مسائله وقضاياه، حى أن  بعضهم أدخل فيه علومًا بأكملها تقريبًا..  وس 

إن  هذا التشويش الواسع يمنع عن قبول هذا العلم امللتبس حتى تتضح معامله 

عند أنصاره، وال يصح  االندفاع نحوه قبل وضوح صورته، وقد أقر  بعض أنصار 

 ة به.هبذه املشاكل احلاف  هذا العلم

وهذه املالحظة دقيقة؛ ألن  هذا العلم ما يزال يف سياق النشأة والتبلور، فال يصح  

ته ومديات احلاجة إليه ونتائجه  د منه ومن هوي  االندفاع لتبن ي خيار علم ما قبل التأك 

املرتقبة وجدوائي ته ومنهجه بحيث تكون الصورة واضحة، وأعتقد أن  مشكلة الذين 

موا دراسات ميدانية كثرية لقضايا أثاروا هذا العلم يف األ وساط الفقهية أهنم مل يقد 

 .عنوان واحد هو فلسفة الفقهحتت هذا العلم قبل أن يقرتحوا جتميعها 

                                           
( انظر: عبداجلبار الرفاعي، فلسفة الفقه إكشكالية النشأة والوظيفة، جمل ة قضايا إسالمية 1)

ملواقف واالجتاهات، جمل ة قضايا إسالمية معارصة، ؛ وفلسفة الفقه، ا10ـ 9: 7معارصة، العدد 

 .8: 13العدد 
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ينية، ته وقضاياه يف املعاهد الدوبعبارة ثانية: لقد اقرتحوا علاًم ال وجود جاد  لذهني  

فت عىل قضفبدا مقرتحهم غري مفهوم حتى لدهيم، أما لو كانت أوساط ايا نا قد تعر 

ة الفقه وخلفي اته وتاريخ العلوم الدينية ومسائل النقد اخلارجي وأهداف الفقه  هوي 

وغاياته والنظر إىل الفقه بوصفه كاًل جمتمعًا، وغري ذلك.. لكان من األسهل تقديم 

ض هلا متفر   ًا من قمقرتح يضم  هذه املجموعات من القضايا التي سبق أن تم  التعر 

 وكانت ذهني تها قد عيشت هنا وهناك. ،بلق

ا  لكن هذا يمكن أن نفهمه جزئيًا يف بدايات التسعينيات من القرن املايض، أم 

اليوم فقد نمت كثرياً الدراسات اخلارج فقهية حول كل  أو أغلب القضايا التي اقرُتح 

 إدراجها يف فلسفة الفقه، وصار يمكن أن تكون الصورة أوضح بكثري لو أريد

نت لدى كثريين ذهنية فيلسوف الفقه، وإذا  االستمرار يف مرشوع فلسفة الفقه، وتكو 

كانت كل  زوايا هذا العلم غري واضحة اليوم فهذا أمر طبيعي، فاملهم فهم رسالته 

 األم والرئيسة.

سة الدينية الرسمية مل تقبله بشكل هنائي بعُد، بل  نعم، مشكلة هذا العلم أن   املؤس 

ظًا تارة، وال مباليًا أخرى، وهذا ما يصع ب عملية وما تزال ت أخذ منه موقفًا متحف 

ه يف مناخ الدراسات العلمية. ره ونمو   االعرتاف به وتطو 

د ، ويكون هذا العلم معني ًا برص«فلسفة العلوم الدينية»إننا نقرتح تأسيس علم 

صة الدراسات الدينية من اخلارج، ويمكن داخل هذا العلم تأسيس فروع م تخص 

 تعنى بالفقه واألصول والكالم واْلديث والرجال والتفسري..

 املوضوعّية حلاجةا مرّبرات وافتقاد الفقه فلسفة  

هل هناك حاجة حقًا لتأسيس فلسفة لكل  علم؟ إن  تأسيس علم من العلوم قائم 
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 ،عىل التئام جمموعة من القضايا التي مجمعها هدف واحد لكي تتخذ وضعًا مستقالً 

 فهل نجد يف علم فلسفة الفقه وضعًا من هذا القبيل؟

إن  ما نراه أن  علم الفقه ال حيتاج إىل بلورة علم يدرسه ويضعه حتت املجهر 

ى بفلسفة الفقه؛ ألن  هذا العلم ينمو ويتكامل مئات السنني دون حاجة إىل  ويسم 

رية وا مثل هذا العلم، وإذا وجدنا أن  بعض القضايا املرتبطة باملبادئ لتصديقية التصو 

ـ أن تدرس  ـ حيث يكون حجمها بسيطاً  هلذا العلم بحاجة للبحث والدراسة فيمكن 

داخل علم الفقه، ويف فصل من فصوله، بال حاجة إىل تأسيس علم حتت عنوان 

 فلسفة الفقه.

ة  إن  التنامي املتصاعد لعلم الفقه عىل الدوام بال تأثري من فلسفة الفقه عالمة دال 

 عدم حاجة هذا العلم لفلسفة تتعل ق به، ولو احتاج الفقه إىل مثل هذا العلم عىل

رون يف الفقه عرب مئات السنني؛ ألهنم الذين يواجهون  اللتفت إىل ذلك أولئك املتبح 

ته. وبعبارة موجزة: إن  التجربة امليدانية  صعوبات هذا العلم، ونقاط ضعفه وقو 

د عدم ظهور حاجة ملقرتح مثل فلسفة الفقه، وال ملزم  والتارخيية لعلم الفقه تؤك 

لذلك، ولو ظهرت بعض املسائل اجلديدة فيمكن جعلها فصاًل يف علم الفقه أو 

مته  .توضع يف مقد 

وهذه اإلشكالية يمكن اجلواب عنها، وهي يف تقديري ُتمل قلقًا أكثر مما ُتمل 

 نقدًا معرفيًا، والسبب يف ذلك:

الية ال يامنع من وجود بعض املوضوعات املحدودة التي إن  صاحب اإلكشك أوالً:

مة الكتب  تظهر هنا وهناك، ويقرتح جعلها ضمن فصل من الفقه نفسه أو يف مقد 

                                           
: 14ـ  13( حمسن املوسوي اجلرجاين، تأميل در اقرتاح فلسفة فقه، جمل ة نقد ونظر، العدد 1)

 .1998، كشتاء وربيع 412ـ 410
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الفقهية، دون تأسيس علم جديد حتت عنوان فلسفة الفقه، ولست أدري ما الفرق 

ام الفرق والكثرة ففإذا كان عدد هذه املسائل اجلديدة ال يرض  فيه القل ة  ؟!بني األمرين

؟  مته وبني أن نفصلها عنه، ونضعها يف علٍم مستقل  بني أن نضعها داخله أو يف مقد 

مة نحوُ  هلا، بل األرجح فصلها عنه؛ ألن  وضع هذه  استقاللٍ  فإن  الوضع يف املقد 

األبحاث التي ختتلف يف املنهج والغاية واجلهة والرتبة عن العلم نفسه يظل  هو 

حية تصنيف املوضوعات وفهرسة أبواب علم من العلوم، وإال فلامذا األسلم من نا

مته أو فصاًل من فصوله؟! ب َق ومل يَ  فصل علم أصول الفقه عن علم الفقه  يف مقد 

لقد اختذ املناقش هنا من التجربة التارخيية للفقه دلياًل عىل عدم قيمة علم  ثانيًا:

ة أن  الفقهاء مل يالحظوا ح اجتهم إىل هذه القضايا، ولست أدري فلسفة الفقه بحج 

هل هذا دليل منطقي؟ وهل كان إحساس الفقهاء هو معيار النفي واإلثبات معًا؟ 

وا، هل هذا مجعل جتربتهم صحيحة؟ إن  عدم إحساسهم ناتج  ولنفرض أهنم ما أحس 

م رؤية جديدة للفقه مل يلتفتوا هم إليها  ،عن رؤيتهم للفقه وفيلسوف الفقه اليوم يقد 

 فأي  مشكلة يف ذلك؟ ،ن وجهة نظرهم

ة أن   إن  هذا أكشبه بسد  باب االجتهاد وبعدم جواز خمالفة املشهور أو اإلمجاع بحج 

املتقدمني مل يقولوا هبذا القول، فلنثبت أوالً أن  كل  حاجة للفقه البد وأن يشعر هبا 

 ليها؟جة إالفقهاء حتى نقول إن  الفقه ال حيتاج لفلسفة ألهنم مل يشعروا باحلا

والغريب أن  صاحب هذا اإلكشكال نفسه كشن  هجامت عنيفة عىل أنصار مرشوع 

يمة هلا؛ ق معتربًا أن  الدراسات التارخيية يف أقوال العلامء ومواقفهم ال« فلسفة الفقه»

ة والدليل ة هنا ألن  العربة باحلج  ، فكيف صار سلوك العلامء وأحاسيسهم حج 

                                           
 .418 :14ـ  13( حمسن املوسوي اجلرجاين، تأميل در اقرتاح فلسفه فقه، جمل ة نقد ونظر، العدد 1)
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 اجلدوائية وعدمها؟! ومستندًا منطقيًا إلثبات

 والبشرّية لتشكيكّيةا النزعات وخماطر الفقه فلسفة  

ث عن جدوائية أو عدم جدوائية هذا العلم، اإلكشكالي ة هنا تقول:  نحن ال نتحد 

ث عن خماطره، فهذا العلم يبعث عىل القلق من ناحية إفضائه إىل النزعة  وإنام نتحد 

م الفقه بوصفه علاًم برشي اول أنه حيالتشكيكية باملنجزات الفقهية؛ ألهن يًا، وهذه قد 

النظرة إىل الفقه تؤد ي بطبيعتها إىل فقدان معطياته القداسَة والُبعد اإلهلي، ويتعامل 

د جهد برشي خيضع لألوضاع البرشية ومالبساّتا، وعىل املدى  معه بوصفه جمر 

ستحكام الديني ع االالبعيد لن تنتج هذه الروح التي حتكم فلسفة الفقه سوى تضعض

 مما مجر  رضرًا عىل الدين عمومًا. ،للعلوم الرشعية وفقداهنا التأثري يف النفوس

ويمكن القول بأن  روح هذه اإلشكالية يمكن أن تقف خلف مواقف بعض 

املعارضني هلذا العلم، ولكن نا نرى ـ رغم إيامننا بأن  النزعة البْشية املفرطة عند بعض 

ق الرضر باملنظومة الدينية ـ أن  ُتميل هذا العلم كل  هذه املخاطر املعارصين قد تلح

 غري صحيح، وذلك:

ة الفقه عنرصًا هادمًا للرشيعة، لكان ينبغي اعتبار إن ه لو أريد اعتبار برشي   أوالً:

ة التخطئة املوجودة عند اإلمامية كذلك، وكان علينا أن نعترب أن االجتهاد نظري  

ة يف الفتاوى نتيجة أخذه بنظرية إخالصًا للنزعة اإلهلي  األكشعري السن ي أكثر 

 التصويب.

يضاف إىل ذلك أن  ذهاب االجتاه األصويل يف االجتهاد الرشعي عند املسلمني من 

ل هو اآلخر أكرب أركان تضعيف الُبعد القدايس  ،الشيعة والسن ة، إىل فكرة الظن   يشك 
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كشكالي ة اآلنفة الذكر، فإذا صح  ة وفق منطق اإلة الظاهري  يف األحكام الرشعي  

االعرتاض عىل فلسفة الفقه هبذه الطريقة، لكان من املفرتض أن يطالب األصوليون 

 ة النزعة البرشية يف االجتهاد الرشعي.واملخط ئة بمثل ذلك وحتميلهم مسؤولي  

وإنام نقول ذلك نقضًا؛ للتنبيه عىل أن  هذه املحاوالت النقدية هبذه الطريقة لن 

عض ة، إال بم منها حتى أكثر املخلصني لقداسة الفتاوى واألحكام الرشعي  يسل

 اإلخباريني عىل احتامل.

 مصادرة تنطلق منها مناهج االجتهاد« قداسة النتائج الفقهية»إن  افرتاض  ثانيًا:

ـ لطبيعة هو بنفسه  ،وفهمه ـ إثباتاً أو نفياً  خطأ منهجي واضح؛ فقداسة النتائج ختضع 

ملناهج واآلليات التي أوصلت إىل هذه النتائج، واملفروض أن  مثل علوم املصادر وا

ف لنا طبيعة العملية االجتهادي   ، ةأصول الفقه وفلسفة الفقه هي التي تعني  أو توص 

د يف ضوء ذلك الصورة الواقعية عن هوية النتائج الفقهية وسامّتا، فهذه  لتحد 

، فبدل خضوع مقولة القداسة اإلكشكالية تتعاطى مع املوضوع بطريقة عكسية

 حصل العكس بطريقة غري صحيحة. ،للمنهج

يها القداسة ـ أمٌر  ثالثًا: إن  احلفاظ عىل روحية الُبعد الديني يف الفتوى ـ وال أسم 

دة، والتي تقف عىل رأسها طبيعة التعاطي األخالقي مع  يتبع عنارص كثرية متعد 

من  ي يتم  ة الرتبوية التوطبيعة العملي   االجتهاد، وطبيعة تعاطي الفقهاء مع بعضهم،

خالهلا توجيه الناس، وطبيعة النتائج الفقهية من حيث قدرّتا عىل تقديم نتائج 

ة للناس، وغري ذلك، فالتغايض عن هذه العنارص وغريها، والتأكيد عىل عملية إمجابي  

 .ينر، بل قد يبدو إلقاًء للمسؤولي ة يف رقاب اآلخقضايا أخرى يبدو غري منصف

مات  بل قد أرشنا من قبل إىل أن  علم فلسفة الفقه يمكن أن يصن ف يف مقد 
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ع أفقه وتضعه أمام رؤية  ،دة لعمل الفقيهاالجتهاد، ومن العلوم املركش   والتي توس 

ي جانب  أكثر دقة لألمور، بام يعطي املزيد من الضامنات للعملية الفقهية، فهو يقو 

 أيضًا. الوثوق بالفتاوى من هذه الناحية

 خامتة

 ،متواضعة لإلطاللة عىل موضوع فلسفة الفقه ةكانت هذه الوريقات حماول

لي ة، جتد نفسأة بحثية واستجالء بعض القضايا املتصلة به، فهي عملي   سة و  ها متحم 

خللق ذهني ة هذا العلم، حتى لو مل يكن الوقت مناسبًا بعُد لتأسيس علم كامل، 

رها تي توف  الاألخرى ات ىل جانب العقلي  إعلم الة هذا فحامستي تبدو أكثر حلمل عقلي  

 .ة الديني ة يف االجتهاد الرشعيلنا املنظومات العلمي  

أن يكون له حضور، وأن تعتني به الدراسات  ن  هذا العلم يستحق  أينا أوقد ر

ل يف ،الدينية ة، و وتتأم  سًا كثريًا النحيإمنهجه البحوث االجتهادي  از ذا مل أكن متحم 

 ن ني أجد نفيس مقتنعًا بأن  هذا العلمإبعض أنصار هذا العلم يف تضخيمهم لدوره، ف

يضًا للخروج من ورة أبات رض ـا فلسفة العلوم الديني ة كل ه علممنظومة ـ بل و

ة وواعية معاً والصور املغلوطة الدوغامئي ات ة بطريقة نقدي   .، وفهم جهودنا الفكري 

قد صارت  هفة الفقسن  ذهنية علم فلأعىل زعم ليوم اوربام يساعدين احلال القائم 

، لكن  ما نصبو إليه هو أن يدخل هذا مرًا واقعًا يف أوساط واسعة يف املناخ الدينيأ

ي ذهني ته بوعي راكشد، ال بانسياق عاطفي أو  ؛ كي يتم  تلق  العلم جمال البحث اجلاد 

 كام حيصل يف غري موقع.سلبًا أو إمجابًا، إعالمي فقط، 

نسأل اهلل لكل  العاملني يف جمال الدراسات الديني ة التوفيق والنجاح يف هذا 

  السبيل.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكري عالماإل

 (لكتب الضال)  قراءة يف املوقف الفقهي م
  





 

 

 

 

 

 

 متهيد

ة وبالغة اخلطوتعد  مسألة اإلعالم الفكري والثقايف من املسائل   العرص رة يفاملهم 

كتب » اوين، من أكشهرها عنوانالفقهاء املسلمون حتت عن احلارض، وقد عاجلها

ن أعىل حفظ هذه الكتب، فهل مجوز لإلنسان أكثر تركيزهم كان  لكن   ،«الضالل

 علاًم أن  )الكتاب( ىل جانب بعض اجلوانب األخرى.إال؟  أوحيتفظ هبذه الكتب 

 هذا يفوعندما نستخدم  عندهم ليس سوى مثال بارز لكل  نشاط إعالمي تواصيل.

البحث كلمة )كتب الضالل( فنحن نعني املفهوم العام لكل  إعالم أو نرش أو.. 

.  ضال 

ص ىل نصوإلة التي ترجع عند اإلمامي ة أريد أن أخوض يف تاريخ هذه املسأوال 

الشيخ املفيد والطويس وغريمها، والتي طرحت يف البداية بعنوان كتب الكفر، ثم ما 

ب البدعة ، ولتطرح عناوين كتتمركز حول كتب الضاللسعت تدرمجيًا لتتلبثت أن ا

فة وكتب السخرية واهلجو، وكتب السحر والقيافة  والكتب املنسوخة والكتب املحر 

والشعوذة، ثم ما لبثت أن طرحت االستثناءات كحالة الرد  عىل الضالل، واتسعت 

 ليلتفتوا لوجود مصالح يف بقاء هذه الكتب أيضًا يف اجلملة.

ية هذه املسألة اليوم، وصار جمال تطبيقها أوسع بكثري من املايض، دت أمه  وقد ازدا
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، إن كشاء اهلل وبتنا نواجه جمموعة أسئلة سوف نحاول أن نجيب عنها يف هذا البحث

 مثل:

ما هو الضالل أساسًا؟ وما هو املفهوم الذي تدور عليه األحكام املتصلة  ـ 1

احلض  عىل  و االنحراف أوالبدعة أ وأ لالضال وهل هو مفهوم الكفر أ ؟ببحثنا

د هذه املفاهيم والفساد أ د هذه  ؟ماذا؟ وكيف نحد  وما هي معايريها؟ ومن حيد 

 وكيف؟ املعايري؟

ال؟  وأكتبته الشخصية مثالً بكتب الضالل مهل مجوز للفرد االحتفاظ يف  ـ 2

 ارّتا والسامح لغريه باستخدامها؟مجوز له إع لوه

و القبول بوجود كتب الضالل فيهام أو املجتمع االحتفاظ أ هل مجوز للدولة ـ 3

 إزاء ذلك؟ وما هي طبيعة هذا  اختاذ إجراء معني  اممجب عليه وأوحتت سلطتهام 

 عىل مستوى الورقأو الصحف للدولة دعم هذه الكتب  ق  حي لاإلجراء؟ وه

 والطباعة و..؟

، نواع اأيشمل خمتلف  أواألمر بكتب الضالل  ل خيتص  ه ـ 4 إلعالم الضال 

ات والدوريات والكتب واملسموع، والصحف والنرشي   كاإلعالم املرئي  

 التمثييلي واملّسحبل وكذلك العمل  واإلعالنات واملحارضات واخلطب و..؟

ريوكل  وسائل التعبري واإلعالم؟ وسيطال األمر نشاط ا، والتصويري ن ملفك 

ار واخلطباء  عراء والوالتج  اصني والش  رينواملمقص  امني ثلني واملصو   والرس 

 ام هو املوقف من هذا كل ه؟.. فأو ال؟ والعاملني يف جمال االنرتنت واملربجمني

 عة كتب الضالل للفرد؟ وما حكم مطالعتها للمجتمع؟لما حكم مطا ـ 5

 تمع؟ة يف املجهل مجوز تأليف كتب الضالل؟ وهل مجوز طرح األفكار الضال   ـ 6
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 ؟ةل وتوزيعه وترومجه بمختلف الوسائل اإلعالمي  ما هو حكم نرش الضال ـ 7

 وما هي مسؤولي ة ُدور النرش والتوزيع وحمط ات البث  الفضائي و.. يف هذا املجال؟

هل مجوز نرش مقال ضاليل؟ هل مجوز ذلك مع وضع الرد  عليه معه؟ هل مجوز 

اره أو ة ليطرح أفكوغري إسالمي عىل القنوات اإلعالمي   ال  ضاستضافة صاحب فكر 

رجاع اىل كشكال؟ هل اإلاأل مجب مقاطعته متامًا بكل  أو استضافته يف املحافل العلمية 

ة  وهل  رشعًا؟ شكٌل مو نحو ذلك أثناء تأليف كتاب يف ببلوغرافيا أمصادر ضال 

ر اآلخ ال؟ هل يصبح النرش والدعاية جائزين ألن  أو  تعريف الناس بذلك جائزٌ 

 حال؟ ظهر فكره عىل كل  سيُ 

س تدريتدريس أو تعليم كتب أو موضوعات الضالل؟ وهل مجوز هل مجوز  ـ 8

ه أالفكر اإل بدون رد ه؟ وما هو موقف وزارات الرتبية والتعليم  وحلادي مثاًل مع رد 

 يس؟اوإدارات املدارس واجلامعات من إثارة هذه األفكار يف الكتاب الدر

أو ًا مرفوضة متامأو الم سية اإلعالم الفكري والثقايف مكفولة يف اإلهل حر   ـ 9

 ؟ وما هو؟يف األمر تفصيالً أن  

برز أوما هي  ؟هذه املوضوعات لية وثانوية حتكم كل  هل هناك عناوين أو   ـ10

 ا؟اّترالعناوين الثانوية ومرب  

ه يش من استلزامفيام إذا ُخ  وصل وجوده أأهل املشكلة مع الفكر الضال  يف  ـ11

َ لو َخ حال الغرب متامًا ك ،معالديني للمجت ءتقويض االنتام
صول أتقويض  يش 

 ة يف املجتمع؟الديمقراطي  

حظر  ور السكوت عنه أحظ وما هو املوقف: هل هو حظر دعم الضالل أ ـ12

 السامح له بالوجود مطلقًا؟
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ة يف هذا املجال؟ وماذا تعطينا املقارنة بني الفقه حات الفقهي  وما هي الطر ـ13

 يات؟لنوع من احلر   يف هذا ايبواملشهد الغر

 إىل غري ذلك من التساؤالت التي تأيت عىل هذا الصعيد.

 فقط يف جمال اإلعالم الفكري والثقايف، وليسيدور بحثنا  ىل أن  إكشري والبد أن أ

ث عن احلر    ، ذلكة وغرييات السياسية والدينية واحلزبي  غري ذلك، فنحن ال نتحد 

ايا الفكر عىل أنواعه، فاملوضوعات خمتلفة ة رصفة جماهلا قضية إعالمي  وإنام عن حر  

 ويف الوقت عينه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.

 ؟الضاللما هو 

وع كل ه، وهي النقطة التي مل يدرسها وضيف هذا امل ةً خطر واألكثر أمهي  النقطة األ

وها وإن ام فرض غالبًا سوى بتعريفات أكثر هالميًة من العنوان نفسه، الفقهاء هنا

لقوا مبارشًة لبيان احلكم دون املوضوع، مع بعض اإلكشارات لبعض واضحة وانط

تعريف الضالل وحدوده؟ فام هو  :هياألمثلة من الكتب كالتوراة واإلنجيل.. 

هو  فهل ..الضالل الذي حيرم حفظ كتبه؟ وما هو الضالل الذي حيرم نرشه؟ وهكذا

بعضها؟ أو كتب كتب الكفر وأهل الديانات األخرى؟ أو كتب املذاهب كل ها أو 

السخرية واهلجاء للدين واحلق  كام الحظنا هذه التوسعة عند بعض؟ أو يشمل كتب 

السحر والقيافة والشعوذة وغريها؟ أو هو كل  ما خالف احلق  واقعًا كام يظهر من 

ق النراقي؟ ، وأي  حق  يقصد؟ هل كل  حق  يف كل  العلوم أو يف خصوص املحق 

خصوص العقيدة؟ وماذا لو اختلف املجتهدان بحيث جزم العلوم الديني ة أو يف 

؟ أو.. د بل إن ك قد جت أحدمها ببطالن ما قاله اآلخر فيكون له علم بأن ه خالف احلق 

                                           
 .158: 14( انظر: مستند الشيعة  1)
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ل ببعضهم يرى كتب احلق  ضالالً إذا أوجبت ضالل الناس كبعض كتب العرفاء. 

وبعضهم  .الللشيخ املطهري يستبدل فكرة كتب الضالل بكتب اإلضقد نجد ا

 يربط املوضوع بقصد املؤل ف ال بواقع الكتاب وتأثرياته.

ة هناك أكشياء  فهوم إقحامها يف مرسيع ل كمكن بشيوفقًا للمعايري الدينية العام 

الضالل، مثل إنكار وجود اهلل. وهناك وفقًا للمعايري اإلسالمية ما يعد  ضالالً 

ة حممد،  ما  وهناك ـ وفقًا للمعايري املذهبية ـبوضوح، مثل إنكار التوحيد أو إنكار نبو 

إسالم وعدالة كبار الصحابة عند إنكار و ،عند الشيعة يعد  ضالالً مثل إنكار اإلمامة

 ، لكن هذه حاالت حمدودة وليس هلا ضابط واضح.أهل السن ة

ثم يوجد هنا سؤال: هل يوجد مقياس حتى نضع من خالله كتباً يف عداد الضالل 

 خرج أخرى؟ وما هو هذا املقياس؟الضالل ونُ يف عداد  أو فكرةً 

ة هداية ومرادفًا للتيه واحلريمقاباًل لللو رجعنا إىل اجلذر اللغوي ورأينا الضالل 

ائر فقيه سوف يرى س فسوف نقع يف مشكلة عظيمة، وهي أن  كل   ،وانحراف الطريق

و أ كالمي فريٍق  درج كتبهم يف كتب الضالل، وهكذا كل  وستُ  ،الفقهاء ضال ني

 و غري ذلك سريى اآلخرين ضال ني؛ ألن  أو حديثي أو تارخيي أو سيايس أفلسفي 

ل هذا املعنى، فكل    .وفقًا للغة العربي ة من أخطأ فقد ضل  الطريق املفردة تتحم 

ة، أمٌر يقع وهو  ،د  باب االجتهادسإن  هذا املفهوم يساوي  عىل خالف اتفاق األم 

 زم هبذا املعنى.تدًا يلحنظن  أوال يمكن ألحد القبول به، وال 

 فام هو الضالل؟ ن،إذ

 ا سبب اإلهيام، وإذا كانته مجب حذف هذه الكلمة من بحثنا؛ ألهن  أن  بني أعتقد إن  
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نحنا فهذا ال يم ،بعض األمثلة نجزم بدخوهلا يف املفهوم هنا كإنكار وجود اهلل مثالً 

، هلذا حذفنا هذا العنوان من احية القانونيةنباعه من المعيارًا ومقياسًا يمكن ات  

 .(ة اإلعالم الفكري والثقايفحري  )واستبدلنا املوضوع بعنوان  ،دراستنا هذه

وأعتقد بأن  هذه املفاهيم، مثل الضالل والبدعة وغريها، تم  استغالهلا بطريقة 

إلسالمي؛ ا هالمي ة غري واضحة من قبل بعض التيارات الدينية والسياسية يف التاريخ

ة، السيام مثل املعتزلة  لتصفية احلساب مع األقلي ات الدينية واملذهبي ة والفكري 

والشيعة والصوفي ة والفالسفة، األمر الذي زاد املوضوع ضبابيًة وغموضًا يف 

وقد رأينا أن ه كيف أل ف احلنابلة وغريهم الكتب  مفهومه وحدوده عرب التاريخ.

 وصفها رمزًا لكتب الضالل، وها هووأصدروا الفتاوى يف حتريم كتب علم الكالم ب

ألمر الذي ا)حتريم النظر يف كتب الكالم(،  ةاملشهوررسالته املقديس يؤل ف ابن قدامة 

أوصل إىل حوادث إحراق كتب الفلسفة علنًا، يف قضايا مشهورة مشهودة يف التاريخ 

وف ساإلسالمي، يعرف بعضها كل  من اط لع عىل تاريخ حياة اإلمام الغزايل والفيل

 ابن ركشد وغريمها.

إن  حتريم النظر قرار حاسم اختذه العديد من الفقهاء املسلمني، فلنالحظ هذا 

 النظر يف وال ..اً وال مجوز النظر يف كتب أهل الكتاب نص  »النص  للبهويت وهو يقول: 

ملا يف ؛ هاوالباطل، وال روايت كتب أهل البدع، وال النظر يف الكتب املشتملة عىل احلق  

. ومن هنا أفتى الشاطبي بتحريم قراءة بعض كتب «ك من رضر إفساد العقائدذل

م ابن حجر عىل غري الراسخني  ي؛ ملا فيها من كشطحات الصوفي ة، وحر  أيب طالب املك 

ًا  يف العلم النظر يف هذه الكتب، وهو ما فعله كثريون منهم بعض املنفتحني اجتهادي 
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 مثل الشيخ حممد ركشيد رضا وغريه.

ةإالسبيل الوحيد هنا أمامنا هو أن نذهب مبارشًة عليه، فو ذلك  بعد ثم   ،ىل األدل 

ظن  ؛ ألن  عنوان الضالل يغلب يف النستخرج حدود املوضوع ودائرته بطريقة أفضل

 .أن ه من وضع الفقهاء وابتكارهم، وسوف يتجىل  هذا املوضوع أكثر قريبًا فانتظر

 اإلعالم الفكري والثقايف ةاألدلقة العامة على املوقف م  حري

ة أساسي  ثم   ة كانت مرجع الفقه اإلسالمي يف موضوعه هذا، وعلينا ة أدل 

 وهي: ،استخراجها وغريها ملحاولة اكتشاف مديات دائرّتا

 رآنيأو املستند الق الكريم القرآن 

ث الفقهاء عنها هنا  وهي: ،توجد جمموعة من اآليات حتد 

 ريرتبا  مبوضوعة اإلعالم الفكاقشات يف االآية هلو احلديث، من 

ِديِث لِيخِضلَّ َعن َسبِيِل ﴿قوله تعاىل:  اآلية األوىل: َو اْلمَ ي هَلم رَتِ َوِمَن النَّاِس َمن َيشم

ًوا أخ  زخ ٍم َوَيتَِّخَذَها هخ ِ ِعلم ِهني  اّلِلَِّ بَِغريم مم َعَذاب  مُّ َك هَلخ
 (.)لقامن:  ﴾وَلئِ

هنا، ال سيام بمالحظة ما ورد يف سبب  ةً ة أساسي  قرآني  ربت هذه اآلية الاعتُ لقد 

 ‘ابن احلارث سعى للسفر إىل بالد فارس يف عهد النبي   نزوهلا؛ حيث ذكروا أن  

ج هلا يف بالد العرب هبدف الوقوف بوجه املد   كي يأيت هناك بكتب األساطري، ثم يرو 

 .ةاإلسالمي والدعوة اإلسالمي  

الم ك ة الكريمة أهنا اعتربت رشاء هلو احلديث وكل  وتقريب االستدالل باآلي
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 ي  ه عليه العذاب، فأصاحبُ  ويستحق   ،ال فائدة منه حرامًا ألجل إضالل الناس هلوي  

 و برنامج تلفزيوين يشتمل عىل ذلك فهو مشمول لآلية الكريمة.أة و نرشي  أكتاب 

لنا لكن لو  لضعفها ؛ ة، ورصفنا النظر عن أسباب النزولاآلية الكريمتأم 

  االعتبار، سنجد ما ييل:نيعأو أخذناها ب ،التارُيي

م ترويج الضالل وهلو احلديث والً:أ حفظها  مها ال حتر  ولكن   ،إن  اآلية الكريمة حتر 

ها علمي  أ كشابه  و ماأو رشائها أو مطالعتها أليها إو االستامع أًا و السامح هبا مع رد 

د يمثل حكاًم تكليفيًا للشخص مه اآلية الكرذلك، فاملفهوم الذي تقد   يمة مفهوم حمد 

ج له.أد موقف اآلخرين جتاهه نفسه، وال حيد    و جتاه ما يرو 

 ، يفرض علينا حتديدًا آخر؛ ألن  هناك فرقاً ﴾لِيخِضلَّ َعن َسبِيِل اّلِلَِّ﴿إن  قيد  ثانيًا:

صد، الق لناس، وآخر ال يكتبه هبذاابني الشخص يكتب كتابًا وينرشه بقصد إضالل 

ويكون  ،حقاً ما ة كالمي   ةً كأن مجتهد فريى قضي   ،يراه هو صحيحاً  بل يكتبه لغرضٍ 

، غرضه إضالل الناس ن نقول فيه بأن  أاجتهاده خمطئًا، فمثل هذا الشخص ال يصح  

ه الفاعل له تأثري هنا يف احلكم علي نه يفعل ذلك ليضل  عن سبيل اهلل، فغرُض وأ

مل ا رت بت اآلية عليه العذاب املهني لزم الشك  يف كشمول وإال كان معذورًا، و ،بالعذاب

داللة مطلعها عىل مطلق اإلضالل ولو بنحو االكشتباه املعذور فيه، األمر الذي 

ن من داللة اآلية وهو: إضالله الناس حال كونه غري  يفرض علينا األخذ بالقدر املتيق 

 واألصولي ني واإلخباريني معذور، وإال كشمل احلكم الكثري من الفقهاء واملتكل مني

ين، السي ام الذين خيتلفون فيام بينهم يف قضايا كربى مؤثرة يف الفهم الديني  واملفّس 

ة.  عام 

ًوا﴿إن  قيد  ثالثًا: زخ يبني  لنا قساًم آخر من الصورة، فالضمري يف  ﴾َوَيتَِّخَذَها هخ
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ث يريد هلو احلدي، فيكون املعنى: إن  من يشرتي «سبيل اهلل»يرجع اىل « ويت خذها»

 يف موقع االستهزاء والتحقري... (سبيل اهلل)إضالل الناس، وهيدف أيضًا وضع 

 ، أمافكاره يف مناخ بحث علمي  فهو هنا ال يطرح أ، وهذا معناه أن  السياق عدواينٌّ 

من يطرح أفكاره يف مناخ بحث علمي بقصد إثبات يشء وإبطال يشء، دون أن 

 لتحقري، فليس داخاًل يف داللة اآلية الكريمة.يدخل يف سياق االستهزاء وا

مٍ ﴿عند قيد  قليالً فنا لو توق   رابعًا: ِ ِعلم نجد أنفسنا  فسوف ،نفهم املراد منهل ،﴾بَِغريم

 أمام احتاملني يف تفسريه:

ل: له والذي يقاب ،أن يكون املراد بالعلم ما نفهمه اليوم من الكلمة االحتامل األو 

ن املعنى هكذا: من الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل  اجلهل وعدم العلم، فيكو

مٍ ﴿كلمة  الناس؛ ألن   ضل  ه يُ ن  يعلم ذلك، فيكون جاهاًل بأ الناس وهو ال ِ ِعلم  ﴾بَِغريم

 ضل  و يُ أل  وهو جاهل، ضفيكون املعنى: ي ،﴾يخِضلَّ ﴿ىل إيرجع اجلار واملجرور فيها 

.ه يُ ن  أوهو ال يدري   ضل 

ًا ونقليًا يف الثواب رة عقلي  منسجم مع القواعد املقر  وهذا املعنى يبدو غري 

 هوال يعلم أن   ،ما يشرتيه هو ضالل والعقاب، فإذا كان هذا الشخص ال يعلم بأن  

ه جاهل ن  أ؟ واملفروض بال أي  قيد هب العذاب يف حق  الناس بذلك، فكيف يرتت   يضل  

 امل كام ذكره بعضوال تكليف عىل اجلاهل، وهلذا يمكن فرض استبعاد هذا االحت

 .الفقهاء املعارصين

املراد هبذا القيد: من غري وعي،  ما طرحه بعض املعارصين من أن   االحتامل الثاين:

ه، فاهتسمن يفعل ذلك منطلقاً من قل ة وعيه ومن هواه و بل عن سفاهة وهوى، فكل  
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 .فهو الذي يكون موردًا لآلية الكريمة

ت بالسفاهة.املراد هبذا االحتامل  ن  أوك  تفسري عدم العلم باجلهالة التي فّس 

مٍ ﴿ولعل  التفسري األقرب لقوله:  ِ ِعلم هذا  إن   :، فيكون املعنىي نةي بال بأ، ﴾بَِغريم

و نًة أ دون أن يملك فيام يفعله بيبعدهم عن طريق اهلل تعاىلالشخص يضل  الناس ويُ 

 ،ضل  ه يُ وهو جاهل بأن   ضل  ه يُ ن  ثبت ما يراه، فليس املراد من عدم العلم هنا أمعطى يُ 

يكون  نأنه ُيضل دون أام املراد ن  إم عن تكليف اجلاهل وعن قبح عقابه، وحتى نتكل  

 عنه أو إليه. ضل  باألمر الذي يُ وبي نة عىل علم ومعرفة 

وإن التقى يف النهاية مع التفسري الثاين الذي طرحه  ،وهذا التفسري الذي قلناه

 كيفية التخريج ورشح املسألة.خيتلف عنه يف ه بعض املعارصين لكن  

 تخدامُ اس ،ما قلناه وما ذكره بعض املعارصينبني د حلصيلة الفهم اجلامع ويشه

ِ عِ ﴿قال تعاىل:  ،ة مراتهذا التعبري يف القرآن عد   ِهم بَِغريم
َوائِ ٍم َوإِنَّ َكثرًِيا لَّيخِضلُّوَن بَِأهم لم

َلمخ بِاملمخعم  َو َأعم َقدم َخِّسَ الَِّذيَن َقَتلخوام ﴿(، وقال سبحانه: )االنعام:  ﴾َتِدينَ إِنَّ َربََّك هخ

اء َعىَل اّلِل ِ َقدم َضلُّ  رِتَ مخ اّلِل خ افم وام َما َرَزَقهخ مخ ٍم َوَحرَّ  ِعلم
ِ مم َسَفًها بَِغريم الََدهخ وام َأوم وام َوَما َكانخ

َتِدينَ  هم ِز َثاَمنَِيَة َأزم ﴿وقال سبحانه:  ،(نعام: )األ ﴾مخ ِ َوِمَن املمَعم ننَيم أمِن اثم َن الضَّ َواٍج مي

ويِن بِِعلم  ِ َنبيؤخ َحامخ األخنَثَينيم َتَمَلتم َعَليمِه َأرم ا اشم ِ َأمَّ َم َأِم األخنَثَينيم ِن َحرَّ َكَريم لم آلذَّ ِ قخ ننَيم ٍم إِن اثم

نتخمم َصاِدقنَِي  ِ  *كخ ننَيم ِ َوِمَن المَبَقِر اثم ننَيم ِل اثم ِ أَ َوِمَن اإِلبم َم َأِم األخنَثَينيم ِن َحرَّ َكَريم لم آلذَّ ا قخ مَّ

َِّن افم  َلمخ مِم َذا َفَمنم َأظم مخ اّلِل خ هِبَ اكخ َهَداء إِذم َوصَّ نتخمم شخ ِ َأمم كخ َحامخ األخنَثَينيم َتَمَلتم َعَليمِه َأرم ى رَتَ اشم

ٍم إِنَّ اّلِل َ الَ  ِ ِعلم َم الظَّاملنِِيَ  َعىَل اّلِل ِ َكِذًبا لِيخِضلَّ النَّاَس بَِغريم ـ عام: ن)األ ﴾ََيمِدي المَقوم

ٍم ﴿وقال تعاىل:  ،( ِ ِعلم َاِدلخ يِف اّلِلَِّ بَِغريم نرِيم َوِمَن النَّاِس َمن جيخ  َواَل ًهَدًى َواَل كَِتامٍب مخ
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(، لقامن: ، واحلج: ؛ وانظر: ـ  )احلج:  ﴾َثاميِنَ ِعطمِفِه لِيخِضلَّ َعنم َسبِيمِل اّلِل..

 يف مقابل ،نة واملستند واملعطى املوضوعياملراد بالعلم البي   ن  أتضح باملقارنة ييث ح

 .واملصالح وامليول حسانات الذاتيةاهلوى واالست

 طلقه املوىليُ  القيد هل هو قيد افرتايض مثل هذا السؤال األبرز هنا هو أن   لكن  

هلم بام  سبيل اهلل ال علمالذين يضل ون عن  هو إخبار عن أن  أو بوصفه موىل ترشيعيًا 

ونه ب نتج أن  يقولون، وهو ما يُ   ؟وختمينات اً ًة وعلاًم ليس سوى ظنونني  ما يتومه 

من خيتلف مع  ة اإلخبار، لكن ليس اإلخبار عن كل  الظاهر من اآلية القرآني  

ام هو إخبار عن وجود أكشخاص هذه حالتهم، مع السكوت عن آخرين الدين، وان  

فال تكون اآلية الكريمة كشاملة حلاالت كون الضال  لغريه  ،يضاً أس ن يضل ون النامم  

التبس عليه األمر يف قضي ة ما ـ برصف النظر عن وجوده خارجًا قد ه لعًا لكن  عاملًا مط  

مم ن ال دراية له وال علم لديه هناك بعض الناس  ما تقوله اآلية هو أن   ال ـ، فكل   وأ

لو  امعطى علمي يفّس  موقفه هذا، أم   اليملك أي  وهو  ،عن طريق اهللباألمور يضل  

فإن  اآلية ال تشمله، ـ ولو كان خمطئًا ـ رض وجود كشخص يملك هذه املعطيات فُ 

هذا  فإن   أعاقبك،س فأنت لو قلت لزيد: لو رضبت عمرًا بتهمة الّسقة بال علمٍ 

قة بات رسة إلثة موضوعي  مي  زيد معطيات عل دىالكالم ال يشمل حالة ما إذا كانت ل

ين واملجتهدين راملفك  بعض زيد، غايته التبس األمر التباسًا دقيقًا عليه، كام حيصل مع 

 وغريهم. ةوالقضا

ة يف فهم السياق الذي أتت اآليات القرآنية املوضوع يفتح عىل ظاهرة مهم   هذا

ة ناني  أهي  وة أعلمي   ةً فيه، فهل احتجاجات العرب كانت يف العِّص النبوي موضوعي  

الل ضطلقات هوى؟ بعبارة ثانية: هل يشبه الضالل العرِّب آنذاك نعناد وحقد ومو
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يف  ناتج   ذاك الضالل ن  أ وأوالشكوك النوعي ة ة العلمي   يوم يف عِّص التعقيداتر الاملفك  

ل اليوم ة، فيام ضالة العلمي  ال عن طبيعة التباسات القضي   ،الغالب عن هوى النفوس

روهل كان خصوم األ؟ قد جتد فيه اْلالتني معاً  ين هلم وجهة نظر أو أن  نبياء مفك 

مواجهتهم لألنبياء كانت ناجتًة يف الغالب عن عناد ومصالح، فيام هم يعلمون اْلق  

سة ويكتمونه، كام تشري إىل اْلالتني )العلم  يف نفوسهم، أو يرونه يف كتبهم املقد 

عجزة الطبيعي ملن يرى امل والكتامن( بعض النصوص القرآنية، وكام هو مقتىض اْلال

هذا موضوع هام يفتح عىل فهم الكثري من النصوص القرآنية الواردة يف أمام عينيه؟ 

 .التعنيف عىل الكافرين، ال نخوض فيه الساعة

مٍ ﴿ل هو أن قيد واملتحص   ِ ِعلم يفرض عدم كشمول اآلية حلاالت الضالل  ﴾بَِغريم

 ة.ا العلمي  واإلضالل الناجتني عن طبيعة تعقيدات القضاي

 يف اآلية الكريمة؟ ﴾َسبِيِل اّلِلَِّ﴿ما هو املراد من  خامسًا:

سباب النزول يكون أبمالحظة و، املراد به القرآن الكريم ن  أيذكر بعض العلامء 

 .نبياءاملعنى هو الضاللة التي تواجه القرآن وتقابل طريق األ

ري ي، لكن لو راجعنا تعبسباب النزول؛ لعدم ثبوّتا التارخيأولن نعتمد عىل 

الدين  ط  املراد هو خ رى أن  نس ،)سبيل اهلل( الوارد يف القرآن الكريم يف مواضع كثرية

 .عن سبيل اهلل هو إضالٌل  حرٍف عن هذا اخلط   التوحيدي الذي جاء به األنبياء، فكل  

ههم عرب توجيلكن السؤال هنا يظهر: هل املراد رصف الناس عن الدين احلق  

الت يشمل حاأو أن ه  ،رصفناهم عن اإلسالم :فيقال ،ة يف مقابل التوحيدلوثنيل

                                           
 .208: 16اطبائي، امليزان ( انظر: الطب 1)

 .68( مقاربات يف التجديد الفقهي:  2)
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فهل  ؟ورد يف اإلسالم كأن تضل ه عن االلتزام بحكم رشعي خاص   اجلزئي،الرصف 

ال؟ هل و أال يتجزأ  هل سبيل اهلل كلٌّ  :ال؟ بعبارة أخرى واآلية تشمل احلالة الثانية أ

هو نفس جمموع  وعة من التكاليف و.. أموتلك املج وازمه كل  لو سبيل اهلل خط  

 العقائد والتكاليف وغريها من األمور؟

سياقات التارخيية التي جاءت فيها مثل هذه اللو الحظنا أسباب النزول أو 

د  هذه هي ظاهرة الص لكان يفرتض االقتصار عىل املعنى األضيق؛ ألن   ،النصوص

 نفسه يساعد هنا عىل هذا واإلضالل التي كانت آنذاك، بل إن  السياق القرآين

فإن  اآلية الالحقة فورًا والتي تكمل احلديث عن هذا املوضوع تقول:  ؛االفرتاض

طخوَن ﴿ وَن َيسم وا املمخنَكَر َيَكادخ وِه الَِّذيَن َكَفرخ جخ ِرفخ يِف وخ نَا َبيينَاٍت َتعم تمىَل َعَليمِهمم آَياتخ َوإَِذا تخ

وا بِالَِّذيَن َيتملخوَن َعَليمِهمم آيَ  مخ النَّارخ َوَعَدَها اّلِلَّخ الَِّذيَن َكَفرخ ن َذلِكخ م بَِْشٍّ مي لم َأَفأخَنبيئخكخ اتِنَا قخ

احلديث مع ظاهرة  ن  أستوحي من هذا الرتتيب (، حيث قد يُ )لقامن: ﴾َوبِئمَس املمَِصريخ 

، ويريد رصف الناس عن أساس كشخص ال يؤمن بالقرآن وال يستمع لتالوته

 .التوحيدي املرشوع النبوي

؛ ليكون الصد  الكيل  قد يقال: مع ذلك و  عن ال مانع من القول بإطالق النص 

 سبيل اهلل أبرز مصاديقه وأجالها.

عميم ه ال يبعد التورد يف اآلية الكريمة تعبري رشاء هلو احلديث، إال أن   سادسًا:

البيع، بل وملطلق احلصول عىل هلو احلديث بغاية اإلضالل ولو مل يكن بمعنى الرشاء 

ني برز مصاديقه الرشاء املايل، ويعني مقابلة كشيئأال يبعد أن يكون الرشاء بمعنى عام و

لوحدها  حبمعاوضة، بحيث يعني احلصول عىل اليشء، ونكتة الغاية يف اآلية تسم

 بالتعميم.
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ًا يًا عقابيًا أخرويمصدر حكاًم حتريا تُ هن  أ ونتيجة الكالم حول هذه اآلية الكريمة

إضالل  طارصحديث هلوي وعبثي وباطل يف  ي  أكشخص يسعى لتوظيف  كل   بحق  

الناس ـ عن هوى وأمثاله ـ عن سبيل اهلل واختاذ هذه السبيل هزوًا. وأما ما هو أوسع 

 فال تشمله اآلية حسب الظاهر. ،من ذلك

من حيث  ،ام هذه اآلية يف بحث حكم كتب الضاللقحوعليه، فال معنى إل

ة يكام ال عالقة هلا بحظر حر   ،رصف النظر عن قصد اإلضاللبو نحو ذلك احلفظ أ

ث عن الفاعل ال عن موقفنا جتاههاإلعالم الفكري والثقايف ا تتحد   .، ألهن 

 لثقايفا ة فرضية الالة باإلعالممناقشآية اجتناب قول الزور،  

َثانِ ﴿قوله تعاىل:  اآلية الثانية: َوم َس ِمَن األم جم َتنِبخوا الري َل الزُّ  َفاجم َتنِبخوا َقوم  ﴾ورِ َواجم

 .هم منها حتريم كتب الضالل(، حيث فُ )احلج: 

 إال أن  االستدالل هبذه اآلية الكريمة يواجه مشاكل:

 له، فأنت تقول: اجتنبو  ظاهر اجتناب قول الزور هو عدم تق إن   املشكلة األوىل:

ل.. زب الكالم اهلكشهادة الزور، واجتنب قول الكذب، واجتنب اخليانة، واجتن

عدم و أو عدم رؤيته أن ني أطلب منك عدم قيامك به، ال عدم استامعه أويفهم منه 

من  نر املتيق  اما كشابه ذلك، فهذا هو املقدونقله لآلخرين أو منع اآلخرين من قوله 

سامع كشهادة الزور العرف من اجتناب قول الزور حرمَة وال يفهم  .داللة هذا النص  

ه، يشء بحسب اجتناب كل   ن  ف؛ ألفهذا املعنى حيوي قدرًا من التكل   ،يف املحكمة

 والعرف يفهم من اجتناب قول الزور تركه.

                                           
 .57: 22( انظر: النجفي، جواهر الكالم  1)
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املراد من قول الزور هنا هو تلبية أهل اجلاهلية والتي  ين أن  وهلذا ذكر بعض املفّس  

 هو لك، متلكه ومارشيك حيث كانوا يقولون: لبيك ال رشيك لك إال  ،تعد  رشكاً 

 .ملك

إن  سياق اآليات الكريمة هنا يساعد عىل ما افرتضناه من تفسري  املشكلة الثانية:

فاآلية تقع يف سياق آيات احلج، ولو الحظناها بأكملها ثم الحظنا اآلية الالحقة  ،هلا

 ما ييل: عرابيًا ـ هبا سنجدإهلا املرتبطة ـ 

َماِت اّلِلَِّ ﴿ قال تعاىل: رخ َعظيمم حخ مخ َذلَِك َوَمن يخ ِه َوأخِحلَّتم َلكخ َو َخريم  لَّهخ ِعنَد َربي َفهخ

وِر  َل الزُّ َتنِبخوا َقوم َثاِن َواجم َوم َس ِمَن األم جم َتنِبخوا الري مم َفاجم تمىَل َعَليمكخ َعامخ إاِلَّ َما يخ َنم نََفاء  *األم حخ

اَم َخرَّ مِ  كم بِاّلِلَِّ َفَكَأنَّ ِ كنَِي بِِه َوَمن يخْشم ِ ْشم َ مخ خ َأوم هَتمِويّلِلَِِّ َغريم هخ الطَّريم َطفخ اَمء َفَتخم بِِه  َن السَّ

يحخ يِف َمَكاٍن َسِحيٍق   (.ـ  )احلج:  ﴾الري

يف سياق سلسلة من آيات احلج ـ باجتناب األوثان ـ وهذا يعني أن  اآلية تأمر 

ة كي  التلبية الرشطلق وتُ  ،ة باألوثانحدم الذبي ط خوقول الزور، والعرب كانت تل

نََفاء ّلِلَِِّ﴿ية الالحقة قالت: وهلذا الحظنا أن  اآل وغريها، ، نصبًا عىل احلال، أي ﴾حخ

م حنفاء هلل غري مرشكني به، وهذا يعطي أن  نبوا األوثان وقول الزور حال كونكاجت

ز احتامل أن   ،املراد هو يشء متصل بالرشك ر املراد هبذه اآلية النهي عن الظواه فيتعز 

 احلج دينيًا. الح  ة يف احلج، وإصالرشكي  

قول ) كلمة:ليأخذ  ،و الفقيه ختط ي هذا السياقأاًء عليه، فإذا أراد املفّس  بنو

مل يمكنه  أحد مصاديقها، إذا أمكنه ذلك الزور( لوحدها بوصفها قاعدة عامة واحلج  

و الشهادة الباطلة أو الكذب عن ارتكاب قول الزور مثل الغناء أإال أن مجعل النهي 

                                           
 .148: 7؛ وجممع البيان 558: 2( راجع: الطربيس، جوامع اجلامع  1)
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أما توسعة املورد حلالة ما إذا مل يكن  ..القول الضال  الباطل وأالضال  و الفكر أ

أخذها ضمن هذا  ال يمكن من النص   هبا شخص هو قائل الزور، فهذه تعدية مبالغٌ لا

ا قراءته وحفظه وعدم منعه الرتتيب ، فاآلية تنهى عن قول الزور وقول الضالل، أم 

ل الزور بظن  أن ه احلق  ال يكون مشموالً وغري ذلك فهذا ليس بقول، كام أن  من يقو

ًا، فال  ل املسؤولي ة؛ ألن  املفروض أن ه يراه حق  هلذا النص  عىل مستوى املؤاخذة وحتم 

 يرى أن  اآلية ختاطبه أساسًا، بل يكون معذورًا حينئٍذ رشط عدم التقصري.

شخص حرمة قول الضالل، بأن يقول ال ـ مناهالو عم   ـ فغاية ما تفيد اآلية

يف  و حفظهأو نقله أالل ضإليه، أما نرش ما قاله اآلخر من اه ويدعو الضالَل، ويتبن  

 ها ال عالقة لآلية هبا إطالقًا.فهذه كل   ،ن يقولأو السامح لآلخر أكتب 

زم اإلفتاء بام لالكريمة، لآلية  ىعد  اإلطالقي امللو أخذنا بالتفسري  املشكلة الثالثة:

سه، فإطالق االجتناب يستدعي حرمة سامع الضالل والكذب ال يقبل به املستدل  نف

 الزور ا يفّسَّ ممثاهلم، بل عندأني ووحتى احلوار مع الكافرين والضال   ،وكشهادة الزور

ٍ  دو الفقيه باطاًل عنأ ما يراه املفّس   يلزم أن  ـ ريد كام اُ ـ بمطلق الباطل  أو فقيه  مفّس 

 !بمثل ذلك؟ به متامًا، وهل يلتزم أحدٌ ن يتجن  آخر، أ

ي إال باملقدار الذ ،ة ال عالقة هلا بموضع بحثنااآلية القرآني  هذه  أن   فاإلنصاف

 ، وهو حرمة أن يقول اإلنسان الضالل وخيتاره ويسري معه ويدافع عنهرشنا إليهأ

ز فيها إال بعد فرض علمه بكونه ضالالً، ال ويقوم بتقويته ، وهذه احلرمة ال تنج 

ا، لالستدالل عليه إىل آيٍة بعينه ار من واضحات الرشع، وال حيتاجمطلقًا، وهذا املقد

ا موقف اآلخرين من الضالل ونرشه، فهو ما ال عالقة لآلية الكريمة به.  وأم 
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 لنجفيقدّية يف حماولة احملققق اآية افرتاء الكذب على اهلل، مطالعة ن 

ونَ ﴿قوله تعاىل:  اآلية الثالثة: رَتخ بِينًاَوَكَفى بِ  َعىَل اّلِل ِ الَكِذَب  انظخرم َكيَف َيفم اًم مُّ  ﴾ِه إِثم

 (.)النساء: 

ويفرتض عىل هذا املنوال أن ، ىل هذه اآلية الكريمة هناجفي إق الناستند املحق  

 تندرج سائر اآليات املتصلة باالفرتاء عىل اهلل تعاىل يف موضوع بحثنا.

فاآلية أجنبية متامًا عن موضوع  ًا؛دبغري واضحة أهنا حماولة املحق ق النجفي  لكن  

ل عليه وإضالل الناس بذلك، وأي  ربط  بحثنا، فهي ناظرة اىل الكذب عىل اهلل والتقو 

 ؟!ضاللو كتب اللظاهرة اإلعالم الفكري والثقايف أبني هذا وبني األبعاد القانونية 

، لها تعاىلكشياء مل يقأعاء فغاية ما تفيده هو حرمة الكذب عىل اهلل سبحانه، واد  

اضح وهذا ووإضالل اآلخرين عرب اختالق أمور ُتنسب إىل اهلل كذبًا وزورًا وافرتاًء، 

 ، وأين هذا من منح التيارات الفكري ةيل  بال حاجة الثباته بمثل هذه اآلية الكريمةج

ها يف االجتهاد واإلعراب عنه، وتداول الوسائل اإلعالمي ة هلذا األمر  الدينية حق 

 وغري ذلك؟

 قاربة، نقد االستدالل وتفنيد املآية تدوي  الكتب املخَتَلقة على اهلل  

ِدَيِمم ثخمَّ َيقخولخوَن َهَذا ﴿قوله تعاىل:  اآلية الرابعة: تخبخوَن المكَِتاَب بَِأيم ِذيَن َيكم ل  ليلَّ َفَويم

 َّ م ممي ل  هلَّخ وام بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفَويم رَتخ ِدَيِمم َوَويم ِمنم ِعنِد اّلِل ِ لَِيشم َّاا َكَتَبتم َأيم مم ممي ِسبخونَ  ل  هلَّخ  ﴾َيكم

 (.)البقرة: 

 .دون بيان واضحيضًا إىل هذه اآلية الكريمةاستند الشيخ النجفي هنا أ

                                           
 .57: 22( جواهر الكالم  1)
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فيد تنسان ما هو كذب عىل اهلل، فة ما تفيده هذه اآلية هو حرمة أن يكتب اإلفغاي

آلية تشري ا وافرتاًء، ليأخذ مقابل ذلك املال، كام أن   يف حرمة نسبة يشء إليه تعاىل كذباً 

م كانوا يفعلون ذلك مقابل ثمٍن قليل، فال هؤالء يعرفون كذهبم عىل اهلل وأهن   إىل أن  

ن قد ينسب كشيئًا إىل اهلل تعاىل وهو ال يعلم ذلك، ويكون و نحوه مم  أتشمل املخطئ 

 .، وهذا واضحفيو الفلسأو الفقهي أمعذورًا يف اجتهاده الكالمي 

 فة حتليلّية وتقوميّيةآية النهي ع  التعاون على اإلثم، وق 

ا الَِّذي﴿قوله تعاىل:  اآلية اخلامسة: َ ِلُّوام َشعَ َيا َأَيُّ َراَم ئَِر اّلِل ِ َوالَ الشَّ اَن آَمنخوام الَ ُتخ َر اْلمَ هم

َي َوالَ المَقال دم نَي المَبيمَت اْلمَ َوالَ اهلمَ َواًنا َوإَِذا ئَِد َوال آمي ِمم َوِرضم هبي ن رَّ اًل مي َراَم َيبمَتغخوَن َفضم

وام  َتدخ َراِم َأن َتعم ِجِد اْلمَ مم َعِن املمَسم وكخ ٍم َأن َصدُّ مم َشنَآنخ َقوم ِرَمنَّكخ وام َوالَ جَيم طَادخ تخمم َفاصم َحَللم

وام اّلِل َ َوَتَعاَونخوام َعىَل المربي َوالتَّقمَوى َوالَ َتَعاَونخوام َعىَل اإلِ  قخ َواِن َواتَّ دم ِم َوالمعخ  َشِديدخ إِنَّ اّلِل َثم

 (.ة: )املائد ﴾المِعَقاِب 

ل دلياًل عىل مثل حرمة التعاون أو اإلعانة عىل طباعة كتب  و أهذه اآلية قد تشك 

وكذلك توزيعها ونرشها وبثها يف وسائل اإلعالم، وكذلك  ،ات الضاللنرشي  

 اراتصد ذلك مما يعد  إعانًة هلذه اإلريهبا وغ اسف النو الدعاية هلا وتعريءها أرشا

ماً واألفكار عىل احلضور والقو    .ة ونحو ذلك، فيكون ذلك كل ه حمر 

حرمة اإلعانة عىل »ضهم بقاعدة رب  عنه بعالدخول يف بحث ما عَ  وال نريد هنا

انب والتي رفضها مجلة من العلامء، لكن ما نريد التأكيد عليه هو اجل ،«ثماإل

 ومساحات داللة اآلية من جهة ثانية: ،الصغروي واملصداقي للموضوع من جهة

ها ال تدل  عىل لكن   ،فغاية ما تدل  عليه هو حرمة اإلعانة أما مساحات الداللة، ـ 1

                                           
 .207: 12( راجع: مفتاح الكرامة  1)
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ة يف وجه انتشار أفكار الضالل، بمعنى هي ال تدل  لزوم الوقوف قهرًا وقّسًا وبالقو  

 ؛وإعالمه اتهتب الضالل ونرشي  إغالق مراكز أو ك أوحكم بشأن مصادرة  ي  أعىل 

 اإلعانة مفهوم إمجايب. ألن عدم املصادرة ليس إعانة عرفًا؛ ألن  

صاحبه، فال يمكن هبا إثبات  بيان جلرم يعاقب عليه ي  أكام وليس يف اآلية 

ة احلد  من احلريات عندما يقوم اآلخر برتويج وإنتاج الضالل، غايته تطالب مرشوعي  

 م مساعدته، وهذا مفهوم خمتلف عن مفهوم عدم الوقوف بوجهه.بعد

نه آلية الكريمة به إال بعد إثبات ألبل حتى الرد  العلمي والسلمي عليه ال عالقة 

 بر  وتقوى فيثبت لزومه باآلية.

ار ظاهرة انتش فيمكن القول فيه: إن   وأما البعد الصغروي يف اآلية الكريمة، ـ 2

له صورة واحدة، بل له عىل أرض الواقع  و نرشها مل تعدأنحرفة ة واملاألفكار الضال  

هذا  يف هنايةهذه تتضح فكرتنا  وسوف ،صور وحاالت كثرية أكشري اىل بعضها

 البحث إن كشاء اهلل تعاىل.

يوجب واقعًا ضعف اإليامن  أن يكون نرش أو توزيع أو رشاء أو.. وىل:الصورة األ

 اضح هنا هو احلرمة.وتراجع احلالة اإليامنية، ومن الو

سواء صدر  ،ة حالي  أعىل  ه واقعٌ لكن   ،أن يكون ذلك موجبًا هلا الصورة الثانية:

ف من نرشه املوجب ختف   تار النرش معتمدين طريقةً خي أم صدر من غريي، ونمن  

 وفيها درجة من اإلضعاف ،: حالة نرش الغري لههنا حالتني ن  أللضعف متامًا، بمعنى 

ة توجب درجًة أضعف من اإلضعاف للدين، وحالة نرش، ينللد ي له بطريقة خاص 

عي إ، ةحرمة فعلي  وجود رز ـ عقالئيًا ـ ال ال حياحلويف هذه  ن مل نحرز ُحسنه وند 

احلرام  ه سيقع فيهان نقوم بتأسيس نواٍد رياضية نعلم بأن  أرضورته. فهذا متامًا ك
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هاب الشباب ناحية نا نقوم بذلك للحيلولة دون ذوتوجب بعض احلرام، لكن  

 بل قد يكون واجبًا. ،فال يكون فعيل هذا حراماً  ،اتراإلدمان عىل املخد  

و املجتمعات تالحظ هذا األمر أة عىل مستوى الدول السياسات الثقافي   إن  

غيابًا تامًا، مع علمي بعدم ـ ولو كان ضاالً ـ غياب الفكر اآلخر  بالرضورة؛ ألن  

بعون اهلل مزيد  ، وسيأيتأحياناً  عظمأله انعكاسات سلبية قد تكون  ،قدريت عىل تغييبه

 توضيح.

هنا؛  اقوهلأبالطريقة التي والفقهاء يقبلون بمبدأ التمييز بني الصور واحلاالت 

 ل يقبلون أن نذكر كشبهات اخلصم ثم نجيب عليها، مع أن  م ومنذ العرص األو  ألهن  

 يصدق هذا النرش ال ها بالنقد اعتربوا أن  ردفومل ا أهم بينا، ولكن  ذلك نرٌش هلا كشئنا أم أ

و ترخيص هو أو توزيع أنرش  فليس كل  من ثم  ، وثمعليه عنوان اإلعانة عىل اإل

 وتوازناته.لواقع اام اخلالف يصبح مصداقياً تابعاً لطبيعة رؤية الفقيه ملصالح ن  إحرام، 

 اًم أن  اجلملة. عل اآلية غاية ما تفيد هو إثبات حرمة بعض املوارد يف ن  إ :واْلاصل

 ثم والعدوان، فال يكون هلا ظهور يف حاالت االختالف االجتهادي  اآلية واردة يف اإل

 عندما ال ينطلق هذا االختالف من ُبعد ذايت ،ة والكالميةحتى يف القضايا الفلسفي  

رصفة مسألة  ةف بعضهم كتابًا فلسفيًا وبحث بطريقة علمي  وأناين وعدواين، فلو صن  

ة اآليمن فهم ال يُ  ،من وجهة نظرنا ئةطاتى لو كانت النتيجة خحف ،لوجودوحدة ا

ثم والعدوان يف فعله حتى يكون فعلنا إعانة ع كتابه؛ لعدم إحراز عنوان اإلطبحرمة 

واخلطأ  عرفًا ملفهوم احلق   ثم والعدوان مغايرٌ ، فمفهوم اإلثم والعدوانعىل اإل

 والصواب والباطل وغري ذلك فليالحظ.

ض هلذا املوضوع ،يجة البحث يف املستند القرآينونت  أن  القرآن الكريم ال يتعر 
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ث عن األبعاد القانوني ة يف التعامل مع ظاهرة اإلعالم الفكري  ،إطالقاً  وال يتحد 

الت ، ذات دالهنا الفقهاءبعض اآليات القرآنية التي استند إليها  وأن  والثقايف، 

بطريقة كشبه و أ ة واضحة حتكي مبارشةً بلورة قانوني   ي  أبعيدة، فليس يف النص القرآين 

 : هوالقرآين ما يعاجله النص   ة، كل  ة والثقافي  ة احلريات الفكري  مبارشة عن قضي  

باطل أو يدافع عن ال ،وهو ملتفت لهوالباطل نتج االنسان الضالل حتريم أن يُ  أ ـ

 به فهو واالنحراف عاملاً نسان بغاية دعم الضالل نشاط ينطلق فيه اإل وكل  بال بي نة، 

 .قرآنياً  منبوذغري رشعي و

ن  اإلطار القرآين ملوضوع الضالل يصعب تعميمه لظاهرة االختالف يف إ ب ـ

االجتهادات الكالمي ة بني املسلمني، فضاًل عن االجتهادات التفسريية واحلديثية 

في باطل ومعاندًا، فوالفقهي ة إذا مل يكن األمر عدوانيًا ويكون اإلنسان فيه عاملًا بال

 .هذه احلال حيرم عليه ذلك

القرآن ال يعطينا أي  وظيفة جتاه الفكر الضال  عدا السعي إلبطاله وهداية إن   ج ـ

، وعدم إعانة صاحب هذا الفكر إذا كان عدواني ًا يف مقوالته ، مع الناس إىل احلق 

ا منعه أو .يتهعلمك بكونه ضاالً، وكون إعانتك له إعانًة موجبًة بالفعل لتقو  أم 

إغالق مراكزه أو مصادرة أعامله، فهذا ما يصعب جدًا أخذه من السياق القرآين هنا، 

ة أو إغالق املراكز الفكرية  فأين نص  القرآن عىل مصادرة األعامل الفكرية الضال 

ة أو حرق كتب الضالل وإتالفها، أو منع التيارات الضال   ة بالقو  ك  ة من أنالضال  تتحر 

ه للضال   بدي وجهة نظرها؟ملجتمع لتُ يف ا  عانديننفسهم واملأني كل  ما قاله هو أن ه توج 

لني عىل اهلل، بني واملتقو  وا عن مسريّتم واملفرتين واملكذ   ،هذه وطلب منهم أن يكف 

عندما ال يكونون معذورين، فالقرآن  ،ن  يف اآلخرة عذابًا سوف ينتظرهمإال فإو



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 262

ا  ،ذر من الضاللوهو احل ،عطى املؤرش العامأ ليها إتفاصيل القانوني ة فلم يرش الأم 

 طالقًا.إ

هذا، وسوف نشري الحقًا لفكرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وارتباطها بام 

نحن فيه، وسيظهر ـ بعون اهلل ـ أن  أمر القرآن والدين والعقل هبذه الفريضة ال يثبت 

ظ أو التحالنتائج التي طرحها أنصار احلظر  .ف   اإلعالمي للفكر الضال 

 ديثي، أو املستند احلالسّنة الشريفة 

إىل تناد سالفقهاء باالبعض وعىل غرار االستناد لنصوص الكتاب الكريم، قام 

ذكر جمموعة من الروايات التي البد لنا من رصدها نصوص السن ة الرشيفة، وهنا تُ 

 ل فيها، وأبرزها:والتأم  

 قد إين  ×: قال: قلت أليب عبداهلل امللك بن أعني، الرواية األوىل: خرب عبد

 ،ورأيت الطالع الرش   ،ىل الطالعاجة، فإذا نظرت إابتليت هبذا العلم، فأريد احل

جلست ومل أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع اخلري ذهبت يف احلاجة، فقال يل: 

مام اإل ، ويف دعوات الراوندي أن  «كتبك قأحر»، قلت: نعم، قال: «تقيض؟»

 .«قىض؟إليك حاجة تُ »سأله: 

ا  ال ة عىل حرمة حفظ كتب دواالستدالل هبذه الرواية يقوم عىل افرتاض أهن 

أكشكال الدعم هلا  ة حرمة كل  فهم منه باألولوي  الضالل ولزوم إحراقها وإتالفها، فيُ 

اع أنو كل   لتزم باحلكم يففيُ  ،واإلبقاء، وحيث ال فرق بني كتب علم التنجيم وغريها

 صدارات ونرشيات وبرامج الضالل كيفام كانت.إكتب و

                                           
 .267: 2ب من ال حيرضه الفقيه ( كتا 1)

 .112( الدعوات )سلوة احلزين(:  2)
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 :، أبرزهالة مشاكلاالستدالل هبذه الرواية يواجه مج ن  أإال 

األمر بإحراق الكتب مل يكن  قد يقال ـ كام احتمله الشيخ األنصاري ـ بأن   أوالً:

بد ع لة التي يواجههشكركشادًا ملعاجلة املإقدر ما كان ببنحو احلكم اإلهلي املولوي 

امللك بن أعني نفسه الذي وصف نفسه بأنه قد ابتىل هبذا العلم؛ فاألمر باإلحراق 

م ه حكم رشعي قائال غري، ال أن   بشكل تام  واملرض هدفه ختليصه من هذا اإلبتالء 

 .بنفسه مطلقًا يف هذا املجال

مره اإلمام أتساؤالً يبقى هنا، وهو ملاذا  وهذا الفهم للرواية ليس بالبعيد، غايته أن  

لو ملن يثق بيعها وبه كان باإلمكان أن يأمره مع أن   ،لهامل ويف ذلك إتالٌف  ،بإتالف كتبه

ه، فالعدول عن حالة حفظ املال إىل حالة إتالفه، ييش بأن   ضية ليست الق بأهنا ال ترض 

د ختليصه من املشكلة، إذ ذلك يتحق   وجودها  بيع الكتب، فلو مل يكن يف أصلبق ملجر 

لة ملا أمره باإلتالف. فهذا املقدار لوحده غري كاٍف يف ترجيح افرتاض مشك

ساعد عىل  املأمره باإلحراق نوٌع من البعد الرتبوي والنفيس ة، ما مل نقل بأن  اإلركشادي  

 هذه الكتب، كاممن ر وإحساس التطه  االرتباط حساس الذايت باخلالص وقطع اإل

 ليس بالبعيد.

يضًا، من أن  يف الرواية استفصاالً، بني حالة أنصاري ما ذكره الشيخ األ ثانيًا:

، ال وه يقيض أله اإلمام عن أن  أه ملا س، فإن  اساس هذه الكتب وعدمهأالقضاء عىل 

احلكم باإلحراق ليس  وهذا معناه أن   .مجاب، حكم بإحراق الكتبفأجابه باإل

بت الرواية ثزًا، فال تُ فعىل تقدير عدم القضاء كان االحتفاظ هبذه الكتب جائ ،اً دائمي  

                                           
؛ 412: 1؛ وانظر: مصطفى اخلميني، مستند حترير الوسيلة 234: 1( األنصاري، املكاسب  1)

 . 571: 30ومرتىض مطهري، جمموعه آثار 
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 .يًا بحرمة حفظ كتب الضاللحكاًم كل  

وهذه املالحظة جديرة، فإن  كتب الضالل ال مانع من وجودها وبقائها يف حد  

فلو كان يف وجودها ونرشها وتداوهلا نفسه ما مل يرتتب عليها األثر الفاسد منها، 

 وإال فلو كان مًا، ال مطلقًا.كان ذلك حرا ،وهو اإلضاللترتيب األثر الفاسد منها، 

 مجب حرقها مطلقًا ملا كان هناك داٍع للسؤال من طرف اإلمام.

بت وثاقته ومل تث ،يلويه )ابن األخ(جسند هذه الرواية فيه حممد بن عيل ما إن   ثالثًا:

، فلم يصح  سند عندنا، كام أن  فيه حممد بن خالد الربقي ومل تثبت وثاقته عندنا أيضاً 

د الشيخ الصدوق بنقلها، وفاقًا للسيد اخلوئي.هذه ا  لرواية التي تفر 

م باب عل  من »قال: × عن أيب جعفر الرواية الثانية: صحيحة أِّب عبيدة اْلذاء،

م باب هدى فله مثل أجر من عمل به وال ينقص أولئك من أجورهم كشيئًا، ومن عل  

 .«أوزارهم كشيئاً  وال ينقص أولئك من ،ضالل، كان عليه مثل أوزار من عمل به

 اإلمام نفسه بطريق حممد بنـ عن يسري  مع اختالٍف ـ  نهوقد روي هذا اخلرب بعي

، عىل موضوع ق النراقياملحق  اخلرب . وقد استدل  هبذا مسلم يف حماسن الربقي

 كتب الضالل.

 لكن قد يناقش اْلديث من جهات:

ع كتب الضالل أو من ةيفيد مصادره ال إن  غايته حرمة تعليم الضالل، لكن   أوالً:

                                           
 .290: 7؛ ومباين منهاج الصاحلني 405: 1؛ وانظر: مصباح الفقاهة 234: 1( املكاسب  1)

 .159ـ  152: 4( انظر: حيدر حب اهلل، إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  2)

 .297؛ وحتف العقول: 35: 1( الكايف  3)

 .27: 1( املحاسن  4)

 .157: 14( مستند الشيعة  5)



 265 .......................... اإلعالم الفكري، قراءة يف املوقف الفقهي من )كتب الضالل(

تهم يف القول، كام ال تفيد حرمة حفظ كتب الضالل ي  أصحاهبا من أن تكون هلم حر

 ونحو ذلك.

فاده أاملفهوم من هذا احلديث هو تعليم السلوك إىل الضالل واهلدى كام  إن   ثانيًا:

ل هلم، ، فتختص  بحالة ذلك الذي يضل  الناس بفتح باب ضال الكايفبعض حميش  

كي موردي، وهذا ال حت جزئيال الذي يضل  يف قضي ة معينة، فاإلضالل عىل نوعني: 

الرواية، بحيث يكون اإلضالل  هم عنعنه الرواية، وكيل  مفتاحي، وهو الذي تتكل  

 اين هو املنهي  عنه، فتكون كحال تأسيس اجتاه ضاليلثال بابًا لسلسلة ضالالت، فإن  

 من االنحرافات. لةٍ ىل سلسإليجر   ،وتعليمه

ناس فيضل  ال ،فاملستفاد من هذه الرواية حرمة أن يعل م اإلنسان الضالل ،وعليه

من  هبحيث يكون املعنى أن   ،ة يف التعليم، والبد من فرض عدم خصوصي  عن احلق  

لك، م عليه ذه ضالل حرُ أوصل باب الضالل إىل الناس بحيث عملوا به وهو يعلم أن  

وم املجتهدين يف العل اتكام هي احلال يف اختالف ،م كان معذوراً نعم لو مل يكن يعل

 اإلسالمية.

آلخرين ا ىل فتح باب ضاللفيض إو اإليصال غري املأالتعليم  ن  كام ومنه ُيعلم أ

أي   ليس فيه ،مع عدم وجود خطورة يف البني ،و للنقدكالتعليم هبدف املعرفة أ

 مشكلة.

ر وهي الرواية الطويلة التي صد   ،×عن الصادق ،الرواية الثالثة: مرسلة اْلراين

لة يف مجـ التايل  هبا الشيخ األنصاري كتاب املكاسب، حيث جاء فيها النص  

ب به لغري اهلل أوكل  من: ».. ـ مات يف التجاراتاملحر   ه الكفر و يقوى بهي عنه مما يتقر 

                                           
 .109( حممد بن حيدر النائيني، احلاكشية عىل أصول الكايف:  1)
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 أبواب و باب من األبواب يقوى فيه باب منأوالرشك من مجيع وجوه املعاّص 

م، حرام  ،و باب يوهن به احلق  أأو باٌب من أبواب الباطل،  ،الضاللة فهو حرام حمر 

دعو ب فيه، إال يف حال تبيعه ورشاؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته ومجيع التقل  

 .«الرضورة فيه إىل ذلك

لنفس دليل ، واعتربه الشيخ املطهري مفيدًا به بعض الفقهاء حيث استدل  

 قل بقلع مادة الفساد، ال أنه يشتمل عىل فكرة إضافي ةالع

 ويمكن النقاش هنا:

شتها ت مناقها مت  يتوجوه تقو إن  الرواية مرسلة، بل السند هلا أساسًا، وكل   اوالً:

 ري املتأخرين فال نطيل، فال يعتد  هبا لوحدها.عند متأخ  

أصحاب  اءل، وعدم اعتنهذه الرواية خمدوكشة باإلرسا»ق اإليرواين: قال املحق  

هي عليه يف متنها من القلق  العهم عليها، مع مااجلوامع بنقلها، مع ُبعد عدم اط  

عتامد عليها ـ فني، فاالواالضطراب، وقد أكشبهت يف التشقيق والتقسيم كتب املصن  

 .«ما مل يعتضد بمعاضد خارجي ـ مشكل

فية فكرة الرضورة يف احلياة الثقاإن  الرواية جتيز ذلك كل ه عند الرضورة، و ثانيًا:

ة العامة خيتلف تطبيقها عن فكرة الرضورة يف احلياة الفردية، ومن ثم حيتاج والفكري  

ض له  ة عىل هذا الصعيد، وهو ما سوف نتعر  األمر حلساب املصالح واملفاسد العام 

                                           
 .333( حتف العقول:  1)

؛ 56: 22؛ وجواهر الكالم 157: 14؛ ومستند الشيعة 206: 12الكرامة ( راجع: مفتاح  2)

 .29واألنصاري، املكاسب: 

 . 572: 30( جمموعه آثار  3)

 .17: 1( اإليرواين، حاكشية املكاسب  4)
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 الحقًا بعون اهلل تعاىل.

توى ليها لغرض رفع املسإتاج حُي  ق النراقي هبذه الكتب عندمال املحق  ب  قَ  ،ومن هنا

الك البصرية باالطالع عىل اآلراء واملذاهب متالعلمي وحتصيل البحث واملناظرة وا

زة، فلو استطعنا بيان مصاديق و  ، مما يعد  عندهم مصداقًا ملصلحة جموغري ذلك

 نها الفقهاء.زة كان حكمها حكم هذه املوارد التي عي  و  خرى ملصالح جمأ

 النجفي جعل استثناء حالة نقض هذه الكتب مرشوعًا، انطالقًا من أن  ق فاملحق  

. إن  هذا الفهم والذي هو أوىل من إتالف واحٍد منها ،نقضها إتالٌف هلا كل ها

ه البد لنا يف عرصنا هذا من )املصلحي( من صاحب اجلواهر صحيح متامًا، غايته أن  

 الضالل نرشبيف ظاهرها ترخيصًا اكتشاف الطرق التي تصلح أن تكون ـ ولو كانت 

َعَل يف احلد  منه، وهذه الطرق ال نص  عىل اختصاصها بالنقض، بل ـ  هادات هي اجتأف 

  الزمان واملكان والظرف واحلال.ة قد تتغري  تبعًا لتغري  برشي  

،الرواية الرابعة: ما نقله العالمة اْل ن يومًا م‘ حيث قال: خرج رسول اهلل يل 

ه فغضب علي .فقال: من التوراة« ما هي؟»يد عمر صحيفة، فقال: داره، فوجد يف 

 .«باعيلو كان موسى أو عيسى حيني  ملا وسعهام إال ات  »ورماها من يده، وقال: 

ذاكرًا أن  الذي خرج هو  ،نفسها يف كتاٍب آخر له  الروايةَ وقد نقل العالمة احليل  

النبي يف اآلخر، يف كتاب  . وهذه الرواية موجود ذيلها الذي هو قول×عيل

كشارة إ ي  أ بال ،حكام القرآن للقرطبيواجلامع أل ،تفسري القرآن العظيم البن كثري

                                           
 .158: 14( انظر: مستند الشيعة  1)

 .57: 22( انظر: جواهر الكالم  2)

 .982: 2؛ ومنتهى املطلب 390: 9( تذكرة الفقهاء  3)

 .471: 2( هناية اإلحكام  4)
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ي )أنا عىل هذه الرواية عند عثر، كام لألمر باإللقاء هـ( يف قوت يب طالب املك 

 نقل ابن كثري هلا.منقولًة بنفس طريقة  القلوب

يضًا، أ ييظهر وجوده يف مصادر الفقه السن   ،ربخلل هذا اصولكن بالتفتيش عن أ

مر خرى للرسول خياطب هبا عأضافوا كلامت نقله النووي يف املجموع وغريه، وأفقد 

كون أمتهو  »قوله:  وأ« أنت يا ابن اخلطاب؟ أيف كشك  »بن اخلطاب، من مثل قوله له: 

 .«؟أمل آَت هبا بيضاء نقي ة»، أو قوله: «؟نتمأ

 اخلرب الذي نقلوا وجوده يف مصادر احلديث من أهل السن ة هذا ج علامءوقد خر  

م الكال ة البن أيب عاصم، وذم  محد، وسنن الدارمي، والسن  أاحلديث عندهم كمسند 

 .وي، واملنتقى للضياء املقديسرلله

 قها ابن حجر يف فتح، وقد حق  سندي   ن طريق وكل ها حمل  نظرٍ وللحديث أكثر م

ويف اسم  ،ة، وهي خمتلفة يف تفاصيل القص  ليليف إرواء الغ ، واأللباينالباري

 ونحو ذلك.أو عاتبه  الشخص الذي هنره النبي  

جل وذلك أل ،مر بإلقاء هذه الكتبأالرسول  ن  أوتقريب االستدالل هبذا اْلديث 

                                           
؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام 105: 3، و386: 1( راجع: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم  1)

 .355: 13القرآن 

ي، قوت القلوب  2)  .139: 2( أبو طالب املك 

، 525: 1؛ والبهويت، كشاف القناع 240: 6؛ وابن قدامة، املغني 328: 15( انظر: املجموع  3)

 .300: 4و 

؛ وابن عبد 2: 5؛ وابن أيب عاصم، السن ة 115: 1؛ وسنن الدارمي 387: 3( راجع: املسند  4)

 33: 2؛ والضياء املقديس، املنتقى 67: 4؛ واهلروي، ذم  الكالم 42: 2الرب، جامع بيان العلم 

 وغريها من املصادر.

 .38ـ  34: 6؛ وإرواء الغليل 438: 13( فتح الباري  5)
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 وإلقاؤها وطرحها واجبًا. ،اإلضالل، فيكون حفظها حراماً  خصوصي ة

 وقد تناقش الرواية:

هلا، ومل تظهر إال يف  ، فال سنداإلمامي ة عدم وجودها أساسًا عند الشيعةب :أوالً 

مصادرها  د أن  يؤك  ما ة، وهذا هـ( يف الكتب الفقهي  كلامت العالمة احليل )

 .بامتياز ةٌ وطرقها سني  

ا  ،ةيسانيدها السن  وإذا رجعنا إىل أ يهم عن فحتوي ضعافًا أو من الذين طُ رأينا أهن 

الرمحن بن إسحاق الواسطي، والقاسم  وعبدجمالد، و بأخرى، مثل أ بطريقةٍ مزوا وغُ 

و معضاًل. ودعوى من املصادر منقطعًا أيف عدد احلديث كام ورد  .بن حممد األسدي

يف وبعض ك ،بعد االختالف يف املتن ،تعاضد طرقه التي تقارب األربعة غري نافعة

 فال ،خرىأ حادثةٌ فهي  ،مر هباوال عالقة لع ،ة عن حفصةالروايات حتكي القص  

صة عمر عن ق ا يعتضد به احلديث املروي  مم  يكون احلديث املروي  حول قصة حفصة 

ة وحصول سهو واكشتباه يف االسم إىل هذا بن اخلطاب ؛ لُبعد احتامل وحدة القص 

 .ًا مشكٌل . فإثبات هذا احلديث سندي  احلد  

دة توحي بخوف النبيامل هسياقات هذا احلديث بصيغ كل   إن   ثانيًا: من  ‘تعد 

وهم حديثو عهد باإلسالم، فيكون املورد  ،ضالهلم بعد جميء هذه الكتب إليهم

ق الضالل من وجود هذه الكتب بني أظهرهم، بل قد يكون لة خوف حتق  اًا بحخاص  

 .اًم والئي اً حك

ة، بعض الروايات الناقلة هلذه  إن   ثالثًا: هم من رالنبي حذ   أن   اغاية ما فيهالقص 

ي  أمر بإتالفها أو إحراقها، فلم أ اودعاهم إىل عدم الشك، وليس فيه ،هذه الكتب

كم لو ن  أقانوين إزاء وجود هذه الكتب، غاية ما قال هو  يصدر من النبي موقٌف 
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وتيت ي اُ ناكم والشك، وإن  وأنني أتيتكم هبا بيضاء نقي ة، وإي   ،وين ضللتممتركت

يد ال تفوهي لنفسه وترك غريه،  ، فهذه دعوةٌ عابريمن الت جوامع الكلم ونحو ذلك

، بوصف ذلك عنوانًا مستقاًل يف حرمة كتب الضالل أو لزوم إتالفها ومصادرّتا

 .الرشيعة اإلسالمي ة

ة هو خوف حصول الضالل باخلروج عن  ن  إ رابعًا: املقدار املستفاد من هذه القص 

ل نحو اليهودية  فال يمكن من هذه احلادثة القول  ،ةو النرصاني  أاإلسالم والتحو 

بحرمة حفظ خمتلف كتب الضالل حتى التي ال توجب خروجًا عن أصل اإلسالم 

األمر بإحراق الكتب كان جلهة اخلوف من الْشك  وقد رأينا كيف أن   .آخر نحو دينٍ 

إذ هذا  متة التي تقد  والكفر يف موضوع النجوم، كذلك اْلال يف النصوص القرآني  

تعميم لكل  ما يعترب بدعًة أو ضالالً صعب  ن منها ذلك، فإثبات الملتيق  القدر اهو 

ًا.  جد 

حوايل  تبلغ ضع رواياتبغاية ما يف الباب  أن  نتيجة البحث يف املستند اْلديثي، و

أن  ة اخلرب املطمضعيفة السند، فبناًء عىل حجي   ـ عدا واحدةـ ، وكل ها فقطاألربع 

 ةمن بالصدور هنا من مثل الروايات املتقد  يصعب حتصيل االطمئنا ،بصدوره

ها ـ وهي رواية التحف ـ مهجورة يف كتب احلديث، وال سند احدإالتي و، القليلة

 ة.هلا، فضاًل عام عرفت يف البقي  

ويج الرت وأن من جمموع الروايات هو الدعوة فاملقدار املتيق   ،ينا هذا األمرولو ختط  

ًا نتيجة شبحيث ُيخ  ،للضالل ات يات الدين وأساسي  لك إضالل الناس عن كل  ذى حق 

م،  ،اإلسالم أما ما هو أزيد من ذلك فمن الصعب الوثوق بصدوره وفقًا ملا تقد 

لتها ـ تخعطي هذا املقدار أيضًا، وهلذا أن  النصوص القرآني ة ـ عىل فرض دالعتقد أو
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  حكمٍ عىلسن ة  أو الل نفسها فال دليل من كتاٍب ضر املطهري أنه لو تركنا فكرة اإلذك

 هنا

 مؤّشر عكسي يف الرتاث الروائي

أتباع مدرسة أهل البيت^ عاكشوا لثالثة  ، وهي أن  أخرى هنا مالحظة عىل أن  

وكشهدوا عرص الرتمجات وظهور ة األخرى، قرون مع سائر املذاهب اإلسالمي  

د املصن فات واالجتاهات،  وقد كانت كتب املذاهب التيارات واملقاالت وتعد 

و أة رشائها مكاني  إق بة تتعل  قي  يحق سئلةً أ موجودة منترشة، ومع ذلك مل نجد

 إتالفها أو مصادرّتا ورسقتها إلتالفها ونحو ذلك، لزومو أاقتنائها استنساخها أو 

ي الضالل بصفتهم هذه، بل الذي جو حبس مرو  ومل يبني  يف أي  نص  لزوم سجن أ

حتى يف العرص  والدعوات للمناظرات ة هو االحتجاجاتوجدناه يف سرية األئم  

 العلوي وزمن احلكم الذي عاكشه اإلمام عيل  واإلمام احلسن عليهام السالم،

دعوًة  ×مع يومًا من اإلمام الرضاوالتحذير من التأثر بضالالت اآلخرين، ومل نس

ل  )عىل األقاملذاهب األخرى أو التضييق ولو عىل بعض و فكرة تدور حول حظر أ

نه كان أانت تطرح نفسها علنًا يف بالط اخلليفة العبايس، وكالتي نها( الضعيفة م

عهم من اجتهاداّتم التي هي يف غالبها اجتهادات نوم ،املفرتض حظر هذه الظواهر

ة ةصولي  أة وكالمي   ة حركة  .وفقهي ة جذري  ومل نسمع بنص  ذي أمهي ة يرفض فيه األئم 

م العربي ة يف جمال الفكر الفلسفي وغريه، وال أالرتمجة من اللغات العاملي ة إىل اللغة  هن 

ًا من  أدانوا السلطة عىل سامحها بذلك، رغم وجود احتامل يف أن يكون ذلك عمدي 

                                           
 . 567: 30( جمموعه آثار 1)
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ة ومدرسة أهل البيت، كام يراه بعض  السلطة هبدف تضعيف موقع التيارات العلوي 

 .الباحثني املعارصين

وا بكتب بعض الشيعة الذين خرج كام أن  بعض الروايات املعروفة التي تت صل

عن املذهب اإلثني عرشي، كبني فضال، توحي بأن  اإلبقاء عىل هذه الكتب ليس 

مًا، وإن ام عىل املؤمن أن يأخذ برواياّتم، وأن يرتك أفكارهم وال يعتقد هبا، وال  حمر 

 يعمل بمضموهنا، ومل تقل هذه املروي ات بأن  املطلوب هو إتالف هذه الكتب وإعدام

 وجودها حتى من بيوت الشيعة.

 فقدان النصوص يف هذا املجال، وفقدان أي  إجراء مضاد  ضد  من يطرح فكرةً  إن  

سئلة واألجوبة حول هذه ارج يف العرص العلوي ـ وفقدان األأخرى ـ كاخلو

د أن ه أحرق أو أتلف كتب اليهود أو املوضوعات ، وكذلك عدم السامع عن النبي  حمم 

 مع فقدان النص  ـ د يؤك   هم عندما كان يتغل ب عليهم.. هذا كل هالنصارى أو غري

ندما عوفقدان نصوص تتعل ق هبذا املوضوع حول سياسة اإلمام املهدي  ،القرآين

د أ ـ بسط يدهي وعدم الرتويج  ،سان لآلخرينناملعيار هو عدم إضالل اإل ن  يؤك 

رمة واحلظر واإلتالف وح ، كاملنعا سائر التفاصيلأم   ،ينات الدللضالل عن أساسي  

فال يلمسها اإلنسان من مراجعة الكتاب  اإلبقاء عىل كتب الضالل ونحو ذلك،

 يف هذا السياق.والسن ة 

وهذا كل ه يربك اإلنسان ويعيقه عن حتصيل الوثوق والبي نة بوجود حكم رشعي 

يل يف اإلسالم يتصل بالتعامل مع الرتاث العلمي والثقايف الباطل بطريقة  ملصادرة اأو 

أو املنع أو اإلحراق أو غري ذلك، كل  ما هنالك أن ه يوجد مبدأ عدم إضالل الناس، 

                                           
ف:  1)  .122ـ  118( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: النامزي الشاهرودي، تاريخ الفلسفة والتصو 
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ا اإلجراءات القانوني ة لتفعيل هذين املبدأين،  ويف املقابل مبدأ السعي هلدايتهم، أم 

فهي غري واردة يف النصوص املعتمدة، فرُيجع فيها للعقل البرشي يف تشخيص 

ني ة والظرفي ة، كام سنوضح ذلك إن كشاء اهلل، ولعل  ثقافة القمع املصالح واملفاسد الزم

ت عىل تاريخ املسلمني وعرفت بالظلم  هذه جاءت من اإلرث املظلم للدول التي مر 

ة والعباسي ة  والقمع والقهر وكم  األفواه وغري ذلك، ككثري من حقب الدولة األموي 

 واهلل العامل.وغريمها، 

 رجعّية الرتاث، أو مهياإلمجاع الفق مستند 

ض بعض الفقهاء لدعوى اإلمجاع وعدم اخلالف عىل احلكم بحرمة حفظ  تعر 

كتب الضالل، فضالً عن الكثري من أنواع التقل بات األخرى فيها، كام يظهر بمراجعة 

 .كلامّتم

مسألة حفظ كتب  ولعل  وجهة النظر األبرز التي خترق اإلمجاع الشيعي يف

  هن  أ الضالل، والظاهر
عنوانه، ع احلرمة بورين يف موضعيد النظر بني املتأخ  ن بعده اُ م 

صل حرمة حفظ أحيث ناقش يف  ،هـ(هي وجهة نظر الشيخ يوسف البحراين )

، والتحري ؛فوعندي يف احلكم من أصله توق  »كتب الضالل بقوله:  م لعدم النص 

د ف القول هبا عىل اة، يتوق  والوجوب ونحومها أحكام رشعي   لدليل الرشعي، وجمر 

. «هذه التعليالت الشائعة يف كالمهم، ال تصلح عندي لتأسيس األحكام الرشعي ة

ه ن  أصول الفقه بعد ذلك. حتى أثم كشن  نقدًا عىل  ث البحراين هنا عد   كالم املحد 

                                           
؛ 76: 8؛ وجممع الفائدة والربهان 1013: 2( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: منتهى املطلب  1)

 وغري ذلك. 503: 1ورياض املسائل 

 .141: 18( البحراين، احلدائق النارضة  2)
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ومن »حيث قال:  عىل بعض اآلراء! السيد جواد العاميل من مصاديق الضالل

تالفه عىل مذهب الشهيد الثاين، كالُم صاحب احلدائق إمجب الضالل املحض الذي 

بعوا صحابنا وأساطني مذهبنا بأهنم اتأيف املسألة يف آخر عبارته، حيث افرتى عىل 

ل يف ذلك غاية التطويل ومأل القرطاس ،الشافعي يف تدوين األصول استحساناً   وطو 

 .«من األباطيل..

 ن نستخلص منه:أيمكن هنا، العاميل ث البحراين والسيد إن  كالم املحد  

االستناد إىل النصوص القرآنية واحلديثية إلثبات موقٍف رشعي  الظاهر أن   الً:أو

 توحىسث البحراين، كام يُ لة حفظ كتب الضالل مل يكن معهوداً إىل زمن املحد   مسأيف

ض هلا إن كشا حيث ذكر أن   من عبارته،  ءوجوههم عبارة عن تعليالت، سيأيت التعر 

 اهلل.

رفت ام عُ ن  إ ،مت معناة القرآنية واحلديثية التي تقد  األدل   وهذا الكالم صحيح؛ فإن  

صاحب مفتاح الكرامة وصاحب  القرن الثالث عرش اهلجري، معواكشتهرت منذ 

وبعدهم الشيخ األنصاري اىل يومنا هذا، وإال فغالب من  ،اجلواهر وصاحب املستند

 ياًل أو يستند لإلمجاع أو لبعض التعليالت القادمة.سبق من الفقهاء إما ال يذكر دل

 ،النزعة اإلخبارية للشيخ البحراين هي التي دفعته ملا اختار من الواضح أن   ثانيًا:

لك عىل مس تىه حبعد فقدان النصوص املبارشة يف املوضوع، لكن سيأيت أن  

 ةألدل  اإلخباريني ـ وبرصف النظر عن املناقشات القادمة ـ يمكن جعل بعض ا

 يةالقرآن اآلية من فهمناه لو ـ اإلثم عىل اإلعانة عن النهي مثل إن   بل ،القادمة دليالً 

 نع النظر رصفب اإلخباريني، مباين عىل تىح املقام، يف ياً نص   استدالالً  صح  يـ  مةاملتقد  

                                           
 .209: 12( مفتاح الكرامة  1)
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 .السابقة املناقشات

 عرب الفقهاء بعض هالمح التي الذهنية سلبية إىل رييش العاميل السيد نص   إن   ثالثًا:

 ملنطقيا من وهلذا جذريًا، اختالفاً  معهم ختتلف كانت التي التيارات جتاه التاريخ

 ثنيد  حم وأ السفةف وأ ينمفّس   وأ فقهاء كتب( داخل نصوص أو) كتب من مجلة اعتبار

 فقاً و حفظها، وحيرم إتالفها مجب ضاللٍ  نصوص أو ضالل كتب اعتبارها غريهم، وأ

 لمع أخذوا مبأهن   منياملتقد   ةاإلمامي   علامء بعض اّتام كان فإذا ات،الذهني لبعض

 مهل التعر ض يوجب معصومون ةأئم   العلامء وكأن   ،ضالالً  ..السن ة من الفقه أصول

 عظيمة. سعة يف يكون سوف ـ هذا عىل ـ الضالل مفهوم فإن   الدين، حرمة هتَك 

 يف تهمدركي   وضوح ناحية من له ةقيم ال هنا لإلمجاع فاالستناد حال، ةأي   وعىل

م ما يكن مل إن مستنده فإن   الفقهي، الذهن  ما هوف والسن ة، الكتاب نصوص من تقد 

ة الوجوه من سيأيت  نالحظ. سوف كام الفقهي الذهن يف املركوزة واألدل 

مناقشة مجلة من  نورصفنا النظر ع ،هذا إذا أحرزنا وجود إمجاع يف املسألة

قدر اإلمجاع فإن  ال ه لو تم  ن  أعىل  .لموضوع منذ عرص الشيخ البحراينرين لاملتأخ  

 ة.ي  تو رضورة وقأ منه هو حالة خوف حصول الضالل للناس بال مصلحة أهم  ن املتيق  

 وقفات تفكيك وتأّمل ،واالعتباري العقلياملستند  

ة التي قد تكون عقليًة أ جمموعةهنا كرت يف هذا السياق ذُ  ة، اعتباري  و من األدل 

ل السيد ـ مثبعض الفقهاء  من املرور عليها والنظر فيها ويف مساحتها، بل إن   البد  و

                                           
( ملراجعة املسار التارخيي ملسألة كتب الضالل، يمكن اإلطالع عىل: حممد عيل سلطاين، كتب 1)

ة، ضمن: كتاب نقد ونقد كتاب:  لطبعة ا. نرش: مؤسسه خانه كتاب، إيران، 428ـ  379ضال 

 م. 2007األوىل، 
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 ة هنا هو حكم العقل.األدل   أهم   ن  أاعترب ـ  أمحد اخلوانساري

 وقفة ومناقشات حكم العقل بلزوم قلع ماّدة الفساد، 

 .ة الفسادحكم العقل بلزوم قلع ماد   الدليل األول:

 متني:ف هذا الدليل من مقد  ل  أيتو

مة األوىل: ة فساد؛ إذ إهنا تفيض إىل تضليل املجتمع. املقد   إن  كتب الضالل متثل ماد 

مة الثانية:  ،الفساد ةة العامة تقول: مجب قلع واجتثاث ماد  إن  القاعدة العقلي   املقد 

 ودفع الظلم واالنحراف.

ل مجب قلعها كتب الضال تيجة التالية: إن  متني تظهر النوعرب ترتيب هاتني املقد  

عل م و تأو تعليم أحفٍظ هلا أو نرش  وحموها وإبادة وجودها يف املجتمع، ومن ثم فكل  

و أكتبًا  ،ق بالضالليشء آخر يتعل  أي  و أأو إعالم أو إعالن  ةو طباعأاو دعاية 

، ة الفسادملاد   ينبغي إبادة وجوده قلعاً  ..و صحفًا أو إعالمًا عىل انواعهأنرشيات 

 .والسعي ملنع انعقاده أصاًل بأي  كشكٍل من األكشكال

ل ،لت اعرتاضات هناوقد سج    همن أن   د اخلوئيما ذكره السي   وأمهها ،وقد تسج 

ت الكربى يف هذا الدليل العقيل )لزوم قلع مادة الفساد مطلقًا( عقاًل م للز ،لو صح 

نظام هذا  بناء جلرب وسلب القدرة، مع أن  ولو با ،أن يمنع اهلل تعاىل الفساد تكويناً 

 ريد لزومة واالختيار. نعم لو اُ ني عىل احلري  العامل كان عىل عكس ذلك، حيث بُ 

داالً ًا ملك أمرًا إهلينا ال نة الفساد لكان جيدًا، إال أن  قلع ماد  بإطاعته سبحانه وتعاىل 

ان لبصصنام والألإال يف موارد حمدودة، مثل كّس الع مادة الفساد عىل وجوب ق

                                           
 .21: 3( انظر: اخلوانساري، جامع املدارك  1)

 .21: 3؛ وجامع املدارك 233: 1( راجع: األنصاري، املكاسب  2)



 277 .......................... اإلعالم الفكري، قراءة يف املوقف الفقهي من )كتب الضالل(

 .وهياكل العبادة ال غري

حيث ذكر أن  قلع  ،ق اإليرواينعند املحق  ، بل روحه موجود ومثل هذا االعرتاض

 ضل  م كافر، بل كل   ة الفساد لو كان حكاًم عقلياً عاماً للزم احلكم بوجوب قتل كل  ماد  

من   ذلكعن سبيل اهلل، بل للزم احلكم بوجوب حفظ مال الغري عن التلف وغري

 .املوارد التي ال يمكن االلتزام هبا

 وقد عل ق الشيخ املنتظري هنا بأن  أحكام العقل عىل قسمني:

ن سبحُ  همحكاملصالح واملفاسد نفس األمرية، كما حيكم به بمالحظة  األول:

ع فيحكم الرش ،العدل وقبح الظلم، وهذا النوع من أحكام العقل جتري فيه املالزمة

 ة للمصالح واملفاسد.ة األحكام الرشعي  لتبعي  عىل وفقه، 

بوجوب إطاعة  كمهكح ،ةوامر الرشعي  رًا عن األما حيكم به العقل متأخ   الثاين:

الستلزامه التسلسل  ؛لقانون املالزمة فيه ىمعنال أوامر املوىل سبحانه، وهذا 

 .وغريه

من النوع ا هن العقيل ني هنا يفرتض أن يلتزموا بكون احلكماملستدل   وهذا معناه أن  

 ل؛ ألن  قاعدة اللطف ليست مطلقة؛ لعدم جرياهنا يف النوع الثاين، ما مل نقل إن  األو  

هذا ، فإن  ة الفسادماد  بنفسه ن يقلع أ ة الفساد المقتضاها هو أن يأمر املوىل بقلع ماد  

م بعدم اإلجلاء هلل ا ، فيثبت احلكم الرشعي هنا دون أن مجري عىلهو اللطف املتقو 

 .تعاىل

                                           
 .288: 7؛ ومباين منهاج الصاحلني 402: 1( انظر: اخلوئي، مصباح الفقاهة  1)

 .25: 1( اإليرواين، حاكشية املكاسب  2)
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ل به الشيخ املنتظري، وذلك ويمكن هنا التعليق  :عىل ما تفض 

لكن هبذه الطريقة؛ ألنه إذا  ،إن  ما ذكره السيد اخلوئي صحيٌح عىل القاعدة الً:أو  

فرض أن  أصل وجود هذه الكتب ظلٌم، فكيف أبقاها اهلل تعاىل دون أن يرفعها، 

 ام يمكن أن يفيضليس ظلاًم، وإن  هو ـ  هو بام ـ فيستكشف من ذلك أن  أصل الوجود

 ن  أه وهنا يقع تنازع املصالح، حيث يرى املوىل سبحان ،فعال العبادأط توس  بإىل الظلم 

ل مزمجاً ن يف خلق اإلنسان يف حميط تكماملصلحة  ، ليك يشك  ون منطق من اخلري والرش 

تي بالطريقة ال ةحكام إطالقي  توجد هنا أة االختيار، فال االبتالء عىل أساس حري  

ام توجد بالنسبة إليه سبحانه مصالح ن  أكثر من موضع، وإهبا الفقهاء يف  ىتعاط

 ة.لقي  ورة اخلَ صريالت الوجود والمآاخللق وغايات اإلمجاد و هدفيف  ةتزامحم

مجري يف واقع الظلم املحض الذي بل  ،وهذا الكالم ال خيتص  بكتب الضالل

ه ذا كل  ه ف مل يرفعه اهلل تعاىل تكوينًا وأجاز وجوده خارجًا؟ إن  يكفرسه العباد، يام

نا  العناوين  هذه صلحة، لكن  القانون العام يف الفعل اإلهلي هو اخلري وامل ىل أن  هنا إمجر 

رض الواقع؛ لكثرة التزامحات وغياب قدرة العقل عىل ألنا عىل  ليست واضحةً 

ون يشء لقة، فكمستوى هدف اخلكان عىل ة يف الزمان واملتشخيص املصالح املمتد  

 .عقلكها الرلية يمكن أن مجعله خريًا بنظرة ثانية للبرشية ال يدو  أ ظلاًم بنظرةٍ 

مثل قاعدة اللطف التي  الذي ذهب إىل أن   ق النراقينحن نوافق املحق  ف ،ذاوهل

ة، ت ة، هي قاعدة صحيحةكانت أحد أعمدة الفهم العقيل للفعل اإلهلي عند العدلي   ام 

الح ة الفهم البرشي للمصمستحيل عماًل؛ نظرًا ملحدودي   رٌ تعيني مصاديقها أم إال أن  

امء فهم من كلامت بعض علة اخللقة، ولعل ه هلذا يُ ة عرب التاريخ ويف هدفي  البرشي  

                                           
ام: ( عو 1)  .709ـ  705، 197ائد األي 
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 .اإلمام اخلمينيكام قد يستوحى من نكار قاعدة اللطف أساسًا، إة أنفسهم العدلي  

ة هو عجز هذه القاعدة عن التطبيق ود املنكرين من العدلي  وربام يكون مقص

يكون  دما ق ه ظلم بعنوانٍ ن  أ يرتائىبالنسبة للذهن البرشي املحدود اإلطالع، فام 

حفظ كتب الضالل من الصعب االلتزام بكونه  بعنوان آخر. وبه نعرف أن   مصلحةً 

 .ظلاًم عىل اإلطالق حتى مجري يف حق  املوىل سبحانه وتعاىل

لع فرض األمر اإلهلي بقتإن  ما ذكره الشيخ املنتظري من أن  قاعدة اللطف  ثانيًا:

ونه فيثبت احلكم علينا هنا د ،الفساد خارجاً  ةَ ه ماد  نفُس  ال أن يقلع اهلُل ،ة الفسادماد  

أيضًا، وهي هل  كالمه يواجه مشكلةً  إن   ..حمذور اإلجلاءهروبًا من عىل اهلل تعاىل، 

 الوحيد لتطبيق قاعدة اللطف عىل املوىل سبحانه دون إجلاء؟ هذا هو الفرد

لعدم الضالل خارجًا، فلامذا  يعدم وجود كتب الضالل ليس سوى أمر طريق إن  

أن ق الضالل خارجًا من دون إجلاء؟ كمل يستخدم اهلل تعاىل قدرته للحيلولة دون حتق  

ت ويبعث عليهم يوم املعجزا عني الناس كل  أيواصل بعث الرسل وخيلق أمام 

وم للحق  يف عقوهلم ولو يف الن حق القدالرؤى واملنامات املوقظة من الضاللة، وحيق  

 يوجدنا ململاذا ة عدم منافاة العصمة لالختيار عندما حتصل هلم كشكوك، بل عىل نظري  

 حينئٍذ؟! ربمعصومني حيث ال ج

املدخل الذي ة وعدم صح   ،هذه املقاربات إن  هذا كل ه يكشف لنا عن عقم كل  

 امء يف هذا املوضوع وأمثاله.لالعبعض وجله 

احلياة ام اهلل تعاىل قد بنى نظ باليقني وبالعيان هو أن  نفهمه إن  املقدار الذي  ثالثًا:

م دليل يزعم كشمول احلك اإلنسانية عىل االختيار التكويني، وهذا معناه بطالن أي  

                                           
 .257: 1( أنوار اهلداية  1)
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ا يمكننا صل التخل ف، وعليه فغاية محا وإال مل ،بحانه بطريقة قطعي ةلموىل سالعقيل ل

ه مع ذلك ال يامرس قدرته اهلل تعاىل ال يرىض بالكفر والضالل، لكن   فهمه هو أن  

 ه أراد ارتفاع الكفر والضالل، بحيث يعمل البرشد أن  املطلقة يف املنع، واليشء املؤك  

يلة توضع وسفلم  ،هلم لذلك عي نةعىل رفعهام من بينهم، أما كيف هي الوسيلة امل

ن هذا م، فنستكشف واينق اإليروال يوجد إطالق يف الوسائل كام أملح املحق   ،ةخاص  

ام ظلم، أما كيفية املواجهة ألهن   الكفر والضالل واجبة بحكم العقل؛ مواجهة ن  أكل ه 

د فال حكم مصداقي  وهلذا جتد الناكشطني االجتامعي ني واملصلحني ، فيها للعقلموح 

الفكر والنظر يف كل  زمان، خيتلفون فيام بينهم يف طرائق مواجهة الفكر  الديني ني وأهل

هات اخلاطئة، فبعضهم يرى السامح هلا، وبعضهم يقي د، وبعضهم  اخلاطئ أو التوج 

حيظر مطلقًا، وبعضهم لديه قوانني خمتلفة يف التفصيل، وهذا كل ه مؤي د لكون العقل 

اسمه منع وإتالف كتب الضالل بقول مطلق  اإلنساين ال يرى لزامًا بقول واحد كشيئاً 

ساب بح ،نتجةً ما حيكم به العقل هو املواجهة التي تكون مُ  كل  إال ما خرج بالدليل. 

 .تاً بهليًا عامًا ثاإوال تنايف ترشيعًا الزمان واملكان والظرف واحلال، 

 وينتج عن ذلك:

 مبدأ وجوب دفع الضالل والكفر ورفعهام. ـ أ

 .يلأو ألي  حكم عق املبدأ بعدم منافاته يف تطبيقاته للرشعاكشرتاط هذا  ب ـ

 مراعاة قانون تزاحم املصالح يف تطبيق هذا املبدأ. ج ـ

ب الضالل من كشخص املبدأ مصادرة كت تطبيق هذا وعليه، فلو أراد من يريد

ا فرض أهن  استخدام الوسيلة التي يُ املبدأ مقي د بعدم  ألن   ؛حمرتم النفس واملال مل مجز له

مات الرشع أو  آلخرين موال اأف يف ، والرشع يمنع عن الترص  لهخمالفة مسبقًا من حمر 
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دنا وهكذا لو أرومل يرد استثناء هلذا املنع يف خصوص كتب الضالل. بغري إذن، 

نه جو سأال مجوز قتله من  و نحو ذلك يف حق  أمواجهة الضالل بالقتل أو السجن 

 هو الذي قي د حركتنا.املانع ، لكن  ز ذلكلوال املانع الرشعي جلاوهكذا، ف

حلكم  رشعي بل هو تقييدٌ  ،وهو ال مجوز ،هذا ختصيص يف حكم العقل قد تقول:

 وهو خالف قانون املالزمة، بل فيه منافاة ملبدأ عدم معارضة الرشع للعقل. ،العقل

ضة عارو املأ إن  ما حيكم به العقل حكاًم إطالقيًا غري قابل للتخصيص واجلواب:

كمبدأ قبح الظلم وحسن العدل، أما تطبيقات هذه  ،ةيات العام  ليس سوى الكل  

ما الكذب مطلقًا وال حلرم إات، وة فليس فيه إطالقي  يات عىل مواردها اخلارجي  الكل  

خالفه الرشع فأجازه ملصلحة، بناء عىل أن  حكم العقل بحرمة الكذب بنحو احلكم 

، وحلرم   لو يف اجلهاد الرشعي..قتل النفس مطلقًا والتام 

لقاعدة، فإذا لز بني القاعدة الكربى وبني التجل يات امليدانية ه مجعلنا نمي  هذا كل   إن  

لغالب ال ه يف اك العقل متام زوايا احلالة امليدانية استطاع تطبيق القاعدة، إال أن  أدر

ا موماّتوعيقدر، فكيف يقدر مع وجود النصوص الدينية التي تشمل بإطالقاّتا 

هذا املورد، كحرمة إتالف مال الغري، بل حرمة إتالف مال النفس تبذيراً واستخفافًا، 

 ي.ق النراقعن تطبيق القاعدة يف مورد الفعل اإلهلي كام ذكر املحق   همتامًا كعجز

 ،الكفر ظلمٌ  بحكم العقل؛ ألن   ةٌ ر والضالل واجبفمواجهة الك إن   ل:حص  توامل

هو خاضع للقواعد ه حكم عقيل مبدئي مطلق، بل فليس فيسلوب املواجهة أأما 

ًا رشط أخذ املصالح الفردية والنوعية مع ،املؤثرة يف النصوص ولقانون التزاحم معاً 

 .بشكل أفضل ق اإليرواينإكشكال املحق   فهمبعني االعتبار، وهبذا يتم 

فر كال ا كتبم  أ ،امالكفر والضالل هذا هو حكمه ثبت أن  م يُ ما تقد   كل   إن   رابعًا:
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ظر بذلك يف ن ام تكون حمكومةً إن  و يصدق عليها عنوان الظلم إطالقًا، والضالل فال

كتبة عامل م كانت يف وكام ل ،العقل بمالحظة آثارها، وعليه فلو مل يكن يف بقائها حمذور

م ساسًا حكاملزامحة بام هو األهم، فال حيرز أحصلت و كان فيه حمذور غايته أاد نق  

ىل ل إأصل الضالو وجوب اإلتالف، فتّسيتهم البحث من احلفظ أ عقيل هنا بحرمة

حكم العقل بحرمة احلفظ حكاًم غري قابل لو ال إ، واً دقيق مل يكن  عنهكتبه وما يعربِّ 

، فيُ  ،للتخصيص الغايات احلكم هنا مربوط ب علم أن  ملا جاز احلفظ حتى للنقض والرد 

 عىل العنوان بنفسه.منصب   يال بنحو إطالق ،الت واملصالح واملفاسدآوامل

مورد وقع فيه خالف فقهي أو  الدليل البد  أن مجري يف كل   هذا ن  أىل إهذا مضافًا 

خر، و فتوى الطرف اآلأكالمي بني العلامء، وكان أحد الطرفني جازماً ببطالن عقيدة 

 هم يلتزمون هبذا.لصدق عنوان الفساد والضالل عليه، وال أظن  

املبارش  همل يثبت وجود حكم عقيل قاطع يمكن إحراز تطبيقه إن   وحصيلة الكالم

ة الفساد  الل،ض بمعنى لزوم إتالف كل   ،عىل املورد الذي نحن فيه، يقيض بقلع ماد 

 .ة وغريهاأما التطبيقات فهي خاضعة للمزامحات الرشعي   ، غايته هو املبدأإن ام

 ، تعليق ونقدحكم العقل بلزوم دفع الضرر احملتمل 

مع ترك  هستند حلكم العقل بلزوم دفع الرضر املحتمل، فإن  ن يُ أ الدليل الثاين:

ة.. كتب الضالل وإعالمه  والذي هو تقوية الضالل تمل الرضر، حُي ومنحهم احلري 

 .فيلزم دفعهوإضالل الناس، 

عىل  الشيخ ابن إدريساملرتىض والسيد وهذا الدليل قمنا باستخراجه من دليل 

 .ملعروف عقالً مر باوجوب األ

                                           
، الّسائر 553( انظر: املرتىض، الذخرية يف علم الكالم:  1)  .22: 2؛ وابن إدريس احليل 
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 :هه يرد عليه أن  إال أن  

فإن  غايته إثبات لزوم إتالفه  ،عىل الشخص نفسه ريد الرضر الدنيويلو اخ أ ـ 

لكتب الضالل التي عنده، إذ إتالفه ملا عند غريه فيه أيضًا احتامل الرضر األخروي 

ال مع احل إعامل حكم العقل يف هذه ذنه، فال يصح  ف يف أموال الغري بغري إبالترص  

 تعارض احتاميل الرضر، ما مل مجر قانون املزامحة.

وأما إذا أريد الرضر الدنيوي عىل املجتمع واآلخرين بضالهلم من تأثري هذا 

، فال دليل عقلي لزم برفع الرضر عن اآلخرين يُ  اً اإلعالم الضال  والفكر الضال 

ر له عىل الفقراء لرفع الرضأموا ق دائاًم بكل  التصد   غني   بعنوانه، وإال لزم عىل كل  

 الالحق هبم، وغري ذلك من احلاالت..

ر عن لو رصفنا النظ ،الضالل هو يف الدنيا رضٌر يف حد  نفسه ل م أن  هذه كل ه لو ُس 

 فقط. و فوات مصلحةٍ أه عدم منفعة اآلخرة، إذ قد يقال بأن  

ن  هذا الرضر الدنيوي املحتمل هو نزول العذاب أو غري ذلك، فإ وافرتاض أن  

فعل مشكوك احلرمة  ريد البناء عليه لزم احلكم بحرمة كل  الرضر املحتمل لو اُ 

يني تكوفعل احلرام الواقعي له أثر أن  فعل مشكوك الوجوب، الحتامل  ووجوب كل  

، أحٌد عىل اإلطالق، بمن يف به يلتزم أن ه  بنزول العذاب، وهذا ما ال أظن   وول ضار 

مثل القول بحرمة التواجد يف بالد غري وهو . إلخبارينيامن قال باالحتياط من ذلك 

املسلمني؛ الحتامل أن ينزل العذاب عليهم فيها نتيجة كفرهم، أو القول بحرمة 

السكن يف البالد التي تقع عىل خط  الزالزل أو قريبة من الرباكني؛ الحتامل وقوع 

حتامالت يعمل عليها الزالزل أو فوران الربكان فيها أو نحو ذلك! فهل مثل هذه اال

عة؟أو يتم  جتاهل  ها عند العقالء بل حتى املترش 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 284

ع عىل ورود النهي الرشعي عن حفظ مفهو  ريد الرضر األخروي،ا لو اخ أم  ب ـ  تفر 

م، فيكون املورد جمرى أصالة الرباءة كتب الضالل، واملفروض عدم توف   ره كام تقد 

 دم ثبوت الرضر األخروي.نة، والكاكشفة عن عة املؤمِّ ة والعقلي  الرشعي  

بعض  يوعليه، فهذا الدليل غري واضح عقاًل هبذا اإلطالق، بل لو صح  للزم تبن  

ق سلفناها عن املحق  كام هي احلال يف املالحظة التي أ عدمها،بعلم املواقف التي يُ 

 م.اإليرواين يف الدليل املتقد  

 ةمناقشة نقدّي ،حكم العقل بلزوم دفع املنكر ورفعه 

ىل حكم العقل بلزوم دفع املنكر، وإتالف كتب الضالل ستناد إاال الدليل الثالث:

 للمنكر الذي هو الضالل عن سبيل اهلل. بحكم اإلتالف دفعٌ  أو ما

كام رشحه الشيخ يوسف الصانعي ـ مجلة قضايا  هذا الدليل ـويفرتض 

 وهي: ،ماتومقد  

 ـ كتب الضالل منكر. 

 املنكر واجب. عـ دف 

ة الواحد.   ـ الرفع و الدفع واحد بحكم العقل أو يف قو 

 .يضاً أوهبذا تكون النتيجة هي لزوم رفع املنكر 

 عىل هذا االستدالل أمور:ـ ن يورد أويمكن ـ وأورد 

 من التشكيك يف كون الرفع والدفع بحكمٍ  ،ما ذكره الشيخ يوسف الصانعي أوالً:

د إىل فيام الرفع يعو ،التصميم واختاذ القرارىل واحد عند العقل، فإن  الدفع يرجع إ

                                           
 .79( الصانعي، مقاربات يف التجديد الفقهي:  1)
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 .مرحلة العمل

قول لتطوير االستدالل باإمكان غايته  وهذا اإليراد هبذه الطريقة صحيح؛ إال أن  

هو  ،بينهام ني بالوحدةقول املستدل   مآلبأن  العقل حيكم بلزوم دفع املنكر ورفعه، فإن  

 كشمول حكم العقل هلام معًا.

فلن نجد هذا الدليل سوى إعادة تعبري آخر أخص  للدليل  ،ملنا قليالً لو تأ ثانيًا:

ة الفساد، فإن  روح ذلك الدليل ترجع إىل رضورة قلع وهو لزوم قلع ماد   ،لاألو  

و باملنع أه قسواء بعد حتق   ،املنكر فساٌد، فيجب قلعه ية، ومن الواضح أن  الفساد بالكل  

و أكلمة قلع  حاكم يفنبحث عن تفسري نص  لنت ولسنا يف األحكام العقلية ،قهعن حتق  

هو و ،قطع، من حيث إفادّتا وجود املقلوع سابقًا وعدمه، بل روح الدليل هو املهم

م من مناقشات هناك مجري هنا ما تقد   انعدام الفساد واملنكر خارجًا، وعليه فكل  

 يضًا.أ

 حد  ست منكرًا يفالضالل لي كتب يضًا، من أن  أما ذكره الشيخ الصانعي  ثالثًا:

ال مجري غري صحيحة، ف خدم بطريقةٍ ب عليه املنكر لو استُ نفسها، وإنام هي مما يرتت  

 .الدليل العقيل فيها بنفسها

 الحظ.ف ،وهلذا جعل الدفع للضالل برفع كتبهبعينه، مراد املستدل هذا  لكن لعل  

ى  يضًا، من أن  ما ذكره الشيخ الصانعي أ رابعًا: يس بكتب الضالل لبعض ما يسم 

 ،فها ونرشها يف األسواقل  أمضموهنا فبمنكرًا؛ إذ لو اجتهد صاحبها وبحث واقتنع 

لزوم الدفع يف هذه احلال واحليلولة بينه  وأفهو معذور، وال دليل عىل جواز معاقبته 

                                           
 ( املصدر نفسه. 1)

 .80( املصدر نفسه:  2)
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الشارع بوقوعه عىل أي  حال،  مضموهنا مما ال يرىض أن  ُيعلم فها، ما مل يلأ تنيوب

عىاملمن  ليل أخص  فيكون الد  .د 

والنهي  روفعة املنكر، كام ذهبوا إليه يف فقه األمر باملعىل قصدي   وهذا الكالم مبنيٌّ 

م، عاملًا بالوجوب والتحري عن املنكر، حيث اكشرتطوا يف مورده كون املأمور واملنهي  

اهل، جل، وإال مل يكن أمره وهنيه إال من باب إركشاد الضال  وتعليم اامومع ذلك خالفه

 ال من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

يل يف صوكان لنا تف ،طالقهإهذا املبنى غري صحيح عىل  قنا يف حمل ه أن  وقد حق  

 م الذي ذكره الشيخاإلكشكال املتقد   ه لو مل يتم  ن  أ. علاًم هناكلة يمكن مراجعته أاملس

فع املنكر هنا ال عالقة له فد ،حد  نفسه الصانعي لكانت كتب الضالل منكرًا يف

بالفاعل بل بالكتب نفسها، ولو تم  إكشكاله هناك ـ وهو تام ـ أتى حينئٍذ إكشكاله هنا؛ 

ف لكتب الضالل، ال لكتب الضالل ة املؤل  ىل فاعلي  إهذا اإلكشكال هنا راجع  ألن  

 فليالحظ جيدًا. ،نفسها يف اخلارج

 لنهي عن املنكر بالتفصيل أن  قنا يف مباحث األمر باملعروف واقد حق   خامسًا:

ي يف حد  نفسها حالل رشعًا هوسيلة  وسائلهام هي كل   ن  أاألمر والنهي واجبان، و

وسيلة هي يف حد  نفسها حرام ال تقع من وسائل األمر والنهي، وهنا  وعقاًل، فكل  

ت أي    حد  تكون يف طريقة يف مواجهة كتب الضالل ال لو تم  هذا الدليل العقيل صح 

مةً نف ا الوسائل التي هي يف حد  نفسها م  أ، العلمي عىل هذه الكتبكالرد   سها حمر 

مة سجنهم  وكإتالف كتب اآلخرين أو أعامهلم العلمي ة وااللكرتوني ة والربجمي ة أ حمر 

                                           
 ( املصدر نفسه. 1)

 .411ـ  399هلل، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ( حيدر حب  ا 2)
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 و رضهبم أو غري ذلك فهو مشكل جدًا.أ

 عراضبناًء عىل عموم والية الفقيه وإطالقها عىل النفوس واألموال واأل ،نعم

 .ربام أمكن احلكم باجلواز يف املقام كام أرشنا إليه يف مباحث فقه األمر باملعروف

   الرضا بها، قراءة نقدّيةاعتبار حفظ كتب الضالل و.. نوعًا م 

ة، ويقول:  الدليل الرابع:  ،ن  حفظ كتب الضاللإوهو من الوجوه االعتباري 

ضا بام فيها والقبول بالعمل هبا، ومن الواضح يدل  عىل الر ،فضاًل عن نرشها وغريه

 .قبح ذلك وحرمته

 .«وال خيفى ما فيه»بالقول: غامزًا وقد عل ق الشيخ يوسف البحراين هنا 

  هذا الدليل:ويرد عىل

ال تالزم إطالقًا بني حفظها والرضا هبا أو االعتقاد بمضموهنا، وهل وجود  الً:و  أ

 ه هو نقده.قائإببام فيه، حتى لو مل يكن القصد من كتاٍب يف البيت يعني الرضا 

عيش هذه عي تبعض أكشكال الذهن املترش   ف عند هذه النقطة؛ ألن  ينبغي لنا التوق  

دولة ة السليمة، فلو وضعت الالثقافة؛ ألهنا مل تألف بشكل صحيح احلياة العلمي  

ف ترى ي، فسوملثقافية للتنمية وأرادت حتريك عجلة البحث الع ة خطةً اإلسالمي  

ة  خر الفكر اآل حضورأن تسمح بنرش وـ يف بعض األحيان عىل األقل  ـ أهنا مضطر 

زاً ذلك سوف يكون حم ألن   الذي حيوي قراءات أخرى للدين؛ خللق نشاط فكري  ف 

 ةن قفزة نوعية يف البحوث العلمي  اينجم عنه بعد عقٍد أو عقدين من الزم ،وجديل

                                           
 .482ـ  481( انظر: املصدر نفسه:  1)

 .207: 12؛ ومفتاح الكرامة 76: 8( راجع: األردبييل، جممع الفائدة والربهان  2)

 .142: 18( احلدائق النارضة  3)
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ىل خدمة الفكر الديني. وهلذا ذكر املطهري هنا أن إاملطاف الدينية، بام مجر  يف هناية 

ر أبدًا إال بوجود الفكر املخالف له  الفكر اإلنساين مل يتطو 

نون عاجزين عن احلضور متى ال تقوم الدولة بذلك؟ عندما يكون املتدي   ،نعم

السامح  ن  أ ة فإن  الدولة ترىالفاعل يف الساحة الفكرية، أما عندما يملكون قوًة علمي  

ة ي  الومه ةفقده اجلاذبي  مما يُ  ،لآلخر يمكنه أن يعطي هذا الطرف اآلخر حجمه الطبيعي

 الشباب مثاًل. جليل

الذين  نيعادي النيناملتدي  بعض هذا النمط من التخطيط والتفكري ال يعيشه  إن  

افس ة منة أو ثقافال ثقافة وطن أو حمافل علمي   ،ةكون يف سياق ثقافة مسجدي  يتحر  

 ، أو ثقافة بناء رصوح علمي ة كربى يف املجتمعة املختلفةحضاري للمدارس الفكري  

ًا واعيًا وعميقًا  اإلسالمي متلك خربة األفكار العاملي ة كل ها، وختوض حوارًا فكري 

 ..معها

 رش، بل هي ترى أن  الدولة هنا غري راضيٍة بمضمون الفكر املنحرف الذي نُ  إن  

عىل إضعافه وخفض نسبة مجهوره، بدل قمعه الذي قد يشعرها اعد يسنرشها له قد 

 مر الذي قدداد انطالقًا من التعاطف معه، األمجهوره سوف يز يف بعض األحيان أن  

 ا.صالحه يبعث عىل حالة غاضبة من الدين قد ترى الدولة عدم

و السامح أحفظ أو نرش  ن  أعطي أنموذجًا لآلخر للتدليل عىل ويمكن يل أن اُ 

قوم ن تضا به أو القبول، وهذا املثال هو أ عن الربالوجود ال يعرب   فكر الضال  بال

عاهد الدينية بتدريس وتعليم فكر األديان واملذاهب األخرى ة واملاحلوزات العلمي  

هذا  لو نظرنا للموضوع من إحدى الزوايا سوف نرى أن  نحن عىل نطاق واسع، ف
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ون رسلبية عىل بعض الطالب الذين سيتأث  األمر ـ كام حصل فعاًل ـ سيرتك آثارًا 

بدرجة أو بأخرى باملدارس الفلسفية األخرى أو باملدارس الدينية واملذهبية 

تى ح وهو تأثر البعض بالفكر الضال   ،هناك حمذورًا يف اجلملة ن  أ األخرى، صحيٌح 

ىل ذلك؛ عا جمربة ردفنا معه نقده أحيانًا، لكن يف املقابل ترى احلوزة العلمية أهن  ألو 

 .ألهنا تريد تربية جيل علامئي قادر عىل النهوض بوجه التيارات الفكرية األخرى

ا يدرسو كيرسلت هلذا الغرض طالهبا للخارج أبعض املعاهد املعارصة قد  إن  

تي ملالحظات الا عدكثر جدية وعلمية وفاعلية، بأالغرب من مصدره، ليكون النقد 

عنارص نقده للغرب يف بعض اجلوانب، وقد  لت عىل الفكر اإلسالمي يف ضعفسج  

ة جيل خبري ياحلصيلة العامة كانت ترب تأثر بعض الطالب املبتعثني للغرب به، لكن  

حرتامنا لكل  ، مع اال خطابية وفتوائية وتعبوية ،بلغة علميةـ وقادر  ،بالفكر الغريب

 التأثري يف اجلامعات واملحافل العلمية املختلفة..ـ عىل  اللغات

قراءة توازنات املصالح واملفاسد قد تفرض أحيانًا تقديم هذه اخلسارة  ن  إ

ريب حلوزة بالفكر الغا، فال يعني ذلك رضا ىاملحدودة بغية حتقيق األهداف الكرب

 .مثالً  ياملاد  

لنا اليوم  فظ كتب ًا بالرضورة بني حه ال ترابط إطالقنفهم أن   ،لةأهذه املسيف لو تأم 

 هذا اخللط بني وبني الرضا هبا، وأن   ،بنرشها من جهة حالسام وأو نرشها الضالل أ

نية بسيطة يف تناول األمور، وإذا كانت هذه الطريقة األمرين ناتج عن طريقه تدي  

 ق األردبييل مثاًل، فهي بالتأكيد غري مقنعة اليوم.مقنعة يف عرص املحق  

 يل متعل م؟قد اآلخر دون فهمه؟ وكيف يمكن فهمه دون تربية جنكيف يمكن 

عندما  ط قهرًا بمن يتأثر به؟وكيف يمكن ضامن تربية جيل يتعل م فكره دون أن أتور  
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تكون األمور بحجم نشاط يف قرية أو مسجد سيكون ذلك ممكنًا، لكن عندما 

 ة أو حوزاتسات علمي  و مؤس  أة لدول ث عن سياسات ثقافية اسرتاتيجي  نتحد  

األمر سيظهر بطريقة خمتلفة  فإن  كربى، ة و مراكز وجامعات فكري  أومعاهد دينية 

اآلخر يف عرصنا حارض وموجود وسينرش كتبه كشئنا  ال سيام عندما نعرف أن   ،متاماً 

ده، أن ننرش نحن فكره مع نقـ أحيانًا ـ  يضنظام املصالح واملفاسد يق أم أبينا، فإن  

 قبل أن ينترش فكره منفصاًل عن نقده..

 هذا ة التي جاءت يفة األولي  ختتلف كثريًا عن الرؤي  هذه رؤى يف العمل الثقايف 

 الدليل.

وسأذكر هنا مثاالً تقريبًا هلذه الذهنية يف وزن املصالح واملفاسد، وهي كالم 

نها موقفًا إللشهيد الصدر يف رسالة له  زيون، ن التلفمىل السيد حممد الغروي ضم 

وعندما  ،بيعه ه أجازلكن  ون، حيث كان السيد الصدر يستشكل رشعاً يف اقتناء التلفزي

ر يف هذه الرسالة ذلك قال:  ائه فنحن سمحنا ببيعه ورش ،لة التلفزيونأا مسوأم  »بر 

ىل إقط ي فىل التقليل من استعامله، بل يؤد  ي إاملنع من ذلك ال يؤد   التجاري؛ ألن  

لباعة ا قع اخلارجي ال يمكن أن نفرتض أن  ازيادة أرباح التاجر غري الورع؛ إذ يف الو

ل ما يبيعهحدمها م متدينون، فإذا افرتضنا بائَعني أهكل    متدي ن دون اآلخر، وكان معد 

حدمها دون اآلخر، وهذا يعني أفسوف يمتنع  ،فإذا منعنا من البيعكل  منهام عرشة، 

، وهذا ع كشيئاً إال تكثري أرباح التاجر الثاينصناآلخر سوف يبيع عرشين، وهبذا مل ن أن  

من االقتناء؛ فإن ه يؤد ي إىل تقليل املقتنني ولو يف اجلملة. هذا كل ه بناء  بخالف املنع

 العىل عدم إدراج التلفزيون يف آالت اللهو وكون املنع عنه بعنوان تقليل الفساد 

يل،بالعنوان  سواء  ،يلوأما لو كان من آالت اللهو لكان بيعه ممنوعًا بالعنوان األو   األو 



 291 .......................... اإلعالم الفكري، قراءة يف املوقف الفقهي من )كتب الضالل(

 .«ال.. د أوترتب عليه تقليل الفسا

ال يوجد ه كتباإلعالم الضال  وم عنها اآلن، إن  ة هي التي نتكل  إن  هذه العقلي  

مات، مقد   هام التحريم إلضالل الناس، والباقي كل  يل، إن  حتريم لوجوده بالعنوان األو  

وهنا إذا أردنا تقليل الفساد الناجم عنه فليس السبيل الوحيد هو املنع املطلق الشامل 

حظر  فإن  له، عرب نرش اآلخرين  اً موجود ظل  يحيث س بالرضورة؛ ألن ه ودهوجل

هات املعارصة بنني بالشزيادة جهل املتدي  ذكر سوى تداوله رشعًا لن ينجم عنه تأثري يُ 

هلذا جتدهم يستخدمون سالح  ؛وانزوائهم وانغالقهم وفشلهم املعريف يف املواجهة

كتب ، فمنع نرش هذه الالضعف العلمي  التعبئة والفتوى والتحريض تعويضًا عن 

ستصل للقارئ بال نقٍد هلا أو بال أن يرى وجهات النظر ود اآلخر بنرشها، سيعني تفر  

ة احلضور ليأخذوا ثقة الطرف اآلخر عرب نون بذهني  األخرى، بينام لو تعامل املتدي  

ري عىل ة التأثدرج فإن   ،معًا، واستخدام أساليب احرتام األفكار مع نقدها رأينينرش ال

 تكون أفضل ولو يف بعض األحيان.قد املدى البعيد 

 بجواز أخذ الرضيبة عىلـ كام سمعنا ـ املعارصين الفقهاء فتى من أوهذا مثل من 

ه املؤمنني عن أخذها تنز   ألن  للبلديات التي يضع املؤمنون يدهم عليها؛ اخلمر 

 سواق،يف األ فض قيمة اخلمرسوف خي ،مثالً وكذا البلديات يدهم وزارة السياحة بو

روض عدم إمكان ، واملفكثر، فيكون التأثري أكثر سلبيةً أوستصبح يف متناول الناس 

 .منعها باملطلق

يب بحرمة ات يف العامل العرومن هذا السياق، تأيت املالحظة عىل إفتاء بعض املرجعي  

ىل سيطرة عدخول وظائف الدولة عىل الشيعة، األمر الذي فسح املجال لغريهم بال
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يعي ، بينام نجد الفقه الشثارًا غري حممودة يف أكثر من موقعترك آمرافق الدولة و كل  

 من ضور أكرباحلانطالقًا من كون املصلحة يف  ،عواملوضهذا اليوم يعيد النظر يف 

 االنزواء واخلروج.

 ، حيث الموردنا مثلهذا املنطلق املصلحي هو احلاكم يف  ن  أد ه يؤك  هذا كل   إن  

دة يف التعامل مع كتب الضالل وإعالمه، ق ال إطال نص  باخلصوص عىل آلي ة حمد 

، األمر الذي اام فيهفهو يرىض بأو سمح هبا كتاب الضالل  ظَ ف  من َح  كل   فتوائي بأن  تعميم 

 املذهبي.و أالقًا رهيبًا عىل املدى البعيد يف الوعي الثقايف يف الوسط اإلسالمي نغدث احُي 

الوعي الزماين واملكاين يف االجتهاد، ويف ى أمهي ة كثر فأكثر مدأد ا يؤك  ه موهذا كل  

ة بطبعها اإلفتاء وصياغة الفتوى ، وأن  األمور ال تأخذ كشكاًل واحدًا، بل هي متغري 

تبعًا للظروف، وأن ه ال يوجد نص  ديني حاسم وال حكم عقيل قاطع ومطلق يف 

من  د، فعلينا نحن ممارسة النظر يف اآللياتاآللي ات التي ينبغي اتباعها يف هذا الصد

ة، آخذين بعني االعتبار متام احليثيات التي هلا دور يف  ة العام  الزاوية املقاصدي 

ل بعصف األفكار وتراكم اخلربات  س فقط ـ بام فيها امليداني ة ولياملوضوع؛ لنتوص 

ة ـ  ، ويف هذا كرحلة أو تلإىل اختيار الوسيلة األفضل يف هذه املالفتوائية واالجتهادي 

، وقد ختتلف الوسائل تبعًا الختالف الظروف والزمان واملكان املكان أو ذاك

ة طريقتنا، وال طريقة غرينا، عىل االمتداد  عي حرصي  واملجتمعات واألحوال، فال ند 

 الزمكاين فالحظ وانتبه.

كم حلصل اأبعض املعارصين من التشكيك يف  هه برصف النظر عام أثارهذا كل  

، وكالمه حيتاج لبحث ال حاجة له بعدما نيغايته القبح الباط وأن   ،بحرمة الرضا

م.  تقد 
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 البدعة وأهل البدع إدراج كتب الضالل وإعالمه يف مفهوم 

 من أن  كتب الضالل هي كتُب  ،ما يلوح من كلامت بعض الفقهاء الدليل اخلامس:

هذه الكتب يكون حينئٍذ من مصاديق  ورفع ،بدعة، والبد  من مواجهة أهل البدع

 .النهي عن املنكر الواجب رشعاً 

 ويناقش:

م وغيبتهم هيف مواجهة أهل البدع هو سب   املعتربة إن  ما يف النصوص احلديثية أوالً:

وهبتاهنم وقطع العالقة معهم وإظهار العلم عندهم، وليس يف نصوص البدعة 

غالق صحفهم وأجهزة إو أدرة كتبهم وأهلها ما يفيد منعهم من النرش أو مصا

هلم نعم ال مجوز الدعوة . أو سجنهم ومنعهم من إبداء الرأي وغري ذلك ،إعالمهم

 و السكوت عنها.عهم وضالالّتم أوتقوية بد

من مفهوم  ما ذكره بعض املعارصين، من أن  مفهوم أهل البدع أخص   ثانيًا:

أو إنقاص يف بدعة هي زيادة ضالل بدعة يف الدين، بل ال الضالل؛ إذ ليس كل  

 .سالم أو إحداث دين أو معتقد ليس من اإلسالم يف يشءاإل

رأي خالف اإلمجاع أو  وهل كل  ! اجتهاد بدعة؟ هل كل  وما أفاده صحيح، ف

 رأي خمالٍف  و الفقه أو األصول هو بدعة؟ وهل كل  أالشهرة يف التفسري أو الكالم 

وقلنا  ،اً قنا يف حمل ه مفهوم البدعة إثباتوقد حق   ة؟و الدينية هو بدعللسلطة السياسية أ

 .فلرياجع ،ه مفهوم ضي ق ومن الصعب إثباته يف اخلارجبأن  

قنا يف حمل ه عدم ثبوت مرتبة اسمها اليد يف األمر باملعروف والنهي قد حق   ثالثًا:

                                           
 .62: 4؛ ومفتاح الكرامة 75: 8؛ وجممع الفائدة والربهان 326( انظر: الدروس الرشعي ة:  1)

 .83ـ  82( مقاربات يف التجديد الفقهي:  2)

 .431ـ  411عروف والنهي عن املنكر: ( حيدر حب اهلل، فقه األمر بامل 3)



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 294

غري ن بيموال اآلخرأف يف بمعنى العنف والرضب والسجن والترص   ،عن املنكر

يلإذ ، ومعه فال هنم، ومنعهم من ممارسة حرياّتم الثابتة هلم بحسب العنوان األو 

ًا جلائزة رشعة وايفيد هذا الدليل أي  إجراء معارض ألهل البدع غري املواجهة العلمي  

هم عنوان قضائي أو جزائي كاالرتداد وغري  ق يف حق  يف املرحلة السابقة، ما مل يتحق 

 حكام يف ضمن دائرّتا ورشوطها، بناًء عىل ثبوّتا. ذلك فيمكن ترتيب تلك األ

 هل الضالل وجماهدتهمأضعاف إمرجعّية احلكم بوجوب  

ك بام دل  عىل وجوب جماهدة  الدليل السادس: ما ذكره الشيخ النجفي من التمس 

عىل حد   ،وتدمري مذهبهم بتدمري أهله ،ما يمكن أهل الضالل وإضعافهم بكل  

 .تعبريه

 يمكن مناقشة ذلك:و

فقد يمكن قبول هذا  ،يبغهل الأار أو قت رشوط اجلهاد مع الكف  إذا حتق   أوالً:

حمل ه  ثبتنا يفأقها فام هو املوجب لألخذ هبذا الدليل؟! وقد الدليل، أما مع عدم حتق  

قنا بأن ه ليس كل  خمالفة إلمام ه ال يوجد يف اإلسالم جهاٌد ابتدائيأن   ، كام حق 

، هو بغٌي، وال أن  كل  معارضة سياسية أو املسل مني أو اختالف مع مذهب احلق 

ة هي بغٌي موجب لتطبيق أحكام اجلهاد والعنف يف مورده،  رد فينحرص املوفكري 

د املسل ح والعدواين عىل الدولة اإلسالمي ة الرشعي ة بحاالت الدفاع  .أو التمر 
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 الذين ثبت وجوب بغير وأهل الاكتب الضالل مرتبطة بالكف   هل كل   ثانيًا:

عى.. إن   ب كت ثبت أن  هذا الدليل غاية ما يُ  حماربتهم؟! إن  هذا الدليل أخص  من املد 

املرتبطة بمؤامرة من العدو  بحيث ختضع ملنطق احلرب يمكن الضالل )وإعالمه( 

 بو ال عالقة هلا بقضايا احلرلك التي يستفيد العدو من وجودها أالتعاطي معها ال ت

واجلهاد. فروح هذا الدليل تعاين من مشكلة تّسية احلكم يف القضايا العسكرية 

عة مرتبطة ة بني الشيىل القضايا الثقافية والفكرية، فهل كتب أهل السن  إواجلهادية 

 بقضايا اجلهاد؟

ه لو ساعدت هذه الكتب املعتدين عىل بالد املسلمني فكانت جزءًا إن   :واحلصيلة

ال ف وإال فمن الصعب تّسية احلكم. ،ديث معها هبذه الطريقةأمكن احل ،من احلرب

يوجد يف الرشيعة عنوان اسمه أهل الضالل يمكنه أن يمتاز عن سائر العناوين حتى 

 ترتتب عليه اآلثار، مثل عنوان اإلسالم والكفر.

 تعليق منهجي عام() تهاد ومواجهة الفسادبني حّق االج احلظرة مأزق نظرّي

ة هي يف مبدأ التمييز بنيكلة يف أكثر األدلة العقلي  إن  جوهر املش  ة واالعتباري 

بل الواجب فيها، وبني فكرة الضالل  ،العلوم اإلسالمية االجتهاد املرشوع يف كل  

هذا  ة يفدات واضحة وعلمي  والبدع والكفر والفساد والباطل، حيث ال توجد حمد  

 السياق، فلو قلنا:

فهو كتب ضالل لزم الشمول لكتب الكثري وخطئه بأن  كل ما نقطع بضالله  أ ـ

 ثني و.. أليس يف كتب احلديث ضالل؟ أليس يف كتبين والفقهاء واملحد  من املفّس  

التفسري ضالل؟ أليس يف كتب أصول الفقه والعقيدة حتى داخل املذهب الواحد 

ته جن يلتزم به أحد، ونتيأستبعد سع، ومن املاومفهوم الضالل هذا هنا  ضالل؟ إن  
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هي ما نقلناه من كالم السيد العاميل يف مفتاح الكرامة يف حق  الشيخ البحراين يف 

 هذه الكتب! فيلزم إتالف ومنع ومصادرة وحرمة طباعة كل   !احلدائق

كتب الضالل هي الكتب التي تواجه أصول اإلسالم  ا إذا قلنا بأن  أم  ب ـ 

ة النبي أو إمامة اإل و ة اهلل أو توحيده أمام أو ألوهي  رصاحًة، بحيث تريد إبطال نبو 

 ، فهذا املعنى حيتاج:ذلك ونح

ن ة، فهناك فرٌق بني مة ال تفسريي  ىل أن تكون هذه الكتب ذات لغة نقدي  إ :أوالً 

بطلها وبني من يقول: إنني أفهم من اإلمامة ما كان يف كشؤون الدين يينكر اإلمامة و

تفسري غري ب حيًا، فيام الثاين يريد تفسريهارص ل يريد هدم اإلمامةال الدنيا، فإن  األو  

. وأما القصود ةبناء عىل هذا التفسري للقضي   ثاين،ل بالمتعارف مثاًل، وال يقاس األو  

 فهي موضوع آخر.

ىل حتديد ما هي أصول اإلسالم وما تعيينها؟ وما هو إ كام حيتاج هذا املعنى ـ ثانياً ـ

هذا موضوع مهم جدًا هنا، فهل  ذهب؟ إن  هي أصول امل ن منها؟ ومااملقدار املتيق  

عوا وهل ألن  العلامء أمجوملاذا؟  ؟العصمة من أصول املذهب لو كانت يف غري التبليغ

صول املذهب وملاذا؟ أبة من اوهل عدالة الصحعليها صارت من أصول املذهب؟ 

فنحن  كيف؟و ..إمجاعي هو كذلك صول املذهب أو كل  أوهل كل قطعي  هو من 

ث يف املذهب والدين يف لوح الواقع ال يف اللوح التارخيي لظهوره عرب مئات  نتحد 

ل جيدًا، فه عد بجواز السهو عىل النبي مل ي الشيخ الصدوق قال ل ألن  السنني فتأم 

ومن ثم لزم إتالف كتب  ،من أصوله ظل  أن ه  وأ ،ي السهو من أصول املذهبنف

 !الصدوق؟

وغري ذلك  ،امت الدين واملذهبن ـ مسل  إن  مفهوم أصول املذهب ـ أصول الدي
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مساحًة واسعًة منها مل نفهم كيف  ، لكن  حمدود جداً  نفيها قدر متيق   ،من العناوين

 هل بالشهرة بني العلامء أو بورود النص   م أو غري ذلك؟أدرجت يف األصول أو املسل  

 بامذا؟ أوالقرآين 

قًا، وهل ا ليست سهلة إطالفأجوبته ،بداً ينبغي االستخفاف هبذه التساؤالت أال 

 و املسل م وخالفه كشخص آخرأصول إىل اعتبار يشء ما من األل عامل توص   لكل   حيق  

 ال؟ وأن يامرس معه حكم كتب الضالل أ

بينام اإلطاحة بعرشات آالف  ل بيته ضالالً أهملاذا كان إنكار العصمة للنبي و

 ال مع مثل السيد اخلوئيـ كام هي احلورجايل الروايات عنهم نتيجة مبنى أصويل 

اذا كان ومل !ليس ضالالً؟ ـ آصف حمسني والشيخ حسن صاحب املعامل و..الشيخ و

 ةة الترشيع ضالالً بينام ما ذهب إليه اإلخباريون من سقوط حجي  القول بتارخيي  

ملاذا  !تعطياًل نسبي ًا ليس ضالالً؟ظهورات القرآن وتعطيل هذا الكتاب الكريم 

عطيل ثري املعرفة البرشية يف املعرفة الدينية ضالالً بينام مل يكن القول بتكانت نظرية تأ

إقامة النظام اإلسالمي وصالة اجلمعة واجلهاد االبتدائي واحلدود والتعزيزات يف 

ذا كان إنكار كّس ضلع الزهراء ضالالً بينام مل تكن فتاوى امل !عرص الغيبة ضالالً؟

الً وملاذا كانت فتاوى التطبري ضال !؟عزاء ضالالً حتريم التطبري ومجلة من مظاهر ال

بينام قول أمثال الشيخ التربيزي بعدم وجود دليل عىل علم أهل البيت يف املوضوعات 

ن بن عيل والسقط ضالالً تصادر  !مل يكن ضالالً؟ ملاذا كان القول بعدم وجود املحس 

فات متام األسامء والصهل البيت هم مظهر أبينام القول بأن   ،املجالت التي تطبعه

 !؟ليس ضالالً 

ولو  ة،ة واهلالمي  طة يف تطبيق هذه املفاهيم املطا  ىل عرشات من أمثلة االزدواجي  إ
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 ا،م ذلك هو حالة اخلوف عىل وجود الدين يف حلظةٍ  لنا قلياًل لرأينا املرجع يف كل  تأم  

 .و ذاكأ و هذا التيارأو تلك أاملصلحة تقتيض الوقوف بوجه هذه الفكرة  ن  وأ

نا نعتقد بأن  مساحة االجتهاد يف الفكر الديني واسعة، فليس الفقهاء وحدهم  إن 

ثني بل اختالف املتكل مني والفالسفة ووفيام بينهم إذا اختلفوا تبقى حصانتهم،  املحد 

ين واللغويني والعرفاء واألصوليني  خني واملفّس  باحثني والوالرجاليني واملؤر 

وال مييز، فال يوجد دليل عىل التن يبقي عىل حصانتهم أيضًا، يف فهم الدياملحدثني 

كشأن لنا بالنوايا، فهذه كل ها اجتهادات من حق  من خيتلف معها أن ينتقدها، لكن مل 

ه منع حريات أصحاهبا ما داموا بيثبت  يف  يعلنون الشهادتنيدليل رشعي أن  من حق 

ن  أعيدًا عن اللغة العاطفي ة، وكام ، ومل يقم دليل مقنع عىل عكس ذلك، باحلد  األدنى

 ،الدين ليس موجبًا للقلق عىل ،قراءة كتب الفقهاء عىل اختالفهم الواسع فيام بينهم

ما دام اجلميع  ،فكذلك قراءة اجتهادات سائر العلامءوكذا تقليد هذا أو ذاك منهم، 

همه ف ولكل  واحدٍ ، يامن بالتوحيد والرسالةوهو اإل ،حتت سقف العنوان العريض

ته، وكام ترى أنت أدل تهم واهية قد يرون هم أن  أدلتك أوهن من بيت  وأدل 

يل  العنكبوت، فال نستطيع التعامل بعني واحدة والكيل بمكيالني، مع اإلقرار األو 

ره وعنوانه الطارئ، ال أن ه هو القاعدة األصلي ة استثناءقاعدة لكل  بأن    ،حيتاج هو ملرب 

ًا يف الفقه وغريهنعم من حق  اجلميع ا  .لنقد والتفنيد والدفاع عام  يراه حق 

 لة هو تشخيص املوضوع ومدى اخلطورة عىلأفاملرجع احلقيقي للمس ن،إذ

يل متعل ق  ،الدين وتعيني األفضل يف أسلوب املواجهة، ال وجود نص  أو حكم أو 

، هلذا نجدهم يتأرجحون  عندهم  ةجعي  املر ألن   ؛املصاديقيف مبارشًة باإلعالم الضال 

، بل وجود مبدأ قانوين وهو مبدأ الدفاع وحفظ اإلسالم يإطالق ليست وجود نص  
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وأصوله وقيمه ومواجهة الكفر والضالل والبدعة وآثارها، أما األسلوب فيخضع 

السلطة  وايف واالجتامعي والسيايس للمرجع أتبعًا لألفق الفكري والثق ،للتشخيص

عًا لطبيعة الظروف واإلمكانات واملصالح واملفاسد من جهة، وتب السياسية والدينية

 من جهة أخرى.

رك هذه ت لة ترجع لتشخيص املوضوع، فقد أرى أن  املسأ ن  إهذا ما نريد إثباته: 

ها، وقد أرى منعها أصلح تبعًا للظروف واملالبسات وإال  الكتب أصلح مع رد 

مواجهة الكفر  ، وحق  باملعنى الواسع الذي قلناه االجتهاد فاألصل عنوانان: حق  

األصل هو حظر هذه الكتب ومنعها لكن بالعنوان الثانوي نسمح  والضالل، ال أن  

 .جداً  صل مشكٌل هبا، فإن  إثبات هذا األ

ًا بأن الفقهاء مل يتناولوا  ية ه القضية هنا من زاوهذوقد أكشار الشيخ املطهري مقر 

 ينفريق بصواب ما يكتب وأنه اجتهاد يف الد اعتقاد كل  

و الفكرية، فالغرب نفسه يضع أمن حظر احلريات اإلعالمية  ةلسنا نعاين عقد

مثل مبدأ عدم نرش الكراهية الذي  ،هذه احلرياتمن خالهلا لنفسه عناوين حيظر 

د مواجهتها لليهود ودعوّتا سالمية ملجر  إحظر فيه قانونيًا فضائيات عربية و

ر ملفك  االكثريين من أمثال ة السامية( معاداخراجهم من فلسطني، وحاكم بسبب )إل

هل هو يف احلظر أو يف  :ام نحن نبحث عن املبدأوجيه غارودي.. إن  الفرنيس ر

 السامح؟

حاسم ين قانو لكن ليس فيها نص   ،الرشيعة تعلن مبدأ املواجهة والذي يبدو يل أن  

دة يف التعامل وو أر ظباحل  الل ودعمهالضفهم منها حتريم نعم يُ  .نحو ذلكبطريقة حمد 

                                           
 . 575ـ  574: 30( انظر: جمموعه آثار  1)
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 ، ال حتريم تركه مع الرد  عليه.مع العلم به

 (ملبادئ العامةاالنظرّية املختارة يف ) يف الناوص واملوروث البحثنتائج 

ويمكن أن  ،هذه هي جممل نصوص الفقه اإلسالمي إزاء قضية كتب الضالل

 :ةالنتائج التالي البحث فيها ستخلص منن

نفس ضالل السبيل تكون نتيجته إ رمة كل  حرمة إضالل النفس والغري، وح ـ 1

زًة عندما يصدر ذلك عن عمد وعلم أو عن تقصري و الغريأ  .حرمًة منج 

)املاد ي والفكري  كشكال الدعمرمة دعم الضالل واإلضالل بمختلف أح ـ 2

لتقوية الفساد والكفر واالنحراف الفكري بحسب املآل املوجبة واملعنوي( 

 حرمة تقوية الباطل كيفام كان. وبعبارة أخرى: واألخالقي.

الل، اجهة الضسلوب غري جائز يف نفسه يف موأعدم ثبوت احلق  باستخدام  ـ 3

ت عليها صحيحة داوود بن رسحان كالسب  التي ليب اللسانية اسسوى مثل األ نص 

ألن نا ال  ؛والبهتان والغيبة ونحو ذلك برصف النظر عن تفاصيل النقاش فيها أيضاً 

ريننأخذ هبذه ا  .لصحيحة وال نلتزم بمضموهنا وفاقًا لغري واحٍد من الفقهاء املتأخ 

دة يف الرشع أو اندرج يف باب  وإذا كان املورد من موارد حد  من احلدود أو عقوبة حمد 

ق مصداقها. ة فيه، أمكن تطبيقها لو حتق  قت الرشوط كاف   اجلهاد، وحتق 

ري، للنفس والغ ،كون منتجةوسيلة محاية من الضالل ت استخدام كل  وجوب  ـ 4

 وال تكون حرامًا يف حد  نفسها بالنسبة للغري.

، ةة االجتهاد املرشوعة، ومبدأ البدعة والضاللالتمييز الدقيق بني مبدأ حري   ـ 5

 .ورفض أكشكال اخللط بينهام

ة نظرية التزاحم واألولويات وحساب املصالح واملفاسد يف إدارة مرجعي   ـ 6
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مان األفضل وفقاً للز ل، واختيار الطرق واألساليب والوسائلعملية مواجهة الضال

 يل بإعدام الضالل كيفام كان.و  ورفض وجود مبدأ رشعي أ ،واملكان والظرف واحلال

فإذا كان أسلوٌب ما يفيض إىل تقوية الضالل يف زمن معني  لزم اتباع أسلوب آخر، 

 وربام انعكس األمر يف ظرف زمني خمتلف.

 ّية املختارة()النظر ه والعالقة معهم  الضالل ومواجهت الشرعياملوقف 

 ربعةأضمن  اإلعالم الضال  الفكر ويمكننا البحث يف  ،ويف ضوء هذه النتائج

 حماور:

 الضالل. إنتاج ـ 1

 الضالل ونرشه. توزيع ـ 2

 الضالل واستخدامه. استهالك ـ 3

 .مواجهة الضالل ـ 4

 الضالل إنتاج 

ة ملي  العنارص الداعمة لع ا أن يول د اإلنسان الفكر الضال  وكل  املقصود باإلنتاج هن

و حلقات إلنتاج األفكار أو مراكز أسات اإلنتاج هذه، وذلك من نوع تأسيس مؤس  

هذه املشاريع يكون حرامًا  املعارضة لإلسالم، فأي  دعم ماد ي أو معنوي لقيامة مثل

ه عىل أن   ا لو ظن  أم   ،فاعل بذلكرشط علم ال ،للكفر واالنحراف ه دعمٌ ألن   رشعًا؛

  حمل ه.عىل التفاصيل املذكورة يف ،فيكون معذوراً  ،مات يف املقد  حق  مشتبهاً غري مقرص  

 ليف كتبكذلك تأو ،ساتويف هذا السياق أيضًا العمل الفكري يف هذه املؤس  

 الضالل ونحو ذلك.
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؛ لكون احلرمة يف نرشه اموإن   ،يف ذاتهًا وقد يقال هنا بأن  نفس التأليف ليس حرام

هم عن سبيل اهلل، والتأليف ليس ضيف تاحلقيقي ة كامنًة احلرمة  ليل الناس وصد 

وزيع قرن بالنرش والتو غريها، ما مل يُ أبحاث احلال يف تأسيس مراكز األوكذا  ،كذلك

 لعدم صدق التضليل عليه حينئٍذ عادًة، وهو الصحيح. ؛واإلعالم

ضالل سعي إل كل   تي استعرضناها سابقًا تفيد هنا أن  واآلية القرآنية األوىل ال

ة رشعي   ة يكون حراماً و معذأة الناس عن الدين بغري حج  ل فلو فع ،زاً منج   ورية خاص 

 ه اإلسالم أو ال لغرض التضليل ال يكون حرامًا.ذلك معتقدًا أن  

ة ولو أل ف ضالالً وأ  مكن االحتفاظ هبا رشط عدم نرشها بامأنتج برامج ضال 

كام أنه لو أنتج ضالالً بغية نقده، عىل طريقة  .يفيض إىل اإلضالل، كام صار واضحاً 

وهبذا  ،ألنه ال يقع يف رصاط قصد التضليل ؛مًا أيضاً مل يكن حمر  « إن قلت قلت»

 .تتضح البوصلة يف خمتلف أمثلة وحاالت هذه القضي ة فال نطيل

 ونشره الضالل توزيع 

نه ضالالً ـ ـ مع العلم بكولقيام بإيصال الضالل إىل الغري املقصود بالتوزيع هنا اا

ة أو قي ،أو مع العلم بحصول الضالل له ،هلبأي  طريقة من الطرق بغية تضلي ام احلج 

 .املعتربة عىل ذلك، وقد حكم الفقهاء هنا بحرمة استنساخ كتب الضالل

أن   ـمة وغريها تقد  الكريمة امل ياتم من داللة اآلبمقتىض ما تقد  ـ ومن الواضح 

بل يشمل اليوم طباعة الكتب مع  ،غري جائز، وال يقترص عىل النسخ ذلك حرامٌ 

ف ة يف الصحوبث الربامج اإلعالمية ونرش األفكار الضال   ،توزيعها والدعاية هلا

                                           
 .62: 4( انظر: مفتاح الكرامة  1)
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وكذا تعليم الضالل وتدريسه  .كة االنرتنت وغري ذلكبووسائل اإلعالم وكش

ة إىل الناس  ي  وأ ،للرتويج له والدفاع عنه وسيلة أخرى توصل الفكرة الضال 

م.  فيضل ون بسببها عادًة، فإن  هذا كله حرام؛ ملا تقد 

 وهنا البد من توضيحات أيضًا:

زها هنا أن ال يكون صاحب النرش هذا معتقدًا يشرتط يف ثبوت احلرمة وتنج   أوالً:

، وأن   عن جهل بال تقصري أن    وللرصاط املستقيم، ه بذلك يدعو للحق  هذا هو احلق 

وإال فلو اجتهد بطريقة وصل فيها إىل نتيجة باطلة كان معذورًا إذا مل يقرص  يف 

ة واإلنسان عىل نفسه بصرية ،ماتاملقد   ، وكذا لو اتبع غريه يف ذلك وكانت له احلج 

 .والعذر يف اتباعه له، كحال املقل دين للمراجع وعلامء الدين

ضافة استوباطل، ك ملشاريع اإلعالمية عىل ما فيه حق  و األو اكشتملت الكتب  ثانيًا:

افة استض قده، أو تم  تمل فكرًا ضاالً واآلخر ينكشخصني عىل التلفاز أحدمها حي

، باطاًل ما ، يثريالتي ينطق هبا ه يثري وسط عرشات مقوالت احلق  علم بأن  كشخص يُ 

 ةعها السياسي  نوافهل حيرم يف هذه احلال أيضًا أو ال؟ ولو علمت الصحافة عىل أ

ة لبعض األكشخاص، فهل مجوز النقل أو  أن   ،ةوالفنية والفكري   فيام تنقله أفكارًا ضال 

 ال؟

حرم،  اسنع إضالل الواجلواب: إن  العربة هنا بالقصد، فإذا قصد النارش أو املوز  

عادًة ونوعًا حصول الضالل هلم بال  اً أما إذا مل يقصد ذلك، فإن كان ذلك موجب

د احتامل الضالل احتامالً رصفًا مع وجود رُ بلة َح مصلحة مقا م أيضًا، وإال فمجر 

حلرمة ا عىل احلرمة؛ ألن  ة يف العرض والنرش ال يوجب حرمًة وال دليل فيه مصالح نوعي  

 .ريمالتحإنام هي للغاية وهي تضليل الناس، فإذا مل حيرز حصول ذلك فال دليل عىل 
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ض الرأي والرأي اآلخر يف خمتلف وسائل باع سياسة عرإذا كان يف ات   ثالثًا:

اإلعالم مصالح، لكن يف املقابل احتمل حصول الضالل لبعض الناس بذلك فال 

وأما لو علم إمجاالً بحصول الضالل لبعضهم  .دليل عىل احلرمة ألجل االحتامل

كر ة املستضافة لربنامج احلوار اإلعالمي والتي حتمل الفمثاًل، كأن يتأثر بالشخصي  

، وال يتأثر بنقده، ففي هذه احلال قد يقال باحلرمة أيضًا تنجيزًا للعلم اإلمجايل ال  الض

 املوجود يف املقام.

ياسة سمر بني ة قانون التزاحم، بأن يدور األوقد يقال يف مقابل ذلك بمرجعي  

 يوسياسة إعالمية منفتحة قد يؤد   ،عىل الرأي والرأي اآلخر إعالمية ال تنفتح أبداً 

ة يف مقابل خلق حالة وعي عام وحصول تنمية ىل بعض اآلثار السلبي  ا هذا إانفتاحه

ن وهنا ينظر فيام هو األرجح ملصالح الدي .ثقافية وهنضة وعي يف عام يف هذا السياق

عرص ومرص، إذ لو أخذت مثل هذه العلوم اإلمجالية عىل إطالقها حلكم  يف كل  

ء املذهب الواحد، ككتب علاممن كتب علامء املسلمني بل و بحرمة نرش كثري

ثني د  ين، بل وحتى بعض كتب الفقهاء واملحفة والعرفاء واملفّس  الفالسفة واملتصو  

هذه يصدق عليها  ة اآلخرين من سائر املذاهب مثاًل ـ عىل فرض أن  التي فيها أدل  

وحيدث  فا يف زمن تروج فيه أساطري التصو  فلو كن   ،الالت ـ فالقضية ختتلفض

ر  انحراف عن ه ا، لكن  الشباب هبالرشع بسببها، لربام أمكن احلكم بحرمة نرشها لتأث 

لم يف اجلملة بحصول حالة تأثر لواحٍد من ولو عُ  ،يف زمن آخر ال يكون كذلك

به بضالل ولو جزئي ولو لواحد من الناس، إذ ما من كتاب إال ويعلم إمجاالً بتسب  

ين مادة للتشنيع عىل الد تدماستخومقوالّتم كتب الفقهاء بعض الناس، كيف و

 نفسه!
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 الضالل استهالك 

أو  نرشياتأو ونقصد باستهالك الضالل ما كان من نوع مطالعة كتب أو جمالت 

ة، وكذا استامع حمارضات أو خطب أو دروس أو كلامت  صحف أو بيانات ضال 

ة، ومنه مشاهدة التلفاز واالنرتنت مما يشتمل عىل ضالل وفساد، ومن ذلك  ضال 

رفقًا قده من ال سيام من دون قراءة ف عليه وقراءته من مصادره،تعل م الضالل والتعر  

 به.

رم عليه بثباته عىل دينه وإيامنه حي يظهر من السيد عيل الطباطبائي أن  من ال يطمئن  

ىل عتأثره هبا، فال مجوز له مراجعتها، والدليل من استهالك الضالل، إذ ال يطمئن 

 .الرضر املحتملدفع هو لزوم ذلك 

ه بعد اختيار العقيدة عن وعي وإيامن يلزم كام ذكر بعض الفقهاء املعارصين هنا أن  

فسدها لدفع الرضر املحتمل، أما قبل اختيارها فيمكنه البحث يف االجتناب عام يُ 

ر تفك  ر والاستنادًا إىل اآليات واألحاديث اآلمرة بالتدب   ؛وصول إىل احلق  لراء لاآل

 .ل والتفتيش و..والتأم  

نعطي رأينا هلذا أن نريد كالمني نظر، وذلك أن ه تارًة نحن إال أن  يف كال ال

الشخص حال كوننا معتقدين برضر هذا الفكر؛ العتقادنا بضالله، وأخرى نريد أن 

 ننظر يف حاله هو ، ويف كال احلالني املرجع لنا هو دفع الرضر املحتمل.

 :فنحن سنقول هلذا الشخص ،عتقادنا بضالل هذا الفكرأما بالنسبة لنا حال ا ـ أ

رك منها، والعقل حيكم بلزوم دفع  ال مجوز لك مطالعة هذه الكتب؛ الحتامل ترض 

                                           
 .503: 1( رياض املسائل  1)

 .86( الصانعي، مقاربات يف التجديد الفقهي:  2)
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 الرضر املحتمل.

 ىرلزم هذا الشخص باالستامع لنا واألخذ من ا؟ سنالسؤال: ما هو الذي يُ  لكن  

 .قريبًا فانتظر النتيجة

حقيقًة يف احلق  بني  داً ًا واقعًا ومرتد  فإن كان كشاك   ،وأما بالنسبة إليه هو ب ـ

املذاهب واالجتاهات، فإن  عقله ـ والذي هو املرجع له ـ ُيلزمه بالبحث والفحص، 

ده ت ألن   فعليًا؛ و اجتاه خاص  أو مذهب ى لو كان هو بنفسه يسري عىل دين أحت رد 

 ي فيه احتامل الرضراؤه دون بحث هو الذقمعناه احتامل كونه اآلن عىل ضالل، فب

 بالتقصري يف البحث، ال العكس.

دًا، فمن الواضح أنه ال مجب عليه بحكم العقل أن يبحث بعد يكن موأما إذا مل  رتد 

ة ما هو عليه يف مذهبهصافرتاض علمه ب  ه ال مجوز له البحث فهذا؛ أما أن  الفكري ح 

 ؛ فإن  بالسلوك املنحرف التأثر بالفكر اآلخر ليس دائاًم مثل التأثر ه نظر؛ ألن  يف

ا هو دراك عقله خلطأ مف منحرفني فاسقني يصبح مثلهم مع إالشخص الذي يصاد

يًا هلذا اإلدارك العقيل، فاالنحراف لًا، وإن مل يستجب هو نفسه عمعليه نظري  

ـ ولو ب ب ـ بقدر ما يكون جهالسلوكي عادًة ما ال يكون ناكشئًا عن وعي علمي  ل مرك 

ة، فإن  هذا الشخص  ناكشئ عن رغبات أو مصالح، وهذا عىل خالف املسألة الفكري 

له إليها وتأثره هبا  عندما ينظر يف االجتاهات األخرى التي يعتربها ضالالً، فإن  حتو 

آلن قد ا همعناه انعدام قناعته السابقة وصريورته مقتنعًا بضالل ما كان عليه، وأن

ر بام يف هذه أن يتأثـ بشكل بسيط  ولوـ هتدى، فكام حيتمل الرضر بعدوله، حيتمل ا

 وإال فإذا مل حيتمل هذا االنكشاف ،فينكشف له رضُر بقائه عىل ما هو عليه ،الكتب

أساسًا، بحيث ال حيتمل أنه لو قرأ هذه الكتب فسوف ينكشف له ضالل ما هو عليه 
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ره موتركه ملا هو عليه ألجل هذه الكتب، ففي هذه احلال ال حيتمل الرضر إذًا حتى يأ

ا لن يتأثر هبذه الكتب فال العقل بلزوم دفع الرضر املحتمل،  فهو أمام أمرين: إم 

آلن ه هو اهذا معناه أن  و ،هبا ما سوف يتأثرإللرضر حتى مجب دفعه، واحتامل عنده 

 !م عليه البحث دفعًا للرضر؟عىل ضالل، فكيف نحر  

مه ر، وهنا غايته إلزانعم، حيتمل أن يتأثر هبا ال من باب القناعة بل من باب آخ

ض للبحث العلمي والتقييم العلمي هلذه الكتب وال ينجر  عاطفي   ، اً تكليفًا بأن يتمح 

 عىل الضالل، وإال فبأي   ـ نتيجة سوء اختيارهـ  ضل  عوقب عىل هذا، ويعاقبفإذا 

 وجه سيمنعه عقله من البحث.

 لهجوس، وكذا ألبل لو صح  هذا، ملا جاز للكافرين من اليهود والنصارى وامل

.. ملا جاز هلم املذاهب األخرى، وكذا ألهل املقاالت األخرى داخل املذهب الواحد

؛ لزمهم عقلهم باحلرمة دفعًا م حال إرادّتم املطالعة سيُ ألهن   أن يطالعوا كتب احلق 

تزم لالواقعي ضالالً، فهل يُ  م يرون ما هو احلق  هن  أاملفروض  ألن   ؛للرضر املحتمل

  تكشف طريقة معاجلتنا املدرسي ة للموضوع أن  هناك مفارقات فيه.أالبذلك؟! 

ل أن ه مجوز لإلنسان مطالعة أوامل و االطالع عىل الضالل رشط تقويم سلوكه تحص 

ض نفسه عىل التعامل املوضوعي مع األفكار، فإذايبحيث  ،الذايت عىل ذلك  بنى رو 

ًا حقيقةً ، الالعز نفسه مل حيكم عقله عليه بحرمة االط  وجه    .األمورب سيام لو كان كشاك 

ال عامل الدين الذي اختار  ،عقل اإلنسان نفسه هو املرجع هنا علم أن  يُ  ومن ذلك

اإلفتاء ال  هذا له اإلفتاء باحلرمة، لكن   ًا، فمن زاوية عامل الدين حيق  لنفسه إيامنًا خاص  

 يف احلق  اً فلو كان كشاك  العقل من زاوية الفرد نفسه،  هن يصادم واقع ما حيكم بأيمكنه 

ـ وهو مرجع الدين  كيف يمكن أن حيكم العقل عليه بحرمة االطالع عىل ما يراه غريه 
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د تشخيص من الفقيه وليس فتوى، وال وجه  .ـ ضالالً؟ فالحظ جيداً  فاألمر جمر 

لكونه ملزمًا وفقًا للصورة التي رسمناها، وإن كانت الفتوى هذه أو البيان هذا، حقًا 

وق الفقيه؛ ألن ه يرى أن ه حيمي املؤمنني من اهلالكة واالنحراف انطالقًا من من حق

ة توجيهي ة ال ُتلزم املكل ف يف جمال  تشخيصه، لكن ها فتاوى أو بيانات إركشادي 

التشخيص، فمثالً لو قال الفقيه: إن  كتب فالن هي كتب ضالل عقائدي، أو إن  كتب 

ليد فام هو امللزم التباع قوله ما دام ال يوجد تق التيار الفكري الفالين هي كتب ضالل،

يف العقائد أو األفكار؟ وكونه من أهل اخلربة ال يكفي، إذ يعارضه اخلرباء اآلخرون 

الذين ذهبوا إىل عكس قوله من علامء األديان واملذاهب والفرق والتيارات األخرى، 

ح املكل ف بنفسه فلن يكون قول الفقيه ملزمًا  لتي هي له إال بالكربى، وافام مل يرج 

وجوب حفظ نفسه من الضالل عن احلق  واالنحراف والغواية، واملفروض أن  هذه 

 الكربى يدركها بعقله العميل بال حاجة لفتوى الفقيه.

مثل هذا موجود يف بعض املسائل الفقهية كأصل مسألة التقليد التي يرجع فيها و

ا أمور ال معنى حلجي ة التقليداً الناس للتقليد، بل وكذا تقليد األعلم أيض فيها  ، فإهن 

ضنا له يف بعض املواضع من كتابنا املتواضع )إضاءات(.  كام تعر 

وأكشري أخريًا إىل أن ه قد حياول بعض الباحثني املعارصين االستناد إىل التحريم 

القرآين يف جمالسة الذين يسخرون بآيات اهلل حتى خيوضوا يف حديث غريه، واد عاء 

هذا احلكم يشمل مطالعة الكتب أو النرشيات أو املنشورات التي ّتزأ بالدين  أن  

د املطالعة ال يعرب  عن إقرار كام قلنا سابقًا، وال  وتسخر منه. وهذا غريب؛ فإن  جمر 

يعرب  ترك املطالعة عن موقف دائاًم، بخالف ما جاء يف اآلية فإن ه يعرب عن موقف من 

سخرية بالدين يف مواجهته، فالتعدية قياس ظن ي باطل، الكافرين الذين يامرسون ال
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عىل أن  اآلية حكمت برتك جمالستهم، ال بمنعهم عن  غري مستوٍف للرشوط أيضًا.

الكالم، حتى يستدل  هبا بعض عىل منع كتب الضالل يف أسواق املسلمني، مضافًا إىل 

 أن ه ليس كل  كتاب ضالل هو كتاب سخرية كام هو واضح.

 عهوأساليب التعامل م الضالل هةمواج 

 ، وأنه واجب  رشعًا،نعرف املوقف من مواجهة الضالل ،ممن خالل جمموع ما تقد  

 ونحن حيث مل نكن نبني إال عىل الوسائل املْشوعة سلفًا دون غريها، وجتوز فيه كل  

د تفر  ل ؛بصدور خرب داوود بن رسحان فال نطمئن   ،بصدوره ة اخلرب املطمأن  حجي  

وعدم تداوله بعده من قبل أحد حتى القرن العارش اهلجري، وليس  ،بنقله ينيالكل

 ة.ي  له إال سند واحد، مضافًا لبعض املالحظات املتن

مي؟ نحن أمام اجتاهني يف هذا ا كيف نواجه الضالل اليوم يف الداخل اإلسالأم  

 دد:الص

ل: اجتاه القطع والتخاصم، برضورة قطع  وهو االجتاه الذي يؤمن االجتاه األو 

االرتباط مع ظاهرة الضالل وممارسة حجر اجتامعي وسيايس واقتصادي عليها 

هجوم تسقيطي عليها بمختلف الوسائل املتاحة، كاستصدار  حيث أمكن، وكشن  

ة، واحليلولة دون مراجعة الناس هلا، وحظر فتاوى أو مصادرة أعامهلا العلمي  

و عرب ول ،كي تسقط من أعني الناسمع هؤالء، وتشويه صورّتم  التواصل العلمي  

استخدام الكذب والبهتان، بل قد يصل األمر إىل السجن والطرد والنفي والقتل 

وإغالق مراكزهم ومصادرة أعامهلم ونحو ذلك، من قطع رواتبهم وطردهم من 

 ي.ىل جانب النقد العلمي والبحثهذا كله طبعًا إ وظائفهم والتضييق املايل عليهم.

ري الطريقة األوىل غ ن  أوهذا االجتاه يرى  ين: اجتاه الوصل والتحاور،االجتاه الثا
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جمدية اليوم إال يف حاالت نادرة جداً وحمدودة للغاية، وأن  السبيل األفضل يكون عرب 

 ام ييل:فيبعض خطوطها  ة اسرتاتيجية يمكن تلخيصاستخدام سياسة ثقافي  

ة وشاملة يف املراكز الد ـ 1 ، ةينية واملعاهد واْلوزات العلمي  القيام بنهضة فوري 

ن من الدراسات املعارصة واملناخات الفكرية جديد ومتمك   ميهبدف إعداد كادر عل

وهذا ال يكون إال بنشاط حيتاج إىل سنوات  العِّصية التي تول د أغلب هذه األفكار،

سي ة اوالسلطات السي متعددة، يكون جاداً ومدعومًا من قبل املرجعيات الدينية العليا

توزيع أدوار هذا الكادر الضخم عىل خمتلف املجاالت اإلعالمي ة ثم  .حيث يمكن

ي واملسموع ووسائل التواصل االجتامعي وغري كالتأليف والصحافة واإلعالم املرئ

ة وعتنملك جيشًا جمهزًا ل بحيث ،ذلك  ن. اد ممتازيلمواجهة الفكرية النبيلة بعد 

النهي األمر باملعروف و أسميناه يف كتاب )فقهتكريس ما  العمل الرتبوي عىل ـ 2

ء والدعاة  العلاموهو املبدأ الذي يريب   الديني، ة يف َحل اهلم  ي  عن املنكر( بمبدأ الوسط

عال والتخيل  عن االنف ،والتخطيط االسرتاتيجي والعاملني عىل اهلدوء النفيس

ة ب اهلادئاألساليبذلك  والتوتر، وترك اخلطابات املتشن جة واملوتورة، واستبدال

تأثريًا كبريًا اليوم يف اجليل الصاعد، وهذا ما واملوضوعية والرصينة، كوهنا متلك 

 امًا.خللق ثقافة جديدة خمتلفة مت ،أخالقي وتربوي ليس بالسهلحيتاج إىل نشاط 

 وهو و املصلحي،أاأليديولوجي دون  ،ستخدام املنطق العلميالالرتويج  ـ 3

اهمنا املنطق الذي عل    ول احلق  ويف ق ،ولو عىل أنفسنا القرآن الكريم يف قول احلق   إي 

العمل عليه يف  غري ذلك، وهذا املبدأ عندما يتم  وولو لصالح من نتخاصم معه 

 قمصداقية كبرية لنا، بدل أن نستخدم منطف يساعد عىل خلق وسخطابنا الثقايف 

هاً تعتيم عيوبنا، وتعتيم حسنات اآل ، وتربير أخطائنا خر، وعرض اآلخر مشو 
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ير بنقاط الضعف، يف مقابل عدم السعي لتربوال  وتبسيطها، وعدم االعرتاف باحلق  

سن، ومع تضخيم خطئه وعدم االعرتاف له بعنرص حعىل األ هلمحخطأ اآلخر وال 

 إمجايب..

ه اليوم صورة الدين واملؤس  شهذا الكيل بمكيالني هو الذي ي إن    ةسة الدينيو 

ة يف النقد ئنا بحاجة لطريقة مثل السيد الصدر اهلاد، إن  ركيني الدينينيوالعاملني واحل

ط هبدوء بل نخط   ،مي حتى لالجتاهات اإلحلادية، وأن ال يأخذنا االنفعاللالع

ا املهم بقدر م ،وليس املهم فيها الرصاخ والضجيجحرب، هنا إسليم،  ميوبشكل عل

 فيها هو اإلعداد والتخطيط.

يل إال ق السجايل اجلدالدخول يف املنطدون  ،املنطق الربهاين السعي الستخدام ـ 4

ي بُ  ألن   عند الرضورة؛ منا أصحاب مشاريعاملنطق الربهاين يقو   نيتنا العلمية، ويقد 

قط.. منا ردود أفعال غاضبة فبدل املنطق اجلديل الذي يقد   ،ةة حقيقية يف األم  فكري  

ة املنطقي   در يف اقتصادنا واألسسصل السيد الكام فعل مثـ اجلمع بني النقد والبناء  إن  

 رضورة كبرية لنا اليوم.ـ 

لفكر، يل( لمنهج تقطيع النصوص والنقد )اجلُمىل فشل إكشري ، اُ ويف هذا اإلطار

منا وهو منهج  تيش يف حماكم التف بهلنا إىل ما يشحو  فقنا الفكري كثرياً َ، ووحد  من اُ قز 

نا أن ون الوسطى، فصار كل  رالق نكشف عقيدة فالن، ونستدرجه لنرى هل يقول  مه 

ة ،قنا صورتهمز  ال؟ فإذا انكشف  وبكذا أ ة ممكنة، بأي  وسيل وأسقطناه يف احلياة العام 

 .حتى لو كانت غري نبيلة وغري رشيفة يف ذاّتا

تعيش  والل الرأي اآلخر، ة اسرتاتيجية تتحم  سياسة ثقافي  القيام بوضع  ـ 5

قدها عىل ن ثم   ،ل فيهابقدر ما تعيش روح التأم   واجلديدة، ةيبرج من الفكرة الغالتشن  
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ما يعني  ، بقدرهاالعرتاف باآلخر ال يعني تصحيح فكر إن   تقدير عدم االقتناع هبا،

م املطلوب من ي اليو وأن   يف ذلك، له احلق   وأن   ،ه موجود قائم يامرس فعل البحثأن  

رًا منه يف التأثري. هو الدفاع عن فكري بامتالك الوسائل األكثر  تطو 

خر، من اآلـ مهام كان ضعيفًا ـ نا نقبل بغري البحث العلمي ن  أهذا ال يعني  لكن  

ناعتنا وهذه ق ،ساتناو االستهزاء أو التجديف بمقد  أبالسخرية منه فنحن ال نقبل 

نا، لكن    أن   عىل ،النقد العلمي من اآلخر عىل أفكارنا ال يساوق السخرية دوماً  وحق 

اآلخرين،  بعقيدةيامرس االستهزاء ن ال يريد أن ُيستهزأ بفكره وعقيدته عليه أن ال م

 رق الباب فعليه أن يسمع اجلواب.وإال فمن طَ 

ال نستبعد منطق املؤامرة، فاملسلمون يعيشون التآمر عليهم منذ قرنني وأكثر،  ـ 6

ـ دون دليل علمي ورشعيهذا ال يعني استخدام حج   لكن   ام الهتـ وقضائي  ة املؤامرة 

نا حماكمته دون أن يرف  لنا ة والوطن فمن حق  ومن يثبت تآمره عىل األم   اآلخرين،

 جفن.

 وختامًا

فكري ظواهر الشواذ ال ملواجهة كل   اليومهذه هي السبيل األفضل  عتقد أن  أ

ة، أ ري والتجهيل والتقزيم والتفسيق فكا منطق التم  والضالل الديني يف األم 

والفحش والبذاءة واإلهانات والتآمر والبهتان.. التجريح والتعنيف والتخوين و

ضنا وليس إذا رف لبية جدًا عىل األجيال الصاعدة.سفقد باتت له اليوم تأثريات 

ممارسة هذه األساليب أو قمَع كتب الضالل، فنحن نامرس السكوت، ونتخاذل عن 

نا نؤم  ن باملواجهة ملا نختلف معه يفوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل إن 

الرأي، إال أن  الكالم كل ه إن ام هو يف كيفية املواجهة وأساليبها الناجعة يف هذه اللحظة 
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د األساليب ويلزُمنا هبا، فينبغي عدم اخللط  أو تلك، بعد عدم وجود نص  ديني حيد 

 بني األمور.

 مجوز لنا التعويض عن وال ،مر استثناءأ ولكل   ،اليومصالحًا هذا ما أراه  أقول:

ا هبجو اآلخرين ولعنهم، فلنسأل أنفسنا سؤاالً: أمل يرتك نضعفنا وختاذلنا ونقص

م نا؟ بالناس الدين بسب ، وبعضهم نفيس مل يرتكوه عن قناعة، بل تركوه عن ضغطٍ إهن 

 ع باالنتقام منه وحماربته.رشمن الدين فقط، بل  مل يفر  

ط له فنخط   ،قبلتسلتكون لنا رؤية بعيدة املدى للم ؛اتنا بحاجة لعلم املستقبلي  إن  

 التوفيق. ة ال الضعف إن كشاء اهلل. واهلل ويل  من موقع القو  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 ميساللفقه اإلا يفولد الزنا 

 قراءة وتقويم
  





 

 

 

 

 

 

 مقدمة

قات هو معاجلة موضوع تم  احلديث عنه يف الفقه اإلسالمي يما هندفه يف هذه الور

دة ومواضع خمتلفةيف أبواب متع وهو موضوع )ابن الزنا(، فقد ذكر الفقهاء  ،د 

وغريها  ةابن الزنا ال حيظى ببعض املناصب أو املواقع أو احلقوق املالي   املسلمون أن  

 اإلرث،والشهادة، والقضاء، واملرجعية ووالية األمر، ومثل إمامة اجلامعة واجلمعة، 

 ..والديات

أي  مسلم عادل قاضيًا أو إمامًا للجامعة أو ففي الوقت الذي يمكن أن يكون 

الفقهاء يذكرون أن  ذلك حمظور يف حق  ولد  كشاهدًا يف املحكمة أو نحو ذلك، إال أن  

قانوين ترشيعي وضعته الرشيعة ليس عقابًا له، فهو غري مذنب،  الزنا، وأن  هذا اعتبارٌ 

 أخر. ام لدواعٍ ن  إو

ى األمر حدود ذلك، فُس   ناوصفـ عند بعض الفقهاء ـ ن الزنا اب عنلب بل تعد 

 ان:ساسي  أ

ة وعالقاّتا، فاعتربه بعض الفقهاء بال بنوصف ال ل:الوصف األو   ة، رسأو 

ته، وأبطل أبو   تم   :بعبارة أخرىو .ه وأبيه وغريمهاة وأمومة أم  فالرشع أبطل بنو 

 كشبه تام. ة متامًا، أو بشكلاقتطاعه من احلياة األرسي  
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 ،ف اإلسالم، حيث ذهب بعض الفقهاء إىل احلكم بكفرهوص الوصف الثاين:

 معروفة كالنجاسة وغريها. ب عىل الكفر من أحكامٍ وما يرتت  

لقراءة وتقويم ا ،وعىل أية حال، فنحن نريد قراءة )ابن الزنا( يف الفقه اإلسالمي

 منه يف هذا السياق. لنرى املوقف الرشعي   ؛ةاملدرسي  

نا يدور حول ابن الزنا، وليس ابن املالعنة، وال ولد ونشري إىل أن  الكالم كل ه ه

دين، الشبهة، وال اللقيط،  ى بظاهرة أوالد الشوارع واملترش  د وال ولوال ما يسم 

م لو قلنا بحرمته كتلقيح ماء األجنبي لبويضة األجنبي ة، وال الولد الذي  التلقيح املحر 

م للزوجة كالوطء حال اإلحرام أو   حمر 
ٍ
ق احلمل يكون عن وطء حال احليض مع حتق 

مًا  يف هذه احلال.. فإن  هذه كل ها ال تساوق مفهوم الزنا رشعًا حتى لو كان بعضها حمر 

كام هو واضح، فهؤالء األوالد ال حُيرمون رشعًا من يشء مم ا حُيرم منه ابن الزنا، عىل 

 تفصيل يف ابن املالعنة يف قضي ة اإلرث كام هو معروف.

م بدايًة با  ا.ام مفتاح ما بعدمهملوضوعني )الوصفني( املشار إليهام؛ ألهن  ونقد 

 األسري لولد الزنا االنتماء 

ب آثار ت  رتتهلذا فال  ؛اً ابن الزنا ليس ولدًا رشعي   من املوروث الفقهي أن   ىيستوح

الولد » فاحلديث الرشيف يقول: ،أو بأبيه لحق بوالديهة عليه، فال يُ ة الرشعي  و  نالب

نتيجة من فعله سوى  وهذا معناه أن ه ال توجد للزاين أي  ، «للعاهر احلجرللفراش و

اجتًة عن نة إال تلك التي تكون ه، وليست األرسة الرشعي  لحق به ولدُ احلجر، فال يُ 

 ة ال غري.رسير الزوجي  عن أي الفراش، 

                                           
 .39، 5: 3؛ وصحيح البخاري 492ـ  491: 5( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الكايف  1)
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َغي ة( ه قد ورد يف بعض الروايات أن  كام أن  
أثر له، إنام  ه ال، أي وكأن  ابن الزنا )ل 

الرشع سلب منه  عن االعتبار، وهذا معناه أن   وهو ساقطٌ  ،ية، ال قيمة لهنهو ابن ز

 مات االرتباط األرسي، فأصبح بال أرسة.مقو  

ة بعض املتأخ   إال أن   رين ـ وعىل رأسهم السيد اخلوئي ـ ذهبوا إىل أن  مفاهيم األبو 

ة ونوالب يعة م الرشقة مل تة تكويني  اوين واقعي  خوة والعمومة و.. هي عناألمومة واألو 

ث ولد الزنا، وهذا غري نفي إحلاق ولد بوضعها، وكل  ما فعلته الرشيعة أهن   ا مل تور 

ة عىل ألرسي  اآلثار ا الزنا بأبيه حتى نقتلعه من مناخه األرسي، فالصحيح ترتيب كل  

 .ولد الزنا عدا اإلرث؛ لورود النص  فيه

 قسم يمكننا التعليق:هذا املشهد املن موأما

 ،والوارد من طرق السن ة والشيعة ،«وللعاهر احلجر» :املعروف النبوي   إن   أوالً:

س لقاعدة فقهي   ة معروفة، وهي قاعدة الفراش، وهذه القاعدة ينحرص موردها، يؤس 

جة ،تقريباً  كام هو سياق هذه الروايات مجيعاً  ، ففي أو مملوكة بحالة الزنا بامرأة متزو 

وقالت: كل ام لشك ـ الزاين من نسبة الولد إليه، ـ عند ا ت الرشيعةُ مَ رَ احلال َح هذه 

كان باإلمكان نسبة الولد إىل زوج املرأة الرشعي أو مالكها عىل تقدير كوهنا أمًة، كان 

، فيام ال ينال الزاين كشيئًا، كام يقال: ألقم حجرًا، وليس ل  الرتاب، إال ههذا هو املتعني 

 بيشء. ىن حيظه لبمعنى أن  

                                           
 .164، 163: 7، و323: 2( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الكايف  1)

؛ 64( رشح العروة الوثقى، كتاب الطهارة: 3ي، موسوعة اإلمام اخلوئي )ج( انظر: اخلوئ 2)

؛ وأحكام الرضاع يف فقه 144ـ 143(، رشح العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 24واملصدر نفسه )ج

 .336: 1؛ ورصاط النجاة 77الرشيعة: 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 320

نفي الرتابط بني ابن الزنا إىل ة ال ّتدف هذه القاعدة الفقهي   ومن الواضح أن  

ام ّتدف إحلاق الولد بالفراش عند الشك، وأين هذا مما نحن فيه، ، وإن  اً وأرسته أبد

ُنسب إىل ا م عام؟! وقد أبطل العلامء يف حمل ه حتى نقفز من هذه الدائرة الضي قة ملعنى

ىل إ مهحيث عم   ـ انسجامًا مع هذا الفهم غري الصحيح للحديثـ حنيفة  أيبإلمام ا

 للزاين.حالة اليقني بانتساب الولد 

ىل عليه ال يمكن اجلزم بانعقادها إوالنصوص املستندة  فاحلديث النبوي   ،وعليه

 جةً هبا متزو   بحال كون املرأة املزين   أوسع من هذا، بل غايته اختصاص النص  ما هو 

 ةال مطلقًا؛ بقرينة إقحام الفراش هنا، وليس احلديث بصدد حرص الولدي   ،ةً أو أم

 ز من سياقاته.رَ فهذا غري حُم   ،بالفراش

ه بصدد بناء قانون عام مطلقًا ررز صدوال حُي  ي  احلديث النبو وبعبارة أخرى: إن  

ن املحتمل م نسب ألهله إال عرب الفراش، فيام ال ينال الزاين كشيئًا، بليف أن  الولد ال يُ 

يًا وكشيعيًا ـ أن يكون موارد ورود هذا احلديث سن  ، كل  أغلب، وربام جدًا ـ بقرينة 

جة أامل  فيلحق الولد بالزوج ال بالزاين. ،و األمةراد منه حالة الزنا باملتزو 

وهلذا كل ه، وجدنا فريقًا كبريًا يف الفقه السن ي يعرتف بالعالقة النسبي ة بني الولد 

ه دون  ، ولعل  هذا يكون مؤرشًا لكون السبب هو أن  العالقة بينه وبني أبيهوأم 

ه واضحة، بخالف عالقته بأبيه جد ، كام ال تو، حيث ال فراشالزاين عالقته بأم 

 .معطيات علمي ة قاطعة بالنسب يف تلك العصور باخلصوص

لزاين إذا مل ه اوربام هلذا أيضًا ُنسب إىل بعض القدماء أن ه كان يرى إحلاق الولد بأبي

                                           
: 3الب ؛ وأسنى املط254: 6، و183: 4؛ واملنتقى 154: 17( انظر: الّسخيس، املبسوط  1)

 .228: 6؛ واملغني 20
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بن  اقإسحتكن األم يف فراش الزوجي ة أو امللك، واستلحقه الزاين بنفسه، مثل 

 ن،وابن سريي، وسليامن بن يسار، واحلسن البرصي، ، وعروة بن الزبريراهويه

، تيمية شيخ ابنال، وهو اختيار بن أيب رباح ، وعطاءوإبراهيم النخعي يف رواية

ه قال: ال أرى بأسًا إذا زنى الرجل باملرأة فحملت منه أن وروي عن أيب حنيفة أن

 سليامنويستند بعضهم إىل ما رواه  .والولد ولٌد له ،جها مع محلها ويسرت عليهايتزو  

اهم عأوالد اجلاهلية بمن اد  ـ أي ُيلحق ـ كان يليط  عمر بن اخلطاب أن  من بن يسار، 

ولة من عمر حلل  مشكلة أوالد الزنا يف ، حيث فهمه بعض عىل أن ه حماسالميف اإل

 اجلاهلي ة.

ل يف عدم إحلاق ولد الزنا بالزاين يف حالة كون املرأة فراكشًا بالزوجي ة  ولعل  التأم 

نون من  م يف تلك األزمنة قلياًل ما كانوا يتمك  أو امللك لشخص آخر رشعي، هو أهن 

د من نسبة الولد إىل الزاين تكوينًا، فكان ُيلح ىل أن  ذلك ق باحلالة الغالبة، إضافًة إالتأك 

ن ا من أن ه  نة رشعي ة، وإال فلو تيق  نوٌع من العقوبة للزاين وإدراج للولد يف أرسة متكو 

ولده ولو عرب الفحوصات العلمي ة الدقيقة، فالالزم هو األخذ باحلكم القرآين يف 

ع أن ه عاء الولد لنفسه، محرمة نسبة الولد لغري أبيه وحرمة التبن ي يف هذه احلال، واد  

ابن الزاين، هلذا مجب النظر يف هذا املوصوع هنا من هذه الزاوية أيضًا وتفصيله يف 

                                           
 .425: 5؛ وزاد املعاد 228: 6( انظر: املغني  1)

؛ ولكن ه ذكر 526: 5؛ وابن مفلح يف الفروع 477( نسبه إليه البعيل يف االختيارات الفقهية:  2)

 .112: 32القولني بال ترجيح يف: جمموع الفتاوي 

ة 228: 6( انظر: املغني  3)  .49: 3وحاكشية ابن عابدين  ؛82: 2؛ واجلوهرة النري 

: 7؛ وابن عبد الرب، االستذكار 263: 10؛ والبيهقي، السنن الكربى 740: 2( انظر: املوطأ  4)

171. 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 322

 حمل ه يف مباحث األنساب وللمسألة صور تتصل باملالعنة وغريها.

لنا قاعدة الفراش يف الفقه اإلسالمي لوجدنا مسارها واضحًا يف  ونحن لو تأم 

هو بحكمها، فقد اختلف الفقهاء يف حالة الدوران بني حالة وجود زوجي ة أو ما 

ت بآخر، فولدت ولدًا بعد زواجها الثاين بستة  فراكشني، كام لو طل قت املرأة ثم تزوج 

وكام لو حكمت القيافة بنسبة الولد لغري  ؟أكشهر، فبأي  الفراكشني يتم  اإلحلاق

د ظنون، وهلذا قا لوا بأن  الزوج ال يمكنه نفي الفراش، وأن  ذلك ال قيمة له؛ ألن ه جمر 

الولد عنه إال باللعان إذا انطلق من يقينه بعدم كون الولد له، فاللعان حكم قضائي 

يرفع قاعدة الفراش نتيجة يقني الزوج بعدم النسبي ة بينه وبني الولد، وال يمكن 

حتميله هذا النسب قهرًا عليه. ومراجعة تطبيقات قاعدة الفراش ترشف باإلنسان 

اليقني باختصاص موردها بحال وجود زوجي ة مسبقة وأمثاهلا، مع عدم العلم  عىل

ة القضائية عىل نفي الولد عنه، فهذه القاعدة حكم ظاهري قضائي عام أو قيام ا حلج 

 .يف حال عدم العلم بالنسبي ة مع وجود فراش الزوجي ة

رتيب متام ًا تيضاف إىل ذلك أن  القائلني بقطع العالقات النسبي ة يلزمهم مبدئي  

اآلثار مثل إلغاء ثبوت الدية عىل العاقلة يف موارد قتل اخلطأ، وعدم ترتيب آثار 

جتاه هذا  (واألم)وإسقاط النفقة عن األب اهلاكشمية عليه لو كان الزاين هاكشمي ًا، 

وبالعكس، وسقوط واليتهم عليه مطلقًا، وقضايا الرضاع واحلضانة وبعض الولد، 

ايا ملك اليمني كام لو ملك أحد العمودين، ومسألة قتل الوالد أحكامهام، وبعض قض

ونحو ذلك. كام يلزمهم اعتبار هذا الولد فاقدًا ألي  أرسة بولده يف باب القصاص، 

موا قطع النسب لألب واألم معًا وال فراش يف البني،  وهذا يعني أن  إطالقًا لو عم 

ة كشخصي ة ل ه تنسبه لوالده أو لوالديه معًا هذا الولد لن يمكن بسهولة إصدار هوي 
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ه..   ويف ذلك الكثري من التأثريات التي تقع عىلعىل اختالف اآلراء يف نسبته ألم 

قدر وال نريد اعتبارها دلياًل عىل بطالن هذه الفكرة، ب .الطفل، والتي ينبغي التنب ه هلا

وثهم، جع بحوهلذا اضطربوا يف كثري منها ملحاولة وضع حل  هلا فلرتا ما هي منب ه.

 .السيام يف الفقه السن ي

ل  يضاف إىل ذلك أن  القول بنسبته لألم  دون األب، يعني أن  األم ستتحم 

ل هذه املسؤولية، ونخيل مسؤولي ته من هذا  مسؤولي ة الولد، وسيعفى الزاين من حتم 

يعي  رشاألمر، وهذه أيضاً ظاهرة اجتامعي ة قد ال مجدها اإلنسان متناسبًة مع الفضاء الت

 يف اإلسالم، السيام لو كانت األم زانيًة أيضًا.

 ؛هو توصيف ًا، بلفيد سقوط الولد عن االعتبار قانوني  إن تعبري )لغية( ال يُ  ثانيًا:

 ةٍ الولد الذي يكون لزني الرواية تقول: الولد لغي ة ال يورث، ومعنى ذلك أن   ألن  

حد   ال فرق بينهام، فال تفيد يف )لزنية( كلمة)لغي ة( مثل كلمة وضاللة ال يورث، ف

وال أقل  من عدم ظهور  ،وسقطٍة وزنا، ال غري ه ولد نزوةٍ نفسها سوى توصيفه بأن  

احلديث يف غري ذلك، وسيأيت التعليق عىل هذا احلديث بالتفصيل عند الكالم عن 

 إرث ولد الزنا إن كشاء اهلل.

نى أنه ، بمعلتوصيفات صحيٌح ة هذه اإن  ما ذكره السي د اخلوئي من واقعي   ثالثًا:

ة بأن  لو فّس   من مني ه الولد، لكان هذا توصيفًا واقعيًا، إال أن  كالمنا  دَ ل  ه من وُ نا األبو 

نا، فكالم ة عىل ولد الزو  نو البأة عىل الزاين، ام يف ترتيب آثار األبو  ليس يف هذا، وإن  

ة حتى األالسيد اخلوئي ينفع يف مقابل دعوى أصالة عدم  ،بو  وال ينفع يف  تثبت بنص 

ة ادعاًء واعتباراً  ام استطراقًا لنفي مت ،مورد القول بأن  الرشيعة يمكنها نفي األبو 

ة ال متنع منه هنا؛ وعمدة دليل القائل  ةُ وتكويني   .رعاحق  الشمن آثارها، فإن  هذا  األبو 
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ة، ال عدم ورود النص  املسق   بالنفي هنا هو ورود النص    ،ةت لألبو  املثب ط العتبار األبو 

 فالحظ.

الم السيد اخلوئي، مع اإلطالقات والعمومات، الواردة يف وعليه فضم  ك

ة النافني لللناه من مالحظات آنفًا عىل األبواب املختلفة، إىل جانب ما سج   عالقة أدل 

 .هذا بمجموعة هو الدليل املثبت لقيام هذه العالقاتة.. رسي  األ

 و النسب، فلو نفي اإلرث فمعنى ذلك نفي النسب.بأن  سبب اإلرث ه قد يقال:

بام أفاده العالمة فضل اهلل، من أن  النسب مقتٍض  ولكن ه يمكن اجلواب عنه

، واألمر لإلرث، فال يؤثر أثره إال إذا مل يمنع الشارع عن تأثري املقتيض فيام يقتضيه

ت نسب واإلرث ـ ليسبيد الشارع يف ذلك؛ ألن  هذه العالقات ـ أعني العالقة بني ال

ة قانوني ة، كام هو واضح، فيمكن للشارع اإلقرار بالنسب مع  تكويني ًة، بل هي اعتباري 

احلرمان من اإلرث، كام هو احلرمان باحلجب والقتل والكفر وغري ذلك مع اإلقرار 

 بالنسب يف هذه كل ها.

لنا إليه هو أن  فريقًا كبريًا م ة ما توص  مني ال ن فقهاء املسلولعل  ما ينب ه عىل صح 

مجيز لولد الزنا أن ينكح أحد حمارمه املفرتضني يف األرسة التي هو منها واقعًا، بمعنى 

أن ه لو زنا كشخص بامرأة، فولدت بنتًا، حيرم عىل الزاين نكاح هذه البنت، وكذلك 

 حيرم عىل أوالده نكاحها، وهكذا، مع أن  املفروض أن  عالقة النسبي ة قد تالكشت وفقاً 

لالد عاء الفقهي املشهور، وهلذا يمي ز بعض فقهاء أهل السن ة فيقولون بأن  ولد الزنا 

موا عليه النكاح يف أقربائه الذين سلبت  هو ولد حتريم، وليس وَلَد حمرمي ة، لكي حير 

                                           
، تقرير درس السيد 331ـ  330: 2( انظر: حممد حسني فضل اهلل، فقه املواريث والفرائض  1)

 م.2000ة األوىل، فضل اهلل، بقلم: خنجر محي ة، نرش دار املالك، بريوت، الطبع
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 عنهم سمة القرابة بالنسبة إليه رشعًا.

النسبية  عالقةوليس هناك دليل رصيح وواضح يف هذه التمييزات، فإذا ُسلبت ال

متامًا فكيف عرفنا أن ه ال مجوز له النكاح يف أقاربه الواقعي ني الذين سلبت قرابتهم 

ة التي ذكروها  .عنه؟! واألدل  وا بنصوص كثري منها استحساين  م استدل   والغريب أهن 

م نفوا عنه  قرآنية تعرتف ضمنًا بكون الولد ابنًا للزاين والزانية وأمثال ذلك، مع أهن 

ه الصفة رشعًا، وما ذلك يف تقديري إال لتضارب األمر عندهم وكشعورهم هذ

بصعوبة هذه النتائج التي وصلوا إليها، وهلذا جتد من يعترب التحريم هنا احتياطًا يف 

يف خصوص هذا املورد مع اللزومي الفروج، وال أدري ما هو موجب االحتياط 

وهلذا  ها!األخرى التي مل حيتاطوا في ثبوت الدليل عىل قطع النسبي ة دون سائر املوارد

ا بنت موطوءته ، مع أن ه ال جتد من أدرجها يف الربيبة وأحلقها هبا، عىل أساس أهن 

يوجد يف اإلسالم يشء اسمه حرمة بنت املوطوءة إذا مل يكن هناك عقد نكاح مع هذه 

ها املوطوءة أساساً  مخ ﴿، حيث نص  القرآن عىل كون أم  كخ
َسآئِ ن ني تخم هِبِنَّ مي  ،﴾الالَّيِت َدَخلم

واملفروض أن  املوطوءة هنا ليست زوجًة له، بل لو صح  هذا القول للزم حتريم نكاح 

 الزاين يف سائر بنات املزين  هبا ولو من غريه، وال أظن  أحدًا يقول بذلك.

من جتويز هذا ، وبعض املالكية، الشافعيةبعض ويف تقديري، فام ذهب إليه 

 ني الزاين وابنته الواقعي ة هو األنسب بمبانيهم واملنسجم مع نظرياّتم.النكاح ب

ج  ة العلمي ة، لزم الرتخيص يف أن يتزو  ا ابنته واقعًا باألدل  نا من أهن  وعليه، فلو تيق 

                                           
 .207: 3( انظر: حاكشية اخلريش  1)

؛ وحاكشية 462: 3؛ ومواهب اجلليل 299: 7؛ وحتفة املحتاج 148: 3( انظر: أسنى املطالب  2)

 .402: 2الصاوي 
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فقهي ة، الن مثل هذه النظريات الطوربام هذا منب ه عىل ب !منها وفقًا لقانون فك  النسبي ة

د للفراش بطريقة غري صحيحة، فالنبي  مل يكن يريد فك  وعىل فهم قانون الول

العالقات الواقعي ة النسبي ة، بل كان يريد أن ال نعمل باالحتامالت والظنون التي ترفع 

نسبة الولد إىل فراش الزوجي ة وتلغيها، تنظياًم لألمور وتقدياًم لفراش الزوجي ة عىل 

 غريه.

 دول عىلوالرخص مات ة من املحر  ِسي  فالصحيح ترتيب متام آثار العالقات األ

وعليه فال يدفع  ،هارة املولد مع احتاملهطاألصل  إال ما خرج بالدليل، كام أن   ،الزنا

ه ولده جتب عليه نفقته، وال تدفع الزكاة ملن جتب نفقته عىل األب زكاته له، إذ إن  

ارم قات واملحالدافع، وكذلك جتري فيه أحكام العقيقة، وسائر أحكام األوالد والنف

 واألنكحة وغري ذلك، إال ما خرج بالدليل.

 ولد الزنا( االنتماء الديين لولد الزنا )إسالم 

 ولد الزنا حاالت:ل ن  أمن الواضح 

ني، كام لو كان طفالً صغريًا، وكان والد سن  العقل واختاذ قرارٍ  بلغأن ال يـ  1 ه اتدي 

 كم بكفره.واحل ،ين، وقد حكموا هنا بإحلاقه هبامكافرَ 

فيكفر  ،ويبلغ هو سن  الركشد والعقل ،أحد والديه الزانيني مسلامً  وأن يكون ولـ  2

 باهلل ورسوله، ومن الواضح هنا أيضًا احلكم بكفره.

 ويكون هو صغريًا. ،ن يكون ولو أحد والديه الزانيني مسلامً أ ـ 3

ل الولد سن  العق ، ويبلغو مسلمني أو أحدمها مسلامً أأن يكون والداه كافرين  ـ 4

 .د الشهادتنيفُيسلم ويتشه  

حد والديه بأله حلاقًا إ كم بإسالمههل حُي ـ: يف احلالة الثالثة والرابعة وهنا ُيسأل ـ 
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آثار  وترتيببشهادته الشخصي ة أو أن ه رغم ذلك حُيكم بكفره و عماًل أاملسلمني 

 الكفر عليه؟

 خمالف م بكفر ابن الزنا، يف رأٍي هـ( إىل احلكذهب الشيخ ابن إدريس احليل  )

 تحريم مناكحته؛ ألن  ك ،من األحكام ةً موعجمب عىل ذلك جلمهور العلامء، ورت  

م نكاح الكافر، وعدم اعتبار كشهادته، وعدم اعتبار عتقه، فإن  هذه كل ها  القرآن حر 

 .وابن الزنا كافر ،مرشوطة بعدم الكفر

ت هذه النظرية ف ثل ولد الزنا، م لت يفياألحكام التي ق  كل  ّس  قد تفوإذا صح 

جلامعة واجلمعة واإلرث والشهادة اة والوالية والقضاء وإمامة املرجعي   منعه من حق  

، حيث يرى الفقهاء سلب هذه األمور عن الكافر، يف الرأي املعروف وغري ذلك

 .بينهم

ق وىل السيد املرتىض والشيخ الصدإسب القول بكفر ونجاسة ولد الزنا وقد نُ 

 .مجاع عليهاإلنفي اخلالف فيه و يأيضًا، بل اد ع

 ما ييل: ، وهونجاستهبكفر ولد الزنا ما دل  عىل واملستند يف اْلكم 

أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنرصاين ×: »عن الصادق خرب الوشاء، ـ 1

 .«من خالف اإلسالم، وكان أكشد  ذلك عنده سؤر الناصب واملرشك وكل  

 م؛ فإن  مع فيها غسالة احلامال تغتسل من البئر التي مُج » ن أِّب يعفور:برب اخ ـ 2

 .«فيها غسالة ولد الزنا، وهو ال يطهر إىل سبعة آباء..

                                           
، الّسائر  1)  .10: 3، و353، 122: 2؛ و357: 1( ابن إدريس احليل 

 .155: 5( انظر: األنصاري، كتاب الطهارة  2)

 .229: 1فصيل وسائل الشيعة ( ت 3)

 .219: 1( املصدر نفسه  4)
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إن  ولد الزنا يقول يا رب  فام »وجاء فيه: × عن الصادق ي،خرب الديلم ـ 3

ة، أذنب  الثالثفيناديه مناٍد ويقول به: أنت رش   !ذنبي؟! فام كان يل يف أمري صنع

 .«ة إال طاهروالداك فنشأت عليهام، وأنت رجس ولن يدخل اجلن  

ت بمضمون قريب يثب وهذا اْلديث ورد عن أِّب هريرة يف كتب أهل السن ة أيضًا،

( كونه أرش   يب هريرة يف هذا أ. ولكن ورد اعرتاض من عائشة عىل الثالثة)أو رش 

ويه ال بإذا عمل بعمل أن ه يكون رش  الثالثة أس وابن عبا كام نقلت عائشة ،احلديث

وقد أكثروا من التأويالت يف  .با هريرة التبس عليه األمر يف املوضوعأن  أو ،مطلقاً 

قد و ال نطيل بتتب ع بعضها مم ا هو من التكل فات. معنى هذا احلديث فلرياجع حتى

ه قالت م  أ ن  ألالثالثة  نية رش  ي ولد الزاام سم  إن  بأن ه  أنه قال وي عن احلسن البرصير

فتكون اجلملة إكشارة  .الثالثة ي رش  فقتلها؛ فسم   ،دعى بهلست ألبيك الذي تُ  :له

 إىل كشخص بعينة وإىل حادثة بعينها، ال إىل مطلق ولد الزنا. 

ال خري يف ولد الزنا، وال يف َبرَشه، وال يف »قال: × عن الباقر ة،خرب زرار ـ 4

ل فيها عجزت عنه السفينة وقد مُح  ،مه، وال يف دمه، وال يف يشء منهكشعره، وال يف حل

 .«الكلب واخلنزير

                                           
 .412؛ وانظر: معاين األخبار: 564: 2( علل الرشائع  1)

: 2؛ واملستدرك 241: 2؛ وسنن أيب داوود 311: 2( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: مسند أمحد  2)

204 ،205. 

: 2؛ واملستدرك 257: 6وائد ؛ وجممع الز109: 6( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: مسند أمحد  3)

 .282: 2؛ وسلسلة األحاديث الصحيحة 92: 3؛ والطرباين، املعجم الكبري 215

 .59: 10( انظر: البيهقي، السنن  4)

 .442: 20( تفصيل وسائل الشيعة  5)
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ة والنرصانية لبن اليهودي  »قال: × عن أيب جعفر م،د بن مسلخرب حمم   ـ 5

 بلبن ولد الزنا إذا جعل اً وكان ال يرى بأس، واملجوسية أحب  إيل  من لبن ولد الزنا

 .«ل  رية يف ح  موىل اجلارية الذي فجر باجلا

ل من ال تغتس»ـ أنه قال:  ـ يف حديث× عن أيب احلسن خرب عيل بن اْلكم، ـ 6

لنا أهل  لد الزنا، والناصبيغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه وم، فإنه غسالة ماء احلام  

هم ،البيت  .«وهو رش 

نا لزعالمات ولد ا»قال: × عن الصادق براهيم بن أِّب زياد الكرخي،إخرب  ـ 7

 .«غضنا أهل البيتثالث: سوء املحرض، واحلنني إىل الزنا، وبُ 

دًا، ال يطيب ولد الزنا أب»يقول: × قال: سمعت أبا عبداهلل خرب أِّب خدجية، ـ 8

 .«وال يطيب ثمنه أبداً 

لو كان أحد من ولد الزنا »قال: × عن أيب عبداهلل خرب أِّب خدجية اآلخر، ـ 9

كان »قيل له: وما كان سائح بني إرسائيل؟ قال:  ،«ائيلنجا سائح بني إرس ،نجا

سيح بني فخرج ي ،بدًا، وال يقبل اهلل منه عمالً أولد الزنا ال يطيب  عابدًا، فقيل له: إن  

 .«؟!ويقول: ما ذنبي ،اجلبال

إن  نوحًا محل »قال: × يب عبد اهللعن أ مرسل العياَش، عن إبراهيم، ـ 10

 .«مل ولد الزناالكلب يف السفينة ومل حي

                                           
 .43: 6( الكايف  1)

 .219: 1( تفصيل وسائل الشيعة  2)

 .283: 12( املصدر نفسه  3)

 .301: 17( املصدر نفسه  4)
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 ال»قال: ، ×عن أيب عبد اهلل، نِّص الكوسج، عن مطرف موىل معنخرب  ـ 11

 ،وال بربري   ،وال كردي  ، ، وال زنجي، وال خوزي  يامن قلب سندي  يدخل حالوة اإل

 .«ه من الزنا، وال من محلته أم  وال نبك الري  

 خلق تعاىل اهلل ن  إ» :×اهلل عبد أبو يل قال: قال ،اجلالب عمر بن سعدخرب  ـ 12

 ىطوب: »اهلل عبد أبو وقال ،«والدته طابت من إال يدخلها فال ،رةمطه   طاهرة ةاجلن  

 .، وورد مضمونه يف خرب عبد اهلل بن سنان أيضاً «عفيفة هأم   كانت ملن

 ،انوال من   ،زنية ة ولدال يدخل اجلن  » :عن النبي قال و،عبد اّلِل بن عمرخرب  ـ 13

وروي قريب  وروي مرفوعًا عن جماهد عن أيب هريرة. .«وال مدمن مخر ،وال عاق  

 .منه عن أيب هريرة بأن ه ال يدخل اجلن ة، وال ولده وال ولد ولده

هذا  زعم ابن طاهر وابن اجلوزي أن  »وهذا احلديث قال فيه املال عيل القاري: 

، ن أيب هريرة به مرفوعاً لكن رواه أبو نعيم يف احللية عن جماهد ع ،احلديث موضوع

 .«مل يسمعه من أيب هريرة جماهداً  ه الدارقطني بأن  وأعل  

 ،ة ولد زنية. رواه أبو نعيم عن أيب هريرة مرفوعاً ال يدخل اجلن  »وقال العجلوين: 

 أبو هوأخرج :مل يسمعه من أيب هريرة، وقال يف املقاصد جماهداً  ه الدارقطني بأن  وأعل  

 لنسائي لكن باضطراب، بل روي عن جماهد عن أيب سعيدنعيم والطرباين وا
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نت ذلك يف جزء مفرد، وزعم ابن عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص كام بي  ، اخلدري

ن ع د، ورواه النسائي أيضاً احلديث موضوع، وليس بجي   اجلوزي بأن   طاهر وابن

العلامء  هفّس   :جرة، قال احلافظ ابن حال يدخل ولد زنية اجلن   :عمرو بلفظ عبد اهلل بن

مل ال حُي  هإذا عمل بمثل عمل أبويه، واتفقوا عىل أن   :معناه بأن  ـ ته صح   عىل تقديرـ 

نو صحف ب كام يقال للشهود ،املراد به من يواظب الزنا وقيل يف تأويله أن   عىل ظاهره،

 .«سالموألوالد املسلمني بنو اإل ،بنو احلارث وللشجعان

د سامل عن نبيط عن جابان عن عبد اهلل بن عمرو، وأن ه مل وقد ذكروا أن  يف السن

 .يعلم جلابان سامع عن عبد اهلل، وال لسامل سامع من جابان، وال لنبيط

 عليه هللا صىل اهلل رسول سئل :قالت، النبي موالة ،سعد بنتخرب ميمونة  ـ 14

 أحب   هللا سبيل يف هبام أجاهد نعالن ،فيه خري ال» :قال ،الزنا ولد عن سلمعىل آله وو

 .«زنا ولد أعتق أن من يل  إ

 وجل عز اهلل سبيل يف بسوط أمتع نأل» :اهلل رسول قال: قال هريرة، أِّبخرب ـ  15

. وهذا اخلرب تارًة نقل أن ه من قول أيب هريرة «زنية ولد أعتق أن من إيل   أحب  

 وأخرى مرفوعًا إىل رسول اهلل.

 فتساوي دية أهل الكتاب، بل ،ا ثامنامئة درهمهن  أو  ديتهه مضافًا ملا ورد يفهذا كل  

                                           
؛ 350: 3؛ وفتاوى اللجنة الدائمة 462: 3؛ وانظر: مواهب اجلليل 372: 2( كشف اخلفاء  1)
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ح يف بعضها بأن    ديته دية اليهودي كام سيأيت. قد رص 

 القضاء يفولد الزنا ضفنا إليها حكم أها إىل بعضها بعضًا، وه لو ضممنا هذه كل  فإن  

م لعلحيصل ا ..جلامعة وغري ذلكاجلمعة واوالشهادة ووالية األمر واملرجعية وإمامة 

ةأو احل  يه.حكم برتتيب آثار الكفر علفيُ  ،بالكافر بل هو ملحٌق  ،ه غري مسلمبأن   ج 

 إال أن  هذا املستند يتع رض ملناقشات عديدة أبرزها:

 (؛قم ر كمسألة السؤر )خرب ،بعض هذه الروايات ال يفيد كشيئاً يف املقام إن   الً:أو  

متامًا كالذي ورد يف سؤر ال احلرمة، ًا ال يعني النجاسة واذ قد يكون حكاًم تعبدي  

ة ال بالنجاسةاحلائض واجلنب  .، وقد يكون مرتبطًا باحلزازة املعنوي 

(؛ فإن  له عالقة لبن املجوسية عىل ابن ولد الزنا )رقم  تفضيل ذلك خربوك

ولد الزنا( ال بولد الزنا نفسه، فيكون موضوع اللبن مرتبطًا  )أم   باللبن الذي عند األم  

عىل أبعد  هكم ولد الزنا بذلك، علاًم أن  ن حُي أداً عن زنا، وال تالزم بينه وبني نه متول  بكو

حكم بنجاسة اللبن أو بحرمة إرضاع الولد منه، وهذا ال يالزم نجاسة ابن تقدير سيُ 

 د الشهادتني.الزنا لو بلغ فأسلم وتشه  

ه ال وجه ، فإن  (وكذلك احلال يف النهي عن االغتسال بغسالة ماء احلامم )رقم 

زنا، بال ما يرتبط هًا عن كل  العتبار ذلك من باب كفر ولد الزنا أو نجاسته، ولعل ه تنز  

ني غري وال فرق فيه بينه وبنفسه، سالة الزاين املغتسل غُ ذكرت أيضًا هنا ويشهد له أ

الته واعتبار غسما مل نقل بنجاسة عرق اجلنب من احلرام،  ،الزاين من حيث النجاسة

به مبارشًة، بل يف بعض هذه الروايات  هذه هي تلك التي تتصل بفعله الزنا وتتعق 

 ، مع أن  املجنب ليس بنجس، فتكون هذهيغتسل فيه املجنب مطلقاً التعليل بأن ه 

ا تنزهيًا عن نجاسة عرضي ة أو تنزهيًا عن الغسالة مطلقًا، ال كشفًا عن  النصوص إم 
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 .وجود نجاسة ذاتي ة بالرضورة

ًا وإن كان مؤرشي أو اليهودي، ال يعني كفره، كون ديته مطابقة لدية الذم   كام أن  

وإال فهل كون  ،د التشابه ليس بدليل، وسيأيت بحثهوجمر   ،ديفهو حكم تعب  عليه ظن ًا، 

 ؟!دية املرأة أقرب إىل دية اليهودي دليٌل عىل قرهبا من الكفر

ف للقرآن الكريم وحلكم العقل، بعض هذه الروايات باطل متنًا، وخمال إن   ثانيًا:

 غريهاخرب اجلالب وو ((، وخرب أيب خدمجة الثاين )رقم مثل خرب الديلمي )رقم 

من  ـ يف العديدالقرآن مجعل فيام م ، إذ كيف حيكم بعقابه ودخوله جهن  من األخبار

 والتقوى وأن  اهلل ال يظلم املعيار يف اخلالص هو اإليامن والعمل الصالحاآليات ـ 

ة وأن ه مجزى بعمله مهام كان قليالً  ه ال عالقة له بام فعل أبوه ، مع أن  أحدًا مثقال ذر 

  ؟!وأمه

ة، فيام هو ال يدخل اجلنة حتى لو تاب ه لو تاب والداه دخال اجلن  ن  أعقل بل كيف يُ 

منه، عىل خالفهام حيث  اختيارٍ ىص بغري عله لو عىص وآمن وعمل صاحلًا؟! مع أن  

  مها.عصيا باختيار

 ولو كانت معتربة السند. ،فهذه الروايات ال يمكن تصديقها

كام أن  القرآن رصيح بأن  اهلل ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فكيف ذهبت 

 جهود سائح بني إرسائيل وأمثاله سدى؟!

فام  ،القوميةكام أن  خرب نرص الكوسج باطل متنًا، وواضحة عليه معامل النزعة 

حالوة اإليامن يف قلوب األكراد والرببر والزنج وغريهم؟! وهل معنى عدم دخول 

 هذا يتوافق مع املناخ القرآين العام يف التعامل مع البرش يف قضايا اإليامن والدين؟!

 احلديث هذا يف الوضع عالمة»ولنعم ما قال فيه املحقق العراقي حيث قال: 
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 أمثال تلقخي كان امن  إو. كشقائه أو إنسان نجابة يف تأثري ذات املنطقة تكن مل إذ ؛ظاهرة

 هذا فكان الدين، بسالح خصومه رضب يروقه كان من الكاذبة، األحاديث هذه

 وضع سوق راجت وقد. هذا قبيلة ذم   يف وذاك خصمه، قبيلة ذم   يف حديثاً  خيتلق

 ةذكي   سنف أفرتىض .أخرى وقبائل بالد ومدح وقبائل بالد ذم يف يومذاك احلديث

 .«خماريق؟ هكذا عىل امداالعت مؤمنة

 وذلك: ،من هذه الروايات ضعيف السند، وما بقي ال ينفع مجلةً  إن   ثالثًا:

ن ذكره. وخرب ابن ه رواه عم  ن  ة، فخرب الوكشاء مرسل؛ ألأما من الناحية السندي   أ ـ

افًا ، مضوخرب الديلمي مرسل أيضًا. بابن مجهور وباإلرسال أيب يعفور ضعيٌف 

ؤخذ ، وامللحق به من خرب أيب هريرة ال ينفسه املتهم بالغلو  والكذبي ملضعف الديل

به؛ لعدم األخذ برواية أيب هريرة بعد ورود النص عن عائشة بنقد فهمه ونقله 

هو مرسل؛ إذ رواه عن رجل، وخرب الكرخي ضعيف عيل بن احلكم وخرب . للحديث

ث مل تثبت حيالربقي، بابن مّسوٍر وغريه، وخرب أيب خدمجة ضعيف بمحمد بن خالد 

وخرب نرص الكوسج ضعيف وخرب العيايش ضعيف باإلرسال،  .وثاقته عندي

ًا، وكذلك ورد يف االسند  سند سهل بن زياد املتهم لبالكوسج نفسه فهو مهمل جد 

وخرب اجلالب وعبد اهلل بن سنان ضعيف السند باحلسن بن راكشد، فلم  بالضعف.

بأن ه أبو  لمد بن عيل الكويف ومل تثبت وثاقته إن مل نقتثبت وثاقته، كام ويف السند حم

؛ حيث ي()الضن   يب  سمينة الضعيف الكذاب، وخرب ميمونة ضعيف بأيب يزيد الض

حوا بكونه جمهوالً، وقد ضع ف مل تثبت وثاقته الوارد ل رسائيإابن حزم ، بل قد رص 

                                           
 .301( العراقي، رشح تبرصة املتعل مني )كتاب القضاء(:  1)
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م الكال. ويف السند، وهذا الرجل فيه كالم أيضًا بينهم م يف بعض األخبار تقد 

األخرى فال نعيد. وحديث أيب هريرة األخري ال نعمل به؛ نتيجة أيب هريرة نفسه 

 حيث نتوق ف يف حديثه.

نعم، خرب أيب خدمجة اآلخر ظاهره االعتبار السندي، وكذلك كل  من خرب زرارة 

حة عندهم، وسيأيت إن كشاء اهلل  وخرب حممد بن مسلم. وبعض أخبار الدية مصح 

 ن ه مل يرد يشء من هذه األخبار يف الصحيحني عند أهل السن ة.علاًم أ ث عنها.احلدي

 :وعليه، فام صح  سندًا هنا هو

وحكم ة الرشيفة للقرآن الكريم والسن   (، وهو مناقٌض خرب زرارة )رقم  ـ 1

 فال اعتبار به.قبل قليل،  كام قلناالعقل 

ال عالقة له بحكم ولد الزنا إسالمًا ه ن  أ(، وقد قلنا بخرب حممد بن مسلم )رقم ـ  2

 .أو طهارةً 

 ة وحكمه يناقض الكتاب والسن  (، وقد قلنا بأن  )رقم اآلخر خرب أيب خدمجة  ـ 3

 العقل.

ر ولد يمكن من خالله احلكم بكف ،صحيح السند واملتن ل خربٌ فلم يتحص   ،وعليه

ًا س سوى أخبار غالبليـ نا كام بي  ـ بني هذه النصوص  نجاسته. بل الدال   وأالزنا 

 ذلك.بالصدور من هام، فال حيصل وثوق يضعيفة السند أو املتن أو كل

لو سل منا بداللة بعض الروايات عىل النجاسة، كروايات السؤر والغسالة،  رابعًا:

مما  الحتامل كون عنوان ولد الزنا ؛ثبت الكفر أو العقابوال تُ  ،ثبت النجاسةفهي تُ 

 ،ط عنوان الكفر، وال دليل بالرضورة عىل املالزمة توس  ب عليه النجاسة بالترتت  

                                           
 .588: 4؛ وانظر يف أيب يزيد الضبي: الذهبي، ميزان االعتدال 72: 8( انظر: املحىل   1)
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ر احلكم بالنجويمكن مبدئي   فهي  ،اسة مرتتبًا عىل من هو معنون بعنوان املسلمًا تصو 

ة كام هو واضحتبأحكام اع  .اري 

روايات  ذكر الشيخ األنصاري والسيد الشهيد الصدر وغريمها أن   خامسًا:

 ىل، ولو بقرينة عدم طهارته إةعنوي  عليه هو احلزازة امل غاية ما تدل  وأمثاهلا الغسالة 

 .ومقارنته بالكلب والناصب ونحو ذلكسبعة آباء، 

ل كشكاالت إىل بعضها أو بمثاإل وارد، وإن مل يظهر تعي نه، إال بعد ضم   وهو احتامٌل 

هم كاكشٌف  ما قاله السيد حمسن احلكيم من أن    ن إرادةع التعبري عن الناصب بأنه رش 

 .ةاخلباثة املعنوي  

ن مجتمع مع ( يمكن أوارد يف خرب الوكشاء )رقم( الكرهإن تعبري ) سادسًا:

فال داللة فيه عىل احلرمة أو النجاسة، كام أفاده  ،الكراهة املصطلحة، دون احلرمة

ـ بأن ه قد ثبتت طهارة السيد الصدر  هز ـ كام أفادويعز   .د. وهو جي  بعض الفقهاء

 .فال يكون هذا النص مفيدًا للنجاسة لوجودمها فيه ،واليهودي  النرصاين 

هذه األخبار هو عدم إسالم  غاية ما يف من أن   ،ما ذكره الشيخ األنصاري سابعًا:

ثبت كفره، إال بنفي الواسطة بني الكفر واإلسالم، وقد اختار ولد الزنا، وهذا ال يُ 

ال  ه، وهلذا يستفاد من النصوص أن  له حالة بني اإليامن والكفر ن  أاين بحرالشيخ ال

                                           
؛ 157: 5، واألنصاري، الطهارة 381 :3( بحوث يف رشح العروة الوثقى )املوسوعة(  1)

؛ واخلميني، 473: 1، ومرتىض احلائري، رشح العروة الوثقى 405: 1واآلميل، مصباح اهلدى 

 .72: 2؛ واخلوئي، التنقيح 473ـ  472: 3كتاب الطهارة 

 .386: 1( مستمسك العروة الوثقى  2)

؛ ومستمسك العروة 157: 5؛ واألنصاري، الطهارة 383ـ  382: 3( بحوث يف رشح العروة  3)

 .300: 3؛ وفقه الصادق 405: 1؛ واآلميل، مصباح اهلدى 386: 1الوثقى 
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 .ه ال يذهب إىل النارولكن   ،ةيدخل اجلن  

يف  ة أوا يف اجلن  الناس إم   ن  أهذا من التكل فات، والقرآن يذكر  اإلنصاف أن   إال أن  

 نت مواقعهم يف اآلخرة يفي  بون أو أصحاب يمني أو كشامل، وقد بُ ا مقر  م إم  النار، وأهن  

ي، والتارخي ي املوروث احلديثيفولد الزنا هلا حضور واضح  ةاهرة والنار، وظاجلن  

قاب ا وقوانني الثواب والعيالقرآن الكريم وأطلق الوعود والعطا ارش إليهفكيف مل يُ 

 التخصيص؟!عن  اءباإليفهم منه قد إطالقًا 

ابن الزنا  ن  بحراين والشيخ جواد التربيزي من أوالغريب ما ذكره الشيخ يوسف ال

وهذا من تّسية الذهنية ، ثاب يوم القيامة يف النار، أي يكون ثوابه منهان يُ املؤم

ريم، العام للقرآن الك جة، وكل ه خمالف للمزاىل الذهنية الكالمي  إة االعتبارية الفقهي  

ه ال أن  و ،كشارة ملثل هذه املصائر لولد الزناإن كان يف بعض الروايات الضعيفة إو

: قال بكر أيب عن ،حر   بن وبأي  وكذلك خرب ، ت والدتهة إال من طابيدخل اجلن  

 ام يعرف رجل معنا: عجالن بن اهلل عبد فقال عجالن، بن اهلل عبد ومعنا عنده اكن  

 إن» :فقال له، قالليُ  ذلك ن  إ: فقلت «تقول؟ ام»: فقال زنا، ولد هن  إ: ويقال نعرف،

 ويؤتى ،جهنم وهج هعن يرد   صدر، من النار يف بيت له يبن كذلك ذلك كان

 .«هبرزق

ة  اجلن  العربة يف ن  له إىل آخره بأح من أو  ده خمالف ملنطق القرآن الكريم الصافهذا كل  

لف واهلل ال خي ،اهلل وعد الذين آمنوا باجلن ة وبأن   ،والنار هو اإليامن والعمل الصالح

                                           
 )لكن قبل التمييز(. 406: 1؛ واآلميل، مصباح اهلدى 158: 5( انظر: األنصاري، الطهارة  1)

 .203: 2؛ والتربيزي، تنقيح مباين العروة )كتاب الطهارة( 197ـ  195: 5( انظر احلدائق  2)

 .267ـ  266: 3( راجعها عند احلر  العاميل، الفصول املهمة  3)

 . وهي ضعيفة السند بمحمد بن خالد الربقي وغريه.149: 1( الربقي، املحاسن  4)
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ب! .امليعاد ه بناء وما قيمة حيات ومل أفهم معنى وضعه يف النار يأتيه رزقه دون أن يعذ 

 عىل هذا اخليار القهري؟!

ه ة، أما يف مثل ما نحن فيجراؤها يف األحكام الرشعي  إة التخصيص يمكن وعقلي  

 ،هذا التأكيد القرآين وغريه، وأن ليس لإلنسان إال ما سعى فهو صعب جدًا بعد كل  

د اهلل أتقاكم ، وأن  أكرمكم عنرىيُ  سوف هسعي ن  أخرى، و تزر وازرة وزر أه الوأن  

منا بني آدم وو نا كر   .ةهذا فضاًل عن منطق العدل اإلهلي الذي تؤمن به العدلي   ..أن 

ق هذه الروايات وأكشك     ه ال مجبن  أيف وضعها، حتى لو قلنا ب من هنا فال أصد 

فإن  ، ص بغري ولد الزنا، كام ذكره السيد اخلمينيوأن  وعده خيص   ،عىل اهلل الثواب

نجاته مثله مثل سائح بني ، كرواية عدم ظاهر بعض هذه الروايات هذا خيالف

نعال ال وأن  ه أسوأ من الكلب واخلنزير، خري فيه، وأن   عدم وجود أي  رواية إرسائيل، و

ة يف ابن عي  بل يشري إىل ظاهرة واق ،ل بالثوابة التفض  فهذا ال يرتبط بقضي  خري منه، 

 السياق سياق عدم دخول ة، ولو كانالعدلي  الزنا، ويناقضها الواقع اخلارجي ومنطق 

ه ابن الزنا يف ذاته، بل لناسب مدح ملا ناسب ذم   ،لعدم وجوب الثواب عىل اهلل ؛ةاجلن  

 عطى الثواب.ه مثل اآلخرين غايته ال يُ وتصويره كأن  

ما ذكره السيد اخلميني، من أن  هذه النصوص يمكن فهمها ضمن سياق  ثامنًا:

ت بالكفر وأريد منه العصيان، ككفر تارك الصالة مثاًل، لتي عرب  الروايات الكثرية ا

 .فال موجب حلملها عىل الكفر االصطالحي

النصوص استخدمت كلمة الكفر، إال  لو أن  به هذا الوجه يمكن األخذ  إال أن  

                                           
 .470ـ  469: 3( كتاب الطهارة  1)

 .469: 3( اخلميني، املصدر نفسه  2)
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ه دًا، وبأن  ه ال خري فيه أبوبأن   ،ه نجسوبأن   ،املوجود بني أيدينا هو احلكم عليه بالنار أن  

 منه، عال خريوبأن  الن ،له سفينة نوحأسوأ حاالً من الكلب واخلنزير حتى مل تتحم  

وغري ذلك، وهذه األلسنة ـ برصف النظر عن سائر املناقشات ـ رش  من غريه، وبأن ه أ

ل التأويل الذي افرتضه السيد اخلميني  .، كام هو واضحال تتحم 

ن قبل يامسلب منه اإلولد الزنا يُ  حاول بعضهم ختريج هذه األحاديث بأن   تاسعًا:

 .موته، وهلذا كانت هذه هي أحكامه

بة ت  األحكام املرت ه لو كانت هذه هي النكتة يف كل  وقد أجاب عنه املريزا اآلميل بأن  

أثر الوالدة  ، وختصيصعليه لكان يفرتض ترتيب متام آثار اإلسالم عليه قبل وفاته

 .من الزنا يف اآلخرة

ه فلامذا ورد أن   ،كذلكاألمر ه لو كان أن  إىل كالمه رمحه اهلل يف ويمكن أن نض

 م فيه، فهذا خالف منطق العقاب القرآين.يف النار يتنع   يوضع له بيٌت 

ثر يف العامل للواقع، فهناك أوالد زنا كُ  ( مناقٌض خرب الكرخي )رقم  إن   عارشًا:

م ال يسمعون هبم أساسًا، بغضون أهل البيت، ال يُ  اهر ظ والبغض التقديري غريُ ألهن 

 فيهم. قغري متحق  التي ذكرّتا هذه الرواية اجتامع اخلصال الثالث إن  بل ة، من الرواي

ا  حادي عْش: حاول بعضهم ـ كالسيد املرتىض ـ أن يفّس  هذه النصوص بأهن 

إخباٌر عن واقع حال ابن الزنا، ولو أظهر اإليامن والصالح، فهي خترب عن أن  كل  ابن 

ا هو يسء وخبيث، وخيتار الفساد، مهام ظهر لنا صالح حاله، وهلذا ال نرت ب عليه زن

 .آثار العدالة ولو بدت لنا؛ إلخبار الشارع لنا بأن ه غري عادل واقعاً 

                                           
 .246ـ  245: 2( اآلميل، املعامل املأثورة  1)

ل، غاية املراد يف 502ـ  501 سبيل املثال ـ: املرتىض، االنتصار: ( انظر ـ عىل 2) ؛ والشهيد األو 
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بأن  ذلك مآله إىل سلب االختيار يف الفهم العقالئي؛ إذ ما هذه الصدفة  وجياب

 باخلصوص خيتارون الفساد ليحرموا منالتي التأمت بحيث جعلت كل  أوالد الزنا 

ا  ؛فهذا ال ُيفهم إال برضب من تأثري اخللقة عليهم ؟!اجلن ة وال يشذ  منهم أحد ألهن 

القاسم املشرتك بينهم. والغريب أن  السيد املرتىض يرد  بعض األخبار يف الباب بأهنا 

لم؟! مفيدًا للع ري كيف قبل بخرب )ال يدخل اجلن ة ابن زنا( واعتربهدآحادية، وال أ

فهذه تأويالت وتكل فات يف كيفية اخلروج من مأزق هذه النصوص التي ختالف 

 منطق القرآن ومنطق العقل السليم.

م،  ثاين عْش: أن  األحاديث حُتمل عىل أن  املراد هو فاعل الزنا ذكر بعضهم كام تقد 

 ال ولد الزنا، كام يقال: بنو اإلسالم، وهم املسلمون.

فأي  ُمراجع أللسنة هذه الروايات يرى وضوحًا يف أن ه يراد منها ابن  وهذا غريب،

 !؟الزنا، بل ما معنى أن ه كذلك إىل سبعة آباء أو ولده وولد ولده، وأمثال هذه التعابري

الت مرجعه إىل كشعورهم بصعوبة فهم هذه األحاديث وفقاً ألصول  فام ذكر من التأو 

ة احلديث الشيعة اإلسالم والقرآن والعقل، وهي أحادي ث رواها العرشات من أئم 

والسن ة، حيث ذكر السيد عيل امليالين أسامء مخسني من كبار علامء أهل السن ة نقلوا 

 .هذه األحاديث يف كتبهم

ذكر السيد عيل امليالين املعارص، أن  هذه األحاديث ُيفهم منها الكالم  ثالث عْش:

ن حصول حالة الصالح يف ابن الزنا يف حاالت عن احلالة الغالبة، ومن ثم ال متنع م

 .قليلة

                                           
 .329: 3رشح نكت اإلركشاد 

 .381ـ  379: 1( انظر: استخراج املرام  1)

 .374ـ  373: 1( انظر: املصدر نفسه  2)
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ا مل تأخذ بعني االعتبار جمموعة لزنا املواقف من ابن ا وهذه املحاولة جي دة، لوال أهن 

يف خمتلف األبواب، فإن  صدور مثل هذه النصوص سوف ييسء البن الزنا الصالح، 

م عليهم سيئني، ثم نقوم باحلك فام الفائدة يف إعالمنا بأن  أكثر أوالد الزنا سيكونون

م يف جهن م،  م رش  من وعىل ساللتهم وجذورهم بأهن  وبأن  النعال خري منهم، وبأهن 

ونخلق وعيًا اجتامعي ًا سلبي ًا منهم، غريهم، وبأن ه ال خري يف بدهنم وال روحهم.. 

ة العدال ! فأينبحيث يوجب ذلك خلق فضاء غري سليم جتاه الصالح من أوالد الزنا؟

 يف هذا املوضوع؟!

فالسؤال الرئيس هنا: لو صح  هذا التحليل فلامذا ختربنا النصوص هبذه الطريقة 

ة عليه علاًم أن  ابن الزنا إذا كان مسلاًم يدخل اجلن ة ولو دخل  ؟!ثم حتكم هبذه احلد 

ًة نتيجة عدم صالحه، عىل املشهور بني علامء اإلسالم د مع أن  النصوص ت ،النار مد  ؤك 

، بل كيف نجمع هذا التفسري مع مثل حديث سائح بني بداً أ عدم دخوله اجلن ة عىل

م، وخرب زرارة  إرسائيل املفروض أن ه كان صاحلًا؟! وكذلك مع خرب الديلمي املتقد 

 يبمه وال برشه وال يشء منه، وخرب أالدال  عىل أن  ابن الزنا ال خري فيه أبدًا ال يف حل

يًا خدمجة أن ه ال يطيب ولد ال زنا أبداً وأمثال ذلك. فهل هذه النصوص ختلق وعياً صح 

ا ختلق وعيًا سلبي ًا،  ها أن ه وظاهرجتاه ولد الزنا يف املجتمع لو عاكشها الناس أو أهن 

 مسلوب اخلري مطلقًا؟!

ونحن ال نملك أي  دليل علمي عىل أن ه بالفعل أوالد الزنا أغلبهم فاسد،  ،هذا كل ه

د هذا األمر، ولو كان املعيار هو الغلبة، فمن أين ومل نقم بأي  إحصاء  علمي يؤك 

ة  نشأت هذه الغلبة؟ فلو نشأت من كونه ابن زنا عدنا إىل أصل اإلكشكالي ة العقدي 

العدلي ة، ولو نشأت من الفضاء االجتامعي املحيط حيث ال يرتب ى بطريقة سليمة، 
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قة وغريهم،فهذا أمٌر يشرتك معه فيه الكثري من أطفال الشوارع وأ فام  بناء األرس املمز 

ة عىل ابن الزنا؟! بل لو كان هذا هو السبب لكان  هو املوجب لرتكيز النظر هبذه احلد 

الالزم بالرشيعة أن تدعو الحتضان ولد الزنا وخلق فضاء أرسي بديل له حذرًا من 

مه لنا النصو احلديثية  صانحرافه، مع أن  اجلو  العام يوحي بعكس ذلك متامًا، فيام تقد 

 يف باب ولد الزنا عمومًا.

إن  فرض أن  األحاديث حتكي عن احلالة الغالبة يف ابن الزنا غري  وبعبارة أخرية:

ا ستكون جائرًة يف حق  ابن الزنا الصالح الذي يقرأها أو  معقول؛ إذ فضاًل عن أهن 

ه اجلن ة ليسمعها، ال معنى هلا يف مثل خرب سائح بني إرسائيل، وال يف مثل عدم دخو

م منه، فالصالح يدخل اجلن ة، وملاذا مع صالحه يوضع  أو وضعه يف بيت يف النار يتنع 

يف بيٍت يف النار؟! كام أن ه ال يتناسب ذلك مع سياق خرب الديلمي، وال خرب زرارة 

بعده. بل لو كانت العربة بالغلبة لكان األنسب اإلكشارة إىل ذلك، حفاظًا عىل املعايري 

 يف الثواب والعقاب، نظرًا حلساسية املوضوع ودفعًا ألي  التباس يف الفهم.القرآني ة 

فإذا كشهد الشهادتني فهو مسلم  ،ح أن  ولد الزنا كسائر الناسيفالصح ،وعليه

كًا  ،ة العامة يف هذا السياقكًا بالقواعد الرشعي  ب عليه آثار اإلسالم، متس  وترتت   ومتس 

لنا اإلسالم الواقعي والظاهري معًا، دت حد  بالكثري من النصوص التي أيضًا 

مشريًة  نت معايري الثواب والعقاب عند اهللبالنصوص الكثرية التي بي  كذلك كًا ومتس  

العربة عنده باإليامن  ه كريم جواد، وأن  وأن   ،ه يفي بوعدهوأن   ،اهلل ال يظلم إىل أن  

جر أحسن حاالً عند املولد الفاسق الفا والعمل الصالح، وإال يلزم أن يكون طاهرُ 

لعاميل ا الورع كسائح بني إرسائيل! وهلذا قال احلر   اهلل من ولد الزنا الصالح التقي  

 .ة هو جمازاة ولد الزنا بعمله ال غرياملوافق لقواعد العدلي   بأن  

                                           
 .268: 3( انظر: احلر  العاميل، الفصول املهمة  1)
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عة قد تواملاملسلمني أن  نقل يف التاريخ ومل يُ  تمعاّتم تعاملوا مع أوالد الزنا يف جمرش 

فقتلوهم أو أخذوا منهم اجلزية أو بحثوا يف فقههم من هذه الزوايا،  ،ارم كف  عىل أهن  

عة فام نى ورود مع بل لو كان كافرًا وارتكز كفره الواقعي أو الظاهري يف أذهان املترش 

الناس أو ال يقيض، فإن  مثل هذه النصوص تشري إىل إرادة أهل  ه ال يؤم  النصوص بأن  

كان كافرًا معلوم الكفر ولو ظاهرًا ملا كانت حاجة هلذه  ، ولوالبيت حرمانه من حق  

 .ب عليه آثار اإلسالمه ال ترتت  زوا عىل كفره وأن  النصوص، بل لرك  

عالقاته مع  ةلكانت ظاهرـ مرتكزًا يف األذهان ولو الظاهري ـ لو كان كفره بل 

ث ع أن حتنا ال نجد ذلك، ومل نسممع أن   ،يف النصوص من حيث النكاح الناس باديةً  د 

ربهم زهم عن املسلمني ويعتمن أوالد الزنا يف املجتمع العريب يمي   اإلسالم عن موقٍف 

، كيف وسيكون االبن ـ ولو كان صغريًا ـ كافرًا حمرومًا من اجلن ة و ظاهراً لارًا وكف  

ومن كثري من احلقوق املدني ة، بل قد يقال بنجاسته، بمقتىض إطالق هذه النصوص، 

 األم مسلامن قد يدخالن اجلن ة لو تابا!فيام األب و

، إن إن  ولد الزنا يستعمل×: »خرب ابن أيب يعفور، قال: قال أبو عبد اهللكام أن  

، هو املوافق للقرآن واألوفق «جزي به عمل خريًا جزي به، وإن عمل رشاً 

 ه ضعيف السند أيضًا.بالقواعد، لكن  

سالم، ى منه اإله مسلم ويتأت  يثاق أن  يضاف إىل ذلك أن  مقتىض الفطرة وأخذ امل

ة تسل   ثاب،  يُ ال ب منه توفيق اإليامن ولو غالبًا، ثم يعاقب أوفلو كانت والدته القهري 

ة عليه أمام اهلل  فهذا خالف املنطق الفطري الديني، وخالف منطق إلقاء احلج 

عىل كونه  ، ولكن ا رأينا يف النصوص ترتيب اآلثار عىل سوء أعامله وكفره السبحانه

                                           
 .238: 8( الكايف  1)
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 .ولد زنا

ل وأدجلة ـ وإن ني أعتقد بأن  أي  كشخص يقرأ  ، هذه النصوصـ بدون تكل ف وتأو 

سيشعر بشكل واضح بمنافاّتا للمناخ القرآين اجليل  يف موضوع قيمة اإلنسان، وأن ه 

ال أنساب يوم القيامة، وال عربة بكل  هذه املعايري، بل العربة بالعمل الصالح الذي 

 ليصدر من مجيع البرش كل  حسب طاقته، وأن  اهلل ال يظلم أحداً كشيئًا، فتخي  يمكن أن 

سك لو جاء حديث يقول: ال خري يف كردي  وال عراقي وال فاريس ولن يروا فمن ن

ة وجتده منسجاًم مع ثقافديث النعال خري منهم، فهل تقبل هبذا احل ، وأن  بداً أاجلن ة 

وعًا تعتربه موض وأعادل يف التعامل مع الناس، العدل واإلحسان واملنطق القرآين ال

 ؟! هله وال تعمل به مطلقاً أىل إأو تكل علمه 

وإذا كان الغرض منه احلد  من الزنا بتخويف الزانيني، فلامذا تكون الطريقة بظلم 

 وتشويه صورة االبن الذي ال ناقة له وال مجل يف كل  ما حصل؟! 

تؤثر  نا عىل الولد يف اجلملة فهناك أكشياء كثريةوإذا ُاريد بيان التأثري السلبي للز

ة يف النصوص حوهلا؟!   سلبًا يف اجلملة عىل بني البرش ومل نجد هذه احلد 

ع ذلك عىل فعل  وإذا ُاريد عدم تعاطف الناس مع أوالد الزنا بحيث ال يشج 

الفاحشة، فإن  هذا يكون عىل حساب ابن الزنا نفسه، السيام بعد حرمانه من مجلة 

حقوق مدني ة عىل رأي الكثري من الفقهاء كام سوف نرى بعون اهلل، فاألفضل أخذه 

من والديه واحتضانه بدل تركه منبوذًا يف املجتمع بخلق ثقافة سلبي ة جتاهه، األمر 

ه فيام فعاله؟! فنحن عندما نحكم  عه عىل الذهاب خلف سن ة أبيه وأم  الذي سيشج 

دما ن ننقذه منه، وعنأعىل الفساد ونغريه به بدل  عههبالكه الدائم أو الغالبي نشج  

نا نقول له بماج يف املجتمع اإلسالمي وكأدنحكم بكفره فنحن نحرمه من االن أن  ن 
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ج مثل ، ولو كان النبي يرو  ن تذهب لتندمج يف جمتمع كافر كي تشعر بذاتكأعليك 

زنا  نون أوالدهذه املفاهيم فقد يصد  بعض الناس عن الدخول يف إسالمه عندما يكو

ة ليست كل  هذه املنظومة حتى يف ديانة غري اإلسالم. أ ربك تمن املالحظات النقدي 

 وثوقنا بصدور هذه النصوص وتدفعنا لعدم األخذ هبا؟!

إن ني أحتمل أن  صدور هذه النصوص جاء يف العرص العبايس الذي كثرت فيه 

زنا، فاختلقت هذه النصوص الفاحشة حدًا عظياًم، وازداد احلديث فيه عن أوالد ال

ا أتت لتدين بعض الشخصيات التارخيية التي يراد  ملواجهة هذه الظواهر، أو أهن 

ر كثريًا يف عدد من  ا منسوبة آلبائها، وهذا أمٌر تكر  امها يف أدائها عرب اّتامها بأهن  اّت 

ز احتامل الوضع ل كام هو معروف، وهذا كل ه يعز   الشخصي ات حتى يف الصدر األو 

 يف هذه األحاديث ويفقدنا الوثوق هبا.

ار اإلسالم آثوعليه، فالصحيح هو القول بكون ولد الزنا كسائر الناس يف ترتيب 

الح يامنه وعمله الصإن ه حياسب عىل أوفقًا لسائر القواعد الْشعي ة، وعليه أو الكفر، 

 .، فال يصح  إطالق القول بكفرهال غري

 جلمعةاولد الزنا للجماعة و إمامة 

زنا ال يكون إمامًا للجامعة وما هو أن  ابن الاإلمامي ة فقهاء لعل  املعروف بني 

خذت فيه اجلامعة كصالة اجلمعة، دون متييز يف ذلك بني املأمومني طاهري املولد اُ 

 .وغريهم. بل قد اد عي عليه اإلمجاع

ا فقهاء أهل السن ة، فذهب بعضهم إىل كراهة إمامة ولد الزنا لك از، م جتقد  لو  ن هأم 

يس ل، مستندين إىل أن  ولد الزنا ة، وبعض الشافعي  و املعروف من مذهب األحنافوه

 .ةجلامعالناس من ا يف تقديمه تنفري أن  ، وفه فيغلب عليه اجلهلله أب يثق  
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و وه ،ولكن يكره أن يكون إمامًا راتباً  ،ال تكره إمامتهوذهب آخرون إىل أن ه 

 ولعل ه رأي الشافعي أيضًا.، ةاملعروف بني املالكي  

يه، ، رشط توف ر سائر الصفات فإمامته مطلقاً وذهب أمحد واحلنابلة إىل أن ه ال تكره 

، ي، والزهرعطاء، وسليامن بن موسى، واحلسن، والنخعي وهو املنسوب أيضًا إىل

  .وغريهم ، وداود، وابن املنذر، وإسحاقوعمرو بن دينار

الرشط عادًة يف كلامّتم بطهارة املولد، وبناًء قهاء عن هذا الكثري من الف وقد عرب  

ألصالة عدم الطهارة، وسوف  ه؛ز الصالة خلفيف طهارة مولده مل جت عليه، فلو كشك  

د ومل تأخذ قي ،هذا خمالف للنصوص التي أخذت قيد أن ال يكون ابن الزنا نرى أن  

ذا ، ولعل ه هلنا عند الشك  يكون طاهر املولد، إذ يمكن استصحاب عدم كونه ابن زأن 

يد كشار لذلك كل ه السأال يعلم كونه ابن زنا، كام  فّس  بعضهم رشط طهارة املولد بأن

 .حمسن احلكيم

اإلمامي ة عن أهل البيت، حيث ال  واملستند يف اْلكم هنا جمموعة من الروايات

ة، وهلذا اعتمد، توجد رواية سني ة يف املوضوع ـ أينا كام رـ  السن ةأهل  وال رواية نبوي 

ة غري ساملة؛ ألن  املفروض أن  إمام اجلامعة يمكن أن  عىل وجوه استحساني ة اعتباري 

 نشرتط فيه علمه بالصالة وصالحه، ومن ثم  ال داعي لْشط زائد مثل طهارة املولد

رًا الفرتاض جهله  إلحراز علمه وصالحه، كام أن ه لو كان عدم وجود األب معه مرب 

 !؟حيث يلزم أن نقول بعدم جواز إمامته ،فام هو العمل يف اليتيم بالدين،

                                           
: 1؛ والعناية 157: 1؛ وبدائع الصنائع 191: 1: الطربيس، املؤتلف من املختلف ( انظر 1)

؛ واألم 235: 1؛ واملنتقى 178: 1؛ واملدونة 181: 4؛ و املجموع 182: 2؛ وهناية املحتاج 350

 .33: 2: واملغني 430: 2؛ والتاج واإلكليل 274: 2؛ واإلنصاف 193: 1

 .320: 7( انظر: مستمسك العروة الوثقى  2)
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 أهم الروايات هنا ما ييل:ف عىل أية حال،و

ون ؤم  مخسة ال ي»، قال: ×عن أيب عبداهلل الرواية األوىل: معتربة أِّب بصري،

 .«حال: املجذوم واألبرص واملجنون وولد الزنا واألعرايب الناس عىل كل  

 .ومعتربة من حيث السند ،لداللة عىل املطلوبوهي واضحة يف ا

 ..ه:، قال: قلت ل×عن أيب جعفر الرواية الثانية: معتربة زرارة ـ عىل املشهور ـ

أحدكم خلف املجذوم واألبرص واملجنون  ال يصيل  ×: »: وقال أمري املؤمننيفقال

 .«املهاجرين واملحدود وولد الزنا، واألعرايب ال يؤم  

الداللة عىل املطلوب أيضًا، وسندها معترب عىل املشهور، وفيه وهي واضحة يف 

ي إبراهيم بن هاكشم  .القم 

وقد يقال بأن  ظاهرها النهي عن الصالة خلف هؤالء، وهو ال يالزم بطالن 

ة، يف ظرف اجلامعة، ال أنه يبطل الصالة واجلامع تكليفي مستقل   الصالة، فلعل ه حكمٌ 

، وسيأيت.ال تنظر نظرة ح :قولككمتامًا   رام وأنت تصيل 

ون ؤم  مخسة ال ي»أنه قال: × عن أيب جعفر الرواية الثالثة: خرب حممد بن مسلم،

الناس، وال يصل ون هبم صالة فريضة يف مجاعة: األبرص واملجذوم وولد الزنا 

 .«واألعرايب حتى هياجر، واملحدود

؛ لضعف د اخلوئيكام أكشار السي ،ه ضعيف السندوهذا اخلرب دال  أيضًا، لكن  

                                           
 .422: 1؛ واالستبصار 375: 3( الكايف  1)

؛ وانظر: مستدرك الوسائل 378: 1؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 376ـ  375: 3( الكايف  2)

6 :464. 

 .378: 1( كتاب من ال حيرضه الفقيه  3)

 .399: 2ق 5( اخلوئي، املستند، كتاب الصالة ج 4)
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 ح للتأييد.فيصل، عىل ما هو الصحيح، ىل حممد بن مسلم يف املشيخةإطريق الصدوق 

ة ال ت  س»يقول: × قال: سمعت علياً  ة،الرواية الرابعة: خرب األصبغ بن نبات

ة من ه األم  ة يف هذوا الناس، وست  ة ال ينبغي ]هلم[ أن يؤم  م عليهم، وست  ينبغي أن يسلَّ 

لوط، فأما الذين ال ينبغي أن يسل م عليهم: فاليهود والنصارى، أخالق قوم 

هون  وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب اخلمر، والرببط والطنبور، واملتفك 

 ،وا من الناس، فولد الزناالذين ال ينبغي أن يأم   ابسب  األمهات، والشعراء. وأم  

، واألعرايب بعد اهلجرة، وكشارب اخلمر، واملحدود  .«، واألغلف..واملرتد 

وهذه الرواية ضعيفٌة من السند، حيث وقع يف طريقها أبو مجيلة، وهو املفضل بن 

 صالح الضعيف املتهم.

إن كان وهذا التعبري و ،«ال ينبغي»يضاف إىل ذلك أن  الوارد يف الرواية هو تعبري 

 داللته يف ني  عأيضًا، فال يتوالتنزيه ه يستعمل يف الكراهة يصلح إلفادة احلرمة، إال أن  

ري ورد يف نفس التعب ز هذا االحتامل أن  ة، ويعز  املقام عىل احلرمة التكليفية والوضعي  

ه ال خالف يف جواز السالم عىل األصناف الستة التي م عليه، مع أن  موضوع من ُيسل  

 ضعيفة.ـ سندها ـ ك، فداللة هذه الرواية ولو بعضها عىل األقل   ذكرت يف ذلك

ث النوري عن كتاب جعفر بن حممد بن رشيح، مسة: ما أورده املحد  الرواية اخلا

الناس: املحدود، وولد  ال يؤم  »أنه قال: × عن أيب عبداهلل ة،عن عبداّلِل بن طلح

 .«الزنا، واألغلف، واألعرايب، واملجنون، واألبرص، والعبد

ن ب لعدم وضوح الطريق أساسًا، بل عدم ثبوت وثاقة جعفر ؛وهذا اخلرب ضعيف

اخلرب ف ،هدي فهو جمهول احلالنعبد اهلل بن طلحة إن كان هو ال حممد بن رشيح، كام أن  

                                           
 .638فات الّسائر: ؛ وانظر: مستطر331( الصدوق، اخلصال:  1)

 .464: 6( مستدرك الوسائل  2)
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 ضعيف سندًا، ومصدرًا.

د بذلكويضاف إىل ذلك كشذوذ هذا اخلرب يف موض وجود  ، معع العبد، حيث تفر 

 .روايات معارضة له فيه

× بداهللن أيب عع عن عبداّلِل )عبيد اّلِل( اْللبي، الرواية السادسة: خرب العياَش

بالناس، مل حيمله نوح يف  ينبغي لولد الزنا أن ال جتوز له كشهادة، وال يؤم  » قال:

 .«ل فيها الكلب واخلنزيرالسفينة، وقد مَح 

 إىل احللبي، مضافًا إىل لعدم وضوح طريق العيايش ؛واحلديث ضعيف السند

 .كام قلنا سابقاً ـ بمالحظة ذيله ـ ضعفه متنًا 

عًة لو أن  أرب»يقول: × قال: سمعت أبا جعفر سابعة: صحيحة زرارة،الرواية ال

كشهدوا عندي عىل رجل بالزنى، وفيهم ولد الزنى حلددّتم مجيعًا؛ ألن ه ال جتوز 

 .«وال يؤم  الناس ،كشهادته

ة الداللة والسند.  وهي تام 

جتوز  هلعن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا،  : خرب عيل بن جعفر،منةالرواية الثا

 .«نعم، )ال( جتوز كشهادته، وال يؤم  »كشهادته؟ قال: 

 وسيأيت احلديث عن هذا اخلرب يف كشهادة ولد الزنا.

الواردة يف ابن الزنا من حيث إمامته للجامعة، ويمكن العمدة هذه هي األحاديث 

 :ذكر بعض التعليقاتهنا 

لالتعليق األ  أن  ل بروايات الباب بق اإلصفهاين عىل االستدالاملحق   هأوردما  :و 

                                           
 .148: 2( تفسري العيايش  1)

 .245ـ  244: 6؛ وّتذيب األحكام 396: 7( الكايف  2)

 .377ـ  376: 27( تفصيل وسائل الشيعة  3)
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هذه الروايات قد ورد فيها تعداد مجلة من األكشخاص مم ن ال ينبغي الصالة خلفهم، 

بعض من ورد ذكره قد ثبت جواز الصالة خلفه، ودل ت عىل ذلك الروايات  مع أن  

األخرى، وذلك مثل األبرص، والروايات التي مل تضم مثل األبرص غري معتربة 

ال »مثله فهو املعترب سندًا، ومع هذا كيف نفهم من وحدة التعبري ، وما ضم  هنا السند

إرادة احلرمة، بعد اجلزم بعدم إرادّتا جدًا يف «.. ال يصيل أحدكم خلف« »ونيؤم  

 .مورد األبرص؟ وهلذا احتاط الشيخ اإلصفهاين يف املسألة

 ملسألة.ي يف اوهذا االكشكال وارٌد وعريف أيضًا، وال أقل  من تضعيفه الوثوق النهائ

وهلذا مل ُيفت  الكثري من الفقهاء بعدم جواز الصالة خلف العبد واألغلف واملجذوم 

واألبرص، رغم ورود هذه العناوين يف هذه الروايات هنا، وإذا التأمت عناوين 

دة يف رواية وبعضها ثبت فيه عدم اإللزام، وجاءت ضمن تعبري واحد، فإن   ،متعد 

وثوق بداللة هذا التعبري عىل اإللزام، فعندما يقول: مخسة ال الـ عرفًا ـ ذلك يضعف 

ون الناس، ثم ثبت باألدل ة ن اثنني منهم كان النهي فيه كراهتي ًا، فإن  األخرى أ يؤم 

نعم،  اية.ة يصبح غري عريف مع وحدة التعبري يف الرولزام يف البقي  داللة التعبري عىل اإل

 فهم الوجوب ونحوه بالعقل ال يتم  هذا الكالم، عىل منهج مدرسة املريزا النائيني يف

.  لكن نا نراه منهجًا غري عريف 

(، إذ مل يرد فيها ضم  هذه وهذا اإلكشكال ال يسلم منه عدا صحيحة زرارة )رقم 

ا بقية الروايات فقد تبني  حاهلا.  العناوين إىل ولد الزنا، أم 

ة التعليق الثاين:  وايات ر هنا سبعة، وبينها ثالثها يف نفسإن  عدد الروايات الدال 

د الظن ي الواح صحيحة السند عىل املشهور، وروايتان عندنا، فعىل مبنى حجي ة خرب

                                           
 .208( اإلصفهاين، صالة اجلامعة:  1)
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ا عىل مبنى حجي ة اخلربيمكن األخذ بالصحيح من األحاديث،  ه، املطمأن  بصدور وأم 

ذا ايات هروثامين يف مورد بحثنا، مع فإن  هذا القدر يصعب حتصيل اطمئنان بصدوره 

 حاهلا:

حة صحي)أو ثالث( اثنتان ست )أو مخس( روايات ضعيفة السند، وبينها  أ ـ

ة ثالثة( السند، وواحدة  لة عىل من الصحيحتني ضعيفة الدال)بل اثنتان لو قلنا بصح 

م.  اإللزام كام تقد 

 واحدة من جمموعة الروايات ضعيفة املتن، وهي الرواية السادسة. ب ـ

 عيفة الداللة أساسًا يف نفسها.الرواية الرابعة ض ج ـ

ل  ،(، ضعيفة الداللةـ  ـ  ـ  كل  من الروايات رقم )  د ـ وفقًا للتعليق األو 

م ها إىل سائر نصوص باب اجلامعة ورشوط اإلماماملتقد   .، أي بضم 

وعليه ففي احلقيقة مل يسلم رواية دال ة غري ضعيفة املتن، إال صحيحة زرارة )رقم 

ال تكفي للوثوق بالصدور، وعليه فُيلتزم بوجود توجيه عام بعدم (، فلوحدها 

 إمامة ولد الزنا، لكن  هذا التوجيه غري إلزامي.

وربام يتأي د ذلك كل ه بأن ه لو صدر عن النبي  مثل هذا احلكم يف العرص النبوي )بعد 

جود ظاهرة والبناء عىل عدم بقاء يشء من الدين مل يبني  بوفاته(، ألثار أسئلًة يف ظل  

أوالد الزنا يف املجتمع العريب وفقًا لبعض اآلراء، ومع ذلك ال نجد عينًا وال أثرًا 

د مؤي د وليس بدليل. ة، ولكن  هذا جمر   لذلك يف النصوص النبوي 

لو راجعنا هذه الروايات مجيعها، عدا خرب زرارة، فسوف نجد  التعليق الثالث:

لوات راد به الصوهذا التعبري من القريب جداً أن يُ  ،«إمامة الناس»راً وهو تعبرياً متكر  

ة، مثل صالة اجلمعة والعيدين وصلوات املساجد مجاعًة، أما صالة اجلامعة التي  العام 
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فال يظهر من هذه  ،أكشخاص أو لشخص واحٍد يف البيت أو غريه ةعضتكون لب

ض له يه للصلوا. األحاديث التعر  ة ال ت العاموبعبارة أخرى لعل  املمنوع هو تصد 

 يدًا.ل جفتأم  وهو ما توحيه كلمة )الناس( الواردة يف هذه النصوص، ملطلق اجلامعة، 

االئتامم باملجذوم واألبرص واملحدود  ننعم، خرب زرارة ورد يف هني املأمومني ع

يساعد  ل هولع ،«املهاجرين واألعرايب ال يؤم  »و.. فال تفيد ذلك، لكن يف آخرها تعبري 

 حيتمل خرب العيايشكام أن  ل الذي أثرناه يف فهم هذه األحاديث، عىل االحتام

 ة الذاتية.اخلصوصي  

لو راجعنا هذه الروايات فسوف نجد هلا لسانني: لسان هني  التعليق الرابع:

ي لإلمامة، أو هني اآلخرين عن االئتامم هبذا الشخص،  الشخص نفسه عن التصد 

ون الناس، وهنا حيتمل أن  يكون املورد حوفالنًا ال  اً فالن ولسان اإلخبار بأن   اًم كيؤم 

ي أو ترك االقتداء، ال أن  ذلك مجعل صالة اجلامعة غري  تكليفيًا يف ترك التصد 

ر ما ورد يف روايات أخهنا   الرواياتيف ب عليها اآلثار، فلم يردة وال ترتت  عمرشو

هم هنا هو عدم جواز فمن عدم ترتيب آثار اجلامعة عىل هذا االقتداء، وعليه، فام يُ 

ة اجلامعة لو حصلت وتم  االقتداء. ي له وعدم جواز االقتداء به، ال عدم صح   التصد 

اًء نب واْلاصل: إن  حظر إمامة اجلمعة واجلامعة عىل ولد الزنا مل يثبت بوجه معترب

ية اخلرب باملطمأن  ب ، وإن كان هو األفضل احتياطًا للروايات هردوصعىل حِّص حج 

ة ،الواردة د االحتياط يف الصلوات العام   .ويتأك 

 ولد الزنا شهادة 

خذ فال تؤ ،عدم نفوذ كشهادة ولد الزنا ولو كان عادالً اإلمامي ة فقهاء املعروف بني 
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كشهادته باألمر اليسري وال بغريه، سواء عرف ولد الزنا بالصالح أم مل يعرف به، 

ا  .كونه صاحلاً وذهب بعضهم اىل قبول كشهادته يف األمر اليسري مع  لعل  ن ة فهل السأأم 

ا كشهادته عىل غري الزنقبول كشهادته عىل الزناـ عدا املالكي ة ـ املعروف بينهم  ا ، وأم 

 .فهي مقبولة عندهم باالتفاق حسبام يبدو

 وقد استند يف ذلك ـ أي منع شهادته ـ لوجوه، أبرزها:

 اإلسالمَ  رشوط الشهادة   من القول بكفره وعدم إسالمه، مع أن   ل:الوجه األو  

 واإليامن يف الشاهد.

م بأن   وجياب ة القول بكفر ولد الزنا، وفاقًا للمشهورعدم ه قد تقد  ال ف ،صح 

 موجب لعدم األخذ بشهادته من هذه الزاوية.

ة الواردة يف املقام  ، وهي:الوجه الثاين: النصوص اخلاص 

فقال:  جتوز كشهادته؟أزنى ولد العن × قال: سألت أبا جعفر خرب أِّب بصري،ـ  1

ا جتوز. قال: «ال» ال اللهم ال تغفر ذنبه، ما ق»، فقلت: إن  احلكم بن عتيبة يزعم أهن 

ِمَك َوإِنَّ ﴿ اهلل عز وجل  للحكم بن عتيبة: ر  لََّك َولَِقوم  .«﴾هخ لَِذكم

السندي  صالح بنبو ،وطريق هذا احلديث يف الكايف ضعيف بسهل بن زياد تارةً 

ن للشيخ الطويس طريق آخر للحسني بن سعيد األهوازي عن أمحد بن أخرى، لك

ح طريق الشيخ إعن أيب بصري، وقد كن   ،عن أبان ،محزة  .ن سعيدىل احلسني با مل نصح 

                                           
؛ وأسنى املطالب 226: 6م ؛ واأل226: 4؛ وتبيني احلقائق 269: 6( انظر: بدائع الصنائع  1)

؛ والتاج 529: 8؛ واملحىل  594: 3؛ ورشح منتهى اإلرادات 427: 6؛ وكشاف القناع 355: 4

: 6؛ ومواهب اجلليل 173: 4؛ وحاكشية الدسوقي 186: 7؛ ورشح اخلريش 179: 8واإلكليل 

161. 

 .244: 6؛ وانظر: ّتذيب األحكام 395: 7، و400: 1( الكايف  2)
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عن أبان،  ،جعفر بن بشري عن ،كام رواه الصفار يف البصائر عن السندي بن حممد 

 أيدينا البصائر التي بنيصحيح لو غضضنا الطرف عن أصل ثبوت نسخة  وهو طريٌق 

 اليوم.

ورواه الكيش عن حممد بن مسعود، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن العباس 

بجعفر بن حممد بن  عن أبان، وهو ضعيٌف  ،بن عامر، عن جعفر بن حممد بن حكيم

 حكيم.

 وهي: ،أبان إىل طرق أربعةوعليه، يكون هلذا احلديث 

 د وابن السندي.ـ طريق الكليني الضعيف بسهل بن زيا أ

 ىل األهوازي.إب ـ طريق التهذيب الضعيف بطريقه 

 صحيح.وهو  ،ارج ـ طريق الصف  

 .بمحمد بن جعفر بن حكيم الضعيف يشـ طريق الك د

ة هذا األربعةوبتعاضد الطرق  قى إىل أبان، لكن ه يب احلديث يمكن القول بصح 

 .ظ وانتبهحديثًا آحاديًا من أبان إىل أيب بصري إىل اإلمام، فالح

 غرابة، فلامذا الدعاء عىل املسلم بأن ال يغفر اهللبعض النعم، متن هذا احلديث فيه 

دعى له باهلداية والركشاد ذنبه؟! أليس من األنسب بثقافة اإلسالم والقرآن أن يُ 

ه وبعضها يت همه بالكذبإال إذا قيل بأن  النصوص متعد   والغفران؟ وأن ه  ،دة يف ذم 

اً   .بالغ السوء جد 

ثم ما عالقة اآلية القرآنية بام نحن فيه؟ إال عىل تفسريها بأن  القوم يراد منهم أهل 

ريف بفهمها الع مع أن ه خالف ظاهر اآلية الكريمةكام جاء يف بعض الروايات، البيت، 

واستخدام القرآن لكلمة قوم، واضح يف املعنى الواسع النتامء الرجل ، والعريب
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ملتن من فالرواية ملتبسة الده، ال يف خصوص أهل بيته، وقبيلته وعشريته وأهل ب

ا إذا قلنا بأن ه غري عريب وأن ه  وجهة نظري. ، وأم  هذا إذا قلنا بأن  احلكم بن عيينة عريب 

موىل امرأة من كندة، فقد ينظر احلديث إىل أن ه ال يعرف العربي ة وال يفقه حتى يفتي، 

د وقومه، ولكن  هذه الطريقة يف النقد تبدو غري واضحة،  وإن ام يعرفها العريب، أي حمم 

ت هذه اآللي ة يف تقويم األكشخاص، للزم الطعن يف كثري من غري العرب يف  فلو صح 

أمر االجتهاد، إال إذا قيل بأن  ذلك جاء بعد الفراغ عن عدم فقاهة احلكم بن عيينة، 

 ال مطلقًا.

ولد الزنا مطلقًا كام هو ة حال، فاحلديث دالٌّ عىل عدم نفوذ كشهادة وعىل أي  

 واضح.

 .«ال جتوز كشهادة ولد الزنا×: »قال: قال أبو عبداهلل خرب حممد بن مسلم، ـ 2

 أن  بمرارًا قلنا نا إال أن   ،رواته ثقاتاً  السند وإن كان كل   والداللة واضحة؛ غري أن  

رسال، إلوجود كشبهة  ؛رز فيه اتصال السندال حُي  ،ما يرويه حممد بن عيسى عن يونس

ة الرواية.فال دليل يُ   ثبت صح 

لو أن  أربعًة كشهدوا »يقول: × قال: سمعت أبا جعفر صحيحة زرارة، ـ 3

وال  ،ه ال جتوز كشهادتهعندي عىل رجل بالزنى، وفيهم ولد الزنى حلددّتم مجيعًا؛ ألن  

 .«الناس يؤم  

ه عىل شهادتواخلرب دال  عىل عدم نفوذ كشهادة ولد الزنا، وحيتمل اختصاص ذلك ب

هاب ، السيام بعد ذللغاية البعيدذاك لكن ه ليس ب د احتاملالزنا فقط، وإن كان جمر  

                                           
 .511: 2؛ وانظر: دعائم اإلسالم 396ـ  395: 7، والكايف 244: 6األحكام ( ّتذيب  1)

 .245ـ  244: 6؛ وّتذيب األحكام 396: 7( الكايف  2)
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 .بعض علامء أهل السن ة إىل ختصيص رفض كشهادته بخصوص كشهادته يف الزنا

ال، »لته عن كشهادة ولد الزنا، فقال: قال: سأ× عن أيب عبداهلل خرب اْللبي، ـ 4

 .«وال عبد

 ىل األهوازي، ولكن ه صحيح عند املشهور.إطريق والسند ضعيف بال

هذه الرواية ضعيفة الداللة هنا؛ ألن ه تعارضها جمموعة من  ولكن قد يقال بأن  

م  ة عىل نفوذ كشهادة العبد واململوك، واملذكورة يف حمل ه، وتقد  الروايات املعتربة الدال 

 والكلبايكاينوئي اخل ان:ام أفاده السيد، كتلك الروايات بمالك موافقة القرآن

ن فهم مفمن الصعب بعد ذلك وبعد وحدة سياق التعبري أن يُ  ،وعليه ،اوغريمه

ًا، فإذا قبل الفقيه بذلك هناك  نفي كشهادة ولد الزنا يف هذه الرواية عدم نفوذها جد 

 ازداد وهن داللة هذه الرواية هنا يف موضوعنا، بمالك وحدة السياق والتعبري.

لولد الزنا  ينبغي»قال: × عن أيب عبداهلل م، عن اْللبي،املتقد   خرب العياَش ـ 5

 ، مل حيمله نوح يف السفينة، وقد محل فيها الكلببالناس أن ال جتوز له كشهادة، وال يؤم  

 .«واخلنزير

م وسندها ضعيف  ، وكذلك متنها، فراجع.كام تقد 

هادة ولد  تقبل كشوعليه فال ،بينها روايتان معتربتان وعليه، فهناك مخس روايات

م، ويشء  الزنا. لكن يقابل ذلك بضعف متن الرواية اخلامسة بلحاظ ذيلها كام تقد 

متن الرواية األوىل كام أملحنا، وكذلك ضعف داللة الرواية الرابعة التساؤل حول من 

                                           
 .244: 6( ّتذيب األحكام  1)

؛ والكلبايكاين، كتاب 127من موسوعة اإلمام اخلوئي(:  41( راجع: مباين تكملة املنهاج )ج 2)

 .192الشهادات: 

 .148: 2لعيايش ( تفسري ا 3)
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بعد ضم  روايات العبد، مع احتاملي ة معارضة الروايتني اآلتيتني قريبًا ولو معارضًة 

مع إفادة عمومات القرآن والسن ة إىل جانب نص  الشيخ الطويس اآليت، لة، يف اجلم

فتحصيل اليقني بالصدور يف حرمان ولد الزنا قبول كشهادته لو قلنا بوجود عموم، 

مطلقاً من الشهادة، مشكٌل، نعم عىل مبنى حجي ة خري الواحد الثقة ال إكشكال يف عدم 

 نفوذ كشهادة ولد الزنا.

ة بشهادته عىل حيتمل ـ وو، هذا لو بعيدًا ـ أن تكون قضية منعه من الشهادة خاص 

فالنًا هو ابن زنا؛ نظرًا الحتامل املصلحة يف ذلك، وارتفاع احتامل الكذب  الزنا أو أن  

 يف الشهادة.

 غري أن  هذه املجموعة من الروايات تعارضها جمموعة أخرى وهي:

عن  ×، قال: سألت أبا عبداهللاهلل عن عيسى بن عبد ،بانأخرب  الرواية األوىل:

 .«ال جتوز إال يف اليشء اليسري، إذا رأيت منه صالحاً »كشهادة ولد الزنا، فقال: 

طريق الطويس إىل ة عىل تصحيح ته مبني  وداللة احلديث واضحة، وصح  

م، هوازي، األ احلر العاميل احتمل فيه  لكن  وهو صحيح عند املشهور كام تقد 

د كونه بع صًا لسائر الرواياتبل يمكن االلتزام بكونه خمص   ،ب له، وال موجالتقية

 .أضيق دائرًة منها

ا من اليشء اليسري والكثري ليس وقد أورد السيد اخلوئي عىل مضمون الرواية بأن  

ذ ما من يشء إال وهو صغري إ ؛ة نسبيةة، بل هي أمور إضافي  األمور التي هلا واقعي  

م بالنسبة ليشء وكثري بالنسبة  ،الرواية هآلخر، فال فائدة من هذا املضمون الذي تقد 

                                           
 .244: 6( ّتذيب األحكام  1)

 .376: 27( تفصيل وسائل الشيعة  2)
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ال ي إكشك. ويظهر من السيد السبزواري ـ ولو تلوحيًا ـ تبن  فيوكل علمها إىل أهله

 .السيد اخلوئي هنا

صحيح، وهو ما ذكره السيد كاظم  وقد أجيب عن هذا اإلكشكال بجواٍب 

، رفعفريجع فيه إىل ال ،ةيم العرفي  مفهوم اليسري وغريه من املفاه من أن   ،احلائري

 إىل مقتىض العمومات السابقة. هه يسري يرجع فيوما مل حيرز أن  

ىل سقوط كشهادة ولد الزنا مطلقًا، فال إمفاد هذا احلديث يرجع  وذكر بعضهم أن  

ليشء ا تعارض بينه وبني الروايات السابقة أصاًل حتى بالعموم واخلصوص؛ ألن  

ه خالف الظاهر ؛ فإن  ة له، فال معنى للشهادة فيه، وفيه ما فيهمالي   لقًا الاليسري مط

 .جدًا، وإن ذهب إليه العالمة احليل

وز لته عن ولد الزنا، هل جتعن أخيه، قال: سأ الرواية الثانية: خرب عيل بن جعفر،

 .«نعم، جتوز كشهادته، وال يؤم  »كشهادته؟ قال: 

د الزنا مطلقًا، نعم ال يكون إمامًا، فيعارض ظاهر هذا احلديث نفوذ كشهادة ول

ة، وهلذا  مة بأمجعها معارضةً األحاديث املتقد   احلر  العاميل وغريه عىل  هلمحتام 

 .التقية
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 هذا اْلديث يواجه مشاكل: ولكن  

الذي يروي احلمريي هذا اخلرب « مسائل عيل بن جعفر»إن  الوارد يف كتاب  أوالً:

بل لقد نقل ذلك عن مسائل عيل بن جعفر  .«دته وال يؤمال جتوز كشها»عنه، أنه 

، فيتعارض النقل يف احلديث الواحد من الراوي الواحد، وال العاميل نفسه احلر  

 أقل  من التساقط، فنبقى عىل داللة املجموعة األوىل من الروايات بال معارض.

الوسائل عن قرب اإلسناد، العاميل كذلك يف  الرواية أعاله نقلها احلر   إن   ثانيًا:

، «ال جتوز كشهادته وال يؤم»املوجود يف طبعة قرب اإلسناد للحمريي هو:  لكن  

 ومعه يتساقط النقالن يف هذا اإلطار.

وهذه املناقشة جيدة لو ثبت طريق لقرب اإلسناد املوجود بني أيدينا اليوم، وإال 

 ذا احلديث هبذه الصيغة له.فة هلمر، لكن عىل أية حال، هي قرينة مضعِّ كشكل األأ

الرواية ترجع بحسب صيغة األخذ بشهادة ابن الزنا، إىل عبد اهلل بن  إن   ثالثًا:

يفة وعبداهلل بن احلسن مل تثبت وثاقته، فتكون الرواية ضع ن جعفر.باحلسن، عن عيل 

 السند.

وهبذا ـ مع إعراض املشهور عن هذه الرواية ـ تسقط عن االعتبار؛ واألرجح 

وإن كان  .ل التصحيف يف نسخة صاحب الوسائل، كام أفاده بعض العلامءحصو

قول: )نعم(، يناسب بعده اإلثبات أكثر مما يناسبه النفي، إذا كان السؤال بصيغة 

                                           
 .308: 13؛ ورياض املسائل 177: 27؛ ومهذب األحكام 110

 .191( مسائل عيل بن جعفر:  1)

 .377: 27( تفصيل وسائل الشيعة  2)

 .298( قرب اإلسناد:  3)

 .379: 6( انظر: التسرتي، النجعة يف رشح اللمعة  4)
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اإلثبات، فيسألك كشخص: هل تذهب إىل السوق: فتقول: نعم أذهب، وال تقول: 

قول: نعم مجوز، وال نعم، ال أذهب. ويسألك كشخص: هل مجوز لبس احلرير؟ فت

تقول: نعم ال مجوز، هذا هو مقتىض العادة الغالبة يف طريقة التعبري، حتى لو كان 

ًا.  االثنان صحيحني لغًة ونحوي 

ل إىل اآلن عدم نفوذ كشهادة ولد الزنا مطلقًا، وعىل أبعد تقدير أخذ واملتحص  

رب املعلوم ثقة، دون اخل، عىل مبنى حجي ة خرب الواحد الظن ي الكشهادته يف األمر اليسري

 .صدوره

كشهادة ولد الزنا إذا كان عدالً : »ذكر الشيخ الطويس أن   ،ه يف مقابل هذا كل هإال أن  

 صحابنا يدل  عىل أنه الأأخبار  ، لكن  مقبولة عند قوم يف الزنا ويف غريه، وهو قوي  

 .«ل مذهبنايقبل كشهادته.. وقال بعضهم: ال تقبل كشهادة ولد الزنا.. واألو  

حيث قال بعد نقل كالم الشيخ  ،ي هذا الكالمويظهر من الشهيد الثاين تبن  

د معارضة أخبار أصحابنا ال يقتيض الرجوع جمو»الطويس:  دول قواه؛ جلواز الععام  ر 

ه العدول واضح؛ فإن  عموم عن األخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثريًا، ووج

ة من الكتاب والسنة عىل قبول األ كشهادة العدل ظاهرًا يتناول ولد الزنا، ومن ثم دل 

إىل . وهذا املوقف من الشهيد الثاين جاء بعد ذهابه «ذهب إليه أكثر من خالفنا

 خرب واحد قارص الداللة عنده. عدا ،ضعف سند األخبار عىل مبانيه

هنا أك يف اعتامد الشيخ الطويس التقوية هنا، عىل السيد الطباطبائي كشك   لكن  

 كالمه. آخر ه غري واضح بعد ضم  ، لكن  له ٌب مذه

                                           
 .228: 8( الطويس، املبسوط  1)

 .224: 14( مسالك األفهام  2)

 .308: 13( رياض املسائل  3)
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حد أه أن  ال سيام و ،ة حال، فام أفاده الشيخ الطويس غري واضح عىل مبانيهوعىل أي  

ه يرى هذه األخبار أخبارًا آحادية ال الذين رووا لنا أخبار ولد الزنا، ما مل نقل بأن  

فال  علوم الصدوراملخصوص ة هو ترقى إىل مستوى العلم بالصدور، واخلرب احلج  

 يعمل هبا.

ن كشاء إ عىل جممل نصوص ابن الزنا، م أبحاثنا هذه تعليق إمجايل  اوسيأيت يف خت

 اهلل تعاىل.

لرد  كشهادة ابن الزنا يف الزنا نفسه،  ،ما ذكره بعض علامء أهل السن ة الوجه الثالث:

له يف يكون مثوجود من ، بمعنى هم باحلرص عىل التأيس  ولد الزنا مت   أن  حيث ذكروا 

ا اإلنسان إذا كان له من يشاركه يف صفة خف ت عليه املصيبة؛ ألهن  ، وأن  كونه ولد زنا

 أن ب  من فعل قبيحًا فإنه حي ت هالت، فالعادة أن  ت هانت، وإذا ندرت وخص  إذا عم  

عليه ، ويزنني هن  النساء كل   ت الزانية لو أن  ود   :يكون له نظراء فيه، كام قال عثامن

 يود   هبالرغبة يف مشاركة غريه له يف كونه ابن زنا مثله، وبأن   ولد الزنا متهامً يكون 

دم كشهادته هنا لع رد  ، ومن هنا فليس ةمعر  بني الناس، حتى ال تلحقه اكشتهار الزنا 

التي ال تنفك  عن كونه ابن زنا، وهلذا أيضًا بل هو لوجود التهمة  ،ر رشط العدالةتوف  

وا   .ق بالزنا كالقذف واللعانا يتعل  م كشهادته يف كل  رد 

فضالً عن االط راد الدائمي، فليست عقدته يس بغالبي إن  هذا الكالم ل واجلواب:

ر التهمة فيام لو أراد أن يشهد عىل  ة بالزنا، فيمكن تصو  من الزنا، بل من الولدي 

ا أصل الشهادة عىل  زنا فال الكشخص بأن ه ولد زنا؛ ألن  يف ذلك منفعًة مفرتضة له، أم 

                                           
؛ 161: 6؛ ومواهب اجلليل 186: 7؛ ورشح اخلريش 179: 8( انظر: التاج واإلكليل  1)
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عالقة هلا بتهمته بدرجة قوي ة، بل لو صح  هذا األمر للزم عدم قبول كشهادة الزاين ولو 

يف قضايا الزنا، وعدم قبول كشهادة القاتل يف قضايا القتل، وعدم قبول  ،تاب وأصلح

كشهادة الزوج يف االنتصار لزوج آخر عىل زوجته وهكذا، وهذا باب ُيعلم من الرشع 

ًا.عدم تبن يه إال   يف حاالت حمدودة جد 

ة إن ام هي يف ظل  جمتمع حمافظ معني  بقضي ة النسب،  هذا مضافًا إىل أن  فكرة املعر 

ة وعيب يف كونه ولد زنا بحيث  فال يمكن التعميم ملجتمعات مل تعد ترى كثري معر 

يصل األمر إىل حد  رغبته بتعميم هذه احلال، فهذا الوجه استنسايب ال ينشأ من نص  

 ضح، وال من دليل مط رد وال غالبي.وا

ل عدم قبول شهادة ولد الزنا، بناء عىل حجية خرب الواحد الظن ي الثقة،  واملتحص 

ا عىل مبنى حجي ة اخلرب املعلوم بصدوره، فإن  األخبار هنا ال ترقى إىل مستوى اليقني  أم 

ظات بصدورها، وهي ال تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، وفيها بعض املالح

مة، نعم الظن  القوي موجود، لكن ه ال يكفي عىل هذا املبنى، والشهرة واضحة  املتقد 

 املدركي ة هنا.

 الزنا ولددية  

رهم ديته ثامنامئة د ن  أدية ولد الزنا هي دية املسلم، وذهب بعضهم إىل  املعروف أن  

ه ن  أدريس إ دوق واملرتىض، فيام يظهر من ابني، وهذا هو مذهب الصمثل دية الذم  

ة ؛ال دية له  ، وأن  عىل رأيه هانطالقاً من كفر ذلك عنده و أن  دب، ويألصالة براءة الذم 

درًا إال ما خرج بالدليل، ومل خيرج ابن الزنا بدليل بعد عدم هكافر يذهب  كل   دم

 األخذ هبذه الروايات هنا يف الباب.

                                           
 .352: 3( الّسائر  1)
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 بعض الروايات، وهي: واملستند النّص  هنا هو

عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد  ة األوىل: خرب جعفر بن بشري،الرواي

قال: ثامنامئة درهم مثل دية اليهودي والنرصاين »عن دية ولد الزنا. × اهلل

 .«املجويسو

 .وهذه الرواية هي بعينها ما نقله الشيخ الطويس عن جعفر بن بشري أيضاً 

بو عن بعض مواليه قال: قال يل أ ميد،الرواية الثانية: خرب عبد الرَحن بن عبد اْل

 .«دية ولد الزنى دية اليهودي ثامنامئة درهم×: »احلسن

زنى دية ولد ال»قال: × عن جعفر الرواية الثالثة: خرب إبراهيم بن عبد اْلميد،

 .«دية الذمي ثامنامئة درهم

ن الدية كولثالث العمدة يف املقام، وهي تتفق يف الداللة عىل اهذه هي الروايات 

 ثامنامئة درهم، فيام دية املسلم عرشة آالف درهم.

 وذلك: ،هنا والبحث يف هذه الروايات سندًا مهم  

لقول وال ا ،الرواية األوىل مرسلة، ومراسيل جعفر بن بشري غري معتربة إن   ـ 1

 .يف علم الرجال قناهمشاخيه، كام حق   وثاقة كل  ب

 اإلرسال أيضًا كام هو واضح.أما الرواية الثانية فهي ضعيفة ب ـ 2

وأما الرواية الثالثة، فهي التي اعتمد عليها السيد اخلوئي هنا فوافق الصدوق  ـ 3

 يف سند الرواية عبد الرمحن بن واملرتىض، وخالف املشهور، والسبب يف ذلك أن  

                                           
 .317؛ وانظر: املصدر نفسه: 153: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه  1)

 .315: 10(ّتذيب األحكام  2)

 ( املصدر نفسه. 3)

 ( املصدر نفسه. 4)
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. رواة كامل الزيارة، فتصبح الرواية معتربة عنده ة عىل وثاقة كل  محاد، ووثاقته مبني  

وعدوله هو الصحيح ـ كام  ،خر عمرهاي أوأوحيث عدل السيد اخلوئي عن هذا الر

قناه  يف الرجال ـ هلذا تكون هذه الرواية ضعيفة السند أيضًا. حق 

وعليه ففي الباب ثالث روايات ضعيفة السند، فال حيصل وثوق بالصدور 

ية د صحيح أن  فالمع معارضة خرب ابن سنان اآليت، يعارض العمومات والقواعد، 

 بت أحكامه عليه.ولد الزنا املسلم دية املسلم، وإذا كان كافرًا رت  

لته فقلت أقال: س× بن سنان، عن أيب عبداهلللكن يبقى يف املقام رواية عبداهلل 

، «الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ىيعط»له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟ قال:

 .«اإلمام»قال:  ه مات وله مال فمن يرثه؟قلت: فإن  

 دياتال ا تعارض كاًل من العمومات واملطلقات الواردة يفوهذه الرواية يبدو أهن  

ديته ثامنامئة درهم من جهة ثانية،  مة الدالة عىل أن  من جهة، والنصوص الثالثة املتقد  

 هلذا البد أوالً من حل  مشكلة تنافيها، وقد ذكرت حلول:

أن  وجه اجلمع هو أن  هذه  ، منهـ(الكاكشاين )املدين  هذكرما  اْلل األول:

ة بمن مل يبلغ من ولد الزنا ويظهر الشهادتني، فيام سائر الروايات حتمل  الرواية خاص 

ده، والوجه يف ذلك أنه لو كان بالغًا متأ  إن  جًا فاًل متزو  هعىل ما بعد بلوغه وتشه 

 .رياثه لإلماممرياثه يكون لزوجته وأوالده، مع أن  الرواية جعلت م

ه ال كشاهد له يف النص أبدًا، فكام هو حمتمل كذلك حيتمل لكن   ،وهذا اجلمع ممكن

                                           
 .207: 2( مباين تكملة املنهاج  1)
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وإمكان اجلمع ال  ،أن يكون هذا اخلرب كشاذًا يعارض جمموع أخبار اإلرث والديات

ة اجلمع هبذه الطريقةويسا عىل أن  اإلنفاق عليه ال خيتص  بحال الصغر، بل  ،ق صح 

لة البلوغ وما بعده، حيث يظل  الولد عادًة يف عهدة والديه هو مفهوم يشمل حا

 نفقان عليه.يُ 

هـ( وغريمها، وانساري )الطباطبائي والسيد اخلما ذكره السيد  اْلل  الثاين:

وهذا قد يقل  عن ثامنامئة  ،املنفق ما أنفق ىه يعطمقتىض هذا احلديث هو أن   من أن  

تعني  في ،سلم أحياناً أخرى، وهذا مرفوٌض باإلمجاعدرهم أحيانًا، وقد يزيد عن دية امل

 .الثامنامئة درهم

ل هذا احلديث بقرينة اإلمجاع عىل محكثر غرابة من سابقه، إذ أوهذا اجلمع 

ته ثامنامئة دي عىل خالف الظاهر جدًا، فلامذا مل يقل اإلمام يف اجلواب بأن   الثامنامئة محٌل 

 قة الغريبة؟!وملاذا استعاض هبذه الطري !درهم؟

 ،قصد هنا تضعيف هذا احلديث باإلمجاع وإعراض العلامء عنه قاطبةقد يُ  ،نعم

 .وهذا ما فعله السيد اخلوئي حيث رد  علم هذا احلديث إىل أهله

 والصحيح يف التعامل مع هذا اْلديث أنه:

عها، األمر الذي يساعد يف كل  لالف خم أوالً:  روايات باب الدية واإلرث عىل تنو 

 املنع عن حصول الوثوق بصدوره.

ه خمالف التفاق الفقهاء قاطبة حسب الظاهر، مما يكشف عن اإلعراض إن   ثانيًا:

 عنه، األمر الذي يساعد أيضًا يف املنع عن حتصيل الوثوق بصدوره.

                                           
 .181: 6( جامع املدارك  1)
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، وهذا فيه غرابة  ثالثًا: إن  الزمه زيادة دية ولد الزنا ـ أحيانًا ـ عىل دية املسلم احلر 

 ، فيساعد عىل املنع عن حتصيلوغريه حيالف اجلو  العام لروايات ابن الزنا وكشذوذ

 وثوق بصدوره.ال

مل  هالرمحن، لكن   الشيخ الصدوق روى هذا احلديث عن يونس بن عبد إن   رابعًا:

ح بذلك أيضًا احلر  العاميل يف خامتة  يذكر طريقه اىل يونس يف املشيخة كام رص 

ىل إة طرق بطريق الصدوق، أما الشيخ الطويس فله عد  ، فيكون مرساًل الوسائل

د بن عيسى بن عبيد عن يونس، يونس،   نا بأن  وقد قللكن ها مجيعًا متر  تارًة بمحم 

رى وقع بل يشك فيه جدًا. وأخ ،الرجلني وإن كانا ثقتني لكن ال حيرز االتصال بينهام

ة عىل ني  ل فوثاقته مباألو   من إسامعيل بن مرار وصالح بن السندي، أما يف الطريق كل  

؛  ، وأما الثاين فوثاقته مبنية عىل كامل الزيارة، ومل يصح  ليس وتفسري القمي ومل يصح 

 .حتى نقول بوثاقته ن املشايخ املبارشين البن قولويهصالح بن السندي م

 الصدورال سيام عىل مبنى الوثوق ب ،فال يصح ،فاحلديث غري معترب السند ،وعليه

 .صحيحكام هو ال

ونتيجة البحث أن  ولد الزنا ديته دية غريه، إن كان مسلاًم أو غريه، حرًا أو غريه، 

 بال فرق بينه وبني غريه يف َشء؛ وفاقًا للمشهور.

 ولد الزنا وواليته مرجعّية 

 ًا للتقليد بحيث يرجع إليه غريه يف الفتوىعصبح مرجهل يمكن لولد الزنا أن يُ 

؟ وهل يمكن ـ بناًء عىل التفكيك بني و الة فيه أاملرجعي  مع اجتامع سائر رشائط 
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 ال؟ أوة ووالية األمر ـ أن يصل إىل منصب إمام املسلمني وويل األمر املرجعي  

كلَّف ه مفإن   ،االجتهاد بلغ ولد الزنا مرتبة ه ـ وطبقًا للقاعدة ـ لومن الواضح أن  

 مجوز للمجتهد الرجوع إىل و الظاهري، والأبالعمل برأيه؛ لقطعه باحلكم الواقعي 

 مالكالم يف رجوع غريه إليه، سواء كان هذا الغري قلياًل أ غريه كام هو واضح، إال أن  

 الد زنا؟ن أويكن املقلِّدومل وكان ابن زنا أم  ،كثرياً 

ة، لكن   الفقهاء يظهر منهم القول بعدم  وال توجد يف هذه املسألة نصوص خاص 

 ة والوالية.ي: املرجعي  ثبوت تويل  ولد الزنا منصبَ 

 دل ة:األواملستند يف ذلك جمموعة من 

 .اإلمجاع عىل عدم تويل  ولد الزنا هلذه املناصب الدليل األول:

ض أغلب العلامء هلذه املسألة سابقاً واضح فإن   وجوابه رز إمجاع فال حُي  ،ه مل يتعر 

 ما سيأيت من الوجوه خاللمن ا اإلمجاع حمتمل املدركية جدًا ذ، علاًم أن  هحقيقي  

 .األخرى

ة قول ولد الزنا وفتواه، وعدم واليته عىل غريه، أصالة عدم حجي   الدليل الثاين:

 :عدمي الولد الزنا حتت أصالتَ  فإن  هذا األصل خرج منه غري ولد الزنا قطعًا، فيظل  

 .عدم حجية الفتوى، وعدم الوالية

ة عىل حج   واجلواب: ة الدال   لفتوى وعىل ثبوت الوالية مل يذكر أي  ية اإن  األدل 

ًة لفظية أ غري لفظية، قيد طهارة املولد، فام هو املوجب لعدم  ممنها، سواء كانت أدل 

األخذ هبا يف مورد ابن الزنا؟! فال السرية العقالئية وال العمومات فيها يشء من هذا 

                                           
 .46: 1تمسك العروة الوثقى ( احلكيم، مس 1)

 .50( انظر: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي، املعامل الزلفى يف رشح العروة الوثقى:  2)
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ة يفالقبيل، نعم لو قلنا بكفر ولد الزنا أمكن احلديث عن ضعف بعض األ  بايب دل 

 التقليد والوالية.

 ةمن االستناد إىل دليل األولوي   ،ما ذكره غري واحد من الفقهاء الدليل الثالث:

ائر دًة بسذلك أن  الروايات الواردة يف بايب الشهادة وإمامة اجلامعة، مؤي  و، ىحوفوال

يهة باألولوي  ـ روايات ولد الزنا، ُيفهم منها  لوالية ملنصب ا ـ عدم إمكان تصد 

ن سمح له أن يكوسمح له أن يكون كشاهداً وال إمام مجاعة، كيف يُ فإذا مل يُ  ،واملرجعي ة

ر ف  ن؟! هذا مضافًا لتإمامًا للمسلمني؟! أو كيف يسمح له أن يكون مرجعًا دينياً 

 .ة لهالطباع منه حيث ال مكانة اجتامعي  

مذاق  ن  بل يفهم منه أعرب  بعضهم عن هذا الدليل بتنقيح املناط االطمئناين، قد و

من  الوالدة لم منه أن  ع ُيعرشارع هو إرادة الكامل فيمن يتوىل  هذه املناصب، والشال

 .قبل يف مثل هذه املقاماتالزنا منقصة، وال تُ 

 هذا االستدالل نوقش من جهات: إال أن  

ي والً:أ  ةمالكات األحكام ليست حمرزة بالنسب من أن   ،ما ذكره السيد تقي القم 

اكشرتاط طهارة املولد يف مرجع التقليد،  ستفاد من هذا الوجه هو ظن  إلينا، وغاية ما يُ 

ة رشط طهارة املولدصالسيد تقي القمي عىل  وهلذا مل يبن    .ح 

                                           
؛ واملرعيش 236ـ  235؛ واخلوئي، التنقيح )االجتهاد والتقليد(: 50( انظر: املعامل الزلفى:  1)

املنتظري، دراسات يف والية ؛ و442ـ  437: 1النجفي، القول الركشيد يف االجتهاد والتقليد 

؛ ومصطفى اهلرندي، 54؛ وحممد سعيد احلكيم، مصباح املنهاج )التقليد(: 367ـ  364: 1الفقيه 

 .218ـ  216: 1الفروع من فقه أهل البيت )االجتهاد والتقليد( 

 .34: 1( مباين منهاج الصاحلني  2)
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ة، فإهن   النص،  ة منا تقوم عىل الداللة اللفظي  وهذا الكالم جيد، لوال فكرة األولوي 

ا ملته ة عىل عدم إماموالشهادة بنفسه داالً باألولوي  فيكون دليل منعه من إمامة اجلامعة 

فإن  العرف يفهم من حتريم تلك املنع عن هو أرفع منهام، مثل الوالية واملرجعية، 

 ىل تتميم بام سيأيت.ة السيد القمي جيدة لكنها حتتاج إفمناقشهذه، 

طالعة ما ، وهو الذي خطر ببايل قبل ملبعضه السيد رضا الصدرأكشار ما  ثانيًا:

أن  إمامة اجلامعة قد تكون هلا  ـمن ا  مع توضيح وتعديل يف البيانـ وحاصله  ،أفاده

ها الفقهاء لغريها بام يف ذلك الذين أخذوا برشط طهارة خصوصي   اّتا التي مل يّس 

غريه،  م  الصحيح، واملسافر ال يؤ املولد يف مرجع التقليد، فالضعيف املريض ال يؤم  

يف اخللقة،  غريه ولو لنقصٍ  غريه، وضعيف القراءة ال يؤم   ؤم  وذو العاهة ال ي

م األصبح وجهًا  غريه، ومع تشاح   غريه، واملحدود ال يؤم   واألغلف ال يؤم   األئمة يقد 

هذه  مع أن   ،أو األكرب سنًا، واألسبق إسالمًا وهجرًة ونحو ذلك من أحكام اجلامعة

ف كل ه يضع   ة، وهذامة املسلمني وال يف املرجعي  بجرياهنا ال يف إما مل يلتزم أحدٌ  بأمجعها

عاة  .ز ما ذكره السيد تقي القمي آنفاً عز  وي ،من القوة االحتاملي ة لألولوية املد 

ن ابإذا كان ة خرب الثقة وإال لزم عدم حجي  أيضًا،  اتشاهد خصوصي  للبل إن  

ة، فإنه لو كان معه كشاهدٌ الزنا بدليل األ ه، ين ما قبلت كشهادتآخر أو ثالثة آخر ولوي 

مل يذكروا  مع أهنم ؟!فكيف يؤخذ بخربه لوحده، ال سيام فيام ينقله عن املعصوم مثالً 

فتاء باب القضاء إىل باب اإل تّسيةة احلديث. فذلك يف مباحث خرب الواحد وحجي  

ات وقيود زائدة يف املسألة الحتامل وجود خصوصي   أو والية األمر ال كشاهد له؛

 ة.ي  ئالقضا

                                           
 .114( رضا الصدر، االجتهاد والتقليد:  1)
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م أن  أغلب الروايات التي م  وأ ا احلديث عن املذاق العام عند الشارع، فقد تقد 

لقرآن لبعضها مرفوض املتن خمالف  ل هذا املذاق العام ضعيفة السند، كام أن  تشك  

والعقل، وليس هناك ما هو دال  معترب إال ما جاء يف إمامة اجلامعة والشهادة واإلرث، 

املطلقات  دفهم منهام األولوية بام يقي  لني ال يُ األو  فيام  ،واألخري واضح اخلصوصي ة

م. .كام ذكرنا ص العموماتوخيص    فضاًل عن املناقشات فيهام كام تقد 

 املرجعية والوالية رفيع، فهذا ال الوالدة من الزنا منقصة ومقامُ  ا القول بأن  وأم  

اإلمام، ملرجع ويصح  عىل إطالقه، إذ كم من صفٍة هي منقصة ومل يشرتطوا عدمها يف ا

معروفة  بن زنا أو كانت أرستهاإلجتامعية، فلو كان أبوه اأم  سدي ةسواء يف املنقصة اجل

ي، بل مقتىض القواعد الدينية نحطاط األخالقي واالباال جتامعي جاز له التصد 

ة ومرجعي   ة العلم واإليامن والعمل الصالح يف تقويم الناس هو أصالة عدم العام 

القرآنية  ةجع إىل غري هذه الثالثة ما مل يثبت بدليل، فهذه هي املعياري  املنقصة بام ير

ة، فيام اعتبار ولد الزنا منقصة يف حد  نفسه ـ برصف النظر عام تقد   ـ هي ثقافة  مالعام 

 كشعبية أو عربي ة.

ة عند كثريين رشطًا يف إمام اجلامعة وال القايض وال الشاهد وال بل ليست احلري  

ا منقصة عرفي ة أيضًا، فكيف يليق أن يكون إمام إمام املسلمني  وال املرجع، مع أهن 

ة يف هذه يلزمه عدم عدم رشط احلري  إىل من ذهب  املسلمني مملوكًا لشخص؟! فكل  

 األخذ بروح هذا الدليل ـ أعني حديث املنقصة ـ هنا.

فيه  ه يكونوأن   يه،صد  تنع من ة زمنية أو عرفية متنعم، لو كانت هناك خصوصي  

ثانوي، وإنام الكالم يف اكشرتاط ذلك بالعنوان العنوان بالأمكن األخذ هبا  ،الفساد

يل.  األو 
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رًا تقليد املرأة وقضاءها، وإمامتها للمسلمني عض الفقهاء أجاز مؤخ  ب وامللفت أن  

يها املناصب العليا يف الدولة كرئاسة اجلمهورية والوزارات، مع أن   ص وارد الن أو تول 

 من اعتبار كشهادّتا. ضييقعدم إمامتها للرجال ويف الت أيضًا يف

التشكيك يف اكشرتاط طهارة املولد يف إمام اجلامعة تبعًا بعض م قد تقد   ثالثًا:

 فيها، فعىل اً ق اإلصفهاين، فيكون رشطًا كامليًا يف إمام اجلامعة ال أصلياً ولزومي  للمحق  

م التعليق عىل نصوص م ًا.كون طهارة املولد رشطًا كامليتة تقدير األولوي   نعه كام تقد 

 من الشهادة فال نعيد.

دينية ة والأغلب األنظمة الوضعي   من أن   ،ما ذكره بعض املعارصين الدليل الرابع:

ذلك هو مقتىض التناسب بني اخلليفة  ال تويل  ولد الزنا املناصب العليا، كام أن  

بذلك ، و×الدة حتى آدمة الوواملستخلف، أي املعصوم الذي تشرتط فيه رشعي  

 .زعيامً  الناس ال تريده يكون احلكم يف املقام موافقًا ألرقى املجتمعات؛ ألن  

ه إذا قصد هبذا التأييد أو حماولة التربير اإلقناعي للفكر الوضعي ومن إن   واجلواب:

يتأثر به، فال بأس، أما إذا قصد إقامة الدليل عىل ذلك أو جعل هذا سريًة عقالئية 

؟! عيلدليل رشلوحدها ذا غري واضح أبدًا، فمتى كانت القوانني الوضعية مفيدًة فه

من  هه دلياًل رشعيًا اجتهاديًا، رغم خلو  ظاهر العبارة يفيد جعل هذا كل   والغريب أن  

النصوص والرباهني، وكيف عرفنا رضورة هذه املناسبة باخلصوص بني اخلليفة 

الم إسيف نائب املعصوم، كغري مأخوذة  الكثري من الرشوط واملستخلف، مع أن  

 والديه مثاًل، أو كونه من بني هاكشم أو من قريش أو نحو ذلك، فهذا الوجه اعتباريٌّ 

                                           
. بقلم 218، 217ـ  216: 1الفروع من فقه أهل البيت )االجتهاد والتقليد( ( اهلرندي،  1)

 م.2011/ 1حسن السيد عز الدين بحر العلوم، دار الكوكب، بريوت، ط
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 هذا لو ثبت أن  القوانني الوضعي ة عندها مثل هذا األمر. ال يصلح لغري التأييد.

ال  هأن ُيلتزم برضورة كون ويل  األمر من قريش، ونفرتض أن   الدليل اخلامس:

يه؛ لعدم كونه قركشي ًا بعد  عالقة نسبي ة بني الزاين وأرسته، ويف هذه احلال ال يمكن تول 

 قطع الرشع عالقته النسبي ة.

وهذا الدليل مبنيٌّ عىل رضورة كون احلاكم من قريش، ومل يثبت إطالق هلذا 

ذي قد يطرح يل الالدليل، كام أن ه قد أثبتنا أن  العالقة النسبية ما تزال قائمة، فهذا الدل

 يف الوسط السن ي غري دقيق.

بالد  بيه عىل بعضألزياد بن × ولية اإلمام عيلتوقد يستند للجواز هنا ب ،هذا

 ه أحلقه معاوية بأيب سفيان.ه قد ورد أن  فارس، مع أن  

د ه ولد عىل فراش عبيمام مبارشًة بل واليه، وبأن  وأجيب بأن  الذي واله ليس اإل

، بل ةإحلاقه بأيب سفيان هو الذي كان عىل خالف املوازين الرشعي  والولد للفراش، ف

 .قد ورد ذلك يف بعض النصوص العلوية أيضًا، واملسألة فيها كالم يراجع يف حمل ه

لم يقم دليل معترب عىل اشرتاط طهارة املولد، ال يف املرجع وال يف إمام فوعليه، 

عدا  واالقتصادية واالجتامعية األخرىاملسلمني، فضاًل عن سائر املناصب السياسية 

م.  ما تقد 

 للقضاء الزنا ولدتولقي  

 اءمن فقه واحدٍ  ذهب غريُ  ،ةعىل غرار عدم تولية ولد الزنا لوالية األمر واملرجعي  

ا فقهاء أ إىل عدم تويل  ولد الزنا ملنصب القضاء أيضًا، ،رينام املتأخ  ، ال سي  اإلمامي ة م 

م  أهل السن ة فاملعروف يه القضاء، لكن  املالكي ة كانت لدىمل يمنعبينهم أهن   وا من تول 

                                           
 .326: 7؛ واحلدائق النارضة 364: 1( راجع: املنتظري، دراسات يف والية الفقيه  1)
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 حيكم يف ه الجتوز توليته غري أن  بعض فقهائهم بعض اآلراء، فذهب بعضهم إىل أن ه 

بالقياس عىل عدم قبول كشهادته يف الزنا عند  الزنا، وهذا قول سحنون، واستدل  

مت مناقشة أدل تهم هناك، وقالاملالكية يف الزنا  جتوز توليته وحيكمبأن ه  أصبغ ، وتقد 

اًل بأن  ،  مطلقاً ال يوىل  وقال أبو الوليد الباجي بأن ه وغريه،  رفعة  القضاء موضعمعل 

فيه. وقد حكم  ال تتسارع ألسن الناس بالطعن، وينبغي أن وطهارة كاإلمامة

 .كون القايض معروف النسبالشافعي ة باستحباب 

 إىل أمور:ط طهارة املولد يف والية القضاء، لقول باكشرتاواستند ل 

ة إمامته ـ 1  مؤيدًة باإلمجاع.، فحوى ما دل  عىل عدم قبول كشهادته وعدم صح 

م اجلواب عنه آنفًا فال  ق ب املحق  يد، ولعل  ملا قلناه هناك عق  نعوقد تقد 

 .«لفتأم  »اخلوانساري هنا بالقول: 

ةاأل بعد ضعف كل   ،لبايكاين هو العمدةاإلمجاع، حيث اعتربه السيد الكـ  2  .دل 

 .ة وغريهم صغرويًا فهو حمتمل املدركية، وفاقًا للعالمة مغني  ل  لو ُس وهو 

                                           
؛ 142: 7؛ ورشح اخلريش 173، 131: 4؛ وحاكشية الدسوقي 184: 5( راجع: املنتقى  1)

 .279: 4؛ وأسنى املطالب 219: 2والفواكه الدواين 

؛ والعراقي، رشح تبرصة املتعل مني )كتاب القضاء(: 418: 6( انظر: اليزدي، العروة الوثقى 2)

: 1؛ ومباين تكملة املنهاج 32: 1؛ والقضاء والشهادات )تقرير بحث اخلوئي للجواهري( 11

؛ واللنكراين، تفصيل 16؛ والتربيزي، أسس القضاء والشهادة: 40: 27 ؛ ومهذب األحكام11

؛ وفقه 77؛ واحلائري، القضاء يف الفقه اإلسالمي: 49الرشيعة )كتاب القضاء والشهادات(: 

 .97ـ  96: 1؛ وفضل اهلل، فقه القضاء 21: 25الصادق 

 .5: 6( جامع املدارك  3)

 .40: 27حكام ؛ وانظر: مهذب األ24: 1( كتاب القضاء  4)

 .62: 6( فقه اإلمام جعفر الصادق  5)
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ر من ولد الزنا إن   ـ 3  .جعله يف مثل هذا املنصب فال يصح   ،الناس تتنف 

 .يق العراقكام يقول املحق   ،د وجه اعتباري استحساينهذا جمر   إن   واجلواب:

من  ةلئال يوهن يف أنظار العام   ؛هذا ما يقتضيه رشف هذا املنصب اخلطر إن   ـ 4

 .فهو جملس ال مجلسه إال نبي أو وّص نبي ،الناس

مزجتها  أن تغري  بنيت عىل مصالح ومفاسد، وعىل الناس أإن  الرشيعة  واجلواب:

يًا عىل وا اجتامعرب  اآلخرين ت سلب الناس حقوقهم ألن   ملصالح الرشيعة، وال يصح  

ط منصب القضاء، وإال لزم ة فال يسقحالة ولد الزنا حاالت فردي   وضع ما، عىل أن  

ن منصبه يف القضاء أمام ما من كشأنه أن يوه ن ال يتصف القايض بكل  اكشرتاط أ

مل يلتزم به ما ن ال يكون من أرسة يوجد حزازة اجتامعية من جهتها! وهذا الناس، كأ

 أحد.

بني ولد  فيهاملنصب خطرًا ال يبلغه إال نبي أو وّص نبي، فهذا ال فرق وأما كون 

هو بالعلم واإليامن والعمل إن ام ة واإلمامة القرب من منصب النبو   الزنا وغريه؛ ألن  

أما ومثله  ،الصالح، فلو أثبتا كفر أو خبث ولد الزنا يف نفسه لربام صح  هذا الكالم هنا

 ا االستدالل يف املقام.سائر الناس فال يصح  هذمثل 

م روايات كفر ولد الزنا بالوضع ق العراقي الذي اّت  املحق   والغريب أن  

واالختالف وكشن  عليها هجومًا عنيفًا بتهمة معارضتها للكتاب والسن ة القطعيني، 

مقتىض العمومات جواز تويل  ولد الزنا للقضاء، إذ ال قصور فيها وال  ومع إقراره بأن  

                                           
 .40: 27( مهذب األحكام  1)

 .305( رشح تبرصة املتعل مني:  2)

 ( املصدر نفسه. 3)
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، ومل أفهم إىل رشط طهارة املولد ـ األدل ةكل  لك يميل ـ بعد رد  ختصيص، مع ذ

 !الوجه فيه

 اص  مثل تويل  ابن الزنا له خبسقوط هيبة منصب القضاء  مضافًا إىل أن   ،ههذا كل  

نى فال مع ،هناك جمتمعًا ال يقف عند هذه األمور ببعض املجتمعات، فلو فرض أن  

ه هلذا االستدالل  نبغي التفصيل هنا ال إطالق الكالم.، فكان ييف حق 

ة دليل الفحوى يصبح حرمانه  ،ومع عدم وجود نصوص يف املقام، وعدم صح 

َرى﴿من منصب القضاء مصداقًا لقوله تعاىل:  َر أخخم ، كام يرى ﴾َوالَ َتِزرخ َواِزَرة  ِوزم

 .العالمة مغنية

 .انرصاف الدليل عن ولد الزنا ـ 5

هو موجب هذا االنرصاف؟ فإذا كان قل ة وجود ولد الزنا  ذ ماوهذا غري واضح؛ إ

ه، واذا ر يف علم أصول الفقر  كام ق ح ملنصب القضاء، فهو ال يوجب االنرصافاملرتكش  

ة تدل  فيام ه غري مسلم أريد أن   م إسالم ولد الزنا ، فقد تقد  «رجل منكم»عىل  األدل 

أيضًا، فلم يظهر الوجه يف دعوى ظاهرًا وواقعًا، بل املستدل  هبذا الدليل يرى ذلك 

ل ب ،االنرصاف بعد كون ابن الزنا جمتهدًا عاملًا عادالً مسلاًم مؤمنًا ذكرًا وغري ذلك

، هي ًا كام ذكر بعض الفقهاء املعارصينحتى دعوى كون هذا االنرصاف بدوي  

ولد الزنا  أي فقهي ملا خطر عىل بال أحد أن  رأيضًا غري واضحة؛ ولوال وجود 

                                           
 ( انظر: املصدر نفسه. 1)

 .62: 6( فقه اإلمام جعفر الصادق  2)

؛ 11: 1املنهاج ؛ ومباين تكملة 32: 1( اخلوئي، كتاب القضاء والشهادات )تقرير اجلواهري(  3)

 .49واللنكراين، تفصيل الرشيعة )القضاء والشهادات(: 

 .61: 1( عبد الكريم األردبييل، فقه القضاء  4)
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 عنه النصوص. رصفنت

 .أصالة عدم نفوذ حكمه وقضائه ـ 6

 .ته وواليتهم جوابه عند احلديث عن مرجعي  وقد تقد  

ة التي طرحها الفقه اإلسالمي يف املوضوع. واملشكلة الفقهي ة  هذه هي عمدة األدل 

هنا أن  الفقهاء رغم إقرارهم بعدم وجود نصوص يف املوضوع، لكن هم ـ ومنذ عرص 

ق  مة.املحق   احليل ال قبله ـ يستندون إىل هذه الشواهد املتقد 

ه مل يقم دليل  معترب عىل عدم صالحية ولد الزنا لتويل  منصب إن   :وحصيلة الكالم

عىل سائر  وز التحكيم والقايض املنصوب، رشط أن حيالقضاء، بال فرق بني قايض

عمل ئف يف جمال ال، وهبذا يظهر أيضًا أن  سائر الوظاالْشوط املعتربة يف القايض

اها، بام يف ذلك منصب قايض القضاة أو  القضائي العام أو اخلاص  ال مانع من تول يه إي 

 رئيس السلطة القضائي ة.

 الزنا ولدإرث  

ه ال توارث بني ولد الزنا وبني أبيه وأقارب أبيه، فال هو املعروف بني الفقهاء أن  

احلكم كذلك يف طرف األم، فال  إىل أن  يرثهم وال هم يرثوهنم، وذهب بعض الفقهاء 

ه أو أحدًا من أقارهبا ، وكل  من قال بقطع وال هي ترثه أو أقارهبا أيضاً  ،هو يرث أم 

العالقة النسبي ة بني الولد ووالده قطع التوارث بينهام، وكذا كل من قال بقطعها بني 

ه قطع التوارث بينهام أيضاً   .الولد وأم 

طرف األب، وفهموا با احلكم بنفي التوارث صوبعض الفقهاء خص   لكن  

ة بطنصوص قطع التوارث عىل أهن   وال تشمل األم وأقارهبا، وذلك  ،األب رفا خاص 

                                           
 .49؛ واللنكراين، تفصيل الرشيعة، مصدر سابق: 40: 27( مهذب األحكام  1)
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ه، ومثل مثل  كثري من فقهاء أهل السن ة الذين قالوا ببقاء علقة النسبي ة بني الولد وأم 

ص نفي التوارث بط الشيخ حممد إسحاق الفياض  رفمن اإلمامي ة، حيث خص 

 األب.

بولد الزنا مع والديه وأقارهبم، أما توارثه مع زوجته  وحكم التوارث هذا خاص  

 رثهم وهم يرثونه.ي، بل هو هنا رثأو أوالده، فلم يقل الفقهاء بانقطاع صلة اإل

سائر رجعون اإلرث لمورد أثبتنا فيه قطع صلة التوارث، فإن  الفقهاء يُ  ويف كل  

لحاكم قاربه، بل يعود لحد من أ، مل يأخذه ابن الزنا أو أيه، فإن مل يكن مستحق  مستحق  

يه وال زوجة، فإن  ماله يكون دب الذي ال أوالد لعز ولد الزنا األالرشعي، فلو تويف  

 .ينئذٍ ح فريثون ،وكانوا موجودين ،إال إذا قلنا بإرث قرابته من األم ،للحاكم الرشعي

تا سابقًا، مواللتني تقد   ،األرسي امئهتأصالة انوإسالم ولد الزنا،  :وطبقًا لفكريَت 

 نبد  مولد الزنا يرث كغريه من األوالد، ومن ثم فال يصبح مقتىض القاعدة أن  

 .التفتيش عن املانع من إرثه من طرف األب أو من الطرفني

وص ته ـ هو النصلوضوح مدركي   ؛واملستند يف املنع ـ بعد استبعاد مثل اإلمجاع

ة ابن  وال أثر ملختلف قضايا ال يظهر يف القرآن الكريم عني   حيث ،اْلديثية اخلاص 

 الزنا، وهذه النصوص هي:

 ةدام رجل وقع عىل وليأي  »قال: × ، عن أيب عبداهللالرواية األوىل: خرب اْللبي

 ‘ه ال يورث منه يشء؛ فإن  رسول اهللفإن   ،عى ولدهاها فاد  اقوم حرامًا، ثم اكشرت

عى ابن قال: الولد للفراش وللعاهر ا حلجر، وال يورث ولد الزنا إال رجل يد 

 .«وليدته..

                                           
 .346: 9، و208ـ  207: 8؛ وّتذيب األحكام 185: 4؛ واالستبصار 163: 7( الكايف  1)
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ًا أربعةوهلذا اْلديث   :أسانيد بدوي 

عن احللبي، ويف الطريق إبراهيم بن  ،عن محاد عمري،سند الكليني البن أيب  ـ أ

 هاكشم.

إىل ريقه عرب طىل ابن أيب عمري، إسند الطويس يف االستبصار والتهذيب  ب ـ

 هذا الطريق عندي. ومل يصح  احلسني بن سعيد، 

 ثبت وثاقته.ته البزوفري، ومل يطريق الطويس يف التهذيب إىل ابن أيب عمري، وف ج ـ

عن القاسم بن حممد، عن عيل بن أيب  ،طريق الطويس إىل احلسني بن سعيد ـ د

. وهو ضعيف بعيل بن أيب× محزة البطائني، عن الصادق  محزة عىل األقل 

 مها: ،سندين فقطواقعًا اْلديث هلذا  وهبذا يظهر أن  

 عن محاد عن احللبي، وهو سند الكليني والطويس. ،السند إىل ابن أيب عمري ـ 1

 .عن عيل بن أيب محزة. ،السند إىل القاسم بن حممد ـ 2

 ويشرتك السندان ـ يف اجلملة ـ بالطريق إىل احلسني بن سعيد يف كتب الطويس.

و ل ثقة، والثاين إما هلقاسم بن حممد، واألو  فمخرج احلديث هو: ابن أيب عمري وا

 اإلصفهاين الضعيف، أو اجلوهري جمهول احلال.

ته السندية. وعليه فاحلديث مل يصح  سندًا عندي، لكن    املشهور صح 

هذه الرواية ال تفيد عدم التوارث بني الزاين وولد الزاين، بل غاية ما تفيد إال أن  

 الزاين عندما زنى بالوليدة، كانت يف ي الذي فيها ـ أن  ـ ال سيام بقرينة الشاهد النبو

ل، والقاعدة تقيض  وه، وهلذا ل فهو أبانتساب الولد إىل املالك األو  بفراش املالك األو 

 كشارإحراز كونه ابنه أساسًا؛ وهلذا أ ال توارث بني الزاين وبني هذا الولد؛ لعدم

كام  ،لولدق احتق   الرشاء قد وقع بعد الرواية حتمل عىل كون ث البحراين إىل أن  املحد  
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 .هو ظاهر اخلرب

ين، نسب الولد للزاقاعدة الفراش ال يُ  فيهمورد جتري  ه يف كل  وهذا كل ه يعني أن  

وهذا غري عدم توريث ولد الزنا بعد ثبوت انتسابه  ،نسب لصاحب الفراشبل يُ 

ـ عرب الفحوصات الطبي ة جة وال أمًة، أو أحرز يقينًا ألبيه، كام لو كانت غري متزو  

ة الدقيقة ـ ب  .كون هذا الولد هو ولدهواملخربي 

رز انتساب الولد للزاين ال توارث بينهام، أما لو أحرز فهذا ما مل حُي  وبعبارة أخرى:

وال أقل  من الشك يف انعقاد إطالق فيها، وتعبري )اد عى  ،خارج عن إطار هذه الرواية

 يث عدم إحراز انتساب الولد إليه.، من حولدها( كشاهد أيضًا عىل ما نقول

، وهذا بحث آخر ا أم ولدألهن   ة؛نعم تواجه الرواية حينئٍذ مشكلة بيع هذه األم

 .يعالج يف حمل ه

عى هو عدم التوارث بني الزاين وابن الزنا  مورد احلديث مع أن   ،واحلاصل إن  املد 

ة بح  ال الشك.هو عدم إحراز النسب بعد وجود قاعدة الفراش اخلاص 

وال  قرباءهاحلديث باألب الزاين، وال يشمل أ ىل اختصاص هذاإضافًا م ،ههذا كل  

األم وأقربائها، بل ظاهره حرمان األب من اإلرث، وليس فيه إكشارة حلرمان ابن 

 الزنا من إرث األب فليالحظ جيدًا.

 ،يىحيعن  ،خرب عيل بن ساملـ لتشابه األلفاظ  ـ هذا، ومثل هذه الرواية متاماً 

، وهو ضعيف السند بشبهة اإلرسال بني حممد بن عيسى ى كذلكخرأوأخبار 

ويف بعضها اآلخر بضعف أيب مجيلة، كام يوجد ضعف  ،ويونس، يف أحد أسانيده

                                           
 .330: 24( انظر: احلدائق النارضة  1)
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فهو جمهول احلال، نعم، يوجد سند صحيح وهو سند  ،سندي بمالحظة عيل بن سامل

 وهيب، عن أيب بصري.عن  ،الطويس يف التهذيب للحسن بن حممد بن سامعة

ا كتابًا صحابنأقال: كتب بعض  الرواية الثانية: خرب حممد بن اْلسن األشعري،

د جها بعمرأة، ثم إن ه تزو  معي، يسأله عن رجل فجر با× الثاينإىل أيب جعفر 

غية ال الولد ل»ه وخامته: كشبه خلق اهلل به؟ فكتب بخط  احلمل، فجاءت بولد، وهو أ

 .«يورث

يث له طريق إىل األكشعري ضعيف بسهل بن زياد، وله طريق آخر له وهذا احلد

ورواه الصدوق والطويس بطريقهام إىل احلسني بن سعيد عن  فيه عيل بن سيف.

إىل الً صوار وكام رواه الطويس بطريقه إىل الصف   األكشعري، وذلك يف غري موضع.

 األكشعري.

حممد بن احلسن  وتنتهي هذه الطرق ـ برصف النظر عن ضعف بعضها ـ إىل

ي األكشعري  وفاقًا  ،املعروف بشنبولة، وهو رجل جمهول احلال مل تثبت وثاقتهالقم 

 .، وهلذا جعل العالمة املجليس هذه الرواية غري معتربة السندد اخلوئيللسي  

َية( فتكون وصفًا لولد الزنا، فيحكم  وأما داللة احلديث، فلو قرأنا الكلمة )َلغ 

ي ة( ، أي لضاللة األب، فيكون أقربائه، وأما إذا قرأناها )ل غَ  قًا من كل  بعدم إرثه مطل

ولد زنية وضالل األب، والغي ة هذه هي مانع اإلرث، فيظهر  همعناها أن  

تى أ ه ال يرثه أبوه؛ ألنهوص أن  صال يورث( قد تعني خ)كلمة  االختصاص، بل إن  

                                           
؛ 183ـ  182: 4؛ واالستبصار 316: 4؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 164، 163: 7( الكايف  1)

 .343: 9؛ و183ـ  182: 8وّتذيب األحكام 
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من أقربائه، فلعل  سؤال السائل  اً ه أو أي  أم   ه ال يرث أباه أوبه حرامًا، لكن ال تعني أن  

 فجاء اجلواب كذلك، إذ ال ث(ورَّ ث، وليس يُ ورَ يُ )عن إرث األب منه كان حينئٍذ 

عدم  ثبتمعنى الختصاص اجلواب باإلرث لو كان السؤال عامًا، وما أثرناه غاية ما يُ 

 عدم إرثه هو ال ،إرث الزاين من ولده من الزنا عقوبًة له، أو عدم إرث عامة أقاربه

 منهم.

: سألته قال× عن أيب عبداهلل م،الرواية الثالثة: خرب عبداّلِل بن سنان املتقد  

، «الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ىيعط»قال:  فقلت: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟

 .«اإلمام»فمن يرثه؟ قال:  ،المه مات وله قلت: فإن  

وبني أرسته مطلقًا من طرف األب واألم، قطع التوارث بينه هذا احلديث ي فإن  

 هثزوجته وأوالده، عىل تقدير كونه بالغًا بحيث ال ير قطعها حتى يف حق  هو يبل 

 .أحد

األطراف عىل  الرواية ال تدل  عىل عدم إرث ولد الزنا من أقربائه من كل   لكن  

 تقدير موت أحدهم ال موته.

لل ، بل وجود عنارص خيةاحلديث عن ضعف سند هذه الروا مهذا، وقد تقد  

 .فال نعيد ،ة واالعتبارعلها يف كشواذ األخبار التي تفتقد احلجي  جت ،فيها

وقطع  ة املعتمدة يف حرمان ولد الزنا من اإلرثهذه هي النصوص األصلي  

ل تبني  أهنا بني ضعيف سندًا، وقلي دوق التوارث بينه وبني األب واألم وأقارهبام،

 ث ال تفيد حرمان طرف األم، وال حرمان ولد الزنا نفسه.حي ،عددًا، وقارص داللةً 

بل يوجد يف مقابل هذه الرواية ما يعارضها إذا فهمنا منها العموم ملطلق األقرباء. 

                                           
 .183: 4؛ واالستبصار 316: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه  1)
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 وهو:، مما البد  من بيانه

ه، عىل نحو  خرب يونس، ـ 1 قال: مرياث ولد الزنا لقراباته )لقرابته( من قبل أم 

 .ات ابن املالعنةريم

ه ال يرثه إال طرف يف أن   ،ه الرواية جتعل حكم ابن الزنا كحكم ولد املالعنةوهذ

كي عن الصدوق وأيب حاألم عىل تفصيالٍت هناك، ولعل  هذه الرواية هي مدرك ما 

ني من التوارث ب ،راً الصالح احللبي وأيب عيل، وما ذهب إليه الشيخ الفياض مؤخ  

 ابن الزنا وطرف األم.

ة، وهلذا احتمل من األئم   حيث مل يسندها يونس إىل أي   ؛عةمقطوالرواية  لكن  

، وربام لزمنا بيشءًا ليونس ال يُ الشيخ الطويس عندما أوردها أن تكون مذهبًا كشخصي  

 .أيضاً  هلذا أدرجها الشيخ الكليني آخر الباب

ة م وجود كشبهراوهيا عن يونس هو حممد بن عيسى، وقد تقد   يضاف إىل ذلك أن  

 .السند اذه إرسال يف

ة، ني  ارصقال: سألته عن رجل فجر بن× عن أيب عبد اهلل خرب حنان بن سدير،ـ  2

 .«نعم»فلم يرتك ولدًا غريه، أيرثه؟ قال:  ،به ثم مات فولدت منه غالمًا، فأقر  

وسند هذا اخلرب هبذه الصيغة يواجه كشبهة اإلرسال بني حممد بن عيسى ويونس، 

 .كام أرشنا هلا سابقاً 

عن رجل × قال: سألت ابا عبداهلل حيحة حنان بن سدير األخرى،ص ـ 3

ولده يسل م ل»ولدها، ثم مات ومل يدع وارثًا. قال: فقال: أة فهيودي   مسلم فجر بامرأةٍ 

                                           
 .183: 4؛ واالستبصار 164: 7( الكايف  1)

 .345: 9؛ وّتذيب األحكام 184: 4؛ االستبصار 164: 7( الكايف  2)
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م ولدها غالمًا، ثفرجل نرصاين فجر بامرأة مسلمة فأ قلت:« املرياث من اليهودية

يكون مرياثه البنه من : »مات النرصاين وترك ماالً، ملن يكون مرياثه؟ قال

 .«املسلمة

حصل فيها تأخري، فليس املراد املرياث من « من اليهودية»كلمة  والظاهر أن  

اليهودية، بل يسل م لولده من اليهودية املرياث، وإال فال يكون قد حصل جواب 

 .حه أيضًا العالمة املجليسساسًا، وهذا ما رج  أالسؤال 

ذه الرواية عىل حالة إقرار الزاين بالولد وإحلاقه به، ال وقد محل الشيخ الطويس ه

. ومعنى هذا الكالم هو التفصيل يف حكم إرث ولد الزنا، بني حالة ما إذا مطلقاً 

، به الزاين فال حيصل التوارث ر  قأقر  به الزاين فيحصل التوارث، وحالة ما إذا مل ي

وارث بينه ابن املالعنة حيصل ت ألن   ؛عنةه يف الرواية السابقة بابن املالولعل ه هلذا كشب  

 وإال فال. ،وبني والده عىل تقدير إقراره به

احتمل احلمل عىل عدم العلم بالفجور أو عىل حصول ف ،أما العالمة املجليس

ىل طرح هذين اخلربين ملعارضتهام فقد ذهب إ ،ق النجفيوأما املحق   .وطء الشبهة

 .ام عىل الغريبكشتامهلالنصوص الصحيحة، بل اإلمجاع، وا

 سلتقييد األخبار األخرى، ولي هذا اخلرب صالٌح  ال بأن  يقه ينبغي أن واحلق  أن  

                                           
 .345: 9؛ وّتذيب األحكام 184: 4؛ واالستبصار 164: 7( الكايف  1)

 .248: 23( مرآة العقول  2)

 .346: 9؛ وّتذيب األحكام 184: 4( االستبصار  3)

 .342: 11؛ وانظر: روضة املتقني 247: 23( مرآة العقول  4)

: 10؛ والنجعة يف رشح اللمعة 370: 5؛ وجامع املدارك 276: 39( انظر: جواهر الكالم  5)

 .405: 2ئد العلي ة ؛ وعيل البهبهاين، الفوا471: 24؛ وفقه الصادق 493
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ة بعمومها أو إطالقها عىل عدم توريث ولد الزنا،  معارضًا هلا؛ ألن   تلك األخبار دال 

ة عىل توريثه فيام إذا مل يكن وارٌث  آلخر امن جهة وكان أحد الزانيني مسلاًم و وهذه دال 

ة، ويبقى احلكم يف  غري مسلم، فلامذا ال يلتزم بالتقييد هنا بتوريثه يف هذه احلال اخلاص 

اللتها مة عىل تقدير دعدم التوريث يف غري هذه احلال عىل مقتىض الروايات املتقد  

 ة التي فهموها.اإلطالقي  

ايتها حرمان غ وأن   ،مةناه من الروايات املتقد  مها عىل فهذا عىل مباين القوم، أم  

لنا إليه متامًا؛ ك  من إرث ولده ال العكس، فهاتان الروايتان هنا تؤ باأل دان ما توص 

 أذهان املركوز يف توريثه، فكأن   التب  وقد قَ  ،توريث ولد الزنا نثان عام تتحد  ألهن  

عد بالسائلني عدم وجود إرث بني الزاين وولده، فصار السؤال عن توريث الولد 

 توريث األب من هذا الولد. ن عدمفراغهم ع

 رث بني الزاين وولده عىلافهو إقرار بالتو ،ا ما ذكره الشيخ الطويس هناهذا، وأم  

إلمجاع ل قوي   ، وهذا كارٌس ، كام ذهب إليه بعض فقهاء أهل السن ةتقدير إقرار الزاين به

لصدوق ا ىل، السيام بعد ضم  املنسوب إرث مطلقًا من الطرفنياعى عىل عدم التواملد  

 ًا؟وما هي دائرته إذ ؟وأيب الصالح وأيب عىل الطويس، فأين هو اإلمجاع يف املقام

د ول»كان يقول: × علياً  عن جعفر، عن أبيه، أن   معتربة إسحاق بن عامر، ـ 4

 .«ه أو عصبتهاالزنا وابن املالعنة ترثه أمه وإخوته ألم  

مجوز أن يكون الراوي سمع »وقد عل ق الشيخ الطويس عىل هذه الرواية بالقول: 

ه دون ن  ظحكم ولد الزنا حكمه، فرواه عىل  أن   هذا احلكم يف ولد املالعنة، فظن  

 .«السامع

                                           
 .509، 338: 3؛ وعوايل اللئايل 184: 4( االستبصار  1)

 .184: 4( االستبصار  2)
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فيام األم كان  ،ومحل احلر  العاميل هذا احلديث ـ إمكانًا ـ عىل كون الرجل زانياً 

 .شبهةال ئوطمن الفعل بالنسبة هلا 

، ولو فتحنا هذا الباب ذكره الشيخ الطويس اإلنصاف ُبعد احلمل الذي إال أن  

عي بامتياز.  ما استقر  قرار يف فهم الروايات، بل هو محل ترب 

ال من هذا النص وال من  ،فهو بال كشاهد أيضاً  ،العاميل وأما محل الشيخ احلر  

 خذ به.ألافيصعب  ،خارجه

 كأن  راثة الولد هلا، فىل وراثة األم للولد ال إىل وإالرواية واضحة يف النظر  كام أن  

 ة كانت يف وراثة الزانيني للولد ال العكس.اإلكشكالي   ن  أز هذا يعز  

 ،كل ها مةنا أن نأخذ بام صح  من جمموع الروايات املتقد  ده لو أرفالصحيح أن   ،وعليه

 فسنخرج بالنتيجة التالية: ،وضم بعضها إىل بعض

حاق إسمثل معتربة  ألن   ؛ابتةوطرف األم ث عالقة التوارث بني ولد الزنا إن   ـ1

 ص اإلطالقات السابقة، لو انعقد فيها إطالق.ص  خت بن عامر

نا مل نعثر عىل دليل يمنع التوارث بني ولد الزنا وبني زوجته وأوالده إن   ـ2

 وأمثاهلم، فتجري فيه القاعدة.

ارية، ج ما دامت قاعدة الفراش ،وال يرثه ابنه ،الزاين ال يرث من ابنه بالزنا إن   ـ 3

 يف االنتساب. وموردها معروف، وهو الشك  

الزاين ال يرث من ولده بالزنا ولو مت ت نسبته إليه رشعاً وواقعًا، ولعل  ذلك  إن  ـ  4

، والبد  من فرضه زانيًا، فلو حصل ذلك منه عن كشبهة مل جتر هذه من باب العقوبة له

                                           
 .278: 26( تفصيل وسائل الشيعة  1)

 .240: 13؛ ومسالك األفهام 471: 2( انظر: كشف الرموز  2)
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ها مثل هذا، ولو ك .األحكام ا األم فلم يرد يف حق  انت زانية غري مكرهة أو وأم 

ألنه مل يثبت سوى بام  ؛احتياطٌي عندي  ـزاينوهذا ـ عدم وراثة األب ال مشتبهة.

 ال بأس هبا.  بداللةٍ روايتني فقط، واحدة منهام صحيحة السند  منيقرب 

ه وإن   ـ 5  ،يعاً مج فريثهمأقارهبام، ه مل يقم دليل عىل عدم إرث ولد الزنا ألبيه أو أم 

 تثبت وراثتهم له. حتى لو مل

إمجاعهم.  إن مل يكن ،لنا إليها ختالف مشهور الفقهاءالنتيجة التي توص   عتقد أن  أو

 واهلل العامل.

 العاّمةالنتيجة 

احلقوق واألحكام والواجبات يف الدنيا واآلخرة،  ولد الزنا كسائر الناس يف كل  

 إال يف:

 مرجوحي ة إمامته للجامعة، وليس املنع. ـ 1

 ورهبصد ال اخلرب املطمأن   ،ةخرب الثقة خاص   ةهة سؤره عىل مبنى حجي  كرا ـ 2

ة يف األخبار عندنا  .والذي هو معيار احلج 

عىل مبنى حجية خرب الثقة ال املطمأن  بصدوره كام هو  عدم قبول كشهادته ـ 3

 . ، وإن كان االحتياط وجيهاً الصحيح عندنا

ريث مجيع ، فمن غريه، فهو ثابت له بعض التفاصيل يف إرث غريه منه، ال إرثه ـ 4

 احتياطًا.  أقربائه، وال حيرم من اإلرث مطلقًا، نعم ال يرثه أبوه الزاين فقط

وأما سائر ما ذكره الفقهاء املسلمون فلم يثبت بدليل معترب، عىل مبنى حجية خرب 

 ة اخلرب االطمئناين.فضاًل عن مبنى حجي   ،الثقة

 ولد الزنا من باب: يفولعل  هذه اخلصوصيات األربع 
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 عقوبة الزاين نفسه، كام يف اإلرث. ـ 1

عض كام قال ب ،غريهعىل ة مهي  األ ئهعن غريه، إلعطا تمييز النسب الرشعي  ل ـ 2

 .الفقهاء

ملاذا هذه النصوص كل ها يف ولد الزنا يف خمتلف  خري:أ ويبقى سؤال  

 إلسالم متييٌز له عن غريه؟!املوضوعات؟! ملاذا هذا املوضوع أساسًا إذا مل يكن يف ا

 أال تعارض نتيجتكم هذا املناخ العام من النصوص؟!

إن  تفسري ظهور هذه النصوص كل ها يمكن أن يكون له وجوه غري  واجلواب:

نطرحه كفرضي ة احتاملي ة حتليلي ة ال  وذلك ،لزامي يف األمرإثبوت موقف رشعي 

 :أكثر؛ لرفع االستغراب

ة إن  الثقافة الشعب ـ 1 ات وسط جمتمع ،نذاك وطبيعة موضوع النسبآي ة العام 

ظة نوعاً ما من ولد الزنا، وهذا األمر ظل  سارياً يف أكثر قبلي ة،  خيلق بطبعه ذهني ة متحف 

رية الغربي ة أ إذقريب،  من جمتمع حتى عرٍص  تالف ىل اخإد ى نفوذ الثقافة التحر 

ر نظر له بشكل خمتلف عن سائما يزال يُ ومع ذلك فإن  ولد الزنا  ،االوضاع االجتامعي ة

 .إىل يومنا هذا األوالد

مت  ـ 2 إن  بعض الشخصي ات السياسية واالجتامعي ة يف التاريخ اإلسالمي اّت 

ا من أوالد الزنا، هبدف تنقيص قيمتها أمام الرأي العام أو الكشف عن حقيقتها  بأهن 

ب مذاهب املسلمني، وهذا ما يف هذا املجال، وهذا أمٌر معروف تم  تداوله يف كت

 يساعد عىل اختاذ موقف سلبي من أوالد الزنا عند من يعارضون هذه الشخصي ات.

، وكذلك هذا املوقف السيايس من هذه الشخصي ة أو إن  هذا العرف العام ـ 3

                                           
 .97ـ  96: 1( حممد حسني فضل اهلل، فقه القضاء  1)
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 ضافي ة عىلساعد يف خلق جمموعة من النصوص اإلأن يـ افرتاضًا ـ يمكنه  تلك،

كانت  ةرادت النصوص احلقيقية طرحها، فالنصوص احلقيقي  أساس التي الفكرة األ

 نساب، وحرمان الزاين من إرث ولدهكيز عىل قاعدة الفراش وسالمة األتريد الرت

واإلكشارة إىل ترجيح مبدأ طهارة املولد عىل خباثته، وإىل ترجيح ، عىل أبعد تقدير

تارًة  ن  العقل الشعبيسالمة الوجوه االجتامعية والسياسية من العيوب العرفي ة، لك

لي ة  والسيايس االجتامعي أخرى، )يمكن( أن يكون قد أضاف إىل هذه الصورة األو 

ل كل  ولد  زنا إىل جمرم يدخل النار أو هو حمروم من اجلن ة، وإىل  نصوصًا خمَتَلَقة، فحو 

 كافر، وإىل أنجس من الكلب واخلنزير والناصب، وإىل كونه مبتورًا متامًا عن أرسته

م مفاهيم يعارض  والتوارث واملحرمي ة معها، ليكون نكرًة يف املجتمع متامًا، وقد 

 بعضها ـ عىل األقل  ـ العقَل السليم والقرآَن الكريم وأصول السن ة الرشيفة.

هذه صورة حمتملة، وكل ام زادت نسبة النصوص الغريبة، كام يف نصوص إسالم 

ز ذلك افرتاض وجود اعني لدهيم ني ة  ولد الزنا ومصريه، عز  جمموعة من الوض 

لتمزيق صورة ولد الزنا متامًا يف الثقافة الديني ة، السيام عندما نجد ندرة يف هذه 

د كشخصي ًا. هذا، ويمكن طرح فرضيات أخر  النصوص مم ا هو منقول عن النبي  حمم 

 ال حاجة لإلطالة هبا، والعلم عند اهلل.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاافحة

 ف الفقهيققراءة يف املو
  





 

 

 

 

 

 

 متهيد

كم الكثري من وحي ،ةتشتهر يف الفقه اإلسالمي مسألة ملس ومصافحة املرأة األجنبي  

ة الفقهاء   ، بل إن  املركوز يف األذهان أن  هذا احلكم قطعيٌّ بحرمتهاعند املذاهب كاف 

 ه إمجاعي اتفاقي بني الفقهاء.واضح ومسلَّم، وأن  

وضوع بّسعة وعجلٍة عادًة عندما يدرسون األحكام الفقهاء عىل هذا امل ويمر  

مات كتاب النكاح يف الفقه، وهذا ما يركشد أيضًا إىل  املتعل قة بالسرت والنظر من مقد 
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 وضوح األمر عندهم أو عدم وجود سجال حاد  فيه، ال أقل  يف القرون األخرية.

مطلقًا،  املصافحة وقد خالف يف هذه املسألة بعض العلامء تارًة بنحو كيل  فأجازوا

ن قال باحللي ة  وأخرى بنحو جزئي، كام يف حال معني  مثل كون املرأة عجوزًا، فمم 

م( يف رأي أحدث جدالً مطلقًا برشط عدم الفتنة الشيخ تقي الدين النبهاين )

، وقد نافح أنصاره عنه ودافعوا عنه إىل واسعًا يف األوساط اإلسالمي ة وما يزال

 يومنا هذا.

فتي املرجع استُ  ،م(هـ.ش )ـ  ـ ويف الفرتة األخرية، وبتاريخ 

يمني يف نني املقمن قبل بعض املتدي   ،الشيخ حسني عيل منتظريالراحل الديني 

ا األمر من قلق وإحراج هذة وما يسب به حول موضوع مصافحة األجنبي   ،باوأور

 هناك.

ة نقاط:وقد كان جواب الشيخ املنتظري قائاًم عىل   عد 

الكثري من روايات حرمة النظر إىل األجنبية وردت يف سياق احرتام  إن   ـ1

املنظورة، فلو كانت ترىض بذلك وال جتده هتكًا حلرمتها ومل تكن تسرت نفسها كان 

 النظر جائزًا، واملالك نفسه ال يبعد وجوده يف املصافحة.

.نصوص حرمة املصافحة منرصفة إىل املسلامت د إن   ـ 2  ون غريهن 

مكن ولو أ ،ةجائز بدون مفسدة أخالقي   ة أمرٌ املصافحة مع الرضورة العرفي   إن   ـ 3

 .أن تكون من وراء الثوب كان أفضل لالحتياط

م( ش ) ـ  ـ وقد صدر عن الشيخ املنتظري فتوى أخرى بتاريخ 

                                           
 .23ـ  22: 2؛ والشخصي ة اإلسالمي ة 35( انظر: النبهاين، النظام االجتامعي يف اإلسالم: 1)

 .571( انظر: ديدگاه ها: 2)
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 تلتقي مع مضمون الفتوى األوىل.

ة إ بسات إثر مال ،ال بعد بضع سنوات عىل صدورهالكن  هذه الفتوى مل تثر ضج 

 معروفة ال كشأن لنا هبا هنا.

ة مرص العربي ة ـ يف  كام ذهب الشيخ عيل مجعة ـ أحد كبار علامء اإلفتاء يف مجهوري 

حوارات تلفزيوني ة مشهودة، إىل حلي ة املصافحة واللمس بني الرجل واملرأة رشط 

ن حياته برأيه هذا مبارشًة عىل التلفاز أكثر مأمن الفتنة وعدم الشهوة، وقد رأينا ترص

ة، ويف بعض األحيان كان يرى ذلك جائزًا عندما تقوم املرأة ببدء السالم عىل  مر 

ة التحريم املطروحة  ،الرجل وّتم  بمصافحته، لكن يظهر منه النقاش يف كل  أدل 

عد  من ن يوخيلص إىل أن  املسألة عرفي ة، ففي بعض البلدان كدول اخلليج واليم

املعيب مد  اليد ملصافحة النساء، بينام يف بلدان أخرى يف العامل يعد  من املعيب عكس 

وقد صدرت مواقف مؤي دة للشيخ مجعة، كام فيام نسب للشيخ عبد احلميد  .ذلك متاماً 

 األطرش، رئيس جلنة الفتوى السابق باألزهر يف القاهرة.

يضًا بجواز املصافحة مع أمن وأصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى أخرى أ

الفتنة يف حاالت احلاجة العرفي ة التي قد ال تبلغ حد  االضطرار، كام يف إقدام النساء 

عىل مصافحة الرجل يف القرى واألرياف أو يف البلدان األجنبي ة، ورأينا ذلك منه 

ة التحريم.  مبارشًة عىل التلفاز وهو يرفض أدل 

 اإلمجاع ـ أن  ابن سعيد احليل  يف القرن السابع وسوف يأيت ـ عند استعراض دليل

اهلجري قد يظهر من عبارته أن ه يرى كراهة املصافحة ال احلرمة، وأن  مجهور علامء 

ة  ، ال يوجد نص  واضح هلم يف التحريم، وإن ام ظهرت نظري  اإلمامي ة قبل العالمة احليل 

 ا يبدو.التحريم عند اإلمامي ة منذ زمن العالمة احليل  عىل م
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ة القول ابرصف النظر عن هذه الفتو وى، مجدر بنا النظر إىل هذا احلكم ودراسة أدل 

 .، وهي قضي ة كشديدة االبتالء وواسعة االنتشار عاملي اً بحرمة ملس املرأة ومصافحتها

لكن يلزمني ـ قبل الرشوع ـ التعليق عىل ما أفاده العالمة الشيخ جعفر السبحاين 

اعترب أن  األصل هنا هو احلرمة كسائر موارد الشك يف احللي ة، وال  يف هذه القضي ة، إذ

أدري هل هو من القائلني بأصالة االحتياط يف الشبهات التحريمي ة، فيكون اخلالف 

حتى لو أراد  بل روفني بالذهاب إىل أصالة الرباءة؟مبنائيًا، مع أن ه من األصوليني املع

إن  األصل هنا أيضًا هو احللي ة، وعىل هذا احلديث عن مسألة األعراض والفروج، ف

ديدهنم وطريقتهم، فلم يظهر يل الوجه يف اعتبار األصل هو احلرمة، لكي نبحث عن 

دليل الرتخيص، بل األصل هو الرباءة كام هي القاعدة، واملفرتض البحث عن دليل 

 التحريم.

 د، األدلقة والشواهماافحتهاحرمة ملس املرأة وأواًل: نظرّية 

 أدل ة هي: ةستدل  ْلرمة ملس املرأة األجنبية ومصافحتها بعد  ي

 ني النظر واللمسدليل املالزمة واألولوّية العرفّية ب 

ل: مة ة بني حرما ذكره بعض الفقهاء من املالزمة العرفية باألولوي   الدليل األو 

 مةما حكم فيه بحرمة النظر حكم فيه بحر ه كل  النظر وحرمة اللمس، بمعنى أن  

ملالزمة وهذه االسيام وأن  اللمس مدعاة للفتنة بشكل أكرب من النظر. اللمس واملس، 

بمعنى أنه لو جاز النظر إىل املرأة يف مورد ما ـ  ،إنام تقع يف طرف احلرمة دون اجلواز

ها أو مصافحتهاكالوجه والكف    .ني ـ فال يعني ذلك جواز مس 

                                           
: 1؛ والسيد اخلوئي، مباين العروة الوثقى، كتاب النكاح 100: 29انظر: جواهر الكالم  ( 1)
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 وذلك: ؛وهذا الكالم قابل للمناقشة

أو  ذة العرفية يف مورد عدم وجود ريبة أو تلذ  نا ال نحرز مثل هذه األولوي  إن   الً:أو

ن الف ،ه إذا أخذنا عنرص الشهوة بعني االعتبارة؛ فإن  مفسدة أخالقي   قيه من فقد يتمك 

ة العرفية، فإذا مل مجز النظر الشهواين مل مجز اللمس كذلك، العثور عىل هذه األولوي  

 ضيان إىل أمٍر واحد.فحد وملكوهنام من باب وا

ـ كام يف مثل املصافحة  ـ ال نوعاً وال كشخصاً  إنام الكالم لو كان اللمس غري كشهواين 

، فإن  النظر إذا كان حراماً يف هذه احلال فإن  حتريم اللمس  يف بعض األحيان عىل األقل 

 قياسًا باطاًل. إاللن يكون 

قد تم  اخللط فيها بني حالتي الريبة  ة العرفية املدعاةاألولوي   أن   وأغلب الظن  

وهلذا فام ذكره بعضهم من أن  عل ة ومالك حتريم النظر هو ّتييج  ذ وعدمهام.والتلذ  

، الشهوة كام ورد يف بعض األخبار كام سيأيت، وهذا ثابت يف اللمس بدليل الفحوى

ة أن ه إطالق لنص  تعلييل كخرب حم د بغري صحيح، إذ لو ُاخذ بإطالقه بحج  ن سنان م 

القادم، فهذا يعني حتريم ما اتفق الكثري عىل حل يته، أليست حمادثة الرجال والنساء 

توجب الشهوة كثريًا أيضًا؟! أليس خروج النساء يف الشوارع ومشاهدة الرجال هلن  

وهن  ساترات لكل  ما يلزم سرته.. يوجب الشهوة أيضًا يف كثري من األحيان لكثري 

ة إمجاهبا الشهوة من الرجال والشب اب؟! فيلزم عىل ذلك حتريم كل  هذه األمور بحج 

                                           
؛ والنووي، روضة 360: 36؛ واملوسوعة الفقهي ة )الكويتية( 59: 16؛ ومستند الشيعة 104

؛ وابن باز والعثيمني، فتاوى العلامء 603: 6؛ والشنقيطي، أضواء البيان 373: 5الطالبني 

 و.. 353كفاية األخيار: ؛ و50للنساء: 

( انظر: أمحد طاهري نيا، املصافحة بني الرجل واملرأة، دراسة فقهي ة، جمل ة االجتهاد والتجديد، 2)

 م.2014، ربيع وصيف عام 363: 31ـ  30بريوت، العدد 
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ق ووقوع الشهوة فعاًل! نصوص  بل ماذا نقول يف حترياًم مطلقًا، حتى لو افتقدت حتق 

 أيضاً للشهوة اً املصافحة اآلتية التي جتيز املصافحة من وراء الثوب؟ أليس ذلك موجب

ل كل  واحد يف املوضوع، ذا رسنا مع طريقة املستدولو من غري غمز إ ل  هنا؟! فليتأم 

فسيجد أن  الفروقات ليست كبرية، ومن ثم  فإطالق عنوان )موجب التهييج( 

ًا حتريمي ًا يؤد ي ـ بقانون سد  الذرائع ـ إىل حتريم الكثري مما ُيعلم  بوصفه عنوانًا عام 

 بحلي ته.

ا القول بأن ه لو أمن الفتنة عىل نفسه فكيف يأمنها ع هو ىل الطرف اآلخر؟! فوأم 

ني، فكيف  ضعيف؛ فإن  األصل عدم الفتنة، وهو متامًا مثل النظر إىل الوجه والكف 

م لو أبرزوا وجوههم مل تقع الفتنة من النساء؟! وكذا العكس؟! إن   يأمن الرجال أهن 

 هذه الطريقة يف معاجلة املوضوع غري دقيقة.

ا القول بأن ه ال يمكن ضبط إيقاع هذه ا ألمور، فكيف يعرف أن ه قد يقع يف وأم 

الفتنة، ثم لو صافح فوقع يف الفتنة فهل يمتنع يف اليوم الثاين عن مصافحة هذه املرأة 

 نفسها؟! أال يوجب ذلك ارتباكًا يف تطبيق هذا املفهوم اهلالمي عىل أرض الواقع؟!

عن  اعالشهوة والريبة ليس عليه االمتن القول غري دقيق؛ فإن ه ما مل حيرز هذا

ا إدارة هذا املوضوع فإن ه ال إكشكال فيه، إذ نامذجه  املصافحة، وإال لزمه جتن بها، وأم 

كثرية عىل أرض الواقع يف كل  فتاوى الفقهاء، فلو كان ينظر إىل أخته أحيانًا بريبة أو 

يلمسها كذلك، فامذا نقول له؟! ولو كان ينظر اليوم بريبة إىل زميلته يف العمل وغدًا 

ث إليها وغدًا متتنع ليس ع نده هذه احلال، فهل نقول له بأن  بإمكانك اليوم التحد 

وتصدمها بامتناعك؟! وهكذا يف عرشات املواضع األخرى التي تواجه الظاهرة 

 نفسها وفق الكثري من فتاوى الفقهاء..
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ٍة كانت، علاًم أن  الشهوة  إن  املطلوب يف هذه احلال هو أن يعمل ما يلزمه بأي  حج 

م النفيس هبا أيضًا؛ ألن  الشهوة هلا بعد نفساين وبعد جسامين، ي مكن أن نطالبه بالتحك 

مة، بل بوصفها  كام وله أن يستن  بسن ة رسول اهلل فيرتك املصافحة ال بوصفها حمر 

مرجوحة، غاية األمر نرفع له حاالت احلرج ولو غري الشديد فنجيز له املصافحة، 

قفمثل هذه األمور كثرية التح  الوعىل املكل ف إدارة حركته عىل أرض الواقع، وإ ق 

ر  فمثل هذه األمور ال توجب تغيري األحكام الرشعي ة. والغريب أن  بعض من يفك 

هبذه الطريقة يعترب أن  تطبيق احلكم مربك، فيام يدعو إىل احلزم والوضوح يف كشخصي ة 

ه آلخرين احرتام خصوصي اتاملؤمن برتك املصافحة، مهام كان األمر مربكًا له، وعىل ا

 وقناعاته!

ا القول باستحالة اللمس بال كشهوة واملصافحة من دوهنا، فهذا عهدته عىل  وأم 

عيه، وهو تطبيق هلذه القضية من قبل كشخص يعيش األجواء الدينية التي اعتادت  مد 

عىل الفصل بني الرجال والنساء، ولكي نخترب هذا املوضوع علينا أن نذهب إىل 

عات األخرى التي تكاد تعترب فيها املصافحة رضورة يومي ة وليست خيارًا، املجتم

فهل كل  مصافحاّتم تقع فيها الشهوة من الطرفني مهام كان سن هام؟ فلُيسألوا 

ولننظر.. إن  إسقاط املناخ الديني املحافظ عىل القضي ة هنا، وحماولة استكشاف واقع 

خطأ أسايس، فكم من رجال يف جمتمعات األمر من خالل هذا املناخ، هو يف نفسه 

بات  حمافظة جدًا عندما يأتون ملجتمعات أقل  حمافظًة تثريهم الكثري من مالبس املحج 

 بينام ال ُيثار املتدي ن الذي يعيش يف البلد الثاين بسبب اعتياده عىل ذلك.

غاية  ؛ ألن  ةن  هذا الدليل ال يثبت احلرمة مطلقاً كام تطرح يف الفتاوى الفقهي  إ ثانيًا:

ما يدل  عليه حرمة ملس ما حرم النظر إليه، وهو ساكت عن حتريم ملس ما جاز النظر 
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 ثبت جوازه؛ لعدم جريان املالزمة يف اجلواز.إنه يُ  :إليه حتى لو مل نقل

هذا  ال يمكنه االستناد إىل ،الفقيه الذي مجيز النظر إىل الوجه والكفني وذلك أن  

ا ق معيار قانون املالزمة هذا، وهكذهام أو املصافحة؛ لعدم حتق  الدليل هنا لتحريم ملس

لو قيل بجواز النظر إىل القدمني وجواز كشفهام للمرأة، فالعنرص الرئيس هنا وهو 

 املصافحة مل يندرج ضمن قانون التحريم يف هذا الدليل.

ماء إىل اإل ني، أو النظرنساء أهل الذمة أو اللوايت ال ينتهني إذا هُن احلال مع وهكذا 

ملس  ا ثبت دليل املالزمة هذا حرمةَ ه يف هذه املوارد ال يُ ـ عىل قول ـ فإن   هن  يف كشعور

 .مطلقاً  أو املصافحة

ًا ة عرفية لو كانت هناك أولوي   ثالثًا:  ،نظرة البحيث يفهم العرف ذلك من أدل  حق 

، والسن ة آنيف القر فكيف وردت األسئلة إىل األئمة بعد قرن من نزول حتريم النظر

 لعل  هذا مؤرش  ـ ولو بنحو التأييد يف الروايات اآلتية؟! ،حول موضوع املصافحة

ة حاسمة بشكل مطلق املوجب إلرباك االستدالل ، وأن  ـ عىل عدم وجود أولوي 

 .الفهم العريف ال يرى ثبوت حرمة املصافحة من خالل دليل حرمة النظر

ة النظر غري الشهوي وغري املوجب للفتنة هذا كل ه لو قام دليل عىل حرم :عاً برا

النوعي ة والشخصي ة وغري املوجب هلتك أحد الطرفني عرفًا، وسيأيت ما يشري إىل أن  

م هو النظر الشهوي  أو الفتنوي  أو اهلتكي  هذا الدليل قد يناقش فيه أساسًا، وأن  املحر 

عىل خصوصي ات  أو العدواين عىل خصوصي ات اآلخرين، مم ن ال يريدون االطالع

جسدهم، وأن  ُبنية الترشيعات اإلسالمي ة يف باب النظر قائمة ـ بعد مقارنتها 

ومقاربتها ـ عىل هذه املعايري النوعي ة، فإذا كانت املصافحة عبارة عن عادة ال توجب 

أي  معنى غرائزي  استثنائي، كام هي احلال اليوم يف املجتمعات التي اعتادت عليها، 
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كشد  من مطلق خروج املرأة من بيتها بني الرجال أو من النظر إىل الوجه وال تكون بأ

والكف ني بال كشهوة، أو من أصل االختالط ولو يف العمل والوظيفة والسوق.. ففي 

ة حتريم النظر.  هذه احلال يصعب جدًا القول بتحريم املصافحة، استنادًا إىل أدل 

 ـ مستند الناوص واجملموعات احلديثية 

ة، وهي عىل جمموعات: ل الثاين:الدلي  الروايات اخلاص 

 اجملموعة األوىل: ناوص النهي ع  املاافحة

: هل يصافح ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،)املعترب عند املشهور( خرب أِّب بصريـ  1

 .«ال، إال من وراء الثوب»الرجل املرأة ليست بذي حمرم؟ فقال: 

ني األجنبية دون أن يستث حة الرجل املرأةَ فهذه الرواية واضحة يف النهي عن مصاف

 سوى حالة واحدة، وهي أن تكون هذه املصافحة من وراء الثوب.

يف كتاب من ال حيرضه الفقيه ورد بطريق الصدوق إىل أيب بصري، ويف واخلرب 

الطريق بعض من مل تثبت وثاقتهم، مثل حممد بن عيل ماجيلويه، وحممد بن خالد 

ا الطريق يف  ، وعيل بنعندي الربقي ام عىل املشهور، تفالكايف، أيب محزة البطائني، أم 

د  إال أن   فيه إبراهيم بن هاكشم الذي سبق أن عل قنا عىل موضوع وثاقته واألخذ بام تفر 

 به.

 ة الرجلحعن مصاف× قال: سألت أبا عبد اهلل ،صحيحة سامعة بن مهران ـ 2

ها: جة؛ إال امرأة حيرم عليه أن يتزو  للرجل أن يصافح املرأ ]ال[ حيل  »املرأة، قال: 

أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأما املرأة التي حيل  له أن 

                                           
 .235؛ ومكارم األخالق: 469: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 525: 5( الكايف 1)
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جها فال يصافحها إال من وراء الثوب، وال يغمز كف    .«هايتزو 

ا تضيف حالًة وهذه الرواية التامة السند أكثر وضوحًا من سابقتها، كام أهن  

 دم غمز الكف لو كانت املصافحة من وراء الثوب.جديدًة، وهي ع

 اته..قبل وف’ قاال: خطبنا رسول اهلل خرب أِّب هريرة وعبد اّلِل بن عباس، ـ 3

أهيا الناس... ومن صافح امرأًة حرامًا جاء يوم القيامة مغلوالً ثم يؤمر به إىل »فقال: 

 . «النار..

ع واألمر به إىل النار م نى للغل  وهذا احلديث رصيح يف حرمة املصافحة، إذ ال مع

 عدم احلرمة.

والسند  ،وقد اعترب ابن اجلوزي هذا احلديث موضوعًا، وضع ف رجال سنده

عند الصدوق ضعيف من جهات؛ وال أقل  أن  فيه محاد بن عمرو النصيبي، وهو 

ة جماهيل، وأما السند عند أهل السن ة ففيه  رجل ضعيف عند الفريقني، فضاًل عن عد 

 حممد بن احلسن بن حممد بن خراش البلخي املهمل.

يضاف إىل ذلك طول اخلطبة، وقدرة ابن عباس وهو صغري السن  عىل حفظها 

 .بأكملها، فالسند غري تام  

قال:  ×إىل أمري املؤمنني عيل ،×بالسند إىل الصادق حديث مناهي النبي، ـ 4

وهي ، «ء بسخٍط من اهلل..هنى رسول اهلل... من صافح امرأًة حترم عليه، فقد با»

 يف املناهي.معروفة رواية طويلة 

                                           
 .525: 5( الكايف 1)

 .414؛ وانظر: الديلمي، أعالم الدين: 283( الصدوق، ثواب األعامل وعقاب األعامل: 2)

 .182: 3( ابن اجلوزي، املوضوعات 3)

 .430؛ ومكارم األخالق: 14: 4؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 515( الصدوق، األمايل: 4)
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 ينراقق الوظاهر هذا احلديث حتريم املصافحة مطلقًا، من هنا استظهر املحق  

ه باملصافحة بشهوة  .إطالق احلرمة فيه، يف مقابل من خص 

وسند احلديث ضعيف، فقد ذكره الطربيس يف مكارم األخالق والصدوق يف 

ده حممد ن يف سنكل ،مسنداً  ءسند، أما يف أمايل الصدوق فقد جارساًل بال )الفقيه( م

كشعيب بن واقد مهمل، وكذلك  بن زكريا اجلوهري البرصي، وهو جمهول، كام أن  

 ، فالسند ال يعتمد عليه إطالقًا.)األظهري( احلال يف عبد العزيز بن حممد األهبري

ـ يف حديث حول أحكام  ×اقرعن اإلمام الب خرب جابر بن يزيد اجلعفي، ـ 5

 إال من وراء ثوهبا، ،غري ذي حمرم ن تصافحأوال مجوز للمرأة .. »النساء ـ أن ه قال: 

 ، فهي تدل  عىل حتريم املصافحة. « ..وال تبايع إال من وراء ثوهبا

 وذلك: ؛ن  االستدالل هبذه الرواية ضعيفأإال 

ة جهات أوالً: ا ضعيفة السند جدًا من عد  ، فلم تثبت وثاقة مجلة من الرواة إهن 

الواقعني يف السند كأمحد بن احلسن القطان، واحلسن بن عيل العسكري )السكري(، 

د بن عامرة، وكذلك حممد بن عامرة  وحممد بن زكريا البرصي، وجعفر بن حمم 

الكندي، بل مل تثبت عندي وثاقة جابر بن يزيد اجلعفي نفسه، وهذا يعني أن  كل  رواة 

 د مل تثبت وثاقتهم، فهو يف غاية الضعف.السن

إن  هذه الرواية تشتمل عىل جمموعة كبرية من أحكام النساء، ولكن  قساًم  ثانيًا:

 تمنها ليس من األمور اإللزامي ة، فقد مجعت هذه الرواية بني الواجبات واملستحبا

مات واملكروهات، ومعه ي ا مل ب ـ عرفًا ـ فهم التحريم من نصوصها معصواملحر 

دًا يف املقام.  يعضد بدليل خارجي يوضح ذلك، فتكون مؤي 

                                           
 .60: 16( انظر: مستند الشيعة 1)

 .588( الصدوق، اخلصال: 2)
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هذه هي جمموعة روايات املصافحة، وقد تبني  أن  من بينها رواية واحدة عىل األقل  

 .صحيحة السند

 :ة نواٍح ورد عىل االستدالل هبا من عد  اخ  ،ه مع ذلكإال أن  

ة، مع أن  العديد من ظاهر هذه الروايات هو حرمة املصافح إن   األوىل:الناحية 

، وهذا مما ال موجب له، إال عىل الفقهاء فهم من هذه األحاديث حرمة مطلق املس  

، وأي  تالزم يف  رضٍب غري جائز من القياس، فإن  كالمنا هنا يف املس غري الشهوي 

باطًا رة وتستدعي ارتر  افحة التي هي ظاهرة اجتامعية متكالتحريم بني حرمة املص

، من هنا مال السيد حمسن احلكيم  وتواصاًل، غريه إىل ووبني حرمة مطلق املس 

ة الكف  باختصاص موارد النص  ، مع أن  اإلمجاع لو تم  كان ني لوال اإلمجاعمامس 

ة الكفني غري واضح، ًا ال حجي  مدركي   ي السيد احلكيم إىل مطلق مماس  ة له، وحتى تعد 

ى باملصافح ة، واملصافحة ظاهرة مستقل ة هلا آثارها بل املراد نحو خاص هو ما يسم 

، واألولوي    ، بعد أخذ البعد االجتامعية غري واضحةال تنصهر يف سائر أنواع املس 

 .التواصيل يف موضوع املصافحات

ه قد وردت بعض الروايات الناهية عن مصافحة اليهودي ويشهد لذلك أن  

ه عند الفق هاء، بل هي أقرب إىل مفهوم والنرصاين، وهي ال تدل  عىل حرمة مطلق مس 

 قطع التواصل واالختالط؛ نظرًا لكون املصافحة مظهرًا اجتامعيًا يف التواصل.

عىل وجاهتها ال تساعد عليها بشكٍل قوي  ظواهر بعض  غري أن  هذه املالحظة

                                           
: 1؛ واخلوئي، كتاب النكاح 50: 14ـ عىل سبيل املثال ـ: احلكيم، مستمسك العروة  ( انظر1)

104. 

؛ والروحاين، 406: 2؛ ومصطفى اخلميني، مستند حترير الوسيلة 50: 14( مستمسك العروة 2)

 .120: 21فقه الصادق 
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الروايات هنا، فإن ه ال معنى للحديث عن املصافحة من وراء الثوب، أو النهي عن 

ناظر إىل عنرص التامس  بني البدنني، دون العنوان االجتامعي  الغمز، فإن  هذا

للمصافحة فقط، بل ملس اليد هو أسهل أنواع اللمس، فهل يقال بحرمة اللمس يف 

 اليد مع جوازه يف البطن أو الفخذ أو الذراع أو الرقبة أو غري ذلك؟!

ت بيان حكم ما ذكره بعض املعارصين من أن  ظاهر هذه الروايا الثانية:الناحية 

الرجل دون املرأة، فلساهنا لسان مصافحة الرجل املرأة، ومن غري الواضح إمكان 

ي منها إىل حكم املرأة ا  .التعد  أو يقال بأن  ظاهرها إقدام الرجل عىل املصافحة، أم 

لو أقدمت املرأة عىل املصافحة فال تفيد هذه الروايات حرمة استجابة الرجل، فإن ه 

 حته، وهو استجاب، وال يقال: هو صافحها.يقال: هي صاف

ل ـ وهذا اإليراد  ه األو  يف حمل ه، فإن  لسان النصوص هني الرجل عن ـ يف كشق 

مصافحة املرأة ال العكس، وال داعي للقول بعدم الفصل أو لالحتجاج باإلمجاع 

م، وإمكان ا فإن  هناك الكثري من املوارد التي حيرم عىل  ؛فصل واضحلبعدما تقد 

م الرشيعة عىل الرجل مصافحة ا لرجل النظر إليها من املرأة دون العكس، وقد حتر 

ها ال جتد األمر إىل هذا احلد  يف النساء النساء نظرًا للخوف من مناخ الشهوة فيه، لكن  

ة.  إال إذا أحرزن حصول الشهوة عندهن  من املامس 

ا االختصاص فهم منهإن  األوامر ذات الطرفني ال يُ  :لكن يمكن أن يقال

م مصافحة الرجل للمرأة فهذا بأحدمها، بل يفهم الّسيان إليهام معًا، فعندما حترُ 

م يدها للمصافحة وال مجوز له  معناه عرفًا أن   املصافحة حرام، ال أنه مجوز هلا أن تقد 

 .ذلك ( ألمكناإلجابة! نعم لو ورد عنوان )املس  

                                           
 .579: 9( السيد تقي القمي، مباين منهاج الصاحلني 1)
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و تركنا ل ريم الفعل عىل الطرفني،إال أن ه مع ذلك ال تبدو النصوص واضحة يف ُت

باب اإلعانة عىل اإلثم ونحو ذلك، فأي  مانع أن يكون الرجال قد حظرت الرشيعة 

ا النساء فال مجوز هلن  املصافحة غري  هن  مطلقًا، وأم  عليهم مصافحة النساء أو مس 

املصحوبة بشهوة أو فتنة، من باب حرمة املصافحة عىل الرجل، ال من باب حرمة 

صافحة عىل املرأة، بحيث لو جاز هلذا الرجل املصافحة لسبب ٍأو آلخر، فال يوجد امل

دليل ُيثبت احلرمة يف املرأة، وإمكان التمييز وارد جدًا، من حيث إن  املصافحة قد 

ك غرائز الرجل بنسبة أكرب من التحريك للمرأة يف احلالة العادية،  ن حيث إن  أو محُتر 

فاالطمئنان بشمول النصوص فه بخالف املرأة عادًة، الرجل قد يتامدى يف ترص  

ها، قد يبدو عسريًا وإن كان حمتماًل. ليًا يف حق  مًا أو  ا مثل وهذ للمرأة بعنوان ذلك حمر 

نا نأمر الوالد باحاألوامر، فإن  قولنا: احرتم والدباب  قولنا كرتام الولد، ك، ال يعني أن 

ذا ال يعني أن نا نطلب من عمر أن ال مجيب لزيد: ال تلقي السالم عىل عمرو، فإن  ه

لو سل م عليه زيد، أو أنن ا نطلب من عمرو أن ال يسل م هو عىل زيد. فأي  مانع أن حيرم 

مظن ة  أو بينام ال يكون ذلك حرامًا عىل النساء إال مع كشهوة، عىل الرجال ملس النساء

ار تاج لدليل االضطرالفتنة والريبة، وينتج عن ذلك أن  معاجلة الرجل للمرأة حت

والرضورة، بينام معاجلة املرأة للرجل تكون جائزًة عىل مقتىض األصل ما مل تكن هناك 

 كشهوة.

ولعل  ما يركشد لذلك ـ لو قبلنا داللة نصوص بيعة النساء للنبي كام سيأيت بحثه ـ 

؛ ألن  املصافحة حرام عيل  وع ، لأن  النبي هناك مل يقل بأن ني ال أقبل بمصافحتكن  يكن 

بل قال: إن ني ال أصافح النساء، مم ا يعني أن ه غري ناظر إىل وجود حيثية حتريمي ة عىل 

ٌز  النساء يف املوضوع، وإال لبي نها، فقد كان وقتها مناسبًا لذلك، وإن ام األمر حتر 
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للرجال أن ال يفعلوا ذلك، وهلذا الحظوا كيف أن  باب النظر قد أفرد له القرآن 

وا الكريم مجلت تني بأن يغض  ني: واحدة للرجال، وأخرى للنساء، فقد أمر الطرفني مر 

إال أن  اجلزم هبذا التفريق يبدو (. ـ  من أبصارهم وحيفظوا فروجهم )النور: 

اً  وإن كنت أميل إليه ،بعض اليشءعىل النفس صعبًا   .جد 

، فال يرد لن يزيد اجلعفي واضح يف هني املرأة عن مصافحة الرجبنعم، خرب جابر 

د يف بابه،  إذ جمموعة ضعيف السند جدًا، هذا اإلكشكال فيه، لكن ه حديث متفر 

 ناظرة للرجل دون املرأة.)يف املصافحة ومطلق اللمس كام سيأيت( األحاديث 

ا القول بأن  ظاهر األحاديث هو حرمة إقدام الرجل عىل املصافحة ال حرمة  وأم 

 هلا، فهو غري واضح؛ ألن  صدق عنوان املصافحة استجابته بعد مبادرة املرأة بنفسها

م بالقصد والني ة واالبتداء، فلو استجاب صدق أن ه صافح املرأة، متامًا مثل  غري متقو 

حمادثته للمرأة، فإن ه حتى لو رشعت املرأة باحلديث فاستجاب وتكل م معها، صدق 

 أن ه حادثها، ففرض الني ة والقصد واملبادرة غري واضح.

مة ال يُ  الثالثة:ية الناح وصف  (حراماً )كلمة  فهم منها أن  إن  الرواية الثالثة املتقد 

للمرأة، بل وصف للمصافحة، فيكون املعنى: ومن صافح امرأة مصافحًة حرامًا 

كان..، فتكون أجنبية عن بيان طبيعة احلكم، فلعل ها ناظرة إىل املصافحة عن كشهوة، 

ا ستكون من املحارم، عليه معصية، مع أهن  وإال فتكون مصافحة امرأة هي حرام 

 .وهكذا احلال يف الرواية الرابعة

                                           
حة بني الرجل واملرأة، دراسة ضمن كتاب جمل ة االجتهاد والتجديد، ( أمحد عابديني، املصاف1)

، إعداد وتقديم: حيدر 296حتت عنوان: فقه احلجاب يف الرشيعة اإلسالمي ة، قراءات جديد: 

سة االنتشار العريب، بريوت، الطبعة األوىل،   م.2012حب اهلل، مؤس 
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عليه أن يتعامل  ه حيرماملراد من احلرمة هنا أن   ألن   هذا اإلشكال غري وارد؛ إال أن  

إىل كوهنا أجنبية عنه حترم  معها تعامله مع زوجته وحمارمه، فيكون الوصف إكشارة

 االستدالل باحلديث.عليه، ومعه فال خيدش ذلك يف 

م، من أن  هذه الروايات ه الشيخ املنتظري كام تقد  يلإما أكشار  الناحية الرابعة:

.  منرصفة إىل املسلامت دون غريهن 

ظاهرها اإلطالق  يف هذه املجموعة من األحاديث؛ ألن   وهذا الكالم غري واضح

 .تي يصافحها الرجل، وليس فيها أي  إكشارة إىل اإلسالم يف املرأة ال«مرأةً اصافح »

 مسلامت ال يكفي لفرض 
ٍ
د أن  املناخ املحيط بالسائلني حيكي عن االبتالء بنساء وجمر 

االنرصاف، وإال لزم أن نرصف أغلب األحكام إىل خصوص العالقات بني 

م الذين يقعون يف حمل  االبتالء، علاًم أن  نساء غري املسلمني من حمل   املسلمني؛ ألهن 

تمع يف املجبكثرة ، فقد كانت نساء اليهود والنصارى موجودات االبتالء أيضاً 

 اإلسالمي، كام وكان املسلمون يسافرون إىل بالد غري املسلمني للتجارة كثريًا.

مس والنظر وما يتصل به يرجع إىل نكتة لباب ال نعم إذا قصد املناقش هنا أن  

ض له بحول اهلل تعاىل  .االحرتام فهذا بحث آخر سيأيت التعر 

وقد ينطلق الشيخ املنتظري هنا من منطلق آخر يف حرص التحريم باملسلامت، وإن 

مل تعرب  عنه كلامته، وذلك أن  أقوى الروايات سندًا هنا هو صحيحة سامعة بن مهران، 

أخت  جها:للرجل أن يصافح املرأة؛ إال امرأة حيرم عليه أن يتزو   ال حيل  »وهي تقول: 

جها ة أو خالة أأو بنت أو عم   و ابنة أخت أو نحوها، فأما املرأة التي حيل  له أن يتزو 

، فهذه الرواية جعلت املدار عىل حلي ة الزواج وعدمه، فكل  امرأة ال «فال يصافحها

مجوز الزواج منها جتوز مصافحتها، والكافرات ـ ال أقل  غري أهل الكتاب ـ ال مجوز 
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. والعكس سيكون  ، فتحل  مصافحتهن  صحيحًا، فإن  املرأة املسلمة ال الزواج منهن 

 مجوز هلا الزواج من أي  كافر، وعليه فيجوز هلا مصافحة غري املسلمني من الرجال.

إال أن  هذه املقاربة للموضوع غري مقنعة أيضًا؛ فإن ه ال يراد من حتريم النكاح هذا 

لذلك  يشهداملفهوم العام، بل املراد وجود املحرمي ة بني الطرفني ال وجود احلرمة، و

ة، وهن  من املحارم، كام  أن  اإلمام مث ل للموضوع بالبنت واألخت واخلالة والعم 

يشهد له أن  سائر الروايات ذكرت عنوان: )ليست له بمحرم( وهذا يدل  عىل أن  

املدار هو عدم املحرمي ة ال مطلق عنوان عدم الزواج، وإال لزم أيضًا الرتخيص 

ا بائناً بالطالق التاسع، فحرمت عليه مؤبداً وأمثال هذه بمصافحة الزوجة التي طل قه

 املوارد! وال أقل  بعد هذا من الشك يف إرادة اإلطالق يف هذه الرواية ملثل هذه املوارد.

ا الروايتني األوىل والثانية هن من أن   ،ما ذكره بعض املعارصين اخلامسة:الناحية 

ري وسامعة بص مثل أيب :يسأل فقيهان عقل أنعرص اإلمام الصادق، فكيف يُ صدرتا يف 

ا حرام بعد أكثر من قرن عىل عرص النبي؟ بن مهران عن حكم املصافحة، أال يعلامن أهن  

سون أحكاماً   .يبي نون ما يف الكتاب والسن ة؟ وإنام ،مع أن  أهل البيت ال يؤس 

ثية احلي، وقد أثرنا احلديث عن ه يف روحه كربويٌّ أن   والتعليق عىل هذا الكالم

الكربوية التي فيه يف مناسبة أخرى، فمثل حكم املصافحة يفرتض أن يكون واضحًا 

بدهييًا لكثرة االبتالء به، فكيف مل يدركه فقهاء يف القرن الثاين اهلجري. نعم يمكن 

السائل مل يكن يريد االستفهام احلقيقي الذي ينشأ  فهم هذا األمر عندما نفرتض أن  

نام طرحت هذه القضية يف ذلك الزمان وناقش فيها بعٌض، فجاء عن جهله باألمر، وإ

إىل اإلمام كي يأخذ موقفًا يف مقابل القضية املثارة، وهذا أمٌر معقول، فام دام هناك 

                                           
 .307سابق:  ( أمحد عابديني، املصافحة بني الرجل واملرأة، مصدر1)
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واالحتامل املذكور  .فال يصح  طرح الرواية ،احتامل معقول يف مثل هذه احلاالت

 ة.دقام وإن كانت يف نفسها جي  وأمثاله معقول هنا، فال ترد هذه املناقشة يف امل

علاًم أن نا ال ندري ما هو تاريخ السؤال، فقد يكون يف زمان كشباهبام، ومها ال يعرفان 

السند )وهي ، وقد وردت الرواية الصحيحة بعدُ  الكثري من األحكام الرشعي ة

ة ، صحيحة عيسى بن الّسي أيب اليسع( ة عىل أن  الشيعة املحيطني باألئم  الدال 

انوا غري مط لعني عىل األحكام الرشعي ة حتى عرص الباقَرين، وأن ه منذ ذلك العرص ك

بدأت حركة الوعي باألحكام الرشعي ة بني الشيعة، ويف مناخ من هذا النوع حيتمل 

جدًا أن ال يكون سامعة وأبو بصري عاملني بتفصيل هذه األحكام، السيام لو كان عدم 

ي ة السائدة عرفًا آنذاك، بحيث مل تكن املصافحة حمل  املصافحة هو الظاهرة االجتامع

 ابتالء.

فمعتربة سامعة بن مهران تامة السند والداللة هنا عىل حرمة عنوان  ،وعليه

 املصافحة.

 ألعظما جملموعة الثانية: ناوص بيعة النساء للن يا

لت مستندًا رئيسًا يف الفقه السن ي، ومؤي    شيعيلدًا يف الفقه اهذه املجموعة كشك 

 .مامي، عىل خالف املجموعة األوىل التي كانت العمدة يف الفقه اإلاإلمامي

 وروايات هذه املجموعة هي:

منات إذا هاجرن إىل كانت املؤ»أهنا قالت:  ‘خرب عائشة زوج النبي ـ1

ِمنَ ﴿يمتحنهن  بقول اهلل تعاىل:  ‘النبي مخ املمخؤم ا الَِّذيَن آَمنخوا إَِذا َجاَءكخ َ تخ اَيا َأَيُّ

                                           
 .21: 2( انظر: الكليني، الكايف 1)
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.. نَّ َتِحنخوهخ َهاِجَراٍت َفامم . قالت عائشة: فمن أقر  هبذا الرشط من ر اآليةإىل آخ ﴾مخ

، قال هل إذا أقررن بذلك ‘قد أقر  باملحنة، فكان رسول اهللاملؤمنات ف ن  من قوهلن 

، ال واهلل ما ‘رسول اهلل ت يد رسول اهلل: انطلقن فقد بايعتكن  د امرأة ي ‘مس 

ىل ع ‘بالكالم، واهلل ما أخذ رسول اهلله بايعهن  غري أن  يملكها( )إال يد امرأة  قط

: قد بايعتكن  كالماً  يغ ، وورد بص«النساء إال بام أمره اهلل، يقول هلن  إذا أخذ عليهن 

 .أخرى خمتلفة بعض اليشء

وذكر ابن حجر  .وقد صدرت فتاوى ومواقف أهل السن ة اعتامدًا عىل هذا اخلرب

ا مل تكن باملصافحة، كام هي احلال يف البيعة أن  مبايعته  هلن  كانت بالكالم، ومعناه أهن 

 .عموماً 

ذا الفعل ه غاية ما يفيده أن   واخلرب معترب السند عند أهل السن ة، إال أن ه يناقش بأن  

احلديث ال يدل  عىل حرمة  ، إال أن  ما فعله قط   ‘وأن  رسول اهلل ،كان مرجوحاً 

لفعٍل ال يعني حرمته، بل قد يكون مكروهًا  ‘ترك رسول اهلل هذا الفعل؛ فإن  

وأن  يف صدوره منه ما فيه خمالفة األوىل نظرًا كراهًة كشديدة أو ال يليق صدوره منه، 

والفعل النبوي صامت، ولو كان حرامًا لقالت عائشة ما ملكانته وخصوصي ته، 

ات املجموعة األوىل بل إن  بعض رواي ال يفعل احلرام. ‘رسول اهلل يوضح أن  

                                           
؛ وسنن ابن 29: 6؛ وصحيح مسلم 154: 6؛ وانظر: مسند أمحد 173: 6( صحيح البخاري 1)

؛ وسنن 148: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 84: 5؛ وسنن الرتمذي 960ـ  959: 2ماجة 

 و.. 342 :24؛ واملعجم الكبري 7: 6؛ والصنعاين، املصن ف 393: 5النسائي 

؛ 10: 13؛ واملجموع 346: 8( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 2)

 .360ـ  359: 36واملوسوعة الفقهية )الكويتية( 

 .261: 10( انظر: فتح الباري 3)



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 410

مة هنا جتيز املصافحة من وراء الثوب، فلامذا مل يقبل النبي  بمطلق مصافحة  املتقد 

النساء ولو من وراء الثوب لو كانت القضي ة هي من باب احلكم العام، وليست أمرًا 

ه عنه؛ لكراهته ولو من وراء الثوب؟! ًا به أو أراد هو التنز   خمتص 

ن كيفية علم عائشة زوج النبي هبذا األمر مع أهنا مل تكن طيلة عىل أن  هنا سؤاالً ع

إال إذا  قط، معه، فكيف جزمت إىل حد  احللف باهلل أنه مل متس  يده امرأةً  حياة النبي  

ه كان من املناسب أن تشري إىل قول كان النبي نفسه هو الذي أخربها بذلك، مع أن  

هذا احلديث هنا جاء ردًا عىل من  عىل أن   ًة، السيام إذا بنيناالنبي ليكون أقوى حج  

مبايعة النبي للنساء كانت باملصافحة؛ فإذا صح  هذا االفرتاض كان من  روى أن  

مل تكن  ا مل تفعل، وإذااملناسب جدًا أن تنقل السيدة عائشة نص  القول النبوي، مع أهن  

إال إذا  ها؟!لعت عليهذه املعلومة قد حصلت عليها بطريق النص  النبوي فكيف اط  

د  قلنا بأن  تعاضد هذه الفكرة يف مجلة من األحاديث الواردة عن غري عائشة يؤك 

خربها، ويرفع هذه اإلكشكالي ة فيه، لُيفهم يف سياق كشهرة هذه القضي ة عن النبي  

 بوصفها سريًة معروفة بينهم له.

 ًا بأن  سابقوقد قلنا  ،يضاف إىل ذلك أن  غاية ما يفيده هذا احلديث هو املصافحة

غري البعيد اختصاص احلكم هبا دون أن يعني حرمة مطلق هناك من قال بأن ه من 

.  كام حيتمل أن يكون نفي عائشة بلحاظ حادثة البيعة ال مطلقًا. املس 

ث عن بيعة النساء التي كشاركت وهي تتحد   خرب أميمة بنت رقيقة )وغريها(، ـ 2

اهلل!  عك يا رسولمون البيعة: هلم  نبايفيها، حيث قالت النسوة بعد اإلقرار بمض

ثل قويل( )م قويل ملائة امرأة كقويل امإين ال أصافح النساء، إن  »: ‘فقال رسول اهلل

 .«المرأة واحدة..

                                           
؛ وسنن 959: 2؛ وسنن ابن ماجة 357: 6؛ وانظر: مسند ابن حنبل 983ـ  982: 2( املوطأ 1)
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 ،عةضمن سياق أخبار البياإلمامي ة ة وورد هذا املقطع/الشاهد يف املصادر الشيعي  

 .ىل إدخال يده يف املاء وأيدهين  مع بعض االختالف فيام سبقه وحلقه، مع إكشارة إ

فت بضع  والسند كشيعيًا تام، برصف النظر عن مسألة إبراهيم بن هاكشم، وقد ضع 

حت أخرى.طرق هذا اخلرب سنيًا وُص  وقال الرتمذي وابن كثري واأللباين وكشعيب  ح 

 .األرناؤوط وغريهم بأن  إسناده صحيح

بن العاص من أن  الرسول مل يكن  وقريب من هذا احلديث خرب عبد اهلل بن عمرو

 .يصافح النساء يف البيعة

دًا بعدم مصافحة  والقضية عىل املستوى الداليل ال تعدو أن يكون النبي متعه 

 دليل التأيس   النساء، فهو حيكي عن نفسه، وقد قلنا يف علم أصول الفقه أن  

رك حتى ت أو يتبع جهة صدور الفعل منه، فال يكفي أن يصدر منه فعل ‘بالنبي

ى بالنحو الذي كان الفعل قد صدر، فلو صدر الفعل منه مجب التأيس    به، بل يتأس 

 لتأيس  ا  به بنحو يصري الفعل واجبًا علينا، بل يكونبوصفه مستحبًا مل يكن التأيس  

 به هو أن ال تأيس  ال باإلتيان بالفعل بداعي استحبابه، فإذا مل يكن النبي يصافح فإن  

 ًا، فال يصح  راهًة أو احتياطللفعل النبوي، فلعل ه ال يصافح كطلق نفسه نصافح باملن

                                           
 246: 5؛ واإلصابة 39: 6؛ وجممع الزوائد 148: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 149: 7النسائي 

 .169: 4؛ وتلخيص احلبري 8، 7: 6؛ والصنعاين، املصن ف 31: 8، و247ـ 

 .364: 2؛ وتفسري القمي 527: 5( الكايف 1)

؛ وسلسلة األحاديث الصحيحة، 352: 4؛ وتفسري ابن كثري 152: 4( انظر: سنن الرتمذي 2)

 .417: 10؛ واإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان 529، رقم 2ج

؛ ونقل تصحيح هذا احلديث كل  من: املناوي، فيض القدير 213: 2( انظر: مسند ابن حنبل 3)

؛ واأللباين، 351: 17؛ وأمحد بن عبد الرمحن البن ا املشهور بالساعايت يف الفتح الرباين 186: 5

 .530 ، رقم2سلسلة األحاديث الصحيحة ج
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؛ ألن   أيضاً فاخلرب هنا غري دال   ،ى به فيه قبل إحراز حيثيات الفعل الذي نتأس  التأيس  

ا هل ذلك منه ألجل أن ه حرام عليه وعىل  غاية ما يفيد أن  النبي ال يصافح النساء، أم 

ته أو ألجل كونه مكروه ط يف فعل املكروه، السيام ملن هو بمثل أم  اً وهو ال يريد التور 

 مقامه ومنزلته..؟ فهذا يشء ال حتكي عنه هذه احلادثة التارخيي ة.

ا قول بعضهم بأن  غاية ما يدل  عليه احلديث هو عدم املصافحة يف خصوص  وأم 

ية ت التارخييااذ يبدو من احلديث وسائر الروإ ، فهو غري واضح؛البيعة ال خارجها

به وعادته كانت عىل عدم مصافحة النساء، فالذهاب أن  دأاملتصلة بحادثة البيعة 

 خلف هذا االحتامل ضعيف.

كيف ماسح رسول ×: قال: قلت أليب عبد اهلل خرب املفضل بن عمر، ـ3

؟ قال: ‘ اهلل يه ماء، أ فيه، فصب  فدعا بمركنه الذي كان يتوض  »النساء حني بايعهن 

، قال: اغميس يدكده اليمنى، فكل  ثم غمس ي  فتغمس كام غمس ،ام بايع واحدًة منهن 

 .«، فكان هذا مماسحته إي اهن  ‘رسول اهلل

ة للفعل النبوي، وهي ن  وهذا اخلرب أضعف داللًة من سابقه؛ أل ه حيكي حالة خاص 

 زيادة.وداللًة من مثل خرب عائشة، فريد عليه ما أوردناه هناك  حال البيعة، فيكون أقل  

يضاف إىل ذلك ضعف سند اخلرب، حيث ذكر له الكليني طريقًا مرسالً بعد 

إبراهيم بن هاكشم، وذكر له طريقًا آخر مسندًا إىل املفضل بن عمر، ولكنه ضعيف 

. ، وعبد الرمحن بن سامل األكشل   بجهالة حممد بن أسلم اجلبيل 

                                           
؛ وحممد احلامد، حكم اإلسالم يف مصافحة 60( انظر: الشويكي، اخلالص واختالف الناس: 1)

 .103املرأة األجنبي ة: 

 .526: 5( الكايف 2)
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ل كيف بايع رسو أتدري»×: قال: قال أبو عبد اهلل خرب سعدان بن مسلم، ـ 4

مجعهن  حوله، ثم دعا »قلت: اهلل أعلم وابن رسوله أعلم، قال:  «النساء؟ ‘اهلل

ثم غمس يده، ثم قال.. فأخرج يده من التور، ثم قال  ،ور برام، فصب  فيه نضوحاً تب

: أغمس أيد ، ففعلن، فكانت يد رسول اهللهلن  الطاهرة أطيب من أن يمس   ‘يكن 

 .«بمحرمهبا كف  أنثى ليست له 

يد املرأة، بل تكاد تصل إىل  ويف هذه الرواية داللة جلية عىل مرجوحية مس  كف  

دان بن عاخلرب ضعيف السند بس وفق تعبري )الطاهرة( و)أطيب(، إال أن   ،حد  احلرمة

 إذ مل يثبت توثيقه. ؛مسلم

 ال تعطي وضوحًا حاساًم يف حرمة املصافحةوهبذا يظهر أن  نصوص بيعة النساء 

تقوى  ها اللكن   ،عن مصافحة النساء ه النبي  د تنز  يتف، بل كام مال إليه بعض العلامء

لك نوعًا من أو اعتبار ذبًا ملواقع الفتنة، عىل إثبات احلرمة، فلعل  ذلك احتياطًا أو جتن  

ة يف اإلنسان الصالح،  بل الكالم يف بعض ألسنة الروايات قد يوحي التدي ن والعف 

 ، وال حيرز كونه حكاًم لنا.اص  به عليه السالمخ بأنه حكمٌ 

 جملموعة الثالثة: ناوص مّس املرأة وملسهاا

ث تكون بحي ،وُيقصد هبذه النصوص ما ورد فيه التعبري باملس  دون املصافحة

ة بني الرجل واملرأة، وهي:  أقرب إىل حتريم مطلق أكشكال املامس 

يب ما من أحد إال ويص»قاال: × عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل خرب أِّب مجيلة، ـ 1

                                           
 ( املصدر نفسه.1)

؛ والروحاين، فقه 83من املوسوعة(:  32( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: اخلوئي، مباين العروة )ج2)

 .120ـ  119: 21الصادق 
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 الفرُج  قن الزنا؛ فزنا العينني النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صد  حظ اً م

وقد روي التعبري نفسه عن رسول اهلل يف مصادر أهل السن ة عن  .«بذلك أم كذ  

 .أيب هريرة

يف هذا داللة م عليه، وملحر  فالرواية تعترب اللمس زنا اليدين، فتسقط مفهوم الزنا ا

 عىل كونه حرامًا.

 يناقش:يمكن أن و

ن روى  ،اخلرب له سندان إن   أوالً: أحدمها مرسل، حيث مل يذكر ابن أيب نجران عم 

تند سهذا احلديث، وثانيهام ضعيف بأيب مجيلة املفضل بن صالح؛ فإنه ضعيف، فال يُ 

ا خرب أيب هريرة فقد وصفه ابن كثري بأ إليه.  . وسيأيت التعليق.ن ه صحيحوأم 

سياق مسألة الزنا هنا يضعنا أما  من أن   ،ق الدامادما أملح إليه املحق   ثانيًا:

 ة، ومعه فال يعم  واختصاص هذه املوارد من النظر والقبلة واللمس بحالة الشه

 .النظر غري الشهوي أو اللمس بدون كشهوة احلديُث 

ة عل ذلك، فال أقل  من أن  هذا السياق يمنع وحتى لو مل نجعل مسألة الزنا قرين

 عن االطمئنان بانعقاد إطالق يف احلديث يشمل غري حال الشهوة، ومعه فال يتم  

 ويبدو األمر أكثر وضوحًا يف الرواية السن ية يف بعض صيغها. االستدالل به هنا.

 فيها أن  امإن  خرب أيب هريرة مروي  بطرق أخرى ليس فيها هذا التعبري، وإن   ثالثًا:

                                           
 .559: 5( الكايف 1)

 .349: 2( مسند أمحد 2)

 .515: 1( انظر: تفسري ابن كثري 3)

، بتقرير األميل؛ وانظر له: كتاب الصالة بتقرير املؤمن: 74، 27: 2( الداماد، كتاب الصالة 4)

367. 
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، وهذا معناه أن  تضارب زنا اليدين البطش، ويف بعضها ال إكشارة لزنا اليدين أساساً 

الصيغ  ، وعندما ختتلفصيغ احلديث يف هذا املقطع حمل  الشاهد يربك االستدالل به

ه عليه  فال نعمل بام رواه أبو هريرة؛ نظرًا لالختالف اإلسالمي فيه وكثرة النقد املوج 

 .ض الصحابة وغريهممن بع

ألن يطعن يف رأس أحدكم »: ‘قال: قال رسول اهلل خرب معقل بن يسار، ـ 2

 .«حتل  لهال ط من حديد خرٌي له من أن يمس  امرأًة يَ خ  بم  

ووصف الشعراين  .وقد حكم اهليثمي بأن  رجال هذا احلديث رجال الصحيح

شهوة كام التفت إىل ذلك العالمة واحلديث غري خاص بحال ال. اإلسناد بأن ه جي د

 .املناوي

 هذا اْلديث من ناحيتني: وقد يناقش

قد وفقد ورد فيه كشداد بن سعيد الراسبي،  الناحية األوىل: يف سند هذا اْلديث،

 طلحة أبو سعيد بن كشداد :البخاري قال :يقول محاد نفيه أن  سمع اب العقييلذكر 

 أر ومل ديثح كثري له ليس ادوكشد  : الشيخ لقا. الصمد عبد فهضع   ،برصي الراسبي

 ،وغريه أمحد وثقهأن ه  الذهبي. وذكر فيه به بأس ال هأن   وأرجو ،منكراً  حديثا له

 .يعلم ال من فهوضع  

                                           
 .198: 6( انظر: إرواء الغليل 1)

؛ 326: 4؛ وجممع الزوائد 400: 2؛ واجلامع الصغري 212: 20( الطرباين، املعجم الكبري 2)

 .329: 5؛ وفيض القدير 328: 5؛ وكنز العامل 751والشعراين، العهود املحمدية: 

 .329: 5؛ وانظر: فيض القدير 326: 4( جممع الزوائد 3)

ة: 4) دي   .751( راجع: العهود املحم 

 .39: 3يب ؛ والرتغيب والرته1205: 2؛ وانظر: صحيح اجلامع الصغري 329: 5( فيض القدير 5)

 .395: 12؛ واملزي، ّتذيب الكامل 481: 1؛ والذهبي، الكاكشف 44: 4( راجع: العقييل، الكامل 6)
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ن  الذين أفهذا الرجل قليل احلديث جدًا، ويوجد من غمز فيه، وأغلب الظن   

ن ال نريد تضعيفه بقدر ما نريد أ، ونحن رين كشاهدوا رواية مسلم لهوثقوه من املتأخ  

ة املزعومة اخلالية من أي  نقد.  نقول بأن  احلديث ليس بتلك القو 

ل، عن   ،يسار بن معقلأضف إىل ذلك، أن  هذا احلديث ورد بسند قريب من األو 

 أيسر تغسل أن من إيل   أحب   رأيس يف به فيغرز خميط إىل أحدكم يعمد نأل: قالأن ه 

وهذا احلديث يطرح احتامل حصول خلط من الرواة  .حمرم ذات يمن   ليست امرأة

د احتامل ال  عن معقل يف نقل الرواية رغم أن  الثانية موقوفة عليه، وإن كان هذا جمر 

 دليل عليه.

 الواردة فيه، فإن   «مس  »من حيث كلمة  يف داللة هذا اْلديثالناحية الثانية: 

ة والتامس  واللمس، كذلك يشتهر طلق عىل مطلكام يُ  «مس  املرأة»عنوان  ق املامس 

. ملعنى ثالث مراتاًة ـ عن مقاربتها، وقد ورد يف القرآن الكريم هبذا نايإطالقه ـ ك

د يف املعنى املراد مل يعد يمكن االستدالل هبذا احلديث وإال  ،فإذا حصل لإلنسان ترد 

 ـ كان اخلرب داالً. ـ بحيث رجع إىل اجلذر اللغوي الذي هو عبارة عن مطلق اللمس

عي هنا ظهور احلديث يف اجلامع، بل نقول بأن  أمره حمتمٌل ألوجه وجيهة،  فنحن ال ند 

دة منه ـ وهي اجلامع ـ ونعترب ما سواها غري ثابت.  فنأخذ املساحة املؤك 

 لقيامةا يوم مجرة هكف   يف وضع ،بسبيل منها ليس امرأة كف   مس   من» النبوي: ـ 3

 . بناًء عىل أن  مس  الكف  أعم  من املصافحة.«خلالئقا بني يفصل حتى

إال أن  هذا احلديث مل نعثر عليه يف مصادر احلديث، وإنام  نقلته بعض الكتب 

                                           
 .419: 3( الكويف، املصن ف 1)

 .49، واألحزاب: 237ـ  236( انظر: البقرة: 2)

 .128: 6؛ ونصب الراية 154: 10( الّسخيس، املبسوط 3)
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. فال يعتمد الفقهي ة بال مصدر وال سند، وقد أقر  ابن حجر بأن ه مل مجد هذا احلديث

وايًة نصوص األخرى هنا، وليس رعليه يف يشء، وربام يكون نقالً باملعنى ملجموعة ال

 جديدة.

بني خرب ضعيف السند والداللة، وخرب ال هنا تقع املجموعة الثالثة  وهبذا ظهر أن  

 بأس بسنده لكن يف داللته نظر.

 ري املماثل يف اجلنسغ جملموعة الرابعة: ناوص تغسيل امليتا

، حيث هذا النوع من الروايات يالحظ استناد السيد مصطفى اخلميني إىل

زوجته أو من حمارمه، وهكذا لو  تللرجل أن يغسل املرأة امليتة إذا كان ذكرت أن  

 الرجل ومل يكن غري حمارمه من النساء لغسله فإهنن  يغسلنه، ويف بعض الروايات تويف  

لت الرجل تلف   أن   مل  ه لوعىل يدهيا خرقة، وبعض الروايات ذكرت أن   املرأة إذا غس 

هناك  د أن  ، فهذه الروايات تؤك  املحارم تدفن املرأة بثياهبا يكن الزوج أو أحد

حمذورًا يف مس  الرجل للمرأة ومس  املرأة للرجل حتى حال الوفاة، فتكون دالًة عىل 

 املطلوب هنا.

وهذه الروايات عديدة وفيها الصحيح السند، وهي تكشف عن حرمة ملس املرأة 

أو حمرمية. إال أن  االستناد إىل هذه  للرجل وملس الرجل للمرأة من غري زواج

مل فيها عناوين أخرى حتت ا مل ترد ألجل اللمس، بل إن  ؛ الحتامل أهن  الروايات مشكٌل 

                                           
 .225 :2( الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 1)

 .404: 2( مستند حترير الوسيلة 2)

 ، من أبواب غسل امليت.25ـ  20، ب535ـ  516: 2( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 3)
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لها رجل، وإال لو كان املحذور  التأثري، مثل النظر، ومثل اهلتك االجتامعي يف أن يغس 

ها إال من حلاجة و خصوص اللمس جلاز تغسيلها من وراء الثياب ويطالب بعدم مس 

 .الثوب وراء

كام أن  األمر حيتمل التعب د يف قضايا املي ت، فتّسية ذلك إىل احلي  مشكل، ففي 

غسل امليت ال مجوز لغري املسلمني غسل املسلمني، وال مجوز لغري املامثل التغسيل ولو 

ح به الفقهاء، نظروون ملس دوب ومن ثمن وراء ال  .كام رص 

الحظة م ، وبعضها فيهة النظرإكشكالي   ايات فيه إكشارة إىلواملالحظ أن  بعض الرو

عن الرجل خيرج يف السفر ومعه  ،×عن اإلمام الصادق ،كخرب منصور ،ةتعبدي  

 .«لقي عىل عورّتا خرقةه وأخته ونحو هذا، يُ نعم، وأم  »امرأته أيغسلها؟ قال: 

 ،الثياب من فوقوإذا كانت بعض الروايات قد طالبت بأن تصب  النساء املاء صباً 

ل املحرم فله أن يغسل، فإن   بعض الروايات األخر ذكرت حتى يف املحرم  أما املغس 

 ×أن يغسل من فوق الدرع أو الثياب، كخرب عامر بن موسى، عن اإلمام الصادق

وعن املرأة متوت يف السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعها نساء  ..أنه قال: .

ها وخاهلا معها يغسلوهنا، وال تقربنها النرصانية، غري »مسلامن، قال:  نصارى، وعم 

 .«املاء من فوق الدرع.. ه يكون عليها درع فيصب  أن  

لرجل إذا مات ا»يقول: × ويف خرب عبد اهلل بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اهلل

لته أوالهن  به، وتلف  مع النساء غس     يدهياعىل لته امرأته، وإن مل تكن امرأته معه غس 

                                           
 .68: 1( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: اخلميني، حترير الوسيلة 1)

 .158: 3( الكايف 2)

 .159: 3( املصدر نفسه 3)
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 .«خرقة

هن  أوال ه لو كان املحذور اللمس لتساوت الزوجة مع املحارم، ثم ملاذا تلف  فإن  

ه؟!  به ـ وقد تكون من املحارم ـ خرقًة مع أن  املفروض أن  هلا أن متس 

ا وإن كانت امرأة ماتت معه»قال: × ويف معتربة سامعة، قال: سألت أبا عبد اهلل

يف ثياهبا، وإن كان معها ذو حمرم كام هي هلا، فلتدفن رجال وليس معها امرأة وال حمرم 

لها من فوق ثياهبا تغسيل املحرم هنا من فوق الثوب ال مجري وفق  . فإن  «هلا غس 

 القاعدة يف جواز اللمس، واملحرم يشمل األب واالبن.

ومما يشهد لذلك بعض الروايات التي عمل هبا الفقهاء يف أن حد  الذكر الذي 

ه ال يبلغ احللم وال التمييز باخلمس أة تغسيله هو ثالث سنني، مع أن  مجوز للمر

والست ونحوها. بل نظرًا لبعض التعارض واإلكشكال يف الروايات احتاط بعض 

 دم املامثل وكونه من وراء الثوب.يف تغسيل املحارم فأخذ فيه ع الفقهاء

 كان فيها نحو إشارةمن هنا، فالصحيح أن  هذه الروايات يف باب غسل امليت وإن 

 ظهورها مشكل جدًا. إال أن  

 لتحرميّيةا نتائج البحث يف اجملموعات احلديثّية

 م:هذه هي طوائف الروايات، والذي نستنتجه مما تقد  

 روايات مخسـ وهي  ةٌ دال   ،املصافحةالتي هي نصوص املجموعة األوىل  إن   أوالً:

، كام قلنا ةية العرفاألولوي   بناًء عىل إال ،ـ عىل حرمة خصوص املصافحة ال مطلق املس  

                                           
 .444: 1( ّتذيب األحكام 1)

 .444: 1؛ وّتذيب األحكام 155: 1رضه الفقيه ( كتاب من ال حي2)

 .68: 1؛ واخلميني، حترير الوسيلة 76: 1( انظر: اخلوئي، منهاج الصاحلني 3)
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 ، وعند املشهور روايتان.هو واحدةعندنا والصحيح منها سندًا 

املجموعة الثانية ـ نصوص البيعة ـ ال داللة فيها، سوى الرواية األخرية  إن   ثانيًا:

 الظهور، فال تنفع هنا.بلوغه حد  رز ، ال حُي التي فيها إكشعار قوي  

 ـ قارصة داللًة أيضًا. وعة الثالثة ـ نصوص اللمس واملس  املجم إن   ثالثًا:

 .كذلكإن  املجموعة الرابعة ـ نصوص تغسيل امليت ـ قارصة داللة  رابعًا:

ة ،وعليه روايات ضعيفة أربع تدعمها  ،فهناك رواية واحدة صحيحة السند دال 

ي فالذة هذا الفعل، دها نصوص تدل  بدرجة أو بأخرى عىل مرجوحي  السند، وتؤي  

ة هذا الفعل، السيام املصافحة، وطبعًا مع عدم ي  حنخرج به من دليل الروايات مرجو

 .د كشهوة أو ريبة، وإال كان حراماً وجو

 ةمن الروايات ـ أعني خصوص الدال   حتصيل الوثوق بالصدور من هذا الكم  و

ًء عىل ابن ،ـ أمٌر مشكل، والتي هي ليست إال من روايات املجموعة األوىل فقط طبعاً 

 ؛ وذلك:نظرية الوثوق واالطمئنان يف حجية األخبار

ن  خرب اجلعفي ليس فيه أل ؛إن  عدد الدال  منها عىل احلرمة أربع روايات فقط أ ـ

م.كام توغريه، من اإللزام  بعد احتفافه بقرائن جتعل مضمونه أعم   ،ظهور واضح  قد 

 :إن  ثالثة روايات متتاز بضعف سندي كبري جداً  ب ـ

(، فيه جمموعة من الرواة املجاهيل واملهملني، يب هريرة وابن عباس )رقم أرب فخ

ث يف حفظ ابن عباس هلذه اخلطبة فضاًل عن الرتي  وليس كشخصًا واحدًا مثاًل، 

، مع الرتي ث يف أمر أيب هريرة ني املختلف جدًا يف أمره ب الطويلة وهو صغري السن 

 .املسلمني

م أن  فيه سلسلة من املجاهيل. (،وخرب مناهي النبي  )رقم   قد تقد 
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م أن  كل  رواته مل وخرب اجلعفي )رقم  (، وهو ذو داللة ضعيفة كام أملحنا، قد تقد 

 تثبت وثاقتهم، وبعضهم جمهولون جدًا.

ة هذه النصوص  ج ـ مها املرخصون، وهي تؤثر يف قو  ًة معاكسة قد  إن  هناك أدل 

 .ضعيفةيف نفسها لو كانت هنا، حتى 

ة تفتقد إىل عمل قدامى الفقهاء هبا ـ د بت فلم يث ؛إن  نصوص التحريم الدال 

إفتاؤهم باحلرمة، كام بي نا وسنبني  بوضوح بعد قليل، بل ذهب بعضهم ـ يف ظاهر 

وحتى الطويس مل يذكر روايات املصافحة التي من املجموعة  عبارته ـ إىل الكراهة.

ا الكلينياألوىل، والتي هي العمدة، ومل يرش إليه  ا يف كتبه احلديثية والفقهي ة، وأم 

فوضع روايات املصافحة حتت عنوان )باب مصافحة النساء( و )باب صفة مبايعة 

) ، فلم يذكر موقفه من الروايات أيضًا، وهل تدل  عنده عىل احلرمة أو ال؟ النبي 

ن نعرف ، دون أ وكذلك الصدوق، حيث أدرج رواية املصافحة يف باب )النوادر(

موقفه من الدالالت، وهل فهم منها احلرمة أو الكراهة أو غري ذلك؟ وإن كان ما 

 ذكره يف ثواب األعامل يوحي بأن ه يرى احلرمة.

وعليه، فعىل مبنى اليقني العادي بالصدور، يصعب حتصيل يقني باحلرمة هنا، نعم 

امس  من والت حيصل يقني باملرجوحي ة وبوجود توجيه إسالمي عام لعدم املصافحة

مة. ة املتقد   جمموع األدل 

هذا كل ه يغدو أوضح يف مسألة ثبوت التحريم عىل املرأة يف أن تصافح الرجل، 

م وسيأيت بعون اهلل تعاىل.  وقد صار األمر جلي ًا مم ا تقد 

                                           
 .526، 525: 5( انظر: الكايف 1)
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فاحلق  حرمة املصافحة إال من وراء الظن ي الثقة، ما بناًء عىل حجية خرب الواحد أ

من طرف املرأة وبال كشهوة ولغري العورة  . أما مطلق املس  مز الكف  الثوب مع عدم غ

أو  ةرفي  ة العفلم يظهر دليل واضح يف النصوص عليه إال بناًء عىل األولوي   ،للرجل

 .عىل وحدة احلكم بينهام

 البحث ، وسيأيتإكشارة للتمييز بني الشابة والعجوز أي  هنا وليس يف النصوص 

 يات بإذن اهلل.يف العجوز يف قسم املستثن

 ـ دليل اإلمجاع والسرية اإلسالمّيني 

االستناد إىل اإلمجاع والسرية، حيث يقال بأن  اإلمجاع اإلسالمي  الدليل الثالث:

بل  بل يكاد يكون األمر تساملًا قويًا،حرمة مصافحة املرأة وملسها،  عىلمنعقد تقريبًا 

عية متصلة  بعضهم  هديد به وما كشابه، بل عد  حظر ذلك والتنقائمة عىل هو سرية مترش 

قني أيضاً من كشعائر الدين  .، وقد اد عى اإلمجاع هنا فخر املحق 

 ضعف هذا املستند وذلك:إال أن  اْلق  

ة هذه األ بعد كل   ،االستناد إىل اإلمجاع ـ حتى لو تم  صغرويًا ـ مشكل ن  إ أوالً: دل 

مة؛ لوضوح مدركي   ة لدهي والسن ة إىل ته، فقد استند الشيعةاملتقد  وربام  ذلك، يف مأدل 

ة محايًة للمسلم  ه عن املامس  ه الديني النبوي  العام عىل التنز  كانت جتربة البيعة والتوج 

ل هذا  من الوقوع يف فخ  الشهوة والريبة وكشباك الشيطان.. ربام كان ذلك سببًا يف حتو 

عي ًا  بعد، وفهمه حكاًم رشاملفهوم التوجيهي الديني إىل مفهوم حتريمي قانوين فيام

                                           
 .545: 2( انظر: التربيزي، رصاط النجاة 1)

وانظر دعوى نفي اخلالف عند الشيخ األنصاري يف كتاب ؛ 9: 3( انظر: إيضاح الفوائد 2)

 .68النكاح: 
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 .ني بهمملزحمتمل لسنا وهذا اجتهاد منهم إلزامي ًا بدل فهمه حكاًم توجيهيًا احتياطي ًا، 

وجود إمجاع كاكشف عن موقف املعصوم هنا برصف النظر عن إثبات إن   ثانيًا:

ء اجدًا عىل املستوى اإلمامي، فإن  األغلبي ة الساحقة من قدماء فقه املدركي ة صعٌب 

م قبلاإلمامي ة مل يشريوا هلذا األمر إطالقًا حتى نعرف موقفهم من ذلك،   وقد تقد 

 قليل رصد كل  من الصدوق والكليني والطويس يف املوضوع فراجع.

قدم النصوص هو نص  العالمة احليل  الذي يعود للقرن الثامن أولعل  من 

ح  ا قبله فيكاد من  .باحلرمةفيه اهلجري، حيث رص  النادر للغاية ـ إن مل نجزم أم 

 بالعدم ـ وجود نص  باحلرمة من أحد من علامء الشيعة اإلمامي ة.

قد يظهر منه كراهة املصافحة ال ، هـ(ن  نص  الشيخ ابن سعيد احليل  )إبل 

 .أمامها يميش أن للرجال وينبغي النساء، أدبار يف النظر ويكره»احلرمة، حيث قال: 

 ذات كبير أن ويكره .هبام الالعب عىل والسالم والشطرنج، نردال يف النظر حيل   وال

 ذات ريغ يصافح وأن يربد، حتى منه قيامها عند املرأة جملس مجلس وأن. رسجاً  فرج

فهذا النص  قريب جدًا أن ُيفهم منه حكمه بالكراهة،  .«الثوب وراء من إال حمرم

 وايات املعتربة السند هنا. وأن ه ال يرى احلرمة فيكون قد فهم الكراهة من الر

ق احليل  ) ة جائز كام أن  ظاهر كالم املحق  هـ( هو أن  ملس كف  األمة غري احلر 

 ،مما يسوغ لغري املالك وأما النظر واللمس»لغري مالكها مع عدم الشهوة، حيث قال: 

ج ركنظر الف ،وما ال يسوغ لغري املالك ،ال ينرش احلرمة ،كنظر الوجه وملس الكف  

مع احتامل اختصاصه عنده  .« ..دفيه ترد   ،والقبلة وملس باطن اجلسد بشهوة

                                           
 .575: 2( انظر: تذكرة الفقهاء )ط. ق( 1)

 .397( اجلامع للرشائع: 2)

 .233: 2( رشائع اإلسالم 3)
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 باإلماء.

وهبذا ال نستطيع اد عاء إمجاع أساسًا عىل املوضوع يف اجليل القديم لفقهاء 

ا نقل الشيخ الصدوق للروايات هنا فال يكشف عن اعتقاده حرمة  اإلمامي ة. وأم 

. السيام املصافحة؛ إذ لعل ه فهم منها ال كراهة كام هو الظاهر من فهم ابن سعيد احليل 

عم، ن وأن  الشيخ الصدوق نقل احلديث يف باب النوادر، مم ا ال يوضح طبيعة فهمه له.

 ي باحلرمة. ه ثواب األعامل وعقاب األعامل يوحما جاء يف كتاب

عية، لو ُس اد  إن   ثالثًا: إذ فيد؛ يال  ،ل م اتصاله بعرص النصعاء وجود سرية مترش 

 هاً تنز  ذلك قد يكون و ،نا ال نملك أي  معلومات عن مشهد معاكسما يف األمر أن   كل  

احلرائر وسيدات  ملحذور الشهوة واحتياطًا منهم عن الوقوع يف الفتنة، علاًم أن  

يعة ان هلن  فقد تكون القطماملجتمع إذا كان يعد  ذلك هتكاً عرفاً واجتامعياً يف ذلك الز

ومعه فيصعب حتصيل اطمئنان بانعقاد ارتكاز  لعرف االجتامعي ال غري.بسبب هذا ا

عي إلزامي يف هذا املضامر ، كيف ويف القرن الثاين اهلجري كان بعض الرواة مترش 

املعروفني يسألون عن أصل هذا احلكم، األمر الذي يساعد بنحو القرينة عىل استبعاد 

عي العام بوصف  .ه حكاًم رشعي اً كونه مركوزًا يف الذهن املترش 

 املستندات واألدلقة ثانيًا: نظرّية الرتخي  يف املاافحة،

مون م املحر  تهم عىل احلرمة املطلقة إال ما خرج بالدليل، سعى  وكام قد  أدل 

صون ة عكسإىل  املرخ   رز ما طرحوه يف هذا اإلطار ما ييل:ي ة متامًا، وأبتقديم أدل 

 الرتخي  يف املاافحة ـ االنطالق م  الرتخي  يف النظر إىل 

ل الذي طرح هنا هو  ما ذكره الشيخ تقي الدين النبهاين، من أن  يد الدليل األو 
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 .املرأة ليست بعورة، وال حيرم النظر إليها بغري كشهوة، ومن ثم  فال حترم مصافحتها

 ولكن  هذا الدليل:

د هو ضعيف؛ فإن  إذا فهمناه أن ه يريد االستدالل عىل احللي ة هبذه الطريقة ف أ ـ  جمر 

عدم كون يد املرأة عورة، أو أن ه مجوز النظر إليها ال يكفي إلثبات حلي ة املصافحة 

معها هبا، فقد يكون النظر حالالً فيام اللمس حرام هنا، وهلذا نجد أن  احلافظ العراقي 

ث عن حرمة اللمس عرب  بأن  حتريم اللمس آكد من حتريم النظر  ،عندما كان يتحد 

 فقد حيرم اللمس فيام ال حيرم فيه النظر من حيث املبدأ.

م الذي  ب ـ ة املتقد  اً عىل دليل األولوي  ا إذا فهمنا هذا الدليل بوصفه يف روحه رد  أم 

ه عىل ذلك الدليل، ال  استدل  به أنصار التحريم هنا، فإن ه يصبح صحيحًا بمقدار رد 

ه ول بأن  كل  ما حيرم النظر إليه حيرم ملسبمقدار إثباته احللي ة، فذاك الدليل كان يق

ة، وكأن  النبهاين أراد هنا أن يستفيد ـ كام فعلنا نحن هناك ـ من ذلك ليبطل  باألولوي 

حتريم املصافحة انطالقاً من عدم حرمة النظر إىل الكف ني، فدليلهم ال يكفي للتحريم، 

ل.  ال أن  دليله يكفي للحلي ة هنا، فالحظ وتأم 

 اافحةعات الناوص اخلاّصة املبيحة للمـ جممو 

ة التي تبيح املصافحة من  صون هنا ملجموعات من النصوص اخلاص  واستند املرخ 

دون كشهوة ومع أمن الفتنة، وأبرز هذه النصوص واملجموعات احلديثية والروائي ة، 

ة التالية:  تندرج ضمن األدل 

ل: ز عليه، الدليل األو  من االعتامد عىل حديث أم   ما ذكره الشيخ النبهاين ورك 

                                           
 .35( انظر: النبهاين، النظام االجتامعي يف اإلسالم: 1)

 .45: 7( انظر: طرح التثريب 2)
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ا قالت:  فقرأ  مصىل اهلل عليه وسل   بايعنا النبي  عطي ة األنصاري، حيث روي عنها أهن 

 :فقالت ،ا يدهامن   فقبضت امرأةٌ  ،النياحة وهنانا عن ،أن ال يرشكن باهلل كشيئاً  ناعلي

 وفت امف ،ثم رجعت ،فذهبت ،فلم يقل كشيئاً ، ن أجزهياأنا أريد أو ،فالنة أسعدتني

أو ابنة أيب سربة وامرأة  ،أيب سربة امرأة معاذ ال أم سليم وأم العالء وابنةإامرأة 

  .معاذ

 م عىل اهلل عليه وسلأخذ رسول اهلل صىل   :عطية قالت أم  ويف تفسري جماهد ورد أن  

 ،سعدتنيفالنة أ إن  : فقالت امرأة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،النساء أن ال ينحن

 .ومل يبايعها ،صىل اهلل عليه وسلم يده فقبض رسول اهلل ،ال أسعدهاأف

فلم تقم باملصافحة، بينام عمدت  ،ومعنى هذا احلديث أن  هذه املرأة قبضت يدها

ديث ن  لكي يقمن بمصافحة النبي  للبيعة، فهذا احلهييدأىل مد  ر النسوة املبايعات إئسا

 .باملصافحة نص  بمنطوقه ومفهومه عىل وقوع البيعة

صني هنا، خطرت  ة من املرخ  امء يضًا عىل بال بعض العلأوهذه املحاولة التفسريي 

ه: سابقًا، فقد ذكر العيني )  :قال الكرماين ،قوله: فقبضت امرأة يدها»هـ( ما نص 

ن باليد رشيُ  كن   هن  كانت أيضًا باليد. قلت: لعل   البيعة هلن   فإن قلت: هذا مشعر بأن  

 .«ةبايعة بال مماس  عند امل

 إن امون ه تعبري آخر عن عدم املصافحة، أإن ه ال يبدو من كلمة قبض اليد  :واجلواب

                                           
 .62: 4؛ والبيهقي، السنن الكربى 59: 25؛ واملعجم الكبري 125: 8( انظر: صحيح البخاري 1)

 .669: 2( تفسري جماهد بن جرب 2)

؛ واخلالدي، قواعد نظام 23: 2، و108ـ  107: 3( انظر: النبهاين، الشخصي ة اإلسالمي ة 3)

 .123احلكم يف اإلسالم: 

 .277: 24( عمدة القاري 4)
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املرأة  وهلذا طلبت تلك، يف هذه اللحظة املوافقة عليهاعن تعني اإلحجام عن البيعة و

 أن تذهب لُتسعد فالنة، وقد ورد يف بعض الروايات التارخيي ة أن  النبي أجاهبا إىل

ذ لو إوهذا املعنى ينسجم مع سائر روايات البيعة، ذلك لتذهب ثم ترجع فتبايع، 

ى قبض لكان معنأو عرب اإلكشارة باليد كانت البيعة عرب املاء الذي يف الطشت مثاًل 

ا مل تضع يدها يف املاء للمبايعة  يس يف احلديث فلوال أكشارت هبا، بل قبضتها، اليد أهن 

نسوة قد أن  سائر ال فهم منهحة حتى يُ فاء يف مقابل املصاي  ترصيح بأن  القبض جأ

البيعة التي  تلف نصوصتفسري هو مقتىض التوفيق بني خمبل هذا ال صافحن فعاًل،

أجراها النبي  دون حاجة الفرتاض التأويل أو التكل ف أو الطرح يف بعضها. وما 

  تقديري واضح.وهو يف .ىل بعضه بعض العلامء واملناقشني هناأملح إذكرناه 

االستناد إىل بعض الروايات التي دل ت عىل أن  النبي مبارشًة أو  :ينالدليل الثا

 بتوكيل عمر بن اخلطاب قد صافح النساء يف البيعة من وراء الثوب.

 ،ريبربد قط أتى ،النبي حني بايع النساء أن  ومن نامذج ذلك، ما رواه الشعبي 

 .«لنساءال أصافح ا» :وقال ،فوضعه عىل يده

 ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ن  أ ،أسامء بنت يزيدومن نامذج ذلك أيضًا خرب 

فقال هلا  ؟أال حتّس لنا عن يدك يا رسول اهلل :له أسامءفقالت ، مجع نساء املسلمني للبيعة

 .«..ولكن آخذ عليهن  ، لست أصافح النساء ين  إ» :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

                                           
؛ 55: 2؛ واأللباين، سلسلة األحاديث الصحيحة 489ـ  488: 8( راجع: فتح الباري 1)

 .40: 17وفتاوى اللجنة الدائمة 

؛ والزيلعي، ختريج األحاديث 144: 9؛ و183: 5؛ وحتفة األحوذي 488: 8( فتح الباري 2)

 .464: 3واآلثار 

 .183: 5؛ ومسند ابن راهويه 149: 5؛ وجممع الزوائد 454: 6( مسند أمحد 3)
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ل مرسل يف مجيع مصادره،  هذه األخبارإال أن   القليلة العدد ضعيفة اإلسناد، فاألو 

أوهامه وبكثرة أخطائه و ،والثاين ضعيف بشهر بن حوكشب الذي كشهدوا بضعفه تارةً 

 ، وهلذا ال أعمل بأحاديثه وال حيتج  هبا من وجهة نظري.أخرى، فلرياجع

ا ثوب ال يعني الرتخيص هبيضاف إىل ذلك أن  الرتخيص باملصافحة من وراء ال

ة أهل البيت النبوي التمييز بني  م أن  يف روايات بعض أئم  من دون ذلك، وقد تقد 

 احلالتني.

 أسامءعن قد ورد فللنساء،  ىل رواية إيامء النبي  بالتسليمإاالستناد  :ثالثالدليل ال

 النساء من ةصبوع ،يوماً  املسجد يف مر   موسل   عليه اهلل صىل اهلل رسول أن   يزيد بنت

ومثل هذا احلديث خرب آخر ألسامء بنت يزيد أيضًا،  .بالتسليم بيده فألوى ،قعود

 .علينا مفسل   ،نسوة يف ونحن ،وسلم عليه اهلل صىل   اهلل رسول بنا مر  حيث قالت: 

؛ للنهي عن السالم باإلكشارة يف ذا كل ه فه يدل  عىل أن ه سل م عليهن  وصافحهن 

 .بعض النصوص

 ولكن  هذا اْلديث يمكن التعليق عليه وذلك:

م احلديث عنه. أوالً:  إن ه ضعيف اإلسناد بشهر بن حوكشب، كام تقد 

ن عىل املصافحة، إن  ثانيًا: ، فإن  السالم، وتعبري ألوى بيده، ال يدال  إن ه ليس بدال 

                                           
؛ 192ـ  191: 2؛ وضعفاء العقييل 423: 1؛ وتقريب التهذيب 149: 5ائد ( انظر: جممع الزو1)

؛ وسلسلة 53: 2؛ واأللباين، سلسلة األحاديث الصحيحة 144: 1والرازي، اجلرح والتعديل 

 و.. 281: 1األحاديث الضعيفة 

 .394، 393: 7؛ وحتفة األحوذي 12: 11؛ وفتح الباري 160: 4( سنن الرتمذي 2)

 و.. 520ـ  519: 2؛ وسنن أيب داوود 1220: 2؛ وسنن ابن ماجة 452: 6 ( مسند أمحد3)

 .62، 59( حممد الشويكي، اخلالص واختالف الناس: 4)
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، : السالم عليكن  يف الوقت و مل نقل بظهور الثاين يف اإلكشارة مع اللفظ، فقد قال هلن 

، فهذا ما يفهم من هذا احلديث، وال عالقة له بموضوع املصافحة.  عينه أكشار بيده هلن 

كام أن  كلمة السالم لغًة ال تعني املصافحة حتى لو صار معناها العريف اليوم هو 

ذلك، فهذا ال وجود له يف اللغة العربي ة أساسًا، بل هو مطلق إلقاء السالم، فاألرجح 

ة احلديث والفقهيف تفسري ه ، من أن  ذا احلديث ما أكشار إليه غري واحد من أئم 

 السالم كان باإلكشارة مع اللفظ ال باملصافحة.

، ال مانع من كونه يف غري حال السالم  ثالثًا: إن  النهي عن السالم باإلكشارة لو صح 

ر أن  ال مًة، أمكن تصو  بح سالم يصعىل النساء، وهذا ممكن، فإذا كانت املصافحة حمر 

 جتاه النساء باإلكشارة قهرًا، وهذا ال غرابة فيه.

ة عمر بن  :الرابعالدليل  ما ورد من سامح النبي  لغريه باملصافحة، وذلك يف قص 

ا   سلمو عليه اهلل صىل   اهلل رسول قدم ملا: قالتاخلطاب، فقد روي عن أم عطية أهن 

 ،الباب ىلع فقام ،اخلطاب بن مرع إليهن   فأرسل ،بيت يف األنصار نساء مجع ،املدينة

 وسلم ليهع اهلل صىل   اهلل رسول رسول نا: أفقال ،السالم عليه فرددنا ،علينا مفسل  

 ال أن عىل تبايعن :قال .اهلل رسول وبرسول اهلل برسول مرحبا :فقلنا :قالت ،إليكن  

 خارج من يده مد  ف ،نعم :فقلنا :قالت ،اآلية تزنني وال ،تّسقن وال ،كشيئاً  باهلل ترشكن

 . ..البيت داخل من أيدينا ومددنا ،البيت

                                           
؛ 402؛ ورياض الصاحلني: 246( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: النووي، األذكار النووية: 1)

 .393: 7األحوذي  ؛ وحتفة12: 11؛ وابن حجر، فتح الباري 490: 5واملناوي، فيض القدير 

: 1؛ واهليثمي، موارد الظمآن 314: 7؛ وصحيح ابن حبان 184: 3( البيهقي، السنن الكربى 2)

114. 
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ن كان وإ ،يدي من وراء الباب ليس كاكشفًا عن املصافحة متاماً ن  مد  األأب ويناقش

د املد  املتقابل، فيكون ذلك كناية عن  ديتماًل، وقد فهم بعضهم من مد  األيحم جمر 

ق البيعة  .حتق 

ساء للنبي  بحضور عمر بن اخلطاب، فيها داللة نعم، الرواية األخرى عن بيعة الن

 صىل   رسول كان: الكلبي روىواضحة عىل املصافحة بمرأى النبي  كشخصي ًا، فقد 

 .يصافحهن   وعمر ،النساء عىل يرشط وسلم عليه اهلل

ن  هناك كالمًا يف الكلبي نفسه عند إبل  أساسًا،ولكن  هذه الرواية ختلو من سند 

عندي ضعف حممد بن السائب الكلبي )الكلبي األب(، ومل تثبت وقد ثبت ، كثريين

ه وقد رد  ابن العريب هذعندي وثاقة االبن وهو هشام بن حممد بن السائب الكلبي، 

 .اللفظ هبذا غريب، وقال فيها الزيلعي: الرواية

ة هند يف مبايعة النبي للنساء، حيث روى ابن  :امسالدليل اخل ما ورد يف قص 

 إن  : هلن   قل: فقال اخلطاب بن عمر أمر اهلل رسول أن   النساء حمنة كانت: قال ،عباس

 التي ربيعة بن ةعتب بنت هند وكانت ،كشيئاً  باهلل ترشكن ال أن عىل يبايعكن   اهلل رسول

 ،اهلل سولر إليها فنظر.. : فقالت النساء، يف رةمتنك   عليه اهلل رمحة محزة بطن تكشق  

 ،اهلنات سفيان أيب من ألصيب إين   واهلل: هند قالت يّسقن، الو :هلن   قل :لعمر وقال

 فهو ي،بق قد أو مىض، ءيش من أصبت ما: سفيان أبو قال ؟ال أم يل هن  أحيل   أدري وما

                                           
 .231: 19؛ وعمدة القاري 488: 8( انظر: فتح الباري 1)

؛ ومقتنيات 308: 29؛ وتفسري الرازي 298: 9( الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسري القرآن 2)

 و.. 300: 5؛ واألندليس، املحرر الوجيز 95: 4فسري الكشاف ؛ وت122: 11الدرر 

 .234: 4( أحكام القرآن 3)

 .462: 3( ختريج األحاديث واآلثار 4)
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 ه،ب فعاذت بيده، فأخذت فأتته، فدعاها ،وعرفها اهلل سولر فضحك حالل، لك

 . ..سلف عام اهلل عفا: فقالت هند، أنت: فقال

ة واضحة يف أفهذه ا ا أخذت بيدهلقص   .ز املصافحة، األمر الذي يدل  عىل جواهن 

 ويمكن مناقشة هذه الرواية التارُيي ة:

ظ يف  أوالً: ا غري ثابتة سندًا، وذلك أن  راوهيا هو ابن عباس، ونحن نتحف  إهن 

د هبا، السيام يف الق ايا ضمروي ات ابن عباس عن العرص النبوي بال واسطة، عندما يتفر 

اسة، فإن ه كان صغريًا جدًا يف هذه الفرتة، وال أدري ما الذي جاء به يف قضي ة من  احلس 

هذا النوع وعمره هنا ما يقرب من عرش سنوات عىل أبعد تقدير تقريبًا؟! فهل يمكن 

االعتامد عىل نقل طفل صغري يف رواية انفرد هبا ومل نجد هلا عينًا وال أثرًا يف سائر 

 ينقلها سوى الطربي يف تفسريه الذي مجع فيه كل  غث  وسمني، ومل الروايات، ومل

خون يف كتبهم عىل ما  ثني من املذاهب اإلسالمي ة، وال نقلها املؤر  يروها كبار املحد 

 يبدو بعد التتب ع.

ا  وقد  فإن  ، نكارة هبعض ويف غريب أثرعل ق ابن كثري عىل هذه الرواية التارخيي ة بأهن 

 . امهل الود  و الصفاء أظهر بل ،خييفهام اهلل رسول يكن مل أسلام ملا أتهوامر سفيان أبا

عىل أن  القرطبي نقل هذه الرواية بال سند يف تفسريه دون أن يذكر هذا املقطع املتصل 

 .بأخذ هند بيد رسول اهلل

                                           
 .378: 4( تفسري ابن كثري 1)

 .59( الشويكي، اخلالص واختالف الناس: 2)

ر  املنثور ؛ والسيوطي، الد378: 4؛ وتفسري ابن كثري 100ـ  99: 28( الطربي، جامع البيان 3)

6 :207. 

 .72: 18( تفسري القرطبي 4)
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ا أخذت بيده، لكن  كلمة اليد تطلق يف اللغةإن   ثانيًا:  غاية ما يفيد احلديث أهن 

العربي ة عىل الذراع والعضد أيضًا، فلعل ها أخذت بيده حيث كان هناك لباس عليها، 

فال ترض  باحلرمة التي ذهب إليها بعض العلامء مثل املروي  عن اإلمام جعفر الصادق 

من جواز املصافحة من وراء الثوب، وال تنفي الرواية ما دل  عىل عدم مصافحة النبي 

حة يف هذه احلال عندما تأخذ بذراعه مثاًل، كام أملحنا للنساء؛ لعدم صدق املصاف

 سابقًا.

صني للمصافحة، من تعارض قول النبي  م ُيعلم أن  ما ذكره بعض املرخ  ومم ا تقد 

م الفعل املبيح م مع فعله املبيح فيقد  ، غري صحيح؛ لعدم ثبوت فعل النبي  املحر 

ة املت مة كل ها، فلم يثبت أن  النبي صافحبوصفه قانونًا، وقد ناقشنا يف األدل  امرأًة  قد 

نا  ، مما يغري  من داللة النص  نفسه، علاًم أن  حتى نضع ذلك يف إطار املخالفة للنص 

، فإن ه إذا احتمل الفعل وجوهاً  قنا يف حمل ه أن ه لو تعارض الفعل مع النص  مل يكن و حق 

م عىل النص   عادةً   .فراجع ،جارية، مل يقد 

ن كانت الوليدة م: إن قال أنس بن مالك :قال ،عيل بن زيدخرب  :دسالساالدليل 

اهلل عليه  صىل   فتأخذ بيد رسول اهلل يء،لتج)والئد املسلمني( والئد أهل املدينة 

 .فال ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث كشاءت ،موسل  

 أهل نم األمة كانت إن :قال مالك بن أنس عن ،محيدعن  ،هشيموورد بطريق 

                                           
 .62( انظر: الشويكي، اخلالص واختالف الناس: 1)

 .636ـ  634( انظر: حيدر حب اهلل، حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي: 2)

؛ ومسند أيب حنيفة: 61: 7؛ ومسند أيب يعىل 1398: 2؛ وسنن ابن ماجة 174: 3( مسند أمحد 3)

 .221: 2؛ وإمتاع األسامع 45: 6نهاية ؛ والبداية وال51
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 .جتهاحا يف به فتنطلق ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول بيد لتأخذ املدينة

 :هذا اْلديثقد يناقش و

فه قوم ووثقه آخرون أوالً:  ،إن  سنده فيه عيل بن زيد وهو ابن جدعان، وقد ضع 

 فال نعمل بحديثه حيث مل يثبت لنا ترجيح أحد القولني.

ا الصيغة الثانية فالظاهر وهذه املناقشة من ا ترد عىل الصيغ ة األوىل للحديث، أم 

ا معتربة اإلسناد وفق أصول أهل السن ة. نعم مل ا كانت الرواية عن أنس وحتكي  أهن 

رة، فإن  أنس بن مالك املتوف  عام  هـ كان صغريًا جدًا يف عن وقائع املدينة املنو 

عة من د بحديث خيالف جمموتلك الفرتة وخادمًا لرسول اهلل، ويف هذه احلال فلو تفر  

األحاديث التي تدل  عىل أن  رسول اهلل مل متس  يده يد امرأة أجنبي ة، فإن  من الصعب 

الوثوق هبذا احلديث هنا، فلعل  أنس بن مالك لصغر سن ه خي ل إليه ذلك، ومل يعرف 

ة ولو متلك املرأة أو اإلماء، ولعل هن  كانت بينهن  وبني رسول اهلل نوع حمرمي ة أو حر

بالرضاع. نعم لو دل  احلديث ألوجب تضعيف الوثوق بنصوص التحريم بدرجة 

 معي نة.

ة الثالثة  لكن مع ذلك، سوف يأيت أن  مثل هذا احلديث ينفع يف النظرية املقصدي 

ًة.  اآلتية بعون اهلل تعاىل، من حيث كون امللموسة أمًة، وليست حر 

من أن  املراد باألخذ باليد هو الزمه، وهو ، وغريه ما ذكره احلافظ ابن حجر ثانيًا:

ع تيه فهو يتواضتأالرفق واالنقياد، وهلذا عرب  باألمة من األماء، فهي عندما كانت 

 .ويستجيب هلا ويذهب معها، وليس املراد هو نفس أخذها بيده

                                           
 .269: 6؛ والبيهقي، كشعب اإليامن 98: 3؛ ومسند أمحد 90: 7( صحيح البخاري 1)

 .141: 22؛ وعمدة القاري 409: 10( فتح الباري 2)
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وهذا التفسري جي د لوال أن  فقرات احلديث فيها حتديد واضح، السيام الرواية 

وذلك عندما يقول: فال ينزع يده من يدها، فإن  هذا التحديد واضح يف  األوىل،

، لكن  ذلك  ، وهو ال يمنع أن  احلديث يريد اإلكشارة إىل تواضع النبي  حصول متاس 

 ال يمنع األخذ هبذا التعبري أيضًا.

صل ، وهذا يعني أن  التامس  قد حإن  الوليدة هي الطفلة الصغرية غري البالغة ثالثًا:

  النبي  وبني طفلة غري بالغة.بني

 إنو واألمة، اجلارية عىلولكن  هذه املناقشة غري واضحة؛ فإن  الوليدة قد تطلق 

، ويساعد عليه الرواية الثانية من اللغويني ، كام ذكر ابن األثري وغريهكبرية كانت

ت باألمة، فليس املراد بالوليدة هنا الطفلة الصغرية، بل املراد  أن  ح األرج التي عرب 

 األمة واجلارية.

ولكن  هذا يربك عملية االستدالل باحلديث هنا إلثبات جواز املصافحة، من 

جهة ثانية؛ ألن ه لو ُبني عىل التخفيف يف أحكام السرت والنظر يف اإلماء، كام عليه كثري 

 من فقهاء املسلمني، أمكن اعتبار هذه الرواية دلياًل عىل جواز مصافحة اإلماء، فال

تكون دلياًل عىل جواز مصافحة املرأة مطلقًا، فالحظ جيدًا. هذا إذا غضضنا الطرف 

، فتضعف هذه  عن مناقضة هذا احلديث ملا دل  عىل عدم مس  يده يد امرأة قط 

ة تلك، والعكس صحيح، ما مل نقل بأن  ملس اإلماء وبناء التساهل  األحاديث قو 

، كان موجبًا النرصاف حديث عائشة ع ة.معهن   نهن  إىل احلرائر خاص 

صني أهنا بأمجعها ضعيفة أمام إثبات الرتخيص،  ة املرخ  وحصيلة الكالم يف أدل 

                                           
؛ وتاج العروس 468: 3؛ ولسان العرب 225: 5( راجع: النهاية يف غريب احلديث واألثر 1)

5 :326. 
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ة التحريم، فالعمدة يف مناقشة التحريم هو أصالة الرباءة ورد   لكنها تربك بعض أدل 

 أدلة احلرمة.

 ةألخالقّيا احلماية ومبدأ الحرتاماالنظرية املقادية، مبدأ ثالثًا: 

ة عامة يف باب النظر واللمس بني الرجل واملرأة ترتك أثرها طرح نظري  أن تُ  يمكن

ة، ة الفقيه يف هذا البابعىل جممل نظري   عامة، هام ببعضوباب عالقة اجلنسني  خاص 

نصوص النظر ونحوها يعود إىل  املقصد األساس يف كل   ة أن  وعصارة هذه النظري  

كم، زت حيثية احلفقد تعز   م  للبقيةو انضول ،لو وجد كان كافياً  ،أحد أمور ثالثة

 :يوه

يار وهذا املع ،الشهوة أو الريبةحصول اْليلولة دون أو  ،اْلامية األخالقيةمبدأ ـ  أ

من حيث إن  أحكام السرت والنظر أريد  ،يظهر بوضوح يف النصوص القرآنية وغريها

إىل وقوع  سار البعيدبام يفيض عىل امل ذ والريبةمنها عدم الوقوع يف الشهوة والتلذ  

 الفواحش وكشيوع العالقات غري الرشعي ة خارج إطار األرسة القانوني ة.

ة نظرة واحد وأن   ،ه سهم من سهام إبليسوالروايات الواردة يف حتريم النظر وأن  

ها تصب  يف هذا اإلطار، كذلك نجد النصوص القرآنية وغريها تورث احلّسات، كل  

لقول كي ال يطمع الذي يف قلبه مرض، وعن السرت بحيث الناهية عن خضوع املرأة با

، وعن احلجاب الذي هو أزكى  يكون ذلك مانعًا عن أذيتهن  واالعتداء عليهن 

لقلوب الرجال والنساء وغريها من املوارد الكثرية، وهذا املبدأ واضح يف كلامت 

 الفقهاء ونصوص الفقه اإلسالمي فال نطيل فيه.

ي حتو ة السرت والنظربعض االستثناءات لقضي  الكريم ن نجد يف القرآ ،ومن هنا
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الغريزة نوعًا كان هناك  هك فيمورد ال تتحر   بفقدان حالة الغريزة نوعًا، فعند كل  

ف، من مثل القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحًا، وكذلك احلال يف كشف يختف

وجود حمذور الغريزة، وكذلك غري أوىل اإلربة من الرجال؛ لعدم املرأة أمام التابعني 

َراِت النيَساءِ ﴿ :الً أمام األطفال معل  كشفها  وا َعىَل َعوم م َيظمَهرخ (، )النور:  ﴾الَِّذيَن مَل

 .األمر الذي يربط املوضوع باالتصال اجلنيس والتأثري الغريزي بشكل واضح

 ادًة.عوكذلك يف الكشف والنظر بني النساء أنفسهن  حيث العنرص الغريزي مفقود 

وهذا املبدأ نجده أيضًا يف روايات اللمس، فإن  احلديث عن املصافحة من وراء 

الثياب مع عدم الغمز، يشري إىل هذه اخلصوصي ة أيضًا، وكذلك النصوص املتصلة 

 بالعجائز والتي ستأيت الحقًا بعون اهلل تعاىل.

 من ،ملواردوهو املبدأ الذي الحظنا وجوده يف بعض ا ب ـ مبدأ اْلرج النوعي،

لبعض  ةنوعي تكون هناك إمكاني   ة السرت والنظر حرٌج حيث إنه عندما يكون يف قضي  

ز أن يدخل الكريم القرآن  التخفيف، ومن أمثلة ذلك، أن   د يالعبالصغار وجو 

قات، قال تعاىل: أو ةا يف بيت السيد والسيدة بال استئذان إال يف ثالثوكويتحر   ماءواإل

ا الَّ ﴿ َ مم َيا َأَيُّ َم ِمنمكخ لخ غخوا اْلمخ م َيبملخ مم َوالَِّذيَن مَل اَمنخكخ مخ الَِّذيَن َمَلَكتم َأيم ذِنمكخ
َتأم ِذيَن آَمنخوا لَِيسم

ِد َصالِة  مم ِمَن الظَِّهرَيِة َوِمنم َبعم ِر َوِحنَي َتَضعخوَن ثَِياَبكخ اٍت ِمنم َقبمِل َصالِة المَفجم َثالَث َمرَّ

َراٍت لَ  مم المِعَشاِء َثالثخ َعوم افخوَن َعَليمكخ نَّ َطوَّ َدهخ نَاح  َبعم مم َوال َعَليمِهمم جخ مم َليمَس َعَليمكخ كخ

ياِت َواّلِلَّخ َعلِيم  َحكِيم   مخ اآلم خ اّلِلَّخ َلكخ بنَيي مم َعىَل َبعمٍض َكَذلَِك يخ كخ  ؛ فإن  ()النور:  ﴾َبعمضخ

لو  هبمعنى أن  عل ل بحالة الطواف، قد هذا الرتخيص يف غري هذه األوقات الثالثة 

د فيه بحكم العادة لكان معناه حالة اُ  ريد للمرأة السرت عن مملوكها يف البيت وهو مرتد 

نوعي، هلذا استثنيت أوقات ثالثة تعد  أوقاتًا لوضع الثياب، ليكون الباقي  حرٍج 
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 وضعًا طبيعيًا ال إكشكال يف النظر فيه.

ة نظرًا لكثر ،النساءمن ارم ولعل  من هذا املبدأ أو أحد تأثرياته استثناء املح

 الطواف املذكور.

عى يف هذا املبدأ أن   ،احرتام املرأةمبدأ ج ـ  نكتة حتريم النظر أو اللمس مها  ويد 

احرتام املرأة، بحيث لو كان النظر غري موجب للشهوة وال تشوبه كشائبة هتك حرمة 

 املرأة كان جائزًا.

بة منويشهد هلذه الدعوى  م من شواهد ـ جمموع املبا املرك  دئ الثالثة ـ غري ما تقد 

 جمموعة من النصوص واألحكام منها:

ا كعورة اًل بأهن  معل   ،من جواز النظر إليها ،ما ورد يف النظر إىل عورة الكافر ـ1

قال: × احلامر، ومن ذلك مرسل ابن أيب عمري )عن غري واحد( عن أيب عبد اهلل

، ومرسل الصدوق «ىل عورة احلامرالنظر إىل عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إ»

إنام ]أ[ كره النظر إىل عورة املسلم، فأما النظر إىل »أنه قال: × عن اإلمام الصادق

 .«عورة من ليس بمسلم مثل النظر إىل عورة احلامر

جانب االحرتام يف إسالم املسلم، وإال فام هو  انحظهاتني الروايتني تال فإن  

 ؟مورد الكالم هو العورة وأن  السيام  ،املوجب للرتخيص

نصوص حرمة النظر إىل العورة ظاهرة ابتداًء يف  بل قد ذكر بعض الفقهاء أن  

 .املؤمن واملسلم، فال اقتضاء فيها للشمول لغريمها

                                           
 .501: 6( الكايف 1)

 .56؛ ومكارم األخالق: 114: 1( كتاب من ال حيرضه الفقيه 2)

 .359: 3( اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة )الطهارة( 3)
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ما ورد يف تعليل الرتخيص يف النظر إىل نساء األعراب وأهل هتامة وأهل  ـ2

 ×صهيب، قال: سمعت أبا عبد اهللاد بن فقد جاء يف صحيحة عب   السواد و..،

ال بأس بالنظر إىل رؤوس أهل التهامة واألعراب وأهل السواد والعلوج؛ »يقول: 

 .«ألهنم إذا هنوا ال ينتهون..

، ولويوهلذا جاز النظر إل ،فإن  هذا التعليل يوحي بأهنن  أسقطهن حرمتهن   كان  هن 

 ء هذه األصناف هبذا التعليل.النظر حرامًا مطلقًا ملا كان هناك داٍع الستثنا

، إذ  زنعم، قد يقال بأن  املجو   هنا هو احلرج الذي يسب به احلكم بحرمة النظر إليهن 

ز فيه ،لن مناطق بأكملهاالنساء يمث  هؤالء  الذي يبدو من الرواية أن    ن  والتحر 

ن حيصل احلرج م فعل ل الرتخيص بعدم انتهائهن من حيث إنه بإرصارهن   ،مشكل

، ولو أهنن  يستجبن للنهي الرتفع املحذور.حتري  م النظر إليهن 

ز واردًا ويعز   وهذا االحتامل وارد، وإن كان احتامل سببية إسقاطهن  للحرمة يظل  

وأهل »خرب صهيب ورد بعينه تقريبًا يف علل الرشائع وغريه وفيه  بسائر املوارد؛ فإن  

إىل احلديث الالحق ليظهر ويمكن ضم  هذا احلديث  «ةالسواد من أهل الذم  

 من التعليل بحال احلرج. ،ة التعليل الذي ذكرناه للرتخيصأرجحي  

،  ،أهل الذمة نساءما ورد من جتويز النظر إىل  ـ 3 اًل ذلك بأهنن  ال حرمة هلن  معل 

ال رسول ق»قال: × ففي خرب السكوين ـ الصحيح عىل املشهور ـ عن أيب عبد اهلل

 .«نظر إىل كشعورهن  وأيدهين  أهل الذمة أن يُ ال حرمة لنساء »’: اهلل

                                           
 .565: 2؛ وانظر: علل الرشائع 524: 5( الكايف 1)

 .565: 2( علل الرشائع 2)

 .524: 5( الكايف 3)
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ضية سرت ق من حيث إن   ،ةإىل هذه النكتة التعليلي   التعبري بعدم احلرمة ناظرٌ  فإن  

منع  ألحد النظر إليه، وأن   وال حيق   ،هلا وكنز جسدها حقٌّ  املرأة جسدها معناه أن  

 ام هو ملكان حرمتها واحرتامها.الرجال من النظر إليها إن  

 ،السرتفقد أمرت هذه اآلية املرأة ب ،الكريم بعض مستثنيات آية الزينة يف القرآنـ 4

واستثنت بعض املوارد كاملحارم، ومن مجلة املستثنني باآلية: التابعون من غري أويل 

اإلربة من الرجال، ويقصد منهم من يكون مع املرأة أو يتبع أرسّتا خادمًا أو غري 

ن الرجال، بحيث إذا نظر ال ينظر بطمع أو هيني املرأة بنظره ذلك وال تكون له إربة م

ويل غري أ)عنوان  لغري ذلك، فإن  أو  لكونه خمصي اً أو جلنونه أو  هإليها، إما لكرب سن  

ض لنظر طامع، بل  معناه أن   (اإلربة احليثية املأخوذة هي محاية املرأة وأن ال تتعر 

كن أن يكون هو بنفسه بمالك االحرتام حتريم النظر بشهوة يم يمكننا القول بأن  

د ، قلطمع أو نظرة غري حمرتمة لرجل أجنبيحماًل كي ال يكون جسد املرأة  ،أيضاً 

 ىل عدوان جنيس.إتفيض 

َنى﴿ :وهذا هو معنى األذية ـ إىل جانب االعتداء عليهن  ـ يف آية اجللباب  َذلَِك َأدم

َذيمنَ  ؤم َن َفال يخ َرفم عم األمر  بل قد أكشارت كتب التفسري إىل أن   ،()األحزاب:  ﴾َأنم يخ

ض ر  كي ال تؤذى بالتع ،زها عن اإلماءباجللباب وجعله قريباً من وجهها كناية عن متي  

ض لإلماء يف ذلك العرف.  هلا، للتعر 

يحة عباد كام يف صح ما ورد يف جتويز النظر إىل املجنونة أو املغلوبة عىل عقلها، ـ 5

..واملجنونة واملغلوبة عىل »×: عن اإلمام الصادقبن صهيب، وقد جاء فيها 

د ذلك  .«عقلها ال بأس بالنظر إىل كشعرها وجسدها ما مل يتعم 

                                           
 ( املصدر نفسه.1)
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ه بعضهم بالتلذذ د هنا فّس  ، وال موجب هلذا احلكم يف املجنونة إال كوهنا والتعم 

 اقد فقدت بجنوهنا مكانتها االجتامعية فصار النظر غري الشهوي إىل كشعرها وجسده

ح يف معنى  مما ال بأس به، عندما تكشفه أو يظهر منها ملكان جنوهنا، والذي يرج 

د عم  الت د، أي أن يقصد ذلك دون ما إذا حصل بالعارض، ال التعم  د هنا هو التقص 

هذا ال فرق فيه بني املجنونة وغريها، وإنام  فإن   ،أو الغفلة مقابل السهو أو النسيان

د ألن   ًة هلا وهتكًا حلرمتها كأن يكشف هو سرتها ويرفع عنها فيه إهان حرم التقص 

 ثياهبا وما كشابه ذلك.

فقد ورد ترخيص الرشيعة يف النظر إىل العجائز الاليت ما جاء يف فقه العجائز،  ـ 6

ج بزينة، فإن  والرتخيص هلن  يف الكشف ، ال يرجون نكاحاً  رشط عدم الترب 

ا ال ترجو النكاح واضحة يف ت  أثريها يف الرتخيص، ومن ثم  فالعنرصخصوصي ة أهن 

ىل أن  العجائز ال يرين يف العادة هتكًا إاألنثوي والغريزي واضح هنا، مضافًا 

ون من  ، كام هي بنائهن  أو برتبة أحفادهن  أحلرمتهن  أن يراهن  الرجال الذين يعد 

 .العادات اجلارية منذ قديم األيام يف القرى واألرياف

ز ذلك  ات س أو مصافحة العجائز التي ستأيت يف بحث املستثنيصوص ملبنويتعز 

ل قرائن لكن ها ت ، تثبت بشكل حاسمملبعد قليل بإذن اهلل، فإن  هذه النصوص ولو  شك 

 عىل موضوع بحثنا هنا.

حيث كانت حالة النظر واللمس والسرت فيهن   اإلماء،العبيد وما جاء يف فقه  ـ 7

بحسب ذلك العرف االجتامعي أن  النهي يف احلرائر خمتلفة عن حال احلرائر، مم ا يعني 

 أخذت فيه حيثية احلرمة االجتامعي ة والعرفي ة الزمني ة.

                                           
 .60: 23( انظر: احلدائق النارضة 1)
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م يف رواية أنس بن مالك املعتربة السند عند أهل السن ة،  ومن أمثلة ذلك، ما تقد 

 من أن  النبي  كان تأخذ بيده الوليدة واألمة، ومتيش به يف طرقات املدينة، ليقيض هلا

نصوص عدم مالمسة يد الرسول ملا ال حيل  له  عحاجتها، فإن  ذلك عندما نجمعه م

 نفهم منه أن  التحريم أخذ فيه بعني االعتبار عنرص احلرمة واالحرتام.

 ×قال: سألت أبا عبد اهللأيضًا، ما جاء يف رواية محاد اللحام املشرية ومن أمثلته 

يف  إذا رأى اجلارية تصيل   كان أيب ال، قد»ت؟ قال: عن اململوكة تقنع رأسها إذا صل  

 عن أيب عبد ،بصريوما جاء يف رواية أيب  .«ة من اململوكةعرف احلر  لتُ  ؛مقنعة رضهبا

وعىل اجلارية إذا حاضت الصيام  إذا احتلم الصيام، عىل الصبي  »ه قال: أن   ،×اهلل

ليها وع ،ن ختتمرأ حتب   إال أن ،ه ليس عليها مخارفإن   إال أن تكون مملوكةً  ،واخلامر

 :له قلت: قال ،×اهلل عبد أيب عن مسلم بن حممدوكذلك صحيحة  .«الصيام

 هلا يكن مل إذا رأسها يتغط   نأ الولد أم   عىل وال ،ال: »فقال رأسها؟ يتغط   األمة

 .ذا صل ت(إضافة قيد )إبت عن ابن مسلم بطريق ابن حمبوب وورد .«ولد

دة التي يمكن مراجعتها يف حمل ه وغريها من الروايات  .املتعد 

وال أريد أن أجزم اآلن بجواز كشف األمة كشعرها للرجال، إال أن ه قول معروف 

ق علامء أيضًا، اليف الفقه اإلسالمي، وذهب إليه العديد من  بل إن  ظاهر كالم املحق 

م، احليل  هو جواز ملس كف  اإلماء من دون كشهوة، وأن ه ال حرمة فيه، ك نه بل لكوام تقد 

                                           
 .346ـ  345: 2؛ وعلل الرشائع 318: 2الربقي، املحاسن  (1)

 .123: 2؛ واالستبصار 281: 4( الطويس، ّتذيب األحكام 2)

 .218: 2؛ وّتذيب األحكام 390: 1( االستبصار 3)

 .217: 2؛ وّتذيب األحكام 394: 3( الكايف 4)

 .412ـ  409: 4( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 5)
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ة معروفة يف تاريخ املسلمني استدل  بعضهم بالسرية عىل جواز ذلك، بل  سرية مستمر 

فهم بعض الفقهاء من آيات احلجاب والزينة يف القرآن عدم كشموهلا لإلماء أساسًا، 

ال أريد أن أجزم لكن  هذا كل ه ينفعنا يف تكريس الفكرة التي نريدها هنا من حيث 

 د والقرائن.حشد الشواه

عي بأن  القرآن والسن ة قا ـ 8 ان داللًة عن إفادة حرمة النظر يف غري حالتي رصأن ند 

 نصوص النظر إىل غري العورة يف القرآن تأمر بغض   وذلك أن   الشهوة واهلتك،

الطرف، واملراد منه ليس مطلق عدم النظر؛ ألن  الغض معناه كّس النظر وخفضه 

ده واالنشداد  عراض عن اليشءوإنقاصه، وهو يستبطن اإل ده وتقص  يف مقابل تعم 

م  )، وهذا الغض  تعل ق بقوله تعاىل: إليه
ه  ن  َأب َصار 

 ؛)من( هنا ليست للجنس و (م 

)من( التي تفيد اجلنس يشرتط فيها أن يصح  اإلخبار بام بعدها عام  قبلها،  لرضورة أن  

الكشرتاط  ؛منها )من( الزائدة وهنا ال يصح  أن يقال: الغض أبصارهم، كام ال يراد

هم(، اإلضافة )أبصارما بعدها هنا جاء معرفة ب بها بالنكرة يف لغة العرب، مع أن  تعق  

 فلم يبق سوى:

عد  بعض النظرات التي ي ة، فيكون املراد لزوم غض  )من( تبعيضي   احتامل أن   ـ أ

موالً ذين النظرين مشناً منه، وال حيرز كون غري هالنظر الشهوي واهلتكي مقداراً متيق  

 لآلية الكريمة.

احتامل أن تكون )من( البتداء الغاية، فيكون املراد: يغضوا آخذين بالغض  ب ـ

من أبصارهم، فتعني مطلق اإلعراض بحيث يكون مبدؤه النظر، ومطلق اإلعراض 

عة التامة بني الرجال والنساء، ويكون منشؤها يهذا يكون حينئٍذ كناية عن القط

م ـ فقهيًا ـ ال يلتزمون بذلك إال بمعنى اللمس والزنا بعد ذلك دون ع أهن  النظر، م
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اء الثوب ونحو ذلك، سائر األمور كاحلديث معها وسامع صوّتا والنظر إليها من ور

ث د  حكان يت ي  بباحلديث مع نساء النبي لكن من وراء حجاب، والن حبل القرآن سم

م كام يف املرأة التي جادلت الن ،مع النساء بي يف زوجها بشهادة القرآن، بل قد حر 

)القول املعروف(  وهذا يكشف عن أن   ،القرآن خضوع املرأة بالقول ال مطلق القول

وفاً ﴿يف  رخ الً َمعم لمَن َقوم بِِه َمَرض  َوقخ ِل َفيَطمَمَع الَِّذي يِف َقلم َن بِالمَقوم َضعم )األحزاب:  ﴾َفال خَتم

نية عىل ل قرينة قرآالقطيعة، إىل غري ذلك ما يشك  م لكن باملعروف ال تكل  ( معناه ال

 املرأة، ذ يفه إذا كان ترك النظر منشأ القطيعة فهو منشأ القطيعة مع الشهوة والتلذ  أن  

مم ﴿ولعل  يف التعبري يف آية الغض بقوله:  َكى هَلخ ( إكشارة إىل حالة )النور:  ﴾َذلَِك َأزم

كم هنا بمناسبات احلبعد احليواين بال الطهارة والتزكية املرتبطة بشكل جيل  

، ( بقضية النظرإرداف )وحيفظوا فروجهم( )وحيفظن فروجهن   بل إن  واملوضوع، 

ظ وهلذا كان تركيز القرآن عىل حف ،األمور تتصل باجلانب الشهوي يعطي إحياًء بأن  

 ة آيات كريمة.الفرج يف عد  

ا مع )من( ، فال أقل  من ترد دهتفسري من بابتداء الغايةلقبول هذا املسار  ولو مل يتم  

رآن ن هو النظر الشهوي وأمثاله، ومعه ال يكون يف القة، فيكون القدر املتيق  التبعيضي  

ذي كام ذهب إليه بعض ام خصوص النظر التلذ  ما يقتيض حرمة مطلق النظر، وإن  

أن ال بأو نقول ـ عىل أبعد تقدير ـ: إن  اآلية تريد أن تأمر املؤمنني  الفقهاء أيضًا.

دون مالحقة النساء بعيوهنم، فتأمر  دون النظر ويتقص  يكونوا من أولئك الذين يتعم 

املؤمن أن خيف ف من هذه التطل عات ويقرتب من صورة اإلنسان اخلجول، والذي 

ة واألدب، ومعه ال نستطيع أن نعترب  يغض  من نظره وخيفضه، كناية عن احلياء والعف 

حتريم مطلق النظر، بل تريد حتريم النظر الشهوي غري  أن  هذه اآلية الكريمة تريد
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ة وغض   األخالقي، أو تريد حتريم حالة مالحقة النساء بالعيون؛ لتحقيق حالة العف 

.  البرص عنهن 

 غالبها روايات ضعيفة السند، يالحظ ة الرشيفة، فبرصف النظر عن أن  وأما السن  

السند  حممد بن سنان ـ الضعيف حضور مفهوم النظر التلذذي يف بعضها، بل يف خرب

وحرم النظر إىل كشعور النساء.. ملا فيه من ّتييج »أنه قال: × ـ عن اإلمام الرضا

 .«الرجال

الغاية املنظورة هي الشهوة والتهييج واحليلولة دون  هذا الكالم معناه أن   فإن   

تثنى ويف املسذلك ال مطلق النظر، وهذا ما ينسجم مع املناخ القرآين يف أصل احلكم 

 .نا سابقاً واملستثنى منه، كام بي  

م النظر يف غري حالتي اهلتك والشهوة، شك  من هذا كل ه، يُ  و أك يف وجود دليل حير 

ة غري العفيفة،   نعم مجب عىل املرأة سرت جسدها وهذا أمٌر آخر.املالحقة البرصي 

ة بحال الشهوة، أو خوف  وينتج عن ذلك كل ه أن   الفتنة أو حرمة النظر خاص 

ي  قل: حالة حصول أثر غري رشعي، إىلنفل جانب حالة اهلتك وكشف السرت والتعد 

بوقوع  بعىل اآلخرين، أما إذا كان النظر غري كشهوي وال حيوي فتنًة بحيث يتسب  

ما ولو بعد النظر، كام ولو مع غري املنظورة، ومل يكن فيه هتك للمرأة  الناظر يف حرامٍ ٍ

فال دليل عىل حرمته أساسًا  ،لزم منه حمذور رشعي من جهة أخرىأو إهانة هلا، ومل ي

يها املرأة جسدها ومل يكن يف النظر إل تن؛ وهلذا فإذا كشفيف غري العورة كمقدار متيق  

 هتك أو حمذور آخر جاز النظر.

                                           
مات 194ـ  193: 20؛ وتفصيل وسائل الشيعة 565: 2( علل الرشائع 1) ، أبواب مقد 

 .12، ح104العبادات، باب 
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كام  ،ة االنحراف األخالقي يكون حراماً فيه مظن  ما وهلذا ال يبعد القول بأن  

 نصوص إىل بعضها.يستوحى من ضم  ال

اد من ستفكام يخ  ،ة اللمس للنظروعليه، فإذا كان املدرك يف حرمة اللمس هو تبعي  

ل صار اْلكم خاص   اً بام قلناه، وأما إذا كان املدرك هو الروايات فقد يلتزم الدليل األو 

ع  بإطالقها فينتج التفصيل بني النظر واللمس، وهو تفصيل معقول يف نفسه؛ ما مل يد 

ولو بقرينة ما جاء يف الرواية الصحيحة  ،باب اللمس والنظر من واٍد واحد هنا أن  

شهوية ة الولو من وراء الثوب، فإن  فيه إشارة إىل اْليثي   السند هنا من عدم غمز الكف  

 ة الشهوة عادًة.أو ما فيه مظن  

 واملاافحة اللمس ةحرمستثنيات م

ة موبناًء عىل ثبوت القول بحرمة ملس املرأة ومصا ارد فحتها، يستثنى من ذلك عد 

 نشري إليها رسيعًا فيام ييل:

 احملارم 

 ه:واملستند يف االستثناء أن  

بقانون املالزمة الذي  ،إذا كان مدرك حرمة اللمس هو نفس دليل حرمة النظر ـ أ

ل، فإن   م يف الدليل األو  ارصًا فيكون دليل احلرمة ق ،حرمة النظر ال تشمل املحارم تقد 

 ل.من األو  هنا حارم من الشمول للع

وأما إذا كان املدرك هو الروايات، فصحيحة سامعة بن مهران نفسها تفيد  ب ـ

 هذا االستثناء.

جها  ظاهر يفوهو  ،نعم، العنوان املأخوذ يف الصحيحة هو من حيرم عليه أن يتزو 

ة بال اختصاص باملحارم فيشمل املطل   لوط به الم املالغ قة تسعًا، وأم  احلرمة املؤبد 
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وأخته، بل املزين هبا وهي ذات بعل عىل قول؛ فاملفروض القول بأن  كل امرأة حكم 

ة أو رضاع أو مصاهرة أو أي  أمر آخر ـ بحرمة التزويج منها جازت الرشع ـ ملحرمي  

 م.مصافحتها، وال خيتص  األمر بعنوان املحرَ 

ال مجوز  من»إىل توجيه عنوان  األمثلة التي ذكرّتا الرواية تشري إال أن يقال بأن  

ناحية املحارم، وعدم الشمول لغريها ولو بمساعدة اإلمجاع واالرتكاز،  «التزويج هبا

م ،ة يف سؤال السائل يف خرب أيب بصرية عنوان املحرمي  مضافًا إىل مركوزي    .وقد تقد 

 الثوب ءورا م حالة اللمس واملاافحة  

 الدليل دل  عىل حرمة اللمس وال ألن   ؛الدليلواملستند يف هذا االستثناء قصور 

يصدق مع الثوب، وأما ما دل  عىل عنوان املصافحة فهو وإن كان صادقًا ولو من 

تثناء كخرب أيب بصري، وراء الثوب، إال أن  هذا الدليل بنفسه ورد فيه هذا االس

كالرواية  ةد سائر الروايات املطلقة يف املصافحة بن مهران، وهبام تقي  عوصحيحة سام

 متني يف املجموعة األوىل.الثالثة والرابعة املتقد  

وضع الرجل يده عىل ثياب املرأة بال كشهوة أو حمذور  وعليه، يمكن أن يقال بأن  

وال دليل عىل حرمته، سواء كان العازل لباسًا يضعه الرجل مثل  ،به آخر ال بأس

 القفازات أو املرأة مثل الثوب، ال فرق يف ذلك.

ينبغي  ،بناًء عىل األخذ بالقول بحرمة اللمس هنا اعتامداً عىل صحيحة سامعةنعم، 

ته.  تقييد اللمس من وراء الثياب بعدم الغمز أو ما كان يف قو 

 وموارد االضطرار احلرج حالة 

ن  املورد يكون مشموالً يستثنى أيضًا حاالت احلرج والرضر واالضطرار، أل
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احلرج، هذا عىل تقدير وجود حرج حقيقي بحيث االضطرار ونفي الرضر وعد والق

 مل يمكن لبس القفازات أو االمتناع عن احلضور يف املكان الذي فيه ابتالء بذلك.

 (واحلنبلي حلنفي)العجوز يف الفقه ا الكشف وأ النظر حرمة مستثنياتعاّمة  

بة من رمثل القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحًا، والتابعني غري أويل اإل

 الرجال، والصغري والصغرية، وغري ذلك.

 ـوال يوجد يف النصوص استثناء هذه املوارد، نعم ذهب األحناف واحلنابلة 

ة ـ  فًا ملحنا سابقًا، خالأإىل جواز مصافحة العجوز بال كشهوة، كام ونسب إىل الزيدي 

ة، وهو ظاهر الشافعي  للاملكي   كًا بعموم األدل   .ةة متس 

ل عدم  عمومات واملطلقات هو احلرمة، لكن  مقتىض الو مقتىض الدليل األو 

 احلرمة؛ لعدم حرمة النظر يف هذه املوارد.

 نعم، يف الصغري والصغرية مجوز حتى بناًء عىل األخذ بالروايات هنا؛ ألن  

العناوين املأخوذة يف الروايات هي: الرجل واملرأة والنساء، وهي منرصفة عن 

تشملهام، لكن ورد يف بعض الروايات النهي عن ضم   الصغري والصغرية وال

ه عنوان ، وتفصيله يف حمل ه، لكن  الصغرية إىل احلجر وتقبيلها إذا بلغت ست سنني

 .، كام هو واضحأخص  من عنوان اللمس أو املصافحة

ة هذا كل ه إذا مل يُ  ع وحدة املناط يف بايب النظر واللمس، وإال فيمكن جعل أدل  د 

                                           
؛ وابن نجيم، البحر 334: 3( انظر مواقف املذاهب املختلفة يف: السمرقندي، حتفة الفقهاء 1)

؛ ومطالب 155ـ  153: 10؛ والّسخيس، املبسوط 295: 4؛ وبدائع الصنائع 219: 8الرائق 

 .359: 35؛ واملوسوعة الفقهي ة 156: 3؛ وكشاف القناع 19: 5غاية املنتهى  أويل النهى يف رشح

 .231ـ  229: 20( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 2)
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ةً  كء هنااالستثنا  لالستثناء هنا. واهلل العامل. أدل 

األحناف واْلنابلة للرتخيص يف العجوز بعض لكن مع ذلك، فقد استدل  

ة أدل ة أبرزها:  والعجوزة، بعد 

 .ما روي عن النبي  من أن ه صافح النساء العجائز يف البيعة دون الشابات أ ـ

 هعلي اهلل صىل اهلل رسول ن  أ»: مالك بن نسعن أ ني،صحيحالما ورد يف  ب ـ

 عبادة حتت حرام أم   وكانت ،فتطعمه ،ملحان بنت حرام أم   عىل يدخل كان وسلم

 ثم ،فأطعمته ،يوماً  وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول عليها فدخل ،الصامت بن

 هوو استيقظ ثم ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول فنام ،رأسه تفيل جلست

ا من حم وذكروا أن  أم   .«..يضحك ه ارمحرام ليست من حمارم النبي، وأن  القول بأهن 

ل الكالم فيه ابن حجر.  مردود، وقد فص 

 كان يف أبا بكروأن  ما ورد عن بعض الصحابة كأيب بكر وعمر والزبري،  ج ـ

، وأن ه العجائز فكان يصافح ،فيها خالفته خيرج إىل بعض القبائل التي كان مسرتضعاً 

،  رأسهوتفيل ،فكانت تغمز رجليه ،لتمرضه استأجر عجوزاً  ،ةمرض الزبري بمك   ملا

 .وأن  نساء األكشعريني كن  يفلني رأس أيب موسى األكشعري

 .يثبت الرتخيص يف العجوزه املعطيات فبهذ

                                           
 .123: 5؛ وبدائع الصنائع 154: 10( الّسخيس، املبسوط 1)

؛ وسنن 559: 1؛ وسنن أيب داوود 201: 3؛ وصحيح البخاري 49: 6( صحيح مسلم 2)

؛ وصحيح ابن حبان 165: 1؛ والبيهقي، السنن الكربى 40: 6ن النسائي ؛ وسن99: 3الرتمذي 

 و.. 248: 6؛ وابن كثري، البداية والنهاية 305: 2؛ واملنذري، الرتغيب والرتهيب 51: 15

 .128: 6؛ ونصب الراية 219: 8؛ والبحر الرائق 154: 10( انظر: الّسخيس، املبسوط 3)

 .155ـ  153: 10( انظر: الّسخيس، املبسوط 4)
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 بأمور: تناَقش هذه األدل ةو

إن  أفعال بعض الصحابة، وهم قليلو العدد جدًا، ال تكشف عن رخصة  أوالً:

سمة، فلعل ه كان ذلك اجتهادًا منهم، حيث ظن وا أن  احلرمة ختتص  بالشابة رشعية حا

ة حة أو مالمسفأو بحال كون املصافحة موجبًة للشهوة أو مظن تها، فوجدوا أن  مصا

 العجوز ال يرض  باألمر، ومن ثم  فاجتهادهم ال يكفي دلياًل هنائي ًا يف املقام.

ة، كام أرشننعم، ينفع هذا االجتهاد يف تعزيز الق ة املقصدي  ة االحتاملي ة للنظري  ا إىل و 

 ذلك هناك قبل قليل.

إن  ما نقل عن أيب بكر ال يفيد، فلعل  مصافحته للعجائز يف تلك القبيلة التي  ثانيًا:

ة، ومن  ًا أو أختًا أو خالًة أو عم  ا أم  اسرتضع فيها كانت لكوهنن  قريباته بالرضاع، إم 

ة، كام أن  الزبثم ففعله غري واضح يف م كان مريضًا  رينطلقاته حتى نحكم بقاعدة عام 

ن.  ة صامتة يؤخذ فيها بالقدر املتيق   فلعل ه كان مضطرًا، واألفعال أدل 

ه يد امرأة حترم عليه قط، تضعف هذ إن  نصوص البيعة وأن  النبي مل يمس   ثالثًا:

، ما مل نقل بأن  مصافحة العجائ لوعي ز كانت النصوص وااملعطيات هنا يف حق  النبي 

عي منرصتامل فال تنايف تلك النصوص ما  لوضوح جوازها، ومن ثم   ؛عنها فنيرش 

 نحن فيه هنا.

ُيشار إىل أن ه من املعروف أن  عائشة نفت مالمسة النبي ليد امرأة، واعتربت من 

 يقول ذلك إن ام يقول فريًة، ويفرتي عىل النبي.

ك غري واحد من كبارابعًا:  ة الزبري وأن ه لقد كشك  ة قص  ثني يف أصل صح  ر املحد 

كانت تأتيه امرأة عجوز تغمز رجليه وتفيل رأسه، وكذلك حديث أن  أبا بكر كان 

قد و بل ناقش بعضهم يف وجود حديث مصافحة النبي للعجائز. .يصافح العجائز

                                           
 .128: 6؛ ونصب الراية 218: 2( راجع: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 1)
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بال و فتشنا عن هذه الروايات ووجدناها غالبًا يف كتب الفقه دون احلديث والتاريخ،

 سند أو مصدر.

ا خامسًا:  ض كثريون ملوضوع أم  حرام، وقد نقلوا أهن  ا و ،النبي   أرضعتتعر  أهن 

 ار،النج   بني من كانت املطلب عبد أم ألن   خاالته، قبل من حمرم ذات منه كانت

ا كانت  هد  جل أو ألبيه خالة كانت إناموقيل:  الرضاعة، من هخاالت إحدى ونقلوا أهن 

. ومعه فاجلزم بعدم املحرمي ة هنا صعب، السيام وأن  األقوال وغري ذلك من

 من ،املوضوع ليس موضوع اللمس فقط، وإن ام هي عالقة تبتعد أكثر من ذلك

ل وُمراجع  .الدخول عىل امرأة رجل واجللوس بني يدهيا هبذه الطريقة بل كل  متأم 

يم، عالقته بأم  سل لنصوص التاريخ واحلديث يف عالقة النبي بأم  حرام، وكذلك

ة هباتني املرأتني، ختتلف عن  يقتنع ـ لو قبلنا هبذه األحاديث ـ بأن  للنبي عالقة خاص 

عالقته بسائر النساء، األمر الذي يفرض أخذ بعض االحتامالت بعني االعتبار، وإال 

 كةم وينام عىل الفراش، ثم ملا خيرج تأخذ هي الربيفام معنى أن يدخل النبي بيت أم سل

ها  من عرقه الذي كان عىل الفراش؟! يبدو األمر أكثر من حالة عادية تفرض أن نفّس 

ينا عىل تصديق جممل هذه النصوص.  بوضع استثنائي ال طبيعي، إذا أرص 

وعليه، فهذه النصوص ال تثبت احللي ة، لكن ها تساعد ـ بوصفها قرائن فقط ـ عىل 

مت ة التي تقد  ة املقصدي  ز النظري   .ذلك، وتعز 

تها تقريبًا أن   إىل حكم اخلنثى، وأشري أخرياً  ة التحريم برم  إذ الذي يظهر من أدل 

مدار احلرمة عىل مصافحة املرأة، فلو مل حترز األنوثة فال دليل عىل التحريم، فيكون 

حكم اخلنثى هو جواز مصافحة الذكر واألنثى هلا، نعم، قد يقال بحرمة مصافحتها 

                                           
 و.. 86: 14( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: عمدة القاري 1)
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 ايل باحلرمة يف أحد املوردين. وتفصيل عالقات اخلنثى بكل  هي لإلثنني؛ للعلم اإلمج

 من الذكر واألنثى يمكن أن يراجع يف كتب الفقه فال نطيل.

ا عىل القول باجلواز مطلقًا، أو  هذا عىل القول بحرمة املصافحة مطلقًا، وأم 

التفصيل بني قضية االحرتام والشهوة وعدمهام، فاملفرتض العمل عىل وفق النتيجة 

يجوز مصافحة اخلنثى لالثنني، ومصافحة االثنني هلا، رشط عدم الشهوة مع أمن ف

 الفتنة وعدم هتك احلرمة، والعلم عند اهلل.

 خامتة واستنتاج

 يمكن اخلروج من هذا البحث بالنتائج التالية:

ة بني الرجل ـ  1 اً بعدم املصافحة واملامس  من الواضح أن  هناك توجيهاً إسالمي اً عام 

رأة، بوصف ذلك خيارًا راجحًا، تكريسًا لسد  األبواب عىل منافذ الفتن وامل

واالنحرافات، إال أن  هذا التوجيه العام ال يعني لوحده وجود حتريم قانوين حاسم، 

ة واألحكام القانوني ة اإللزامي ة.  فهناك فرق بني التوجيهات العام 

مون واملانعون  ـ 2 مها املحرِّ ة التي قد  هنا كل ها ضعيفة الداللة عىل حتريم إن  األدل 

املجموعة األوىل من األحاديث، بينها رواية واحدة أربع روايات من املصافحة، غري 

 اإلسناد عندي، واثنتان عند املشهور، وعليه: ةمعترب

صافحة حيرم م ة اخلرب الواحد الظن ي الذي يرويه الثقة،أ ـ فبناء عىل القول بحجي  

ه ا ملرأة بشهوة أو بدوهنا، إال من وراء الثوب وال يغمز أو يكون الرجل بل مطلق مس 

ها للرجل، فال كشك  يف احلرمة مع  ا مصافحة املرأة ومس  ذلك عن كشهوة ونحوها، أم 

ا من ، وأو اإلعانة عىل اإلثم )بناء عىل القول بحرمة اإلعانة( الشهوة وخوف الفتنة أم 

 زومي ال النتيجة احلاسمة.دون ذلك، فإن  التحريم هو مقتىض االحتياط الل
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ا بناء عىل حجية اخلرب امل ة،علوم الصدور ب ـ وأم   فإن ه من الصعب حتصيل خاص 

بعد األخذ بعني االعتبار العلم العادي بالصدور من هذا العدد القليل من األخبار، 

ىل صل التحريم عأبنى جمموعة املالحظات السابقة يف هذا البحث كل ه، ومن هنا يُ 

أة. للرجل، وتقوى يف ملس الرجل للمراملرأة ملس ط، الذي تضعف درجته يف االحتيا

 وتزداد ضعفًا يف حاالت احلرج العريف ولو مل يكن كشديدًا.

ا االستناد لإلمجاع والشهرة وال م. ،ال ذلكأمثرية وسوأم   فكل ه ضعيف كام تقد 

هي ة بني قوعليه، تكون املسألة التي نحن فيها من مصاديق اختالف النتائج الف

ة يف باب األخبار، إذا  ، ومبنى حجية العلم العادي خاص  مبنى حجي ة الظن  اخلاص 

كان الباحث مم ن ال حيصل له علم بالصدور من عدد من الروايات ال يزيد عن أصابع 

اليد الواحدة، السيام مع عدم إحراز عمل الفقهاء القدامى بمثل هذه الروايات كام 

 رأينا.

صون هنا كل ها إن  األدل  ـ 3 ، سندوضعيف ال ضعيف الداللةبني ة التي ساقها املرخ 

لت إطارًا حتى  ة التحريم، حمدودًا نافعًا بدرجة حمدودة يف إلو كشك  ا أ الإرباك أدل  هن 

ية يف التحريم ـ غري كاف ةبنفسها ـ برصف النظر عن أصل الرباءة ومناقشة نفس أدل  

 ثبات الرخصة.إ

ة املقص ـ4 ة من خالل جممل حتليل النصوص إن  النظري  ة تبدو نظرية قوي  دي 

واألحكام الرشعي ة يف باب العالقات اللمسي ة والنظرية والكشفي ة بني الرجل واملرأة، 

إال أن ه ينبغي أن نأخذ معايري هذه النظري ة بشكل نوعي وكشخيص  معًا، ال بشكل 

ة الغالبة يف شهوة النوعي  كشخيص فقط، فمثالً نأخذ تأثري العامل الفالين يف حصول ال

ف أو ذاك  املجتمع ودرجة تأثري ذلك عىل كشيوع الرذيلة، حتى لو مل يكن هذا الترص 
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ازنًا وليس ون يكون التطبيق متأمصحوبًا بالشهوة عند الفرد يف اللحظة اآلنية، رشط 

ظ، األمر الذي يتم  عرب مقاربة  اً كشئنا عن عقد وحساسيات املناخ الديني كشديد التحف 

 الرتخيصات الرشعي ة مع التحريامت يف هذا الباب.

اء ن  بنأوهو يقوم عىل  ،وهذه خصوصي ة حتتاج لتفصيل نرتكه ملجال آخر

الترشيعات الدينية هل قام عىل أن  املخاطب هو الفرد )اإلنسان الصغري( أو املجتمع 

ته )اإلنسان الكبري(، وهذه قضي ة  ها أبرم   ، وقدولصن تبحث يف علم األأصولي ة حق 

ضنا لبعض فروعها يف مباحث األمر باملعروف والن عند احلديث ، كرهي عن املنتعر 

ة للعالنظري  عن و ،عن الوجوب الكفائي وحقيقته د مهدي ة خطاب األم  مة حمم 

 كشمس الدين.

، فإن  حرمة اللمس واملصافحة مطلقًا وبعنوانه لو بني عىل حرمة اللمس ـ5

كذا ما كان من وراء الثوب بال غمز الكف  ونحوه مم ا هو مثرٌي يستثنى منها املحارم، و

ا استثناء  نوعي، وكذلك حال احلرج والرضر واالضطرار احلقيقي ال الومهي، أم 

 نعم لو ُبني عىلخالفًا لبعض فقهاء أهل السن ة. العجائز فلم يقم عليه دليل، 

ة فإن  استثناء العجائ ة املقصدي   ز قوي  جدًا.الرتخيص أو عىل النظري 

نطرحه للتداول والنظر بعنوان البحث  ،ردنا بحثه يف هذه القضي ةا أخالصة مهذه 

 كام هو واضح. ،العلمي، ال بعنوان النتائج الفتوائي ة

 
  

                                           
 .204ـ  193( راجع: حيدر حب اهلل، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 1)
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 املقّدمة

نجدهم يدرجون الزكاة  ،نيعندما نراجع كتب الكثري من الفقهاء املسلم

، ودفع اخلراج عن املجال العباديزية اخلمس يف كتاب العبادات، فيام خيرجون اجلو

، ويدخل أيضًا يف جمال الزكاة واخلمس من العبادات منهم بأن   كثريٌ  حيرص  بل 

 قصد القربة إىل اهللـ كالزكاة واخلمس ـ حيث يشرتط فيها  ،اراُت العبادات الكف  

 تعاىل.

د وصول املال إىل الفقري أو  ومعنى ذلك كل ه أن  الزكاة واخلمس ال يكفي فيهام جمر 

، وخروج عرشين يف املائة من أموال زيد لتدخل يف أموال عمرو الفقري، أو  املستحق 

حصل  أموال خالد الفقري، فلويف يف املائة من أموال بكر لتدخل  صفخروج اثنني ون

ةً  ء،ٍد أو بكر مل مجز  ذلك من دون نية القربة من زي  أخرى. ووجب عليهام الدفع مر 

                                           
: 15؛ وجواهر الكالم 437: 1اطع ( انظر عىل سبيل املثال: عيل كاكشف الغطاء، النور الس1)

؛ وحممد تقي اآلميل، مصباح اهلدى 345: 9؛ ومستمسك العروة 151: 4؛ والعروة الوثقى 58

؛ واخلوئي، رشح 28(: 1؛ وحممد هادي امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية )الزكاة، ق358: 10

: 11ي، مهذب األحكام ؛ والسبزوار270ـ  269: 24العروة الوثقى )موسوعة اإلمام اخلوئي( 

؛ وحممد 318: 1؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني 442: 1؛ واحلكيم، منهاج الصاحلني 278

؛ واخلميني والصانعي، 509: 1؛ وفضل اهلل، فقه الرشيعة 366: 1الروحاين، منهاج الصاحلني 

 .414: 1حترير الوسيلة )مع تعليقات الصانعي( 
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وكأن  الفقه اإلسالمي مل يالحظ حالة معاملة تقع بني الطرفني يف الزكاة ـ كام هي 

دخلها يف باب ليُ  ،عن إطار باب املعامالتها فأخرج ـ احلال يف البيع أو اإلجارة

ف نسب اخلالامت، ومل يُ ة إرسال املسل  وقد أرسل الكثريون هذه القضي  . العبادات

النية  ي الزكاة(أفال مجب فيها ) ،يناً حيث اعتربها دَ  ،يف ذلك إال إىل اإلمام األوزاعي

ة أن  املسأليف بحوثه االستداللي ة ويظهر من الشيخ الفي اض  .كسائر الديون

ةاحتياطي ة عنده  .، وإن كانت فتواه يف رسالته العملي ة واضحة يف العبادي 

ه د حممد باقر الصدر يف رسالتلفت هنا املوقف الوسطي الذي اختذه السي  كام يُ 

العملية ـ الفتاوى الواضحة ـ حيث أخرج الزكاة واخلمس من دائرة العبادات يف 

ام وسلوك ع ،وسلوك خاص كالزواج ،وأموال ،تقسيمه الرباعي للفقه إىل عبادات

 هقسم األموال العامة، مع أن  ضمن ل، كاجلهاد والقضاء و.. ووضعها يف دائرة األموا

حًا بأن   الزكاة واخلمس من العبادات لكن  جعل الكفارات يف قسم العبادات، مرص 

، إىل جانب ما نجده يف تعليقته يعترب اجلانب املايل فيهام أبرز من اجلانب العبادي

كاة، زقصد القربة واجب يف ال عىل )منهاج الصاحلني للسيد احلكيم( حيث ذكر أن  

ة قه ، ووافوإن كان األحوط العدم ،لكن لو أخرجها بدون قصد القربة ال يبعد الصح 

 .فيه بعض الفقهاء

                                           
 .509: 1لرشيعة ( انظر: حممد حسني فضل اهلل، فقه ا1)

 .345: 9( انظر: مستمسك العروة 2)

 .220: 6( انظر: تعاليق مبسوطة 3)

 .38ـ  37: 2( انظر: الفياض، منهاج الصاحلني 4)

 .143( راجع: حممد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة: 5)

: 1(؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني 67)التعليقة:  442: 1( انظر: الصدر، منهاج الصاحلني 6)
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 ة يفو اإلعانات املالي  ا املوضوع هامًا لتحديد الرضائب أة حال، نجد هذأي   عىل

فلو أخذت الدولة  ة،ب عليه من آثار فقهي  وتصنيف موقعها وما يرتت   ،اإلسالم

دة من أموال من مجب عليهم الزكاةة رضائب اليوم حتت مسم  اإلسالمي    ،يات متعد 

صالح ل فهل هذا اإلخراج من مال الغني   ،فها يف املصالح العامة )سبيل اهلل(لترص  

 ىل قصد ونية، حيث ال حيتاج األمر إق إخراج الزكاة أو اخلمس من مالهالدولة حيق  

 إن كشاء اهلل. ؟ إىل غريها مما سنالحظ آثاره الحقاً ال وأ

من  ،عىل حدةمن الرضائب أو النشاطات املالي ة واحدة  ل أن ندرس كل  ونفض  

 والوقف واخلراج واجلزيةالزكاة واخلمس والكفارات  :وهي ،وعدمه اتهحيث عبادي  

ةَ واألنفال ة أدل  ن بحُث العبادي   يالحظ. لأصل أخذ الني ة أيضًا، ف ، وسيتضم 

 ة يف الدفعقربال واشرتا  الزكاةضريبة  

 اكشرتطوا يف الزكاة دفعها بقصد القربة إىل اهللقلنا بأن  مشهور الفقهاء املسلمني 

تهم يف ذلك ما ييل:بسبحانه، وأ  رز أدل 

 مالحظات نقدّية ،مستند اإلمجاع والتسامل اإلسالمي 

ل: عىل ـ ًا فنا سابقاإلمجاع اإلسالمي، بل تسامل الفريقني ـ كام أسل الدليل األو 

 ،عتبار الزكاة من األمور العبادية، وهذا اإلمجاع كان املستند الوحيد لبعض الفقهاءا

د  ،الذين يظهر منهم عدم قبول أي  دليل آخر يف املسألة عداه مثل السيد حمم 

 .يكون صادرًا عن الرشع يف النهايةالبد هلذا اإلمجاع من أن حيث الروحاين، 

                                           
: 1)لو دفعها بعنوان الزكاة ولو من دون قصد القربة(؛ وحممود اهلاكشمي، منهاج الصاحلني  378

342. 

، واخلوئي، موسوعة 358: 10دى ؛ واآلميل، مصباح اهل345: 9( انظر: مستمسك العروة 1)
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ـ لو تم  ـ حمتمل املدركي ة، إنطالقًا من الوجوه القادمة بأن  هذا اإلمجاع  ويناقش:

حصول التسامل  ةوال يغري  يف تأثري املدركي   ،اهلل سبحانه التي سوف نشري إليها إن كشاء

ة املرجع إىل خصوصي   أقوى من اإلمجاع بحسب عبارات الفقهاء؛ ألن  هو رتبة الذي 

مجاع باملدركي ة، يمكن أن ، فكام تتعط ل طاقة الكشف يف اإلواحدة وهي الكشف

 .يتعط ل التسامل كذلك، لوحدة اخلصوصي ة

ك الشيخ املنتظري   يف انعقاد إمجاع، عىل أساسوالشيخ الفياض هذا، وقد كشك 

مني من الفقهاء، فكيف نحرز وجود  أن  املسألة مل تكن معنونة يف كلامت املتقد 

ا قول الشيخ الطويس وغريه بأن  عليه. إمجاع؟! ا اتفاق الفقهاء عدا وأم 

، فهو يدل عىل توافق أهل السن ة عليه ال اإلمامي ة، وهلذا ال نجده ذكر األوزاعي

مني حول هذا املوضوع يف غري كتاب املبسوط  كشيئًا وال غريه من الفقهاء املتقد 

الشيخ  وربام ُيعترب تشكيك، واخلالف، مما ينظر فيهام عادة آلراء أهل السن ة

 كام أن  خمالفة األوزاعي ليست هي نة أيضًا. غري بعيد. املنتظري

يضاف إىل ذلك أن  كلامت بعض العلامء يف هذا املوضوع من املذاهب كاف ة ظاهرة 

يف رشط الني ة، ال يف رشط القربة بالرضورة، بمعنى أن  خروج املال نحو الفقري، البد 

ا أن يكون قربي اً  فهذا غري واضح من عبارات  أن يكون مقصودًا من قبل املالك، أم 

                                           
؛ وتقي القمي، 278: 11؛ والسبزواري، مهذب األحكام 269: 24مام اخلوئي )الزكاة( اإل

 .81: 3؛ وحممد الروحاين، املرتقى إىل الفقه األرقى 514، 513: 6نهاج الصاحلني مباين م

ـ  218: 6؛ والفياض، تعاليق مبسوطة 944: 2( انظر: العروة الوثقى مع تعليقات املنتظري 1)

219. 

، املعترب 49: 2( انظر: الطويس، اخلالف 2)  .559: 2؛ واحليل 

 .233ـ  232: 4( انظر: املنتظري، كتاب الزكاة 3)
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ق احليل  يستدل  لرشط الني ة يف الزكاة بأن  الزكاة عبادة، فلزم  هؤالء، وهلذا جتد أن  املحق 

ة كام فيها الني ة ، وال معنى هلذا االستدالل لو كان مقصوده بالني ة هو نفس العبادي 

ة أكثر ليظهر هذا األمر.  هو واضح، فلرتاجع كلامّتم بدق 

 ة، نقد وتعليقمرجعّية أصالة االحتيا  أو التعبدّي 

 الزكاة األصل عند الشك، فنحن نعرف أن   : أن  ذلك هو مقتىضالدليل الثاين

تنا من هذا التكليف الثابت، وحيث إن   ،واجبة علينا دفعنا الزكاة  نا لوونريد تفريغ ذم 

 ن  بة إلحراز فراغها؛ ألفيلزمنا قصد القر ،ةيف فراغ الذم   من دون قصد القربة نشك  

 غ اليقيني.ايستدعي الفر اليقينياالكشتغال 

 ل يفصاأل: إن  ل والقاعدة بصياغة أخرى وهيويمكن أن نصوغ مقتىض األص

ل جاٍر هنا األصليته، وهذا ته وتوص  ني عبادي  ب املأمور به أن يكون عباديًا لو دار األمر

 لية بدليل.ما مل تثبت التوص  

من جهة أن  قاعدة الشغل اليقيني تقع يف مرتبة  ،للمناقشة لدليل قابلاوهذا 

الحقة عىل أصل الرباءة، فإذا ثبت أن  أصل الرباءة جاٍر يف مورٍد ما مل يعد هناك معنى 

 ؛قاعدة الشغل اليقيني يف املورد نفسه، وهنا جتري الرباءة عن قيد قصد القربة ءإلجرا

 .يف رتبة الشك فيهه من القيود التي تلحق التكليف وتقع ألن  

مر كان أخذ قصد األمفهو مبني  عىل القول بعدم إ ،ةا ما قيل عن أصالة العبادي  وأم  

ني من أصالة قون من األصولي  إليه املحق   يف متعل ق األمر، والتحقيق ما ذهب

 .الفقه فلرياجع يف كتب أصول ،ليةالتوص  

                                           
، املعترب 1)  .559: 2( انظر: احليل 
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 ظةقفة ومالحناوص أصالة العبادّية يف األفعال، و 

ل عبادي  إال عىض الدليل العام هو أن  الفتقمأن  من ما قد يقال الدليل الثالث:

م يف الدليل الثاين من أصالة التعب    .د الشكدية عنما خرج بالدليل، وهذا غري ما تقد 

م ﴿ :ومرجع الدليل العام إىل مثل قوله تعاىل وا اّلِلََّ خمخ بخدخ وا إاِلَّ لِيَعم يَن  لِِصنيَ َوَما أخِمرخ َلهخ الدي

نََفاء َكامةَ  حخ ا الزَّ تخوم ؤم ا الَصَلوَة َويخ وم ِقيممخ  (. )البينة: ﴾..َويخ

مرنا به ليس سوى العبادة عن القرآين احلرص بأن  ما اُ  حيث يفيد هذا النص  

إن   ال بدليل، وحيثإ رج عنهإخالص، فيكون هذا احلرص بمثابة القانون الذي ال خُي 

، ومنها ةفيكون األصل يف األعامل العبادي   ،دية واإلخالصهذا النص واضح يف العبا

 الزكاة واخلمس والكفارات وغري ذلك.

دة لألصل هنا اخلربُ  هم: املعروف املتواتر بحسب تعبري ومن نامذج النصوص املقع 

قع النية ة، فلو مل ته يفيد احلرص لألعامل بأن تكون بالني  فإن  ، «ام األعامل بالنياتإن  »

 ،سبال حاجة إىل النية، متامًا كطهارة الثوب املتنج   ات مما يقعي  لل، والتوص  فال عم

ة حتى لو مل يقصد الغاسل الطهار وجب طهارتهرة رشعًا يغسله بالطريقة املقر   ن  إف

 ليًا.صل يف العمل أن يكون عن نية، أي ليس توص  األ ساسًا، وهذا يعني أن  أ

ة االستدالل بمثل هذه النصوص لتأسيس قاعدة  إال أن  الذي يبدو عدم صح 

ن ق إكشكالنا عىل هذيا أجنبية متامًا عن ذلك، ولكي نطب  فإهن   العبادية يف األعامل،

ل هاآلية الكريمة وقعت يف سياق انتقاد أ ني املشار إليها يمكن القول بأن  النص  

َق الَِّذيَن أخو﴿الكتاب، ففي اآلية السابقة عليها قال تعاىل:  اَب إاِلَّ ِمن تخوا المكِتَ َوَما َتَفرَّ

                                           
 .358: 10( انظر: حممد تقي اآلميل، مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى 1)
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مخ المَبيينَةخ َبعم  خ وا ِمنم أَ ﴿، ويف اآلية لالحقة جاء قوله تعاىل: ﴾ِد َما َجاءهتم ِل إِنَّ الَِّذيَن َكَفرخ هم

كنَِي يِف َناِر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها أخوم  ِ ةِ المكَِتاِب َواملمخْشم يَّ مم رَشُّ المرَبِ َك هخ
اق ليس فالسي ،﴾َلئِ

ل بقدر ما املراد من احلرص هو ما قابل وأضيف إىل من أسيس قاعدة يف األعامسياق ت

أهل الكتاب  اآلية تريد أن تقول: إن   ن  أن أهل الكتاب، فكماآليات اطبهم خت

عون، بل أمروا بعبادة اهلل وحده  ،انحرفوا عن املسار الصحيح فهم مل يؤمروا بام يد 

عنى من استدالل املستدل  هنا؟! فإن  اآلية ال حنفاء عىل ديانة إبراهيم، وأين هذا امل

أن  اهلل مل يأمر بعبادة  اام يفهم منهأمر من عند اهلل هو عبادي، وإن   كل   فهم منها أن  يُ 

سواه خالفًا ملا فعله املرشكون وأهل الكتاب، وال أقل  من عدم ظهوراآلية فيام 

 .هنا يطرحه املستدل  

ا احلديث الرشيف اسب اإلنسان حي منه ـ ال سيام بقرينة ذيله ـ أن   فإن  املفهوم ،أم 

ا من هاجر للدنيا  عىل قصده ونيته، فمن هاجر هلل كان قصده هلل وهو الذي يثيب، وأم 

ديث احل وللنكاح وللتجارة فليس له عند اهلل سوى هذا ، فاقتطاع هذا الذيل أوهم أن  

 يقول ال ُيعمل عمٌل وال ، وبعبارة أخرى: ال يريد احلديث أن  هبذا املوضوع مرتبطٌ 

يصح  إال بقصد القربة، وإن ام يريد أن يقول بأن  اإلنسان يف مآالته وثوابه وعقابه رهنُي 

ما يقصد، وإال لو أخذ املعنى العام الذي قصده املستدل  هنا للزم ختصيص األكثر 

ون املستهجن عرفًا، أو إطالق العام وإرادة اجلزء األقل  منه، بعد العلم بعدم ك

 .األغلبية الساحقة من أعامل الناس من نوع العبادات القربي ة كام هو واضح

الشيخ املنتظري هنا بأن ه لو صح  االستدالل هبذه النصوص وأمثاهلا  هذا، وقد أقر  

، للزم ختصيص األكثر املستهجن عرفًا، فإن  أكثر األعامل ال تقع قربي ًة يف الرشع
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مة ، ومجري كام رأينا وجيهوهو  ة املتقد  يف كثري من اآليات التي ذكروها ومجلة من األدل 

 والالحقة، فالحظ حتى ال نطيل.

 وتشكيك مرجعّية االرتكاز املتشّرعي، تفكيك 

عاالرتكاز املتإىل من االستناد  وغريه، ما ذكره السيد اخلوئي الدليل الرابع: ي رش 

عة كاكشٌف الزكاة من العبادات ذهان يف أن  الراسخ يف األ وقف عن امل ، وارتكاز املترش 

 .الرشعي

رز وجوده يف عرص النص  الذي هو العمدة يف بأن  هذا االرتكاز ال حُي  ويناقش

ذا بني  لنا منشأ فهمه حلصول هفلي ل  الكشف عن موقف املعصوم، ولو أحرزه املستد

ال؟  وأ رتكازة اإلرتكاز عندهم، وهل يف طبيعة أسئلتهم مثالً ما يوحي بمفروغي  اال

ني عة الالحقاملترش  د عاء االرتكاز اعتامدًا عىل وجوده يف أذهان وإال فرصف اوأين؟ 

تراكم الفتاوى واالتفاق نتيجة يمكن أن يكون االرتكاز قد تول د عندهم  الذين

 الفقهائي عىل املوضوع.. ال يثبت احلكم الرشعي وموقف املعصوم.

عي عدم وجود هذا االرتكاز من قبل  ى، وذلك أن  الزكاة كانت جتببل قد ند 

نهم مثاًل أو  الدولة، ومن الطبيعي أن يدفع بعض الناس زكاّتم إجبارًا؛ لعدم تدي 

عدم إرادّتم الدفع للسلطان، فلو كان قصد القربة رشطًا مرتكزًا يف األذهان لكان 

انت ك سأل عن حكم أولئك الذين دفعوا زكاّتم للدولة جمربين ولومن املفرتض أن يُ 

نظرًا لكثرة االبتالء هبذا املوضوع، برصف النظر عن كون الدافع  ،ةً الدولة رشعي  

للدولة كشيعيًا أوغريه، ما مل نقل بالتمييز الذي طرحه السيد الصدر من جعل قصد 
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مناه بمقدار. ،القربة واجبًا لكن من دونه ال تبطل الزكاة  فيفيد هذا الوجه الذي قد 

 طالعة نقدّيةسالم وأركانه، محديث دعائم اإل 

ت يف بعض األحاديث  ،ما ذكره السي د اخلوئي الدليل اخلامس: من أن  الزكاة ُعد 

، وهي أحاديث وردت عند السن ة وأركانه اخلمسالرشيفة من مباين اإلسالم 

قبل إال باألخرى، الواحدة من هذه األركان ال تُ  والشيعة، بل يف بعض األخبار أن  

يام سة احلكم واملوضوع ومقارنتها مع أخواّتا من سائر العبادات، والفإن  مناسب

 .واحد يف اعتبار العبادية بأن  الكل  من سنٍخ  الصالة، تقيض

 :، وذلكف قلياًل عند حيث الدعائم هذاوهذ الوجه جي د، لكن ينبغي التوق  

ة أمور، وهنا ينإن   أوالً:  بغي أن نعرف: ما ه يشري إىل أن  اإلسالم قد ُبني عىل عد 

 يف احلديث: الم؟ فإن  لإلسالم معنيني حمتملنيهو املراد من اإلس

تقيم، ق به انتامؤه لطريق اهلل املسفيتحق   ،الفعل واألمر الذي يقوم به الفرد أحدمها:

ة أمور، وال يكون إسالمه إال هبا فيكون املراد أن  إسالم كل    .فرد ينبني عىل عد 

نبوي يف تفسري هذا احلديث الـ فيام يبدو ـ السي د اخلوئي ومن هذا املعنى انطلق 

فرد ال يقوم إال عىل هذا، فهذا ُيفهم منه عرفًا أن  هذه  ه إذا كان إسالم كل  املشهور، فإن  

 األمور تقع عن ني ة وقصد إهلي.

يف احلديث إسالم الفرد، بل يراد منه الظاهرة قصد من االسالم أن ال يُ  ثانيهام:

هذا الدين يقوم عىل الصالة والزكاة  بمعنى أن   ،التي جاء هبا الرسول واملنظومة

 وال ،وغري ذلك مثاًل، فال إسالم من دون كشهادتني والشهادتني والوالية واحلج  

، وكذلك ال إسالم من دون إسالم من دون صالة، وال إسالم يف احلياة من دون احلج  

                                           
 .269: 24( موسوعة اإلمام اخلوئي )الزكاة( 1)
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يصيل  فيه الناس، وال ينفق الغني منهم  زكاة، فأي  إسالم ال تكون يف هذه األمور، ال

إلسالم قد ا متامًا كام يقال من أن   ،فيه الناس، فليس بإسالم عىل الفقري فيه، وال حيج  

 ، أو نقول: ال إسالم من دون عدالة اجتامعي ة مثاًل.قام بسيف عيل ومال خدمجة

ت إلسالم منظومة هلا أسس، وهذه األسس هي األركان اخلمسة، نعم لو اف عرب 

 .يمكن هذا التفسرييعد النصوص باإليامن بام هو فعل قلبي مل 

ن  هذا وهو أ ،قصد منها املعنى الثاينأغلب صيغ هذا احلديث يُ  أن  هو ا يبدو يل وم

الدين مبني  وقائم عىل أركان ال يوجد من دوهنام، ومن ثم ال عالقة له باجلانب الذايت 

 الفردي.

ة الزكاة من قرهنا الكثري بالصالة يف الكتاب وهلذا كل ه، ال يمكن أن نستف يد عبادي 

 .الشيخ الفياض أيضاً األخرية والسن ة، كام أملح إىل هذه النقطة 

ة الزكلو أخذنا بفهم السي  حتى  ثانيًا:  اةد اخلوئي، فال داللة يف احلديث عىل عبادي 

ي ؛ فلو أن  باملعنى املشهور  بقصد لكن ال ،راءرج ماله للفقنفق وخُي ويُ  كشخصًا يزك 

ما  قه حق  ريى أن  ف ،له احلديثموحسن، ملاذا ال يش هذا العمل خريٌ  ؛ بل ألن  القربة

 !برصف النظر عن تفاصيل نيته إال بنحو املصادرة عىل املطلوب؟ ،يريد اإلسالم

د أن  سائر ما ورد يف احلديث هو من األمور العبادي   ة ال يكفي جلعل الزكاة وجمر 

 .، كام هو واضحأمرًا عبادياً 

، نتيجة بحث علمي ،أن  حممدًا رسولهكشخصًا اعتقد بأن  اهلل واحد و لو أن   ثالثًا:

ة، العلمي   ماتوإنام اضطر  إليه اضطرارًا عرب املقد   ،ومل يعش قصد القربة يف اعتقاده

ليه أن ه مسلم؟! وقد ورد يف بعض صيغ هذا احلديث ـ كام يف صحيح عهل ال يصدق 
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ـ أن  الشهادتني من اخلمسة التي بني  ال الشيخ الصدوق وغريمهااري وخصبخال

 ه مل يقصد القربة بذلك؟!فكيف يمكن احلكم بإسالمه مع أن   ،اإلسالم عليها

قبل الواحدة من دون احلديث عن أن  بعض الروايات ذكرت أنه ال تُ  ن  إ رابعًا:

ا ساٍن يمنع املال عن الفقري، أمقبل صالة إنه ال تُ أخرى، ال يصح  كشاهدًا، بل املراد أن  

سواء عن قصد القربة أو لغري ذلك ـ فهذا تقبل صالته، وهكذا ـ من يعطي الفقراء 

ال يقبل إحسان الغني عىل الفقراء ـ ولو بدافع إنساين فطري ـ إال بالصالة وعبادته 

 هلل فيها.

 .تام فيام يبدوواْلاصل أن  هذا اْلديث وإن كان االستدالل به جيدًا، إال أنه غري 

 بادي، تأّمل وحتليلاندراج الزكاة يف مفهوم الادقة الع 

الزكاة قد عرب  عنها  أيضًا، من أن  وغريه ما ذكره السيد اخلوئي  الدليل السادس:

يف الكتاب والسن ة بالصدقة كام هو معروف، كام عرب  عن العامل عليها يف بعض 

ق، ومن املعلوم أن    يعترب يفـ كانت أم مندوبة  واجبةً ـ الصدقة  األخبار باملصد 

 .دي ةاهلمفهومها قصد القربة، بل هذا هو الفارق بينها وبني 

ولعل  هذا الوجه من أقوى الوجوه التي تطرح يف املقام، إال أن  ما مجب الرتكيز 

ست كلمة ليال عليه هو معنى الصدقة يف اللغة العربية ومتييزها عن اهلبة واهلدية، فإن  

بل هلا وجود عند العرب قبل اإلسالم، وقد استخدمها القرآن الكريم  ،ابتكارًا قرآنياً 

مصطلح ثاٍن للزكاة نحت  ساسًا يفأعنوانًا للزكاة، وكان االستخدام القرآين هذا 
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ق وغري ذلك.وهلذا استخدم هذا التعبري يف حق  وهو الصدقة،   ها وما يشتق  منه كاملصد 

يل اللغوي ملا رأينا فكرة قصد القربة إىل اهلل وامتثال أوامره ولو رجعنا إىل التحل

يت صدقة من ام سم  وإن   ،قنيجزءًا من مفهوم الصدقة يف كلامت اللغويني املحق  

ة واالستحكام. والفرق بني الصدقة واهلدية  الصدق الذي يرجع إىل معنى القو 

انة واملساعدة بخالف فإن  الصدقة يف لغة العرب يؤخذ معها مفهوم اإلع ،واضح

 ، وأما إذاه كان ذلك صدقةً اهلدية، فإذا أعطيت الفقري ماالً لفقره كي ترفع عجزَ 

أعطيت الغني ماالً ال ألجل ذلك كانت هدية، ولعل ه هلذا قال اجلوهري يف الصحاح: 

قت به عىل الفقراء»  .«والصدقة: ما تصد 

هم العجز يو ةخوإومن هنا، استخدم القرآن الكريم يف حق   سف عندما عم 

ُّ َوِجئمنَا بِبَِضاَعٍة ﴿ التايل: التعبريَ  َلنَا الرضُّ نَا َوَأهم ا المَعِزيزخ َمسَّ َ َفَلامَّ َدَخلخوام َعَليمِه َقالخوام َيا َأَيُّ

ِف َلنَا َجاٍة َفَأوم زم قم َعَليمنَ  مُّ قنِيَ  االمَكيمَل َوَتَصدَّ (، فال  )يوسف: ﴾إِنَّ اّلِل َ جَيمِزي املمخَتَصدي

عالقة ملفهوم الصدقة يف اللغة العربية باجلانب الرشعي، وإنام ترتبط بمفهوم اإلعانة 

ورفع مشاكل املحتاجني بدفع املال  مهم وكرهبواملساعدة وإنقاذ الغري وتفريج مه  

ق ن يتصد  ؛ فمويرتق ب فيها ذلك وهلذا كانت الصدقة مما يمكن أن حتتوي امل ن ة ،إليهم

، قال تعاىل: عادةً  عليه، أما مطلق اهلدية فال منة فيها ن أن يمن  عىل كشخص يمك

ِفَرة  ﴿ وف  َوَمغم رخ عم ل  مَّ هَ َقوم ن َصَدَقٍة َيتمَبعخ ا الَِّذيَن * َأًذى َواّلِل خ َغنِيٌّ َحلِيم   اَخريم  مي َ َيا َأَيُّ

نفِ  م بِاملمَني َواألَذى َكالَِّذي يخ بمطِلخوام َصَدَقاتِكخ ِمنخ بِاّلِل ِآَمنخوام الَ تخ ؤم  قخ َماَلهخ ِرَئاء النَّاِس َوالَ يخ
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وَن  ِدرخ ًدا الَّ َيقم َكهخ َصلم َراب  َفَأَصاَبهخ َوابِل  َفرَتَ َواٍن َعَليمِه تخ هخ َكَمَثِل َصفم ِم اآلِخِر َفَمَثلخ َوالمَيوم

َم المَكافِِرينَ  َّا َكَسبخوام َواّلِل خ الَ ََيمِدي المَقوم ٍء ممي  (.ـ  قرة: )الب ﴾َعىَل ََشم

س بالتدريج يف الثقافة اإلسالمي   ، وإال ةوارتباط الصدقة بالقربة إىل اهلل مفهوم تأس 

ث عن الصدقة عن قربة بتعبري )اإلنفاق يف سبيل  فنحن نالحظ القرآن الكريم يتحد 

اهلل او ابتغاء مرضات اهلل( أو ما كشابه ذلك، فعندما يدل  الدليل عىل قصد القربة 

ـ لك ذال تعني القرآين  وإال ففي النص   ،صدقة ذات معنى رشعي خاص  تصبح ال

 .ةبحسب اللغة العربي  مبدئي ًا ـ 

ز القرآن  أن   ،متقد  مم ا ونستنتج  مفهوم الصدقة ال يستبطن العبادية، لكن حيث رك 

عىل اإلنفاق عىل املحتاجني ابتغاء رضا اهلل تعاىل تبلور مفهوم الصدقة الرشعي، وهذا 

 ،مورد استعملت فيه كلمة الصدقة فهي تدل  عىل رشط القربة إىل اهلل كل   ن  غري أ

 فليالحظ.

نعم، يمكن أن يستدل  هنا بطريقة أخرى لعل ها هي مقصود السيد اخلوئي، 

عي وبلغة الكتاب والسن ة عىلتعرف يف الوسط الفقهي  واملالزكاة  أن   وحاصلها  ترش 

ا صدقة، كام يُ  إذا جاء اًء عليه فبنأيضًا يف حق  أمور أخرى، و طلق مصطلح الصدقةأهن 

ريد به وجه اهلل تعاىل، ا اُ من أحد األئمة^ يعلن فيه أن ال صدقة إال م حقالنص  

ن ة ـ والتي هي صدقة بنص  الكتاب والس ق الزكاةفيكون هذا احلديث مفيدًا لنفي حتق  

ها من ة يف الزكاة وغريربي  ـ عند عدم القربة إىل اهلل تعاىل، وهذا ما يفيد اكشرتاط الق

 هبا بدون قصد القربة فتكون بحكم العدم، فيجب إعادة ، بحيث لو ُايتالصدقات

 الفقهاء.مشهور إخراجها من جديد كام هي فتوى 

 وأهم النصوص الدال ة عىل نفي الصدقة بدون قصد القربة ما ييل:
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يد رال ما اُ عتق إصدقة وال  ال»قال: × عن أيب عبداهلل خرب َحاد بن عثامن، ـ 1

 .ذينة وابن بكري وغريهماد وابن اُ . ونحوه خرب مح  «به وجه اهلل عز وجل  

ق عىل ولده بصدقة ×: قال: قلت أليب عبداهلل خرب مجيل، ـ 2 الرجل يتصد 

 .«ال، الصدقة هلل عز وجل  »أن يرجع فيها؟ قال:  لهأوهم صغار 

ق بصدقة ثم »، قال: ×عن جعفر، عن أبيه لحة بن زيد،طخرب  ـ 3 من تصد 

 .«ه ال رشيك هلل عز وجل  يف يشء فيام جعل له..رد ت عليه فال يأكلها؛ ألن  

 وغري ذلك من النصوص التي يمكن أن تراجع يف حمل ها، فال نطيل.

 وقد يقال يف مقابل ذلك:

به اد يرو ويراد به معنى عام، وثانيةً تارًة ن  كلمة الصدقة مصطلح يطلق إ :أوالً  

مصطلح الغنيمة الذي هو مشرتك بني معنى عام هو مطلق كمعنى خاص، متامًا 

وككلمة اخلمر التي الفائدة، ومعنى خاص وهو ما يؤخذ من مال العدو يف احلرب، 

تطلق تارًة باملعنى العام املساوق لكل  مسكر خامر العقل، وأخرى عىل املعنى اخلاص  

 نفسه.ة تعتيقه بالتدريج حتى صار مسكرًا بالذي يعني الرشاب العنبي املسكر نتيج

اد، هل املراد هو املعنى العام لزم النظر يف املركلمة الصدقة فإذا أطلقت وعليه، 

د؟ ؟املعنى اخلاص أو  وهل املعنى اخلاص  واحد أو متعد 

ا ويراد هبتارًة لوجدناها تطلق  والسن ةولو راجعنا كلمة الصدقة يف الكتاب 

لعام الذي االلغوي طلق ويراد هبا املعنى ق اساًم للوقف، وثالثة تُ الزكاة، وأخرى تطل

                                           
 .30: 7( الكايف 1)

 .152ـ 151، 139: 9( املصدر نفسه؛ وّتذيب األحكام 2)

 .31: 7( الكايف 3)

 .152: 9( ّتذيب األحكام 4)
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 ها ما دفع قربًة هللمنهو عبارة عن مطلق الدفع إىل املحتاجني، ورابعة تطلق ويراد 

ة، فاللفظ بات ينرصف إىل أربعة معاٍن بحسب السياق  تعاىل وله أحكام خاص 

عني  حد، ويراد تطبيقه عىل مصداق مواملناسبات، ال أن ه يف اللحاظ العريف له معنى وا

 هنا أو هناك، مع أن  جذره اللغوي يرجع ملعنى واحد فتأم ل جيدًا.

(، فهي تقول لنالحظ آية مصارف الصدقات يف القرآن الكريم )التوبة: فمثاًل، 

بأن  الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها ويف الرقاب و..، ومل يفهم أحد من 

سلمني عنوان الصدقات هنا إال بمعنى الزكاة، وهلذا مل حيرصوا صدقة الوقف علامء امل

وال الصدقات املستحب ة وال اخلمس وال غريها بأن ُترصف يف هذه املوارد الثامنية 

م فهموا أن  كلمة الصدقات ُاريد منها هنا ما هو كالَعَلم  ة، وليس ذلك إال ألهن  خاص 

ا ا ة، ال أهن  سُتعملت يف مطلق العطاء اخلريي، وُاريد خصوص واالسم للزكاة خاص 

ة.  الزكاة من بني هذه العطاءات اخلريي 

 يف ـ قال هأن   جعفر أيب عن مسلم، بن حممدصحيحة أيضًا لنالحظ وكمثال آخر، 

. فيفهم أن  الصدقة «وجل عز اهلل وجه هبا ابتغى إذا الصدقة يف يرجع ال» حديث ـ:

غايته أن  عدم الرجوع مربوط بحالة قصد القربة.  ،ةقد تعني حالة عدم قصد القرب

 عن ئلُس  هأن   ،السالم عليهام أحدمها عناألخرى،  مسلم بن حممدوكذلك صحيحة 

 قال كان إن»: فقال، صدقة عليك هي: فقال ،فيها امرأته فأذته جارية له كانت رجلٍ 

. مم ا يوحي «هافي كشاء إن يرجع أن فله يقل مل كان وإن ،فليمضها وجل عز   هلل ذلك

غايته أن  الرجوع مربوط بالقربة، وإال لقال له: لو مل تقصد القربة  ،بأن  الصدقة تقع

                                           
 .31: 7( الكايف 1)

 .32: 7( املصدر نفسه 2)
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 ًة فيام قلت أو ال؟، أو لسأله هل نويت الصدقة حقيقمل تقع صدقة أساساً 

نا أمام احتامالت يف تفسري وهذا  ل الذي و  النصوص هنا، السيام اْلديث األيعني أن 

 :املقاميف هو العمدة 

 ملعروفي تها بعنوان الصدقة. وهذا يثبت املطلوب هنا. ؛أ ـ فقد يراد الزكاة

ملعروفي ته هبذا العنوان أيضًا. وهذا ما يثبت املطلوب يف  ف؛ب ـ وقد يراد الوق

 .، دون الزكاةباب األوقاف

ثني هذا احلديث يف سياق احلديث عن باب الوقف، حيث بعض وقد وضع  املحد 

 لك، ومل يذكروه يف باب الزكاة.فهموا منه ذ

د يف هذا املجال بني الزكاة  ولو بقينا نحن وهذين االحتاملني فقد يقال: يكفينا الرتد 

والوقف، والشك  يف إرادة الزكاة يف احلديث، فتجري الرباءة، ما مل يقل قائل بأن  

طًا، ما مل ادوران األمر بني الوقف والزكاة يوجب تعل ق العلم اإلمجايل بكليهام احتي

يورد عليه بأن  عبادية الوقف قد قام الدليل عليها، فينحل  العلم اإلمجايل حينئٍذ. إال 

أن  إثبات العبادية يف الوقف مشكٌل جدًا لو تركنا مثل هذه األحاديث، وسيأيت إن 

 كشاء اهلل.

ة ال بعنوان اهل جمطلق تقديم املال للمحتاج ـ وقد يراد  ية دبعنوان اإلعانة اخلريي 

ومن الواضح أن  هذا االحتامل إذا أريد من احلديث، فسوف ينفي  .واهلبة والنحلة

لك إذا مل يصدر منه ذ املحتاَج  عنوان اإلعانة إال بقصد القربة، فكل  من يعني الغريَ 

بقصد القربة ال قيمة له، بل مل يقع أساسًا ، ومن الواضح أن ه ال ُيراد ذلك؛ إذ ال معنى 

َد لنفي عنوان اإل ق، إال إذا أريد بنفيه جمر  عانة للمحتاج عن الفعل الذي قام به املتصد 

 نفي بعض آثاره.
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قصد ، أو اإلحسان للغري بد ـ وقد يراد مطلق تقديم املال للغري لكن بقصد القربة

م للغري زكاًة أو وقفًا أو صدقة مستحب ًة أو مخسًا أو  القربة، سواء كان هذا الذي يقد 

غري ذلك، فعنوان الصدقة هنا ُاخذ يف مقابل مطلق الزكاة والوقف أو  إبراًء من دينٍ 

لت الصدقة يف الثقافة الفقهي ة  ، وقد حتو  هذا ىل إوالعطاء، حيث عنى العطاء القريب 

حمض ىل إها أكثر من انرصاف عطاء القريب  حيث باتت تنرصف يف الفقه إىل ال املعنى،

، يضعون باب بعض الفقهاءجتد أن  اخلمس والزكاة والوقف وغري ذلك، وهلذا 

 .ألن  الصدقة هناك تنرصف إىل العطاء القريب   ؛الصدقة مستقالً ملحقًا بعنوان الوقف

بل نجد الكثري من العناوين التي متي ز الصدقة عن الزكاة والوقف وغريها، يف كتب 

 .احلديث والفقه فلرياجع

د ما نقول ببعض الروايات التي اعب تربت أن  الصدقة مفهوم حمَدث ل قد يؤي 

سته الثقافة اإلسالمي ة، وأن  العرب قبل ذلك ما كانوا يعرفوهنا، إذ من الواضح أن   أس 

الصدقة باملعنى اللغوي املحض كانت معروفة للعرب، بينام الذي مل يكن معروفًا هو 

 َأيب  ن  يف صحيحة زرارة، عَ ، فقد ورد ولو كانت للغني   الصدقات القربي ة هلل تعاىل

د  َرُسول  اهللَّ  »َقاَل: َعب د  اهلل  اَم َكاَن النَّاُس َعىَل َعه  َدَقُة حُم َدَثٌة إ نَّ اَم الصَّ هَيَُبوَن َين َحُلوَن وَ إ نَّ

َع ف يه   ج  َطى هلل َّ  َعزَّ َوَجلَّ كَشي ئًا َأن  َير  َن  َأع 
. فهذا يعني أن  مفهوم «..واَل َين بَغ ي مل 

سته الثقافة العطايا الق ربي ة ولو داخل األرسة هو مفهوم مل تكن تعرفه العرب، وقد أس 

د   ،مصطلح الصدقة أخذ معنى جديداً عند العرب بعد اإلسالم ن  أاإلسالمي ة، مم ا يؤك 

                                           
 .257ـ  255: 2( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: اخلوئي، منهاج الصاحلني 1)

َن 30: 7( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الكليني، الكايف 2) ، حيث عنون الباَب بقوله: َباُب َما مَجُوُز م 

َبة   ل  َواهل    َوالن ح 
َدَقة   َوالصَّ

َوق ف  َبى و..ال  ق  َرى َوالر  ُعم  نَى َوال  ك   َوالس 

 .30: 7( الكايف 3)



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 474

وأن  هذا املعنى هو العطاء القريب هلل تعاىل وأن  من آثاره عدم جواز الرجوع يف هذا 

 العطاء.

د أن   ًا  وهذا كل ه يؤك  إطالق الصدقات عىل الزكاة حيتمل أن يكون إطالقًا لغوي 

ًا، بينام إطالق الصدقة بمفهومها احلادث املشتهر يف  فقط؛ ألن ه يستبطن عطاًء خريي 

.  الثقافة اإلسالمي ة هو إطالق مستجد 

ال يراد يف احلديث الصدقة باملعنى الفقهي املصطلح اليوم والذي  وهنا قد يقال:

ق عىل كشخص بقصد القربة إىل اهلل، إذ لو كان هذا املعنى هو املراد يدل  عىل ال تصد 

من الصدقة يف احلديث، لكان احلديث لغوًا وتكرارًا، كالقضي ة برشط املحمول عىل 

حد  تعبري املناطقة، إذ املعنى بناء عليه هو: ال إنفاق بقصد القربة إال أن يكون بقصد 

 القربة!

الحتامل أن يراد من الصدقة ذلك املال الذي يدفع  ؛لكن  هذا الكالم غري كاٍف 

ة، كعدم جواز الرجوع فيه، فيكون احلديث  وترتت ب عىل دفعه بعض اآلثار اخلاص 

ه،  بصدد بيان أن  هذا املال الذي ال مجوز الرجوع فيه، واسُتخدم تعبري الصدقة يف حق 

ق واإلنفاق   .عىل الفقراء واملساكنيإن ام هو الذي ُيدفع لوجه اهلل، ال مطلق التصد 

رادة الزكاة والوقف، كام حيتمل أن يراد ما ييل: هناك مفهوم يعني أن ه حيتمل إوهذا 

وع فيام دم جواز الرجكع ،ةثار الفقهي  اسمه الصدقة يف الرشع ترتت ب عليه بعض اآل

ق اُ   ال، وعليه فعطي وجه اهلل سبحانهريد مما اُ ذا اُ إال إعطي، وهذا املفهوم ال يتحق 

يكون احلديث مشرتطًا للقربة يف الزكاة أو الوقف جزمًا، بل مشرتطًا لقصد القربة 

 يف كل  عطاء ترتتب عليه آثار الصدقة الرشعي ة املعروفة.

قًة: الزكاة، والوقف، والعطاء  يات متفر  فالصدقة عنوان يطلق عىل ثالثة مسم 
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ة يف الرشع، كعدم جواز الرجوع، والذي به يمتاز عن اهلبة  الذي له آثار خاص 

ح يف األحاديث للزكاة والوقف، مل يعد يمكن اكشرتاطهام  والنحلة، وحيث ال ترج 

 بالقربة، والقدر املتيقن من االكشرتاط هو املفهوم الثالث للصدقة.

عي  وملزيد تقريب للفكرة نقول: اليوم عندما نطلق كلمة الصدقة يف العرف املترش 

خلراج امطلق اخلمس وال مطلق الزكاة وال مطلق  بني الناس، فال ينرصف ذهنهم إىل

ة التي ُتعطى مطلق وال  األنفال وال مطلق األوقاف، بل ينرصف للعطاءات اخلريي 

يه خر، ال يصح  الرجوع فآللمحتاجني، وال متثل هبًة أو نحلة، بل هي مفهوم عطائي 

عيه هنا  يكون هو املقصود  امن  هذا املفهوم ربهو أويكون منبوذًا هذا الرجوع، وما ند 

عب يصوالتي وجدناها ال تتصل بحسب سياقاّتا بالزكاة. ومعه  من األحاديث،

ليه طلقت الرشيعة عيشء أ ثبات رشط القربة يف كل  ت إلعتامد عىل هذه الروايااال

د وال حيرز احتاده.  عنوان الصدقة، فإن  اإلطالق متعد 

د معنى الصدقة يف  اللغة بعد العرص اإلسالمي، وخالصة إكشكالنا هو اد عاء تعد 

ة، وُعرف  عىل الزكاة، وعىل الوقف، وعىل نوع خاص من العطاء، له أحكام خاص 

بالصدقة، وهو مرشوٌط بالقربة، ومعه ال حُيرز يف هذه الروايات إرادّتا مطلق ما 

ي بالصدقة واستعمل تعبري الصدقة فيه، بل خصوص املعنى الثالث هلا.  سم 

 نفي يف   من حيث إن  لساهنا متداول ،الستدالل هبذه األحاديثقد يبطل ا ثانيًا:

ة أو نفي الوقوع، مثل:  ،الكامل ل قد ، ب«ال صالة جلار املسجد..»ال يف نفي الصح 

الصدقة  ، مع أن  «ال صدقة وذو رحم حمتاج»ورد يف احلديث عن الصدقة نفسها: 

 .معانيها جتوز ولو كان ذو الرحم حمتاجاً  بكل  

                                           
 .369: 4، و68: 2( كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)
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حيث  ،الذي اعتمده السيد الصدر من مثل هذا الدليل التفيص  ما ذكرناه هو ولعل  

ة الزكاة لو وقعت   قصد القربة.من دون حكم ـ كام قلنا ـ بصح 

تنزيل هذه الصالة أو الصدقة منزلة ، وظاهر احلديث نفي الوقوع بأن   وقد يناقش

وإال  ،ةنلقيام القري ؛به خذيف اخلارج عىل إرادة نفي الكامل اُ العدم، فإذا دل  الدليل 

 النفي بنفي لزم تفسريبقينا عىل ظاهر الداللة املذكورة ، وحيث مل يقم يف املقام دليل 

ة أو نفي الوقوع، فيثبت استدالل السيد اخلوئي  .الصح 

م ـ وقد جياب  ل املتقد  ل عن إشكالنا األو   بأن  هذا الكالم غري صحيح،ـ بعد التنز 

ق اليشء ظاهرًا لسان كشائع يف اللغة العربية والعرفي ة، ويراد فإن  لسان النفي رغم حت ق 

منه املبالغة كثريًا، فأنت تقول: ال تقوى وجارك حمتاج، وال تدي ن عندك وأنت ال 

تصيل  يف املسجد، ولست بمواطن إذا مل ّتتم  بالقضايا السياسية، فأنت ال تريد نفي 

أمهي ة  بل تريد نفي رتبة منهام، فتبالغ لبيان التدي ن مطلقًا، وال نفي املواطنة مطلقًا،

ذلك اليشء، فتنفي أصل القضي ة. وكشيوع هذا التعبري كشيوعًا كبريًا يف اللسان العريف 

ويف النصوص، هو الذي مجعلنا ال نستظهر منه إرادة نفي الوقوع أساسًا إال بقرينة، 

ًا  مل يقصد  عىل الفقراء مثاًل إذافيكون املقصود باحلديث هنا: إن  من ينفق إنفاقًا خريي 

بذلك وجه اهلل، فكأن ه ما فعل كشيئًا، ويراد من ذلك املبالغة يف تصفية الني ة يف أعامل 

 اخلري واإلعانة، فإن  املؤمن هو من يعطي لوجه اهلل ال ملقابل.

ت عن كل  معروف بأن ه صدقةربام و د ما نقول أن  النصوص احلديثية عرب   فقد ،يؤي 

، وهذا معناه أن  كلمة الصدقة لو كل  معروف صدقةحلديث الصحيح: ورد يف ا

                                           
، الكايف 1) ؛ والصدوق، 320: 2؛ والقايض النعامن، دعائم اإلسالم 27، 26: 4( الكليني 

، حتف ا55: 2؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 134اخلصال:  اين  ؛ 380لعقول: ؛ وابن كشعبة احلر 
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كانت ترشط بقصد القربة يف مجيع استعامالّتا للزم رشط قصد القربة يف فعل أي  

معروف، إال إذا قيل بأن  هذا احلديث يريد تنزيل املعروف منزلة الصدقة ولو مل يكن 

 واقعًا. صدقةً 

لسيد حممود اهلاكشمي حفظه اهلل، من أن  هذه الروايات هنا ما ذكره ُاستاذنا ا ثالثًا:

ا ُتعطى هلل، وهذا مأخوذ يف مفهوم  ظاهرة يف أن  الصدقة ُتعطى يف سبيل اهلل، وكأهن 

 .الصدقة، وهو غري قصد القربة، فلو أعطاها يف سبيل اهلل بقصد الرياء كان صدقة

ثار مداخلة هنا وهي و رادة والقصد، صاهلا باإلتاهو  هذه األحاديث أن  ظاهرقد تخ

، إال (ريد به وجه اهلل)اُ ريد به وجه اهلل(، وال معنى لكلمة )اُ  :كام هو رصيح تعابريها

د كون الرصف والدفع قد وقع  أن يكون القصد من وراء الصدقة هو اهلل تعاىل، ال جمر 

كيب. ذا الرت، فهذا هو املفهوم عرفًا من هخارجًا يف سبيل اهلل وخلدمة طريقه سبحانه

والالفت أن  سيدنا األستاذ اهلاكشمي قد فهم من آية )ابتغاء وجه اهلل( قصد القربة، 

، مع أن  تعابري الروايات هنا غايته حرصها بقصد القربة يف مقابل أخذ الثواب

 ليست بعيدًة عن تعبري هذه اآلية الكريمة.

هلا عىل ما نحن فيه )وهذا  بعض الروايات الواردة يف املقام ال داللةإن   رابعًا:

لسان أن  الصدقة إكشكال عىل داللة بعض الروايات هنا، ال مجيعها(، وهو ما جاء ب

، مثل ل لهعال رشيك هلل عز وجل  يف يشء فيام ُج أو أن ه  خرب مجيل،هي هلل تعاىل، مثل 

                                           
، األمايل: 240واالختصاص:  ، عوايل الآليل 458؛ والطويس  : 1؛ وابن أيب مجهور األحسائي 

، مستدرك الوسائل 453، 376 ، نقاًل عن كتاب األخالق، أليب القاسم 343: 12؛ والنوري 

.  الكويف 

 .252: 3( اهلاكشمي، كتاب الزكاة 1)

 .253: 3( املصدر نفسه 2)
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 خرب طلحة بن زيد.

ا لو وقع ة الصدقات، بل ُيثبت أهن  ، فال مجوز ت فهي هللوهذا اللسان ال يثبت عبادي 

الرجوع فيها، بمعنى أن  الصدقات قد جعلها الشارع هلل، فإن ه هو الذي يأخذ 

الصدقات، ومل ا كانت هلل، مل مجز الرجوع فيها، وال فرق يف كوهنا هلل بني أن تكون قد 

د كوهنا دفعت بقصد اإلعانة واملساعدة  ُقصد فيها القربة من دافعها أو ال، بل جمر 

ا دخلت يف يد اهلل تعاىل، وسد  حا جات اآلخرين واإلكشفاق عليهم، فهذا يعني أهن 

فلم مجز الرجوع فيها، وعليه فهذه النصوص ال تدل  عىل رشط القربي ة، بل تدل  عىل 

ق العالقة معه خارجي ًا بذلك، سواء  وقوع الصدقات مطلقًا خارجًا يف يد اهلل وحتق 

ُجعل له( يف خرب طلحة، ال حيرز أن  اجلاعل هو قصد الدافع ذلك أم ال. وتعبري )فيام 

صت هلل  الدافع للصدقة، بل اجلاعل قد يراد منه اهلل تعاىل، أي  إن  الصدقة ُخص 

سبحانه، وال يعلم كون )جعل( مبني ًا للمعلوم حتى ُينسب اجلعل للدافع. عىل أن  لنا 

 كالمًا يف وثاقة طلحة بن زيد.

ل أن  نصوص قربي ة الص دقات ال حيرز كشموهلا ملطلق الزكاة، نعم لو واملتحص 

 ُقصدت القربة من الزكاة وغريها دخلت يف املعنى الثالث للصدقات.

 ، مناقشة نقدّيةناوص العالقة بني اهلل وأخذ الادقة 

من االستناد إىل ما ورد يف بعض  ،ما ذكره السيد اخلوئي أيضاً  الدليل السابع:

بارش بنفسه أخذ الصدقة، بل قال تعاىل: حانه هو الذي يُ من أن  اهلل سب ،األحاديث

َبَة َعنم عِ ﴿ َبلخ التَّوم َو َيقم وام َأنَّ اّلِل َ هخ َلمخ م َيعم َدَقاِت َأمَل ذخ الصَّ (، )التوبة:  ﴾َباِدِه َوَيأمخخ

ق، وعليه فمناسبة احلكم واملوضوعبعد وكذلك ورد استحباب تقبيل اليد   التصد 

 ي يبارشه اهلل سبحانه بنفسه ألخذه البد  وأن يكون منسوبًا إليهتقيض بأن  اليشء الذ
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 .ومضافًا إليه جل  كشأنه، فتثبت العبادية بذلك

عىل أن  النسبة إىل اهلل تعاىل دليل اكشرتاط العبادية يف هذا الفعل،  وهذا الوجه مبني  

ربة إليه هلي والقق إال يف ظل  قصد امتثال األمر اإلهذه النسبة ال تتحق   وهذا يعني أن  

 عطاء املال هلل سبحانه.ك تقصد إسبحانه بفعل الزكاة، وكأن  

ي عن ئن  اآلية الكريمة وأمثاهلا بصدد استخدام تعبري كناأ إال أن  الذي يبدو يل

قبول اهلل سبحانه هلذا الفعل من اإلنسان، هبدف حثه وتشجيعه عىل القيام به، فكأن  

ا تدفعون الزكاة ملساعدة املحتاجني من الفقراء كم عندماهلل يريد أن يقول: إن  

كأنكم  بل ،واملساكني ويف الرقاب وأبناء السبيل، فإنكم ال ختّسون هذه األموال

 بل هو غنيٌّ  ،تضعوهنا بيد اهلل وتعطوهنا، واهلل ليس بفقري حتى يذهب املال عليكم

 .سيضاعف لكم هذا املال

زت النصوص األخرى يف الكتاب وا لسن ة عىل مفهوم مضاعفة املال ملن وهلذا رك 

ا أخذ الصدقة يبيعطي ماله للمحتاجني بمثال السنبلة وغريها، فالتعبري  عني أهن 

 اهلل يكافيك ومجازيك عىل فعلك هذا، وهذا غري قصد القربة إىل اهلل. وأن   ،مضمونة

 سبحانه الفعل احلسنة من اهلل ةويقوم فهمنا هلذه اآلية وأمثاهلا عىل أن  اإلثابة ورد  

ال تنحرص بحالة اإلتيان بالفعل عن قصد القربة، وإن كان هذا  ،عىل أفعال العباد

ط رش ،ق ذلك ولو كان بقصد آخرالقصد أعىل درجات الفعل، بل يمكن أن يتحق  

 ًا فطريًا أخالقيًا وجدانيًا، أما لو كان قصدًا غري أخالقي  نساني  إأن يكون هذا القصد 

ب آلهلٍة غري اهلل، ن  عىل الفقري كالرياء والسمعة وامل ال يوجد فهو غري مقبول، ووالتقر 

 ،د حسنبقصالصادرة دليل قاطع يمنع ترتب الثواب اإلهلي عىل األفعال احلسنة 

                                           
 .270ـ  269: 24اخلوئي )الزكاة(  ( موسوعة اإلمام1)
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وإطالقات الكثري من نصوص ثواب األعامل  .ولو مل يكن هو اهلل تعاىل بالرضورة

 يفيد ذلك.

النفس  ضمنه اهلل كالقتال وتعري نعم بعض األفعال يف نفسه قبيح ما مل يقصد

يف حد  نفسه مشمول لدليل احلرمة، وال نخرج عنه إال  كها للهالض، فتعريكللهال

يل ها لذلك حال كون القتال ألعداء اهلل ويف سبضبدليل، ومل يدل  الدليل إال عىل تعري

 اهلل.

عانة واإلعىل فعل اإلنفاق  وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن  اآليات تريد احلث  

تى ك تعطي اهلل حإن   :ومل تقل ،فتكشف أن  الصدقة يأخذها اهلل ،واملدح هلذا الفعل

الصدقة ليست خسارة.  فهم جانب القصد، و الغرض من هذا الكشف عن أن  يُ 

ندرج يف عىل أفعال كثرية ت فقد ورد احلث   ،تهواحلث عىل فعل ليس دلياًل عىل عبادي  

 وغري ذلك. ات كالوفاء بالعقودي  لالتوص  

أكشري إليه هنا هو أن  النصوص القرآنية يف جمال اإلنفاق أن األمر اآلخر الذي أريد 

اهلل أو  انومثل: اإلنفاق ابتغاء رض ًا من العبادية، ال سيام مع تعابرية ختلق جو  عام  

ا يعني كشرتاط قصد القربة بقدر مخلق هذا اجلو  ال يعني ا اإلنفاق يف سبيل اهلل، لكن  

عىل قصد القربة، وهناك فرق بني الدعوة إىل فعل اخلري بقصد القربة واحلث احلث 

د فعل اخلري هذا مرشوط بقص بمضاعفة املال ونحوه، وبني أن   فيهعليه والرتغيب 

ن هنا مي ز ولعل ه م. ومل يرتتب عليه يشء مجز  القربة بحيث لو مل يقع هذا القصد مل 

نحن قصد املذكور، فجزاء عند عدم ال اإلالسيد الصدر بني وجوب قصد القربة وبني

نفاق القريب لكن ال نجد تسفيهًا لإلنفاق بدافع اخلري دون مالحظة نجد حثًا عىل اإل

 .ةحالة القربة إىل اهلل حتى نأخذ مفهوم الرشطي  
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 يظهر ما يف كالم السيد اخلوئي، فإن  مناسبة احلكم واملوضوع تفيد أن   ،ومن هنا

دد إثبات نا بصه بنفسه البد وأن يكون منسوبًا إليه من جهة، لكن  ما يأخذه اهلل سبحان

لكن  رضاه بأخذه للصدقات، نعليفاهلل يف اآلية  ،ة من جهة املكل فالنسبة القصدي  

اهلل  علنمانع أن يُ  ف، فأي  املكل   فصد من طرما يقع من طرفه ليس بالرضورة قد قُ 

 فعله يضمنساين فإن  اهلل حيب ه ويمن يساعد الفقري املحتاج بقصد فطري إ كل   أن  

رين بحيث حيب  كل من يظل  طاهرًا نظيفًا ما مل ومجازيه عليه، متامًا كام حيب  املتطه  

ء من فعله هذا، ووجود قصود خري يف اإلنفاق املايل بعيدًا عن يس يكن لديه قصدٌ 

 من أن   ،نقصد القربة أمٌر واضح، خالفًا ملا يلوح من كلامت بعض الفقهاء املعارصي

 .طرد سائر القصود غري احلسنة مجعل الصدقة يف ذاّتا مقصودًة هلل ولو إمجاالً 

هذا وقد ذكر سيدنا األستاذ اهلاكشمي تعليقًا عىل آية أخذ اهلل للصدقات، حاصله 

ا ناظرة إىل قبول الطاعات واإلثابة عليها. والقبول أخص  من اإلجزاء  .أهن 

 غريوهذا اللحن من األلسنة ن من النصوص ول هبذا اللاالستدال أن  هو واْلاصل 

 واضح.

 دة وجه اهلل، تأّمل ومراجعةراإناوص الربط بني الزكاة و 

َواِل ال﴿االستناد إىل قوله تعاىل:  الدليل الثامن: َو يِف َأمم بخ ًبا ليرَيم ن ري نَّاِس َوَما آَتيمتخم مي

بخو ِعنَد اّلِلَِّ َوَما آتَ  َه اّلِلَِّ فَ َفاَل َيرم وَن َوجم ِريدخ ن َزَكاةٍ تخ ونَ يمتخم مي ِعفخ مخ املمخضم َك هخ
َلئِ )الروم:  ﴾أخوم

ونحو ذلك من اآليات )  .أن  الزكاة تكون لوجه اهلل سبحانهمنه فهم (، حيث يُ 

                                           
ب األحكام 1)  .278: 11( انظر: السبزواري، مهذ 

 .252: 3( انظر: كتاب الزكاة 2)

 .49: 23(االكشتهاردي، مدارك العروة الوثقى 3)
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 (.ـ  ؛ والليل: البقرة: 

ة املرايب الذي : حالبأن  غاية ما تفيده اآلية الكريمة هو التمييز بني حالتني ويناقش

رًا أن   أو  ،ويعود عليه زائداً  ،ضال املقرت  مهذا سينمو يف  الهم يعطي القرض متصو 

.. إن  هذه ض املرايبحالة املقرتض بربا الذي يعطي الزيادة لتكون نامًء يف مال املقر  

هو  ةاحلالة ال توجب مضاعفة املال، والذي يوجب حصولكم عىل املضاعفة احلقيقي  

ال ما تفعلونه  ةق لكم املضاعفة احلقيقي  نفقوا أموالكم ابتغاء وجه اهلل، فهذا ما حيق  أن ت

 من أمر الربا.

وهذه املقارنة التي وضعتها اآلية الرشيفة ال تفيد حرص الزكاة املصطلحة بقصد 

اإلنفاق اخلريي بقصد القربة يضاعف عند اهلل تعاىل دون  القربة، بقدر ما تفيد أن  

م القرآن الكريم األاملعاملة ا الربا،  لمضاعفة يف مقابللنموذج األعىل لربوية، فقد قد 

وهذا ال ينفي سقوط التكليف عن اإلنسان لو دفع زكاة ماله باملعنى اخلاص للزكاة 

 من دون قصد القربة، بل مع قصد خريي آخر.

ثابة بمـ  ةً تبعًا لعد  سورة الروم مكي   ،يةا مك  إهن   :التي قيلـ ويمكن عد  هذه اآلية 

يعتمد الرتغيب يف يشء بديل مقابل يشء يراد الحقًا إعالن  خطاب متهيدي قرآين

ال ف يف احلقبة املدنية، ومن ثم  ـ عىل ما هو املعروف ـ م ر  حرمته، وهو الربا الذي ُح 

ين من أن    ووه ،تقصد أمرًا آخر من الرباهذه اآلية رضورة ملا افرتضه بعض املفّس 

ي عطى بة ليُ اهلدية واهل د   أعظم فيها، فتكون اآلية حارصًة الثواب فيام بعد هديةً املُه 

يها ا من االنفاقات التي ال قربة فا ما سواهبالصدقة املشرتطة دومًا بقصد القربة، أم  

ال رضورة هلذا التفسري الذي ذهب إليه بعضهم؛ ، فال قيمة هلا عند اهلل سبحانه

                                           
 .454: 5( انظر: حممد عزة دروزة، التفسري احلديث 1)

 .153: 6( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن اجلوزي، زاد املسري 2)
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الربا عن معناها املنرصف يف لغة العرب عندما ة كلموذلك أن  هذا موجب لرصف 

 تطرح يف القضايا املالية.

 واإلجزاء م  دونها وقفة مع فكرة التمييز بني شر  القربة

ة يف الزكاة ـ لوجهة نظر السيد ويمكن هنا أ ن ننترص ـ عىل تقدير إثبات العبادي 

كان و ،ربة باطلةً ه لو كانت الزكاة عىل تقدير عدم قصد الق، بأن  وأمثاله الصدر

ةً  اة املعصوم؛ فإن  الزك هرح هذا األمر يف النصوص ولبي نلطُ  ،ثانية الزماً  إخراجها مر 

بمعنى  ،اً ي  قهر ي، وكان هذا اجلبجبيًا من قبل السلطة منذ العهد النبوي   ىكانت جتب

جباة  حالمتامًا كي راضيًا أم غري راٍض، سواء كان املزك   ،بون الزكاةل كانوا مجالعام   أن  

ة نزول آية النبأ أن  ـ وهلذا جاء الرضائب اليوم،   جلايب ظن  ا عىل سبيل املثال ـ يف قص 

 فار..بل يريدون قتله، مما دفع الرسول لالستن ،بني املصطلق ال يريدون دفع الزكاة أن  

 طبيعي  من قبل الدولة، فمن ال ىة جتبة ظاهرًة رضيبي  ل بطريقة عقالني  وعندما نتأم  

اع نصيالقصد ايُ بقدر ما فيها ىل اهلل إقصد القربة ب حاالٍت كثريٍة قد ال تُ ق  أن نرت

ًا، لسلطة الدولة  يع بالد عام يف مج ويف حاٍل من هذا النوع مما يبتىل به كل  انصياعًا عام 

لبي نت  ،ق قصد القربة موجبًا لرضورة إعادة إخراج الزكاةاملسلمني، لو كان عدم حتق  

قصد  أن   فهم منهة، مما يُ ا قضية نوعي  و مل يسأل السائلون؛ ألهن  ذلك النصوص حتى ل

كتة يف والن ةألن  العرب ؛فقدانه ال يوجب اإلعادة لكن  يف الزكاة، القربة لو كان واجبًا 

لو ه، فملستحق   هذا احلق   واملهم هو وصول ،وجود حق  للفقري يف مالك ياإلخراج ه

 .ة اإليصال فال معنى إليصاله مرًة أخرىي  خالل بقيد من قيود كيفوصل لكن مع اإل

حراز )قيد القربة دم إبل وما هو املوجب ألخذ الدولة هذا املال بوصفه زكاًة مع ع

 .من الدافع نفسه(
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ومِ ﴿قال سبحانه:  رخ ِل َواملمَحم
ائِ مم َحقٌّ ليلسَّ

َواهِلِ (، وقال )الذاريات:  ﴾َويِف َأمم

َواهلِِ ﴿سبحانه:  لخوم  َوالَِّذيَن يِف َأمم عم ومِ  *مم َحقٌّ مَّ رخ ِل َواملمَحم
ائِ (، ـ  )املعارج:  ﴾ليلسَّ

لو أخذه سقط ف ،يف املال ما هو للفقري يف املال يفيد أن   وت احلق  بفإن  التعبري بث

التكليف حتى لو أخل  الدافع بطريقة اإليصال، متامًا كام لو قيل: لو سددت الدين 

ه ألن   ؛نق سد  الدين يتحق  له لو أعطاه يف الععلن، فإن  الّس  ال الليكن ذلك منك يف ف

، فهذا هو املفهوم من مناسبات ة اإليصالوضعي، غايته يكون قد أخل  بكيفي   أمرٌ 

 .احلكم واملوضوع يف مثل هذا املجال، حتى لو ُقلنا بلزوم قصد القربة

صح عىل ت اهو القول بعدم اشرتاط الزكاة بقصد القربة، ولو رشطت فإهن   فاألصح  

، فيكون الوجوب تكليفي ًا ال وضعي ًا، فال جيب عليه إعادة تقدير عدم قصد القربة

 اإلخراج ثانيًة.

لسنا بحاجة جلملة من التخرمجات التي طرحها بعض الفقهاء، مثل  ،وبناٌء عليه

أن ينوي احلاكم القربة عند أخذ مال املمتنع أو غري املسلم، أو أن ينوي املالك ذلك 

 ري تالفة..ون عني املال باقيًة غتكرشط أن  ،عد إعطاء املال للفقري بال قصد القربةولو ب

ـ كام قلنا  ـولو قام فغايته  ،فإن ه مل يقم دليل حاسم ومقنع عىل لزوم القربة يف الزكاة

مًا تقىص ما هناكم التكليفي ال الوضعي، وعليه فأهو احل ليفي ًا كلك هو ارتكابه حمر 

 عىل تقدير علمه بالوجوب والتفاته لرضورة ذلك، ،ة بال قصد القربةبعد دفعه الزكا

 .ال بطالن الزكاة نفسها

 الفطرة زكاةاملوقف يف 

 مثل يفهذا الرشط ثبت هل يبرصف النظر عن رشط القربة يف الزكاة املعروفة، 

بزكاة ـ عىل أبعد تقدير ـ  هو خاص   وأ ،كام هو ظاهر كلامت الفقهاء ،زكاة الفطرة
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 موال دون األبدان؟األ

 وذلك: ؛األصح  عدم االشرتاط

م من التشكيك يف ما تقد   ،دليل اإلمجاع يرد عليه بشكل أوضح هنا إن   الً:أو  

عية مجاعٍ إر وتوف   ،الصغرى فإن ه هنا  ؛كاكشف، وكذلك احلال يف دليل السرية املترش 

عي ،أوضح بكثري  .من حيث إمكان التشكيك يف انعقاد ارتكاز مترش 

د غلبة قيام الناس بذلك بدافعٍ أن   كام  رشعي، ال يفيد أن ه لو قام بذلك بدافع جمر 

ة دي  يف ثبوت االرتكاز عىل القي ةالعرب إنساين أو عائيل ـ غري رشعي ـ لبطل، فإن  

 ق.سن أو مطلق التحق  واالكشرتاط واللزوم، ال عىل احلُ 

يه، فال دية سبقت املناقشة فو وجود دليل عام عىل العباأالة االحتياط أص إن   ثانيًا:

 نعيد.

فال يوجد  ،إذا فهمنا منه الزكاة املصطلحة ،حديث دعائم اإلسالم إن   ثالثًا:

 قرب أن يكون منرصفًا إىلاطمئنان بانعقاد إطالق فيه يشمل زكاة الفطرة، بل األ

 أعني ،بني املسلمني والتي هلا حضورها وُجَباُّتا وغري ذلك ،ساس للزكاةاملعنى األ

صنا املعنى، فانعقاد إطالق زكاة األموال،  فهي املنرصفة عند إطالق الزكاة لو خص 

غري ـ وهي زكاة حمدودة احلجم ـ زكاة الفطرة  عبيف نص  عام من هذا النوع يستو

 فهذا مثل انرصاف كلمة النكاح والزواج إىل النكاح الدائم دون املنقطع واضح.

جت امرأحيث ال قرينة ًة فهل يل أن  أفعل معها كذا وكذا؟ نفهم من ، فلو قال: تزو 

منرصف كالمه أن ه يريد الزواج الدائم، رغم أن  إطالق كلمة الزواج عىل املنقطع هو 

 إطالٌق صحيح، واألمر هنا من هذا النوع، وال أقل  من الشك  يف انعقاد إطالق.

ا لو فهمنا كلمة الزكاة بمعنى مطلق اإلنفاق يف سبيل اخلري، فسو شرتط تُ  فأم 



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ...................................... 486

القربة يف مطلق اإلنفاق، وسيشمل ذلك زكاة الفطرة أيضًا، بل سيصبح خروج أي  

  .إنفاق مايل غري عبادي بدليل خاص  

ألن  هذا هو املفهوم منها غالباً يف العرص  ؛الشمول يف كلمة الزكاة هنا أنفي ولسُت 

مة،  ة املكر  ًة يف مك  قد اة عىل قربي ة الزك ن  االستدالل هبذا احلديثأإال النبوي، خاص 

 سبقت املناقشة فيه.

ت فهي جتري هنا  رابعًا: ة التي ترجع إىل تسمية الزكاة بالصدقة إذا صح  إن  األدل 

أيضًا؛ إلطالق عنوان الصدقة عىل زكاة الفطرة يف مجلة من األحاديث حتى عرب  عنها 

 بصدقة الفطرة:

ق ع رة؟ هل عليه صدقة الفط ،ليهمنها: خرب زرارة، قال: قلت: الفقري الذي يتصد 

ق به عليه»فقال:   .«نعم، يعطي مما يتصد 

قال: سألته عن صدقة الفطرة، × ومنها: خرب إسحاق بن عامر، عن أيب إبراهيم

نعم، اجلريان أحق  هبا؛ ملكان »قال:  أعطيها غري أهل واليتي من فقراء جرياين؟

 .«الشهرة

× اإىل أيب احلسن الرض ،فضيل البرصيومنها: مكاتبة حممد بن القاسم بن ال

ي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان هلم مال؟ يسأله عن الوّص   ال » :×فكتب يزك 

 .وليس عىل املحتاج صدقة الفطرة ،«زكاة عىل يتيم

فإن  هذه النصوص وغريها يفهم منها تداول تعبري الصدقة يف حق  زكاة الفطرة؛  

عنى، ، بناًء عىل استبعاد نقلهم مجيعًا باملوا هبذا التعبريألن  السائلني هم الذين عرب  

                                           
 .172: 4( الكايف 1)

 .391: 2؛ وعلل الرشائع 174: 4( املصدر نفسه 2)

 .177: 2( كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)
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 الرواة الالحقني.جمموع من ومصادفة هذا التعبري 

هذا، وقد سبق من ا املناقشة يف داللة نصوص الصدقة عىل اكشرتاط قصد القربة يف 

مة،  الزكاة، فيشمل اإلكشكال املوقف هنا. وهبذا يظهر النقاش يف سائر النقاط املتقد 

ن ثم فال دليل عىل اشرتاط زكاة الفطرة بقصد القربة، ولو ثبت فأقصاه اْلكم وم

 التكليفي دون الوضعي، فتصح  منه هذه الزكاة لو مل يقصد القربة.

 اخلمس واشرتا  قاد القربةضريبة  

ماله  فإذا دفع مخس ،يضاً أذكر بعض الفقهاء أنه البد يف اخلمس من قصد القربة 

ة هنا تشاهبها مع ما األدل   ةفهم من طبيعويُ  .عليه اإلعادة جبتال بقصد القربة و

بعض أنواع ما  وذكر بعض الفقهاء أن  . جاء يف كتاب الزكاة بحسب تعبري بعضهم

مجب فيه اخلمس ال يشرتط يف مخسه قصد القربة، مثل مخس األرض التي يشرتهيا 

 .املسلمي من الذم  

اخلمس ـ برصف النظر عن كشموله لغري مخس غنائم ولو راجعنا النص  القرآين يف 

ر احلرب وعدمه ـ لوجدنا أن   ه بصدد بيان تعل ق حق الغري بامل الشخص، فهي ال تقر 

بل هو هلل ورسوله و..  ،مخس هذا املال ليس لصاحبه راج، بل تثبت أن  خحكم اإل

ٍء َفَأنَّ ّلِلِ ِ ﴿قال تعاىل:  ن ََشم تخم مي اَم َغنِمم وام َأنَّ َلمخ َبى َواعم رم وِل َولِِذي المقخ سخ خَسهخ َولِلرَّ  َسخ

رم  َم المفخ نتخمم آَمنتخمم بِاّلِل ِ َوَما َأنَزلمنَا َعىَل َعبمِدَنا َيوم بِيِل إِن كخ ِن السَّ َقاِن َوالمَيَتاَمى َواملمََساكنِِي َوابم

                                           
 .204( انظر: حممد صادق الروحاين، املسائل املنتخبة: 1)

 .485: 11( انظر: السبزواري، مهذب األحكام 2)

؛ 325تظري، األحكام الرشعية: ؛ واملن316: 1( انظر: حممد عيل األراكي، املسائل الواضحة 3)

 .204والروحاين، املسائل املنتخبة: 
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َعاِن َواّلِل خ مم َم المَتَقى اجلمَ ٍء َقِدير  َيوم لي ََشم فليس يف النص  القرآين  ،( )األنفال: ﴾ َعىَل كخ

أي  إكشارة هلذا املوضوع إطالقًا، متامًا كالنص  القرآين الوارد يف األنفال، قال تعاىل: 

مم ﴿ وام َذاَت بِيمنِكخ لِحخ وام اّلِل َ َوَأصم وِل َفاتَّقخ سخ ِل األَنَفالخ ّلِلِ ِ َوالرَّ َألخوَنَك َعِن األَنَفاِل قخ َيسم

ولَ  وام اّلِل َ َوَرسخ ِمننِيَ َوَأطِيعخ ؤم نتخم مُّ  (. نفال:)األ ﴾هخ إِن كخ

والتي نقل أغلبها احلر   ،ى لو راجعنا نصوص احلديث الواردة يف اخلمستوح

ىل مسألة قصد القربة ه ال إكشارة إسنجد أن   ،(سائل الشيعة )جوالعاميل يف تفصيل 

ن قبل موال  ،يف إخراج اخلمس عىل أنواعه، المن قبل املالك يف مثل أرباح املكاسب

 ة.كم الرشعي نفسه يف مثل مخس الغنيمة احلربي  ااحل

 :ما ييل ،تهة اخلمس وعبادي  غاية ما يمكن أن يستدل  به عىل قربي  ف ،ومن هنا

ل:   .اإلمجاع واالرتكاز كام هو ظاهر بعض الفقهاءالدليل األو 

عي أمور  يصعب إثباهتا هنا جد ولكن   فأغلب  ،اً اإلمجاع والتسامل واالرتكاز املتْش 

وا عىل اكشرتاطه بقصد القربة، بل لقد  لت هذه مهأالذين بحثوا يف اخلمس مل ينص 

ض للتعىل من  ، ومل نكد نعثراملسالة يف مجلة وافرة من الكتب الفقهية  ،حديث عنهاعر 

ع د ورودها يف أ ؟!اإلمجاع ىفكيف يد  العبادات يف بعض التقسيامت ـ  بوابوجمر 

اخلمس، فقد  ةثبت بالرضورة التزامهم بعبادي  رين ـ ال يُ املتأخ  ة عند كالرسائل العملي  

حكام أأوردوا يف باب العبادات أمورًا ليست عبادية كاألنفال واالجتهاد والتقليد و

رات وكتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل أحلق بعضهم النجاسات واملطه  

صناعي ة بالبنوك والتلقيح الدثات املسائل املرتبطحرًا مستبقسم العبادات مؤخ  

                                           
ق الكابيل، املباحث الفقهية )كتاب 485: 11( السبزواري، مهذب األحكام 1)  ؛ واملحق 

 .183: 25؛ وموسوعة اإلمام اخلوئي 240اخلمس(: 
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عضاء واليانصيب وبعض أحكام الشوارع تأمني وقضايا الترشيح وزرع األوعقد ال

امالت يف املعها هذه يناسب ذكر كام فعل السيد اخلوئي يف منهاج الصاحلني، مع أن  

 ونحوها.

م مل يذكروا يف العبادات ما اكشرتطوا ـ ولو البعض ـ فيه قصد فضاًل عن أهن   ،هذا

كالوقف والصدقة والكفارات. فالتقسيم الفقهي ليس معيارًا الكتشاف  ،القربة

فلعل هم ملا  ،موقف الفقيه بالرضورة، إذ غالبًا ما يشري الفقيه اىل مسائل بنحو املناسبة

بوه بفريضة مالية أخرى وهي اخلمس، وملا تها عق  ذكروا الزكاة التي يرون عبادي  

 ىل اإلمام يف هذه األموال.إحيث الرجوع من  ،للتناسب ؛ردفوه باألنفالاخلمس أذكروا 

ة عي  رش  متة أو ي  ئفاحلصول عىل كشهرات وإمجاعات وارتكازات وسري عقال ،وعليه

 يف غاية الصعوبة هنا.كاكشفة 

خلمس ا بدلية اخلمس عن الزكاة، بمعنى أن   ةستند هنا إىل فكرقد يُ  الدليل الثاين:

البدل حكم املبدل، وحيث اكشرتط يف الزكاة قصد قد جاء بدالً عن الزكاة، فيلحق 

 يضًا ما مل يقم دليل عىل عدم االكشرتاط.أيف اخلمس  هالقربة لزم اكشرتاط

 ونصوص البدلية هي:

ذين نحن واهلل ال»يقول: × قال: سمعت أمري املؤمنني ـ خرب سليم بن قيس، أ

اء اّلِلَّخ َعىَل ا َأفَ مَ ﴿، فقال: «اهلل بذي القربى، الذين قرهنم اهلل بنفسه ونبيه| ىعن

َبى َوالمَيَتاَمى َواملمََساكنِيِ  رم وِل َولِِذي المقخ سخ ِه َولِلرَّ َرى َفلِلَّ ِل المقخ ولِِه ِمنم َأهم  رش:)احل ﴾َرسخ

عل لنا سهاًم يف الصدقة، أكرم اهلل نبي ه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ (، من ا خاصة، ومل مج

دهلم بني هاكشم أب محاد بن عيسى، حيث يستفاد أن  . ونحوه خرب «ما يف أيدي الناس

                                           
 .539: 1( الكايف 1)
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 اهلل تعاىل عن الزكاة باخلمس.

يب أضعيف من حيث السند بضعف أبان بن  ـ قنا يف حمل هإال أن  هذا اخلرب ـ كام حق  

ىل ابن فضال يف املشيخة، حيث يقع يف طريق عياش، وكذا ضعف طريق الطويس إ

 الرواية إىل مح اد.

 ةبة من هذا اخلرب مسندة إىل سليم بن قيس أيضًا يف خطبوقد جاءت رواية قري

 فيها، كام ذكره اخلوئي؛ ، واحتامل اإلرسال قوي  ×طويلة من خطب اإلمام عيل

 .ليمُس طبقة براهيم عن عثامن مع إلعدم احتاد طبقة 

وإنام جعل اهلل هذا »..، قال: ×عن العبد الصالح ب ـ مرسل َح اد بن عيسى،

ًا من هيهم عوضًا هلم من صدقات الناس، تنزاء سبيلبنون املساكني وأاخلمس هلم د

 .«اهلل هلم، لقرابتهم برسول اهلل|، وكرامة من اهلل هلم عن أوساخ الناس..

 وهذا اخلرب ضعيف السند باإلرسال.

رضه الزكاة حق  ف من حيث إن   ،بتعبري )األوساخ(اخلربين وقد يشكل عىل هذين 

ه عنها تنز  يجائرة ة إال إهانة وطبقي  هذا لتعبري عنه باألوساخ، وليس فأي  معنى لاهلل، 

قام بعض العلامء بمناقشة هذا التعبري متني ًا، رافضًا نسبته إىل أهل وهلذا أهل البيت، 

ح ـ  رات التي ترج  البيت، ورأى أن ه ال ينسجم مع الثقافة الدينية، ولعل  أحد املرب 

عدم انسجام هذا التعبري مع الثقافة هو  ؤالء العلامء،ليه هـ ما ذهب إبنحو التأييد 

و﴿فقد ورد يف الروايات مضموُن قوله تعاىل: ، واحلديثي ة القرآنية َلمخ م َيعم َو َأمَل ام َأنَّ اّلِل َ هخ

َدَقاِت  ذخ الصَّ ِه َوَيأمخخ
َبَة َعنم ِعَبادِ َبلخ التَّوم الذي يأخذ الزكاة هو اهلل ف(، : )التوبة ﴾َيقم

                                           
 .58: 8( املصدر نفسه 1)

 .320( اخلوئي، كتاب اخلمس: 2)

 .129: 4؛ و ّتذيب األحكام 540: 1( الكايف 3)
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م استدالل ، وقد تعاىل السيد اخلوئي هبذه النصوص عىل أن  الزكاة من العبادات؛ تقد 

ا تقع يف يد اهلل قبل أن تقع يف يد الفقري نفسه، فإذا  ألهنا عالقة مع اهلل سبحانه، وأهن 

ه اهلاكشمي عن  كان اهلل هو الذي يقبض الزكاة قبل أن يقبضها الفقري، فال أدري كيف يتنز 

ا أو بينام يستقبلها اهلل تعاىل بالود  ويأخذها بيده، حتى أن ه ورد استحباب  ،ساخأخذها؛ ألهن 

ق يد نفسه بعد الصدقة، يف تعبري كنائي عن مالمستها يد اهلل سبحانه؟  !تقبيل املتصد 

هذا، وهلذه القضي ة تفصيالت وتفسريات، وتوجد مناقشات يف هذا املجال 

 .نرتكها ملحل ها

بيل من اء السأبنوالنصف لليتامى واملساكني و»..قال:  د،ج ـ مرسل أَحد بن حمم

ضهم اهلل مكان ذلك  نآل حممد|، الذي ال حتل  هلم الصدقة وال الزكاة، عو 

 .«باخلمس..

وهذا احلديث مرسل مرفوع، بل مل يسند إىل معصوم، ومثل هذا اإلضامر ال حترز 

 ة احلديث معه، برصف النظر عن اإلرسال.حجي  

ـ يف حديث طويل بعد حديثه عن × عن الرضا الريان بن الصلت،د ـ خرب 

ه أهل ».. جعل اخلمس هلم ـ قال:  ه نفسه ورسوله ونز  ة الصدقة نز  فلام جاءت قص 

َدَقا﴿بيته، فقال:  اَم الصَّ َقَراء َواملمََساكنِيِ إِنَّ فخ ه نفسه عن ال﴾تخ لِلم صدقة ، ثم قال: فلام نز 

ه أهل بيته، ال ه رسوله ونز  م عليهمنز  مة عىل حممد وآله،  ؛ بل حر  ألن  الصدقة حمر 

روا من كل    .«دنس ووسخ وهي أوساخ أيدي الناس، ال حتل  هلم؛ ألهنم طه 

                                           
؛ وحيدر حب اهلل، إضاءات يف 71ـ  70: 1( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: السيستاين، الرافد 1)

 .517ـ  514: 1الفكر والدين واالجتامع 

 .127: 4( ّتذيب األحكام 2)

 .216: 2؛ وعيون أخبار الرضا 624( الصدوق، األمايل: 3)
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بضعف السند بكل من: حممد بن جعفر بن مّسور، وعيل بن  ويناقش: أوالً:

، أو شاخيهمن م ان كانكشيخا الصدوق، ومل تثبت وثاقتها وإ، ومها هاحلسني بن كشاذوي

م ـ إىل ع ترىض   نهام، ودعوى أن  الرتيض  منرصف يف العرف اخلاص  ـ بخالف الرتح 

 .خصوص األجالء، غري حمرز تارخيي اً 

ه ال إن   ثانيًا: م يَ ﴿يتالءم مع اآلية القرآنية القائلة:  التعبري بالتنز  َو َأمَل وام َأنَّ اّلِل َ هخ َلمخ عم

َبَة َعنم ِعَبادِِه وَ  َبلخ التَّوم ِحيمخ َيقم ابخ الرَّ َو التَّوَّ َدَقاِت َوَأنَّ اّلِل َ هخ ذخ الصَّ (، : )التوبة ﴾َيأمخخ

ه والتعايل عن أخذ الزكاة والصدقة، ومن لفهل هذا ا لسان القرآين يناسب لسان التنز 

 اهلل ال يأخذ الصدقة لنفسه حتى إذا جعل يف املصارف صار حمتاجًا آخذًا؟ املعلوم أن  

ا ﴿له سبحانه: ال يف قواحلوكذلك  يِهم هِبَ َزكي مم َوتخ هخ رخ مم َصَدَقًة تخطَهي
َواهِلِ ذم ِمنم َأمم خخ

مم َواّلِل خ َسِميع  َعلِيم   ه لسان التنز  ف(،  :)التوبة ﴾َوَصلي َعَليمِهمم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكن  هلَّخ

 وله.سالذي مجعل آخذ الصدقة هو اهلل ور كريمياللسان القرآين التهذا يتالءم مع  ال

يا بني هاكشم، إن  اهلل تعاىل » عنه|: هـ ـ ما أخرجه الزيلعي يف نصب الراية،

ضكم منها بخمس اخلمس م عليكم ُغسالة الناس وأوساخهم، وعو   .«قد حر 

كون يوهذا احلديث وصفه الزيلعي بالغريب، ولو قارن ا مخس اخلمس فسوف 

خلمس عقولة حينئٍذ، والفرق بني ايف املائة، وهي نسبة قريبة للزكاة، وتكون م أربعة

مي يف حممود اهلاكشاألستاذ فيه جدًا ختريج السيد صلح ي يوالزكاة يف الفقه السن  

ألن أهل السن ة يرون اخلمس يف غنائم احلرب، ومن ثم فلن يأخذ اهلاكشمي  ي ة؛القض

 ةمن الناس كشيئًا ال باملبارشة وال بالواسطة، بل سيأخذ من أموال الدولة. وعىل أي

 حال فلم أعثر عىل سند معترب هلذا احلديث.

                                           
 .487: 2 ( نصب الراية1)
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 وليس عددها بالذي يوجب ، ضعفها السنديوقد تبني   ،هذه هي نصوص البدلية

اية ما غ هذه األحاديث داللًة وسندًا، فإن   تحتصيل الوثوق بصدورها، بل لو ثبت

م الصدقة عىل اهلاكشمي ثم أبدله مكاهنا باخلمس، أما هل أ تفيد هو أن    متام ن  اهلل حر 

قًا، إذ هو متامًا فهم من الروايات إطالأحكام الزكاة جتري عىل اخلمس؟ فهذا ما ال يُ 

 خطبتي اماهلل حذف الركعتني من ظهر اجلمعة، وأبدل مكاهن ن  كقول القائل: إ

اجلمعة، فهل يدل  ذلك عىل لزوم حتقيق متام رشوط الصالة يف خطبتي اجلمعة إال ما 

 خرج بالدليل؟

د ة بني اخلمس والزكاة عىل اكشرتاط قصاالستدالل بقانون البدلي   أن   لواملتحص  

 القربة يف اخلمس غري صحيح.

ستدل  هنا ـ كام فعل السيد اخلوئي ـ بنفس حديث دعائم قد يُ الدليل الثالث: 

يريد ـ  ه، ومل يذكر السي د اخلوئي تقريب االستدالل، لكن من املحتمل أن  اإلسالم

ـ أن  ة البدلي  إذا استبعدنا فكر ل تطلق و يراد منها مط ة  ق لكلمة )الزكاة( يف الصدر األو 

فتشمل اخلمس أيضًا، وتقريب االستدالل سيكون  اإلنفاق املايل اخلريي الواجب،

م.  هو عينه ما تقد 

م ـ بأن  هذا احلديث النبوي ال نعلم تاريخ  لكن قد يناقش ـ إضافة إىل ما تقد 

ر الفرتة يف أواخ وة أيف الفرتة املدني   وية ألفرتة املك  صدوره بالضبط، هل هو يف ا

ومن ثم فيمكن أن يكون صدوره بعد تبلور املصطلح اخلاص للزكاة يف  ة؟املدني

ه يبة املعهودة املنرصفة عن اخلمس الذي كانت له آيترضة بوصفها الالثقافة اإلسالمي  

ة، بل لو صح  أن   ب وغريها لكان إطالق آية اخلمس كشاملة ألرباح املكاس اخلاص 

                                           
 .183: 25( اخلوئي، موسوعة اإلمام اخلوئي 1)
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 ،لكذنزوهلا حيتاج إىل دليل؛ لتعارف تسميته باخلمس بعد بعد   اخلمسالزكاة عىل

 فهذا االستدالل غريصحيح.

 ، ومل أعثر عىل َشءاخلمس ةهذا ما يبدو يل أنه يمكن أن يكون دلياًل عىل عبادي  

أخرجه ، نعم لو آخر، من هنا فالصحيح أن  اخلمس بمختلف أنواعه ليس عبادةً 

 اً ءد القربة فيكون عبادة، لكنه لو مل يفعل فيبقى فعله صحيحًا ومربصاإلنسان بق

ة  .للذم 

 واألنفال زيةواجل اخلراج 

ة واخلراج واألنفال ـ كالنفقة اجلزيفقهاء املسلمني متفقون عىل أن   الظاهر أن  

يها شرتط فيُ  ي الالواجبة عىل الزوج أو الوالد أو األوالد ـ من الواجبات املالية الت

وجود  ة، وعدمبعد عدم وجود مبدأ أعىل يفيد التعبدي   ،قصد القربة، وهو الصحيح

غري اجبًا و لية وتكونو  دليل خاص فيها يلزم بقصد القربة، فتبقى عىل احلالة األ

 مرشوط بقصد القربة.

 وشر  القربة الوقف 

؟ فذهب مجاعة إىل ال واختلف الفقهاء يف أن  الوقف مرشوط بقصد القربة أ

آخرون  ىل اهلل تعاىل فيه، فيام نفىيصح  وقفًا إال إذا نوى القربة إ ال :االكشرتاط وقالوا

ي.  رشط القربة السيام يف مثل الوقف الُذر 

ة القائلني برشط القربة  تأهن  لنرى وال بأس بعرض أدل  ته، عبادي   ثبتتأ ا لو صح 

 مطلقًا.ًا ي  وإال كان إنفاقًا ماليًا خري

ل:  مجاع واالرتكاز والشهرة.ناد ـ كالعادة ـ إىل اإلتاالس الدليل األو 
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ا ، وإحراز الصغرى فيهةة، وحمتملة املدركي  فإن  املسألة خالفي   واجلواب واضح،

 جدًا. مشكل

ة، إذ ال رشط بقصد القربق الوقف أن يُ مقتىض أصالة عدم حتق   إن   الدليل الثاين:

 معه. رزهحق من دونه، وننحرز التحق  

عدم االكشرتاط، بل بأصل نا ننفي الشك يف املقام ـ لو كان ـ إن   واجلواب:

 بعمومات الوقف التي هي املرجع يف املقام حني الشك.

ح كل  بأن   وقد يناقش رج الوقوف إال ما خ ه ال يوجد عموم فوقاين يف الوقف يصح 

 بيشء من هذا النوع.ظى بالدليل عىل خالف البيع الذي حي

حع أعىل يصجه يمكن افرتاض مربأن   لكن جياب  ما خرج بالدليلالوقف إال  ح 

 :اء التاليةحنويمكن صياغته باأل

ل: فوه بأنه عقد ثمرته حتبيس األصل إ النحو األو  ن  الوقف من العقود، حيث عر 

ة العقود والوفاء  وتسبيل املنفعة، وبناًء عليه فيكون الوقف مشموالً لعمومات صح 

احلاكم و ،ل األصل الثانوي )الصحة( يف باب العقودت التي تشك  هبا، وهي العموما

 ة عىل أصل عدم النقل واالنتقال.عىل أصالة الفساد املبني  

ة الوقف ؛إال أن  هذا النحو غري صحيح إذ ال حيتاج  ؛لعدم وجود دليل عىل عقدي 

دم أخذ لية عالسرية العم القبول، بل تقتيضرشاطه بألصالة عدم إالوقف إىل القبول، 

الوقف التحريري كوقف  ال سيام يف الوقوف عىل البطون، أوالقبول رشطًا، و

ة الوقف أو صدق عنوان التجارة عليه أو البيع جدًا يف عقدي   املساجد، وعليه نشك  

 حتى تشمله العمومات املفرتضة يف تصحيح املعامالت.

ة احلث عىل اإلنفاق مرجأن جُت  النحو الثاين: إنفاق ملعونة  فكل  ًا هنا ععل أدل 
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اآلخرين خرٌي وحسن ومرغوب، وقد ورد احلث عليه يف الكثري من النصوص، 

وحيث إن  الوقف إنفاق يف سبيل اخلري فيكون مشموالً للنصوص ولو صدر بغري 

 قصد القربة.

خرج بالدليل، وهذا مستبطن ما وعليه فكل  وقف مشمول للحث الرشعي إال 

فاد أ د، فق ما هو باطل وضعًا، وحيث النص مطلقللتصحيح؛ إذ ال يعقل احلث عىل

ة ما مل يتم دليل عىل البطالن.  ذلك احلكم بالصح 

س هذه الشارع مل يؤس   القول بأن  الوقف ظاهرة عقالئية وأن   النحو الثالث:

ع الشار ة، وهذا معناه أن  الظاهرة يف حياة البرش، بل عرفتها الديانات واألمم كاف  

ححينام ص  ظاهرة العقالئية وأمضاها وجعل نظامها الداخيل بيد الواقف كامهذه ال ح 

إنه يكون ف« ف عىل حسب ما يوقفها أهلها إن كشاء اهللوالوق»يف مثل صحيحة الصفار 

 كزة فيها، إال ما خرج بالدليل، فإذا مل يدل  دليٌل تأنواعها والنكتة املر قد أمىض كل  

، ةالشارع أمىض هذه الظاهرة العقالئي   أمكن القول بأن   ،عىل رشط القربة يف الوقف

ح خمتلف ألوان الوقوف فيكون قد  جيد لو  وهذا مرجعٌ  ،رج بالدليلال ما خإصح 

 ة.قبلنا بأن  املمىض هو النكتة االرتكازي  

ة و األدل  ، بل حتكمه العمومات أفاالستدالل باألصل هنا غري صحيح ،وعليه

حة.  املصح 

 ة يف األعامل.أصالة التعبدي  ستند إىل أن يُ الدليل الثالث: 

م بعدم صح    .تهاوجياب كام تقد 

الوقف يصح  من املخالف، واحلال أن   بأن   اب بعض الفقهاء املعارصينجوقد أ

ن غري املؤمن، فيكون ذلك مة العبادة املخالف ال يمكنه قصد القربة؛ لعدم صح  
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لية الوقف وخروجه عن أكاكش  .ي ةصل التعبدفًا عن توص 

 هذا اجلواب قابل للنقاش:لكن  

ق من قبل الكافر فضاًل عن املخالف؛ ألن  قصد  قصد القربة متحق  إن  تأيت   أوالً:

القربة يكفي فيه االعتقاد باهلل تعاىل والعمل ألجل رضاه، فإذا كان اإلنسان مسيحيًا 

 مكن أن يأيت باألعامل هبدف رضا اهلل تعاىل وفق اعتقاده، وهذا غري أن يكون عملهأ

ته، كم بعدم صكم بعدم قبوله أو ُح ُح قد عمله  مقبوالً أو غري مقبول؛ فلنفرض أن   ح 

ق قصد القربة منه، بل يكشف عن وجود مانع ما عن فهذا ال يكشف عن عدم حتق  

ق القربة منه كام هو عدم حتق  بكونه هو ته دون تعيني املانع قبول العمل أو صح  

 واضح.

قبول أعامل املخالف، وعدم القبول ال يساوق ل هو عدم إن  ما دل  عليه الدلي ثانيًا:

ة حكمٌ عدم  ة الفقهي ة؛ فإن  عدم الصح  و أالً عادة مثفقهي يرتتب عليه لزوم اإل الصح 

نجز فعل قد اُ ال ا عدم القبول فيعني أن  م  ته دنيويًا، أالقضاء بحيث يبقى العمل يف ذم  

، ر وال يكون له عند اهلل حق  ثعليه األه عند اهلل مما ال يرتتب وال جتب إعادته، لكن  

ث عن رفع احلسنات  توهذا هو لسان النصوص الواردة يف هذا املوضوع حيث حتد 

ة وعن حالتهم عند اإل ،وأخذ الثواب قبال عىل اهلل يوم القيامة، فال ترابط بني الصح 

 والقبول.

م مجرون ّتبأن  الفقهاء بحسب إطالقات كلام ،بل قد يستشهد بنحو التأييد لذلك

ف عن مر الذي يكشبال متييز بني اإلمامي وغريه، األل املسلم، عة يف فقاعدة الصح  

 ة الدنيوية، ولو كانت نصوصترتيب آثار الصح  من حيث حكمهم بتصحيح عمله 

                                           
 .445: 9( القمي، مباين منهاج الصاحلني 1)
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ت بفعل ص  بل الخت ،ة، ملا كشملت القاعدة فعل املسلمعدم قبول األعامل نافيًة للصح  

 طالحهم.ي اإلمامي بحسب اصأ ،املؤمن

ا فيها م قصدوهن  د يف الوقوف التي وقفها أهل البيت^ أرإن  الوا الدليل الرابع:

إال مع  مجوز والالوقف  نفذباعهم يف ذلك، فال ي ُيلزم بات  اهلل تعاىل، ودليل التأيس  

 قصد القربة.

 :ـ مرشوٌط برشطنيقناه يف حمل هأن  دليل التأيس ـ كام حق   وفيه

مًا الركوع عىلىل  اإلصالفعل، فلو كيفي ة ابق يف التط األول:الْشط   مام مقد 

 .ة أن يتطابق فعلنا مع فعله يف الكيفي  ق التأيس  السجود لزم يف حتق  

اب، مل مام بقصد االستحبىل  اإلصالتطابق يف جهة الفعل، فلو  الثاين:الْشط 

 يس  به.أذلك مناقض ملفهوم الت يصح  من ا الصالة بقصد الوجوب؛ ألن  

عل الذي صدر من فسًا لوجوب ثانوي للمن هنا، ال يكون دليل التأيس  مؤس  

نا؛ ألن  ما يصدر منه قد يكون بنحو االستحباب وقد يكون بنحو اإلمام يف حق  

بًا جهة كان واج قصد وبأي   ما يصدر منه بأي   فلو كان كل   ،اإلباحة باملعنى األخص  

، كان ما هو مستحب  وا يل واجبًا علينا بالعنعلينا بدليل التأيس  وان قعًا بالعنوان األو 

 وهذا ما ال يقول به أحد. ،الثانوي

ى به، ويف املقام  من هنا مجب معرفة جهة صدور الفعل من املعصوم حتى نتأس 

املعصوم قد صدر منه قصد القربة عىل جهة الوجوب حتى مجب  نحن ال نحرز أن  

كنه عىل جهة االستحباب بحيث أم علينا قصد القربة يف الوقف، بل قد يكون صدر

فال يفيد  القربة، ه أكمل الفعل فقصد بهلكن   ،الوقف بال قصد القربة ووقع صحيحاً 

                                           
 .613ـ  612( حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي: 1)
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 .دليل التأيس  اكشرتاط الوقف بقصد القربة

بل حتى لو تم  دليل التأيس  هنا فهو يثبت وجوب قصد القربة يف الوقف ال 

ة الوقف بقصد القربة، فإن   .ضايف ال ارتباط له بدليل الته مطلب إاكشرتاط صح   أيس 

االستناد إىل إطالق عنوان الصدقة عىل الوقف يف بعض  الدليل اخلامس:

بو عبد الرمحن بن احلجاج قال: أوىص أالنصوص، ومن هذه النصوص خرب 

ق بأرضه يف × احلسن ق به موسى بن جعفر^، تصد  هبذه الصدقة: هذا ما تصد 

ق هبا كل ها ونخلها وأرضها  مكان كذا وكذا كل ها، وحد  األرض كذا وكذا، تصد 

ف يف الفقه بالصدقة اجلارية، ر  حت ى أن  الوقف عُ  .«..اوقناّتا وماءها وأرحاهب

 .اوحيث إن  كل صدقة مرشوطة بقصد القربة لزم رشطه هب

هذا ال يدل  لوحده  ال أن  إ ،ةبي  وقوف األئمة^ وإن كانت قر إن   وجياب: أوالً:

م آنفًا، فال تص قفأصدقوها عىل نحو اكشرتاط القربة يف الوم عىل أهن   ح صيغ لكام تقد 

 وقوفهم إلفادة االكشرتاط.

د صدقة مرشوطة بقص كون كل  حيرز ه ال من أن   ،ما ذكره السيد السبزواري ثانيًا:

إطالق وصف الصدقة عىل أمور ـ وبعضها معترب ـ القربة، فقد ورد يف النصوص 

ةً باعُيعلم بعدم كوهنا  م الصحيح ربكام جاء يف اخل ،دي  ، «دقةمعروف ص كل  : »املتقد 

مك يف وجه »وقوله|:  ،«اطتك األذى عن الطريق صدقةإم»وقوله|:  وتبس 

 .صدقٍة القربة، نعم بعض الصدقات مرشوطة ، فال يشرتط يف كل  «أخيك صدقة

نا السيد السبزواري كيف خيرج م هذه املناقشة ناقصة؛ لكن   دلة الدالة ن األإذ مل يدل 
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صدقة ال تكون إال لوجه اهلل تعاىل، حيث قد يقال بأن  كل صدقة مرشوطة  عىل أن  كل  

 بقصد القربة بمقتىض هذه النصوص إال ما خرج بالدليل، والروايات التي ذكرها

د تنزيل مثل ا تريا ذات لسان تنزييل، بمعنى أهن  قد يقول املشرتطون هنا بأهن  رمحه اهلل 

ة ولو مل تقع بقصد القربة منزلة الصدقة التي يرتتب عليها الثواب هذه األع امل اخلري 

 ومجزي اهلل عليها خريًا.

ة عىل إطالق إن   ألصح  يف اجلواب أن يقال:امن هنا ف د النصوص الدال  ه مع تعد 

وصف الصدقة عىل أمور يعلم بعدم كوهنا مرشوطًة بقصد القربة، ال حيصل وثوق 

ل من أي  نص  آخر ما مل يكن إطالق وصف الصدقة بنحو بإرادة غري التنزي

االنرصاف، فعندما استخدمت النصوص هنا َعَرضًا تعبري الصدقة فلعل ه كان من 

الوقوف من أعامل اخلري التي يطلق عليها الصدقة تنزياًل ملا فيها من األجر  ناحية أن  

 ت عىللتي دل  ، وقد يكون إطالق الصدقة يف النصوص ااجلزيل والعمل اخلري  

وهو  ،هو املنرصف إليها ،إطالقًا للصدقة عىل معنى خاص ،اكشرتاط الصدقة بالقربة

ه يطلق علي ام ، وال دليل عىل الشمول لكل  القربة ما قصد منه التمليك بقصد

 قيشك يف حتق   . ومن ثم  ىوالعمرى والرقب ىكالوقف أو هو والسكن ،الصدقة

ري عنه بالصدقة، ال سيام وأن  األوقاف حظيت ما جرى التعب اإلطالق الشامل لكل  

 بإطالق وصف الصدقة بدرجة أقل  من مثل الزكاة.

وقد ذكر السيد السبزواري أن  من األمور التي تثبت كون الوقف صدقة أن ه  ،هذا

هذا  ه ناقش يفقد ورد ترتب الثواب عليه، والثواب يدور مدار قصد القربة، لكن  

عاة فيه؛ ألن  ترتب الثواب أعم  من قصد القربة، الدليل ببطالن القاعدة امل د 

َملم مِ ﴿واستشهد السبزواري لذلك بإطالق قوله تعاىل:  ا يَ َفَمن َيعم ً ٍة َخريم  ﴾َرهخ ثمَقاَل َذرَّ
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ا تدل  عىل أن  كل خري ولو بمقدار بسيط )الزلزلة: جه فإن  اإلنسان يرى نتائ ،(، فإهن 

د فيها قصمور كثرية حتى لو مل يُ أخلري عىل يف صدق عمل ا يوم القيامة، وال كشك  

 .ىل اهلل تعاىلالقربة إ

م تصحيحهـ برصف النظر عن اآلية املذكورة ـ هذا الكالم مضمون و ه ن  وأ ،تقد 

ىل إطالقات بعض نصوص إفادة الثواب عىل فعٍل هو خري، إيمكن االستناد أيضًا 

ذلك،  عامل اخلري تفيدبل نفس النصوص التي أطلقت عنوان الصدقة عىل بعض أ

د به م مل تقصبه أت القربة معروف، سواء قصد الصدقة عىل كل  ترتب آثار  ألهنا

 القربة.

بل إن  الرجوع إىل النصوص القرآنية يفيد أن  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

ون أجورهم وسيدخلون اجلنة، وهذا التوصيف غاية ما يفيد رضورة اإليامن سيتلق  

ب ه يكفي معه العمل الصالح لرتتيق اإليامن فإن  اب، لكنه لو حتق  يف ترتب الثو

لصدق هذا العنوان ولو من  ؛الثواب، والعمل الصالح غري مرشوط بقصد القربة

د القربة طت بقصال باإلتيان بالعبادات التي رُش إنعم، ال يتم  العمل الصالح  .دوهنا

احلج عليها إال بقصد القربة ك املرحلة السابقة، فعنوان العمل الصالح ال يصدق يف

 والصالة ما مل يكن النظر فيها ملصالح أخر.

كان القرآن واضحًا يف أن  األعامل التي يراد هبا اهلل هلا مكانتها العظيمة، لقد  ،نعم

 لكن  هذا ال ينفي غريها عىل مستوى ترتب الثواب.

حمل ب ،قف صدقةمن أن  النصوص لو قالت: الو ،ما ذكره السيد الروحاينثالثًا: 

ك هبا إلثبات ترتيب أحكام الصدقة عىل  ،الصدقة عىل الوقف كان يمكن التمس 
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ومنها قصد القربة، لكن ليس يف النصوص إال استخدام إطالق الصدقة عىل  ،الوقف

هذا املعنى العام يشمل الوقف، أما  والزم ذلك أن  للصدقة معنى عام، وأن   ،الوقف

ال يستفاد من األخبار؛ ألنه من  اه صدقة، فهذا موقف يصدق عليه أن   كون كل  

وجه فيصح  اإلطالق من املمكن أن تكون النسبة بينهام هي العموم واخلصوص 

 املذكور.

ىل اهلل إ به ال يطلق عىل الوقف الذي مل يقصد به التقر  ن  أال يف كه ال إكشن  إوالنتيجة 

لتقييد  حلقف بحيث يصذلك يقتيض بطالن هذا الو تعاىل عنوان الصدقة، أما أن  

ة الوقف  .ستفاد من األخبارفهذا ما ال يُ  ،مطلقات صح 

يضًا بأن  إطالق وصف الصدقة عىل أويمكن تأييد ما ذكره السيد الروحاين 

ة بي  قوف القرق الوقد يكون لغلبة حتق   إطالٌق  ،بين ها حفظه اهللالتي الوقف بالطريقة 

اعتبار الوقف صدقة، وترتيب آثار الصدقة يف اخلارج، ال ألجل اجلعل الرشعي يف 

 يضًا.أعليه، وهذا ما يبطل االستدالل من رأسه 

ته ،ة الوقفوعليه، فلم يتم دليٌل عىل عبادي   فاقًا و ،واكشرتاط قصد القربة يف صح 

 رين.لغري واحٍد من املتأخ  

 وشر  القربة الكفارات 

وهلذا  يشرتط فيها قصد القربة، املعروف بني الفقهاء أن  الكفارات من األمور التي

اوى ة )الفتأدرجها السي د حممد باقر الصدر يف قسم العبادات من رسالته العملي  

 .الواضحة(
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 ويستدل  لذلك بأمور:

 .اإلمجاع، كام أفاده السيد السبزواري وغريه :لاألو  الدليل 

ته لو أحرزت صغراه، الحتامل اعتامدهم عىل وفيه  .سيأيت  ماعدم إحراز تعبدي 

ةٌ الكفإن  مفردات  الثاين:الدليل  طة وا مرشأهن  فهم من ذلك فيُ  ،يف الغالب ارة عبادي 

 و واضح. هامن بقصد القربة كابقصد القربة، وذلك كالعتق والصيام، فهام مرشوط

 كل   بأن  وجود بعض خصال الكفارات عىل نحو القربة ال يعني أن   وجياب

راد أ القربة، لكن لوقصد ه لو أراد الصيام لزمه ته أن  الكفارات مرشوطة به، بل غاي

 ًا.دئي  ع من هذا التفكيك مبمان، وال يلزم ذلكأو كسوته مل  إطعام مسكني

 ال نجد سوى ةوهلذا لو راجعنا كلامّتم يف رشطهم القربة يف اإلطعام والكسو

 اإلمجاع واالتفاق والتعليل بأن  الكفارات عبادة
تها، فال يف عبادي  ، مع أن  الكالم  

 يصح  إطالق القول هبذه الطريقة.

من  وعٌ ارة نارة، فإن  الكف  ىل حتليل مفهوم الكف  إقد يستند هنا  الثالث:الدليل 

ٍذ النظر حظ فيها حينئفعله، فيال و التدارك الذي يقوم به اإلنسان عن فعلٍ أالعقوبة 

بالفعل  عن فعلته إال إذا أتى رف  كري عنه، وال يقال بأن  فالنًا ل والتكفصفعل األالإىل 

ل الذي ارتكبه.  الثاين بقصد التكفري عن الفعل األو 

ظهورها يف الفعل القصدي كام ذهب كلمة )كفر( ال يبعد  ويشهد لذلك أيضًا أن  

 ذلك اليشء مع علمه به، ويغدو هو أن ه سرتزيدًا كفر،  ليه بعضهم، فيكون معنى أن  إ

ارته( وما نستخدم صيغة ماذلك أوضح عند ر( أو )كف  دة مثل )كف   كشابه ذلك، مشد 
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 ولعل  ذلك هو املستند هلم.

ارات الواردة يف الكتاب والسن ة ليس فيها إنشاء نصوص الكف   ويدعم هذا كل ه أن  

اخلمس واألنفال ونحو الزكاة ونصوص بعض كام هي احلال يف  ،حكم وضعي

ة فالن ماالً  اً  ذلك، فهي ال تقول بأن  للفقري يف ذم  ىل فالن أن ع ىل أن  إ، بل تشري أو حق 

يدفع املال، وامللفت أكثر أن  نصوص الكفارات استخدمت صيغ اإلطعام والكسوة، 

ز أكثر ما نريده هن  ا.و ليس دفع املال، األمر الذي يعز 

 فهم اكشرتاطـ بضميمة هذا اإلمجاع واالرتكاز اإلسالمي ـ هلذا ليس من البعيد 

 .اتارلكف  اوالقربة يف الني ة 

 ات ونتائجخالص

 م ما ييل:تقد  مم ا نستخلص 

ة إىل اهلل ب فيها قصد القربمجالزكاة هو أن   االستحبايبمقتىض االحتياط إن   الً:و  أ

خرجت من دون قصد القربة مل مجب إعادّتا لكن لو اُ لكن  ذلك ليس بواجب، تعاىل؛ 

 ألبدان.أخرى. وال فرق يف ذلك بني زكاة األموال وزكاة ا ةً مر  

ال و ،اجاخلرال و ،يف اخلمسـ فًا يال وضعًا وال تكلـ ال مجب قصد القربة  ثانيًا:

 ، ال عىل الناس وال عىل احلاكم.ونحوه نفاق املنزيلاإلال و ،نفالاألال و ،يةاجلز

ن هو كا، وإن ال مجب قصد القربة ـ ال وضعًا وال تكليفًا ـ يف الوقوف ثالثًا:

 .األحوط استحباباً 

 .ظهر، بل هو األاراتعد االحتياط الوجويب بقصد القربة يف الكف  بال ي عًا:راب

مل يقم أي  دليل عىل اكشرتاط القربة يف أي  رضيبة تضعها الدولة  خامسًا:

 والسلطات الرسمي ة مطلقًا، بمقتىض واليتها القانوني ة.
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ة، هو عبادي   ه نعرف أن  وهبذا كل   ون دارات الكف  ة فريضة أقىص ما تفيده األدل 

، وإن كان األفضل قصد القربة يف أي  عطاء أو الفرائض املالي ةغريها من الرضائب 

 .مايل

درت لو صهتا ، وعىل عدم لزوم إعاداخلمسالزكاة وة مثل ب عىل عدم عبادي  ويرتت  

 ، منها:أمور قصد القربة،من دون 

ال  خراج، بل، فال مجب عليه إعادة اإللو أخرج اخلمس مثاًل ال بقصد القربة ـ 1

ل غريه ولو كان غري مسلم بحساب  ة.يكون قد ارتكب خمالفًة رشعي   وكذا لو وك 

ة، ولو مل ينو  الوكيل أو النائب،  أمواله وإخراج اخلمس أو الزكاة، كفى يف فراغ الذم 

ل. اًل إىل كونه مخسًا أو زكاًة، معومل يلتفت أص  وجود الني ة اإلمجالي ة من املوك 

 ،من ماله ما هو بمقدار اخلمس خالل العام بعد تعل ق اخلمس باملهخرج ألو  ـ 2

يه، وهكذا الزكاة،  ته رشعًا من مال ملستحق  ق ونوى ما يف ذم  ة من خراجه الفريضإحتق 

 عنوانه؛ب ولو مل يكن قد نوى يف ذلك اخلمس ،ذا كان الرصف يف اجلهة املطلوبةإماله 

ة امل ن  مال الفقري املوجود يف ماله قد وصلأل الك للفقري واقعًا، فلم يعد للفقري يف ذم 

نوى الفريضة بعنواهنا. نعم يشرتط أن ال ينوي يف  يشء، ولو مل يكن املالك قد

اإلخراج الصدقة املندوبة أو الزكاة فيام الواجب عليه هو غريها، وهذا بحث حيتاج 

 فصيل. تملزيد توسعة نرتكه ملناسبة أخرى، وبعض الفقهاء قبل هبذا األمر عىل

زكوات من أمخاس وة املبلغ املستحق  عىل املكل فني لو أخذت الدولة اإلسالمي   ـ 3

ة اليوم، عرب الرضائبوغريها   أمكنها اعتبار ما أخذته مخسًا حتى لو مل يقصد العرصي 

مية نظامًا الفون إخراج اخلمس بدفعهم هذا املال، فلو وضعت الدولة اإلساملكل  

عتبار أمكن ا م،أو مقدار زكاّتاملواطنني إىل إخراج مخس مال  رضيبيًا يفيض عملياً 
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، حلاليكن مخسًا يف هذه ا ة ملسًا، نعم لو اعتربته الدولة رضيبًة أخرى إضافي  ذلك مُخ 

ة، فإن ه  وكذا لو نوى املكل ف بدفع الرضيبة غري عنوان اخلمس أو الزكاة أو ما يف الذم 

ا لو نوى أن  كل   ته. أم  ما يدفعه للدولة من رضائب أو ما تأخذه الدولة ال تفرغ ذم 

ته من احلقوق الرشعي ة للحاكم  تلقائي ًا من رضائب من ماله، هو إخراج ملا يف ذم 

الرشعي، بحيث يعلم أن  من بني ما يدفعه أو يؤخذ منه خالل العام ما هو بمقدار 

ة اإلمجالي ة الني   اخلمس أو الزكاة، كفاه ذلك يف الدفع ولو مل يقصد القربة، بل تكفي

ة خالل العام كل ه، غايته تكون الدولة ملزمًة برصف هذه األموال يف مصارفها  العام 

ا من باب التوكيل يف الرصف أو من  رة، ويكون دفع املكل ف للدولة إم  الرشعي ة املقر 

ة، وفقاَ ً الختالف املباين الفقهي ة يف  ذا هباب أن  هلا الوالية عىل هذه األموال العام 

وهذه نقطة تفتح بابًا كبريًا يف إدارة قضي ة األمخاس والزكوات بالطرق  .املوضوع

ة عالية.  الرضيبي ة املعارصة، ونقرتح أن يتناوهلا الباحثون والفقهاء بجدي 

الزكاة  وأكم الرشعي أموال اخلمس ااحلت الدولة الرشعي ة أو لو صادرـ 4

سقط التكليف عن ذلك الشخص  ،لةياحلو أو القهر أة بالقو   ،شخٍص ماالراجعة ل

، رشط أن يكون للدولة احلق  ماله أو زكاة مخسأخذ براضيًا يكن ولو مل  ،نفسه

 الرشعي يف املصادرة املذكورة.

 إىل غري ذلك من النتائج واآلثار العديدة.

  



 

 

 احملتوياتفهرس 
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 366 .............................................. ـ مرجعي ة ولد الزنا وواليته 6

 372 .................................................. ـ تويل  ولد الزنا للقضاء 7

 376 ......................................................... ـ إرث ولد الزنا 8

ة  386 .............................................................. النتيجة العام 

 

 

 

 391 ...................................................................... متهيد

ة حرمة ملس املرأة ومصافحتها، األدل ة  394 .................. والشواهد أوالً: نظري 

ة العرفي ة بني النظر واللمس 1  394 ........................ ـ دليل املالزمة واألولوي 

 399 .................................. ـ مستند النصوص واملجموعات احلديثية 2

 399 ........................... املجموعة األوىل: نصوص النهي عن املصافحة

 408 ...................... املجموعة الثانية: نصوص بيعة النساء للنبي األعظم

 413 .............................. املجموعة الثالثة: نصوص مس  املرأة وملسها

 417 ............. املجموعة الرابعة: نصوص تغسيل امليت غري املامثل يف اجلنس

 419 .............................. يف املجموعات احلديثي ة التحريمي ةنتائج البحث 

 422 ........................................ ـ دليل اإلمجاع والسرية اإلسالمي ني 3



 ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر ....................................... 516

ة الرتخيص يف املصافحة، املستندات واألد  424 ...................... ل ةثانيًا: نظري 

 424 ............... ـ االنطالق من الرتخيص يف النظر إىل الرتخيص يف املصافحة 1

ة املبيحة للمصافحة 2  425 .......................... ـ جمموعات النصوص اخلاص 

 435 ............... ثالثًا: النظرية املقصدية، مبدأ االحرتام ومبدأ اْلامية األخالقي ة

 445 ......................................... مستثنيات حرمة اللمس واملصافحة

 445 ................................................................. ـ املحارم 1

 446 ................................. ـ حالة اللمس واملصافحة من وراء الثوب 2

 446 ........................................... ـ حالة احلرج وموارد االضطرار 3

ة مستثنيات حرمة النظر أو الكشف )العجوز يف الفقه احلنفي واحلنبيل(ـ  4  447 .......... عام 

 451 ............................................................ خامتة واستنتاج

 

 

 

مة  457 .....................................................................املقد 

 459 .................................. ـ رضيبة الزكاة واشرتاط القربة يف الدفع 1

 459 .................. ـ مستند اإلمجاع والتسامل اإلسالمي، مالحظات نقدي ة 1ـ  1

ة، نقد وتعليق 2ـ  1  461 ..................... ـ مرجعي ة أصالة االحتياط أو التعبدي 

 462 ................... ـ نصوص أصالة العبادي ة يف األفعال، وقفة ومالحظة 3ـ  1

عي، تفكيك وتشكيك 4ـ  1  464 ........................ ـ مرجعي ة االرتكاز املترش 

 465 ........................ ـ حديث دعائم اإلسالم وأركانه، مطالعة نقدي ة 5ـ  1

 467 ............... ـ اندراج الزكاة يف مفهوم الصدقة العبادي، تأم ل وحتليل 6ـ  1



 517 .......................................................................... فهرس احملتويات

 478 ................. ـ نصوص العالقة بني اهلل وأخذ الصدقة، مناقشة نقدي ة 7ـ  1

 481 ............. ـ نصوص الربط بني الزكاة وإرادة وجه اهلل، تأم ل ومراجعة 8ـ  1

 483 ................... وقفة مع فكرة التمييز بني رشط القربة واإلجزاء من دوهنا

 484 ..................................................... املوقف يف زكاة الفطرة

 487 .................................... بةـ رضيبة اخلمس واشرتاط قصد القر 2

 494 ................................................ ـ اخلراج واجلزية واألنفال 3

 494 ................................................... ـ الوقف ورشط القربة 4

 502 ................................................ ـ الكفارات ورشط القربة 5

 504 .......................................................... خالصات ونتائج

 507 .......................................................... فهرس املحتويات
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