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 املقدمة
سه بني يدي القمارئ سن هذه السلسلة احلواري   ماس هذا هو اجلزء اخل ة، أقد 

ًة للتداول والنقماش واحلوار العلمي الرصني.  الكريم، وأمتن ى أن يكون سماد 

م إجمابمات عن تسماؤالت  لقد حماولت يف هذه املداخالت املتواضعة أن أقد 

هت يل سن غري بلد عريب وسسلم، وأثمارت الكثريين يف الوسط الديني  وج 

ر ألصل إىل جواب سنماسب، وال يوجد سما يضمن  بماخلصوص، وحماولت أن أفك 

لت إليهما، هلذا فال سبيل للمرء إال سشماركة النماس  ة كل النتمائج التي توص  يل صح 

يف عقوهلما، كي يدخلوا سعه يف حوار سنتٍج وسفيد، لتصويب األفكمار وإنضماج 

 املعرفة، لقيماسة وعي ديني أفضل إن شماء اهلل تعماىل.

يف هذا الكتماب فهو بفضل اهلل سبحمانه،  إذا رأى القمارئ الكريم شيئمًا سفيداً 

وإذا رأى نقصماً فليغفر للكماتب قصوره أو تقصريه، وليعن بعضنما بعضماً كي نحيما 

 بشكل أفضل بإذن اهلل سبحمانه. واهلل ويل  التوفيق.

وَن َقاَل َأَفَرَأْيتُْم َما ُكنْتُْم َتْعبُُدوَن َأْنتُْم َوَآَباُؤُكُم اْْلَْقَدمُ ﴿قمال سبحمانه وتعماىل: 

ُْم َعُدوٌّ ِِل إَِّله َربه الَْعاَلنََِي الهِذي َخَلَقنِي َفُهَو ََيِْديِن َوالهِذي ُهَو ُيطِْعُمنِي  َفإَِّنه

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

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

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

 هـ2437ـ  3ـ  21

 م1025ـ  21ـ  13



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لالقسم األّو

 الفلسفة والعقائد والعرفان
  





 

 

 

 

 

 

 اكتشافنا كّل أسرار العامل! إثبات اهلل مع عدمطفرة  

 العامل أرسار كّل  نستقرئ مل بأّننا القائل اإلشكال عىل جتيبون كيف: السؤال 

 أو اَلنطقيّة القفزة هذه فًم ،اخلالق وجود عىل اْلدلّة متاميّة عدم يلزم ممّا، علميّاا 

 الكون أرسار كّل  لدينا تكتمل مل وقت ِف الصانع وجود تثبت تيال الفلسفيّة

 علميّاا؟!

  أو ، يمكنني التعليق عىل اإلشكمالي ة املثمارة أعاله بمالحظتني ستواضعتني

 :بتسماؤلني بسيطني: فلنقل

تفرتض هذه اإلشكمالي ة أن ه ال سبيل إلثبمات وجود اهلل إال : اَلالحظة اْلوىل

وهذه سصمادرة عىل ، ي ة التفصيلي ة ألرسار الطبيعةسن خالل املعرفة الكون

إذ العلامء والفالسفة )املسلمون وغريهم( ؛ الفالسفة وحمماولة لاللتفماف عليهم

مل يثبتوا اهلل عرب طريق البحث ، وكذلك بعض علامء الكالم، بمدارسهم املختلفة

أرسار بل لدهيم سبٌل أخرى إلثبمات البماري تعماىل غري سعرفة ، يف العمامل فقط

رة وغري ذلك، الكون يقني بصورته املتأخ  ت ، سثل برهمان الصد  فإذا صح 

ة التي ُتثبت اهلل سبحمانه سن خالل سعرفة  اإلشكمالي ة أعاله فهي ُتربك األدل 

فالبد  ، ولكن هما ال تربك األدل ة التي تنطلق سن غري هذا السبيل، الكون وأرساره
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 .سن إشكمالي مات أخرى إلربماك تلك األدل ة

وكثرٌي سن النماس ـ السيام الذين يعتقدون بأن  سعرفة اهلل ال تكون إال عرب 

العلوم الطبيعي ة ـ يشعرون بأن  العلم له سطوة عىل سوضوع سعرفة اهلل أكثر سن 

؛ وهذه نقطة سبق أن أملحت إليهما وعل قت عليهما، الفلسفة والبحث التحلييل

م اليوم بني اإليامن واإلحلماد يرتكز وهلذا جتد أن  البحث حول اهلل يف اجلدل القمائ

وكأن نما لو اكتشفنما بداية الكون فإن  ، بشكل كبري جدًا عىل سسألة بداية الكون

سع أن  ، وإال فنحن لن نحسم سسألة وجود اهلل أبداً ، قضي ة اهلل سوف ُُتسم هنمائي ماً 

جيدون أي   بل ال، الكثري سن فالسفة العمامل ال ينطلقون ملعرفة اهلل سن بداية الكون

ل له وال آخر وال هنماية زسمانية وال سكماني ة له ، حرج يف أن يكون العمامل قدياًم ال أو 

بل قد دافع بعض الفالسفة اإلهلي ني ـ يف سقمابل املتكل مني ـ عن هذه النظرية دون 

ألن  الفالسفة غمالبماً سما ؛ أن يشعروا بحرج جتماه سسألة اهلل يف الفكر الديني

فلرُتاجع ، ال عىل نقطة بدايته السمابقة، عي ة الكون املعمارصةيعتمدون عىل واق

تهم بتأنٍّ أكرب لفهم هذه القضي ة التي أرشنما إليهما سراراً   .أدل 

وقد رأينما بعض النماس الذين مل يسبق هلم سراجعة أدل ة الفالسفة األخرى 

ون يف الوقت عينه عىل حرص اكتشماف قضية اهلل سن خالل زاوية واحدة  يرص 

ة الفالسفة حتى ، هي زاوية العلوم الطبيعية، فقط فقد حكموا عىل خمتلف أدل 

ألن  نمطهما ال ينسجم سع طريقة تعماسل ؛ أو حكموا ببطالهنما، قبل أن يقرؤوهما

وال أجدهما ، وهذه ذهنية تتخذ سوقفمًا سسبقماً سن الفكر اآلخر، العلوم الطبيعي ة

رًة بمالشكل املطلوب أن نأخذ مجيع أدل ة الفالسفة فماملفرتض ، سنطقي ة أو ستحر 

ثم احلكم ، بنظرة واحدة دون سوقف سسبق ودون حسماسية حتى سن لغتهم

 .عليهما بطريقة علمي ة
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ما ، واملؤسف أن  ثقمافتنما الشعبي ة تعترب الفلسفة عبثماً ولقلقة لسمان وهلذا فإهن 

سع أن  ، عندسما تسمع بدليل فلسفي فهي تشعر سسبقماً بعبثية جهود الفالسفة

وفيهما أيضماً الكثري سن ، لسفة فيهما سما هو عبثي وسن نوع اجلدل الذي ال ينتهيالف

ولوال الفلسفة مل تصل احلضمارة الغربية إىل سما وصلت إليه ، األفكمار املمتمازة

ف عىل العالقة اجلدلية املمتمازة بني الفلسفة ، اآلن فلرياجع تماريخ املعرفة لنتعر 

ر الدرس ، ما هذاوالعلوم يف التماريخ الغريب وإىل يوسن ونحن نتمن ى أن يتطو 

الفلسفي والعلمي يف بالدنما ليتعماونما عىل سعرفة احلقيقة كل  سن سوقعه وزاويته 

 .وسسماحة عمله

 ،إن  الطريقة التي تعتمدهما اإلشكمالي ة أعاله غري صحيحة: اَلالحظة الثانية

فهل يصح  لنما ، وأمخ ن أن ه ال يعمل هبما أحد عىل اإلطالق حتى يف العلوم الطبيعي ة

أن نقول بأن  أي  نظري ة أو رأي علمي عمام أو خماص يف كل  العلوم الطبيعية هي 

ألن نما مل نكتشف الكون بعد بكل  استداداته وتأثرياته ؛ بماطلة وال يمكن إثبماهتما

فلعل  أخذ حب ة البنمادول وتأثريهما عىل رفع حمالة الصداع عند ، املتبمادلة عىل بعضه

ة درب التبمانةاإلنسمان سرهون بت ، ونحن ال نعرف، أثري كوكٍب يقع خمارج جمر 

 وهلذا ال نجد أن  حبة البنمادول تؤث ر يف بعض األحيمان؟!

يمكنك تفسريهما ، إن  أي  نظرية أو جتربة يمكن أن تضع يدك عليهما

بمافرتاضمات ال ستنماهية آخذًا بعني االعتبمار عدم وصولنما إىل اكتشماف كل  أرسار 

فلامذا ال نرتبك .. ضالً عن عدم اكتشمافنما متمام أرسار الكونف، اجلسد اإلنسماين

ماتنما وكشوفماتنما كام تريدنما اإلشكمالي ُة أعاله أن نرتبك يف قضي ة اهلل ، علمي مًا يف نظري 

 وارتبماطهما بمالعمامل؟

فهو ، السبب هو أن  العمامل الطبيعي عندسما يأخذ فرضي مات بعني االعتبمار
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وكل ام كمان ، ت التي متلك إسكماني مات علمي ةيالحظ ـ سن سوقع خربته ـ الفرضيما

ة ما لو أراد ، العمامل خبريًا بمالفرضيمات املمكنة وقوعمًا كمان بحثه أكثر شمولي ة وقو  أس 

فإن ه سن الصعب بعد ، أن يأخذ فرضي مات سفتوحة عىل املطلق الذي ال هنماية له

علوم عىل إذ سيصبح ذلك سسماويماً للشك  يف كل  ال؛ ذلك تكوين أي  فكرة علمي ة

 .اإلطالق

فام بمالك بمالعلوم اإلنسماني ة املفتوحة بطبعهما عىل فرضيمات ، هذا يف الطبيعيمات

هل اكتشف العلم متمام أرسار جسد اإلنسمان حتى يديل بدلوه يف جممال الطب  . أكثر

م نظريمات وقوانني  وأسثماله؟! هل اكتشف العلم متمام أرسار البيولوجيما حتى يقد 

ٌخ سما كل  حقمائق التماريخ وأرساره علمي ة نمافعة يف هذا  املضامر؟! هل اكتشف سؤر 

عي ثبوت قضي ة تمارخيي ة ولو واحدة؟! فهل  وسما وقع يف غمابر األزسنة حتى يد 

 يعرف كل  احلقمائق املحيطة هبذه القضي ة التمارخيي ة؟!

بل تتصل بمعرفتنما بماألسور ، إن  القضي ة ال تتصل بمعرفتنما بتامم أرسار الكون

فهل ، وعلينما متييز هذه األسور، ة التي تتعل ق جذريماً بموضوع خمالق الكونالكوني  

سعرفتنما بمقدار طول جنماح البعوضة له دور يف سعرفتنما بخمالق الكون أو ال؟ 

قَّبة  ر د سسبقماً أي  األسور املتصلة بمعرفة الكون ذات صلة ُسرتر جيب أن أحد 

قة املرعي ة اإلجراء يف هذه هي الطري. بموضوع عل ة هذا الكون وسبب وجوده

 .خمتلف العلوم

وكام أن  العلوم تنطلق ممما يتوف ر هلما سن سعلوسمات ـ سع عدم اكتشمافهما كل  

سما املمانع أن  ينطلق الفيلسوف ممما توف ر له سن ، حقمائق العمامل ـ فتصل إىل يقني

له لتكوين  سعلوسمات حول العمامل والكون فيجد هذا املقدار سن املعلوسمات يؤه 

فيصل بمالفعل إىل اليقني؟! فماملهم دراسة دليله ، علمي سوصل لليقني دليل
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 .العلمي هنما

كام أن  الفيلسوف ينطلق يف بعض األحيمان سن حرص الفرضيمات ثم يقوم 

وطريقة حرص الفرضيمات ضمن سربعمات ، بتحليلهما لرتجيح فرضية عىل أخرى

ف عىل  دة سن الطرق التي تنفع الفيلسوف حتى لو مل يتعر  ، كل  أرسار الكونحمد 

وإن كمانت عملي ة ، وهي الطريقة املعروفة عند املنماطقة بطريقة السرب والتقسيم

 .احلرص ليست سهلة دائامً 

ملماذا عندسما نتعماسل سع قضية سثل قضية اهلل : إن  اليشء الذي نقوله دائاًم هو

د الرشطي ت قضي ة بينام نبدو أننما طبيعيني جدًا عندسما نريد إثبما، نبمالغ يف التشد 

د أو غري  أخرى؟ وطبعماً أنما ال أتكل م هنما عن سوضوع صفمات اهلل وأسامئه وأن ه جمر 

د فلي  نظري إىل إثبمات الصورة الدينية ، وأن ه عمادل أو ظمامل أو غري ذلك، جمر 

ما صورة صمائبة أو ال، لفكرة اهلل ر األنواع ، فقد تكون خماطئةً ، وأهن  وقد يكون تطو 

 .صورة اخللق يف وعي األديمان هو احلقيقة التي ُتبطل

ة ؛ وإن ام أقول ذلك ألن  كثريين يربطون بني بحث اهلل ووجوده وبني صح 

وهذا خلط بني األوراق قد ال يكون ، األديمان وصورهما النمطية عن اهلل واخللق

داً  ستهما ، ستعم  فقد ُاثبت وجود اهلل ولكن ني أنفي كل  الصور النمطي ة التي قد 

، فقد يثبت يل أن  هنماك خلف العمامل خمالٌق هلذا العمامل، بام فيهما عدلهاألديمان عن اهلل 

ستهما األديمان عنه، ولكن ه جمائر ، إن  كونه جمائرًا ينفي الصورة النمطي ة التي قد 

ل سلي مًا يف هذه . ولكن ه ال ينفي وجوده سن النماحية الفلسفية واملنطقي ة أرجو التأس 

ة يف قضية اإليامن واإلحلماد رأيت سزجماً ففي حدود سطمالعمايت املتواضع، الفكرة

ة، عجيبمًا بني امللف مات فنبحث أوالً ـ سثالً ـ عن ، وأدعو هنما للتمييز بينهما بقو 

ة خلف هذا العمامل هي التي أوجدته ة هل هي ، وجود قو  ثم نبحث يف أن  هذه القو 
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دة أو سمادي ة؟ عمادلة أو ظماملة؟ أرسلت رسالً أو ال؟  ..جمر 

بل يف إثبمات ، ل م عن صفمات اهلل وصورته النمطي ة يف األديمانفلست أتك، إذن

يه األديمان )اهلل(، وجوٍد سما يرجع إليه العمامل هذه الفكرة البسيطة أنت . وتسم 

لكن ك عندسما تأيت إىل فكرة اهلل جتد ، تصدق بآالف النامذج املشماهبة هلما كل  يوم

رغم أن ه ـ يف ، ضوعنفسك سرتبكمًا بسبب سوجة الشكوك التي تعصف هبذا املو

حدود سعلوسمايت البسيطة ـ مل ُيقم أحد حتى اآلن برهمانماً علمي ماً عىل عدم وجود 

ة الدليل عىل وجوده، اهلل م غري سقتنعني بصح  فأنت ؛ وكل  سما هنمالك هو أهن 

، ألن ك رأيته يف كل  حيماته صمادقماً ؛ عندسما ال جتد دليالً عىل تكذيب شخص

ًا اليوم ومل يقم عندك دليل عىل بطالنه أو سوجٌب ولكن ك عندسما سمعت سنه خرب

فنحن كل  يوم ـ وأقوهلما ، ال تريد تصديقه! يبدو األسر غري سنطقي، للتشكيك فيه

نعم سوضوع ، ألنني أعتقد أن  قضية اهلل قضية بسيطة يف نفسهما؛ ببسماطة عمالية

ة ـ نطب ق نف  األدلة التي سمار د  سهما الفالسفة صفمات اهلل وقدسي ة اهلل سسألة سعق 

لكن ، رغم جهلنما بكثري سن التفماصيل املتصلة بقضمايمانما اليوسية، عىل كل  قضمايمانما

إن  : عندسما نأيت إىل قضي ة وجود سبب لوجود العمامل فنحن نتوق ف! وهنما يقمال

حسنمًا فلنفرض أن  العلم اكتشف سماذا حصل يف ، العلم اكتشف االنفجمار الكبري

رة لم الفرضي مات فهل أدرك الع، اللحظة األوىل ورأى كل  املالبسمات حتى املتصو 

بل كل  نظري مات االنفجمار الكوين عبمارة عن جهد ، ينفي وجود اهلل؟! بمالتأكيد ال

ة، علمي خملوط متماسماً بجهد فلسفي ي بمالفيزيماء النظري  فهو يف واقعه ، حتى لو سم 

مانب مل يرر ففي هذا اجل، وجيب أن ننماقشه يف جمانبه الفلسفي أيضماً ، نشماط فلسفي

 .العلامء بأعينهم شيئماً وإن ام حل لوا

ة التي اُقيمت  :وخالصة فكريت ل عىل نوع سن األدل  إن  اإلشكمالي ة أعاله تسج 
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ة، عىل وجود اهلل بل إن  سنهجهما قد يكون يف نفسه غري ، ال عىل متمام أنواع األدل 

ماك وال أؤسن  سما مل يقل شخص بأن ني، إذ يرسي إىل متمام العلوم تقريبماً ؛ دقيق شك 

 .فهذا يشء آخر خمتلف متماسماً ، بوجود سعرفة يقيني ة أبداً 

لسنما نريد مم ن يؤسن بماهلل أن يثبته ليصل إىل اليقني الذي  :وأختم بالقول

بل يكفينما أن يعرتف بأن  قضي ة سن هذا النوع يمكن أن ، يستحيل سعه البطالن

نماسيماً ـ يف هذه . طبيعي ة األخرىنصل إىل نتيجة فيهما بمستوى النتمائج العلمي ة ال

سن نوع اإللزاسمات األخالقي ة سع ، املرحلة ـ أي  نتمائج أخرى لقضي ة اإليامن بماهلل

ألن  اإلحسماس هبذه املنظوسمات ؛ اهلل أو املنظوسمات الدينية التي أتت هبما األديمان

ص أو بتلك االلتزاسمات األخالقية سع اهلل قد يعيق ـ بمالنسبة لبعض النماس ـ فر

بفعل ضغط النف  التي تشعر بأن  ثبوت ؛ حصول اليقني لدهيم بوجود اهلل

 .فليالحظ، فرضي ة وجود اهلل قد يلحقهما أشيماء عملي ة غري سرغوبة له

 برهان اإلمكان املثبت لوجود اهلل سبحانهحول ات ّيإشكال  

 قبل خوض ، اسمه واجب الوجود ئاا هناك شي ي أنّ كيف أقنع اَلادّ : السؤال

، الوجود تارة جيب لليشء كيف أثبت له أنّ : بعبارة أخرى، ان اإلمكانبره

 ئاا هناك شي إنّ : ومن قال لك: )ممكن(؟ إذ من اَلمكن أن يقول ِل وأخرى َّل جيب

يعني َّل يمكنني أن أقول له ، هناك مصادرة ِف اَلقام ل ِل أنّ جيب له الوجود؟ خييّ 

اَلمكن الذي عليه مدار الربهان أّن  كًم. ناَلوجود إما واجب أو ممك: نقبل الربها

، فكيف ِل أن أبطل التسلسل، )الواجب لغريه( إذا كان هو اَلمكن اخلارجي

هل والذي أمامنا ممكن ثبت له الوجود؟  واْلال أنّ ، َّلزمه عدم الوجود: وأقول

أم باإلمكان إثبات ، يقترص برهان اإلمكان عىل إثبات وجود الواجب فحسب
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 ل هذا الربهان؟ وكيف؟بعض صفاته من خال

فعندسما ، لعل ه حصل يشء سن االلتبماس يف طريقة تقديم برهمان اإلسكمان

ما واجب أو ممكن: أقول لآلخر فأنما ال أفرض وجود واجب الوجود ، الوجود إس 

الوجود ال خيلو حماله بعد : فأقول، بل آخذ األسر بوصفه فرضي مات، سسبقمًا عليه

ما( أن يكون واجب قه )إس  ر ، مًا أو ممكنماً فرض ُتق  وال توجد حمالة ثمالثة قمابلة للتصو 

ما سيت اآلن : متماسمًا سثل قويل، عقالً  زيد الذي رسى نفسه سن عىل املبنى املرتفع إس 

 .وال ُالزسه بأن ه حي  ، فأنما ال ُالزم أحداً بأن ه سيت، أو حي  

وعندسما ، فنرى أن  الوجودات هذه ممكنة، نأيت إىل واقعنما احلمارض، وهنما

مًا ونفهم أن  اإلسكمان يستدعي عدم نكت شف سعنى اإلسكمان اكتشمافماً جوهري 

وال ، لتسماوي نسبته إىل الوجود والعدم؛ حصول املمكن عىل الوجود بال عل ة

ح حر إال بمرج  ح الوجود اإلسكماين ، ترجُّ ر ترج  يف هذه احلمال أذهب خلف سرب 

 .املحيط يب

: فأقول، كٍب سسترت عن األنظمارففي احلقيقة أنما أقوم بعملي ة تشبه اكتشماف كو

إن  حركة الكواكب الظماهرة يل ال يمكن تفسريهما إال سن خالل فرض كوكب 

يلعب وجوُده دوراً يف التأثري عىل قوانني اجلماذبية بني ، سسترت عن األنظمار

وهو الوحيد الذي يمكنه تفسري حركة الكواكب الظماهرة ، الكواكب سثالً 

لزسني سسبقماً بوجود كوكب ن يقول يل بأن ك تُ فال يمكن لآلخر هنما أ، أسماسي

فال يصح سنك أن ، أو أن يقول يل بأن ني أجد حركة الكواكب هبذه الطريقة، آخر

كت الكواكب هبذه الطريقة، تقول برضورة وجود كوكب آخر فأنما ، وإال ملما ُتر 

 ،!! إن  هذه الطريقة غري صحيحة يف سعماجلة املوضوع..ثبت لدي  ُتركهما وكفى

 . يظهر بماملثمال الذي ذكرنماهكام
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فكل  سما يقوله برهمان اإلسكمان ـ سن وجهة نظر أصحمابه ـ هو تقسيم الوجود 

ثم  البحث يف الواقع اخلمارجي ، تقسياًم عقلي ماً فرضي ماً حمارصًا إىل قسمني افرتاضي ني

ق هو الوجود املمكن وسن هنما ينطلقون يف فهم الوجود ، لنرى أن  الوجود املتحق 

تهاملمكن  متماسمًا كام انطلق ، ليذهبوا سن خالله إلثبمات وجود الواجب، سن هوي 

هما وفقماً الفرتاض ، عمامل الفلك سن نمط حركة الكواكب الظماهرة أسماسه ليفرس 

يقع خلف سلسلة الكواكب هذه ، حرصي هو وجود كوكب خمتٍف عن أنظمارنما

 .سثالً 

ما إثبمات الصفمات بصورته الكالسيكي ة فإن  غماية سما يثبته برهمان اإلسكمان ، وأس 

إذ تستبطن نفي ؛ ولكن  هذه الصفة ليست شيئمًا بسيطماً ، هو صفة الوجوب

أو ، وهذا املفهوم يمكن أن يكون أسماسمًا للعديد سن الصفمات اإلهلي ة، احلماجة

 .يمكن أن يستبطن كثرياً سن الصفمات

 يف العقائد والكالموقيمته املعرفّية اإلمجاع مديات حجّية   

 عن علًمء يمكن عّد اإلمجاعات اَلنقولة )ِف الكتب الكالمية(  هل: السؤال

 مصدراا من مصادر العقيدة؟اَلسلمني أو علًمء أحد اَلذاهب 

ما استندت ـ إىل اجتهمادات  اإلمجماعمات اً أهن  إذا استندت ـ أو ُُيتمل جد 

حدسي ة وسعطيمات ُتليلي ة عقلي ة أو إىل اجتهمادات يف طريقة فهم النصوص أو 

ة ، ح بعضهما عىل بعض أو نحو ذلك فال ُيتج  هبماترجي وال دليل عىل كوهنما حج 

فإن  اجتهماد شخص عرب مممارسة االستدالل العقيل أو عرب فهمه ، عىل أحد

ة عىل اآلخرين سن ذوي النظر  اخلماص  للنصوص ـ سفردًة أو جمتمعًة ـ لي  بحج 

ال يف العلوم ، قديرسهام بلغ سن العلم واالحرتام والت، ماوال دليل عىل حجي ته
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ًة فهو املطمالب ، الرشعي ة وال يف العلوم العقلي ة والكالسي ة وسن يرى ذلك حج 

ة العقلي ة أو التحليالت . بمالدليل ذلك كل ه إذا مل يوجب قنماعة اآلخرين بماألدل 

سهما املجمعون أنفسهم  .التي قد 

سون سنهم عىل األخذ بنص  سنقول عن املعص، نعم أو عىل ، ومإذا أمجع املتقد 

ة د سن صدور ، فهم نص  بطريقة خماص  فقد يكون إلمجماعهم دور يف تقوية التأك 

إذا مل نختلف سعهم يف سرب رات أخذهم هبذا النص  ووثوقهم ، النص  أو فهمه

 .وكمانت لدينما شواهد عكسي ة يف هذا املجمال، بصدوره أو يف طريقة تفسريهم له

تمل أبدًا حصوهلم عليه إال عن طريق وكذلك احلمال لو أمجعوا عىل أسٍر ال ُي

فإن  إمجماعهم يكون سفيداً لو مل تقم شواهد عكسي ة ، النص  اآليت سن املعصوم

 .عليه

ًة إلثبمات قضي ة هي التي متنح هذا املذهب  كام أن  إمجماع سذهب بعينه لي  حج 

ألن  املفروض أن  البحث يف املسألة ؛ رشعي ته وتكون حمل  خالف بني املذاهب

كقضي ة إسماسة عيل بن أيب طمالب أو قضي ة ، لتي تقع حمل  خالف بني املذاهبا

ًة فيهما ليثبت ال يمكن أن يكون إمجماع الشيعة أو السن ة حج  ، خالفة أيب بكر سثالً 

وسما نزال يف بداية ، ألن نما بصدد البحث فيمن سعه احلق  يف القضي ة؛ سعطيماته

ل يف القضي ة عىل فام هو املوجب ـ سنطقي ماً ـ لرت، الطريق جيح إمجماع الفريق األو 

إمجماع الفريق الثماين أو العك ؟! بل البد  كي يكون لإلمجماع سعنى هنما أن 

فإمجماع السن ة ؛ يستوعب يف سثل هذه احلماالت األطراف اإلسالسي ة كماف ة وهكذا

 .متماسمًا كإمجماع الشيعة عىل إسماسة عيل  ، عىل خالفة أيب بكر ال يعد  ذا قيمة سعرفي ة

ما خمارج دائرة  ما سما يفعله بعض العلامء سن حذف املذاهب األخرى وكأهن  وأس 

م سبتدعة أو زنمادقة ـ كام جماء يف كلامت بعض علامء السن ة يف ، اإلسالم ة أهن  بحج 
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ففي النهماية ، حق  سثل الشيعة واملعتزلة والصوفي ة والفالسفة ـ فهو غري صحيح

 .م بجامعة دون أخرىلكل  فريق اجتهماداته وال ينحرص اإلسال

د أركون، هذا كل ه سن أن ه كل ام انعقد ، لو مل نرد أن نذهب إىل سما ذهب إليه حمم 

إذ سنكتشف أن  سصمالح سعي نة ، اإلمجماع عىل أسر كمان ذلك سثريًا للريب أكثر

كام قيل ذلك يف انعقماد اإلمجماع عىل تصحيح ، التأست لتكوين هذا اإلمجماع

ن حيث إن  ظروف الدولة العبماسية وهيمنة س، صحيحي البخماري وسسلم

سة الدينية لعب دورًا كبريًا يف  الشمافعي ة يف تلك الفرتة عىل القضماء واملؤس 

يهام اشتغال ، الوصول إىل تبلور اإلمجماع عىل هذين الصحيحني السيام وأن  سصن فر

عىل اختيمار النصوص التي مل يكن سضموهنما سثمار جدل بني التيمارات السني ة 

هلذا بدا سضموهنما أشبه ، وتركما النصوص املثرية للجدل يف تلك الفرتة، مالبةالغ

 .بماملتفق عليه بني أهل السن ة وفرقهم

أسيل كثريًا إىل دراسة اإلمجماعمات لي  سن الزوايما شخصي ماً وهلذا جتدين 

ن اإلمجماع بل علينما ، العلمي ة فقط بوصف العنرص املعريف هو املؤثر الوحيد يف تكو 

ة التي قد تكون أحماطت العلامء أيضمًا  أن نأخذ بماحلسبمان العنمارص الالشعوري 

دة يف فرتة سعي نة هتهم نحو نتمائج سوح  س، فوج  لت إىل سقد  ، سما لبثت أن ُتو 

 .اعتمد عليه الالحقون نتيجة اتفماق السمابقني أو الشهرة بينهم

ذهبون في، فقد يقع املتكل مون يف سشكلة، وهذا أسر قد ُيصل يف علم الكالم

ل الفرضي ة ، فيتفقون عىل الفرضي ة بوصفهما حالً للمشكلة، نماحية فرضي ة ثم تتحو 

يه عن املعصومإىل سسل م يتلق   فيام هو مل يكن يف ، ماه الالحقون ظمان ني أن ه تم  تلق 

وهذا أسٌر كثرياً سما ، بدايماته سوى حمماولة افرتاضي ة برشي ة للخروج سن سأزق سعني  

وهلذا ، لي ة بني الفرق حلل  سشكلة يف سواجهة فرقة أخرىيقع وسط فضماءات جد
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قلنما وسما نزال بأن  الدرس التمارخيي للنظري مات والعلوم هو سفتماح حل  الكثري سن 

ن سبقنما ماهما بسهولة وعفوي ة عم  دون ، التصحيح للصور النمطي ة التي نتلق 

هنما وتبلور  .همادراسمات ُتليلية جماد ة فيهما ويف سالبسماهتما وظروف تكو 

بل الدرس التمارخيي أثبت وسما يزال أن  الكثري سن األفكمار كمانت سوجودة يف 

ق إليهما الالحقون ، ولكن هما ُهجرت بعد ذلك، القرون األوىل حتى أن ه مل يعد يتطر 

فمالنصوص املبعثرة تكشف عن سعلوسمات سثرية ، استهمانًة سنهم هبما أو بأصحماهبما

كمان يف تلك الفرتة ، سنتهيمًا عىل املستوى البحثيعن أن  سما نعتربه اليوم أحيمانماً أسراً 

وأن ه كمانت فيه وجهمات نظر أخرى انترص هلما قل ة سن ، ُيظى بأكثر سن وجهة نظر

ألن ه كمان خممالفماً للمشهور أو ملن ؛ مم ن ُطمر اسمه غمالبماً فيام بعد ومل هيتم  له، العلامء

 .طوي  يملك النفوذ داخل الفرق واملذاهب أو عىل املستوى السل

ق لو غضضنما الطرف عن أن  إثبمات ، هذا كل ه اإلمجماع املذهبي أو ُتق 

والتعمابري والتوصيفمات ، اإلسالسي عىل أسٍر كالسي أو فقهي لي  شيئماً سهالً أبداً 

ال .. يستخدسهما بعض النماس يف اد عماء اإلمجماعمات وتوزيعهما يمينمًا وشامالً  التي

ثبمات انعقماد اإلمجماع يف سسألة فقهي ة أو بل إن  إ، قيمة هلما يف حد  نفسهما غمالبماً 

، كالسي ة ُيتماج للكثري سن التتب ع والنظر يف الوثمائق التمارخيي ة ويف نصوص الرتاث

 .ال التسماهل يف هذا املوضوع

فكم سن أسر ادُّعي فيه اإلمجماع واكتشف انعقماد الشهرة عىل خالف دعوى 

هـ( وغريه 2182األنصماري )وقد عمل الشيخ سرتىض ، مم ما حري  كثريين، اإلمجماع

عىل تقديم تربيرات وتأويالت هلذه الظواهر الغريبة املوجودة يف الرتاث الفكري 

وذلك عند بحثه حول اإلمجماع يف كتماب فرائد األصول املعروف بكتماب ، الديني

ل إال أن  حجية ، الرسمائل وسن هنما فحت ى لو قمال شخص بحجية اإلمجماع املحص 
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التسماهل العمام يف دعماوى اإلمجماعمات يبدو أسرًا غري اإلمجماع املنقول وسط 

ة يف حماالت ، سوضوعي أبداً   حمدودة.سما مل ُيتف  بشواهد خماص 

بني ، وهنماك فرق ينبغي التنب ه له أيضماً ويعرفه أهل اخلربة يف هذا املجمال

فقد ال نجد خالفماً يف ، ُتصيل اإلمجماع يف سسألة سعينة وبني نفي اخلالف فيهما

لكن  عدم اخلالف يعد  ـ يف الرتتيب ـ أقل  قيمًة سن ، ة كالسي ة أو فقهي ةسسألة سعين

ضوا ؛ إذ سن املمكن أن ال جتد خالفماً ، ثبوت اإلمجماع ألن  نصف العلامء مل يتعر 

ضوا ، هلذا املوضوع أصالً  وعدم وجود خممالف ال يعني أن  السماكتني الذين مل يتعر 

بل األسر ُيتماج إىل ستمابعة لنوعي ة  ،هلذا املوضوع كمانوا سوافقني بمالرضورة

املوضوع سن حيث كون سكوهتم كماشفماً عن سوافقتهم لينعقد إمجماع سكويت يف 

 .هذا املجمال أو ال

يمكنني القول بأن  سسماحة تأثري اإلمجماع يف القضمايما الكالسي ة هي ، سن هنما

اً  ماد سن علامء أصول الفقه، سسماحة حمدودة جد  ل إليه النق  يف القرنني  وهذا سما توص 

، ودفع إىل تراجع قيمة اإلمجماع يف البحوث األصولي ة والفقهي ة أيضماً ، األخريين

بل حتى يف ، وإن كمان تأثريه النفيس سما يزال حمارضاً يف الدراسمات الفقهي ة

 .عىل شكل احتيماطمات أو نحو ذلك، الفتماوى

هنما يف  العمل وقد كمان أستماذنما اجلليل السيد حممود اهلماشمي حفظه اهلل يوج 

بدائرة سعمارف الفقه اإلسالسي يف السعي لعدم ذكر اإلمجماع دليالً سستقالً يف أي  

بمعنى أن نما نذكر املسألة ، بل ُيذكر يف قسم التوصيفمات فقط، سوضوع إال نمادراً 

ثم نبدأ بعد ، ثم نذكر أن ه اد عي عليهما اإلمجماع أو انعقد عليهما اإلمجماع، الفقهي ة

ة هذه قنماعة سنه حفظه اهلل فيام يبدو بأن  دليل اإلمجماع ينبغي و، ذلك بذكر األدل 

ربام ألن  زسنه قد انقىض بعد سلسلة االنتقمادات ، عدم تظهريه بشكل فماعل
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ض هلما عىل يد األصوليني خالل القرنني األخريين  .الشديدة التي تعر 

 ُيتماج اليوم.. إن  الدرس الكالسي والفقهي واألصويل واحلديثي والرجمايل و

ر سن تراث االجتهمادات القديمة للعلامء أو عيش شهوة ، ال بمعنى تركهما، للتحر 

فال يمكن أن ، بل بمعنى عدم تقليدهما وعدم نفوذهما يف الالشعور، التفل ت سنهما

ة عىل أنفسهم وألنفسهم يف األسور التي ال ، يكون الفقهماء واملتكل مون هم احلج 

بل ينبغي االحتجماج بمالعقل وكتماب اهلل  ،يكون لإلمجماع دور تمارخيي اكتشمايف فيهما

 .والسن ة الرشيفة ونحو ذلك

ة مل أعد أذكر اإلمجماع أصالً يف بحوثي الفقهي ة  وسن هنما فإن ني وسنذ سد 

وأدعو العلامء ، إال يف سواضع نمادرة تستحق  التوق ف عندهما، واألصولي ة وغريهما

ر متماسماً سن اإلمجماعمات  وعدم استعراضهما يف بحوثهم واملتكل مني والبماحثني للتحر 

ة، بوصفهما أدل ة ة هلما ظروفهما اخلماص  كام أدعو كل  القيمني  .إال يف حماالت خماص 

عىل سنماهج الرتبية والتعليم الديني إىل العمل جيداً لتحرير العقول النخبوي ة سن 

سني ةووضع األدل ة سلطمانمًا يت   ،هيمنة آراء املتقد  ، بع يف قضمايما الفكر الديني عماس 

م( قد قمال يف كتمابه املشهور )سيكولوجية 2112قد كمان غوستماف لوبون )و

ألن ه يفرض عليه قيودًا ؛ بأن  املحيط يلعب دوراً يف تقليص ذكماء الفرد، اجلامهري(

ي بفرضي مات أخرى ال يسمح املحيط  دة ويضح  ر بطريقة حمد  يف الالشعور أن يفك 

ألسر ونحن نتعماسل سع الرتاث الكالسي وعلينما أن نتنب ه ملثل هذا ا، بماختيمارهما أبداً 

 .والفقهي

ة واجهُت شخصي مًا الكثري سن املشتغلني بماملجمال الديني وسنهم سن  فكم سن سر 

له وينقبض ، ُيعد  سن النخبة ته فإن ه ال يتحم  وعندسما تعطيه رأيماً سعينمًا سع أدل 

ر هبذه الطريقة؛ وتتسمارع دق مات قلبه ، ت هنماك أدل ةحتى لو كمان، ألن  أحدًا ال يفك 
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كمان ذلك كمافيماً ـ ولو ، إن  فالنماً سن العلامء قمال به: لكن عندسما كنت أقول هلم سثالً 

كمان العمامل شخصمًا واحدًا عرب التماريخ ـ يف التطمني وهتدئة النفوس وإعمادة 

ال ليشء إال ألن ه عرف أن  عماملماً ، التفكري بماملوضوع بوصفه فرضي ة قمابلة للبحث

سني واملتأخ   ثفام سعنى هذه احلمال إال هيمنة ترا ،واحداً قمال ذلك رين عىل املتقد 

 الالشعور بل عىل الشعور نفسه؟!

مام واجهت هذا األسر ث أحدهم بأن  جمابر بن حيمان ، وقبل أي  فقد كنت أحد 

ل هذا الرأي، يوجد رأي بأن ه شخصي ة ومهي ة ال واقعي ة هلما ، فلم يقدر عىل ُتم 

السيد الفماضل أمحد املددي ـ أحد العلامء البمارزين  لكن ني عندسما قلت له بأن  

صني يف علوم احلديث والرجمال والرتاث ـ يرى هذا الرأي ، احلماليني  واملتخص 

ت املعمادلة يف اللحظة نفسهما لتكون وجهة النظر هذه ، وانقلب املوضوع، تغري 

ة سن جمل  ( 12ـ  12) وقد نرشنما يف العدد املزدوج .قمابلة للبحث والتأس ل

أشمار فيه لرأيه يف سوضوع جمابر بن ، حوارًا سع السيد املددياالجتهماد والتجديد 

 .واملجمال ال يسمح بماإلطمالة أكثر اآلن، حيمان أيضماً 

كل ام اقرتبنما سن جممال الدراسمات ذات الطمابع العقيل كعلم الكالم ، نعم

ة لتحييد اإلمجماع عن احلضور يف قمائمة األدل   إن ه . ةوالفلسفة بدت احلماجة سماس 

ولكن ه غري ، بذلك ينفتح أفق االجتهماد اإلسالسي سستفيداً سن تراث األقدسني

عندسما يسوقه ، سقل د هلم أو خمائف سنهم أو وجٍل أو سستوحش سن االنفراد عنهم

وأن ال ، رشط التوازن النفيس يف هذا املجمال، الدليل وهتديه الشواهد واملعطيمات

ر أو العدواني ة عليهمنستبدل عقدة اخلوف سن املشهور بعق  .دة التهو 

 يف اإلمامة نظرّية العلماء األبراروفقًا لتفسري املهدوّية   

 هبا يعتقد والتي، أبرار علًمء التي تقول بأّن اْلئّمة النظرّية عىل بناءا : السؤال 
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 والغيبة؟ اَلهدوّية تفسري يتمّ  كيف، بعضهم اليوم

ة العلامء األبرارأن أتكل م بماسم االجتماه الذي  ال أريد حتى ، خيتمار اليوم نظري 

هلم سما ال يقولون وسما يبدو يل هو أن  ، لكن ني أحل ل املسألة ُتليالً رصفماً ، ال أقو 

ألن  ؛ لكن هما ال تنفي بمالرضورة سسألة املهدوي ة والغيبة، هذه النظري ة ال تتحم  

 :هي، عقيدهتما العنمارص األسماسي ة التي تقوم عليهما هذه النظري ة وتشك ل حمور

بمعنى أن  اإلسمام هو ، نفي العصمة املطلقة واألخذ بمالعصمة النسبي ة ـ 2

وأن  خطأه قد يشمل ، ال أن ه الشخص الذي ال خيطأ أبداً ، األقل  خطأ بني البرش

ة عىل النماس ، الشؤون الديني ة لكن  قوله سع ذلك ـ حيث ال ُيرز اخلطأ ـ هو حج 

ة  .عماس 

ة برٌش ال يعلمون الغيب إال ، ب والوالية التكويني ةنفي العلم بمالغي ـ 1 فماألئم 

وال هم وسمائط ، وليست هلم أي ة والية عىل العمامل التكويني، بمقدار حمدود جداً 

 .وال تقوم حيماهتم عىل املعماجز والكراسمات، يف الفيض

ة ـ 3 بل هم أخذوا علوسهم عن النبي ، نفي العلوم اللدنية غري املكتسبة لألئم 

، وعرب الكتب والصحف التي أسالهما عليهم رسول اهلل، تعليم البرشيبمال

وكل  واحد أخذ علمه عن والده بشكل ، كماجلماسعة وسصحف فماطمة وغري ذلك

وال يمنع ذلك سن حصول بعض اإلهلماسمات هلم هنما ، طبيعي غري سيتمافيزيقي

 .وهنماك

ة ـ 4 ني  اإلسمام بل اإلسمام السمابق يع، نفي النص  املسبق عىل هؤالء األئم 

 .ألن ه يراه األفضل للمرحلة الالحقة واجلماسع ملواصفمات اإلسمام؛ الالحق

إن  هذا الفهم لإلسماسة ـ والذي يرى أصحمابه أن ه الذي كمان سمائدًا بني الشيعة 

السيام يف سدرسة بني نوبخت وسدرسة قم ، يف القرون األربعة اهلجري ة األوىل
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وأن  غلبة التيمار ، يد االسكمايف وغريهموشخصيمات سثل ابن الغضمائري وابن اجلن

املغمايل بعد ذلك أوجبت انحراف التشي ع نحو الغلو  إىل يوسنما هذا ـ إن  هذا الفهم 

 :وذلك، وإن سمال إىل نفيهما، لإلسماسة ال يفرض إلغماء فكرة املهدوي ة والغيبة

هدي فقد يؤسن هؤالء بأن  امل، إن  فكرة املهدوي ة ال تسماوق فكرة الغيبة :أوَّلا 

لد وأن ه أو وُ ، هل السن ةمل يولد بعد كام عليه الكثري سن أيظهر يف آخر الزسمان لكن ه 

كام هو املنسوب  ،ابن احلسن العسكري لكن ه سمات وسيبعثه اهلل يف آخر الزسمان

لكن  املهم عندهم أن  املهدي ال  .لبعض قداسى ستكل مي بني نوبخت سن الشيعة

لعلم بمالغيب والوالية التكوينية والعلم اللدين ُيوي صفمات العصمة املطلقة وا

 .ونحو ذلك

لكن ه يعتقد بأن  أحد ، ال سمانع أن يؤسن شخٌص بنظرية العلامء األبرار :ثانياا 

ه اهلل بطول العمر والغيبة والظهور آخر الزسمان ، هؤالء العلامء األبرار قد اختص 

ة  ة هبؤالء فمالقمائلون بنظري ة العلامء األبرار ال ينفون بماملر  وجود عنماية إهلي ة خماص 

سة التي أرشنما إليهما ، العلامء األبرار تهم هو نفي األسور املتقد  بل سعيمار نظري 

)العصمة املطلقة والوالية التكوينية والعلم اللدين والعلم بمالغيب والنص  املسبق 

ه ، ونحو ذلك( فال سمانع سبدئي مًا عندهم سن أن يتصف إسماٌم هبذه األوصماف وختص 

 .العنماية اإلهلي ة بمالغيبة

ة والغيبة وبني  فمن النماحية الذاتية واملنطقي ة ال سمانع سن اجلمع بني املهدوي 

نعم ربام نجد سن يؤسن هبذه النظرية ينكر املهدوية أو ، فكرة العلامء األبرار

ة يفرض إنكمار املهدوي ة والغيبة ، وهذا يشء آخر، الغيبة ال أن  أصل النظري 

 .اً فليالحظ جيد

م ، والبد  يل أن أشري إىل أن  نظري ة العلامء األبرار التي ُطرحت ضمن سما تقد 
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والتي أطلق عليهما أصحماهبما اسم )نظري ة برشي ة اإلسماسة( يمكن أن يأخذ هبما 

فلي  األسر أن ك إسما أن تؤسن هبذه النظري ة ، بعض النماس سع بعض التعديالت

ل ، ظري ة البديلة القمائمةبشكلهما املطروح أعاله أو تذهب نماحية الن بل قد يتوص 

 .بماحٌث إىل حلول وسطى بني هذه النظري مات

 وبني الدين واإلميان، الفصل بني الدين وتفسريه  

 اُُجددنيالمه حول تقسيم الدين بحسب اَلثقفيقول بعضهم ِف ك: السؤال  ،

 الدين فقد قلت وميّزت بني، بالنسبة ِل)أّما : ما نّصه وخلق فرصة أخرى للتغيري

ة ن والسنّ آوحتى القر، اْلصل هو اإليًمن نّ أوقلت ب، كنصوص والدين كإيًمن

، بدون تفسري فال يوجد ِف اْلساس نّص ، هًم فهم برشييكل نّ ْل؛ اْلصل اليس

ن آالقر نّ أفلو قلنا ب، ه ِف النهاية يعتمد عىل فهم اَلفّس ْلنّ ؛ تفسري هو برشي وكّل 

فالكلًمت غري ، ن كالم أو كلًمتآالقر إنّ : ناوإذا قل، سيصبح غري مقّد ، فكر  

وهبذه الطريقة فإننا ، سةن حروف فاْلروف غري مقدّ آالقر إنّ : وإذا قلنا، سةمقّد 

عىل روح  حفاظاا ، أوسع إلجراء التغيري وجماَّلا  ونخلق فرصةا ، سر من اَلقدّ نتحرّ 

ل سيسمح ة واَلجاذلك اهلامش من اْلريّ . وروح اإليًمن، وروح اإلسالم، الدين

، وإَّنا كانت تشمل ذلك الوقت، َّنا َّل تشملناإنة لنا أن نقول عن آيات معيّ 

ننا من وقولنا بفصل الدين عن اإليًمن يمكّ ، ةن كالم حممد لكن بروح إهليّ آفالقر

والدين تعبري ثقاِف عن ، فاإليًمن كجوهرة ِف القلب، الوصول إىل جوهر الدين

وَّل يمكن الوصول إىل اُجوهرة إَّل ، قالدين عقائد وأحكام وأخال، اإليًمن

وإحياء الدين هو إحياء ، أو كس الدين للوصول إىل اُجوهرة، بكس الصدف

وهذا ، نريد اَّلهتًمم بالدين ْلنه رضوري للحياة، َّل نريد شعائر خاوية، الوجدان



 ............................................... 11 

القول بوجود فاصلة بني  إنّ . ةمن خالل إزالة القشور للوصول إىل الدرّ  يتمّ 

حيث ، ةمجيع اْلقائق نسبيّ  نّ أوهي ، ةوفهمنا للواقع تنتج عنه حقيقة مهمّ الواقع 

، الواقع منفصل عن الذهن نّ ْل؛ فهمي للواقع حقيقة مطلقة إنّ : َّل يمكن القول

والتفاسري خمتلفة باختالف البرش ، تفسري للواقع إّنًم هوموجود لدينا هو فًم 

 فلكّل ، مجيع الفهوم صحيحة نّ لذلك يصبح واْلالة هذه إ. دةوفهومهم اَلتعّد 

بالعوامل  إنسان حقيقته التي تتالئم وتتوائم مع فهمه للواقع اخلارجي متأثراا 

عليه ، ي ليس مثل اَلثقففاْلمّ ، الذاتية له مثل الثقافة واَلحيط الذي يعيش فيه

دية التي تشمل التعّد ، ديةمما سيفتح الباب للتعّد ، دةتصبح لدينا حقائق متعّد 

شيخنا ما هو رأيكم . (مثل اَلسيحية واليهودية والبوذية ومجيعها عىل حّق ، الدينية

 .ودمتم ِف رعاية اهلل تعاىل. هذا الكالمحول 

 هذه الطروحمات املوجودة يف هذا النص  هي عموسمًا خالصة لبعض

طروحمات رجمال اإلصالح الديني يف العرص احلمارض )رسوش ـ سلكيمان ـ 

زوا عليهما( والتي لطماملما كر  ..شبسرتي وهي ُتتوي بعض املفماهيم ، روهما ورك 

 .وبعض االستنتماجمات غري الدقيقة، الصحيحة

إن  فهم اإلنسمان للدين ـ كفهمه لكثري سن األشيماء األخرى ـ قد يطمابق  ـ 2

لكن هل يعني هذا اجلزم ، وهذا يشء صحيح، وقد ال يطمابقهام، الدين والواقع

بعض هذه املقوالت التي تنطلق سن إسكمان  كام توحيه، بمالتغماير بني الدين وفهمه

وسن حصول التغماير يف اجلملة )اجلزئي( إىل إعالن ، التغماير إىل واقعي ة التغماير

(؟  التغماير بماجلملة )الكيل 

ة فرويد يف علم النف  التحلييل هي فكرة سوجودة يف العقل  سثالً إن  نظري 

لكن هل يمكن ؛ ا صحيحوهذ، وهي قد تطمابق الواقع وقد ال تطمابقه، اإلنسماين
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إذًا فعلم النف  التحلييل الفرويدي يشء : هبذا املقدار سن املعطيمات أن أقول

خيتلف عن الواقع؟ هل هذا صحيح؟ وهل كالسي هبذه الطريقة سنطقي أو أن ني 

 وقعت يف قفزة ولو جزئي ة؟

الحظوا سعي أن  الفكرة تريد أن تقول لرجمال الدين بأن  فهمكم للدين قد ال 

سوا فهمكم عىل أن ه الفهم ، كون ستامهيمًا سع الدين نفسهي فعليكم أن ال تقد 

.. وعىل أن ه التفسري احلرصي الوحيد، النهمائي وأن ه الدين بنفسه ومتماسه ال غري

، ويبقي البماب سفتوحماً أسمام االجتهمادات عىل سعتهما ورحمابتهما، هذا كالم صحيح

إن  فهمكم للدين : هلم يف مجلٍة ثمانية لكن  هذا الكالم ال يمكن سن خالله أن أقول

إن  اجلملة الثمانية هذه ختتلف عن اجلملة . إذًا فأنتم لستم الدين.. غري الدين

لكن ني ، ت إسكمان التغمايرففي اجلملة األوىل ُاثب  ، واجلملة األوىل ال تنتجهما، األوىل

يف اجلملة األوىل : رولنما أن نعرب  بتعبري آخ .ثبت واقعي ة التغمايريف اجلملة الثمانية اُ 

 .ثبُت التغماير التمام الكيل  ويف اجلملة الثمانية أنما اُ ، ثبُت التغماير النسبي )اجلزئي(اُ 

ماً أن  هنماك خطأ سما قد حصل وا التعمابري لنكتشف سوي  افرضوا أن  سكمان : غري 

إن  فهمكم : اآلن نحن نقول للبرش، كلمة )الدين( توجد كلمة )احلقيقة(

عوا احتكمار احلقيقة، ما وقد ال يطمابقهماللحقيقة قد يطمابقه لكن  هذه .. فال تد 

ألن  الفكرة ؛ إن  فهم البرش للحقيقة لي  هو احلقيقة دائاًم وأبداً : اجلملة ال تعني

د سن رمحهما الفكرةر الثمانية إال بمعنى أنطولوجي يتفق عليه األكثر
، األوىل ال تول 

للحقيقة واقع ذهني يف أفق عقل وهو إن  احلقيقة واقع عيني خمارجي بينام فهمي 

وهذا صحيح إال عىل بعض النظري مات الفلسفي ة التي ترى التامهي حتى ، اإلنسمان

 .وجممال رشحه غري سنماسب هنما، بماملعنى الوجودي

ال يسماوي وقوع ، إن  فتح بماب إسكمان الالتطمابق بني املعرفة والواقع :والنتيجة
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رةبل ُيتوي ذلك ق، الالتطمابق عىل طول اخلط    .أو طفرًة غري سربهنة، فزًة غري سرب 

إن  الفكرة أعاله قد يتم  تفسريهما بأن  فهم كل  شخص سن ما هو فهم حمدود  ـ 1

األسر ، فهو يرى جزءًا سن احلقيقة وقد ال يرى اجلزء اآلخر، للحقيقة إسكمانماً 

بمعنى ، وهذه النتيجة ال ضري فيهما إسكمانماً ، الذي ُينتج درجًة سن النسبي ة املعرفي ة

أن  املفروض أن  كل  شخص وصل إىل حقيقٍة سما أن يقر  غمالبماً أو عىل الدوام 

، وأضالعمًا هلذه احلقيقة مل يرهما، بإسكمان أن  هنماك أطرافمًا للموضوع مل ينتبه إليهما

، ولكن  هذه الفكرة ال تعني أن ه أخطأ يف رؤيته ملما رآه سن أطراف هذه احلقيقة

وكأن  بعض ، قيقة كماسلًة وبني أن ال تراهما أبداً فهنماك فرق بني أن ال ترى احل

النماقدين ينطلق سن حمدودي ة إسكمانمات العقل اإلنسماين يف رؤية احلقمائق ليقول بأن  

حسنمًا هذا يشء ، فقد خيفى عليه جمانب سما، رؤية اإلنسمان للحقيقة غري هنمائي ة

عي فهم احلقيقة سن مج، مجيل يع زوايماهما فهاًم لكن ه يعني أن  عىل اإلنسمان أن ال يد 

وهذا غري أن نسلبه احلق  يف اد عماء أن  املقدار الذي رآه سن احلقيقة هو ، سطلقماً 

متماسماً كام هي حمالة صماحب النص  أعاله يف وهذا  .حقيقيٌّ بمالفعل سن وجهة نظره

مانية فكرته هذه وال ، حتى لو كمانت سن وجهة نظره غري هنمائية، اقتنماعه بحق 

 .تستوعب املشهد كل ه

قد يريد القمائل يف النص أعاله أن  هذا املشهد املعريف يفرض عىل اإلنسمان  ـ 3

وربام ، أن يتنمازل عن بعض ألوان اليقني اجلمازم يف كثري سن حماالت املعرفة

ل املعريف اإلنسماين يفرض عليه هذا التواضع؛ أكثرهما وهذا يشء ، ألن  واقع التحو 

د ، ةأوافق عليه متماسماً يف أكثر حماالت املعرف نعم فواقع جتربة العقل اإلنسماين تؤك 

وقد ختتلط أسماسه احلقيقة ببعض ، لنما أن  اإلنسمان ختفى عليه جوانب سن احلقيقة

وهذا سما يرتك أثره عىل نوعي ة ، فيخرج بنتمائج جتمع بني احلق  والبماطل، البماطل
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قة فبدل ذلك اليقني الدوغامئي اجلزسي الذي يرى وكأن  احلقي، يقينه بماألشيماء

يصبح لديه يقني .. صمارت يف يده قطعمًا جزسمًا يقينماً بال نقماش وال خالف و

دون أن يعني ، سوضوعي ُيتمل سعه أن ه خمطئ ولو بدرجة الواحد سن األلف

، وهذا يشء سبق أن دافعنما عنه يف أكثر سن سنماسبة، يقينه هذا أن ه عىل شك  

 َّ ضت له أيضماً يف كتمايبر )سسألة املنهج يف الفكر و )التعددية الدينية(: وتعر 

 .الديني(

فقد ، سن الطبيعي أن  فهم اإلنسمان للدين خيتلف عن الدين نفسه إسكمانماً  ـ 4

لكن  السؤال هو ، وهذا أسٌر طبيعي، يتطمابق فهمي للدين سع الدين وقد خيتلف

سما هو العمل يف هذه احلمال؟ وأسماسماً هل ختتص  هذه احلمال بمالدين؟ إن  هذه 

بل تشمل خمتلف ، لألصول املعرفي ة نفسهما ـ ال ختتص  بمالديناحلمال ـ وفقمًا 

بام فيهما الدراسمات الفلسفية الوجودي ة ، العلوم الطبيعية واإلنسماني ة أيضماً 

 ..التي تستوعب هذه الفكرة نفسهما، واملعرفي ة

د أن  فهم الدين قد يتطمابق وقد : لكن سما هي النتمائج؟ وبعبمارة أخرى جمر 

يعني أن  الدين صمار بال سعنى؟ متماسماً كمالعلوم الطبي ة خيتلف سع الدين ال 

والكيميمائية والفيزيمائية واالجتامعية والنفسية التي ختضع هلذا املنطق الفلسفي 

سما هي النتيجة التي يفرتض أن نخرج هبما عملي مًا سن وراء هذا االستنتماج ، نفسه

ر سن الدين ، إسكمانمًا أو دائامً  ألن  فهمنما له خيتلف عنه؛ الفلسفي؟ هل هي التحر 

ر سن مجيع العلوم ألن  فهمنما لواقعي ماهتما وسما ُتكي ؛ وسن ثم  ُيفرتض أيضماً التحر 

! فلامذا يف العلوم اإلنسمانية ؟عنه خيتلف إسكمانمًا أو دائاًم عن واقعي ماهتما نفسهما

بينام عندسما يصل األسر ، والطبيعية كن ما سنسجمني بني فكرتنما والعمل عىل وفقهما

ن تصبح هذه الفكرة الفلسفية سببماً يف التخيل  عن الدين لصمالح اإليامن إىل الدي
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)برصف النظر عن اخلالف يف تفسري الفرق بني الدين واإليامن(؟ هذا أسٌر ُيتماج 

ة يف النص  أعاله  ..إىل تفسري فلسفي واضح غري املقوالت العماس 

ة فكرة الفصل بني الدين وفهمه أبحث يف بل ، إن ني هنما ال أبحث يف صح 

فام طرحه النص  أعاله ، النتمائج التي تنجم ـ عملي ماً وسنطقي مًا ـ عن هذا الفصل

ر سن الدين وهذا يعني فلسفي مًا أن ه ، يوحي بأن  النتيجة يف املجمال الديني هي التحر 

ر سن علوم النف  واالجتامع واآلثمار واحلفريمات والطب   ُيفرتض أيضماً التحر 

فهي ال ، ألن  البنية الفلسفي ة للموضوع واحدة؛ هماوالتماريخ واجلغرافيما وغري

وهذا ال ، وإن ام ترجع إلسكمانمات العقل البرشي يف فهم األشيماء، ترجع للدين

فلامذا ال نتعماسل بنف  الطريقة سع سمائر العلوم . فرق فيه بني الدين وغريه

 واحلقمائق؟

دة وهي أن  البحث  ،إن ني أعتقد بأن  نتمائج الفكرة أعاله واضحة وبسيطة وحمد 

يمكن أن يقع يف اخلطأ ويمكن أن يصيب ، الديني سثله سثل سمائر األبحماث

بل يظل  األسر سفتوحماً عىل جهود ، وأن ه ال يوجد تفسري هنمائي للدين، احلقيقة

ر فهمه ملما سبق وقد تكون ، جديدة للعقل اإلنسماين ليفهم الدين سن خالهلما ويطو 

السمابق أو حذفمًا أو إضمافًة أو تغيرياً ملواقع األفكمار  نتيجة التطوير تعديالً يف الفهم

وهذا سما يفرض ـ بعد األخذ بعني االعتبمار حمدودي ة اإلسكمانمات ، أو نحو ذلك

، العقلي ة سن النماحية العملي ة ـ إعمادة تكوين سفهوم اليقني يف املجمال الديني

ألن  هذا ؛ دي ةواالستعداد الدائم للمراجعة النق، والتوق ف عن احتكمار احلقيقة

لكن  كل  سما سبق ال يعني استحمالة .. االستعداد هو نتيٌج طبيعي هلذا البُعد املعريف

وال ، وال يعني عبثي ة املعرفة الديني ة، املعرفة الديني ة كام توحيه كلامت بعضهم

وال يعني إثبمات التغماير بني ، يعني سد  بماب العلم والعلمي يف املعرفة الديني ة
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فإذا قلت لك بأن ني قد أخطأ يف ، ين والدين نفسه ولو ببعض جوانبهفهمنما للد

هذه هي .. ن ني أخطأت يف كالسي بمالفعلأفهذا ال يعني أن ني أقر  لك ب، كالسي

سالحظتي عىل القفزات التي تقع فيهما هذه األفكمار التي تنطلق سن أسور 

ح  هبذا املقدار سن وسن ثم  فنقد املعرفة الديني ة ال يص. صحيحة يف بعض األحيمان

نعم استحمالة الفهم التمارخيي واستحمالة علم التماريخ هي نظري ة ، اجلهود الفلسفي ة

 ، وهذا سوضوع آخر.تؤثر متماسماً عىل املعرفة الديني ة النصي ة

سة إىل فكرة أن  الدين ال يشملنما  ـ 5 إن  انطالق النص  أعاله سن األفكمار املتقد 

فام عالقة ، سن نوع الطفرات اخلطمابي ة يف تقديري هو، ولو ببعض جوانبه، اليوم

سة تنتمي إىل املجمال املعريف، هذا املوضوع بتلك الفكرة أسماسماً  ، إن  الفكرة املتقد 

وقد خلط النص  أعاله بني ، بينام الفكرة الثمانية تنتمي إىل املجمال الوجودي

أعتقد بأن  نصف  وسع ذلك، فقد أكون غري سؤسن بمالنسبي ة بكل  سعمانيهما، املجمالني

، وأن ه نزل ألجل ثقمافة ذلك الزسمان، سما يف النصوص الدينية ال يشملني اآلن

فأي  عالقة بني القضي تني حتى يربط النص  أعاله ، وملعماجلة وقمائع ذلك الزسمان

بينهام؟ وقد أكون سؤسنماً بنسبي ة الفهم لكن ني أرى النص  ُيكي عن الالتنماهي 

 .التأس ل جيداً أرجو . الزسكماين يف خطمابه

م بماستنتماج يرى تصحيح مجيع التفماسري  ـ 6 إن  خروج النص  أعاله مم ما تقد 

دون أن ينتبه ، هو نقض حقيقي ألصل الفكرة التي قمام عليهما هذا النص  ، الديني ة

ثم يف ، فهو يقول بأن  فهم الواقع غري الواقع، صماحبه للتنماقض الذي وقع فيه

ما صحيحة؟، لتفماسري للدين صحيحةالنهماية يقول لنما بأن  كل  ا  فام سعنى أهن 

ما تتامهى سع واقع الدين أ ـ فهذا يعني تطمابق الواقع سع ، إذا كمان املعنى أهن 

وهو نقض لقمانون تغماير الواقع سع فهمه )طبعماً غري املعنى األنطولوجي ، فهمه



 ............................................... 17 

خلمارج يف فضالً عن أن  سعنماه وقوع التنماقض يف ا، كام قلنما قبل قليل(، هلذه الكلمة

 .بعض األحيمان عندسما تكون الفهوم ستنماقضة

ما تعرب  عن التجربة الثقمافية ، وإذا كمان املقصود سن كوهنما صحيحة ب ـ هو أهن 

ين السيام وأن  ، لكن ه ال يعربَّ عنه بكلمة )صحيحة(، فهذا كالم سنطقي، للمفرس 

ة الترشيعمات املختلفة مجيعماً ب فر ص  حتى نر ، الدين لي  ترشيعمات فقط مالصح 

 .نتيجة اختالف الظروف

ة ج ـ ال ، وإذا قصد أن  هذه التفماسري سعذورة أو ُتوي مجيعماً قدراً سن الصح 

ما كل هما صحيحة متماسماً  لكن ه سوضوع آخر خمتلف ، فهذا ممكن سن حيث املبدأ، أهن 

دية بمعنى العذر، متماسماً عام  نحن فيه دية املعرفي ة ، فهو خلط بني التعد  والتعد 

سهما لنما النص  نفسه يف أغلب فقراتهاإليبس كام أن ه خلط سن ، تمولوجي ة التي يقد 

عمًا نسبي ماً  ع الصواب عىل األفكمار توز  دية بمعنى توز  ، نماحية أخرى بني التعد 

دية بمعنى صواب متمام األفكمار فمالنص  وضعنما يف التبماس سفهوسي ، والتعد 

 .واضح

وإذا ، سيصبح غري سقد  ، ن فكرٌ آلقرا ن  أفلو قلنما ب): إن  قول النص  أعاله ـ 7

ن آالقر إن  : وإذا قلنما، سةفمالكلامت غري سقد  ، ن كالم أو كلامتآالقر إن  : قلنما

هذا ، (سر سن املقد  وهبذه الطريقة فإننما نتحر  ، سةحروف فماحلروف غري سقد  

س يف القرآن لي  صفحماته وال ، الكالم ربام يكون فيه تبسيط لألسور فماملقد 

س يف ، ولي  حروفه ولي  كلامته،  فهمنما له بام هو فهموال، أوراقه إن ام املقد 

وأن  هذا الكالم تعبري عن إرادة ، احلقيقة ـ سن وجهة نظر أهل األديمان ـ هو اهلل

سة ولو ، مل يعد ُيظى بقدسي ة يف الدين، فلو أن ك فصلت القرآن عن اهلل، اهلل املقد 

سمًا أيضماً ، أن ك أوصلت خطماب اهلل للنماس بال قرآن فتصوير ، لكمان اخلطماب سقد 
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س هو األوراق أو احلروف هو تصوير تبسيطي فهذه األوراق ، املشهد بأن  املقد 

س احلقيقي الذي يرجع يف واقعه وروحه إىل اهلل ، ليست إال طرقمًا ووسمائل للمقد 

وس، الذي يعرب  عن قدس األقداس  .وأن ه السب وح القد 

سة تقع خلف األ إال إذا كمان النص  أعاله ال ، حرف يف احلقيقةفمالعالقة املقد 

سماً  فهذا أسر ، أو ال يؤسن أسماسماً بمانتسماب القرآن إىل اهلل، يؤسن بماهلل بوصفه سقد 

ط األسور عىل طريقته عىل املقلب . آخر وإال فليسمح يل النص  أعاله أن أبس 

سماً وا، ملماذا ُيدان سن يقتل البرش: اآلخر وأقول لعظم لي  إن  اللحم لي  سقد 

سماً  سماً ، فماحليوانمات عندهما حلم وعظم، أسراً سقد  فأين املشكلة ، والدم لي  سقد 

سة ، يف املوضوع؟! إن  القضية تكمن خلف هذه العظمام والدسماء يف العالقة املقد 

نعم إذا كمان الشخص هو يف ، وهذا بمالضبط سما نراه يف القرآن، بينهما وبني الروح

س اإلنسمان إذاً . ا أسر آخراحلقيقة ال يؤسن بمالقرآن فهذ وال أدري ملماذا يقد 

ته؟! ولي  هو سوى جمموعة سن حلم وعظم ودم وأعصماب س حري  إن ني .. وتقد 

 هبذه الطريقة يمكنني تسخيف سئمات األفكمار عند اجلميع!

لكن ني ، قد أتفق سع هذا النص  يف بعض الغمايمات التي يريدهما :واخلالصة

ويف كيفية ، قة االنتقمال سن فكرة إىل فكرة أخرىويف طري، أختلف سعه يف املنهج

سمات  .ويف توسعة دائرة النتمائج، ويف طريقة االستنتماج غري السليمة، تنظيم املقد 

 ت أمورهاصلحأالبشرية و تاجة للمهدوّية لو توّورمديات احل  

 سؤال عندي. الشافية أجوبتك عىل خرياا  اهلل جزاك الكريم أستاذنا: السؤال 

 بالدين أخذ إذا اإلنسان بأنّ  تقول أطروحة فهناك، فرتة منذ صدري ِف خيتلج

 بتطويرٍ  وقام، واَلعنوي اَلادي التقّدم إليها وأضاف، إجيابيّاته مجيع من واستفاد
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 ومعاُجة، والدين العلم وبني واَلعنوي اَلادي بني اْلضاري الدمج مستمّر هلذا

. الواقع أرض عىل النظام هذا ممارسة عن تنجم التي واَلشاكل مستمّرة للثغرات

 حاجة هناك هل، واقعيّاا  ونجاحه فرتاضَّلا هذا مثل حتّقق حال ِف: أقول

 التاريخ؟ لنهاية منطقيّة كخامتة اإلسالم هبا نادى التي اَلهدوّية ْلطروحة

هذا السؤال يتبع جواُبه طريقةر فهمنما لقضي ة املهدوي ة: 

ماين واألخالقي واالجتامعي وإقماسة فإذا ُفهمت يف سيماق اإلصالح اإلنس ـ 2

وتطبيق تعماليم الدين احلنيف ، العدل واحلق  ورفع الظلم بكل  أنواعه عن البرش

وتعمايل وتكماسل نفوس النماس عىل ، والقيم األخالقي ة والروحي ة السماسية والنبيلة

فلن تكون هنماك ، فإن  سؤالكم سوف يستبطن اجلواب عن نفسه، هذه الصعد

 .لقضي ة املهدوي ة هبذا املعنى رضورة حينئذٍ 

ق هذه الظماهرة بمستواهما املهدوي يف ظل  عدم  إال أن  الكالم يقع يف ُتق 

ق هذه احلمال ، وجود اإلسمام املهدي حيث قد يقول لك الطرف اآلخر بأن  ُتق 

د فرض ال واقعي ة له يف ظل  عدم وجود اإلنسمان الكماسل املعصوم وعليك أن ، جمر 

ال ـ وعىل سستوى العمامل كل ه كام هي فرضي ة املهدوي ة ـ قوعمًا تثبت إسكمان ذلك و

د افرتاضماتتقديم   .جمر 

م ـ 1 ما إذا ُفهمت يف سيماق أسر أبعد بكثري مم ما تقد  وأن  املهدوي ة نشأٌة ، وأس 

أخرى لإلنسمان متثل إحدى سراحل العبور سن الدنيما إىل اآلخرة )سن الشهمادة إىل 

 :زخي ةالغيب( أو متث ل سرحلة ًبر

تفسري : كام فهم مجماعٌة ذلك سن بعض كلامت العالسة الطبماطبمائي )انظر أ ـ

وهنماك كالم كثري هنما وهنماك يف سوقف العالسة ، (221ـ  228: 1امليزان 

حتى أن  بعضهم يتهمه رمحه اهلل بإنكمار ، الطبماطبمائي سن فكرة اإلسمام املهدي
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ة الشيعي ة وهنماك سن ، ذكراً عنده كام ينبغيوأن ه هلذا ال نجد للمهدي ، املهدوي 

والكالم طويل والقضي ة بحماجة لدراسة واسعة يف كالسه ، دافع عنه يف ذلك

ة، وكتبه رضوان اهلل عليه ة يف نقد كالم املنكرين للمهدوي  ، وُتنسب له رسمالة سهم 

 .لكن  فهمه الفلسفي والعرفماين للمهدوي ة ربام سب ب لبعضهم التبماسماً 

، أيضماً يف املعروف سن سذهب الشيخ األحسمائي رمحه اهلل والكالم عينه جرى

حول فرار اإلسمام املهدي سن الدنيما الكثيفة إىل النشأة ، يف غري واحٍد سن كتبه

دٍ  اللطيفة احلماوية لنحو   ة، جتر  والتي ، والتي ُتعد  عنده ألطف سن الدنيما بسبعني سر 

فظهوره هو وصول اخللق إليه ، وصلهما اإلسمام رسيعماً بينام يسري اخللق إليهما ببطء

ووصوهلم هو ، يف ذلك العمامل ال ظهوره يف اخللق يف هذا العمامل الدنيوي الكثيف

 .قيماسه وظهوره

، وكام يلوح ذلك ـ أي نظري ة الربزخي ة املهدوي ة ـ سن كلامت بعضهم ب ـ

حيث يرون أيضماً أن  مجلة سن اآليمات التي حسبهما املسلمون سن نصوص القيماسة 

 ..اآلخرة هي نصوص الطور املهدويويوم 

وأن ه يكون لإلسمام املهدي دوٌر تكويني  واقعي  ،إذا ُفهمت املهدوي ة هبذا املعنى

ما سسمار تكويني للخلق، فيهما بحكم هيمنته عىل العمامل تكوينماً  ال ظهور ، وأهن 

حتى ، وسن ثم لن يكون بماإلسكمان، فإن  الصورة ستختلف متماسماً ، سصلٍح اجتامعي

ُتقيُق هذه النشأة املرتبطة ـ وفق هذا التفسري ـ ، حنما البرش بمالشكل املعتمادلو أصل

 .وسسرية اخللق نحوه، بحضور اإلنسمان الكماسل اجلماسع للصفمات واألسامء

فأنت هنما ال تتكل م عن شؤون إدارية وتربوي ة وأخالقي ة واجتامعي ة وسيماسي ة 

ة إلنسمان يتصل فيهما الغيب بل تتكل م عن والدة تكويني ة أخرى ل، واقتصمادي 

فإذا صح  ، وُيعماد إنتماج العمامل كل ه إنتماجمًا تكويني مًا خمتلفماً ، بمالشهمادة اتصماالً جديداً 
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ولن ُيغني عنهما اإلصالح ، فسوف تظل  املهدوي ة رضورةً ، هذا الفهم للمهدوي ة

 .االجتامعي ونحوه

ما أن  الصحيح سما هو ث املسلمني هو فام أفهمه سن فكرة املهدوي ة يف ترا، وأس 

ل ن البرش سن ُتقيق العدالة ، وأراه األوفق بمالنصوص، املعنى األو  ما هل يتمك  وأس 

فهذا ، األتم  والتكماسل اإلنسماين األكمل عىل خمتلف الصعد دون وجود اإلسمام

د افرتاض، ُيتماج إلثبمات  .هماثبت نفسر واالفرتاضماُت ال تُ ، وإال فسيظل  جمر 

ة مل ، يف سنطق الرضوراتوهذا الكالم كل ه إن ام هو  لكن لنفرض أن  املهدوي 

ن سن إثبمات كوهنما رضورة ما لن تقع، إال أن  هذا ال ُيثبت بطالهنما، نتمك  فنفي ، وأهن 

قه اخلمارجي سما دام خيماراً سن ، الرضورة عن وجود يشء هبذا املعنى ال ينفي ُتق 

 .اخليمارات

 عرفان اإلسالميمنهج التعامل مع علم ال  

 كتبهم ِف وجولتك العرفانيّة الوَّلية عن حمارضاتك خالل نم: السؤال ،

 هلم فهمك ِف إىل الفقهاء أقربجتد نفسك ما تزال  فهل اْلن؟ اَلشهد ترى كيف

 كثرياا؟ عنهم افرتقت أو

 املحمارضات املتواضعة التي ألقيتُهما مل تكن تعرب  سوى عن حمماولة بسيطة

فة يف سوضوع الوالية لتوضيح بعض األفكمار التي طرحهما العرفماء  واملتصو 

ولكن ألن نما غري سعتمادين عىل أن يقوم شخص غري سقتنع ، واإلنسمان الكماسل

هلذا ، برشحهما بطريقة حيمادية وكأن ه يتامهى سع أنصمارهما واملدافعني عنهما، بفكرة

واحلقيقة . قد نظن  أن  سثل هذه املحمارضات تعك  اقتنماع صماحبهما بام جماء فيهما

فكثرٌي مم ما جماء يف نظري ة اإلنسمان الكماسل واحلقيقة املحمدي ة ، كذلكإن  األسر لي  
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فة والعرفماء سمازلت ال أعتقد به ، ومل يتوف ر يل دليل سقنع عليه، التي طرحهما املتصو 

ومل أجد يف النص  ، ومل أحظر عىل املستوى الشخيص بكشف وال شهود ُيثبتمانه

بل ، يقيني السن ة الرشيفة شيئمًا سثبتماً له وال يف ستواتر أو، القرآين شيئماً سقنعمًا فيه

 .لعل  سما رأيتُه يف كتماب اهلل هو إىل العك  أقرب

ة وجهة نظر حمرتسة جداً  وعلينما ، لكن  هذا ال يمنع أن تكون هذه النظري 

وأن ، توضيحهما بوصفهما رؤية يف فهم العمامل والوجود واإلنسمان والدين أيضماً 

.. حتى لو مل تكن سقنعًة بمالنسبة إلينما، مارهمندافع عن حق  أصحماهبما يف طرح أفك

 .هذه هي القضي ة

، فماملوضوع لي  سوضوع الفقهماء، وال أعتقد بأن ني أقرب إىل سنهج الفقهماء

سالحظمات كثرية عىل سنماهج الفقهماء يف فهم النصوص  وأنتم تعرفون أن  لدي  

ي ة ، بل هو سوضوع سنهج فهم النص  الديني تمارةً ، وغريهما األدل ة وسدى جد 

العقلي ة التي تطرح يف هذا املوضوع أو ذاك تمارًة أخرى بعد استبعماد اد عماءات 

ًة هلم وعليهم فة بوصفهما حج  حيث مل ُيصل لنما شهود أو كشف سشمابه ملما ، املتصو 

 .حصل هلم

فة أبدعوا يف اجلمانب الروحي سن  وسما زلت سقتنعمًا بأن  العرفماء واملتصو 

سن األفكمار اجلميلة والرائعة التي تبقى )مجيالً( هلم يف  كام أثماروا الكثري، اإلسالم

لكن  إثبمات مجلة سن نظريماهتم ـ بعيدًا عن العرفمان نفسه وأدبي ماته والثقة ، رقمابنما

ما فتوحمات ، النفسي ة بام يقولون ـ تبدو غري سقنعة سوهما عىل أهن  سهام حماولوا أن يقد 

 .كبرية يف سيدان املعرفة

ة لكل   إخواننما الذين يميلون إىل الفضماء العرفماين  ونصيحتي األخوي 

وال عىل الذوبمان يف أشخماص سهام ، أن ال يبنوا فكرهم عىل اإلعجماب: والصويف
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ة عند اهلل، كمانوا كبماراً  وال عىل ، وال عىل الثقة بآخرين مل يثبت أن  قوهلم حج 

م قد ُيس؛ وال عىل اخللط بني العرفمان والفلسفة، االنجذاب العماطفي ألون ألهن 

راهتم وفهمهم ر ، عن ذلك أسمام اهلل يف بنماء عقمائدهم وتصو  فإذا نجحوا يف التحر 

هل سما قماله )األعماظم : فهنماك عليهم أن ينظروا بعيون فماحصة وجريئة، التمام

ماً  ؟! ماً سقنع ولي  فقط قمال فالن بأن  عليه دليالً ، واألفماخم( يوجد عليه دليل حق 

ما صحيحةألن  مجمالي ة فكرة ال تعني دوسمًا  فمالعنرص اجلاميل هو أحد عنمارص ، أهن 

ة يف األفكمار واملشماريع وهذه بعينهما سشكلة بعض ، ولي  العنرص الوحيد، الصح 

وقد يقتنعون ، احلداثوي ني الذين يكتفون لالقتنماع بفكرة غربي ة بجامهلما ورونقهما

ة لكن هم ال يملكون أبسط دليل عليهما ما نفذت إىل نفوسهم ؛ هبما بقو  بفعل ألهن 

دة وجتذرت نتيجة عنمارص ستواشجة ولي  نتيجة عملية استداللي ة  عواسل ستعد 

 .بحثية فقط

ولرياجع بعض اإلخوة أنفسهم هل اقتنعوا هبذه األفكمار الكبرية يف العرفمان 

وغريه عن دليل حقيقي  أو نتيجة انبهمار وإعجماب ـ أحيمانماً ـ نشأ عن وضع نفيس 

رة بطبيعتهما ولغتهما؟ خضع له صماحبه عند اخلوض يف هذا  النوع سن العلوم املُبْه 

وا عليه بمالنواجذ وإال فلتكن ، فإذا عثروا عىل الدليل املقنع فليأخذوا به وليعض 

فهذا تقليد ، وال عن شهود مل يعيشوه، هلم اجلرأة أن ال يدافعوا عن كشٍف مل يروه

فة وا، نعم. حمض سذسوم يف سثل هذه العلوم لعرفماء والقطع إنكمار سما قماله املتصو 

 .بعدم واقعي ته أسٌر غري صحيح سما مل نملك دليالً عىل ذلك

 تساؤالت أخرى جديدة حول الوالية التكوينية  

 البيت ْلهل التكوينيّة الوَّلية عن اْلديث معرض ـ ِف 2: السؤال^ ،
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 أنّ  بمعنى، الكون عىل الوَّلية هلم جعل اهلل إنّ : منها يراد )قد: العلًمء أحد يقول

 الكائنات مجيع عىل التامة السلطة وهلم، بأيدَيم التكويني العامل أمر امزم

 إىل اَلرشق من الشمس ينقلوا أن وهلم، وإجياداا  إعداماا  شاؤوا كيفًم فيها بالترّصف

 البعض يعّلق لكن. دليل( عليه يقم مل ما هذا أنّ  إَّل.. اُجبال يزيلوا وأن اَلغرب

 اهلل مشيئة خطّ  ِف إَّل يتحّركوا أن يمكن َّل سالمعليهم ال البيت أهل بأنّ  هذا عىل

 أَنْ إِلَّا تَشَاءُونَ وَمَا﴿: يقول وجل عز واهلل، إثنان فيه خيتلف َّل ما وهذا، ورضاه

 للوَّلية اَلفهوم هذا أنّ  لكم قرأنا قد وكنّا، هذا عىل رّدكم فًم، ﴾اللَّهُ يَشَاءَ

 أيضاا؟ عندكم يثبت مل التكوينيّة

وأّن الذي ُيثبتها ، جواب سابق أّنكم َّل تعتقدون بالوَّلية التكوينيّةـ ذكرتم ِف  1

ف يفك، لكّن ثبوت الوَّلية وعدم ثبوهتا ُيتاج معاا إىل دليل، هو اَلطالَب بالدليل

 نفيتموها بال دليل أيضاا؟!

ـ نقلتم عن السيد اْلائري أّنه َّل يرى الوَّلية التكوينية بمعنى الواسطة ِف  3

فهل يمكن أن حتيلونا عىل مصدر هلذا ، العامل وتسيريه أمراا ثابتاا الفيض وإدارة 

 الكالم؟

يمكن اجلواب عن األسئلة الثالثة عىل الشكل اآليت: 

هذه املنماقشة للكالم الذي نقلتموه أعاله عن أحد العلامء غري صحيحة  ـ 2

ة بأسٍر سن اهلل ال؛ بنظري القمارص د كون فعل النبي واألئم  م وذلك أن  جمر   يثبت أهن 

فأنت اآلن ال يصدر سنك تكوينماً إال سما ، صماروا يملكون قدرة التأثري يف العمامل

نك سنه اهلل سبحمانه إذ ال حول ؛ ولو شماء لسلبك قدرتك يف حلظٍة واحدة، يمك 

ة إال به جل  وعال ة رفع ألف طن  سن ، وال قو  لكن  هذا ال ُيثبت أن  اهلل سنحك قو 

نحن ال نبحث يف أن  النبي وأهل البيت هل يمكنهم أن ف، احلديد بيديك سثالً 
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وا اجلبمال بإذن اهلل بل أنت يمكنك أن تسري  اجلبمال والساموات ، فهذا ممكن، يسري 

، فلو أذن اهلل لك لكمان سعنى هذا أن ه وف ر لك القدرة عىل ذلك، لو أذن اهلل بذلك

رر النبيَّ وأهلر البي ت وأذن هلم تكوينمًا وأعطماهم املُكنة إن ام الكالم يف أن  اهلل هل أْقدر

وا اجلبمال والكواكب وغري ذلك أو ال؟ هذا هو حمل  البحث والذي  أن يسري 

 .ينبغي إقماسة الدليل عليه

فإن  سما قماله هذا العمامل يقصد سنه أن ه مل يثبت أن  اهلل سنح ، ولكي أوضح أكثر

م يف العمامل مهم تكون فال يصح  أن نجيبه بأ، أهل البيت قدرة التحك  ن  قدرة ُتك 

فنحن نبحث يف هذا اإلذن نفسه هل صدر أو ال؟ وهذا اإلذن لي  ، بإذن اهلل

وإن ام املراد سنه اإلذن التكويني ، فنحن ال نبحث هنما يف الفقه، إذنمًا ترشيعي ماً 

فإذا مل يثبت ، وهذا ُيتماج لدليل، والتمكني واإلقدار الفعيل الواقعي عىل ذلك

 .درهم قلنما مل يثبت هلم هذا املعنى للوالية التكويني ةبدليل أن  اهلل أق

فنحن أسمام ثالث ، للوالية التكوينية هفأي  سعنى أخذنما، وبنماء عليه ـ 1

 :حماالت

وهنما نتبن ى القول ، هبذا املعنى أو ذاك، أن نعثر عىل دليل يثبت هذه الوالية أ ـ

 .بمالوالية التكويني ة بمقدار سما أثبته الدليل

فهنما نتبن ى ، عثر عىل دليل ينفي الوالية التكوينية هبذا املعنى أو ذاكأن ن ب ـ

وهذا هو الثمابت عندي ، القول بعدم الوالية التكويني ة بمقدار سما نفماه الدليل

ة يف الفيض فإن  النصوص ، للوالية التكوينية التي تكون بمعنى الواسطة التماس 

وقد سبق أن أملحُت ، ي هذا املعنىالقرآني ة وسعهما مجلة سن النصوص احلديثية تنف

لذلك يف بعض املواضع سثل سما ذكرُته عند احلديث عن علم الغيب للنبي 

، السؤال 11ـ  11: 2راجع: إضماءات يف الفكر والدين واالجتامع ) واإلسمام
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 (.11رقم: 

بل إن  بعض العلامء ـ سثل السيد كماظم احلمائري ـ يرى أن  الدليل القرآين قد 

حيث ، استالك النبي  وأهل البيت قدرة فعل سما يريدون يف العمامل قمام عىل عدم

ما لو أراد القمائلون بمالوالية التكويني ة أن  املعصوم.. ): يقول حفظه اهلل عليه  أس 

ن دائاًم أن يفعل سما يريد، السالم فهذا خالف ، أي ال يعجز عن أي  يشء، يتمك 

 .(211ـ  218: املجتمعاإلسماسة وقيمادة ، )كماظم احلمائري (..رصيح القرآن

وال نجد يف املقمابل أي  دليل ، أن ال نجد دليالً ُيثبت الوالية التكوينية ج ـ

إذ ال ، ويف هذه احلمال يلزسنما عدم االعتقماد بمالوالية التكويني ة، ينفي هذه الوالية

، كام يلزسنما ـ للسبب نفسه ـ عدم االعتقماد بعدسهما، دليل عىل تربير هذا االعتقماد

ما صفة أو سمٌة مل تثبت للنبي أو لإلسماموعليه  وهلذا ، فماملطلوب هو القول بأهن 

ألن ه ؛ قلُت يف جوايب السمابق بأن  القمائل بمالوالية التكوينية هو املطمالرب بمالدليل

عي حيثية وجودي ة إضمافي ة وألن ه لو مل ُيقم دليالً عىل اد عمائه وجود هذه ، يد 

فإن  األصل العلمي هنما هو عدم ، أو اإلسمام اخلماصية الوجودية اإلضمافية يف النبي

لكن  القمائل هبما غري قمادر ، فنحن هنما وإن مل نقدر عىل نفيهما يف هذه احلمال، ثبوهتما

ألن  ؛ فيكون املوقف العميل لصمالح النمايف أكثر سنه لصمالح املثبت، عىل إثبماهتما

زسني االعتقماد فال يل، النمايف يمكنه أن يقول مل تثبت هذه اخلماصية اإلضمافية للنبي

د احتامل واقعي ال أكثر، وال يمكنني نسبتهما للدين بال دليل، هبما  .فتبقى جمر 

إن ه يمكن سراجعة سواقف السيد كماظم احلمائري رعماه اهلل يف سوضوع  ـ 3

وقد ، (271ـ  217: الوالية التكوينية يف كتمابه املعروف )اإلسماسة وقيمادة املجتمع

ه ـ ذهب إىل ذهب ـ إضمافة إىل نفيه املعنى  م للوالية التكوينية كام نقلنما نص  املتقد 

، عدم ثبوت الوالية التكوينية بمعنى الواسطة يف الفيض وعدم ثبوت عدسهما
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ض .. ): حيث قمال أيضماً  قد يكون املراد بمالوالية التكويني ة أن  اهلل عز  وجل  فو 

، ُيسري  األحداثماإلسمام هو الذي ف، عليه السالم العمامل وسما جيري فيه إىل اإلسمام

إن  هذا ينقسم : فعندئذ نقول، فإن كمان هذا هو سقصود القمائل بمالوالية التكويني ة

ما أن يفرتض أصحماب هذا الرأي أن  اإلسمام : إىل قسمني أو ُيتمل فيه احتامالن إس 

فهما له اهلل تبمارك وتعماىل فماإلسمام ، يسري  األحداث وفق عللهما الغمائبة عن ما والتي عر 

ضة ـ أن  اهلل ، يسري  األحداثوفق العلل  ما أن يفرتض ـ سما يشبه سقولة املفو  وإس 

ض االُسور إليهم ة ُتل  إرادة األئم  .. وبدالً عن إرادة اهلل، تبمارك وتعماىل كأن ام فو 

فهم الذين يريدون احليماة ملن ُييى ويريدون ، ويقع سما يريدونعليهم السالم 

فإن ُفرض . يريد ًة يفعل اإلسمام سماوبماإلرادة سبمارش، وهكذا، املوت ملن يموت

ل ـ وهو ة: األو  إىل علل احلوادث عليهم السالم  أن  اهلل تبمارك وتعماىل أرشد األئم 

فون يف العمامل وفق ُتريك العلل ـ فهذا كالم يف الوقت الذي فيترص  ، واألحداث

 ال يوجد دليل خممالف وسعمارض له يف، مل أجد دليالً عليه ال يف كتماب وال يف سن ة

ما لو . وال توجد لدينما رضورة ديني ة متنع عن القول بذلك، الكتماب والسن ة أس 

ض إليهم االُسور: قصدوا املعنى الثماين ـ وهو فكام أن  اهلل تبمارك وتعماىل ، أن  اهلل فو 

، م عليه السالميفعل سما يريد وسما يشماء وبإرادته ُيسري  العمامل كذلك نفرتض اإلسما

وبإذنه سبحمانه وسشيئته ـ فهذا يف روحه يرجع ، بمارك وتعماىلوكأن ه ُيل  حمل  اهلل ت

قٍّ سن شقوق التفويض الذي ننكره كام ننكر اجلرب ونقول، إىل التفويض : أو إىل ش 

 .(211ـ  218: اإلسماسة وقيمادة املجتمع: ( )احلمائريال جرب وال تفويض

 ؟يف العرفان والتصّوفما قبل العرفاء الشيعة كّل يهل   

 هل: سؤاِل، اَلتصّوفة من اُخذ قد الشيعي العرفان أنّ  من اَلعروف: السؤال 
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 مثالا أو ينقدوه أن دون الصوِف العرفان هذا ما ِف كّل  قبلوا الشيعة العرفاء

 بالنقل اكتفوا أَّّنم وأ، عقيدهتم مع ما يتّفق حسب يطّوره حتى أو يعارضوه

 .الفقهاء أو اَلحّدثني وليس، العرفاء أخّص  هنا وأنا َّل غري؟ والرشح

ة أسور هنما  :لعل ه ينبغي أن نالحظ عد 

، فإن  العرفماء يرون أن  علوسهم كشفي ة وحضوري ة، سن النماحية املبدئي ة ـ 2

النقلية ، وكذا وهذا سصدر سعريف أهم وأرقى بمالنسبة إليهم سن األدل ة العقلية

نخماطبهم بمالقول  فال يصح  أن، القمائمة يف كثري سنهما عىل الظنون كام هو املشهور

إن  عىل علم : فهذا أشبه بقول القمائل، بأن  عليكم أن تكي فوا عرفمانكم سع العقيدة

ة! فلكل  علم سعمايريه وإذا كن ما ننماقش ، الطب أن يكي ف نفسه سع عقيدة النبو 

ال يف أن  ، العرفماء فلننماقشهم يف سعمايريهم العلمي ة وسدى جدوائي تهما وسالستهما

عة عىل البحث العلمي الكماسل ، ال والعقيدة أ هذا املنهج يعمارض فمالعقمائد ستفر 

فأنت تبني عقمائدك بعد أن تكون قد رست يف جولة عىل خمتلف ، ال العك 

سواء أتت سن النص أم العقل ، املعطيمات العلمي ة املتصلة بموضوعمات العقيدة

 شخص فام يفعله بعضنما اليوم سن النقد عىل، أم القلب أم أي  سصدر سعريف آخر

م دليالً عىل فكرة فإن  ، هو يشء غري سنهجي، بأن  كالسك خيمالف العقيدة، قد 

تهما هي سعيمار احلق  والبماطل سعرفي ماً ، العقيدة ليست سعيمار احلق  والبماطل ، بل أدل 

ة العقيدة لزم البحث فيه ة ، فإذا جماء دليل سعمارض ألدل  ال اإلعراض عنه بحج 

فإن  هذا األسر ربام يكون سن أشهر سغمالطمات هذا  فتأس ل جي داً ، سنمافماته للعقيدة

 .الزسمان الذي نحيماه

روا كثريًا سن القضمايما العرفمانية التي أخذوهما سن  ـ 1 إن  العرفماء الشيعة طو 

بل بمالعك  متماسماً فقد ، وأضمافوا الكثري الكثري سن املفماهيم، السمابقني عليهم
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ولك أن ،  سوقع وسوضعوظ فوا العرفمان يف خدسة قضمايماهم املذهبي ة يف غري

تراجع قضي ة اإلنسمان الكماسل والوالية العرفمانية ونظرية الفيض والوسمائط لرتى 

ة واإلسماسة يف  كيف قماسوا بعمليمات توليف غري عمادية بينهما وبني نظريمات النبو 

فلي  كل  سما أتى سن العرفماء هو سنماقض للدين كام ، الكالم اإلسالسي واملذهبي

بل إن  بعض األفكمار التي يؤسن هبما الكثري سن ، ن يقولُيلو للبعض اليوم أ

الفقهماء واملتكل مني واألصولي ني اليوم ترجع جذورهما إىل سقوالت العرفماء التي 

رت عىل يد الفلسفة الصدرائي ة  .ُطو 

بل هو سن وجهة ، إن  العرفمان لي  رشحماً أو تعليقماً كام يوحي به سؤالكم ـ 3

ي ة بماطني ة تسلك بماإلنسمان يف رحلة عميقة يف بماطن نظر أنصماره جتربة ذاتية روح

بل ، إن  العرفمان لي  رشحمًا لكتماب األوراق، الوجود الذي نرى ظواهره فقط

وإذا كمانت لبعض العرفماء رشوحمات فهي سن بماب ، هو جتربة يف كتماب الوجود

 ،العرفمان النظري أو فلسفة العرفمان أو البحوث النظري ة املتصلة بقضمايما العرفمان

فهنماك فرق بني التجربة العرفمانية وبني البحث العقيل والنظري يف العرفمان 

 .وقضمايماه

يبدو سن سؤالكم أن كم ترون أن  العرفمان وليٌد سن ي املذهب أو غري  ـ 4

وهذه نظري ة تمارخيية ، وأن ه جماء إىل الشيعة سن السن ة أو سن غري املسلمني، إسالسي

عرفماء ـ وربام مجيعهم ـ يرون أن  العرفمان يرجع ولكن  الكثري سن ال، هلما أنصمارهما

والبد  أن نأخذ هذه ، وإىل أهل البيت بماخلصوص، يف أصوله إىل الكتماب والسن ة

وسن الرضوري أن ننماقشهم فيهما ، الفكرة بعني االعتبمار عندسما نتعماسل سع العرفماء

 .قبل أن نرسل دعوى اقتبماسهم سن السن ة أو غري املسلمني يف هذا اإلطمار

بل قد جتدين أكثر سيالً إىل وجهة نظركم بدرجة ، وأنما ال أنفي هذا األسر
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لكن  حق  البحث ورضورات املعماجلة العلمي ة تستدعي عدم املصمادرة عىل ، سعي نة

 .اآلخرين

 وضوع التوّسل باألنبياء واألولياءملخارطة طريق أّولّية   

 النبّي وأهل بيته هناك تشّوش كبري عندي ِف قضيّة التوّسل ب: السؤال

فهل لكم أن توضحوا ِل خارطة اخلالف ِف هذا اَلوضوع؟ وقد أشكل ، وغريهم

حول هذا اَلوضوع بني آذربيجان واُجدل كبري ِف بلدنا ، اْلمر عىل كثريين عندنا

 .ولكم الشكر، التيارات اَلختلفة

ل هو سن املواضيع التي سما تزال تبدو يل سليئة بعدم التن ظيم سوضوع التوس 

ة عند كثري سن النماس، البحثي ، األسر الذي تسب ب وسما يزال بماخللط بني أسور عد 

سع عدم وجود ارتبماط بني الفكرتني ، وأد ى ذلك إىل القفز سن فكرة إىل أخرى

بمات هذا املوضوع، عىل نحو اللزوم والرضورة د تشع  أشري إىل فهمي ، ولتعد 

ما قد يتبني  أن  أخطماء سنهجي ة قد وسن خالهل، للخمارطة البحثي ة األسماسي ة فيه

كام أن  تفماصيل البحث سوف تتضح فال ، وقعت سن بعضهم يف سعماجلته وفهمه

 .حماجة لذكرهما

 :يمكن بحث موضوع التوّسل ضمن حمورين أساسيّني

وهنما ينبغي البحث يف سعنيني أسماسي ني  ،مفهوم التوّسل ومعناه: اَلحور اْلّول

ل  :للتوس 

لكن مرفقاا ، توّجه بالدعاء إىل اهلل تعاىل وطلب اْلمور منهال: اَلعنى اْلّول

فأنت  ،ذلك بحّق حمّمد وآل حممد أو بحّق اْلولياء والصاْلني وأمثال ذلك

د ـ اغفر يل ذنبي: تقول د وآل حمم  د : أو تقول، اللهم ـ بحق  حمم  اللهم ـ بحق  حمم 
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د وبحق  الصماحلني سن عبمادك ـ ارزقني سن رزقك ا .. حلالل الواسعوآل حمم 

 .وأسثمال ذلك سن التعمابري

ل ال نقماش بني مجهور املسلمني يف جوازه وورود ، وهذا املعنى للتوس 

نعم توجد فيه ُتف ظمات سن بعض التيمارات ، النصوص الكثرية عند الطرفني فيه

 .السلفي ة

 :وهذا له شكالن رئيسمان ،التوّجه بالدعاء إىل الواسطة نفسها: اَلعنى الثاين

ه إىل اهلل بمالدعماء لك :كل اْلّولالش ، أن تدعو الواسطة لكي تقوم هي بمالتوج 

د ادُع اهلل يل أن يرزقني ولدًا صماحلماً : سثل أن تقول يما حسني ادُع : أو تقول، يما حمم 

ماهما وهذا شبيه بام قمام به أبنماء . اهلل يل أن يرزقني الشهمادة يف سبيله كام رزقك إي 

حيث يفهم سن سؤاهلم سع جوابه ، أن يستغفر هلم النبي يعقوب عندسما طلبوا سنه

ثنما به القرآن الكريم يف سورة )يوسف، ذلك  .(18ـ  15: كام حد 

ق لك سما تريد :الشكل الثاين : بأن تقول سثالً ، أن تدعو الواسطة بنفسهما لتحق 

د ارزقني ني سن النمار: أو تقول، يما حمم  وسن . وأسثمال ذلك سن التعمابري، يما عيل نج 

هوا إىل ذلك أ ن ه إذا سرض سريض ذهبوا به إىل سقمام نبي  أو ويص  أو ويل  ليتوج 

وأريدك أن تشفيه ، لقد جئتك بمابني سريضماً : هذا النبي أو الويص  أو الويل بمالقول

 .وغري ذلك سن األسثلة الكثرية التي ال نطيل هبما.. يل

فإن  سركز ويف تقديري ، هذا املعنى وقع سوقع النزاع الكبري بني املسلمني

السيام اخلالف الذي بني املسلمني ، اخلالف جيب أن يكون هنما بمالدرجة األوىل

، وهنما أيضماً يظهر التمييز بني دعماء األحيماء ودعماء األسوات، سن غري السلفي ة

ممما بحثه الفريقمان بمالتفصيل يف ، وبني االستعمانة بماألحيماء واالستعمانة بماألسوات

 .حمل ه فلرياجع
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والنظر هنما ينبغي أن يكون عىل  ،اَلوقف من التوّسل بمعنييه: اَلحور الثاين

 :سستويني

ه بمالدعماء  ،وهو اَلستوى الكالمي: اَلستوى اْلّول بمعنى هل أن  هذا التوج 

هل هو .. وكذلك دعماء اهلل بحق  هذا الويل أو النبي  ، إىل النبي أو الويل أو الويص

 كفر ورشٌك أو ال؟

شهور الذي وقع فيه التنمازع بني السلفي ة سن أهل هذا هو البحث الكالسي امل

بل اد عي إمجماع أهل ، السن ة ومجهور الشيعة والصوفي ة وغريهم سن املسلمني

 .هـ(518قبل عرص الشيخ ابن تيمي ة احلراين )، اإلسالم عىل عدم سنمافماته لإليامن

هذه وأبرز ، ُتدرس القضيّة عىل أكثر من صعيد، وِف هذا اَلستوى من البحث

 : الصعد ما ييل

ل يعني أن  القمائل يعتقد  ،أ ـ الصعيد الكالمي اَّلعتقادي فهل هذا التوس 

ما سستقل ة يف التأثري أو ال؟  ل هبما أو ال؟ وهل يرى أهن  بألوهي ة الواسطة التي يتوس 

لون يقولون بأن نما ال نرعتقد بألوهي ة الواسطة وال نرى هلما استقالالً يف ، فماملتوس 

م يرون ألوهي ة الواسطةب، التأثري وعليه فالبد  سن ، ينام قد يتهمهم اآلخرون بأهن 

ل ـ السيام بمعنماه الثماين، بحث هذه القضي ة ه بمالدعماء لغري ، وأن  التوس  وهو التوج 

 اهلل ـ هل يستبطن اعتقماداً بألوهي ة غري اهلل أو ال؟

للنبي أو الويص  وهنما سن املنماسب البحث يف أن  االعتقماد بمالوالية التكويني ة 

هل هذا االعتقماد يسماوق الرشك أو ال؟ .. أو العمارف أو غريهم ولو بعد سوهتم

وهل فيه شبهة رشك أو ال؟ وسما هو الدليل إلثبمات كونه اعتقماداً رشكي ماً والدليل 

وهل هي ثمابتة أو ، عىل النفي أيضماً؟ كام وسن املنماسب هنما ُتقيق احليماة الربزخي ة

ةوسطلقمًا أو لبع، ال  ؟ض النماس خماص 
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واملقصود بذلك أن ه هل هذا السلوك بنفسه  ،ب ـ الصعيد الكالمي العميل

ل( ـ سهام كمان اعتقماد فماعله عىل املستوى الذهني والعقيل ـ هو سلوٌك  )التوس 

رشكي أو أن ه سلوٌك توحيدي أو أن ه سلوك ال يتنماىف سع التوحيد )أو أن ه سلوك 

(؟  غلو 

، نماه البعد الكالسي االعتقمادي والبُعد الكالسي العميلملماذا فصلنما بني سما سمي  

 سع أن  العمل سن شؤون علوم الرشيعة ال سن شؤون علوم االعتقماد والكالم؟

، إن  سسألة الرشك عندسما تطرح بني التيمارات املختلفة عند املسلمني :واُجواب

ماً  ماً اعتقمادي  ذلك أن ه ُيطرح هنما أن  سن و، وُبعدًا عملي ماً سلوكي ماً ، فهي تأخذ ُبعداً نظري 

ض عن اهلل ، يصيل  ويسجد للصنم سعتقداً أن ه غري سستقل  بمالتأثري ولكن ه ُيعر 

، لكن ه رشٌك عميل  ، فهذا سرشٌك بماملفهوم القرآين، وجيعل عبمادته وصالته للصنم

بمعنى أن  هذا الشخص ال يرى لغري اهلل تأثرياً ، فمالرشك يف العبمادة رشك عميل

، لكن ه جيعل عالقته العبمادي ة ستمركزًة سع غري اهلل تعماىل، سستقالً يف العماملحقيقي مًا 

م له القرابني واألضماحي، وينذر له النذورات، فيصيل  للصنم ويصوم له ، ويقد 

وخيشى سن ، وُيقسم وُيلف األيامن بماسمه، ويذبح احليوانمات بماسمه ال بماسم اهلل

حماسيمًا له سن املخماطر وسؤسنماً له  ويأخذ سعه صنمه بوصفه، غضب الصنم أيضماً 

ح بصنمه ليأخذ سنه الربكة واخلري، سن اخلوف يف األسفمار وغريهما وهو ـ ، ويتمس 

 .سع ذلك كل ه ـ عماملٌ بأن  الصنم وسما يملك لي  إال سلك اهلل تعماىل

ويرى هذا القول أن  عرب اجلماهلية وسرشكي قريش مل يكن رشكهم إال هبذا 

نما إىل سرشكي زسماننما ـ كام يقمال عن بالد اهلند والصني ـ بل حتى لو نظر، النحو

ماً  لكن  ، سنرى أن نما لو دخلنما اعتقماداهتم فهم يؤسنون بماهلل الواحد األحد نظري 

وهلذا كمانت العرب تقول ـ ، سلوكهم العميل وهنجهم العبمادي هو سلوٌك رشكي
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ُبوَنا إىَِل اهللهِ ُزلَْفىَما َنْعبُُدُهْم إَِّله لِيُقَ .. ﴿: كام أخرب القرآن الكريم ـ : )الزسر ﴾..رِّ

وقد كمانت العرب يف ، والصنم واسطة للوصول إىل الغماية، فماهلل هو الغماية، (1

لبيك ال رشيك ، )لبيك اللهم لبيك: اجلماهلي ة تقول يف تلبية احلج  مجلتهما املشهورة

، لوك لهفمالصنم رشيك اهلل لكن ه مم، متلكه وسما سلك(، إال رشيكماً هو لك، لك

 .وكل  سلطمان الصنم ُتت سلطمان اهلل تعماىل

ل إىل االعتقماد بأن  ، وعىل هذا األسماس ذهب بعض الذين قمالوا برشكي ة التوس 

س فيه الرشك فهو سعلٌم رشكي   ْعلرم يامرر ْعلرٌم رشكي  ، كل  سر ألن  ؛ فماألصنمام سر

، وإال فهي أحجمار ليست إال، العرب سمارست الرشك سن خالل العالقة سعهما

ة  وسن هنما يطب قون القمانون نفسه عىل املراقد واملزارات التي لألنبيماء واألئم 

كام فعل ، فريون وجوب هدسهما سن بماب وجوب هدم سعمامل الرشك، واألوليماء

سة بعد الفتح ة املكر  هبدسه سعمامل ، النبي  صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م يف سك 

م ، الرشك يف الكعبة  .يامرسون فعالً شبيهمًا بمالفعل النبوي  ويعتقدون بذلك أهن 

تربز أمهي ة الدراسة الكالسي ة املتعل قة بمفهوم التوحيد والرشك يف ، سن هنما

البُعد العميل )ودراسة تماريخ الرشك وسفهوسه يف احليماة العربية قبل اإلسالم( ال 

رأيت وهذا سن األخطماء احلواري ة الكبرية التي ، يف البعد النظري االعتقمادي فقط

ل وبعض خصوسهم ما وقعت بني بعض أنصمار التوس  ل ، أهن  فبعض خصوم التوس 

ل رشكماً ، يقصد سن الرشك هذا املعنى ل أن يكون التوس  فيام ينفي أنصمار التوس 

فهم بني رشك عميل ورشك ، بمعنى االعتقماد بماستقاللي ة الواسطة يف التأثري

 .ستجالء الصورة أكثرفالبد  سن ُتقيق هذا األسر هبذه الطريقة ال، نظري

دة بني سلوكهم  ل قد يطرحون متييزات ستعد  وهنما نجد أن  أنصمار التوس 

، ويرون أن  متثيل جتربتهم بتجربة العرب ظلٌم كبري، والسلوك العريب الرشكي
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كيف وهم يصل ون هلل ويذبحون له ويأتون ، وقيماس سع الفمارق العظيم

سون، بمالعبمادات خمالصًة لوجهه الكريم وغري ذلك سن ، السجود لغريه وُير 

 .األسور التي تطرح هنما

فتحقيق هذه املسألة بطريقة علمي ة ـ بعيدة عن الرصاع الطمائفي واجلديل ـ يعد  

ل وعالقته بموضوعة الرشك والتوحيد يف  سن أهم رضورات بحث التوس 

 .اإلسالم

ة ل وهي سسألة االستعمانة أو الت، وال بأس بأن أشري إىل نقطة أخرى سهم  وس 

فإن ه غمالبمًا سما يقع البحث واجلدل بني املتنمازعني ، بغري اهلل السيام سن األسوات

فيستند شخص إلثبمات وجوب حرص االستعمانة بماهلل بمثل اآلية اخلماسسة ، هنما

.. ويرد  عليه آخر بأن نما نستعني بمالطبيب واملعل م واملهندس و، سن سورة الفماُتة

وهي ، حث هنما سن قبل الطرفني بطريقة أخرىوأعتقد أن ه جيب توجيه بوصلة الب

ل تمارًة يالحظمان بوصفهام ظماهرة غري سرتبطة بجمانب قديس  أن  االستعمانة والتوس 

والنبي  ، فعندسما تذهب إىل الطبيب فأنت تستعني به، وأخرى بمالعك ، وديني

وهذا يشء ، واألنبيماء كل هم كمانوا يستعينون بمالوسمائل للوصول إىل أغراضهم

ت ، وبمالتأكيد لي  سقصودًا سن سسألة حرص االستعمانة بماهلل، طبيعي وإال لتغري 

إن ام سركز ، حمال املسلمني سع النبي  وتوق فوا عن االستعمانة بأي  يشء سن حوهلم

ل وغري ذلك سن املفماهيم ـ واملجمال ضي ق ل والتوس  ، فكرة االستعمانة والتوك 

عبمادي ة أو ديني ة تتصل بغري فالبد  أن أوجز ـ هو أن تصبح هذه الظواهر حماالت 

وهذا غري أن تستعني بمالصنم ، فأنت قد تستعني بمالصنم لتكرس زجماجة، اهلل

وأنت تستعني بماملعل م لتدرس سماد ة الكيميماء . بوصفه شأنماً قدسي ماً سيتمافيزيقي ماً ديني ماً 

لكن  هذا غري أن تستعني بحجر بوصفه شأنماً إهليماً ديني ماً فرتجع ، أو الريماضيمات
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فتطلب سنه أن يعينك يف فهم سماد ة ، ليه رجوعك الديني والقديس إىل اهللإ

ل تنظيم البحث يف هذا ، الكيميماء أو الريماضي مات فمالتمييز بني احلمالتني يسه 

 .املوضوع

ليبحث أوالً يف االستعمانة غري ، وأقرتح أن يصمار إىل هذا األسر بشكل جيل  

صح  التعبري ـ وأعتقد أن  سركز التنمازع  ثم يف االستعمانة القدسي ة ـ إذا، القدسي ة

بشكل أكرب هو يف أن ه هل االستعمانة التي تقع يف سيماق اعتبمار املستعمان به أسراً 

صحيحة أو ال؟ ، له سلطمان التأثري اإلهلي أو املماورائي ولو مل يكن سستقالً ، قدسي ماً 

الوقت عىل  وخيترص، فقد ُيل  بعض املشماكل هنما، أقرتح التفكري يف هذا التمييز

 .بعض البماحثني

ونعني به أن ه برصف النظر عن القضي ة  ،وهو اَلستوى الرشعي: اَلستوى الثاين

ل بمعنييه وأشكماهلام ال ، الكالسي ة نما اتفقنما عىل نتيجة تقول بأن  التوس  ولنفرض أن 

فام هو سوقف الرشيعة سن هذا السلوك؟ هل توافقه أو ترفضه أو ، ينمايف التوحيد

دة فيه؟ترتكه ل  إلنسمان أو أن  هلما رؤية حمد 

والذي تتوَّله الدراسات الفقهيّة واْلخالقيّة ، وِف هذا اَلستوى من البحث

 :جيب تقسيم البحث إىل مرحلتني، واْلديثيّة والقرآنية

وهنما البد أن ُيبحث يف أن ه هل  ،البحث ِف الرخصة وعدمها: اَلرحلة اْلوىل

ل حرام وعة الرشك؟ هل هنماك دليل سن كتماب أو برصف النظر عن سوض، التوس 

م هذا النوع سن الدعماء أو ال؟ وهل هنماك دليل يف الكتماب أو السن ة  سن ة ُير 

 يكشف عن الرخصة يف هذا النوع سن الدعماء أو ال؟

وهذا سما هو الغمالب يف البحوث التي وقعت بني املسلمني أيضمًا ـ بعد استبعماد 

ل أن يستندوا إىل قضي ة الرشك ـ فقد حماول الذاهبون إ ىل الرتخيص يف التوس 
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ل ـ تمارًة  جمموعة سن النصوص الواردة يف الكتماب والسن ة إلثبمات جواز التوس 

ل بماألحيماء ل ولو بماألسوات، بمعنى التوس  والذي هو ، وأخرى بمعنى التوس 

سركز املعركة األكرب بني األطراف املتنمازعة هنما ـ فذكرت هنما نصوص طلب 

وذكر هنما ، ونصوص استغفمار النبي للمسلمني، ه أن يستغفر هلمأوالد يعقوب سن

وذكرت بعض ، (75: واإلرساء، 17: نص  ابتغماء الوسيلة القرآين )املمائدة

ل حول  الروايمات النبوي ة أو يف العرص النبوي  أو يف العرص اإلسالسي األو 

ل بمالنبي أو عند قربه أو غري ذلك ، كحديث استسقماء عمر بمالعبماس، التوس 

ل آدم ، وحديث دعماء النبي لفماطمة بنت أسد، وحديث الرضير وحديث توس 

د لوا بجماهي( و: وحديث، بمحم  ة عىل جواز .. )توس  كام ذكرت الروايمات الدال 

ل له ـ والواردة يف سصمادر احلديث عند الشيعة ل ـ السيام بماملعنى األو   .التوس 

ة التي يرو سون هنما بذكر بعض األدل  ، هنما صحيحة صدورًا وداللةً كام قمام املحر 

ا﴿: سثل قوله تعماىل سضمافماً ، (28: )اجلن ﴾َوَأنه اَلََْساِجَد هللِهِ َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللهِ أََحدا

زين سنداً وداللةً  ة املجو  زين لصماحلهم ال ، ملنماقشة أدل  واعتبمارهم بعض أدل ة املجو 

اً خمتلفمًا متماسماً آليتي وتقديمهم تفسري، العك  سثل خرب استسقماء عمر للعبماس

ل بأسامء اهلل ، الوسيلة يف القرآن الكريم ل اجلمائز بمثل التوس  وحرصهم التوس 

 .ونحو ذلك، احلسنى وبمالعمل الصمالح وبدعماء الرجل الصمالح احلي  

والبحث ِف فقه التوّسل ـ عىل مستوى الرخصة وعدمها ـ ينبغي ِف تقديري 

 :أن يأخذ جانبني

بمعنى أن ننظر  ،ب النظر الفردي اْلحادي لفعل التوّسلجان: اُجانب اْلّول

ل اآلن بأحد األنبيماء ة هي ، يف أن ه هل جيوز يل أن أتوس  لكن سع كون سرييت العماس 

 الدعماء هلل وحده؟
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بمعنى أن ننظر  ،وهو جانب أبعد من اْلالة الفردية اْلحادية: اُجانب الثاين

ة غمالبة أو سسماوية لثقمافة يف أن ه هل جيوز صريورة حمالة الدعماء التوس   يل ثقمافة عماس 

ه به إىل اهلل سبمارشًة أو ال؟  الدعماء املتوج 

ولكن ه قد يكون ، فقد جيوز فعٌل لو نظرنما إليه وحده، وهنماك فرق بني اجلمانبني

ل إىل ثقمافة ديني ة ة حراسمًا لو ُتو  وذلك سن سوقع صريورته بدعة )وهي ، عماس 

م  وهذا األسر سربوط ببحث ، عند مجع سن العلامء(سغمايرة ملفهوم الترشيع املحر 

ة البدعة يف الفقه اإلسالسي وهلذا نجد أن  بعض العلامء املسلمني جييزون ، نظري 

ل إىل عمادة ديني ة غمالبة، شيئماً  فيُبحث هنما يف أن ه لو كمان ، لكن ال جييزون أن يتحو 

يل بنفسه جمائزاً  مالدعماء الذي يعد  قضي ة لكن ـ ملما كمان شأنماً سرتبطماً ب، الفعل التوس 

ة وثقمافة شعبي ة  يل ظماهرة ديني ة عماس  ديني ة ـ فهل جيوز أن يصبح الدعماء التوس 

واسعة بحيث يغلب أو يسماوي ثقمافة الدعماء املبمارش هلل تعماىل أو ال؟ هذا سوضوع 

ق البحث وجُيليه أكثر فأكثر  ، وربام غفل عنه كثريون.أعتقد أن ه يشق 

وهذا  ،حث ِف اْلّث عىل التوّسل أو اْلّث عىل عدمهالب: اَلرحلة الثانية

ل ولو بماألسوات وأن ه ال توجد ، البحث يأيت بعد الفراغ عن القول بجواز التوس 

ما بمالدليل أو بأصل عدم ، فيه سشكلة عقدي ة وال سشكلة رشعي ة بل هو جمائز إس 

ه لغري ا. التحريم هلل هو نوٌع واملقصود هبذه املرحلة أن ندرس هل الدعماء املتوج 

ب فيه الدين احلنيف أو ال؟  سن الدعماء الذي حث ت عليه الرشيعة اإلسالسي ة ورغ 

عي أن ه سرغوب إليه يف الدين ل جمائزاً رشعمًا حتى ند  ، فال يكفي أن يكون التوس 

، بل البد  سن إقماسة دليٍل إضمايف  ُيثبت أن  الدين قد رغ ب يف هذا النوع سن األدعية

 .ص يف يشء غري نصوص الرتغيب يف ذلك اليشءفإن  نصوص الرتخي

ل إن  : وهنما يقمال، وهذه املعركة هنما هي سعركة داخل تيمار الرتخيص يف التوس 
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ب فيه رشعماً  ل ـ وهو الدعماء هلل بحق  فالن وفالن ـ سرغَّ ل بمعنماه األو  ، التوس 

ما النوع الثما، لوجود نصوص كثرية فيه عىل املستوى احلديثي وهي بمالعرشات ين أس 

ًة املي ترني(  ل ـ السيام بشكله الثماين الذي هو الدعماء للنبي أو الويل )خماص  سن التوس 

ق لك طلبك ـ فقد حصل فيه خالف إذ يرى فريق أن  النصوص التي ، أن ُيق 

ون بمحب ة أن ، وردت يف هذا النوع سن األدعية بمالغة القل ة والندرة م يتحد  وأهن 

فلن يراهما سوى حفنة قليلة جداً بأسمانيد ، تيأيت الفريق اآلخر هبذه الروايما

تثبت مممارسة )بنحو العمادة والدأب( أو ، ضعيفة كل هما أو غمالبي تهما السماحقة

لي ة بينام نجد أن  األغلبي ة السماحقة سن ، الدعوة ملثل هذا النوع سن األدعي ة التوس 

ب كماف ة األدعية التي جماءت يف القرآن الكريم ويف السن ة الرشيفة عند املذاه

ه إىل اهلل بمالدعماء، بمئمات اآليمات والروايمات ، كل هما تتجه بماإلنسمان إىل التوج 

فكيف جيوز بمنطق العقل أن نرتك كل  هذه الثقمافة الواسعة سن األدعية التي 

ه بنما نحو اهلل ولو بحق  فالن وفالن ونتشب ث ببعض الروايمات القليلة ، تتوج 

وبعضهما ، سشكوك يف كونه رواية أصالً  بل بعضهما، للغماية والضعيفة اإلسنماد

رة يل ، ظهر يف القرون املتأخ  عي أن  بنماء الدعماء يف اإلسالم عىل الدعماء التوس  لند 

يل؟! كيف يستقيم ذلك؟!، هبذا املعنى  أو أن  اإلسالم رغ ب يف الدعماء التوس 

يل هبذا املعنى  سع واألغرب كيف يمكن بنماء الثقمافة الشعبي ة عىل الدعماء التوس 

أن  ظماهر القرآن والسن ة بمئمات النصوص )وهذه الصحيفة السجمادية والعلوية 

والصمادقية وغريهما( أن  الرغبة انعقدت عىل بنماء الثقمافة الشعبي ة عىل أدبي مات 

ه املبمارش إىل اهلل تعماىل؟ هذا إىل جمانب سنماقشمات يف ارتبماط آيتي  الدعماء بمالتوج 

فإن  ، طتما بموضوع النبي وأهل بيتهحتى لو ارتب، الوسيلة بموضوع الدعماء

ارتبماطهام بمالنبي وأهل بيته ـ كام أفمادته بعض الروايمات ـ ال يعني ارتبماطهام بقضية 
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وإال فلو كمان األسر القرآين بماألخذ ، الدعماء التي نحن فيهما سما مل يقم دليل خماص

ل ال بجوازه، بمالوسيلة شماسالً للدعماء ت فكيف ُبني، للزم القول بوجوب التوس 

 سئمات األدعية يف النصوص عىل عك  هذا الوجوب؟!

ل نفسهجواز هذه هي املعركة األسماسي ة داخل أنصمار  السيام يف ، التوس 

 .املذهب اإلسماسي

 : وهبذا يظهر

د اجلدل الكالسي ـ 2 ل أو ُتريمه جمر  بل ، ال يكفي لتأسي  الرتخيص بمالتوس 

 .التوحيد والرشكالبد  سن استئنماف بحث فقهي بعيد أيضمًا عن قضي ة 

همًا ديني مًا أن نثبت اجلواز  ـ 1 ل واعتبمارهما توج  ال يكفي للرتويج لثقمافة التوس 

بل البد  سن سقمارنة وسقماربة جمموع النصوص الدعمائي ة يف ، الفردي أو اجلامعي له

ما ؛ الكتماب والسن ة لنعرف أي  سن طرق الدعماء هو املرغوب إليه يف الدين وأهي 

د طري  .ة جمائزةقجمر 

ل ال يعني أن  الرشيعة  ،وسن هنما د عدم قيمام دليل عىل ُتريم التوس  فمجر 

ل وجتعله شعمارًا ديني مًا فليالحظ جيداً  فإن  هذه العنماوين ، ترغ ب يف التوس 

 .تداخلت كثرياً يف أذهمان بعض النماس

م نتيجة دليل رشعي ـ 3 ل حمر  لكن  هذا لوحده ال يكفي ، لنفرض أن  التوس 

د ُتريم فعل، رشكماً إلثبمات كونه  وال حتى ، فمالرشكي ة ال يمكن إثبماهتما بمجر 

د افرتاض أن ه بدعة سن وجهة نظرك  .بمجر 

ل فقد يزور شخص ، كام أن ه ينبغي التمييز بني سفهوسي زيمارة القبور والتوس 

ل ال بمالقرب وال بصماحبه، قربًا ويرى ذلك سستحب مًا سن املستحب مات ، لكن ه ال يتوس 

متماسماً كمن يذهب لزيمارة قرب النبي  صىل  اهلل ، سة ذلك أو سرجوحي تهبل قد يرى حر
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دون أن يعتقد أو يامرس فعل ، عليه وعىل آله وسل م أو سسجده أو احلرم املك ي

ه إىل هذه األسور ه إىل اهلل تعماىل، التوج  كام يسل م عىل صماحب ، بل هو هنماك يتوج 

ل، فإن  السالم عليه ولو كمان عندك بماطالً ، القرب فلُينتبه ، لكن ه سغماير ملفهوم التوس 

 .هلذه األسور حذرًا سن اخللط بني األوراق

ل واملعنى الثماين ـ 4 ل للتوس  وكثري ، إن ه جيب التمييز الدقيق بني املعنى األو 

السيام بشكله ، واملعركة األكرب يف املعنى الثماين، سن النماس ختلط املعماين ببعضهما

 .الثماين واألخري

وقد ، وقد نأيت عليه يف يوم سن األيمام، قد ـ وهذا حمل ه البحث الفقهيأعت ـ 5

ضُت له عند حديثي عن سعنى الكفر يف القرآن الكريم وذلك يف درويس ، تعر 

عند تفسري سورة املماعون ـ أعتقد أن ه قد نحتماج للتمييز بني سفهوم ، التفسريي ة

كام أن نما بحماجة ، كمافروكذلك سفهوم الكفر وسفهوم ال، الرشك وسفهوم املرشك

للتمييز بني الكفر والرشك واإليامن واإلسالم يف جممال املعيمار القمانوين االنتامئي 

وبني هذه ، الذي ُيدخل شخصمًا يف اإلسالم ويف اجلامعة املسلمة وخُيرجه سنه

فقد يصدر فعٌل رشكي سن شخص ، العنماوين عينهما لكن يف املعيمار الديني العمام

ن  هذا ال يفرض بمالرضورة كون الشخص سرشكمًا ترتت ب لك، سن وجهة نظرك

وسن هنما نحن نجد يف األحماديث ، عليه أحكمام الرشك والكفر يف الفقه اإلسالسي

وهذا سما يفتح ، لكن ه ال يراد سنه الكفر الفقهي، )تمارك الصالة كمافر(: سثل تعبري

كماً نسبي ماً  سعي نًة سنه هي  وأن  درجةً ، عىل كون سفهوم الكفر والرشك سفهوسمًا سشك 

التي تعرب  عن عنوان املرشك والكمافر يف املعيمار الفقهي الذي يرت ب األثر القمانوين 

وهلذا كمان النبي  يعترب الكثري مم ن ال يصن فون ، يف هذا املجمال عىل هذين العنوانني

يعتربهم سسلمني بماملعنى االنتامئي .. سسلمني عند مجماعمات اهلجرة والتكفري اليوم
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حتى لو كمانوا يفعلون فعل الكفر برتك الصالة أو حتى ، وين للجامعةالقمان

 .بمالنفماق

وسن هنما ـ واملجمال ضي ق ـ أجد أن  بعض املسلمني الذين يقفزون سن فكرة 

ف الرشكي إىل فكرة املرشك الفقهي قد ، فيحكمون بمارتداد النماس برسعة، الترص 

ربوهما مجيعماً بصدد بيمان أسر وقعوا يف خطأ كبري يف فهم النصوص الدينية حني اعت

وسن ال ُيكم ، وهلذا جتدهم يرون أن  سن يرتك اجلهماد فهو سرتد  ، قمانوين وفقهي

، ثم يرون أن  قتمال املرتد  أوىل سن قتمال الكمافر األصيل، بام أنزل اهلل فهو سرتد  

وهذا يف تقديري خطأ اجتهمادي كبري يف فهم ، وهبذا تتغري  عندهم املوازين كثرياً 

وسرجعه يف نظري املتواضع إىل إسقماط ، وعة النصوص يف هذا املجمالجمم

املصطلح الفقهي القمانوين عىل االستخداسمات اللغوية هلذه املفردات يف الكتماب 

ة. والسن ة والتي ، عسى الوقت يتسن ى لنما لبسط الكالم يف هذه الفكرة املهم 

بعض الشيعة ـ يف  يمكنهما أيضمًا أن تفرس  الكثري سن النصوص التي بنى عليهما

وقد تنب ه هلذا املوضوع ولو بصيغة أخرى العديُد سن ، املقمابل ـ كفر خممالفيهم

رين لكن  ، وهبذا قد يصح  توصيفي بمالكمافر لو كنت تماركماً للصالة، العلامء املتأخ 

 .هذا ال يعني خروجي سن اإلسالم بماملعنى الفقهي والقمانوين

ل ـ سع حذف هذه صورة سوجزة خلمارطة أولي ة للبحث  يف سوضوع التوس 

 .بعض التفماصيل األخرى ـ أرجو أن تكون سفيدًة إن شماء اهلل

 الكاظماإلمام فاطمة املعصومة بنت عصمة   

 هل فاطمة اَلعصومة بنت اإلمام الكاظم معصومة فعالا؟: السؤال 

 السيدة فماطمة بنت اإلسمام سوسى الكماظم وأخت اإلسمام عيل بن سوسى
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ورد يف بعض ، هـ عىل املعروف(122يت عمام سالم )توف  الرضما عليهم ال

ما سيدة فماضلة كام ورد يف بعض الروايمات احلث ، النصوص سما يفيد سدحهما وأهن 

اً  .عىل زيمارهتما وقد حماول بعضهم ، ولكن  إثبمات عصمتهما يشء عسري جد 

)وأبرزهم حممد عيل املعلم يف كتمابه حول فماطمة املعصوسة( إثبمات كوهنما 

 :خالل األسور التماليةسعصوسة سن 

)سن زار املعصوسة بقم كمن : الرضماعيل رد يف الرواية عن اإلسمام وسما  ـ 2

وهذا خري ، عىل أسماس أن  اإلسمام الرضما نفسه قد وصفهما بماملعصوسة. زارين(

ة ، دليٍل عىل كوهنما سن املعصوسني وإن مل تبلغ رتبة النبي وأهل بيته سن األئم 

 .امليماسني

فإن  هذه الرواية ال عني وال أثر ، دالل غري صحيح فيام يبدوولكن  هذا االست

راً ، هلما يف كتب املسلمني قماطبة ولعل  أقدم سصدٍر هلذا احلديث ، وإن ام ظهرت سؤخ 

فه الشيخ ذبيح اهلل بن حممد املحاليت ، (17: 7هو كتماب )ريماحني الشيعة  ملؤل 

وقبله مل نعثر ـ بحسب  ،أي قبل حوايل ثالثني عماسماً فقط، هـ2121املتوىف عمام 

تتب عنما القمارص ـ عىل سصدر وال أرشد أحٌد مم ن كتب عنهما إىل سصدر آخر هلذا 

وربام يكون الكماتب قد أراد نقل روايٍة . احلديث املنسوب غري هذا الكتماب

نظرًا لشيوع هذه التسمية يف ؛ فبدل أن يعرب  بفماطمة عرب  بماملعصوسة، بماملضمون

ز سما نقول أن  مجيع الروايمات التمارخيية واحلديثية ول. العرص احلمارض هلما عل  سما يعز 

 .املتعل قة هبذه السيدة الفماضلة مل تعرب  عنهما هبذا التوصيف حسب الظماهر

ما اعتصمت بأهل قم عندسما  ولعل  سنشأ هذه التسمية املعروفة اليوم هو أهن 

يت بماملعصوسة، جماءت إليهم م احتضنوهما بعد ذلك وسنعوا؛ فسم  وصول  ألهن 

ما تسمية حمادثة ، األذى إليهما وإن كمان األرجح يف هذه التسمية بنظري هو أهن 
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ة طويلة فإن  اللغة الفمارسية ، وأطلقهما عليهما اإليرانيون، ظهرت بعد وفماهتما بمد 

: وهلذا يقولون، تستخدم كلمة )سعصوم( لتشري هبما إىل سثل الطفل الربيء

مانت صغرية السن  نسبي مًا عند وحيث ك، أي طفٌل بريء طماهر، )طفلك سعصوم(

م أطلقوا عليهما هذا ، هـ251كام هو املتداول سن والدهتما عمام ، وفماهتما فإهن 

، الوصف لإلشمارة إىل سظلوسي تهما وبراءهتما وطهمارهتما وعدم عدواني تهما وخبماثتهما

 .وهلذا ال نجد شيوع هذه التسمية إال يف القرون األخرية فراجع والحظ

عىل أسماس أن  ذلك ، ورد سن الوعد بماجلن ة ملن زار قربهمااالستنماد إىل سما  ـ 1

 .ُيعهد يف زيمارة قبور املعصوسني

ت الرواية الواردة ، ولكن  هذا االستدالل غري واضح أيضماً  فحتى لو صح 

لي  هنماك أي  تالزم بني الوعد بماجلن ة عىل زيمارة قرب شخص وبني ، هبذا التعبري

د أن  ، كون هذا الشخص سعصوسماً  ه تعمارف ذلك يف املعصوم ال يعني أن وجمر 

إذ لعل  ذلك ، تصري رواية زيمارهتما دليالً عىل سسألة تتعل ق بعصمتهما كام هو واضح

فتأس ل ، ولي  العك ، يثبت أن  الوعد بماجلن ة يكون لزيمارة قرب املعصوم وغريه

 .جيداً 

 .االستنماد إىل كوهنما شفيعة دون تقييد ـ 3

فحتى لو كمانت شفماعة الشهيد وغريه ، بدو يلوهذا أيضمًا غري صحيح فيام ي

فأي  ربط بني هذه ، فإن  هذا ال يثبت عصمتهما، سقي دة وكمانت شفماعتهما غري سقي دة

فلعل  هلما سنزلة تنمال هبما الشفماعة املطلقة دون فرض ، املفماهيم وبني العصمة

وسن أين عرفنما االرتبماط بني هذه املفماهيم؟ وهل ثبت بمالدليل أن  ، العصمة

لشفماعة املطلقة لكل  الشيعة ال تكون إال ملعصوم؟! هذا فضالً عن أن  روايمات ا

 .فلرياجع، شفماعتهما بماملطلق غري ثمابتة تمارخييمًا وحديثي مًا كام هو واضح
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، وأن  ذلك سن بركمات هذه السيدة الفماضلة، االستنماد إىل فضل سدينة قم ـ 4

كام أن  ، كبرية والعظيمةوقد وردت يف فضل هذه املدينة الكثري سن األشيماء ال

د ت عن حرسهما بأن ه حرم آل حمم  وهذا كماشف عن ، بعض الروايمات قد عرب 

كذلك الكراسمات الكثرية التي وقعت ملقماسهما الرشيف فهذا ، عصمة هذه السيدة

وكذلك سما ورد يف نص  زيمارهتما سن ، كل ه كماشف عن عصمتهما وقرينة عىل ذلك

، فهذا ال سعنى له إال بفرض عصمتهما، تعماىلأن  هلما شأنمًا سن الشأن عند اهلل 

وكذلك جميء اإلسماسني اجلواد والرضما عليهام السالم لدفنهما وجتهيزهما سع أن  

زه إال سعصوم  .املعصوم ال جيه 

ولي  هبذه الطريقة ـ فيام يبدو يل ـ تثبت ، وهذا كل ه قد ال يفيد إال الظن  

، ن اتفقوا عىل عدم عصمتهموإال فيمكننما إثبمات عصمة الكثري مم  ، عصمة إنسمان

ما سعصوسة بل يعني أن  هلما سنزلة عظيمة عند ، فإن  ارتبماط فضل قم هبما ال يعني أهن 

وملماذا نربط دوسمًا بني املنزلة العظيمة وبني العصمة؟ وسما هو الدليل عىل ، اهلل

ذلك؟ علاًم أن  فضل سدينة قم مل يثبت أن ه فقط وفقط ألجل وجود هذه السيدة 

بل بعض روايمات فضل قم بل كثري سن ، فهذا أيضماً اد عماء ُيتماج لدليل، ةالفماضل

متماسماً كروايمات فضل بعض البلدان التي ، روايمات فضل قم ال إشمارة فيه إىل ذلك

 .لي  فيهما سعصوم

ما التعبري عن حرسهما بحرسة آل البيت فهو كذلك ـ سع أن  الرواية مل تصح  ـ  وأس 

وإن ام ، ت ال يعني أن  صماحب احلرم هو سعصومفكون حرٍم سما هو حرم أهل البي

دي ، يعني أن  له سنزلة كبرية وهو سنتسب إىل أهل البيت كنسبة سلامن املحم 

ولعل  هذه املنزلة وهذا التعبري قد جماءا سع إرادة األئمة تركيز هذا املقمام ، إليهم

ثبت وإال فلي  هنماك داللة لغوية وال عرفية تُ ، بوصفه إشعماعماً لنرش املذهب
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عصمة شخص ألجل القول بأن  سقماسه هو حرم ألهل البيت أو املدينة التي فيهما 

 .سقماسه هي كذلك

وهكذا احلمال يف أن  هلما شأنمًا سن الشأن فلامذا نربط الشأن بمالعصمة؟ وهل ال 

يمكن لإلنسمان أن يكون له شأن عظيم عند اهلل إال إذا كمان سعصوسماً؟ ألي  

هلم شأن سن الشأن عند اهلل وهم ليسوا بمعصوسني الشهداء والعلامء األتقيماء 

بمالرضورة؟ هذا فضالً عن أن  نص زيمارهتما املنشور الذي ُيوي هذه اجلملة قد 

دون أن يذكر هذا ، نقله العالسة املجليس عن سما وصفه هو ببعض كتب الزيمارات

ه ال؟ فهو نقل غري سعترب هلذ والكتماب أو يبني  سما هو حتى نعرف هل هو سعترب أ

 .الزيمارة

ما الكراسمات عند قربهما فلو ثبتت بطريٍق علمي فهي أيضماً ال تدل  عىل ، وأس 

فهل هنماك دليل عقيل أو نقيل يمنع حصول الكراسة عند قرب رجل ، العصمة

ثون به اليوم عن كراسمات  صمالح أو اسرأة فماضلة تقي ة صماحلة؟ وسما أكثر سما ُيد 

 .سنيعند قبور الشهداء والعلامء سن غري املعصو

ما دفن اإلسمام اجلواد والرضما هلما فهو مل يثبت برواية سعتربة أصالً  ولو صح  ، وأس 

ته وعدم ؛ فال ُيثبت العصمة إذ الدليل دل  ـ برصف النظر عن البحث يف صح 

زه إال سعصوم ته ـ عىل أن  املعصوم ال جيه  زه ، صح  لكن ه مل يدل  عىل أن  كل  سن جيه 

واالنتقمال سن أحدمهما إىل اآلخر ، ري بني األسرينوفرق كب، املعصوم فهو سعصوم

 .حمض ختمني

تهما ـ سع كون أغلب روايمات هذه الوجوه ضعيفة اإلسنماد  فهذه الوجوه برس 

د ، جداً أيضماً  بل بعضهما فماقد لإلسنماد ومل يظهر إال يف القرون األخرية ـ جمر 

سعتربًا يف ثبوت وال تعطي دليالً علمي مًا وال حتى ظني ماً ، شواهد تفيد االحتامل
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ة يف سثل هذه ، عصمة هذه السيدة الفماضلة د يف تعماطينما سع األدل  وحب ذا لو نتشد 

وإال فقد يذهب أهل السن ة إىل ، حتى ال نقع يف بعض املشماكل الحقماً ، القضمايما

هم؛ عصمة الكثري سن الصحمابة ة عندهم يف حق  ، لوجود سثل هذا النوع سن األدل 

ت هذه الطرق يف ا وربام لو استخدسوا هذه الطرق يف إثبمات ، الستدالللو صح 

ماً ـ ألثمار ذلك نقد أو ربام  عصمة الصحمابة ـ وهم ال يقولون بعصمتهم نظري 

 .استهزاء آخرين! والعلم عند اهلل

 حتقيق حال رواية مشهورة تنفي عصمة اإلمام أو علمه بالغيب!  

 أحد إنّ : ضموَّنام طويلة فرتة منذ رواية سمعت أو قرأت كأيّن : السؤال 

، باَلاء بدنه أجزاء بعض يصب مل ثم اغتسل أو توضأ قد السالم عليهم اْلئّمة

 هذه مصدر هو ما. بدنه من اُجزء ذلك فغسل فرجع، أصحابه بعض فأخربه

 .لكم وشكراا  صّحتها؟ مدى وما الرواية؟

 وهي صحيحة ، (17: 1هذه الرواية رواهما الشيخ الكليني يف )الكمايف

 عليه اهلل عبد أيب عن، وهي صحيحة عبد اهلل بن سنمان، عند اجلميعالسند 

 يصبهما مل ظهرك يف أبقيت ملعةً  قد: له فقيل، اجلنمابة سن أيب )اغتسل: قمال، السالم

والرواية سن . بيده( تلك اللمعة سسح ثم، سكت لو عليك كمان سما: له فقمال، املماء

حهما العالسة ، حيث السند ال غبمار عليهما وهي سعتربة عند اجلميع وقد صح 

كام رواهما الشيخ الطويس بسنٍد آخر ، (218: 21املجليس يف )سرآة العقول 

، (117: 2وهو سند سعترب عند كثريين أيضمًا )هتذيب األحكمام ، ينتهي بأيب بصري

 .فمن حيث السند واملصدر ال إشكمال يف هذه الرواية عند أحد فيام أعلم

ما سن حيث املعنى والداللة د وقع بعضهم يف ارتبماك يف فهمهما وُتقيق فق، أس 
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وظهر هنما ، التوفيق بينهما وبني النظري مات اإلسماسي ة يف صفمات األئمة وسقماسماهتم

 :اجتماهمان أسماسي مان

وهو االجتماه الذي ربط الرواية ببماب السهو أو سنمافيمات  :اَّلجتاه اْلّول

فتكون هذه ، فماإلسمام سهما عن غسل تلك اللمعة يف ظهره، العصمة بأسماسي ماهتما

ة جواز السهو عىل ، الرواية دليالً عىل جواز السهو عىل اإلسمام وتضماف إىل أدل 

الشيخ الصدوق سن : وسن أبرزهم، والتي تبن ماهما بعض علامء اإلسماسي ة، املعصوم

سني رين، املتقد  بل اد عى التسرتي ـ وهو سن كبمار ، والشيخ التسرتي سن املتأخ 

، تر الروايمات عىل جواز السهو عىل النبي  واإلسمامعلامء الرجمال املعمارصين ـ توا

سة ، عىل سما جماء يف رسمالته امللحقة بكتمابه قماسوس الرجمال والتي وضعتهما سؤس 

سني يف قم يف هنماية كتمابه هذا لكن هما ـ سع ، النرش اإلسالسي التمابعة جلامعة املدر 

فمن وال أدري ملماذا؟ ، األسف ـ تركتهما بصورة نسخٍة خطي ة غري سطبوعة

ثم هذه ، الغريب أن ُيطبع كتماٌب كماسٌل يف اثني عرش جمل دًا ضخاًم طبماعًة حديثة

الرسمالة التي ال تزيد عن ثالثني صفحة توضع يف آخره دون أن ُتصف  حروفهما 

وال أدري هل ذلك ألن  التسرتي يقول بسهو ، إطالقمًا! وُيعتذر لذلك بماعتذارات

سني يف طبماعة وُتقيق هذه الرسمالة النبي وحصل خوٌف سن نقد أحٍد جلامعة ا ملدر 

ة هلذا األسر لسنما سط لعني عليهما؟! وال نريد  والصغرية أ ة خماص  أن  هنماك قص 

وقد كن ما كل فنما بعض اإلخوة . لكن ه أسر سستغرب بمالنسبة يل، إسماءة الظن  بأحد

األفماضل بتحقيق هذه الرسمالة سع الرسمالة املنسوبة للشيخ املفيد يف نفي السهو 

وقد ، لنرشمهما ـ كوجهتي نظر حمرتستني ـ يف جمل ة االجتهماد والتجديد؛ عن النبي

، وال أدري ملماذا، لكن ه اعتذر بعد ذلك، عمل هذا البماحث العزيز عىل املوضوع

مهما ة التي نتفه  ونحن ، فربام كمان خمائفمًا أو قلقمًا سن األسر أو له ظروفه اخلماص 
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ق يقوم بتحقيق هماتني  ب بأي  حمق  لنرشمهما يف جمل ة االجتهماد ؛ الرسمالتنينرح 

نسأل اهلل التوفيق لنرش اآلراء االجتهمادية املختلفة لكبمار العلامء ، والتجديد

هم الطبيعي عىل األجيمال الالحقة دون ، رضوان اهلل تعماىل عليهم أمجعني فهذا حق 

 .انتقمائي ٍة أو متييز

ة العص، ونتيجة هذا التفسري مة لبماب السهو يف وقع القمائلون بشمول نظري 

وحماولوا ، ـ بام فيهما املوضوعمات العملي ة الرشعي ة ـ يف بحث وُتليل املوضوعمات

تهما فالبد  سن تأويلهما بتأويٍل يرفع هذا ، اعتبمار أن  هذه الرواية تنمايف العصمة وأدل 

 :وأمه هما وأشهرهما، وذكروا هنما بعض املحماوالت، اإلشكمال فيهما

ال أن ه مل يلتفت ، لك سن بماب تعليم الغريالقول بأن  اإلسمام فعل ذ أ ـ

، فهو يعلم بواقع احلمال لكن ه فعل ذلك لكي يلتفت اآلخر سثالً ، للموضوع

، ويشري له إىل عدم وجوب إخبمار اآلخرين، فيمسح اإلسمام بعد ذلك، فيسأله

 .وهذا تفسرٌي تبن ماه العديد سن العلامء

ط عىل الرواي ة إسقماطماً ولي  يف الرواية سما لكن  هذا التفسري حمض تأويل ُسسقر

وإن ام هو افرتاض تم  اسقماطه عليهما هبدف حمماولة ، يشري إىل هذا املوضوع أصالً 

ة وبني سفماد هذه الرواية وإال فأي  شخص يقرأ ، التوفيق بني أدل ة العصمة العماس 

هذه الرواية ينسبق إىل ذهنه أن  اإلسمام مل يكن يدرك بأن ه ترك هذه اللمعة ومل 

ث البحراين هذا التفسري للرواية حني قمالوربام ملما قلنماه . لهمايغس : استبعد املحد 

 .(87: 1)وال خيفى ُبعده( )احلدائق النمارضة 

ق النجفي وغريمهما ـ  ب ـ كام حماول بعض العلامء ـ كمالفماضل اهلندي واملحق 

غسل القول بأن  الرواية ال تشري إىل أن  الرجل قد أصماب يف زعمه أن  اإلسمام مل ي

 .تلك اللمعة
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فإن ه لو مل يكن قد أصماب فام سعنى رد ة فعل ، وهذا سما يبدو يل حمماولة غريبة

اإلسمام بماملسح عليهما بعد إخبمار الرجل له؟ وهل يفهم القمارئ العمادي هذه 

االحتامالت عندسما يقرأ هذه الرواية؟ وملماذا خيربنما اإلسمام الالحق هبذه احلمادثة؟ 

ما تأويالت تريد فقط الفرار بأي  طريقة سن أزسة سنمافماة هذه الرواية  أعتقد أهن 

 .للعصمة

أن  السيد حممد بماقر الصدر فهم الرواية بطريقة عمادية يف كيف وهلذا الحظوا 

 وهلذا؛ للواقع سطمابقماً  اخلرب كون الرواية ظماهر أن  .. ): حني قمال، بحثه الفقهي

 وهذا، اللمعة تلك سسح السالم عليه أبماه أن   ذيلهما يف عليه السالم اإلسمام ذكر

 .(11: 1)بحوث يف رشح العروة الوثقى  (..املخرب أخرب كام وجودهما يعني

ث البحراين ، وهنماك حمماولة ثمالثة ذكرهما بعض العلامء أيضماً  ج ـ سثل املحد 

وهي أن  اإلسمام مل يكن قد أهنى غسله عندسما رآه ، (87: 1)احلدائق النمارضة 

وأنما بعُد مل ُاكمل ، بمعنى أن ني أعلم بماألسر، تسكت ملماذا مل: وهلذا قمال له، الرجل

 .غسيل

فإن ه لو كمانت القضي ة كذلك فلامذا قمال ، ولكن  هذا التفسري غري واضح أيضماً 

ثم قمام بمسح اللمعة بعد إخبمار الرجل؟! إن  ، سما كمان عليك لو سكت: له اإلسمام

ثم سما ، علمني بذلكوال حماجة ألن ت، هذه اجلملة سعنماهما أن  سكوتك سرب ر رشعماً 

ة عن األب حينئٍذ؟ وسما اخلصوصي ة يف  الفمائدة يف نقل اإلسمام االبن هذه القص 

املوضوع؟ يبدو يل أن  سبب هذه التكل فمات هو شعورهم بأن  هذه الرواية تنمايف 

وإال لو ترك األسر عىل الفهم العريف املنسبق لدى أي  قمارئ بعيد عن ، العصمة

. صمة سما أظن ه كمان سضطراً للذهماب خلف هذه التفماسريتأثريات أيديولوجيما الع

اً   .نعم الرواية غري رصُية وال هي بمالنص  يف املوضوع لكن هما ظماهرة جد 
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علم اإلسمام وخطئه يف : وهو االجتماه الذي يربط الرواية ببمايب :اَّلجتاه الثاين

 وهذا هو االجتماه الصحيح سن وجهة نظري يف فهم، املوضوعمات ال ببماب السهو

وأن  اإلسمام ال يعلم ، فمالرواية تفيد ربط القضي ة بمالعلم بماملوضوعمات، هذه الرواية

بر أن  املماء وصل إىل ، ألن ه ال يعلم بمالغيب؛ بتامم املوضوعمات
س  فهو اغتسل فرحر

فماخلطأ ، ألن  املفروض أن  شغله اليقيني فرض عليه الفراغ اليقيني؛ متمام ظهره

ق الفراغ ال ر ُتق  ال أن ه نيس أن ، يقيني الذي هو سوضوع خمارجيحصل يف تصو 

لكن  الرجل ألفت ، وأرجو التدقيق جيدًا(، يوصله إىل متمام ظهره )وفرٌق بينهام

فحصل له علٌم بعد ُحسبماٍن غري ، نظره إىل أن ه مل يوصل املماء إىل متمام ظهره

ما ال تثبت ارتكمابه لذنب، فال ُتنمايف الرواية العصمة، صحيح  وال، بمعنى أهن 

فإن ه لو كمان ؛ ولكن هما تنفي علمه بمالغيب، وال سهوه عن يشء، تبليغه للدين خطأً 

وسما أخطأ يف تقدير ، يعلم الغيب سما جهل بقماء سقدار سن ظهره مل يصله املماء

 .وصول املماء إىل ظهره

، فهي تنفي العلم بمالغيب سن جهة، وهذا هو الفهم األقرب هلذه الرواية

ال أصل العصمة املتفق ، مات اخلمارجي ة سن جهة ثمانيةوتنفي العصمة يف املوضوع

وكلتما هماتني املسألتني )العلم بمالغيب ـ العصمة يف املوضوعمات اخلمارجي ة( ، عليه

 .حمل  خالف بني علامء اإلسماسي ة أنفسهم إىل يوسنما هذا كام هو سعروف

 :وبناءا عىل هذا التفسري

وأن ه يعلم بعض ، طلقماً ـ فإذا بنى شخص عىل عدم علم اإلسمام بمالغيب س 2

. فيكون سضمون هذه الرواية صحيحماً عنده سن هذه النماحية، الغيب دون بعض

ة بمطلق الغيب ، ونحن سبق أن قلنما بأن  األرجح عدم ثبوت علم النبي واألئم 

وأن  هذا ـ بعد فقدان الدليل العقيل احلماسم هنما ـ هو الواضح سن كتماب اهلل تعماىل 
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ح سما وافقهما، خبمار املتعمارضة يف هذا املوضوعوالذي عليه ُتعرض األ ، فريج 

ة  الكتماب فال سمانع سن عدم اط العه عىل بعض ، بقمانون الرتجيح بموافرقر

أو عدم ، كعدم علمه بوجود زيد يف الشمارع الفالين اآلن، املوضوعمات اخلمارجي ة

ا فإذ، سعرفته ببعض الفنون واملهن سثل النجمارة واحلدادة واخليماطة وغري ذلك

ه إىل اهلل تعماىل، احتماج هلذه املعرفة لسبٍب أو آلخر واهلل ، فإن ه قمادر عىل التوج 

وسرية األنبيماء واألئمة قمائمة عىل ، يستجيب له بإعالسه بام ُيتماج إليه إن شماء اهلل

هذا . التعماسل سع األسور بمالطريقة العمادية هذه وترتيب اآلثمار عىل هذه الطريقة

 .رواية بمسألة العلم بمالغيبسن نماحية ارتبماط هذه ال

وإذا بنى شخص عىل عدم عصمة النبي أو اإلسمام يف املوضوعمات  ـ 1

فهذه الرواية تصبح سقبولًة ، اخلمارجي ة بام فيهما املوضوعمات اخلمارجي ة الرشعي ة

ما إذا قمال بماستحمالة خطأ اإلسمام يف املوضوعمات اخلمارجي ة، عنده متماسماً  ال سيام ، أس 

وجيب عليه أن يقمارن بينهما ، ن  هذه الرواية تعمارض استنتماجماتهفإ، الرشعي ة سنهما

ته  .ليصل بعد ذلك إىل النتيجة النهمائي ة؛ وبني أدل 

بل البد  ـ ملعرفة سوضوع ، ال يصح  النظر إىل هذه الرواية لوحدهما، وسن هنما

علم اإلسمام وسسألة خطئه يف املوضوعمات اخلمارجي ة ـ سن النظر املجموعي لكماف ة 

ثم القيمام بقراءة ، والتي سنهما هذه الرواية، ص املتعل قة هبذا املوضوعالنصو

ما أخذ هذه الرواية لوحدهما ، سستوعبة وسقمارنة للخروج بماستنتماج هنمائي أس 

أو بمالعك  أخُذ سسألة ، ثم تأويل الروايمات األخرى أو طرحهما، واحلكم وفقهما

ثم عند ، ألسر املسل مالعصمة يف املوضوعمات اخلمارجي ة أو علم اإلسمام بمثمابة ا

فكل  هذه ، فهذا خطأ سنهجي كبري، الوصول إىل هذه الرواية جيري تأويلهما

الروايمات جيب أن توضع ـ سع النص القرآين واحلكم العقيل ـ للوصول سن 
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هذه نظرة سوجزة يف هذه . خالل رؤية جمموعي ة سقمارنة ونقدي ة إىل نتيجة هنمائي ة

 .العلم عند اهللو، الرواية والتفصيل يف حمل ه

 أسباب قلق بعض العلماء واملفّكرين من العرفان والتصّوف  

 وأبرز، له واحد  منهًم مؤّيد: العرفان يوجد اجتاهان ِف اَلوقف من: السؤال 

، الشريازي واإلمام اخلميني والعالمة الطباطبائي وغريهم اَلتأهلني اَلؤيدين صدر

ما : وسؤاِل. التفكيكيّة واَلدرسة لشيخيّةا اَلدرسة ِف كًم واَّلجتاه اْلخر معارض

 موقف يقفون هؤَّلء جعل ـ بًم فيها اَلذهبيّة ـ مما العقائد ِف العرفان تأثري هو

َّل  العقائد من شيئاا  يرفض العرفان هل التكفري؟ إىل أحياناا  يتعّداه بل، الرفض

 كرينشا ذلك؟ عىل اْلمثلة بعض برضب اُجواب يكون أن حبّذا سيًم اَلذهبيّة؟

 .أدامكم اهلل، جهودكم لكم

 لعل  بإسكماين أن أوجز أهم سصمادر القلق عند بعض علامء املسلمني سن

، ويف السلوكيمات ثمالثة، ويف املنهج أخرى، يف النتمائج تمارةً ، العرفمان وأفكماره

 :وأخترص ذلك بماآليت

وجود بعض األفكمار واآلراء التي ذهب إليهما بعض العرفماء وبعض  ـ 2

ما ختمالف العقمائد الديني ة التي ، الفالسفة ثون والفقهماء أهن  ون واملحد  ويعترب املفرس 

حت هبما النصوص والذي خيمالف رصيح ، سثل القول بماملعماد الروحماين فقط، رص 

الذي خيمالف ـ سن ، وسثل القول بقدم العمامل، سئمات النصوص القرآني ة واحلديثية

ح ين أيضماً ـ سما رص  ، ت به الكثري سن النصوص الدينيةوجهة نظر الفقهماء واملفرس 

ة اجلرب ، وسثل القول بأن  اآلخرة بماطن الدنيما وليست هنماية زسني ة هلما وسثل نظري 
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ل اهلل إىل آلة سسلوبة  ما ُتو  العيل  التي فهمهما بعض املتكل مني والفقهماء عىل أهن 

 .اإلرادة

ما ولعل  سن أكثر القضمايما قلقمًا قضي ة )وحدة الوجود( التي محلت سعه

ثون سن نظري ة ، التبماسمات كثرية ال حدود هلما ون واملحد  فقد فهم الفقهماء واملفرس 

وسن ثم  ، وحدة الوجود ـ سهام غل فهما العرفماء فيام بعد ـ أن ه ال يوجد غري اهلل تعماىل

وهذا إنكمار لكل  سعماين الصفمات الفعلية ، فكل  اخللق لي  شيئمًا آخر غري اهلل

إن  ، وإبطمال لكل  املنظوسة الدينية، ر ملعماين العقماب والثواببل إنكما، اإلهلي ة متماسماً 

ولي  مجيعهم ـ يعتربون أن  عرفماء وحدة الوجود ، الفقهماء ـ وطبعماً بعٌض سنهم

وهلذا وجدنما ، قد تالعبوا بماأللفماظ كي ينجوا سن الترصيح بحقيقة سعتقداهتم

 والظهور كل  هذه الفوىض وكل  هذا الغموض يف كالسهم يف قضي ة التجيل  

والوحدة التشكيكي ة والفيض ووحدة الوجود والوحدة الشخصي ة والكثرة يف 

عني الوحدة والوحدة يف عني الكثرة وغري ذلك ممما ال يفقه روحه وجوهره أكثر 

وال يعرفون سنه سوى األلفماظ التي لو ، داريس الفلسفة والعرفمان أنفسهم

ثم ، أو ألعمادوا لك الكالم نفسه، مسألتهم عام  وراءهما لتماهوا وعجزوا عن الكال

 .وبأن ك حمجوب وغري ذلك سن الكلامت، تسل حوا بأن  املطلب دقيق ولن تفهمه

إن  سعنى هذه املنظوسة هو إبطمال الرؤية الدينية الواضحة املوجودة يف الكتب 

فام سعنى أن ه ال وجود سوى هلل ، الساموية التي بني أيدينما بام فيهما القرآن الكريم

نحن وجود ظيل  : يقولون لك، نحن سوجودون بمالبداهة: وعندسما تقول هلم، داً أب

وغري ذلك سن الكلامت التي ، نحن رتبة وجودي ة ضعيفة: أو يقولون لك، جممازي

ما لعٌب عىل األلفماظ ال سعنى هلما سوى إنكمار اخللق  يعترب بعض الفقهماء أهن 



 ............................................... 51 

فكرة وحدة الوجود تبحث عند وهلذا جتد ، واخلمالقي ة وإثبمات أن  كل يشء هو اهلل

حيث يوجد بحث يف إحلماق ، الفقهماء يف كتماب الطهمارة عند تعداد النجماسمات

ال؟ بل هنماك كالم رصيح للسيد اخلوئي يف  والقمائلني بوحدة الوجود بمالكفمار أ

بعض رسمائله التي نرشت يف أواخر سوسوعته بمالطبعة األخرية ـ رسمالته يف 

ح فيه بأن  سما يُ  فهم سن ابن عريب يف كلامته املتصلة بقضمايما سن هذا اإلرث ـ يرص 

 .النوع هو كفر

ون كثريًا فكرة الوصول إىل  وسن مجلة املفماهيم التي يقلق سنهما الفقهماء واملفرس 

حيث ُيبدي بعض الفقهماء حسماسية سن تعماطي العرفماء سع هذا ، اهلل تعماىل

صفمات اهلل ويستجمع  وأن  العمارف يصل إىل اهلل ويفنى يف اهلل ويأخذ، املوضوع

وغري ذلك سن التعمابري ، ويصبح هو اهلل يف سقمام الفعل، األسامء والصفمات اإلهلي ة

ما ليست يف جوهرهما ـ لو تركنما لعبة األلفماظ ـ سوى  التي يرى بعض الفقهماء أهن 

ر ولو غري سستقل  ، دعوى الربوبي ة فضالً عن أن  ، آلحماد العرفماء، بشكل سصغ 

العرفماني ة واإلنسمان الكماسل ُيفهم سنه يف بعض األحيمان أن  حديثهم عن الوالية 

ة ، سنزلتهم أعىل سن كثري سن األنبيماء م يريدون أخذ سواقع األنبيماء واألئم  أو كأهن 

 .وسقماسماهتم ألنفسهم

وسما يثري التيمار النيص  هو سما يعتربه دخوالً لألفكمار غري اإلسالسي ة يف اإلسالم 

م يقو، نتيجة الفتوحمات والفماريس لون بأن  سراجعًة رسيعة للعرفمان اهلندي إهن 

والعرفمان األفالطوين واألفلوطيني واالسكندراين والتيمارات الصوفي ة يف 

تكشف لك عن تطمابق األفكمار سع العرفمان اإلسالسي أو ، املسيحية واليهودي ة

تالقيهما بحيث ينتمابك الشك  يف أن ه تم  استحضمارهما بعينهما لتُسقط عىل النص  

لديني )أحد اإلخوة يكتب اليوم رسمالة سماجستري حول املقمارنة بني العرفمان ا
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ث عن حقمائق سدهشة سن وجهة نظره(، اهلندي واإلسالسي وأبرز سثمال ، ويتحد 

عنيت حكمة ، يذكرونه عىل ذلك سما يعترب يف العرفمان والفلسفة سفخرًة وسفصالً 

املقمارنمات تثبت أن   حيث إن  ، التي أتى هبما السهروردي بشكل بمارز، اإلرشاق

 إن ام أخذه سن خمطوطمات وكتب الفلسفة الفهلوي ة التي تعرب  
تربره يف ُكُتب ه  عمدة سما كر

وكل  تلك النظري مات التي صماغهما يف ، عن حكمة إيران وبالد فمارس القديمة

ة النور مل يكتشفهما بنفسه وهذا سما ، بل أخذهما سن فالسفة إيران القدسماء، نظري 

إضمافة إىل اعتقماد بعض . كثر سن املجمال الفلسفي والعرفماينخييف أكثر فأ

النماقدين للعرفمان بأن  قداسى العرفماء قبل اإلسالم وقداسى الفالسفة مل يكونوا 

ث عنه نصوص القرآن الكريم دين أو مل يكونوا يعبدون اهلل الذي تتحد   .سوح 

ر سن ال ثني يعتربون أن  اجليل املتأخ  عرفماء حماول إن  بعض الفقهماء واملحد 

وسن يريد أن يكتشف حقيقة العرفماء ، واللعب عىل األلفماظ، تلميع الصورة

فعليه النظر يف النصوص األصلي ة هلذا العلم والتي تعود إىل عصور السهروردي 

وهنماك ، وبمايزيد البسطماسي واحلالج وابن عريب وسيد حيدر اآلسيل وأسثماهلم

ف والعرفمان اليومسيجد شيئماً مل يط لع عليه أكثر املعجبني  وقد يدهشه ، بمالتصو 

 .إن مل يستخدم سالح التأويل وسقولة الشطحمات وأسثمال ذلك

ثني، طبعماً  ين واملحد  وال ، أنما أنقل وجهة نظر فريق كبري سن الفقهماء واملفرس 

وإن ام نحل ل أسبماب رفض كثري سن العلامء هلذا ، أريد أن أؤي د أو أعمارض اآلن

لكن يف املقمابل هنماك الكثري سن العلامء ، يف اإلسالماملذهب الفكري والروحي 

بل هم سن العرفماء والفالسفة ويف الوقت ، الذين ال يرون يف العرفمان سشكلة

ين  .عينه هم سن الفقهماء واملفرس 

فة بشكل سبمالغ به ـ سن وجهة نظر الكثري سن  ـ 1 قيمام العرفماء واملتصو 
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ين ـ هبدر حرس ثني والفقهماء واملفرس  ة النصوص واستخدام هنج التأويل املحد 

ة ة أو تفسريي  األسر الذي يفتح بماب ، املفرط املتعمايل عن أي  قماعدة لغوي 

وكل  شخص يقول لك بأن ني انكشف يل سعنى سن هذه اآلية مل ، املزاجي مات

قمال لك بأن  ، وإذا طمالبته بمرجعي ٍة نحتكم إليهما سن لغٍة أو عقل، ينكشف لك

، وال ُيطمالرب بمالدليل، ن اللغة واملجماز واألدب وغري ذلكفهم العمارف ستعماٍل ع

ُم االستدالل خشبي ة فون لك عرشات التفماسري التطويعي ة والتأويلي ة ، وقردر فيصف 

ماً هلما، التي ال شماهد هلما سن كتماٍب أو سن ة  ..وإن ام خُيضعون النصوص إخضماعمًا فج 

ون وحمدثون( يبدون ق لقمًا كبريًا إزاء سما يعتربونه إن  التيمار النيص  )فقهماء سفرس 

ين مني واملفرس  وهم إذ يرون أن  املتكل  ، تالعبمًا يف النص  الديني بطريقة غريبة جداً 

ثني سمامهوا يف ذلك أيضماً  م يظل ون أفضل حماالً بكثري سن العرفماء  ،واملحد  إال أهن 

فة ونظرة عمابرة عىل أعامل ابن عريب وسيد حيدر اآلسيل تكشف هذا . واملتصو 

م رؤية يف فهم ، الواقع الرهيب لر اعتمد نظري ة املجماز وقد  فماملتكل م عندسما أو 

ما العمارف فرؤيته هي نف  اد عماءاته غمالبماً ، النص وقد ال جتد عنده برهمانماً ، أس 

صماً يف تأويل النصوص مًا بقدر سما جتد عنده ختر  ْت ﴿: فقوله تعماىل، تفسريي  َقده

: وقوله تعماىل، قة بماحلجب النوراني ة والظلامنيةيصبح عىل عال ﴾َقِميَصُه ِمن ُدُبرٍ 

ا﴿ يصبح سعنى األرض هو النف  اإلنسماني ة ولي   ﴾إَِذا ُزلِْزلَِت اْْلَْرُض ِزلَْزاهَلَ

يصبح سعنماه القلب  ﴾فِْرَعْوَن َعاَل ِِف اْْلَْرضِ  إِنه ﴿: وقوله تعماىل، هذه األرض

واالحتكمام بني يدهيما ولو وهكذا دون أي  حمكمة يمكن الرجوع إليهما ، الفماسد

وإن ام يسندون ذلك ألنفسهم ، كمانت هي األحماديث الصحيحة املعتربة

هذا األسر يسب ب قلقماً إن   .األسر الذي يفتح عىل فوىض غري ستنماهية، وكشوفماهتم

ين ثني واملفرس   .كبريًا للتيمار النيص  التفسريي املتمثل بعدد كبري سن الفقهماء واملحد 
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عض علامء التيمار النيص  لدهيم سوء ظن  ببعض العرفماء واملشكلة أن  ب

فة م أدركوا خطورة أفكمارهم وعدم سقبولي تهما فعمدوا إىل ، واملتصو  فريون أهن 

وتشب ثوا ببعض املروي مات الضعيفة جداً التي ، وجوه اخرتعوهما لتفسري النصوص

ا أنفسهم فأبدو، قد تكون سن رواية سمابقيهم املوضوعة عىل النبي وآله وصحمابته

م يملكون نظري ًة يف فهم النص   صمات ال ، وكأهن  وليست لدهيم سوى جمموعة ختر 

ويأيت سن ، إن  كل  حرف يف القرآن هو أسم أسثمالكم: فمابن عريب يقول لك، أكثر

، يلملم كلامت سبعثرة له لكي يقول لنما بأن  ابن عريب يملك نظري ة يف فهم النص  

ما احلقيقة فلي  هنماك يشء سن وإن ام قمام القونوي والقيرصي وابن تركة ، ذلك أس 

اإلصفهماين وصدر الدين الشريازي وغريهم بمحماولة مللمة سما قماله ابن عريب 

 .وتقديمه جلمهور املسلمني عىل أن ه رؤية عقالني ة للوجود واحليماة والنصوص

ر سن الفرائض الدينية  ـ 3 ف حمماولة للتحر  اعتبمار الفقهماء أن  التصو 

ة أكرب سنهما اليوم، ف الرشعي ةوالتكمالي ، وهذه سعركة كمانت سوجودة قدياًم بقو 

ورغم أن  العرفماء قد أحدثوا ، وقد عرفهما العرص العبمايس والعرص الصفوي أيضماً 

الً كبرياً يف أنصمارهم سن هذه النماحية حتى صماروا يعتربون االلتزام الفقهي  ُتو 

ال أن  بعض الشكوك سما تزال إ، رشطمًا يف سالسة العملية الكشفية والعرفمانية

ف والعرفمان بماجلمانب الفقهي والرشعي  .تراود بعض الفقهماء سن استهمانة التصو 

ل ، وكذلك قضمايما حمب ة الصبي  األسرد، عترب قضي ة املوسيقى والغنماءوتُ  والتغز 

سة الفقهي ة ، وغري ذلك، وبماخلمر وأنواعهما، بماملرأة ومجماهلما سن عنمارص قلق املؤس 

 .عماطي العرفماء سع امللف  الرشعيسن طريقة ت

 :وَّل بّد ِل أن أشري هنا إىل

ستُهما خمترصة جداً  :أوَّلا  ، والوقت ال يسمح بمالتفماصيل، إن  الصورة التي قد 
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ة ولي  املذهبي ، وقد أخذت بعني االعتبمار املشهد عىل املستوى اإلسالسي عماس 

ة فقط  .خماص 

ين ت :ثانياا  ، قبل النقماش بشكل واضحإن  بعض سالحظمات الفقهماء واملفرس 

لكن  بعضهما اآلخر هو سشكلة حقيقي ة ُتتماج أن ، والوقت ال يسمح بمنماقشتهما

ًة أكرب ي  ولعل  أبرزهما ـ سن وجهة نظري ، يوليهما أنصمار االجتماه العرفماين أمهي ة وجد 

في الذي ُيتهم به العرفماء  .ـ هي عالقة العرفمان بمالنص  وإشكمالي ة التأويل التعس 

ن  اجلمانب الروحي يف العرفمان هو سدرسة سماسية ال ينبغي احلط  سنهما إ :ثالثاا 

إن  التجربة الروحية هي رصيد رائع ، نتيجة املوقف سن النتمائج املعرفي ة للعرفماء

ما التجربة املعرفي ة للعرفماء والتجربة التفسريي ة هلم يف ، يستحق  االستزادة سنه أس 

ز دل والنقماشفهي التي تقع سوقع اجل، عالقتهم بمالنصوص . بشكٍل أكرب وسرك 

ة  .وللكالم تتم 

ة اروالتولقرآن اهلل يف احلفظ بني اإشكالّية مسيحّية حول متييز   

 واإلجنيل

 مل أ: خرىأ ةوبعبار ؟نجيل()التوراة واإل ةسفت الكتب اَلقّد رّ َلاذا حُ : السؤال

وهو ن آرفكًم حفظ الق ؟نآد بحفظ القرن ُيفظها كًم تعهّ أيكن باستطاعة اهلل 

ذلك  دّ َّل عُ إو، اْلخرين ني السًمويّ نين ُيفظ الكتابأوجب ، الكتاب السًمويّ 

، ةحد الكتب اَلسيحيّ أوردت ِف  ةص شبههذا ملّخ . و غري ذلكأ اا و نقصأ اا عجز

 فًم هو تعليقكم؟

 ثنما سرارًا عن أن  الدخول يف سعرفة أرسار الفعل اإلهلي اجلزئي سبق أن ُتد 

فنحن ؛ وأن  قيماس اهلل علينما يف كل  التفماصيل أسٌر غري صحيح، ةأسٌر بمالغ الصعوب
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وكذلك نحكم عىل ، وال نحكم عىل فعله مم ما ال نراه، نعرف فعله مم ما نراه سنه

إال ، وال نحكم عىل غمايماته مم ما ال نعرفه بطريق علمي دقيق، غمايماته ممما يقوله هو

ة ما تفماصيلهما فام، بنحو العنماوين الكل ية العماس  زال سن العسري جداً الدخول فيهما  أس 

 .وإن مل يكن سستحيالً يف بعض احلماالت، واكتشماف أرسارهما

أو ، ولي  سن الرضوري أن نفرس  سما وقع سع الكتب السمابقة بأن ه عجٌز إهلي  

سة بل قد تكون سيماسته ترك اخللق يف األعم األغلب عىل ، نقٌص يف سماحته املقد 

ل إ، قمانون الطبيعة د يف القرآن . ال يف بعض احلماالتوعدم التدخ  ما ملماذا تعه  أس 

 .فال أعرف السبب فيه، دون غريه

نما أن نسأل املستشكل ـ صماحب الكتماب املسيحي الذي أرشتم  لكن سن حق 

د وكتمابه وقد : إليه ـ بعضر األسئلة وليت سع صدره لنما ملماذا سمح اهلل بظهور حمم 

قصمًا أو عجزاً؟ ملماذا سمح بظهور كل  )ضل ل( املليمارات سن اخللق؟ أال يعد  هذا ن

د اهلل بحفظ وحدة  ت عن طريق املسيحي ة؟ ملماذا مل يتعه  ة التي صد  الفرق الضمال 

ويتيهون يف تفسري ، بل تركهم ينقسمون إىل سئمات الفرق عرب التماريخ، املسيحي ني

د بحامي سة عندهم ويسفكون دسماءهم بينهم؟ ملماذا مل يتعه  ة النصوص الدينية املقد 

لوهنما كام يشماؤون؟ ملماذا  تفسري النصوص الدينية بل تركهما ألعوبًة بيد البرش يتأو 

ترك اهلل املسيحيني يف القرون الوسطى ليبلغ احلمال بأحد بمابماواهتم ـ كام قيل ـ أن 

وُيماكمه بمنطق حمماكم ، وخُيرج جث ته ويضعه عىل كريسٍّ ، ينبش قرب بمابما سمابق

عىل محماية دينه سن كل  هذا؟ هل يف ذلك عجز أو التفتيش؟ أمل يكن اهلل ليقدر 

 نقٌص سنه؟

لي  يف األوسماط ، ملماذا يسمح اهلل اليوم بمانتشمار ظماهرة اإلحلماد يف العمامل

بام ، بل يف خمتلف األوسماط الدينية عىل وجه الكرة األرضي ة، املسيحي ة فحسب
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م نهم وسق، سلب العديد سن املؤسنني بمالديمانمات إيامهنر ض تدي  سماهتم وعر  د 

حيث ُيعرف بعض امللحدين ـ سثل ، لسخرية بعض امللحدين واستهزائه

الذي كمان يفلسف سخريته بمالدين بمالقول بأن  ، م(1222كريستوفر هيتشنز )

السخرية سن املعتقدات هي سن األشيماء الرضوري ة ـ يعرف بعض امللحدين 

كبعض ، يبماستخدام سنطق السخرية واالستهزاء أكثر سن سنطق البحث العلم

املؤسنني أيضماً سع األسف؟! هل يعجز اهلل عن أن يوقف املد  اإلحلمادي أم هو 

وسما نجيب به فيهما يصلح يف ، نقٌص فيه؟ إن  هنماك املئمات سن سثل هذه التسماؤالت

 .أغلب األحيمان للجواب به عن التسماؤل املشمار إليه أعاله يف سؤالكم

ما بعض البماحثني سن املسلمني إن ني أعتقد بأن  هذه الطريقة التي يعمالج هب

بل غمالبمًا سما ؛ واملسيحيني واملُلحدين وغريهم قضمايما الفعل اإلهلي غري سوف قة

فهنماك سن يقول بأن  ، فلي  كل  سما ال أفهمه فهو بماطل؛ تكون انتقمائي ًة وستحي زة

نظرية الثقوب السوداء كمانت حتى زسٍن قصري واحدًة سن أشهر القضمايما 

تم  تبن يهما اليوم سن قبل  إىل أن، سخريًة يف األوسماط العلمي ة وأكثرهما، املضحكة

، إن  تواضع العقل وإقراره بأن ه ال يفهم بعض األشيماء.. الكثري سن العلامء

)فهمي لعدم و وخوضه غامر البحث العلمي ممي زًا بني )عدم فهمي ليشء(

ثبوته  )ثبوت عدسه عندي( )وعدمو وأيضمًا بني )ثبوت اليشء عندي(، اليشء(

يمكن أن ختل صنما سن الكثري سن ، وال ثبوت عدسه عندي( هو رضورة سنهجي ة

فال أقفز ، فوىض اإلشكمالي مات املتنماثرة هنما وهنماك يف البحث الفلسفي والكالسي

وال سن )عدم فهم اليشء( إىل )فهم ، سن )عدم ثبوت اليشء( إىل )ثبوت عدسه(

 .بطالنه وعدسه(

رك سن هذا اليشءعدم ثبوت يشء عندك ُي ،نعم لكن ه ال يسمح لك بإلزام ، ر 
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فكثريًا سما يكون هنماك ، اآلخرين أو إلزام عقلك بأن  هذا اليشء لي  بموجود

 .)مل يوجد(و فرٌق بني )مل أجد(

 همّمن ال يرتبط ب هاوصدور، الوحيبعالقة املعجزة   

 أو بالغية موهبةا  اهلل يعطي َّل َلاذا والوحي؟ اَلعجزة بني العالقة ما: السؤال 

 بالوحي؟! مرتبطاا  الشخص هذا يكون أن دون البرش ْلحد طبّية

ة بني املعجزة والوحي فقد ُيوحى إلنسمان وال ، ال عالقة سبمارشة ورضوري 

ة أو ، تكون له سعجزة فماملعجزة ليست سرتبطة سنطقي مًا بمبدأ الوحي أو بمبدأ النبو 

ة شخص أو  عنرصاً  ماإن ام يأيت دور املعجزة بوصفه، غريمهما سن عنمارص إثبمات نبو 

عندسما تكون هنماك حماجة لعملي ة اإلثبمات هذه ، له عند اهلل إسماسته أو سقمامٍ 

بأي  سعنى سن ، فلي  كل  سن يوحى إليه يلزم أن تكون له سعجزة، لآلخرين

فيام املعجزة ، ألن  الوحي عالقة بني اهلل واإلنسمان؛ املعماين أخذنما سفهوم الوحي

سن حيث عنرص ، وسمائر النماس (..عالقة بني اإلنسمان )النبي واإلثبماتية هي 

 .إثبمات ارتبماط النبي بماهلل تعماىل وقوله فيام يقول عن اهلل سبحمانه

ال يوجد أي  سمانع سنطقي سن أن تثبت لشخص سعجزة وال ، ووفقماً لذلك

 فقد يمنح اهلل إنسمانمًا سعجزًة ولو كمانت هذه املعجزة، يكون أيضمًا مم ن يوحى إليه

فربام يكون هنماك سؤسن ، ومل يكن هذا الشخص نبيمًا أو وصي ماً ، مم ما ال يعلم به أحد

إن ه ال يوجد ، صمادق فقري يرزقه اهلل سماالً عرب وضع يده عىل الرتاب ليصبح ذهبماً 

ث علم الكالم ، يشء ُيثبت استحمالة هذا األسر سن النماحية الذاتية وإن ام ُتد 

ة الديني عن ربط املعجزة بمالوحي س عي االرتبماط بماهلل ـ عرب النبو  ن زاوية أن  سد 

ته  نه اهلل سن املعجزة ليقيمهما للنماس دليالً عىل نبو  أو نحوهما ـ ال يمكن أن يمك 
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ألن  هذا التمكني فيه ـ سن وجهة نظر املتكل مني املسلمني ـ تغرير سن اهلل ، الكماذبة

ثم  فعلم الكالم ال  وسن، للجماهلني وإيقماع هلم يف الفسماد والضالل واالنحراف

لي مًا ـ أن تصدر سعجزة سن شخٍص غري نبي   لكن ه يمنع عن صدور ، ُيامنع ـ أو 

ته الكماذبة ة له أن يثبت نبو  رر  .سعجزة سن نبي  كماذب يريد بماملعجزة املُْظهر

 :وهذا كّله يعني

فقد يوحى لشخص ال ، تالزم قهري  بني الوحي واملعجزاتيوجد إن ه ال  ـ 2

وال يوجد ، وقد يملك شخص إعجمازًا ويكون مم ن ال ُيوحى إليه، سعجزة له

؛ إثبمات وقوع ذلك يف اخلمارج ُيتماج إىل دليل، نعم. دليل حماسم عىل سنع ذلك

فإن ه يثبت )اإلسكمان العمام( ، عىل خالف الوقوع، ألن  اإلسكمان ال ُيثبت الوقوع

 .كام هو سعروف، بحسب االصطالح الفلسفي واملنطقي

ماً ذاتي ماً بني املعجزة وعدم كون يرى عل ،نعم م الكالم أن  هنماك تالزسماً قهري 

البرش )مجيعماً أو املعمارصين عىل األقل  لزسن صدورهما أو خصوص سن صدرت 

سن ، عىل اخلالف الكالسي يف هذه األسور( قمادرين عليهما بتامم خصوصي ماهتما، سنه

لية القمائمة عىل قوانني الطبيع  .ةحيث قدرهتم البرشي ة األو 

، املعجزة )يف بماب إثبمات النبوات( ليست عالقة بني اهلل والنبي  فقط ـ 1

م هبما ر هلما واملُلز  بل هي عالقة إثبماتية بني النبي ، ليكون الوحي هو العنرص املرب 

ة ودعوة النماس التبماع النبي هو األسماس يف ، وسمائر النماس ليكون اد عماء النبو 

ات  .دور املعجزة يف إثبمات النبو 

يل للموضوع عىل سستوى الوعي العقيل  ـ 3 سما قلنماه هو سن حيث املبدأ األو 

لكن قد تفيد النصوص سنع صدور نوع سن املعجزات للبرش مجيعماً غري هذا ، له

ما ـ وفقماً للنص  القرآين ـ يفرتض عدم ، سثل املعجزة القرآني ة، النبي أو ذاك فإهن 
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ع  ، حمظورة عىل البرشفهي سعجزة ، إسكمان إتيمان أحد هبما عىل اإلطالق سما مل يد 

ته ة عىل نبو  ة ويكون إتيمانه بمثيل للقرآن هو املعجزة الدال  كام دل  ، أحٌد النبو 

د صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م ة حمم  ت ؛ األصل عىل نبو  ألن  سما نفته اآليمات وُتد 

ما قدرهتم سن ح، به هو قدرة البرش عىل اإلتيمان بمالقرآن سن حيث هم برش يث أس 

متكني اهلل هلم استثنمائي ماً ـ كام يمك ن سمائر األنبيماء استثنمائيمًا حلصول املعجزة عىل 

فلو فرض أن  شخصمًا ـ برصف النظر عن سسألة خمامتي ة ، أيدهيم ـ فهو غري ممنوع

ة لكمان ذلك دليالً ، وأتى بمثل القرآن كتمابماً سعجزاً ، النبوة املحمدي ة ـ اد عى النبو 

ته كون ذلك نقضمًا عىل كالم القرآن الكريم يف أن ه ال يأيت البرش وال ي؛ عىل نبو 

هتم الطبيعي ة؛ بمثله هيم يف قو  هيم يف ظرف ، ألن  كالم القرآن يراد سنه ُتد  ال ُتد 

 .املسماعدة اإلهلي ة االستثنمائي ة هلم كام هو واضح

، ألن  النبوات قد ختمت فسوف يكون هذا الكالم فرضي ماً فقط :وقد يقال

ال ألن  غري النبي  ال ؛ ثم فمعجزة سثل القرآن يفرتض أن ال يأيت أحٌد بمثلهماوسن 

بل خلصوصي ة املعجزة القرآنية سن حيث إخبمار اهلل لنما ، جتري املعجزة عىل يديه

ما لن جتري عىل يد البرش واملفرتض أن ه ال نبي  بعد رسول اهلل صىل  اهلل عليه ، أهن 

، ن اهلل شخصماً سن اإلتيمان بمثل القرآن واردفإسكمان أن يمك  . وعىل آله وسل م

ة يكشف عن عدم التمكني واملفروض أن ه سن دون التمكني ، لكن  ختم النبو 

ن أحد سن أن يأيت . االستثنمائي لن يأيت أحٌد بمثل القرآن الكريم وعليه فلن يتمك 

عي ذلك شخص ويقول بأن  هذا سن عندي، بمثل القرآن ما ، وال يمكن أن يد  وأس 

عي ذلك ويقول بأن  اهلل أوحى ذلك إيل   أن فهو غري سستحيل بلحماظ ، يد 

وإن ام ينفونه بمالحظة ، بل سيكون ذلك ُسثبتمًا لصدقه، خصوصي ة املعجزة

ة ة وختمهما، خصوصي ة ختم النبو  ويمكن ، وهذا يتبع النظريمات يف سعنى النبو 
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 .نماسبة أخرىويمكن إضمافة بعض األفكمار هنما نرتكهما مل. سراجعتهما يف حمل ه

ل العصما إىل ثعبمان، وهذا كل ه فإن ه ال يوجد يف النص  سما ، بخالف سعجزة ُتو 

كأن يصدر سن أحد األنبيماء أو ، يمنع أن يصدر ذلك سن غري سوسى عليه السالم

ة وصدور هذه املعجزة عىل يد غري النبي سوسى ال ينفي نبو  ، األوصيماء اآلخرين

د صماحبهما هبماألن  إعجماز املعجزة ؛ سوسى نفسه م بتفر  بل بفرض عدم ، ال يتقو 

أو بفرض عدم قدرة ذاك النبي ، القدرة البرشي ة عليهما دون التمكني االستثنمائي

وأهل زسمانه عليهما بحسب الظروف املوضوعي ة )تبعماً لالختالف املوجود يف 

ة املعجزات وقدرهتما اإلثبماتي ة بني علامء الكالم(  .هوي 

ـ الكريم عجماز ـ السيام إعجماز القرآن إىل أن  حقيقة اإلأن أشري أخرياً والبد  

وطبيعة هذا االختالف ، سوضوع خاليف كبري جداً بني علامء املسلمني، وجوهره

كام لو ُبني عىل ، هنما هترتك أثرًا عىل بعض النتمائج يف املوضوع الذي نتكل م عن

 .ء املسلمنيوالتي اختمارهما بعض العلام، )نظري ة الرصفة( يف سوضوع اإلعجماز

 هل وظيفة املتكّلم إثبات ما مل يرد فيه دليل شرعي؟  

 الكالم؟ وهل علم عىل الرشسة اهلجمة مرّبرات برأيكم هي ما: السؤال 

، اَلسّلمة الدينية اَّلعتقادات عىل اْلدلّة إقامة ِف تتحّدد اَلتكّلم مهمة أنّ  برأيكم

 رشعي؟ دليل فيه يرد مل ما إثبات مرحلة إىل تتعّدى أم، الشبهات نقض وعىل

فماجلدل الكالسي ، ال أعلم سماذا تقصدون بماهلجمة الرشسة عىل علم الكالم

أو علوم ، إال إذا كنتم تقصدون علم الكالم اجلديد، اليوم قمائم عىل قدم وسماق

ة . الفلسفة والعرفمان وسما شمابه كام أن  املتكل م سلزم بإقماسة الدليل عىل صح 

وكذا هو سطمالب بمالدفماع عن عقمائده بعد ، دات غريهسعتقداته أو بطالن سعتق
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ه إليهما عندسما ال تكون سقنعةً ، إثبماهتما  .وسعني  بنقد اإلشكمالي مات التي تتوج 

ة ال أن  املتكل م عليه البحث ، وقد قلنما سمابقمًا بأن  بنماء العقمائد يكون عىل األدل 

، الفضماء املحيطعن الدليل بعد العقيدة التي حصل عليهما سن الرتبية واملجتمع و

ة ولي  العك  وسع األسف فمالرصاعمات الدينية اجلدلي ة ، فمالعقمائد تمابعة لألدل 

بدل ، )وحتى غري الديني ة( كثرياً سما جتر  إىل االستدالل الالحق عىل االعتقماد

كام قد نجدهما تفر  سن ، الرتكيز أكثر عىل االعتقماد القمائم عىل استدالٍل سسبق

له اخلصم نحو  فرضي ة ال دليل عليهما سوى أن  عدم اختيمارهما قد إشكمال سج 

ة إشكمال اخلصم وكل نما سعني ون ـ نخبماً وسثقفني وعلامء دين ، يفيض إىل صح 

ـ بتصحيح هذا املسمار الذي جماء القرآن الكريم لتأكيده .. ونماشطني وتربوي ني و

 .يف رفضه للتقليد والتبعي ة والتعب د بقول اآلبماء

ما إذا كنتم تقصدون  ، البحوث الكالسي ة التي مل ترد فيهما نصوص سبمارشةأس 

فإذا كمانت ذات نتمائج سفيدة يف البحث الديني العقدي وهلما تأثريات سشهودة يف 

ة شحذ الذهن، سمائر البحوث الكالسي ة ، ومل تكن سن الرتف املضي ع للوقت بحج 

ة ما تظل  رضوري ة وسهم  سما  حتى لو مل تتنماوهلما النصوص الدينية بحسب، فإهن 

بل يف االعتقماد ، فماملتكل م ليست وظيفته البحث يف النصوص الديني ة، يرتاءى لنما

ض النص  له، الديني ً مل يظهر تعر  ، وقد تتداول املحمافل الكالسي ة سوضوعمًا سهام 

فمالقضية تتبع ، لكن  البحث الكالسي سعنيٌّ بمالنقماش فيه وإبداء رأي يتعل ق به

وضوع وسديمات تأثريه احلقيقي يف املنظوسة العقدي ة احلماجمات الواقعي ة لطبيعة امل

 .الديني ة سلبماً أو إجيمابماً 

 هل الفقر من اهلل؟  

 اهلل؟ من الفقر هل: السؤال 



 ............................................... 87 

الذي يفهم من النصوص الدينيّة أّن الفقر له سببان: 

لكن لي  ، وهو اإلنسمان نفسه، ولعل ه السبب األكثر شيوعماً  :السبب اْلّول

فماهلل وضع اخلريات يف األرض ، بل بماملعنى اجلامعي العمام، فقطبماملعنى الفردي 

كام هي التعمابري ، وأسبغ علينما نعمه ظماهرة وبماطنة، وأعطمانما سن كل  سما نريد

والغذاء للنماس كمانت عرب البرش  ءإال أن  إرادته وصول املما، القرآنية يف هذا املجمال

وا بمالفقراء واملحتماجني، أنفسهم ولو أخرجوا حقوق املسماكني ، فلو أن  البرش اهتم 

م اعتنوا بشكٍل صحيح وعلمي  هبذا األسر، واملعوزين سن أسواهلم ولو ، ولو أهن 

ة التي  ت هذه الصدقمات بأنواعهما وتم  استثامر سما شماء اهلل سن األوقماف اخلريي  سر 

هما اليوم وسقدارهما غري اهلل )واهلل وحده يعلم كم هي األوقماف املعط لة  ال يعلم كم 

ولو كمان الوسطماء يف إيصمال األسوال أسنماء يقظي ،  العمامل اإلسالسي اليوم!(يف

ولو كمانت خططنما التدبريي ة يف إيصمال املمال إىل ، الضمري وخيشون اهلل فيام يفعلون

وملما ، ملما وقع الكثري سن الفقر الذي نجده اليوم يف العمامل.. أهله سليمة وصمائبة

مان األرض يملكون ثامنني أو تسعني بماملمائة  رأينما أن  اثنني أو ثالثة بماملمائة سن سك 

مان األرض يف فقر وجوع ، تقريبمًا سن خرياهتما فيام يعيش أكثر سن نصف سك 

 .وفماقة

ر الغني  لكي ُيصل عىل املمال ولكن ه عندسما أعطماه املمال قمال له بأن  ، فماهلل سخ 

وسعرباً وإن ام جعلتك وسيلًة ، نسبًة سن هذا املمال الذي يف جيبك ليست لك

فماإلرادة التكويني ة اإلهلي ة يف رفع ، لتوصل هذه النسبة إىل أصحماهبما احلقيقي ني

ت بإرادته الترشيعي ة وهذا يعني ، التي متر  بشكل تلقمائي بماإلنسمان نفسه، الفقر سر 

أن  اهلل أراد أن يرتفع الفقر بني البرش عرب قيمام البرش أنفسهم وبإرادهتم بإطماعة 

ة القماضية بكون بعض سما يف حسمابماهتم البنكية وحمصوالهتم أواسره الترشيعي  

ة ، لغريهم سن املسماكني والفقراء واملعوزين.. الزراعي ة وغريهما وهذه نقطة سهم 
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ضنما هلما يف دروسنما التفسريي ة  .تعر 

: قمال تعماىل، وهلذا جماء يف سثل آية اخلم  أن  مخ  الغنمائم للفقراء واملسماكني

ُسوِل َولِِذي الُْقْربىَشْ  ِمنْ  َغنِْمتُمْ َواْعَلُموا َأنهًم ﴿  َوالْيَتامى ٍء َفأَنه هللِهِ ُُخَُسُه َولِلره

بِيِل إِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم بِاهللهِ َوما أَْنَزلْنا َعىل َعبِْدنا َيْوَم الُْفْرقاِن َيْوَم  َواَلَْساكنِِي َواْبِن السه

ْمعاِن َواهللهُ  فلم يقل بأن ه جيب أن ، (12: )األنفمال ﴾ٍء َقِدير  ُكلِّ َشْ   َعىلالْتََقى اُْجَ

لتمل كوه للفقري واملسكني ، خترجوا سن أسوالكم اخلم  الذي متلكونه أنتم

فماحلكم ، وهلذا وجب عليكم إخراجه، بل قمال بأن  اخلم  هو للفقري، واملحتماج

يفي الوضعي هنما )سلكية الفقري للخم ( هو الذي أوجب احلكم التكل

فألن ه سلٌك له بماجلعل الترشيعي  اإلهلي املمالك للعمامل ؛ )وجوب تسليمه اخلم (

 .صمار جيب علينما تسليمه حقوقه الرشعي ة، سلكمًا حقيقي ماً 

إِنه ﴿: قمال تعماىل، واحلق  املعلوم(، وهلذا جماء يف القرآن الكريم تعبري )احلق  

ُْم كاُنوا َقبَْل ذلَِك حُمِْسننَِي كاُنوا اَلُْتهِقنَي ِِف َجنهاٍت َوُعيُوٍن آِخِذيَن ما  ُْم إَِّنه آتاُهْم َرهبه

ْم َحقٌّ 
يِْل ما ََيَْجُعوَن َوبِاْْلَْسحاِر ُهْم َيْستَْغِفُروَن َوِِف َأْمواهِلِ يالا ِمَن الله

ائِلِ  َقلِ  لِلسه

 الهِذيَن ُهْم َعىلإَِّله اَلَُْصلِّنَي .. ﴿: وقمال تعماىل، (21ـ  27: )الذاريمات ﴾َواَلَْْحُرومِ 

ْم َحقٌّ َمْعُلو
ائِلِ َصالهِتِْم دائُِموَن َوالهِذيَن ِِف َأْمواهِلِ  11: )املعمارج ﴾َواَلَْْحُرومِ  م  لِلسه

يبي هو ، ففي أسوال املؤسنني حق  سعلوم للسمائل واملحروم، (17ـ  فبعض سما يف جر

ني تسليُم احلق  ألصحما، حق  لغريي سر زر وهذه نكتة ظريفة انتبه ، بهوألن ه حقٌّ له لر

وهي توجب فهم قضي ة الرضائب اخلريي ة يف اإلسالم وسبدأ ، إليهما بعض الفقهماء

ة جداً  السيام عىل سما أبني عليه شخصي ماً . التعماون والتكمافل والتعماضد بطريقة سهم 

ص للفقري املسلم أو الشيعي أو  سن أن  الرضائب اخلريي ة يف اإلسالم مل ختص 

ث عن حقوق الفقراء مل يقم بماإلشمارة إىل فقراء  بل، السن ي القرآن عندسما ُتد 



 ............................................... 85 

ض لقضي ة الفقر ولعنماوين الفقري واملحروم ، املسلمني أو الشيعة أو السن ة بل تعر 

ة  والسمائل واملسكني وابن السبيل واليتيم والقريب املحتماج والغريم بطريقة عماس 

كمان األداء خيتلف فيهما زسني ماً تبعماً  وإن، ملواجهة هذه الظواهر يف االجتامع البرشي

وتبعماً ألولوي ة حماجمات املجتمع اإلسالسي سن حيث املبدأ ال سن ، لألولوي مات

ى أجر، حيث التعيني وقد ُطب ق ، وهلذا ورد يف بعض الروايمات بأن  لكل كبٍد حر 

هما بماملماء والغذاء فلرياج  .عهذا املفهوم حتى عىل احليوانمات نفسهما يف إعمانتهما وسد 

ل والرئي  للفقر إن ه متن ع اإلنسمان عن أن ينزل يف ، هذا هو السبب األو 

فريفع سن سستوى عيشهم ، سستوى عيشه قليالً ليمنح بعض املحتماجني سن سماله

ة الكبرية الفماصلة بني طبقمات املجتمع حتى لو مل يمكن إلغماؤهما متماسماً  ، لرُتدم اهلو 

إ نَّ اهللَّر ): سمام عيل عليه السالمولعل  هذا هو سعنى احلديث املنقول عن اإل

يٌّ 
ن  رٌي إ الَّ ب امر ُستِّعر ب ه  غر

ق  ماعر فر  فرامر جر
 
اء رر اتر اْلُفقر  أرْقور

 
يرماء
ال  اأْلرْغن  ضر يف  أرْسور مانرُه فررر ، ُسبْحر

ماىلر  اهللَُّ ترعر ل ك ور ْن ذر ُلُهْم عر
مائ  ُه سر دُّ  .(جر

ل اإلهلي أحيمانمًا إليق :السبب الثاين ماع الفقر والعوز والضيق عىل بعض التدخ 

 :وهذا سما يرشحه القرآن عىل أن ه نماتج عن عماسلني، النماس

وهذا سما نجده يف سثل ، السيام املؤسنني سنهم ،امتحان البرش: العامل اْلّول

لْكِتاَب ِمْن َولَتَْسَمُعنه ِمَن الهِذيَن أُوُتوا ا َوَأْنُفِسُكمْ  لَتُبَْلُونه ِِف َأْموالُِكمْ ﴿: قوله تعماىل

وا َوَتتهُقوا َفإِنه  ُكوا َأذىا َكثرِياا َوإِْن َتْصرِبُ رْشَ
ذلَِك ِمْن َعْزِم  َقبْلُِكْم َوِمَن الهِذيَن أَ

ُكْم بيَِشْ ﴿: وقمال سبحمانه، (281: )آل عمران ﴾اْْلُُمورِ  ْوِف َولَنَبُْلَونه ٍء ِمَن اخْلَ

وِع َوَنْقٍص ِمَن اْْلَْمواِل َواْْلَ  ابِِريَن الهِذيَن إِذا  َوالثهَمراِت  ْنُفسِ َواُْجُ ِ الصه َوَبرشِّ

ِْم  َأصاَبتُْهْم ُمِصيبَة  قالُوا إِنها هللِهِ َوإِنها إِلَيِْه راِجُعوَن أُولئَِك َعَليِْهْم َصَلوات  ِمْن َرهبِّ

 .(275: )البقرة ﴾َوأُولئَِك ُهُم اَلُْْهتَُدونَ  َوَرْْحَة  
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سمايل وغذائي قد يصيب اإلنسمان هبدف اختبماره  فهنماك عوز وفقر ونقص

ليكون ذلك ، ووضعه يف سيماق فلسفة الوجود الدنيوي القمائم عىل االستحمان

سه لو أحسن التعماسل سع الظرف االبتالئي الطمارئ وقد يكون هذا ، عنرص تقد 

د إنسماٍن آخر عىل رشيعة اهلل تعماىل  .فليالحظ، االبتالء نماجتماً عن متر 

عىل بعض النماس الذين انحرفوا عن  عامل الغضب اإلهلي: العامل الثاين

ما ، لريهيم ابتالءه ونتمائج سما صنعوه، الطريق الصحيح فينزل عليهم غضبه إس 

فه يف سما سنحه اهلل سن سمال سوجبماً  بمنطق طبيعي )كام لو كمان سوء أدائه وترص 

ل بذهمابه خلف القامر واإلرساف والتبذير وغري ذلك( أو ب، لفقره وفماقته تدخ 

ف فيام فعلوه، خماص   م مل ُيسنوا الترص   .وُيعلمهم بأهن 

بعضهما قصص افرتاضي ة وبعضهما ، وهذا له نامذج عديدة يف القرآن الكريم

ة الرجلني اللذين جعل اهلل ألحدمهما جنتني، واقعي ة والتي وردت يف ، سثل قص 

ة أصحماب اجلن ة الذين متن عوا عن الت، (11ـ  11: سورة )الكهف ق عىل وقص  صد 

ـ  25: كام جماء يف سورة )القلم، الفقراء ببعض سما جُتنيه عليهم بسماتينهم العماسرة

ة قمارون يف تدسري سما يملك، (11 بعد غروره بام حصل عليه ، وربام سنهما أيضماً قص 

 .وغري ذلك، (81ـ  51: كام جماء يف سورة )القصص، سن أسوال

 سن املنطقي ة لو نظرنما إليهما سن وأعتقد بأن  هذه الصورة الديني ة ُتظى بمالكثري

ويشمارك الدينر فيهما الكثرُي سن علامء االقتصماد ، زاوية خمارج ـ ديني ة أيضماً 

وإن كمانت هنماك بعض وجهمات النظر ، واالجتامع وواقع احليماة املعمارصة

 .األخرى

 !واحلاجة إليه (اهللفكرَة )لقوانني الوبيعة  مالعلإلغاء اكتشاف   

 ة عىل ة القائمة حالياا ِف اَلدرسة الغربيّ ثري من اْلعًمل العلميّ الك نّ إ: السؤال
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ىل كشف العوامل إاستناداا  ،ج َلسألة إنكار وجود اهلل تعاىلتروّ  وجه اخلصوص

إدراك العوامل الطبيعية واْلسباب الكونية والسنن هو  نّ أفهم يرون  ،ةالطبيعيّ 

يعبده  ان بحاجة إللهٍ بحيث َّل يكون اإلنس ،وسيلة لدحض وإنكار وجود اهلل

فًم  ،كبرية بني العلم والدين فهم بذلك خلقوا فجوةا  ،طاَلا كشف عن هذه السنن

د كشف السنن هو رأي سًمحتكم ِف مثل هكذا استقراء؟ هل ترون فعالا ِف جمرّ 

 عن اهلل تعاىل؟ اا ابتعاد

:يوجد سستويمان سن اجلواب هنما 

ض الفالسفة والبماحثو اَلستوى اْلّول: ن يف جممال الفلسفة والالهوت هلذا تعر 

ني ـ عن أن ه ال يوجد أي  ربط قهري  ثوا ـ حمق  املوضوع سنذ سنوات طويلة، وُتد 

أو رضوري بني الفتوحمات العلمي ة يف اكتشماف سنن الطبيعة وقوانينهما وأسبماب 

 الظواهر الكونية بمختلف أنواعهما، وبني إنكمار وجود اهلل تعماىل، وذلك:

ر ديني مًا أن  أي  ظماهرة تبدو سن حولنما فإن  سببهما املبمارش إن  هنماك س أ ـ ن يتصو 

هو اهلل تعماىل، بمعنى أن  السبب املبمارش لظهور هذا املرض اجللدي أو ذاك أو هذا 

ي أو ذاك هو اهلل، ويف هذه احلمال عندسما يقوم العلم بماكتشماف  العمارض الصح 

 ظهور هذا املرض أو ذاك فإن  األسبماب القريبة والعواسل املنتجة أو املسماعدة عىل

ر كمان يقوم عىل أن  السبب وراء هذه الظماهرة  فكرة اهلل سوف تغيب؛ ألن  التصو 

سبمارشًة هو اهلل، فإذا اكتشفنما السبب وأن ه سشكلة سعي نة يف املعدة سثالً فنكون 

 بذلك قد نفينما اهلل تعماىل، وكل ام ازدادت كشوفماتنما التي سن هذا النوع زاد انحسمار

رات الشعبية عن اهلل يمكن أن تقوم  فكرة اهلل يف فهم الطبيعة. إن  بعض التصو 

م العلم يف اكتشماف األسبماب عنى ذلك انسحماب  عىل ذلك، وسن ثم  فكل ام تقد 

 فكرة اهلل سن امليدان.
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إال أن  البحث الفلسفي والكالسي عند االجتماهمات الدينية قد بني  ـ وسنذ 

ة ليست كذلك، فعندسما نقول بأن  اهلل هو سبب سعة قرون بعيدة ـ أن  القضي  

، فهذا ال يعني أن ه السبب املبمارش  رزقي أو ضيق الرزق الذي عرض عيل 

بمالرضورة، بل يعني أن  متمام األسبماب واملؤثرات املول دة هلذه الظماهرة ترجع يف 

ون عن هنمايتهما إىل اهلل تعماىل أو ُيعترب اهلل حميطماً هبما، وهلذا نجد بعض الفالس فة يعرب 

ك األول وغري ذلك سن التعمابري التي  ل واملحر  اهلل بأن ه عل ة العلل والسبب األو 

تنسجم سع وجود وسمائط يف النظمام السببي يف العمامل، فماهلل يدير العمامل بواسطة 

كمات التي تنتهي حلقماهتما به  دة للغماية سن األسبماب والعلل واملحر  شبكة سعق 

ام لغة الفالسفة املشمائني أو لغة الكثري سن املتكل مني تعماىل، إذا أردنما استخد

 املسلمني وغري املسلمني.

ولعل  هذا هو الذي يفرس  إيامن الكثري سن علامء الطبيعة حتى يف العرص 

احلمارض بوجود اهلل تعماىل؛ فهم مل يشعروا بأي  تنماقض بني االكتشمافمات العلمية 

ستهما علوسهم سن الفيزيماء والفلك  والكيميماء والطب  واألحيماء وغريهما، التي قد 

ز  م االكتشمافمات العلمي ة عز  وبني إيامهنم بوجود اهلل، بل إن  هؤالء اعتربوا أن  تقد 

 سن فكرة وجود اهلل تعماىل وأعماق إنكماره.

إن  الفلسفة الديني ة ال تتعماسل سع قضي ة اهلل سن حيث بدايمات األشيماء  ب ـ

سما ندرس ظماهرًة سما نخوض يف سنشئهما بماملعنى العلمي املعمارص، فنحن عند

لنعرف النقطة أو اللحظة األوىل لوالدة هذه الظماهرة. والعلم يربع بمختلف 

فروعه يف هذا املجمال أيضماً، وسن هذا النوع البحث عن سبب الكون سن خالل 

بدايته، فبرصف النظر عن أن  النظريمات التي قيلت عن بداية الكون هل هي 

ون وختمينمات ونظريمات غري حماسمة بعُد، فإن  العقل قطعي ة يقينية أو ظن

ر أن  البحث عن اهلل جيب أن يكون عند نقطة بداية وجود  اإلحلمادي يتصو 
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الكون، فإذا اكتشفنما أن  الكون وجد نتيجة انفجمار كبري أو.. فهذا يعني أن نما مل نرر 

 اهلل يف حلظة البداية، وسن ثم فلنما كماسل احلق  يف نفيه.

فة الدينية ال تتعماسل سع املوضوع هبذه الطريقة أبدًا، بل تعترب هذا إن  الفلس

ر  التعماسل يعماين سن خطأ سنهجي كبري جدًا؛ وذلك أن  العلم سن جهة مل يتصو 

إسكمانية اكتشماف اهلل إال عرب الطرق التي يمكن سن خالهلما اكتشماف كل  العنمارص 

ية؛ فإذا مل املمادي ة يف الوجود؛ وهذا يعني أن ه افرتض عالقة ا هلل بمالعمامل عالقًة سماد 

يكتشف هذه العالقة ـ كام يكتشف الكثري سن العالقمات املمادية بني األشيماء 

ة.  والظواهر ـ نفماهما ورفضهما، هذه نقطة سهم 

وهلذا تقوم الفلسفة الدينية عىل التعماسل سع وجود اهلل بوصفه نوعمًا سن 

ورة ـ بمالطرق عينهما التي الفرضي مات التي ال تنحرص وسمائل إثبماهتما ـ بمالرض

ع وسمائل اإلثبمات يف  ًة، وهذا سما يفتح عىل تنو  نتعماسل فيهما سع الظواهر املمادية عماس 

قضي ة سن هذا النوع، ويفرض عىل العلوم الطبيعي ة أن ُتبدي سرونًة أكرب يف هذا 

برمات واآلال ت املضامر، متماسمًا كمالفرق بني التعماسل سع النظمام امليكمانيكي يف املرْركر

املصنوعة، وبني النف  اإلنسمانية يف عوارضهما السلوكي ة والبماطني ة، فطريقة 

التعماسل ووسمائل اإلثبمات وأنامط العالج ختتلف أحيمانماً بعض اليشء. هذه زاوية 

 سركزية يف املوضوع.

كام أن  الفلسفة الديني ة تقوم يف تعماسلهما سع اهلل تعماىل سن خالل واقع الكون 

عن نقطة البداية؛ ألن  حماجة املعلول إىل العل ة ال تنطلق اليوم برصف النظر 

عندهم ـ ووفقمًا لرباهينهم الفلسفي ة ـ سن حماجة سؤق تة، بل هي حماجة دائمة، 

بمعنى أن  املعلول بحماجة لعل ته يف حدوثه ويف بقمائه، فإذا أثبتنما أن  الكون بحماجة 

سمات عديدة، فهذا يعني إىل عل ة، وهذا بنفسه قد ُاخضع يف البحث الفلسفي لدرا
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أن  نف  وجوده اآلن يفرض فكرة اهلل، سواء كمانت له بداية أم مل تكن، وهلذا مل 

م العمامل وأزلي ته  در
يشعر العديد سن الفالسفة اإلهلي ني بأي  تنماقض بني تبن ي نظرية ق 

 وأبدي ته سن جهة وبني فكرة اهلل وحماجة العمامل )القديم( إليه.

ر طريقماً واحدًا إلثبمات وجود اهلل سما أريد أن أشري إلي ه هو أن  بعضنما قد يتصو 

تعماىل، وعندسما جيد أن  هذا الطريق ال ُيثبت وجوده تعماىل فإن ه ينكره سبحمانه، سع 

أن ه كمان سن املفرتض سنهجي ماً أن نجيب يف البداية عن السؤال التمايل: سما هي 

وجود اهلل تعماىل أو نفيه؟ الطرق املمكنة واملحتملة التي يمكنهما أن توصل إلثبمات 

وبعد ذلك نعمد إىل سلوك هذه الطرق، الواحدة تلو األخرى؛ للنظر يف إسكمان 

إيصماهلما لنما إىل نتيجة، فإذا أوصلت إىل نتيجة سثبتة كفى، وإذا أوصلت إىل نتيجة 

ما  نمافية أسكن نفيه حينئٍذ، وإذا مل توصل إىل يشء اعتربنماه فرضي ًة ممكنة ال أكثر. أس 

أنفسنما سن البداية بطريق واحدة قبل النظر يف الطرق األخرى املفرتضة حرص 

واملطروحة عىل بسماط البحث الفلسفي والالهويت سنذ قرون عديدة.. فهذه 

 سصمادرة واستبماق للنتمائج.

م العلوم احلديثة  اَلستوى الثاين: هذا إذا كنتم تقصدون سن سؤالكم أن  تقد 

ما إذا ك نتم تقصدون أن ه يلغي حماجتنما إىل اهلل تعماىل حتى يلغي فكرة وجود اهلل، أس 

ة يطرحهما  ز عىل فكرة سهم  لو كمان سوجودًا، فماجلواب أوضح، ودعني هنما أرك 

بعضهم اليوم، وهي أن  اإلنسمان سما قبل العرص احلديث كمان يواجه اخللق اإلهلي 

يف الطبيعة سثل النبماتمات واألشجمار واألرض والثامر واحليوانمات وغري ذلك، 

، هلذا كمان يستشعر فضل اهلل تبمارك وتعماىل عليه سن  وهذه كل هما سصنوع إهلي 

 .خالل املطر الذي يأتيه بمالنبمات وُيبقي عىل حيماة احليوانمات سثالً 

ر العلوم احلديثة، فقد وقفت الصنماعمات البرشي ة حماجزًا أسمام  ما بعد تطو  أس 
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ركب السيمارات رؤية اإلنسمان لفضل اهلل تبمارك وتعماىل عليه؛ ألن ه صمار ي

ة،  اجمات النمارية واهلوائي ة والقطمارات، وكل هما سصنوعمات برشي  والطمائرات والدر 

ل  فصمار يرى حماجته للرشكمات املصن عة وللدول املنتجة كي تستمر  حيماته يف التنق 

والتجمارة، وهكذا تنماست األطعمة املصن عة كيميمائيماً يوسماً بعد آخر بحيث صمارت 

ة سن قبل البرش يف بعض املستويمات، وهذا سما غي ب كثري سن املأكوالت سنتج

فكرة اهلل بوصفه صماحب فضٍل عىل اإلنسمان وأحرض بدالً عنه فكرة اإلنسمان 

 .اآلخر الذي هو صماحب الفضل عيل  يف بقمائي ووجودي ورفماهي تي وغري ذلك

وهذا هو عينه سنطق نمرود كام يشري القرآن الكريم وتوضحه بعض 

رون أن  املوت واحليماة بيده هو، والنماس اليوم الروايمات، حيث جعل ا لبرش يتصو 

تشعر بأن  قيمة وجودهما وإسكمان حيماهتما وسعنى بقمائهما إن ام هو بمالتقني مات العرصية 

 التي استهلكت البرش وأحماطت به سن كل  جمانب.

ل املثري الذي أبعد فكرة اهلل عن سشماعرنما  جيب أن ال نستهني هبذا التحو 

ووضع نتيجة خروجنما سن العصور الزراعي ة، م واجلود، بوصفه صماحب الكر

سكمانه تأليه اإلنسمان، لكن  هذا لي  صحيحماً فبدون املطر والرتاب واهلواء 

لية ال يمكننما التصنيع  والشم  والقمر ال يمكننما العيش، وبدون املواد األو 

ر العلوم وإن ترك أثرًا هنما لكن ه أثر نفيس ومهي علينما االشتغمال  وغري ذلك، فتطو 

عىل تبديده، وتوحيد اهلل ال يكون إال بماعتبماره صماحب الفضل علينما وال قوام 

حول لنما إال بماالستعمانة به، فهو الذي يعيننما عرب اجلامد والنبمات واحليوان وال 

 واإلنسمان اآلخر.

 بني نفي وجود الشيوان، ونفي الدليل العقلي على وجوده  

 إضاءات ِف الفكر والدين ل سابق سؤاعن  لك ذكرت ِف جواب: السؤال(
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ًمذا اا بذاا. إخملوقاا عدم اعتقادك بوجود الشيطان بصفته كائن( 33: 2واَّلجتًمع 

له  نّ أعىل  ها تدّل وكلّ  ،ِف القرآن الكريم  ذكر الشيطان ِف موارد كثرية جداا تفّس 

من ه خملوق نّ ْل ؛دمعندما استكرب عن السجود ْل مثالا ؟ ةته اخلاّص وهويّ  كيانه

ِف ذكر  يات الكثرية جداا وغريها من اْل ،وهو النار ،رقى بنظرهأعنرص 

من التفصيل  ةث اخلالق عن الشيطان هبذه الكيفيّ ن يتحّد أالشيطان.. فهل يعقل 

 اْلديث عن شء وهو ليس موجوداا  أَّل يعدّ  !؟يكون موجوداا  وهبذا التواتر ثم َّل

ره ر تلبية طلبه بأن يؤّخ اخلالق قد قرّ  ن كانإمن العبث؟ ثم ما اَلانع العقيل  اا رضب

ه ليس نّ ْل ؛فهذا ليس غريباا  ،خرينغواء اْلإية ىل يوم البعث وأن تكون له خاّص إ

 ؟!نسانمن جنس اإل

ًة أخرى، وحتى العنوان الذي و راجعتم السؤال واجلواب ل السمابق سر 

ث يم ن الكرآكيف والقر، نفي وجود الشيطمانأني ال ن  ألالحظتم وضع هلام،  ُتد 

سن ة ة النقلي  دل  لو غضضنما الطرف عن األعن أن ه  ام السؤال كمانن  ، إوجودهعن 

)بوصفه عقيل عىل وجود الشيطمان  دليلٍ  ن نعثر عىلأفهل يمكن الكتماب والسن ة، 

س لإلنسمان( أ ْسو   و ال؟املخلوق املُور

ن ـ سن ن حتى اآلالعقل لوحده مل يتمك   ن  أاجلواب بوعىل هذا األسماس كمان 

ىل إهلذا يلزسنما االستنماد ، قماسة دليل عىل املوضوعإسن وجهة نظري املتواضعة ـ 

ه هو الدليل العقيل عىل فام نفيتُ ، الشيطمان ثبمات وجودالكتماب الكريم إل نص  

 .ولي  نف  وجود الشيطمان ،وجود الشيطمان

بل يمكن أن نضيف بأن  عدم وجود سمانٍع عقيل أسمام وجود الشيطمان ال ُيثبت 

ه، بل يثبت إسكمانر وجوده، وسن الواضح أن  إثبمات إسكمان وجود يشء ال وجودر 

يعني أن نما أثبتنما بمالفعل وجود هذا اليشء، بل إن  بعض البماحثني خالل القرن 
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األخري كمانت هلم قراءات تأويلي ة ملوضوع الشيطمان يف الكتماب والسن ة، ولكن ني 

ت ـ أن سوف أغض  النظر عن هذه القراءات التي يمكن لبعض هما ـ إذا صح 

ُتعجزنما عن االستدالل بمالكتماب والسن ة أيضمًا عىل وجود الشيطمان؛ ألن  هلما رضبماً 

ز يف استخدام القرآن هلذا املوضوع.  سن التأويل والتجو 

 االكتئاب الذي يضع اإلنسان أمام قلق عقائدي وأخروي  

 ناك وه ،خضع للعالجأن واْل ،اكتئاب شديد ةصبت بحاللقد أ: السؤال

مور أالتفكري ِف  عىل ةفقدين القدرأاَلرض  وهذا ،ن بسيط بفضل اهلل سبحانهحتّس 

عيش أ  َّليّن ْل ؛َليأيكثر فن آسمع القرـ أشيخنا ـ ر تصوّ  .خريتآديني ودنياي و

 ،الربهان العقيل عىل اا مبنيّ  حمكًما  اا عقديّ  اا ختار منهجأن أحاول ، وأله ةاَلعاين السامي

ز ركّ أ ولكن َّل ،هل البيتأية مدرسة حقّ أعتقد بأن كنت إو ،فكري مشوشلكّن 

بعض ، فهل من كون من اخلارسينأو ،ن ينتهي عمريأخاف أو ،شعرأ وَّل

 ؟التوجيهات من سًمحتكم

:عندي فكرتمان أود  أن أشري إليهام هنما 

املطلوب سنك فوراً أن ختضع للعالج أو تستمر  به، وتذهب  الفكرة اْلوىل:

ثهم عن كل  سما جيول إىل األطبماء اجل سدي ني والنفسي ني املوثوقني للمعماجلة، وُتد 

بخماطرك، لتعرف يف أي  سرحلة هو اكتئمابك، وسن أي  نوع هو، بل لربام ـ إذا 

يه بعضهم بـ )سن  اليأس( عند الرجمال،  راً ـ تكون يف سرحلة سما يسم  كر كنت ذر

 ماحصني واملوثوقني.وهي سرحلة عمابرة عليك ختط يهما هبدوء بمشورة األطبماء الف

وقد أحسنت إذ ذهبت للطبيب ومل تتبع طرق بعض الرشقيني يف التهماون 

بمثل هذه األسور، واملهم االستمرار بمالعالج حتى النهماية دون انقطماع وال 
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تراجع. وإىل جمانب ذلك حمماولة ذكر اهلل دوسماً واستشعمار الطمأنينة سنه وفتح 

فمًا( عماشقماً همائاًم عالقة حب  سع اهلل ولي  عالقة خوف فقط . كن هنما )ستصو 

ُتب  اهلل وتعشقه، وال تتعماسل سع اهلل سبحمانه تعماسل العبيد اخلمائفني سع السمادة، 

رهما لنما بعض أشكمال  فليست هذه هي العالقة الوحيدة سع اهلل سبحمانه كام تصو 

ثنما جتمارب علامء األخالق واملدارس  اخلطماب الديني الشعبي السمائد، بل ُُتد 

عة عماطفي ماً الروح ية يف الديمانمات كماف ة أن  للعالقة سع اهلل حماالت عديدة ستنو 

وروحي ماً. حماول أن تستأن  بماهلل وتفتح سعه عالقة كعالقة الصداقة، وانزع فكرة 

األب التي تسقطهما عليه دوسماً، فأنت اآلن لست يف وضع يسمح بتفعيل سثل 

 هذه الفكرة نفسي ماً.

ف؟ وسما هي اجلريمة التي ارتكبتهما حتى تشعر ملماذا اخلو الفكرة الثانية:

بماخلوف؟ لنفرض أن ك سقتنع بمذهب سعني  يف الفكر أو العقيدة، فال حماجة 

ي ال يسمح لك  ة عندسما تكون يف وضع سريض غري صح  إلرهماق النف  بماألدل 

؛ فهذا سثل تكليف الشخص بمالعمل ببنماء  بمالتوف ر عىل طماقة التفكري السوي 

ماب بأسراض جسدي ة سضنية أو ال تسمح له بماحلركة أسماسماً العامرات وهو سص

 كمالشلل..

يف سثل هذه احلمال قد تعترب أنت سريضمًا حقيقي مًا وفقماً لتشخيصمات األطبماء، 

فكام ال ُيماسب اهلل املريض عىل تركه القيمام يف الصالة؛ ألن ه غري قمادر، ويقبل سنه 

االستداليل عندسما  الصالة عن جلوس، كذلك هو ال ُيماسبه عىل عدم بحثه

يضٍّ وستدهور.. إن  بعض أنواع االكتئماب هو  رر يكون يف وضع نفيس وروحي سر

سرض حقيقي قماتل كسمائر األسراض ولي  أسراً عمارضمًا، وإدراك األسراض 

ة،  النفسي ة القماهرة رضورة كبرية يف فهم تكليف النماس بماألسور العقدي ة والفكري 
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رضورة قماهرة يف فهم تكليف النماس بماألعامل كام أن  إدراك األسراض اجلسدي ة 

 العبمادي ة والبدني ة التي توجبهما عليهم الرشيعة..

هذا سفهوم سهم جداً قليالً سما جتد سن يشري إليه، ونحن غمالبماً سما نتعماسل يف 

املوضوع الفكري سع حمالة الضعف املتمثلة بماجلنون وكرب السن  الواصل إىل حد  

يواجه اإلنسمان يف احليماة أسراضماً ال تقل  عن هذه اخلرف واهلذيمان، ولكن قد 

تسلبه قدرة احلركة والفعل وتضعف سن طماقته احلقيقي ة إذا مل يعماجلهما، وفهم 

سرضي ة هذه األسراض أسر رضوري لفهم النتمائج الثوابية والعقمابية يف املجمال 

 العقدي والفقهي سعماً.

أن يزيد يف سرضك،  بل إن  تفكريك هبذه الطريقة ومحل هذا اهلم  يمكن

وعليك جتماوز األزسة، ثم بعد ذلك جتديد النشماط العقيل.. وذلك كل ه ُتت سظل ة 

إرشمادات األطبماء املوثوقني املختصني  وأسماتذة األخالق الروحماني ني قدر 

 املستطماع.

 !الدين لتمام النيب بيان بعد العصمة نظرّية مرّبرات  

 فلًمذا يقول الشيعة بأنّ  ،ثباتاا إع اْلحكام  مجيقد بنّي  ذا كان النبيّ إ: السؤال 

عىل ذا كان عملهم يقترص إسوَّنم هبذه الطريقة الغريبة ويقّد  ،ة معصوموناْلئمّ 

ة اَّلستنباط؟ عامل يًمرس عمليّ  مثلهم مثل أيّ  ،حكام عىل موضوعاهتاتطبيق اْل

ة عن الومهيّ  راتعرضون عن هذه التصوّ يُ ني بعض اليشء وكونون واقعيّ ي َلاذا َّل

 ة؟ئمّ اْل

 ة ألحكمام رشعي ة مل يبي نهما النبي  وبني ال توجد عالقة قهري ة بني بيمان األئم 

عصمتهم بحيث تنتفي العصمة عندسما ينتفي البيمان التأسييس، فبعض علامء 
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الً يف كتمابنما )حجية  الشيعة ال يؤسنون ـ كام هو الصحيح، عىل سما بحثنماه سفص 

( ـ ال يؤسنون بأن  األئمة يقوسون بترشيع 711ـ  725السن ة يف الفكر اإلسالسي: 

، وسع ذلك تراهم يقولون بعصمتهم؛ ألن   أحكمام جديدة مل يسبق أن بي نهما النبي 

ة العصمة ليست سرتبطة فقط ببيمان األحكمام اجلديدة، فإن  القمائلني بنظري ة  نظري 

رشح  العصمة يروهنما حماجة يف بيمان األحكمام اجلديدة كام يروهنما حماجة يف

األحكمام التي سبق إصدارهما وإزالة االلتبماس الذي حصل عرب التماريخ عنهما، 

وكذلك يف تطبيق األحكمام عىل سوضوعماهتما، ورشح العمام سنهما وتطبيقه عىل 

 .سفردات كثرية

فماإلسمام يأخذ احلكم الذي صدر سن النبي ويقوم عرب قرنني ونصف سثالً 

دة، ورفع أي  تفسري خماطئ  برشح هذا احلكم وتطبيقه عىل سفردات زسنية ستعد 

هلذا احلكم يمكن أن يطرأ بمر  السنني، واإلجمابة عن األسئلة التي تتصل هبذا 

احلكم رشحمًا ونقدًا وتفصيالً. وهذا كل ه يعني أن  نظرية العصمة عند القمائلني هبما 

ال ختتص  بتأسي  أحكمام جديدة، فلعل  بعض األنبيماء مل يأت بأحكمام جديدة مل 

أن أتى هبما أنبيماء قبله، بل أعماد تكرار سما قماله سن جماء قبله سن الرسل هلداية يسبق 

.  النماس إىل احلق 

بل يذهب أنصمار نظري ة العصمة أبعد سن ذلك، عندسما ال يرون العصمة 

ة بمسألة بيمان األحكمام، بل بمالسلوك العميل واإلداري للمعصوم أيضماً؛  خماص 

س املجتمع اإلسالسي لقرابة ثالثة فهم يعتقدون بأن  وجود سعصوم عىل رأ

ة( هو بنفسه حماجة لتأصيل وتعميق وترسيخ  قرون تقريبمًا )النبي سع عرص األئم 

املفماهيم اإلسالسية يف عمامل التطبيق واإلجراء، وهو بنفسه حماجة لسوق املجتمع 

اإلسالسي نحو التكماسل؛ فمالتكماسل ال يكون بمجرد بيمان املفماهيم، بل بإدارة 
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احليماة أيضماً، فكل ام كمانت اإلدارة سعصوسًة كمانت عملي ة تكماسل  تطبيقهما يف

 املجتمع أفضل وأرسع.

ة أهل البيت ال يامرسون ـ وهبذا يتبني  أن   سن وجهة نظر القمائلني أئم 

اجتهماداً شبيهماً بسمائر الفقهماء، بل هم يفهمون الدين سن سصمادره فهاًم ـ بعصمتهم 

كسمائر الرؤسماء، بل هم يامرسون إدارًة ستقنة  ال يقبل اخلطأ، وال يديرون جمتمعماً 

م يت جهون للكتماب والسن ة ليفهموا الدين ال يعني  د أهن  ال تشوهبما األخطماء، فمجر 

م صماروا كسمائر املجتهدين سن مجيع اجلهمات.  أهن 

ات أو  هذا كل ه فيام يتصل بمبدأ العصمة، وجيب أن ُيعلم أن  القمائلني بمالنبو 

ة سن  أهل البيت ال يتفقون عىل درجة العصمة الثمابتة هلم، وإن كمانت بإسماسة األئم 

دة  العصمة يف التبليغ مم ما تكماد األنظمار تتفق عليه، بل بينهم اجتماهمات كالسي ة ستعد 

ع سن هذه الدائرة وبعضهما أقل  سعًة، ويمكن سراجعة ذلك يف كتب  بعضهما يوس 

 .الكالم ال سيام الكتب الكالسية القديمة

يتفق اجلميع عىل استنماع السهو عن املعصوم، السيام يف األسور غري فمثالً ال 

هـ( يرى إسكمان 182الرشعي ة كماألسور اخلمارجي ة، بل بعضهم كمالشيخ الصدوق )

السهو عىل املعصوم، بل وقوعه. وهكذا ال يتفق اجلميع عىل استنماع اخلطأ عن 

 فلم ُيصب اهلدف، املعصوم يف غري القضمايما ذات الصلة بمالدين، كام لو رسى سهامً 

فمات املعصوم، وسن  فإن  بعضهم ال يرى العصمة يف سثل هذه املسماحة سن ترص 

 الرضوري ُتديد سسماحة العصمة بشكل دقيق.

بل قد جتد بعض املعمارصين يرى أن  العصمة نسبي ٌة، بمعنى أن  األنبيماء 

ة هم ـ سن حيث جمموع حيماة كل  واحد سنهم ـ أقل  النماس ذنبماً  ، فهم واألئم 

ة م ال يذنبون بماملر  وقد جتد بعضماً آخر  .بمالنسبة لسمائر النماس أقل هم ذنوبماً، ال أهن 
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ة وسما جروا عليه وكمان عليه  كأن ه يرى أن  العصمة إن ام تكون يف إطمار سريهتم العماس 

م يف كل  فعل سن األفعمال اجلزئي ة سعصوسون بمالرضورة، ويعتربون  ديدهنم، ال أهن 

النظري ة األفضل لتفسري كل  النصوص القرآنية واحلديثية التي هذه النظرية هي 

ة، دون مممارسة تأويالت ستكل فة  تنسب بعض األخطماء والذنوب لألنبيماء واألئم 

هلذه النصوص.. ويمكنكم سراجعة أكثر السجماالت الكالسي ة يف هذه التفماصيل 

 يف سوضعهما.

عمات العلم بمالغيب وهكذا متتد  القضية يف التوسعة والتضييق إىل سوضو

وسوضوع الوالية التكوينية وسوضوع خلقهم قبل خلق العمامل ونظري ة األنوار، 

وسوضوع الوجود الالهويت والنماسويت هلم، وغري ذلك سن القضمايما املختلف فيهما 

 حتى بني القمائلني بمالعصمة.

وال بأس أن نشري أخرياً إىل أن  سوضوع العصمة بمات بمالتدريج وبمرور 

احدًا سن أكثر املوضوعمات التي ُيرم التفكري فيهما يف املنماخ اإلسالسي الزسمان و

عموسماً، بعد أن كمان سوضوعماً بحثيماً خمتلفماً فيه جداً يف القرون األوىل بني 

املسلمني، فال يمكن ألحد أن يتكل م عن سما ينمايف عصمة النبي  أو اإلسمام، سهام 

هذا املوضوع وأسثماله ـ يف رأيي  كمان رأيه حمدودًا، وهذا ـ أي ُتريم التفكري يف

الشخيص خممالٌف لفتح بماب االجتهماد يف علم الكالم، فبني أهل االختصماص 

ماد سن علامء الكالم جيب أن تظل  هذه املوضوعمات سفتوحًة عىل  واجلهمابذة النق 

طماولة البحث سماداست تتواصل عملية توليد اآلراء اجلديدة فيهما واألفكمار 

صح  إغفمال هذا املوضوع ووضع )شمٍع أمحر( عىل تنماوله النقدي ة حوهلما، وال ي

ني، وهذا أسر ال خيتص  بعصمة اإلسمام، بل يشمل عصمة  عىل سستوى املختص 

 األنبيماء أيضمًا، وعدالة الصحمابة كذلك.



 ............................................. 222 

ـ  271وينتج عن ذلك ـ كام قلنما يف كتمابنما املتواضع )رسمالة سالم سذهبي: 

ة وأهل االختصماص حصمانًة تسمح هلم ( ـ سنح املتكل مني وعلامء العقيد275

بماالختالف فيام بينهم يف وجهمات النظر يف هذه القضمايما وأسثماهلما، بدل خلق سنماخ 

ر اجتامعي وديني عليهم، إذا خرجوا بخالف الرأي جْ قمعي ترهيبي، وحر 

 السمائد.
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 اءإشكالّيات يف حديث الكس  

 وهل معناه يتناىف مع خصائص  ؟هل حديث الكساء صحيح: السؤال

يت َوَجالِل إيِّن ما َخَلقُت َسًمءا َمبنيهةا وَّل : مثلالتوحيد ِف بعض ما ذكر فيه  )َوِعزه

َأرضاا َمدِحيهةا َوَّل َقَمراا ُمنرِياا َوَّل َشمساا ُمِضيئَةا وَّل َفَلكاا َيُدوُر وَّل َبحراا جَيري َوَّل 

كذلك استئذان جربيل من الرسول بعد و، م(كاا َيسي إَِّلّ ْلجلُِكم َوحَمَبهتِكُ ُفل

 اهلل؟ذن له أجربيل بعد أن  فهل يمكن للرسول أن يردّ ، استئذانه من اهلل

 ة هذا احلديث ته ـبرصف النظر عن صح  أعني بصيغته الواردة  وعدم صح 

وإن كمانت هذه الصيغة  ،يف النسخة املطبوعة اليوم سن كتماب سفماتيح اجلنمان

ُاضيفت عىل سفماتيح اجلنمان، وليست سن الكتماب األصل كام هو سعروف، وهذا 

ث عنه بشكل تفصييل يف سنماسبة أخرى بعون اهلل تعماىلسما قد   .نتحد 

فإن  النص  الذي نقلتموه ليست فيه سنمافماة برصف النظر عن هذا كل ه، 

فأين ، هذا ينمايف التوحيد؟ كال فإذا خلق اهلل اخللق لكي يعبدوه فهل؛ للتوحيد

سنمافماة التوحيد يف كونه خلق اخللق ألجل أفضل العب ماد األتقيماء عىل اإلطالق 

سثالً؟ هل جيعل هذا القول اإلنسمان يعتقد بوجود واجبي وجود أو خمالقني أو 

 سدب رين للعمامل أو يعبد غري اهلل أو نحو ذلك مم ما ينمايف التوحيد اعتقمادًا أو سلوكماً؟!
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هنماك فرق بني أن نقول بأن  هذه اجلملة غري صحيحة وغري سوافقة ، منع

ما سنمافية لتوحيد ، فهذا بحٌث ، لسمائر النصوص يف الكتماب والسن ة وأن نقول بأهن 

وهلذا قلنما سراراً بأن  اخلطأ االعتقمادي ال يسماوق ، فهذا بحٌث آخر، اهلل تعماىل

سنمافية ألصول التوحيد الذي وال يبدو يل أن  اجلملة أعاله . الرشك وال الكفر

ما هل تنمايف الواقع ونصوص القرآن ، جماء به األنبيماء ونص  عليه القرآن الكريم أس 

فهذا سوضوع آخر ُيتماج لبحث ، ونحو ذلك سن غري جهة التوحيد والرشك

 .سستقل  

ًة أخرى سن النبي بعد أخذه اإلذن سن اهلل تعماىل ما استئذان جربيل سر  فهذا ، وأس 

ق اإلذن اإلهلي جلربائيل؛ ري فيهأيضمًا ال ض ، فهو ال يعني أن  النبي  لن يأذن بعد ُتق 

فأنت ، رغم أن ه جيوز له الدخول، بل يعني أن  سن كامل التأد ب أخذ اإلذن النبوي  

جيوز لك أن تدخل إىل املقماسمات الرشيفة لكن سع ذلك توجد نصوص ولوحمات 

وطلب ، ءة نص  االستئذانتوضع عىل سداخل املقمام الرشيف تدعوك إىل قرا

وكذلك يذهب بعض . وهذا لي  إال رضبمًا سن التأد ب ال أكثر، اإلذن بمالدخول

بماً سعه، الفقهماء إىل استحبماب استئذان املرأة الثي ب الرشيد لوالدهما سع أن ه ، تأد 

ويذهب آخرون إىل استحبماب استئذان الولد والده . جيوز هلما الزواج بال استئذان

 .سع أن  اهلل جييز له هذا السفر حيث ال عقوق، فر لطلب العلمإذا أراد الس

فماالستئذان هنما نوٌع سن التأد ب بحرضة رسول اهلل صىل  اهلل عليه وعىل آله 

فضالً عن أن يكون سنمافيمًا ألسٍر اعتقمادي أو ، وال يبدو يل أن  فيه ضرياً ، وسل م

فإذا أرسلك رئي  ، وهذا األسر سوجود يف العرف أيضمًا وسرية البرش. توحيدي  

فمن الطبيعي أن ، الدولة لكي تتوىل  شأن املنطقة الفالني ة سكمان الوايل احلمايل
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لتسليمه ؛ يكون التأد ب سقتضيماً للذهماب إىل بيت أو سكمان عمل الوايل السمابق

ة اجلديدة وأخذ اإلذن سنه ولو كمان شكلي ماً  ق بني ، ورقة املهم  وهذا أسٌر كثري التحق 

 أخالقي  وسلوك أديب  مجيلويعرب  ، البرش
ٍ
فماحتامله يف هذا احلديث ،  عن أداء

اً  ألن  سما يف احلديث ؛ وتكفي قوة احتامله لرفع اإلشكمال عن احلديث، قريب جد 

ما األقرب نشري ، هو فعل جربييل والفعل دليل صماست سفتوح عىل احتامالت فأهي 

ائن املتصلة واملنفصلة إليه رشط أن ال ُيتوي عىل سما ينمايف ظماهر احلديث أو القر

 .املتعل قة به

: بقوله وأّما ما ذكره السيد صادق الروحاين حفظه اهلل من تربير هذه اُجملة

بعد طلبه سن اهلل ، لعل  الوجه يف جتديد طلب اإلذن سن النبي  صىل اهلل عليه وآله)

د  هو أن  الكينونة ُتت الكسماء سرتبة مل ينلهما إال  ، سبحمانه وتعماىل بماملبمارشة حمم 

وسما كمان خيطر يف نف  جربئيل عليه السالم ـ عىل عظمته ـ ، وآله عليهم السالم

ر االستئذان سن أجل االستيقمان ولذا كمان يكر  ؛ أن يفوز بمالوصول إىل تلك املرتبة

أن يكون اإلذن اإلهلي سعل قماً بشكل : ماً كام وسن املحتمل أيض، بأن ه قد وصل إليهما

فلزم عىل جربئيل أن يعيد ، صىل اهلل عليه وآله طويل عىل إذن نبي ه األعظم

 .(صىل اهلل عليه وآله لكون إذن اهلل تعماىل سعل قمًا عىل إذن رسول اهلل؛ االستئذان

 :فيمكن أن يناقش

، وال تقتضيهما طبمائع األشيماء، إن  هذه فرضي مات لي  عليهما أي  شماهد عريف أ ـ

فأي  ، نعم: ا كمان اهلل قد قمال لهفإذ، وإشكمالي مات سضموني ة، بل فيهما سؤونة زائدة

والعجيب أن ه كيف ، سوجب ألن ال ُيصل جلربيل اليقني بعد قول اهلل تعماىل

حصل له اليقني بمالدخول بعد قول النبي ومل ُيصل له اليقني بمالدخول بعد قول 
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ر االستئذان سن الذين كمانوا ُتت الكسماء أنفسهم أيضماً  اهلل تعماىل؟! وملماذا مل يكر 

 ه اليقني؟ وهل قول النبي  أوجُب لليقني سن قول اهلل تعماىل؟!ليحصل ل

إن  فرضي ة أن  اإلذن اإلهلي جماء سعل قماً عىل اإلذن النبوي خالف ظماهر  ب ـ

وظماهرهما ، فإن  كلمة )نعم( الواردة يف اجلواب اإلهلي ال تعليق فيهما، احلديث

خالُف ، ل سعل قماً فحمل االستئذان الثماين عىل كون اإلذن األو  ، اإلذن املطلق

يضماف إليه أن  دخول جربيل ُتت الكسماء لي  سسألًة نبوي ة . ظماهر احلديث

ما سن الشؤون التكوينية ، شخصي ة حتى يكلهما اهلل للنبي   بل هي قضي ة يفرتض أهن 

فإيكماهلما لشخص النبي  إذا مل يكن سن بماب االحرتام له فقط وتقديراً ، العليما

 ،كام هلذا األسر نظمائر يف العرف والتماريخ والرشيعة، ملكمانته وطلبمًا للتأد ب سعه

 .فسيكون أسراً غري واضح عندسما ال تكون سعه الشواهد والقرائن

سن هذه ، فماملالحظتمان اللتمان ُاوردتما يف سؤالكم أعاله غري صحيحتني ،وعليه

وال تردان إشكماالً عىل حديث الكسماء بنسخته املتداولة يف سفماتيح ، النواحي

ما أصل املوقف سن هذا احلديث هبذه النسخة فيحتماج ، املطبوع اليوماجلنمان  وأس 

الستيعمابه سن حيث سصمادره وطرقه وأسمانيده وفقراته ؛ لبحث آخر أطول

 .واملنماقشمات املتني ة عليه وسعه

 ما هو أفضل تفسري للقرآن الكريم؟  

 الكريم برأيك؟ للقرآن تفسري أفضل هو ما: السؤال 

 ألن ني ال أعتقد بوجود ؛ هذا النوع سن النظر إىل الرتاثلست مم ن ُيب ذ

م هبما ، تفسري هو أفضل تفسري فلكل  تفسري خصوصي ماته وعنمارصه التي قد يتقد 

نعم هنماك جمموعة سن التفماسري التي متثل الطبقة العليما سن ، عىل تفسري آخر
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وأنتم ، سالسي ةوُتظى بنسبة عمالية سن القيمة العلمي ة بني التفماسري اإل، التفماسري

تعرفون أن  الكثري سن التفماسري اإلسالسي ة ليست سوى نقل واستنسماخ واختصمار 

وهذا يشء خيربه بمالتجربة كل  سن سمارس ، وإعمادة صيماغة لتفماسري أخرى سبقتهما

ولكن سن بني التفماسري البمارزة والتي أراهما سفيدة ، عملية التتب ع الزسني للتفسري

 :بنحو املثمال ال احلرص، أذكر التفماسري التمالية، مة علمي ةاليوم وسما تزال ُتظى بقي

تفسري جممع البيمان للشيخ الطربيس )رغم أن  قيمته احلقيقي ة قد أخذهما سن  ـ 2

 .تفسري التبيمان للطويس!(

وهو سن أهم  وأوسع تفماسري املسلمني إىل ، التفسري الكبري للفخر الرازي ـ 1

 .يوسنما هذا

 .السة الطبماطبمائيتفسري امليزان للع ـ 3

 .جماسع البيمان لإلسمام الطربي ـ 4

 .الكشماف جلمار اهلل الزخمرشي ـ 5

 .التحرير والتنوير البن عماشور ـ 6

 .تفسري املنمار )الشيخ عبده وحممد رشيد رضما( ـ 7

 .اجلماسع ألحكمام القرآن للقرطبي ـ 8

 .إىل غريهما سن التفماسري

ة، طبعماً  م سن تفماسريغ، هنماك تفماسري متثل سدارس تفسريي   :سثل، ري سما تقد 

 .كتفسري نور الثقلني والصمايف والدر املنثور، سدرسة التفسري الروائي

 .كمالتفسري البنمائي للدكتور البستماين، وسدرسة التفسري البنمائي

 ،يف ظالل القرآن لسي د قطب: وسدرسة التفسري احلركي واالجتامعي سثل

وتفسري  ،السيد حممود الطمالقماينوتفسري  ،وسن وحي القرآن للعالسة فضل اهلل
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 .الكماشف للشيخ سغنية

سثل تفماسري السل مي وابن عريب وسيد حيدر ، وسدرسة التفسري العرفماين

 .اآلسيل ولطمائف اإلشمارات للقشريي

 .وسدرسة التفسري البيماين سثل تفسري البحر املحيط لألندليس وغريه

أحكمام  ككتمايبر ، حكماموسدرسة التفسري الفقهي األحكماسي  املتصل بآيمات األ

وزبدة البيمان ، وفقه القرآن للراوندي، القرآن لكل  سن اجلصماص وابن العريب

 .لألردبييل

وسدرسة التفسري املوضوعي كأعامل كل  سن الشيخ السبحماين والشيخ سكمارم 

 .الشريازي والشيخ جوادي آسيل وغريهم

دة ككتماب الزجماج والنحما س وحمي وكذلك كتب إعراب القرآن وهي ستعد 

 .الدين درويش

وكتب املعماجم اللغوي ة القرآني ة سثل سفردات الراغب اإلصفهماين وكتماب 

 .التحقيق للسيد املصطفوي

ة بعلوم القرآن غري التفسري ،هذا كل ه سثل الربهمان ، فضالً عن الكتب املختص 

 .للزركيش واإلتقمان للسيوطي والبيمان للخوئي والتمهيد ملحمد همادي سعرفت

 النبوي األخذ بغري حديث أهل البيتإمكان   

 ومل : أّنه يقولعن ابن قولويه  قالا ن، ة(ة السنّ نظريّ )ذكرت ِف كتابك : السؤال(

أخرج فيه حديثاا روي عن غريهم ]أهل البيت[ إذ كان فيًم روينا عنهم من 

وقد علمنا أّنا َّل نحيط ، حديثهم ـ صلوات اهلل عليهم ـ كفاية عن حديث غريهم

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات ، ا روي عنهم ِف هذا اَلعنى وَّل ِف غريهبجميع م
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وَّل أخرجت فيه حديثاا روي عن الشّذاذ من ، من أصحابنا رْحهم اهلل برْحته

يؤثر ذلك عنهم من اَلذكورين غري اَلعروفني بالرواية اَلشهورين ، الرجال

اَلانع من اْلخذ عن هو  ام: للسؤااو (.37باْلديث والعلم( )كامل الزيارات: 

هوا ِف الناس بأن ينفروا ليتفقّ  رَ مِ اُ وإذا كان هناك مانع فلًمذا ؟ غري أهل البيت

ا اضطر بعض الباحثني للبحث ِف اهلل؟ ممّ أمروا بالكتابة عن رسول ؟ وَلاذا الدين

وغريها من ة رة عن بعض اَلوضوعات كفضائل اَلدينة اَلنوّ كتب السنّ 

 .اتاَلوضوع

ر أن  سراد ابن قولويه سن أهل البيت سما يعم  الرسول صىل  اهلل عليه الظماه أ ـ

فلي  قصده بأن نما نأخذ سن حديث أهل البيت وال هنتم  حلديث ، وعىل آله وسل م

بل قد روى ابن قولويه يف هذا الكتماب نفسه عن رسول اهلل سن غري طريق ، النبي  

ة أهل البيت )انظر ـ عىل سبيل املثمال ـ الصف بل إن  . وغريهما( 11، 11: حماتأئم 

فهم تبٌع له ، سما يؤخذ سن أهل البيت النبوي إن ام هو ملما عندهم سن علم رسول اهلل

 .صلوات اهلل عليه وعىل آله

ة سن أهل البيت يف قضمايما الدين له سعنيمان ب ـ  :إن  األخذ سن غري األئم 

ولو ، قوله يف نفسهاي االعتقماد بحجي ة ، ات بماع غريهم دون دليل :اَلعنى اْلّول

وهذا املعنى ال تؤسن به الشيعة وال يؤسن ، مل يقل يف كالسه روايًة عن النبي حممد

فإن  غري رسول اهلل ـ لو تركنما سؤقتمًا سسألة اإلسماسة ـ ال ، به كثري سن السن ة أيضماً 

نعم ذهب بعض علامء أصول الفقه السن ي إىل حجي ة . حجي ة لقوله يف حد  نفسه

ملما يكشفه ؛ وذهب املسلمون إىل حجي ة سرية الصحمابة وإمجماعهم، يبقول الصحما

أو عمالً بحديث ال جتتمع أس تي عىل خطأ أو ، هذا اإلمجماع عن سوقف الرسمالة

شخصي ماً يف كتمايب )حجي ة السن ة  وقد بحثُت . عند سن يؤسن هبذا احلديث، ضاللة
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ك إىل أن  األدل ة يف الفكر اإلسالسي( سسألة حجي ة قول الصحمايب وخلصت هنما

وفماقمًا ملما ذهب إىل اإلسمام الغزايل ، التي ُذكرت ال تنهض إلثبمات حجي ة قوله

حيث عرف عنه النقد الشديد ملقولة حجي ة قول الصحمايب )وحجي ة ، هـ(727)

فالحظ وانتبه( يف كتبه ، وغري سسألة عدالة الصحمابة، قوله غري حجي ة روايماته

 .كماملستصفى

 :ن يتم  الرجوع إىل غري أهل البيت لكيأ :اَلعنى الثاين

نأخذ سنهم الفكر ونقرأ علوسهم وجتربتهم ونستفيد سنهما بام نراه صماحلماً  :أوَّلا 

ون ، ونعرضه عىل الكتماب والسن ة والعقل متماسماً كام يراجع الفقهماء واملفرس 

ثون والفالسفة واملتكل مون جهود أسالفهم ليستفيدوا سن جتربتهم ال ، واملحد 

تكون هذه اجلهود يف نفسهما سصدراً سوازيماً حلجي ة القرآن والسن ة والعقل لكي 

 .ويف عرضهما

ة :ثانياا   .نأخذ سنهم سما يروونه عن النبي وأهل البيت بطرقهم اخلماص 

ال يوجد سمانع سن الرجوع إىل كتب سمائر ، ويف هماتني احلمالتني للمعنى الثماين

ته لكي تستفيد سن بحوثهم العلمي ة ، املذاهب غري املذهب الذي تعتقد أنت بصح 

بل هذا ال خيتص  ، وتذر سما ترفضه سنهما، وتأخذ بام تقتنع به سن أفكمار، وتنماقشهما

بل يشمل سمائر العلوم التي ُينتجهما ، بمالعلوم الدينية وبمالعالقمات بني املسلمني

إنام و، فهذه قضية سعرفي ة ال عالقة هلما بمالدين واالنتامء الديني، غري املسلمني أيضماً 

، فإذا قمال الشمافعي سسألًة واستدل  عليهما بدليل، قيمتهما بمالدليل الذي يكون سعهما

ة هذا الدليل ال ألن  الشمافعي ؛ لزسه األخذ به، واقتنع اإلسماسي أو اإلبمايض بصح 

ة واملستند الصحيح كمان سعه، قماله وهكذا يف سمائر ، بل ألن  الدليل احلج 

سه الشمافعي صحيحماً ُترك قوُلهوإذا مل يكن الدليل الذي ، املذاهب ال ألن  ، قد 
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 .بل ألن  دليله غري صحيح، الشمافعي قماله

كام ال يوجد سمانع سن الرجوع إىل كتب احلديث سن غري املذهب الذي تؤسن 

ة والسالسة التي تعتقد أنت ، أنت به رشط أن ُتتوي الروايمات عىل رشوط الصح 

كام هي احلمال يف الرجوع إىل سصمادر متماسمًا ، بمعيماري تهما يف االحتجماج والتعب د

ة والسالسة يف األحماديث ، احلديث املذهبي ق رشوط الصح  فإن ه البد  سن ُتق 

وقد ، فهذا كل ه سن حيث املبدأ ال سشكلة فيه، املنقولة لكي ُيتعب د هبما وُيتج  هبما

سبق يل أن نماقشت بعض الروايمات القليلة التي احتج  هبما بعض اإلسماسي ة للمنع 

 .األخذ بحديث غريهم عن

بل إن ني أعتقد ـ وقلت ذلك سرارًا ـ بأن ه يشكل االكتفماء بمصمادر حديث 

قبل الوصول إىل قنماعة علمي ة ـ ، وهجر حديث سمائر املذاهب، سذهب بعينه

امت طمائفي ة ـ بعدم حجي ة كتب احلديث األخرى عند سمائر  ولي  خطمابمات وهتج 

وأجد أن  ، والنقد احلديثي والتمارخييوفقماً ملعمايري علم احلديث ، املذاهب

االجتهماد القمائم عىل سراجعة سصمادر سذهب واحد بعينه وترك سصمادر سمائر 

علامء املسلمني ـ إال سما ندر أو إال ألجل االحتجماج عليهم ـ أجد ذلك خالف 

وهجرًا ملما ُيتمل أن ه ، االنصماف العلمي وخالف املوضوعي ة التي نتغن ى هبما كل نما

فالبد  سن نظرة شمولي ة قدر املستطماع للنصوص النبوي ة يف ، الرشيفة سن السن ة

سما مل ُيثبت اإلنسمان بربهمان علمي حديثي أو تمارخيي أن  ، سصمادر املسلمني كماف ة

هذا املصدر املعني  سثالً والذي كتبه بعض علامء ذلك املذهب ال يمكن 

ة نسبته إىل كمالقول بأن ه ال، لوجود سشكلة توثيقية فيه؛ االحتجماج به  ُيعلم صح 

فه أو أن  الكماتب له غري سوثوق به نتيجة سعطيمات سعي نة أو نحو ذلك سن  سؤل 

رشط أن يتخل وا ، القضمايما التي يعرفهما البماحثون يف علم احلديث وعلم التماريخ
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 .عن )الكليشمات( الطمائفي ة والنفسي ة يف تقويم اآلخرين

تلف سصمادر املسلمني بام تسن ى وقد حماولت شخصي مًا يف بحوثي أن أرجع ملخ

ورغم أن  هذا ، يل وتوف ر تبعماً لنوعية املوضوع وسسمامهة هذا املذهب أو ذاك فيه

ًا وسضٍن للغماية إال أن  تطوير نظم الرتبية والتعليم يف املعماهد ، األسر شماقٌّ جد 

وتسهيل األسر عىل األجيمال ، الدينية سن شأنه تذليل هذه العقبمات بصورة جي دة

 .قمادسة سن الكت ماب أو البماحثنيال

 هل رواية ظهور القائم بعد موت امللك عبد اهلل صحيحة؟  

 بعد وفاة اَللك عبد اهلل بن عبد العزيز اليوم تناقل الكثريون عىل : السؤال

)من : مواقع التواصل اَّلجتًمعي روايةا تفيد أّن اإلمام الصادق عليه السالم قال

 َّل؟ وفهل هذه الرواية صحيحة أ. له القائم(يضمن ِل موت عبد اهلل أضمن 

 الظماهر أن  املصدر األصيل  والوحيد املسند املتوف ر هلذه الرواية هبذه الصيماغة

هو كتماب الغيبة للشيخ الطويس ، التي ُتتوي عىل تسمية الرجل املتوىف  

 درست عن، عيسى بن عن عثامن، فقد روى عن الفضل بن شماذان، هـ(112)

ر، ورسنص أيب بن  عليه اهلل عبد أبما سمعت: قمال بصري أيب عن، سروان بن عن عام 

 سمات )إذا: قمال ثم، القمائم( له أضمن اهلل عبد سوت يل )سن يضمن: يقول السالم

 شماء إن صماحبكم األسر دون هذا يتنماه ومل أحد عىل بعده النماس جيتمع مل اهلل عبد

 ذلك؟ يطول: فقلت، م(واأليما سلك الشهور ويصري السنني سلك ويذهب، اهلل

سة املعمارف اإلسالسي ة، 115: الغيبة، )الطويس. )كال(: قمال ، إيران، نرش سؤس 

، الطبعة األوىل، الشيخ عبماد اهلل الطهراين والشيخ عيل أمحد نماصح: ُتقيق

 .هـ(2122
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جمموعة نصوص خمالية سن ، هـ(751وقد ذكر قطب الدين الراوندي )

وسن غري البعيد كونه قد  .كمان هذا سن ضمنهما اإلسنماد عن اإلسمام عليه السالم

، اهلل عبد سوت يل يضمن )سن: ومم ما جماء، نقل سضمون رواية الطويس يف الغيبة

 بعده النماس جيتمع مل[ اهلل عبد سمات إذا: قمال ثم]. السالم عليه القمائم له أضمن

 .(2211ـ  2211: 1أحد( )اخلرائج واجلرائح  عىل

: سنهم ،ة أيضمًا عن سصدرهما األصيل حسب الظماهروقد نقل هذه الرواية مجماع

ة  اهلل سوت عبد يل يضمن )سن: وبصيغة، بال سند، (55: صماحب )العدد القوي 

واحلر  العماسيل . (أحد عىل بعده النماس جتتمع ال، القمائم قيمام له أضمن

وكذلك ، نقالً عن الطويس، (518: 1 اهلداة هـ( يف كتمابه )إثبمات2221)

 .عن الطويس أيضماً ، (122: 71هـ( يف )بحمار األنوار 2222) العالسة املجليس

ويبدو أن ه قد سهما قلم الشيخ عيل الكوراين حفظه اهلل عندسما ذكر يف )سعجم 

فإن  ، أن  املجليس نقل الرواية عن النعامين، (111: 1أحماديث اإلسمام املهدي 

عامين واهلل املوجود يف سطبوع البحمار اليوم هو نقله هلما عن الطويس ولي  الن

قلت الرواية يف كتماب بشمارة اإلسالم عن غيبة الطويس أيضماً وغريهما كام نُ  .العمامل

رة  .سن املصمادر واملراجع املتأخ 

ما السند فكماف ة املصمادر ـ غري غيبة الطويس ـ أوردت الرواية سرسلًة أو ، أس 

ما غيبة الطويس فقد رواهما عن الفضل بن شماذا، سنقولة عن غيبة الطويس ، نأس 

ح به  وطريق الشيخ الطويس يف الفهرست إىل الفضل بن شماذان ضعيف ـ كام رص 

د بن قتيبة د ، السيد اخلوئي ـ إذ تمارًة فيه عيل بن حمم  وأخرى فيه محزة بن حمم 

نعم طريق الشيخ الطويس يف املشيخة إىل الفضل ، وآخرون مم ن مل تثبت وثماقتهم

بأن ه استخدم هذا الطريق يف هذه  لكن  اجلزم، بن شماذان سعترب عىل املشهور
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ألن  طرقه يف املشيخة عمادًة سما تكون طرقمًا له إىل سما رواه يف ؛ الرواية غري واضح

ال إىل سطلق سما رواه عن الراوي ولو يف كتماٍب آخر ، التهذيب واالستبصمار

 .غريمهما ككتماب الغيبة

اً أن  طريقه يف كتماب الغيبة إىل الفضل بن شماذان  هو طريقه إليه بل نحتمل جد 

وذلك أن ه قد روى الطويس يف الغيبة عن ، وهو الطريق الضعيف، يف الفهرست

د بن قتيبة الذي مل  رًا وسرارًا ـ بطريٍق فيه عيل بن حمم  الفضل بن شماذان ـ سكر 

، 211، 211، 212: الغيبة: تثبت وثماقته عىل املعروف )انظر ـ عىل سبيل املثمال ـ

هذا . وغري ذلك(، 115، 111، 117، 111 ،212، 281، 285، 287، 255

وبعضهم ال ، ويف السند درست بن أيب سنصور الواسطي وكثري سن العلامء يوثقه

 .يقبل التوثيق

فإن  ، وإذا كمان هذا هو نص  الرواية ومل يسقط الراوي شيئماً هنما ولو سهواً 

ويقول  وذلك أن  اإلسمام يتكل م عن شخص اسمه عبد اهلل، الرواية قد تبدو غريبة

ما أن يكون عبد اهلل هذا ، للنماس بأن  سن خيربه بموته يضمن له القمائم وهنما إس 

دًا كمان سعمارصاً لزسن اإلسمام وزسن صدور هذه الرواية أو يكون  شخصمًا حمد 

ل يبطل التعماطي سع ، شخصمًا آخر قد يأيت يف قمادم األزسمان فعىل االحتامل األو 

مام وسع ألن  املفروض أن  ؛ هذه الرواية اليوم عبد اهلل هذا قد سمات يف تلك األي 

ما تكون الرواية سوضوعة، ذلك مل ُتصل حمالة ظهور اإلسمام املهدي أو يكون ، فإس 

ة  قد حصل البداء فيهما سن حيث كوهنما سن العالسمات غري احلتمي ة بنماء عىل صح 

دة يف تطبيق هذا االسم عىل أحد يف العرص ، هذه النظري ة وهنماك احتامالت ستعد 

هـ( سعمارصًا لإلسمام الصمادق ـ 278فقد كمان أبو جعفر املنصور )، لعبمايسا

صماحب هذه الرواية هنما ـ وكمان ُيمل هذا االسم وهو عبد اهلل بن حممد بن عيل 
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ماح )، بن عبد اهلل بن العبماس بن عبد املطلب الذي ، هـ(211وكذلك السف 

وحماول . يل أيضماً حيث كمان اسمه عبد اهلل بن حممد بن ع، عمارصه اإلسمام الصمادق

بعضهم تطبيق الرواية عىل املستعصم العبمايس الذي كمان آخر امللوك العبماسيني 

 .وكمان اسمه أيضماً عبد اهلل

ما إذا ُاريد سطلق شخص يأيت يف قمادم الزسمان فنسأل عندسما قمال اإلسمام هذه : وأس 

فلامذا مل ، اجلملة ومل يكن هنماك شخص حينهما هبذا االسم ُيكم هنما أو هنماك

ويقول له سما اسمه وسما صفته وسن يكون؟ ألي  ، سأله الراوي عن عبد اهلل هذاي

 هذا أسرًا أو سؤاالً سنطقي ماً؟

ثنما عنه ما تطبيق هذه الرواية أو غريهما عىل الواقع اليوم فقد سبق أن ُتد  ، أس 

وال ُاريد أن أخوض يف هذا اجلدل ، وعن املنهج الصحيح فيه وفق سما يبدو لنما

صيحتي لنفيس ولعموم إخويت املؤسنني أن نرتي ث كثرياً يف هذه لكن ن، القمائم

وال نشغل السماحة هبما بعد أن أثبتت هذه الطريقة التطبيقية فشلهما يف ، األسور

ة أ، سرات كثرية  ووسننظر وننتظر ونرتب ص لنرى هل ستنجح التطبيقمات هذه املر 

 .ال؟ واهلل أعلم وأحكم

لنماس تتداول جمموعة سن الروايمات تنسبهما إىل والبد  يل أن أشري إىل أن  ا ،هذا

والغريب أن  ، سسند أمحد بن حنبل وغريه وقد بحثت عنهما كثريًا فلم أجد شيئماً 

طرة سن املسند ولكن ه ال يقيم دليالً  ث عن أهنما ُسسقر ولعل  لديه دليالً ، بعضهم يتحد 

ه مجيعمًا لتداول وعلينما التنب  ، مل نعثر عليه أو حظي بنسخة مل نرهما واهلل العمامل

 .سرويمات قد تكون خمتلقة اليوم ولي  يف القرون الغمابرة فقط

 وسائل التواصل االجتماعيعلى  األحاديث املنتشرةمشكلة   

 ْلئمة اَلنسوبة اْلحاديث تبادل ظاهرة خريةاْل اْلونة ِف انترشت: السؤال 
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 هذه معظم أنّ  اْلمر ِف والالفت. اَّلجتًمعي التواصل وسائل عرب البيت أهل

 يتأّكد أن العادي فأّنى للمتصّفح تضّمنت وإن، اَلصدر تتضّمن َّل اْلحاديث

اْلحاديث؟  هذه لتبادل ضابطة من هل: هنا والسؤال. منها الغريب سيًم، منها

 الشكر مع نيّة؟ وحسن علم بغري منها الصحيح غري يتناقل من وما حكم

 .والتقدير

الكتشماف سدى وجود هذه ؛ هبذا األسر احلل  هو بمالرجوع إىل سن له دراية

تهما وضعفهما، األحماديث سن عدم وجودهما أسماسماً  ما ، فضالً عن سوضوع صح  وأس 

، تداوهلما فيمكن ـ سبدئي مًا ـ تداول أي  حديث سع نسبته بأن ه قد وصلني كذا وكذا

وصلني : بل تقول، )قمال النبي(: فال تقول، دون اجلزم بنسبته إىل النبي أو اإلسمام

ال ، وحب ذا لو تشري إىل أن ه وصلك عرب وسمائل التواصل االجتامعي، ه قمال النبيأن  

 .أن ه سوجود يف الكتب واملصمادر املعروفة بني املسلمني

، وإذا كمان سضمونه غريبماً أو فيه شبهة سعي نة بحيث ُيتمل أن ه خمتلق

د سنه آلخرين وعلينما مجيعمًا احلذر والدعوة ل، فيستحسن عدم تداوله قبل التأك 

وعدم اعتبمار وسمائل التواصل االجتامعي سرجعمًا سعرفي ماً ، للحذر سن هذه األسور

د سن سضمون سما ُينقل فيهما فقد أكثر ـ سع األسف ـ بعض ؛ سوثوقمًا قبل التأك 

النماس سن الكذب واالختالق حتى عىل النبي وأهل بيته يف هذه الوسمائل 

هم ، يداً فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سد، التواصلي ة فإذا كمانوا خصوسماً للدين وتسري 

م ، فعلينما أن نواجههم، سؤاسرة عليه وإذا كمانوا سن املتدي نني الذين يظن ون أهن 

خيدسون الدين بماختالق بعض القصص أو النصوص عن النبي وأهل بيته أو 

فليعلموا أن  دينمًا ُيتماج إىل الكذب قد ، صحمابته أو عن بعض العلامء هنما وهنماك

ففيام ، فلريتقوا بدينهم إىل سما هو أبعد سن ذلك، ستحق  اعتنماقه وال التدي ن بهال ي
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هو سوثوٌق غنى وكفماية ال ُييجنما إىل األكماذيب واالختالقمات واخرتاع القصص 

بام يربك الوعي العقالين للنماس ، فضالً عن النصوص والروايمات، واحلكمايمات

وعن فرائضهم ، العليما ويلهيهما عن حقمائق الدين الكربى وقيمه الراسخة

ما إليه راجعون، وواجبماهتم يف هذا الزسن العسري  .وإن ما هلل وإن 

 نسل السيدة الزهراء ال تأكل حلومهم السباع؟هل   

 ت ِف أيام اخلليفة جاء ِف رواية نقلها العالمة اَلجليس أّنه ظهر: السؤال

عليه  م عيل بن أيب طالبابنة اإلما، ا زينبعت بأَّّن ة ادّ ل العبايس امرأة شابّ اَلتوكّ 

، حرضتاُ ف، فأمر بإحضارها إليه، لفوصل خربها إىل اخلليفة اَلتوكّ ، السالم

ما يقارب ، ة وقد مىض عىل زينب حتى اْلن سنني عديدةنت امرأة شابّ أ: افقال هل

مسح ـ  م اهلل عليه وآله وسلّ صىّل ـ  رسول اهلل نّ إ: هقالت ل. ةالتسعني سنو اَلائة

ل بقي اَلتوكّ ف. ةًم بلغ عمري أربعني سنشبايب كلّ  عيلّ  ل اهلل أن يردّ عىل رأيس وسأ

أحرض مشايخ آل ابن ، ا موَّليي: هفقال له وزير، َّل يعرف ماذا يقول هلا اا متحرّي 

نا لعلّ ؛ أيب طالب وولد العباس بن عبد اَلطلب وقريش وأخربهم بموضوعها

: اوقالوا هل فحرضوا مجيعاا ، هل ما أشار عليه وزيرففعل اَلتوكّ . ملدَي نجد اْلّل 

ماتت ِف سنة أربعة وستني من  ـعليهًم السالم ـ زينب ابنة عيل  إنّ ، تها اَلرأةيّ أ

عن اُجميع فلم يعرف أحد  اا أمري كان خمفيّ  فإنّ ، ذا كذبه: ةالت اَلرأق. ةاهلجر

، هذه اَلرأة صادقة نّ إ: لفقال هلم اَلتوكّ ، سكت اُجميعف. يتبموو بحيايت

، ا موَّليي: بمن مشايخ آل أيب طال قال له شيخ  ف. اا ِل الدليل عىل كذهبأحرضو

. ةفهو لديه الدليل عىل كذب هذه اَلرأ ـ عليه السالم ـ أحرض هلا اإلمام اهلادي

، عيهل بخرب اَلرأة وما تدّ فأخربه اَلتوكّ ، بعث إليه فحرض اإلمام عليه السالمف



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 212

زينب ابنة عيل عليهًم السالم  فإنّ ؛ َلرأةكذبت هذه ا: معليه السال فقال له اإلمام

هؤَّلء الناس قالوا مثل  نّ إ: لقال له اَلتوكّ ف. ةماتت سنة أربعة وستني من اهلجر

قال اإلمام عيل اهلادي عليه ف. انا نحتاج إىل دليل لبني كذهبولكنّ ، بتهمقولك وكّذ 

ال و؟ قه ام: لقال اَلتوكّ . يالدليل عىل كذهبا موجود عند إنّ ، نعم: مالسال

فلحمه ، ته فاطمة الزهراء عليها السالممن كانت جدّ  كّل  نّ إ: معليه السال اإلمام

. اعا السبَيفإن كانت من ولد فاطمة فال تؤذ، فأنزهلا إىل السباع، م عىل السباعحمرّ 

ه يريد نّ إ: هالت لل؟ فقا تقولني هبذا الدليم: ال إىل اَلرأة وقال هلفالتفت اَلتوكّ 

مل َّل تنزل أنت : مل نحو اإلمام عليه السالالتفت اَلتوكّ ف. َّل.. أنزل أنا لن، قتيل

.. كبري مملوء بعدد من اْلسود ِف داخل القرص كان هنالك بئر  د؟ وإىل بئر اْلسو

 ر بأنّ وتصوّ  شديداا  ل فرحاا فرح اَلتوكّ ف. كأفعل ذلس: يقال له اإلمام عيل اهلادف

عليه م م إىل اإلمافأحرضوا السلّ  ،بد اقرتقاخلالص من اإلمام عليه السالم 

، جلسوإىل اْلسود  مفنزل اإلمام عليه السال، السالم ووضعوه ِف داخل البئر

ليه السالم يمسح عفجعل اإلمام ، فاجتهت اْلسود إليه ورمت بأنفسها بني يديه

، أشار اإلمام عليه السالم إىل اْلسود بأن تبتعد عنه مّ ث.. دعىل رؤوس اْلسو

وبدأت التكبريات ، ب الناس من هذه اَلعجزةفتعّج ، ْلمره طائعةا  فابتعدت عنه

 اا ل اإلمام عليه السالم جالسندما رأى اَلتوكّ ع.. والصلوات تعلو ِف داخل القرص

 لكنّ ، ة غضبه مل يعرف ماذا يفعلومن شدّ  شديداا  بني اْلسود غضب غضباا 

اجه قبل أن تنترش هذه ع إىل إخرأرس: فاجته إليه وقال له، وزيره كان من اَلاكرين

فاجته اإلمام عليه السالم ، ل من اإلمام أن خيرجفطلب اَلتوكّ ، اَلعجزة بني الناس

. عتفأشار إليها بالرجوع فرج، ح بثيابهم فاجتمعت حوله اْلسود تتمّس إىل السلّ 

ه من ولد فاطمة فليجلس بني من يقول أنّ  كّل : لصعد اإلمام عليه السالم وقاف
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ني إنّ .. اهلل.. اهلل: هالت لق، نزِلا: اوقال هل، ل للمرأةلتفت اَلتوكّ فا. دهذه اْلسو

ار ي )بحساحمني يا موَّل، أنا فالنة بنت فالن، فأنا لست زينب كًم قلت، كاذبة

نا؟ فقد نقلها أحد شيخ ةة هذه الروايصّح ما مدى . وما بعد( 241: 50ر نوااْل

وقال له بأّن ، ص متبنّياا هلاـ ْلحد اْلشخا.. اَلراجع اَلعارصين ـ وهو الشيخ

 .اهلاشمي السيّد َّل تأكله السباع

ه احلريف ف ولي  بنص   سن الترص 
ٍ
سوجوٌد يف ، هذا اخلرب الذي نقلتموه بيشء

هـ( يف 751هـ( عن الراوندي )2222وقد نقله املجليس )، بحمار األنوار بمالفعل

ة اختالفمات يف، (121ـ  121: 2كتماب )اخلرائج واجلرائح   بعض وثم 

ورغم  .هـ(112والراوندي نقل هذا اخلرب عن أيب هماشم اجلعفري )، التفماصيل

لكن  الراوندي مل ، الفماصل الزسني بني الراوندي واجلعفري بقرابة ثالثة قرون

 .يرشح لنما كيف حصل عىل هذا اخلرب الذي نسبه إىل اجلعفري

ة سع712وهكذا نجد أن  ابن محزة الطويس ) بعض  هـ( ينقل هذه القص 

عن عيل بن سهزيمار ، (711ـ  717: االختالفمات يف كتمابه )الثماقب يف املنماقب

ة أبو . دون أن يبني  سنده إليه وبينهام قرابة الثالثة قرون أيضماً  وأشمار للقص 

دون أن يذكر ، (255: هـ( يف كتمابه )تقريب املعمارف115الصالح احللبي )

ة اإلربيل )وقد نقل جممل ا. التفماصيل أو املصدر أو السند هـ( يف كتماب 111لقص 

ة  ( 728: 1هـ( يف )املنماقب 788وابن شهر آشوب )، (288: 1)كشف الغم 

 .أيضماً 

ًة شبيهة ُتنسب ، وبمراجعة املصمادر التمارخيية واحلديثية القديمة نجد أن  قص 

إىل اإلسمام الرضما عليه السالم ـ ولي  اإلسمام اهلمادي ـ يف حمرض املأسون العبمايس 

ل العبمايس()ولي  امل هـ( الذي نقل 181ـ  115فمالقمايض التن وخي )، توك 
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وسنهما كراسماٍت هلم سع السبماع ، جمموعة قصص وكراسمات لعدد سن األوليماء

ة ، واألسود  سؤل ف قمال.. ): فيقول، (121: 1ينقل يف كتمابه )الفرج بعد الشد 

سمعته؟  سما فإين  ، الكذابة زينب خرب وسما: األعلم القماسم أليب أنما فقلت: الكتماب

: هلما يقمال اسرأةً  أحفظه أن   ال هلم بإسنمادٍ  يروى، الشيعة عند سشهور خرب هذا: قمال

ما اد عت، زينب ة أهن  ، عنهم اهلل الرضما ريض سوسى بن عيل إىل فجيء هبما، علوي 

 سن له نسبهما سثل سما إىل ونسبته نسبه به دفعت بكالمٍ  فخماطبته، نسبتهما فدفع

 بركة إىل أنما وهذه أخرج: الرضما فقمال. اخلليفة ةبحرض ذلك وكمان، االد عماء

 فماطمة ولد أن  حلوم وسلم عليه اهلل صىل النبي عن آبمائي عن رويُت  فإين  ، السبماع

سة عنهما اهلل ريض : املرأة فقمالت. فهو دعي   السبماع أكلته فمن، السبماع أكل عىل حمر 

 هو فلينزل: فقمالت. ذلك عىل السلطمان فأجربهما اخلرب ودفعت، هبذا أرىض ال

 رأته فلام، عظيم خلٍق  بمحرض سن السبماع بركة عنه اهلل ريض الرضما فنزل، قبيل

 ويمر   سنهما واحد كل   يمسح رأس يزل ومل سنهما فدنما، أذنماهبما عىل أقعت السبماع

 املرأة وكرهت، وىل   ثم آخرهما أتى عىل حتى، له يبصبص والسبع ذنبه إىل بيده

 فمافرتسهما السبماع بعض عليهما وثب نزلت فحنيذلك  عىل فأجربت، وأبته النزول

قهما ابة( فُعرفت، وسز   .بزينب الكذ 

وهذا اخلرب رغم أن ه مل يذكر اسم املأسون العبمايس إال أن  ابن محزة الطويس 

( عن احلمافظ 715ـ  711: نقله أيضمًا يف كتمابه )الثماقب يف املنماقب، هـ(712)

يمًا املأسون النيسمابوري يف كتماب املفماخر سع بعض االختال ة سسم  فمات يف القص 

واحدة سع اإلسمام اهلمادي واألخرى : وسشريًا إىل إسكمان وقوع حمادثتني، العبمايس

 .سع اإلسمام الرضما

كام وقد نقل الروايتني املشمار إليهام عن بعض هذه املصمادر أعاله السيد هماشم 



 ................................................... 211 

، (155ـ  157، 111ـ  112: 5هـ( يف كتمابه )سدينة املعماجز 2225البحراين )

خ . دون أن يأيت بمصمادر جديدة ة القندوزي احلنفي عن املؤر  ونقل هذه القص 

هـ( بشكل خمترص وسشري يف 111وبمالفعل فقد ذكرهما املسعودي )، املسعودي

 الزسمان وسن وقمال هنماك بأن ه ذكرهما يف كتمابه )أخبمار، (81: 1)سروج الذهب 

 .ان(والعمر بماملماء والغماسر البلدان وعجمائب أبماده احلدثمان

ة فيه ، وقد بحثت فيام توف ر عندي سن كتماب أخبمار الزسمان فلم أجد هذه القص 

ولي  فيه يشء ، إذ املتوف ر سن هذا الكتماب اليوم جزء واحد ستعل ق بماألسم الغمابرة

وهو كتماب سيلء بذكر غرائب الوقمائع يف ، يذكر سن أحداث الزسن اإلسالسي

يرى ـ سثل الدكتور صمائب عبد  وهنماك سن، األسم املماضية وعجمائب األحداث

احلميد يف دراسته حول املسعودي يف العدد التماسع عرش سن جملة املنهماج 

وقد ترجم ابن . البريوتي ة ـ أن ه سن أوائل كتبه التمارخيية وأن ه يبلغ ثالثني جمل داً 

ابة هذه ة عن املسعودي، حجر العسقالين زينب الكذ  ، ونقل سضمون القص 

 .(721ـ  721: 1مان امليزان وذلك يف كتماب )لس

ما زينب بنت  عية اد عت أهن  سة أن  املد  يشمار إىل أن  يف بعض املصمادر املتقد 

 .ولي  زينب بنت عيل بن أيب طمالب، احلسني بن عيل

وعليه ـ ووفقمًا ملراجعتي املتواضعة للمصمادر واملراجع األسماسي ة التي نقلت 

ة احلمادثة ـ إذا أردنما رصد املصمادر األسماسي ة هـ( يف 111فهي املسعودي )، للقص 

ة181يليه التن وخي )، سروج الذهب )وأخبمار الزسمان( ، هـ( يف الفرج بعد الشد 

هـ( يف 115واحللبي ) ،هـ( فيام نقل عنه127ويليهام احلمافظ النيسمابوري )

ثم تأيت سمائر املصمادر األبعد زسنمًا بثالثة قرون وأكثر سن ذلك ، تقريب املعمارف

 .فيام بعد
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لو أخذنما احللبي والتن وخي فال نجد ذكرًا ملصدر هذه املعلوسة االستثنمائي ة و

وال ، وهو ينقله، وكذلك املسعودي الذي يعد  نقله األقدم يف هذا املجمال، عندمهما

وتفصله عن احلدث قرابة نصف قرن يف احلد  ، نعرف سصدر سعلوسماته فيه

ل عمام  هـ( فيام كمانت وفماة 115وقتل عمام ، هـ111األدنى )حيث بويع املتوك 

، ووالدته يف النصف الثماين سن القرن الثمالث اهلجري، هـ(111املسعودي عمام )

لر اخلربر فيام شماع بني النماس أو بني بعض النقلة لألخبمار كام هي طريقة ، وربام نرقر

خني ثني واملؤر   .الكثري سن املحد 

خص شماهد فمن حيث التسلسل ال يبدو اخلرب سعلوم املصدر األصيل  لش

فمن ، وبعض الروايمات تفيد أن ه كمان هنماك خلق كثري شماهدوا احلدث، احلمادثة

الذي أخرب املسعودي أو غريه هبذا اخلرب مم ن شماهد الواقعة االستثنمائي ة هذه؟! 

رة التي ال نعلم عن سصمادرهما شيئماً كام ، هذا غري سعلوم فضالً عن الكتب املتأخ 

 .بي نما

خ سقبول ـ نعم، بأمهي ةلكن  نقل املسعودي ُيظى  هو سنسوب ، فمالرجل سؤر 

كمًا فيهما سن قبل بعض غري ، للمعتزلة والشيعة بام جيعل سثل هذه األخبمار سنه سشك 

ز احتامل صدق الواقعة، الشيعة السيام ، وإن نسب إىل الشمافعي ة أيضماً ـ وهذا يعز 

إىل أن  للخرب  سشرياً ، سع تأييد ذلك بنقل التنوخي بأن  اخلرب سشهور بني الشيعة

والتن وخي خمتلف فيه سن حيث كونه شيعي مًا أو سن . كام أسلفنما، إسنمادًا غري حمفوظ

ه العالسة احليل  يف إجمازته لبني زهرة )انظر ذكره يف إجمازة ، أهل السن ة حيث عد 

 .( سن أسماتذة الشيخ الطويس السن ة211: 221بحمار األنوار : بني زهرة يف

 :رب هيمن هنا فمشاكل هذا اخل

وفقدان خمتلف املصمادر ، عدم ُتديد النماقل األصيل للحمادثة وسن شهدهما ـ 2
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أي عدم وجود سند بماملعنى احلديثي ، للمصدر األصيل الذي رأى احلمادثة

والعمادة قماضية بأن  ، سع قل ة املصمادر التي نقلته، )احلديث يف كل  سصمادره سرسل(

كرب يف املعطيمات لتحصيل القنماعة األحداث الغريبة ُيتماج إثبماهتما إىل تراكم أ

ثون واألصولي ون سعماً ، التمارخيية هبما خون واملحد  واحلمال أن ه ، كام ذكر ذلك املؤر 

ثني هلذه احلمادثة التي تعد  كراسًة وقعت يف دار اخلليفة  خني واملحد  ندر نقل املؤر 

راسمات سع نقلهم الكثري سن ك، حيث ُكتُب التماريخ هتتم عمادًة بمالتماريخ السلطماين

ة ولغريهم ثيهم، يف كتبهم لألئم  خي الشيعة أيضمًا وحمد  ، بل مل ينقلهما مجلة سن سؤر 

ولو وقعت سع اإلسمام الرضما لكمان سن العمادة أن ينقلهما الشيخ الصدوق يف عيون 

واشتهمار اخلرب ـ بحسب . وسع ذلك مل ينقلهما رمحه اهلل، أخبمار الرضما عليه السالم

 .فكم سن سشهوٍر ال أصل له، ال يكفي نقل التن وخي ـ إذا صح  فهو

ل واهلمادي سن جهة والرضما  ـ 1 اضطراب النقل يف احلمادثة سما بني املتوك 

عيمان نف  الدعوى ، واملأسون سن جهة ثمانية وسن البعيد جدًا أن تظهر اسرأتمان تد 

ام زينب العلوية فلو كمان خرب ، ويؤتى هبام إىل اخلليفة وتقع وقمائع ستشماهبة، وأهن 

ل شيئماً الرض عي يف عرص املتوك  ما واملأسون قد اشتهر فكيف يمكن السرأة أن تد 

ة الفماصلة تقمارب الثالثة عقود سن الزسمان فقط؟! إن  هذا ، شبيهماً بذلك واملد 

 .ممكن عقالً لكن ه ضعيف وقوعماً 

وعليه فأبعد سما يمكن قوله هو قوع االشتبماه عند بعض النماقلني يف اسم اإلسمام 

وإذا ، جماز هذا االشتبماه سنهم جماز أن يشتبهوا يف بعض التفماصيل فإذا، واخلليفة

كمانت احلمادثة يف عرص اإلسمام الرضما صمارت أبعد زسمانماً عن املصمادر التي نقلتهما 

 .لنما

ت واعرتفت ما أقر  وأن  والدة ، ويشمار أيضمًا إىل أن  إحدى الروايمات قمالت بأهن 
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ة تقول بأن  اخلليفة رسماهما  فيام رواية ثمانية سن روايمات هذه، اخلليفة أخذهتما القص 

د الواقعة، بعد ذلك لألسود فقتلتهما ع تعد   .وهذا يشء سن التنماقض إن مل ند 

ة يمكن فهمهما يف عرص املأسون العبمايس ـ 3 لكن  فهمهما يف ، لعل  هذه القص 

ل يبدو بعيداً نسبي ماً  ل تمارخييمًا بمالبطش الرهيب ، عرص املتوك  فقد عرف املتوك 

يف يما ترى صرب عىل هذه املرأة واستدعى وجوه قريش والطمالبيني فك، بمالشيعة

وتعماسل سعهما بام يشبه طريقة املأسون العبمايس؟! كام أن  الرواية قمالت ، وأسهلهما

فلو ، فقمال هلما بأن  أوالد فماطمة ال تأكلهم السبماع، بأن  اإلسمام أراد أن ُيفحمهما

مل تكن زينب بنت عيل أو بنت  فرضنما أن  هذه املرأة كمانت سن أوالد فماطمة لكنهما

ما صمادقة بحسب سيماقمات ، احلسني فسوف لن يأكل األسد حلمهما وسيثبت أهن 

ة ما ؛ سع أن  هذا غري صحيح، القص  سما مل نقل بأن  اإلسمام يعرف بواقع حماهلما وأهن 

، هذا فضالً عن أن ه لو ألقت هذه املرأة نفسهما لقتلهما السبع. ليست فماطمي ًة أصالً 

سة غري قريبةفيكون اإلسما سع أن  اد عمائهما ال ، م قد أفىض بفعله إىل قتلهما ولو بمقد 

ما لن تنزل سثالً ، يقتيض القتل كام أن  سن امللفت أن  . إال إذا قيل بعلمه بمالغيب بأهن 

ة رغم هول سما وقع فيهما مل ينقل لنما أحد فيهما اسم تلك املرأة التي  هذه القص 

ما زينب عني ، مم ما ُينقل عمادةً  سع أن  هذا األسر، اد عت أهن  حيث يتداول أسامء املد 

ة أو اإلسماسة أو غري ذلك  .للنبو 

سته هذه الرواية التمارخيية ةٍ دعونما نعمالج بمنطقي   ـ 4 إن ه يقول ، املفهوم الذي قد 

سة عىل السبماع  :بأن  حلوم ولد السيدة فماطمة حمر 

ة وسعهم سثل السيدة أ ـ زينب عليهما  فإذا قصد سن ولد فماطمة خصوص األئم 

رغم أن ني ال ، السالم ـ وهذا االحتامل غري ظماهر سن الرواية التمارخيي ة ـ فال بأس

بل وتطأ ، لكن  اخليل تشمارك يف قتماهلم، أعرف كيف ال تأكل السبماع حلوسهم
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ة الواردة يف أكثر سن ثامنية سصمادر سنهما  ت القص  أجسمادهم يف كربالء؟! إذا صح 

سن حيث إن  اخليول ؛ ش يف رض  اخليل لألجسمادوبعضهم ينماق، تماريخ الطربي

وقد نجد سن ، سن عمادهتما القفز فوق أي  جسم متر  به ال امليش عليه فإن ه قد يوقعهما

بة ة سدر  ما كمانت خيوالً خماص  دَّ هذا اإلشكمال بأهن  أو أن  سحق اخليول لألجسماد ، رر

 األسماسي تني وإن ام بمعنى الوقوف ورفع الرجليني، مل يكن بمعنى املرور عليهما

وأجماب بعضهم بأن  هذا يكون بتعصيب ، للخيل لوضعهما عىل اجلسد وهكذا

عيني اخليل أو بجر  رأسه يمينمًا أو شامالً حتى ال يرى أسماسه فال يدري كيف يسري 

اجليماد األعوجي ة هبذا املعنى : وهلذا ورد يف قصيدة احلمريي تعبري، فيطأ األجسماد

خني وكت ماب ، (111: 1يعة )انظر القصيدة يف أعيمان الش وإن نقل بعض املؤر 

السرية أن  تسمية األعوجي ة إن ام هي نسبة خليٍل كريٍم كمان إلسامعيل ذي األعوج 

تماريخ : املعروف بمابن مهمادي أو نسبًة لداح  بن ذي العقمال بن أعوج )انظر

كام ذكر بعضهم ، (11: 1و، 21: 2الروض األنف ، والسهييل؛ 12: 1الطربي 

، األعوجي ة نسبٌة لفرس بني هالل بن عماسر سن العرب يف العرص اجلماهيلأن  

ة القوائم وهي سن كرام اخليل )انظر الوايف ، الصفدي: والتي كمانت سعوج 

سعجم سقمايي  ، وابن فمارس؛ 278: 1العني ، والفراهيدي؛ 11: 11بمالوفيمات 

 .(111: 1لسمان العرب ، وابن سنظور؛ 282: 1اللغة 

ة يوسف عن اعرتاض يعقوب كام أن نما ال  ث يف قص  نجد القرآن الكريم يتحد 

عىل ولده بأن  األنبيماء ال يأكل حلوسهم الذئب سن السبماع )سما مل يقل أحٌد بأن  هذا 

(، خماص  بولد فماطمة وال يشمل األنبيماء بل . أو يقول بأن  القرآن سكت ومل ينف 

أن تكون سعيماراً سن لو كمانت هذه سن عالسمات اإلسماسة وأسثماهلما لكمان يفرتض 

عي اإلسماسة سن النسل الفماطمي ث عن كون ، سعمايري سد  ومل يعهد أن  أحدًا ُتد 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 218

ذلك سعيماراً رغم كثرة االختالفمات التي وقعت بني الشيعة سنذ عرص اإلسمام 

عي اإلسماسة بمثل هذا ، الصمادق عليه السالم فلامذا ال نجد الشيعة تطمالب سد 

إلسمام ال تأكله السبماع وبمالتمايل ُيصل سعهم سما األسر عند كل  دعوى إذا كمان ا

ابة هذه؟! وملماذا ال نجد هذا األسر يف طرق سعرفة اإلسمام  حصل سع زينب الكذ 

التي جماءت يف الروايمات ويف كلامت ستكل مي الشيعة عرب التماريخ؟! أال يوهن 

 ذلك سن قيمة هذه الرواية هنما بدرجة سعي نة؟!

ما إذا ُقصد سطلق اهلما ب ـ شمي الفماطمي ـ كام ُيفهم سن سيماق الرواية يف وأس 

وفق نقلكم ـ فإن  األسر .. وكام فهمه املرجع الشيخ، بعض سصمادرهما عىل األقل  

إذ تسمح لنما الرواية بماختبمارهما جتربي مًا بال حماجة للتحليل ، يصبح يسرياً أيضماً 

مًا كام فلنأت ببعض اهلماشميني الفماطميني )ولي  كل  هماشمي  فماطمي  ، النظري فقط

ألن  السبع هو احليوان ؛ هو واضح( ونعرضهم عىل السبماع )والكلب سن السبماع

الذي له نماب أو الذي يعدو عىل غريه ويكون النماب واملخلب سن عالسمات 

ماً كمان أم طريًا( بطريقة يمكن محمايتهم سن خالهلما وضامن سالستهم  ي  سبُعي ته بر 

بهم أبداً ولنأخذ سن ذلك عي نمات كثرية ، وتدارك أسرهم ، ملن ال ُيشك  يف نرسر

رت التجربة  فسوف نعرف هل سضمون هذه الدعوى صمادق أم ال؟ فإذا تكر 

ل الثقة هبذه الرواية التمارخيي ة  .وفشلت فسوف ينخفض سعد 

ما ال تقتلهم وهذا ، بل إن  الرواية تقول بأن  السبماع ال تأكل حلوسهم ومل تقل بأهن 

ن ه ال يمكن أن تأكلهم السبماع أو تقرتب سن سعنماه أن ه حتى لو كمانوا سوتى فإ

أال يمكن اختبمار هذا األسر ـ بام ُيفظ حرسة املوتى ـ لو كمان لنما ثقٌة به؟ .. حلوسهم

ولو كمان هذا األسر صحيحمًا لسمعنما ، بمالتأكيد يمكن وهو سهٌل ولي  بعسري

ون بجمانب السبماع أو الكالب وال هتجم  أيضمًا قصصمًا عن أشخماص فماطميني يمر 
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عليهم بحيث يتمي زون بذلك عن سمائر النماس! ولكمان هذا أسراً شمائعماً بني البرش 

 .اليوم وبني ظهرانيهم اآلالف سن الفماطميني

ودائاًم هي دعوتنما الختبمار النصوص احلديثية والتمارخيية عرب التجربة عندسما 

يني ة وطلب املسماعدة سن التجربة والعلوم الطبيعية اليق، كام يف حمالتنما، يمكن ذلك

وعدم ، لفهم أو إثبمات أو نفي حدث تمارخيي أو سفهوم جماء يف احلديث الرشيف

 .ترك األسر سعل قماً 

هل يقبل الفقهماء هبذه الطريقة يف تصحيح نسب أو إبطمال : بل إن ني أسأل

نسب وسنهم الشيخ اجلليل الذي نقلتم عنه؟! وهل يمكننما أن نطمالب كل  سن 

عي النسب اهلماشمي بعرض نفسه  د سن دعواه؟! وهل يد  عىل السبماع كي نتأك 

ذكر أحٌد سن فقهماء املسلمني بجميع سذاهبهم عرب التماريخ أن  هذه الطريقة سن 

بُل الرشعي ة يف اإلثبمات  ما سن السُّ طرق إثبمات النسب الفماطمي أو نفيه؟ وأهن 

ومل والنفي؟! إن  هذا يدل  عىل أن  الفقهماء مل يبمالوا بمثل هذه الرواية التمارخيي ة 

ثني السن ة ، يدرجوهما ضمن سستنداهتم الرشعي ة يف بماب األنسماب كام أن  املحد 

وهذا ، والشيعة مل يدرجوهما يف كتبهم الروائي ة ذات الطمابع الفقهي يف بماب النسب

 .يفيض ملزيد توهنٍي هلما تمارخيي ماً 

د شيئمًا سوى النسب ملنع أكل السبما ع وسن الواضح أن  الرواية التمارخيية ال ُتد 

فحتى لو كمان الفماطمي كمافرًا أو عماصيماً فماسقمًا فماجراً أو نماصبي ماً حمماربمًا هلل ، للحوم

ص واملفروض عدم ، ورسوله فيفرتض بحكم هذا النص  ذلك سما مل يأتنما سما خيص 

ص وأعطماهما اإلسمام ، السيام وأن  هذه املرأة كمانت كماذبة سفرتية، توف ر املخص 

 .وكمان يمكن أن يصح  ، سعيماراً 

م يصبح خيمار التصديق هبذا احلدث ضعيفماً وبنما ألن  هذه ؛ ء عىل جممل سما تقد 
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وإن كمان كل  إشكمال يف ، املعطيمات ترتاكم للتقليل سن الوثوق بوقوع احلمادثة

وقد قلنما سراراً بأن  نقد املتن احلديثي أو التمارخيي ال ، نفسه قد ال ُيسم األسر

يكفيه توهينه بحدٍّ يصبح احتامله بل ، ُيطلب سنه إثبمات استحمالة املتن واملضمون

 .ضعيفماً 

ما إىل القول بعدم صدقي ة هذه الرواية التمارخيي ة وعدم  إن  هذا كل ه يدفعنما إس 

أو القول بأن  شيئمًا سما وقع وكراسًة سما حصلت لكن  ، وجود سثبت تمارخيي هلما

نة فقد تكون حصلت كراسة سعي  ، الرواة والنقلة أكثروا سن اخلطأ يف نقل الواقعة

لإلسمام اهلمادي أو الرضما ولكن  الرواة ـ كام هي طريقة نقل العجمائب واألسور غري 

ة هبذه التفماصيل، املعتمادة ـ أضمافوا وأخطأوا يف البيمان  .فولدت هذه القص 

ة غري يسري وإن كمان أصل وقوع كراسة ، والراجح بنظري أن  إثبمات هذه القص 

ة لي  بمستبعد  .والعلم عند اهلل. برصف النظر عن تفماصيل القص 

ّنه مل يثبت شء اسمه عدم تعّرض اْليوانات أو السباع لنسل : إوالنتيجة

 .السيّدة فاطمة الزهراء عليها السالم

 فرق بني اخلرب املوثوق بصدوره واملومأّن بصدورهال  

 ة ة اخلرب الذي يفيد اَّلطمئنان وحجيّ قتم ِف كتاباتكم بني حجيّ فرّ : السؤال

قصد منه وهل يُ  ؟فًم هو مبناكم ِف التفريق بينهًم، لصدوراخلرب اَلوثوق ا

 .ة واَلصادردلّ فيدونا باْلرجو أن تُ أو النوعي؟ أاَّلطمئنان الشخيص 

 د وجود يشء سن إن  سراجعة كلامت العلامء يف سسألة الوثوق والوثماقة تؤك 

ون أحيمانماً بمالوثماقة وأخرى بمالوثوق، التشويش يف الصورة عل بام جي، فقد يعرب 

وقد أقر  هبذا االلتبماس يف تكوين الصورة ، املصطلح الثماين غري واضٍح عندهم



 ................................................... 212 

 .(711: 1السيد حممد بماقر الصدر نفسه )سبماحث األصول 

ح فريٌق سن العلامء بأن  الوثوق بمالصدور هو سوضوع حجي ة اآلحماد أو  ويرص 

، كيمواحل؛ 211: درر الفوائد، اخلراسماين: سنماطهما أو العربة فيهما )راجع

القواعد ، والبجنوردي؛ 752: 1و؛ 711، 157: 2سستمسك العروة الوثقى 

؛ 211: 1وسنتهى األصول ؛ 172و، 111: 7و، 171: 1و، 115: 1الفقهية 

: 1و، 111، 118، 121، 212، 281: 1فوائد األصول ، والنمائيني؛ 215

مار هنماية األفك، والعراقي؛ 158، 155، 151، 171: 1وأجود التقريرات ؛ 117

أصول ، واملظفر؛ (2هماسش )، 581: 1والتعليقة عىل فوائد األصول ؛ 217: 1

، 221، 227، 11، 11: 1هتذيب األصول ، والسبزواري؛ 112: 1الفقه 

، 11: 5و، 185: 1وهو ظماهر سصطفى اخلميني يف ُتريرات يف األصول ؛ 228

لقواعد ا، ونمارص سكمارم الشريازي؛ 122: 2وسستند ُترير الوسيلة ؛ 177: 8و

: 8امليزان يف تفسري القرآن ، والطبماطبمائي ؛11، 18ـ  15، 11، 12: 1الفقهية 

وفضل ؛ 71: قواعد الفقيه، وحممد تقي الفقيه؛ 121: 1وحماشية الكفماية ؛ 212

، 112ـ  121: 5و، 711: 7و، 718: 1و، 118، 117ـ  111: 2الندوة ، اهلل

، والتسرتي؛ 81: 2ماء وكتماب فقه القض، 18: 2وكتماب النكماح ، 111: 8و

، وهماشم سعروف احلسني؛ 1: 21العدد ، حوار سع صحيفة كيهمان فرهنكي

ـ  111: الفصول الغروية، واإلصفهماين؛ 12: املوضوعمات يف اآلثمار واألخبمار

نتمائج ، والشماهرودي؛ 1: 1سقدسة املهذب ، وجعفر السبحماين؛ 118، 117

ح يف سكمان آخر ؛ 121: 1األفكمار  بأن  احلجية خلرب الثقة  ،111: 1وإن رص 

؛ 281؛ 258ـ  255: 1جممع األفكمار ، واآلسيل؛ ألجل الوثوق فهو ال ينمايف

؛ 121: 2أصول الفقه ، واألراكي؛ 11ـ  17: أصول اإلسماسية، وإسماسي كماشماين
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: قماعدة ال رضر، والسيستماين؛ 711، 711: وسيلة الوصول، واإلصفهماين

؛ 217: 1هنماية األفكمار ، ماب )العراقيبل ظماهر بعضهم أن ه بنماء األصح، (121

 .(211: 1حقمائق األصول ، واحلكيم

 :أبرزها، ومع ذلك فهنا أمور

ح بعضهم بأن  الوثوق النوعي هو املعترب يف حجية اآلحماد )احلكيم أ ـ ، يرص 

، وسصطفى اخلميني؛ 711، 157: 2واملستمسك ؛ 211: 1حقمائق األصول 

: 1القواعد الفقهية ، سكمارم الشريازي ونمارص؛ 122: 2سستند ُترير الوسيلة 

؛ 118: 2الندوة ، وفضل اهلل؛ 111ـ  118: 1وأنوار األصول ؛ 11ـ  18

أي حمالة الوثوق التي ، لسرية العقالء عليه؛ (212: 8امليزان ، والطبماطبمائي

حتى ، بحيث إذا عرض عليهم أخذوا به ووثقوا، ُتصل لنوع العقالء سن خرٍب سما

فإن  عدم حصوله عنده ال يرض  ، وثوق لشخص البماحثلو مل ُيصل هذا ال

، إنام الذي يرض  هو أن ال ُيصل هذا الوثوق لنوع النماس وغمالبهم، بحجية اخلرب

يه بعضهم بمالعلم العمادي النظماسي )سصطفى اخلميني ُتريرات يف ، والذي يسم 

 .(122: 7األصول 

بأن  ، والنوعيويوضح بعضهم الفرق ـ سن جهة ثمانية ـ بني الوثوق الشخيص 

ل تعبري آخر عن االطمئنمان أو ال أقل  يندرج ضمنه عىل خالف الثماين ، األو 

لكن  الدكتور . (228ـ  225، 11: 1بحوث يف رشح العروة الوثقى ، )الصدر

، عبداهلمادي الفضيل يفرس  الوثوق بمالصدور بمالوثوق الشخيص ولو عرب القرائن

، (127: 2وس يف أصول فقه اإلسماسية ومل أجد نصمًا رصُيمًا بذلك كام عنده )در

 .كام سيأيت، وإن دل ت عليه بعض الكلامت بشكل أو بآخر

ث عن ُتديد الوثوق بأنه النوعي  ب ـ وإذا كمانت كلامت بعض العلامء تتحد 
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د لنما سماهية الوثوق، ال الشخيص أو بمالعك  لكن  ، فإن  بعضهما ُيماول أن ُيد 

دف كلمة الوثوق سع كلمة ففي بعض الكلامت ترتا، التحديد سضطرب

ث النوري: االطمئنمان بمالصدور )انظر  111: 1خمامتة سستدرك الوسمائل ، املحد 

ُتريرات ، وسصطفى اخلميني؛ 181: 2املكماسب املحرسة ، واخلميني؛ 117ـ 

؛ 121: 1نتمائج األفكمار ، والشماهرودي؛ 111: 8و، 122، 122: 7يف األصول 

: 5سنتقى األصول ، والروحماين؛ 111ـ  112: 1أنوار األصول ، والشريازي

ونجد النمائيني ؛ 111، 111: 1درر الفوائد ، وعبدالكريم احلمائري؛ 112

: 1فالحظ أجود التقريرات ، يستعمل أحيمانماً الوثوق وأحيمانماً كلمة االطمئنمان

دخل اخلرب الضعيف غري إن  الشهرة الروائية تُ : ويقول، 155، 171، 178

: املصدر نفسه، ألهنما تعطي الظن  االطمئنماين؛ املوثوقاملوثوق بصدوره يف دائرة 

ق العراقي جماء )املوثوق به االطمئنماين( ؛ 155ـ  151 ويف بعض تعبريات املحق 

بام يكون ، 127: 1ورشحه يف هنماية األفكمار ؛ 177ـ  171: (1كام يف األصول )

 .احتامل اخلالف فيه ضعيفمًا ال يعتني به العقالء(

؛ 155: 1أجود التقريرات ، الظن  عن الوثوق )النمائيني ومتي ز كلامت أخرى

 .(218: 1سصبماح الفقيه ، واهلمداين

فيام نجد كلامت أخرى تعرب  )االطمئنمان بمالصدور فضالً عن الوثوق( وأسثماهلما 

ممما يعني أن  درجة الوثوق ، (121: 1الصالة ، سستند العروة الوثقى، )اخلوئي

الطمئنمان يف اصطالح علامء أصول الفقه يعني ألن  ا؛ أقل  سن درجة االطمئنمان

، درجًة سن الظن  القوي تتماخم العلم وتوجب سكون النف  دون اجلزم التمام

ممما قد يعني أن  املراد بمالوثوق ، فإذا كمان هنماك سما هو أقل  سن االطمئنمان فهو الظن  

د الفكرة األخرية نصٌّ دال  ملحمد تقي الرازي اإلصفهماين ، الظن   ويؤك 
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ة عند أصحمابنما هو اخلرب املوثوق به املظنون ، هـ(2118) حيث يرى أن  احلج 

ة والصدور عن املعصوم )هداية املسرتشدين  وهذا سما يرادف ، (172: 1الصح 

ه هذا بمالظن القوي ، ال االطمئنمان والوثوق، بني الظن  والوثوق إال إذا ُفرس  نص 

ى عند بعضهم بمالظن االطمئنماين  .املسم 

بل هذا ، ال يراد بمالوثوق عندهم العلم بماملعنى املصطلح، مالوعىل أية ح

)بعض : فماإلسمام اخلميني يقول يف بعض أبحماثه، واضح سن ترصُيمات بعضهم

: 2فضالً عن العلم( )املكماسب املحرسة ، الروايمات ال توجب الوثوق بمالصدور

، ضماً والتمييز بني الوثوق والعلم ظماهر سن كالم العالسة الطبماطبمائي أي، (181

ي األول بمالوثوق النوعي والثماين بمالوثوق التمام  الشخيص  حيث يسم 

 .(212: 8امليزان يف تفسري القرآن ، )الطبماطبمائي

ة حمالأوعىل  وبرصف النظر عن بعض الغموض يف التعمابري وإن كمان ، ي 

غمايته البحث عن أن ه االطمئنمان ، أغلبهما لصمالح تفسري الوثوق بماالطمئنمان

 :البد  سن النظر يف بماب احلجي ة، النوعي أو الشخيص

بحيث ُيصل اطمئنماٌن للفرد ، فإذا ُاريد سن الوثوق االطمئنمان الشخيص ـ 2

وهي حجي ة الرواية ، فمالنتيجة واضحة، بأن  هذه الرواية قد صدرت عن النبي

ة؛ عند حصول االطمئنمان بصدورهما بل هو سن ، ألن  االطمئنمان الشخيص حج 

ث عن الوثوق فإن ني أقصد . يقةسصماديق العلم يف احلق وشخصي مًا عندسما أُتد 

ة يف بماب األخبمار، االطمئنمان الشخيص  .وهو الذي أعتقد بكونه احلج 

ما إذا ُاريد به االطمئنمان النوعي ـ 1 ويعني ذلك أن  الرواية تفيد يف حد  ، وأس 

، سماينحمالًة سن االطمئنمان لو ألقيت للنوع اإلن، وبقطع النظر عام يعمارضهما، ذاهتما

فهذا ال دليل عىل حجي ته ولو كمانت سفيدًة ، وإن مل تفد للشخص نفسه اطمئنمانماً 
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فال دليل ، لكن ه مل ُيصل للشخص سنهما علم أصالً لسبب أو آلخر، للعلم نوعماً 

د بماقر الصدر، عىل حجي تهما يف هذه احلمال . وفماقمًا لبعض العلامء سثل السيد حمم 

صول االطمئنمان الشخيص هنما بني احلمالة وقد يقمال بمالتفصيل يف سنماشئ عدم ح

 الوسواسي ة وغريهما. وهذا سما نرتكه ملنماسبة أخرى.

ما إذا ُاريد سنهما الظن  الشخيص ولو مل يبلغ حد  االطمئنمان ـ 3 فال دليل ، وأس 

سبماحث : كام أقر  بذلك السيد الصدر أيضمًا )انظر له، عىل حجي ة هذا الظن  

 .(717ـ  711: 1األصول 

وإال فإذا ، بنماء عىل عدم ثبوت دليل عىل حجية خرب الواحد الظن ي، هذا كل ه

رينكثري سن املكام هو رأي ، ثبتت حجي ته بمالدليل فإن  نتمائج املوضوع سوف ، تأخ 

كام أن ه لو ثبتت حجية خرب الواحد الظن ي ، ختتلف بعض اليشء عند بعضهم

بماخلالف يف أصل فهنماك بحوث تتصل بماشرتاط الظن  بمالوفماق أو عدم الظن  

 .تراجع يف علم أصول الفقه، حجي ة اخلرب

 عدم ثبوت وثاقة الراوية املشهور احلسني بن يزيد النوفلي  

 مع أّن له مئات الروايات ِف ، ُيالحظ أّنكم َّل تقولون بوثاقة النوفيل: السؤال

اتفق  فًم هو دليلكم عىل ذلك؟ وإىل ماذا تستندون ِف خمالفتكم َلا، الكتب اْلديثية

 عليه العلًمء ِف وثاقته واْلخذ بروايته؟

فقد توق ف يف أسره ، لي  صحيحمًا أن  العلامء اتفقوا عىل وثماقة النوفيل

ل )انظر ـ ، (117: 22سثل العالسة احليل )تذكرة الفقهماء ، كثريون والشهيد األو 

ق ، (182: 1غماية املراد يف رشح نكت اإلرشماد : عىل سبيل املثمال ـ واملحق 

والعالسة اخلواجوئي ، (117: 8و، 111: 1األردبييل )جممع الفمائدة والربهمان 
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: 21والسيد حمسن احلكيم )سستمسك العروة الوثقى ، (288: )جماسع الشتمات

د بماقر الصدر )بحوث يف رشح العروة ، (111 والشيخ أبو ، (27: 1والسيد حمم 

احلمائري )القضماء يف والسيد كماظم ، (188: طمالب جتليل )التعليقة االستداللية

رة )انظر، والسيد حممود اهلماشمي، (151، 127: الفقه اإلسالسي : يف كتبه املتأخ 

د إسحماق الفيماض )تعماليق ، (111: 2قراءات فقهي ة سعمارصة  والشيخ حمم 

، 111: والسيد عيل السيستماين )قماعدة ال رضر، (112: 1و، 127: 1سبسوطة 

م الذي كمان يذهب فيه إىل عدم وثماقة والسيد اخلوئي يف رأيه القدي، (111

د رضما السيستماين )عىل سما جماء يف تقريرات بحوثه املتداولة ، النوفيل والسيد حمم 

ويلوح أيضمًا سن الشيخ نمارص سكمارم الشريازي بعض التحف ظ ، (11: 1يف احلج  

( وغريهم سن 117، 121: كتماب البيع، يف أسر السكوين والنوفيل )أنوار الفقماهة

 .ءالعلام

يمكن أن ننقل أوالً بعض كلامت ، ولكي نتكل م بماختصمار شديد حول النوفيل

 :الرجماليني

د بن عبد امللك النوفيل  : قمال النجمايش   ، نوفل النخع، )احلسني بن يزيد بن حمم 

وقمال ، وسكن الري  وسمات هبما، كمان شماعرًا أديبماً ، أبو عبد اهلل، كويف  ، سوالهم

ي ني وسما رأينما له رواية تدل  عىل ، واهلل أعلم،  يف آخر عمرهإن ه غال: قوٌم سن القم 

د بن ُييى، أخربنما ابن شماذان. له كتماب التقية. هذا ثنما : قمال، عن أمحد بن حمم  حد 

ثنما إبراهيم بن هماشم: قمال، عبد اهلل بن جعفر احلمريي   عن احلسني بن يزيد ، حد 

 .(18: ي الشيعةوله كتماب السن ة( )فهرست أسامء سصنِّف. به، النوفيل  

ة سن ، له كتماب، )احلسني بن يزيد النوفيل  : وقمال الطويس   أخربنما به عد 

ل، أصحمابنما عنه( ، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن ابن بط ة، عن أيب املفض 
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ما عندي يف روايته توقٌُّف : وقمال العالسة احليل   . (221: )الفهرست د سما ؛ )وأس  ملجر 

ي ني : فر بتعديل األصحماب له( )خالصة األقوالوعدم الظ، نقله عن القم 

)احلسني بن يزيد املتطبِّب النوفيل  روى عن : وقمال ابن داوود احليل  . (111

ٌل( )الرجمال، السكوين    ..( و81: سهمر

وُيشمابه .. رواية 872ويظهر أن  للنوفيل يف الكتب األربعة فقط أكثر سن 

، ماشم سن بعض النواحيوضعه يف سصمادر احلديث اإلسماسي وضع إبراهيم بن ه

ووجود روايمات ، أي سن حيث عدم وجود توثيق رصيح وسبمارش له سن جهة

سن ، سن هنما انربى مجع ملحماولة توثيقه، كثرية له يف كتب احلديث سن جهة ثمانية

ة وسمائل  :أمه هما، خالل عد 

كام قمال بعض علامء ، وكثرة الرواية دليل الوثماقة، إن ه رجل كثري الرواية أ ـ

 .ح والتعديلاجلر

إذ جمرد أن يكون الراوي ؛ هذا الكالم ببطالن هذا األسماس سن رأس ويناقش

أال يكثر ؛ كثري الرواية ال يعني ذلك ـ ال سنطقيمًا وال رشعيمًا ـ أن يكون ثقةً 

، الكذابون سن الكذب؟ بل هنماك عي نمات واقعي ة لرواة كمانوا سكثرين يف الرواية

رين بكذهبم وسع ذلك حكم العديد سن علامء اجل سني واملتأخ  رح والتعديل املتقد 

ويمكن لكم أن جتروا استقراًء . وعدم وثماقتهم سثل حممد بن سنمان عند بعضهم

فهم الطويس أو النجمايش ثم ذكرت هلم سئمات الروايمات يف  للرواة الذين ضع 

وهذا أسر سوجود عند السن ة ، الكتب احلديثي ة بام فيهما كتب الطويس نفسه

 .والشيعة

وقد نص  ، إن  للسكوين روايمات كثرية جدًا روى أكثرهما عنه النوفيل ب ـ

عىل أن  الطمائفة الشيعي ة قد ، الشيخ الطويس يف كتماب )العدة يف أصول الفقه(
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وهذا سعنماه أن  الطمائفة قد ، رغم كونه سن ي املذهب، عملت بروايمات السكوين

لسكوين قد وصلت للطمائفة ألن أكثر روايمات ا؛ عملت بمالتأكيد بروايمات النوفيل

وهذا سما ، فمن الطبيعي أن يكونوا قد أخذوا بروايمات الرجلني سعماً ، عرب النوفيل

 .ُيثبت توثيق النوفيل

بأن  سقصود الشيخ الطويس أن  الطمائفة مل تكن عندهما سشكلة سن  وُيناقش

، وهذا لي  سعنماه األخذ بكل  روايماته، السكوين رغم االختالف املذهبي سعه

فلو أخذوا بعرشة يف ، ام سعنماه سبدأ األخذ بروايماته إذا وصلتهم بطريق صحيحوإن

م يأخذون بروايماته رغم اخلالف املذهبي  .املمائة سن روايماته فقد صح  أهن 

ما ـ كام نص  السيد اخلوئي ـ  وإذا رجعنما إىل تتب ع روايمات السكوين وجدنما أهن 

وإذا رجعنما إىل النوفيل وجدنما  ،تزيد عن األلف ومخسني رواية يف الكتب األربعة

سعجم رجمال ، اخلوئي: أن  روايماته عن السكوين تقمارب الثامنامئة سورد )انظر

وهذا سعنماه أن  هنماك سما يزيد عن سمائتي رواية وصلت إىل ، (252: 11احلديث 

أي هنماك حوايل مُخ  ، كتب اإلسماسي ة عن السكوين عرب طريق ال يمر  بمالنوفيل

ما .. فإذا عملت الطمائفة اإلسماسية هبذه الروايمات، روايمات السكوين صدق أهن 

د روايته عن ، عملت بروايمات السكوين فال دليل هنما عىل توثيقهم للنوفيل بمجر 

 .السكوين

لة )كتماب نظرية السن ة يف الفكر  نما أثبتنما بدراسة سفص  ُيضماف إىل ذلك أن 

زون عىل ال وثوق بمالصدور يف اإلسماسي الشيعي( أن  قدسماء الشيعة كمانوا يرك 

ل أو شبه احلرصي ـ ، الروايمات ومل يكن بحث السند ـ بوصفه املعيمار األو 

ة واهتامم عندهم إال يف القرن السمابع اهلجري فام بعد وإنام املهم ، حمارضاً بقو 

ية صدق املضمون  عندهم أن ال يكون الراوي ستهاًم بمالكذب إىل جمانب أمه 
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لشيخ الطويس قصد أن  اخلالف املذهبي مل فلعل  ا، ووجود شواهد وستمابعمات له

وهذا ال ، طبقماً هلذا األسماس، ُيل دون عملهم بروايمات السكوين سن حيث املبدأ

ما وثقته  .يدل  سوى عىل أن  الطمائفة مل جترح النوفيل ال أهن 

ألن  ؛ وكوُنه سعروفمًا يف كتب احلديث وتداول روايماته ال يدل  عىل توثيقهم له

سوف يسماعد عىل ، يل الذي مل تثبت إدانته ومل يثبت ضعفهوجود رواية للنوف

وهلذا جتدهم ، تقوية األحماديث األخرى التي تشرتك سع هذه الرواية يف املضمون

ألن  لروايماهتم التي ينقلوهنما عنهم يف ؛ يروون عن رواة شهدوا هم بضعفهم

فيعتربون رواية الشخص الذي مل يضع ف ، بعض األحيمان شواهد وستمابعمات

سع ضم  سمائر ، مثمابة القرينة املفيدة التي تكفي للسامح هلم بنقلهما واالعتامد عليهماب

وهذا بماب ، الروايمات أو الشهرات أو اإلمجماعمات أو نص  الكتماب يف املوضوع

ثني سن اإلسماسي ة )وكثري غريهم( سع عمامل  سي املحد  سهم لفهم طبيعة تعماطي ستقد 

فلعل هم انتقوا ، نعرف كل  روايمات النوفيلالسيام وأن نما ال ، الروايمات والرواة

سعتضداً بشهرٍة أو إمجماع أو قرآن أو ، ونقلوا سن بينهما سما وجدوه سليم املتن

ة السنن أو غري ذلك وسن ، حديث أو اعتبمار أو أصول املذهب أو تسماسح يف أدل 

م وث قوه د روايتهم عنه وتداول نقلهم لذلك ال يعني بمالرضورة أهن  ، ثم  فمجر 

ث سع الرواية وتعماسل الرجمايل  سعهمافه فقد يتطمابق ، نماك فرق بني تعماسل املحد 

وهلذا جتدهم يذكرون املراسيل واألحماديث املوقوفة ، األداءان وقد خيتلفمان

وهذا سفتماح سفيد لفهم العديد سن ، فليالحظ جيداً ، واملنقطعة واملعضلة وغريهما

املذاهب وفقماً لطرق املحدثني وقد أرشنما إليه وجلملة سن نامذجه عند ، األسور

)املدخل إىل سوسوعة احلديث و )نظرية السن ة(: وذلك يف كتمايبر ، والفقهماء سعماً 

)  .النبوي 
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سن ورود اسم النوفيل يف كتمايب )كماسل الزيمارات( ، سما ذكره السيد اخلوئي ج ـ

)والتفسري( لعيل بن إبراهيم القمي )سعجم رجمال احلديث ، البن قولويه القمي

فمان اللذان كمانما يف القرن الثمالث اهلجري بوثماقة ، (211، 211: 5 وقد شهد املؤل 

 .ممما يعني وثماقة النوفيل تلقمائي ماً ، كل  الرواة الواردين يف أسمانيد كتمابيهام

فضالً عن ، بعدم ثبوت توثيق هذين الرجلني لتامم رواة كتمابيهام واُجواب

ة نسبة كل  كتماب تفسري القمي ال وبحثه سوكول إىل ، يوم إليهاملنماقشة يف صح 

ة توثيق كماسل رواة ، قواعد علم الرجمال وقد أعرض كثريون اليوم عن نظري 

، بمن فيهم السيد اخلوئي يف سوضوع كماسل تفسري القمي وكماسل الزيمارات

 الزيمارات.

م أن  احلق  يف أسر النوفيل هو . لضيق املجمال؛ أكتفي هبذا القدر وُيستنتج ممما تقد 

د التوق ف فيام د به ومل يعضده سما يفيد اعتبمار املجموع سن العماضد واملعتضر ال ، تفر 

ه يف آخر عمره كام ُنسب إليه بل لعدم قيمام أي  دليل ُيثبت وثماقته فضالً عن ، لغلو 

ضمًا له، عدالته إال رواية رواهما اخلطيب البغدادي ، ومل أجد يف املصمادر السن ية تعر 

إال ، يهما البغدادي بأن  رواهتما كل هم جمهولونثم عل ق عل، وقع النوفيل يف سندهما

ز جهمالة ، (121: 1تماريخ بغداد : جعفر بن حممد الصمادق )انظر وهذا سما يعز 

، سواء قصد البغدادي سن املجهول جهمالة احلمال أو حتى جهمالة الرجل أيضماً 

ثون، عىل  العني أو سن مل ينقل عنه إال رواية واحدة ونحو ذلك فال يعرفه املحد 

الف يف تعريف املجهول يف اصطالح علامء احلديث واجلرح والتعديل، اخل

 فلرياجع.

 صدور؟!الي ملاذا ُيستنكر من ترك حديث صحيح واحد ألّنه ظّن  

 حتصيل العلم بخرٍب واحٍد عدداا صحيح ... ): لكم كرتم ِف جوابذ: السؤال
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وِف واحٍد  ،ومليئة باإلرسال، السند مع ثالثة أخبار أخرى ضعيفة السند جداا 

يبدو ِل أمراا صعباا من الناحية .. منها رجل مضّعف متهم بالوضع والكذب

وهلذا َّل آخذ شخصيّاا ِف مثل هذه اَلوارد بمثل هذا الكّم القليل من ، العلميّة

، فضالا عًّم لو صّحت اَلالحظات اْلتية فيه، مع عدم وجود اَلعاضد له، اْلخبار

مدها ِف التعامل مع الروايات تكاد تكون وإن كانت هذه الطريقة التي أعت

)إضاءات ِف الفكر والدين  ..ب(ُمستَنَكَرة اليوم من جانب اْلعم اْلغل

َ  (773، السؤال رقم: 335: 5واَّلجتًمع  ي هذه الطريقة اَّلستنكار؟ وملَ تبنّ  مل

 داا كًم العادة؟ِف نفس اإلنسان تردّ  والذي قد يبّث ، رغم استنكار اْلعم اْلغلب

  ت ـ سنداً وستنماً ـ رواية  إن سشهور العلامء )اليوم( قمائم عىل أن ه لو صح 

ة النص  القرآين سن حيث احلجي ة ، واحدة ظني ة لي  سعهما يشء صمارت يف قو 

أي يف جممال الفقه واألسور ، واالعتبمار يف االجتهماد الرشعي يف احلد  األدنى

وهلذا صمار سن . لواحد الظن يألن  مجهور العلامء يؤسنون بحجي ة خرب ا؛ العملي ة

ة أن ه لو جماء حديٌث صحيح السند غري  األسر العمادي جداً يف الثقمافة الدينية العماس 

ني، ضعيف املتن وانترص سن يكون احلديث ، فقد انتهت املعركة بني املتخماصمر

رغم أن  احلديث قد يكون سظنون الصدور عن النبي ولي  ، الصحيح لصماحله

 .قطعي ماً 

ة ر سوخ هذه العمادة اليوم والنماشئة عن قنماعمات ودراسمات اجتهمادي ة ولشد 

قة وسرتاكمة عرب سنني طويلة عة وطالب العلوم ، أصولي ة سعم  يستغرب املترش 

ما ظن   ة أهن  ال ، الدينية عمادًة سن عدم قبول شخص لرواية صحيحة السند بحج 

 .ُيغني سن احلق  شيئماً 

ما بمالنسبة يل ة اخلرب الواحد الظن ي يف دروٍس فقد بحثُت سوضوع حجي، وأس 
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لة وعندي كتماٌب هو نتيجة هذه ، م1228إىل عمام  1221سن عمام ، سطو 

وآسل أن ُيرسل ، تري ثت كثرياً يف طبعه نتيجة بعض املراجعمات العلمي ة، الدروس

، ُتت عنوان )حجي ة احلديث(، صفحة ثامنامئةوهو يف حوايل ، للطبع قريبمًا جداً 

ته  م قراءة ، حول أصل نظري ة حجية خرب الواحد الظن يمًا تقريبويدور برس  ويقد 

عة فيهما ة التي سماقوهما حلجي ة خرب الواحد . نقدي ة سوس  لت إىل أن  األدل  وقد توص 

وهلذا ال أحتج  يف بماب األخبمار سوى بماخلرب املعلوم صدوره ، الظن ي كل هما ضعيفة

ماً جداً  ى بماالطمئن، أو املظنون ظن ماً قوي  سواء كمان ستواتراً ، مان عرفماً بحيث يسم 

 .بماملعنى السمائد أم غري ذلك

الً يف كتمايب املتواضع )نظرية السن ة يف الفكر  وهذه النظري ة ـ وفقماً ملما بحثته سطو 

م عن دار االنتشمار العريب يف بريوت ـ كمانت هي 1221اإلسماسي( والصمادر عمام 

لكن  ، اهلجرية األوىلالسمائدة بني مجهور علامء اإلسماسي ة يف القرون السبعة 

إىل أن جماء ، ُتوالٍت حصلت أد ت إىل اختيمار نظري ة حجية اخلرب الواحد الظن ي

لكن هم اعتقدوا ـ سن جهة أخرى ـ بيقيني ة األخبمار ، اإلخبماريون الذين رفضوهما

 .التي بني أيدينما

واليوم يوجد بعض العلامء الذين خيتمارون خصوص حجي ة اخلرب املطمأن  

وحصول . لكن  االطمئنمان قد ُيصل عندهم بمثل رواية واحدة أحيمانماً ، بصدوره

تبعمًا لقنماعته ودرجة وثوقه بمالرتاث احلديثي ؛ االطمئنمان خيتلف سن شخص آلخر

نتيجة قراءته حلمال هذا الرتاث وسسماراته التمارخيية والنسبة املئوي ة ملما هو ، عموسماً 

 .الضعيف ستنماً فيه

داً عىل اإلنسمان عندسما يكون يف كام أن  استنكمار األعم األغ لب قد يفرض ترد 

ما لو اقتنع بيشء مل يقتنع به ، أو ال تكون األسور حماسمًة عنده، بداية البحث وأس 
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د، العلامء نتيجة اجتهماداهتم النظري ة التحليلي ة ح ، فال حماجة للرتد  بل جتدين أرج 

وترشيع وإقماسة ، ونالرتد د يف حجي ة خرب الواحد الظن ي وإقماسة الدين عىل الظن

بعض العقوبمات وبعض سسمائل احلدود والقصماص وبعض قضمايما الدسماء 

ما تفيد .. والفروج عىل أخبمار آحمادي ة يعرتف كثري سن أصحماهبما والعماسلني هبما بأهن 

كيف ُتكم بإعدام شخص نتيجة رواية ، فهذا يشء سقلق أيضماً ، الظن  ال أكثر

فإذا ثبتت لديك حجي ة الرواية ، بطبعهواحدة ظني ة فقط؟! هذا أيضمًا أسر سقلق 

وإذا مل تثبت فإن  الرتد د سن خممالفة املشهور ، فمن الطبيعي أن ُتكم وهذا حق ك

يقف يف سقمابله ترد د آخر يف إصدار حكم بمالقتل عىل شخص لرواية واحدة ظن ية 

وإن ام ال نقلق اليوم ، تتوق ف أنت يف ثبوت دليل عىل حجي تهما سن حيث هي ظن  

فتستأن  بذلك ، قد اعتماد عىل هذا األسرواملشهور ألن  اجلمهور ؛ ذلك سن

 .نفوسنما

ة بينه وبني رب ه، وعىل أي ة حمال ، فلكل  بماحث قنماعته الشخصي ة التي هي حج 

ًا يف البحث سهني مًا وأخالقي ماً  ، وهو سما نرجوه فيام نعمل، رشط أن ال يكون سقرص 

 .إن ه ويل قدير، دائامً  عسى اهلل يصلح نوايمانما ويلهمنما الصواب

 هل دعاء الفرج ثابت ومعترب؟  

 سقيمة رواية إىل يستند مل الفرج دعاء أنّ  يّدعي من ـ سمعت 2: السؤال ،

 أو ثبوتاا  الكالم هذا صّحة عىل الوقوف نأمل لذا، صحيحة كوَّنا عن فضالا 

 .حتيايت أرّق  مع، عدماا 

 سند ِف الواردين البزوفري اْلسني بن وحمّمد قّرة أيب بن حمّمد وثاقة ـ ما مدى 1

 أّول يكون ربًم الذي، للمشهدي الكبري اَلزار كتاب ِف اَلوجود الفرج دعاء
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 من سندّياا ـ ـ الدعاء هذا صّحة مدى معرفة لنا ليتسنّى، الدعاء هذا نقل كتاب

 عدمه؟

 ـ أَّل ُيثبت دعاء الفرج التوّسل بأهل البيت عليهم السالم والتوّجه بالدعاء 3

 إليهم؟

 دعماء الفرج عنواٌن ُيطلق عىل جمموعة سن األدعية قد تبلغ العرشات

ن تعجيل فرج اإلسمام املهدي( والبد  ، )إضمافة إىل إطالقه عىل الدعماء الذي يتضم 

ونحن نقوم بذكر بعض سن أبرز ، حذرًا سن اخللط وااللتبماس، سن التمييز بينهما

لالسيام التي قد يتصل بعضهما ، هذه األدعية وُتقيق حمال كل  ، بمسألة التوس 

 :عىل الشكل التمايل، واحٍد سنهما

وهو دعماء الفرج )ويعرف أيضمًا بكلامت الفرج( الذي ُيقرأ  :الدعاء اْلّول

، وقد روي عند الشيعة والسن ة، عند اخلروج للحج  والعمرة ويف سواضع أخر

حه مجيع العلامء فيام نعلم : عىل الشكل التمايل، وهو عند اإلسماسي ة سرويٌّ بسنٍد صح 

 بيتك سن خرجت إذا: قمال، السالم عليه اهلل أيب عبد عن، عامر بن سعماوية عن.. )

 احلليم اهلل إال إله ال: وهو، دعماء الفرج فمادع اهلل شماء إن والعمرة احلج   تريد

 ورب  ، الساموات السبع رب   اهلل سبحمان، العظيم العيل   اهلل إال إله ال، الكريم

: 1)الكمايف  (..العماملني رب   هلل واحلمد، العظيم العرش ورب  ، بعالس األرضني

د؛ 72: 7وهتذيب األحكمام ؛ 181  .(..و 115: وسصبماح املتهج 

دة بصيغ بينهما بعض االختالف ، وهذا الدعماء سشهور روي يف كتب ستعد 

وهو سعترب سن حيث ، قرأ سن قبل املؤسنني يف القنوت كثريًا أيضماً وهو ستداول يُ 

نعم هو سن النصوص التي تفتح عىل . وستنه ال إشكمال فيه، ماد عند العلامءاإلسن

لو ُبني عىل عدم داللة القرآن الكريم عىل وجود ، بحث سسألة األرضني السبع



 ................................................... 217 

ولي  يف هذا . عىل تفصيل سذكور يف كتب التفسري اإلسالسي، األرضني السبع

ل بأحد غري اهلل لبأي  سعنى سن سعماين ، الدعماء أي  توس   .التوس 

والتي ، ولعل  هذا الدعماء هو الذي ورد يف رواية احلسن بن وجنماء النصيبي

، وابن محزة الطويس؛ 111: كامل الدين ومتمام النعمة، وردت يف )الصدوق

والطربيس ؛ 111: 1اخلرائج واجلرائح ، والراوندي؛ 121: الثماقب يف املنماقب

يث جماء هنماك أن  اإلسمام ح، وغري ذلك(، 11ـ  11: 1النجم الثماقب ، النوري

 .ولكن مل ُيذكر ستن هذا الدعماء يف احلديث، سل مه دفرتاً فيه دعماء الفرج

بعد ، (72: 7وقد ذكر املنماوي يف كتمابه )فيض القدير رشح اجلماسع الصغري 

سعروفماً  البيت أهل عند الدعماء هذا كمان: احلكيم )قمال: نقله كلامت الفرج

ونه، سشهوراً   ستعمارفماً ، والشدائد النوائب يف به فيتكل مون، الفرج دعماء يسم 

 .به( والفرج غيماثه عندهم

ثني السمابقني كمان  وُيتمل جدًا أن  عنوان دعماء الفرج يف كلامت الفقهماء واملحد 

فهو املشهور واملسطور يف كتبهم واملتعمارف بني القدسماء ، ينرصف إىل هذا الدعماء

 .فلرياجع، ذا العنوان إىل يوسنما هذاوهو املذكور يف الرسمائل العملي ة هب، أيضماً 

، السالم عليه اهلل عبد أيب عن، العقرقويف وهو سما رواه شعيب :الدعاء الثاين

ة يف له يف حديٍث   قمال، بضع سنني السجن يف ألبث وأن ه، السالم عليه يوسف قص 

ة انقضت فلام): السالم عليه ه ووضع، دعماء الفرج يف له ُاذن، املد   عىل خد 

ه فإين  ، عندك وجهي قد أخلقت ذنويب كمانت إن اللهم: قمال ثم، األرض  أتوج 

: قمال، ويعقوب، وإسحماق، وإسامعيل، إبراهيم: الصماحلني آبمائي بوجه إليك

ج  ادع: فقمال الدعماء؟ هبذا نحن أندعو فداك جعلت: له فقلت: قمال. عنه اهلل ففر 

هأتو فإين  ، عندك وجهي قد أخلقت ذنويب كمانت إن اللهم: بمثله  إليك بوجه ج 
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ة عليهم السالم( ، واحلسن، وفماطمة، وعيل، الرمحة نبي   نبي ك احلسني واألئم 

ي ؛ 258: 1)تفسري العيمايش  : 7وجممع البيمان ؛ 117ـ  111: 2وتفسري القم 

127). 

ل بأهل البيت عليهم السالم بمعنى أن ُيدعى اهلل ، وهذا احلديث يثبت التوس 

هم عليهم السال ه بمالدعماء ، م وبوجههم وجماههمبكذا وكذا بحق  ال بمعنى التوج 

 .كام هو واضح، إليهم

ولكن  هذا احلديث ورد سرسالً ومل ُيذكر له سند يف كل  سن جممع البيمان 

ما . وتفسري العيمايش  بن احلسن )أخربنما: وهذا هو السند، رواه سسنداً فالقمي أس 

. قويف(العقر شعيب عن، عمر )عمرو( بن إسامعيل عن، أبيه عن، عيل

ي ، وإسامعيل بن عمر مل تثبت وثماقته ة نسبة هذا التفسري إىل القم  كام أن  يف صح 

 .فهذا الدعماء غري ثمابت. كالسمًا سعروفماً 

 النبي   رجٌل  رأى: )وسنه: حيث قمال، سما ذكره ابن طماووس :الدعاء الثالث

 ستحيىي ال سن يما: قل: فقمال، الفرج دعماء يعل مه أن فسأله، وآله عليه اهلل صىل  

، عليك خيفى ال سما إليك أشكو، قبله سن إال العفو يرجتى وال، سسألته سن

د صل  عىل، عليك يعظم ال سما وأسألك  اهلل ينجح، شئت بام وادع. حممد وآل حمم 

 شماء إن، به دعما سن ولكل   لك: فقمال وحدي؟ يل، اهلل رسول يما: فقمال، طلبتك

 .(71: جتبىاملجتنى سن دعماء امل، )ابن طماووس( تعماىل اهلل

ته، وسن الواضح أن  هذا احلديث ال سند له وفقمًا ملما وصلنما . فلم تثبت صح 

ل  .فضالً عن أن ه ال عالقة له بمسألة التوس 

، وقد رواه ابن طماووس، الدعماء املعروف بدعماء الطري الروسي :الدعاء الرابع

ى الذي الدعماء سن نذكره )فيام: حيث قمال ، وسيالر األبيض الطري دعماء يسم 
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 ـ األعجمي اآلوي حممد بن حممد الريض السعيد ألخي كمان يف كتماب رأينماه

 أن ه، الطرسويس الزاهد سسعود بن كهيل حدث: لفظه هذا ـ بام روحه اهلل قدس

، عذاب وأشد   حب  أضيق يف، سنة ثالثني الروم أسريًا ببالد كمان رجالً  سمع

ة احلب  ضيق ذلك سن اهلل خل صه إن فنذر  راجالً  سنته سن ُيج   أن، هعذاب وشد 

، احلب  ذلك رشف عىل وقع قد، أبيض ليماليه طرياً  سن ليلة يف فرأى، سنزله سن

 وثمانيهما ليلته سن به ودعى، وأثبته ففهمه، فصيح بلسمان الدعماء هبذا يدعو

، حبسه سن فماحتمله، املالئكة سلكماً سن ـ اسمه عز   ـ العزيز اهلل فبعث، وثمالثهما

 طواف يف الدعماء هبذا ودعى، بنذره ووىف، سنزله سن فحج   ،سنزله إىل ورد ه

 هذا استدركت سن أين، اهلل عبد يما: فقمال، به فتعل ق رجل فسمعه، الكعبة

ثني: قمال الدعماء؟ ي عن أيب حد   هذا إن  : وآله اهلل عليه صىل اهلل رسول عن جد 

 إين  : لفقما، دعماء الفرج وأن ه، الروم ببالد بقسطنطينة روسي أبيض طري دعماء

ة عليه وقص  ، الطري ذلك سن سمعته  سن يما أسألك إين اللهم: هذا والدعماء. القص 

ه وال، الواصفون تصفه وال، ختمالطه الظنون وال، العيون تراه ال .. احلوادث تغري 

 سوالي يما، الوثيق ركني يما، جماري اللزيق )اللصيق( يما، رفيق يما، شفيق يما

د وآل عىل صل  ، بمالتحقيق  جتعلني وال، املضيق كرب سن وخل صني، حممد حمم 

ج، وآل حممد حممد عىل صل  .. ال أطيق سما أعمالج  السماعة السماعة، عن ي وفر 

 وأنت، يشء كمثلك لي ، أنت إال إله ال يما، عىل حلمك يل صرب فال، السماعة

ة وال حول وال، يشء قدير كل عىل ، العظيم( )ابن طماووس العيل   بماهلل إال قو 

، 255ـ  251: ورواه الكفعمي يف املصبماح؛ 11ـ  11: ماء املجتبىاملجتنى سن دع

 .سع بعض االختالف يف التعمابري(

فإن  سما فيه سن النسبة سرسل ، وهذا الدعماء مل يثبت انتسمابه إىل النبي وأهل بيته
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ة فمالرجل ، بل ال سند وال سصدر له يف كل  الكتب التي نقلته ما أصل القص  وأس 

ة مل نعرف س فلعل ه شخص كذاب أحب  اختالق بطولة ، ن هوصماحب القص 

كام أن  كهيل بن سسعود الزاهد الطرسويس . وال ندري عنه شيئماً ، ينسبهما لنفسه

ة عن صماحبهما فلم أجد هذا ، مل يظهر لنما سعرفة به إطالقماً ، الراوي هلذه القص 

ة  .وربام كمان ذلك قصوراً سن ي يف البحث والتتب ع، االسم إال يف هذه القص 

حيث توحي بأن ه ؛ فضالً عن غرابة بعض فقرات هذا الدعماء ،ا كل ههذ

ر إضمافة إىل أن ه ال عالقة له . وال حماجة لإلطمالة اآلن، سوضوع يف زسمان ستأخ 

ل كام هو واضح  .وعليه فهذا الدعماء غري ثمابت أيضماً ، بمسألة التوس 

 ذلك )وسن: سما جماء يف نسخة سهج الدعوات البن طماووس :الدعاء اخلامس

، الرحيم الرمحن اهلل بسم: الفرج دعماء وهو، صىل  اهلل عليه وسل م النبي دعماء

 سن ويما، فخرب بطن سن ويما، فقهر عال سن يما، اهلل يما اهلل يما اهلل يما أسألك إين اللهم

 قمابل يما، الزسمان سبدل يما، الفرقمان سنزل يما.. فشكر عبد سن ويما، فقدر سلك

ـ  182: 11وبحمار األنوار ؛ 11: الدعوات ( )سهج..الربهمان نري   يما، القربمان

 .(..و 181

وأكثر فقراته وارد يف أدعية أخرى ، والدعماء ال سصدر له وال سند أسماسماً 

ل، سعروفة أيضماً   .فهو غري ثمابت، وال عالقة له بمالتوس 

ة وغريهما :الدعاء السادس وأنقل هنما ، سما جماء يف أكثر سن سصدر كمالعدد القوي 

ة )العدد: حيث قمال نص  العالسة املجليس  كتماب سن نقالً ، ألخي العالسة، القوي 

 اخلالفة استوت ملما: قمال، املنصور حماجب عن الربيع، اإلسنماد بحذف، الروضة

)إىل أن يقول يف احلوار بني .. به يأتيني حممد جعفر بن إىل ابعث، ربيع يما: قمال، له

، نسمع مل سما وسمعت ،نشهد مل سما شهدت اهلل عبد أبما يما: قلت، الربيع واإلسمام(
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ك شفتيك ورأيتك، دخلت عليه وقد  دعماء، نعم: قمال، عليه الدخول عند ُتر 

 آبمائك عن تأثره بيشء أو الدخول عند تلقنه كنت أدعماء: فقلت، به أدعو كنت

ثني أيب بل: فقمال الطيبني؟ ه عن، أبيه عن، حد   وآله عليه اهلل صىل   النبي أن   جد 

 اللهم: وهو، الفرج دعماء: له وكمان يقمال، الدعماء هبذا دعما أسر حزبه إذا كمان

، قريبماً  فرجماً  أسألك.. يرام ال الذي بركنك واكنفني، تنمام ال التي بعينك احرسني

: رواية ويف. العمافية البالء وشكر سن والعمافية، واسعماً  ورزقماً ، وصرباً مجيالً 

 وال، نماسعن ال الغنى وأسألك، العمافية دوام وأسألك، العمافية متمام وأسألك

ة وال حول  ..العظيم العيل   بماهلل إال قو 

 اجلليلة األدعية سن الدعماء وهذا: )والكالم سما يزال للعالسة املجليس( أقول

 كام بعضهما ففي، جداً  خمتلفة وفقراهتما يف ألفماظهما الروايمات ولكن  ، الشأن العظيمة

 يف ذكرنماه امك بعضهما ويف، عليه رضوان اهلل طماووس البن املهج سن أوال نقلنماه

، السالم عليه سن أدعيته اجلبعي عيل بن حممد الشيخ خط   سن وجدنماه سما طي  

 بعض يف وقد وقع، إليه املشمار القوي ة العدد كتماب سن حكينماه كام بعضهما ويف

ـ  127: 12( )بحمار األنوار ..تنمام ال التي بعينك احرسنما اللهم: هكذا الكتب

عيل بن ، ريض الدين: حلديث يفوانظر أصل ا؛ 218ـ  211: 11و، 125

؛ 278ـ  271: العدد القوي ة لدفع املخماوف اليوسي ة، هـ(8يوسف احليل  )ق 

ـ  111: الدر النظيم، هـ(111ويوسف بن حماتم الشماسي املشغري العماسيل )

وأصل هذا احلديث جماء عند ابن عسماكر . وغريهما سن املصمادر(، 117

 .(88ـ  81: 28هـ( يف )تماريخ سدينة دسشق 752)

 عبد نما، الفريض املسلم بن عيل احلسن أبو )أخربنما: وسند هذا احلديث هو

ثني، الصويف أمحد بن العزيز  لفظه سن الفرغماين نرص بن نوح عصمة أبو حد 
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 نما، ببلخ البلخي املفرس   بن جعفر حممد بن الفضل بن حممد بكر أبو أنما، ببغداد

 اهلل بن عبد حممد بن عيل ثنيحد  ، القطمان البلخي احلسن بن عيل احلسن أبو

ثني، املحتسب ثني، الرشيد بن همارون حممد املؤسنني أسري حد   أمحد بن حممد حد 

 .املنصور( الربيع حماجب عن، سهل بن سوسى حدثني، القييس

كمالربيع بن يون  حماجب ، ولكن  السند فيه أكثر سن شخص مل تثبت وثماقته

هذا كل ه سضمافماً إىل أن  ، وغريمهما، تسبوعيل بن حممد بن عبد اهلل املح، املنصور

ل  .يضماً أفهذا الدعماء غري ثمابت . احلديث ال عالقة له بمسألة التوس 

 يكفي سن يما: الفرج دعماء )وسن: سما ذكره الراوندي حيث قمال :الدعاء السابع

ني( )الدعوات سما اكفني، يشء سنه يكفي وال، يشء كل   سن  .(72: أمه 

علاًم أن ه ال عالقة . سنداً وال سصدراً هلذا احلديثوسن الواضح أن ه ال نعرف 

ل  .فهذا الدعماء غري ثمابت، له بمسألة التوس 

وأنقل نص  املفرس  ، سما ذكره غري واحد سن علامء أهل السن ة :الدعاء الثامن

مار ابن ذكره غريب خربٍ  يف جماء )وقد: اآللويس حيث قمال ، بغداد تماريخ يف النج 

 املؤسنني أم   عند جمالسماً  كنت: عنه قمال تعماىل اهلل يضر سمالك بن أن  عن بسنده

 هجرين: فقمالت، تبكي وهي، بمالرباءة عينهما ألقر  ؛ عنهما تعماىل اهلل ريض عمائشة

ة حتى، والبعيد القريب  فكنت، رشاب وال طعمام عيل   ُعرض وسما، هجرتني اهلر 

 ممما حزينة :فقلت سما لك؟: يل فقمال، فتى سنماسي يف فرأيت، ظماسئة جمائعة وأنما أرقد

ج الدعوات هبذه ادعي: فقمال، النماس ذكر  هي؟ وسما: فقلت، عنك تعماىل اهلل يفر 

، الظلم كماشف ويما، الغمم فمارج ويما، النقم دافع ويما، النعم سمابغ يما: قويل: فقمال

ل يما، ظلم سن ويل   يما، ظلم سن حسب يما، حكم سن أعدل يما  آخر ويما، بداية بال أو 

: قمالت. وخمرجماً  فرجماً  أسري سن يل اجعل اللهم، كنية الب اسم له سن يما، هنماية بال
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ى. فرجي تعماىل اهلل أنزل وقد، شبعمانة ريمانة أنما فمانتبهت  دعماء الدعماء هذا ويسم 

حيماة ، الدسريي: وانظر؛ 211: 28ولُيستعمل( )روح املعماين  فليُحفظ الفرج

 .(18ـ  15: 7الدر املنثور ، والسيوطي؛ 712: 1احليوان الكربى 

ة؟! وهل ، حلديث سن حيث السند ضعيفوا كام أن ني مل أفهم ملماذا هجرهتما اهلر 

ة تتأث ر بكالم النماس فجرى تضليلهما سثالً؟! ولعل ه هلذا وصفه ابن النجمار  اهلر 

ل، بماحلديث الغريب فهذا الدعماء مل ، علاًم أن ه ال عالقة له أيضمًا بمسألة التوس 

 .يثبت أيضماً 

 ُيدعى، الفرج )دعماء: هـ( حيث قمال127لكفعمي )سما ذكره ا :الدعاء التاسع

 هبذا فمادع، سل مت فإذا.. عليه السالم الرضما عن املروي ة احلماجة صالة عقيب به

 وحده اهلل إال إله ال أن أشهد الرحيم الرمحن اهلل بسم: وهو، قمائم وأنت الدعماء

ج يما.. اخللق خمالق له رشيك ال )إىل .. لفرجا عزيز يما، الفرج كريم يما، الفرج سفر 

ه إين اللهم (:أن يقول  يما القماسم أبما يما وآله عليه اهلل صىل حممد بنبيك إليك أتوج 

لنما اهلل إىل بك توجهنما إن ما الرمحة إسمام يما اهلل رسول  واستشفعنما، اهلل إىل بك وتوس 

سنماك، اهلل إىل بك )ثم .. اهلل عند لنما اشفع اهلل عند وجيهماً  يما، حماجماتنما يدي بني وقد 

ةيذ ، حممد وآل حممد عىل صل اللهم (:إىل أن يقول، كر ذلك يف سمائر األئم 

ج، هم   كل   عن ما واكشف  111: ( )البلد األسني والدرع احلصني..غم   كل   عنما وفر 

 .(111ـ 

ل كام هو واضح وفيه فقرات تشبه دعماء  وهذا الدعماء سرتبط بمسألة التوس 

ل املعروف اليوم ومل يظهر هبذا ، ه سند وال سصدرعرف لغري أن ه ال يُ ، التوس 

ل فقد نبحثه . النص  إال يف القرن العمارش اهلجري ما أصل دعماء التوس  وأس 

 .فإن  فيه كالسمًا كثرياً سن النماحية التمارخيي ة واحلديثية، بمالتفصيل يف سنماسبة الحقة
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وهو سما ، وهو الدعماء املشهور اليوم بني اإلسماسي ة بدعماء الفرج :الدعاء العارش

حيث ، وأنقله بنص  السيد ابن طماووس، ه الطربي صماحب دالئل اإلسماسةروا

، الطربي جعفر أيب الشيخ إىل بإسنمادنما روينماه سما، الكتماب املذكور )وسن: قمال

ثنما: قمال ثني أبو: قمال، التلعكربي سوسى بن همارون بن جعفر حممد أبو حد   حد 

، الصماحلمان سنصور أيب سن عمالً  تقل دت: قمال، البغل الكماتب أيب بن احلسني

 سسترتاً  فمكثت، وأخمافني فطلبني، عنه استتماري أوجب وبينه سما بيني وجرى

 للدعماء هنماك املبيت واعتمدت، اجلمعة ليلة قريش قصدت سقمابر ثم، خمائفماً 

 وأن األبواب يقفل القيم جعفر أبما فسألت، وسطر ريح وكمانت ليلة، واملسألة

 أدعو فمكثت.. واملسألة الدعماء سن أريده بام ألخلو خلوة املوضع يف جيتهد

، السالم عليه سوسى سوالنما عند وطئماً  سمعت إذ، أنما كذلك فبينما، وأصيل   وأزور

 واحداً  واحداً  األئمة عىل ثم، العزم أويل وعىل آدم عىل يزور فسل م رجل هو وإذا

: نفيس يف وقلت، ذلك سن فعجبت، يذكره فلم، الزسمان صماحب انتهى إىل أن إىل

 أبما يما: وقمال، إيل   فمالتفت.. الرجل هلذا سذهٌب  هذا أو، يعرف مل نيس أو لعل ه

: قمال سيدي؟ هو يما فام: قلت الفرج؟ دعماء عن أنت أين، البغل أيب بن احلسني

 يؤاخذ سن مل يما، القبيح وسرت اجلميل أظهر سن يما: ركعتني وتقول تصيل  

 يما، حسن التجماوز يما، صفحال كريم يما، املن   عظيم يما، السرت هيتك ومل، بماجلريرة

 يما، شكوى كل   نجوى وغماية كل   سنتهى يما، بمالرمحة اليدين بماسط يما، املغفرة واسع

سنتهى  يما، سرات عرش رب ماه يما، استحقماقهما قبل بمالنعم سبتدءاً  يما، سستعني كل   عون

 الطماهرين وآله حممد وبحق  ، األسامء بحق  هذه أسألك، سرات عرش رغبتماه غماية

جت، ونف ست مه ي، كريب فتكش سما إال ي وفر   بعد وتدعو، حمايل وأصلحت، غم 

ك تضع ثم، وتسأل حماجتك شئت سما ذلك  سمائة وتقول، األرض عىل األيمن خد 
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ة  فإنكام وانرصاين، كمافيماي فإن كام اكفيماين، عيل يما حممد يما: سجودك يف سر 

ك ثم، نمارصاي  صماحب يما أدركني: وتقول، األرض عىل األيرس تضع خد 

ر، زسمانال ، النف  ينقطع حتى، الغوث الغوث الغوث: وتقول، ذلك كثرياً  وتكر 

 بمالصالة اشغلت فلام، اهلل شماء إن حماجتك يقيض اهلل بكرسه فإن  ، رأسك وترفع

 وكيف، الرجل عن ألسأله جعفر أيب إىل خرجت فلام  فرغت، خرج، والدعماء

 هنما بمابماً  لعل  : لتوق، ذلك سن فعجبت، سقفلة حماهلما عىل فرأيت األبواب، دخل

 فسألته، الزيت بماب سن إيل   فخرج، القي م جعفر أيب إىل وانتهيت، أعلمه مل آخر

ثته، فتحتهما سما، ترى كام، سقفلة األبواب: فقمال، الرجل ودخوله عن  فحد 

 هذه سثل يف دفعمات شماهدته وقد، الزسمان صماحب هذا سوالنما: فقمال، احلديث

فتفتأ، النماس خلوهتما سن عند الليلة  قرب عند وخرجت، سنه فماتني سما عىل س 

 إال النهمار أضحى فام، فيه سسترتاً  كنت الذي املوضع إىل وقصدت الكرخ الفجر

 أصحمايب عن ي ويسألوا، لقمائي يلتمسون الصماحلمان أيب وأصحماب ابن

 سع فحرضت، مجيل كل   فيهما بخط ه ورقعة الوزير سن وسعهم أسمانٌ ، وأصدقمائي

 احلمال بك انتهت: وقمال، أعهده مل بام وعماسلني والتزسني، أصدقمائي فقمام سن ثقة

البمارحة  النوم يف رأيته فإين  ، عليه اهلل صلوات الزسمان صماحب تشكوين إىل أن إىل

، خفتهما جفوة ذلك يف عيل   وجيفو، مجيل بكل   يأسرين ـ وهو اجلمعة ـ يعني ليلة

م أشهد، اهلل إال إله ال: فقلت  سوالنما يف البمارحة أيتر، احلق   وسنتهى احلق   أهن 

، ذلك فعجب سن، املشهد يف رأيته سما ورشحت، وكذا كذا يل وقمال، اليقظة

 وذلك، مل أظن هما غماية سنه وبلغت، املعنى هذا يف حسمان عظمام أسورٌ  سنه وجرت

وأصل الرواية يف ، 115ـ  117: عليه( )فرج املهموم اهلل صلوات سوالنما بربكة

 .(771 ـ 772: دالئل اإلسماسة للطربي
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 عل مه صماحب دعما ذلك )وسن: ونجد هذا الدعماء عند الكفعمي حيث قمال

 اخلفماء وبرح البالء عظم اللهم( إهلي)، فخلص حمبوس لرجل السالم عليه األسر

 وأنت، السامء وسنعت األرض وضماقت، الرجماء وانقطع وانكشف الغطماء

ل وعليك، وإليك املشتكى املستعمان ة يف املعو   عىل صل   اللهم. والرخماء الشد 

د د وآل حمم  فتنما، طماعتهم علينما فرضت األسر الذين أويل حمم  ، سنزلتهم بذلك وعر 

ج هم فرجماً  ففر  د يما. أقرب هو أو البرص كلمح قريبماً  عماجالً  عن ما بحق   يما، عيل يما حمم 

د يما عيل  يما سوالنما يما، نمارصاي فإن كام وانرصاين، كمافيماي اكفيماين فإن كام، حمم 

 أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، األسمان األسمان األسمان، نالزسما صماحب

، الرامحني أرحم يما، العجل العجل العجل، السماعة السماعة السماعة، أدركني

د : البلد األسني: وانظر؛ 251: املصبماح، الطماهرين( )الكفعمي وآله بمحم 

 .(127: ونقله عنه القمي يف سفماتيح اجلنمان؛ 271

العالسة املجليس والشيخ النوري عن الطربيس  وقد نقل هذا املضمون

والنجم ؛ 157: 71بحمار األنوار : صماحب التفسري يف كتماب كنوز النجماح )انظر

، (712: كام جماء سضمون هذا الدعماء عند املشهدي يف )املزار. (217: 1الثماقب 

ل يف )املزار، لدى احلديث عن زيمارة الرسداب  .( أيضماً 122: وذكره الشهيد األو 

ث النوري )و ة هي احلكماية رقم 2112قد جعل املحد  سن ، 12هـ( هذه القص 

صه لذكر قصص ، البماب السمابع سن كتمابه النجم الثماقب وهو البماب الذي خص 

وحكمايمات الذين وقع هلم اللقماء بماإلسمام املهدي بعد غيبته )النجم الثماقب يف 

 .وسما بعد( 217: 1أحوال اإلسمام احلجة الغمائب 

ة عليه السالم فقمالكام ذكر السي : د ابن طماووس صالًة أسامهما بصالة احلج 

ة )صالة  إىل الكتماب فماُتة ركعة كل   يف تقرأ ركعتني: السالم عليه القمائم احلج 
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ماك نعبد ة سأة تقول ثم، نستعني وإيماك إي   تتم   ثم، نستعني وإيماك نعبد إيماك: سر 

ة اإلخالص بعدهما وتقرأ قراءة الفماُتة  اللهم: فتقول عقيبهما وتدعو، واحدة سر 

، السامء وسعت بام وضماقت األرض، الغطماء وانكشف، اخلفماء وبرح البالء عظم

ل وعليك، املشتكى رب   يما وإليك ة املعو   حممد عىل صل   اللهم. والرخماء يف الشد 

ل، بطماعتهم أسرتنما الذين حممد وآل  يما. إعزازه وأظهر، بقمائمهم فرجهم وعج 

د دي عيل   يما، عيل   يما حمم  د يما، كمافيماي فإنكام اكفيماين، ما حمم   يما عيل   يما، عيل   يما حمم 

د د يما، نمارصاي انرصاين فإن كام، حمم  د يما عيل   يما، عيل   يما حمم  احفظماين فإن كام ، حمم 

، الغوث الغوث الغوث ـ سرات ثالث ـ الزسمان صماحب يما سوالي يما، حمافظماي  

مال األسبوع بكامل العمل األسمان( )مج األسمان األسمان، أدركني أدركني أدركني

ونقل هذه الصالة عن ابن طماووس مجماعة سنهم الشيخ عبماس ؛ 282: املرشوع

ي يف سفماتيح اجلنمان  .(221: القم 

وَّل َيّمني هنا اْلن ، وهذه الرواية تؤّكد موضوع التوّسل بأعىل معانيه

بل نريد أن نتأّكد من صّحة هذه القّصة ـ وكذلك ، دراستها من هذه الزاوية

 :ويمكنني أن أشري لبعض اْلمور، الدعاء ـ وما تقّدمه وتعطيه

ة األصيل هو أبو احلسني بن أيب البغل :أوَّلا  وهو ، إن  صماحب هذه القص 

شخص مل ُيذكر اسمه أبدًا يف كتب احلديث وال يف كتب الرجمال واجلرح 

ة، والتعديل  ومل يوثقه أو يمدحه أحٌد عىل، وتكماد ال تكون له إال هذه القص 

م )مل يذكروه(، اإلطالق سشرياً ، حتى اعرتف الشيخ النامزي الشماهرودي بأهن 

ة يف كتب الرجمال واجلرح والتعديل )سستدركمات علم  بذلك إىل إمهمال ذكره بماملر 

 .(111: 8رجمال احلديث 

لكن  الظماهر ـ بمراجعة ، هذا عىل سستوى املعلوسمات احلديثية والرجمالي ة عنه
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د بن أمحد الكتب األدبي ة والتمار خيي ة وكتب الرتاجم ـ أن  املراد به أبو احلسني حمم 

 وكمان، العبماسي ة الدولة وهو سن رجمال، بن ُييى بن أيب البغل الكماتب الشماعر

وراغبماً يف ، اجلبل وإصفهمان وواليماً عىل عماسالً ، سن أعيمان كتماب الدواوين

طت، الوزارة ، بذلك وزيرال اخلماقماين وأح   ، القهرسمانة سوسى أم له وتوس 

 سوسى أم عىل قبض وملما، إصفهمان إىل فأعيد، سوسى أم واستنقذته، عليه فقبض

 ابن الوزير بعزل اخلرب ورد ملما، خيشى القتل وكمان، واعتقل، عمله عن رصف

 إحدى وله، ُييى بن أمحد بن حممد ولد اليوم، لديه تقويم يف فكتب، الفرات

 بن احلسني عيل أبو قل عنهون، ونثر صماحب شعر ونظم كمان، سنة وثامنون

عمام  وتويف، وغريمهما اهلجيمي عيل بن إبراهيم اسحق وأبو، الكوكبي القماسم

 .هـ121

خي إىل بعض أخالقه التي ال ض القصص التي نقلهما القمايض التن ووتشري بع

كام تشري سنقوالت أخرى إىل بعض القصمائد التي سدحته بوصفه ، تبدو جيدة

، واحلموي؛ 221: 7املنتظم يف تماريخ األسم ، ازيسسكويه الر: واليمًا )انظر

)عند ترمجتهام  58: 1أعيمان الشيعة ، واألسني؛ 211ـ  217: 25سعجم األدبماء 

؛ 71: 1والتذكرة احلمدونية ؛ 118: 1سعجم البلدان ، واحلموي؛ البن طبماطبما(

، واإلصفهماين؛ 11: 1الوايف بمالوفيمات ، والصفدي؛ 218: 1وصبح األعشى 

نشوار املحمارضة وأخبمار ، خيوالقمايض التن و؛ 11: 11و؛ 187: 22 األغماين

 .وغريهم( 271ـ  271: 1املذاكرة 

فهو سن رجمال الدولة ، وهذا يعني أن  الرجل ال نملك عنه سعلوسمات كمافية

فال نعرف ، وربام كمان صمادقمًا فيام ينقل أو كماذبماً ، وربام كمان يعمل بمالتقي ة، العبماسي ة

عيهعنه أي  سعلوسمات ي د لنما صدقه فيام يد  د ، مكنهما أن تؤك  ن سن التأك  ومل أمتك 
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ومل ُيذكر حتى يف قسم سن مل يرو عنهم سن كتماب الرجمال ، أسماسمًا سن كونه شيعي ماً 

د سن صدقه. للشيخ الطويس ة ال يمكن التأك  حتى لو ، وعليه فصماحب القص 

النوع جير  سنفعًة سعنوي ة السيام وأن  أسرًا سن هذا ، ثبت كونه شيعي مًا يعمل بمالتقي ة

ة  .وهي كراسة لقمائه بماإلسمام املهدي، لصماحب القص 

وهذه ، لقد كمان ابن أيب البغل شخصماً سعروفماً وواليماً سن والة إصفهمان :ثانياا 

ما تدل  عىل لقيماه اإلسمام ة يفرتض أهن  وسع ذلك ورغم وجودهما يف كتماب ، القص 

 النعامين وال الصدوق وال املفيد مل ينقلهما الطويس وال، دالئل اإلسماسة للطربي

ة عند الطربي. وال غريهم فيام كتبوه سن قضية املهدوي ة والغيبة ، بل وجدنما القص 

لتعود وتظهر يف العرص الصفوي وسما ، ثم عند ابن طماووس يف القرن السمابع

 .بعده

ة ، التلعكربي سوسى بن همارون بن إن  أبما جعفر حممد :ثالثاا  الذي نقل القص 

 .له نعم يف كالم النجمايش سما يوحي بمالتوثيق، ي مل تثبت وثماقتهللطرب

ولكن كيف عرف أن ه ، يقول ابن أيب البغل بأن ه التقى بذلك الرجل :رابعاا 

؟  اإلسمام املهدي 

ة ة سؤرشات، وجواب هذا السؤال يظهر سن خالل تأس ل القص   :فهنماك عد 

 .ممما يعني أن ه هو، يزوركون ذلك الرجل مل يسل م عىل اإلسمام املهدي وهو  أ ـ

بأن  هذا ، الذي كمان يفتح ويغلق األبواب، كالم أيب جعفر القي م ـب 

 .وأن ه اإلسمام املهدي، الشخص يأيت سراراً 

 .دخوله وخروجه دون فتح األبواب ج ـ

والذي أخربه البن أيب البغل بعد لقمائه ، املنمام الذي رآه ابن أيب الصماحلمان د ـ

 .به يف اليوم التمايل
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وهذا سما ، لرأينما أن  األوىل ال تشري ليشء، ولو أخذنما كل  واحدة عىل حدة

اعرتف به ابن أيب البغل نفسه عندسما سمع ذلك الرجل ال يذكر اسم اإلسمام 

 .املهدي

ما املؤرش الثماين فنحن ال نعرف أبما جعفر القي م هذا وأن ه كيف عرف بأن ه ، وأس 

فربام كمان إنسمانماً بسيطماً يرتاءى له ، هبل ال نعرف سدى الثقة به وصدق، املهدي  

د أن ابن أيب البغل قد ، األسر والغريب أن ه أخرب فوراً عن اإلسمام املهدي ملجر 

، السيام وأن  ابن أيب البغل سع أن ه يفرتض به أن يكون حمتماطمًا جداً يف األسر، سأله

 .سن رجمال الدولة العبماسي ة

ما املؤرش الثمالث د أن ه ، هذا الرجل له كراسة فهو يدل  عىل أن  ، وأس  لكن ه ال يؤك 

السيام وأن ه مل يقل ومل يفصح عن ، فقد يكون ولي مًا سن األوليماء، اإلسمام املهدي

 .وإن ام تم  استنتماج هذا األسر استنتماجماً ، اسمه وعن شخصه

ما املؤرش الرابع فهو ال يقول بأن  الذي جماء يف املنمام قمال بأن ني التقيُت بمابن ، وأس 

دفع ابن أيب ، فلعل  هذا الويل  الذي عل م ابن أيب البغل هذا الدعماء، البغل أيب

ه بصدق هبذا الدعماء فجماء املهدي يف املنمام ، فماستجماب اهلل له، البغل للتوج 

 .ملنصور بن الصماحلمان

د أن  الرجل كمان هو املهدي فعالً  سوى قول أيب ، وهذا يعني أن ه ال يشء يؤك 

ومل يقل لنما بأن  ، أن نما ال نعرف كيف عرف بماألسر أصالً  واملفروض، جعفر القي م

وعليه فال يوجد يشء ُيسم أن  الرجل الذي عل م ، الشخص أخربه بأن ه املهدي

د أن  ابن أيب ، بل يف األسر ظن  ، ابن أيب البغل هذا الدعماء هو اإلسمام املهدي وجمر 

ن بذلك نتيجة بعض املعطيمات د بكونه املهدي  شهمادًة ال يعني أن ه يشه، البغل تيق 

 .حسي ة )أرجو التأس ل قليالً يف هذا املوضوع وأسثماله(
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ة هي رواية أصالً  ،وعليه وهلذا جتد أن ه لو اشتملت ، فلم يثبت أن  هذه القص 

ة عىل حكم رشعي إلزاسي فمن الصعب أن جتد فقيهماً يفتي بموجبهما  هذه القص 

تهمابل لو كمانت رواية فمن الصعب ، يف هذه احلمال بعد اجلهمالة ، إثبمات صح 

وسنصور بن الصماحلمان ، جعفر القي م وأيب، البغل أيباملطبقة التي ُتيط كالً سن ابن 

سع أن  البحث عنه يفيض ، الذي تقول لنما الرواية بأن ه شيعي إسماسي أيضماً ، نفسه

 .إىل كونه شخصمًا جمهوالً جداً يف عمامل التشي ع

ل وابن إن  الصالة والدعماء الوارد :خامساا  ين يف كالم الكفعمي والشهيد األو 

فام ذكره ابن طماووس مل ينسبه ، كل هما روايمات غري سعتربة، طماووس وغريهم

ونحن نعرف أن  ، ال سند وال سصدر هلما، والبقية كل هما سراسيل، ملعصوم أصالً 

ل تويف  يف القرن ، ابن طماووس تويف  يف القرن السمابع اهلجري وأن  الشهيد األو 

وأن  املشهدي ، وأن  الكفعمي تويف  يف القرن العمارش اهلجري، ن اهلجريالثماس

وهذا يعني أن  هذه الروايمات فماقدة املصدر . تويف يف القرن السمادس اهلجري

. ملن يعمل هبما، فال يعمل هبما إال وفقماً لقماعدة التسماسح يف أدل ة السنن، واإلسنماد

وال الطويس يف ، ال املفيد يف املزار، السي ام وأن  هذه الصلوات واألدعية مل ينقلهما

د ة احلديث والفقه األوائل، سصبماح املتهج  بمن فيهم سن ، وال غريمهما سن أئم 

 .صن ف يف األعامل واألدعية والفضمائل واملستحبمات

لقد جماء يف آخر هذا الدعماء ـ وفقمًا لنقل مجماعة كمالكفعمي وغريه كام  :سادساا 

األسمان  األسمان، الزسمان صماحب يما سوالنما )يما :أسلفنما ذكره ـ العبمارة التمالية

 السماعة السماعة، أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، األسمان

د، الرامحني أرحم يما، العجل العجل العجل، السماعة ، الطماهرين( وآله بمحم 

فإن  كلمة )يما أرحم الرامحني( ال يظهر رجوعهما إىل اهلل يف ، وهذا التعبري فيه ركماكة
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فالبد  ـ بمقتىض ظهور الكالم ـ أن ترجع إىل اإلسمام ، بعد طول الفماصل، المالك

حيث هذا ، وسن الغريب توصيفه بأن ه أرحم الرامحني يف هكذا سيماق، املهدي

 .التوصيف سنرصف إىل اهلل تعماىل يف األدعية

إذ احتامل وجود سقط يف ؛ سقط الدعماءولكن  هذه املالحظة ليست بمالتي تُ 

ولي  بمالبعيد وال هو بماألسر العزيز يف عمامل األحماديث ، و وارد جداً النقل أو سه

 ، لكن هما تنضم بوصفهما قرينة تضعيف.والروايمات

بمالقول ، وقد حماول السيد جعفر سرتىض العماسيل االنتصمار هلذا الدعماءهذا، 

ة أدعية أخرى تقرتب سن  بأن  هذا الدعماء املروي  عند هؤالء العلامء سؤي د بعد 

لسضمونه   هم وأسماطينهما الطمائفة علامء كبمار كام أن  ، سن حيث أصل فكرة التوس 

نوا الذين تهما يف دوَّ ل هذه برس   العمل ألجل تدوينهما وكمان، سصن فماهتم أدعية التوس 

د النقل ال، هبما م قد، عليهما والتحف ظ، هلما ملجر  حوا وأهن   بأن   سنهما عدد يف رص 

 عىل الطمائفة هذه سن أحد يعرتض مل كمان وإذا. فعله يستحب   ممما سضموهنما

ن بأهنما الروايمات هذه سضماسني  أن   كيف يرون كوهنم سع، رشكي ة إُيماءات تتضم 

 فيهما كمان فلو ،سنهم ذلك وسيستمر  ، بمضماسينهما ويلتزسون، يتداولوهنما النماس

، عليه والنكري، سنه والتحذير إليه التنبيه إىل لبمادروا النماحية هذه سن إشكمال أدنى

سني عىل األسر قترصي بل مل ماسنما يف الطمائفة علامء هم فهما ،املتقد   يبماركون هذه أي 

 يوجب يشء أي   هبما يرون وال، والعبمادات ،واألدعية ،الزيمارات هبذه العمل

عي أن سعنى فام، االعرتاض  سن جماء وأن ه، سنمام أسماسه الفرج دعماء بأن   هؤالء يدَّ

 .(127ـ  121: 21خمترص سفيد ، األحالم؟! )جعفر سرتىض عمامل

كام وتوجد حمماوالت دفماعي ة سوجزة تتصل بعدم بطالن ستن احلديث سن 

 .كام رأينما عند الشيخ حممد سند واملريزا جواد التربيزي وغريمهما، حيث الرشك
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تهما ال تنفع كثرياً هنما حتى لو نفعت بحسب سنظمار  ولكن  هذه املحماولة برس 

ل لفنحن هنما ال، صماحبهما يف أصل قضي ة التوس  ،  نبحث يف أصل سسألة التوس 

هل هو سعترب أو ، وإن ام نبحث يف دعماء الفرج بماخلصوص، فلينتبه القمارئ جيداً 

ة أو  ال؟ وهل ثبت استحبماب قراءته بخصوصه أو ال؟ وهل وقعت هذه القص 

ماً وال رشعي ماً فيه فهل هذا يعني أن ه ، ال؟ وسن ثم  فلو فرضنما أن ه ال إشكمال عقدي 

م دعونما لقراءته أو ال؟ هذا هو ، ألهل البيت عليهم السالمثمابت النسبة  وأهن 

وقد رأينما أن  نقل العلامء له ال ينفع يف التصحيح ، سدار حديثنما هنما بمالضبط

ما له سصدر وسند ال يعلم سعه أن ه ، فماخلرب إسما ال سند وال سصدر له، واإلثبمات وإس 

واية عن املعصوم لكن  السند أو أن  له سصدراً وسندًا وهو ر، رواية عن املعصوم

ًا برواة سهملني متماسماً  ة ضعيف جد  ة مل ، الذي تنتهي إليه القص  سع العلم أن  القص 

ترد يف أي  سصدر آخر غري دالئل اإلسماسة للطربي )وال أريد أن أدخل يف اجلدال 

 .املطروح حول هذا الكتماب أسماسمًا(

هذا احلديث ـ أعني دعماء الفرج لو اشتمل : وأنما أمتن ى أن جييبنما املدافعون هنما

فهل يعملون به أو ال؟ وبأي  سعيمار؟ كام أن  ، ـ عىل حكم رشعي إلزاسي فقهي

نقل العلامء له ـ ولو كمان سعتمدين عليه ـ ال يدل  عىل تصديقهم بصدوره عن 

فيجرون فيه قماعدة ، ألن  املورد سن سوارد فضمائل األعامل واألدعية؛ املعصوم

ة وسن ثم فقد يكون احلديث غري ثمابت ، السنن كام قلنما سراراً  التسماسح يف أدل 

ولكن هم يتبن ونه يف بماب الفضمائل واملستحبمات واألدعية عمالً بقماعدة ، عندهم

 .سما دام سضمونه غري بماطل سن وجهة نظرهم، التسماسح

ـ  778: 1وقد يؤيَّد دعماء الفرج بماخلرب الذي نقله الشيخ الكليني يف )الكمايف 

ة: ث قمالحي، (771 ، أسبماط بن عيل   عن، زيماد بن سهل عن، أصحمابنما سن )عد 
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 يف فقل أسرٌ  أحزنك إذا: قمال: قمال، رواه سن بعض عن، يسمار إسامعيل بن عن

د يما جربئيل يما: سجودك آخر د يما جربئيل يما، حمم  ر ـ حمم   أنما سما اكفيماين ـ ذلك تكر 

 .ظمان(حماف فإن كام اهلل بإذن واحفظماين، فإنكام كمافيمان، فيه

ال يرقى إىل حد  الوثوق بصدور دعماء الفرج ، ولكن  هذا التأييد ضعيف

، وذلك أن  احلديث املذكور ال ُيعلم صدوره عن اإلسمام أسماسمًا فهو سضمر؛ نفسه

فال ، (..إذا أحزنك: قمال: قمال، عن بعض سن رواه، )إسامعيل بن يسمار: إذ يقول

ي عن هذا القمائل غري سعروف السيام وأن  الراو، نعرف سن هو القمائل أسماسماً 

حتى نقول بأن ه لو كمان سن املشماهري لكمان سن البعيد احتامل روايته عن غري ، أيضماً 

ما رواية فهي ضعيفة بسهل بن زيماد الذي اهتمه ، املعصوم بل لو سل منما بأهن 

لو مل نقل بأن ه إسامعيل ، كام أن  إسامعيل بن يسمار مل تثبت وثماقته، بعضهم بمالغلو

، ر اهلماشمي الذي ذهب بعضهم إىل احلكم بضعفه لنقل النجمايش ذلكبن يسما

وهبذا ، ألن  ابن يسمار يروي عن شخص دون ذكر اسمه؛ إضمافة إىل اإلرسمال

وهلذا وصفه العالسة املجليس بأن ه ، يكون احلديث ضعيفماً سن ثالث جهمات

فحتى لو انضم  إىل ، (111: 21سرآة العقول ، املجليس: حديث ضعيف )انظر

دعماء الفرج هنما ال ُيصل بماالنضامم بعد جمموعة هذه املالحظمات تقوية 

 .للضعيف هبذا املقدار

ما القول بأن  املوضوع سنمام ـ كام هو املنسوب للسيد حممد حسني فضل اهلل  وأس 

بل هو دعماء سنسوب ألهل البيت ، فدعماء الفرج لي  سنماسماً ، ـ فهو غري صحيح

فإذا كمان العالسة فضل اهلل قد قمال بأن ه ، مل تصح  غمايته أن  النسبة ، عليهم السالم

وإال فماملوضوع ، فلعل ه يقصد خصوصي ة سنمام سنصور بن الصماحلمان فقط، سنمام

ته وإن كمانت ال قيمة هلما يف ، بل فيه جوانب أخرى كام رأينما، لي  سنماسمًا برس 
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 .اإلثبمات التمارخيي واحلديثي

فتماءات ماء يف بعض أجوبة االستج، ولعل ه ملما قلنماه وسما بي نماه سن سنماقشمات

 دعماء يف يشك ك سن البعض هنمالك: السؤالالسيستماين النص  التمايل: )للسيد 

فإن كام  اكفيماين، حممد ويما عيل يما حممد يما: تقول التي العبمارة يف خصوصماً ، الفرج

 عىل الصحيح العقمائدي املنطقي الرد   هو سما. نمارصان فإنكام وانرصاين كمافيمان

 الدفماع يلزسنما حتى سعترب سندٌ  املذكور للدعماء لي : غني؟ اجلواباملبل   هؤالء

 بل، اعتبمار السند هو لي  والزيمارات األدعية قراءة يف املنماط ولكن  ، عنه

 .(171: االستفتماءات، املضمون( )السيستماين سالحظة

، فإن  الدعماء ُيتماج لتصحيح املضمون فقط، وسما أفماده هذا االستفتماء صحيح

ما إذا ، فله أن يدعو هبذا الدعماء، ال يرى سشكلًة يف املضمون فلو كمان شخص وأس 

لكن  نسبة ، رأى فيه سشكلًة أو سعمارضًة لنصوص القرآن الكريم فلي  له ذلك

ُيتماج ، الدعماء للنبي وأهل بيته وترتيب استنتماجمات عقدي ة أو رشعي ة عليه

 .وال جيوز ذلك دون بي نٍة أو دليل، بمالتأكيد إىل إثبمات

كل هما ـ حسب املقدار الذي نقلنماه ، إن  األدعية املعروفة بدعماء الفرج :نتيجةوال

ر الظهور، هنما ـ ضعيفة اإلسنماد غري ثمابتة ومل يرد يف ، وأكثرهما سرسل جدًا وستأخ 

فهو ، عدا دعماء الفرج املعروف بكلامت الفرج، القرون الستة اهلجري ة األوىل

سع بعض االختالف الطفيف يف صيغته  وهو ـ، سعترٌب وصحيح عند مجيع العلامء

 رب   اهلل سبحمان، العظيم العيل   اهلل إال إله ال، الكريم احلليم اهلل إال إله )ال: ـ

 رب   هلل واحلمد، العظيم العرش ورب  ، السبع األرضني ورب  ، الساموات السبع

 .واهلل العمامل، العماملني(

ة أعثر عليهام يف سند دعماء  مل، وأشري أخرياً إىل أن  البزوفري وابن أيب قر 
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وقد يسنح الوقت بتحقيق حمال هذا ، فلعل كم تقصدون دعماء الندبة، الفرج

 .الدعماء أيضماً 

 دعاء صنمي قريشحتقيق احلال يف قيمة   

 ش؟ي سًمحتكم ِف دعاء صنمي قريأهو ر ام: السؤال 

ىف  ورد هذا الدعماء يف كتماب )املحترض( للشيخ احلسن بن سليامن احليل  املتو

 السالم عليه املؤسنني أسري أن   روي )وقد: فقد قمال، يف القرن التماسع اهلجري

 .(52: ( )املحترض..صنمي قريش العن الل هم  : بقوله صالته يف قنت

ام سن قلنماه سما عىل يدل   )ومم ما: وقمال يف سوضع آخر ني كمانما أهن   غري سنمافقر

 الل هم  : هذا وهو، السالم يهعل املؤسنني أسري سوالنما قنوت سن ُسمع سما، سؤسنرني

، وطماغوتيهام، وجبتيهام، قريش صنمي العن[ و حممد وآل حممد عىل صل  ]

ين  ، وابنتيهام وإفكيهام  .(221ـ  222: ( )املحترض..أسرك خمالفما اللَّذر

عرف سصدر الدعماء اليوم بأن ه يعود للشيخ إبراهيم الكفعمي املتوىف عمام ويُ 

 اللهم: السالم عليه عيل عن املروي   الدعماء ذاهب ادع )ثم: حيث قمال، هـ(127)

 وطماغوتيهما وإفكيهما وجبتيهما قريش صنمي والعن، حممد وآل حممد عىل صل  

، إنعماسك وجحدا، وحيك وأنكرا، أسرك خمالفما اللذين[ وابنتيهام] وابنيهام

فما، دينك وقلبما، وعصيما رسولك ، آالءك وجحدا، أعداءك وأحب ما، كتمابك وحر 

 وواليما، أوليماءك وعماديما، آيماتك يف وأحلدا، فرائضك وأبطال، كأحكماس وعط ال

بما، أعداءك  وأتبماعهام وأوليماءمهما اللهم العنهام. عبمادك وأفسدا، بالدك وخر 

 وأحلقما، سقفه ونقضما، بمابه وردسما، النبوة بيت أخربما فقد؛ وحمب يهام وأشيماعهام

، أنصماره وأبمادا، هلهأ واستأصال، ببماطنه وظماهره، بسمافله وعماليه، بأرضه سامءه



 ................................................... 217 

 وأرشكما، إسماسته وجحدا، علمه ووارث، وصي ه سن سنربه وأخليما، أطفماله وقتال

ام . تذر وال تبقي ال، سقر سما أدراك وسما، يف سقر وخل دمهما، ذنبهام فعظم، برهب 

، أرجوه وسؤسن، علوه وسنرب، أخفوه وحق  ، أتوه سنكر كل   بعدد العنهم اللهم

 وإسمام، نرصوه وكمافر، طردوه وصمادق، آووه وطريدٍ ، وهآذ وويل  ، ول وه وسنمافق

وه وفرض، قهروه لوه وخري، أراقوه ودم، آثروه ورش  ، أنكروه وأثر، غري  ، بد 

، استحل وه ومخ ، أكلوه وسحت، اقتطعوه ويفء، غصبوه وإرث، نصبوه وكفر

سوه وبماطل وه ونفماق، بسطوه وجور، أس  ، نرشوه وظل  ، وغدر أضمروه، أرس 

سوه وحالل، نقضوه وعهد، خمانوه وأسمان، لفوهأخ ووعد ، أحل وه وحرام، حر 

قوه وصك  ، دق وه وضلع، أسقطوه وجنني، فتقوه وبطن دوه وشمل، سز  ، بد 

وه وذليل، أذل وه وعزيز  اللهم. قلبوه وحكم، دل سوه وكذب، سنعوه وحق  ، أعز 

فوهما آية بكل   العنهم وهما وسن ة، وفريضٍة تركوهما، حر  ، سنعوهما ورسوم، غري 

 وحيلة، أنكروهما وبي نة، أبطلوهما ودعوى، نكسوهما وبيعةٍ ، عط لوهما وأحكمام

 وأزيماف، دحرجوهما ودبماب، ارتقوهما وعقبة، أوردوهما وخيمانة، أحدثوهما

 الرس   سكنون يف العنهام اللهم. ضي عوهما ووصي ة، كتموهما وشهمادات، لزسوهما

 نفماد وال، ألسده انقطماع ال، سداً رس دائبماً  دائامً  كثريًا أبداً  لعنماً  العالنية وظماهر

له لعنماً ، لعدده  وحمب يهم وأنصمارهم وألعواهنم هلم، آخره يروح وال يغدو أو 

 واملقتدين، بماحتجماجهم والنماهضني، إليهم واملمائلني، واملسل مني هلم وسواليهم

قني بأحكماسهم، بكالسهم هبم اللهم: سرات أربع قل ثم. واملصد   عذابماً  عذ 

 .(771ـ  771: العماملني( )املصبماح رب   آسني. النمار هلأ سنه يستغيث

ث النوري ) هـ( عن 2222هـ( والعالسة املجليس )2112وقد نقل املحد 

 كمان أن ه، عن عيل  عليه السالم، عن عبد اهلل بن عبماس، الكفعمي يف البلد األسني
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 صىل   النبي   سع كمالراسي، به الداعي إن  : وقمال قريش ـ صنمي أي بدعماء ـ به يقنت

؛ 127: 1سهم )سستدرك الوسمائل  ألف بألف، وأحد بدر يف وآله عليه اهلل

 .(112: 81وبحمار األنوار 

 بني سشهور قريش صنمي )ودعما: هـ(2222وقمال العالسة املجليس )

 يقنت كمان السالم عليه املؤسنني أسري أن  ، عبماس عن ابن الكفعمي ورواه، الشيعة

، بدعهام مجيع عىل سشتمل وهو، اهلل شماء إن ةالصال يف كتماب وسيأيت، صالته به

: 12عليه( )بحمار األنوار  سزيد ال بام لعنهام يف االهتامم واملبمالغة فيه ووقع

111). 

 بسطنما إن ما )ثم: وقمال املجليس  أيضمًا ـ بعد بيمانه بعض الرشح لفقرات الدعماء ـ

ر؛ الكفعمي سما أورده هنما ذكرنما وإن ام، الفتن كتماب يف سطماعنهام يف الكالم  ليتذك 

سن يتوالمهما( )بحمار األنوار  وعىل عليهام اهلل لعنة سثمالبهام بعض الدعماء يتلو سن

81 :118). 

سضمافماً إىل .. ): هـ( يف سبماحثه يف الصالة2182وقمال الشيخ األنصماري )

كدعماء صنمي قريش الذي كمان ، ورود بعض األدعية املشتملة عىل هذه الكلمة

 .(121ـ  127: 2( )كتماب الصالة ..ني عليه السالميقنت به أسري املؤسن

بل كمان عيل  عليه السالم .. ): هـ(2111ويقول السيد عبد احلسني الالري )

 .(111: 2يقنت بلعن صنمي قريش يف كل  غدا( )التعليقة عىل املكماسب 

بعد ذكره لبعض أسامء رشوح هذا : هـ(2122وقمال السيد املرعيش النجفي )

 يف إي ماهما األعماظم لنقل، به يطمئن   ممما الدعماء هذا صدور ملة)وبماجل: الدعماء

 .(115: 2عليهما( )رشح إحقماق احلق   واعتامدهم كتبهم

ويعل ق السيد صمادق الشريازي املعمارص عىل بحث القنوت سن كتماب رشائع 
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ق احليل  بمالقول ح كام ـ )وأفضلهما: اإلسالم للمحق   الفرج كلامت هو كثري ـ رص 

، (285) رقم عند الطهمارة كتماب يف ذكره سر   وقد، الكريم( احلليم اهلل إله ال)

، 52: 2قريش( )رشائع اإلسالم  صنمي دعماء سن اجلميع األفضل ولعل  

ر بعضهم أن  هذا . للسيد صمادق الشريازي(، 112التعليقة رقم  وقد تصو 

ق احليل  سع أن ه غري صحيح ، بل هو للسيد صمادق الشريازي، الكالم هو للمحق 

ق احليل  مل نعثر له يف أي  سن كتبه املتوف رة عىل يشء يتصل بدعماء  وإال فماملحق 

 .صنمي قريش

، وقد نقل السيد ابن طماووس دعماًء يلتقي سع بعض فقرات هذا الدعماء

: سهج الدعوات: وخيتلف عنه يف كثري سن الفقرات األخرى بل أكثرهما )انظر

( بعد ذكره 777ـ  771: وذكره عنه الكفعمي يف )املصبماح، (178ـ  175

 .لدعماء صنمي قريش

وقد صن ف بعض علامء الشيعة )سما يزيد عن عرشة علامء( كتبمًا ورسمائل يف 

 دعماء )رشح: ذكر أغلبهم الشيخ آغما بزرك الطهراين فقمال، رشح هذا الدعماء

ق أستماذ، القماهر عبد بن أسعد السعمادات أيب للشيخ، قريش صنمي  املحق 

 ..الدعماء رشح يف الوالء رشح: واسمه وغريه الطويس نصري اخلواجة

فه، العراقي عيل للموىل، قريش صنمي دعماء رشح  يف ذكره. ه858 سنة أل 

فه، بماسرتآبماد رأيته، فماريس إن ه: وقمال، الريماض  . جماجرم يف قصبة هو وأل 

 .األردبييل خمان عيسى للفماضل، فماريس، قريش صنمي دعماء رشح

د النصري بن حسني بن يوسفل، فماريس، قريش صنمي دعماء رشح  حمم 

له، األندرودي الطويس  العالسة أيب عند رأيته، الخ.. العماملني رب   هلل احلمد: أو 

 .اإلصفهماين رضما آغما الشيخ املجد
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 ..حمل ه يف سر   كام، العماملني ذخر: اسمه، قريش صنمي دعماء رشح

، ينالبحر سن جممع يقرب، البسط غماية يف، فماريس، قريش صنمي دعماء رشح

ث عند يوجد ثني كام، اهلمداين الرزاق عبد املريزا املحد   .به حد 

 ..العيش نسيم: اسمه، قريش صنمي دعماء رشح

 سعه سوافق وهو، (الوالء رشح) سن عبمارةً  أبسط، قريش صنمي دعماء رشح

 سهدي املوىل كمان عند، سؤل فه اسم وال التأليف اسم فيه يذكر مل، املطمالب يف

 يف ذكره كام. ه2221 سنة له يف تأليفه حني( العماملني رذخ) صماحب القزويني

ل  .الضماد حرف يف اآليت( اخلمافقني ضيماء) بعينه ولعله، هأو 

س الچهماردهي عيل حممد املريزا لشيخنما، قريش صنمي دعماء رشح  املدر 

ـ  171: 21( )الذريعة ..املدريس سرتىض حفيده عند بخط ه كمان، النجفي

175). 

بعض الشخصي مات املعمارصة هذا الدعماء انطالقمًا سن وقد انتقدت ، هذا

وهنماك ردود عىل هذه الشخصيمات أيضمًا يمكنكم ، اعتبمارات خمتلفة لكل  سنهما

 .سراجعتهما

 :ولكي ندرس هذا الدعاء نتوّقف عند نقاط

بل كمان ، يبدو أن ه مل تكن بداية ظهور هذا الدعماء يف العرص الصفوي ـ 2

 عبد بن أسعد السعمادات أيب هو رشح الشيخ وأقدم رشٍح له، سوجوداً قبله

ق أستماذ، القماهر اإلصفهماين  رشح: واسمه، وغريه الطويس نصري اخلواجة املحق 

فام يقمال سن أن  . )لو كمان هو بعينه ووصلت خمطوطته( الدعماء رشح يف الوالء

بل يعود ـ يف أبعد سدى ، هذا الدعماء إن ام ُعرف يف العرص الصفوي غري صحيح

بل رواية الكفعمي واحلسن بن ، إىل بدايمات القرن السمابع اهلجري سنظور ـ
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م مجيعماً توف وا ؛ سليامن احليل  ورشح األندرودي وعيل العراقي له تؤك د ذلك ألهن 

فام يرتد د عىل بعض األلسن سن أن  هذا الدعماء سن . قبيل ظهور الدولة الصفوي ة

ل ذلك غري صحيح أو غري وأن  الشيعة ال تعرفه قب، إفرازات العرص الصفوي

د عىل أقل  تقدير  .سؤك 

د هو أن  االهتامم به ارتفع نسبي ماً بني الشيعة سنذ العرص  ،نعم اليشء املؤك 

د ذكره يف بعض الكتب هنما وهنماك، الصفوي دت رشوحه وتعد  يف حني ، فتعد 

 .ندر أن نجده يف الكتب القديمة املتوف رة بني أيدينما

ر لنما اليوم لنص  هذا الدعماء هو كالم الشيخ إن  أقدم سصدر ستوف   ـ 1

يف القرن التماسع عماشما وكالمهما ، الكفعمي وكالم احلسن بن سليامن احليل  

وال ذكر أي  سصدر تم  أخذ ، وال يوجد أي  سند إطالقمًا هلذا الدعماء، اهلجري

فال نعرف كيف وصل ، الدعماء سنه وصوالً إىل ابن عبماس عن عيل عليه السالم

وتفصلهم عن زسن صدوره ، ماء إىل الكفعمي واحليل  واإلصفهماينهذا الدع

 .سنة )احليل  والكفعمي( يف احلد  األدنى 822سنة )اإلصفهماين( أو  122حوايل 

هتما عىل  إن  فماصل ستة قرون أو ثامنية قرون ُتتماج للكثري سن اجلهد لردم هو 

حمي أو اجلديل ال والكالم العماطفي أو التسما، سستوى اإلثبمات التمارخيي واحلديثي

 .بل األسر بحماجة إىل سعطيمات ووثمائق وقرائن علمي ة، ينفع هنما

هـ( سما ترمجته املضمونية عن اللغة 2121ذكر املال حممد سهدي النراقي ) ـ 3

وأن  ، أن  هذا الدعماء بلغ سستوى اليقني بمانتسمابه إىل أسري املؤسنني: الفمارسي ة

الدعماء بطرق سعتربة عن عيل عليه السالم عدول سشمايخ الشيعة قماسوا برواية هذا 

م آنفماً سما نقلنماه عن العالسة املجليس سن أن  هذا ، (11: )شهماب ثماقب وقد تقد 

ويف هذه احلمال سن املمكن ، (111: 12الدعماء سشهوٌر بني الشيعة )بحمار األنوار 
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ي صدور هذا الدعماء  .لإلنسمان أن يقو 

فمالشيخ النراقي مل ؛ ضمًا غري واضحةلكن  هذه املحماولة التي تتداول اليوم أي

ث عنهما وال نعرف أين هي هذه الطرق؟ ، يذكر لنما هذه الطرق املعتربة التي ُتد 

ويف أي  كتماٍب سن كتب الشيعة وردت؟ وكل  سما وصلنما حول هذا الدعماء ـ بام يف 

ث النوري ومهما املتتب عمان الكبريان يف عمامل ، ذلك كالم املجليس عنه وكالم املحد 

فلو كمان هنماك طريق أو طرق )أو سصمادر ، واية الشيعي ة ـ مل يبني  لنما أي  طريقالر

لبي نهما كل هما أو بعضهما املجليسُّ والنوري )والفيض الكماشماين ، قديمة( هلذا الدعماء

ومهما مل يذكرا الدعماء أسماسماً( وأسثماهلم سن رجمال املوسوعمات ، واحلر  العماسيل

بدل أن ينقل املجليس والنوري لنما ، الستقصماءاحلديثية الشيعي ة الضخمة بمالغة ا

الدعماء عن الكفعمي برواية سرسلة تبعد عن عرص النص  العلوي أكثر سن ثامنامئة 

ف عىل هذه الطرق واملصمادر األوىل، عمام ، وال عىل هذه الكتب، فام دسنما مل نتعر 

تهما د سن صح  ن سن التأك  ذا مل فلام، بل تبقى هذه دعوى ُتتماج إلثبمات، فال نتمك 

ينقل املجليس هذا الدعماء عن سصدر قديم لو وصله سصدٌر قديم فعالً واكتفى 

ر جداً بمالنسبة إىل عرصه وهو الشيخ الكفعمي؟!  بنقله عن سصدر ستأخ 

إن  هذه شواهد عىل أن  أحدًا سن كبمار العلامء يف العرص الصفوي مل يصله هذا 

 .نما سن كتب هذا العرصوفقماً ملما توف ر ل، الدعماء سن سصدر قديم أسماسماً 

ألن ه نقله عن كتب ؛ ودعوى أن  كل  سما يف كتماب سصبماح الكفعمي صحيح

وقد فن دهما البماحث الرجمايل الشيخ سسلم ، غري صحيحة رجمالي ماً ، سعتمدة

، (112ـ  125: الداوري يف كتمابه )أصول علم الرجمال بني النظري ة والتطبيق

ديث الشيعة عدم ثبوت هذه واملعروف بني علامء الرجمال واحل، فلرياجع

رين جداً سن حيث الزسمان، الدعوى وإفماداته التوثيقي ة أو ، فمالكفعمي سن املتأخ 
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سة كتبه غري سلزسة لسمائر العلامء السيام بعد انكشماف ، التصحيحي ة يف سقد 

قني والتي أخذ سنهما سروي ماته رة، سصمادره للمحق  ، وسنهما سصمادر فقهي ة ستأخ 

وهذا سما أضعف ـ عندهم ـ سن إفمادة ، وكثري سنهما سراسيل، وليست حديثية أصالً 

ة بمالنسبة لنما فهذا سثل أن يكتب ، كالسه التوثيق العمام أو التصحيح املعترب واحلج 

شخٌص اليوم كتمابمًا ويقول فيه بأن  هذه الروايمات التي يف كتبي صحيحة سعتربة 

ويمكن .  هو واضحكام، فإن  تصحيحه اجتهمادي  ال ُيلزم سمائر املجتهدين، عندي

 ، فال نطيل.سراجعة كالم البماحثني يف علم الرجمال حول هذا املوضوع

ولعل  للشيخ النراقي )الذي تويف  قبل حوايل املمائتي عمام فقط( واملعروف 

ة يف إثبمات احلديث ال تتوافق سع النقد ، بمنهجه األخالقي لعل  له قنماعمات خماص 

ة أ، احلديثي والتمارخيي والرجمايل أسماسماً  و لعل ه اعتمد عىل قنماعته الراسخة بصح 

حيث مل يبني  لنما سنماشئ يقينه حتى ، املضمون فدفعه ذلك لليقني بمالصدور

وال يمكن أن ُيلزم سمائر البماحثني كام هو ، ويقينه حجٌة له وعليه، نحماكمهما علمي ماً 

ن ه متماسماً سثل يقني السيد املرعيش النجفي املعمارص لزسماننما والذي ُيتمل أ، واضح

ة سضمون هذا الدعماء ق ال أن . انطلق سن يقينه بصح  واملفرتض بمالبماحث أن ُيق 

رين سع االعرتاف بجاللتهم وسقماسهم رضوان اهلل ، يقل د هؤالء العلامء املتأخ 

رين فيام بينهم، عليهم فهم ُيرتسون يقني ، وهذا هو سنهج العلامء والفقهماء املتأخ 

د  نفسه سما مل يعرفوا سنماشئه عند الطرف لكن هما ال يرونه حجًة يف ح، بعضهم

 .ويقتنعوا هبما، اآلخر

كام أن  شهرة هذا الدعماء بني الشيعة ـ كام يقول العالسة املجليس ـ ال تعني 

وإال فلامذا ال نجد ، إذ لعل ه نماظٌر إىل زسنه وسما هو قريب سنه، شهرته بني القدسماء

سني سن علامء الشيعة ح تى القرن السمابع اهلجري؟! بل هذا الدعماء يف كتب املتقد 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 251

وأين الدليل عىل ، حتى بعد القرن السمابع اهلجري قل ام وجدنماه إىل زسن الكفعمي

 شهرته بني الشيعة وهو ال عني له وال أثر يف كتبهم القديمة املتوف رة؟!

ال ُتثبت احلديث سن النماحية ـ لو ُسل مت ـ كام أن  الشهرة بني الشيعة هنما 

وسما أكثر السنن التي اشتهرت ، والدعماء سن السنن، هذا دعماء ألن  ؛ التمارخيي ة

وقويت العمادة اجلمارية فيهما ومل تثبت بطريق سعترب ولو سن خالل تعماضد 

وإن ام اشتهرت بقماعدة ، بل نماقشهما الفقهماء والعلامء أنفسهم فيام بعد، األسمانيد

ة السنن التي أخذ هبما املشهور ـ لو ثبت تمارخيي مًا ـ  فماشتهمار الدعماء، التسماسح يف أدل 

ولي  سن الرضوري أن ينشأ سن ، يمكن أن ينشأ سن تسماحمهم يف أدل ة السنن

فمن ال يقول بقماعدة التسماسح ـ ، ثبوته التمارخيي واحلديثي عندهم بطريقة سعتربة

ث البحراين والسيد حمسن احلكيم والشيخ جواد  سثل السيد اخلوئي واملحد 

اسماين والسيد عيل السيستماين والشيخ إسحماق التربيزي والشيخ الوحيد اخلر

الفيماض والسيد حممد بماقر الصدر والسيد حممود اهلماشمي والشيخ نمارص سكمارم 

الشريازي والسيد اخلميني والسيد حممد الروحماين والسيد العماسيل صماحب 

 .املدارك ـ ال يكون سلزسمًا هبذه الشهرة النماشة عن قماعدة ال يؤسن هو هبما

رين قماست عىل هذا الدعماء ـ وهو فمالق، وسن هنما ول بأن  سرية العلامء املتأخ 

إذ ؛ قول ُيتماج بنفسه إىل دليل وإثبمات ـ ال يصري  هذا الدعماء صحيحماً وثمابتماً 

ة السنن سع قنماعتهم بمضمون الدعماء  لعل هم بنوا يف ذلك عىل التسماسح يف أدل 

هنما يف اإلثبمات  وبحثنما. وعدم خممالفته للقرآن وأصول املذهب سن وجهة نظرهم

وإال فمن يقول بقماعدة التسماسح ، التمارخيي لصدور هذا الدعماء سن أسري املؤسنني

أو يقل د سن يقول هبما يمكنه الدعماء هبذا الدعماء استحبمابماً نتيجة هذه الرواية بال 

سما مل يعتقد الفقيه بأن  هذا الدعماء سعلوم الكذب عىل لسمان أسري ، أي  إشكمال



 ................................................... 251 

 .عدة التسماسح عندهم ال جتري عمادًة يف سعلوم الكذبفإن  قما؛ املؤسنني

، يضمًا يمكن تفسري وجود سما يزيد عن العرشة سن رشوح هذا الدعماءأوهبذا 

ويبني ـ كام هو املشهور ـ عىل ، فإن  العمامل الذي ال يرى سشكلًة يف ستن هذا الدعماء

كون رشحه فال ي؛ ال ضري بمالنسبة إليه يف أن يرشح هذا الدعماء، قماعدة التسماسح

دليالً عىل ثبوته التمارخيي عنده بمالرضورة )أي ثبوت أن  األسري قد دعما به بمالفعل 

وقد يكون ثبوته ، بل املسألة ُتتمل وجهني، أو كمان سن عمادته الدعماء به(

ة املضمون ، التمارخيي حماصالً عنده لكن  هذا الثبوت نشأ سن حيث قنماعته بصح 

، بعد جيل بوسمائل النقل التمارخيي املتعمارفةال سن حيث تنماقل هذا الدعماء جيالً 

 .فليالحظ جيداً ، أو بمالعثور عىل سصمادر قديمة له بمالرضورة

ب ما سما قماله بعض املعمارصين سن أن ه دعماٌء جمر  ، فهذا ال تعليق عندي عليه، وأس 

ة األدعية ة له وعليه، فمن ثبت عنده هبذه الطريقة صح   .فهو حج 

ي ، وأن  الشيعة تؤسن به، الدعماء حق  قد يقمال بأن  سضمون هذا  ـ 4 مم ما يقو 

 .الصدور

فهذا ُيتماج ، إن نما ال نتكل م يف الوقمائع التمارخيي ة التي احتواهما الدعماء :واُجواب

وقد يوافق البماحث عىل هذه الفقرة وقد خيمالف يف ، ملراجعمات كثرية يف كل  فقرة

 إن ام الكالم يف أن  هذا املضمون هل صماغه أهل الب، تلك
ٍ
يت عىل طريقة دعماء

سوا ملنهج الدعماء بمثل هذا النص  أ، ولعن  ،ال والسيام يف الصلوات؟ وهل أس 

يف الصلوات ونحوهما أو خمارجهما؟ وهذا يشء ال تكفي فيه سسألة إثبمات الوقمائع 

بل هي أسر إضمايف يتصل بمنهج تربوي يف مممارسة هذا النمط سن ، التمارخيي ة

 .بماستحبماب سثل هذا الدعماء يف القنوت سثالً  األدعية أو يف إثبمات حكم رشعي

، وملزيد توضيح نحن نعرف أن  فرعون فعل كذا وكذا بنص  القرآن الكريم
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اللهم : فهل إذا جماءتنما رواية تقول بأن  النبي  دعما عىل فرعون بقوله يف القنوت

ب بني إرسائيل لعنماً عظيامً  وكمانت الرواية ضعيفة السند ، العن فرعون الذي عذ 

اً ج د أن  فرعون قد ، د  ح صدور اللعن سن النبي يف القنوت ملجر  يمكننما أن نصح 

فلي  البحث يف ، ثبت أن ه ظلم بني إرسائيل فعالً؟! إن  سما نحن فيه سن هذا النوع

ة سما خترب عنه الرواية هنما سن وقمائع فقط ة صدور هذا النص  ـ ، صح  بل يف صح 

هذا سما نريد أن نبحث يف املعطيمات ، مبوصفه دعماًء ـ عن اإلسمام عيل عليه السال

ولي  الوقمائع التمارخيي ة وال أصل سسألة اللعن ، العلمي ة التي تفيد إثبماته التمارخيي

فأرجو التمييز ، فهذان بحثمان خمتلفمان متماسماً عام  نحن بصدده هنما، بقول سطلق

ة صدور هذا الدعماء ه يف واستحبمابه بعنوان، للتدقيق فيام نبحث فيه هنما حول صح 

ة املضمون، الصالة  .ال صح 

ص دراسًة لنقد هذا الدعماء، هذا بل ، ورغم أن ني مل أجد عماملماً شيعي ماً بمارزاً خص 

إال أن  ، قد يكون سن النمادر العثور عىل ترصُيمات نماقدة له سن كبمار العلامء الشيعة

فقمالوا بركماكة ، بعض الفضالء والبماحثني ُتف ظوا فيام خيص  ستنر هذا الدعماء

. تعمابريه البالغي ة بام ال ينسجم سع سستوى البيمان العلوي يف هنج البالغة وأسثماله

فما القرآن الكريم ، وقمالوا بأن  فيه سما خيمالف الثمابت ام حر  سثل كالسه عن أهن 

فما فوهما آية بكل   العنهم اللهم.. كتمابك )وحر  األسر الذي خيمالف صيمانة ، (..حر 

ة القطعي ةالقرآن سن التحريف والثمابتة بماألد  .ل 

ه ولو بحمل ، ولكن  هذا اإلشكمال ال يعرس عىل املدافع عن هذا الدعماء أن يرد 

كام فعلوا ذلك يف الكثري سن روايمات التحريف ، التحريف عىل التحريف املعنوي

الت سن البحوث القرآني ة. املعروفة فال نطيل ، وبحثه يمكن سراجعته يف املطو 

 .هنما
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اعتربه بعضهم ، أطفماله( وقتال، أنصماره وأبمادا، أهله كام أن  تعبري )واستأصال

بل هو سنسجم أكثر سع العرص األسوي ، غري سنسجم سع تماريخ أيب بكر وعمر

 .وسن ثم  يبعد صدوره عن اإلسمام عيل  عليه السالم، الذي ارتكب جمزرة كربالء

 فبعضهم يعتربه قليالً يف حق  ، ولكل  شخص قراءته ملتن الدعماء وتقويمه له

ونحن ال نخوض ، يعتربه صورًة يف غماية املبمالغة عن سما فعاله وبعضهم، الرجلني

 .يف هذا األسر حمالي ماً 

إن  سما خيف ف سن إسكمان الوثوق بصدور هذا الدعماء ـ وهذا عبمارة عن  ـ 5

قرينة تستحق  التوق ف عندهما ـ هو عدم وجود عني وال أثر وال حتى إشمارة هلذا 

ذاهبهما يف القرون الستة اهلجري ة األوىل إطالقمًا وفقمًا ملما الدعماء يف كتب الشيعة بم

رغم جهود ضخمة ُبذلت للوصول إىل سعلوسمات قديمة سن طرف ، وصلنما سنهما

فلم يذكر يف الكتب األربعة وال يف كتب الصدوق وال ، سنمارصي هذا الدعماء

بل حتى ، املفيد وال املرتىض وال الطويس وال الطربي الشيعي وال غريهم

ص للمندوبمات واألدعية والسننال ، طويس مل يذكره يف كتماب املصبماح املخص 

كام مل يذكره . رغم أن  يف هذه الكتب الكثري سن الطعن يف اخللفماء الثالثة األوائل

 .املشهدي يف سزاره إطالقماً 

بل لعل ه سن الغريب أن  السيد ابن طماووس رغم أن  أستماذه )وأستماذ نصري 

أسعد بن عبد القماهر اإلصفهماين هو شمارح هذا الدعماء الدين الطويس( الشيخ 

م ذ عىل يديه، كام تقد  ورغم أن  السيد ابن ، وقد أخذ عنه ابن طماووس وتلم 

وربام مل يرتك شماردة وال واردة إال ، طماووس كتب كثرياً يف األدعية واملستحب مات

يشرتك سع  ورغم روايته خرب الرضما عليه السالم الذي، أشمار إليهما يف هذا املجمال

ومل ُينقل ، سع ذلك كل ه مل يذكر هذا الدعماء إطالقماً ، هذا الدعماء يف بعض فقراته
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فلو كمان أستماذه صماحب ، مم ما يضع عالسمات استفهمام كبرية، عنه قول فيه أبداً 

ملماذا مل ينقل أصل الدعماء يف كتبه التي حوت سوسوعة سن ، رشح عىل هذا الدعماء

 واألذكمار وسما يقمال يف القنوت وغري ذلك؟!األدعية واملندوبمات والصلوات 

وكمان ، والسيد ابن طماووس كمان عىل علم هبذا الرشح الذي كتبه اُستماذه

 الرابع )البماب: وهو يذكره بقوله، واستفماد سنه يف غري سوضع، الرشح بني يديه

، املتقني إسمام السالم عيل عليه سوالنما تسمية سن نذكره فيام: املمائة بعد والثامنون

 كتماب سن روينماه. وآله اهلل عليه صىل النبي بعد خمالفه سن ضالل إىل إشمارة يهوف

اإلصفهماين(  القماهر عبد أسعد بن احلمافظ تأليف (الدعماء رشح يف الوالء رشح)

ي الدعماء الذي رشحه اإلصفهماين بماسم ، (151، 228: )اليقني ورغم أن ه ال يسم 

ب اإلصفهماين وهي )رشح خالفمًا للتسمية السمائدة لكتما، دعماء صنمي قريش

ورغم أن ه ينقل عنه بعض الروايمات التي ، الوالء يف رشح دعماء صنمي قريش(

لكن نما مل نجده ينقل عنه نف  الدعماء )دعماء صنمي قريش( يف ، وردت يف الرشح

ة السنن ونقل ، أي  سن كتبه رغم سما ُعرف عن ابن طماووس سن التسماسح يف أدل 

ولعل  هذا ييش بأن  رشح أستماذه ال عالقة له  .األدعية والروايمات واملندوبمات

 حتى بأصل دعماء صنمي قريش!

، هلذا الدعماء، اخلوئي واخلميني: إن ه قد تنماقل بعضهم تأييد اإلسماسني ـ 6

حما بذلك ام رص  وبعد التتب ع ، وأن  السيد اخلميني كمان يدعو به كل  صبماح، وأهن 

نماً عنهامالكثري مل أجد شيئماً سن هذا يف كتبهام أو فيام  .والعلم عند اهلل،  نقل سدو 

بل يكماد يكون سن النمادر أن نجد ترصُيماً سن املراجع والفقهماء يف القرن 

ة هذا الدعماء ته لكن هم ال ، األخري بصح  وهذا ال يمنع سن أن يكونوا قمائلني بصح 

حون ته، يرص  أو هم سماكتون عنه ، أو يتوق فون يف أسره، وربام كمانوا ال يرون صح 
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ن بال بينة وال دليل ال للسلب وال .  سبمالني بهغري وسن هنما ال يمكننما التكه 

 .لإلجيماب

ي وال السيد حمسن األسني العماسيل ، وربام هلذا كل ه مل يذكر الشيخ عبماس القم 

 .واهلل العمامل، وال يف سفتماح اجلن مات، ال يف سفماتيح اجلنمان، هذا الدعماء

، الدعماء سن حيث نف  املضمونفمن ال يرى سشكلة يف ستن هذا ، وعليه

ويقول ، بعيدًا عن الشعمارات السيماسي ة وعنماوين الوحدة اإلسالسي ة وأسثماهلما

ة السنن بمالطريقة التي بنى عليهما مجماعة سن العلامء فيمكنه ، بقماعدة التسماسح يف أدل 

ما سن ال يرى هو أو سرجعه هذه ، قراءة هذا الدعماء وفقمًا الجتهماده أو تقليده أس 

دة أو يراهما ولكن لديه قنماعة علمي ة بكذب هذا الدعماء سثالً ووضعه عىل القماع

كام ُيتماج ، لسمان أسري املؤسنني ـ وإثبمات وضع احلديث ُيتماج أيضمًا إىل دليل

ما اإلثبمات التمارخيي ، إثبمات صدوره ـ فال دليل عىل استحبماب هذا الدعماء عنده أس 

ن غري طريق سصطلح الصحيح ولو س، هلذا الدعماء بطريقة حديثية أو تمارخيي ة

 .والعلم عند اهلل، فهو ـ بنظري القمارص ـ غري واضح أبداً ، احلديثي

 هل دعاء كميل ثابت وصحيح؟  

 ة دعاء بحسب مباين العلًمء وِف نظركم الشخيص ما مدى صّح ـ  2: السؤال

 ؟كميل

 َّل؟ وـ هل دعاء كميل ثابت أ 1

ائجة اجلميلة الرائعة التي يدعو دعماء كميل بن زيماد النخعي سن األدعية الر

وفيه سضماسني ، هبما املاليني سن املسلمني كل  ليلة مجعة يف خمتلف أقطمار األرض

دة، عمالية وسنهم ، نص  عليهما البماحثون، وهلذا الدعماء رشوح كثرية وترمجمات ستعد 
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لكن أغلبي تهما ، ( وغريه171ـ  178: 21، و211: 8الطهراين يف )الذريعة 

وقبل ذلك ،  يكن مجيعهما ظهر خالل القرون األربعة األخرية فقطالسماحقة إن مل

 .ال ذكر هلذا الدعماء عىل سستوى الرشح والرتمجة والتعليق وغري ذلك

ي عوات سن )ُهور : وقد قمال فيه الشيخ عبماس القم   العال سة قمالر . املعروفة الد 

ُهور ، األدعية أفضل إن ه: (رض) املجليس  عل مه وقد، مالسال عليه اخلرض دعماء ور

ُهور ، كميالً  السالم عليه املؤسنني أسري  ليلة يف به ويدعى، أصحمابه خواص سن ور

 بماب فتح ويف، األعداء رش   كفماية يف وجيدي، اجُلمعة وليلة، شعبمان سن النصف

نوب غفران ويف، الرزق يخ رواه وقد. الذُّ يِّد الشَّ ن أرويه وأنما، كالمهما والسَّ  عر

ُهور ( داملتهجِّ  سصبماح) كتماب عماء هذا ور  .(211: ( )سفماتيح اجلنمان..الدُّ

ويذكر السيد حممد حسني اجلاليل أن  أصح  طبعمات هذا الدعماء روايًة هو سما 

 .(225: 2فهرس الرتاث ، جماء يف املصبماح للطويس )اجلاليل

ورغم أن  هذا الدعماء يعرف بدعماء كميل ـ وهو أحد خواص  اإلسمام عيل عليه 

ة سشهودة سع ، سدحه بعض علامء السن ة أيضماً وقد وثقه و، السالم وله قص 

ماج بإعداسه وهو رجل كبري يف  احلجماج بن يوسف الثقفي قبل أن يقوم احلج 

لكن  الدعماء لي  .. هــ ـ وسع هذه التسمية81أو  81أو  81وذلك عمام ، السن  

ويف الرواية كام ، سمام عيل بن أيب طمالبوإن ام هو لإل، لكميل بن زيماد النخعي

 .وقد يكون اإلسمام أخذه سنه، سيأيت أن ه دعماء اخلرض

فإّن هذا الدعاء يرجع إىل مصدرين ، أّما عىل مستوى اإلثبات التارخيي

 :أساسيني ـ وسائر الكتب ترجع إليهًم ـ ومها

د للشيخ الطويس ، وهو األقدم واألهم :اَلصدر اْلّول عنيت سصبماح املتهج 

 أن   روي: السالم عليه اخلرض دعماء وهو، رآخ )دعماءٌ : فقد قمال الشيخ، هـ(112)
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 الدعماء يدعو هبذا سماجداً  السالم عليه املؤسنني أسري رأى النخعي زيماد بن كميل

، يشء كل   وسعت التي برمحتك أسألك إين اللهم: شعبمان سن النصف ليلة يف

تك  .(872ـ  811: ( )سصبماح املتهجد..كل  يشء هبما قهرت التي وبقو 

كام رأينما ـ ال ُيعرف سن أين حصل الشيخ الطويس عىل هذا  ويف هذا املصدر ـ

سند وال يوجد فال ، وتفصله عن عرص عيل وكميل حوايل أربعة قرون، الدعماء

والطويس مل يذكر أي  طريق ، سصدر وال ُتديد لطريقة احلصول عىل هذا الدعماء

تبصمار له إىل كميل بن زيماد ال يف كتماب املصبماح وال يف سشيخة التهذيب واالس

وال يف الفهرست وال يف أي  سوضٍع آخر سن كتبه حتى نطب ق نظري ة التعويض 

 .السندي هنما لتصحيح احلديث

ربام يكون الشيخ الطويس قد أخذ الدعماء سن سند أو سصدر غري سعترب بل 

د هو كتماب ؛ لكن ه نقله يف هذا الكتماب، حتى عنده ألن  كتماب سصبماح املتهج 

وقد يبني الشيخ الطويس ـ كام هي طريقة ، ماتسندوبمات وأعامل وسستحب

ة سنده أو ، املشهور ـ عىل التسماسح يف أدل ة السنن فنقل لنما الدعماء رغم عدم صح 

سضمونه  و  السيام سع عل، وهذا أسٌر ممكن يف سثل هذه املوضوعمات، سصدره عنده

حه بعض العلامء اليوم هبذه الطريقة، عنده حه بمضمونه كام يصح   .بل ربام صح 

حيث ، هـ(111كتماب إقبمال األعامل للسيد ابن طماووس ) :اَلصدر الثاين

ي إىل بإسنمادنما روينماه سما الليلة هذه يف الدعوات )وسن: قمال  جعفر أيب جد 

 املؤسنني أسري رأى النخعي زيماد بن كميل أن   روي: قمال عنه ريض اهلل الطويس

: أقول. شعبمان نس النصف ليلة يف الدعماء هبذا سماجداً يدعو السالم عليه

سع  جمالسماً  كنت: زيماد بن كميل قمال: لفظهما هذا سما أخرى روايةٍ  يف ووجدت

، أصحمابه سن مجماعة وسعه، البرصة سسجد يف السالم عليه املؤسنني أسري سوالي
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 عليه قمال ؟(حكيم أسر كل   يفرق فيهما): وجل   عز   اهلل قول سعنى سما: بعضهم فقمال

 ومجيع إال عبدٍ  سن سما إن ه بيده عيل   نف  الذيو، شعبمان النصف سن ليلة: السالم

 السنة آخر إىل شعبمان سن النصف ليلة يف له ورشٍّ سقسومٌ  خريٍ  سن عليه جيري سما

 السالم عليه اخلرض بدعماء ويدعو ُيييهما سن عبدٍ  وسما، املقبلة الليلة تلك سثل يف

 كميل؟ يما بك ءجما سما: السالم عليه فقمال، ليالً  طرقته انرصف فلام  . له أجيب إال

 هذا حفظت إذا، كميل يما اجل : فقمال، اخلرض دعماء، املؤسنني أسري يما: قلت

ة الشهر يف أو مجعة كل  ليلة به فمادعُ  الدعماء ة السنة يف أو سر  ة عمرك يف أو سر   سر 

 لنما الصحبة طول لك أوجب، كميل يما، املغفرة ولن تعدم وترزق وُتنرص ُتكف

 وسعت التي برمحتك أسألك إين اللهم: اكتب: لقما ثم، سألت بام لك نجود أن

تك، يشء كل    كل   هلما وذل  ، يشء كل   هلما وخضع، يشء كل   هبما التي قهرت وبقو 

تك، يشء كل   هبما غلبت التي وبجربوتك، يشء ( ..يشء هلما يقوم ال التي وبعز 

 .(118ـ  112: 1إقبمال األعامل ، )ابن طماووس

احلديث الذي رأينماه عند الطويس يف  وسن الواضح هنما أن  ابن طماووس ينقل

لكن ه يعود ويذكر لنما أن ه رأى روايًة أخرى يف ، فلي  هنماك سن جديد، املصبماح

دون أن يبني  لنما أين رأى تلك ، هذا الصدد يذكرهما لنما ويسوق بعدهما الدعماء

، فال يذكر املصدر وال السند وال أي  سعلوسمات حول املوضوع، الرواية األخرى

 .تفصله ستة قرون عن عرص اإلسمام عيل وكميل بن زيماد رغم أن ه

ولكن ال ، واجلدير بمالذكر أن  املصدرين يذكران أن  الدعماء هو دعماء اخلرض

 وفهل التقى اخلرض بعيل بن أيب طمالب فأخربه به أ، ُيعرف سماذا يراد هبذه الكلمة

دًا بذلك فروي ة رغم كمان يدعو به اخلرض سمابقمًا وأعلم اهلل علي مًا أو حمم  ماه هلذه األس 

 وجود آية قرآنية يف هذا الدعماء )أفمن كمان سؤسنماً كمن كمان فماسقماً ال يستوون(؟
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وال أريد أن أدخل يف ُتليٍل يتصل بذكر اسم اخلرض وسما ُيمله هذا االسم 

وأنصح ، بل سأترك هذا األسر، سن دالالت عميقة يف الثقمافة الدينية والصوفي ة

ه البماحث األستماذ عامد اهلاليل حول شخصي ة اخلرض بمراجعة الكتماب الذي أل ف

عة عن ، يف الرتاث الديني )العبد العمامل اخلرض عليه السالم دراسة شماسلة وسوس 

طبع دار ، حيماة اخلرض عليه السالم وتمارخيه سن خالل القرآن والسن ة واحلديث

 .م(1222عمام ، الكماتب العريب

سهما لنما السيد ابن طماووس يف أن  كام ال أريد أن أدخل أكثر يف الرواية ال تي يقد 

وأن  هذا ، )فيهما يفرق كل  أسر حكيم( قصدت النصف سن شعبمان :اآلية الكريمة

املفهوم يعمارض التنماسب بني اآليمات القرآنية بحيث تكون ليلة القدر يف شهر 

عىل أن  ، رسضمان ولي  شعبمان )وهو سوضوع فيه جدل ال نخوض فيه السماعة(

عمارض بعض الروايمات التي ذكرت أن  املراد هبذه الليلة يف اآلية هذه الرواية ت

وهذه سشكلة جيب حل هما كي نأخذ ، الكريمة هو ليلة القدر سن رسضمان ال شعبمان

 .بنقل السيد ابن طماووس هنما

ملكمان صحبته  ؛يعطي هذا الدعماء لكميل لك أن  اإلسمام علي ماً أضف إىل ذ

ة ملن حوهلم أوال أعرف ، وعالقته هبم عليهم السالم  وهل األدعية يعطيهما األئم 

ة؟! وهل يف  يعل موهنما لعموم املسلمني يف األرض حيث جيب تبليغ دين اهلل لألس 

هذا الدعماء سما يدعو للتقي ة؟! فكأن  هذا الدعماء خماص  وله ُبعد غري عمام حتى 

 .يذكره اإلسمام لكميل بحكم العالقة القريبة! هذا تسماؤل أتركه للتفكري

أيضماً تسماؤل آخر أدعه للتفكري ـ وقد جيماب عنه ـ وهو أن  رواية ابن وهنماك 

وهذا ، طماووس تفيد أن  كميل بن زيماد كتب الدعماء حيث قماله له اإلسمام عيل  

وسع ذلك مل نجد ذكره إطالقمًا يف كتب ، يعني أن  لديه كتمابماً وهو دعماء كميل
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ابن النديم وال غريهم الفهمارس واملصن فمات ومل يذكره الطويس وال النجمايش وال 

ل اهلجري تربر يف القرن األو  ، يف عداد سصن في الشيعة رغم ذكرهم بعض سن كر

وا هبما  م مل يروا هذه الرواية التي ينقلهما ابن طماووس أو مل يعتد  د أهن  وهذا لعل ه يؤك 

 .يف إثبمات كون ابن زيماد صماحب سصن ف أو أصل

د لنما خصوصي ة ليل، هذا ، ة اجلمعة يف هذا الدعماءولي  هنماك سصدر يؤك 

والتي تعماين سن بعض ، سوى هذه الرواية )رواية ابن طماووس( غري املسندة

هلذا رأينما سن يشري إىل اعتامد رواية املصبماح للطويس ال رواية اإلقبمال ؛ املشماكل

ز عىل هذا الدعماء بوصفه دعماًء يدعى به يف ، البن طماووس ورواية املصبماح ترك 

 .ن ال يف كل  ليلة مجعةليلة النصف سن شعبما

فال ُيعلم سصدره ، فهذا الدعماء مل يثبت بطريقة علمي ة صحيحة، وبنماًء عليه

اً )كتمابمان(، وال سنده وسن ثم  يصعب تطبيق ، والكتب التي نقلته لنما قليلة جد 

فإسنماده إىل النبي وأهل بيته صعب ، قماعدة تعماضد األسمانيد أو املصمادر فيه

سن يثبت النصوص واألدعية سن خالل طبيعة البيمان  إال عىل طريقة، للغماية

ة أو سن خالل نوراني ة  واملضمون الذي يشبه سمائر كلامت اإلسمام عيل أو األئم 

فمن ُيصل له وثوق واطمئنمان بصدور هذا الدعماء ، املضمون العمايل الذي ُيمله

سثل  عن اإلسمام عيل سن خالل هذه املعطيمات ـ كام يظهر سن غري واحد سن العلامء

ٌة له وعليه وإال فال اعتبمار هبذا الدعماء سن ، الشيخ عبداهلمادي الفضيل ـ فهو حج 

 .حيث تصويب اإلسنماد للنبي أو أهل بيته عليهم السالم مجيعماً 

وإن ني أنصح نفيس قبل أن نحكم عىل الدعماء ـ أي  دعماء ـ ونسبته سن خالل 

يف األدعية واملنماجماة التي  طريقة بيمانه ورفعة سضمونه أن تكون لدينما ثقمافة واسعة

لنجد أن  بعضهما ممما ، بل وغري املسلمني أيضماً ، تركهما لنما سمائر العلامء املسلمني
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تقشعر له اجللود وتلني له القلوب وهتتز  له الضامئر وتدسع له العني وخيشع سعه 

ع بإصدار أحكمام قد ، القلب فمالثقمافة املوسوعي ة واملقمارنة هنما رضوري ة قبل الترس 

لت لدينما ت مًا وتشك  شوهبما العماطفة وسما اعتدنما عليه يف صغرنما أو ترب ينما عليه عفوي 

 .فيه قنماعمات انطبماعية وليست علمي ة

ته ما القول بأن  اهتامم العلامء به شماهد صح  فقد بي نما أن  االهتامم هذا مل  ،وأس 

ما قبل ذلك فقد ندر أن ، نجده واضحماً سوى سنذ أربعة قرون تقريبماً فقط جتد أس 

 .رشحماً أو تعليقماً أو ذكرًا له فلرياجع

ورد ، جيب أن أشري إىل أن  بعض مجل هذا الدعماء وأكثر ذلك يف سطلعه، نعم

وسنهما رواية نقلهما بعض علامء أهل السن ة يف ، ريف بعض الروايمات األخر 

ولكن  هذا ال يثبت نقل الدعماء ، سصنفماهتم احلديثية كمابن أيب شيبة يف املصن ف

وسن ، بل ُيثبت بضعة أسطر قليلة سنه لو مت ت تلك الروايمات أيضماً  ،الطويل

الغريب سما وجدته عند بعضهم سن أن ه يريد تصحيح هذا الدعماء برواية ابن أيب 

، شيبة التي هي ضعيفة السند سن جهة وتنقل لنما بضعة أسطر فقط سن جهة ثمانية

فيؤتى بحديث سعترب  ،وهو يعلم أن  الوضع يف احلديث كثرياً سما يكون بماإلدراج

ح ، فمانتبه جيداً ، ويضماف فيه أو ينقص سنه ويضماف سكمان اإلنقماص فهذا ال يصح 

ر عن عيل ، حديثماً  نعم لو تم  نقل أغلب سقماطع هذا الدعماء يف سطماوي روايمات أخر

اً  وهو أسٌر غري ستوف ر هنما سع األسف ، عليه السالم القرتبنما سن هذا التصحيح جد 

 .الشديد

 :وذلك، ّله َّل يعني ترك هذا الدعاءلكّن هذا ك

ة السنن يمكنه اعتبمار هذا الدعماء أ ـ ، إن  سن يرى قماعدة التسماسح يف أدل 

أو ليلة النصف سن ، وجعل قراءته سستحب ًة ليلة اجلمعة بعنوان كوهنما ليلة اجلمعة
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 .شعبمان كذلك

، حيحإن  سن ال يرى هذه القماعدة ومل يثبت عنده هذا الدعماء كام هو الص ب ـ

فغماية سما يرتت ب عليه هو أن ال يعتد  هبذا الدعماء إلثبمات يشء أو نفي يشء يف 

وال يقرأ هذا الدعماء ليلة ، وال ُيسنده إىل اإلسمام، الدين والعقيدة والرشيعة

وكذلك ليلة  ،اجلمعة بني ة االستحبماب اخلماص لقراءته يف هذه الليلة بعينهما

ما سبدأ أن يدعو .. النصف سن شعبمان إذ ال ؛ به فهذا ال سشكلة فيه أسماسماً أس 

ما سندًا حتى يقرأمهما اإلنسمان فبماإلسكمان ، يشرتط يف الدعماء أو الزيمارة أن يصح 

والتفماعل سع سما يدعو اإلنسمان به أو ، الزيمارة أو الدعماء بام ورد ولو بسنٍد ضعيف

ًة ستني ة أو غمايته أن ه ُيق  ملن يرى سشكل، يزور به كام قلنما هذا األسر سراراً وتكراراً 

سضمونماً غري سنسجم سع الدين أو القرآن يف هذا الدعماء أو ذاك ويف هذه الزيمارة 

ن سما خيمالف الدين .. أو تلك ل اعرتاضه وأن يرتك الدعماء به كونه يتضم  أن يسج 

ة أن ه ينتقد ، سن وجهة نظره االجتهمادية م عليه بحج  وال ُيق  لآلخرين التهج 

إذ الدعماء مل يثبت عنده حسب الفرض وسضمونه ؛ بيتهدعماًء سنسوبمًا للنبي وأهل 

ه أن يتحف ظ جتماهه، فيه سشكلة ستنية  .فمن حق 

فدعماء كميل وأي  دعماء آخر ـ وكذا أي  زيمارة ـ إذا مل يثبت صدوره  ،وعليه

يمكن ، عن النبي وأهل بيته بطريقة علمي ة تبعماً للمنهج الذي يتخذه البماحث

رشط عدم اإلسنماد ، نوان سطلق الدعماء بال أي  سشكلةالدعماء به أو الزيمارة هبما بع

وإذا كمانت كذلك وكمان ، للمعصوم وال جعلهام حجًة ُيتج  هبما يف الفكر الديني

بل والدعوة إىل ، يف سضموهنما سما ينمايف الدين بطريقٍة أو بأخرى أسكن التحف ظ

يبدو يل ـ  فهذا هو ـ فيام، ترك هذا الدعماء أو تلك الزيمارة أو هذا املقطع سنهام

املعيمار املنهجي السليم يف التعماسل سع سوضوع األدعية والزيمارات غري الثمابتة 
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رنما هذا األسر سرارًا فيام سبق، حديثيمًا وتمارخيي ماً   .وقد كر 

وأمتن ى أخريًا عندسما ندرس هذه املوضوعمات أن نبتعد أيضمًا عن الذهنية 

، وألي  دعماء أو زيمارة أخرى، فقد ينظر بعضنما هلذا املوضوع، الطمائفي ة املتحي زة

، فيقول بأن ه ال ينبغي لنما أن نخرس سثل هذا الدعماء العظيم، سن سنظمار طمائفي

ألن ه فخر للطمائفة وقد تشي ع بسببه كثريون ؛ فعلينما تصحيحه سهام كمان الثمن

ونف  نقل ؛ هذا كل ه صحيح سقبول: ولكن ني أقول، وغري ذلك سن األسور

بل أحث  ، وال أدعو لرتك هذا الدعماء إطالقماً ، فخرة حمسوبةالطمائفة له يف كتبهما س

لكن  هذا ال يرب ر احلامس ، عليه وأراه سن األدعية السماسية يف تراث املسلمني

لتصحيح الدعماء سهام كل ف الثمن ولو كمان بمالتضحية بماملنهج العلمي الصحيح 

ني األسور والتمييز ب، يف التعماسل سع الرتاث واإلثبمات التمارخيي واحلديثي

اً   .رضوري جد 

وهذا الذي أقوله أسمايسٌّ يف التعماسل سع العديد سن األدعية املشهورة 

، والزيمارات املعروفة التي تعماين سن سشماكل كبرية يف اإلثبمات التمارخيي واحلديثي

بل ربام كمان حمال الزيمارات أحسن وأفضل سن حمال مجلة سن األدعية سن هذه 

للبحث عن عدد سن األدعية املشهورة األخرى يف ولعل  الفرصة تأيت ، النماحية

 .هذا املجمال

 عن أئّمة أهل البيتولة قناملكتب الزيدية قيمة أحاديث   

 ام الباقر اإلممثل ـ  سالمة اَلعصومني عليهم الئمّ اْلا قيمة روايات م: السؤال

ة ديّ اَلوجودة ِف كتب الشيعة الزيدية ِف اَلسائل العقائسالم ـ والصادق عليهًم ال

 يّة؟والفقه
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ثنما يف هذا اإلطمار وقلنما بأن  الشيعة اإلسماسي ة قل ام يرجعون إىل  ،سبق أن ُتد 

سما مل يكن يف إطمار ، روايمات املذهب الزيدي وغريه إلثبمات حكم رشعي أو غريه

، االحتجماج أو االستعمانة بنصوص اآلخرين إلثبمات قضي ة اإلسماسة وسما يتصل هبما

 .وهي أوضح يف اجلريمان عند غريهم سع األسف، اليومهذه هي العمادة اجلمارية 

وقلنما بأن  مجيع األحماديث ، وقد سبق أن انتقدنما هذه العمادة عند اجلميع

والروايمات التي يف كتب املسلمني جيب أخذهما بعني االعتبمار وتقويمهما والنظر 

الً أو فإذا صح  سنهما يشء بوصفه دلي، فيهما وفقمًا ملعمايري النقد احلديثي والتمارخيي

 .شماهداً أو سؤي داً أسكن األخذ به

بل ربام ، وقد كمانت يف روايمات الكتب احلديثي ة الشيعية وسما تزال اآلالف

سن الروايمات التي يوجد يف أسمانيدهما رواة سن ة أو واقفي ة أو ، عرشات اآلالف

ماً أو زيدي ة أو إسامعيلي ة أو كيسماني ة أو غالة أو فطحي ة أو سن ال يقني بكونه إسماسي  

ولو ، وهنماك بعض كبمار الرواة عند الشيعة اإلسماسي ة هم غري إسماسي ة، غريهم

، أغلب روايمات اإلسماسي ة تذفحذفت روايماهتم سن كتب الشيعة اإلسماسي ة لربام حُ 

، رواية 2215سثل السكوين ـ وهو سن ي ـ الذي له يف الكتب األربعة فقط حوايل 

، روايمات 722الذي له فيهما حوايل  وعيل بن احلسن بن فضمال ـ وهو فطحي ـ

( بأن  ترك 122: 1وقد قمال السيد الربوجردي يف كتماب )هنماية التقرير ، وغريهم

األحماديث التي يف سندهما ولو راٍو واحد غري إسماسي يوجب سقوط أخبمار اآلحماد 

فكام كمان قداسى علامء الشيعة اإلسماسي ة يأخذون هذه الروايمات . التي بأيدينما كل هما

وهنما يف كتبهم ويعملون بام صح  سنهما ولو بمالقرائن احلماف ة ويملكون جرأة ويضع

علينما أيضمًا أن نملك هذه اجلرأة اليوم ونفتح كتب احلديث عند سذاهب ، ذلك

ة كل سما فيهما، الزيدية واإلبماضي ة والسن ة وغريهم لالستفمادة سنهما ، ال بمعنى صح 
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خذ بام يصح  سنهما أو يؤي د بل بمعنى خضوعهما للنقد العلمي املتوازن واأل

 .الصحيح

وهلذا دعوت يف سقمالة يل ، والكالم عينه نقوله للزيدية وأهل السن ة وغريهم

م إىل سوسوعة حديثية 1221حدود عمام يف )جمل ة فقه أهل البيت( نرشت 

نسأل اهلل التوفيق ، إسالسي ة جماسعة تكون سرجعماً لكل  بماحث سسلم يف هذا العمامل

ي ة كربى يف العمامل اإلسالسي هلذا املرشوع ليكون سفتماحماً لنهضة لتبن ي جهة علم

 .بحثية ممتمازة يف جممال احلديث والتماريخ إن شماء اهلل

م ـ عىل سوقف املرجع 1221وقد اط لعُت ـ بعد تقديمي هذا املقرتح عمام 

د واعظ زاده اخلراسماين يف  السيد الربوجردي رمحه اهلل، فيام ينقله عنه الشيخ حمم 

ة تأليف سوسوعة )جماسع أحماديث الشيعة(، وال بأس بذكر نص  سال بسمات قص 

ن  األستماذ اإلسمام حرض اخلراسماين، وهو ُيكي عن أستماذه الربوجردي فيقول: )إ

 :  ة يف بمابدد روايمات أهل السن  عيوسماً جلنة احلديث وبيده كتماب، فبدأ حديثه بأن 

أرى إيرادهما يف ذيل أبواب بكثري سن روايمات أهل البيت عندنما، ف األحكمام أقل  

وللنظر فيهما مجيعماً دخٌل يف االستنبماط، وبذلك  ،إذ يف اجلمع بينهما فوائد ؛كتمابنما

 ن هإوأضماف قمائالً:  .ُيعلم سقدار سما عندهم سن احلديث يف كل  بماب وسما عندنما

وهو التماج اجلماسع لألصول يف  ،يكفينما سن روايماهتم سما مجعت يف هذا الكتماب

 ـللشيخ عيل سنصور عيل نماصف، سن علامء األزهر الرشيف  ،أحماديث الرسول

فبدأنما بدرج تلك  ـسنن ابن سماجة  اة أي عدوفيه مخسة سن الصحماح الست  

العمل يف كتماب الطهمارة ويشء سن غريهما، فإذا  الروايمات يف سواضعهما، وتم  

ة  طلبت سنكم درج أحماديث أهل السن  إين   :بماألستماذ اإلسمام حرض اللجنة، قمائالً 

 نّ إ: يف الكتماب، ثم بدا يل حذفهما، وذكر أسبمابمًا النرصافه عن رأيه، وحماصلهما
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لها إىل فنكِ  ،وإين أخاف الفتنة ،لون هذا ِف وقتنا اْلارضالناس عندنا َّل يتحمّ 

مون عىل حذف تلك فتم املجل  وأعضماء اللجنة سصم   وقت مناسب،

أرسلت أنما كتمابمًا إىل ويف خالل ذلك عل. وقد اشتغلوا بحذفهما بمالف، الروايمات

 راجيماً أن ،ةحمات لوجود روايمات أهل السن  ذكرت فيه بعض املرج   ،األستماذ

 داً تأليف الكتماب جمر   يف عزسه، فتم  ر ه مل يؤثل، لكن  أرصفه عن هذا إىل رأيه األو  

 ور( )حممد واعظ زاده اخلراسماين، املنهج الفقهي واألصويلعن روايمات اجلمه

 ، وانظر:211ـ  217: 12جمل ة رسمالة التقريب، العدد  آلية اهلل الربوجردي،

 أيضماً(. 211

 ملما هلما سن فوائد علمي ة عظيمة. ؛نتمن ى العمل عىل سشماريع سن هذا النوع

 رواية )إذا ظهرت البدع فعلى العامل أن يظهر علمه(مدى صّحة   

 تِي ِِف  الْبَِدعُ  َظَهَرِت  )إَِذا: ما مدى صّحة رواية: السؤال ِ  َفَعىَل  أُمه  ُيظِْهرَ  أَنْ  الَْعامِل

ْ  َفإِنْ ، َعلَِمهُ  ف   ِمنْهُ  ُيْقبَُل  َّل، َأمْجَِعنيَ  َوالنهاسِ  َواَلاَْلئَِكةِ  اهللهِ لَْعنَةُ  َفَعَليْهِ  َيْفَعْل  مَل  رَصْ

 َعْدل(؟ َوَّل

ألمحد بن حممد بن ، هذه الرواية وردت يف أكثر سن سصدر سثل املحماسن

أو  118ملحمد بن يعقوب الكليني )، والكمايف، هـ(182 أو 151خمالد الربقي )

 النعامنللقمايض أيب حنيفة بن حممد التميمي ، ودعمائم اإلسالم، هـ(111

، وعوايل الآليل، وقد جماء احلديث يف هذا املصدر سرسالً بال سند، هـ(111)

وقد جماء احلديث يف هذا املصدر سرسالً ، هـ(882البن أيب مجهور األحسمائي )

، هـ(182وعلل الرشائع وعيون أخبمار الرضما للشيخ الصدوق )، سند أيضماً بال 

 .ونقلت أكثر املصمادر املتأخرة هذا احلديث عن هذه املصمادر أو بعضهما
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ففي ، سع اختالفمات طفيفة، وقد تطمابقت صيغ احلديث يف املصمادر املذكورة

يظهر العمامل تي فلإذا ظهرت البدعة يف أس  : قمال رسول اهلل: جماء، صيغة املحماسن

قمال : جماء، ويف صيغتي الكمايف وعوايل الآليل، «فإن مل يفعل فعليه لعنة اهلل، علمه

فمن مل يفعل فعليه لعنة ، تي فليظهر العمامل علمهإذا ظهرت البدع يف أس  : رسول اهلل

تي فليظهر العمامل إذا ظهرت البدع يف أس  : جماء، ويف صيغة دعمائم اإلسالم، «اهلل

 البدعوسن الواضح أن  االختالفمات بني . «يفعل فعليه لعنة اهللفإن مل ، علمه

 .وغريهما ال ترض  بمتن احلديث البدعةو

يلتقيان ِف حمّمد بن ، أّما من حيث السند فالذي يظهر أّن هلذا اْلديث سندين

 :ومها، وللتوضيح نذكرمها، فمصدر اْلديث هو حمّمد بن مجهور، مجهور

عن يعقوب بن ، عنه): وفيه، الربقي يف املحماسنوهو سند  :السند اْلّول

 .(:..قمال رسول اهلل: قمال، رفعه، يعن حممد بن مجهور العم، يزيد

د بن خمالد الربقي   صماحب كتماب ، ويف هذا السند يوجد أمحد بن حمم 

ماد بن مح  وهو ا، كام يوجد يعقوب بن يزيد، وهو ثقة عىل الصحيح، «املحماسن»

 .قة أيضماً وهو ث، السلمي   األنبماري  

 عن سعىل  ، داحلسني بن حمم  ): وفيه، الكمايفوهو سند الكليني يف  :السند الثاين

 .(:..قمال رسول اهلل: قمال، يرفعه، عن حممد بن مجهور العمي، بن حممد

د األشعري   د، وهو ثقة، ويف هذا السند يوجد احلسني بن حمم   وسعىل  بن حمم 

 .ثماقتهوالصحيح عدم ثبوت و، أبو احلسن، البرصي  

 :لكّن مشكلة اْلديث ـ بطريقيه ـ تكمن ِف أمرين

د بن مجهور العمي 2 أبو عبد ، حممد بن مجهور): فقد قمال فيه النجمايش، ـ حمم 

وقيل فيه أشيماء اهلل أعلم هبما سن ، فماسد املذهب، ضعيف يف احلديث، العمي، اهلل
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، در احلجكتماب نوا، كتماب املالحم الكبري: وله كتب، روى عن الرضما، عظمهما

، (111: وقمال الطويس يف )الرجمال. (115: ( )رجمال النجمايشكتماب أدب العلم

 .«غمال، برصي، عريب، د بن مجهور العميحمم  »: يف أصحماب الرضما

وذلك  ،وسع ذلك حماول السيد اخلوئي توثيقه رغم تضعيف كثريين له

يم بن هماشم لشهمادة عيل بن إبراه؛ لكن ه ثقة فماسد املذهببمالقول بأن  الرجل كمان 

ملما يف ؛ سر أنه ضعيف يف احلديثغماية األ، حيث ورد يف تفسري القمي، بوثماقته

وقد ذكر الشيخ أن سما يرويه سن روايماته فهي خمالية سن ، روايماته سن ختليط وغلو

 .وعليه فال سمانع سن العمل بام رواه الشيخ سن روايماته، والتخليط الغلو  

ـ هو أن ه ضعيف ال ُيعمل بروايماته حتى ولكن  الصحيح عندي ـ واهلل العمامل 

فإن  عدم وجود ختليط فيهما اجتهماٌد ستني  شخيص ، التي وردت يف كتب الطويس

عىل أن  شخصمًا روى روايمات ختليط وغلو  هبذا ، سن الطويس لسنما سلزسني به

د هبما؟!، احلجم الذي يصفه النجمايش نعم لو  كيف يوثق بسمائر روايماته لو تفر 

ت إىل ر أسكن تصحيح األخذ ، وايمات غريه وكمان هلما شواهد وستمابعماتانضم 

وقد بحثت عن هذا املوضوع ، بمجموع الروايمات ال بخصوص رواية العمي

الً يف حمل ه  .سفص 

ألن ه يرفع ؛ فهذه الرواية سرسلة، فحتى لو كمان حممد بن مجهور ثقة، الرفع ـ 1

 .احلديث إىل النبي سع أن ه لي  بمعمارص له قطعماً 

، وبضعف حممد بن مجهور العمي، فهذه الرواية ضعيفة السند بمالرفع، هوعلي

لكن  ستن هذه الرواية سليم سوافق . وبعدم ثبوت وثماقة سعىل  بن حممد البرصي

ة يف الدعوة إىل اهلل ووظمائف العلامء واألسر بماملعروف والنهي عن  للقواعد العماس 

 .املنكر وغري ذلك
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 !التشكيك بأهل البيت فقطصر بمنحالشياطني رواية تقول: عمل   

 فهي تقول بأّن  دَّللتها؟ وما ومتناا  سنداا  الرواية هذه صّحة ما مدى: السؤال

 بن عيل قال: السالم عليهم البيت بأهل الناس تشكيك الشاغل شغلها الشياطني

 ملجم ابن رضب َلا: عليها السالم زينب السيدة )قالت: عليهًم السالم اْلسني

 وببنات بِك  وكأيّن .. بنيّة يا: قال.. منه اَلوت أثر ورأيت عليه السالم أيب اهلل لعنه

، فصرباا ، الناس يتخطّفكم أن ختافون، خاشعني أذَّلء، البلد هبذا سبايا أهلك

 حمبّيكم وغري غريكم وِل   يومئذ اْلرض عىل هلل ما، النسمة وبرأ اْلبّة فلق فوالذي

 هبذا أخربنا حني وسلم وآله عليه هللا صىّل  اهلل رسول لنا قال ولقد ،وشيعتكم

 شياطينه ِف كّلها اْلرض فيجول، فرحاا  يطري اليوم ذلك ِف إبليس إنّ : اخلرب

 ِف وبلغنا، الطلبة آدم ذرّية من أدركنا قد الشياطني معرش يا: فيقول، وعفاريته

 شغلكم فاجعلوا، العصابة هبذه اعتصم من إَّل السوء وأورثناهم، الغاية هالكهم

 حتى، وبأوليائهم هبم وإغرائهم عداوهتم عىل وْحلهم، فيهم الناس كيكبتش

 إبليس عليهم صّدق ولقد. ناج منهم ينجو وَّل، وكفرهم اخللق ضاللة تستحكم

 حمبّتكم مع يرّض  وَّل، صالح عمل   عداوتكم مع ينفع َّل إّنه، كذوب وهو ظنّه

، عليهًم السالم سنياْل بن عيل قال ثم: زائدة قال. الكبائر غري ذنب ومواَّلتكم

 حوَّلا  اإلبل آباط طلبه ِف رضبت لو أما، إليك خذه: اْلديث هبذا حّدثني أن بعد

قليالا  لكان بعيداا  اْلديث هذا طلب وراء سعى لو أّنه واَلعنى، قليالا( لكان

 .(3ص العوامل، 444ص الزيارات كامل عن، 55ص 18ج )بحار اْلنوار

 فمالرواية الكماسلة ، إىل أن  هذا احلديث لي  كماسالً يف البداية البد  يل أن أشري

كام البد  يل أن اُلفت النظر إىل أن  هذا ، أزيد سن هذا املقدار الذي نقلتموه هنما

وهو كتماب كماسل الزيمارات ، احلديث لي  له ـ عىل سما يبدو يل ـ إال سصدر واحد
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 .والبقي ة أخذوا سنه

تماب كماسل الزيمارات البن ولكن  األهم أن  هذا احلديث لي  سن أصل ك

ي الثقة اجلليل ح هبذه ، وإن ام أضيف إىل هذا الكتماب، قولويه القم  وقد رص 

اإلضمافة فماعُلهما وصماحبهما وهو احلسني بن أمحد بن املغرية الذي قمال بأن ه أضماف 

ث سعه يف أن يضيفه؛ هذا احلديث هنما إىل الكتماب ، ألن ه رواه عن ابن قولويه وُتد 

وهذا سوجود يف كتماب كماسل ، أو مل ُيسعفه الوقت يف أن يضيفه ولكنه مل يضفه

وإن ، فال يصح  نسبة هذه الرواية إىل كتماب كماسل الزيمارات، الزيمارات نفسه

أسكن نسبتهما إىل ابن قولويه بطريق ابن املغرية عن ابن عيماش كام سوف نبني  

يمارات عليه أن فمن يقول بوثماقة كل  رواة كتماب كماسل الز، فماقتىض التنويه، ذلك

وإن ام ، يلتفت هنما إىل أن  هذه الرواية مل تدرج يف الكتماب سن قبل ابن قولويه نفسه

ح صماحبُهما هبما دون أن يلزم سن ذلك التزوير يف نسخة  ُاضيفت إضمافًة رص 

 .فمانتبه جيداً  ،الكتماب

ما سن حيث سند هذه الرواية فهو سيلء بماملجماهيل واملهملني واملضع فني ، أس 

 بن أمحد بن املغرية وإن كمان ثقًة وُوصف يف كتب الرجمال بأن ه سضطرب فماحلسني

د بن عيماش )، املذهب أمحد بن ): قمال فيه النجمايش، هـ(122إال أن  أمحد بن حمم 

، بن إبراهيم بن أيوب اجلوهري)عبماس( حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عيماش 

يعقوب بن إسامعيل بن بن  ه سكينة بنت احلسني بن يوسفأبو عبد اهلل وأس  

، كمان سمع احلديث، يوسف أيب عمر حممد بن: بنت أخي القمايض، إسحماق

كتماب سقتضب األثر يف عدد : سنهما، له كتب.. فأكثر واضطرب يف آخر عمره

كتماب ذكر ، كتماب اللؤلؤ وصنعته وأنواعه.. األغسمال كتماب، ة االثني عرشاألئم  

رأيت هذا . وكالء األئمة األربعة كتماب أخبمار، سن روى احلديث سن بني نمارشة
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ورأيت شيوخنما ، كثرياً  وسمعت سنه شيئماً ، يل ولوالدي وكمان صديقماً ، الشيخ

فهذا الرجل ، (81ـ  87: ( )رجمال النجمايشبتهوجتن  ، فونه فلم أرو سنه شيئماً يضع  

فه الشيوخ حتى أن  النجمايش جتن ب الرواية عنه  .ضعيف ضع 

د بن سالم كام ، الكويف وهو جمهول احلمال عند الرجماليني ويف السند أيضمًا حمم 

ويف السند أيضمًا عيسى بن ، أن  يف السند أمحد بن حممد الواسطي وهو سهمل جداً 

ويف السند قداسة بن زائدة وهو ، أيب شيبة القمايض وهو سهمل كذلك مل يوثقه أحد

، قيل وحماول بعضهم توثيقه سن خالل رواية ابن أيب عمري عنه فيام، جمهول احلمال

وعليه فهذا احلديث سيلء السند .. ويف السند زائدة نفسه وهو جمهول احلمال أيضماً 

ولي  له إال طريق واحد وسصدر واحد بين ما ، بماملجماهيل واملهملني واملضع فني

، بل تمالف اإلسنماد بعد وجود ابن عيماش فيه، فيكون ضعيف السند جداً ، حماله

د املضمون الذي نقله أو تظمافرت روايما، فإذا تواترت الروايمات دة تؤك  ت ستعد 

هذا احلديث وكمان هلما وزهنما ـ ال أن تكون روايمات سليئة بماملهملني أو الوضماعني ـ 

 .وإال فال ُيتج  به، أسكن األخذ هبما وجعله بمثماة املؤي د ال أكثر

ما املتن الذي نقلتموه فلي  املراد سنه أن  الشيماطني ال شغل هلما سوى ، أس 

احلسني بن اإلسمام وإن ام الكالم يف أن ه بعد قتل ، الية أهل البيتتشكيك النماس بو

وال أظن  أن ، عيل تصبح أوىل أولويمات الشيماطني رصف النماس عن أهل البيت

بل ، وإال كمان احلديث واضح البطالن، املراد بمالنماس هنما كل  اخللق إىل يوم الدين

نعم يف احلديث . لبيتاملراد هم املسلمون الذين أفرطوا يف البُعد عن أهل ا

ويف ، ويف احلديث أن  ذنوب الشيعة سغفورة غري الكبمائر، توصيفهم بمالكفر

كني هبذه العصمابة وهذه ، احلديث أن  اجلميع قد بلغ هبم الشيطمان الغماية إال املتمس 

ة سن يضع عليهما عالسمات استفهمام سما مل نفرس  الكفر بماملعنى القرآين ، أسور ثم 

 .ي  بماملعنى الفقهي القمانوين حرصاً ول، واحلديثي العمام
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ما ُتوي قدراً  ة سن يتحف ظ عىل نمط سن الروايمات الشيعي ة التي يصفهما بأهن  وثم 

ما ُتماول أن ؛ عماليمًا سن املبمالغة يف التعماسل سع األسور التمارخيية والعقدي ة إذ يرى أهن 

ر لنما وكأن  القضي ة الوحيدة يف الدين ويف األغراض واملقماصد اإل هلي ة سنذ تصو 

ما قضي ة القضمايما عىل اإلطالق، بداية اخللق وحتى هنمايماته هي قضي ة اإلسماسة .. وأهن 

وكأن  التوحيد والنبوات واهلل واآلخرة وكل  املنظوسة املفماهيمية ، بماملعنى اخلماص  

وكل  هذا احلشد القرآين اهلمائل هلذه القضمايما ، والترشيعية واألخالقي ة للديمانمات

ماً  وهذا أسر يمكن فهمه يف سيماق ، جدًا قيماسماً هبذه القضي ة )اإلسماسة(يغدو ثمانوي 

ة للغماية لكن ه غري سفهوم يف سيماق ، زسني سعني  تم  فيه هتميش هذه القضية املهم 

 .إهلي ديني عمام دائم وثمابت سنذ بداية اخللق وإىل يوم الدين

ت وجهة النظر هذه بوصفهما قمائمًة عىل التحليل واملقمارنة بني هذه  فإذا صح 

فإن  بعض الروايمات القليلة يمكن أن ختضع ، الروايمات وبني املزاج القرآين العمام

د زسكماني ماً ، لعالسمات استفهمام ما ، أو يمكن فهمهما يف سيماق حمد  أو تفرس  عىل أهن 

تنبني عىل بيمان املبمالغة ال الكشف التفصييل الدقيق واجلماد  عن سدلوالهتما األولي ة 

ال؟ وهو سما  ونظر هذه ُتتماج لبحث لنرى هل هي صحيحة أووجهة ال، املبمارشة

 ، وإن كمانت سليمة يف اجلملة.ال يسعه هذا املخترص

اً ، وعىل أي ة حمال وإثبماهتما التمارخيي عسري ، فمالرواية أعاله سوهونة السند جد 

د سصدر واحد ـ عرفت احلمال فيه ـ هبما ، سما مل تعتضد بشواهد وقرائن، بعد تفر 

 .والعلم عند اهلل

زوجات عقيب كّل اللفاء وبعض اإلمام الصادق يلعن ـ باالسم ـ اخل  

 ؟!صالة

 هو رأيكم هبذه الرواية التي رواها الكليني بسنده عن اْلسني بن ما : السؤال
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يلعن ِف دبر  عليه السالم وهوسمعنا أبا عبد اهلل ): َّلقا، ثوير وأيب سلمة الساج

أبو بكر وعمر وعثًمن ومعاوية : من النساء من الرجال وأربعةا  مكتوبة أربعةا  كّل 

وما هو رأيكم بمن يستعمل ة(؟ وعائشة وحفصة وهند وأم اْلكم أخت معاوي

 نا؟أمثال هذه الرواية للعن الصحابة وزوجات النبي ِف عرص

فقد وردت يف كتماب ، الرواية التي نقلتموهما مل ترد هبذه الصيغة بمالدق ة

د عن، ُييى بن حممد: الكمايف بمالطريقة التمالية د عن، احلسني بن حمم   بن حمم 

: قماال الرساج سلمة وأيب، ثوير بن احلسني عن، عن اخليربي، بزيع بن إسامعيل

 الرجمال سن أربعةً  سكتوبةٍ  كل   دبر يف يلعن وهو السالم عليه اهلل عبد أبما )سمعنما

يهم، وفالن وسعماوية وفالن فالن، النسماء سن وأربعماً   وهند نةوفال وفالنة، ويسم 

ونقلهما الشيخ الطويس يف )هتذيب ، (111: 1سعماوية( )الكمايف  أخت احلكم وأم  

د بن ُييى أيضمًا سع حذف اسم اخليربي يف 112: 1األحكمام  ( بسنده إىل حمم 

 .الطريق

لكن  العالسة املجليس يف بحمار األنوار نقل الرواية عن التهذيب والكمايف 

 أبما سمعنما: قماال، الرساج سلمة وأيب يرثو بن احلسني )عن: بطريقٍة أخرى وهي

 سن الرجمال وأربعماً  سن أربعةً  سكتوبةٍ  كل   دبر يف يلعن وهو السالم عليه اهلل عبد

يهم.. وسعماوية وفعالن والعدوي التيمي  : النسماء  وأم وهند وفالنة وفالنة، ويسم 

 .(78: 81سعماوية( )بحمار األنوار  أخت احلكم

: 8الوايف : يغة عن خصوص التهذيب )انظرونقل الفيض الكماشماين هذه الص

ومل نعثر يف الكمايف املوجود بني ، ( وهو الصحيح املوجود يف التهذيب اليوم821

 .أيدينما اليوم عىل هذه الصيغة الثمانية

: وقد عل ق العالسة املجليس يف سرآة العقول عىل الرواية يف الكمايف بقوله
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ه بني اخليربي وأسقطه، التهذيب يف ورواه. )جمهول  األصحماب السند فعد 

ماخ أو الشيخ قلم سن سقط أن ه والظماهر، صحيحماً   حيث، املنتقى يف ذكره كام النس 

ة األصحماب بعض وظن  : قمال ، الظماهر عىل البنماء قضي ة هو كام، اخلرب هذا صح 

 بن حممد عن رواه الكليني ألن  ؛ الضعف واضح سعل ل أن ه ُيعلم التصف ح وبعد

د عن، ُييى  ببقي ة اخليربي عن، بزيع بن إسامعيل بن حممد عن، ن احلسنيب حمم 

 بني التي الواسطة يف إال الشيخ به رواه الذي الطريق عني ترى كام وهذا، اإلسنماد

ة سن يمنع ووجودهما، ثوير وابن بزيع ابن . الرجل حمال جلهمالة؛ اخلرب صح 

 به فيثبت الظن   هفي يغلب وجه عىل قمائمٌ  الشيخ رواية سن سهواً  سقوطهما واحتامُل 

 كتماب روى بزيع بن إسامعيل بن حممد أن   الشيخ فهرست ويف، اخلرب يف العل ة

 يفيد الكليني رواه سما إىل هذا انضامم ولعل  ، عنه اخليربي عن ثوير بن احلسني

 دبر: لفظ يف رواية واملعروف لغةً  املشهور: املمازري وقمال، السند ضعف وضوح

 الدبر وأسما، فبمالضم اجلمارحة أسما املطرزي وقمال، ءوالبما الدال بضم  ، صالة كل  

. انتهى الفتح فيه فماملعروف وغريهما الصالة سن األوقمات آخر بمعنى التي

ل والكنمايمات  عمائشة عن األخريتمان والكنمايتمان برتتيبهم الثالثة عن عبمارة األور

وأصل هذا التعليق أخذه املجليس ـ ، (257ـ  251: 27وحفصة( )سرآة العقول 

ح بنفسه ـ سن الشيخ حسن العماسيل صماحب )سنتقى اجلامن كام  .(81: 1 رص 

اج وهو رجل جمهول ، ولو راجعنما سند هذه الرواية لوجدنما فيه أبما سلمة الرس 

، ألن  يف عرضه احلسني بن ثوير وهو ثقة؛ لكن  جهمالته ال ترض  بمالسند؛ احلمال

األسماسي ة تكمن يف لكن  سشكلة احلديث ، فلي  هنماك سشكلة سن هذه النماحي ة

: واسمه خيربي بن عيل الطحمان الكويف الذي وصفه النجمايش فقمال فيه، اخليربي

، احلسني بن أمحد ذلك ذكر، سذهبه يف ضعيف، كويف عيل الطحمان بن )خيربي



 ................................................... 215 

 يكن ومل، األصبغ عن، ثوير بن احلسني عن خيربي روى. ارتفماع يف سذهبه يقمال

ـ  271: ( )رجمال النجمايش..غريه األصبغ عن يروي سن ثوير بن زسن احلسني يف

277). 

يُّ : وقمال ابن الغضمائري يرْبر  مانُ ، عيل   بنُ  )خر ع يُْف . ُكْويفٌّ ، الطح  ، احلديث ضر

ب   غمايل ُب  كمانر ، املرْذهر وايةر  وُيْكث رُ ، ظربْيمان بنر  ُيوُن ر  يرْصحر  عن ك تماٌب  ولهُ . عنهُ  الر 

بْد   أيب ( )رجمال ابن الغضمائري إىل ُت ُيْلترفر  ال. السالم عليه اهلل   عر  .(71: حديث ه 

لعدم ثبوت نسبة نسخة هذا الكتماب ؛ ولكن  تضعيف الغضمائري ال يعتد  به

ما ، فرُيجع إليه بعنوان االحتامل والقرينة فقط، التي بني أيدينما اليوم إليه وأس 

ويبدو أن  الرجل ، ولي  يف احلديث، تضعيف النجمايش فهو تضعيٌف يف املذهب

وسع ذلك فلم يرد عند أحد سن ، يبمًا سن الغلو  بمقتىض هذين النصنيكمان قر

نعم ورد اسمه يف أسمانيد كماسل ، عمل بأحماديثهالعلامء توثيٌق هلذا الرجل حتى يُ 

فمن يرى وثماقة كل  رواة كماسل الزيمارات يمكنه تصحيح هذا ، الزيمارات

ما سن ال يرى وثماقة غري املشمايخ املبمارشين البن ، احلديث قولويه يف كماسل وأس 

وبنى ، الزيمارات ـ كام هو الصحيح الذي بنى عليه السيد اخلوئي يف آخر حيماته

ث النوري، عليه السيد بماقر الصدر والشيخ جواد التربيزي عىل سما يف ، واملحد 

ويظهر تبن يه سن السيد عيل السيستماين )بمعنى قوله بوثماقة بعض رواة ، بمايل

سة شيئماً فال يس، الكتماب بشكل غري سعني   ، تفماد عملي ماً سن التوثيق الوارد يف املقد 

كام نقل عنه ولده السيد حممد رضما السيستماين حفظه اهلل يف بحوث يف رشح 

( فال تكون هذه الرواية 11ـ  12: قماعدة ال رضر: وانظر؛ 11ـ  18: 1املنماسك 

 .سعتربة سندًا عنده

كمام ال يوجب وقد صمار واضحماً أن  سقوط اسم اخليربي سن هتذيب األح
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ة السند كام أن  الشيخ ، ألن  الوارد يف الكمايف هو وجود اخليربي يف السند؛ صح 

وأن ه ، النجمايش وغريه ذكروا أن  اخليربي هو سن يروي عن احلسني بن ثوير كتبه

ي جداً احتامل السقط النسخي أو ، هو سن روى عنه ابن بزيع وهذا يقو 

ت سشماكله النسخي ة والتصحيفي ة كام هو االشتبماهي سن كتماب التهذيب الذي كثر

 .سعروف

سضمافماً ، يث بطريق سعترب عن اإلسمام الصمادقإن ه مل يثبت هذا احلد :والنتيجة

، إىل أن  تطبيق األسامء عىل زوجتي  النبي  عمائشة وحفصة ُيتماج جلمع قرائن

راد حيث احتمل بعضهم أن  يكون امل؛ فماملجليس طب ق عليهام الروايةر اجتهمادًا سنه

ما أصل اللعن بماألسامء فهو بحٌث ُيتماج . سرجمانة أو زوجة اإلسمام احلسن هذا وأس 

 .وكالسنما هنما إن ام هو يف هذه الرواية بماخلصوص، ملراجعة أخرى أطول سن هذه

 حتقيق حال رواية يف معجزة لإلمام احلسن اجملتبى  

 عن ةمنقول ةمعجز ةستعلم من حرضتكم حول صّح أن أحببت أ: السؤال 

ثنا ]أبو[ حدّ : قال: عنه): مام اْلسن عليه السالم ِف كتاب مدينة اَلعاجز قالاإل

رأيت : قال، عن منصور، براهيمإعن ، عمشعن اْل، عن أبيه، حممد بن سفيان

فقال ، وقد خرج مع قوم يستسقون، بن أيب طالب عليه السالم اْلسن بن عيل

ما ، بن رسول اهللا يا: للؤلؤ؟ فقالواأم ا، أم الربد، ليكم اَلطرإ ًم أحّب أيّ : للناس

ورأيناه ، )فأتاهم( بالثالث عىل أن َّل يأخذ أحد منكم لدنياه شيئاا : فقال. تأحبب

هل . ا(فتطري كالعصافري إىل مواضعه، رسلهاثم يُ ، يأخذ الكواكب من السًمء

 ى؟خرأمتناا من طرق  وأسناداا إ ةحسب اَلوازين العلميّ  ةهذه القّص  تصّح 

دالئل اإلسماسة: هـ( يف كتمابريه1لرواية نقلهما الطربي الشيعي )ق هذه ا( :
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وعنه أخذ كل  سن صماحب سدينة ، (221ـ  222: ونوادر املعجزات؛ 215

، (271: 7 احلق   ولكن نقل يف )إحقماق، املعماجز وصماحب إثبمات اهلداة فيام بعد

 بإسنماده، السالم عليهم وولدهما فماطمة سنماقب كتماب عن قريبمًا سن هذا املضمون

وهنماك رأي يقول بأن  كتماب سنماقب فماطمة وولدهما هو . سنصور بن إبراهيم عن

ويشهد لذلك تطمابق سما نقله احلر ، نفسه كتماب دالئل اإلسماسة لنف  املؤل ف

العماسيل يف إثبمات اهلداة عنه بمالسند واملتن سع سما هو املوجود اليوم سن كتماب 

 .دالئل اإلسماسة

عىل ، سثل إبراهيم بن سنصور، مجة هلم أو ال توثيق هلمواحلديث فيه رواة ال تر

ة هذا االسم ما إذا كمان إبراهيم بن سمالك األشرت عن سنصور، تقدير صح  ، وأس 

ي بمنصور يف كتب الرجمال والرتاجم ومل أجد أحدًا يف  فإن ني راجعت كل سن سم 

، عدا بعض املحتملني سثل سنصور بن ربعي وهو سهمل جداً ، هذه الطبقة

كام أن ني سن املتوق فني يف ، وأسثماهلام، نصور بن سالم التميمي وهو سهمل أيضماً وس

كام أن  األعمش عندي ثقة لكن ه ، هـ(115أيب حممد سفيمان بن وكيع الرؤايس )

ولي  هنماك سما يعضده سن أسمانيد سع ، فماخلرب سن حيث السند ضعيف، يدل  

 .قل ة املصمادر النماقلة

ما عىل سستوى املتن اً ف، وأس  ، إذا كمان هذا األسر واقعي مًا لكمان ظماهرًة غريبة جد 

وربام يكون سن ، والبد  سن فرضهما سعجزة توقف قوانني الطبيعة أو العمادة

اإلعجماز هنما عدم تأثري هذه الظماهرة عىل العمامل وعىل قوانني اجلماذبي ة بني 

 .الكواكب

فيهما لألخذ  وعىل أي ة حمال فأخبمار املعجزات هذه البد  سن تراكم املعطيمات

السيام وأن  اخلرب يقول بأن  اإلسمام ، إذا لو وقعت لكثر تداوهلما يف العمادة؛ هبما
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تداوله  وهو أسر يف العمادة يتم  ، احلسن كمان سع قوم وجمموعة سن النماس يستسقون

إضمافة إىل أن ه لو وقعت الظماهرة يف اخلمارج فيفرتض يف العمادة أن ، وتنماقله بكثرة

ومل ما مل نجد هذا احلديث سوى ، احلسنو مل يكونوا سع اإلسمام يراهما سمائر النماس ول

ويف السند ، يف رواية واحدة ينقلهما سصدٌر واحد فقط يبعد عنهما ثالثة قرون

 .سما مل ُتشد هلما الشواهد والقرائن، صمار سن الصعب التصديق هبما، جمماهيل

ت إىل جمموع روايمات كراسمات األئ، نعم ة قد تنفع هذه الرواية ـ لو ضم  م 

وإثبمات اهلداة ـ يف إثبمات سبدأ وقوع بعض ، سدينة املعماجز: املوجودة يف سثل كتمايبر 

ولو مل نقدر عىل تعيني هذه الكراسمات ، الكراسمات سنهم عليهم السالم يف حيماهتم

نتيجة عدم إسكمان التثب ت سن هذه الكراسة أو ، التي وقعت وال ُتديد عددهما

ثون سن وذلك عمالً بقمانون التواتر ا، تلك إلمجمايل الذي بحثه األصولي ون واملحد 

 .واهلل العمامل، علامء املسلمني

 تصحيح األحاديثلعلم الرجال معيارًا دليل شرعية   

 ة من القرآن أو اْلحاديث دلّ أبسد ل ـ شيخنا الفاض ـ مرجو التكرّ أ: السؤال

عيار علم الرجال بوضعه اْلاِل هو اَل من اَلعصومني عليهم السالم عىل أنّ 

 .حاديثة اْللصّح 

 ًفليست قيمة علٍم سن العلوم كماسنًة فقط ، أعتقد أن ه قد يكون السؤال خماطئما

فهل لدينما دليل سن الكتماب أو السن ة عىل ، يف أخذ رشعي ته سن الكتماب أو السن ة

ة العلوم امليكمانيكي ة التي هبما تسري املركبمات الربي ة والبحرية واجلوي ة اليوم؟  صح 

ة العلوم الفيزيمائي ة أو الكيميمائية أو وهل ل دينما يف الكتماب أو السن ة دليل عىل صح 

تهما يف التعماسل سع ظواهر الطبيعة؟ بل هل لدينما اليوم  سنهجي تهما أو سعيماري 
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نصوص سن الكتماب أو السن ة تعل منما سنهج االجتهماد الذي نجده يف علم أصول 

ح  الفقه بمالطريقة القمائمة؟ بل هل لدينما اليوم ر سن كتماب أو سن ة يصح  سرب 

دة هل لدينما  طريقتنما يف فهم األحماديث؟ بل حتى علم اللغة بفضماءاته املتعد 

ح االحتكمام إليه بمالطريقة القمائمة اليوم؟ وهل كمان أهل  عه وتصح  نصوص ترش 

كام يرجع ، البيت ُيرجعون النماس ملعماجم اللغة وكتب النحو والرصف والبالغة

ث و  الفقيه اليوم إليهما؟املفرس  واملحد 

بل حتى علم احلديث نفسه وقيمة الروايمات أسر ال يمكن أن نأخذه سن 

وكذلك القرآن الكريم ال ، الرواية نفسهما؟ ألن  الرواية ال تثبت نفسهما سنطقي ماً 

ة نفسه ته بإخبماره عن صح  بل ، ألن ه ال يمكنه أن يثبت نفسه، يمكن أن نثبت صح 

ته سن طرق ة أخرى تعتمده البد  أن نثبت صح  ال أن  نصماً ، علمي ة وعقلية وفكري 

ة القرآن ـ أن  القرآن صحيح ، يف القرآن يمكن أن يثبت لنما ـ قبل إثبمات صح 

د أن  هذا النص  قمال بأن  القرآن صحيح  .ملجر 

ته سن آية أو  ال جيب ـ لكي يكون علم الرجمال علاًم صحيحماً ـ أن يأخذ صح 

م الفلسفة والكالم والتماريخ والعلوم الطبيعي ة وال كذلك عل، رواية بمالرضورة

ضت لبعض سوضوعماته النصوص ، واإلنسماني ة ففي بعض األحيمان نجد علاًم تعر 

وهذا أسر طبيعي يف كل  العلوم ، ويف أحيمان أخر ال نجد هذا اليشء، الدينية

 .عالقتهما بمالنصوص الدينيةالفنون وو

ر علينما التعماسل سع علم هل توجد نصوص ُتظ: إن ام السؤال األسماس هو

الرجمال هبذه الطريقة أو ال؟ وأين هي هذه النصوص؟ وسما هو املعيمار الصحيح 

 يف التعماسل سعهما؟

إن  علم الرجمال ـ وكل  العلوم املت صلة بماإلثبمات التمارخيي ـ هي علوم إنسماني ة 
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وتستعني بمالنصوص الدينية ، تعتمد العقل اإلنسماين واملنطق البرشي يف التفكري

فماملنطق اإلنسماين ال يقبل بأخذ ، وإال اعتمدت عىل نفسهما، فيام أرشدهتما إليه

ً وخطريًا ـ سن شخص كذاب أو سن ، سوقف سعني  ـ السيام لو كمان املوضوع سهام 

واملنطق اإلنسماين يقبل أن نأخذ سن شخص ، شخص شهد سن نثق به أن ه كذاب

وعليه فال ُيتماج علم ، قه ودق تهصمادق ومل يكن فيام ينقله لنما سما يثري الريب يف صد

الرجمال لكي يكون صحيحمًا ـ بعد إثبمات سالسته بمالطريقة العقالني ة ـ أن تأيت به 

بل املهم أن ننظر هل جماء سما يعمارض استخدام هذا العلم يف ، آية أو رواية

 النصوص الديني ة أو ال؟

م لكي فعىل املستوى الديني جيب النظر يف النصوص املمانعة عن هذا العل

، ال النظر يف النصوص الداعية إىل هذا العلم كي ُنثبت رشعي ته، ُنبطل رشعي ته

 .وهكذا احلمال يف أغلب العلوم الطبيعي ة واإلنسماني ة

فقد انترص ، بل حتى لو ذهبنما نماحية طريقة تفكريكم يف سعماجلة املوضوع

ة سنهجهم عة لصح  ن يثبتوا فحماولوا أ، الرجماليون واألصوليون يف دراسمات سوس 

حجية خرب الثقة سن خالل النصوص القرآنية واحلديثية كآية النبأ وآية الكتامن 

كام تمابعوا تفماصيل تعماطي أهل البيت سع الرواة ، وآية السؤال وغريهما سن اآليمات

والروايمات التي كمانت تتداول يف زسنهم فالحظوا أن  أهل البيت ـ وكذلك 

لرة العديد سن التمابعني والفقهماء والعلام ء سن سمائر املذاهب ـ أعطوا اهتامسماً لنرقر

رون يف عرشات النصوص سن الكذابني يف ، األحماديث فوجدنما أهل البيت ُيذ 

م كذبوا عىل النبي وأهل بيته؛ وسن أشخماص بأعيماهنم، الرواية ونجدهم ، ألهن 

ويصفوهنم بمالثقمات املأسونني يف عرشات سن ، ُييلون النماس إىل أشخماص آخرين

وهكذا وجدنماهم يرك زون عىل ستن احلديث وعرضه ، مات يف هذا الصددالرواي
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عماً يف تصحيح النصوص، عىل القرآن وعىل سمائر كلامهتم سني سنهجمًا ستنو   .سقد 

ومل يرد عنهم نصوص ترفض علم الرجمال والنظر يف أحوال الرواة رغم 

د أل ف بل ق، شيوع هذه العلوم سنذ القرن الثماين اهلجري بني عماس ة املسلمني

، اإلسماسي ة أنفسهم وغريهم العديد سن كتب الرجمال وسما يقرتب سنهما ويتصل هبما

ولو كمان ذ ْكُر الرواة شيئماً ال قيمة له فلامذا ، ومل نجد نصوصماً ترفض هذا العلم

، جرت عمادة املسلمني ـ بمن فيهم اإلسماسي ة ـ يف القرون اهلجرية اخلمسة األوىل

عىل ذكر األسمانيد واالهتامم ، حلسماب اإلسماسيوفيهما عرص النص  أيضماً وفق ا

 النبوي؟برواة األحماديث بمرأى وسسمع سن أهل البيت 

بل ، ال يعني هذا كل ه أن  تفماصيل طريقة تعماسل الرجمالي ني اليوم صحيحة، نعم

سنماقشًة ، أو يف طريقٍة هنما أو هنماك، قد ينماقشهم اإلنسمان يف نظري ٍة هنما أو هنماك

وهذا يشء طبيعي ، ماقشة سستندة إىل النصوص تمارة أخرىوسن، عقالنية تمارة

 .ُيصل بني علامء الرجمال واجلرح والتعديل سن خمتلف املذاهب

سني دليالً  فمثالً بمالنسبة يل شخصي ماً ال أقتنع كثرياً بكون كلامت العلامء املتقد 

يهما قرائن الوثماقة أو الضعف، عىل الوثماقة أو الضعف  وأسي ز بني، بل إن ني أسم 

والسبب يف ذلك يرجع إىل أن  حجية كلامت الرجماليني قمائمة ، الدليل والقرينة

كام كمان يذهب إليه بعض العلامء سثل ، عىل حجي ة االطمئنمان أو الظن  االطمئنماين

)يمكن سراجعة بعض سواقف السيد الفماين، والسيد عيل  الشيخ املماسقماين وغريه

د قول ، وغريهم(السيستماين، والسيد حممد رضما السيستماين،  وسن ثم فمجر 

لكن لو مجع اإلنسمان ، قد ال يفيد االطمئنمان بوثماقته دائامً ، الطويس بأن  فالنمًا ثقة

، فقد ُيصل له االطمئنمان لو مل يكن وسواسي ماً ، جمموعة سعطيمات يف هذا الصدد

 .واالطمئنمان حجة عقالئي ة ورشعي ة سعماً 
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املوقف النهمائي سن كل  رواية هو بيد ال تعني أن  ، كام أن  سرجعي ة علم الرجمال

بل البد  سن ضم  خمتلف العنمارص املؤثرة يف الوثوق بصدور ، البحث الرجمايل فقط

وسثل رصد ، سثل دراسة املتن وُتليله وعرضه عىل الكتماب والعقل، احلديث

عهما دهما وتنو  وسثل دراسة تماريخ ظهور احلديث سن ، املصمادر والطرق وتعد 

وسثل دراسة سصمالح الرواة وسدى ، النص  أو البعد عنه حيث القرب سن عرص

وسثل االحتامالت ، تأثريهما يف هذا املوضوع أو ذاك عىل احتامل وضع احلديث

عة.. السلبية واإلجيمابية يف صدور هذا احلديث أو ذاك  .فمالقضي ة ستنو 

ماً  م فإن  علينما أن نقد  ، وهلذا عندسما نريد حذف دور علم كعلم الرجمال حذفماً تماس 

ًة بديلة يف التعماسل سع احلديث ما أن نقول، نظري  جيب إلغماء دور احلديث : فإس 

ولو ، جيب وضع سعيمار بديل ُيثبت صدور النصوص: أو نقول، الرشيف متماسماً 

 .بمالظن  االطمئنماين

إذا حذفنما علم الرجمال )وسعه علوم الرتاجم واألنسماب : السؤالو

إثبمات الصدور بوصفه العلم الذي والفهمارس( سن سماحة املشماركة يف عملي مات 

إىل جمانب علم احلديث ، يوف ر لنما الكثري سن املعلوسمات حول تنماقل احلديث

روا اآلن كل  كتب احلديث بال ، نفسه ففي هذه احلمال كيف نثبت احلديث؟ تصو 

ة إال يف حماالت نمادرة؟ وهل سيكون ذلك أسراً  إسنماد أصالً فكيف نثبت الصح 

ون بمصمادر احلديث وتمارخيه ورواته يسرياً؟ وهل يصح  أن  نقول عن الذين هيتم 

م عب ماد أسمانيد؟ فلو كمانوا عب ماد أسمانيد فام هي  وسالبسمات الشخصي مات النماقلة بأهن 

النظرية البديلة التي تسمح لنما سنطقي ماً بإثبمات احلديث إذا استبعدنما األسزجة 

والدينية والفئوي ة؟! واالستنسمابمات وسوافقة احلديث للميول الذاتية والطمائفية 

د أن احلديث ال ينمايف القرآن يعني أن ه صدر؟ سما هو الدليل عىل ذلك؟ هل  هل جمر 
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ة الصدور؟ سما الدليل عىل هذه القفزة غري  ة املضمون ُتثبت صح  د صح  جمر 

 املنطقي ة؟

ما أحماديث العرض عىل الكتماب ودورهما يف هذا املوضوع ثوا عنهما ، وأس  فقد ُتد 

وفيهما كالم كثري سن نماحية دورهما يف إثبمات ، بحوث األصولي ةبإسهماب يف ال

ويكماد يكون سوقفهم ستفقمًا عليه ـ إال القليل ـ يف ، احلديث غري املخمالف للكتماب

، عدم قدرة نصوص العرض عىل إثبمات صدور احلديث غري املخمالف للكتماب

رح وحرص دور أخبمار الط، إال بوصف عدم املخمالفة واحدة سن قرائن الوثوق

بماجلمانب اإلبطمايل للحديث املخمالف للكتماب دون اجلمانب اإلثبمايت يف احلديث 

ضنما هلذا يف بحثنما حول نقد املتن يف احلديث الرشيف، املوافق للكتماب  وقد تعر 

 .واخرتنما هذا الرأي أيضماً ، (51)جملة املنهماج، العدد 

ُية سن مل نجد سعمارضة رص، علم الرجمال )وإخوانه( علٌم إنسماين برشي، إذن

ه ل هنماية سطماف احلكم عىل األحماديث، النصوص يف حق  وإن ام ، لكن ه ال يشك 

ز ثقتنما بصدور احلديث  نعتربه رافداً أسماسي مًا سن روافد القرائن االحتاملية التي تعز 

 .تمارًة أو تضعف ثقتنما بصدوره تمارًة أخرى

النجمايش قمال  ال ألن  ؛ وهلذا فعندسما يقول النجمايش بأن  فالنماً ثقة فقد نوثقه

يف كثري سن فإن  قول النجمايش لي  ، ذلك ونحن ستعبَّدون بقول النجمايش

سنه قد يمتزج ببعض العنمارص احلسي ة يف بعض  اً اجتهمادكونه سوى األحيمان 

بل ألن  قوله ـ لو انضم  إىل عنمارص أخرى ـ قد يوجب لنما الوثوق ، األحيمان

فنحن ال نرتك ، عيف أو كذابفالٌن ض: وهكذا لو قمال النجمايش، بوثماقة فالن

بل ، وكأن ه قول إنسماٍن سعصوم ،رواية هذا الشخص تعب دًا فقط بقول النجمايش

فال نستطيع إثبمات وثماقته بعد ذلك ، ألن  كالم النجمايش ُيربك وثوقنما بوثماقة فالن
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بل قد نستطيع إثبمات كذبه لو ضممنما إىل شهمادة النجمايش سعطيمات ، بسهولة

 .إضمافي ة

ة ، احلمالالعني أو لنوع سما لو كمان الراوي سهمالً أو جمهول وسن هذا ا فإن  القو 

فتحتماج أكثر إىل تظمافر ، االحتاملي ة يف صدقه تظل  أقل  مم ما لو شهدوا له بمالصدق

 .الطرق والعنمارص األخرى املؤثرة

قلنما يف سوضع سمابق بأن  كتماب الغضمائري يظل  ـ حتى لو مل تثبت  ،وسن هنما

تشك ل ، تي بني أيدينما إليه كام هو األرجح ـ يظل  قرينًة احتاملي ةنسبة النسخة ال

ألن  احتامل ؛ قيمتهما جزءاً سن قيمة القرينة االحتاملية التي يف شهمادة النجمايش

فنحن ال نملك شهمادة سن الغضمائري يف ، نسبة الكتماب إليه هي النصف سثالً 

دة سن الغضمائري يف لكن نما نملك احتامالً واقعي مًا يف وجود شهما، التضعيف

وسن هنما نالحظ سوقف ، وهو احتامٌل لي  فرضي ماً كام هو واضح، التضعيف

فيؤخذ بقول النجمايش ويرتك ، الغضمائري ـ ال بوصفه سعمارضمًا لقول النجمايش

بل ـ .. كام هي طريقة سسلك حجي ة خرب الواحد، لعدم ثبوت النسبة؛ الغضمائري

هتما االحتاملية السبعني يف املمائةسن بماب أن  شهمادة النجمايش لو كمانت متث ، ل يف قو 

فعيل  أن آخذ ، فإن  سما وصلنما سن كتماب الغضمائري يمثل عرشين يف املمائة سثالً 

 .فالحظ جيداً ، بعني االعتبمار كل  هذه العنمارص يف سيماق ُتصيل الوثوق بمالنتيجة

هذا هو سما أجده صحيحماً يف تفسري سعيماري ة علوم اإلسنماد يف التعماسل سع 

 .حلديثا

العرفاء يف حقيقة رأي و ﴾..َيْعَلُموَن َظاِهًرا مَِّن اْلَحَياِة الدُّْنَيا﴿آية   

 اآلخرة

 ْنيَا َوُهْم ﴿: يقول اهلل ِف كتابه الكريم: السؤال يَاِة الده َن اْْلَ ا مِّ َيْعَلُموَن َظاِهرا
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الدنيا  نّ إ: ـ ةحسب تفسري هذه اْليـ يقول العرفاء ، ﴾َعِن اْْلِخَرةِ ُهْم َغافُِلونَ 

 ولكنّ ، خرة باطن الدنياواْل، فالنشأتان موجودتان، ندتان اْلوخرة موجواْل

وهل  ؟وَلاذا ؟فهل تتفق مع هذا التفسري. ة واحدةأنا نعيش مع نشنّ أمشكلتنا 

 ؟خرى عىل مطلبهمأة دلّ أهلم أو فقط  ةيىل هذه اْلإالعرفاء يستندون 

ن سؤالكم سوضوعني اثنني  :يتضم 

 .دَّللة هذه اْلية الكريمة عىل وجود اْلخرة اْلن: وع اْلّولاَلوض

بل ذهب إليه كثرٌي سن علامء الكالم ، وهذا املوضوع ال خيتص  بمالعرفماء

ق املختلفة رر
كام أن  هذا املوضوع ـ برصف النظر عن املوضوع ، املسلمني سن الف 

ره هو ت؛ الثماين ـ ال تدل  عليه اآلية حيث ، عبري )الغفلة(ألن  الذي يدعو إىل تصو 

فأنت ال تغفل عن يشء إال إذا كمان ، يقمال بأن  الغفلة عن اليشء تستبطن وجوده

ما إذا مل يكن سوجوداً ، ومل تنتبه إليه، سوجوداً بمالفعل فإن ه ال تكون عندك غفلٌة ، أس 

 .عنه

إال أن  هذا الكالم غري دقيق يف االستخداسمات اللغوي ة إذا أخذنما الوجود 

ألن  اللغة بمعنماهما الواسع تقبل استخدام سوضوع الغفلة سع يشء ، يشءالفعيل لل

اً ، مل يوجد بعدُ  فأنت تغفل ، وبال حماجة لقرينة، ويكون هذا االستخدام عرفي مًا جد 

انتبه : فإذا قلت لك، لكن ه يف سعرض الوقوع، عن أسٍر سستقبيل  مل يقع بعدُ 

فهذا ال يعني ، ُتديمات تنتظرك وال تغفل أبداً عن أن  هنماك، لفروضك املدرسي ة

بل يكفي أن تكون يف سعرض الوجود يف سستقبل ، أن  التحديمات وجدت فعالً 

لقد كمانت الدولة : وأنت تقول، حيماتك أو سعلوسة الوجود فيام سيأيت سن زسمان

م السكماين أو يف جممال عدم  غمافلًة عن سما ستؤول إليه األسور يف جممال التضخ 

ت استخدست كلمة )الغفلة( رغم استخداسك كلمة فأن، االهتامم بمالبيئة
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ة عن املستقبل  .وسثل هذه األسثلة كثري، )ستؤول( املعرب 

االستخدام يف كل  هذه املوارد عدم االنتبماه ليشء سما راد سن يُ  ،ففي احلقيقة

سواء كمان هذا ، فال فرق يف زسمان اليشء املغفول عنه، برصف النظر عن زسمانه

فال يؤخذ يف ، أم هو يف املستقبل، أم هو يف احلمارض، يضاليشء قد وقع يف املما

كلمة )الغفلة( وجود اليشء املغفول عنه يف اللحظة احلمارضة املضمارعة للغفلة 

 .ة هلذا املوضوع جتد ذلك واضحماً وراجع األسثلة العرفي  ، نفسهما

إن  هؤالء يعيشون ظواهر هذه : فماآلية الكريمة هنما تريد أن تقول، وعليه

وهذا سعنى عمادي جداً ، ولكن هم غمافلون عن سصريهم اآليت يف اآلخرة ،الدنيما

ويكفي أن يكون حمتمالً جدًا بحيث يمنع عن ظهور اآلية يف وجود ، وحمتمل

دة ال تنحرص عند . اآلخرة وجودًا فعلي ماً  واألدل ة عىل وجود اجلن ة والنمار ستعد 

 .العلامء هبذه اآلية الكريمة وأسثماهلما

والدنيا ، دَّللة هذه اْلية الكريمة عىل كون اْلخرة باطن الدنيا: اَلوضوع الثاين

 .هي ظاهر اْلخرة

فلم ، وهذه هي النقطة التي ربام يمكن القول بأن ه قد متي ز هبما بعض العرفماء

بل هو واقع يقع يف بماطن هذه ، يعتربوا اآلخرة حدثمًا يأيت بعد حدث الدنيما زسمانماً 

ويسبق وقمائع ، خرة وهو يف األوىل بجسدهوهلذا يسمافر العمارف لآل، الدنيما

وكأن  الدنيما ، فكأن  اآلخرة روٌح بدهنما الدنيما، األشيماء الطبيعي ة إذا صح  التعبري

 .بدٌن روحه اآلخرة

وإن ام أريد فقط أن ننظر يف أن  هذه ، هذه النظرية ال نريد أن نبحث فيهما اآلن

ة والتي ذكروهما شماهداً عىل هذه، اآلية الكريمة هنما  هل تدل  عليهما أو ال؟، النظري 

وُم * ِِف َأْدَنى ﴿: ونرى قوله تعماىل، لنرجع قليالً إىل سيماق اآلية امل * ُغلِبَِت الره
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اْْلَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسيَْغلِبُوَن * ِِف بِْضِع ِسننَِي هللِهِ اْْلَْمُر ِمْن َقبُْل َوِمْن َبْعُد 

ِحيُم * َوْعَد اهللهِ  َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح  اَلُْْؤِمنُوَن * بِنرَْصِ اهللهِ َينرُْصُ َمْن َيشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الره

ياةِ  َّل خُيْلُِف اهللهُ َوْعَدُه َولكِنه َأْكثََر النهاِس َّل َيْعَلُموَن * َيْعَلُموَن ظاِهراا ِمنَ  اْْلَ

ْنيا َوُهْم َعِن اْْلِخَرةِ ُهْم غافِلُ  ُروا ِِف َأْنُفِسِهْم ما َخَلَق اهللهُ الده ْ َيتََفكه وَن * َأَومَل

ى َوإِنه َكثرِياا ِمَن النهاِس بِلِقاِء  قِّ َوأََجٍل ُمَسمًّ ًمواِت َواْْلَْرَض َوما َبيْنَُهًم إَِّله بِاْْلَ السه

ْ َيِسرُيوا ِِف اْْلَْرِض َفيَنْظُُروا َكيَْف  َومَل
ِْم لَكافُِروَن * أَ كاَن عاقِبَُة الهِذيَن ِمْن  َرهبِّ

ها َعَمُروها َوجاَءهْتُْم  ْكثََر مِم
ةا َوَأثاُروا اْْلَْرَض َوَعَمُروها أَ َقبْلِِهْم كاُنوا َأَشده ِمنُْهْم ُقوه

 2: )الروم ﴾كاُنوا َأْنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ ُرُسُلُهْم بِالْبَيِّناِت َفًم كاَن اهللهُ لِيَظْلَِمُهْم َولكِْن 

 .(1 ـ

ثم تبني  وعد اهلل ، إن  اآليمات تشري إىل سسألة الرصاع بني الروم والفرس

ولكن  أكثر النماس ال يعلمون هذا ، ثم تذكر بأن  اهلل ال خُيلف وعده، بمالنرص

فامذا يعطي هذا .. وهم غمافلون عن اآلخرة، وإن ام يعلمون ظواهر الدنيما، األسر

 الرتكيب؟

 :ي يمكنني طرحهيوجد هنا أكثر من احتًمل تفسري

وإن ام أواخر األسور ، أن يكون املراد بماآلخرة لي  يوم القيماسة :اَّلحتًمل اْلّول

م يعلمون سما يظهر هلم، وهنمايماهتما ولكن هم ال يدركون سما سيأيت سن ، بمعنى أهن 

متماسمًا كام هم يعلمون اآلن أن  الروم قد ، أسور يف قمادم األي مام مم ما مل يظهر هلم بعدُ 

فهو صماحب األسر يف ذلك كل ه ال ؛ ولكن  اهلل وعد بنرصهم عام  قريب، ُغلبت

بل ، فلو أدركوا اهلل ووعده لفهموا أن  الظماهر الذي يرونه لي  هو النهماية، غريه

مام سن انتصمار الروم وهو سما سيقع يف قمادم األ، وراءه بماطٌن سما زال خمفي مًا عنهم ي 

 .عىل الفرس
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، اآلية سن سوضوع يوم القيماسة واآلخرة متماسماً  خترج، وبنماًء عىل هذا االحتامل

ال ، ألن  اآلخرة فيهما سعنماهما أواخر األسور ؛وال يصبح هلما سعنى يف هذا السيماق

 .يوم القيماسة

لرم قد لكن سما  د هذا االحتامل هو كثرة تداول كلمة )اآلخرة( بمثمابة العر يبع 

ًة عن فلسفة إىل جمانب حديث اآليمات بعد ذلك سبمارش، لذلك اليوم املعروف

فهذا االحتامل وإن كمان ، وعن سوضوع لقماء اهلل تعماىل، خلق الساموات واألرض

 .وعن املفردة القرآني ة، لكن ه بعيٌد نسبي مًا عن السيماق، واردًا للوهلة األوىل

ث عن الدنيما واآلخرة بمالفعل بام نعرفه  :اَّلحتًمل الثاين أن تكون اآلية تتحد 

 :ن أسمام افرتاضني تفسريي ني حمتملنينح، ويف هذه احلمال، عنهام

وننتقل سن ، أن نفهم سن الدنيما واآلخرة هنما عنرص التقمابل :اَّلفرتاض اْلّول

وهذا سما فعله العالسة ، التقمابل يف الدنيما إىل التقمابل املفرتض يف كلمة )ظماهرًا(

ما وهم إن  قوله يعلمون ظماهراً سن الدني: فهم قمالوا، الطبماطبمائي والعرفماء فيام يبدو

وهلما بماطن ، وهو الذي يعلمونه، سعنماه أن  الدنيما هلما ظماهر، غمافلون عن اآلخرة

وهم عن بماطنهما ، يعلمون ظماهرًا سن احليماة الدنيما: فبدل أن يقول، وهو اآلخرة

، يعلمون ظماهرًا سن احليماة الدنيما وهم عن اآلخرة هم غمافلون: قمال، غمافلون

 .ن الدنيماوهبذا تصبح اآلخرة تعبريًا آخر عن بماط

د عىل أن  النماس يعلمون  :اَّلفرتاض الثاين أن يقمال بأن  اآلية تريد أن تؤك 

وال يغوصون يف أعامق هذه الظواهر ، ظواهر سما جيري سن حوهلم يف الدنيما

ويظن ون أن  هنماية األسور تكمن عند هذه املجريمات الظماهري ة التي تقع ، وفلسفتهما

وتقع ، سوراً ال يعلموهنما وهي خمافية عنهموهم ال يدرون أن  هنماك أ، سن حوهلم

 .خلف هذه الظواهر التي يروهنما
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، وهذه األسور التي تقع خلف هذه الظواهر ويمكنهما أن ُتفهمنما هذه الظواهر

فعندسما تفهم اآلخرة فهاًم جي داً فإن  سما كنت تراه سن ظواهر يف الدنيما ، هي اآلخرة

فماآلخرة ليست بماطن ، روحهبل ستفهمه بعمقه و، لن تفهمه بنف  الطريقة

بل تريد اآلية أن تقول بأن  غفلتهم عن اآلخرة جعلتهم ال يرون ، الدنيما يف اآلية

دون أن يفقهوا سلكوت الساموات واألرض ، سن الدنيما سوى ظماهرهما

فمثالً أنت تنظر تمارًة للمرض عىل أن ه ظماهرة سعي نة يف ، وأرسارمهما وغمايماهتام

سة ، وهي أن ه ابتالء واستحمان، ة خمتلفةوأخرى تفهمه بطريق، اجلسم وأن ه املقد 

ل هو فهٌم ظماهري. لتكماسل النف  لتحصيل اآلخرة السعيدة فيام ، إن  الفهم األو 

د ستمابعة  الفهم الثماين هو فهم بماطني عميق يغوص يف الظماهرة بأبعد سن جمر 

 .شكلهما اخلمارجي

ية دال ًة عىل كون اآلخرة ال تكون اآل، فبنماء عىل هذا االفرتاض الثماين، وعليه

ن ـ عىل أن  الغفلة عن اآلخرة جيعلك ال ترى ، بماطن الدنيما ٌة ـ بمالقدر املتيق  بل دال 

وهلذا نحن يف الثقمافة الدينية ، وفرٌق كبري بني احلمالتني، سن الدنيما إال ظماهرهما

 ،نقول بأن  املؤسن يفهم احليماة الدنيما بطريقة خمتلفة متماسمًا عن املنكر لآلخرة

بل اآلخرة هي فهم جديد ، فماآلخرة ليست حدثماً سيأيت وعليك أن تؤسن به فقط

وهذا هو الفرق بني املؤسن بماآلخرة واملنكر هلما ، وعميق للدنيما وفلسفة وجودهما

ثُت عن ذلك يف سقمالتي حول الدين واإلحلماد، يف نظرهتام للدنيما )جمل ة  كام ُتد 

 م(.1221ـ  1221، لعمام 11ـ  12نصوص سعمارصة، األعداد 

ن سن الداللة يف اآلية هو االفرتاض الثماين وال أقل  سن كونه ، واملقدار املتيق 

سما طرحه العالسة الطبماطبمائي وبعض لصمالح ة االستدالل بماآلية يربك إسكماني  

م يعلمون ظماهر الدنيما وهم غمافلون عن : فال تعني اآلية بمالرضورة. العرفماء إهن 
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م ال يعلمون بماطن الدنيما: نيبل تع، بماطنهما الذي هو اآلخرة م غمافلون ؛ إهن  ألهن 

ال يعلمون بماطن الدنيما حمال غفلتهم عن اآلخرة )تبعماً : أو تعني. عن اآلخرة

ما واو احلمال أو غري ذلك( وهذا املقدار ال يكفي ، لتفسري الواو يف )وهم( بأهن 

بل ، الدنيمافماآلية ال تقول بأن  اآلخرة بماطن ، إلثبمات كون اآلخرة هي بماطن الدنيما

وهذا ، تقول بأن  فهم بماطن الدنيما غري ستيرس  هلم حمال كوهنم غمافلني عن اآلخرة

ل يف التفكيك . فالحظ جيداً ، غري أن  اآلخرة هي نفسهما بماطن الدنيما أرجو التأس 

 .بني االفرتاضمات

( قيمته يف التصّوف والوالية ..أطعين تكن مثلي ي)عبد  

 التكوينّية

 عبدي أطعني تكن : ى صّحة اْلديث القديس الذي يقولـ ما مد 2: السؤال(

 تقل لليشء كن فيكون( من حيث السند واَلتن؟، مثيل

 ( الوَّليَة التكوينية؟..أطعني تكن مثيل ي)عبد: ـ أَّل ُيثبت حديث 1

 دة خمتلفة فيام بينهما بعض الكالم يف هذا احلديث الذي ورد بصيغ ستعد 

 :ـ يف سراحل يمكن أن نجعله ـ بماختصمار، اليشء

ولعل  سن أقدم  ،ِف استعراض مصادر هذا اْلديث وطرقه: اَلرحلة اْلوىل

هو الرسمالة الرابعة سن رسمائل إخوان ، املصمادر التي تنقل هذا النص  أو شبهه

إن أطعتني وقبلت ، ال يموت أنما اهلل حيٌّ ، يما ابن آدم): حيث جماء فيهما، الصفما

أطعني ، كن فيكون: آدم أنما اهلل أقول لليشء يما ابن. مًا ال متوتتي جعلتك حي  وصي  

: 2( )رسمائل إخوان الصفما وخالن الوفما كن فيكون: أجعلك تقول لليشء

278). 
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األسر ، بل ذكروهما سن كالسهم، ورغم أن ه مل ينسبهما إخوان الصفما هنما إىل النبي

م يف الرسمالة التما. الذي قد ييش بأن  أصل هذه املقولة صويفٌّ بماطني سعة إال أهن 

ما سوجودة يف بعض كتب بني إرسائيل، سن رسمائلهم حوا بأهن  : حيث قمالوا، رص 

خلقتك ، يما بن آدم: قمال اهلل تعماىل، كام ذكر يف بعض كتب أنبيماء بني إرسائيل)

أجعلك ،  هنيتك عنهعام   نته  اأطعني فيام أسرتك به و، ال أسوت وأنما حي  ، لألبد

أطعني فيام ، كن فيكون ءمادر عىل أن أقول لليشأنما ق، يما بن آدم. أبداً  ماً ال متوتحي  

(  هنيتك عنه أجعلك قمادراً عىل أن تقول لليشء كن فيكونعام   نته  اأسرتك به و

 .(118: 2)رسمائل إخوان الصفما وخالن الوفما 

يُّ )ق ، وبعد إخوان الصفما
ْيلرم  ماد  اْلُقُلوب  8جماء الدَّ ، (57: 2هـ( يف  )إ ْرشر

ير : فقمال ماىلر يرُقوُل يف  برْعض  ُكُتب ه  أرنَّ : )وُرو  يٌّ الر أرُسوُت : اهللَّر ترعر مر أرنرما حر ما اْبنر آدر ير

ُوُت  ي ماً الر متر لركر حر تَّى أرْجعر ْرُتكر حر يامر أرسر
ْ . أرط ْعن ي ف  ما أرُقوُل ل ليشَّ مر أرنر ما اْبنر آدر  ير

 
 ُكنْ  ء

يرُكونُ  يامر  أرط ْعن ي، فر
ْرُتكر  ف  ْلكر  أرسر ْ ل   ترُقوُل  أرْجعر  ليشَّ

 
يرُكونُ  ُكنْ  ء  .(فر

 السني ة اجلواهر) يف ـ فهد ابن عن نقالً  ـ أيضماً  العماسيل احلر   ذكره احلديث وهذا

ث ونقله؛ (521: القدسي ة األحماديث يف )سستدرك الوسمائل  يف النوري املحد 

 .عن الديلمي، (171ـ  178: 22

يف )سشمارق  فذكر، هـ(821احلمافظ رجب الربيس )، وقد جماء بعد الديلمي

عن  القديس احلديث يف )ورد: حيث قمال ،( هذا احلديث222: أنوار اليقني

 أجعلك، أسوت ال حي   أنما، سثيل أجعلك أطعني عبدي: يقول أن ه العيل   الرب  

 أجعلك، يكن أشأ سهام أنما، تفتقر ال غني ماً  أجعلك، ال أفتقر أنما غني  ، متوت ال حي ماً 

وسنهم احلر  العماسيل ، هذا احلديث عن الربيس وقد نقل كثريون .يكن( تشأ سهام

 .(112: يف كتمابه )اجلواهر السني ة يف األحماديث القدسي ة
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ة الداعي ، هـ(812جماء ابُن فهد احليل )، وبعد الربيس فذكر يف كتمابه )عد 

هذا املعنى سما ورد يف  ويف): ( هذا احلديث بمالنص  التمايل112: ونجماح السماعي

( أنما فقري ، ن آدميما اب: احلديث القديس فيام أسرتك أجعلك  أطعني، ال أفتقر)غني 

ال  ماً أجعلك حي   أطعني فيام أسرتك، ال أسوت نما حي  أ، يما ابن آدم. ال تفتقر ماً غني  

تقول  أطعني فيام أسرتك أجعلك، كن فيكون: ءأنما أقول لليش، يما ابن آدم. متوت

 .(كن فيكون: ءلليش

: 2فذكر يف كتمابه )الرصاط املستقيم  هـ(ن855ثم جماء البي مايض النبماطي )

 أطماعوا اهلل هلل عبماداً  إن  : وقد جماء عن النبي صىل اهلل عليه وآله): سما ييل، (211

 .(بأسره كن فيكون ءيقولون لليش، فأطماعهم

ح بأن  احلديث سنقول  ل نص  يرص  وهذا النص  سن البي مايض النبماطي لعل ه أو 

فنحن لو نظرنما يف الكتب السمابقة عىل ، وسل معن النبي صىل  اهلل عليه وعىل آله 

ما ينقل بال  النبماطي ـ وكثري سن الكتب الالحقة أيضماً ـ لرأينما أن  هذا احلديث إس 

أو يوصف فقط ، أو ينقل عن كتب بني إرسائيل، نسبٍة للنبي أو أحد سن أهل بيته

ي أو دون أن نعرف هل أتمانما هذا احلديث القديس  عن النب، بأن ه حديٌث قديس

عن كتب بني إرسائيل نفسهما عرب رواة سثل كعب األحبمار أو غريهم؟ ويف هذه 

مًا عن النبي وأهل  د سن اعتبمار هذا احلديث سروي  ن حتى سن التأك  احلمال ال نتمك 

بينام يف نص  النبماطي هنماك ترصيح بمالنقل عن النبي يف هذا ، بيته وصحمابته

 .املجمال

يف  )ورد: (1: 8يف )احلكمة املتعمالية  هـ(2272وقمال صدر الدين الشريازي )

ة الكتب املنزلة سن الصحف بعض  خلقتك آدم بن يما: سبحمانه قمال أن ه، الساموي 

 حي ماً  سثيل أجعلك، هنيتك عام   وانته   أسرتك فيام أطعني، أسوت ال حي   للبقماء وأنما
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 .متوت( ال

)بحمار هـ( يف كتمابه 2222ثم جماء ذكر هذا احلديث عند العالسة املجليس )

ِّ : فقمال، (151: 12األنوار 
يث  اْلُقْديس   احْلرد 

رُ : )ويف  يٌّ الر أرْفترق 
ن  ما غر مر أرنر ما اْبنر آدر ، ير

رْ  ي ماً الر ترْفترق 
ن  ْلكر غر ْرُتكر أرْجعر يامر أرسر

يٌّ الر أرُسوُت ، أرط ْعن ي ف  ما اْبنر آدرمر أرنرما حر يامر ، ير
أرط ْعن ي ف 

ي ماً  ْلكر حر ْرُتكر أرْجعر ُوُت  أرسر ْ ، الر متر ما أرُقوُل ل ليشَّ مر أرنر ما اْبنر آدر  ير
 
يرُكونُ  ُكنْ  ء يامر  أرط ْعن ي، فر

 ف 

ْرُتكر  ْلكر  أرسر ْ  ترُقوُل  أرْجعر  ل ليشَّ
 
يرُكونُ  ُكنْ  ء  .(فر

دة ـ وسنهما صيغ رائجة شمائعة اليوم مل  وقد حرض هذا احلديث بصيغه املتعد 

فة والعرفماءأعثر هلما عىل سصدر أسماسمًا ـ عند الكثري ج وكذلك ، دًا سن املتصو 

ف ، الشيعة حتى بمات واحداً سن األحماديث املشهورة للغماية يف أدبي مات التصو 

رين رة ، والعرفمان وعند كثري سن الشيعة املتأخ  ونقله كثريون يف الكتب املتأخ 

خالل القرون الثالثة األخرية )لو غضضنما الطرف عن أسثمال ابن عريب يف 

وال أستطيع حرصهم ، حيدر اآلسيل يف جماسع األرسار( وسي د، الفتوحمات

، والسيد بحر العلوم، الشيخ النراقي: لكن أذكر عىل سبيل املثمال، لكثرهتم

سة، والسيد عيل البهبهماين يف الفوائد العلية ، والشيخ األراكي يف املكماسب املحر 

ال همادي وامل، واحلمائري يف شجرة طوبى، وحبيب اهلل اخلوئي يف سنهماج الرباعة

والسيد حسن ، وكذا يف رشحه للمثنوي، السبزواري يف رشح األسامء احلسنى

واملريزا جواد سلكي التربيزي يف كتماب أرسار ، اللواسماين يف كتماب نور األفهمام

ما يف الوسط السن ي فال وجود هلذا احلديث عند غري . الصالة وغريهم أس 

فة  .تب ع الكثريومل نعثر له عىل نقل حديثي بعد الت، املتصو 

وقد  ،ِف قيمة هذا اْلديث عىل مستوى إثباته الصدوري: اَلرحلة الثانية

وال عني له وال أثر يف القرون السبعة اهلجري ة ، الحظنما أن  هذا احلديث ال ذكر له
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فة وبعض البماطني ة، األوىل ومل يرد ـ يف حدود تتبعنما ـ يف كتب ، عند غري املتصو 

ويف مجيع الكتب التي ، السن ة وال الشيعة عىل اإلطالقاحلديث عند املسلمني ال 

ما سوصوفمًا بأن ه حديث قديس ـ دون ُتديد سصدره وأن ه ، ورد فيهما جماء غمالبماً إس 

ونمادراً ، كتب أهل الكتماب ـ أو سنسوبماً إىل كتب بني ارسائيل والنبي  وأهل بيته أ

فيام مل ، عليه وعىل آله وسل مللغماية ـ كام رأينما ـ وجدنما نسبته إىل النبي  صىل  اهلل 

 .أجده سنسوبمًا إىل أحد سن الصحمابة أو أهل البيت النبوي

لضعف سصمادره ؛ وهذا كل ه يعني أن  هذا احلديث ال يمكن االتكماء عليه

ما كتب ، للغماية بل غمالب سصمادره التي جماءت بعد القرن السمابع اهلجري هي إس 

 َّ ف وعرفمان أو فلسفة وكالم أو كتب حديث مجر رة كماجلواهر السني ة تصو  ة ستأخ  ماعر

كام ، أو كتب ُُتسب عىل سدرسة الغلو  كمشمارق أنوار اليقني، وبحمار األنوار

د سن صدور هذا احلديث عن أحد املعصوسني ، رأينما األسر الذي ال يسمح بمالتأك 

 ليُخربنما بأن  اهلل قد قماله فعالً )بعد التوق ف يف قيمة نسبة بني إرسائيل أنفسهم هذا

 .احلديث إىل أنبيمائهم(

فإن  احلديث يف مجيع سصمادره وسراجعه ال ُيذكر له ، ولو رصفنما النظر عن هذا

فمن هذه اجلهة أيضمًا هو فماقد ، سصدر يف التماريخ اإلسالسي وال سند أصالً 

وهذا اجلو  بأكمله قد يسمح لبماحٍث أن يقول بأن  أصول هذا . لإلسنماد متماسماً 

ويكون هذا احلديث سن الروايمات ، كون إرسائيلي ةً احلديث يتوق ع جدًا أن ت

اإلرسائيلي ة التي نفذت إىل كتب املسلمني احلديثية والدينية عرب كتب أهل 

هذا كل ه برصف النظر عن بعض املنماقشمات املتني ة التي ُذكرت حول  .الكتماب

ض هلما قريبماً بإذن اهلل تعماىل، احلديث  .وسنتعر 

 :تصحيح هذا اْلديث عرب طريقنيحاول بعض العلًمء ، ومع هذا
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وأن ه ، سن أن  هذا احلديث سشهور وسعروف، سما ذكره بعضهم :الطريق اْلّول

ماه العلامء بمالقبول ولعل ه قد ذكر شيئماً ، فيمكن تصحيحه عىل هذا األسماس، قد تلق 

د صمادق الروحماين حفظه اهلل أيضماً   .سن هذا السيد حمم 

وال ُيعرف إال يف ، غري سشهور أبداً  فماحلديث ؛لكّن هذا الطريق غري صحيح

رة وغمالبمًا يف بعض األوسماط كمالوسط الصويف والعرفماين بشكل ، القرون املتأخ 

فهذا ال يصن ف بأن ه سشهور بماملعنى احلديثي هلذه ، وال قيمة هلذه الشهرة، أكرب

ومل يقع يف روايمات طرق وأسمانيد ، إذ مل تتداوله الكتب احلديثية القديمة، الكلمة

ثني والرواة ي العلامء يف القرون السبعة ، املحد  وال يوجد دليل أصالً عىل تلق 

ة األوىل له بمالقبول رين عليه ال تنفع كام هو واضح. اهلجري  ، وسوافقة بعض املتأخ 

حيث غمالب ، بل نحن نشك  أصالً يف كونه سنقوالً عن النبي وسنسوبمًا إليه

والً عن كتب بني إرسائيل أو أطلقت املصمادر األسماسي ة التي نقلته ذكرته سنق

فكيف نتعماسل سع هكذا حديث ، دون نسبٍة للنبي، كلمة )احلديث القديس( عليه

ماً؟!  بأن ه سشهور؟! وهل هذا ستوافق سع أصول إثبمات احلديث الرشيف حق 

ر سعتربة إن  سضمون هذا احلديث قد ورد يف روايمات أخر  :الطريق الثاين

 عبد أبما سمعت: قمال بشري بن ففي خرب محماد، افلسثل حديث قرب النو، السند

 اهلل )قمال: وعىل آله وسل م عليه اهلل صىل   اهلل رسول قمال: يقول، السالم عليه اهلل

ب وسما، ملحماربتي أرصد ولي ماً فقد يل أهمان سن: وجل عز أحب   بيشء عبد إيل   تقر 

ب إيل   وإن ه، عليه افرتضت ممما إيل    كنت أحببته فإذا، أحب ه حتى بمالنمافلة ليتقر 

 التي ويده، به ينطق الذي ولسمانه، يبرص به الذي وبرصه، به يسمع الذي سمعه

 فماعله أنما يشء عن ترد دت وسما، أعطيته سألني وإن، أجبته دعماين إن، هبما يبطش

وانظر ؛ 171: 1وأكره سسماءته( )الكمايف  املوت يكره، املؤسن سوت عن كرتد دي
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 .(212: 5صحيح البخماري : أيضماً 

وال أريد أن ، ولكن برصف النظر عن تقويم حديث قرب النوافل وأسثماله

ال يصح  .. فهنماك كالم يمكن طرحه حوله وحول سعنماه أسماسماً ، نخوض فيه اآلن

ة احلديث الذي نحن فيه فهذا خطأ سنهجي  يقع فيه ، هبذه الطريقة إثبمات صح 

ح صدور حديث بحديث آخر، كثريون اليوم ح بل ، فأنت ال تصح  أنت تصح 

ل فمالتصحيح إن ام هو ، القماسم املشرتك بني احلديثني بمانضامم الثماين إىل األو 

د وجود حديث صحيح إىل جمانب احلديث ؛ لصدور املضمون املشرتك ألن  جمر 

الضعيف ال جيعل احلديث الضعيف صحيحمًا يف نفسه )وتعبري الصحيح لغريه أو 

بل جيعل املقدار املشرتك ثمابتماً ، قلنماهما( احلسن لغريه ال سعنى له إال بمالطريقة التي

وهذا يعني أن  األشيماء التي خيتص  هبما احلديث ، بمانضامم االثنني إىل بعضهام

ة وبماٌب . الضعيف ال يمكن إثبماهتما بماحلديث الصحيح وهذه نكتة ظريفة سهم 

 .خالفماً لتعماطي كثريين اليوم سع احلديث وقواعد إثبماته، سفيد يف دراسة احلديث

ذا احلديث الذي بني أيدينما اآلن ُيتوي عىل تعمابري ذات خصوصيمات وه

وعليه فنحن ، سثل تعبري )سثيل( وتعبري )تقل لليشء كن فيكون(، إضمافي ة حمتملة

ولسنما بصدد بحث القماسم املشرتك بني ، هنما ال نريد إثبمات فكرٍة سما بماحلديثني سعماً 

د سن صدور هذ، احلديثني ا احلديث الذي بني أيدينما بل نريد ُتديد فرص التأك 

 .اآلن بام ُيمله سن خصوصي مات

برصف النظر عن املنماقشمات املتني ة ـ مل يثبت صدور هذا احلديث  والنتيجة ـ

مًا أسماسماً ولو ضعيف السند، أصالً  وسن ، بل إن ني أشك  يف كونه حديثماً نبوي 

املوارد التي ال الواضح أيضماً أن  قماعدة التسماسح ـ لو ثبتت ـ ال جتري يف سثل هذه 

 .عالقة هلما بماألسور العملي ة
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، ومن ثّم تقويم متنه، ِف دراسة معنى هذا اْلديث ودَّلَّلته: اَلرحلة الثالثة

 :أبرزها، فقد تّم تفسري هذا اْلديث بأكثر من طريقة

وهي الطريقة التي ترى أن  سعنى هذا احلديث هو سنح  :الطريقة اْلوىل

وهبذا يكون هذا احلديث سن األحماديث ، جة طماعته هللالوالية التكوينية للعبد نتي

وهلذا نرى أن  الكثري مم ن ، وسن حيث املبدأ، املثبتة للوالية التكويني ة يف اجلملة

رين واملعمارصين قد استحرضوا هذا احلديث  كتب يف الوالية التكويني ة سن املتأخ 

 .بوصفه سن األحماديث املثبتة هلذه النظري ة

هة للشيخ جواد التربيزي رمحه ، ثمالفعىل سبيل امل جماء يف بعض األسئلة املوج 

، )عبدي أطعني تكن سثيل: )سما سعنى قوله تعماىل يف احلديث القديس: سما ييل، اهلل

 العلامء فهل ؟(فيكون كن ءلليش تقول وأنت، فيكون كن ءأقول لليش

رتبة امل هبذه وهل. ءيش كمثله لي  اهلله؟ سثل سرتبة إىل الوصول يستطيعون

يستطيعون أن ُييوا املوتى خيلقون ويرزقون؟ سع سالحظة هذه الرواية )لو قرأت 

ظماهر هذا احلديث ـ ، بسمه تعماىل: سورة الفماُتة عىل سيت ألحييته(؟ اجلواب

نه سبحمانه اهلله  فإن  ، سبحمانه عىل فرض ثبوته ـ أن  اإلطماعة هلل إذا خلصت له  يمك 

ر األشيماء عىل ويسل طه وهو سعنى الوالية التكويني ة الثمابتة ، يماء لهاألش ويسخ 

ة املعصوسني عليهم السالم مل ، لألنبيماء واملعصوسني عليهم السالم إال أن  األئم 

ة اقتضتهما املصلحة واحلكمة واهلله ، يستعملوا هذه الوالية إال يف سوارد خماص 

 .(117ـ  111: 22رصاط النجماة ، العمامل( )التربيزي

سع اإلشمارة إىل أن  ، يزي فهم سن احلديث فكرة الوالية التكوينيةفمالشيخ الترب

 .سطلع جوابه يوحي وكأن ه مل يثبت عنده هذا احلديث

فهو ال يعني الوالية ، وإذا صح  تفسري هذا احلديث بمالوالية التكوينية
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ة، التكوينية بمعنى الواسطة يف الفيض ًة الواسطة التماس  بل يعني الوالية ، خماص 

ل يف العمامل سماعة يشماء كام هو واضحالتكوين فال ، ية بمعنى قدرة الويل  عىل التدخ 

ُيثبت هذا احلديث ـ لو سل منما بداللته عىل الوالية التكويني ة ـ غري هذا املعنى 

وهلذا ختم الشيُخ التربيزي كالسره بأن  ، للوالية ال املعماين األخرى فلُينتبه جيداً 

ةأهل البيت مل يستعملوا هذه الو فإن  الواسطة يف ، الية إال يف سواضع خماص 

 .الفيض إذا ُفهمت بماملعنى التمام ال يمكن أن نصفهما هبذه الطريقة كام هو سعلوم

د حسني فضل اهلل رمحه اهلل سن هذا التفسري ، وقد اقرتب العالسة السيد حمم 

 لكن بطريقة أن  احلديث يريد أن يقول بأن  اهلل جيعل هذا العبد سثل عيسى بن

ـ  111: لإلنسمان واحليماة، فيكون بأسر اهلل )فضل اهلل، كن: فيقول لليشء، سريم

112). 

وهذا املعنى الذي يطرحه السيد فضل اهلل كأن ه يرتبط بجمانب اإلطالق يف 

بل يقول بأن ه ، فماحلديث ال يقول بأن  هذا العبد يصبح العمامل كل ه بيده، احلديث

غمايته أن ه يكون ، ماسمًا سثل عيسى بن سريممت، سيصبح سثل اهلل يف بعض احلماالت

 .ذلك بأسر اهلل وإذنه ومتكينه

وهي الطريقة التي تعترب هذا احلديث سن األحماديث املخربة  :الطريقة الثانية

د جواد سغني ة، عن وقمائع اآلخرة ولي  الدنيما حيث ، وهذا سما يطرحه الشيخ حمم 

م تفسرياً خمتلفمًا هلذا احلديث فقمال دا سن حديثني ترد   ن قبل يف شك  كنت س): قد 

تكن سثيل تقل  يما عبدي أطعني: هلام هذا احلديث القديسأو  ، عىل سمعي كثرياً 

. إذا أرادوا أراد هللَّ عبماداً  ن  إ: النبوي وثمانيهام هذا احلديث. لليشء كن فيكون

ثم .. ةأثر يف هذه احليما ألين مل أجد هلام أي  ؛ شككت يف سند هذين احلديثني

فزال ، سوضوع احلديثني اآلخرة ال الدنيما ن  أ آي الذكر احلكيم وأنما أفرس   ،أدركت
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سن احلديث القديس والنبوي هو تفسري وبيمان لقوله  كالً  ن  أوأيقنت ، الشك

ْم ما َيشاُؤوَن ِعنَْد ﴿: تعماىل نهاِت هَلُ اِْلاِت ِِف َرْوضاِت اُْجَ والهِذيَن آَمنُوا وَعِمُلوا الصه

ِمْ  يف : وانظر له؛ 712ـ  712: 1( )التفسري الكماشف ه سن اآليماتونحو ،﴾َرهبِّ

 .(111: 2ظالل هنج البالغة 

ْ له  ولعل  سما يسماعد عىل تفسري الشيخ سغني ة بعُض 
صيغ هذا احلديث مم ما مل ُنرش 

وورد اخلرب يف ): (117: 1وهو سما قماله ابن عريب يف )الفتوحمات املكي ة ، سن قبل

، بعد أن يستأذن يف الدخول عليهم، فيقول هلم،  إليهمامللك يأيت ة أن  أهل اجلن  

فإذا يف الكتماب ، سن اهلل م عليهمسن عند اهلل بعد أن يسل   فإذا دخل نماوهلم كتمابماً 

القيوم الذي ال  القيوم الذي ال يموت إىل احلي   سن احلي  : إنسمان خيماطب به لكل  

كن  ءقول لليشوقد جعلتك ت، كن فيكون ءأقول لليش أسما بعد فإين  ، يموت

( كن إال ويكون ءلليش ةفال يقول أحد سن أهل اجلن  : (ص)فقمال ، فيكون

واملال ؛ 82: 1رشح األسامء احلسنى ، السبزواري: )وانظر يف هذا احلديث

واحلكمة املتعمالية يف األسفمار العقلية ؛ 27: 7تفسري القرآن الكريم ، صدرا

 71: وسصبماح اهلداية؛ 11: زآداب نام، والسيد اخلميني؛ 22ـ  1: 8األربعة 

 .(..و

ة إشمارة ، وتفسري الشيخ سغنية حمتمل رغم أن ه ليست هنماك يف احلديث أي 

ق )كن فيكون( للعبد، ملوضوع اآلخرة ، لكن  سكوت احلديث عن زسمان ُتق 

 .يبقي احتامل الشيخ سغني ة سفتوحمًا يف كثري سن صيغ هذا احلديث عىل األقل  

يث أجنبي ماً متماسماً عن استخداسماته املتداولة عند وهبذه الطريقة يصبح احلد

 .األغلب اليوم

وهي الطريقة التي تفرس  احلديث بأن  املؤسن بوصوله إىل هذه  :الطريقة الثالثة
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، فام يريده يمكنه ُتقيقه بطلبه سن اهلل، املرتبة سن الطماعة يصبح سستجمابر الدعوة

والية تكويني ة عىل األشيماء  وسن ثم  فماملوضوع لي  سوضوع، واستجمابة اهلل له

ق غمايمات املؤسن بماستجمابة اهلل لرغبماته ودعمائه، وال غري ذلك ، بل هو سوضوع ُتق 

 .بال فرق بني الدنيما واآلخرة

ثم كلمة ، فإن  كلمة )سثيل(، ولكن  هذه الطريقة ال تنسجم سع هذا احلديث

هذا التفسري  فيكون، ال يفهم سنهما هذا املعنى أبداً ، )تقل( لليشء كن فيكون

ٍة ، نعم، ويفتقر إىل القرينة، حمضمًا سن التكل ف والتأويل هذا التفسري سطروح بقو 

وتفصيله ، احتاملي ة أكرب يف حديث قرب النوافل أخذًا بقرينة ذيل ذلك احلديث

 .يف حمل ه

أن ُيفهم هذا احلديث عىل أن ه يفرتض أن  العبد بمالطماعة  :الطريقة الرابعة

، وفيه تنزيٌل للعبد سنزلة اهلل، فيقول لليشء كن فيكون، اهلل يصبح إهلماً سثل

 .وجعالً للرشيك له

ماد هذا احلديث ستنماً  فعىل سبيل املثمال ، وهذا التفسري هو الذي فهمه بعض نق 

يف )فتماوى اللجنة الدائمة للبحوث ، وأن ه سوضوع، جماء يف نقد هذا احلديث ستنماً 

 حديثماً  يقول النماس بعض سن سمعت: )س: سما ييل، (151: 1العلمية واإلفتماء 

 هذا هل، فيكون، كن: لليشء يقول ربماني ماً  عبداً  تكن أطعني عبدي: عبمارته قدسي ماً 

 سن يشء يف عليه نعثر مل احلديث هذا: صحيح؟ ج غري أم صحيح قديس حديث

ل إن ه إذ، سوضوع أن ه عىل يدل   وسعنماه، السن ة كتب الضعيف  املخلوق العبد ينز 

 له يكون أن عن اهلل تعماىل، له رشيكماً  جيعله أو، سبحمانه القوي   اخلمالق سنزلة

: لليشء يقول الذي هو سبحمانه اهلل ألن  ؛ وكفر رشكٌ  واعتقماده. سلكه يف رشيك

 ُكنْ  لَهُ  َيُقوَل  أَنْ  َشيْئاا أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  إِنهًَم ﴿: وجل عز قوله يف كام، فيكون، كن

 (.﴾َفيَُكونُ 
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،  سن النماقدين هنما هو تعبري )سثيل( سواء قرأنماه بفتح امليم والثماءوسنطلق كثري

بعيٌد عن : أو فقل، فإن  هذا التعبري سنماقض للقرآن، أم بكرس امليم وسكون الثماء

فحتى سن لديه والية تكوينية ال نقول عنه ، لغة القرآن واحلديث وغريب عنهما

 .وأن ه يقول لألشيماء كن فتكون، بأن ه سثل اهلل

د حسني فضل اهلل يف كتماب )لإلنسمان واحليماةو ، 111: قد حماول السيد حمم 

فذكر أن  األحماديث ، ( أن يتجماوز سشكلة كلمة )سثيل( يف هذا احلديث112

ربام تكون بعد نقلهما إىل العربية قد ، املنقولة عن بعض كتب أهل الكتماب

ات النماجتة عن فعل الرتمجة ضت لبعض التغري  سثيل( والتي فظهرت كلمة )، تعر 

د كثرياً يف ، قد ال تكون هبذا املعنى يف األصل غري العريب وبمالتمايل علينما أن ال نتشد 

ث عنهما احلديث، هذه الكلمة والتي ، ولنتخط ماهما نحو الفكرة الرئيسي ة التي يتحد 

ف بمالطبيعة هنما أو هنماك  هي أن  املؤسن قد يصل ملرتبٍة ُيقدره اهلل فيهما عىل الترص 

 .كام حصل لعيسى بن سريم عليهام السالم، ملصمالح

ة جداً  وتفتح عىل رضورة وجود ، وهذه املداخلة سن السيد فضل اهلل سهم 

، دراسمات سقمارنة ولغوي ة جماد ة يف النصوص التي ُنقلت سن كتب أهل الكتماب

فماعترب أن  ، والغريب أن  بعض النماقدين للسيد فضل اهلل مح له هنما قوالً مل يقله

ة بمامرسة ترمجة غري دقيقةالسيد فضل  وهذا نقٌض ، اهلل كأن ه يتهم األئم 

لعصمتهم! سع أن  كالم السيد فضل اهلل رصيٌح يف أن ه بصدد احلديث عن سما نقل 

السيام ـ كام ، ال عام  رواه النبي وأهل البيت عن تلك الكتب، عن الكتب السمابقة

ماً عن النبي وأهل البيت قلنما ـ أن  هذا احلديث الذي بني أيدينما ال ُُيرز كون ه سروي 

؛ فعل ق عىل هذا احلديث هبذا الكالم، وربام تنب ه هلذا العالسة فضل اهلل، أسماسماً 

ة نقلوه عن ، لعلمه بأن  هذا احلديث سنقوٌل عن الكتب السمابقة ال أن  النبي واألئم 
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فلي  كل  حديث قديس نقل عن الكتب السمابقة فهو سروي ، الصحف السمابقة

ةعن النب  .فالحظ وانتبه، وهذا سن األخطماء الشمائعة بني بعض النماس، ي واألئم 

لكن سن الصعب ، فمداخلة العالسة فضل اهلل حمتملة هنما، وعىل أي ة حمال

ة دقيقة د سنهما قبل إجراء سقمارنمات لغوي  وهلذا فإن ني أعتقد بأن  هذا احلديث ، التأك 

العبد يصبح سثل اهلل متماسماً سن  ألن ه ال يقول بأن  ؛ قد ال ينماقض األصول القرآنية

وهي جهة التمك ن سن فعل ، بل يبني  املامثلة يف جهٍة سن اجلهمات، مجيع اجلهمات

كام هو ، غمايته البد  سن تقييد احلديث بماإلذن والتمكني اإلهلي، أي  يشء يف العمامل

 .ال أن ه يستقل  بذلك عن اهلل، ظماهر سن الكثري سن صيغه أن  اهلل ُيقدره عىل ذلك

أدبيمات هذا احلديث ولغته ليست ستواملة أو ستامهية سع طبيعة الرتاكيب  ،نعم

د يف توصيف اهلل وحده بماهليمنة عىل العمامل وفعل  القرآنية التي يبدو عليهما التشد 

قه بمقمام )كن فيكون( )أجعلك غني ماً : السيام لو ضممنما تعمابري سثل، سما يريد وُتق 

 .الذي ال يموت إىل احلي  القيوم الذي ال يموت()سن احلي القيوم  و ال تفتقر(

علم بل ال يُ ، وهو ضعيف للغماية، إن  هذا احلديث غري ثمابت إطالقماً  :والنتيجة

مًا أسماسماً  ونفذ إىل ، وغمالب الظن  أن ه استُقي سن أصول إرسائيلي ة، كونه حديثمًا نبوي 

فة الشيعي ة يف القرون وسنهما إىل الثقما، الثقمافمات البماطني ة والصوفي ة عند املسلمني

رة ة داللته عىل الوالية التكويني ة بعد وجود  .املتأخ  ما سضمونه فقد تضعف قو  وأس 

ما داللته عىل ، إن مل نقل بغرابته عن اللغة القرآنية، سثل احتامل الشيخ سغني ة وأس 

اً   .والعلم عند اهلل، الوالية بمعنى الواسطة يف الفيض فبعيدة جد 

 يف القرآن الكريمحكم القائل بتحر  

 ما هو حكم اَلتأّول من العلًمء الذي جّره تأويله إىل مقالة كفريّة : السؤال
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ككثري من ، دون أن يرجع قوله ذلك إىل تكذيب القرآن، )كتحريف القرآن(

 اإلخبارّيني؟

 ًا ـ أن ه جمتهٌد نظر يف املعطيمات املتوف رة بني يديه حكمه ـ إذا مل يكن سقرص 

وإذا كن ما نحكم بخطئه يف اجتهماده ونستعظم سما اختمار سن ، ماد سعني  فخرج بماجته

 .فهذا ال يعني كفره سما دام يؤسن بماهلل ورسوله، رأٍي وسما ذهب إليه سن قول

فماخلطأ ، وال أوافق عىل توصيف القول بتحريف القرآن بمالنقيصة عىل أن ه كفر

ويل بعض القضمايما كام ال أوافق عىل ُت، يشء ولو كمان شنيعماً والكفُر يشء آخر

اعة ُيرم التفكري فيهما سثل قضي ة ُتريف القرآن الكريم ، الفكرية الدينية إىل فز 

ة وسسألة السفراء األربعة وترتيب  وعدالة الصحمابة وعصمة النبي  واألئم 

بحيث ، أفضلية اخللفماء األربعة والوالية التكويني ة والعلم بمالغيب وغري ذلك

د أن ينماقش شخص فيهما  أو يف تفصيل يتصل هبما يبدأ قرع طبول احلرب! بمجر 

ما كسمائر قضمايما الفكر اإلسالسي اجتهماداٌت كالسية وتمارخيي ة وعلينما ، إهن 

ولنما كماسل احلق  يف نقدهما بام نشماء سن الكتب ، احرتاسهما وسنماقشتهما والنظر فيهما

 .والصفحمات

ي عىل احلرسمات والت سمات والتعد  جريح نعم لو بلغ األسر حد  هتك املقد 

ودائاًم ، فلآلخر احلق  يف أن يغضب أو ينتفض ،والقذف واإلهمانة والكالم اهلمابط

سمات، فلنمي ز بني النقد والتجريح: نقول ففي ، وبني الرأي اآلخر وهتك املقد 

ة الفكر والرأي والتعبري يف الداخل  ذلك اجلمع بني سالسة أدائنما األخالقي وحري 

 .اإلسالسي

 بمالتقليد يف العقمائد ـ رغم أن ني ال أوافق عىل هذه إن ني أجد أن  القمائلني

م ، النظري ة ـ قد يكونون أكثر انسجماسمًا سع أنفسهم سن القمائلني بعدم التقليد فإهن 
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م عوام يفرتض هبم التقليد ورغم أن  هذه ، سن البداية يتعماسلون سع النماس عىل أهن 

ما تظل  أفضل سن إال أهن  ، الفكرة ال تبدو يل ُتظى بفرص كثرية لتصحيحهما

االزدواجي ة التي يعماين سنهما اآلخرون الذين يقولون برضورة النظر وعدم التقليد 

صمًا ـ قرع بعضهم له طبول ، يف العقمائد ثم إذا اجتهد شخص ـ ولو كمان ستخص 

فأي  حري ة ، احلرب ونصبوا له املنماجيق ودعوا بمالويل والثبور وعظمائم األسور

جتهماد هذا يف علم الكالم؟ وأي  عقل عميل تفكري هذه؟! وأي فتح بماب ا

 يعتربونه سرجعمًا يف احلكم بماحلسن والقبح؟!

ة عىل سن يؤسن هبذا الرأي أن  إن  لكل  رأي أو سوقف أو فكر رضائب خماص 

عليه أن ال يقمع النماس إذا أرادت ، فمن يقول بأن  العقمائد ُتبنى اقتنماعماً ، يدفعهما

ر قمعمًا ال ليشء إال ألن  تفكريهم وصل ، ع به هووأن تقتنع بغري سما اقتن، أن تفك 

وربام يكون هو الذي أخطأ يف استنتماجماته ، هبم إىل نتيجة خماطئة سن وجهة نظره

 .الكالسي ة

إن  االعتقماد بمبدأ التحقيق يف القضمايما الكالسي ة ال يمكن أن ينسجم ـ سنطقي ماً 

نماس ضد  سن ـ سع أسلوب احلرب والتهويل والتسقيط الذي يامرسه بعض ال

فهذا كمن يضحك عىل نفسه أو ، خيتلف سعهم يف الرأي الكالسي هنما أو هنماك

لكن الويل لك إذا خرجت بنتيجة ، اجتهد وابحث وانظر: ويقول له، عىل غريه

 ختمالف سما نراه نحن!

م إذا نماقشوا شخصمًا يرى رأيمًا خممالفمًا لرأهيم يف قضي ة  واألغرب سن ذلك أهن 

ه أن يثريهما بني )العوام( كالسي ة أو تمارخيي ة فكيف كمان ، اعتربوا أن ه لي  سن حق 

، هلم احلق  يف أن يطرحوا أفكمارهم الكالسي ة أسمام النماس )العوام( وغمالبمًا دون أدل ة

بينام عندسما يصل األسر إىل غريهم يصبح سطمالبمًا بماالستنماع وتداول رأيه يف غرف 
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فعليه أن ال يقول ، ن السامء بذلكأو إذا ُسمح له ونزل عليه احلظ  س، سغلقة فقط

ة مادين وعلمي ني ودقيقني جداً ، رأيه إال سرفقماً بعرشات األدل  ، وهنما نجدهم نق 

 وإال كمان سعتديماً عىل الفكر والنظر واالجتهماد؟!

وهي ، عقيديت أن نكف  عن اخللط بني الرصاع السلطوي واخلالف الفكري

ق عملي ماً  ن التخوين واهتمام كل سذهب ال وأن نكف  ع. عقيدة سستحيلة التحق 

نوافق عليه بأن ه سذهب أو فكر جمويس أو هيودي أو أسوي أو تكفريي أو نماصبي 

وربط األسور دائاًم بمنطق املؤاسرة! وإذا كنت .. أو اسربيمايل أو عميل أو سماسوين

فإن ني أقصد بكالسي هذا أن يستوعب أيضمًا حتى أنصمار ، أتكل م يف اجتماه سعني  

مم ن رأينما جتربة بعضهم يف القمع والتنكيل بخصوسهم ، الفكرية أنفسهماحلري مات 

وإىل ، وإىل التسماسح بمالعنف، ورأينماهم يدعون إىل احلري ة بمالقمع، فزادتنما إحبماطماً 

 االجتهماد بماستخدام سنطق التقليد!

 ؟!إال بأهل البيتحّقًا اهلل ال ُيعرف هل   

 َّل بسبيل إوجل  عرف اهلل عزّ يُ  َّل: ما معنى الرواية التي تقول: السؤال

 هبم؟!َّل إعرف يُ َّل اهلل سبحانه ؟ فلًمذا معرفتنا

الرواية هبذا البيمان وردت سرسلًة يف كل  سن كتماب االحتجماج وتفسري  هذه

ووردت يف الكمايف بسنٍد فيه حممد بن مجهور وهو ، العيمايش وتفسري فرات الكويف

وفيه عبد ، هليثم بن واقد وهو جمهولوفيه ا، وفيه سقرن ومل تثبت وثماقته، ضعيف

 .فمالسند ضعيف؛ وهو ضعيف ستهم بمالغلو، اهلل بن عبد الرمحن وهو األصم

لكن  ، وورد اخلرب يف بصمائر الدرجمات املتوفر بني أيدينما اليوم بسنٍد فيه إرسمال

والصحيح ـ ، إال أن  فيه احلسني بن علوان، الوارد يف خمترص البصمائر سنٌد كماسل
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ألن  التوثيق الذي ؛ نظري الشخصي ة املتواضعة ـ أن ه مل تثبت وثماقتهسن وجهة 

خالفماً للسيد اخلوئي ، ذكره النجمايش يرجع إىل أخيه احلسن بن علوان ال إليه

ق البهبهماين وقد ذكر ، فماخلرب ضعيف السند يف كل  سصمادره، ووفماقمًا للمحق 

وذلك ، يف الكمايف ضعيفالعالسة املجليس يف كتمابه سرآة العقول أن  السند الذي 

ضه للحديث يف الكمايف  .عند تعر 

توجد روايمات أخرى تقرتب سن هذا املضمون لكن هما ال تطمابق يف لسماهنما  ،نعم

 .ونظرنما هنما هلذا احلديث فقط، سما ذكره هذا احلديث بيمانماً 

د ، فلعل  املراد املعرفة األفضل واألتم  بماهلل تعماىل، املعنى وأسما د وآل حمم  فبمحم 

وإال فأصل سعرفة اهلل يف اجلملة ممما ُيدرك بمالفطرة ، عرف اهلل سعرفًة أفضل وأتم  يُ 

د، أو بمالعقل د وآل حمم  كر قبل خلق حمم 
وعرفه األنبيماء السمابقون ، بل قد ُاْدر 

ة خلق النبي  سون والصماحلون سن العبماد املؤسنني )إال عىل نظري  واألوليماء املتقد 

ةسن هنما ، واألئمة قبل العمامل( وإال فماحلديث خممالٌف ، يرجح أن يراد سعرفًة خماص 

م سبدأ سعرفة اهلل يف اجلملة عىل أن ه  دة التي تقد  للواقع وللبيمانمات القرآنية املتعد 

 .واضح سدرك لإلنسمان أو قمابل لإلدراك بمالنظر والتأس ل

 على النيّبة اهلل واملالئكة والبشر معنى صال  

 اللهم : ؟ هل هي فعالا أن نقولعىل النبيّ اَلقصود بالصالة هو ا م: السؤال

 اا ومل أجد جواب، لقد بحثت ِف هذا اَلوضوع كثرياا ؟ دحممّ  عىل حممد وآل صّل 

الدعاء  مع أنّ . ثواهبا عظيم( َلعنى الدعاء للصالة عىل النبي )غري أنّ  اا مقنع

تنا ه بعد أن أخربالنظر عن اَلعنى( يبدو أنه ليس ِف حملّ  للصالة عىل النبي )بغّض 

 .حرتاما جزيل التقدير واَّللكم منّ و. عليه اهلل يصيّل  اْلية بأنّ 
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ضنما يف الدروس التفسريي ة األسبوعية لبحث هذا املوضوع ، لقد تعر 

 :ويمكن أن أوجز املوضوع كماآليت

ث الرتاث اإلسالسي عن الصالة يف اللغة ما بمعنى الدعماء، لقد ُتد  ، وأهن 

اً  وقمالوا بأن  أصل الكلمة بمعنى الدعماء لكن هما  ،وصمار هذا األسر سشتهراً جد 

لت ـ عندسما جماء اإلسالم ـ إىل سعنى خماص وهو الصلوات التي نامرسهما ، ُتو 

لو أخذنما كلمة الصالة يف اجلذر أن ه ووجهة النظر الراجحة عندي هي ، يوسي ماً 

وسوف أوضح ، بل الدعماء أحد سصماديق الصالة، اللغوي فهي ال تعني الدعماء

 .يبماً بماختصماٍر شديدذلك قر

أو الفهم البديل ، وعىل أساس الفهم اَلدريس لكلمة الصالة بمعنى الدعاء

والتي وردت ِف القرآن الكريم ، اختلفوا ِف معنى الصالة عىل النبيّ ، عنه

 :وظهرت حماوَّلت تفسريّية وحتليليّة عّدة أبرزها، (56: )اْلحزاب

وهي ترى أن  الصالة ، املحماوالتوهي سن أشهر  :اَلحاولة التفسريّية اْلوىل

 .فصالتنما عىل النبي بمعنى الدعماء له، بمعنى الدعماء

إِنه ﴿: وقد واجهت هذه املحماولة التفسريية سشكلة سع صدر اآلية الكريمة

فإذا كمانت الصالة عىل النبي  بمعنى الدعماء  ،﴾..اهللهَ َوَماَلئَِكتَُه ُيَصلهوَن َعىَل النهبِيِّ 

؟! فهل اهلل يدعو غريه كام نحن ندعوه بقولنمافام سعنى أن  : يصيل  اهلل عىل النبي 

د؟! د وآل حمم   اللهم صل  عىل حمم 

ة بأن  استخدام الصالة عىل النبي  ،وسن هنما قمال أنصمار هذه املحماولة التفسريي 

ويراد سنه رمحة اهلل وعنمايته ؛ سسندًة إىل اهلل يف صدر اآلية هو استخداٌم جممازي

فيصبح ، وقد ورد هذا التفسري يف بعض الروايمات أيضماً ، زكيته للنبي  وسغفرته وت

هوا أنتم بمالدعماء هلل تعماىل أن يرحم النبي  : املعنى هكذا  .إن  اهلل يرحم النبي فتوج 
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ما تعماين سن سشكلة عدم انسجمام صدر ، وهذه املحماولة التفسريي ة جي دة لوال أهن 

أصدقمائي نامرس الريماضة فامرس إن ني و: فأنت تقول لشخص، اآلية سع ذيلهما

ال أن ك تدعوه لفعٍل ، وهنما سن الواضح أن ك تدعوه ملما تفعله أنت، أنت الريماضة

فماآلية تقول بأن  اهلل يصيل  وسالئكته عىل ، سستخدسمًا التعبري نفسه، آخر غري فعلك

وا أهيما النماس لتصل وا عليه أيضماً ، النبي ه أي لتفعلوا نف  الفعل الذي يفعل، فهلم 

ًة بنحو املعنى ، فمافرتاض استخدام كلمة )الصالة( يف آية واحدة، اهلل واملالئكة سر 

ة أخرى بنحو املعنى املجمازي وهو فعل الرمحة ، احلقيقي وهو الدعماء وسر 

واملغفرة والتزكية ـ ضمن سيماق سن هذا النوع ـ يبدو يعماين سن يشء سن التنمافر 

تم أنتم به أيضمًا كام ظهر سن وهذا سما أحسس، أو عدم الوضوح واالنسجمام

 .سؤالكم

أن ه لو ، ولعل  سما يؤيد ذلك ـ وال نزعم أن ه دليل قماطع ـ وينفي احتامل الدعماء

كمانت الصالة بمعنى الدعماء فام سعنى تركيب )الصالة عليه( إال أن يكون بمعنى 

سما مل نفرس  الكلمة ، وهو سنماقض للتفسري املراد سن هذه الكلمة، الدعماء عليه

فمُايت بـ )عليه( لإلشمارة إىل تركيب هذا ، )اللهم صل  عىل حممد(: ختصمارًا جلملةا

 ..لي  إال، الدعماء

وهي ترى أن  الصالة يف سعنماهما اللغوي تدل  عىل سما  :اَلحاولة التفسريية الثانية

فكل  سما خُيرب عن حمب ة اخلري للغري ، أو عن تعظيم الغري، خيرب عن حمب ة اخلري للغري

ألن  ؛ وسن هنما كمان الدعماء سن أشهر سعماين الصالة، فهو صالة عليه، يمهأو تعظ

فأصل الصالة سن الثنماء ، الدعماء خيربنما عن حمب تك للشخص الذي تدعو له

فلو حي يت شخصماً ، وهلذا تشمل يف اللغة التحية، اجلميل وإبراز اخلري للغري

ب بأن ك صل يت ولو سدحت شخصماً قمالت العر، قمالت العرب بأن ك صل يت عليه
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 .أو ألن ك عظ مته، ألن ك أحببت له اخلري وأبديت له ذلك؛ عليه

ة إن  : يصبح سعنى اآلية عىل الشكل التمايل، وبنماًء عىل هذه املحماولة التفسريي 

ما النماس لتربزوا حب كم اخلرير ، اهلل وسالئكته يربزون حب  اخلري للنبي فتعمالوا أهي 

دوه وتفض  ، للنبي  وسالسته أو إن  اهلل ، وغري ذلك، لوه وترسلوا له الدعماءفتمج 

وا أنتم لتعظيمه وتبجيله لون هذا النبي فهلم  فيصبح ، وسالئكته يعظ مون ويبج 

ال أن ه هو سعنى ، أو لتعظيمه، الدعماء سصداقمًا سن سصماديق إبراز حمب ة اخلري للنبي

 .الصالة عىل النبي  

لكن هما ، ي واجهتهما املحماولة السمابقةوترفع اإلشكمالي ة الت، وهذه املحماولة ممتمازة

والتمييز بينهما ، ُتتماج إلضمافة بسيطة تتعل ق بتفسري اجلذر اللغوي لكلمة )صالة(

دة وسوف أشري لبعض سما يطرح يف هذا السيماق قريبماً ، يف استخداسماهتما املتعد 

 .بعون اهلل

ين :اَلحاولة التفسريّية الثالثة سنهم ، وهو سما ذكره غري واحٍد سن املفرس 

: فكلمة، إذ قمالوا بأن  الصالة يف أصل اللغة تعني االنعطماف، العالسة الطبماطبمائي

ه إليهم برمحتهم ، أي انعطف نحوه، صىل  عليه فماهلل ينعطف نحو العبماد ويتوج 

والعبماد أيضمًا ينعطفون نحو بعضهم ، وحمب تهم والعنماية هبم واللطف بحماهلم

دح والثنماء والشكر والرمحة وتقديم العون بعضمًا بمالتحي ة والسالم والدعماء وامل

إن  اهلل وسالئكته يعطفون : وهبذا يصبح سعنى اآلية الكريمة كمالتمايل، وغري ذلك

 .نظرهم نحو رسول اهلل فماعطفوا أنتم نظركم إليه

ولكن ُتتماج إىل تكميل يف ُتليل اجلذر ، ممتمازة، وهذه املحماولة كمالتي سبقتهما

د اد عماءوإال بدت وك، اللغوي للكلمة ما جمر   .أهن 

ماً  :اَلحاولة التفسريّية الرابعة وقبل أن ، سما ُيطرح بوصفه احتامالً ُتليلي مًا لغوي 
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أوضحه عيل  أن أوضح أن  البماحث اللغوي يشتغل عىل ُتليل اجلذر الذي أتت 

ر أن  ، سنه االستخداسمات اللغوية لترصيفمات الكلمة وتركيبماهتما ال أن ه يتصو 

بل ، املعماين ألن ه وجد العرب تستخدسهما يف عرشات املواضعالكلمة هلما عرشات 

هو جذر أو جذرين أو ثالثة نشأت سنهام التصماريف التي تقوم عىل التشبيهمات 

وهذا سما كمان يفعله ابن فمارس صماحب سعجم سقمايي  ، أو املقماربمات أو غريهما

فمن يكتشف ، وفعله السيد املصطفوي يف كتماب )التحقيق( املشهور، اللغة

ة للكلمة يفهم حينئٍذ استخداسماهتما بطريقة ا ألصل اللغوي أو األصول اللغوي 

 .أفضل

وهنما يمكنني القول بأن  علامء اللغة اختلفوا واضطربوا يف جذر كلمة الصالة 

ل ، بني سن قمال بأن ه )ص ـ ل ـ ي( وسن قمال بأن ه )ص ـ ل ـ و( فعىل التقدير األو 

وال نريد أن ، بخالفه عىل التقدير الثماين، يمكن توحيد أغلب استعامالت الكلمة

لكن إذا اخرتنما ، نخوض يف البحث اللغوي هنما وأي  سن التقديرين هو األرجح

ل فإن ه قد يفرس  لنما جممل استعامالت هذه ، وافرتضنما أن ه صحيح، اجلذر األو 

فهذا اجلذر يعني اتصمال شيئني ببعضهام ، الكلمة وأسثماهلما يف اللغة العربي ة

كام ، إن  أصلهما بمعنى اللزوم: وسنه قيل يف سعنى الصالة، سهام وُتماث هاموتالز

ل ، وسنه قيل للفرس الثماين بأن ه املصىل، ذهب إليه الزجماج أي التمايل للفرس األو 

)طبعماً هنماك سنماقشمات يف اجلذر البمابيل أو ، واملتصل به بال فماصل فرٍس آخر بينهام

فريجع اجلذر إىل سفهوم ، ه انتقل إىل العربي ة(وأن  ، اآلراسي أو العربي هلذه الكلمة

ه وتتصل به، تصاله النمار: وسن هنما نقول، الوصل والتصلية  .أي متس 

أصل الصالة ، وبنماء عليه ُيفرتض أن ه مل يوفق سن طرح أصلني هلذه الكلمة

ألن ه سي ز بني ؛ وأصل الصالة بمعنى التصلية وسما يرتبط بمالنمار، بمعنى العبمادة
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فسيصبح سن ، فإذا اخرتنما وحدة اجلذر وأن ه اليمائي، اليمائي والواوي هنمااجلذر 

وُالبست التصماريف ، وهو الوصل واالتصمال، األرجح أن  األصل واحد

( إلفمادة الربط، واإلضمافمات الرتكيبي ة له فكأن ه بمالصالة ؛ والتشديد يف )صىل 

 .وصل شيئمًا بيشء آخر وجعلهام يتصالن

دنما يف التحلي ، هبذه الطريقة، ل اللغوي كل  استخدام )ص ـ ل ـ ي(وإذا وح 

فسوف تعني كلمة )الصالة( يف داللتهما اللغوية العماس ة حصول اتصمال بني 

وهنما نأيت لتطبيق هذا املعنى اللغوي العمام عىل تركيبته التي . شخصني أو طرفني

: تكون سن خالل ترصيفمات الفعل تمارًة أو اإلضمافمات التي تلحق الفعل سثل

 .)صىل  عىل( وغري ذلك تمارًة أخرىو ىل  إىل()ص

لر ف ْعلر الوصل  ، )صىل  له( :فإذا أتينا إىل تعبري كمان سعنى ذلك أن ه فرعر

 .فماآلخر هو غماية الفعل وطرفه وهدفه، وكمان ذلك ألجل اآلخر، واالتصمال

كمان املعنى اتصل به لكن كمان االتصمال نمازالً ، )صىل  عليه( :وإذا أتينا إىل تعبري

، بينام )صىل  له(، فإضمافة )عىل( تشري إىل صب  الصلة عىل اآلخر، عىل اآلخر

ل وكون ، تشري إىل تسماوي الطرفني أو كون الطرف اآلخر أعىل سن الطرف األو 

سًة له وهو : ويكون الفرق أن ه يف )صىل  له(، الغماية هو اآلخر أي جعل الصلة سقدَّ

ًة لشخص، غمايتهما ق الصلة به ولهفأن، متماسماً كتقديمك هدي  ما يف ، ت تصله أو ُتق  أس 

 .سثل الصدقة ُتعطى للفقري، )صىل  عليه( فأنت جتعل صلتك نمازلًة عليه

ب ، وسن هنما فعندسما نربط كلمة )الصالة( بكوهنما فعالً صدر سن ما جتماه اهلل لنتقر 

كمان املعنى )صىل  له ، نحن به إىل الطرف اآلخر ونستفيد نحن سن هذه القربة

قت االتصمال ألجله ولغمايته، وإليه( وعندسما يتصل هذا املعنى بشأن ، فأنما حق 

عبمادي فسوف يدل  عىل سطلق الطق  العبمادي الذي يكون ألجل االتصمال بماهلل 
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وسن هنما فكلمة )الصالة( يف اللغة عندسما ترتبط بماهلل تعماىل سن طرف العبد ، تعماىل

ة وال تعني الدعماء ل تعني سطلق الفعل ب، ال تعني الصالة اإلسالسي ة خماص 

ب إليه ، الطقيس الرسزي العبمادي الذي هيدف لالتصمال بام هو أعىل هبدف التقر 

وسن هنما استخدم ، ال هبدف إنزال اخلري عليه، وكسب ُود ه واعتبماره غماية لذلك

دون أن تعني الكلمة ، القرآن كلمة )الصالة( يف السور املكي ة واملدنية سعماً 

وهلذا ، تخدسهما بمعنماهما احلقيقي يف مجيع الديمانماتبل اس، حصول انتقمال لغوي

بل هو ، وال تقصد بذلك سعنى جممازيماً ، املسيحي يصيل  يف الكنيسة: أنت تقول

والعرب كمانت تستخدم الصالة قبل اإلسالم هبذا املعنى عىل كل  ، سعنى حقيقي

عنى والقرآن استخدم الكلمة هبذا امل، فعل عبمادي طقيس رسزي له أداء بدين عمادةً 

 .عندسما أطلقهما عىل األنبيماء السمابقني

ما )الصالة عىل( فهي تنزيل الرمحة واخلري والربكة أو تنزيل إبرازمهما أو  أس 

فعندسما يصيل  اهلل عىل النبي ، تنزيل العطف ـ سما شئت فعرب  ـ عىل شخص آخر

د، فهو ينزل خريه عليه  ،وكذلك عندسما يصيل  املالئكة فهم ينزلون اخلري عىل حمم 

ما عندسما يصيل  املؤسنون عىل النبي فقد استصعب العلامء أن يكون ذلك بنف  ، أس 

سع أن ه ال رضورة ، وهلذا افرتضوا أن ه دعماء لينزل اهلل خريه عىل النبي، املعنى

، تعبرياً عن الشكر وأقل  اجلزاء ملما فعل، بل نحن أيضماً نرسل له اخلري، لذلك

وإحيماء ألسره ودعماء له ورفع اسمه وذكره يف فكل  ذكر له ، عرفمانمًا سن ما بجميله

د وإلقماء ، ونرش دينه وتعماليمه، وبيمان فضمائله وحمماسنه، األذان واإلقماسة والتشه 

، ذلك كل ه هو صالٌة عىل النبي، وحسن اخللق سعه، واالهتامم به، السالم عليه

فنحن ، وليست الصالة املعروفة اليوم إال سصداقمًا بمارزاً سن سصماديق صلتنما للنبي

ه بمالدعماء هلل أن ينزل عليه خريه ًة للنبي  ، نتوج  م هدي  وبنف  دعمائنما هذا نحن نقد 
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فصالة املؤسنني عىل النبي ـ سثل شكره وذكره ورفع اسمه ، يستفيد هو سنهما

سه املؤسنون له والسمه  والدعماء له وغري ذلك ـ هو عطماء وخري يصل النبي ويقد 

، وكل  ذكر له بماخلري وكل  شكر له عىل جهوده فكل  سالم عىل النبي، يف الدنيما

وكل  حفظ له يف ، وكل  دعماء له، وكل  إبراٍز ملحب ته، وكل  نرٍش ملحماسنه وفضمائله

سه نحن للنبي  تعبرياً عن حب نما ، وغري ذلك، أهل بيته هو صالة وعطماء نقد 

سن خالل و، فنحن مم ن ُيبقي ذكره يف األرض بأسٍر سن اهلل، وشكرنما واحرتاسنما له

م هبما إليه، املؤسنني يبقى ذكره وتبقى سكمانته عماليًة بني البرش  .فهي هدية نتقد 

لًة للمحماولة التفسريية الثمانية  وهبذا تصبح هذه املحماولة التفسريية سكم 

ستني ي صالةً ، والثمالثة املتقد  سهما له ؛ فإبراز املحب ة أو التعظيم إنام  سم  ألن ه صلة نقد 

واالنعطماف إن ام سمي صالًة ألن ك ، عرفمانماً بجميله، هوعطماء نربزه أسماس

فمالتفماسري ، بمانعطمافك نحو الشخص تلقي عليه اهتامسك وسالسك وعنمايتك

ن تفسرياً حماسامً  وبه يتم  تفسري ، الثالثة األخرية كل هما صحيحة لو التأست لتكو 

 ويكون، خمتلف االستخداسمات اللغوية لكلمة الصالة عند العرب إال سما شذ  

سون عنمايتهم وصلتهم وعطماءهم : سعنى اآلية حينئٍذ كمالتمايل إن  اهلل وسالئكته يقد 

وا أهيما النماس ويما سن تؤسنون بماهلل ، وحمب تهم ورمحتهم وخدسماهتم للنبي   فهلم 

سوا أنتم أيضمًا كل  صلة للنبي  وعطماء وحمب ة واعلوا ، فماذكروه، ورسوله لكي تقد 

هوا بمالدعماء إىل اهلل ، شكر الدائم لهوأعلنوا ال، وارفعوا دعوته، اسمه وتوج 

وا يف أداء حقوقه إليه، واثنوا عليه، وجم دوه يف األرض، ألجله بأي  ، وال تقرص 

سوه له  .وُتفظوه يف أرسته وأهل بيته وغري ذلك، يشء يمكنكم أن تقد 

فقد جماء سيماق اآليمات عىل ، ولعل  سن سؤي دات ذلك هو اآلية الالحقة

َا الهِذيَن آَمنُوا َصلهوا َعَليِْه ﴿: الشكل التمايل إِنه اهللهَ َوَماَلئَِكتَُه ُيَصلهوَن َعىَل النهبِيِّ َيا َأَيه
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يًما 
ْنيَا َواْْلِخَرِة َوَأَعده إِنه الهِذيَن ُيْؤُذوَن اهللهَ َوَرُسولَُه  *َوَسلُِّموا َتْسلِ لََعنَُهُم اهللهُ ِِف الده

هِ  ْم َعَذاباا مه فمالصالة عىل النبي قد يستوحى هنما ، (75ـ  71: )األحزاب ﴾ينااهَلُ

ته ما تقف يف سقمابل أذي   .أهن 

واملبني عىل فرضي ة اجلذر ، أعتقد أن  هذا املعنى ـ نتيجة التحليل اللغوي هذا

ماً يستحق  التأس ل ، اليمائي للكلمة ـ سنسجم وعمام جداً  وُيطرح بوصفه احتامالً لغوي 

د( ست، وعليه، والرتجيح صبح الصالة املعروفة عىل النبي )اللهم صل  عىل حمم 

دة ، لكن هما ليست املصداق احلرصي، سصداقمًا للصالة عىل النبي  ، بصيغهما املتعد 

ما صمارت رسزاً سوضوعماً يف الرشع سن رسوز ذلك وإال فمطلق الدعماء ، فكأهن 

 .واهلل العمامل، للنبي  هو صالة عليه أيضماً 

، فسريي ة يف سوضوع صالة اهلل واملؤسنني عىل النبي  هذه أبرز االحتامالت الت

ولعل  الراجح ـ بنظري القمارص ـ هو التفسري املرك ب سن التفماسري الثالثة األخرية 

اً يف التحليل اللغوي ، كام أوضحنما لكن  األسر ُيتماج ملزيد دراسة ستأن ية جد 

 .ماسبة أخرىنرتكه ملن، قبل البت بماملوضوع، للجذر اليمائي والواوي للكلمة

د د وآل حمم  د، اللهم صل  عىل حمم  د وآل حمم  م عىل ، وبمارك عىل حمم  وترح 

د د وآل حمم  د، حمم  د وآل حمم  ت .. وُتن ن عىل حمم  كام صل يت وبماركت وترمح 

 .إن ك محيد جميد، وُتن نت عىل إبراهيم وآل إبراهيم يف العماملني

 سري اليوممشاكل التف، واملوضوعيوالتفسري الرتتييب بني   

 مرشوعكم ِف الكريم للقرآن اَلوضوعي التفسري عن ماذا: السؤال 

 التفسريي؟ وَلاذا اخرتتم التفسري الرتتيبي؟

)فهي ليست ، بعد الغض  عن تسميتكم درويس يف التفسري بـ )املرشوع
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ة، سرشوعماً  د دروس تفسريي  واألفضل تسمية األشيماء بحجمهما ، وإن ام جمر 

واختيار ، الذي دعاين َّلختيار التفسري الرتتيبي عىل اَلوضوعيفإّن .. الطبيعي

 :قصار السور عىل طواهلا ما ييل

إن  التفسري املوضوعي سيفرض تنماول سوضوع واحد سن جوانبه القرآنية ـ  2

ة وهذا سما يستدعي عمادًة جمموعة كبرية سن املحمارضات لتنماول سوضوع ، عماس 

السيام وأن  الدرس أسبوعي ولي  ، رييناألسر الذي قد يوجب امللل لكث، واحد

علاًم أن ني أُتني  الفرص للدخول يف بحث سوضوعي قرآين حينام يمكن ، يوسي ماً 

وسوضوع الفقراء ، كام فعلنما يف بحث سوضوع اليتيم، ولو بماختصمار، األسر

 ..و، وسوضوع الصالة، واملسماكني

نية أو سفماهيم إن  غريض سن الدرس التفسريي لي  تقديم نظري مات قرآ ـ 1

بل أحد أهم أغرايض هو اعتقمادي بوجود سد  غريب عن اللغة يف ، قرآني ة فحسب

وزعمي هو أن  سنهج تأويل النص  ، تفسري القرآن الكريم خالل العقود األخرية

في أحيمانمًا واد عمائي أحيمانمًا أخرى وُبعد الكثريين يف الفرتة ، القرآين بشكل تعس 

وعن طرائق العرب يف البيمان والتبيني وعن التماريخ األخرية عن اللغة بعلوسهما 

فرضما عيل  أن أعيد ـ بحدود سسماحتي ، لفهم الدالالت القرآني ة، بفضماءاته

الصغرية ـ إحيماء أو تصحيح سسمار تفسري النص  القرآين بعيداً عن العجمة التي 

ما نتيجة االعتامد عىل روايماٍت وأحماديث يعما، جتتماحه يف الفرتة األخرية ين كثري إس 

وقد تت سم بفهم تأوييل ، سنهما سن ضعف سصمادرهما أو طرقهما وأسمانيدهما أو ستوهنما

أو نتيجة غزو الثقمافة الفلسفية والعرفماني ة والبماطني ة لنمط فهم ، غريب للنص  

بحيث غدا كثريون سدسنني عىل طرائق غريبة يف فهم النص  ، النصوص القرآنية

وهو سما ، فهمهم عن فضماء التعبري القرآينوهم ال يشعرون أسماسماً بغربة أسلوب 
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ل نوعمًا سن القلق ـ لو استمر  وطمال ـ عىل سالسة الفهم القرآين  أجده يشك 

ة والتمارخيي ة يف ، واحلديثي سعماً  وهذا سما خيلق رضورة كبرية إلنقماذ النزعة اللغوي 

ر وإال فقد ندخل ـ بل قد دخلنما بمالفعل ـ يف سرحلة التح، فهم كتماب اهلل تعماىل ر 

والذهماب خلف املزاجيمات التي تدغدغ ، سن القواعد يف تفسري القرآن الكريم

ولن تقف هذه ، وهي ـ أي املزاجي مات ـ ال سرجعي ة ُيتكم إليهما فيهما، عواطفنما

ى إىل أسزجة ، املزاجيمات عند حدود سزاجك الذي تراه سضمونماً  بل ستتعد 

 .اآلخرين التي لن تعجبك أبداً 

إذا ، لفقهماء سما زالوا إىل اآلن هم األقل  تأويالً للنصوصإن ني أعتقد بأن  ا

والذي له ، غضضنما الطرف عن االجتماه التفسريي اللغوي والعريف واحلركي

م جتمارب سشهودة خالل القرون اإلسالسي ة، أنصمار ُكثر  .وقد 

، كمان اهتامسي بمالتفسري الرتتيبي إلعمادة االنضبماط ـ قدر اإلسكمان، سن هنما

الصغرية ـ لعملي ة فهم النص  الديني سن زاوية اللغة والتماريخ وضمن دائريت 

وأي  سستمع هلذه الدروس واملحمارضات ، والسيماقمات الداخلية واخلمارجي ة

املتواضعة سريى فيهما بوضوح تكري  سرجعي ة اللغة والتماريخ والفهم التفكيكي 

ة حقيقي ة للنص  القرآين؛ والرتكيبي للنصوص القرآنية ال جتعله  إلعطماء هوي 

فة ، وعقول املتكل مني والفالسفة، سهدوراً أسمام كشوفمات العرفماء واملتصو 

ثني والرواة بل نحن نسعى الكتشماف لغته وطريقته وسفماهيمه ، ونصوص املحد 

كل  ، بام أوتينما سن سعة وسما ُرزقنما سن الفهم البسيط، وأسلوبه وسزاجه العمام

 .بحسبه

بل هي رؤية هلما رضائبهما التي عىل ، رفعإن  سرجعي ة القرآن ليست شعماراً يُ 

البماحث أن ينتظرهما يف استنتماجماته عندسما يعتقد بأن  سرجعي ة القرآن قد تم  تغييبهما 
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 .يف القرون األخرية

ين املسلمنيإن  قصمار السور غمالبماً سما اُ  ـ 3 إذ يصل ، مهلت يف أعامل املفرس 

د بحث أغلب املوضوعمات أو وهو ق، املفرس  الرتتيبي إىل هنمايمات الكتماب الكريم

فال ُتظى قصمار السور سوى بمالقليل سن البحث سقمارنًة بمالسور ، أهنكت قواه

وسن هنما كمانت هنماك رضورة ، السيام السور التي تسبق سورة سريم، الطوال

كام فعل بعض العلامء سثل السيد الشهيد حممد الصدر ، إلحيماء هذه السور

فإن  يف هذه السور الكثري سن اللطمائف ، املن مان(رضوان اهلل عليه يف تفسريه )سن ة 

 .واملفماهيم اجلميلة التي تستحق  الوقوف عندهما

 رأي الوباطبائي يف التصّرف بآية التوهري بعد وفاة النيب  

 بعد التأليف عند )أو الطباطبائي السيد من كالم ما هو اَلقصود: السؤال 

 َوََّل  ُبيُوتُِكنه  ِِف  َوَقْرنَ ﴿: قوله تعاىل وذلك عند تفسري، اَليزان تفسري ِف، الرحلة(

ْجنَ  َج  َترَبه يهةِ  َترَبه
اِهلِ اَلةَ  َوأَقِْمنَ  اْْلُوىَلى  اُْجَ َكاةَ  َوآتنِيَ  الصه  إِنهًَم  َوَرُسولَهُ  اهللهَ َوأَطِْعنَ  الزه

ْجَس  َعنُْكمُ  لِيُْذِهَب  اهللهُ ُيِريدُ  َرُكمْ  الْبَيِْت  َأْهَل  الرِّ اتَ  َوُيطَهِّ : حزابْل)ا ﴾طِْهريا

 النبي نساء آيات من جزءاا  النزول بحسب تكن مل )فاْلية: حيث قال هنا، (33

 أو وسلم وآله عليه اهلل صىل النبي من بأمر إّما بينها ُوضعت وإّنًم، هبا متصلة َّلو

 فًم هو مقصوده؟، الرحلة( بعد التأليف عند

يف آية إكامل الدين سن سورة  يميل العالسة الطبماطبمائي يف امليزان ـ عند بحثه

الْيَْوَم ﴿: وآية التطهري سن سورة األحزاب ـ إىل االعتقماد بأن  سقطع، املمائدة

يُْذِهَب  اهللهُ  ُيِريُد  إِنهًَم ﴿ و ﴾..َأْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ 
ْجَس  َعنُْكمُ  لِ مل ينزال سع  ،﴾..الرِّ

ضعما يف هذا املوضع سن ولكن هام و، تلك اآليمات واملقماطع التي احتف ت هبام
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ما كمان بأسٍر نبوي  لغماية يراهما النبي  ، القرآن الكريم عند مجعه ، وأن  هذا الوضع إس 

أو أن  ذلك كمان ، ربام تكون احلفماظ عىل هذه املقماطع سن احلذف يف القرآن الكريم

عند تأليف ومجع القرآن بعد رحلة النبي األعظم صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م 

 .يف بعد الرحلة()التأل

رات ة سرب  سنهما أن نما لو حذفنما هماتني اجلملتني سن ، وينطلق يف ذلك سن عد 

وكأن  وقوع هذين ، اآليتني سنجد أن  سما بعدمهما سوف يكمل سما قبلهام متماسماً 

ام اُقحام إقحماسماً ، املقطعني جماء كجملة سعرتضة أجنبي ة عن السيماق وهو سما ، وأهن 

ل بني ؛ عماديماً اعتربه علامء آخرون أسرًا  ألن  هنج القرآن الكريم قمائم عىل التنق 

وهنماك كالم كثري يف هذه القضي ة ال نخوض فيه ، املوضوعمات والعودة إليهما

 .السماعة

نِْزيِر َوما ُأِهله لَِغرْيِ ﴿: الحظوا قوله تعماىل
ُم اخْلِ ُم َوَْلْ َمْت َعَليُْكُم اَلَْيْتَُة َوالده ُحرِّ

يْتُْم َوما اهللهِ بِِه واَلُْنْ  بُُع إَِّله ما َذكه َيُة َوالنهطِيَحُة َوما أََكَل السه دِّ َخنَِقُة َواَلَْْوُقوَذُة َواَلرَُْتَ

ُذبَِح َعىَل النهُصِب َوأَْن َتْستَْقِسُموا بِاْْلَْزَّلِم ذلُِكْم فِْسق  الْيَْوَم َيئَِس الهِذيَن َكَفُروا ِمْن 

َشْوُهْم َواْخ  لَُكْم ِدينَُكْم َوأَمْتَْمُت َعَليُْكْم نِْعَمتِي  َأْكَمْلُت  َشْوِن الْيَْومَ ِدينُِكْم َفال خَتْ

ْثٍم  َفإِنه اهللهَ َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِْسالَم ِديناا َفَمِن اْضطُره ِِف خَمَْمَصٍة َغرْيَ ُمتَجانٍِف إِلِ

ملة ملطلع اآلية فإن  مجلة )فمن اضطر  يف خممصة( تك، (1: )املمائدة ﴾َغُفور  َرِحيم  

 .الكريمة

َقيْتُنه ﴿: والحظوا أيضمًا قوله تعماىل يا نِساَء النهبِيِّ لَْستُنه َكأََحٍد ِمَن النِّساِء إِِن اته

َفال خَتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفيَطَْمَع الهِذي ِِف َقْلبِِه َمَرض  َوُقْلَن َقْوَّلا َمْعُروفاا َوَقْرَن ِِف 

يهِة اْْلُوىلُبيُوتُِكنه َوَّل َترَبه 
َج اُْجاِهلِ كاَة َوأَطِْعَن اهللهَ  ْجَن َترَبه الَة َوآتنَِي الزه ْمَن الصه

َوَأقِ

ْجَس  َعنُْكمُ  َوَرُسولَُه إِنهًم ُيِريُد اهللهُ لِيُْذِهَب  َرُكْم َتطِْهرياا  الرِّ َأْهَل الْبَيِْت َوُيطَهِّ
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ْكَمِة إِنه ِِف ُبيُوتُِكنه مِ  َواْذُكْرَن ما ُيتىْل
 ﴾اهللهَ كاَن لَطِيفاا َخبرِياا  ْن آياِت اهللهِ َواْْلِ

جماءت  ﴾َواْذُكْرَن َما ُيتىَْل ِِف ُبيُوتُِكنه ﴿فإن  مجلة . (11ـ  11: )األحزاب

فكأن  آية التطهري وقعت مجلًة ُسقحمة  ،﴾َوأَطِْعَن اهللهَ َوَرُسولَهُ ﴿: كمالتكملة لقوله

 .يف السيماق

بل قبله يوجد سن ، ة الطبماطبمائي فقط هو سن أثمار هذا االحتاملولي  العالس

ث عن هذا املوضوع  .سثل العالسة املجليس، ُتد 

وال ينبغي أن تفوتنما هذه ، وطرح هذه القضي ة له جوانب عديدة بمالغة األمهي ة

بقدر سما أريد التنب ه ، وال أريد هنما أن أعرتض عىل العالسة الطبماطبمائي، اجلوانب

لرة ملثل هذا الطرحلنتمائج   :ورضورة أخذهما بعني االعتبمار، حمْترمر

ام آية سستقل ة، إن  املقطعني املشمار إليهام وقعما ضمن آية واحدة :أوَّلا  أي ، ال أهن 

وهذا يعني أن ه لو ُفتح بماب ، كل  واحٍد سن هذين املقطعني جماء جزءًا سن آية

أو خطأ أو اشتبماهماً  احتامل إقحمام سقماطع ضمن آيمات بعد العرص النبوي عمداً 

برل النبي نفسه(
فإن  ذلك يطرح ، )بل قد ترسي املشكلة لو حصل ذلك سن ق 

فماملعروف أن  سيماق ، تسماؤالً عن قيمة السيماق القرآين داخل اآلية الواحدة

ة فلو ، وهنماك كالم بينهم يف حجي ة السيماق بني اآليمات ال داخلهما، اآليمات حج 

احدة وأثرنما احتامل حصول سثل هذه اإلقحماسمات أسقطنما حجي ة سيماق اآلية الو

إذ يصبح سن املحتمل أن  ؛ ألوجب ذلك إمجماالً عظياًم يف الكثري سن آيمات الكتماب

وأن  جزءاً آخر جماء سكمانه ، جزءاً سن اآلية قد حذف ووضع يف سكمان آخر

وهو شك  ، األسر الذي يوجب الشك يف القرائن املتصلة بماآلية الواحدة، وهكذا

فينبغي التنب ه هلذه النتيجة ، اإلمجمال عند علامء التفسري وأصول الفقه يوجب

سع أن  ، السي ام وأن  العالسة الطبماطبمائي أثمار هذه الفكرة يف آيتني، وحجم آثمارهما
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كوا ـ سن ثم  ـ يف ، بإسكمان اآلخرين أن يثريوهما يف عرشات اآليمات األخرى ويشك 

فلو أن  ذلك كمان وقع فام الذي ، و تلكمجلة هنما وهنماك أن تكون سن هذه اآلية أ

يمكن فعله؟! بل كيف يصبح بماب تفسري القرآن بمالقرآن الذي طرحه العالسة 

 الطبماطبمائي ممكنماً أصالً؟!

وإال فقد تصبح ، هذا املوضوع ُيتماج إىل تنظري شماسل لوضع إطمار فكري فيه

االستعداد لقبول وعلينما ـ سن ثم ـ ، النصوص القرآني ة مجالً سبعثرة داخل اآليمات

حنما إسقماط سيماقمات اآلية الواحدة نفسهما  .هذه النتمائج لو رج 

هيدف إىل ، إن  ذهماب الطبماطبمائي إىل هذا القول يف اآليتني أو سيله له :ثانياا 

لكن ه يف الوقت عينه يوحي بأن  ، تكري  ربط اجلملتني بأهل البيت النبوي

، ت فماضطر  لفرض إقحماسهامالطبماطبمائي عجز عن تفسري املقطعني بأهل البي

ه اآلخرون عىل أن ه اعرتاف ضمني بعدم قدرة املفرس  الشيعي  وهذا سما قد يفرس 

فماضطر  لبرتمهما عن سيماقهام ، عىل ربط اآليتني بأهل البيت ضمن سيماقهام

وهذا قد ينسف جهود الكثريين الذين حماولوا ربط اآليتني بأهل البيت ، الداخيل

ف يف القرآن بعد رحلة النبي صىل  اهلل عليه وعىل دون أن يفرضوا حصول ترص  

لي ماً ، فينبغي التنب ه هلذه القضي ة جيداً ، آله وسل م وربام يكون سراد العالسة كالسمًا تنز 

 .والعلم عند اهلل

ينبغي ألنصمار سدرسة العالسة الطبماطبمائي أن يوضحوا لنما أيضمًا كيف  :ثالثاا 

ي؟ فإذا كمان الربط سن خالل الروايمات تم  ربط هذه اآلية بأهل البيت النبو

ن سن ، املتواترة يف املوضوع فإن  هذا األسر كماٍف يف حل  املشكلة حتى لو مل نتمك 

وإذا كمان ذلك سن خالل أخبمار ، فهم آليمات الربط بني سقماطع اآلية الواحدة

فإن  أخبمار اآلحماد عند العالسة الطبماطبمائي يصعب جعلهما سرجعماً ، اآلحماد
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ماً  فإن  جعل هذا ، وإذا كمان النص  القرآين نفسه، يف قضي ة هبذه اخلطورة تفسريي 

به سن أرسة النبي   بينام جعله سقتطعماً سن آية أخرى ، املقطع ضمن آية التطهري يقر 

ألن ه سما دام قد جماء ؛ أو هو آية أخرى سستقل ة قد يبعده عن أرسة النبي  وأهل بيته

املمكن أن يراد سنه أهل بيت نبي  آخر سن فمن ، سن آية أخرى أو كمان آيًة لوحده

ي أو املدين كام ، األنبيماء كإبراهيم عليه السالم أو أن  املراد بمالبيت هو احلرم املك 

ين املسلمني ل املسمافة ويصع ب األسر عىل سن ، قماله بعض املفرس  وهذا سما يطو 

ملوضوع فمن الرضوري دراسة ا، يريد االستنماد هلذه اآلية يف قضي ة أهل البيت

 .سن هذه الزاوية أيضماً 

، ويبدو يل أن  السيد الطبماطبمائي قد اعتقد بتواتر النصوص حول آية التطهري

ضر بنفسه احتامل ، وأن  هذا التواتر مل ما مل تنسجم سعطيماته سع سيماق اآليمات فقد فررر

ر الطبماطبمائي يف احتامله هو التواتر نفسه، اإلقحمام يف اآلية الواحدة  عنده )ال فمرب 

بعد صعوبة التوفيق بني التواتر ، مجمال اآليمات(حمض االحتامل املوجب إل

احلديثي والتمارخيي يف القضي ة سن جهة وبني السيماق القرآين يف اآليمات سن جهة 

ر النهمائي خلطوته بام يرفع ، فليتأس ل جيداً ، ثمانية فقد يكون هذا هو املرب 

ط حجية السيماق الداخيل فيحرص دائرة إسقما، اإلشكماالت عنه سن وجهة نظره

ويربط اآلية بأهل البيت النبوي سن ، بام قماست القرينة القطعية ولو اخلمارجي ة عليه

سة التي قد تواجهه، خالل القرينة اخلمارجي ة نفسهما  .وهبذا يرفع املشماكل املتقد 

ألن ه يفرض علينما بحثمًا طويالً يف أن ه ، وتفصيل الكالم سوكول إىل حمل ه هذا،

ون إلثبمات ربط اآلية بأهل البيت إىل هدر السيماق أهل نحن  ال؟ نرتك  وسضطر 

 .ذلك لفرصة أخرى
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 مدى صّحة حديث ودعاء )ناد عليًا مظهر العجائب(  

 هبذه نودي قد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ ورد أّن النبيّ  2: السؤال 

 أحد ةغزو ففي، 136ص 1ج الفاطمية اخلصائص ِف كًم، اُُحد يوم اْلبيات

، اَلدينة نحو اَلنافقون وفرّ ، اَلنّور وجهه وختّضب الكائنات سيّد ُجرح حيث

 جربئيل فنزل، اْلذى عن ويذّب  اَلوىل عن يدافع لوحده الوَّلية سلطان وثبت

 عوناا  جتده***  العجائب مظهر علياا  ناد: قل، اهلل رسول يا: وقال عليه السالم

 ومثله. عيل يا عيل يا عيل يا بوَّليتك***  سينجيل وهمّ  غمّ  كّل . النوائب ِف لك

 مستدرك)و( 180ص 1ج طوبى شجرة)و (73ص 10ج اْلنوار بحار) ِف

 النبي عن القول هذا ة( فًم صّح 21ص 20ج)و (451ص 5ج البحار سفينة

 وآله؟ عليه اهلل صىّل 

ـ أَّل يدّل حديث )ناد علياا مظهر العجائب( عىل الوَّلية التكوينية لإلمام عيل  1

 وعىل الرتخيص بل اْلمر بالتوّسل به؟، يه السالمعل

الكالم يف هذا احلديث يمكن أن نضعه يف سرحلتني: 

د سن صدوره :اَلرحلة اْلوىل ، يف دراسة سصمادر هذا احلديث وفرص التأك 

ل سصدر ستوف ر لدينما نقله ، فعندسما نراجع هذا احلديث املنقول فنحن نجد أن  أو 

لكن ه ذكره ، (281ـ  281: هـ( يف كتماب )املصبماح127لنما هو الشيخ الكفعمي )

ْين  اْلبريْترنْي : بمالنص التمايل ذر اُر هر اآْلب ق ترْكرر ع  ور
مائ  دِّ الضَّ رر

رر ل 
َّما ُذك 

مم   :)ور

ـــرَ  ـــاا َمظَْه يّ
ـــاِد َعلِ ـــب َن  الَْعَجائِ

ــــيَنَْجيِل  ــــم  َس ــــم  َوَغ ــــله َه  ُك
 

 
ـــ ـــبجِت ـــَك ِِف النهَوائِ ـــاا لَ  ْدُه َعْون

 (َك َيا َعـيِله َيـا َعـيِله َيـا َعـيِل َوََّلَيتِ ب
 

وال حلمادثة سعركة ، ومل يتع رض الكفعمي لنزول هذا الكالم عرب جربائيل

واألسر عينه فعله . بل مل يذكر نسبته إىل أحد سن األنبيماء واألوصيماء أسماسماً ، ُاحد
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( والعالسة املجليس يف )زاد 11: 21هـ( يف )الرسمائل 2212الفيض الكماشماين )

 .عند حديثهام عن طرق رد  الضمال  واملفقود والغمائب، (712: عمادامل

ًة أخرى يف كتمابه )زاد املعماد سفتماح ، لكن  العالسة املجليس ذكر شبيه هذا سر 

ماُء : حيث قمال ـ دون أن ينسبه إىل أحٍد بعينه ـ سما ييل، (112ـ  111: اجلنمان )ُدعر

مائ ب  ب ْسم  ا» جر رر اْلعر ْظهر ي مًا سر
ل   عر
ماد  مائ ب  جتر ْدُه نر جر رر اْلعر ظْهر ي مًا سر

ل   عر
ماد  يم  نر

ح  مْحرن  الرَّ هللَّ  الرَّ

يْتر ُسْقتريضر  سر رر ْسيرتُُه ور يل  ُكلَّامر رر وَّ  ُسعر
لريْه  عر ي ور

ت  ماجر ب  يل  إ ىلر اهللَّ  حر
ائ  ْونمًا لركر يف  النَّور عر

ب   كر يرما اهللَُّ ور
ت  ظرمر  ب عر

يل  يرنْجر مٍّ سر غر مٍّ ور لَّمر ُكلِّ هر سر  ور
آل ه   ور

يْه  لر ىلَّ اهللَُّ عر ُد صر رمَّ ما حُم كر ير
ت  نُبُوَّ

يِّ 
كر اخْلرف 

قِّ ُلْطف  ي ب حر
ْكن  ُّ أرْدر 

يل  ُّ يرما عر
يل  ُّ يرما عر

يل  كر يرما عر
ت  ير الر ب ور ُ اهللَُّ ، ور ُ اهللَُّ أرْكربر اهللَُّ أرْكربر

ي كر برر 
ائ  ِّ أرْعدر ْن رشر ُ أرنرما س  ي ءٌ أرْكربر ي ءٌ برر  ي اهللَُّ  ءٌ برر  د  مر قِّ  صر ماكر  نرْعبُدُ  إ يَّماكر  ب حر  وإ يَّ

ْسترع نيُ  ما نر ما ير يْث   أربر ثْن ي اْلغر ما أرغ  رر  ير ْظهر ما سر ِّ ير يل  ر اْلور ايل  ما ور ير ُدوِّ ور رر اْلعر
ما قرماه  ي ير

ْكن  ُّ أرْدر 
يل  عر

 ُّ
يل  ب  يرما ُسْرترىضر عر

مائ  جر ْرتر ب ما، اْلعر هَّ ماُر ترقر ما قرهَّ ا ير ما ذر ماُر ير كر يرما قرهَّ ْهُر يف  قرْهر  قرْهر  اْلقر ْهر  ور ْلقر

ماُسُه  ي الر ُيطرماُق اْنت قر الَّذ  يُّ ور و  ُم اْلقر
ُر اجْلربَّماُر املُْْهل ُك املُْنْترق 

ماه   أرْنتر اْلقر
يد  د  اْلبرْطش  الشَّ

ريٌ  ي إ ىلر اهللَّ  إ نَّ اهللَّر برص  ُض أرْسر  ُأفروِّ  ور  ور
برماد 
مْحرُن ب ماْلع  هر إ الَّ ُهور الرَّ ٌد الر إ لر

اح  ٌه ور ُُكْم إ لر إ هلر

نير 
يث  يرماثر املُْْسترغ 

ما غ  رُي ير
ْعمر النَّص 

ن  ْعمر املْرْوىلر ور
ك يُل ن  ْعمر اْلور

ن  ْسب ير اهللَُّ ور يُم حر
ح  الرَّ

ما عر  ي ير
ْكن  أرْدر  ُّ ور

يل  ي يرما عر
ْن  ني  اْرمحر

ماك  مر املْرسر
اح  ما رر ي ير

ثْن  ْكن ي أرغ  ُّ أرْدر 
يل  ي يرما عر

ْكن  ُّ أرْدر 
يل 

) نير
امح   مر الرَّ ما أرْرحر كر ير

مْحرت   .ثم ذكر املجليس بعده فورًا دعماء اجلوشن الكبري. ب رر

: 12كام أن  العالسة املجليس قد ذكر أيضماً هذين البيتني يف )بحمار األنوار 

ئل شمارحر الديوان ـ ويقصد املجليس هنما سن القما قمال): ( عىل الشكل التمايل51

النبي صىل  إن  : ويقمال: بحسب تعبري املجليس نفسه ـ، املنسوب إىل أسري املؤسنني

لك يف  سظهر العجمائب * جتده عونماً  نماد عليماً : اهلل عليه وآله نودي يف هذا اليوم

 .(سينجيل * بواليتك يما عيل يما عيل يما عيل غم وهم   كل  ـ  النوائب
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اجلملة األخرية فيهما غرابة وال ): بحمار بمالقولويعل ق عليه املحيش  عىل ال

ة الذين الصوفية املضل   أو، والظماهر أهنما سن زيمادة بعض اجلهلة، تالئم سمابقهما

، سعنماهما عن غفلةً ، وذكراً  هذه اجلمالت تكون دعماء فيذكروهنما ورداً  يزعمون أن  

 حفظنما اهلل عن، بل بعضهم يرون للمداوسة عىل ذكرهما فضيلة ليست للصالة

ة حممد بماقر الكجوري ). (األهواء بماعالبدع وات   هـ( يف كتمابه 2177كام ذكر القص 

 .(111، 252: 1: )اخلصمائص الفماطمي ة

د سهدي احلمائري ) هـ( هذا الكالم إىل املجليس  يف 2111وينسب الشيخ حمم 

 إن  : يف بحمار األنوار عن ابن سسعود قمال): حيث يقول احلمائري، بحمار األنوار

لك يف  سظهر العجمائب * جتده عونماً  نماد عليماً : ( نودي يف هذا اليومالنبي )ص

ال  وسمعوا صوتماً . سينجيل بواليتك يما عيل يما عيل يما عيل وغم   هم   كل  ـ  النوائب

ولكن ني مل أعثر ، (182: 1( )شجرة طوبى ال سيف إال ذو الفقمار فتى إال عيل  

ولعل ه ، قوالً عن ابن سسعودعىل هذا الكالم هبذه الطريقة يف بحمار األنوار سن

 .حصل اشتبماه سن احلمائري

ث النوري ) : هـ( يف )سستدرك الوسمائل وسستنبط املسمائل2112وذكر املحد 

أرْيُت : ( هذين البيتني دون نسبتهام إىل سعصوم أصالً لكن ه قمال181: 27 رر )ور

اآْل  ع  ور
مائ  دِّ الضَّ رر

رر ل  كر رُه اهللَُّ ذر
مح   رر
يد  ه  طِّ الشَّ (ب خر ْين  اْلبريْترنْي  ذر ارر هر  ترْكرر

 .ب ق 

ما الشيخ النامزي الشماهرودي ) هـ( فقمال يف )سستدرك سفينة البحمار 2127أس 

النبي صىل اهلل عليه وآله  إن  : ويقمال): (171: 7وانظر املصدر نفسه ، 21: 22

 .(..نودي يوم أحد

د رضما الكلبمايكماين ) ألفكمار يف هـ( يف كتمابه )نتمائج ا2121ويقول السيد حمم 

ه211: نجماسة الكفمار ما لو كمان سماكنماً يف بالد الكفمار أو قماطنماً يف .. ): ( سما نص  أس 
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، ال صلة له هبم، البلدان النمائية حمروسمًا وسبتعدًا عن جممال  املسلمني وجممالستهم

بسيطماً جيهل ، وكمان سسلاًم بعيداً عن حقمائق اإلسالم، وال رابطة بينه وبينهم

قد أضل ه زنديٌق ، وال حظ  له يف الثقمافة اإلسالسي ة، ديني ةاآلداب واملعمارف ال

نه سثالً بأن  الصالة الواجبة علينما هي الدعماء ال األركمان املخصوصة وال ، ولق 

جيب عند أوقمات الصالة سوى قراءة دعماء كذا أو ذكر كذا كـ نماد علي ماً سظهر 

والبدع واخلرافمات ، ةفتأث ر هذا املسلم البسيط هبذه األبماطيل الفماضح. العجمائب

 .(..الواهية حت ى أنكر الصالة املعهودة

فهذا النص  ربام يوحي بأن  هنماك بعض اجلامعمات التي كمانت تتخذ سن هذا 

 .الدعماء وأسثماله ذريعة لالستغنماء به عن الفرائض الرشعي ة الثمابتة يف الدين

املصنِّفني هـ( ـ وهو سن علامء أهل السن ة 2221وقد ذكر املال عيل القماري )

سقترصاً ، يف سوضوعمات احلديث ـ أن  هذا الشعر سن )سفرتيمات الشيعة الشنيعة(

وسثله ، 118: األرسار املرفوعة يف األخبمار املوضوعة: عىل ذلك فقط )انظر

 .(111: 1هـ( يف كشف اخلفماء 2211ونقالً عنه العجلوين )

: 12ق  هـ( يف )رشح إحقماق احل2122وقد ذكر السيد املرعيش النجفي )

رواه مجماعة سن . سظهر العجمائب ماً نماد علي  : حديث): ( النص  التمايل112ـ  121

فمنهم الفماضل املعمارص أبو هماجر حممد السعيد بن بسيوين : ة يف كتبهمالعماس  

ط عمامل ، 1ص  22أطراف احلديث النبوي الرشيف ج  زغلول يف سوسوعة

. ظهر العجمائب جتده عونماً س ماً نماد علي  : قمال. بريوت، الرتاث للطبماعة والنرش

 .(725/  1خفما  ـ 187أرسار 

 :وَّلبّد ِل من التعليق هنا

إن  أقدم ظهور ستوف ر بني أيدينما هلذا احلديث هو العالسة املجليس يف  :أوَّلا 
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ألن  الكتب التي قبله مل ترشح لنما ؛ بحمار األنوار يف القرن احلمادي عرش اهلجري

النبي أو عن جربئيل أو عن اإلسمام عيل أو وأن ه صدر عن ، سالبسمات هذا احلديث

وعىل أبعد تقدير وإذا أردنما محل كالم الشهيد . أن ه حديث قديس أو غري ذلك

ل عىل أن ه أخذه سن روايٍة وضممنما إليه كالم كلٍّ سن القماري والعجلوين ، األو 

ل املتوىف يف القرن  التماسع فإن  أقدم سصدر ستوف ر لدينما هو سما ُنقل عن الشهيد األو 

ففي سصمادر احلديث عند املسلمني مل نعثر عىل عني وال أثر هلذا احلديث . اهلجري

 .قبل القرن التماسع اهلجري

فة ،نعم نسب إىل تراث الشيخ ويُ  ،هذا الشعر سوجود يف أدبيمات املتصو 

 .عبدالقمادر اجليالين يف الفيوضمات الربمانية يف املآثر واألوراد القمادرية

احلديث ـ بوصفه حديثمًا رشيفمًا ـ مل يظهر سعرفة املسلمني به  إن  هذا :والنتيجة

 .بشكٍل واضح قبل القرن التماسع اهلجري

إن  مجيع الكتب واملصن فمات التي تتب عنماهما هلذا احلديث مل تذكر له سصدراً  :ثانياا 

السيام وأن  أحداً ، فال قيمة له سن النماحية التمارخيي ة، قدياًم وال سندًا ولو ضعيفماً 

خي اإلسالم سن مجيع الطوائف ـ وفق سما هو ستوف ر بني أيدينما وبحدود س ن سؤر 

حتى أن  السيد املرعيش النجفي ، تتب عنما القمارص ـ مل يذكره يف أحداث سعركة ُاحد

ن سن أن يعثر عىل سصدر سن ي هلذا احلديث ، املعروف بتتب عه الواسع مل يتمك 

وعندسما نالحظ ، سعيد بن بسيوينوهو حممد ال، فنسبه لبعض املعمارصين لزسنه

املصدر الذي اعتمد عليه ابن البسيوين ـ بحسب نقل املرعيش نفسه ـ سنجده أن ه 

والظماهر أن  املراد سنهام هو كتماب األرسار املرفوعة للقماري ، )ارسار ـ خفما(

وكالمهما ذكر ، وكشف اخلفماء للعجلوين الذي نقل عن القماري كام قلنما قبل قليل

ومهما سن أبنماء ، ديث سن سفرتيمات )الشيعة الشنيعة( بحسب تعبريهمأن  هذا احل
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 .القرن احلمادي عرش اهلجري وسما بعد

وهذا سما يدعوين ملالحظة نقدي ة عىل أداء بعض العلامء ـ وسنهم السيد املرعيش 

فهذه ، النجفي رمحه اهلل ـ عندسما يريدون ذكر أن  احلديث الفالين ذكره أهل السن ة

بل هم ذكروه يف كتب ، بت أن  السن ة ذكروا حديث )نماد عليمًا( أبداً الطريقة ال تث

سع أن  عبمارة السي د املرعيش أو غريه توحي وكأن  ، املوضوعمات ونسبوه للشيعة

وقد رأيت سثل هذا كثرياً يف كتب ، هذا احلديث سوجود عند السن ة والشيعة

ت هذه الطريقة لكمانت كل  روايمات، اخلالف املذهبي إثبمات عدالة  فلو صح 

ن السن ي سن االحتجماج عىل ، وخالفة اخللفماء والصحمابة واردة شيعي ماً  ولتمك 

نقالً عن سصمادر أهل ، ألن  الشيعة ذكروا هذه الروايمات يف كتبهم؛ الشيعة هبما

واألفضل جتن بهما متماسماً حفظماً ، فهذه الطريقة سومهة للغماية، ثم  نماقشوهما، السن ة

 .ة العلمي ة إن شماء اهللللمزيد سن الدق ة واألسمان

يبدو أن  هذا احلديث قد ظهر يف الفضماء الصويف قبل تداوله يف الفضماء  :ثالثاا 

، وأن ه ربام يكون قد اعتُمد عند بعض التيمارات البماطني ة، الشيعي اإلسماسي

وأن  بعض النماس إىل يوسنما ، العتبماره كمافيماً عن الصالة وسمائر الفرائض الديني ة

كام ، لوا يقتنعون بذلك سن أسثمال طوائف )عيل اللهي ة( وغريهمهذا ربام سما زا

لكن ، الحظنما سن سثل عبمارة السيد الكلبمايكماين التي ُتوي إشمارًة سما هلذا األسر

د أن  مجهور الشيعة ال يتعماطون سع هذا الدعماء هبذه الطريقة التي توجب  سن املؤك 

 .سقوط الفرائض والتحل ل سن الرشيعة

فقد ، انطالقمًا سن التجربة؛ عضهم أن  هذا احلديث صحيٌح يذكر ب :رابعاا 

به علامء ُكثر وحصلوا عىل أسور كثرية وهذه الطريقة يف االستدالل ال تبدو ، جر 

لكن  هذا ال ، فحتى لو فرضنما أن ه نمافٌع يف نفسه، سقنعًة يف إثبمات صدور احلديث
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دوية نحن فماأل، يثبت صدوره عن النبي أو عن سعصوم أو أن ه حديث قديس

هبما كل  يوم وتكون التجربة نماجحةً  والعالجمات النفسي ة نماجحة أيضماً بام ، نجر 

فيهما العالجمات النفسية القمائمة عىل التفكري الديني واملشماعر الديني ة ولكن  هذا 

 .ال ُيثبت صدور احلديث كام قلنما سراراً وتكراراً 

به أحٌد ونجح سما يطرحونه يف التداول  فإن  غماية، هذا كل ه لو ثبت أن ه قد جر 

الشعبي بضع قصص قليلة جداً ُتتماج هي إلثبمات علمي عندسما يتم  طرحهما ـ 

بل ال تكماد تثبت حديثماً نبوي ماً ضعيفماً فكيف ، بوصفهما دليالً ـ يف املحمافل العلمي ة

 بحديٍث سثل هذا؟!

ن  إن  املالحظ يف سما هو املتداول اليوم سن صيغة )دعماء نماد عليماً( أ :خامساا 

رة  بعض النماس يضيفون إليه أشيماء كثرية مل أعثر عليهما حتى يف املصمادر املتأخ 

ة ، التي أرشنما لبعضهما أعاله كام أن  بعضهم ذكروا أن  هذا احلديث يقرأ كذا سر 

ع فيهما النماس .. وهكذا، وكذا سرة لغرض آخر، للغرض الفالين وهذه أسور توس 

لة يف عرصنما احلمارض رةومل نعثر ع، والنرقر ، ليهما يف سصمادر حديثية ولو ستأخ 

واملطلوب جتن ب سثل هذه األسور التي قد تضيف إىل الدين سما لي  فيه دون دليل 

 .ولو ضعيٍف 

تبدو عليه آثمار ، وكذلك الشعر، إن  تركيب احلديث يف بعض املصمادر :سادساا 

ك سع حيث تشعر وكأن  ، السي ام سما ورد يف زاد املعماد للعالسة املجليس، االرتبماك

رت بمالقهر  لغة غري سأنوسة يف التعبري العريب وأدبي مات الدعماء اإلسالسي )تقه 

! وال ، والقهر يف قهر قهرك( وتشعر وكأن ك تقرأ واحداً سن طالسم دفع اجلن 

أدري هل هذه األدبي مات الدعمائي ة سوجودة يف تراث الدعماء الثمابت يف كتب 

؛ ملزاج القمارئ وتنب هه وعفوي ة سقمارنماته املسلمني ويف كتماب اهلل تعماىل؟! أترك ذلك
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 .إذ ال أريد أن أفرض انطبماعي عليه

والذي يبدو سن تأس ل ، يف دالالت هذا احلديث املنسوب :اَلرحلة الثانية

وال ، الشعر املنقول أن  الرواية ال تريد أن تثبت لعيل  عليه السالم واليًة تكويني ةً 

ل بمفهوسه  بل قد تم  إسقماط ذلك سن خالل ، اليومتريد أن تثبت سبدأ التوس 

وإال ، وسن خالل صيغة كتماب )زاد املعماد( تمارًة أخرى، سفماهيم صوفية تمارةً 

د: فماحلديث غماية سما يريد أن يقول ، إن  سعركة ُاحد قد قلبت األوضماع، يما حمم 

فنماد عليماً ألن  أداءه يكشف لك أن ه يقوم بمالعجمائب سن اجلرأة ، وإن ك يف ورطة

وسرتاه ُسعينماً لك يف سثل هذه الظروف الصعبة العصيبة ويف نوائب ، عةوالشجما

فكلمة )بواليتك( هنما ، نعم إن  كل هم  وغم  سينجيل بنرصة عيل  لك.. الزسمان

تعني النرصة بمقمارنمات وسنماسبمات الظروف الزسكمانية لنزول هذا احلديث 

 ..القديس املنسوب يف سعركة ُاحد

ل بمفهوسه فمالشعر ال يفيد شيئمًا سن س قوالت الوالية التكوينية وال التوس 

نعم سما ورد يف صيغة العالسة املجليس يف )زاد ، ولي  دليالً أسماسماً  ،املعمارص

ولكن ه أيضماً ـ كام قلنما ـ صيغة فريدة مل نجدهما يف غري هذا ، املعماد( يعطي ذلك

 .بل مل ينسبهما املجليس رصاحًة إىل أي  سعصوم، الكتماب أصالً 

ل فام سعنى أن يؤسر الرسول بل لو فر ض أن ه بمعنى الوالية التكوينية والتوس 

ل بعيل   واملفروض أن  الرسول هو املظهر ، صىل اهلل عليه وعىل آله وسل م بأن  يتوس 

داألتم  للو ل كذلك؟! تبدو القضية غري الية التكويني ة واحلقيقة املحم  ية وللتوس 

ل ، علي ماً هو نف  الرسولال سيام عىل سبنى سن يقول بأن  ، واضحة فهل يتوس 

 .بعيدًا عن اللغة الضبمابي ة، بنفسه وكيف؟! أسور ُتتماج لتوضيح أكثر

وسن الصعب جداً إثبمات صدوره ، إن  هذا احلديث ضعيٌف للغماية :والنتيجة
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ف سصمادر ووثمائق خمافية وداللة أغلب صيغه ال تفيد إثبمات ال ، سما مل تتكش 

ل بمعنماه املستخدم اليومالوالية التكوينية وال سفهو  .والعلم عند اهلل. م التوس 

 ربط )يا ليتين كنت ترابًا( باإلمام علي وشيعته  

 اْلربعني من ِف اْلية  ـ إن مل نكن خمطئني ـودنا إحساس وشعور را: السؤال

مَ إِ ﴿: لنبأة اسور ا َقِريباا َيْوَم َينظُُر اَلَْْرُء َما َقده ْت َيَداُه َوَيُقوُل الَْكافُِر نها َأنَذْرَناُكْم َعَذابا

. ﴾اَوَيُقوُل الَْكافُِر َيا لَيْتَنِي ُكنُت ُتَرابا ﴿: التحديد ِف قولوب. ﴾اَيا لَيْتَنِي ُكنُت ُتَرابا 

ليتني كنت موالياا ْليب  يا: هذا اَلعنى يكمن ِف قول الكافر يوم القيامة رّس  أنّ 

ا ممّ  ْلفوز باُجنان بدَّلا ؛ السالم تراب إمامي أمري اَلؤمنني عيل بن أيب طالب عليه

فهل هذا اإلحساس والشعور حمكوم . ةكنت فيه من اخلسان ِف دار الدنيا الفاني

 َّل؟ وة أة من الناحية الرشعيّ عليه بالصّح 

 وردت بعض الروايمات التي تشري إىل هذا املعنى يف تفسري هذه اآلية

وفقماً لقنماعمايت ـ أي  رواية  وبمراجعتي هلما مل أجد بينهما ـ، القرآنية الكريمة

ما سنمافية لظماهر اآلية القرآنية الكريمة، صحيحة وُتعمل رضبماً سن ، بل بدت يل أهن 

وفقماً ملقماربة كلمة تراب سع توصيف اإلسمام عيل ، التكل ف يف التعماسل سع ألفماظهما

هلذا فلم تثبت حجي ة هذه الروايمات القليلة جدًا سن ، عليه السالم بأيب تراب

 .لعدد حتى عىل نظري ة حجي ة خرب الواحد الثقةحيث ا

فإن  ذات اإلحسماس الذي تشعرون به ال ضري فيه ، وبرصف النظر عن ذلك

يف حد  نفسه سما دام اإلنسمان قد تعل ق إحسماسه بأسر صحيح يف نفسه وفقماً ملما ثبت 

لكن  املهم هنما هو أن ال ننسب سضمون هذا اإلحسماس إىل القرآن أو إىل ، لديه

فإذا ثبت سن الكتماب أو السن ة املعتربة أو سن دليٍل آخر ،  تعماىل بال بي نٍة أو دليلاهلل
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ة سضمون هذا الشعور الذي تشعرونه فيمكن نسبته إىل ، سعترب عندك صح 

وإال فال يصح  محله عىل كتماب اهلل أو التكل ف يف تطويع ، القرآن أو اهلل تعماىل

 ديني أو سذهبي أو ، فسريسهام كمان هذا الت، النص  الديني ألجله
ٍ
وإىل أي  فضماء

 .فكري أو ثقمايف انتمى

فة والعرفماء ـ فيام يقمال ـ أن يستشعروا بعض  وقد جرت عمادة بعض املتصو 

املفماهيم عند قراءة بعض اآليمات دون أن ينسبوا سضمون هذه املفماهيم إىل القرآن 

ال ُيصل هنماك حماٌل  حتى، لكن جيب التنب ه دوسماً ، وهذا أسٌر ال سمانع سنه، الكريم

ر ـ بمرور الوقت ـ أن  اآلية ُتكي ، سن التقمارن الكثري بني املفهوم واآلية فُيتصو 

 .عن هذا املفهوم

وقد راجت يف عرصنما كثرياً حمالة نسبة أشيماء إىل اهلل والرسول وأهل البيت 

ة بحج  ، وإن ام تسماحمماً وتسماهالً يف اإلثبمات، والصحمابة والتمابعني دون دليل سعترب

، وُيفرتض احلذر سن هذا األسر، حصول االطمئنمان القلبي العفوي ونحو ذلك

حتى ال نتبع الظن  ، والعمل عىل تكري  سرجعي ة الدليل يف كل  سما نقول ونعتقد

فإن  السمع ، وال نسري خلف سما ال علم لنما به، الذي ال ُيغني سن احلق  شيئماً 

وف قنما .. كام ورد يف اآلية الرشيفة ،والبرص والفؤاد كل  أولئك كمان عنه سسؤوالً 

 .بمن ه وسشيئته، اهلل وإي ماكم للقول الثمابت والعلم النمافع

 عدم إلزامّية قوانني اإلرث يف القرآنو ﴾يوصيكم اهلل﴿ تعبري  

 َكِر ِمثُْل َحظِّ اْْلُنثَينَْيِ َفإِن ﴿قال تعاىل: : السؤال ُيوِصيُكُم اهللهُ ِِف َأْوََّلِدُكْم لِلذه

نَِساءا َفْوَق اْثنَتنَْيِ َفَلُهنه ُثُلثَا َما َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدةا َفَلَها النِّْصُف َوِْلََبَوْيِه  ُكنه 

ْ َيُكن لهُه َولَد  َوَوِرَثُه َأَبَواُه  ها َتَرَك إِن َكاَن لَُه َولَد  َفإِن مله ُدُس مِم نُْهًَم السه ُكلِّ َواِحٍد مِّ
لِ
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ِه الثه  ُدُس ِمن َبْعِد َوِصيهٍة ُيوِِص هِبَا أَْو َدْيٍن َفِِلُمِّ ِه السه ُلُث َفإِن َكاَن لَُه إِْخَوة  َفِِلُمِّ

يًما 
َن اهللهِ إِنه اهللهَ َكاَن َعلِ ا َفِريَضةا مِّ ُْم أَْقَرُب لَُكْم َنْفعا  آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم ََّل َتْدُروَن َأَيه

يًما 
اَّلستحباب أو هل تفيد الوجوب  ة؟يتفيد هذه اْل ماذا (22)النساء:  ﴾َحكِ

 ؟نثينياْل عطاء الذكر مثل حظّ إل

 لست أدري أي  املنطلقمات هي التي دفعتكم إىل التسماؤل حول داللة اآلية

الكريمة عىل إلزاسية قوانينهما يف اإلرث؛ ألن  املنماقشني يف هذا املوضوع 

دون، ولكل واحد سنهم سنطلُقه؛ لكن ني سأ فرتض أن  الذي دفعكم للسؤال ستعد 

ما ال ُتوي داللًة إلزاسية حماسمة، فلم يقل:  هو كلمة )يوصيكم(؛ سن حيث إهن 

)يأسركم( أو نحو ذلك ممما يوحي بماإللزام، بل قمال: )يوصيكم(، وهو سما يوحي 

بأن ه نوٌع سن التوجيه األخالقي، كام ذكره بعض النماقدين. وسأقترص يف جوايب 

ة تثمار حوهلما يف قضي ة عىل هذا اجلمانب؛ أل ن  آيمات األرث توجد جوانب عد 

 اإللزام والتمارخيي ة وغري ذلك.

ولعّل الصحيح هو أّن كلمة )يوصيكم( هنا َّل تبطل استفادة العنرص 

 اإللزامي القانوين، انطالقاا من عّدة عنارص ملتقية، أذكر أبرزها:

فالن فالنمًا بكذا وكذا إن  كلمة )يوصيكم( تدل  يف اللغة عىل العهد. وّص   أ ـ

(، وذكر الراغب اإلصفهماين 117ـ  111: 27أي عهد إليه )انظر: لسمان العرب 

م إىل اآلخر بيشء يعمله اآلخر سقرتنمًا ذلك بمالوعظ  أن  الوصية تدل  عىل التقد 

(، ففيهما طلب يشء سن اآلخر، برصف النظر عن النقماش سع 851)املفردات: 

ط الوعظ، إذ قد يقمال بأن ه ال شماهد عليه سن الراغب اإلصفهماين يف رضورة رش

كالم العرب كام قيل. وهذا يعني أن  هذه الكلمة كام ُتتمل إلزام اآلخر بفعٍل سع 

قرن هذا اإللزام بوعظ، كذلك ُتتمل ـ عىل أبعد تقدير ـ عدم اإللزام، فال داللة 
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قوانني  فيهما عىل عدم اإللزام بمالرضورة حتى تكون شماهدًا عىل عدم إلزاسي ة

 اإلرث يف النص  القرآين.

ة ُيعلم سن القرآن  ب ـ إن  القرآن الكريم استخدم هذا التعبري يف سواضع عد 

ما  يْنَا﴿إلزاسي ة، وذلك سثل قوله تعماىل: نفسه وسن الرشع أهن  ْنَسانَ  َوَوصه  بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ

يْنَا﴿(، وقوله: 8)العنكبوت:  ﴾ُحْسناا.. ْنَسانَ  َوَوصه هُ  َْحََلتْهُ  بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ  َوْهناا ُأمه

(، 21)لقامن:  ﴾اَلَِْصريُ  إَِِله  َولَِوالَِدْيَك  ِِل  اْشُكرْ  أَنِ  َعاَمنْيِ  ِِف  َوفَِصالُهُ  َوْهنٍ  َعىَل 

يْنَا﴿وقوله سبحمانه:  ْنَسانَ  َوَوصه وله (، وق27)األحقماف:  ﴾إِْحَساناا.. بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ

 ِِف  اْصطََفيْنَاهُ  َولََقدِ  َنْفَسهُ  َسِفهَ  َمنْ  إَِّله  إِْبَراِهيمَ  ِملهةِ  َعنْ  َيْرَغُب  َوَمنْ ﴿تبمارك وتعماىل: 

ْنيَا نيَ  َلَِنَ  اْْلَِخَرةِ  ِِف  َوإِنههُ  الده اِْلِ  الَْعاَلنَِيَ  لَِربِّ  أَْسَلْمُت  َقاَل  أَْسلِمْ  َربههُ  لَهُ  َقاَل  إِذْ  الصه

ينَ  لَُكمُ  اْصطََفى اهللهَ  إِنه  َبنِيه  َيا َوَيْعُقوُب  هِ َبنِي إِْبَراِهيمُ  هِبَا َوَوّصه   إَِّله  مَتُوُتنه  َفاَل  الدِّ

عَ ﴿(، وقوله سبحمانه: 211ـ  212قرة: )الب ﴾ُمْسلُِمونَ  َوَأْنتُمْ  ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  رَشَ  الدِّ

ا بِهِ  َوّصه  َما يْنَا َوَما إِلَيَْك  َأْوَحيْنَا َوالهِذي ُنوحا  أَنْ  َوِعيَسى َوُموَسى ْبَراِهيمَ إِ  بِهِ  َوصه

ينَ  َأقِيُموا ُقوا َوََّل  الدِّ كنِيَ  َعىَل  َكرُبَ  فِيهِ  َتتََفره تَبِي اهللهُ إِلَيْهِ  َتْدُعوُهمْ  َما اَلرُْْشِ  َمنْ  إِلَيْهِ  جَيْ

مَ حَ  َما أَْتُل  َتَعالَْوا ُقْل ﴿(، وقوله: 21)الشورى:  ﴾ُينِيُب  َمنْ  إِلَيْهِ  َوََيِْدي َيَشاءُ   ره

ُكوا أََّله  َعَليُْكمْ  َربهُكمْ   ِمنْ  أَْوََّلَدُكمْ  َتْقتُُلوا َوََّل  إِْحَساناا َوبِالَْوالَِدْينِ  َشيْئاا بِهِ  ُترْشِ

اُهمْ  َنْرُزُقُكمْ  َنْحنُ  إِْماَلٍق   َوََّل  َبطَنَ  َوَما ِمنَْها َظَهرَ  َما الَْفَواِحَش  َتْقَرُبوا َوََّل  َوإِيه

مَ  الهتِي النهْفَس  َتْقتُُلوا قِّ  إَِّله  اهللهُ  َحره اُكمْ  َذلُِكمْ  بِاْْلَ  َتْقَرُبوا َوََّل  َتْعِقُلونَ  لََعلهُكمْ  بِهِ  َوصه

هُ  َيبُْلغَ  َحتهى أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالهتِي إَِّله  الْيَتِيمِ  َماَل   ََّل  بِالِْقْسطِ  َواَلِْيَزانَ  الَْكيَْل  َوأَْوُفوا أَُشده

ا ُنَكلُِّف   َذلُِكمْ  َأْوُفوا اهللهِ َوبَِعْهدِ  ُقْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا ُقْلتُمْ  َوإَِذا ُوْسَعَها إَِّله  َنْفسا

اُكمْ  اطِي َهَذا َوَأنه  َتَذكهُرونَ  لََعلهُكمْ  بِهِ  َوصه بَُل  َتتهبُِعوا َوََّل  َفاتهبُِعوهُ  ُمْستَِقيًما  رِصَ  السه

َق  اُكمْ  َذلُِكمْ  َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  َفتََفره  .(271ـ  272)األنعمام:  ﴾َتتهُقونَ  لََعلهُكمْ  بِهِ  َوصه
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دة التي ُتعطي أن  التعبري املشمار إليه  إىل غريهما سن اآليمات الكريمة املتعد 

ر يُ  ستخدم قرآنيماً يف األسور العقدية واإللزاسية أيضماً بشكل واضح وسكر 

يف اآلية الكريمة، وربام هلذا قمال وغمالب، األسر الذي يرفع سن احتاملي ة اإللزام 

بعض علامء التفسري والكالم بأن  الوصية سن اهلل تكليٌف وإلزام، فإن  كالسهم 

هذا ال دليل عليه إال أن يقصدوا أن  األدبيمات القرآنية قمائمة ـ ولو بنحو الغلبة 

 والكثرة ـ عىل استخدام هذا التعبري سن قبل اهلل يف اإللزاسمات.

 السمابقتني يصبح سعنى اآلية الكريمة: إن  اهلل عهد إليكم أن  وبضم  النقطتني

للذكر سثل حظ  األنثيني و..، فهو جيعل هذه املواريث والفرائض ممما أثبته اهلل يف 

عهده للنماس وللمؤسنني، فماهلل ذكر وبني  للمؤسنني بأن  للذكر سثل حظ  األنثيني 

أعطوا الذكر كذا وكذا، بل هو وغري ذلك، وهذا تقرير للملكيمات، فهو ال يقول: 

ه  ه األنثى وسما تستحقه الزوجة وسما يستحق  ه الذكر وسما تستحق  ر سما يستحق  يقر 

ر ذلك للنماس  الوالدان، فهو بنفسه ُيدخل يف سلكي ة الورثة هذه املقمادير، ويقر 

 .وُيعلمهم به

.. فهذا سثل آية اخلم ، حيث تفيد أن  سما نغنمه فأن  هلل ولرسوله واليتماسى و

ة، ال أن ه  اخلم  سنه، فهو يقوم هنما بإنشماء امللكي ة هلذه األصنماف الستة املستحق 

يعلن سلكي تنما للخم ، ويطلب سن ما أن نمل ك هذا اخلم  هلذه األصنماف الست ة، 

ق الغنيمة يكون  د ُتق  ل جيدًا، وهلذا يرى كثري سن الفقهماء املسلمني أن ه بمجر  فتأس 

ة للخم  فوراً، واملطلوب سن ما هو تسليم املمال مخسهما سلك األصنماف املست حق 

ه، فقد سل ك اهلل ـ وهو املمالك احلقيقي ـ هذا املمال هلذه األصنماف الست ة، ال  ملستحق 

، بل جيب علينما تسليمهم سما  أن ه يطلب سن ما أن نمل ك نحن هذه األصنماف اخلم ر

 سل كهم اهلل سبحمانه.



 ................................................... 175 

ق القريب والبعيد( سن سورة النسماء، لو تأسلنما سيماق آيمات اإلرث )السيما ج ـ

فتعبري )فريضة سن اهلل( الوارد لالحظنما احتفمافهما بام يفيد اإللزام بشكل واضح، 

بعد ذكر يف نف  اآلية يفيد اللزوم بنماء عىل تفسري الفريضة بمعنى الواجب. و

 ُيْدِخلْهُ  َوَرُسولَهُ  اهللهَ ُيطِعِ  َوَمنْ  اهللهِ ُحُدودُ  تِْلَك ﴿أحكمام اإلرث سبمارشًة قمال تعماىل: 

تَِها ِمنْ  جَتِْري َجنهاٍت   اهللهَ  َيْعصِ  َوَمنْ  الَْعظِيمُ  الَْفْوزُ  َوَذلَِك  فِيَها َخالِِدينَ  اْْلََّْنَارُ  حَتْ

ا ُيْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َوَيتََعده  َوَرُسولَهُ  ا َنارا ـ  21)النسماء:  ﴾ُمِهني   َعَذاب   َولَهُ  فِيَها َخالِدا

21). 

د بمالعذاب عىل سن تعد  حدود اهلل التي سنهما قوانني اإلرث فماآليما ت تتوع 

 بظماهر سطلع اآلية، وسن الواضح يف النص  القرآين أن  حدود اهلل ذات طمابع

يه قمال تعماىل:  ُبوا َوُكُلوا ..﴿إلزاسي يمنع تعد  َ  َحتهى َوارْشَ يْطُ  لَُكمُ  َيتَبَنيه  اْْلَْبيَُض  اخْلَ

يْطِ  ِمنَ  هوا ُثمه  الَْفْجرِ  ِمنَ  َودِ اْْلَْس  اخْلَ يَامَ  َأمِت وُهنه  َوََّل  اللهيْلِ  إىَِل  الصِّ  َوَأْنتُمْ  ُتبَارِشُ

ُ  َكَذلَِك  َتْقَرُبوَها َفاَل  اهللهِ  ُحُدودُ  تِْلَك  اَلََْساِجدِ  ِِف  َعاكُِفونَ  لنهاسِ  َآَياتِهِ  اهللهُ  ُيبنَيِّ
 لِ

َتانِ  الطهاَلُق ﴿سبحمانه:  (، وقمال285)البقرة:  ﴾َيتهُقونَ  لََعلهُهمْ   َفإِْمَساك   َمره

يح   أَوْ  بَِمْعُروٍف  ها َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َُيِله  َوََّل  بِإِْحَسانٍ  َتْسِ  أَنْ  إَِّله  َشيْئاا َآَتيْتُُموُهنه  مِم

اَفا  اْفتََدْت  فِيًَم  َعَليِْهًَم  ُجنَاَح  َفاَل  اهللهِ  ُحُدودَ  ُيِقيًَم  َأَّله  ِخْفتُمْ  َفإِنْ  اهللهِ ُحُدودَ  ُيِقيًَم  أََّله  خَيَ

 ﴾الظهاَلُِونَ  ُهمُ  َفأُولَئَِك  اهللهِ  ُحُدودَ  َيتََعده  َوَمنْ  َتْعتَُدوَها َفاَل  اهللهِ  ُحُدودُ  تِْلَك  بِهِ 

د أن  قوانني اإلرث التي جماءت يف سورة النسماء  (.111)البقرة:  وهذا كل ه يؤك 

يه قرآ  ني ماً.ذات طمابع قمانوين يمنع تعد 

كذلك فلنالحظ قوله تعماىل يف بدايمات سورة النسماء قبل أن يرشع يف بيمان 

ها َنِصيب   َجالِ للرِّ ﴿واملواريث بمالتفصيل، حيث قمال:  الفرائض  الَْوالَِدانِ  َتَركَ  مِم

ها َنِصيب   َولِلنَِّساءِ  َواْْلَْقَرُبونَ  ها َواْْلَْقَرُبونَ  الَْوالَِدانِ  َتَركَ  مِم  َنِصيباا َكثُرَ  َأوْ  نْهُ مِ  َقله  مِم
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ا (، فماآلية تثبت نصيبمًا، وهو يستبطن سنح احلقوق، فام 5)النسماء:  ﴾َمْفُروضا

لة بعد ذلك إنام هو كشف أو تعيني حلق  الرجل واملرأة  ره اآليمات املفص  تقد 

ما بمعنى سبيَّنماً كام سيأيت تفصيله  والوالدين واألبنماء يف املرياث، وجتعله سفروضماً إس 

رًا وسعي نماً يف  قماً، أو بمعنى سقد  اآليمات الالحقة، أو بمعنى ثمابتمًا وواقعمًا وستحق 

داً، وعىل املعنى األخري قمام تعبري الفرائض يف الفقه اإلسالسي لإلشمارة إىل  وحمد 

 املرياث وأحكماسه، فنجد الفقهماء يقولون: كتماب الفرائض واملواريث.

 اهللهُ  ُقلِ  َيْستَْفتُوَنَك ﴿ل تعماىل: خر سورة النسماء، حيث قماولننظر أيضماً إىل آ

 َوُهوَ  َتَركَ  َما نِْصُف  َفَلَها أُْخت   َولَهُ  َولَد   لَهُ  لَيَْس  َهَلَك  اْمُرؤ   إِنِ  الَْكاَللَةِ  ِِف  ُيْفتِيُكمْ 

ْ  إِنْ  َيِرُثَها ا َيُكنْ  مَل ها الثهُلثَانِ  َفَلُهًَم  اْثنَتنَْيِ  َكاَنتَا َفإِنْ  َولَد   هَلَ  إِْخَوةا  َكاُنوا َوإِنْ  كَ َترَ  مِم

َكرِ  َونَِساءا  ِرَجاَّلا  ُ  اْْلُْنثَينَْيِ  َحظِّ  ِمثُْل  َفلِلذه ءٍ  بُِكلِّ  َواهللهُ َتِضلهوا َأنْ  لَُكمْ  اهللهُ  ُيبنَيِّ  َشْ

(، فإن  التعبري بقوله: )أن تضل وا( يوحي أن  غري هذا فيه 251)النسماء:  ﴾َعلِيم  

ز احتاملي  ة اإللزام أيضماً.ضالل، وهو سما يعز 

ر بشكل حماسم سلسلة  فمالسيماق القريب والبعيد لنصوص اإلرث القرآنية يقر 

حقوق وسلكيمات ثمابتة ملن عي نتهم وتكل مت عنهم هذه النصوص، وهذا كل ه 

يعطي داللة عىل العنرص اإللزاسي النماتج عن إثبمات احلقوق واحلصص، ولي  

 عىل االستحبماب.

)يوصيكم( يف آيمات اإلرث ال يرض  بداللة إن  دخول تعبري  والنتيجة:

ة سن هذه النماحية،  نصوص اإلرث القرآنية عىل اإللزام القمانوين، بل هي دال 

 والعلم عند اهلل.

 !من الدرجة الثانية ًااملسلم مواطنغري بار اعتوآية البوانة   

 َا الهِذيَن آَمنُوْا َّلَ تَ ﴿: من قوله تعاىل نطالقاا ا: السؤال ن َيا َأَيه تهِخُذواْ بِطَاَنةا مِّ
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هل يفرتض أن يعيش أتباع اَلذاهب واْلديان التي  ،﴾..ُدونُِكْم َّلَ َيأْلُوَنُكْم َخبَاَّلا 

 سّمى اليوم؟!كًم ي، مواطنني من الدرجة الثانية ،يةا ل أقلّ متثّ 

 َا ﴿ :إن  هذه اآلية الكريمة ال تعطي هذه النتيجة، وذلك أن  قوله تعمال َيا َأَيه

ن ُدونُِكْم َّلَ َيأْلُوَنُكْم َخبَاَّلا َودهواْ َما َعنِتهْم َقْد َبَدِت اله  ِذيَن آَمنُواْ َّلَ َتتهِخُذواْ بِطَاَنةا مِّ

ْكرَبُ َقْد َبيهنها لَُكُم اْلَياِت إِن ُكنتُْم 
ِفي ُصُدوُرُهْم أَ الْبَْغَضاء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما خُتْ

ما  (228آل عمران: ) ﴾َتْعِقُلونَ  متنع عن جعل غري املسلم بطمانًة قد يفهم سنهما أهن 

يت للمسلم، والبطمانة سقمابل الظهمارة، وهي سما ييل البدن سن الثوب، وإنام سم  

الع غري املسلمني بذلك الطالعهما عىل البماطن، واملقصود بماآلية أن ال ُيسمح بماط  

م وسواقع ووزاراهتعىل أرسار املسلمني، وانضامم غري املسلم جليش املسلمني 

ماسة عندهم، ال ة وغريهما، يه يف سيام سع ترق  السلطة احلس  هذه املواقع العسكري 

سن أوضح سصماديق البطمانة التي وبعض الوزارات واملسؤوليمات اجليش و

 تكشف املسلمني ألعدائهم.

وهذه اآلية ال ختتص  بماجليش، بل تشمل سطلق استالم غري املسلم سنماصب يف 

يسمح له بماالطالع عىل أرسار األسور، حتى لو مل تكن هذه  الدولة اإلسالسية بام

املنماصب عىل صلٍة بماألسور العسكرية، سن هنما تأخذ هذه اآلية سكمانًة هماسة يف فقه 

، وقد استند إليهما غري واحد لتحريم السامح لألقل يمات الدينية ـ بل حتى ماتاألقلي  

ًة املذهبي ة أحيمانماً ـ بتسن م سنماصب يف الدولة ذات طما بع حسماس ورئي ، خماص 

 .سوضوع انضامم األقلي مات للقوات املسل حة

بل إن  بعض الفقهماء املسلمني استندوا هلذه اآلية لتحريم حتى بعض أنواع 

ة أو كماتبماً  الوظمائف عىل غري املسلم، سثل أن يكون عماسالً جيبي الرضائب الزكوي 

ـ سثل املماوردي وغريه ـ يف املحكمة يعني القمايض وهيئة املحكمة، وبعض العلامء 
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ذاً لألحكمام الصمادرة سن القضماء أو  ذهبوا إىل إسكمان أن يكون الذس ي سنف 

 .الوزارات ال ُسصدرًا هلذه األحكمام

 :لكن سبق أن ناقشنا هذا اَّلستدَّلل ِف دروسنا ِف فقه اُجهاد، انطالقاا من

سما يمكن  ،مان  اآلية قد ذكرت يف ذيلهما، وكذلك يف اآليمات الالحقة هلإ أوَّلا:

ه ال احلقيقي حلرسة جعل غري املسلم سن البطمانة، وهو أن  واملعيمار أن يمثل املالك 

، وسعه وسشقتهم يقرص  يف إفسماد أسور املسلمني، بل يرغب يف عنتهم ورضرهم

ًة هبذا النوع سن الكمافرين الذين خُي  شى سنهم الرضر والفسماد، تكون احلرسة خمتص 

ك هبذا امل  ، بأن يقمال: إن  أنفسهم يمكن تعميم احلكم للمسلمني عيماربل وبمالتمس 

تهم، لحق الرضر بماملسلمني سن بطمانتهم وخماص  سن يُ  اآلية طلبت عدم جعل كل  

 وال ُيسمح بماالطالع عىل أرسارهم، حتى لو كمان سسلاًم.

ليست سالكماً هلذا احلكم  (ال يألونكم خبماالً..) قوله تعماىل: إن   تقول:قد و

ـ ق بل بمعنى رشط االتصماف، واملقصود سن ذلك والتحق   بمعنى رشط الوجود

ص سالك املوىل سبحمانه هو سن شخ   وأن   ،احلكم عمام أن  بماالصطالح األصويل ـ 

هذا املالك  يف الصالة خريًا لك، فإن   هذا احلكم العمام، متماسمًا كام ُيقمال: صل  فإن  

ل  ة الكشف لي  سر سسؤواملوىل اآلقد أخذ عىل نحو رشط االتصماف الذي يتحم 

سن قوله: )ل عنه، فيام يكون األسر عماسماً بمالنسبة إىل املأسور، وليست اجلملة صفةً 

النهي عن اختماذ البطمانة خماص  بصنف خماص  سن غري  حتى يقمال: إن   (دونكم

 .(ال يألونكم خبماالً..)هم الذين ، واملسلمني

الك للحكم سن جهة أخرى، إن  املالك املربز إثبماتماً عىل نوعني: أحدمهما: س

ص احلكم، والفرق بني نوعي املالك هذين، أن   املالك  العمام، وثمانيهام: سالك خيص 

ل وإن بدا لنما غري ستحق   ق يف سورٍد سما، إال  أن هذا ال ينفي احلكم يف هذا يف األو 
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املالك كمان سالكماً للحكم العمام، وهذا سما ُيصل عمادًة يف  املفروض أن   املورد، ألن  

صدر فيهما احلكم بمالك االحتيماط املوجب لتوسيع دائرة التنجيز، املوارد التي ي

املوىل لو ترك تشخيص األسر آلحماد املكل فني لضماع عليه املالك أو ربام ضماع،  فإن  

وملما كمان هماسمًا ألزم اجلميع بماحلكم يف الدائرة األوسع كي يضمن ُتقق املالك، 

فون عدم وجود املالك كام وهنما ال يصح  القول بسقوط احلكم إذا اكتشف املكل  

هو واضح، عىل خالف احلمال يف املالك سن النوع الثماين حيث يدور احلكم ـ 

 خصوصمًا وعموسماً ـ سداره تبعماً ملما يراه املكل ف.

جماءت عىل نحو  (ال يألونكم خبماالً..): وإذا رجعنما إىل اآلية الحظنما أن  

نه كونه سن رشوط اإلخبمار اإلهلي للمسلمني برضر هؤالء، فيكون الظماهر س

ق، فلو أحرزنما ـ بزعمنما ـ سأل املوىل عنهما ال سن رشوط التحق  االتصماف التي يُ 

ته، ولو أعدنما النظر إىل اآلية سن عدم ذلك مل يسقط احلكم، بل يظل  عىل عموسي  

زاوية أخرى لالحظنما أن الذيل يف اآلية قد جيء به لتوسيع دائرة التنجيز عىل 

 صه.عليه، فمالصدر يف اآلية عمام، والذيل ال خيص  أسماس خطورة املحتمل، و

والتقعيدية ة هذا التفسري، وإن كمان سن النماحية الكربوي   إن   واُجواب:

مًا وعقالنيمًا وستداوالً يف التقنني البرشي، إال  أنه خالف الظماهر سن واألصولي ة  تماس 

د النبوي، الظماهر سنهما احلديث عن فئٍة كمانت سوجودًة يف العه ، فإن  هنما اآليمات

ة، فالحظ وأهن   قد بدت ﴿يف نف  اآلية قوله: ما كمانت ذات سواصفمات خماص 

، فإن ه واضح يف احلديث عن واقع خمارجي جلامعة ﴾البغضاء من أفواههم

الكمافرين أو املنمافقني آنذاك تتصف هبذه األوصماف وجيري إصدار احلكم عىل 

 .سكماشفتهما بماألرسار

بهوََّنُمْ  أُوََّلءِ  َأْنتُمْ  َها﴿ ه اآلية:هلذ تنيالالحق تنياآليوكذلك الحظ 
 َوََّل  حُتِ
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بهوَنُكمْ 
وا َخَلْوا َوإَِذا َآَمنها َقالُوا لَُقوُكمْ  َوإَِذا ُكلِّهِ  بِالْكِتَاِب  َوُتْؤِمنُونَ  ُُيِ  َعَليُْكمُ  َعضه

ُدورِ  بَِذاِت  َعلِيم   اهللهَ إِنه  بَِغيْظُِكمْ  ُموُتوا ُقْل  الَْغيْظِ  ِمنَ  اْْلََناِمَل   مَتَْسْسُكمْ  إِنْ  الصه

وا َوإِنْ  هِبَا َيْفَرُحوا َسيِّئَة   ُتِصبُْكمْ  َوإِنْ  َتُسْؤُهمْ  َحَسنَة   ُكمْ  ََّل  َوَتتهُقوا َتْصرِبُ  َيرُضه

يط   َيْعَمُلونَ  بًَِم  اهللهَ إِنه  َشيْئاا َكيُْدُهمْ  هذا  ، فإن  (212ـ  221)آل عمران:  ﴾حُمِ

ث عن مجماعة  الذين )سن املسلمني أو سن أهل الكتماب( املنمافقني السيماق يتحد 

رة ، وال ُتطلق التعليل يف دائرة التصوير الكيل  أو عىل صلة هبما كمانوا يف املدينة املنو 

النظري، وسعه فيلتزم بماحلكم ضمن هذا السيماق الذي يمنع عن إحراز انعقماد 

ن سن ، ويكفي احتامل قريني ته لالقتصمار عىل الإطالق يف صدر اآلية قدر املتيق 

ة عىل  ة واألذي  داللة اآلية، وهو الكمافر الذي خُيشى سنه العنت والرضر واملشق 

 .املسلمني

إن  اإلشكمالي ة األسماسي ة التي خييَّل يل أن ه وقع فيهما قطماع كبري سن بماحثي  ثانياا:

الفقه اإلسالسي يف تقديري، وهو يتعماسل سع نصوص اجلهماد يف القرآن الكريم، 

م ُتديده للسيماق النزويل )السيسيولوجي واألنثروبولوجي( الذي هي عد

جماءت فيه اآليمات، ال بمعنى عدم سراعماته لقضمايما أسبماب النزول ونحو ذلك، 

بل بمعنى عدم سراعماته ملنطق احلرب وقواعد الفرز االجتامعي والسيمايس الذي 

وص تقوم عليه هذه احلرب يف ذلك العرص. ويف تقديري فإن  سوضوع النص

القرآنية ال ينطبق أبدًا عىل كل  كمافر، ولتوضيح فكريت سن هذه النماحية بماختصمار 

 شديد، يمكنني القول:

إن  احلمالة التي كمان يعيشهما املسلمون يف العرص النبوي هي حمالة االنقسمام 

ة، فإذا نظرت يف  السيمايس إىل سسلم وغري سسلم، فهذه هي احلمالة الغمالبة العماس 

حيطني بماملسلمني فستجد أن  غمالبي تهم تتخذ سوقفمًا عدائي ماً سن غري املسلمني امل
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هذه الدعوة، فمن قمال: أنما سسلم فكأن ه يعمادي جمتمعه ويعماديه جمتمعه، والعك  

ماً فقط، بل هو سوقف سيمايس  صحيح. إن  الكفر يف هذا السيماق لي  سوقفماً عقدي 

ءات كمانت تقوم عىل أيضمًا سن اجلامعة اجلديدة؛ ألن  قواعد احلروب واالنتام

الدين والعقيدة يف تلك الفرتة وغريهما، عىل عك  حمال الثقمافة الغربية اليوم يف 

بعض املواقع. فماليوم، وبسبب نمط التفكري الغريب العلامين احلديث، تم  ختفيف 

حضور الدين يف احليماة السيماسية واالجتامعي ة، ومل يعد يمث ل هوي ة الفرد، بل 

تتمث ل يف وطنه )اجلغرافيما( سثالً، فيام صمار الدين عبمارة عن صمارت هوي ة الفرد 

وجهة نظر ثقمافي ة، متماسماً كوجهة نظري يف طريقة بنماء الفراعنة لألهراسمات، وهذا 

يشء خيتلف عن السمابق متماسماً، وعلينما أن ال نسقطه عىل السيماق التمارخيي ملما سىض، 

عي سيمايس انتامئي سن فلم يكن الدين سمابقماً وجهة نظر، بل هو سوقف اجتام

الدرجة األوىل بحسب األعراف والثقمافمات القمائمة آنذاك بني النماس، فلو فرضنما 

أن  كل  سسلم أو كل  سن ُيسلم اليوم ينتمي فوراً إىل تنظيم سيمايس جهمادي 

ب عدواين، فإن ك ستجد أوروبما ستتخذ سوقفمًا خمتلفماً  ف ستعص  إسالسي ستطر 

ة هلما نتمائج سيماسية  متماسماً سن كل سن ُيسلم؛ ألن   ل إىل انتامء وهوي  اإلسالم ُتو 

ة، وعندسما ال يكون األسر كذلك فسيبقى اإلسالم وجهة نظر ال  واجتامعي ة حماد 

 .تتخذ سنه احلكوسمات سوقفماً 

فة لوهج الدين يف احليماة يف الغرب، نالحظ  وبسبب النظرة العلامنية املخفِّ

ربية واإلسالسية كيف نشعر بأن ه خرج الفرق يف شخص يغري  عقيدته يف بالدنما الع

عن هوي ته وخرج عن اجلامعة وفك ك انتامءه، بينام ال يظهر األسر كذلك هبذه 

الدرجة لو غري  شخص دينه يف الغرب؛ والسبب هو أن  العقيدة الدينية يف بلداننما 

بينام العقمائد الدينية يف بعض  ،سما زالت متثل جوهر اهلوي ة االنتامئية للشخص



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 111

جتمعمات الغربي ة ال تعني يف الغمالب سوى وجهمات نظر شخصي ة فردية امل

ة.  خماص 

إذا قمال شخص اليوم بني العرب واملسلمني: أنما تركت اإلسالم والعروبة 

وأؤسن بمالصهيوني ة، و)هماجر( إىل الكيمان الغماصب وأخذ جنسي ًة )إرسائيلي ة( 

لرصاع القمائمة اليوم أن وانتمى لذلك املجتمع، فإن ه سن املنطقي يف ظل  حمالة ا

نعتربه خمائنمًا ونصن فه يف عداد األعداء؛ لي  ألن  ترك الدين هو عدواني ة 

بمالرضورة، وال ألن  احلصول عىل جنسية بلد آخر هو عدواني ة بمالرضورة، بل 

ألن  السيماق التصمارعي يف املنطقة يقوم عىل ثنمائية العروبة والصهيونية أو اإلسالم 

 .والصهيونية سثالً 

وهذا يعني أن  قواعد االنقسمام السيمايس يف املجتمع العريب بعد البعثة قد 

ت متماسماً، فلم تعد بني قبيلة وقبيلة فقط، بل بني جمموعة القبمائل وحركة دينية  تغري 

 ل واألخري يف حيماهتما.جديدة ختل ت عن انتامئهما القبيل بوصفه االنتامء األو  

ث دوسمًا عن الكمافرين بصفتهم أعداء نجد أن  القرآن الكريم يتحد   ،سن هنما

اإلسالم الذين ُيماربونه، وال يألون جهداً يف اإلرضار به وبجامعة املؤسنني؛ ألن  

هذه هي احلقيقة التمارخيية التي كشفت عنهما سواقف وسلوكيمات قريش سنذ 

اللحظة األوىل للبعثة، سن التضييق واحلصمار واألذية والتعذيب والقتل والطرد 

ة يف  سن الوطن، رة أكثر سن سر  إىل إعالن احلرب والغمارة وحمماولة غزو املدينة املنو 

سعركة أحد واألحزاب. هذا السيماق كل ه هو الذي نجده واضحمًا يف توصيفمات 

ث عنهم، وهلذا عندسما يشري للكمافر الذي ال  القرآن للكمافرين الذين يتحد 

ض للمؤسنني فهو يدعو للرب  به والقسط إليه والتعما سل سعه والوفماء بمالعهود يتعر 

والعقود سعه، ويسمح بدخوله بالد املسلمني فيعطيه األسمان؛ فلو كمانت املشكلة 
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سع اليهود هي سشكلة أصل دينهم فلامذا سمح هلم بمالبقماء عىل دينهم يف الفقه 

 اإلسالسي؟!

إن  املشكلة يف عدواني تهم وخيمانماهتم وتآسرهم سع املرشكني يف سعركة 

يف حلظة كمانت األصعب عىل املؤسنني يف تمارخيهم، وهم  األحزاب وغريهما

رة توشك عىل السقوط، هلذا كمانت سعمارك بني قريظة  يشعرون بأن  املدينة املنو 

وخيرب وغريهما.. إن  أبسط سراجعة تمارخيماني ة للسيماق التمارخيي يف عالقة النبي 

ظماهرة بخصوسه تكشف عن أن  النص القرآين كمان واضحماً يف سواجهته هلذه ال

سن الكفر ال ملطلق غري املسلم، وهلذا كمان يمدح النصمارى الصمادقني يف إيامهنم 

ويمدح أتبماع األديمان األخرى إذا آسنوا بماهلل واليوم اآلخر وعملوا الصماحلمات 

دون أن يشري إىل إيامهنم بمالرسمالة.. وإذا دخل سعهم يف نقماش فهو يف أصل الدين 

 كثري سن النصوص املكي ة.والقضي ة الديني ة كام هي حمال ال

ويف هذا الوضع، تصبح القراءة الفقهية ملجمل النصوص قمائمة عىل الفهم 

التمايل: إن  )كمافر املواجهة والرتب ص والعدوان( ال صلة لنما به وال والية بيننما 

وبينه، بل بيننما وبينه احلرب واجلهماد والغلظة حتى يكف  عن عدوانه ويرفع 

عن املسلمني، أسما غريه سن غري املسلمني فال عدواني ة تضييقه وضغوطه السلبية 

ة، بل كامل اللني واملسماملة، غماية األسر أن نما  بيننما وبينهم وال يوجد سيف وال شد 

 نرفض عقيدهتم ونعمل عىل نرش عقيدتنما ونحمي أجيمالنما سن فسماد

 ما.أيديولوجي ماهتم، كام يسعون هم حلامية أجيماهلم سن سما يعتربونه فسماد عقيدتن

ت قواعد اهلوي ة واملواطنة اليوم وقماست عىل غري املفهوم  وبنماًء عليه، فإذا تغري 

الديني، بل عىل املفهوم الوضعي والعلامين، ففي هذه احلمال سأكون يف نف  

اخلندق أمحل السالح إىل جمانب املسيحي القوسي والوطني والعرويب للدفماع عن 
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دسما يأيت هذا العدوان سن آخر بالدي وعريض وديني أيضماً سن العدوان، عن

ل سوضوعه متماسماً، فلم  علامين أو ديني؛ ألن  االنقسمام السيمايس واالنتامئي قد تبد 

تعد تشمله النصوص اجلهمادية القرآني ة، ومل يعد املسيحي بام هو سسيحي سوضع 

ة، بل  قلق عىل أوضماع املسلمني حتى ُيلحق هبم اخلبمال والرضر والعنت واملشق 

ى أجر(، صمارت تشمل ه نصوص الرب  والتعماون عىل اخلري وسبدأ )لكل  كبد حر 

 .وغري ذلك

وسن ثم  فماآلية التي نحن فيهما ال تشري إىل الواقع اجلديد يف اهلوي ة الفردية 

واالنتامئية وسعمايري االنقسمام السيمايس املعمارص، بل تشري إىل املبدأ )عدم السامح 

ة بحمال املسلمني  وأوطماهنم(. واملطلوب سن ما اليوم هو إعمادة بنفوذ العنمارص املرض 

إنتماج هذا املبدأ ضمن قواعد التصنيف املجتمعي والسيمايس اجلديد. وهنما قد 

ًا بماملسلمني ويعمل لصمالح الكيمان الصهيوين   ُيصبح تنظيم إسالسي سرض 

ة به لو أردنما محله عىل األحسن،  الغماصب ضمن نظري ة تأويلي ة اجتهمادي ة خماص 

عته سن أرسار احلرب سع )إرسائيل( سثالً تشمله اآلية، بينام يكون فتقريب مجما

حزٌب علامين أو سسيحي أو قوسي وطنيمًا وعروبيمًا ال خُيشى سنه عىل سصماحلنما يف 

ه إىل نشماطنما وتسليمه بعض  سواجهة العدوان اإلرسائييل، فال سمانع سن ضم 

 .األرسار واملنماصب سما دسنما سعه يف خندق واحد وال خشية سنه

هذه هي النقطة التي ُاريد أن أشري إليهما يف فهم النصوص القرآنية اجلهمادي ة 

ة، أرجو أن  ة )أو يف الغمالب( ويف إدارة حركة هذه اآلية القرآنية هنما خماص  عماس 

سهما بوصفهما سبدأ يف فهم النص  القرآين ، قد أكون وف قت لتوضيح فكريت التي أقد 

أ يمكن االستعمانة له بقمانون احتامل القرينية يقبل استثنماًء هنما أو هنماك، وهو سبد

لنما الكالم فيه يف كتمابنما املتواضع:  ، وفق سما فص  املتصلة سن السيماق التمارخيي احلماف 
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 )حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالسي(.

اآلية ال تدل  عىل حرسة جعل البطمانة سن غري املسلمني سطلقماً،  ن  إ :يلةواْلص

ة، هم أولئ ة خماص  سن سن هو  كل   ك الذين يكيدون بماملسلمني، ال أن  بل عىل حص 

ت قواعد املواطنة ـ كام يف  غري املسلمني يكيد بماملسلمني بمالرضورة، فلو تغري 

ت سعمايري احلرب بحيث خرجت عن  العرص احلمارض جزئي ماً عىل األقل  ـ وتغري 

يمي ز بني  املعيمار الديني إىل املعيمار القوسي أو الوطني، ففي هذه احلمال ال يوجد سما

سسلم وسسيحي يف الدولة، بل كام يمكن أن يكون املسيحي جماسوسمًا للدول 

ل هلم اخلدسمات يف بالدهم، هبدف  األجنبي ة يديل إليهم بأرسار املسلمني ويسه 

الكيد هلم واإلرضار هبم، كذلك يمكن أن يكون ذلك يف املسلم نفسه، والعك  

 صحيح.

م أن   ُيثبت حرسة انتسماب غري املسلمني هذه اآلية  سنه ال دليل ونستنتج ممما تقد 

إىل ويؤد ي كل  حقوق املواطنة يف بالد املسلمني ـ مم ن يندرج يف عنوان املواطنة ـ 

س سما مل يطرأ عنوان ثمانوي مات الدولة اإلسالسي ة واستالسه سنماصب فيهما، سؤس 

ولو نتيجة ذلك  كماخلوف ـ النماتج عن سعطيمات ـ سن إحلماقهم الرضر بماملسلمني

ما املسلم الذي ينتمي ملذاهب أخرى فمن الواضح أن   عىل املدى البعيد. وأس 

النصوص القرآنية متنحه كماسل احلق  أيضماً يف تويل  سنماصب وسسؤوليمات حكوسية 

 رسمية أو غريهما يف بالد املسلمني سما دام يعمل بمستلزسمات املواطنة اإلسالسي ة.

ما آيمات الوالء والرباءة سن غري املس لم فتحتماج ملنماسبة بحثي ة أخرى، نرتكهما أس 

لفرصة ثمانية. هذا كل ه برصف النظر عن نصوص احلديث الرشيف وسما فيه ممما 

 يتصل بحقوق غري املسلمني، وإال فمالبحث هنماك طويل جداً.
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 غري احملّجبة!املرأة يكّفر حديث نبوي   

 لت النبيه سأ امرأةا ما مدى صّحة اْلديث النبوي الذي يقول بأّن : السؤال 

 يخرجأ :قال هلام، فسالخرج من اإلأكيف صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم: )

 (؟ هل نفهم من هذا كفر اَلرأة السافرة؟!سالموخترجني من اإل ،ثالث شعرات

 ،احلديث املنترش بني النماس عىل الشكل التمايل: )سألت اسرأة الرسول

ة؟ فقمال  هلما: أخرجي شعرًة سن شعرك، فقمالت له: كيف أخرج عن الدين والعف 

لرياهما رجل، فتخرجني(، وبعد التفتيش مل أعثر عىل هذا احلديث يف أي  سن كتب 

، وربام يكون سن املخرتعمات الشمائعة بني  املسلمني، والظماهر أن ه لي  له أصٌل بني 

النماس. وقد أقر  بذلك بعض املعمارصين سن أهل السن ة سثل الشيخ علوي بن 

 قماف وغريه.عبد القمادر الس

بل إن  سضمونه غريب إذا قصد سنه اخلروج احلقيقي الفقهي عن اإلسالم، 

فكيف يكون إخراج شعرٍة سن شعرهما لرياهما رجل سوجبمًا للخروج سن 

اإلسالم، سع أن  املعيمار يف الدخول واخلروج سن اإلسالم هو التوحيد والرسمالة 

ت عليه النصوص العديدة وجرت عليه السرية ال نبوي ة؟! إذ سعنى ذلك كام نص 

ة.  ًة أخرى وتنتمي إليه، وإال فهي سرتد  أن ه جيب عليهما أن تعود إىل اإلسالم سر 

وطريقته تنسجم سع القول بتكفري سرتكب الكبرية بنماًء عىل أن  إظهمار هذا املقدار 

سن الشعر هو سن الكبمائر. هذا وقد يقصد سنه املبمالغة ولي  اخلروج احلقيقي، 

ما بعص  يماهنما هلل تعماىل خترج عن بيعة النبي  والتزام أواسره سثالً.أي إهن 

ر يف سصمادر احلديث وغري ثمابت إن  هذا احلديث املنسوب غري ستوف   ة:والنتيج

 عن رسول اهلل صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م.
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 اإلمام زين العابدين رأسه باجلدار على شهادة والده (نوح)  

 ث النوري ِف ة ِف كتاب دار السالم للمحّد اَلرويّ يكم بالرواية أا رم: السؤال

مام ىل اإلإشخصاا جاء  نّ أمن ناحية السند واَلتن؟ والرواية هي  271ص  1ج

 :يقول الراوي عليه السالم. مام اْلسنيوذكر له مصيبة اإل عليه السالم،اد السّج 

وسال سه أنفه وشّج رأفكس  ،مام قام عىل طوله ونطح اُجدار بوجههيُت اإلأفر

نقلت  ،ستاذشيخنا اْلاء. ة اْلزن والبكوخّر مغشياا عليه من شّد  ،ه عىل صدرهدمُ 

لعدم  ؛ج هلذا اللون من الرواياتالتي تروّ اَّللكرتونيّة حد اَلواقع أالرواية من 

 ني.قودمتم موفّ  ،رجو بيانكم بيشء من التفصيلألذلك  ،وجود اَلصدر ِف يدي

لنسبة إىل هذه الرواية:بما 

مل أجد ذكراً هلذه  ،يف حدود إسكمانمايت وسراجعمايت، وبعد التتب ع والتقيص   ـ 2

الرواية يف أي  سن كتب املسلمني بمذاهبهم، ال الكتب التمارخيي ة وال الكتب 

ث النوري املتوىف  عمام  هـ، أي 2112احلديثي ة، عدا يف كتماب دار السالم للمحد 

ر عنه سثل إسامعيل قبل سما يزيد قليالً عن القرن فقط، وعنه نقل س ن تأخ 

 (.182: 11األنصماري الزنجماين اخلوئيني املعمارص، يف )املوسوعة الكربى 

د يف هذا الكتماب برواية سما صح  عنده  ـ 1 ث النوري رمحه اهلل مل يتعه  إن  املحد 

بمالرضورة سن نماحية السند واملصدر ووسمائل اإلثبمات الصدوري، فذكره هلما ال 

عتقماده هبما بمالرضورة وبنمائه عليهما. كيف وسن املعروف أن  ُيعلم أن ه يرجع إىل ا

ص للرؤيما واملنماسمات وبعض احلكمايمات  نصوص وسروي مات هذا الكتماب املخص 

واملواعظ األخالقي ة اجلميلة، مل تستخدم يف اإلثبمات التمارخيي واحلديثي عند 

 العلامء والفقهماء وغريهم.

ث ال ـ 3 ره املحد  ة يصد  يف بعض نوري بماجلملة التمالية: )إن  سطلع هذه القص 
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الماملجماسيع للمتأخ   ..(، وهذا رين سما لفظه: روي عن عيل بن احلسني عليه الس 

ة يف أي  سصدٍر سن  ح أن ه مل يعثر عىل هذه القص  ث النوري يرتج  يعني أن  املحد 

سمًا، فهو  ثني، وإال لذكر سصدراً ستقد  خني وال املحد  سني، ال املؤر  سصمادر املتقد 

رين.خريٌ    له سن ذكر جمماسيع املتأخ 

ة مل يذكر  ـ 4 ث النوري هذه القص  إن  املصدر املجهول الذي نقل عنه املحد 

ث النوري نفسه، كام أن ه مل يذكر أي   هو اآلخر سن أين أتى هبما، وفقمًا لنقل املحد 

رهما بكلمة )روي( التي ال تفيد  ة، بل صد  سند وال حت ى جزء السند هلذه القص 

ر نفسه بمالصدور أيضماً.اعتقما  د صماحب املصدر املتأخ 

ة املتن هنما؛ انطالقمًا  وعليه ـ وبرصف النظر عن اجلدل القمائم يف سديمات صح 

ة غري ثمابتة وال سعتربة، وهي حدث تمارخيي  سن فكرة اجلزع وغريهما ـ فهذه القص 

د، والعلم عند اهلل.  غري سؤك 

 ن واهلالكالفرق بني العصر والتني يف اخلالص من اخلسرا  

 سورة العرص، وضع اهلل تبارك وتعاىل اإلنسان ِف دائرة اخلسانِف  :السؤال، 

وهي اإليًمن والعمل الصالح  ،ثم حّدد أربعة رشوط للخروج من هذه الدائرة

والتواِص بالصرب. أّما ِف سورة التني فقد رّد اهلل اإلنسان إىل  والتواِص باْلّق 

ومها  ،رتقاء عن هذه اَلنزلة السفىلط لالثم وضع رشطني فق ،أسفل سافلني

 ختالف ِف الرشوط؟اإليًمن والعمل الّصالح. كيف نفهم هذا اَّل

  نفهمه يف إطمار طبيعة البيمان العريب الذي ال يقوم عىل لغة فلسفي ة توحي هنما

بمفهوم الرشوط والعلل وتداخالهتما، فمالتوايص بماحلق  والتوايص بمالصرب 

ام سن سصماديق فريضة األسر بماملعروف أنموذجمان سن العمل الص مالح؛ ألهن 
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والنهي عن املنكر التي تعد  سن أبرز تطبيقمات العمل الصمالح عىل سستوى عالقة 

اجلامعة فيام بينهما، ولعل ه أرادت سورة العرص إبرازمهما ألمهي تهام، كام هي الطريقة 

ذكر اخلماص  بعد العمام  البيمانية البالغي ة العربي ة التي رشحهما علامء البالغة، سن أن  

 وبمالعك  قد يكون اهلدف سنه أحيمانمًا هو متييز هذا اخلماص وبيمان أمهي ته.

وسما ذكره علامء البالغة هو أسٌر وجداينٌّ نلمسه يف طريقة البيمان العقالئي ة 

عموسمًا حتى خمارج اللغة العربية، فأنت تقول: أكرم أوالدك والصغمار سنهم، 

كرام الصغمار سنهم. هذا فيام اكتفت سورة التني بماإلطمار وتريد الرتكيز عىل أمهية إ

العمام للعمل الصمالح كام اكتفت الكثري سن اآليمات األخرى هبذا اإلطمار، فال 

 تنمايف بني السورتني، بل هي أسماليب البيمان وطرائق التعبري واإلشمارة.

 معنى رّنات إبليس يف الروايات املأثورة  

 أيب عبد اهلل عليه السالم  لشيخ الصدوق عنل  كتاب اخلصالجاء ِف :السؤال

هبط إىل اْلرض، وحني اُ هلن يوم لعن، وحني أوّ ت: اإبليس أربع رنّ  رنّ )قال: 

اَلقصود هو ما  ب(.بعث حممد عىل حني فرتة من الرسل، وحني أنزلت أم الكتا

 ؟ته من حيث السندعىل فرض صّح  ثة ِف هذا اْلديبالرنّ 

ة هذه ا ة روايمات أو آثمار برصف النظر عن صح  لرواية، فقد وردت عد 

ة، وعند بعثة النبي،  أخرى أيضمًا يف رن مات إبلي  غريهما، كرن  إبلي  عند فتح سك 

 ويوم الغدير.

ُة:  نَّ واملراد سن ذلك أن ه صماح صيحًة حزينة، قمال ابن سنظور: )رنن: الرَّ

نَّ  ٍة.. ابن سيدة: الرَّ نَّ ينُة. يقمال: ذو رر ُة احلرز  يْحر ْرنماُن: الصيحة الصَّ ن نُي واإل  ُة والرَّ

(، 285: 21الشديدة والصوت احلزين عند الغنماء أرو البكماء..( )لسمان العرب 
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وقد تستخدم الكلمة يف الصوت غري احلزين يف لغة العرب، كام يظهر بمراجعة 

 كتب اللغة أيضماً.

ق سثل  فكأن  هذه الروايمات تشري إىل أن  إبلي  صماح بصوٍت حزين عند ُتق 

هذه األسور، يف تعبري واضح عن انتكماسته وفشله وخوفه ويأسه؛ ألن  بعثة النبي  

ة يضي ق عليه اخلنماق  سثالً تضي ق عليه اخلنماق بنرشهما التوحيد واإليامن، وفتح سك 

 يف حممارصة املؤسنني، وهكذا.

سثل هذه النصوص يريد أن يوصل لنما رسمالة كنمائي ة أيضمًا، وهي أن ه كل ام وكأن  

ق حدٌث إيامينٌّ عظيم أو سوقف أو واقعة تقوي  اإليامن والعدل والصالح، ُتق  

وُتضعف الكفر والظلم والفسماد، فإن  ذلك ُُيزن إبلي  وخطَّ الفسماد 

 واالنحراف، وُيفرح املالئكة واملؤسنني وخطَّ الصالح واإليامن والرشماد.

 ظاهرة السقط يف األحاديث الشريفة  

 ينيفی أصحابنا القم كان وجهاا ) :ارِف ترمجة الصفّ النجاش  السؤال: يقول ،

وعىل ما يبدو مل تستعمل  (،قليل السقط ِف الرواية ،راجحاا  ،ثقة عظيم القدر

قد اختلف العلًمء ِف من الرواة، و شخص آخر( ِف حّق قليل السقط)عبارة 

 فًم هو رأيكم بالنسبة هلذا التعبري؟صفار، لل تعديالا أو  اا اعتبارها جرح

 ،)مل ُاالحظ وجود خالف ُيذكر بني العلامء يف داللة كلمة: )قليل السقط

وهذه الكلمة نوع سدح يستبطن قدحمًا، فمالنجمايش يريد أن يقول بأن  الصفمار كمان 

قليالً سما ُيصل يف نقله للروايمات سقط، عىل خالف غريه مم ن تكثر هذه الظماهرة 

لصفمار عىل غريه، وإن كمان نف  عندهم، وهذا يعني أن  يف التعبري نوع تفضيل ل

وجود السقط ولو قليالً عنرص ضعف يف الرواية. وهذا يشبه قولنما: فالن رجل 
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حمرتم قليل األذية للجريان، فهذا سدح لكن ه يستبطن تعريضمًا به بأن ه يؤذي جريانه 

ما لو ُاريد سنهما الذم    قليالً جدًا سثالً عىل خالف غريه مم ن يكثر ُاذية اجلريان. وأس 

فقط لكمان يرجح أن يقول ـ بعد سلسلة املدح السمابقة ـ: ولكن ه قليل السقط يف 

ز فرضية املدح يف التعبري والتمييز اإلجيمايب عن  الرواية، فحذف كلمة )لكن ه( يعز 

ثني.  سمائر الرواة واملحد 

ة يف دراسة احلديث  وهذا التعبري الوارد يف حق  الصفمار يعد  سن التعمابري املهم 

م وعمليما ت نقله، فهو يوحي لنما بأن  السمائد أو شبه السمائد بني النقلة والرواة أهن 

يكثرون سن السقط، فرتاهم يسقطون سن احلديث كلمًة أو مجلًة أو سقطعمًا، ولو 

كمان ذلك لسهٍو أو غفلة أو غري ذلك بام ال يطعن يف عدالتهم وصدقهم سن حيث 

منما السقط للسند فقد يكون امل م يكثرون سن إسقماط املبدأ. وإذا عم  عنى أهن 

أسمانيد روايماهتم ويبقوهنما سرفوعًة غري ستصلة، وإن كمان الراجح بنظري أن  هذا 

التعبري )السقط( ينرصف عن هذه احلمالة، وأن ه إذا شمل السند فهو يعني سقوط 

ما غفلًة سثالً سن الراوي أو النماسخ، فبدل أن يقول: عيل بن  اسم راٍو يف السند إس 

عن أبيه، عن ابن أيب عمري.. قمال: عيل بن إبراهيم، عن ابن أيب عمري،  إبراهيم،

أو عمدًا كأن يسقط اسم شيخه سومهمًا أن ه روى احلديث سبمارشًة عن شيخ شيخه، 

وهذا سما ُيعد  أحد أبرز أشكمال التدلي  يف السند، كام هو سعروف يف علوم 

مًا لكي ال تفوهتم عبمارٌة سصطلح احلديث، وعليه فلم يكن النقلة بمالغي الدق ة دوس

أو مجلة أو سقطٌع سما يف املتن أو السند، بل كثري سنهم كمان سثل هذا سمائدًا يف نقله، 

 والصفمار يتمي ز بقل ة هذه الظماهرة عنده وفقماً لنقل النجمايش.

ماخ  وعمليمات السقط يف احلديث غمالبماً سما تكون يف جممال االستنسماخ؛ فمالنس 

قل، فيسقطون سطراً حيث ال ينتبهون إليه، وهذا يقعون يف سشماكل السقط يف الن
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ة، وهلذا جتد أن   كثري يف سشماكل النسخ عرب التماريخ، بل قد يسقطون أسطراً عد 

سشكلة التصحيف والسقط سن أعظم سشماكل تنماقل الكتب واملخطوطمات قدياًم، 

 محيد الضب ي بن هـ( يقول يف حق  عبيدة112وسن هنما نجد سثالً أمحد بن حنبل )

: 22عنده( )انظر: تماريخ بغداد  التصحيف فلي  وأسما أن ه: )قليل السقط،ب

 و..(. 722: 8؛ وسري أعالم النبالء 112: 21؛ وهتذيب الكامل 211
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 أزمة شرط العدالة يف إمام اجلماعة  

 اَلنظور ِف أمّهية من اُجًمعة لصالة ما الكريم شيخنا عليكم خيفى َّل: السؤال 

 من حدّ  الذي اإلمامي الفقه ِف اُجًمعة إمام عدالة رشط خيفى َّل كًم، اإلسالمي

 معنى تعريف ِف العلًمء اختلف فقد. اْلخرى اَلذاهب مع باَلقارنة غالباا  إقامتها

 من ومنهم، اَلرجع بعدالة وساواها اُجًمعة إمام عدالة رفع من فمنهم، العادل

 َّل إمامٍ  خلف الصالة من مثالا  متحّرجني اَلكلهفون فأمسى، أقّل  برتبةٍ  جعلها

 رأيتهم اَلؤمنني من جمموعة   اجتمع وإذا، العرشات خلفه صىّل  ولو، يعرفونه

 ليكون التقّدم من الكثري وحتّرج كًم، بأحدهم اَّلئتًمم من خوفاا ؛ فرادى يصّلون

 الرسائل ِف العادل تعريف فإنّ ، اإلمام عدالة مفهوم توضيح منكم أرجو. إماماا 

 قبل اَّلستغفار مثالا  يكفي وهل العصمة! َلفهوم بمقاربتها يوحي العمليّة

 معرفة ِف الظاهر ُحسن تفسري هو وما العدالة؟ استعادة ِف الصالة ِف الرشوع

 اخلصوص؟ هذا ِف اَلؤمنني تنصحون وبًمذا العادل؟

 وإذا أجزتم يل فإن ني أختلف ، هذا احلد  ال أعتقد بأن  القضي ة سقلقة إىل

سعكم يف أن  رشط العدالة قد حد  سن إقماسة صالة اجلامعة غمالبماً قيماسماً بماملذاهب 

فهنماك عرشات وربام سئمات اآلالف سن صلوات اجلامعة يوسي ماً تقمام عىل ، األخرى



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 158

سعكم  فال أجد نفيس سقتنعماً ، حتى وفقمًا لفقهي مات املذهب اإلسماسي، استداد العمامل

بأن  هذا الرشط قد ترك أثراً سلبي ماً عظياًم عىل سستوى أداء اجلامعة يف حيماة 

 .وإن كمان له تأثري بمالتأكيد، املسلمني

تبعماً ، إن  عدالة إسمام اجلامعة ـ بعيداً عن احلديث يف التمييز بني سراتب العدالة

قمايض إىل املرجع للمواقع الدينية سن إسماسة اجلامعة إىل اجلمعة إىل الشماهد إىل ال

يعني أن يكون هذا الشخص حممافظمًا عىل الواجبمات ، وويل  األسر ـ سفهوم بسيط

سمات وإثبمات ذلك ال ُيتماج إىل حمماكامت قضمائي ة شماق ة وال . الديني ة وتماركمًا للمحر 

وإن ام إىل سالحظة العنمارص التي توجب ، كام يفعل بعض املؤسنني، إىل هيئة حمل فني

نما نوايماه أو خفمايماه ، بكون هذا الشخص صماحلماً يف دينهالوثوق لإلنسمان  وال هتم 

فقد يرى رأيماً يف السيماسة أو ، وال قيمة ألخطمائه يف تشخيص األسور، وأرساره

لكن  حيماته األخالقي ة ، نختلف سعه فيه اختالفماً واسعماً .. األسن أو االجتامع أو

ة هي حيماة صماحلة ة احلمل عىل األحسن وا. العماس  لتامس العذر للمؤسن ونظري 

فلو رأيته يغتماب شخصماً ، تصلح هنما أيضماً لعدم إثبمات وقوعه يف املعصية

، فجماز له اغتيمابه، لعل ه ظلمه: وأقول، فبإسكماين أن أمحله ـ أحيمانمًا ـ عىل األحسن

فلست سضطراً ، أو لعل ه يرى سصلحًة يف إرشمادنما لفسماد ذلك الشخص

بل قد جتدين احتمل يف بعض األحيمان أن ه ، الرتكماب سوء الظن  يف هذه األسور

وسع ، اغتماب وهو غري سلتفت إىل كونه يغتماب هذا الشخص وإىل حرسة سما يفعل

وإن كمان عدم االلتفمات ، عدم التفماته قد يرى الفقيه أن ه مل يرتكب حراسماً 

، للمعصية حمال ارتكماهبما قد خيربنما يف بعض األحيمان عن نفسي ة سيئة عند الفماعل

 .هتذيبه الكماسل لروحه سن وجهة نظر علامء األخالق والعرفمانوعن عدم 

وال أن يكون أتقى أتقيماء ، لسنما نريد برشط العدالة أن يكون سعصوسماً ، إذن
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يصيل  ويصوم وُيعرف عنه ، بل أن يكون رجالً أو اسرأًة صماحلني، األرض

ومل يقم ، وال نعلم أن ه ارتكب سعصيًة سما، الصالح يف قريته أو سدينته أو سنطقته

ة عىل وقوعه يف املعصية بل لو ارتكب سعصيًة فإن  احلمل عىل ، عندنما دليل حج 

الظماهر يكفي عندسما نراه يف ليلة اجلمعة سثالً يدعو بدعماء كميل ويستغفر اهلل 

د لقلقة اللسمان فلسنما بحماجة لكل  هذا ، تعماىل ويظهر عليه آثمار التفماعل ال جمر 

د الذي يعيشه بعض املؤ م يدق قون يف األحكمام الرشعي ة؛ سننيالتشد   .ظن مًا سنهم أهن 

فإن  ، وسن هنما عندسما أدخل سسجداً وأجد العرشات يصل ون خلف شخص

م ـ حيث يعتقدون أيضمًا بلزوم العدالة يف إسمام املسجد ـ  األسر املنطقي أحيمانمًا أهن 

ون يف األسر أو غري عمار، يعتقدون بعدالته م مجيعماً سقرص  فني برشط واحتامل أهن 

تبعمًا لعددهم وسدى قرهبم سن ، العدالة أو نحو ذلك يغدو أيضماً احتامالً بعيداً 

 .كأن يكونوا مجيعماً أهل قريٍة واحدة أو سدينٍة واحدة أو حمل ٍة كذلك، اإلسمام

، عن الصالحأو رشعي ماً وعىل نظري ة كفماية ُحسن الظماهر بوصفه كماشفمًا نوعي ماً 

يبني سن ظماهر اإلنسمان ولبماسه وأدائه العمام إذ ؛ يكون األسر أحسن حماالً 

فام أكثر أصحماب اللحية ، وهذا ال يعني أن ه صمالح بمالفعل دائامً ، صالُحه

لكن يف هنماية األسر عندسما ال ، والسبحة وطأطأة الرأس املخمادعني واملنمافقني

فإن  حسن الظماهر يفيد الظن  القوي بصالح هذا ، تكون هذه هي احلمالة الغمالبة

ًة لو كمانت أسمارة رشعي ة عند سن يقول بكفماية حسن الظماهر، الشخص ، خماص 

 .تعب دي ة عنده

وال ُيسن بماملؤسن إذا مل تثبت عنده عدالة إسمام اجلامعة أن يصيل  فرادى لوحده 

بل يمكنه أن يصيل  ستمابعًة كام ، سما مل تكن هنماك خصوصي ة سما، والنماس يف مجماعة

حفماظماً عىل حرسة ، حماله غري سؤتم  هبذا اإلسمام ويكون يف واقع، هو التعبري الشمائع
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.اجلامعمات واملسماجد سعماً   ، سما مل يكن هنماك سزاحٌم أهم 

د يف هذه األسور :وخالصة الكالم وال التسماهل ، ال ينبغي لنما املبمالغة يف التشد 

ة، املفرط فيهما وعن ، بعيدًا عن الوسواس سن جهة، بل يتعماسل اإلنسمان بعفوي 

ولست ُاريد أن أنفي أن  بعض . يود الرشعي ة سن جهٍة أخرىاالستخفماف بمالق

لكن ني أتكل م ، اآلراء الفقهي ة توجب اإلربماك هنما لو ذهبنما سعهما بكل  تفماصيلهما

ة  .عن احلمالة الفقهي ة العماس 

ما وجهة نظري الشخصي ة املتواضعة فام أسيل إىل فهمه ـ بعد النظر يف ، أس 

وكالسنما هنما يف سعنى ، عة النصوص يف املقماماملوثوق بصدوره وداللته سن جممو

ال غري ـ هو أن يكون إسمام اجلامعة شخصماً غري فماسق ، العدالة عند إسمام اجلامعة

بمعنى أن ال يكون ـ عن علم وعمد ـ شمارب اخلمر أو زانيماً ، أو ستجماهرًا بمالفسق

مًا لوالديه أو سعما نداً للحق  أو تماركماً أو قماتالً أو ستهت كمًا أو سرابيماً أو سمارقمًا أو عماق 

أو تكون حيماته ، لكربى الفرائض كمالزكماة واحلج  والصالة والصوم ونحو ذلك

ال أن ه جيب أن يكون تماركماً .. ُيكمهما االنحراف عن التدي ن وااللتزام الرشعي

سمات وفماعالً جلميع الواجبمات سطلقماً بصغمائرهما وكبمائرهما بحيث لو ، جلميع املحر 

روف ـ بصغرية يف حلظة ضعٍف سقطت عدالته إذا مل نثبت أخل  ـ سع تدي نه املع

 .لنعيد عدالته إليه إثبماتماً ، توبته

وبني سما أفهمه بذهني القمارص ، هذا سما أفهمه سن رشط العدالة يف سثل املقمام

ولعل  سما فهمته سن ، وسما هو الفهم املنسوب إىل املشهور اختالٌف واضح

رص سكمارم الشريازي سن أن ه يميل النصوص هو الذي نقل شفماهمًا عن الشيخ نما

وهذا التخفيُف قد يظهر أيضماً سن كلامت بعض الفقهماء . لتخفيف سفهوم العدالة
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 .والعلم عند اهلل، عرب التماريخ

 نتهاء من الصالةاالد نااللتفات ميينًا ويسارًا عالتسليم أثناء   

 يلتفت يثبح الصالة َّناية ِف السنّة أهل بطريقة التسليم جيوز هل: السؤال 

 جيوز؟ َّل وأ الشخص ويسّلم، اليسار وإىل اليمني إىل

يسماراً يعترب سشهور فقهماء أهل السن ة أن  االلتفمات عند تسليم املصيل  يمينماً و 

ويستندون يف ذلك لبعض الروايمات التي سن أبرزهما خرب ، سن األسور املسنونة

 .(11: 1سمائي عبد اهلل بن سسعود املعروف عن فعل النبي  ذلك )سنن الن

 :أّما اإلماميّة

فلعل  املعروف بينهم أن ه يستحب  للمنفرد أن يوسئ أثنماء التسليم األخري  أ ـ

وذكر بعض ، إىل يمينه بعينه أو نحو ذلك بام ال ينمايف استقبمال القبلة بوجهه

ل ، الفقهماء أن  املسنون للمنفرد أن يسل م بال أي  التفمات أبداً وال إيامء والرأي األو 

وبعض العلامء مجع . هو سقتىض اجلمع بني بعض الروايمات التي وردت يف املقمام

ولك ، فلك أن تسل م سستقبالً القبلة بال أي  تعديل، بني الروايمات هنما بمالتخيري

رة العني اليمنى  .االلتفمات بمؤخ 

ما إذا كمان املصيل  إسماسماً  ب ـ فذهب بعض الفقهماء إىل أن ه يوسئ يف التسليم ، وأس 

وذهب بعض ، واستدل  له ببعض األخبمار، دون اليسمار، ة وجهه عن يمينهبصفح

 .العلامء إىل عدم الفرق بني اإلسمام واملنفرد يف أن  التسليم يكون إىل القبلة

ما املأسوم ج ـ فذكر بعض الفقهماء أن ه إن مل يكن أحٌد عىل يسماره أوسأ إىل ، أس 

واستدل  لذلك بروايمات ، اليسمار وإال أوسأ بتسليمة إىل اليمني وأخرى إىل، يمينه

دة فلعل  املراد هو ، ويبدو أن ه لي  يف الروايمات أن  االلتفمات بصفحة الوجه، ستعد 
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 .اإليامء بمالعني أو بمالوجه بام ال ينمايف االستقبمال

د ، وهذه األسور ترتبط كل هما بام يفعله املصيل  أثنماء التسليم الذي يأيت بعد التشه 

ما سما يفعله بعض املؤسنني اليوم سن ، ة عىل املشهوروالذي هو جزء سن الصال أس 

م بعد االنتهماء سن التسليم متماسماً  ثم يلتفتون إىل ، يقوسون بمالتكبري ثالث سرات، أهن 

فهذا ال ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركماته: قمائلني، اليمني ثم اليسمار ثم القبلة

ع أص، عالقة له هبذا املوضوع إطالقماً  فمن أراد اإلتيمان به فال ، الً وهذا مل يرش 

وإن ام بعد التسليم يستحب  ، يصح  أن يأيت به بقصد املرشوعي ة أو وروده يف الدين

، ثم الرشوع بتسبيحة الزهراء عليهما السالم، التكبري ثالث سرات سستقبالً القبلة

وأوثقهما سصدراً ، وأعظمهما ثوابماً وأجراً ، والتي تعد  سن أهم أنواع التعقيب

 أيضماً. وله أن يأيت بسمائر التعقيبمات الواردة، كام هو سعروف، اً وسند

 !التفسري الزمكاني لألفعال النبوّيةومع بني خلود األحكام اجل  

 بالظروف اْلخذ من إليه ما تذهبون بني تعارض من ترون هل: السؤال 

 )حالل اُجامع والشائع اَلتواتر القول وما بني، الترشيعيّ  الفعل لتأويل الزمكانية

 .والتقدير الشكر القيامة(؟ مع يوم إىل حرام وحرامه القيامة يوم إىل حالل حممد

ألن نما نتكل م يف الفعل ال يف النصوص القولي ة الواردة ؛ ال يوجد أي  تعمارض

فعلينما اجلزم بمالدائرة التي يدل  ، واألفعمال ُتتمل وجوهماً ، يف الكتماب والسن ة

ألن ه ؛ وشككنما يف أن ه هل صدر سنه هذا الفعل، فعالً  فلو فعل النبي  ، عليهما الفعل

ق الشك احلقيقي نتيجة  كمان سضطرًا أو ال؟ ففي هذه احلمال ال نستطيع ـ إذا ُتق 

ألن  النبي  ؛ سعطيمات تفرض االحتامل ـ أن نقول بأن  هذا الفعل جمائز سطلقماً 

ن و، بل البد  سن األخذ بمالقدر املتيقن بعد حصول الشك عندنما، فعله القدر املتيق 



 .................................................... 181 

ما غريه فال نستطيع ـ سن خالل الفعل ، هنما هو جواز هذا الفعل عند الرضورة أس 

جتد بعضهم يقول بأن  جلسة االسرتاحة يف سثل قد وهلذا ، نفسه ـ إثبمات جوازه

الركعة األوىل بعد السجدتني أو وضع اليمني قبل اليسمار عىل األرض عند 

ألن ه لو فعله النبي  فقد يكون ذلك لكونه ؛ ال ُيعلم استحبمابه، النزول للسجود

أو ال يقدر عىل الوقوف سن السجود ، سسن ماً ال يقدر عىل النزول إال هبذه الطريقة

لو فرضنما أن  الدليل الوحيد عىل هذين الفعلني هو ، فورًا إال بماالسرتاحة قليالً 

سنطقي ال لو جماء بشكل ، بل البد  سن تفتيت هذا االحتامل، فعٌل نبوي  سثالً 

وربام يكون تفتيته سن خالل إثبمات سعطيمات تمارخيي ة ، بشكل فريض وسوايس  

ة سن املعصوسني تقل ص ، ُتبعده عن أن يكون واقعي ماً  فكل ام كمان الفعل سرية سستمر 

 .الشك يف الدائرة وإال زاد

، جتد العلامء خمتلفني يف كيفي ة االستنماد حلركة اإلسمام احلسني ،وسن هنما

وبعضهم ُيرصهما بام إذا ، راهما سنطلقماً لرشعي ة كل  حركة تغيري ثوريفبعضهم ي

ة للمسلمني نيمابة عن النبي   عيمًا ملقمام اخلالفة العماس  وبعضهم ، كمان اخلليفة سد 

 .جيعلهما سن خصوصي مات اإلسمام عليه السالم وغري ذلك

يه علامء أصول الفقه بمالداللة الصماستة للفعل فيه ألن ه لي  ؛ وهذا هو سما يسم 

ن فيه، إطالق وال بيمان لفظي جيل  عمادًة  وهذا ال ، فالبد  سن األخذ بمالقدر املتيق 

، ألن نما ال نتكل م يف خلود احلكم الذي عرفنماه بمالفعل النبوي؛ ينمايف خلود األحكمام

بل نتكل م فيام هو احلكم الذي يمكن فهمه سن خالل الفعل النبوي ليكون 

 .تفسري سنطلقمات الفعل النبويوذلك نتيجة اختالفنما يف ، خمالداً 

وملزيد سن االطالع يمكنكم سراجعة كتمايب املتواضع )حجية السن ة يف الفكر 

ثت هنماك عن سسألة الفعل ، (111ـ  711: قراءة وتقويم، اإلسالسي حيث ُتد 
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وعليه فمن الالزم أخذ الظروف . النبوي وقوانني التعماسل سعهما وفهمهما

، ري الفعل النبوي واستخراج الداللة الرشعي ة سنهالزسكمانية بعني االعتبمار لتفس

ة  .وبعد ذلك نقول بخلود هذا احلكم املستنبط سن األفعمال النبوي 

 ..حكم اإلدغام يف القراءة واإلقامة واألذان  

 اهلل إَّل إله َّلأ أشهد قول أو، اهلل إَّل إله َّل أن أشهد قول: أصّح  أَّيًم: السؤال 

 واإلقامة؟ اْلذان ِف

كثري سن العلامء إىل وجوب اإلدغمام ـ ولو بنحو االحتيماط الوجويب ـ  يذهب

 و فيام إذا وقعت النون السماكنة أو التنوين قبل واحٍد سن حروف )ي ـ ر ـ م ـ ل ـ

وكمانت النون أو التنوين يف هنماية كلمة فيام حرف )يرسلون( يف بداية ، ـ ن(

ون غن ة الزم أو احتيماطي أي إن  وجوب االدغمام بغن ة وسن د، الكلمة األخرى

والشيخ ، والشيخ املنتظري، وهو سما يراه سثل السيد حمسن احلكيم، لزوسي

واملثمال ، والسيد حممد سعيد احلكيم وغريهم، والسيد حممد الروحماين، هبجت

 .عنيت سن نوع اإلدغمام بال غن ة، الذي ذكرمتوه هو سن هذا النوع

رين وإال أن  أغلب الفقهماء  وبعضهم يراه ، رصين ال يوجبون ذلكاملعمااملتأخ 

، والسيد اليزدي، سثل الشيخ فماضل اللنكراين، بنحو االحتيماط االستحبمايب

، واإلسمام اخلميني، والسيد حممد بماقر الصدر، والسيد أيب احلسن اإلصفهماين

والسيد حممد ، والشيخ جواد التربيزي، والسيد الكلبمايكماين، والسيد اخلوئي

، والسيد حممد حسني فضل اهلل، يد عيل السيستماينوالس، صمادق الروحماين

والشيخ الوحيد ، والشيخ حممد إسحماق الفيماض، والشيخ يوسف الصمانعي

والسيد حممود اهلماشمي ، والشيخ لطف اهلل الصمايف الكلبمايكماين، اخلراسماين

 .وغريهم
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يقع فإن  صدق التلف ظ بمالعربي ة حمرز ولو مل ؛ والرأي الثماين لعل ه الراجح بمالنظر

وال سوجب ، وال يعد  التلف ظ سن دونه غلطماً سن النماحية العربي ة، سثل هذا اإلدغمام

وسن هنما فماإلدغمام يف جواب ، حتى لو عد  سن حمماسن التلف ظ عربي ماً ، لرضورته

فتصح  اإلقماسة واألذان والقراءة وأذكمار ، لكن ه غري ستعني  ، سؤالكم هو األفضل

وإن كمان هو ، سن دون سثل هذا اإلدغمام، كالصالة الواجبة وغريهما ونحو ذل

 .األفضل واألضمن لتصحيح النطق العريب

 !﴾وال تقربوا الزنا﴿: احلّب العذري وبنيالتوفيق بني املمازحة و  

 النساء ومفاكهة العذري اْلّب  ِف بحثكم بني نوّفق ـ كيف 2: السؤال 

نَ ﴿: تعاىل قوله وبني، اْلجانب  مما وأمثاهلا اْلمور هذه تعّد  أَّل ؟﴾اَوَّلَ َتْقَرُبواْ الزِّ

 ِف الدائم العظيمة وسعيكم ُجهودكم وحتيّة الزنا؟ من القرب نطاق ِف يدخل

 .اْلقيقة طلب

 اْلرس تتعامل أن تريد ِف مقالة العالقات العاطفيّة أنك كالمك من أفهم ـ هل 1

، الشعور هبذا باَّلهتًمم واْلّب  العاطفة أحاسيس ِف شباهبا الواقع مع الشيعيّة

 سبيل تسهيل عىل والعمل، للزواج اَلؤّقت السلبيّة النظرة ترك خالل من وذلك

 أيضاا  أّنك ترى أو، والشاّبة الشاّب  لدى الشعور هذا إشباع ليتمّ ، به العمل

 زواج إىل اْلاجة ودون ضوابط وفق والشابة الشاب بني العاطفيّة العالقة تسهيل

 مؤّقت أصالا؟

يمكنني القول بأن  النهي عن ، حظتكم الكريمةبعد شكركم عىل سال

 :االقرتاب سن الزنما ُيتمل سعنيني

إذ النهي عن اليشء بصيغة النهي عن ، إن ه هنٌي عن الزنما نفسه: اَلعنى اْلّول
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االقرتاب سنه يكون آكد ـ يف لغة العرب ويف اللغة العرفي ة أيضماً ـ يف التحريم 

: مال اليتيم إال بمالتي هي أحسن )األنعمامسثل النهي عن االقرتاب سن س، واملنع

: والنهي عن اقرتاب املرشكني سن املسجد احلرام )التوبة، (11: واإلرساء، 271

: والنهي عن االقرتاب سن الفواحش سما ظهر سنهما وسما بطن )األنعمام، (18

وسن هذا . (11: والنهي عن االقرتاب سن الصالة حمال السكر )النسماء، (272

كام ورد يف ، فهو تعبري بليغ أكثرر تأكيداً سن ُتريمه، جتنماب اليشءالبماب األسر بما

 .(12: )املمائدة ﴾.. َفاْجتَنِبُوهُ  ..﴿: ُتريم اخلمر بصيغة

اترك : فأنت عندسما تريد أن تبمالغ يف ُتريم اليشء وهني اآلخر عنه تقول ـ بدل

ماد عنه وتريد بذلك هنيه عنه وحثه عىل االبتع، ال تقرب التدخني: التدخني ـ

ين يف سثل هذا الرتكيب إىل أن  ، نفسه وهلذا أملح غري واحٍد سن الفقهماء واملفرس 

ولي  ، النهي عن االقرتاب سن الزنى أو غريه سبمالغة يف النهي عن اليشء نفسه

م هو االقرتاب م هو نف  الفعل الذي هو الزنما أو دخوهلم ، املحر  بل املحر 

 .لاًم وعدوانماً أو فعل الفواحشاملسجد احلرام أو أكل سمال اليتيم ظ

ال يكون يف هذه اآلية سما ، وبنماء عىل هذا الفهم للنهي عن االقرتاب سن اليشء

فإن  املحمادثة بني الرجمال والنسماء واملامزحة والعالقمات ؛ يشري إىل سوضوع بحثنما

فقهماء مجهور العماطفي ة العفيفة سهام كمانت ليست زنى بماملعنى الرشعي عند 

 .املسلمني

أن يكون النهي عن االقرتاب سن الزنى تعبريًا آخر عن دعوة  :َلعنى الثاينا

بحيث ، اإلنسمان لكي يتجن ب كل  يشء يفيض دائاًم أو غمالبماً ويف العمادة إىل الزنما

أو هو هنٌي عن ، يصبح اإلنسمان سعه عىل قماب قوسني سن وقوعه يف هذه الفماحشة

ة وُتقيق االتصمال اجلنيس بني االقرتاب سن املراتب الضعيفة لتنشيط الغريز
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م أو اللم  بشهوة أو التحمادث بشهوة ، الرجل واملرأة سثل النظر الشهوي  املحر 

 .فهذا قد يصدق عليه أن ه اقرتاب سن دائرة الزنى سثالً ، أو نحو ذلك

د املرور يف الطريق بجمانب اسرأٍة يصدق : وبنماًء عىل هذا التفسري نسأل هل جمر 

سن الزنى يف النظر العريف والعقالئي؟ بمالتأكيد ال )إال عند عليه أن ه اقرتاٌب 

شخٍص يعماين سرضمًا أو عقدة جنسي ة سعي نة أو يعيش يف جمتمع سغلق للغماية 

بحيث تكون رؤية اسرأة بمالنسبة إليه ـ ولو كمانت سماترًة لبدهنما ـ بمثمابة رؤية فيلم 

) يقبل كون سثل  وال أظن  أحداً ، إبماحي! وسثل هذا الشخص له حكمه اخلماص 

نَ ﴿: ذلك سشموالً لقوله تعماىل كام أن  ارتبماط . (11: )اإلرساء ﴾ىَوَّلَ َتْقَرُبوْا الزِّ

رغم أن  زنى املحمارم أسٌر ، اإلنسمان بمحمارسه يف البيت لي  اقرتابماً سن الزنى

ألن  العرف والعقالء ال يقولون بأن  هذا النوع سن االرتبماط ؛ سوجود بمالفعل

وكذلك احلمال يف نف  حممادثة . إىل الزنى وإن أفىض أحيمانماً نمادرة يفيض يف الغمالب

فإن  هذا ال يقول أحد بأن ه اقرتاٌب سن ، الرجل واملرأة سع عدم املفماكهة واملامزحة

 .الزنى

ما تعبري آخر عن النهي عن  ما أن نفهمهما عىل أهن  إن  سسألة القرب سن الزنى إس 

ما تعبري، الزنى نفسه عن جتن ب كل  يشء يفيض غمالبماً أو دائاًم إىل  أو نفهمهما عىل أهن 

ف الوقوع يف الفماحشة، الزنى نفسه ألن   ؛بحيث يكون اإلنسمان سعه عىل رُشُ

هل غمالبماً : وهنما نسأل، )تقربوا( سعنماهما العريف هو أنكم تصبحون عىل سقُربٍة سنه

ملرأة عرب وعمادًة ـ وأتوق ف عند كلمة غمالبماً وعمادًة ـ تفيض املحمادثة بني الرجل وا

التلفون أو وسمائل االتصمال احلديثة أو املامزحة التي ال ُتتوي أي  يشء سثري 

وال يكون يف تعماطي الطرفني سثريات جنسي ة أو ترقيق صوت أو ، بطبعه

بل تكون العالقة سلؤهما االتزان واالنضبماط يف ، تلميحمات أو سما شمابه ذلك
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ذلك سوجبماً غمالبماً أو دائاًم هل يف هذه احلماالت يكون .. املسمائل األخالقي ة

للزنى؟! وهل يفهم العرف والعقالء أن  هذا اقرتاب سن الزنى بحيث صمار 

ماً يقوم عىل االحرتام  اإلنسمان قريبماً سنه؟! وهل أن  حب  شماب لفتماة ُحب ماً عذري 

والتعبري األخالقي عن املشماعر سع األخذ بعني االعتبمار سمائر اخلصوصي مات 

سنما وخوفنما سن أن  جتويز ذلك  الرشعي ة هو اقرتاٌب  د توج  مًا أو هو جمر  سن الزنما حق 

فأرجو ، قد يستغل ه الشبماب لتربير اقرتاهبم سن املعصية )وفرق بني األسرين

 التنب ه(؟!

وللزم ُتريم اخللوة بماألجنبي ة ، لو كمان كذلك للزم ُتريم االختالط سطلقماً 

، سماسي ةالسيام عند اإل، ملسألتنيسع أن  مجهور الفقهماء عىل التجويز يف ا، سطلقماً 

والسبب هو أن ه ال أحد يفهم سن النهي عن االقرتاب سن الزنى فكرة قطع 

ولو كمان هذا سطلوبماً ، العالقمات كلي مًا بني الرجمال والنسماء والفصل التمام بينهام

م القرآن عىل النسماء اخلضوع بمالقول؟ بل كمان جيدر ُتريم أصل الكالم  فلامذا حر 

وكمان ينبغي ُتريم نف  املحمادثة ، ل واملرأة إال عند احلماجة والرضورةبني الرج

زه القرآن الكريم لنسماء النبي  صىل  اهلل ، بينهام ولو سن وراء حجماب خالفماً ملما جو 

 .عليه وعىل آله وسل م

إن  فرض املسألة التي ذهبنما فيهما للقول بماجلواز هو أن  هذه املحمادثمات املبمارشة 

احلديثة أو هذه املامزحمات أو هذه العالقمات العماطفي ة قد أو عرب الوسمائل 

بحيث مت ت سراعماة الضوابط ، انضبطت ملختلف أشكمال االنضبماط الرشعي

.. ويف هذه احلمال كم هي النسبة املئوي ة سن هذه املحمادثمات أو، الرشعي ة األخرى

ما لو كمانت ال تزيد عن واحد بمامل ، مائة سثالً التي تفيض إىل الزنى يف اخلمارج؟ إهن 

فلي  األسر دائمي ماً وال غمالبيماً وال عماديمًا حتى يفهم العرف والعقالء سنه أن  كل  
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بل عىل اإلنسمان أن يكون عىل ، حممادثة أو مممازحة أو سود ة هي اقرتاٌب سن الزنى

فإن الحظ أو الحظت أن  هذه العالقة هبذه الطريقة سع هذه ، نفسه نماظرًا بصرياً 

فعليهام التجن ب فوراً ، ب تدفعهام لالقرتاب سن الزنى أو نحوهالفتماة أو هذا الشما

وإال ـ كام هو الغمالب عند سراعماة سمائر الضوابط الرشعي ة ـ فال ، ويلزسهام الرتك

 .والعلم عند اهلل، سوجب للتحريم يف هذا املجمال

وإن كمان انتهماج ، وهبذا يتبني  أن نما ال نربط املوضوع بمسألة العقد املنقطع

سع ، سن هذا النوع لضامن عدم حصول يشء غري رشعي هو أسر جي د سبيل

وقد أرشُت ، رضورة أن ال تكون هنماك نتمائج سلبي ة قد تقع نتيجة العقد املنقطع

 .لذلك يف سقمالتي حول العالقمات العماطفي ة

ق بوجود ُحب  عذري أسماسماً ـ كام جماء يف )استفتماءات ، نعم سن ال يصد 

ام  (117: السي د السيستماين سن توصيف احلب  العذري واحلب  العفيف بأهن 

وهو ، حسب تعبريه ـ فهذا خمتلف سعنما يف سصداق القضي ة، أوهمام وخيماالت

، وهذا يشٌء آخر، تشخيص صغروي ولي  فتوى أو استنبماط سن نصوص

عي أن  الغمالب يف احلب  بني الشبماب والفتيمات اليوم هو احلب   ونحن ال ند 

ما أن ه أوهمام وخيماالت فال يبدو يل هذا التوصيف ، ه قليلبل نقول بأن  ، العذري أس 

بل الصحيح هو سما أجماب به السيد حممد حسني فضل اهلل ، صحيحمًا عىل إطالقه

دة سن أن  احلب  بني الشماب  والفتماة وكذا املحمادثة ولو عرب  يف سواضع ستعد 

ة رشط اخلضوع للضوابط الرشعي  ، وسمائل التواصل احلديثة صحيح وجمائز

وكالسنما كل ه يف العنوان  .وإن كمان ال ينصح بذلك حسب رأيه رمحه اهلل، احلماسمة

يل عىل سستوى اجلواز واحلرسة ال الوجوب أو االستحبماب كام أن  حصول . األو 

ال يوجب ، احلرام أحيمانمًا نتيجة بعض العالقمات كحصول الشهوة هنما وهنماك
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خروج اإلنسمان سن بيته إىل  فإن  ، بل يوجب التقييد فقط، ُتريم أصل املوضوع

سة وخروج املرأة يوجب ، الشمارع يغلب فيه عند كثريين أن يقع سعه يف نظرة حمر 

سة ما ليست ، وقوع اآلخرين يف نظرة حمر  فراجع نفسك لتدرك كم هي النسبة وأهن 

بمالقليلة بني النماس؟ وسع ذلك مل ُيكم الفقهماء بحرسة اخلروج ال للرجل وال 

سمات أثنماءه بل أجمازوه، للمرأة  .سبي نني عدم جواز فعل كذا وكذا سن املحر 

اً يف إدارة سثل هذه املوضوعمات، نعم عدم اخللط  وهو، هنماك يشء سهم جد 

فلي  لنما ، بني اجلمانب الرشعي واجلمانب التوجيهي والتحذيري واإلرشمادي

د أن نما نخماف أن لو حل لنما أن ُيستغل  التحليُل سوءر   ُتريم سما أحل  اهلل ملجر 

ونجح ، فمالقرآن الكريم قد استخدم ستشماهبماته ذوو األغراض السي ئة، استغالل

وكمانت بعض نصوصه سوجبًة ـ بترصُيه هو نفسه ـ لضالل ، كثري سنهم يف ذلك

 :فمالوظيفة هنما تقوم عىل سزدوج، بسبب سوء صنيعهم وتعماسلهم؛ بعض النماس

اهلل عندسما يثبت  وعدم ُتريم سما أحل  ، بيمان املوقف الرشعي بكل  وضوح ـ 2

 .لنما أن ه قد أحل ه اهلل

إرفماق البيمانمات الرشعي ة الرتخيصي ة هذه بسلسلة سن التوجيهمات الدائمة  ـ 1

والتحذيرات الرتبوية واألخالقي ة التي ُتماول أن ُتمي الشبماب والفتيمات سن 

خطر أنفسهم بماستغالل احلالل الرشعي للوصول إىل احلرام وهم ال يشعرون 

وإعمادة تذكريهم دوسمًا بأن  هذا احلالل سرشوٌط برشوط رشعي ة عليهم ، أحيمانماً 

بل ، وتأكيد تربيتهم عىل أن  الدين والتدي ن ليسما احلالل واحلرام فقط. التنب ه هلما

مهما سسماحة واسعة سن التوجيهمات وااللتزاسمات الرتبوية واألخالقي ة واالجتامعية 

هما جزء سن الربنماسج اإلهلي لصنماعة املجتمع لكن  ، ولو مل تبلغ حد  اإللزام القمانوين

 .الصمالح والفرد الصمالح
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ل فقهية قمانوني ة ة يف اخلطماب األو  بينام هي يف اخلطماب الثماين توجيهي ة ، واملهم 

، وعندسما يرتافق اخلطمابمان دوسمًا لتمثيل خطمابنما الديني العمام، تربوية وفقهية سعماً 

ة وسالسةفسيكون أداء املفهوم الديني املتصل هبذه  فال نكون ، القضية أكثر صح 

طنما يف ُتليل احلرام بسبب خمماوف ذاتية عندنما طنما يف تسهيل أسر ، قد تور  وال تور 

بل سماعدنماهم عىل توظيف احلالل بطريقة سليمة وصحيحة ، احلرام لآلخرين

ظرة ق  فهذا قد يقرتب سن سثمال حث نما النماس عىل الزواج سع علمنما بأن  تسعة ، وير

جني يرتكبون احلرام الرشعي يف عالقماهتم سع بعضهموتسعني  ، بماملمائة سن املتزو 

يدعونما حلث هم وإرفماق هذا  وفهل هذا يدعونما للتوق ف عن حثهم عىل الزواج أ

احلث  بمالتوجيهمات الالزسة التي تضمن أقل  قدر ممكن سن النتمائج السلبي ة النماجتة 

هذه هي قنماعتي الشخصي ة  عن سوء تطبيقهم هلذه السن ة اإلهلي ة احلسنة؟

 .والعلم عنده سبحمانه، املتواضعة يف هذا املوضوع ويف كثري سن أسثماله

ما سما جماء يف السؤال الثماين أعاله عت يف سقمالتي املشمار إليهما عىل ، وأس  فإن ني شج 

م األرس املسلمة هذا احلب  بني الشبماب والفتيمات وتسعى خللق جو  ، أن تتفه 

 يمكن سواجهة الظماهرة يف اخلمارج كلي ماً ـ لضامن رشعي ة سنماسب ـ السيام حيث ال

تهما وسالستهما األخالقي ة  .بأي  طريقة ممكنة وسرشوعة، هذه العالقة وصح 

 حكم تزّين املرأة يف نفسه  

 الشعر؟ صبغ أو اْلّف  يمكن هل: السؤال 

م جتوز خمتلف أشكمال التزي ن للمرأة سما مل يلزم سنه رضر حمر   ،سن حيث املبدأ

بل تزي ن املرأة يف نفسه أو لزوجهما أسٌر ، عىل البدن أو يكون فيه إرساف أو تبذير

؛ إن ام املشكلة يف إبداء الزينة أو الترب ج هبما، قد يكون ممدوحمًا يف كثري سن األحيمان
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سه القرآن الكريم وهو الظهور هبما أسمام األجمانب وغري الزوج ، فهذا هو سما حر 

سن الزينة مم ما حكم بجواز إظهماره بعض الفقهماء سن  عدا سما استثني، واملحمارم

سثل اخلماتم املتعمارف يف يد النسماء ـ كخماتم اخلطوبة والزواج ، حيث املبدأ

 .)املحب ( ـ أو الكحل املتعمارف بني العجمائز

فلو عرضهما ، والبد  يف أي  عمل تقوم به املرأة أن يصدق عليه عنوان التزي ن

فإن ه ال يصدق ، ة جتميل لتعيده لوضعه الطبيعيثم أجرت عملي  ، حرق يف وجههما

ثنما عن هذا املوضوع ، عرفماً عنوان إبداء الزينة أو الترب ج بزينة وقد سبق أن ُتد 

، السؤال رقم: 118: 2انظر: إضماءات يف الفكر والدين واالجتامع ) أيضماً 

251.) 

 الزواج من أخت األخت بالرضاعةحكم   

 فهل، الرضاعة من أختي فأصبحت، أجنبيّة تبن مع أّمي أرضعتني: السؤال 

 أختها؟ من أتزّوج أن ِل جيوز

ألن ه جيوز إلخوة وأخوات ؛ جيوز ذلك عىل املعروف بني الفقهماء ،نعم

بعد ، املرتضع أو املرتضعة نكماح صماحب اللبن واملرضعة وأوالدمهما وبنماهتام

م مل يتشماركوا يف الرضماعة سعهم ب آخر للتحريم ومل يكن هنماك سوج، فرض أهن 

 .يف حقهم

 هل جيتمع النسب اهلامشي مع عدم العروبة؟!  

 ىل إي نسبه هد( يعني ينتى )سيّ ويسمّ ، ة السوداءل من يرتدي العمّ ه: السؤال

لذا  ؟يوجد شك ِف ذلك َّلو، عريب النسبأي هو ، عليهم السالمهل البيت أ
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نائي والسيد مثال السيد اخلامأيران من السادة إنرجو توضيح نسب علًمء 

حياء موات وحفظ اهلل اْلعني السادة رحم اهلل اْلأ، اخلميني والسيد السيستاين

 صاروا سادةكيف حيث يدور حديث أَّّنم ليسوا بعرب ف.. ل حممدآحممد و بحّق 

 ؟!هل البيتأىل إينتهي نسبهم 

 املعروف فقهي ماً أن  اهلماشمي هو سن انتسب رشعماً ـ عرب األب ـ إىل هماشم

د صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل مجد  ا وال ينحرص يف نسل النبي  وعيل ، لنبي  حمم 

وهذه النسبة ، بل يشمل سمائر أوالد عبد املط لب أيضماً ، وفماطمة سالم اهلل عليهم

فلو هماجرت األرس العربي ة إىل ، ال تفرض بمرور الزسمان أن يظل  الشخص عربي ماً 

، ماشت هنماك وتنماسلت أجيماالً وراء أجيمالوع، اهلند سثالً يف حقبة زسني ة سعي نة

بحيث أصبح األوالد وأوالدهم سن التمابعي ة اهلندي ة وال يعرفون شيئمًا عن اللغة 

وهكذا يف اهلماشمي اإليراين أو ، فهؤالء هماشمي ون ولو كمانوا اآلن هنوداً ، العربي ة

 .الرتكي أو اإلفريقي أو غري ذلك

ة األسريكي ة ـ فكم سن ع، والشعوب تتداخل فيام بينهما ريب  هماجر إىل القمار 

وصمار نسله اليوم برازيليني ، وبماألخص إىل أسريكما الالتينية ـ سنذ سنني طويلة

بل ال يشعرون بماالنتامء  ،وال يعرفون شيئمًا عن بالدهم العربية.. وأرجنتيني ني و

مًا ، هلما أسماسماً  أو وال ينطقون ولو بكلمة عربي ة واحدة! فكون الشخص اليوم هندي 

بماكستماني مًا أو أفغماني ماً أو إيراني ماً أو تركي مًا أو غري ذلك ال يسلب إسكمان أن تكون 

د وكذلك كون الشخص عربي ماً ، أصوله عربي ة تنتهي إىل هماشم جد  النبي  حمم 

اليوم ال يمنع سن كون أصوله قبل سئمات السنني فمارسي ة أو هندي ة أو تركي ة أو 

ة أو غري ذلك د نعم الب .بربري  د  إلثبمات النسب سن الطرق الرشعي ة املعتربة ال جمر 
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 .سواء كمان الشخص اآلن عربي مًا أم غري عريب  ، االد عماء وهذا واضح

 عصر الغيبة؟!التكاليف يف بعض علماء اإلمامّية ُيسقط هل   

 أنّ  يرون َّل الشيعة علًمء بعض بأنّ  البعض يقوله ما صحيح هل: السؤال 

 أجابوا باهبم طرق إذا أو النوم إَّل الكربى الغيبة رصع ِف تكليف أيّ  عليهم

 اإلمام؟ ظهور حني إىل، فال وإَّل، الطارق

إذا تقصدون سنه ، وبماألسلوب الذي بي نتموه، إن  التوصيف الذي ذكرمتوه

فقد يكون ، وجود شخص أو شخصني أو جمموعة صغرية جداً هنما أو هنماك

ما القول بأن ه، صحيحمًا بدرجة سعي نة تيمار يف الشيعة اإلسماسي ة فهذا كالم غري  أس 

 .سنصف أبداً 

، إن  علامء اإلسماسي ة ستفقون عىل وجوب األسر بماملعروف والنهي عن املنكر

وعىل االهتامم بماالجتهماد والفتوى ، وعىل االهتامم برتبية األبنماء تربية صماحلة

سة القضماء وعىل االهتامم بمامر، وعىل االهتامم بأسور الرشيعة، وبيمان الدين

وعىل االهتامم بماملنماسبمات ، وفض  النزاعمات بني النماس وفق األصول الرشعي ة

ة كإحيماء املسماجد واحلسينيمات وذكر أهل البيت وقراءة  واألسماكن الدينية العماس 

وعىل االهتامم بأسور الفقراء واملسماكني واليتماسى وإخراج احلقوق ، القرآن الكريم

والسعي لتأسني سصمالح املؤسنني وغري ، وقمافالرشعي ة واحلث عىل رعماية األ

وقد سبق يل أن نماقشت سن قمال سن بعض علامء أهل السن ة واملعتزلة بأن   .ذلك

حتى ، اإلسماسي ة ال تقول بماألسر بماملعروف والنهي عن املنكر أبداً يف عرص الغيبة

ويمكنكم يف هذا الصدد سراجعة كتمايب املتواضع ، ُنسب إليهم القول بحرسته

 .(112ـ  127: )فقه األسر بماملعروف والنهي عن املنكر
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والتي كانت حمّط نظر كثري من ، النقاط اَلفصليّة التي تبدو بارزة هنا، نعم

العلًمء الناقدين للوضع الداخيل اإلمامي مثل اإلمام اخلميني والسيد الصدر 

 :هي، وغريمها

وإلغماء ، طمات القمائمةاالهتامم بمالشؤون السيماسية ومممارسة املعمارضة للسل أ ـ

وتأسي  نظمام إسالسي يف عرص الغيبة يقوده ، احلمالة اإلفراطي ة يف مممارسة التقي ة

فهذا املوضوع هو حمل  جدل كبري ، ويسعى لتطبيق الرشيعة، املؤسنون أو الفقهماء

 .وكثريون يقبلونه، فكثريون يرفضون ذلك، بني علامء اإلسماسي ة

وكذلك صالة ، زائية وأسثماهلما يف عرص الغيبةإقماسة احلدود والعقوبمات اجل ب ـ

فهذا سوضوع وقع أيضمًا سوقع اخلالف ، اجلمعة واجلهماد االبتدائي ونحو ذلك

 .بينهم

جتربة بعض العلامء العملي ة التي بدت سنعزلة متماسمًا عن الواقع االجتامعي  ج ـ

فهنماك بعض التجمارب التي توحي بأن  هؤالء ، للشيعة وللمسلمني عموسماً 

ون كثرياً بغري تدري  الفقه والرشيعة يف احلوزات العلمي ةا ، لعلامء سما كمانوا هيتم 

بل لعل ه تمابع لظروفهم ، ولكن  هذا غري الرأي الفقهي عندهم يف القضي ة

 .وقنماعماهتم امليداني ة التي قد نوافقهم عليهما وقد نختلف سعهم فيهما

ما يف، عىل هذه املستويمات يصح  هذا التوصيف، نعم  غري ذلك فإطالق سثل أس 

وتماريخ علامء اإلسماسي ة يشهد عىل ، هذه التوصيفمات جيمايف الواقع يف تقديري

وإن كن ما سما نزال نعتقد بأن  الواقع سما يزال غري ، الكثري سن املسمامهمات الفماعلة

سريض  يف بعض األوسماط عىل سستوى احلضور االجتامعي والثقمايف والسيمايس 

أن  تماريخ اإلسماسي ة خيتلف عن تماريخ الزيدية واإلسامعيلي ة و، بماملعنى العمام للكلمة

ما ، فمالزيدية واإلسامعيلية تيمارات سعمارضة يف التماريخ اإلسالسي، سن الشيعة أس 
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اإلسماسي ة فبدت تيماراً سعتكفماً نسبي ماً عىل سستوى احليماة السيماسي ة ومممارسة املعمارضة 

إىل حني ظهور ، لقمائمة(للسلطة القمائمة )ولي  نف  عدم سبمايعة السلطة ا

ل حقيقي يف هذا الصدد ة حيث بدأ ُتو  سما يزال حمل  خالف ، الدولة الصفوي 

فقهي وديني بني اإلسماسي ة أنفسهم عىل سستوى ُتديد دور علامء الدين ووظمائف 

 .الشيعة يف القضمايما املجتمعي ة والسيماسية العماس ة

 لسياسيةالسيد حممد باقر احلكيم يف املرجعّية اوقفٌة مع   

 ة( لشهيد اَلحراب آية عنوانه )عقيدتنا ورؤيتنا السياسيّ  اا قرأت كتاب: السؤال

ة ة السياسيّ ث عن اَلرجعيّ وهناك حتّد ، هس رّس اهلل السيد حممد باقر اْلكيم قدّ 

نقل لكم أن أ ودّ أوبعد ذلك ، هل البيت عليهم السالمأتها حسب روايات دلّ أو

العمل  نّ )فإ: إّنه يقول. ةة السياسيّ ة عىل اَلرجعيّ دلّ كتابه بعد اْلهذه الفقرة من 

ة وقرارات ومواقف َّلبد للمؤمنني من التقليد واَلتابعة فيها يوميّ  السيايس حركة  

وكًم ، ةمور السياسيّ ة ذات العلم والعدالة واخلربة والتجربة باْلللقيادة السياسيّ 

ة من العبادات ة والشخصيّ ليّ مور العمجيب عىل اَلؤمنني )التقليد( واَلتابعة ِف اْل

كذلك ، ةحكام الرشعيّ اْلة دينية ِف الفتيا وواَلعامالت واَلأكل واَلرشب َلرجعيّ 

. عًمل واجبةأا َّّن ْل؛ ةمور السياسيّ جيب عليهم التقليد واَلتابعة ِف هذه اْل

واجتهاد ، سالمىل اجتهاد ِف اإلإسالم ُيتاج وتشخيص اَلوقف فيها عىل ضوء اإل

ن خيتاروا هذه القيادة للرجوع أوجيب عليهم ، ةوضاع اَّلجتًمعيّ سة واْلِف السيا

ن تكون أَّلبد اْلكيم أّنه د من كالم السيّ  فهمُ أ، يخناش. ها(ليها ويتابعوإ

فهل جيوز  اا جائزذلك ذا كان إو، ة ِف السياسةة ِف الفتيا ومرجعيّ للشخص مرجعيّ 

ذا كان مرجع الفتيا ِف إة وخاّص ، هناك تعارض وأ هالفقي ىل الوِلّ إبالرجوع 
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جابة وتوضيح مقصد كالم رجو اإله؟ أيؤمن بوَّلية الفقي ة َّلمور الرشعيّ اْل

 .اْلكيمالسيد الشهيد 

 النص  املنقول أعاله يريد أن يقول بأن  النشماط السيمايس واالجتامعي يف

يما فعندسما تتخذ قرارًا سعينمًا يف القضما، تفماصيله اليوسية يوجد فيه سوقٌف رشعي

ويطرح السي د ، السيماسية فهذا نوٌع سن العمل الذي يتطل ب رخصًة رشعي ة

إذ يمي ز بني املرجعي ة الفتوائي ة ، احلكيم هنما شكالً جديداً سن أشكمال املرجعي ة

املعروفة التي تقوم بمالبحث يف النصوص الدينية لتحصيل األحكمام الكلي ة يف 

يوسي ة الرشعي ة التي تقوم بمالدسج بني وبني املرجعي ة ال، العبمادات واملعماسالت

سن ؛ الوعي الفقهي االجتهمادي العمام والوقمائع السيماسي ة واالجتامعية اليوسية

حيث إن  هذه الوقمائع لو مل تكن هنماك سرجعي ة للموقف الرشعي سنهما فسوف 

د للمكل ف سما الذي ينبغي له  د عنوان عمام ال ُيد  تكون املرجعي ة التقليدي ة جمر 

واملفروض ، ألن  الفتوى هي وضع احلكم الكيل  عىل املوضوع الكيل  ؛ فيهما فعله

فال ؛ بل جزئيمات وأحداث، أن  الوقمائع السيماسي ة واالجتامعي ة ليست كل يمات

كة السيماسية  د دائاًم املوقف سن الوقمائع املتحر  تستطيع الفتماوى املتداولة أن ُتد 

جهة نظر النص  أعاله ـ أن تكون األسر الذي يفرض ـ وفقمًا لو، واالجتامعي ة

وهي سرجعي ة الدسج بني الفتوى الكلي ة والوقمائع ، هنماك سرجعي ة سن نوع خمتلف

د هذه املرجعي ة للمكل ف سوقفه الرشعي يف الوقمائع اجلزئي ة، اجلزئي ة  .بحيث ُتد 

هذا سما أفهمه سن النص  الذي يريد السيد الشهيد احلكيم رمحه اهلل سن خالله 

د عليهأن يؤ  .ك 

 :نجد أنفسنا أمام أمور، وبناءا عىل هذا اَلعنى

إن  كالم السيد الشهيد احلكيم سعنماه سنح الفقيه سبدأ املرجعي ة يف الشؤون  ـ 2
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ة، السيماسية واالجتامعية اجلزئي ة  .إضمافة إىل سرجعي ته الفتوائي ة العماس 

ةإن  هذه الفكرة التي يطرحهما تلتقي جدًا سع فكرة والية  ـ 1 بل ، الفقيه العماس 

 .وعىل سستوى أكثر سن تفصيل، تكماد تتامهى سعهما سن حيث املبدأ

ما إذا ، إذا اتفق أن اُتدت املرجعي تمان يف شخص واحد فال سشكلة ـ 3 وأس 

، فالبد  سن البحث املعروف هنما يف نظري ة وحدة املرجعي ة والقيمادة، اختلفتما

وهو خالف ، بعضهم ال يرى ذلكو، فبعض العلامء يرى الوحدة أو يميل إليهما

بل يرى بعضهم أن  املرجعي ة والقيمادة سرشوطتمان سعماً . وتفصيل سعروف

بينام يرى آخرون بأن  القيمادة غري سرشوطة بماألعلمي ة الفقهي ة ، بماألعلمي ة الفقهي ة

ويرى فريق ثمالث أن  املرجعية والقيمادة سعماً غري سرشوطتني ، عىل خالف املرجعي ة

 .وهذا اخلالف يؤثر يف وحدة املرجعي ة والقيمادة، ة أبداً بماألعلمي  

إذا تم  تقليد سن ال يرى والية الفقيه وال يؤسن بمرجعي ته يف الشؤون  ـ 4

مل جيب عىل املك لف ـ فقهي ماً ـ ، السيماسي ة واالجتامعية بغري املعنى الفتوائي العمام

وارد القضماء أو يكون سن االلتزام بمواقف الويل  الفقيه سما مل يكن املورد سن س

ة يف الفقه اإلسالسي، بماب إصداره حكامً  ، فإن  حكم احلماكم له أحكماسه اخلماص 

بل قد ُترم أحيمانمًا بعنماوين ، ولكن  هذا ال يعني أن ه جيوز للمكل ف املخمالفة سطلقماً 

سن نوع اإلخالل بمالنظمام أو شق  الصفوف أو ، أخرى ثمانوي ة طرحوهما يف حمل ه

 .غري ذلك

وللبحث جمماٌل واسع ُيتماج للكثري ، هو املشهد الذي يثريه النص  أعاله هذا

د بماقر احلكيم وحدودهما نرتكه ، سن الكالم يف سعطيمات نظري ة السيد الشهيد حمم 

 .السماعة وال نتخذ فيه سوقفماً 
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 ..حكم الغيبة للنصح يف جمال الزواج واخلووبة والعمل و  

 خلطبة وتقّدم، الزواج وقّرر الشنيعة اَلنكرات بعض يعمل صديق ِل: السؤال 

 تقّدم ْلّنه؛ اَلنكرات هذه كّل  ترك بأنه للفتاة تقّدمه قبل وصارحني فحادثني، فتاة

 أقول هل الصديق؟ هذا عن الفتاة أهل سألني إذا أقول ماذا: السؤال .ةخلطبة فتا

 هذه كّل  كتر من أّنه يقول كًم اْلن عليه هو ما أقول سابقاا أو فعل وماذا اْلقيقة

 أعلم َّل بأيّن  علًما  يعود؟ ولن تائب أنه عليه بحّجة التسرّت  جيوز وهل اَلنكرات؟

 َّل؟ وأ الزواج بعد اَلنكرات هلذه يعود سوف كان إن

 إذا حصل لك يقني أو اطمئنمان بتوبته احلقيقي ة وبأن  احتامل عودته ضئيل

اً  جتهبحيث لي  هنماك سن سوجب للقلق عىل الفتماة لو تز، جد  مل يكن ُيق  لك ، و 

وكذلك احلمال لو كمانت هذه املنكرات التي ، ذكر سعمايبه القديمة هلما أو ألهلهما

ل أي  عنرص أذى لزوجته املستقبلي ة ، يرتكبهما مم ما ال ترض  بحيماته الزوجي ة وال تشك 

ما إذا مل يكن األسر كذلك أو كنت ُتتمل أن ه يراوغ عليك لكي يضمن أن ك لن  وأس 

ب عل وكمانت طبيعة أفعماله ، يه يف زجيته هذه نظرًا لعالقتك بمالفتماة وأهلهماختر 

ًة بمالفتماة لو وقع الزواج  بحيث يوجد احتامل وجيه أن ه يرجع إليهما ـ وتكون سرض 

قنماه يف ندسه ومحلنما كالسه عىل الصدق ففي هذه احلمال جيوز لك ، ـ حتى لو صد 

م وذات صلة بمستقبل هذه نصيحة الفتماة وأهلهما ببيمان سعمايبه التي تتصل هب

 .الزجية وسالستهما

ر، وهذا األسر ال خيتص  بمالزواج كام لو استشمارك ، بل يشمل جمماالت أخر

سة أو رشكة يف توظيف شخص عنده أو يف  مان أو سؤس  صماحب عمل أو دك 

سة أخرى وكنت تعلم بأن  ذلك الشخص ، التعماسل املمايل سع شخص آخر أو سؤس 

جمازت الغيبة ، حق الرضر أو ُيتمل جدًا إحلماقه الرضر بهغري أسني سثالً وبأن ه يل
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وكذا لو استنصحك شخص يف االنضامم إىل فرقة أو ، ضمن احلدود التي قلنماهما

سة أو تيمار أو غري ذلك م غري صماحلني، مجعي ة أو سؤس  م قد ، وكنت ترى أهن  وأهن 

ة به وبعمله فيجوز لك ذكر سعمايبهم املتصل، ُيلحقون الرضر به أو بدينه وأخالقه

 .إلرشماده وتوضيح الصورة له؛ سعهم

وبعض الفقهماء ـ سثل الشيخ الوحيد اخلراسماين وسما قد يظهر سن السيد تقي 

ي حفظهام اهلل ـ يرى أن  جواز الغيبة يف بماب النصيحة سرشوط بحمالة  القم 

، بمعنى أن تكون املفسدة التي تقع عىل الزوجة سثالً سن عدم الغيبة، التزاحم

والبد  للمكل ف سن رصد ، سن املفسدة الالحقة عىل الزوج سن استغمابتهأعظم 

ولعل  سما ذهب إليه الشيخ اخلراسماين والسيد القمي هو ، األسور وسوازنتهما

بل لعل  األحوط استحبمابماً ـ عىل األقل  ـ أن يكون ذكرك ملعمايبه بقصد ، األقرب

أو التشف ي أو ملصلحة  ال بقصد االنتقمام سنه، تقديم املشورة والنصح لآلخرين

 .والعلم عند اهلل، شخصي ة

 حرمة اجلهاد االبتدائيبناًء على قتل الكافر القصاص يف   

 من حكم ما.. اُجهاد مرشوعيّة عدم من عليه بنيتم ما عىل ـ بناءا  2: السؤال 

 يثبت هل الكافر؟ من عدوان دون( اَلصطلح باَلعنى الذّمي غري) كافراا  قتل

 .وشكراا  ا؟ماذ أو القصاص

 من حتملونه َلا ممتنّون ونحن تقّدمونه الذي اُجهد عىل أثني أن ـ مبدئيّاا أحّب  1

أو عنف أو  سالم دين اإلسالم هل.. الطرح ِف حاداا  كنت إن وأعتذر، نرّي  فكر

 أّرقتني السؤال هذا عن اإلجابة ِف حقيقة العنف؟ من جانب وفيه سالم دين

 تقبل مل فإن معيّنة أّمة عىل عقيدتنا نعرض أّننا معناه فهل، اَّلبتدائي اُجهاد مسألة
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 مل ممّن الكتاب أهل قتال يشمل هل واضحاا؟ إكراهاا  هذا أليس فسنقاتلها؟

 إكراه هذا ْلنّ ؛ السيف دين فاإلسالم هكذا اْلمر كان إذا اَلسلمني؟ يقاتلوا

 من.. اعيّاا دف جهاداا  ليس ْلّن هذا.. سيقتلون وإَّل، عقيدتنا انتحال عىل للناس

ْلّن ؛ الدولة عن فصل الدين نظرّية ْلصحاب انتصاراا  اْلمر هذا يعّد  آخر باب

 أمتنّى خمطئاا  كنت إن بمبادئه! يقتنعوا مل إن الناس سيقاتل القّوة امتلك إن الدين

 .اإليضاح

ل فأنما ال أقول بعدم سرشوعي ة ، لعل ه حصل سهو يف كالسكم يف السؤال األو 

سمًا للجهماد أي ام تقدي  بل قد، اجلهماد فماجلهماد سن أعظم فرائض ، تراين سقدِّ

ة والوطن والدين واإلنسمان، الدين كل  ، واملجماهدون هم احلامة احلقيقي ون لألس 

سما أنكرُته هو اجلهماد االبتدائي الذي يقوم فيه املسلمون بفتح حرب ضد  غري 

وال كون ، للعدوان املسلمني دون أي  عدوان سن اآلخرين عليهم بماملعنى العمام

وهذا النوع سن اجلهماد الذي ينتهي ـ ، اآلخرين يقوسون بماالستعداد للعدوان

لوا يف شؤوننما عدواني ماً  فقهي مًا ـ بفرض السيطرة عىل بالد اآلخرين الذين مل يتدخ 

بل ، هذا النوع سن اجلهماد اعتربُته غري رشعي.. أو بفرض الدين عليهم وإال ُقتلوا

ويمكنكم سراجعة دراستي املتواضعة ـ عىل حلقتني ـ ، كريمسعمارض للقرآن ال

، 122ـ  71: 2يف هذا املوضوع يف كتمايب )دراسمات يف الفقه اإلسالسي املعمارص 

 .(117ـ  185: 1وج 

فمن يقتل كمافراً بجهماٍد ابتدائي ويكون فعله هذا ضمن سيماسة ، وبنماًء عليه

وال يكون هذا الكمافر سعتديماً  ،اجلهماد واستثماالً ألواسر وفتماوى احلماكم الرشعي

فال يكون ، فضالً عن العدوان الشخيص عىل املسلمني.. بمالعدوان السيمايس و

سشماركمًا يف احتالل بالدهم أو يف اجليوش التي متمارس العدوان عليهم ونحو 
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ران له ذلك، ذلك وال ، فهو سعذور، وكمان القماتل عماسالً بماجتهماد أو تقليد يرب 

ه القصماص ما سنه أو سن بيت املمال عىل ، جيري يف حق  بل يلزم إخراج الدية إس 

وهو الذي ، سما دام املقتول غري حممارب بماملعنى الذي اخرتنماه للمحمارب، األرجح

ة القريبة سن الفعل بمالعدوان عىل مجماعة املسلمني بنوٍع سن  يتلب   بمالفعل أو بمالقو 

 .والعلم عند اهلل، قهي ماً ال سطلق غري الذس ي واملعماهد بماملعنى املشهور ف، العدوان

يظهر اجلواب عىل ، وبمراجعة بحثي حول اجلهماد االبتدائي  ، وهبذا الذي قلُته

 .السؤال الثماين

 هل جيب قضاء صيام رمضان قبل جميء رمضان اآلخر؟  

 قدر عىل صيام شهر رمضان اَلبارك بسبب حىص أمل  ةاَلاضي نةِف الس: السؤال

لقد ، نواْل. ياتة حصزالة عّد إ وتمّ ، ة عملياتجريت عدّ  أاْلمد هللو. ىلبالك

شعر بأمل ِف نفس مكان لكن أ، عادة صيام الشهر الذي فاتنيإة مرات حاولت عّد 

 ل؟فعأن أ ب عيلّ ذا يتوجّ فًم، ىصاْل

 املعروف بني الفقهماء أن ه إذا كمان ذلك يوجب رضرًا وكمان املرض املمانع سما

ويف ، ب القضماء قبل جميء رسضمان اآلخريزال قمائاًم ولو بعد إزالة احلىص مل جي

هذه احلمال لو استمر  املرض سن رسضمان إىل آخر سقط القضماء ولزست الفدية عن 

بل بعض الفقهماء ال يرى لزوم القضماء أسماسمًا يف نف  ، كل يوم بُمد  سن الطعمام

العمام فيمكن التأخري ولو سن غري عذر سما مل يلزم التهماون )وهو الرأي الراجح 

، والسيد حممود اهلماشمي، سثل رأي السيد حممد بماقر الصدر، املتواضع(بنظري 

والسيد أبو القماسم ، والسيد حممد حسني فضل اهلل، والسيد عيل السيستماين

د إسحماق الفي ماض، والسيد حممد صمادق الروحماين، اخلوئي  .والشيخ حمم 
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ر بنوا ذلك بل إن  كثريًا سن الفقهماء الذين قمالوا بعدم التأخري إىل رسضمان آخ

والشيخ يوسف ، سثل اإلسمام اخلميني، عىل االحتيماط الوجويب ولي  عىل الفتوى

والشيخ الوحيد ، والسيد حممد الروحماين، والسيد الكلبمايكماين، الصمانعي

 .والشيخ لطف اهلل الصمايف الكلبمايكماين وغريهم، اخلراسماين

 اجلنسّيةمشاهدة الصور واألفالم الكرتونية   

 كرتونيّة أفالم وجود وهي، ما شيئاا  منترشة قضيّة عن يسأل ضالبع: السؤال 

 الزواج يريدون للذين جيوز هل: فيسألون، اُجنسني بني حتدث التي اْلالة تصّور

 ذلك؟ عىل الدليل فًم هو هو اْلرمة جوابكم كان وإذا للتعّلم؟ إىل ذلك النظر

واز ذلك عند يفتي بعض الفقهماء ـ مم ن له ترصيح يف هذا املوضوع ـ بج

م آخر ، سثل السيد حممد الشريازي رمحه اهلل، احلماجة وعدم اختالط ذلك بمحر 

ويفتي بعض آخر ـ كمالعديد سن فقهماء أهل السن ة املعمارصين والسيد صمادق 

 .ويظهر سن بعضهم االحتيماط يف ذلك، الشريازي سن اإلسماسي ة ـ بماحلرسة

لنظر فيه بجعله عىل واَلفرتض ا ،وهذا اَلوضوع خيتلف من حيث جهاته

 :حاَّلت متعّددة

كة الكرتوني ة سوجبًة للفسماد  ـ 2 أن تكون هذه الصور أو األفالم املتحر 

بحيث توق ف عدم الوقوع يف احلرام عىل ، األخالقي وسفضيًة للوقوع يف احلرام

وهو اجتنماب ، ويف هذه احلمال يلتزم بحرستهما أو بلزوم اجتنماهبما، ترك سشماهدهتما

كة، يف احلقيقة للفسماد نفسه كًة أم غري ستحر   .سواء كمانت ستحر 

ما سن ، أن ال تكون سوجبًة للوقوع يف الفسماد نوعماً وال شخصماً  ـ 1 أي ال أهن 

وال أن  شخص النماظر يقع ، النماحية النوعي ة لغمالب النماس تثري وتوقع يف الفسماد
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مي ة كام يف بعض الصور والرسوم العل، يف يشء سن ذلك )الشهوة أو الفسماد(

كة سنهما  .ويف هذه احلمال ال سوجب للحكم بماحلرسة، السيام غري املتحر 

اً لذلك ـ 3 كام لو توق ف عالج رجل عماجز جنسي ماً ، أن يكون النماظر سضطر 

ويف هذه ، عىل النظر فرتتفع بذلك حمالته الرضري ة أو احلرجي ة الشديدة املبتىل هبما

م تفوق سفس ، دُته حماجةر رفع احلرج الذي هو فيهاحلمال إذا مل يلزم سن النظر حمر 

وإذا كمانت هنماك فعالً حماجة ورضورة قهري ة ، جماز النظر أيضمًا بمقدار الرضورة

ماً  ، للتعل م ـ كام ذكرتم يف سؤالكم ـ بحيث يتوق ف التعل م عىل هذه الصور حق 

 .فيندرج هنما

 ولكن هما ال تكون سوجبةً  ،أن تكون سوجبًة حلصول الشهوة عند النماظر ـ 4

ولكن  هذه الشهوة ال ، فلو نظر ُتصل لديه الشهوة، لوقوعه يف الفسماد شخصي ماً 

م أو نحو  م كمالزنما أو النظر لغري املحمارم بشهوة أو االستمنماء املحر  تفيض به إىل حمر 

 :وذلك أن ه، وهذه هي احلمالة التي تعترب بنظري سشكلة، ذلك

أو أن  أحد سنطلقمات ُتريم ، إذا بنينما عىل أن  سطلق التخي ل اجلنيس حرام أ ـ

ة ـ هو حصول حمالة الشهوة يف النف   النظر لألجنبي ة ـ بنحو إحدى العلل التماس 

سًة بطبعهما، نتيجة التامس  سع يشء سثري  .كمانت هذه احلمالة ـ بمجموعهما ـ حمر 

وإذا بنينما عىل أن  التخي ل بنفسه )برصف النظر عن النظر إىل اسرأة( لي   ب ـ

م كام يف هذا املثمال حيث الصور ، يام لو كمان السرأٍة غري سعروفةالس، بمحر 

ة لتحريم النظر إىل ، ألشخماص غري سعي نني عمادةً  ومل نجد أن  إحدى العلل التماس 

األجنبي ة هو حصول حمالة الشهوة ولو سنفصلًة عن النظر لكمائٍن إنسماين حقيقي 

رت والنظر عن فهنما قد يقمال بمانرصاف نصوص بماب الس، ولو سن خالل صورته

فال يوجد دليل عىل التحريم سما مل يلزم فسماد أو هتك حلرسة ، سثل هذه احلماالت
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 .ولو سن خالل اإلدسمان عىل سشماهدة سثل هذه األشيماء، أحد

وقد ذهب بعض الفقهماء إىل عدم وجود دليل عىل ُتريم التخي ل واالشتهماء 

ي والسيد الكلبمايكماين يف نفسه ـ فيام يظهر سن بعض فتماوهيم ـ سثل السيد اخلوئ

والسيد حممد سعيد احلكيم والسيد عيل السيستماين والشيخ التربيزي )والسيد 

سه بنحو االحتيماط الوجويب( كام ويظهر هذا الرأي أيضمًا سن بعض ، اخلماسنئي ُير 

 .علامء أهل السن ة وجمماسعهم العلمي ة والفتوائي ة املعمارصة

لو غضضنما الطرف ، وشخصي مًا ال أجد دليالً سقنعمًا عىل ُتريم التخي ل يف نفسه

لكن سع ذلك أجدين ، عن ختي ل الشخص السرأٍة أخرى حمال جمماسعته لزوجته

نظرًا إىل رؤيٍة ، (1ستوق فمًا يف االطمئنمان بمالرتخيص يف هذه الصورة األخرية )رقم 

ة وجمموعي ة لنصوص بماب السرت والنظر التي قد يفهم اإلنسمان سنهما ، سقماصدي 

ماً بعد فرض ُتق   ق الرغبة األكيدة رشعماً يف جتن ب سثل هذه الفضماءات املثرية غريزي 

كة التي قد ال يتم  متييزهما عن الصور ، اإلثمارة فعالً  السيام يف سثل الصور املتحر 

السيام لو ، فوجهة نظري هي االحتيماط اللزوسي يف سثل هذه احلمالة، احلقيقي ة

فضالً عن شخصمًا ـ سوجبًة حلصول الشهوة أو حلصول الفسماد ، مانت ـ نوعماً ك

 .والعلم عند اهلل

 ب عرب صناديق االقرتاعشرعّية االنتخاب وحاكمية املنتَخ  

 كان وإذا إماماا؟ اَّلقرتاع صندوق به جاء الذي اْلاكم يعدّ  هل: السؤال 

 إمام هو وهل السالم؟ اَلهدي عليه اإلمام عقيدة مع ذلك ينسجم فكيف، إماماا 

 من باّتباعه اَلوّص الفقيه لرتك الرشعي اَلسّوغ هو ضاللة؟ وما إمام أو حّق 

 ذلك يلغي وهل مدين؟ حاكم َّلختيار اَّلقرتاع صناديق إىل والتوّجه اْلئّمة
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 الديني؟ اَلرجع وَّلية

فإن  سن تأيت به ، إذا كنتم تقصدون بماإلسماسة سعنماهما املصطلح عند اإلسماسي ة

فماإلسمام يف هذه املدرسة هو املنصوص ، صنماديق االقرتاع ال يصري إسماسماً بمالتأكيد

ما إذا . متماسمًا كام أن ه ال يصري نبي ماً هبذا االقرتاع، املعصوم املنصوب سن اهلل تعماىل وأس 

كنتم تقصدون اإلسماسة بماملصطلح الرشعي العمام أو بمصطلح غري الشيعة 

فإن ه سن املمكن يف بعض احلماالت ، ىل املسلمنيوالتي هي نحو رئماسة ع، اإلسماسي ة

كام لو انتخب لرئماسة اجلمهوري ة وإدارة شؤون البالد عىل ، أن يكون هذا إسماسماً 

 .تفصيل يف احلماالت والصور

ولكن  الكالم يف أن  املنتخب هل اد عى هو أو اد عى أحٌد له اإلسماسة 

، السيام يف سثل عرصنما، عمادةً املصطلحة عند اإلسماسي ة أو ال؟ واجلواب هو بمالنفي 

ة الشعب سثالً حصل عىل  ه هو أن ه نتيجة العقد بينه وبني عماس  كل  سما يقمال يف حق 

ة التوكيل ـ سن قبل النماس يف إدارة بعض أسورهم املتصلة  توكيل ـ بنماء عىل نظري 

ة هدي ألن  اإلسمام امل؛ وهذا ال ينمايف عقيدة املهدوي ة يف عرص الغيبة، بمالقضمايما العماس 

غري ظماهر وغري ستصدٍّ لإلدارة الظماهري ة حتى يؤخذ اإلذن احلمايل الفعيل سنه يف 

واملفروض أن  النماس سرتوكة إلدارة شؤوهنما التي البد  هلما قهراً ، دائرة هذه اإلدارة

فيمكنهم االتفماق عىل ، حذرًا سن الفوىض وشيوع اهلرج واملرج، سن إدارهتما

ال ينمايف الرشيعة إىل حني ظهور اإلسمام املهدي توكيل شخص يتوىل  أسورهم بام 

ة يف ، لتؤخذ سنه التعماليم والتوجيهمات فأين املنمافماة بني عقيدة اإلسماسة املهدوي 

سهما بعض النماس  عرص الغيبة وبني سسألة االنتخماب؟! فهذا سثل مجعي ة يؤس 

 اليوم ثم جيري التصويت فيام بينهم عىل انتخماب جمل  إدارة أو سدير أو نحو

 فهل هذا ينمايف دور اإلسماسة املهدوي ة؟، ذلك هلما
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لو ثبت أن  اإلسمام املهدي أسر بمالرجوع يف عرص الغيبة إىل أشخماص ، نعم

كام هي احلمال ، بأعيماهنم أو بصفماهتم يف كل  األسور املتصلة بمالشأن العمام أو أغلبهما

ة بعد األخذ هبما سن جمانب تنصيب اإلسمايف نظري   م تنصيبماً ة والية الفقيه العماس 

ففي هذه احلمال لو حصل االقرتاع .. عنواني مًا للفقيه يف سثل سقبولة عمر بن حنظلة

خذ اإلذن سن الفقيه الذي له ديني ماً ؤفال قيمة له عىل املستوى الرشعي سما مل يُ 

ة فلو حصل ، بل واملامرسة احلمالي ة يف إيران، كام هو القمانون، رشعي ة اإلدارة العماس 

وكمان الشخص املنتخب سن قبل الشعب نمافذر ، ُة االقرتاعاإلذن نفذت نتيج

ف يف هذه  ض له الترص  ة بتوكيٍل أو تفويض مم ن ُفو  ف يف القضمايما العماس  الترص 

ويف هذه احلمال ال . وهو الفقيه اجلماسع للرشائط، القضمايما سن قبل اإلسمام نفسه

برل الفقيه سنمافيمًا ملن
ل سن ق  ألن ه ؛ صب اإلسماسةيكون عمل الفقيه وال عمل املوكَّ

 .ويف طوهلما ال يف عرضهما، جماء بإذهنما وتكليفهما

ما لو قمال شخٌص بأن  والية الفقيه أو غري الفقيه غري ثمابتة وأن  قضمايما إدارة ، أس 

وأن  ، املجتمع هي شأٌن برشي مل يتم  التنصيص عىل أحد فيه غري النبي وأهل بيته

ففي ، الرشيعة أو عدم سنمافماهتما هذا األسر سوكوٌل للنماس يف إطمار تطبيق قواعد

ماً ، هذه احلمال إذا توافق النماس عىل صيغة إلدارة أسورهم نفذت سما مل تعمارض نص 

ف يف حدود ، رشعي ماً ثمابتماً  ويكون الشخص املنتخب سن قبل الشعب نمافذ الترص 

وال يكون يف عرض إسماسة اإلسمام املهدي كام ، التوكيل الذي سنحه الشعب إيماه

 .قلنما أعاله

 :يمكنني اختصار اُجواب عن أسئلتكم أعاله بالرتتيب، عليهو

عي ذلك عمادةً ، املنتخب لي  إسماسماً بماملعنى اخلماص ـ 2  .وال يد 

 .إن  إسماسته ال تنمايف إسماسة اإلسمام املهدي سبدئي ماً  ـ 1
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ة الفقهي ة اآلتية ـ 3 ، إن  توصيفه بأن ه إسمام هدى أو إسمام ضالل تمابع للنظري 

 .م أن ه هل جيوز انتخمابه أو الووفقمًا لذلك يعل

غ رشعي لرتك الفقيه ـ إذا ثبتت واليته وتعيينه سن قبل  ـ 4 ال يوجد سسو 

لكن يمكن أن يأخذ الشخُص ، املعصوم ـ والذهماب خلف الشخص املنتخب

ة بام ال ينمايف الرشع . املنتخب تفويضمًا سن الفقيه بمالعمل يف دائرة املصمالح العماس 

ما إذا ُبني عىل  ة للفقيهوأس  وعدم تعيني اإلسمام أحداً يف ، عدم ثبوت الوالية العماس 

ي الشخص املنتخب أي  ، عرص الغيبة ال بماخلصوص وال بمالعموم مل يكن يف تصد 

عي سنصب  سماً وال يد  ماً وال يرتكب حمر  إشكمال رشعي سما دام ال يعمارض نص 

يته الفعلي ة ومل يزاحم اإلسمام املهدي يف وال، اإلسماسة بماملعنى اخلماص  املصطلح

 .إذ املفروض أن ه يف عرص الغيبة، الظماهرة

لغيهما أو إن  والية املرجع الديني إذا ثبتت فإن  والية الشخص املنتخب تُ  ـ 5

سما مل يأخذ املنتخب تفويضماً سن الفقيه ويكون عمله ، تقي دهما حسب دائرة عمله

ن النماحية الرشعي ة ُتت نظره أو ُتت حق  نقض الفقيه له عندسما ال يراه سنماسبمًا س

ما إذا مل تثبت واليٌة للفقيه فال سعنى لطرح أن  والية املنتخب ، واملقماصدي ة وأس 

فكل ام تقل صت ، فبتبع دائرة والية الفقيه ُيصل التزاحم، تزاحم والية الفقيه

فيحتماج إىل توكيل سن الفقيه أو ، وكل ام اتسعت وقع، ارتفع التزاحم أكثر فأكثر

 .تفويض

 اتب املوّظفني املقّصرين أو غري املبالني بأداء عملهمحكم ر  

 ف يأيت إىل العملَلوظّ ـ ية وعدمها من حيث اْللّ ـ حكم الراتب ما : السؤال ،

وَّل ، منه وَّل يفعل شيئاا مما هو مطلوب  ، ليهإة توكل مهمّ  يّ أي ولكن َّل يؤدّ 
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 ؟ليهإشء مما هو مطلوب ْلداء اَلهام اَلوكلة  يّ أم يسعى لتعلّ 

  فال ، إذا كمان عقد العمل يقيض بأن يأخذ سبلغمًا سن املمال سقمابل عمل سعني

ويلزسه رشعمًا أداؤه بنف  ، بل هو سلزم به بموجب العقد، جيوز له ترك العمل

ً وكيفماً  ل ، املواصفمات املوجودة يف العقد كام  فام ُيتعمارف بني بعض العام 

سني أو األسماتذة واملعل مني واملعل   أو سوظ في الدوائر احلكوسي ة ، امتواملستخدر

رين عرشة دقمائق أو نصف سماعة .. وشبه احلكوسي ة سن احلضور إىل العمل ستأخ 

ر بال إذن خماص  ، أو اخلروج بال ترخيص أو إذن هبذه الطريقة أو الغيماب غري املرب 

ة أن ه سريض ولي  بمريض سثالً ، أو عمام ر كذبمًا بحج  وكذلك ، أو الغيماب املرب 

كأن يتهماون املعل م أو ، اء العمل املت فق عليه يف العقد بماملستوى املطلوبعدم أد

العماسل أو املوظ ف يف عمله ويقيض وقته يف الكالم واملحمادثة غري الراجعرني 

وسما شمابه ذلك ، وتعطيل أو إتالف أوقمات املراجعني وأصحماب العالقة، للعمل

الدنما العربي ة واإلسالسي ة سع األسف مم ما صمار عرفمًا وعمادًة لنما يف الكثري سن ب، كل ه

 .خممالٌف للرشع والقمانون سن حيث املبدأهذا كل ه .. الشديد

وسقتىض التدي ن هو أن يكون اإلنسمان سنضبطماً يف هذه األسور كل هما سما مل 

فمالتدي ن لي  شعمارات ، ُيصل عىل إذن خماص أو عمام يف التخل ف هنما أو هنماك

ماً  لبيت اهلل احلرام أو بكماًء عىل احلسني عليه السالم  أو حضورًا إىل املسماجد أو حج 

بل هو أيضمًا التزاٌم عميل جماد  ، فقط.. أو سشماركًة يف صلوات اجلمعة والعيدين و

ولو أن نما طب قنما هذه ، بتكماليف الدين ومتماٍه حقيقي سع القيم األخالقي ة اإللزاسي ة

لكمانت كمافيًة يف إصالح املفردة يف رشع اهلل تعماىل ويف حكم الفطرة واألخالق 

 .الكثري سن األسور

وسما نقوله جيري عىل الدول نفسهما وعىل أربماب العمل وأصحماب الرشكمات 
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سمات والتجمارات واملصمالح الكربى التي يعمل عندهما اآلخرون فكل ام ، واملؤس 

طب قنما رشع اهلل يف حقوق العمل سن الطرفني اقرتبنما نحو بنماء أوطمان وجمتمعمات 

ة . وأقرب إىل اهلل تعماىل أكثر رقي ماً  وخطمابنما الرتبوي والديني واإلعالسي سعني  بقو 

 .أيضمًا بماالهتامم بنرش سثل هذه الثقمافة النماهضة بماألسم والشعوب

والغريب أن ك جتد بعض املتدي نني يكثرون سن االحتيماط والوسواس يف 

سة حالل؟ وهل يوجد فيهما سماد   وهل هي حرام أ، بضماعٍة هنما أو سلعة هنماك ة حمر 

حرصماً ؛ ال؟ ويربك بعضهم حيماته بسبب سثل هذه االحتامالت وسن اخلنزير أ

لكن ه قد ال ، سنه ـ وسبدأ احلرص هذا أسر جي د ـ عىل أن ال يدخل بطنه يشء حرام

ة القمائمة بيننما ـ يف دخول املمال احلرام إىل  يبمايل بل قد ال ينتبه ـ بسبب الثقمافة العماس 

ً أو كيفماً ؛ دهبطنه وبطون أهله وأوال بسبب سوء أدائه يف العمل أو هتماونه فيه كام 

 .فـ )االحتيماط( يف املعلوم أوىل سن االحتيماط يف املشكوك، أو مهما سعماً 

واألغرب سن هذا أن ك ترى بعض النماس هيزأ بماملتدي ن املنضبط هبذه األسور 

يف بعض  لكن ه عندسما يشماهد االنضبماط املذهل، ويرى يف ذلك مجوداً وختل فماً 

ه ، البلدان الغربي ة يف هذا املضامر ُيثني ويمدح وهل سما يمدحه هنماك غري سما ذس 

هنما؟! فلنتعماون مجيعمًا عىل رفع سستوى أدائنما الديني والقمانوين ليكون قمادراً عىل 

 .النهوض بمجتمعماتنما وأوطماننما إن شماء اهلل

، وقت وال بدلوعىل تقدير الرتك وختل ف العماسل أو املوظ ف ـ حيث ينقيض ال

ة ـ  مًا للامل كالً أو بعضمًا وفقماً فإن ه وال يكون املت فق عليه يف الذس  ال يكون سستحق 

ف فيه بغري إذن صماحبه أو رضماه، لطبيعة العقد وإذا كمانت ، وال جيوز له الترص 

كام عليه سثل ، اجلهة حكوسي ًة وقيل بكون سمال الدولة بحكم سمال جمهول املمالك

ي هذه احلمال لو أخذه يلزسه سراجعة احلماكم الرشعي يف فف، السيد اخلوئي
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ف بماملمال عىل تقدير عدم العمل ألن  إذن احلماكم الرشعي يف هذا املمال عىل ؛ الترص 

، حيث قد ال يشمل صورة هتماونه يف العمل، تقدير العمل ال يكفي يف نفسه

 .والعلم عند اهلل

 النافلة من جلوسيف صالة جعل الركعة ركعتني   

 بالنسبة جلوس من يصيّل  موضوع وهو أّن من إثارة تمّ  باْلمس: سؤالال 

 كانت إذا أي، اَلضاعف بالعدد جيعلها أن عليه، صحيّة مشكلة بسبب للنوافل

 أرجو.. وهكذا، ركعة فعليه أن يصيّل ست عرشة، ركعات ثًمنية الليل صالة

 عىل السجود يستطيع وَّل، الركبة تآكل بسبب َتِعب   من أّن اَلصيّل  بالرغم، إفاديت

 جزيل ولكم، الكريس أم اْلرض عىل سواء بالتفصيل التوضيح أرجو، اْلرض

 .الشكر

 املعروف بني الفقهماء هو أن ه جيوز اإلتيمان بمالنوافل عن جلوس ولو يف حمالة

واملعروف بينهم أن  عدد ، فضالً عن صورة احلرج أو االضطرار، االختيمار

نعم األفضل له أن جيعل كل  ركعة عن ، ة تبقى ثامنيةفمالثامني، الركعمات ال يتغري  

ة إتيمانه ، قيمام ركعتني سن جلوس ولي  ذلك بواجب وال هو بمالرشط يف صح 

 .بمالنوافل وترت ب الثواب عليهما

رين املقماربني لعرصنما أو املعمارصين لنما : سثل، وهذا سما يذهب إليه أغلب املتأخ 

والشيخ ، والسيد اخلوئي، صدروالسيد حممد بماقر ال، السيد حمسن احلكيم

، والسيد حممد صمادق الروحماين، والسيد أيب احلسن اإلصفهماين، التربيزي

، والسيد اخلميني، والسيد حممود اهلماشمي، والسيد حممد حسني فضل اهلل

والشيخ حممد ، والشيخ يوسف الصمانعي، والسيد الكلبمايكماين، والشيخ املنتظري
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، والشيخ فماضل اللنكراين، سحماق الفيماضوالشيخ حممد إ، أسني زين الدين

، والشيخ الصمايف الكلبمايكماين، والشيخ هبجت، والسيد حممد سعيد احلكيم

 .والشيخ الوحيد اخلراسماين وغريهم

وبعض الفقهماء ـ سثل السيد عيل السيستماين ـ اعترب أن  تكرارهما يؤتى بمالزائد 

بمعنى أن  الركعة ، والظماهر عدم ثبوت التضعيف عنده، فيه برجماء املطلوبي ة

فضالً عن أن يكون ذلك هو ، القيماسية ال تصبح عنده ركعتني سن جلوس

وإذا أراد أن يثن يهما ، بل يؤتى بمالركعة القيماسية ركعًة جلوسي ة، األفضل أو األوىل

ق العراقي شك ك يف تعليقته عىل ، يأيت بمالثمانية برجماء املطلوبي ة كام أن  الشيخ املحق 

 .ي ة سضماعفة عدد الركعمات لو ايُت بمالنوافل سن جلوسالعروة يف أولو

احتماط الشيخ نمارص سكمارم الشريازي بجعل الركعة قيماسماً ركعتني ، نعم

ة، جلوسماً  عىل العك  متماسمًا ـ فيام يبدو ـ سن نظر ، واعترب أن  أدل ة املضماعفة قوي 

 .السيد السيستماين

بدا ، يد هذه النصوصوبعد سراجعتي للروايمات وكلامت الفقهماء وُتقيق أسمان

مان بمالنوافل عن جلوس ييل أن  التضعيف ـ عىل تقدير ثبوت سرشوعي ة اإلت

وأظن  أن  سنشأ اخلالف ، اختيماراً ـ مل يثبت بدليل سعترب سنداً أو سوثوق صدوراً 

بني السيد السيستماين وغريه هو يف املبماين الرجمالي ة املفضية إىل تصحيح أو 

فمالراجح بنظري سما ، لواردة يف سوضوع التضعيفتضعيف الروايمات القليلة ا

فإن  ذلك عىل سبنى االطمئنمان بمالصدور أوضح ، ذهب إليه السيد السيستماين

واهلل ، وعىل كل  إنسمان العمل بام يمليه عليه اجتهماده أو تقليده، وأجىل أيضماً 

 .العمامل
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 إهمال الزوجة عاطفّيًا وجنسّيًا واملوقف من الوالق القضائي  

 بسبب اَّلنشغال مع  اا ولفظيّ  اا عاطفيّ  ةمهال الزوجإهو حكم  اـ م 2: لالسؤا

 اا ها عاطفيّ ولكنّ ، ةا وظيفدَيل ةالزوج نّ أمع العلم ، وِف طلب الرزق، صحاباْل

 ا؟بداخله اا جتد فراغ

، خر بدون حصول اْلملآ مع رجلٍ  ةن متارس العالقأ ةجل جيوز للمتزوّ ـ ه 1

ر وهو كثري التأّخ ، اا عاطفيّ وَّل حتّى ، اا باعها جنسيّ شإ ذا كان الزوج غري قادر عىلإ

 واَلرأه جتد عذاباا ، ويرفض الطالق ءوالزوج يس، قهانشغاله مع رفَّل؛ عن اَلنزل

 ةوحياهتا العاطفيّ ، والعمر يميض، وهي دائمة السكوت، منه ِف حقوقها وتقصرياا 

 اا؟تتدهور نفسيّ 

قت هذه ولو طبّ ، حكام للمجتمعأ فضلأسالم هي حكام اإلأ نّ بأدائًما نقول ـ  3

حكام ِف اَلشاكل؟ مثالا بت اْلولكن ماذا لو تسبّ ، ت اَلشاكلحكام َّلنحلّ اْل

ن هتب مهرها أرادت الطالق جيب أا لو َّّن أسالم بالنسبة لطالق اَلرأة هو حكم اإل

.. اقهن َّل يطلّ أوحتى مع ذلك لو مل يرد يستطيع ، قها الرجلوتدفع شيئاا كي يطلّ 

تني ويذهبن أي وهنّ ، سنني بسبب هذا اْلكم هناك نساء يطول طالقهنّ  شيخنا

بينًم الشيخ الصانعي يقول ِف ، نت تعلم اَلفسدة اَلرتتبة عىل ذلكأو، ىل اَلحاكمإ

قها وجب عىل حاكم الرشع ن مل يطلّ إمثل هذه اْلالة جيب الطالق عىل الرجل و

 وضوع؟يكم هبذا اَلأفًم ر. قهان يطلّ أ

 واحرتام حقوقهما العماطفي ة ، الزوج سعمارشة زوجته بماملعروفجيب عىل

رات والعوائق التي ، واجلنسي ة سما دام قمادرًا عىل ذلك وعىل الزوجة إزالة كل  املنف 

ُتول دون تفماعل زوجهما العماطفي والروحي واجلنيس سعهما سهام بلغت إىل ذلك 

د هذا كل ه يف حمال إسكمان وقوع الزوجة أو ال، سبيالً  زوج يف خطر املعصية ويتأك 
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وطلب الرزق والعمل والوظيفة . سن نماحية أخرى لو مل يتم  تاليف هذه األسور

لكن  ذلك ال يمنع سن ، وإن كمان يف عرصنما هذا عنرص ضغط همائل عىل اإلنسمان

فمات البسيطة جداً سن قبل الزوج أو الزوجة والتي ال تأخذ ، مممارسة بعض الترص 

ع ، السيام الزوجة ونفسي تهما، ديدة يف روحهاملكن هما ُُتدث حيماًة ج، وقتماً  فمالتذر 

ران ذلك عمادةً   .بكثرة العمل واالنشغمال ال يرب 

سمات نتيجة هذا ، لكن يف املقمابل م سن املحر  ال جيوز للزوجة ارتكماب أي  حمر 

م هو الزنما أ، الوضع بل عليهما أن ، سما هو أقل  سنه فماحشةً  مسواء كمان هذا املحر 

ر يف األسبماب التي أد ت إىل هذا ، عند اهلل تعماىلتصرب وُتتسب ذلك  وأن تفك 

ما إذا . فلعل هما كمانت سببماً سن حيث ال تشعر؛ ومتمارس نقد ذاهتما، الوضع وأس 

أدركت عدم تقصريهما ويئست سن الوضع القمائم ومل تقدر عىل الصرب أو كمان 

ًا أو خمافت الوقوع يف املعصية مًا عليهما جد   القضماء أسكنهما رفع أسرهما إىل، شماق 

 .الرشعي للمطمالبة بحقوقهما الثمابتة هلما

د نسبي ماً )إذا  ٌه فقهي  ستشد  وإذا كمان بعض الفقهماء وقضماة الرشع لدهيم توج 

فبإسكمان هذه الزوجة رفع أسرهما إىل جهمات ، صح  التعبري( إزاء حقوق املرأة

املرأة واملتفماعلة فقهمائي ة قضمائي ة ُتعرف بآرائهما االجتهمادية اللي نة نسبي مًا جتماه قضمايما 

ن الزوج فبهما ونعمت، سعهما وإال أسكن ـ يف بعض األحيمان ـ طالق ، فإذا ُتس 

وإن كمان هذا األسر سما يزال سيداني مًا يعماين سن تعقيدات تسب بت ، احلماكم هلما رشعماً 

رغم أن  غري ، يف سآٍس عظيمة للكثري سن النسماء يف عماملنما العريب واإلسالسي

ذهب إىل أن  للحماكم الرشعي طالق كل  اسرأة إذا أرادت  واحد سن كبمار الفقهماء

وقد كمان للسيد الطبماطبمائي يف ، وكمان زواجهما يسب ب هلما رضراً أو حرجماً عظيامً 

سلحقمات العروة الوثقى وللشيخ حممد حسني كماشف الغطماء يف ُترير املجل ة 
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ويبدو يل ، )وغريمهما أيضمًا( سوقف سؤي د لتوسعة سسماحة الطالق القضمائي متي زا به

 .أن ه جدير بماالختيمار والتبن ي

سما قماله العالسة الشيخ حممد جواد سغني ة يف كتمابه )فقه اإلسمام جعفر  مر عْ ولن  

 سسألةً  أعرف ال.. ): سدافعمًا عن سسألة الطالق القضمائي، (72: 1الصمادق 

صهما إىل احلماجة تدعو فقهي ة  أن بعد، هذه سن أكثر، احلق   بيمان يف واجلرأة، متح 

ت  .االجتامعي ة( املعضلة هلذه احللول عدم سن الشكوى وكثرت، البلوى هبما عم 

ويذهب املرجع الديني املعمارص الشيخ يوسف الصمانعي إىل وجوب طالق 

وهو قوٌل ، اخللع عىل الزوج عندسما تتم  رشوطه املوضوعي ة وتطمالب به الزوجة

، بن زهرة احللبيوا، الشيخ الطويس: سنسوب أيضماً إىل عدد سن الفقهماء سثل

ويذهب . وغريهم، وابن الرباج الطرابليس، وأيب الصالح احللبي، وابن محزة

د إبراهيم اجلنمايت إىل أن  بإسكمان املرأة  املرجع الديني املعمارص أيضماً الشيخ حمم 

الطالق عند عدم أداء الزوج حلقوقهما أو سوء عرشته سعهما أو ابتالئه بأسراض 

 .د احليماة الزوجي ةسعدية عسرية العالج تتهد  

ُينصح بماملشورة ألهل العقل ورجماحة الرأي سن املحيطني بمالزوجة ، وأخرياً 

ألن  ؛ فلعل هم يرشدوهنما إىل أسور يمكن سن خالهلما حل  هذه املشكلة، وبأرسهتما

 .الكالم النظري العمام يشء وستمابعة التفماصيل يشء آخر عمادةً 

 تسجيل صوت أو تصوير أحد بدون رضاهحكم   

 ما ينتهي هذا  اا وكثري، حوارات ونقاشاتـ كإخوة ـ دور بيننا ت: السؤال

ا بدوري أقوم بتسجيل هذه نوأ. سابق ِف حوار آخر اْلوار بنكران قول كالم

وأما . لهوإن كان بعضهم يستنكر ذلك وَّل يفّض ، وهم عىل علم بذلكاْلوارات 
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خرين أو ْلامن خشية من اَّلنتقاص لل أحياناا فالغرض من ذلك التسجيل 

وأحياناا يكون التسجيل حذراا من إنكار ، ئةواستخدام اْللفاظ السيّ ، ببعضهم

 ذلك التسجيل حد عىلألع طّ علًما أّنه َّل ي، أحد اَلتحاورين أن يكون قال ما قاله

 ًم هو الرأي الرشعي ِف التسجيل؟ف، غريي

ولو سع وبعض الفقهماء جييزونه ، التسجيل يف حد  نفسه حالل عند الفقهماء

رشط عدم نرش هذا ، فضالً عن عدم علمه، عدم رضما الشخص املتكل م

ه سمعته أو ُيلحق به سفسدة سعي نة يف سكماٍن سما  التسجيل بام يرض  بماملتكل م أو يشو 

 .ال جيوز إحلماقهما به

بل والعلم ، وبمالنسبة يل فإن  األسر سشكل عىل تقدير إبداء اآلخر عدم رضماه

، بحيث لو قيل له لعلمنما بأن ه لن يرىض،  ُيظهر ذلكبعدم رضماه أيضمًا ولو مل

، دون أن أجزم بماملوضوع، واالحتيماط هنما سن وجهة نظري املتواضعة ال يرتك

وهذا االحتيماط عندي يشمل حمالة . وقد سنعت بعض القوانني الوضعي ة ذلك

سة السيام يف سثل عرصنما الذي ال ، التصوير بأنواعه أيضماً بنف  الرشوط املتقد 

يؤسن يف أكثر حماالته سن عدم حصول اآلخرين عىل سثل هذه التسجيالت 

ويشتد  األسر يف حمالة كون ، وانتشمارهما عندسما تكون عرب األجهزة احلديثة

ر ذا حرسة اجتامعية أو دينية أو ل له أو املصوَّ فال ينبغي ، كبرية.. الشخص املسج 

صةللمؤسنني فعل ذلك سهام كمان سما مل تطرأ عنماوين ثمانوي    .ة سرخ 

تسجيل احلوارات بمالطريقة التي ذكرمتوهما سع رضما األطراف مجيعماً  ،نعم

لغماية ضبط احلوار واحليلولة دون صدور كلامت غري سنماسبة أو سما شمابه ذلك ال 

 .بل قد يكون حسنمًا يف بعض احلماالت، بأس به
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 تغيري الفقيه حلكٍم قرآنّي )اإلرث( وفقًا لنظرّية الزمان واملكان  

 ة حكام الرشعيّ عىل مبنى تأثري الزمان واَلكان ِف اْلـ للفقيه هل جيوز : ؤالالس

 ؟رثن الكريم ِف اإلآتغيري الفروض الواردة ِف القرـ ة أخرى أو أدلّ 

 يمكنني القول بماختصمار وبنصٍّ سكث ف بعض اليشء ـ وللموضوع جمماالت

دة ـ ، عة يف الكتماب والسن ةإن  الفقيه سكتشٌف لألحكمام الرشعي ة املود: كالم ستعد 

وال ُيق  له وال ملطلق ويل  األسر ـ وفقمًا لفهمي القمارص ـ أن يقوم بتغيري أي  حكم 

كام ال ُيق  له ترشيع أي  حكم يف عرض الكتماب ، رشعي ثبت يف الكتماب والسن ة

 .والسن ة سن حيث املبدأ

وبعضها منقطع( ، يستثنى من ذلك )وبعض هذه اَّلستثناءات متصل، نعم

 :هي، حاَّلت أبرزها ثالث  أساسيّة

أن تكون لدى الفقيه نظري ة أصولي ة اجتهمادي ة تقيض يف هذا املورد أو ذاك  ـ 2

بعدم االقتنماع بحصول إطالٍق زسماين أو ظريف لقمانوٍن سعني  تم  تبيينه يف الكتماب 

أي إن ه يفهم سن النصوص أو السيماقمات أن  هذا احلكم القرآين أو ، والسن ة

ج ـ أو والئي  . ب ـ أو ظريف سقي د سفقود القيد اليوم. أ ـ زسني  سرحيل  : يالنبو

، سلطماين )وسعنى الوالئي ة أن ه حكم صدر سن زاوية الوالية ال سن زاوية أخرى

ف فيه بام يراه املصلحة( ويف هذه احلمال يمكن ، فيحق  لكل  سن له الوالية الترص 

بنماء عىل القول بأن  والئي ة ،  احلمارضأن يقول بمانتهماء أسد هذا احلكم يف العرص

ة حمدودة الزسمان يف حمال حيماته ال إىل يوم القيماسة كام هو الصحيح ، األحكمام النبوي 

خالفماً لبعض الفقهماء ، الذي بي نماه يف بحثنما حول االحتكمار يف الرشيعة اإلسالسي ة

رين مم ن قمال بإطالقي ة األحكمام الوالئي ة النبوي ة إىل يو م القيماسة سن حيث املتأخ 

 .املبدأ
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يل املبنيَّ يف الكتماب  ـ 1 أن يكون هنماك عنوان ثمانوي حماكم عىل العنوان األو 

، سثل عنماوين احلرج والرضر وقوانني التزاحم واألهم واملهم وغري ذلك، والسن ة

د حكاًم أولي ماً بمقدار داللة الدليل  ففي هذه احلمال يمكن لويل  األسر أن جيم 

بل هو اكتشماف لعالقة األحكمام ، ولي  هذا التجميد سن عنده، أكثرالثمانوي ال 

 .فيام بينهما

وسبدأ التجميد للعنوان الثمانوي وتعيني كل يمات العنماوين الثمانوية ونظمام 

ما تشخيص سصماديق ، العالقمات بني األحكمام هو سن شؤون الفقيه بام هو فقيه أس 

تعيني األهم  سصداقمًا سن املهم هذا األسر وأن  املورد سن سوارد قمانون التزاحم و

فهذا سن شؤون الدولة وويل  األسر بام هو ويل  األسر يف الدائرة ، ونحو ذلك

ة التي لو أحيل األسر يف تشخيص املصماديق فيهما إىل آحماد املكل فني للزست ، العماس 

وإال كمان التشخيص سن شؤون املكل فني ، الفوىض واهلرج واملرج أو فسماد كبري

 .بدأسن حيث امل

ل للفقيه أو لويل  األسر )الدولة( سلطًة  ـ 3 أن جتعل الرشيعة سن األو 

، وصالحيًة يف سسماحة سعي نة سن الوقمائع تسمح له فيهما بسن  قوانني أو نحو ذلك

د بماقر الصدر وغريه  ة سنطقة الفراغ التي طرحهما السيد حمم  كام هي احلمال يف نظري 

ة عىل هذ ، ه النظري ة بمالشكل املطروح حمالي ماً )وإن كمانت عندي سالحظمات عد 

) ضنما هلما يف حممارضاتنما حول الثمابت واملتغري  أو نقول بأن  بعض املسماحمات يف ، تعر 

ل فيهما الرشيعة وهذا بنفسه ختويٌل قمانوين رشعي  إهلي ، الوقمائع احليماتي ة مل تتدخ 

عىل أسماس ، لإلنسمان بتنظيم أسوره يف هذه املسماحمات وفقمًا ملما يراه الصمالح العمام

رشط انسجمام قوانينه هذه سع ، رضٍب سن التعماقد االجتامعي أو غري ذلك

ة واملقماصد الديني ة الكل ية يف الكتماب  اخلطوط العريضة واملؤرشات الرشعي ة العماس 

 .والسن ة
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فماألصل يقتيض عدم ثبوت احلق  للفقيه وال ، يف غري هذه احلماالت الثالث ماأس  

فمالفقيه بام هو ، يٍع سعمارض أو سواٍز للرشيعة اإلهلي ةللدولة يف تغيري أو سن  ترش

فقيه سكتشٌف ألحكمام اهلل تعماىل )الدائمة أو املؤقتة( سن النصوص الدينية 

ٌذ ألحكمام اهلل تعماىل ولي  يف ، التأسيسي ة وويل  األسر ـ بام هو ويلٌّ لألسر ـ سنف 

له وصالحيماته الثمابتة له يف الرشيعة هي صالحي مات إجر، عرضهما ائي ة ختو 

ة وإلزام األفراد بإجراء القوانني  ف يف أسوال الدولة واملمتلكمات العماس  الترص 

وليست صالحيمات ، الرشعي ة وفقماً ملما يراه األفضل زسني ماً يف طريقة اإلجراء

 .إال يف النطماق وبماملعنى الذي أرشنما له يف النقطة الثمالثة آنفماً ، ترشيعي ة

َّل يمكن تغيري قوانني ، ي ذكرمتوه ِف سؤالكمففي اَلثال الذ، وبناء عليه

 :اإلرث القرآنيّة إَّل إذا

ًة علمي ة نجح سن خالهلما يف شل  قدرة هذه النصوص  أ ـ م الفقيه نظري  قد 

ما ترشيعمات سقي دة ، القرآني ة عىل الشمول اإلطالقي الزسماين والظريف بمافرتاض أهن 

ت وتالشت اليوم ة تغري  ، ُيتماج إىل سقماربة علمي ةوهذا ، بظروف زسني ة خماص 

د كالم إعالسي خطمايب فضفماض  .ولي  إىل جمر 

وقد قلُت يف كتماب )حجية السن ة يف الفكر اإلسالسي( بأن  النص  القرآين غري 

كام مل يكن ، آٍب عن أن تكون فيه بعض األحكمام املرحلي ة الزسنية سن حيث املبدأ

كمام املنسوخة التي هي شكٌل سن آبيمًا ـ عند سشهور الفقهماء املسلمني ـ عن األح

 .أشكمال الزسني ة والظرفي ة عندهم

أن يكون تطبيق هذه األحكمام اليوم حمكوسمًا لعنماوين ثمانوي ة قماطعة  ب ـ

كام لو لزم سن هذا التطبيق يف هذا الظرف اخلماص  سفسدة عظيمة ، كماألهم واملهم

 .واهلل العمامل. جداً أكرب سن سصمالح التطبيق
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 .عض التفماصيل األخرى ال جممال هلما السماعةوللكالم ب، هذا

 املوقف جتاه خمتربات طبّية غري دقيقة يف عملها ونتائجها  

 مراكز تابع ْلحد خمترب ِف اَلرضيّة التحليالت بمجال أنا أعمل: السؤال 

 مركزه ْلحد ِف الطبّي اَلخترب بتأجري اْلْحر اهلالل قام وقد، اْلْحر اهلالل

 أّن صديقي اَلشكلة. صباحاا  اَلخترب ِف عميل يكون أن عىل، العرص فرتة أصدقائي

 عتًمد عىلَّلا ومن دون، تقديرّية وإّنًم، دقيقة نتائج يعطي َّل اَلخترب استأجر الذي

 اَلرفقة إضافتها الواجب والنسب عملها وطريقة، التحاليل حماليل استخدام دليل

 بأنّ  له إبالغي ورغم. التحاليل مبلغ كامل استالمه رغم، اَلحاليل صندوق مع

 العمل أنّ  وحّجته، ينتهي َّل أّنه َّلإ، اَلقبوض سحت واَلال، حرام هذا عمله

 اْلدّ  كانت ضمن مثالا إذا بالدم السّكر حتليل ونسبة، ُمكلِف القياسيّة بالطريقة

 مدير بإبالغ قمت ذلك بعد. عرشة قّل  أو عرشة زاد إذا الفرق فًم، الطبيعي

 الذين اَلرىض أرصف هل أفعل؟ أن عيلّ  فًمذا، للمسألة ًمماا اهت ُيعر ومل، اَلركز

، التحاليل هلم ليجري بصديقي وأتصل أستقبلهم أم طريقة بأيّ  اَلخترب ُيراجعون

 الدقيقة؟ غري عمله بطريقة العلم متام عامل   وأنا

 إذا كمان عمل املخترب قمائاًم ـ بحسب القوانني واالتفماقمات والعقود ـ عىل

فال جيوز لصديقكم أن ، ة يف إعطماء النتمائج بمالطريقة التي ذكرمتوهمالزوم الدق  

وجيب عليكم تنبيهه ، بل يكون يف خممالفته الغش والتزوير، خيمالف يف ذلك

وكنتم ترون التأثري حمتمالً سن ، وتذكريه بذلك سما استطعتم إىل ذلك سبيالً 

وسما دام . ضئيالً النماحية العقالئي ة يف أن يعدل عن طريقته ولو كمان االحتامل 

خممالفماً للقوانني واالتفماقمات فبإسكمانكم سراجعة األطراف التي متثل اجلهة 
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وإبالغهما بماألسر عل هما تقوم بمالالزم يف هذا املجمال إذا كمان ، األخرى هلذا املخترب

 .يف إبالغهما النصح هلما ودفع الرضر عنهما

ما إبالغكم للمراجعني بماالنرصاف عن هذا املخترب فلي  بو لكن لو ، اجبأس 

رون سن ذلك  كمانت هذه النتمائج ُتتمل عروض اخلطر عىل النماس بحيث يترض 

لكي ال ، فلك أن تبلغهم بماألسر سن بماب النصيحة، يف سالستهم البدنية والصحي ة

بل يف بعض املوارد قد جيب ، محمايًة هلم ولسالستهم؛ يتعماسلوا سع هذا املخترب

ة . عليك ذلك لو كمان اخلطر عليهم كبرياً  ما إذا كمانت فوارق النتمائج غري ضمار  أس 

ة املراجعني وليست هلما تأثريات خطرة أو ُسفسدة فال سوجب لتشويه ، بصح 

وإن كمان سن الالزم أو األحسن أن يلتزم املخترب ، سمعة املخترب يف هذه احلمال

سه للنماس يف قضمايما تعد  يف غماية األمهي ة فماإلتقمان ، بأعىل درجمات الدق ة فيام يقد 

واإلحسمان واإلجمادة واإلكامل سن سعمامل العمل الصمالح يف الكتماب والسن ة 

 .وهي سعمامل نفتقد يف عرصنما هذا للكثري سنهما سع األسف الشديد، والعقل

ما سصماديق هذه الفروض التي ذكرهُتما لكم فريجع أسرهما لكم وألهل  وأس 

لني البت  يف، اخلربة يف هذا املجمال كي ال ، ذلك ولي  لدي  اط الع كماٍف خيو 

 .أتكل م فيام لي  يل به علم

 حدود نيابة املرجع  

 غري اَلرجع أنّ  العلم مع، هو للمرجع للمعصوم ما كّل  أنّ  هل: السؤال 

اَلعصوم؟  عن نائب هو معصوم؟ وما هي مساحة نيابة اَلرجع؟ وهل كّل مرجع

 نتخبوا فالناا ا: يقول هو السيايس؟ فمثالا  ِف الرأي التقليد مرجع خمالفة وهل جيوز

 ْلّنني؛ سلوكه أعرف وأنا حمافظتي ِف ْلّنه؛ أّن فالناا غري مؤّهل أعرف وأنا
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 ..قبل بعضهم من للمرجع نقالا  ينقل مما العكس عىل، قرب عن معه متعايش  

ولعل نما قلنما هنماك بأن  ، قد سبق وأجبنما سرارًا عن هذا النوع سن األسئلة

، عندسما يطلق عىل كل  فقيه، دثسصطلح )نمائب اإلسمام( هو سصطلح حما

واملعتمد يف النصوص هو تعبري جعل احلكوسة أو الوالية للفقيه ـ عىل اخلالف يف 

سسماحة هذه الوالية بني الفقهماء أنفسهم ـ واملتفق عليه تقريبمًا هو سرجعي ته 

ما غ، وسما ُيتماجه النظمام العمام والعنوان القماهر، اإلفتمائي ة والقضمائي ة يف اجلملة ري وأس 

ة للفقيه  .ذلك ففيه بحٌث سعروف بني الفقهماء املختلفني يف قضي ة الوالية العماس 

ما الرأي السيمايس للمرجع فهو غري سُ  سما مل يكن عىل شكل حكم ، لزم ألحدوأس 

ويكون سن تقل دونه يرى لزوم االلتزام ، أو يكون املرجع هو ويل  األسر، حماكم

ر سبق أن أملحنما ، كبأواسر ويل  األسر يف هذا املجمال أو ذا ويف املسألة تفماصيل أخر

 .إليهما يف غري سوضع

 تواصل الشباب والفتيات عرب وسائل التواصل االجتماعي  

 النّقالة اْلجهزة ِف اَّلجتًمعي التواصل برامج أنّ  جداا  اَلؤّكد من: السؤال 

 ستفادةاَّل مناط أنّ  اَلؤّكد ومن، الناس بني العالقات بارزاا ِف تنمية دوراا  تلعب

 أن نودّ  فهنا، بينهم وكًّما  كيفاا  خيتلف، الشبيبة والشابات لدى الربامج هذه من

 آية سًمحة من الصادر اَّلستفتاء بمقتىض: اْلتية اْلسئلة هذه سًمحتكم إىل نوّجه

 واَلرأة الرجل بني التواصل بركاته بحرمة دامت السيستاين السيد العظمى اهلل

السيد؟  سًمحة رأي السيستاين يرى السيّد غري قهاءالف من هناك هل. اْلجنبينّي

 مستوى يرتّقى إىل وَّل، الرشعيّة اَلوارد بعض عىل مقترصاا  التواصل كان لو وماذا

وسيلة  وأّنه خاّصة، التواصل هذا مثل ِف الرشيف رأيكم اْلرمة؟ وما هو



 .................................................... 111 

 يتطّلب إهلي مرشوع الزواج أنّ  وبحكم، الزواج بغية اُجنسني بني للتعارف

 اْلرية لرفع كافيةا  تكون الربامج هذه فلعّل ، ببعض بعضهًم كال الطرفني معرفة

 .وكيفيّة التواصل طريقة ِف

 يعد  السيد السيستماين حفظه اهلل سن الفقهماء املتحف ظني يف قضي ة التواصل

وسما يمكن ، وقد سبق أن أجبُت عن سوضوع مممازحة املرأة، بني الرجمال والنسماء

وبي نُت هنماك رأي بعض الفقهماء الذين ال يامنعون ، يف ُتريم ذلك أن ُيستند إليه

واحتملُت هنماك ـ كام أحتمل هنما ـ أن يكون ، حتى سن املامزحة سن حيث املبدأ

سن حيث إفضماء هذه ، سرجع التحف ظ سن سامحته راجعماً إىل العنوان الثمانوي

تواصل احلديث إىل العالقمات وألوان االرتبماط بني الرجمال والنسماء عرب وسمائل ال

ومل أجد شيئماً سوث قماً يبني  احليثيمات االجتهمادي ة لرأي ، سفماسد أخالقي ة نوعماً 

فمن األفضل التواصل سعه أو سع سكتبه الفقهي  ألخذ احلدود والقيود ، سامحته

فإن  بعض االستفتماءات الصمادرة عنه )ولو عرب سكتبه ؛ التي يراهما يف هذا املجمال

فيام بعضهما اآلخر حماسم وال ، ينطلق سن عنوان نوعي ثمانوي الفقهي( يوحي بأن ه

حتى ال نقول سما ، فمراجعة سكتبه يف هذا املجمال تظل  أفضل، يقبل االستثنماء

 .لي  لنما به علم

ما وجهة نظري الشخصي ة املتواضعة فال أجد حرسًة يف هذه األسور ، وأس 

يل رشط االنضبماط الرشعي احلمازم يف هذا ا بحيث ال ، ملجمالبمالعنوان األو 

د وأعتقد بأن  ، يصماحب وال يستتبع سثل هذه االرتبماطمات أي  حمذور رشعي سؤك 

، والعلم عند اهلل، الكثري ـ وربام أكثر الفقهماء املعمارصين ـ يرون هذا الرأي أيضماً 

وإن كمان اإلطمار العمام هو . وعىل كل  سكل ف العمل وفقماً الجتهماده أو تقليده

السيام بعد ألوان ، قدر اإلسكمان يف هذه املجماالت رضورة مممارسة االحتيماط
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فماالحتيماط يف سثل هذه ، املفماسد االجتامعي ة واألخالقي ة التي ظهرت نتيجة ذلك

السيام سن الشبماب والشمابمات الذين قد ، احلماالت حسٌن وسنطقي  وعقالئي

فمالتنب ه ، يتسماهلون يف بعض األسور فيقعون يف املحظور وهم ال يشعرون

عىل أن ُتدار القضي ة ، تيماط واحلذر واليقظة أسور حممودة ممدوحة هنماواالح

 .ال بطريقة سضطربة ووسواسي ة، بطريقة همادئة وعقالني ة

 هلامشي الغيّن سهم السادةحكم أخذ ا  

 ـ وزوجي ، ابن رسول اهلل، من رجل علوي النسب ةجمتزوّ  ةنا امرأأ: السؤال

نا نسكن ولكنّ ، وهلل اْلمد والشكر.. اا أنا أيضو، ب ممتازيعمل بمرتّ ـ غفر اهلل له 

 ما، لكن هلل اْلمد رواتبنا تكفي حاجتنا وحاجة أبنائنا بدون ترف، إجيارِف منزل 

فهل جيوز اخلمس ، بنائهله وْل ةزوجي يستلم ُخس الساد أن أسأل عنه هو أنّ  ودّ أ

؟ وما حتكمي سًمأر ما، ةوهو يطالبني أن أدفع له ُخس الساد؟ غنياءاْل ةللساد

 ؟همأذاجزاء الصرب عىل  وما ؟ بالنسب العلويعذاب الغرور والتجرّب 

فإن  املعروف فقهي ماً ، بنماًء عىل وجود سهم يف اخلم  اسمه سهم اهلماشمي

ويفتي به الفقهماء واملراجع املعمارصون أيضمًا ـ وهو الصحيح ـ أن ه ال جيوز أخذ 

، أو سسكينماً ، لزم فيه الفقر عىل املعروف(اهلماشمي هلذا السهم إال إذا كمان يتياًم )وي

، أس ما يف غري ذلك فهو غري سستحق  هلذه األسوال، أو ابن سبيل ُيتماج للامل

فه فيهما غري رشعي سما مل يعطه احلماكم الرشعي سن سهم اإلسمام ـ وفق ، وترص 

وجيب عليه تسليم سما أخذه إىل املستحق ني . التسمية الفقهي ة ـ بغري عنوان الفقر

 .قيقي ني لهاحل

ر له التكرب  وال التجرب  عىل  ماً أو فماطمي ماً ال يرب  وكون اإلنسمان هماشمي ماً أو علوي 
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ف هو بماالنتسماب إليهم ـ عنيت النبي وأهل بيته ـ كمانوا سن ، النماس فإن  سن يترش 

وأرأفهم ، وأبعدهم عن أذى اآلخرين، وأحسنهم أخالقماً ، أكثر النماس تواضعماً 

فكيف يمكن للمنتسب إليهم أن تكون ، عمالً صماحلماً وأكثرهم ، بمالضعفماء

ر فعله هبذا االنتسماب  ف أو يرب  عي الترش  أخالقه عىل عك  ذلك ثم  يد 

 التكويني؟!

ض ـ بإذن اهلل ـ يف سنماسبة أخرى بمالتفصيل للفكرة التي تقول  وسوف أتعر 

ب بمالنمار ت يوم وأن  هلم خصوصيما، بأن  الفماطميني أو الساللة النبوي ة ال تعذ 

أو أن  عذاهبم لو كمان فهو بمالثلج ونحو ذلك سن املفماهيم التي ترتك ، القيماسة

 .أحيمانمًا بعض األثر يف الشعور الطبقي واالتكمايل يف هذا املجمال

 رجاع إ ى أهل اخلربة يف تعيني املرجع الدييناإلمستند   

 أهل دةبشها اَلرجعيّة إثبات ما هو اْلساس الذي بنى عليه الفقهاء: السؤال 

 علًما أّن الوصول إىل اإلثبات هبذا الطريق غري حمرز؟، بالذات اخلربة

 األسماس عندهم هو البنماء العقالئي عىل الرجوع إىل أهل اخلربة يف كل  يشء

فهؤالء ، كام يف الطب  واهلندسة وسمائر العلوم، ال يكون اإلنسمان فيه خبرياً 

يكن اإلنسمان قمادراً عىل  فإذا مل، قمادرون عىل تشخيص احلماالت واألسور

ت الطرق أسماسه للعلم بماحلمال رجع إىل أهل اخلربة ، التشخيص وانسد 

اً ، واالختصماص واجلميع يامرسه يف ، وهذا أسر عقالئي وعقالين وسنطقي جد 

كون فيه عندسما يصل األسر إىل املجمال ، غري جممال املرجعي ة الدينية لكن هم يشك 

، مال الديني ليست يف سبدأ الرجوع إىل أهل اخلربةسع أن  املشكلة يف املج، الديني

ة  .بل يف بعض التفماصيل التطبيقية والعمالني ة يف هذا اإلطمار كام أملحنما غري سر 
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 ..حكم لبس ربوة العنق و  

 لبس ِف اْلخر البعض واحتياط، الفقهاء بعض حتريم هو سبب ما: السؤال 

 اَلسيحي؟ بالصليب بالتشبّه لِلمر عالقة وهل للرجال؟ العنق ربطة

سوضوع اللبماس وأنواعه وأشكماله تنماوله الفقهماء املسلمون سن جهمات ،

ض املسلمون للغزو االستعامري ، سواء يف الصالة أم احلج  أم سطلقماً  وعندسما تعر 

لي  ، يف القرنني األخريين أثري هذا املوضوع بشكل ستواصل يف غري بلد سسلم

، رسوال )البنطمال ـ البنطلون( والقمصمان اجلديدةوإن ام يف ال، يف ربطة العنق فقط

وهنماك الكثري سن اجلدل . وأنواع املعماطف احلديثة والقبعمات اجلديدة )الربنيطة(

 .الذي ُاثري يف هذا البلد أو ذاك حول هذه القضي ة خالل القرن األخري

ما فيام خيص  ربطة العنق )كرفته ـ كرافته( فقد وقع جدل كبري بني فقهماء ، أس 

سهما وبمالغ يف ُتريمهما سثل الشيخ األلبماين، وعلامء أهل السن ة فيهما ، فبني سن حر 

وإن كمان اجلميع تقريبمًا يبدو عليهم عدم ، وبني سن أجمازهما وهو السمائد املشهور

وبعضهم عماب عىل بعض العلامء . الرتحيب بأنواع اللبماس القمادسة سن الغرب

واعترب ذلك غري سقبول سنه ، لعنقاملشهورين والدعماة املعروفني لبسه لربطة ا

حتى هماجم ، بل بعضهم عماب عىل املشمايخ والدعماة الذين يلبسون البنطمال. أبداً 

وه بمالشيخ املتبنطل . تعريضمًا بمن يلب  البنطمال سن علامء الدين، بعضهم سما سم 

وقد قيل بأن  حركة طمالبمان سنعت استرياد ربطة العنق يف فرتة حكمهما عىل 

جرى احلديث عن حكم لب  النسماء لربطة العنق وأن ه سن التشب ه  كام. أفغمانستمان

 .بمالرجمال أو ال

ما عىل الصعيد الشيعي اإلسماسي فماملعروف واملشهور بني الفقهماء ، أس 

بل حكم بعضهم بجوازهما ولو ، واملرجعيمات الديني ة هو جواز لب  ربطة العنق
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رب بعضهم ـ سثل الشيخ واعت، ملرب رات فقهي ة يف ذلك؛ كمانت سن احلرير اخلمالص

وذهب آخرون ـ سثل السيد صمادق ، فماضل اللنكراين ـ أن  األوىل تركهما

فيام عرف عن السيد عيل اخلماسنئي القول بحرستهما ، الشريازي ـ إىل كراهة لبسهما

وظماهر عبمارته ، سواء ملواطني اجلمهوري ة اإلسالسي ة اإليرانية أم لغريهم، سطلقماً 

سة عندسما يكون يف ذلك ترويج للثقمافة الغربي  يف فتواه أن  القضي ة حم  .ة املعماديةر 

إّنًم طبّق ، وليست هناك نصوص دينيّة ِف ربطة العنق أو غريها حتّرم أو تنهى

 :اَلحّرمون هنا أحد عنوانني غالباا 

مار :العنوان اْلّول فهذا سن لبماسهم ونحن سنهي ون عن ، عنوان التشب ه بمالكف 

وهذه هي اخلصوصي ة التي نجدهما يف ، يه تشب ٌه هبملب  اللبماس الذي ُيصل ف

 .املتحف ظني هنما، وربام مجيع، كلامت أكثر

وهي ، ولكن  هذا األسر نوقش سن قبل اآلخرين بمنماقشمات صمائبة يف تقديري

ما ترجع إىل ُتريم التشب ه عىل أسماس إفضمائه إىل ذوبمان اهلوي ة  أن  سسألة التشب ه إس 

وفيام نحن فيه ال نجد أن  ، التشب ه بام اختص  به الكمافر أو ترجع إىل، اإلسالسي ة

وإن ام إىل اهنيمار ، سشكلة اهلوي ة اإلسالسي ة ترجع إىل قضي ة اللبماس أو ربطة العنق

وهلذا جتد أن  شعوبمًا كثرية لبست ، حضماري وثقمايف وتوعوي وعلمي وغري ذلك

 .لبماس الغرب لكن هما مل تذب أسماسه ومل تنته خصوصي تهما

مار وشعماراهتميض مات الكف  بل ، ماف إىل ذلك أن  هذه األلبسة مل تعد سن خمتص 

ثم أي  فرق بني القميص . صمارت شمائعة جداً عماملي ماً ويف بالد املسلمني أنفسهم

والبنطمال واملعطف ولب  سماعة اليد وبني ربطة العنق؟! وأي  فرق بني استرياد 

وهندسة البيوت ، املرشوبماتأنواع السيمارات واملطماعم واألغذية واملأكوالت و

سن الغرب وبني ربطة العنق .. وكثري سن أنامط العيش، والشوارع والطرقمات
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م أنواع  املالب  املعمارصة حتى يكون لربطة العنق خصوصي تهما؟ وملماذا ال نحر 

وتصماسيمهما )وسوديالهتما( املختلفة وتصماسيم ألبسة األعراس، بل وكذلك 

تي مل يكن يعرف أكثرهما املسلمون سن ية.. الاملالب  الداخلية وأنواع األحذ

مار فيام هو شعماٌر هلم سن نماحية كفرهم م هو التشب ه بمالكف  ال ، قبل؟! إن  املحر 

ق اهلوي ة اإلسالسي ة، التشب ه هبم سطلقماً  . أو إن  الواجب هو التاميز عنهم بام ُيق 

مامل إن مل وعليه فمثل هذه األلبسة قد خرجت عن االختصماص يف أكثر بلدان الع

 .نقل يف مجيعهما

وال بأس أن أشري هنما إىل أن  اإلسالم عندسما دخل بالد غري املسلمني سن 

حتى ، الفرس والديلم واهلند والرتك والروم وإفريقيما مل يأسر بتغيري اللبماس

بل ترك النماس وألبستهما مل ما كمانت ، يصبح سشماهبماً للبماس العرب املسلمني الفماُتني

ة جيدر أخذهما بعني االعتبمار ونحن ، ة العمامتوافق سزاج الرشيع وهذه نقطة سهم 

بل وردت بعض الروايمات املعتربة ، ندرس قضي ة اللبماس يف الرتاث اإلسالسي

األسر الذي ، )خري لبماس كل  زسمان لبماس أهله(: السند عند كثريين تنص  عىل أن  

ن ام الصيغة وإ، فهم سنه بعضهم أن  اللبماس ال توجد فيه صيغة ثمابتة يف الرشع

ة واألخالق وغري  الثمابتة هي يف رشعي ة اللبماس وأخالقي ته سن حيث السرت والعف 

 عموسماً. واملجمال ضي ق ال يسع للبحث التفصييل يف قضي ة اللبماس. ذلك

ث املمانعون أو  حيث؛ خصوصي ة سنشأ ربطة العنق :العنوان الثاين ُتد 

صل صليبمًا يوضع يف رقماب املتحف ظون هنما عن أن  ربطة العنق كمانت يف األ

، ثم بعد ذلك وجدوا أن  وضع الصليب ثقيل عىل الرقبة، املسيحي ني يف أوروبما

وهلذا نجدهما سستخدسًة عند القسماوسة ، فوضعوا هذه الربطة تعبرياً عنه

وهنماك ، وهذا يعني أن  ربطة العنق ستصلة بموضوع الصليب، والرهبمان وغريهم
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برصف النظر عن ، بمان وسما شماكل ذلكنصوص كثرية تنهى عن وضع الصل

 .سوضوع التشب ه بغري املسلمني

، فهذه الدعوى ُتتماج إلثبمات تمارخيي، وهذا العنوان قمابٌل للمنماقشة أيضماً 

وقمال بأن  كلمة )كرافته( ، وبعضهم شك ك فيهما، وغمالبماً سما ُتطلق دون استدالل

يف أعيمادهم  وأن  الكروات كمان يضعوهنما، أصلهما سن االنتسماب إىل كرواتيما

وبعضهم . ولي  غربي ماً أسماسماً ، وقمال بعضهم بأن  أصلهما صينيٌّ ، فنُسبت إليهم

ومل أعثر عىل بحث ، قمال بأن  أصلهما كمان تعبريًا غربي مًا عن طماعة الزوج لزوجته

دقيق وعلمي يف إثبمات االد عماء التمارخيي الذي ُيتداول بكثرة يف أوسماط 

 .يف البحث والتقيص   ولعل  القصور سن عندي، املتحف ظني

د أن  أصل هذا اللبماس كمان يرجع ، وقد يكون ثمابتماً ، وحتى لو ثبت فإن  جمر 

، قبل سئمات السنني إىل هذا السبب سع غيماب هذه الفكرة اليوم عن الوعي العماملي

، وقد ُهجر، فإن  العنوان قد زال، ال يوجب التحريم بمالك ُتريم الصليب

واد عماء أن  لب  ، ذه القضي ة وال يعيشهما يف ذهنهوالدليل أن  أحداً ال يعرف ه

مار هو اد عماٌء يفتقر إىل أبسط أنواع اإلثبمات ؛ ربطة العنق هو اليوم عقيدة عند الكف 

 .فضالً عن أن يرلتفت له املسلمون، فهم ال يلتفتون هلذا املوضوع إطالقماً 

وإذا ، املسألةفعىل كل  إنسمان أن يرجع إىل اجتهماده أو تقليده يف هذه ، وسن هنما

وإال فمالراجح بمالنظر ، كمان سما صدر سن ُتريٍم هو حكم حماكم لزم العمل وفقه

أن  ربطة العنق وغريهما سن املالب  اليوم إذا كمانت حمائزًة عىل رشوط اللبماس 

نعم سن املستحسن ، فهي جمائزة سن حيث املبدأ، الرشعي سن السرت وغري ذلك

تهما القوسي ة والدينية والوطني ةأن ُتمافظ الشعوب عىل لبماسهما اخلماص  و ، هوي 

وأن تكون لدينما ، السيام يف زسن العوملة وفنماء الثقمافمات واللغمات واهلويمات
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ة يف هذا املجمال  .ال تفيض إىل انغالقنما أو إىل عزلتنما عن العمامل، سيماسة عماس 

. فلكل  اجتهماده وتقليده، كام علينما احرتام اختالفنما يف هذه القضي ة وأسثماهلما

بل كثري سن األخطمار ، ي  كل  خطر جيب أن يواجه بماألحكمام اإللزاسي ةول

ة عندسما ال يثبت للفقيه دليٌل عىل  يفرتض سواجهتهما بوضع سيماسمات توعوية عماس 

ه الطبيعي يف اإلفتماء بمالتحريم، احلرسة  .نعم لو ثبت الدليل فهذا حق 

 زمان ركعيت الزيارة قبل أو بعد الزيارة؟  

 زيارة ك، و بعد أداء الزيارةأقبل ، عدتى بركعتي الزيارة عن بُ متى يؤ: السؤال

 ؟عاشوراء عىل سبيل اَلثال

 الوارد يف بعض روايمات الزيمارة أن  صالة الزيمارة تقع بعد الزيمارة كخرب

ويظهر سن بعض سواضع كتماب املزار ، احلسني بن ثوير وخرب حنمان بن سدير

ومل أعثر عىل يشء يتصل بوجود  ،واملصبماح للطويس وغريمهما، للشيخ املفيد

إطالق لفظي يف هذا املوضوع يف حق  مجيع الزيمارات ويف مجيع احلماالت ولو 

بل يف بعض الروايمات أن  ترتيب الصالة التي تكون سع ، كمانت الزيمارة عن ُبعد

 .الزيمارة يكون قبل الزيمارة

رة هلذه لكن  بعض الفقهماء اعتربوا أن  سعنى صالة الزيمارة هو سببي ة الزيما

الصالة ـ كام نقول صالة الطواف حيث تقع الصالة بعد الطواف ـ األسر الذي 

ما تقع بعدهما تلقمائي ماً  وعىل سقتىض القماعدة سما مل يرد نص  خماص يف زيمارة ، يعني أهن 

فإذا صح  فهم هؤالء الفقهماء كمان سقتىض األصل ، سعي نة بإيقماع صالهتما قبلهما

، و كمان للزيماة عن ُبعد صالة ـ بعد الزيمارة نفسهماإيقماع صالة الزيمارة عن ُبعد ـ ل

 .واهلل العمامل
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ُنسب لبعض العلامء السمابقني املعمارصين للعالسة املجليس املنع عن  ،نعم

ة والسيدة  صالة الزيمارة إذا كمانت الزيمارة لغري النبي وسمائر األنبيماء واألئم 

طمة بنت اإلسمام أو فما، سثل زيمارة أيب الفضل العبماس، الزهراء عليهم السالم

أو السيد عبد العظيم احلسني ، أو السيدة زينب بنت عيل بن أيب طمالب، الكماظم

وقمالوا بأن  صالة زيمارة سثل هؤالء غري ، أو غريهم سن العلامء واملؤسنني أيضماً 

عة يف الدين ض هذا القول غري املشهور ملنماقشمات تراجع يف سكماهنما، سرش   .وتعر 

االجتهماد يف القضي ة أو الرجوع إىل يرجع إليه  والبد  ـ عمالً ـ سن، هذا

 .فقد ختتلف املوارد واحلماالت عنده، املكل ف سن الفقهماء املفتني

 حمرممن دون سفر املرأة   

 أمورها توِّل  عىل قادرة وهي، حمرم غري من اَلرأة سفر حكم ما هو: السؤال ،

 هو الرتفيه؟ والغرُض ، أمرها وِلّ  برضا

ض الفقهماء ا ، ملسلمون سن أهل السن ة ملسألة سفر املرأة سن دون حمرمتعر 

: وخمترص املزين؛ 111: 7األم ، )الشمافعي وقد أفتى مجٌع سن الفقهماء بحرسة ذلك

ضهم هلذا سماسي ة أسما اإل، (121: 1املجموع ، والنووي؛ 111 فكمان سن النمادر تعر 

وسن الذين . سن حيث املبدأ وهلذا فإن  املعروف بينهم هو اجلواز، املوضوع

ضوا له بشكل سطلق الشيُخ املفيد حيث قمال ولي  للمرأة أن تسمافر إال سع ): تعر 

 .(11: ما( )أحكمام النسماءذي حمرم هل

واملعروف ، عن حج  املرأة بال حمرمفقهماء اإلسماسي ة  وقع احلديث عند، نعم

: 1ثقى العروة الو، اليزدي: ـ عىل سبيل املثمال ـ انظر) بينهم عدم اشرتاط املحرم

: 5سدارك األحكمام ، والعماسيل؛ 218: 2رشائع اإلسالم ، ق احليلواملحق  ؛ 172
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 بل عند كثري سن أهل السن ة أيضماً ، (112: 25جواهر الكالم ، والنجفي؛ 81

لكن  ، (212ـ  212: 1املغني ، ابن قداسة احلنبيل: ـ عىل سبيل املثمال ـ انظر)

إذ لعل  ؛ عهما سن السفر كذلك سطلقماً سنعهما عن سفر احلج بال حمرم ال يالزم سن

أو لكونه طويالً جدًا وحمفوفمًا بماملخماطر عمادًة ال ، للحج  خماصي ته وحكمه التعب دي

 .سيام يف تلك األزسنة

ة روايمات سروي ة عن النبي  صىل   وقد استُند يف سنع سفر املرأة بال حمرم إىل عد 

كام جماءت ، يهم السالموكذلك عن أهل البيت عل، اهلل عليه وعىل آله وسل م

، أو إذا كمانت سأسونة، روايمات أخرى عن أهل البيت جتيز سفرهما سع رفقة ثقمات

وهذا سما يفتي به الكثري سن فقهماء الشيعة والسن ة برصف النظر عن خصوصي ة 

ضهما للخطر أو للفسماد األخالقي، سفر احلج    .فمالعربة بكون السفر ال يعر 

هذا املوضوع يف دراستي املتواضعة حول  وقد بحثُت شخصي مًا بمالتفصيل يف

لت هنماك يف كتمايب ، عمل املرأة يف الفقه اإلسالسي وإشكمالي ماته وعوائقه وتوص 

ما جممل بحث عمل ، 112ـ  121: 1)دراسمات يف الفقه اإلسالسي املعمارص  أس 

مل يقم توصلُت إىل أن ه ، (111ـ  115: املرأة فيمكن سراجعته يف املصدر نفسه

نعم يشرتط أن ، عىل حرسة سفر املرأة بال حمرم سواء للحج  أم لغريه دليل سقنع

نفسهما  سفرهما تعريُض يف بحيث ال يكون ، تكون سأسونًة عىل نفسهما وسماهلما

وعىل هذا استقر  ، وال يلزم سنه أي  حمذور رشعي آخر، واالعتداء ةللرضر واألذي  

، ة املعمارصين أيضماً ومجهور فقهماء اإلسماسي  ، سذهب الكثري سن فقهماء اإلسالم

 .ويصبح األسر أكثر وضوحمًا سع رضما أهلهما أو زوجهما

 بني شرب سؤر املؤمن وحتذير الوّب من انتقال األمراض!التناقض   

 باب ، وربًم ِف غريه من كتب اْلديث، ورد ِف كتاب وسائل الشيعة: السؤال



 .................................................... 111 

جاء هناك فقد ، جمموعة من الروايات، اا استحباب الرشب من سؤر اَلؤمن ترّبك

ِف سؤر : قال أبو عبد اهلل عليه السالم: قال، عن عبد اهلل بن سنانِف اْلديث 

من رشب : قال، حممد بن إسًمعيل رفعه وِف خرب. ءاَلؤمن شفاء من سبعني دا

وِف . ةيستغفر هلًم حتّى تقوم الساع، سؤر اَلؤمن تربكاا به خلق اهلل بينهًم ملكاا 

ة هذه ما مدى صّح : وسؤاِل شيخنا. ءؤمن شفاسؤر اَل: حديث اْلربعًمئة قال

، ة اْلديثةاْلحاديث سنداا ومتناا؟ أليس ِف مضموَّنا ما يتعارض مع العلوم الطبيّ 

به ِف نقل د عىل الوقاية وعىل اجتناب ما ُيتمل تسبّ تؤكّ ، بل وروايات أخرى

 إذا كان الدين ينهى عن النفخ ِف الطعام والرشاب )وَّل: يقول بعضهم؟ العدوى

، د(نحتاج َلراجعة الروايات كي نتأكّ و، ربًم َّلحتًمل نقل العدوى، نعلم باْلكمة

ة إَّل أنه ة رشاب اَلؤمن اَلجهول حالته الصحيّ ب الرشاب من بقيّ فكيف ُيبّ 

، العلم القطعي عة هذه الروايات ومل تتعارض ممؤمن وكفى؟ ولو فرضنا صّح 

اصفات مل تذكرها الروايات من ؟ وهل له موفمن هو اَلؤمن اَلراد ِف هذا النّص 

 ؟..وقبيل النظافة 

الروايمات يف هذا املوضوع عىل الشكل التمايل: 

: قمال أبو عبد اهلل عليه السالم: قمال، صحيحة عبد اهلل بن سنمان :الرواية اْلوىل

نير دراء(
بْع  ْن سر

ماٌء س  فر ن  ش  ، وهذه هي الرواية العمدة يف املوضوع، )يف  ُسْؤر  املُْْؤس 

 .لتي عىل أسماسهما أفتى العلامء بماستحبماب سؤر املؤسنوا

د بن إسامعيل املضمرة قمال :الرواية الثانية بر ُسْؤرر : سرفوعة حمم  )سْن رشر 

كماً ب ه   ُّ ن  ترربر
لركماً ، املُْْؤس  لرقر اهللَُّ بريْنرُهامر سر ُة(، خر ماعر تَّى ترُقومر السَّ اُمر حر ُر هلر

ْسترْغف  وهذه ، ير

ما ضعيفة بمالسيماري املضع ف عند الرجماليني، الرواية سرسلة سضمافمًا إىل أن ه ، كام أهن 

ح فيهما بكون املتكل م هو اإلسمام عليه السالم  .مل يرص 
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وهذا احلديث هو بعينه الذي ذكر يف كتماب االختصماص املنسوب للشيخ 

ْن ُسْؤر  : قمال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسل م: املفيد قمال بر س  ْن رشر   )سر

ُة( ماعر تَّى ترُقومر السَّ اُمر حر ُر هلر
ْسترْغف  لركمًا ير يْنرُهامر سر لرقر اهللَُّ بر  خر

كماً ب ه  ُّ  ترربر
يه  وهو فماقد ، أرخ 

 .لإلسنماد أسماسمًا هنما أيضماً 

ماٌء(: سما جماء يف حديث األربعامئة قمال :الرواية الثالثة فر ن  ش  ، )ُسْؤُر املُْْؤس 

 .عض العلامء يقبل بهوب، وحديث األربعامئة مل يثبت سنداً 

سما ذكره املستغفري يف كتماب طب  النبي )ونحوه الصدوق عن  :الرواية الرابعة

يه  : الرضما عليه السالم( أن ه قمال ْن ُسْؤر  أرخ  ُجُل س  بر الرَّ اُضع  أرْن يررْشر نر التَّور
)وس 

ن(  .ومل ُيذكر هلذا احلديث سند أصالً . املُْْؤس 

والتي وردت يف كل  سن تفصيل وسمائل هذه هي الروايمات يف املوضوع 

ث النوري وغريمهما.. الشيعة وسستدرك الوسمائل و ، لكل  سن احلر  العماسيل واملحد 

أو ، وبعض علامء أهل السن ة يدرجون سسألة حديث سؤر املؤسن يف املوضوعمات

 .فيام اشتهر وال أصل له

ين ذكر إضمافًة غري أن  السيد السيستما، ويطلق فقهماء اإلسماسي ة االستحبماب هنما

نعم قد ، فمالظماهر استحبماب سؤره، أسما املؤسن.. ): حيث جماء فيهما، يف فتواه

ويبدو أن ه . (11: 2ينطبق عليه عنوان آخر يقتيض خالفه( )سنهماج الصماحلني 

فذكر تقييداً سرجعه إىل أن ه لو صدق عنوان آخر ، تنب ه ملوضوع العدوى وأسثماهلما

وُيفرتض أن  نتيجة ذلك هي . اجلواز أصالً  فقد يسقط االستحبماب أو قد يسقط

سما مل تكن احلمالة سن احلماالت التي ينصح ، أن  الرشب سن سؤر املؤسن سستحب  

 .فيهما الطب  بنحو التأكيد بعدم فعل ذلك لسبٍب أو آلخر

 :يمكننا ذكر بعض النقاط، ولتقويم مسألة سؤر اَلؤمن
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 حجي ة خرب الواحد الثقة فإن  سن يبني عىل، برصف النظر عام  سيأيت :أوَّلا 

يثبت عنده استحبماب سؤر املؤسن بصحيح عبد اهلل بن سنمان املؤي د بسمائر 

النصوص )وإن كمان جمانب اإلخبمار الطبي الذي فيه قد ال يثبت بدليل حجية 

كام ذهب إليه ، خرب الواحد بنماء عىل اختصماص احلجي ة بمجمال التنجيز والتعذير

رى قماعدة التسماسح يف أدل ة السنن يمكنه العمل بعض األصوليني( كام أن  سن ي

ما سن يبني ـ كام هو ، بروايمات سؤر املؤسن ولو كمانت كل هما ضعيفة اإلسنماد عنده أس 

فإن  هذه األخبمار الفماقدة لإلسنماد ، الصحيح ـ عىل حجية اخلرب املطمأن  بصدوره

 يصعب جدًا ُتصيل، ـ ولو كمان سعهما حديث صحيح واحد ـ سع قل ة عددهما

فال حجي ة هلذه الروايمات سما مل ُيصل علٌم ، العلم أو االطمئنمان بصدورهما

فضالً عن أن تكون سعتمدًة ، ومل يرد أي  سنهما يف الكتب األربعة أسماسماً ، بمالصدور

ة له وعليه، حديثيماً عند أهل السن ة ، فمن ُيصل له العلم بمالصدور فهو حج 

لسند سع ثالثة أخبمار أخرى ولكن  ُتصيل العلم بخرٍب واحٍد عددًا صحيح ا

ويف واحٍد سنهما رجل سضع ف ستهم ، وسليئة بماإلرسمال، ضعيفة السند جداً 

وهلذا ال آخذ ، يبدو يل أسرًا صعبمًا سن النماحية العلمي ة.. بمالوضع والكذب

سع عدم وجود ، شخصي ماً يف سثل هذه املوارد بمثل هذا الكم  القليل سن األخبمار

ت املالحظمات اآلتية فيهفضالً عام  ، املعماضد له وإن كمانت هذه الطريقة ، لو صح 

ة اليوم سن جمانب  رر التي أعتمدهما يف التعماسل سع الروايمات تكماد تكون ُسسترنكر

 .األعم األغلب

 : إن  هذا احلديث يمكنني تقديم أكثر سن تفسري حمتمل له :ثانياا 

ه بأن ه يرت، وهو التفسريي املعنوي :التفسري اْلّول بط بمالشفماء بأن نفرس 

ي العالقة الروحي ة بني ، الروحي سثل أن نقول بأن  الرشب سن سؤر املؤسن يقو 
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وأن  املراد سن كونه شفماًء سن سبعني ، ويزيد سن التواضع ونحو ذلك، املؤسنني

وإن ام األسراض الروحي ة سثل التكرب  وجممافماة املؤسنني ، داء لي  األسراض البدني ة

ولعل  سما يشهد هلذا التفسري هو سما الحظنماه سن ، ذلك وقل ة اخللطة سعهم وغري

حيث تشري إىل التواضع تمارًة وإىل استغفمار املالئكة هلام ، بعض الروايمات السمابقة

كه بسؤر أخيه تمارًة أخرى ففي هذه احلمال يصبح نظر احلديث إىل .. نتيجة ترب 

 .ال إىل اجلمانب املماد ي، اجلمانب املعنوي والعالئقي

فقد يقمال حينئٍذ بأن  أصل املوضوع ال يكشف عن ، ا التفسريوإذا صح  هذ

ي بل هو سبنيٌّ عىل عدم وجود سشكلة صحي ة سسبقة يف ، جمانٍب بدين وصح 

ليعمارض سعطيمات ، ال أن ه خيرب عن عدم وجود سشكلة صحي ة يف األسر، املوضوع

أو أن  ، كفلو أتى العلم وقمال بأن  هذا األسر سرض  هنما أو هنما.. الطب وتوجيهماته

 .لزم أو حسن جتن به بمالحظة جهة أخرى، عدم ضبطه أسٌر سرض  

: ألن  احلديث كأن ه يقول؛ وال تعمارض بني احلديث والعلم عىل هذا التفسري

فإن ه ، يف كل  حمالة كمان الرشب سن سؤر املؤسن فيهما غري سرض  سن نماحية أخرى

متماسمًا كأن تقول بأن  ، ئقي ةحسٌن بحكم تأثريه اإلجيمايب يف احلمالة الروحي ة والعال

فهذا غري نماظر إىل حمالة كون الزيمارة سوجبة حلصول ، زيمارة املؤسن سستحب ة

وإن ام يفرض سبني ماً ، عدوى سن املؤسن لك يف حمالة سرضه أو كون الطريق غري آسن

 .عىل عدم وجود حمذور آخر

ضيًة إىل إذا كمانت احلمالة الدائمة أو الغمالبة يف رشب سؤر املؤسن سف، نعم

د ، أسكن اإلشكمال عىل هذا احلديث، سضمار  صحي ة حقيقي ة سعتد  هبما ما جمر  أس 

فهذا ، احتامل الرضر ولو البسيط احتامالً ال يرقى إىل سستوى الواحد يف األلف

والتخيل  عن املصمالح املعنوي ة اآلتية ، لي  سوجبماً عقلي مًا لإللزام بمالرتك والتجن ب
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 .سن سثل هذا السلوك

د لنما العلم القيم االحتاملي ة لإلصمابة برضر وقب ل إطالق الكالم جيب أن ُيد 

سعتد  به نتيجة هذا األسر يف احلماالت العمادية التي ال يرافقهما علٌم أو احتامل قوي  

ة صحي ة غري  بوجود سرض سعدي عند الطرف اآلخر أو بوجود حمالة عماس 

ام يعطي نتمائج روحية حتى نوقف العمل ب، حممودة تستدعي التجن ب عموسماً 

وال نقوم بتضخيم األسر واستخدام لغة ، طيبة بسبب نتمائج صحي ة بدنية سيئة

 .إطالقي ة فيه

بمعنى أن يكون احلديث خمربًا عن ، وهو التفسري املماد ي البدين :التفسري الثاين

ة التي ، فوائد صحي ة سن تنماول سؤر املؤسن وأن  هذا هو سقتىض احلمالة العماس 

ة بظرف ، روج عنهما يف ظروف استثنمائي ةيمكن اخل كام خُيرج عن أي  حمالة عماس 

 .استثنمائي طمارئ

؛ ويف هذه احلمال قد يتحف ظ عىل ستن احلديث ليبدو غري سفهوم أو غري سنطقي

ظ سما عالقة اإليامن بمسألة : إذ قد ُيتسماءل، برصف النظر عن سوقف الطب املتحف 

 بمختلف أنواع األسراض؟ ومل نجد أن  العمافية البدني ة؟ واملؤسن كغريه سبتىل

ة بمحض كوهنم سؤسنني برصف النظر عن  املؤسنني لدهيم حيماهتم الصحي ة اخلماص 

كمالتزام هذا املؤسن ، فإذا مل نضف صفمات أخرى للحديث، خصوصي مات أخرى

وُنضف أيضماً سديمات علمنما ، وسراعماته للجوانب الصحي ة والنظمافة وأسثمال ذلك

فهنماك فرق بني أن . فإن  احلديث يبدو غريبماً عن سنطق الواقع ،واحتاملنما للرضر

.. تنماول سؤر الصحيح بدني مًا والذي يراعي النظمافة والشؤون الصحي ة و: تقول

فإن  اجلملة األوىل يتنماسب فيهما ، تنماول سؤر املؤسن جي د: وأن تقول، جيد

ؤر سن اتصف أي يتنماسب فيهما احلكم بماجلودة عىل تنماول س، املوضوع واملحمول
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ما اجلملة الثمانية فهي غري سفهوسة عىل ، ويغدو األسر سنطقي ماً ، هبذه األوصماف أس 

، بل غري واقعي ة يف تركيزهما عىل خصوصي ة اإليامن يف املوضوع، أرض الواقع

، ألجل سالستك: فهذا سثل قولك، األسر الذي يفرض غموضماً عىل احلديث

لم! فام هو الرابط بني إسالم القبطمان اصعد يف الطمائرات التي يقودهما قبطمان سس

ي للدول  وسالسة املسمافرين؟! سما مل نفرض النص  يعمالج تشجيع األسطول اجلو 

األسر الذي يعود بنما إىل اجلمانب املعنوي دون املمادي فالحظ ؛ اإلسالسي ة سثالً 

 .جيداً 

إال  ومل ُيثبت أحد أن  سؤر املؤسن سرض  ، إال إذا قمال شخٌص بأن  العلم عند اهلل

ال الرشب بال ، السيام لو حرصنما احلديث بحمالة القصد سن وراء الرشب، نمادراً 

 .قصد تنماول سؤر املؤسن

، أن ال تكون هذه الروايمات نماظرًة إىل اجلمانب الصحي   :التفسري الثالث

قسم يتصل ببعض : والشماهد عىل ذلك أن  روايمات األسآر وردت عىل قسمني

قسم : وسما اتصل بماإلنسمان فهو عىل أقسمام، مانوقسم يتصل بماإلنس، احليوانمات

فإذا نظرنما يف أسآر البرش ، وقسم يتعل ق بغري هذا العنوان، يتعل ق بعنوان املؤسن

فربام يكون املقصود سن املؤسن أن ه سضمون عدم وجود ، ولي  احليوانمات

يف سقمابل الكمافر الذي قد يرشب اخلمر ويأكل حلم ، النجماسة وأسثماهلما يف طعماسه

وهلذا ، فأريد التحف ظ عىل سوضوع النجماسة وأسثماهلما، خلنزير وامليتة ونحو ذلكا

فإن  أخذ ؛ ورد يف احلمائض واجلنب أن ه ال يتوضأ سن سؤرمهما سما مل تكونما سأسونتني

قيد األسن قد يوحي بأن  فكرة النجماسة وسراعماة قضمايما الطهمارة هي التي ُاخذت 

بوا أسآر الذين ال يراعون فيام يأكلون جتن  : وكأن  النصوص تريد أن تقول، هنما

ويرشبون ويبمارشون ـ خصوصمًا إذا تم  تعميم سفهوم السؤر ملطلق سما بمارشه 
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ولي  خلصوص سما بمارشه بفمه ، كام هو رأي بعض، جسم اإلنسمان أو احليوان

ما أسآر املؤسنني فهي سأسونة وسن ثم يكون النظر نظراً ، سن رشاب فقط ـ أس 

م أن  سؤسنمًا ال يبمايل تم  جتن ب سؤره كام ورد يف احلمائض واجلنب ولو فلو ُعل؛ غمالبي ماً 

 .املؤسنتني

فلو كمان  ؟إال أن  هذا التفسري ال يوضح لنما ملماذا ورد احلث عىل سؤر املؤسن

زًا لتنماول سؤره لكن  النص  ُيث  ، لفهمنما ذلك ضمن هذه املقماربة، النص  جمو 

ب وخيرب عن الفوائد سن هذا الرشب وهو أسر ال يكفي فيه سما تعطيه هذه ، ويرغ 

 .املقماربة

ل )الصحيح السند( والثمالث هنما :التفسري الرابع ، أن يؤخذ احلديث األو 

ثم يقمال بأن  احلديث مل يتكل م عن رشب ؛ لضعف سندمهما جداً ؛ ويطرح البماقيمان

وإذا رجعنما إىل ، وإن ام تكل م عن أن  سؤر املؤسن شفماء، أو تنماول سؤر املؤسن

ض للرشب سن سؤر : وجدنماهما عىل قسمني؛ وايمات األسآرر أحدمهما يتعر 

ض للوضوء سن السؤر، احليوان أو اإلنسمان وقد الحظنما أن  ، وثمانيهام يتعر 

ز كثريًا عىل الوضوء ولي  عىل الرشب وأن  أسئلة ، روايمات سؤر احلمائض ترك 

 .بعض السمائلني كمانت تدور حول الوضوء سن السؤر ال الرشب سنه

،  هذه احلمال قد يقمال بأن  املراد يف هذا احلديث هنما لي  بمالرضورة الرشبويف

أو سن املماء الذي رشب سنه ، بل قد يكون املراد الوضوء مم ما بمارشه جسم املؤسن

كام يف العالج بمالطني ، فإن  العالج بغري األكل والرشب شمائع وواقعي  ، املؤسن

وسن ثم  فال عالقة هلذا احلديث ، النص  األرسني وغريه ممما كمان شمائعماً قدياًم زسن 

عى لو ثبت اإلشكمال الطب ي ألن ه ال إطالق ؛ بام نحن فيه سن اإلشكمال الطب ي املد 

هفقد يقترص في، فيه الرشيعة لالنتبماه سن األسراض  ه عىل سما ال خيمالف العلم وتوجُّ
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 .وأسثمال ذلك

روايمات سؤر السيام وأن  سمائر ، لكن  تعيينه صعب، وهذا التفسري سعقول

 .املؤسن ال تتنماسب سعه ولو كمانت ضعيفة السند

ة :التفسري اخلامس ، ال بنظرة فردي ة، أن ُينظر هلذا احلديث بنظرٍة اجتامعي ة عماس 

بمعنى أن يكون هذا احلديث نماظراً إىل املجمال العمام بماعتبمار أن  تنماول سما يتنماوله 

ية سنذ الصغر ـ قد يؤد ي إىل سمائر النماس ـ عندسما يكون ظماهرًة واسعة وعمادة جمار

فإذا كمان األسر كذلك وأريد بذكر قيد املؤسن أن ال يفعل ذلك ، نوٍع سن املنماعة

ه عام  بمارشه فسيصبح سعنى ، سع غري املسلم بماعتبماره نجسماً أو بماعتبمار أفضلي ة التنز 

ز: احلديث عىل الشكل التمايل ن  أل؛ إن  جمتمع املؤسنني سن املنماسب هلم عدم التحر 

ي عندهم املنماعة يف بلداهنم غمايته أن يكون ذلك بينهم ال سع غري ، ذلك يقو 

هون عن النجماسمات عمادًة أو عن سثل اخلمر واخلنزير  املسلمني الذين ال يتنز 

 .ونحو ذلك

ه العمام بغري احلماالت االستثنمائي ة التي يدل   وسن الطبيعي تقييد هذا التوج 

األسراض املعدية أو املنطقة التي يعماين أهلهما  الدليل العمام عىل حكمهما سثل حمالة

وال ضري يف محل النصوص ، سن بعض املشماكل الصحي ة املعدية عمادًة ونحو ذلك

 .عىل احلمالة الغمالبة وتكري  املبدأ االجتامعي العمام

فإن  األسر ، وال أعرف سوقف العلم احلديث سن ذلك، وهذا التفسري ممكن

أو  ولي  النطبماعمات سأخوذة سن وسمائل اإلعالم، ةُيتماج ملراجعة علمي ة حقيقي  

مة يف هذا املجمال ، لكن ه احتامل وارد، الصحف واملجالت غري املوثقة وغري املحك 

 .وإن مل يظهر يل شماهد واضح ستني عليه

، وقد يرى شخص أن  اجلمع بني بعض االحتامالت التفسريية هنما ممكن، هذا
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 .والعلم عند اهلل، واخلماس كماجلمع بني االحتامل األول والثمالث 

ة فكرة استحبماب أو الشفماء يف تنماول سؤر  :والنتيجة إن ه مل يثبت عندي صح 

ما لو ثبت اخلرب، انطالقمًا سن سوقف خماص سن قضي ة حجي ة األخبمار؛ املؤسن ، وأس 

فالبد ـ كام أفماد السيد السيستماين ـ سن تقييده بام مل يعرضه عنوان آخر حماكم 

رح تفماسري خمتلفة له ذكرنماهما بوصفهما احتامالت إلثراء املوضوع بل قد ُتط، عليه

 .والعلم عند اهلل، فقط

 لسيد الصدر ملرحلة البحث اخلارجا)حلقات( مدى كفاية   

 علم ِف الصدر دراسة حلقات السيد الشهيد  ة القول بأنّ ما صّح : السؤال

اخلارج ِف  البحثمرحلة )لدخول  كافيةا  وتعّد ، تغني عن سواهاأصول الفقه 

وهل من دورة ِف تدريس د؟ كًم يذهب إليه بعض طلبة السيد الشهي، (صولاْل

 ؟فادة منهالة لكم تنرشوها لإلاْللقات مسّج 

 إن ني أعتقد بأن  دراسة احللقمات الثالث األصولية للسيد حممد بماقر الصدر

مات جماد اً رشط أن يكون تعل م الطمالب هلذه احللق، رمحه اهلل كمافية ملرحلة السطوح

 .ويكون األستماذ جديراً بتدري  هذا الكتماب، سستوعبمًا ملما يطرح فيهما

سة  ل سرحلًة ستقد  بل إن ني دعوت وسما زلت أدعو لتدوين كتماب أصويل يشك 

ة. عىل احللقمات نفسهما ويوجد ، وقد سبق يل تدري  هذه احللقمات أكثر سن سر 

وهو يرجع إىل حدود ، تسجيل إلحدى دورات تدرييس للحلقة الثمالثة كماسلةً 

 122وسوجود يف سوقعي الشخيص املتواضع يف حوايل ، م1221ـ  1221عمام 

 .فقط 118يتوف ر سنهما ، حممارضة

 العباءة السوداء للنساءاملوقف من   

 خترج؟ عندما يسّمونه كًم آب( الـ )ميك اْلنثى تضع أن جيوز هل: السؤال 
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 لبس عدم جيوز وهل دون أن تكون عباءة؟ عريضة مالبس لبس جيوز وهل

 الكّفني؟ وإظهار اخلًمر

 ج بزينة فهو ثنما عن أن  كل  سما يصدق عليه إبداء الزينة أو الترب  سبق أن ُتد 

فإذا كمان سما يوضع سن )سيك اب( يصدق عليه ذلك فهو حرام بنص  ، حرام

ما لو كمان بحيث ال يصدق عليه الزينة، الكتماب والسن ة د إخفماء ، وأس  بل يكون جمر 

دون صدق عنوان لفت النظر القمائم عىل سوضوع ، عض األسور يف البرشةلب

 .ومل يكن يف األسر سفسدة أخرى فهو حالل، الزينة

ما سرت الوجه والكف ني والنظر إليهام فهو أسر خاليف بني الفقهماء فالبد  فيه ، وأس 

ز وقد حكم بماجلوا، سن الرجوع إىل سن خيتماره املكل ف ـ غري املجتهد ـ للتقليد

سبدئي ماً العديد سن الفقهماء سثل السيد حممد بماقر الصدر والسيد عبد األعىل 

السبزواري والشيخ حممد عيل األراكي والسيد حممد حسني فضل اهلل والشيخ 

جواد التربيزي والشيخ فماضل اللنكراين والسيد كماظم احلمائري والسيد حممد 

 .سعيد احلكيم والسيد عيل السيستماين وغريهم

، بنظري القمارص جواز كشف املرأة للوجه والكف ني سن حيث املبدأ واألرجح

يهما بال شهوة لو اختمارت هي كشف هذه  وجواز نظر الرجل إىل وجههما وكف 

ما لو اختمارت السرت لرغبة ، األعضماء ولو عن عصيماٍن الجتهمادهما أو تقليدهما أس 

جيوز له  فمقتىض االحتيماط الشديد هو أن ه ال، شخصي ة أو الجتهماد أو تقليد

 .النظر لو اتفق أن ُكشف وجههما سثالً 

ما نوعي ة املالب  ق السرت أوالً ، وأس  وعدم صدق عنوان أن  ، فمالعربة بتحق 

حيث إن  بعض املالب  هو يف حد  نفسه زينة إسما سن خالل ، اللبماس زينة ثمانيماً 

وعدم كون اللبماس أو غريه مم ما يصدق ، تصميمه أو سن خالل ألوانه وتركيبهما
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ك للجمانب اجلنيس بطبعهعل كماملالب  الضي قة ، يه نوعماً أن ه سثري للغريزة وحمر 

قت هذه الرشوط الثالثة كمان اللبماس رشعي ماً ، بحيث ُتظهر سفماتن املرأة ، فإذا ُتق 

وسرجع التشخيص هو املكل ف بحسب الزسمان واملكمان  .وإال ففيه إشكمال

ه سستحكاًم سن أهوائه  عىل أن يكون بصريًا بنفسه سوقظماً ، والظرف واحلمال ضمرير

 .واجللي ة اخلفي ة

زت النصوص عىل هذه  ل اإلسالُم يف نوعي ة اللبماس بقدر سما رك  ومل يتدخ 

ر يف سسألة العبماءة أو الشمادور ، املعمايري الثالثة نعم هنماك بعض اجلدل املتأخ 

العبماءة  وهذا اجلدل ال يقوم عىل فكرة أن  ، بأنواعهام اخلليجي ة واإليراني ة وغريهما

فال يوجد يشء ثمابت يف ، هي الواجب وأن  أي  لبماٍس آخر هو لبماٌس غري رشعي

ح به الكثري سن ، الرشيعة اإلسالسي ة اسمه العبماءة أو الشمادور وهذا سما رص 

لني للعبماءة نفسهما، الفقهماء  .فلرتاجع كلامهتم واستفتماءاهتم، حتى املفض 

رة ضمن إطمار اللبماس الرشعي األفضل  إن ام النقماش وقع يف الفرتة املتأخ 

وأن  اإلرصار عىل العبماءة هو إرصار عىل عدم االنزالق خلف ، واألكمل للمرأة

ة  )املوضمات( العرصية املفضية يف هنماية املطماف إىل التغريب وإىل تاليش العف 

 :وإزاء هذه القضي ة ظهر اجتماهمان يف الوسط اإلسالسي. واحلجماب يف املجتمع

حيث كمانوا ، هو االجتماه الذي سمال إليه غري واحٍد سن الفقهماءو :اَّلجتاه اْلّول

زون يف خطماهبم العمام عىل أفضلي ة العبماءة أو الشمادور )انظر ـ عىل سبيل املثمال  يرك 

، 111، 118: 1استفتماءات ، واخلميني؛ 711: 2جممع املسمائل ، الكلبمايكماين: ـ

، لتربيزيوا؛ 281، 251، 257: 1و، 11: 1استفتماءات ، وهبجت؛ 171

، 251: أحكمام النسماء، وسكمارم الشريازي؛ 115: 22، و221: 1رصاط النجماة 

دة يف ؛ 11: 2الفتماوى اجلديدة : وله أيضماً  وللسيد اخلماسنئي كلامت وبيمانمات ستعد 
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ة الشعب  سوضوع الشمادور اإليراين بوصفه لبماسماً وطنيمًا تراثي ماً يعرب  عن هوي 

 .م عدم اإللزام به عنده(رغ، وتفضيله له عىل غريه، اإليراين

أن  احلفماظ عىل ـ وسعه تيمار واسع ضمن احلمالة اإلسالسي ة ـ ويرى هذا الفريق 

ة يف هذا الزسن وال أقل  سن سواجهة الدعوات ، العبماءة والدعوة هلما حماجة سماس 

وعندسما نحل ل كالم هؤالء العلامء والعماسلني . اآلتية للتخيل  عن هذا اللبماس

أن  سما يبدو سن كلامت الكثري سنهم لي  كون العبماءة السوداء اإلسالسي ني نجد 

فهذا يشء مل يثبت ، بحيث ال جيوز أي  لبماس آخر، هي اللبماس الرشعي  الوحيد

ح كثري سنهم بذلك، يف الفقه اإلسالسي بل سما يبدو هو عملية تشخيص ، وقد رص 

وأبعد عن  سصداقي سيداين للقضي ة سن حيث اعتبمارهم أن  العبماءة أكثر سرتاً 

 .إدخمال املجتمع يف فضماء غري سضمون أخالقي مًا وثقمافي ماً 

هـ( يف 2111فهذا سثل سما ذهب إليه الشيخ حممد تقي صديقني اإلصفهماين )

ري ري كتمابه ، سوقفه املعمارض للشيخ سرتىض سطه  فقد كتب الشيخ سرتىض سطه 

وقد ، أةوذهب فيه إىل جواز كشف الوجه والكف ني للمر، املشهور يف احلجماب

ض النتقمادات سن قبل العديد سن الشخصيمات التي اعتربت أن  سما فعله  تعر 

ري يف هذا الكتماب كمان دعوًة للفسماد وتسهيالً لتفل ت األسور  .سطه 

يرى صديقني أن  املقرص  يف سسألة كشف الوجه والكفني يف املجتمع اإليراين 

مان يبدي صديقني وك، كمان الرأي اجلديد الذي طرحه سطهري يف هذا املجمال

ري سه اإلسمام اخلميني ملطه  وقد ، استعماضه أو انزعماجه سن التمجيد الذي كمان يقد 

وكمان صديقني . صن ف الشيخ صديقني بحثمًا يف اإللزام بسرت الوجه والكفني

، رمحه اهلل يرفض حضور املرأة يف احليماة السيماسية واإلدارية يف املجتمع اإليراين

ودخوهلما جمل  الشورى اإلسالسي وإلقمائهما اخلطب  ويرى حرسة سشماورة املرأة
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، عبد الوهماب فرايت: واملحمارضات عىل الرجمال يف غري سوقع وسوضع )انظر

د  .م(1222، الطبعة األوىل، 125ـ  121: روحماني ت وجتد 

، إن ني أعتقد بأن  القلق الذي كمان وسما يزال ينتماب هذا الفريق سن العلامء

د بعضهم يف ذلك، ماوتفضيلهم العبماءة عىل غريه رات ، وتشد  توجد له سرب 

فمبدأ التنب ه والتحذير سن االنزالق يف )املوضمات( ، سوضوعي ة إىل حد  كبري

كنما  العرصية التي قد توجب التحل ل األخالقي ولو عىل املدى البعيد بحيث ُير 

مار وأصحماب رؤوس األسوال يف هذا األسر سن حيث ال ندري هو سبدأ ، التج 

نني يف الرؤية املستقبلي ة لألشيماء، يدصحيح وأك
 .وعلينما أن نكون فرط 

ة سن جهة عىل خمتلف البالد  لكن  املشكلة هنما تكمن يف إصدار أحكمام عماس 

وأيضمًا يف اللغة ، سع أن  البلدان واألعراف ختتلف، والعبماد والظروف واألحوال

اللبماس ييش التي يستخدسهما بعضهم يف هذا اإلطمار بحيث يوحي وكأن  غري هذا 

أو يسماعد عىل وضعهما يف حصمار اجتامعي أو يسعى خللق ، بنقص صماحبته ديني ماً 

فام دام األسر حالالً سن النماحية الرشعية أن تلب  املرأة ، تشظٍّ يف هذا اإلطمار

سة ، فال داعي للتهويل، أنواع اللبماس األخرى التي ُتوز الرشوط الثالثة املتقد 

ةوعلينما أن نقبل سبدئي ماً بما الت املجتمعية والعرفي ة العماس  بل يفرتض أن ، لتحو 

تكون لغتنما هي لغة توجيهية أو ُتذيرية تنبيهي ة خللق وعي عمام برضورة عدم 

 .االنزالق يف ستماهمات يف هذا املجمال

وال سوجب ـ كام فعل بعٌض ـ لربط العبماءة السوداء بمالسي دة زينب عليهما 

وكأن  غري العبماءة ، العبماءة السوداء زينبي ة السالم بام يوحي جلمهور املسلمني بأن  

حتى ال نوقع النماس يف حرج ؛ فلُينتبه هلذا األسر، السوداء هو سلوك غري رشيف

فإن  يف التضييق عليهم ـ ، وضيق لو أرادوا أن يفعلوا سما هو حالٌل هلم يف الرشع
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، رشعي ولو اجتامعي ماً ـ سما ال ُيستبعد يف النظر الصحيح أن يكون فيه إشكماٌل 

ر حركة الدعوة إىل العفماف والفضيلة بإدارة حسنة ، فلننتبه هلذا األسر جيداً  ولنُد 

بحيث ال نخلط بني اخلطماب التوجيهي اإلرشمادي للنماس ، خمالية سن الشوائب

ته ـ الذي يملك ُبعداً إلزاسي ماً وحدوداً  وبني اخلطماب الفقهي القمانوين ـ وسما يف قو 

 .صمارسة يف كثري سن األحيمان

، كام أن  سسألة اإلرصار عىل اللون األسود يف العبماءة غمالبمًا هو أسٌر غري واضح

، السيام وأن  سزاج النصوص الدينية لي  سزاج اللون األسود كام يعرف اجلميع

وأن  ، بل ورد سما يذم  اللون األسود وأن ه شعمار الفراعنة أو شعمار العبماسي ني

ث به البعض عن آثمار اخلرضة هي شعمار العلويني )وال أريد أ ن أدخل فيام يتحد 

 .وإن كمان حمتمالً(، فهذا ُيتماج إلثبمات، نفسية سلبية عىل املرأة يف هذا املوضوع

وبسبب هذا الفضماء املوجود يف بعض النصوص هنما وهنماك يف سبماحث 

راً ، الصالة وسبماحث التكفني وسبماحث اإلحرام وغريهما ُبذلت جهود سؤخ 

ن  إحيث ، عزاء اإلسمام أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم لتخريج قضي ة السواد يف

ث  ل سن طرح سسألة السواد يف العزاء احلسيني ـ عىل سما أذكر ـ هو املحد  أو 

وقبل ذلك ال ، أي قبل حوايل سمائتني ومخسني عماسمًا فقط، هـ(2281البحراين )

فلامذا ، جداً  تكماد جتد سن يتكل م عن تفضيل السواد يف العزاء أو غريه إال نمادراً 

اإلرصار عىل اللون األسود يف العبماءة سما دام غري سنسجم سع سنماخ النصوص 

 التي حثت عموسماً عىل اللون األبيض وأسثماله؟

ولعل  ، وسوف يأيت أن  بعض العلامء كأن ه سمال إىل تغيري اللون يف هذا اإلطمار

ن يف ولن نبحث أو نبت  اآل. سستنده هو هذه القضي ة وسما فيهما سن نصوص

وإن ام أحببت اإلشمارة ، بل نرتكه ملنماسبة أخرى، سوضوع األلوان واللون األسود

 .فقط
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ونختلف سع بعض أنصمار هذا الفريق تمارًة يف ، نحن نوافق عىل املبدأ، إذن

وثمانية يف التعميم سن دون أخذ االختالفمات العرفية ، اللغة واألسلوب

سيام ملن يعيش يف الغرب ويف بالد غري ال، واملجتمعي ة بني البلدان بعني االعتبمار

وثمالثة برضورة التمييز بني اخلطماب القمانوين واخلطماب التوجيهي ، املسلمني

، فهذا التمييز هو الذي فعله الفقهماء املشمار إليهم أعاله، التوعوي اإلرشمادي

وإن كمانت العبماءة أكمل ، حيث كمانت نصوصهم واضحة يف رشعي ة غري العبماءة

 .وأسرت وأفضل

واملوجود يف بعض احلوارات التي أجريت سع السيدة نعيمة إرشاقي ـ حفيدة 

ما تنقل أن  اإلسمام اخلميني  اإلسمام اخلميني ـ واملنشورة عىل املواقع االلكرتوني ة أهن 

ل يف هذا املوضوع سما دام ، كمان ال يعل ق أبداً عىل لبماسهما )املمانتو( ومل يكن يتدخ 

 .يراهما ويعلم بنوعي ة سالبسهما رغم أن ه كمان، لبماسهما رشعي ماً 

والبد أن أشري أيضمًا إىل أن  سسألة لبماس املرأة سما دام رشعي ماً سن النماحية 

الفقهي ة فال ُيق  للزوج وال لألب رشعماً اإللزام بنوع خماص سن اللبماس سما مل 

بل خيمار اللبماس بيد املرأة نفسهما سما ، تكن هنماك حمالة استثنمائي ة هلما ظرفهما اخلماص

فإذا كمان ، وقد أملح إىل ذلك بعض املراجع أيضماً ، ماسالً للرشوط الرشعي ةدام ش

فإن  ، الوالد أو الوالدة أو اإلخوة أو الزوج راغبني بنوع خماص سن اللبماس

سما دام الطرف اآلخر ، الطريق املتعني  أسماسهم هو احلوار واإلقنماع يف هذا املجمال

ل سسؤولي ته الرشعي ة ويل  .تزم بحدوده الدينيةبمالغمًا عماقالً يتحم 

وهو االجتماه الذي حماول أن خيف ف سن ضغط الدعوة واإلرصار  :اَّلجتاه الثاين

إن ه ، وأن يدعو إىل التعماسل بدق ة سع هذا املوضوع، عىل قضي ة العبماءة بأنواعهما

ن ما اختيماره هذا، يرى أن  سن يريد أن خيتمار العبماءة فهذا خيماره لكن ، وربام حس 
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الت املجتمعي ة الكربى التي  ينبغي النظر إىل هذا املوضوع سن زاوية التحو 

وهذا يعني أن ه البد  أن يكون خطمابنما العمام ، حصلت خالل العقود األخرية

)ولي  اخلطماب لبعض النخب املتهي ئة للموضوع( هو خطماب املطمالبة بماحلجماب 

ه األدنى املقبول يف الرشع د رضما زائري حفظه، بحد  ، اهلل كام يرى الشيخ حمم 

والذي صن ف غري كتماب يف هذا املجمال يتعل ق بأزسة احلجماب يف املجتمع 

 .اإلسالسي املعمارص

اً واملتقب لة  إن  سطمالبة عموم املجتمع ـ ولي  خصوص النخبة املتدي نة جد 

فكثري ، ملوضوع العبماءة ـ بأعىل سستوى للحجماب هو خطأ سن وجهة نظر زائري

سمات التمابعة للمتدي   د يف أسر الشمادور بمالنسبة سن املؤس  نني تتجه إىل التشد 

الطبعة ، إيران، نرش آرسما، 11ـ  11: حجماب بما حجماب، زائري: ملوظ فيهما )انظر

 .م(1221، الثمانية

ة ينبغي التنب ه هلما يف تنويع خطمابنما ففي ، إن  فكرة الشيخ زائري هي فكرة سهم 

رة يف إيران سثالً  ع النسماء سن الدخول بدون هنماك إرصار عىل سن، املراقد املطه 

رغم أن  الشمادور اإليراين ، حتى لو كن  يرتدين اللبماس الرشعي متماسماً ، الشمادور

وسن يعرف ، يمكن أن يتم  ارتداؤه بطريقة يكشف فيهما بعض سما ُيرم كشفه

كام سيأيت حديث العالسة الطهراين نفسه عن ، الشمادور اإليراين يعرف هذا األسر

 .ذلك

فرياه ، بهشتي رمحه اهلل يف بعض حواراته عن املمانتو وأسثمالهويدافع السيد ال

وأن  أحدًا سن ، لبماسمًا رشعي ماً وأن  أرسته كمانت ترتديه طيلة فرتة إقماسته يف أملمانيما

 بل إن  ، املراجع ـ بمن فيهم السيد الربوجردي ـ مل يعرتض عليه يف هذا املجمال

بل ، غماية وبطريقة عجيبةيرى عدم احلماجة لكون اللبماس فضفماضماً لل البهشتي
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م سما ُتته بحيث ُيظهر سفماتن املرأة يف  يكفي أن ال يكون هذا اللبماس سوجبمًا لتجس 

سخنراين هما وسصماحبه هماي آيت اهلل ، حممد احلسيني البهشتي: العمادة )انظر

حممد رضما : تدوين، 271ـ  271: 2شهيد دكرت سيد حممد حسيني هبشتي 

 .م(1225، سالسيسركز اسنماد انقالب ا، رسابندي

وقد كمان للشيخ عيل أكرب هماشمي رفسنجماين سواقف سعروفة يف قضي ة تنظيم 

سبق أن أثمارهما يف كلامته ، سسألة احلجماب يف إيران يف ضوء سوضوع املمانتو وأسثماله

وقد أثمارت بعض ، وبعض خطب اجلمعة سطلع التسعيني مات سن القرن املمايض

 .ردود األفعمال يف حينه

ة السيد حممد حسني الطهراين رمحه اهلل ـ يف جمموعة ويعرتض العالس

سقرتحماته التي كمان يعتزم تقديمهما لإلسمام اخلميني ـ عىل الشمادور اإليراين الذي 

نظراً لكونه ؛ وسوجبماً لكشف جسدهما يف أي  وقت، يراه سربكمًا حلركة املرأة

م األسر الذي يربك حركتهما ويعط ل يدهيما سن خالل ، سفتوحماً سن األسمام التحك 

ويرى أن  املتعمارف يف اللون هو الكحيل ، ويقرتح لبماسمًا أكثر انضبماطماً ، بمالشمادور

: حيث ال يشري إليه )انظر، وال يبدو لديه التحم   للون األسود، أو الرسمادي

 .(217ـ  211: وظيفة الفرد املسلم يف إحيماء حكوسة اإلسالم، الطهراين

، لكالم أكثر ولكن ال أريد اإلطمالةويف املسألة جممال ل، أكتفي هبذا القدر

وأعتقد بأن  وجهة نظر الفريق الثماين لو ضممنماهما إىل سبدأ التحف ظ الذي عند 

ل ـ وبمالتأكيد يوافق عليه أيضماً الفريق الثماين ـ سُينتج رؤية أفضل هلذا  الفريق األو 

ا النوع عىل أن نأخذ بعني االعتبمار النقماط التي أرشنما إليهما يف إدارة هذ، املوضوع

لنبني ، وأن يكون تركيزنما عىل العفماف قلبمًا وقمالبمًا وظماهرًا وبماطنمًا سعماً ، سن امللف مات

جمتمعماً عفيفماً صماحلماً ُيمل القيم األخالقية والفضمائل اإلنسمانية والروحي ة 
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 .السماسية إن شماء اهلل

 ؟لبس الذهب احملّلق كاألساور واخلامتهل حيرم حّقًا   

 دائرّياا  شكله يكون والذي، للنساء اَلحلهق الذهب لبس ما حكم: السؤال ،

، اَلحّلقة اْلساور أو كالذبلة النساء عىل لبسه ُيّرمون اْلشخاص بعض فهناك

 دائري؟ ما هو اْلكم؟ شكله ذهب شء وكّل 

 ل لعل ه يمكن القول بأن ه قد أطبق علامء اإلسالم بمذاهبهم سنذ العرص األو 

بال فرق بني املحلَّق سنه كماخلماتم واألسماور ، سطلقماً  عىل جواز لب  الذهب للنسماء

سستندين يف ذلك للكثري سن املعطيمات والنصوص القرآنية ، ونحو ذلك وغريه

 .لكن  الكثري سنهما جي د، واحلديثية والتمارخيي ة التي وإن أسكن النقماش يف بعضهما

د نمارص الدين األلبماين راً الشيخ حمم   وقد خمالف يف هذه املسألة سؤخ 

فذهب إىل ختصيص حل ية الذهب للنسماء بام إذا مل يكن حمل قماً ، هـ(2112)

قماً  بر ذلك لبعض السلف، وإال فهو حرام، سطوَّ  وقد أودع ذلك يف رسمالته، ونرسر

رة( السن ة يف الزفماف )آداب كام أشمار لذلك يف كتمابه )متمام ، وبني  القول فيه، املطه 

 .(111: املن ة يف التعليق عىل فقه السن ة

وقد ُكتبت وقيلت ردوٌد كثرية سن خمتلف علامء املسلمني عىل هذا القول 

 وجلمان  إفتماءوص، للشيخ األلبماين
 
املسلمني ختمالف  درت فتماوى لكثري سن فقهماء

وُشك ك يف نسبة هذا القول )أي التفصيل بني املحلَّق وغريه( ألحٍد ، فتواه هذه

ثم نرفرى ، لبماين تراجعه عن قوله هذابل ُنسب إىل الشيخ األ، سن السلف إطالقماً 

بره إىل الكذب واالفرتاء عليه  .هذا الرتاجع ونرسر

والشيخ سصطفى العدوي ، ومم ن كتب يف الرد  الشيخ إسامعيل األنصماري
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صماحب الرسمالة/الكتماب )املؤن ق يف إبماحة ُتيل  النسماء بمالذهب املحل ق وغري 

ة، سكتبة الطرفني، املحل ق  .م( وغريمهما2112، ة الثمانيةالطبع، السعودي 

قد ال يزيد عن ، وسستند الشيخ األلبماين عدد حمدوٌد جداً سن األحماديث

تهما، أصمابع اليد الواحدة وهي واردة يف سصمادر أهل السن ة ، والتي اعتقد بصح 

ث عن النسماء، احلديثية بل سن ، وبعضهما كخرب أيب هريرة ال ُيرز أن ه يتحد 

ث  عن الرجمال أو الصبيمان ـ ولبُ  الذهب للرجمال حراٌم القريب جدًا أن ه يتحد 

وهذه ، عند مجهور املسلمني ـ وبعضهما مت ت املنماقشة يف أسمانيده سن غري جهة

وقد ُيتمل بعضهما وجوهماً ، الروايمات القليلة العدد التي ُينماقرش يف أسمانيد بعضهما

زة للب  الذه، يف الداللة ة املجو  ة العماس   .ب للنسماء عموسماً ال تنهض ملواجهة األدل 

كنما يف استنتماج الشيخ األلبماين أن ه لو كمان ُلب  الذهب املحل ق  بل سما يشك 

ًا كبريًا يف العمادات والتقماليد وشكل لب  النسماء  للنسماء حراسماً ألحدث ذلك تغري 

ة، للذهب ة البلوى شديدة احلسماسي ة بمالنسبة للمرأة عماس  ، وهي قضي ة عماس 

ت األسئلة يف ذلك ُثرر ولتداول الصحمابة والتمابعون هذه التسماؤالت سن كل  ، ولكر

هتهما ، شخص جديد دخل يف اإلسالم بعد ذلك ولُرويت يف ذلك أسئلة وج 

والعرتض ، النسوة للرسول أو ألحد سن الصحمابة أو أهل البيت النبوي

الصحمابة والتمابعون وأهل البيت وأصحماهبم عىل ظماهرة انتشمار ُلب  الذهب 

وسع ذلك ال نجد عينماً ، عرصهم مم ما هو شمائع ذائع إىل يوسنما هذا املحل ق للنسماء يف

وال أثرًا ملثل هذه التسماؤالت أو اخلالفمات أو املنماقشمات أو االعرتاضمات أو 

ومل ُيرش إليهما أهل البيت ، اإلملماحمات هلذه القضي ة ال يف العرص النبوي وال بعده

نصوص واضحة يف  بل يف روايمات أهل البيت، النبوي وال صحمابة الرسول

ونصوص التحريم التي استند إليهما ، سفروغي ة جواز سثل لب  اخلماتم للنسماء
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الشيخ األلبماين بعضهما ضي ق الدائرة يف حوار داخيل بني رسول اهلل صىل  اهلل عليه 

 .وآله وسل م والسيدة فماطمة الزهراء عليهما السالم

بحلي ة الذهب للنسماء فمالصحيح سما ذهب إليه مجهور علامء اإلسالم سن القول 

جماً أو سوجبماً للشهوة  سطلقمًا رشط عدم إبدائه لألجنبي يف حمال كونه زينة وترب 

 .والريبة نوعماً 

 حكم ما يؤخذ من شخص يوجد يف ماله حالل وحرام معًا  

 ـ لو اشرتى شخص من سوبرماركت طعاماا أو أّي شء آخر 2: السؤال ،

، أو ْلم اخلنزير أو أّي شء حرام آخروهو يعلم أّن صاحب اَلحّل يبيع اخلمر 

وكان الطرف اْلخر يتاجر ، وكذلك لو تعامل شخص مع شخص آخر

هل يكون الباقي حراماا ، فلو اشرتى منه شيئاا ثم أرجع له اَلال الباقي، باَلحّرمات

 أو َّل؟ وهل جيب فيه اخلمس فوراا أو َّل؟

ها مالكُ ، (ة)خاّص  ةهليّ أ ةنويّ لثا اا عمل مديرأ اا جدّ  ةقصري ةت منذ مدّ أبد ناـ أ 1

وهل  ؟فهل عميل مقبول رشعاا ، يتعامل بالربا )علمت ذلك بعد التعيني للعمل(

 ؟حرامأو  تقاضاه حالل  أالراتب الذي 

 رين واملراجع املعمارصين هو أن ه لو املعروف بني كثري سن الفقهماء املتأخ 

، ٌل وحرام سعماً وكمان يف سمال الطرف اآلخر سما هو حال، تعماسل شخص سع آخر

سما مل ، ففي هذه احلمال جيوز له أخذ سما يعطيه إي ماه يف سثل سما فرضتموه يف السؤال

ويكون له حالالً وال جيب عليه .. يعلم أن  هذا املمال الذي أخذه هو بعينه حرام

 .ختميسه يف تلك اللحظة

وعمادًة سما ُتبحث بعض جوانب هذه املسألة يف الفقه ُتت عنوان )جوائز 
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وقد تطرح القضي ة يف بحث جوائز ، طمان( أو )جوائز الظمامل( ونحو ذلكالسل

ثون عن أن  الظمامل يوجد يف سماله سما هو حالل وسما هو حرام، البنك ثم ، ويتحد 

فإذا مل تعلم أن  املمال الذي أعطماك إي ماه هو سن سماله احلالل ، يعطيك شيئمًا مم ما عنده

رغم العلم اإلمجمايل بوجود احلرام يف فإن ه جيوز لك األخذ ، أو سن أسواله احلرام

 .سماله

دة نة يف ، وهلم يف ُتليل هذا املمال خترجيمات ستعد  سنهما جريمان األصول املؤس 

نة يف املمال املتبقي عند الطرف اآلخر؛ املمال املأخوذ ، إذ ال تعمارضهما األصول املؤس 

ما خلروجه عن حمل  االبتالء فال سعنى جلريمان األصول فيه أو لغري ذ . لكإس 

 .وبعضهم جُيري قماعدة اليد يف املمال املأخوذ سن الطرف اآلخر

فهذا فيه كالٌم  ،إذا كمان املمال احلرام قد جماءت حرسته سن كونه سغصوبماً  ،نعم

ما إذا جماء سن سمائر أسبماب احلرسة غري الغصب، آخر فإن  املعروف بينهم هو ، أس 

خالصة سما ُيعرف بني الفقهماء هذه . احللي ة يف سثل احلماالت املشمار إليهما يف السؤال

ويذهب كثريون أيضماً فيه ، وهي سطروحة أيضماً يف الفقه السن ي، يف هذه املسألة

 .إىل هذا احلكم

فوظيفة سدير سدرسة أهلي ة عند شخص أو أشخماص يوجد يف ، وبنماًء عليه

سًة يف نفسهما، سع وجود احلالل يف سماهلم، سماهلم احلرام كام أن  املمال ، ليست حمر 

سما دام عني املمال الذي يأخذه املدير سن ، ذي يتقماضماه املدير حالٌل بمالنسبة إليهال

 .أصحماب املدرسة ال ُيعلم حرسته بذاته

ما  هو الذي جيب عليه القيمام فنف  الشخص الذي يف سماله احلالل واحلرام أس 

وهو املطمالب بماخلم  عىل تفصيل يف سسألة اخلم  يف ، بتطهري سماله سن احلرام

 .والتي تراجع يف كتماب اخلم  سن الفقه اإلسالسي، املختلط بماحلراماملمال 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 171

 متى بدأ التقليد؟ وكيف نشأ؟  

 نشأ؟ وكيف التقليد؟ بدأ متى: السؤال 

ة عن هذا املوضوع ثنما غري سر  ويف رأيي فإن  التقليد نشأ ـ سن حيث ، ُتد 

ن إىل رجمال الدين فريجعو، وأنت جتده يف الديمانمات املختلفة، املبدأ ـ سع اإلنسمان

وعلينما أن ال نخلط بني سبدأ التقليد ، وهذا يشء طبيعي جداً ، يف أخذ الدين سنهم

فماملبدأ حمالة طبيعي ة نراهما يف ، وبني الشكل الزسني الذي نراه اليوم للتقليد

؛ املسلمني الذين كمانوا يرجعون إىل أهل البيت والصحمابة بعد وفماة النبي

ون إىل التمابعني وإىل العلامء الالحقني يف كل  عرص ويرجع، ليسألوهم عن الدين

 .وسرص

 :وأبرزها باختصاٍر شديد، إّنًم معركة الرأي ِف التقليد تظهر ِف بعض جوانبه

هل التقليد ات بماع للعمامل الديني ولو مل ُيصل لك قنماعة أو اطمئنمان بقوله  ـ 2

ص نْتر ـ رغم كونك غري ستخص  كر ـ إىل قوله؟ هذه  أم أن ه خماص بحمالة سما إذا سر

ة جدًا وفيهما بحث وكالم فهل السرية العقالئي ة تدفع اجلماهل إىل ، سسألة سهم 

العمامل حتى لو مل ُيصل للجماهل وثوق واطمئنمان بقول العمامل بحيث بقي ستذبذبماً 

قلقمًا سن رأيه؟ فلو حصل له ارتيماب سن قول الطبيب بحيث مل يطمئن إىل 

 ال؟ وون سذسوسماً لو مل يتبعه أتشخيصه للمرض أو للعالج فهل يك

بمعنى وجود سرجعي ة دينية متثل قطب وسركز دائرة ، سركزي ة التقليد ـ 1

 :وهذه املركزي ة تقوم عىل سبدأين، حركة املكل فني

 .لزوم تقليد احلي  سن العلامء أ ـ

 .لزوم تقليد األعلم سن األحيماء ب ـ

ة بتوسعة صالحيمات املقلَّ  ـ 3 وهي تعني استالكه سلطة ، دسعة دائرة املركزي 
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 :استثنمائي ة تقوم عىل عنمارص جمتمعة أو بعضهما وأبرزهما

ة أو احلق  احلرصي يف اإلدارة السيماسي ة واالجتامعي ة  أ ـ والية الفقيه العماس 

 .للمجتمع اإلسالسيواالقتصمادي ة واألسني ة 

، مخماساحلق  احلرصي يف الوالية أو أخذ احلقوق الرشعي ة ونحوهما )األ ب ـ

ة، وجمهول املمالك  .(..وأسوال القرص  والغمائبني و، واألوقماف العماس 

يل العمام ظماهرة قديمة جداً  ما التقليد بمعنماه الثماين ، إن  التقليد بمعنماه األو  أس 

رة عىل سستوى الواقع الديني، املركزي وغمالبماً سما نجد ، فهو ظماهرة ستأخ 

ل يف القرن ال لتأخذ سنحى جديداً ، ثماسن اهلجرياشتدادهما سنذ عرص الشهيد األو 

ة ، سع جتربة املحقق الكركي يف القرن العمارش سن خالل سنصبه يف الدولة الصفوي 

ليكون سنصب شيخ اإلسالم يف هذه الدولة تكريسماً ملركزي ة كبرية علمية عند 

ة بمالطريقة ، الشيعة وقد ال نجد قبل ذلك سما نراه اليوم سن نظمام التقليد واملركزي 

 .رصةاملعما

وقد سبق أن بحثنما يف جواب عن سؤال سمابق حول تسليم اخلم  للمرجعية 

، وقلنما بأن  هذا الرأي ال يعرفه املسلمون وال الشيعة قبل ثالثة قرون ،الدينية

د أن  نسبة املركزي ة وحجم الصالحيمات مل يكن بمالشكل الذي تسري  وهذا يؤك 

كثريًا )يف العرص الصفوي  بل قد حمارب بعض اإلخبماريني، عليه األسور اليوم

واعتربوه استنسماخماً للتجربة السن ية ، وبعده( هذا النظمام املركزي يف التقليد

وتقليصماً ملرجعي ة أهل البيت يف حيماة املسلم الذي جيب عليه أن يرجع دوسماً إىل 

ال أن يعيش حيماته سع نصوص العلامء ، النصوص الواردة عنهم عليهم السالم

 .واملراجع

ة الفقهماء يف هذا النظمام املركزيولكن ا فلعل هما ، ملهم هنما هو البحث يف أدل 
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وسن هنما يبحثون إىل اليوم يف والية الفقيه ، تكون صحيحة وقد ال تكون كذلك

ة وسسألة إرجماع احلقوق ، ويبحثون يف سسألة تقليد امليت وسسألة األعلمي ة، العماس 

، مار هذه النظري مات فله العمل هبمافمن اخت، الرشعي ة إىل املرجع الديني وغري ذلك

يل ملسألة التقليد  ل إليه وعماد إىل األصل األو  وسن مل خيرتهما مجيعماً عمل بام توص 

 .بشكله غري املركزي

د عليه هو أن  وجود سشكلة سع سسألة اخلم  أو والية  وسما أريد أن أؤك 

إبطمال سبدأ ب ـملن يرى هذه املشكلة ـ الفقيه أو األعلمي ة أو نحو ذلك ال يسمح 

فعلينما ، الرجوع إىل علامء الدين يف القضمايما الدينية بشكٍل سن أشكمال الرجوع

 .عدم اخللط بني األسور وُتديد سركز االختالف

 مسألة طهارة اإلنسان  

 كان وإذا طاهر؟ وأ هل هو نجس الكتايب؟ غري الكافر حكم ما هو: السؤال 

 فيه رأيه فهل، الكافر نجاسة رأيه انك وإذا اخلامنئي؟ السيد رأي هو فًم نجساا 

 اَلسألة؟ هذه ِف غريه تقليد أستطيع هل أعني، تبعيض

 يذهب سشهور فقهماء اإلسماسي ة ـ عىل العك  متماسماً سن سشهور فقهماء غريهم

، ـ إىل القول بنجماسة الكمافر غري الكتمايب سثل البوذي ني وامللحدين وغريهم

ثمًا وتوق فماً  يف ثبوت النجماسة فماحتماط فيه وجوبماً ـ ومل ُيفت  ـ  وبعضهم كأن  لديه تري 

سثل السيد حممد بماقر الصدر والسيد حممد سعيد احلكيم والشيخ حسني عيل 

 .املنتظري والسيد كماظم احلمائري والسيد حممود اهلماشمي

بل يرى الشيخ املنتظري أن  سسألة نجماسة الكمافر سسألة سيماسي ة وليست 

واهلدف سنهما رسم سعمامل متمايز وسفماصلة بني ، ليومتعب دية بماملعنى املعروف ا
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ل الشيخ يوسف الصمانعي بني الكمافر القمارص  .املسلمني والكمافرين وقد فص 

 .فحكم بنجماسة املقرص  وأفتى بطهمارة القمارص ،واملقرص  

مار مجيعماً وسطلقماً )نظري ة طهمارة اإلنسمان( غري واحد سن  كام أفتى بطهمارة الكف 

رين  والسيد حممد جواد الغروي ، سثل السيد حممد حسني فضل اهللالعلامء املتأخ 

وينقل الشيخ نعمة اهلل ، والشيخ الصمادقي الطهراين رمحهم اهلل، اإلصفهماين

وسن . صماحلي نجف آبمادي عن املريزا هماشم اآلسيل قوله بطهمارة كل  البرش

السيد و، األحيماء الذين يقولون بمالطهمارة املرجع الشيخ حممد إبراهيم اجلن مايت

د حمسن احلسيني الطهراين اب، والشيخ أمحد عمابديني، حمم  ، والسيد أبو احلسن نو 

واملرجع الشيخ نمارص سكمارم الشريازي بحسب سما يظهر سن تعليقته عىل العروة 

لكن  ، وإن كمان ظماهر كالسه يف توضيح املسمائل هو االحتيماط الوجويب، الوثقى

رة زسنمًا عىل رسمالة وتعليقته عىل، فتواه بمالطهمارة قد اشتهرت  العروة ستأخ 

فإذا ثبتت فتواه بمالطهمارة فيمكن الرجوع إليه لو كمان سرجع ، توضيح املسمائل

وكنت تعتقد بكون الشيخ سكمارم أو الشيخ ، تقليدك يرى املسألة احتيماطي ةً 

لكن مل يظهر ، اجلنمايت سثالً هو األعلم بعد سرجعك بنماًء عىل نظرية تقليد األعلم

، سيد عيل اخلماسنئي حفظه اهلل يبني املسألة يف غري الكتمايب عىل االحتيماطيل أن  ال

راً يرى فيه ذلك فيستحسن سراجعة سكتبه الفقهي يف هذا ، ولعل  له رأيماً ستأخ 

 .واهلل العمامل، املجمال

ان ، والبد  يل أن أشري إىل أن  سسألة طهمارة الكتمايب وسسألة طهمارة اإلنسمان تعد 

ة التي تعطي اإلنسمان درسمًا عملي مًا يف عدم سواجهة أي  فكرة سن املسمائل الفقهي  

، خممالفة للمشهور أو اإلمجماع بطريقة الرفض الرسيع أو بطريقة االنكامش النفيس

وهي تكشف عن أن  األفكمار التي ختمالف املشهور أو اإلمجماع يمكن أن تصبح 
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ًا يف يوم سن األي مام، هي املشهور كام غدا احلمال سع  ،فيام يغدو غريهما رأيماً شماذ 

وهذه هي حقيقة البحوث العلمي ة التي قد تقبل ، سسألة طهمارة الكتمايب اليوم

ل يف وجهمات النظر ر والتجديد والتبد  متماسمًا كام هي احلمال يف العلوم ، التطو 

وتصحيح ، الطبيعية واإلنسماني ة التي نجد فيهما الكثري سن التعديل كل  يوم

فعلينما احرتام هذا ، د ي ذلك إىل فقدان الثقة هبمادون أن يؤ، األفكمار وتطويرهما

ل ، فقبل سبعني سنة تكماد ال جتد أحدًا يفتي بمالطهمارة، األسر ما اليوم فقد ُتو  أس 

القول بمالطهمارة ـ السيام يف أهل الكتماب ـ إىل وجهة نظر حمارضة أو سعتمدة 

د بماقر الصدر يف سسألة  .يصعب املرور عليهما بسهولة طهمارة ولعل  للسيد حمم 

أكرب األثر يف بدايمات  ،وللسيد حمسن احلكيم يف سسألة طهمارة الكتمايب، اإلنسمان

ماسة ل يف هذه القضي ة احلس   .هذا التحو 

ولعل  كتمابة رسمالة سماجستري أو أطروحة دكتوراه يف جممال رصد النظري مات 

لت سن سشهور إىل سشهور سعماك  يمكن ، واآلراء الفقهية واألصولي ة التي ُتو 

وتكشف عن واقع وجتربة اجتهمادي ة مجيلة عىل ، نفع الكثريين يف هذا املجمالأن ت

 .بعض الصعد

 وبيان حكمهما ،الناصيبو النصبتعريف   

 هل ه ْلنهو العداء الذي ينصبو وما ؟هو اَلقصود من النواصب ام: السؤال

 أون وم مسلمَّّن أهو حكم الرشع فيهم من جهة هل  وماعليهم السالم؟ البيت 

 وكذلك نجاستهم؟ ؟َّل

بل هو ، والنواصب لي  سصطلحمًا شيعي ماً أو إسماسي ماً فقط بسصطلح النص

ولكن  دراسة هذا ، سصطلح إسالسي عرفه مجهور علامء اإلسالم عرب التماريخ
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وسأرشح سما ، املفهوم وآثماره الفقهي ة لعل هما كمانت واسعًة بشكل أبرز بني الشيعة

 :يتعل ق بسؤالكم ضمن حمورين

 معنى النصب والنواصب :اْلّول اَلحور

وذلك عىل خطوط ثالثة ، اختلف الفقهاء ِف معنى النصب والنواصب

 :أساسيّة

وهنما يوجد رأيمان ، يف ُتديد الطرف اآلخر الذي يتم  العداء سعه :اخلّط اْلّول

 :بمارزان

وهو الرأي الذي يرى أن  النماصبي هو الذي يعمادي أهل البيت  :الرأي اْلّول

بطن البغض ظهر العداء ويُ فهو يُ ، دل أن ُيبدي املود ة ويكن  املحب ة هلمفب، أنفسهم

فمالنماصبي يعمادي ، طرف املعماداة هم أشخماص أهل البيتوهذا الرأي جيعل ، هلم

 ..ويعمادي احلسن واحلسني وزين العمابدين وفماطمة و، علي مًا بشخصه

ماص  ألهل ال يقصد اإلسماسي ة سن سعماداة أهل البيت سوى سفهوسهم اخل، وهنما

ة االثنما عرش عليهم السالم، البيت ، ال غري، وهم النبي والسيدة الزهراء واألئم 

ما هم  بينام يرى كثري سن الشيعة غري اإلسماسي ة ومجع سن أهل السن ة أن  أهل البيت إس 

د القرابة القريبة سنه والتي كمانت يف زسنه أو سما يقمارب زسنه سع نسمائه  جمر 

ة النبي  أو العلامء سن ذري ته بوصفهم ذري ة النبي  أو هم سطلق ، وزوجماته  .ذري 

م ؛ وهلذا ُيسب بعض البماحثني املعمارصين الشيعةر اإلسماسي ة عىل النواصب ألهن 

ة اإلثني عرش ة النبي  مم ن خمالفوا األئم  وقد جرت بيني وبني ، يعمادون بعض ذري 

خصي ة يف هذا بعض البماحثني املحب ني ألهل البيت سن أهل السن ة سنماقشة ش

ًا عىل هذا الرأي، املوضوع  .وكمان سرص 

كام قد نجد كالسمًا هنما يف أن  سعماداة أهل البيت هل ُيقصد سنهما خصوص 
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بن فلو عمادى احلسني ، أو أن  األسر يشمل سعماداة أي  واحٍد سنهم، سعماداة مجيعهم

ألن  حكمهم ؛ دون غريه فهل هو نماصبي أو ال؟ واملعروف هو الشمول عيل

ن يف كلامهتم هو سن عمادى علي مًا أو عمادى جمموع ، دواح وإن كمان املقدار املتيق 

 .أهل البيت

فنحن ال نقصد إنكمار فضيلة أو التشكيك ، وعندسما نقول كلمة )سعماداة(

فهذا ال عالقة له بمفهوم املعماداة عند ، بمنصب ألهل البيت سنحهم اهلل إي ماه

كبريًا وطرحه بعض علامء اإلخبماري ة نعم يوجد رأي أثمار جدالً ، مجهور العلامء

، هـ(2281وسن أبرزهم الشيخ يوسف البحراين رمحه اهلل )، سن اإلسماسي ة

ويذهب إىل انطبماق عنوان النصب عىل مجيع ، وينسب لغريهم سن العلامء أيضماً 

وأن  كل  سن ، عدا قليل سن املستضعفني سنهم، املخمالفني لإلسماسي ة عىل اإلطالق

م أحدٍ  ويوجد كالم كثري يف تفسري سراد ، عىل اإلسمام عيل  فهو نماصبي قمال بتقد 

 .هؤالء العلامء فيام قمالوه

سي الشيعة كمان عىل  وقد حماول بعض علامء اإلخبماري ة إثبمات أن  سشهور ستقد 

تفسري النماصبي هبذا املعنى الذي يعد  سن أوسع املعماين التي طرحت يف الرتاث 

ضت هذه النظر، اإلسماسي   ي ة لنقد واسع جداً سن قبل أغلب العلامء الذين وقد تعر 

وهلذا انعقد االتفماق تقريبماً عىل طهمارة املخمالفني سطلقماً ، أتوا بعد عرص البحراين

ومل تتم  املوافقة عىل االستدالل بنجماسة ، عند العلامء سستثنني سنهم النواصب

 .بل تم  التمييز بينهام، النماصبي عىل نجماسة سطلق املخمالف

وهو الرأي الذي يقول بأن  النماصبي هو األعم سن الذي ُيبدي  :الثاين الرأي

، العداوة ألهل البيت أو لشيعتهم سن حيث هم شيعة ألهل البيت وستبعون هلم

م شيعة أهل البيت؛ فهذا الشخص يعمادي الشيعة وُيمارب أتبماع عيل  وآل ، ألهن 
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م يشمايعون عليماً وآل عيل  ؛ عيل  .ألهن 

لرأي الثماين أوسع دائرة ـ عىل سستوى الواقع اخلمارجي ـ وسن الواضح أن  ا

ل فمن يعمادي شخص اإلسمام عيل  هم أقل  بطبيعة احلمال مم ن ، سن الرأي األو 

وهلذا يقل  عدد النواصب عىل ، يعماديه أو يعمادي شيعته سن حيث ات بماعهم له

ل سن يعمادي  وهنماك سن يرى أن  كل  ، ويزداد نسبي مًا عىل الرأي الثماين، الرأي األو 

، الشيعة لتشي عهم فهو يف واقع حماله يعمادي أهل البيت أنفسهم وإن مل ُيظهر ذلك

ويعد  هذا الرأي جرسًا لإلخبماريني الذي ، وهو سما تفيده بعض الروايمات أيضماً 

عوا سفهوم النصب وعليه ، حيث يقولون بأن  كل  املخمالفني يعمادون الشيعة، وس 

 .فهم نواصب

رين واملعمارصين يميلون إىل الرأي فأ، وعىل هذا اخلط   غلب العلامء املتأخ 

ل هنما وهو أن  النماصبي سن يعمادي أهل البيت ال سطلق سن يعمادي ولو ، األو 

 .شيعتهم دون أن يعمادي أهل البيت أنفسهم

وهنما ظهر فريقمان أسماسي مان ، يف ُتديد نمط العداوة ونوعهما :اخلّط الثاين

 :أيضماً 

نماً  وهم الذين :الفريق اْلّول بمعنى أن  هذا ، قمالوا بأن  النصب هو املعماداة تدي 

الشخص يقوم بمعماداة أهل البيت سثالً سعتقداً أن  ذلك رشيعة ديني ة وأسر ديني 

: وعندسما نقول، ويتعب ده ببغضهم، فهو يدين اهلل بمعماداهتم، سطلوب سنه

نحهم )سعماداة( فنحن ال نقصد إنكمار فضيلة أو التشكيك بمنصب ألهل البيت س

فقد ال تؤسن ، فهذا ال عالقة له بمفهوم املعماداة هلم عليهم السالم، اهلل إي ماه

، لكن ك ُتب هم وتود هم وتعرتف هلم بماملنزلة عند اهلل، بفضيلة ثبتت ألهل البيت

 .فال ينبغي اخللط بني األسور هنما
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م ل املتقد  فسيصبح عدد ، وهذا املعنى للمعماداة إذا ربطنماه بمالرأي األو 

اً ال وسنكتشف أن  النواصب مجماعة ديني ة ظهرت يف العرص ، نواصب قليالً جد 

متماسماً كام ، وكمانت ترى أن  اهلل يتعب د اخللق ببغض عيل وآل عيل  ، األسوي والعبمايس

، وأن  هذا أسر ديني، يرى بعض الشيعة سن أن  اهلل تعب دهم ببغض بعض الصحمابة

ماً   .بل بعضهم يراه شأنمًا اعتقمادي 

ستكون العداوات التي تقع بني أهل البيت ، عىل وجهة نظر هذا الفريق وبنماءً 

سغمايرة ملفهوم ، وخصوسهم نتيجة تنماف  سلطوي أو حسد أو سصمالح دنيوي ة

فلو حمارب طلحة والزبري علي ماً ، النصب الرشعي الذي ترتت ب عليه آثمار رشعي ة

نمًا بمالرضورةلكن ه ال يعرب  عن نصب العدا، فهذا وإن كمان خممالفماً للرشع ، ء لعيل  تدي 

د سصمالح شخصي ة ورغبة يف الوصول إىل السلطة وهلذا ذهب ، إذا انطلق سن جمر 

كثريون ـ سثل اإلسمام اخلميني والشيخ حسني احليل والشيخ فماضل اللنكراين 

والسيد سوسى الشبريي الزنجماين ـ إىل نفي عنوان النصب الذي ترتتب عليه آثمار 

عمارضني ألهل البيت يف زسماهنم نتيجة انطالق سعماداهتم رشعي ة عن كثري سن امل

عىل خالف اجلامعمات التي عرفت يف ، سن عنمارص دنيوي ة ولي  سن اعتقماد ديني  

العرص األسوي والعب مايس والتي كمانت ترى سعماداة أهل البيت رشيعًة سن رشائع 

 .اهلل سبحمانه

ن املعماداة املنطلقة وهم الذين يرون أن  سفهوم النصب أعم س :الفريق الثاين

فإن  النصوص ، سن دافع ديني وتلك املنطلقة سن دوافع أخر ولو كمانت دنيوي ة

وهبذا يدخل كل  الذين عمادوا أهل البيت عرب ، سطلقة وينبغي األخذ بإطالقهما

ة وسلطوي ة ـ يف سفهوم النصب وترتت ب عليهم ، التماريخ ـ ولو ملصمالح دنيوي 

 .أحكمام النواصب
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ة :ثاخلّط الثال وهنما ، يف ُتديد العداوة بني احلمالة القلبي ة واحلمالة اإلبرازي 

 :يالحظ وجود سن طرح التمييز التمايل

سواء ، إن  النماصبي هو الذي يبغض ويعمادي بوصف ذلك حمالة قلبي ة أ ـ

فلو علمنما أن ه نماصبي ولكن ه ، أو ال، بحيث صمار يعرف به، أعلن ذلك وأشهره

 .م فهو نماصبي ترتت ب عليه أحكمام النواصبكمان سماكتماً بماإلمجمال العما

بل البد  فيه سن أن ، النبويإن  النماصبي لي  سطلق سن عمادى أهل البيت  ب ـ

ي سنمافقماً بحسب تعبري ، يكون سربزاً ذلك وسعلنماً لنصبه وعدائه هلم وإال سم 

ن اإلعالن واإلشهمار؛ الوحيد البهبهماين وإال مل ، ألن  عنوان النصب عندهم يتضم 

وهذا سما ذهب إليه كثري سن الفقهماء ـ بل لعل ه ، ت ب عليه أحكمام النماصبيترت

املشهور ـ وسنهم الشهيد الثماين والسيد اخلميني والسيد الكلبمايكماين والسيد 

ولعل ه يظهر أيضماً سن بعض ، السيستماين والشيخ الصمايف الكلبمايكماين وغريهم

 .فتماوى الشيخ جواد التربيزي رمحه اهلل

ا كل ه يرى بعضهم أن  املقدار األبرز للنواصب يف التماريخ هم ووفقماً هلذ

نماً واعتقماداً  وإن كمان الفقهماء ، اخلوارج الذي أعلنوا سعماداهتم لعيل  عليه السالم تدي 

 .كثريًا سما يمي زون يف الفقه بني عنوان اخلمارجي والنماصبي

 حكم النواصب من الناحية الرشعيّة :اَلحور الثاين

 :ومهما، يوجد سدخالن أسماسي مان لتحديد املوقف سن النواصبيف هذا املحور 

فقد وقع بحث بني الفقهماء يف أن  النصب ، وهو سدخل الكفر :اَلدخل اْلّول

وسن ثم  ، فيكون النماصبي كمافرًا وخمارجمًا سن سل ة اإلسالم أسماسماً ، هل هو كفر

كمام الكمافر يف نطب ق عليه أحكمام الكمافر أو ال؟ فإذا قلنما هو كمافر ترت بت عليه أح

ولو قلنما بنجماسة الكمافر فسيكون النماصبي نجسماً ، كل  يشء إال سما خرج بمالدليل
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 .بشكل تلقمائي

وهو ، كر سوضوع أسمايس وسفصيل إلثبمات كفر النواصبذُ ، ويف هذا السيماق

وهي حب  أهل البيت ، أن  النماصبي سنكر لرضورة سن الرضوري مات الديني ة

وخروجه سن ، وهذا سعنماه كفر النماصبي، فرٌ الرضوري كما وسنكرُ  .وسود هتم

 .اإلسالم

دة ض هذا املدخل للموضوع ملنماقشمات ستعد  ال أقل  سن حيث إنكمار ، وقد تعر 

رين سن العلامء فكرة كفر سنكر الرضوري إذا مل يلزم سن إنكماره ، مجهور املتأخ 

لنبي  يف واملفروض أن  النماصبي يعتقد أن ه يعمل بأسر ا، تكذيب النبي  يف رسمالته

فهو ، فضالً عن النماصبي الذي ينصب العداء لسبب دنيوي، سعماداته ألهل البيت

نعم هو يعصيهما سن ، ال يلتفت أسماسماً لقضي ة حمب ة أهل البيت سن نماحية عقدي ة

 .وهذا لي  بكفر، نماحية عملي ة

رين الذين اعتربوا املعيمار يف اإلسالم  ،وسن هنما ذهب كثري سن العلامء املتأخ 

غماية األسر أن ه ال ، إىل كون النواصب سسلمني وليسوا بكمافرين، الشهمادتني هو

 .يمنع أن ترتتب عليهم بعض األحكمام إذا دل  الدليل عليهما

ة الواردة يف النواصب :اَلدخل الثاين والتي تثبت نجماستهم ، النصوص اخلماص 

ما نحكم وهنما يقمال بأن ن، وغري ذلك سن األحكمام املتعل قة بنفوسهم وأسواهلم

إذ ـ كام يقول السيد الصدر ـ مل يثبت ، بنجماسة النماصبي سع حكمنما بكونه سسلامً 

وعىل هذا ، بدليٍل سعترب طهمارة كل  سسلم بمالرضورة بحيث ال يمكن التفكيك

ة املسلمني.. الرأي يكون النماصبي نجسماً و ، لكن ه سسلم سن حيث االنتامء ألس 

 .وهكذا، نماصبي عند سن يقول بهكذا جماز قتل ال، فكام وجب قتل القماتل

يذهب أغلب علامء اإلسماسي ة إىل نجماسة ، ويف عرصنما احلمارض وسما قماربه
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والسيد سوسى ، والسيد اليزدي، والسيد اخلميني، سثل السيد اخلوئي، النماصبي

، والسيد أيب احلسن اإلصفهماين، والسيد حمسن احلكيم، الشبريي الزنجماين

، والشيخ حممد تقي هبجت، د املرعيش النجفيوالسي، والسيد عيل السيستماين

والشيخ الوحيد ، والشيخ جواد التربيزي، والسيد عبد األعىل السبزواري

د رضما الكلبمايكماين، والشيخ حممد أسني زين الدين، اخلراسماين ، والسيد حمم 

والسيد صمادق الروحماين ، والسيد صمادق الشريازي، والشيخ حممد عيل األراكي

 .وغريهم

د بماقر الصدر إال أن   والسيد حممود ، بعضهم يرى طهمارته سثل السيد حمم 

ويرى السيد حممد سعيد احلكيم أن  . والشيخ حممد إسحماق الفيماض، اهلماشمي

النماصبي نج  عىل األحوط وجوبماً إذا أنكر الرضوري بمالطريقة التي توجب 

سيد حممد ألن  ال؛ والظماهر سنه أن ه سن دون ذلك فهو طماهر، كفر سنكر الرضوري

كام أن  كل سن يقول . سعيد احلكيم مم ن يرى بأن  نجماسة اإلنسمان سسألة احتيماطي ة

بطهمارة اإلنسمان سطلقمًا يقول هنما ـ تلقمائي مًا ـ بطهمارة النماصبي سثل الشيخ حممد 

، والشيخ نمارص سكمارم الشريازي، والسيد حممد حسني فضل اهلل، إبراهيم اجلنمايت

والسيد ، والشيخ الصمادقي الطهراين، اإلصفهماينوالسيد حممد جواد الغروي 

د حمسن احلسيني الطهراين وغريهم  .حمم 

ن مخرج غري األئّمة ملقاماتهم ُيهل االعتقاد بإمكان وصول   

 التشّيع؟

 والرتّقي والنموّ  التكامل جمال وِف): العبارة هذه عىل اَّلّطالع آمل: السؤال 

 تستطيع اَلرأة يعني، اَلجال هذا ِف الرجل نع ختتلف َّل اَلرأة إنّ ، للمرأة اَلعنوي
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 إىل يصل أن يستطيع الرجل كذلك، اَلعنوي الكًمل درجات أعىل إىل تصل أن

 إىل تصل أن تستطيع فاَلرأة، اَلعنوي والتكامل النموّ  من الرفيعة الدرجات هذه

 درجات يرقى أن يستطيع أيضاا  والرجل، عليها السالم الزهراء السيدة مستوى

 عندما الكريم فالقرآن؛ عليه السالم عيل اإلمام مستوى إىل يصل حتى لالكًم

الرجال  من َّل، النساء بني من خيتار اَلؤمن لإلنسان نموذجاا  يذكر أن يريد

َب اهللهُ َمثاَلا لِّلهِذيَن آَمنُوا اِْمَرأََة فِْرَعْونَ ﴿ َوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن الهتِي ﴿، ﴾..َورَضَ

 رمزاا  بصفتهًم النساء من نموذجني يذكر وتعاىل سبحانه اهلل. ﴾..َفْرَجَها َأْحَصنَْت 

 .(اَلؤمنة للمرأة رمزاا  َّل اَلؤمن لإلنسان

 من، العبارة هذه ِف ضرياا  جتدون هل ؟العبارة هبذه رأيكم ماوالسؤال هنا هو: 

 اإلمام جةدر إىل يصال حتى يتكامال ـ معنوّياا ـ أن اَلرأة أو الرجل بإمكان أّنه جهة

 مرجع من هذه العبارة صادرة السالم؟ ولو كانت عليهًم الزهراء السيدة أو عيل

 بينه فتحول، عرشّياا  إماميّاا اثني بوصفه إيًمنه عىل العبارة هذه تؤثر فهل، ديني

 َّل بأّنه اَلتمثلة اَلسّلًمت من مسّلًما  خالف أّنه جهة من، الناس لدن من تقليده وبني

 كانت لو حتى، الزهراء أو عيل اَّلمام درجة إىل امرأة أو رجل أيّ  يصل أن يمكن

؟ وما حدود الدرجة هذه  عن خترجه بأن ينكرها من ترّض  التي اَلسّلًمت معنوّيةا

 .واإلكرام التحية الشبهات؟ مع دائرة ِف ُتدخله أو اَلذهب

ولعل ه يقصد، املعروف هو نسبة هذه العبمارة إىل السيد عيل اخلماسنئي أ ـ 

ة عىل ، اإلسكمان الذايت يف نفسه ق نتيجة قيمام األدل  سع اعتقماده بأن  الوقوع ال يتحق 

ة . أن ه ال يبلغ سقماسهم أحد وربام كمان هذا التعبري يراد سنه املقماسمات غري املختص 

والبد  الستيضماح سراده سن سزيد سراجعة لنصوصه ، بأهل البيت عليهم السالم

، قبل احلكم النهمائي عىل هذه العبمارة أو تلك، عماتوسبمانيه وآرائه يف هذه املوضو
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ههما  فطريقة تقطيع النصوص بعيدًا عن الفهم املجمل للشخصيمات وتوج 

متماسمًا كطريقة تصفية احلسمابمات السيماسي ة ، الفكري كثريًا سما توقع يف أخطماء

سن أي  فريق صدر هذا ، بواسطة التصفيمات العقدي ة والديني ة والعلمي ة للخصم

دين سع األسف، وباألسل  .وقد رأينماه صدر سن فرقماء ستعد 

ما تفيد  وهلذا سن الغريب سما رأينماه سن بعضهم ـ تعليقمًا عىل هذه العبمارة ـ سن أهن 

م غري ، الكفر! فام أسهل التكفري عند بعض النماس عون يف الوقت عينه أهن  وهم يد 

يف دين بعضنما  فلنتق اهلل. وأن  خصوسهم املذهبيني هم التكفريي ون، تكفرييني

 .ولنكف  عن اعتامد سيماسة حمماكم التفتيش يف القرون الوسطى، بعضماً 

فإن  هذا االعتقماد ، وسهام يكن فال تؤثر هذه العبمارة عىل تشي ع الشخص ب ـ

)عدم إسكمان وصول أحد إىل سقماسماهتم املعنوي ة( لو أنكره اإلنسمان ال خُيرجه 

سما دام يؤسن بأصول ، يف اعتقماده حتى لو كمان خمطئماً ، إنكماره هذا سن التشي ع

فهذا سثل شخص يرى إسكمان الوصول إىل سستوى النبي ، االعتقماد يف اإلسماسة

ة د يف الصفمات املعنوي  د، حمم  ة حمم  ة لغريه عىل ، لكن ه ال ينفي نبو  وال يثبت النبو 

 لكن  ذلك ال جيعله غري، فإن ه حتى لو ُقلنما بخطئه يف هذا الفهم، املستوى الفعيل

اً  وال يفتي مجهور ، سسلٍم أو خمارجمًا عن ربقة اإلسالم وجمتمع املسلمني أو سرتد 

 .واألسر هنما سن هذا القبيل، الفقهماء هبذا اليوم

ما إنكمار املسل امت فال خصوصي ة له يف نفسه ج ـ ولي  بموجٍب خروجماً ، أس 

ة ، عن املذهب عليهم إال إذا لزم سن إنكمارهما إنكمار أصل املذهب وإسماسة األئم 

، متماسماً كإنكمار رضوريمات الدين، وكمان املنكُر سلتفتماً إىل هذه املالزسة، السالم سثالً 

ما ال توجب الكفر سما مل يلزم سن إنكمارهما تكذيب النبي وإبطمال أصل رسمالته ، فإهن 

رون، وكمان املنكر هلما سلتفتماً إىل هذه املالزسة قه الفقهماء املتأخ  بل ظماهر . كام حق 
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ه بعضهم ـ كمالسيد م يعتربون أن  املعماد نفسر ة وضوحه ، السيستماين ـ أهن  رغم شد 

لو أنكره اإلنسمان كمان حكمه أن ه سسلم سما مل ، وجالئه يف العقيدة اإلسالسي ة

ة فكيف بختم ، يلتفت إىل املالزسة بني إنكماره املعماد وتكذيب الرسمالة املحمدي 

ة أو ختم اإلسماسة لو أنكرمهما اإلنسمان دون أن يد   عي ظهور إسمام ثمالث عرش النبو 

د فإن ه ـ عىل خطئه ـ ال ُُيكم بكفره أو خروجه عن الدين أو ، أو نبي آخر بعد حمم 

 .والعلم عند اهلل. املذهب سما مل يلتفت للمالزسة

 املزاح مع املرأة األجنبّية  

 ـ ما هو حكم ممازحة اَلرأة أو الزميلة ِف العمل أو بعض القريبات  2: السؤال

 َلحارم؟من غري ا

ـ ذكرتم سابقاا ِف مقال لكم أّن العالقة واَلزاح بني الرجل واَلرأة ليس حراماا  1

 فهل يشمل ذلك ما يعتربه السيد السيستاين حراماا؟، ِف نفسه

 يفتي الكثري سن الفقهماء بعدم حرسة املزاح بني الرجل واملرأة ولو كمانما

ذ والريبة الوقوع يف أي  سفسدٍة غري وعدم ، أجنبي ني برشط عدم حصول التلذ 

ففي ، وبعضهم احتماط يف األحماديث الغزلي ة، سقبولة يف الرشيعة اإلسالسي ة

ه للسيد اخلوئي ومل يعل ق عليه الشيخ التربيزي  وفتماة )شماب: جماء ،استفتماء وج 

ثهما أو يراسلهما أن له جيوز هل، بذلك أذن وولي هما الزواج عىل اتفقما  بكالم ُيد 

ام السؤال وفرض، شهوة وجود دون سن ُعذوبة غزلية سعمان عىل ُيتوي  سما أهن 

 وأس ما، املكماملة ترك األحوط: تعماىل البعض؟ بماسمه بعضهام عىل أجنبي ني زاال

 السؤال يف ُذكر سما عىل يصدق هل: سؤال آخر. العمامل واهلل، بأس فال املراسلة

م واملزاح املفماكهة عنوان السمابق م قد :تعماىل سماذا؟ بماسمه أم املحر  ، حكمه تقد 



 .................................................... 111 

 .(217: 7العمامل( )رصاط النجماة  واهلل، يصدق مل أم ذلك عليه صدق

ه للسيد اخلماسنئي جماء فيه يلتقي الشبماب الطلبة يف املدارس ): ويف استفتماء وج 

يف سسمائل  ثون سعهن  الزسمالة والدراسة يتحد   وبحكم، واجلماسعمات سع الفتيمات

ولكن بدون ريبة ، والضحك بينهم بعض املفماكهة وربام ُتدث، الدرس وغريهما

، وبال قصد الريبة، لو كمان سع سراعماة احلجماب: ج فهل جيوز ذلك؟، ذوتلذ  

 .(87: 1( )أجوبة االستفتماءات وإال فال جيوز، فال بأس به، عن املفماسد وسأسونماً 

ة يف بماب عالقمات الرجل بماملرأة فإن  آية ، وهذه الفتماوى تطب ق القواعد العماس 

ال عالقة هلما بمطلق ، ضوع يف القول فيطمع الذي يف قلبه سرضالنهي عن اخل

ين ؛ املحمادثة أو املزاح ما ـ كام هو الظماهر سنهما وبي نه الكثري سن الفقهماء واملفرس  فإهن 

وبعض النصوص احلديثية أيضمًا ـ تتكل م عن حمالة اخلضوع والرتقيق يف الكالم 

، سطلق املزاح كام هو واضحال ، بحيث يوجب ـ نوعمًا ـ حمالة الفسماد األخالقي

فهذه ، وكذلك النصوص التي تدل  عىل رضر املرأة عىل الرجل سن حيث الفتنة

وإال حلرم الكالم ، تتكل م سن حيث املبدأ ال سن النماحية املطلقة كام هو واضح

 .حيث خيرج الرجمال؛ بل حرم خروجهما إىل الشمارع، سعهما سطلقماً 

 : مثل، حتريم مطلق اَلزاح واَلفاكهة توجد نصوص خاّصة قد ُيفهم منها ،نعم

.. ): سما جماء يف بعض خطب النبي  صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م أن ه قمال أ ـ

( ..النمار يف عمام ألف الدنيما يف كل مهما كلمة بكل   حب ، يملكهما ال اسرأةً  وسن فماكه

 .(181: ثواب األعامل، )الصدوق

ًا بغري واح فأغلب رواهتما جمماهيل ، ٍد سن الرواةولكن  الرواية ضعيفة السند جد 

فون محماد بن عمرو النصيبي فهو سضع ف أو عىل األقل  جمهول : سثل، أو سضع 
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وأيب احلسن اخلراسماين فهو ، فهو جمهول احلمال، واحلسني )احلسن( بن زيد، احلمال

ما ضعيف أو جمهول احلمال عىل األقل  ، جمهول أيضماً  ، وسيرسة بن عبد اهلل وهو إس 

وأيب عمايشة ، عمران وهو جمهول احلمال عند كثريين كام هو الصحيح وسوسى بن

، وهو جمهول احلمال، ويزيد بن عمر بن عبد العزيز، السعدي وهو جمهول احلمال

 .وإن بذل بعضهم حمماوالت يف تصحيحهما، فال يعتمد عىل هذه الرواية

: قمال، القرآن أعل مهما كنت اسرأة أقرئ كنت: قمال، بصري سعتربة أيب ب ـ

 أبما )يما: يل فقمال: قمال، السالم عليه جعفر أيب فقدست عىل: قمال، بيشء فامزحتهما

 فقمال: قمال، وجهه وغط ما، هكذا بيدي قلت: قمال للمرأة؟( أي  يشء قلت، بصري

 .(121: 2تعودن  إليهما( )رجمال الكيش  )ال: يل

 عىل الرواية يف داللة )ال: وقد عل ق السيد اخلوئي عىل هذه الرواية بمالقول

م عىل سزاحه كمان أن   ُيعلم مل إذ، الذم    عليه اإلسمام أن   املحتمل فمن، وجٍه حمر 

م إىل األسر لئال ينتهي، للحمى محماية ذلك عن هنماه السالم العمامل(  واهلل، املحر 

 .(271: 27)سعجم رجمال احلديث 

إن  السيد اخلوئي ينطلق هنما سن طبيعة التوجيه الشخيص أليب بصري سن قبل 

والفقهماء يذهبون أحيمانمًا إىل أن ه عندسما يكون ، يف قضي ة ال نعرف سالبسماهتما اإلسمام

م قد ، هنماك توجيه شخيص ألحد األصحماب السيام إذا كمان بمارزاً وسعروفماً  فإهن 

مون وسنهم السيد اخلوئي يف رواية ، ُيملون ذلك عىل اخلصوصي ة بحيث ال يعم 

لي  يف الرواية هنما نص  و. النهي عن الصالة عىل شمارب املسكر إذا سمات

ولعل ه لذلك مل يلتزم كثري سن الفقهماء . كام هو واضح، ُتريمي بمطلق املامزحة

وربام كمانت هذه الرواية سستندًا لبعض العلامء ، بماحلرسة نتيجة هذه الرواية

املعروف عنهم التحف ظ يف قضي ة املامزحة والضحك بني الرجل واملرأة سثل السيد 
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ًا للذرائع أو تشخيصماً سنهم للمفسدة النوعي ة وربام، السيستماين  كمان ُتف ظهم سد 

 .يف هذا املوضوع

( بصيغة 711: 1بل إن  الرواية بعينهما وردت سرسلًة يف )اخلرائج واجلرائح 

 اسرأةً  أقرئ كنت: قمال بصري )عن أيب: حيث جماء فيهما، خمتلفة بعض اليشء

، عماتبني السالم عليه جعفر أيب عىل دخلت فلام  ، بيشء فامزحتهما، بمالكوفة القرآن

 للمرأة؟ فغط يت يشء قلتر  أي  ، به اهلل يعبأ مل اخلالء الذنب يف ارتكب سن: وقمال

 .تعد( ال: السالم عليه جعفر فقمال أبو، وتبت حيماءً  وجهي

وهذه الصيغة تعطي أن  تغطيته لوجهه مل تكن رشحماً ملما فعله سع املرأة بل هو 

والذي ، ندري سما هو املزاح الذي فعله سع املرأة وسن ثم فنحن ال، حيماء سنه

ما سن خالل العلم بمالغيب أو بإخبمار املرأة له هبذا وربام تكون ، عرف به اإلسمام إس 

فماالعتامد عىل هذا احلديث لوحده ـ سع ، والعلم عند اهلل، شكت أبما بصري إليه

 سما يثري الغريزة كون املقدار املتيقن سن أحماديث العالقة سع املرأة هو التحف ظ عىل

ال سيام لو بنينما عىل حجي ة اخلرب املوثوق ، وسع ترد د صيغته، أو يلزم سنه الفسماد

وال يعطينما بوضوح ، بصدوره ال حجية خرب الواحد الثقة ـ ال يبدو واضحماً 

، بل احلرام هو املامزحة املفضية إىل احلرام أو املصماحبة له، ُتريم سطلق املامزحة

وإن كمانت . تستلزم اللذة والريبة ونحو ذلك سن املمنوعماتوالتي تشتمل أو 

القماعدة األفضل يف عالقمات الرجمال بمالنسماء ـ سن غري املحمارم والزوجة ـ هي 

ة والرزانة وعدم االنجرار إىل سما قد يلزم سنه الفسماد والتنب ه ملخماطر هذه ، اجلدي 

 .األسور وعدم االستخفماف هبما

 حكم طهارة الكالب املستأنسة  

 نجاسة مسألة ِف اإلماميّة السادة رأي بيان ِف تسهبوا أن لكم هل: السؤال 
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 مطلقاا؟ الطهارة إىل أحدهم ذهب وهل اَلستأنسة؟ الكالب

نعم ذكر الشيخ ، املعروف بني اإلسماسي ة نجماسة الكلب سطلقماً بال أي  تفصيل

ه51: 2هـ( يف )كتماب سن ال ُيرضه الفقيه 182الصدوق ) سن و): ( سما نص 

 كمان رطبماً  وإن، أن يرشه بماملماء أصماب ثوبه كلب جماف ومل يكن بكلب صيد فعليه

 كمان رطبماً  وإن، ءفلي  عليه يش وإن كمان كلب صيد وكمان جمافماً ، فعليه أن يغسله

وفهم بعضهم سن هذا أن ه ال يرى نجماسة كلب الصيد عىل ، (ه بماملماءفعليه أن يرش  

 .حد  نجماسة سمائر الكالب

هـ( إىل طهمارة شعر الكلب واخلنزير وسما ال 111املرتىض ) كام ذهب السيد

وقد اختمار القولر ، (222ـ  222: وذلك يف كتمابه )النمارصيمات، ُتل ه احليماة سنهام

بطهمارة شعر الكلب واخلنزير الشيُخ الصمادقي الطهراين املعمارص رمحه اهلل يف 

مارة الكالب كام اختمار القول بطه، (12: كتمابه )رسماله توضيح املسمائل نوين

وذلك يف ، املستأنسة أحد الفضالء البماحثني املعمارصين وهو الشيخ أمحد عمابديني

 .سن جمل ة االجتهماد والتجديد يف بريوت 15ـ  11سقمال له نرش يف العدد 

بعضهما ، ويستند فقهماء اإلسماسي ة إىل جمموعة سن الروايمات يف هذا املوضوع

وبعضهما يتعل ق بكونه ، هري سن ولوغهوبعضهما يتعل ق بمالتط، يتعل ق بسؤر الكلب

ه الكلب سع الرطوبة، أنج  النجماسمات ، وبعضهما يدل  عىل لزوم غسل سما سس 

وهنماك روايمات قليلة تعمارض . وكذا سما دل  عىل أن ه رج  نج  وغري ذلك

ويمكن سراجعتهما يف كتب الفقه ، جزئي مًا روايمات النجماسمات نماقشوهما بمالتفصيل

 .عند اإلسماسي ة

 مؤّسسة؟ وّنة كاشفة أهل الس  

 ؟هو الدليل وما ة؟منشئ وأة كاشفة ل السنّ ه: السؤال 
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2 فهي كماشفة عن السن ة الواقعي ة ، إن قصد بمالسن ة األخبمار التي بني أيدينما ـ

شواهد كشفماً يقينيماً كام يف حمال تواترهما أو ظني ماً كام يف حمال آحمادي تهما غري املقرونة ب

 .علمال

ما إن قصد  ـ 1 واقع السن ة الذي صدر عن النبي أو اإلسمام سثالً فهنما تمارًة وأس 

 :ننظر إىل النبي  وأخرى إىل اإلسمام أو الصحمايب

، فإذا نظرنما لإلسمام أو الصحمايب فليست عنده سن ة تؤس   حكاًم رشعي مًا إهلي ماً  أ ـ

سًة  خالفمًا لبعض العلامء الذين قمالوا بأن  سن ة أهل البيت يمكن أن تكون سؤسِّ

وقد بحثُت ، حكمام رشعي ة ولو بعد وفماة النبي  صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل مأل

الً يف سن ة الصحمايب وسن ة أهل البيت يف كتمايب املتواضع )حجي ة السن ة يف  سفص 

وقلت بأن  سما يقوله الصحمايب أو اإلسمام البد  أن يرجع إىل ، الفكر اإلسالسي(

د صىل  اهلل عليه وعىل آله الكشف عام  جماء يف كتماب اهلل وسن ة نب ي ه املصطفى حمم 

 .وذلك يف غري األحكمام الوالئي ة الزسني ة، وسل م

ما إذا نظرنما إىل سن ة النبي   ب ـ فلم يثبت له تأسي  أحكمام رشعي ة إهلي ة ، وأس 

، وإن ام الثمابت له أن ه يكتشف سالكمات األحكمام فيامرس اجلعل الترشيعي، بماملطلق

هذا ُيصل يف بعض األحيمان ال يف كل  سما يصدر عن النبي  سن و، فيمضيه اهلل له

إذ بعضهما يكشف وخيرب عن حكم اهلل املوحى إىل النبي بغري ، أحكمام أو نصوص

فيام املؤس   يكشف عن حكم اهلل كشفماً هنمائي مًا بماإلسضماء اإلهلي ، الوحي القرآين

ب للترشيع النبوي ولو عرب السكوت  .املتعق 

ملوضوعمات وبيمان بعض التفماصيل والوجوه األخرى هذا وتفصيل هذه ا

تهما يمكنكم سراجعته يف كتمايب املشمار إليه أعاله إذ ، عل ه يفيد إن شماء اهلل، وأدل 

 .اخلوض يف ذلك قد يطيل بنما الكالم
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 دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني وبالعكسمشكلة املغرتبني مع   

 اَلسلمني وبالعكس؟ وماذا عن  هل جيوز دفن اَلسلم ِف مقابر غري: السؤال

 حال اَلغرتبني الذين يعانون من مشاكل من هذا النوع؟

 ضوا هلذا املوضوع تكماد كلامت الفقهماء املسلمني السن ة والشيعة الذين تعر 

وكذلك عدم ، ُتطبق عىل عدم جواز دفن املسلم واملسلمة يف سقمابر غري املسلمني

م حكموا بلزوم نبش قرب ، منيجواز دفن غري املسلم يف سقمابر املسل حتى أهن 

وكثري سنهم حكموا بلزوم نبش قرب املسلم لو ، الكمافر لو ُدفن يف سقمابر املسلمني

وبعضهم قي د احلكم األخري بحمال سما إذا مل يلزم سن ، دفن يف سقمابر غري املسلمني

ن  وهذه املسألة سستقل ة بمعنى أن  الفقه يرى أ. نبش قرب املسلم اهلتك حلرسته

 .الدفن حراٌم هنما سطلقماً ال بعنوان ثمانوي أو طمارئ

سني سن العلامء الشيعة بل هنماك سن ، وقل ام نجد هذه املسألة يف كلامت املتقد 

ل سما ظهرت سع العالسة احليل  ) ما أو  وأن ه قد تكون هنماك ، هـ(517اد عى أهن 

سألة إىل ومل أجد أحدًا خمالف رصاحًة يف هذه امل، إشمارات طفيفة هلما قبل ذلك

ًا سنهم د إسحماق الفيماض حفظه اهلل فقد : يوسنما هذا عدا قل ة قليلة جد  الشيخ حمم 

، لكراسته له ونقصماً  هتكماً  كمان إذا، الكمافرين سقربة يف املسلم دفن جيوز )ال: قمال

، تركه( )الفيماض األحوط كمان وإن، بعيد غري فماجلواز وإال، العك  وكذلك

كام الحظت أن  . (118: 1تعماليق سبسوطة : ر لهوانظ؛ 211: 2سنهماج الصماحلني 

الفريوزآبمادي والسيد اخلوانسماري احتماطما وجوبماً يف هذا املوضوع يف تعليقتهام 

ام غري ، فيام إذا مل يلزم اهلتك، (227: 2عىل )العروة الوثقى  وهذا ييش بأهن 

وسثلهام الشيخ حسني عيل املنتظري يف )األحكمام ، جمازسني بمالتحريم أيضماً 

والشيخ نمارص سكمارم ، (221: الرشعية عىل سذهب أهل البيت عليهم السالم
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 .(222: )رسمالة توضيح املسمائليف الشريازي 

وُيفرتض عىل فتماوى الفقهماء أن خيتص  احلكم بدفن سسلم يف سقربة غري 

ست املقربة سن البداية بطريقٍة خمتلطة بحيث ُيدفن فيهما ، املسلمني ما لو أس  أس 

، فإن  صدق عنوان الدفن يف سقمابر غري املسلمني غري واضح ،املسلم وغريه

بل يظهر سن بعض ، وكلامت بعض الفقهماء عىل األقل  قد ال تشمل هذه احلمال

ص  فتماوى واستفتماءات السي د السيستماين والسيد صمادق الشريازي أن ه لو خص 

؛ 711: قسم سن سقربة الكفمار للمسلمني جماز الدفن )ألف سسألة يف بالد الغرب

 .(211: والفقه للمغرتبني

والغريب يف هذا املوضوع أن ه ال توجد آية قرآنية وال أي  حديث ولو ضعيف 

ث عن هذا األسر بشكل سبمارش حتى أن  الشيخ احلر  العماسيل يف ، السند يتحد 

لعدم وجود ؛ كتماب )تفصيل وسمائل الشيعة( مل يفرد بمابماً هبذا العنوان أسماسماً 

، لك اتفقوا سنذ عرص العالسة احليل عىل التحريم كام بين ماوسع ذ، روايمات يف ذلك

 .ورواج هذا احلكم عند أهل السن ة أقوى وأقدم

 ما ييل:وأهم اْلدلّة التي ذكروها هنا 

ك  ،سما ذكره غري واحد سن فقهماء الشيعة والسن ة :الدليل اْلّول سن التمس 

 .بماإلمجماع

ًا أن يكون  ؛يهومن الواضح أّن اإلمجاع هنا يصعب اَّلستناد إل إذ ُيتمل جد 

ة األخرى عىل أن  ُتصيل اإلمجماع عند ، سستندهم يف ذلك هو سما سيأيت سن األدل 

القدسماء ـ قبل العالسة احليل  ـ يف هذه املسألة قد يكون صعبمًا عند اإلسماسي ة عىل 

 .األقل  

عة سنذ عرص النبي ، وهكذا احلمال يف االستدالل بعمل املسلمني وسرية املترش 
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فلو سل منما أن  سريهتم ، يث وجدنماه يف بعض كلامت علامء الشيعة والسن ة هنماح

قمائمة عىل متييز املقمابر وتثب تنما سن ذلك تمارخيي ماً )واستشهد بعض علامء أهل السن ة 

ثم  ،إلثبمات هذا الواقع التمارخيي برواية عن النبي يف سروره عىل سقمابر املسلمني

د املقمابر( بل قد يعني االستحبماب أو ، فهذا ال يعني التحريم، غريهم مم ما يعني تعد 

األفضلي ة أو رضبماً سن تنظيم الدفن بني الديمانمات بحسب األعراف القديمة التي 

وقد كمانت األعراف وسما تزال متي ز يف ذلك حتى ، ال تعد  نماقضًة لغرض الرشيعة

يمان العرف وجر، بني القبمائل والعشمائر واألرس السيام املعروفة سنهما واملرسوقة

ة عىل التمييز بني املقمابر يمكن أن جيماسع األفضلي ة أو االستحبماب عي بقو  ، املترش 

وسثل كثرٍي سن العمادات الدينية املستحب ة ، متماسماً سثل األذان واإلقماسة والقنوت

الراسخة يف املامرسمات رسوخمًا أقوى سن رسوخ الواجبمات يف الُعرف االجتامعي 

ع، العمام وال يكشف عن وجود ارتكماز إلزاسي يف ، ي ال ينفعفماجلري املترش 

 .فتأس ل جيداً ، املوضوع بعنوانه

سما ذكره كثريون كمالسيد اخلوئي وغريه سن أن  دفن املسلم يف  :الدليل الثاين

كام أن  ؛ وحرسة املؤسن سيتمًا كحرسته حي ماً ، سقمابر غري املسلمني هتٌك وتوهني له

 .توهنٌي أيضماً وإسماءة للمسلمنيدفن غري املسلم يف سقمابر املسلمني 

ق اهلتك ؛وهذا الدليل غري واضح لكن  ، فلنفرض أن ه يف بعض الصور يتحق 

ق يف مجيع الصور واحلماالت وهذا أسٌر عريف خيتلف سن سوضٍع ، ذلك ال يتحق 

وقد أسقط ، وبلد وثقمافة إىل سوضع آخر وبلد آخر وزسن آخر وثقمافة أخرى

ة عرفماً ، املسألة التي نحن فيهما الفقهماء قراءهتم للموضوع عىل ما سسألة ستغري  سع أهن 

بل قد تكون بعض الظروف االجتامعية ، بمالحظة األعراف واألزسنة والظروف

سة يف العالقمات الطيبة بني  والسيماسية سببماً يف اعتبمار هذا الدفن خطوًة ستقد 
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ن العرُف هذه اخلطوة ويراهما أسراً مجيالً ، األديمان يف بلٍد سما ًا وال  فيحس  وسعرب 

وذلك بسبب الظرف السيمايس واالجتامعي ، يشعر بأي  إهمانة فيهما للمي ت

فكيف عرفنما أن ه يف مجيع األزسنة واألسكنة واألعراف والثقمافمات إىل يوم ، الطمارئ

 الدين يكون دفن املسلم يف أي  سقربة غري إسالسية هتكمًا له؟!

، املسلمني هتكمًا للمسلمنيواألبعد سن ذلك جعل دفن غري املسلم يف سقمابر 

فهل يرى العرف ذلك بعيداً عن هذه الفتوى نفسهما وعن تأثريهما عىل الوعي 

االجتامعي؟! نعم دفن غري املسلم يف سقمابر املسلمني أو العك  قد يقول شخص 

إذ الترشيف هبذا احلد  ال ؛ وهذا ـ لو صح  ـ ال ينفع هنما، بأن ه ترشيف لغري املسلم

كام أن ه قد يقمال بأن  دفن ، وكالسنما يف اهلتك ال يف الترشيف، سماً ُيعلم حرسته أسما

، املسلم يف سقمابر املسلمني دون غريهم احرتاٌم له وتعظيم وعمٌل الئق بشأنه

فهل جيب عليه فعل ؛ وهذا ـ لو تم  عىل إطالقه ـ ال ُيعلم وجوبه عىل ويل  املي ت

سن؟! إذن فيجب عليه أن ال كل  سما يليق بمامليت سطلقماً وسما يكون أفضل له وأح

يدفنه وسط قبور املسلمني الفماسقني أيضمًا! بل قد يقول السن ي أيضمًا بأن  الدفن يف 

وكذلك يقول الشيعي بأن  الدفن ، سقمابر الشيعة هو توهني للميت السن ي سطلقماً 

 ..!يف سقمابر السن ة توهني للمي ت الشيعي سطلقماً 

لمني عن غريهم أفضل عىل املستوى كام أن  القول بأن  متييز سقمابر املس

بل ، عمامحكم إلزاسي ال ينفع يف إصدار ، االجتامعي أو أسد  للذرائع أو غري ذلك

كة التي ختتلف بماختالف األزسنة واألسكنة  ُتت بع فيه الظروف املوضوعية املتحر 

 .واألوضماع

ما القول بأن  املؤسن له حرسة سيتمًا كحرسته حي ماً  النقماش  لكن  ، فهذا صحيح، وأس 

عىل أن ه هل ُيرم عىل املسلم أن جيل  بني جمموعة سن ، يف املصداق والصغرى
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غري املسلمني أو ينمام سعهم يف غرفٍة واحدة؟! وهل يف ذلك هتك حلرسته حي مًا؟! 

بل هل يمكن القول بأن  دفن العمايص أو الفماسق يف البقيع أو حرم اإلسمام عيل أو 

ة علي هم السالم يوجب اهلتك لإلسمام نفسه بجعله ـ احلسني أو غريمهما سن األئم 

 عصماًة سثالً؟! نوهو سعصوم ـ وسط أنماس غري سعصوسني أو قد يكونو

الت العرفية ، إن ني أعتقد أن ه قد تم  إسقماط األسر بطريقة غري سستوعبة للتحو 

وكمان يفرتض التقييد سن البداية ، وقيست األسور عىل األعراف املحلي ة والزسني ة

كام فعل ، ال نص  ـ بحمالة سما إذا استلزم اهلتك وترك املصداق للعرفـ حيث 

 .الشيخ الفيماض حفظه اهلل

ب لر  ولعل ه ملما قلنماه مل يقبل هبذا الدليل ـ استلزام اهلتك ـ عىل إطالقه بعض سن قر

ي )سبماين سنهماج الصماحلني ، بأصل احلكم نتيجة اإلمجماع : 1سثل السيد تقي القم 

الواضح احلكم بوجوب نبش قرب املسلم املدفون لسبٍب أو  كام وسن غري. (151

أوضح سن ، فإن  النبش هتك عظيم للميت عمادةً ؛ آلخر يف سقمابر غري املسلمني

 .اهلتك يف نف  بقماء قربه بني قبور غري املسلمني يف بعض احلماالت عىل األقل  

سلم سن أن  امل، سما ذكره بعض الفقهماء سن الشيعة والسن ة :الدليل الثالث

وكذا لو ، فلو وضع يف سقمابر غري املسلمني لتأذ ى بعذاهبم، يتأذ ى بعذاب الكمافر

 .ُوضع بجمانبه كمافٌر يف سقربة املسلمني فإن ه يوجب أذي ته

وقد استغرب بعض الفقهاء اَلتأّخرين ـ مثل الشيخ اَّلشتهاردي ـ من هذا 

ب املسلم بل ك، فال يوجد دليل عىل هذا التأذ ي ؛واْلّق معه، الدليل يف يعذ 

: )األنعمام ﴾َوَّلَ َتِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أُْخَرى﴿: بعذاب غريه سع أن  اهلل تعماىل يقول

(؟ وهل عمامل القرب والربزخ عىل صلة بتقمارب القربين املماديني يف عمامل 211

الدنيما؟ وهل هنماك يشء ُيثبت ذلك؟! بل عىل هذا املعيمار لو جعلنما سقربتني 
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فصلنمامهما بجدار ـ كام ُيصل يف بعض املدن والقرى ـ فيلزم للمسلمني وغريهم و

لئال يتأذ ى ؛ حرسة دفن املسلم قريبماً سن اجلدار الذي دفن وراءه غري املسلم

ام يف سقربتني سنفصلتني!  بعذابه رغم أهن 

واللطيف أن  الشيخ االشتهماردي اعترب أن  كربالء كمانت سقربة قتىل جيش 

فهل ُيصل ، األجسماد الطماهرة فيهما بعد الواقعةعمر بن سعد عندسما تم  دفن 

وإن كمان يف كالسه . (111: 8التأذ ي أو اهلتك سن خالل ذلك؟! )سدارك العروة 

 .هذا بعض النقماش لسنما بحماجة إليه اآلن

االستنماد إىل رواية يون  يف املرأة غري املسلمة احلماسل بجنني  :الدليل الرابع

 له تكون الرجل عن السالم عليه لرضماا سألت: قمال، فقد روى يون ، سسلم

 فتأبى، ُتسلم أن إىل ثم يدعوهما، فتحمل، والنرصاني ة فيواقعهما اليهودية اجلمارية

 الولد أُيدفن وسمات، بطنهما والولد يف، تطلق وهي فامتت، والدهتما فدنى، عليه

سعهما  ُيدفن: فكتب فطرة اإلسالم؟ عىل ويدفن سنهما خيرج أو النرصانية عىل سعهما

 .(117ـ  111: 2ذيب األحكمام )هت

وأن  هذا حكٌم ، وقد فهم سنهما بعضهم أن  املراد دفنهما يف سقمابر غري املسلمني

 .استثنمائي سن حرسة دفن املسلم )اجلنني( يف سقمابر غري املسلمني

فهي إن ام ُتكي  ؛لكّن اإلنصاف أّن هذه الرواية َّل عالقة هلا بموضوع البحث

رصانية )أو وجتري عليهما طرق النرصانية يف التعماسل عن دفنه سعهما وهي عىل الن

أو خيرج سن بطنهما ليتعماسل سعه عىل طريقة ، سع امليت ويسل م بني أيدهيم(

، فمدار الكالم يف الرواية عىل إحلماقه هبما أو إخراجه، املسلمني ال طريقة النصمارى

ما أين تدفن هي  أن ه قد عىل، فال ظهور يف الرواية يتصل به سستقالً لوحده، أس 

وهذه الرواية جتيزه ، يكون املرتكز أن  الدفن يف سقمابر غري املسلمني سكروه جداً 
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فمن أين نعلم أن  املرتكز هو التحريم؟! وهذه ، فرُتفع الكراهة، يف هذه احلمال

وقد ضع فر ، فهو سهمل يف كتب القدسماء، الرواية ضعيفة السند بأمحد بن أشيم

هما العديُد سن العلامء ق النراقي ، ومل يعتربوهما دليالً ، سندر ح سثل املحق  وقد رص 

وفتوى ، (111: 1بعدم إسكمان االستدالل هبذه الرواية يف املقمام )سستند الشيعة 

ما تدفن يف سقمابر املسلمني سستدبرًة القبلة وهذا خممالف ملما يراد ، كثري سن الفقهماء أهن 

 .استنتماجه سنهما هنما

ة األخرى ـ  ،هذا سنهما سما ذكره بعض فقهماء أهل السن ة ـ وتوجد بعض األدل 

م  .فال نطيل، لكن  جواهبما صمار واضحمًا مم ما تقد 

، إن ه ال يوجد دليل عىل حرسة دفن املسلم يف سقمابر غري املسلمني :والنتيجة

ٌم آخر ، وال دفن غري املسلم يف سقمابر املسلمني سن حيث املبدأ نعم إذا لزم سنه حمر 

نت سقربة املسلمني سسب لًة وسوقوفة خلصوص وكذلك لو كما، مرُ كماهلتك حر 

فام ذهب ، فال جيوز دفن غريهم حينئٍذ عمالً بقمانون الوقف الرشعي، املسلمني

وعليه يمكن ـ لو أخذ الفقهماء ، إليه الشيخ الفيماض هو الصحيح بنظري القمارص

هبذه النتيجة ـ تسهيل أوضماع الكثري سن املغرتبني الذين يعمانون سن هذه القضي ة 

صة، يف بعض األحيمان  .ولو مل تصل سعمانماهتم حد  الرضورة املرخِّ

 هل جيوز للرجل النظر إ ى زوجة ابن زوجته؟  

 ؟)الربيب( زوجة ابن الزوجةإىل  هل جيوز نظر الرجل: السؤال 

)كام ال جيوز للمرأة ، ال جيوز نظر الرجل إىل زوجة ابن زوجته )الربيب

َمْت ﴿: تعماىل قمال، الكشف أسمام زوج ابنة زوجهما َهاُتُكمْ  َعَليُْكمْ  ُحرِّ .. َوَبنَاُتُكمْ  ُأمه

 َكانَ  اهللهَ  إِنه .. َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحله .. أَْصاَلبُِكمْ  ِمنْ  الهِذينَ  َأْبنَائُِكمُ  َوَحاَلئُِل 
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يًما 
يًما  َعلِ

 فماحلرسة تقع بني الرجل وزوجة ابنه الذي سن، (11ـ  11: )النسماء ﴾َحكِ

بل هو ، وهذا يعني أن ه ال حرسة بني الرجل وزوجة شخص لي  ابنماً له، صلبه

ألن ه لي  ابنماً ؛ كام ال حرسة بني الرجل وبني زوجة ابنه بمالتبن ي، ابن زوجته

سن املحمارم الذين ُيرم ، وال زوج ابنة الزوج، فليست زوجة ابن الزوجة، صلبي ماً 

( شيئماً عن ذلك بوصفه سستثنى 12: رومل تذكر آية الزينة )سورة النو، نكماحهم

 .سن التحريم أيضماً 

 حالة وقوع الوالق القانوني دون الشرعي  

 اَلرأة ذهبت  نّ أ يوه، حول الطالق يّةقضِف بلدنا باكستان  واجهُت : السؤال

وعندما ، وطلبت النفقة منه خالل اَلحكمة، لی اَلحكمة بعد اَلشاجرة مع الزوجإ

ل تحمّ يَّل وأّنه هلذا ، ق اَلرأةطلّ تثبت أّنه قة يخل وثدألبت اَلحكمة الزوج اط

، لطّالقباذن الزوج إ قة بمنزلةيهذه الوث عدّ تهل : ال هوؤالسو. ة النفقةيّ لومسؤ

 ةعالرسالة اَلوقّ  علی هذه غة الطالق اعتًمداا يص أّنه يستطيع العامل بذلك أن جيريو

قد سألُت و َّل؟ وأة يّ والرشع ةيمن قبل اَلحكمة القانونؤّيدة اَلو، من قبل بعلها

أتيت هبذه الوثيقة إىل اَلحكمة عن رضا منك؟ فأجاب هل : الزوجشخصيّاا 

هل . قغة الطاليص يرجين أحد ْل أجيزة َّل يّ بدون الرشوط الكذائ يولكنّ ، نعمب

وعلی ، لی اَلحكمةإمها قّد  يالطالق بعد هذه الرسالة التِف  بقی للزوج حّق 

ن أوز للزوج جيهل ؟ َّل وأذن من قبل الزوج ل اإلّص ُي نأغة الطالق يص يرجُم 

غة يجراء الصذن إلاإل طالباا الديني العامل ه ذا راجعإدة ية جدخاّص  رشوطاا  يفرض

 أن كانت هذه اَلرأة التي طّلقت ِف اَلحكمة تريدذا إو يّة؟مامعلی مذهب اإل

ه بإمكان أنّ  ورشوط الزوج اْلّول أ تقبل عليها أن فهل، جديداا  زوجاا  تنكح
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، د من الزوجيجدإذن الطالق بدون  ةغيصأن جيريا له يو وكأ يعالرش اْلاكم

ة يّ لی اَلحكمة القانونإمه قّد  يقته وجوابه الذيلی رسالته ووثين ِف ذلك عمعتمد

قلنا بأّن الطالق مل يتحّقق إىل اْلن فهل للمرأة مطالبة الزوج ذا إويّة؟ والرشع

، الطالق من اَلحكمةعىل  نيمنذ سنتحصلت ة أاَلرهذه ُيشار إىل أّن  بالنفقة؟

تعبت  يوه، رشعاا الطالق غة يص يرجين أالديني للعامل جييز الزوج َّل  ولكنّ 

 .بأَّّنا قد ختتار الفقه السنّي ْلّل هذه اَلشكلةوتقول 

 إذا كمان الطالق الذي تم  إجراؤه سمابقماً يف املحكمة وافيمًا لرشوط الطالق

وال ُتتماج بعد ، فهذه املرأة طمالق، ن نوع طالق احلماكم النمافذأو كمان س، الرشعي  

ولي  هلما عنده نفقة ، ولي  له عليهما أي  سلطمان، ذلك إىل إذن الزوج يف يشء

ة لو كمانت سوجودة  .بعد سيض العد 

ما إذا كمان الطالق الذي جرى سمابقماً صحيحماً سن النماحية القمانوني ة ولكن ه ، أس 

ولي  هلما الزواج سن ، فهذا الطالق مل يقع، عي ةغري صحيح سن النماحية الرش

 .وجيب هلما النفقة وهلما حق  املطمالبة هبما، غريه

ما الورقة التي يستغل هما الزوج هنما فهي ال تعرب  عن إذنه يف إيقماع الطالق  وأس 

السيام وأنتم تقولون بأن ه واضح يف اشرتاطه رشوطماً للقبول ، عنه ألي  أحد

حكم املحكمة له بعدم وجوب النفقة عليه جتماههما ال  كام أن  . بمالطالق الرشعي

بعد علمه بأن  قرار ، قيمة له رشعماً سن النماحية الواقعي ة وبمالنسبة إليه شخصي ماً 

ق الطالق سسبقماً  واملفروض أن ه يعلم يقينمًا بأن ه غري ، املحكمة قد ُبني عىل ُتق 

ق ي ـ أن ينفق عىل بل البد  له ـ وهو يعلم بعدم وقوع الطالق الرشع، ستحق 

 .زوجته ولو حكمت له املحكمة بمالعدم

ويف ، واملهم هنما أن ننظر يف الطالق الذي كمان قد جرى سمابقماً يف املحكمة
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ن الرشوط الرشعي ة أ ال؟ فقد يكون صحيحمًا رشعماً ـ ولو عند  وكونه يتضم 

ق الطالق ـ وقد ال  دون يف بعض رشوط ُتق  بعض الفقهماء الذين قد ال يتشد 

 .كذلك يكون

ما طريقة أداء الزوج هنما ، وهو يعلم بأن ه ال يوجد طالق سمابق قد وقع، وأس 

ألن ه يوقع الرضر عىل املرأة وُيسقط عن نفسه الواجبمات الديني ة ؛ فهي غري رشعي ة

ما اإلقدام عىل طالقهما أو العودة إليهما لعيش حيماة زوجي ة ، بال وجه حق   فعليه إس 

 .صماحلة

فإذا ، ة أسرهما إىل احلماكم الرشعي بماد عماء عدم نفقته عليهماوأقرتح أن ترفع املرأ

فإن مل يفعل ، جماء بوثيقة الطالق سأله احلماكم ـ اختبمارًا ـ أن يطل ق زوجته اآلن

وقد تأيت يف ذهن احلماكم ، أسكن للحماكم اكتشماف أن ه يراوغ عىل القضماء الرشعي

 .طريقة أخرى حلسم املوقف سعه

 بقرائن روحّية أو معنوّية أو.. إثبات األعلمية والتقليد  

 علم بني مراجع الدين داخل العراق شخاص بحث عن اْلحد اْلأ: السؤال

الشهادات متعارضة،  نّ إذ إىل نتيجة تطمئنه، إن من الوصول وخارجه، ومل يتمكّ 

، وترجيح عمرو عىل بكر، وهكذا، حتى وة زيد عىل عمرعلميّ أىل إبني من يشري 

َّل  تهمعلميّ أ ىل نتيجة، حتى عىل مستوى من يظنّ إ يصل امة التيه وملعاش دوّ 

 ،عليه السالممام عيل ىل اإلإهلذا، ذهب رو. وة بني زيد وعما خمرّي َّّن أو أالقطع هبا 

 قصد الذي اليوم وهو ـيوم اَلبعث النبوي  مري اَلؤمنني وبحّق أ وسأل اهلل بحّق 

ه عىل من عليه ويدلّ  نّ ن يمأ إليه، وتوّسل ـ عيل اإلمام مرقد الشخص هذا فيه

ن أمام عيل وما شابه، بعد عىل ذلك ِف داخل رضيح اإل ده كأن يريه شاهداا يقلّ 
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سأل اهلل تعاىل بنية  ماوبعدة. وعاش التيه ِف هذه اَلسأل ،طيلة سنوات تعب كثرياا 

حد اَّلشخاص الذين أشاهد داخل اْلرضة العلوية  مام عيلّ باإل الا صادقة متوّس 

فقد  ،شارة حاسمةإ واحد من مراجع الدين، وقتها مل يعترب هذه ىلإون بصلة يمتّ 

 عليه السالممام عيل ه قام واستقبل رضيح اإلتكون من قبيل اَلصادفة، لكنّ 

شارة، إو أمارة أة يّ أب دهه عىل من يقلّ ن يدلّ أىل اهلل تعاىل إل يتوّس  وظّل  ،بوجهه

ع من الصفحة اليمنى، ن يفتح القرآن الكريم ويرى السطر السابأر بعدها قرّ 

و أفيه دَّللة من قريب وقريب ما هو يات، فإذا وجد فيها ق ِف كلًمت اْلويدقّ 

ه عىل اَلرجع الذي و هداية من اهلل ليدلّ أاعتربها طريقة  من اَلراجع ىل واحدٍ إبعيد 

السطر  نّ أعندما قام هبذه الطريقة، إذا به يشاهد فوبالفعل ه. ينبغي عليه تقليد

 نّ أوالغريب  واضحا فيه دَّللة كبرية عىل واحد من اَلراجع، ل اسًما السابع ُيم

 صحن داخل ِف ذويه أحد رأى قد الذي نفسه اَلرجع هو ـ اَلرجع ـهذا اَّلسم 

ة رشعية تفيد وعليه، هل يمكن اعتبار ذلك حّج ذلك.  من قليل قبل اإلمام عيل

و أظهر له اسمه ة هبذا الشخص، لتقليد اَلرجع الديني الذي اَّلطمئنان خاّص 

ا َّّن أ أوحد ذويه قبل ذلك، أن الكريم مع مشاهدته آقريب من هذا اليشء ِف القر

 ا؟التعويل عليه ذلك من قبيل اَلصادفة التي َّل يمكن نّ أة رشعية، وحّج  َّل تعدّ 

  ،سوضوعي مًا ال متثل سثل هذه القرائن سرب رات علمي ة إلثبمات يشء خمارجي

هما، فهل جتد سن نفسك إسكمانية احلكم عىل شخص غري سواء كمان األعلمي ة أو

لكن إذا كمان الشخص قد  !بمالزنما أو الرسقة أو نحو ذلك سن سثل هذه الطرق؟

حصل له اليقني اجلمازم فهذا شأنه، بل وسن أدرانما بأن  أعلمي ة سراجع آخرين مل 

تثبت بمثل هذه الطرق أيضماً، فيحصل التعمارض بني الشهمادات، فقد سمعنما 

وحكمايما كثرية يف هذا املجمال، فماألفضل بماإلنسمان أن يعتمد الطرق سنماسمات 
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العقالني ة الثمابتة يف الرشيعة اإلسالسي ة إلثبمات سثل هذه األسور، وال داعي لكل  

هذا القلق واحلرية والتيه، ولنخف ف عن أنفسنما، فإذا مل يثبت سرجع فقل د سن 

 .تدور االحتامالت بينهم، فماحللول الفقهي ة سوجودة

بل لقد سبق يل سرارًا أن تكل مت عن حجم الطماقة اهلمائلة التي نرصفهما سن 

وقتنما وتفكرينما وأعصمابنما وجداالتنما حول قضي ة األعلمي ة، فلُيرتك كل  إنسمان 

دة يف الفقه اإلسالسي، فهي ال توصل إىل طريق  ونفسه، ولتعتمد السبل املحدَّ

ه إىل اهلل سسدود حتى نقع يف حريٍة وتيه. ولعل  األفضل  أن ننشغل بمالتوج 

عية، ونرش  وعبمادته، وحل  سشماكل النماس، والقيمام بماملشماريع اخلريية والتطو 

ة، وهنماك لو  الوعي والفضيلة، وحمماربة خمتلف وسمائل تدسري تراث هذه األس 

ه إىل اهلل فلعل ه يعيننما، ونخرج سن حمال إىل حماٍل أفضل، إن ه ويل  قدير.  نتوج 

 م، واملواجهة الواعية لظواهر الفاحشةاجلنس مع احملار  

 مع اَلحارم كاْلم؟ممارسة اُجنس ما هو حكم : السؤال 

  ،هو حرام سطلقماً بال خالٍف ُيعلم فيه بني علامء اإلسالم، وهو زنما وفماحشة

بل يذهب كثري سن علامء املسلمني سن املذاهب املختلفة، وقد يكون إمجماعمًا، إىل 

مارسه هي القتل، أو الرضب بمالسيف آخذاً سنه سما أخذ، أن  عقوبة الزاين بأحد حم

ة عن  له السيُف وإال ُحب  حتى املوت.تر فإن قر  ويظهر سن بعض الكلامت املروي 

بعض الصحمابة والتمابعني و.. أن  هذه العقوبة ترتبط بكونه قد ارتد  عن اإلسالم؛ 

 لوضوح هذه احلرسة يف الدين اإلسالسي.

د أن  هذا الفعل وقد وردت بعض النصوص ـ ك خرب أيب بصري ـ التي تؤك 

أعظم ذنبماً سن سمائر أنواع الزنما. وهنماك بعض التفماصيل الفقهي ة يف هذا املوضوع 
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يمكن سراجعتهما يف كتب الفقه اإلسالسي. وهذا كل ه ييش بحجم عظم هذا 

ز سنه، وإن كمان عندي ُتف ظ استداليل عىل العقوبة التي  الذنب ورضورة التحر 

رهما ح أن  عقوبته اجللد فقط. قر   سشهور الفقهماء فيه، حيث قد يرتج 

ة داخل  وسن الرضوري االنتبماه ملخماطر هذه الظماهرة عرب السعي لنرش العف 

البيت، فال ينبغي لألخت ـ سثالً ـ وهي يف سقتبل العمر وأخوهما شماب يف 

ة  ولو عنفوان الشبماب، أن تلب  سما ال يليق ويكون سوجبمًا لتهييج الشهوة بشد 

كمانت تظهر أسمام أخيهما، وكذلك سسألة االختالط يف النوم عىل فراش واحد، 

حيث ورد يف بعض النصوص رجحمان التفريق بعد بلوغ سن  سعينة كمالعرش 

فمات قد تكون عفوي ًة وال تنتبه  سنوات، وكثرياً سما ال تلتفت املرأة أو الفتماة لترص 

ماً يف الرجمال، فهذه األسور الصغرية عندسما نتنب ه هلما ـ السيام  لكوهنما سؤثرة غريزي 

 .سن قبل األهل ـ يمكنهما أن تسماعد يف محماية األخالق واألرسة

وال يمكن للقوانني وال للدول أن تواجه هذه الظواهر بمفردهما، بل العنرص 

ة، سثل األهل  األهم يف هذا امللف  يرجع لكل   سن يتوىل  الشؤون الرتبوي 

األندية الكشفي ة والريماضي ة وأسثمال ذلك، فعندسما واألقمارب واملدرسة واجلماسعة و

يتعماون هؤالء لزرع الروح العفيفة يف األوالد ومحمايتهم بشكٍل واٍع وهمادئ، 

يمكن أن نحمي جمتمعماتنما واإلنسمان سن السقوط يف سهماوي هذه الرذائل، ومحماية 

ما لو بقي ك إن شماء اهلل، أس  األهل  أنفسنما واألرسة والكيمان االجتامعي سن التفك 

ما إطعمام وإرشاب وكسوة، وبقيت املدرسة أو اجلماسعة  يفهمون الرتبية عىل أهن 

عة  د التعليم أو التلقني، وغمابت الرتبية بأبعمادهما املتنو  ما جمر  تفهم وظمائفهما عىل أهن 

عن التعليم، فسوف ينتج عن ذلك جيٌل يواجه الكثري سن املشماكل. واألهل 

رات تدريبية وتعليمية يف كيفية سواجهة هذه واملدرسة هم بأنفسهم ُيتماجون لدو
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الظواهر عند اجليل الالحق بطريقة حكيمة وواعية ُتتوي األسور وال تواجههما 

د املواجهة، وتأخذ يف نظرهما املقماصد والغمايمات ال االنفعمال والعصبية  ملجر 

والتوتر فقط، وعندسما نوف ر لألهل سثل هذا الوعي احلماصل سن نقل اخلربات 

 ب، فنحن نقوم بإنجماز كبري، ونخف ف سن حجم املخماطر القمادسة.والتجمار

ج له يف بعض األوسماط الفماسدة أخالقي ماً  ُيشمار إىل وجود سعي اليوم يرو 

مًا عرب الشبكة العنكبوتي ة )األنرتنت( وغريهما، لرتغيب الشبماب بمامرسة  وتربوي 

سثل هذا األسر،  الفحشماء سع املحمارم أو عىل األقل  كرس احلواجز النفسي ة أسمام

وهذا أسر ُيتماج لتوحيد اجلهود ملواجهته بمالطرق احلكيمة واهلمادئة القمائمة عىل 

وعي عميق بماألسور، وعىل رؤى اسرتاتيجية متلك عمق البصرية ورزانة التفكري 

 وهدوء األعصماب.

 الشذوذ بني الفتيات )السحاق( على عقود الزواج تأثري  

 ثناء ألت وختيّ ، خته السحاقمع اُ  ل مارسُت ل جيوز الزواج من رجه: السؤال

 بدليل رشعي حتى يطمئنّ  رجو الردّ أ ؟هاُجًمع بوالده وعمّ ة السيّ  ةالعاد ةممارس

 باْلليّة؟اُجميع يقول  أوالزواج  اهذ ةيقول بحرم من العلًمء حد  أوهل  .قلبي

 ،املعروف بني فقهماء املسلمني هو حرسة السحماق، وإن اختلفوا يف عقوبته 

فذهب مجهور فقهماء أهل السن ة إىل أن ه ال يثبت فيه حدٌّ رشعي  رغم حرسته، وإن ام 

الثمابت فيه التعزير تبعماً ملما يراه القمايض الرشعي، بينام ُيثبت فيه مجهوُر اإلسماسي ة 

.  احلدَّ

لكن ال أثر للمسماحقة عىل التحريم يف بماب الزواج، بخالف اللواط الذي 

ملتصلة بذلك كام هو سعروف يف الفقه اإلسالسي، توجد فيه بعض األحكمام ا
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ضنما هلما ضماءات يف إانظر: )وأرشنما لذلك يف بعض األجوبة عن أسئلة سمابقة تعر 

، وعليه فيجوز (111، السؤال رقم: 118ـ  111: 1الفكر والدين واالجتامع 

للمرأة الزواج سن أب أو عم أو خمال أو أخ أو ابن أو.. املرأة  التي فعلت سعهما 

ذا الفعل، وال ُيرم عليهما يشء سن ذلك؛ لعدم وجود أي  دليل سن الكتماب ه

الكريم أو السن ة الثمابتة يفرض ثبوت ُتريم يف بماب الزواج هنما، بل يلزسهما التوبة 

 الصمادقة عن الفعل نفسه فقط.

وال فرق يف عدم ُتريم الزواج هنما بني حصول التخي ل لشخص بعينه أثنماء 

حصول التخي ل، متماسماً كام هي احلمال يف االستمنماء ارتكماب الفماحشة وعدم 

ة( لو فعله الرجل أو فعلته املرأة، فإن  ختي لر شخٍص سما أثنماء  )العمادة الرسي 

االستمنماء ال يؤثر عىل أحكمام عقود الزواج بأي  أثر رشعي، فلو ختي ل اسرأًة جماز 

رشعي آخر عن له الزواج سنهما أو سن واحدة سن قريبماهتما سما مل يكن هنماك سمانع 

 هذا الزواج.

وأشري أخرياً إىل رضورة الوعي الرتبوي والديني واالجتامعي جتماه هذا النوع 

سن األعامل، والذي تشري غري دراسة يف هذا املجمال إىل انتشماره التدرجيي بني 

الشبماب والفتيمات يف العرص الراهن يف عماملنما اإلسالسي، فضالً عن غريه، بل 

ر ذلك ديني مًا وأخالقيمًا واجتامعيماً، حتى رأينما بعض وسمائل هنماك سعي حثيث لتربي

اإلعالم العربي ة ُتماول االنتصمار أو التربير ملثل ذلك! وسن املطلوب أن ال 

يستخف  أحد هبذه األسور حتى ال ننتبه سن نوم الغفلة وتكون األسور ـ كام غريهما 

 ـ قد فلتت سن إسكمان إصالحهما أو ترشيدهما.

 ةالعلوم الفلكّيإثبات اهلالل ب  

 ة ِف ثبوت ىل اَلعطيات الفلكيّ إل لديكم اعرتاضات عىل اَّلستناد ه: السؤال
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 ؟هو رأيكم الشخيص ِف ذلك هالل شهر رمضان؟ وما

 وجهة نظري الشخصي ة املتواضعة هي أن ه إذا كمانت املعطيمات الفلكي ة يقيني ًة

ع إسكمان رؤيته، فإن  خروج اهلالل سن املحماق سـ بنحو العلم ـ عندك، وتفيد 

الفقهماء  ذلك يكفي يف اإلثبمات الرشعي، وهذا سما بمات يذهب إليه غري واحٍد سن

رين واملعمارصين.  املتأخ 

ما قول بعض الفقهماء هنما بأن  حصول العلم بإسكمان الرؤية سن قول الفلكي  وأس 

ل غري ستيرس  إال قليالً، فهذا تشخيُص سوضوع ال ُيلزم املقل دين، فكل  سن ُيص

دة بأن ه ُولد وصمار ممكن الرؤية، يلزسه االعتامد  له العلم سن التقمارير الفلكي ة املؤكَّ

 عىل ذلك، وعىل كل  سكل ف العمل بام يمليه عليه اجتهماده أو تقليده.

 جعل الوصاية للمرأة عن املّيت على األطفال و..  

 اَلوِص؟ السؤال: هل جتوز الوصيّة إىل اَلرأة بأن جتعل وصيّاا بعد موت 

 املعروف يف الفقه اإلسماسي جواز الوصي ة إىل املرأة، بأن تكون هلما الوصماية

عىل األطفمال سثالً بعد سوت املويص وتكون هلما الوالية عىل تنفيذ وصي ة املويص؛ 

ة،  ة والوصمايما خماص  وذلك استنمادًا إىل عموسمات وسطلقمات بماب املعماسالت عماس 

داً بام رواه عيل بن يقطني  حيث قمال: سألت أبما احلسن عليه السالم عن رجل سؤي 

أوّص إىل اسرأٍة ورشك يف الوصي ة سعهما صبي ماً، فقمال: )جيوز ذلك، ومتيض املرأة 

الوصي ة، وال تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فلي  له أن ال يرىض إال سما 

ب سن ال كمان سن تبديل أو تغيري، فإن  له أن يرد ه إىل سما أوّص به امليت( )كتما

ـ  281: 1؛ وهتذيب األحكمام 212: 1؛ واالستبصمار 121: 1ُيرضه الفقيه 

287.) 
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وقد ذهب بعض فقهاء اإلماميّة إىل كراهة الوصيّة إىل اَلرأة، بل منع الوصيّة 

 هلا بعُض فقهاء أهل السنّة أيضاا، واستندوا ِف ذلك:

الية بام فيهما الوالية تمارًة إىل أن  الوصماية نحو والية، واملرأة سسلوبة الو أ ـ

 القضمائي ة.

كماً بخرب السكوين، عن اإلسمام الصمادق، عن أبيه، عن آبمائه،  ب ـ وأخرى متس 

الا  عن عيل عليهم السالم، أن ه قمال: )املرأة ال ُيوّص إليهما؛ ألن  اهلل  تعماىل يقول: ور

الرُكم( )االستبصمار فيام اختلف سن األخبمار  ماءر أرْسوا ها فر  (.212: 1ُتْؤُتوا السُّ

 ولكّن هذين الوجهني ضعيفان:

فلعدم ثبوت سنع سطلق سن تويل  املرأة أي  يشء عىل اإلطالق، بل  أّما اْلّول،

ة ووالية القضماء ووالية  يهما الوالية العماس  الثمابت ـ عىل أبعد تقدير ـ هو عدم تول 

ما لو أوّص سن له الوالية هلما بتويل    أسور األرسة سع وجود الزوج وأسثمال ذلك، أس 

ة سما مل  أبنمائه بعد وفماته سثالً فال يوجد دليل يمنع عن ذلك، والقيماس لي  بحج 

 يفد يقينماً.

فماخلرب ـ لو كمان داالً عىل الوصي ة العهدي ة ـ ضعيف السند  وأّما الثاين،

إذ لو صح  بعض اليشء؛ بمالنوفيل، وفماقمًا جلامعة سن العلامء، كام أن  ستنه غريب 

لسفماهة عىل املرأة، وسن ثم احلكم بماحلجر عليهما حتى يف املتن للزم إثبمات ا

أسواهلما، سع أن  هذا ال يلتزم به أحد وبطالنه سن الواضحمات املرتكزة بمالسرية 

القطعي ة وبمتنماثر النصوص احلديثية والقرآنية، فكيف يطب ق اإلسمام عنوان 

ف  يف أسواهلما؟! السفهماء عىل املرأة والوارد يف اآلية ثم  جييز الرشع هلما الترص 

يضماف إىل ذلك بطالن كون املرأة سفيهة خمارجمًا؛ فإن  هذا األسر بماطل 

بمالوجدان، فكثري سن النسماء ال ينطبق عليهن  عنوان السفيه يف كثري سن املعماسالت 
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مًا، وسن ثم فينبغي التوق ف يف أسر  املمالي ة، والسفماهة عنوان واقعي ولي  تعب دي 

ماهرهما مل يعمل به أغلب الفقهماء، بل محلوهما عىل التقي ة هذه الرواية، السيام وأن  ظ

 ونحو ذلك. وهلذا مل ُيفت بمضموهنما الكثري سنهم.

فهذه الرواية سثل رواية العيمايش األخرى ـ وهي ضعيفة السند أيضمًا ـ جتعل 

شمارب اخلمر واملرأة سن السفهماء، سع أن  الكثري سن خرباء االقتصماد والتجمارة 

، ولعل ه يراد التعريض هبام ال بيمان حكم هم سن شماريب اخلمراليوم يف العمامل 

 .قمانوين

ما سما ذهب إليه بعض الفقهماء سن احلكم بكراهة الوصي ة للمرأة، استنمادًا إىل  وأس 

رواية السكوين، فهو بماطل؛ ألن  رواية السكوين ضعيفة السند واملتن كام قلنما، 

مالكراهة هنما؟! ولعل ه ألن  السيد وسن ال يلتزم بقماعدة التسماسح كيف له اإلفتماء ب

السيستماين ال يرى وثماقة النوفيل وال يعتقد بقماعدة التسماسح أيضماً، مل يذهب ـ 

رين ـ إىل كراهة الوصي ة للمرأة  خالفمًا لغري واحد سن املراجع املعمارصين واملتأخ 

(. وغماية سما يف أسر هذه 111: 1حسبام جماء يف رسمالته العملي ة )سنهماج الصماحلني 

ًا عىل عدم وعي بعض النسماء ـ السيام يف تلك األزسنة ـ  الرواية أن ُتعترب سؤرش 

بماألسور املمالية واإلدارة املنزلي ة، مم ما يدعو املويص للتنب ه هلذا املوضوع عندسما يضع 

وصي ته، وهذا ال فرق فيه بني الرجل واملرأة سن حيث املبدأ، فعىل كل  سوٍص أن 

الت التي يدرس شخصي ة الويص الذي  ة، وسدى املؤه  يريد تنصيبه يف هذه املهم 

يتمتع هبما لتنفيذ الوصي ة عىل أحسن سما يرام، فكم سن رجٍل ال ُُيسن اإلدارة 

املنزلي ة والرعماية املمالية للقرص  واليتماسى، وكم سن اسرأة كمانت هلما املكنة يف هذا 

 املجمال بشكل بمارع.

ي ًة سطلقماً إذا استجمعت سمائر رشوط إن  املرأة يمكنهما أن تكون وص والنتيجة:
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 األوصيماء املعروفة يف الفقه اإلسالسي كمالبلوغ والعقل ونحو ذلك.

 زواج املسلمة من غري املسلم  

  :دخلت و ،ةكانت صابئيّ  ،سرتالياخوات من اُ ْلا ىحدإتصلت يب االسؤال

ن مات أوبعد ، قارهباأمن  حد  أيعلم بذلك  ومل ،اا رّس  ِف اإلسالمهي وعائلتها 

بحيث ، خشية القتلإسالمها ب ربهومل خُت  ،قارهبا وهو صابئيّ أحد أجها ها تزوّ والُد 

ز الزواج الدائم من هل يوجد من الفقهاء من جيوّ . مامهالصالة أتستطيع  َّل

 ؟صابئي

 ج سن ال ز للمرأة املسلمة أن تتزو  أعلم أحداً سن الفقهماء وسراجع الدين جيو 

هل الكتماب أو سن عندهم شبهة كتماب، كماليهود غري املسلم، بمن يف ذلك أ

والنصمارى واملجوس والصمابئة وغريهم، فضالً عن املرشكني وعبدة األوثمان، 

ق الزواج فال قيمة له، فهي اآلن أجنبي ة عنه متماسماً، ولو ظل ت عىل عالقة  وإذا ُتق 

ا الرجل غري رشعي ة، وعليهما ترك هذ سعه فإن  هذه العالقة يعتربهما الفقهماء عالقةً 

 فورًا قدر املستطماع.

هذا هو املعروف بني فقهماء اإلسالم، نعم يف الفرتة األخرية ظهرت بعض 

وجهمات النظر هنما وهنماك تثري كالسماً يف إسكماني ة زواج املسلمة سن الكمافر غري 

م نكماح املرشك ال سطلق  املرشك كماليهود والنصمارى، عىل أسماس أن  القرآن حر 

البماحث مجمال البن ما، وسما نسب إىل الدكتور حسن الرتايب الكمافر، سثل سما طرحه 

 وغريمهما.

 نهار شهر رمضانيف تأثري عروض احليض والنفاس   

  :رمضان للحائض اَلنقطع عنها الدم شهر كل ِف َّنار هو حكم اْلما السؤال
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وواصلت  ،ومل تغتسل ،بساعتنياَلغرب ذان أقبل  عرصاا الساعة الرابعة  ِف متام

عىل  لوجود طالءٍ  ؛سلرت بالغُ وتأّخ ، مل تصم اليومأَّّنا ا تعترب َّّن ْل ؛كلاْل

أمسكت عن و ،الغسل وتمّ  ،الطالء تزالأبعد فيًم و ،ر اَلزيلوعدم توفّ  هاظافرأ

 ؟كلاْل

 ته أيضمًا ـ سرشوط عند الفقهماء بمالنقماء سن احليض وجوب الصوم ـ بل صح 

لوقت سن النهمار مل يعد والنفماس، فإذا جماء احليض أو النفماس ولو يف بعض ا

هنماك وجوب للصوم حتى لو عرض النقماء بعد ذلك أو قبله، بل حتى لو 

صماست يف هذه احلمال ال سعنى لصوسهما وال يصح  سنهما الصوم حتى لو مل تكن قد 

بُْل خالل النهمار.  تنماولت أي  سفطر سن قر

 مثل: ،وقد وردت جمموعة من اْلحاديث الدالّة عىل هذا اْلكم

أٍة صحيح أ ـ ن اسرر  اهللَّ عليه السالم عر
بْد  ما عر أرْلُت أربر : سر ماسم قمالر يص بن القر ة ع 

ُث(. نير ترطْمر
ْم ؟ قرمال: )ُتْفط ُر ح  يبر الشَّ

بْلر أرْن ترغ  مان، قر سرضر ْهر رر ُث يف شر  ترْطمر

ٍر عليه السالم عن املْرأرة   ب ـ عفر ألُت أبما جر د بن سسلم، قمال: سر صحيحة حمم 

مر  ى الدَّ : )ُتْفط ُر..(.تررر وال؟ قرمالر نْدر الزَّ
مار  أو ع  ماعر النَّهر فر

ًة أرو  اْرت   ُغْدور

وغريمهما سن الروايمات التي فيهما املعترب وغري املعترب، وقد عمارضتهما بعض 

ل بني عروض احليض قبل الزوال وبعده، لكن هما خضعت  الروايمات التي تفص 

ي اتفماق كلامت الفقهماء، وهلذا عندهم ملنماقشمات ستني ة وصدوري ة. وعىل هذا ادُّع

ته اخللو  سن  يعرب  بعضهم هنما بمالقول بأن  سن رشوط وجوب الصوم وصح 

 احليض والنفماس يف جمموع النهمار أو يف متمام النهمار.

نعم، وردت بعض األحماديث التي ُتث  املرأة عىل البقماء ممسكًة بقي ة النهمار، 

 مار.السيام سع عدم وقوعهما يف أي  سفطر خالل النه
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وبنماء عىل سما فهمه الفقهماء سن هذه النصوص، فإن  هذه املرأة )يف السؤال 

أعاله( سما تزال غري صمائمة، والصوم مل جيب عليهما بعُد، وإن ام جيب يف اليوم التمايل 

ر  سثالً، وال يلزسهما اإلرساع بماالغتسمال؛ لعدم وجود دليل عىل ذلك، سما مل تؤخ 

ما طهرت قبل الصالة عن وقتهما، فإن  صالة الظهر ين سما تزال يف وقتهما، وحيث إهن 

هنماية وقت الظهرين فهذا يعني أن  صالة الظهرين صمارت واجبًة عليهما، فعليهما 

 الُغسل الصحيح، ثم الصالة قبل غروب الشم .

 نذر الزوجة، وإلزام الزوج لزوجته باإلنفاق من ماهلا  

  :فيه جملس دعاءٍ ، أن أقيم من ماِل ن رزقني اهلل بيتاا إ اا نذرت هلل نذرالسؤال 

واحدة  ةبعدها بسن، ووالذكر والدعاء والتسبيح اء للصالةيحاإلبني أمجع فيه  ،هلل

ار َّلرتفاع جيرسوم اإلِف شاركة عىل اَلأجربين زوجي إجيار، ورزقني اهلل بمسكن 

 الوفاء بالنذر؟ السؤال هل جيب عيلّ و .من ماِل ِف هذا اَلسكن تهفقاسم ،السعر

ة ـ يلزم يف  البداية ـ بعد فرض أن  هذا النذر كمان حماويماً لرشوط الصح 

 ُتديد املراد سن )أن يرزقك اهلل بيتماً(:

ق  ـ 2 فإذا ُقصد أن تصبح سمالكًة لبيٍت هي أو زوجهما أو سعمًا، فلم يتحق 

ما وزوجهماسوضوع النذ مل يملكما هذا البيت بعُد، فال  ر بعُد؛ ألن  املفروض أهن 

 .جيب الوفماء بمالنذر

ما إذا ُقصد سلكي ة سنفعة بيت ولو بماإلجمارة: ـ 1  وأس 

ق؛ ألن  املفروض  أ ـ ة لذلك، فهذا أيضماً مل يتحق  فإن قصدت سلكي تك اخلماص 

أن ك مل تقوسي بماملشماركة لوحدك يف سلكي ة سنفعة البيت املستأجر، بعد أن شمارك 

 زوجك أيضمًا يف دفع سبلغ اإلجمارة، وعليه فال جيب الوفماء بمالنذر.
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وإن قصدت سلكي ًة أعم  سن سلكي تك أو سلكية زوجك أو بمالرشكة  ب ـ

ق بعد أن استأجرمتما البيت، فيلزم الوفماء بمالنذر يف  بينكام، فماملفروض أن  هذا ُتق 

 هذه الصورة األخرية دون غريهما.

وإذا أسكن القيمام هبذا املجل  برصف النظر عن النذر، فهو خري، فإن ه جملٌ  

ه إليه بمالدعماء والتسبيح والتحميد وذكر آيمات ُيب ه اهلل، ويُ  ذكر فيه اسمه ويتوج 

 القرآن الكريم.

ُيشمار إىل أن  األزواج ال جيوز هلم ـ سن حيث املبدأ ـ إلزام الزوجمات بأي  نفقة 

يمًا، فأخذ زوجك  عىل البيت، ولو كن  سوظفمات أو عماسالت أو سيسورات سماد 

وأن يكون عن قبول سنك شخصي مًا، وإال  سنك هذا املمال لدفع سبلغ اإلجمارة البد  

ة التي يكثر فيهما فرض  سمًا سنه. وهذه سن األسور االبتالئية العماس  فمًا حمر  فيكون ترص 

. نعم  اإلنفماق أو دفع األسوال عىل الزوجة أو سصمادرة أسواهلما وراتبهما الشهري 

سع عرس ُيُسن بمالزوجمات أن يسماعدن أزواجهن  عىل القيمام بأسور احليماة، السيام 

حمال الزوج، بل قد يكون يف عدم سسمامهتهن  يف بعض األحيمان سما ييش بسوء 

ة. ثنما عن هذا املوضوع أكثر سن سر   العرشة واخللق، وقد سبق أن ُتد 

 خروج الزوجة من منزل زوجها لزيارة أقاربها و..  

  :قبل ُخسة أشهر والديت توّفيت  ة،سن 10وعمري  ة،جفتاة متزوّ أنا السؤال

قطن فيها أالتي  ةخوات يقطنون ِف مدينة تبعد عن اَلدينأخوان وإ ولديّ  ،باا تقري

خويت إرى ل بالقطار بني هاتني اَلدينتني ْلستطيع التنقّ أو ،ساعتني ونصف تقريباا 

حينًم يطول اَّلنتظار  ةنفسيّ  ةشعر بأزمأو ،شتاق هلم كثرياا ْلّنني أ ،عليهم طمئنّ أو

 تارةا  ،زوجي يمنعني من الذهاب :السؤال. كثرياا  ِلّ إوهم يشتاقون  ،راهمْل
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أخرى  وتارةا  ،يضاا أ ةمنآو ةرا متوفّ بأَّّن  علًما  ،منها عيلّ  ة وسائل النقل وخوفاا بحّج 

ىل شخص يطهو ِل إحتاج : أيقول ثالثةو ،ييستطيع اَّلبتعاد عنّ  ه َّلنّ أة بحّج 

 هو رأيكم؟ ًمف ،ه طالبنّ ْل ؛الغداء والعشاء

  خيتلف الفقهماء يف اشرتاط إذن الزوج يف سسألة خروج  ،ةسن النماحية الفقهي

الزوجة سن بيتهما، فبعضهم يرى هذا الرشط فقط يف حمال سنمافماة خروجهما حلقوقه 

الزوجي ة سثل االستمتماع، كمالسيد حممد حسني فضل اهلل والشيخ حممد سهدي 

ع  شم  الدين، وهو الظماهر سن السيد حممود اهلماشمي، وبعضهم اآلخر يوس 

ة االشرتاط، فريى أن  الزوجة ال يمكنهما اخلروج سطلقمًا سن البيت إال بإذن سسماح

ه أم ال، كام هو رأي مجماعة سن الفقهماء سثل السيد  زوجهما، سواء نماىف خروجهما حق 

الكلبمايكماين، والسيد اخلماسنئي، والشيخ الوحيد اخلراسماين، والسيد حمسن 

مادق الروحماين، والسيد عبد احلكيم، والسيد حممد بماقر الصدر، والسيد حممد ص

األعىل السبزواري، والسيد عيل السيستماين، والشيخ حممد أسني زين الدين 

وغريهم، وبعضهم بنى رشط اإلذن سطلقماً عىل االحتيماط الوجويب سثل السيد 

اخلوئي والشيخ الفيماض والشيخ جواد التربيزي وغريهم. وعىل كل  سكلف أن 

 و تقليده.يعمل بام ُيمليه عليه اجتهماده أ

وقد سبق يل أن بحثُت هذا املوضوع بمالتفصيل يف كتمايب )دراسمات يف الفقه 

لت إىل أن  الرجل واملرأة هلام حكم 121ـ  182: 1اإلسالسي املعمارص  (، وتوص 

واحد، وهو عدم جواز اخلروج سن البيت لو نماىف اخلروج حق  الطرف اآلخر ال 

سمًا يف  نمًا أو سستلزسماً سطلقمًا، سواء اعتربنما اخلروج حمر  نفسه أو اعتربنماه ستضم 

 للحرام الذي هو عدم تسليم احلق  للطرف اآلخر.

رات الزوج، فلعل   م بعض سرب  ما سن النماحية العملي ة، فعىل الزوجة أن تتفه  وأس 
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ر سن النماحية األسني ة، ويفرتض الدخول يف حوار رصيح وشفماف  قلقه عليهما سرب 

ماهما، بني الطرفني، وعىل الزوج أن يت م أن  هذه املرأة التي عنده أسمانة سل مه اهلل إي  فه 

ما ليست حلاًم وعظماسماً فقط، أتته لتخدسه أو لرتعى سصماحله، بل هي إنسمان له  وأهن 

سشماعره وأحماسيسه التي يلزم عىل الرجل االنتبماه إليهما، كي تبقى حيماته الزوجي ة 

الذي تقوم عليه،  همانئة وسعيدة، والتضحية يف احليماة الزوجي ة هي األسماس

ولي  سما بتنما نراه اليوم يف أوسماط الشبماب والفتيمات سن الشعور العميق بأن ني 

لست سستعدًا للتضحية يف سبيل اآلخر، وأن  املهم هو سصماحلي، بل علينما أن 

نمزج بني الدفماع عن سصماحلنما والتضحية ببعضهما يف بعض األحيمان، كي نبني 

ة وسعيدة.  حيماًة عمائلية سستقر 

ن  إحسماس الفتماة بعماطفتهما جتماه أهلهما السيام والعهد قريب بوفماة والدهتما، هو إ

إحسماس إنسماين طبيعي حممود، وسن اجلدير أن نتعماسل سعه بأخالقي ة وبإحسماٍس 

سرهٍف سقمابل، سما دام ذلك ال يكل فنما الكثري سن وقتنما، وسما داست الزوجة تراعي 

ه بمالتعماون والتضحيمات املتبمادلة ظروف زوجهما فال ُتثقل عليه فيام تطلب، إن  

 يمكن بنماء عمائلة كريمة.

ر العواطف واألحماسي  يف حيماتنما، وهي املشماعر  كلمتي األخوي ة هي أن نقد 

سة يف وجودنما، إن  تقدير األم  التي نراهما يف املرأة، وتتجىل  يف شخصي ة األم املقد 

س والروح الرقيقة، بوصفهما رسز احلنمان والعماطفة يعني تقدير العماطفة واإلحسما

وكل  سما يفيض إىل االستجمابة هلذا اإلحسماس وهلذه األرواح الرقيقة فهو استجمابة 

للرمحة اإلهلي ة، رشط عدم اإلفراط والتفريط، وإذا مل يأخذ الزوج هبذا الكالم 

فلي  عىل املرأة إال السعي للحوار ولو طويل املدى سع زوجهما، لتغيري طريقة 

ر حيث يمكن. وعليهما أن تدرك أن  بعض سواقف الرجمال تفكريه يف بعض األسو



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 118

فمات سلبية سمابقة نشأت سن  دة يف سكماٍن سما قد يكون سببهما سواقف أو ترص  املتشد 

الزوجة نفسهما يف سوضوع آخر، فماحليماة الزوجية ستشمابكة يف تأثرياهتما، ويفرتض 

 ماء اهلل.إصالح األسور يف غري سوضع كي يتم  النهوض بحيماة زوجي ة فماضلة إن ش

 !مسألة اهلالل ووظيفة الفقهاءاالجتماعية يف الفوضى   

  :اْلاكم الرشعي ودوره ِف إدارة عملية : بعنوانلكم  ِف مقالةٍ ذكرتم السؤال

حكم رشعي إذا أوكلته إىل آحاد اَلكلفني يلزم منه اهلرج واَلرج، َّل  كّل : )اُجهاد

بيد الناس، بل  ـكم ميدانياا بمعنى حتديد مالبسات اْل ـ يكون حتديده اَلوضوعيّ 

بيد شخص آخر، وكّل حكم َّل يلزم من إيكاله لآلحاد من الناس ذلك، يكون 

شأنه راجعاا للمكّلف نفسه؛ لعدم وجود دليل عىل وَّلية أحد عىل اَلكّلفني ِف أمر 

اذا عن مسألة (. والسؤال: مالتطبيق فيه. وربًم تكون هذه القاعدة متفقاا عليها

 ف نفسه؟شأن اهلالل راجع للمكلّ أّن  وهل يلزم منها اهلرج واَلرج أ هالل العيد؟

 حتى اآلن ليست سسألة اهلالل سن هذا النوع؛ ألن  املقدار املتيق ن سن املراد

سن لزوم اهلرج واملرج هو حمالة الفوىض التي تفيد اختالل النظمام العمام حليماة 

ما حمادثة النماس، كام يف سثل خوض حرب أو قتمال سع جهة سعي   نة، أو نحو ذلك. أس 

اهلالل التي يبتيل هبما النماس عمادًة يوسماً واحداً يف السنة وهو يوم عيد الفطر )إذ 

املوارد األخرى كليمايل القدر وبداية شهر رسضمان واحلج  وأسثمال ذلك تبقى أكثر 

ُيرسًا(، فهي قضي ة شخصي ة ال يلزم سن عدم إيكماهلما للحماكم وقوع فوىض 

 لبالد وبني العبماد.واضطراب يف ا

ما بماتت ُُتدث إربماكماً اجتامعيماً بدرجة سعي نة، كام وسن الواضح  ،نعم ال شك  أهن 

أن  تبسيطهما إىل حد  االستخفماف بتأثرياهتما االجتامعية غري صحيح، خالفمًا ملما 
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ُيماوله بعض النماس، لكن  هذا ال يعني سسألة اختالل النظمام العمام. فام ذكرُته يف 

اضعة هنماك يف سيماق البحث عن سسألة اجلهماد خيتلف عن هذه احلمال سقمالتي املتو

 هنما. فموضوع اهلالل ينبغي التعماسل سع تأثرياته امليدانية دون تبسيط وال هتويل.

ز القنماعة به يوسماً بعد آخر هو أن  الفقهماء واملجماسع  لكن   اليشء الذي تتعز 

لون جزءًا سن امل سؤولي ة يف هذا الصدد، بسبب الفقهي ة وسراجع الدين بماتوا يتحم 

اإلربماكمات التي تتسب ب هبما حمالة اختالف الفتماوى بني الفقهماء، فضالً عن 

االختالفمات يف التطبيقمات فيام بينهم تمارًة، وفيام بني النماس أخرى أيضماً، فأي  

سمانع سن أن يتوافق كبمار الفقهماء مم ن يملكون غمالبي ة اجلمهور املتدي ن عىل سستوى 

ة البت  يف هذا املوضوع لفقيٍه  التقليد، روا ـ بمالعنوان الثمانوي ـ تسليم سهم  ويقر 

، ُييط هبام فريق عمل كبري سن اخلرباء واملتمابعني،  سعني  أو ملجل  فقهي سعني 

ولو كمان ذلك بحيث ال يفتي هؤالء الفقهماء الكبمار يف هذه املسألة )بل يرتكوهنما 

ماس بمالعودة لذلك الفقيه أو لذلك لالحتيماط الوجويب سثالً(، بام يسمح للن

ة ستمابعة هذا املوضوع و ماً.املجل  املوكلة إليه سهم  ماً، بل شهري   اإلعالن عنه سنوي 

فكام ال يفتي الكثري سن الفقهماء واملراجع يف سوضوعمات كثرية، بل يصوغون 

بيمانماهتم الفقهي ة بصيغة االحتيماط الوجويب التي تفسح للمكل ف سن إسكمانية تقليد 

هم، كذلك احلمال هنما، بل قد يمكنهم املداورة يف هذا املوضوع ضمن صيغة غري

 تنظيمي ة سعي نة ال يبدو سن الصعب تقديم خترجيمات فقهي ة هلما.

بمالفعل، أعتقد بأن  اختالف الفقهماء حيث كمان سسؤوالً عن هذا الوضع 

فوا عن ال نماس هذه بدرجة ليست بمالقليلة، فإن  هذه املسؤولي ة تطماهلم يف أن خيف 

الفوىض االجتامعي ة التي ُتربك حركة األرس والعوائل كل  عمام، وسن ثم سن أراد 

ة سن النماس فهذا أسر آخر يبقى  بعد ذلك شخصي ماً أن ُيتماط أو له رؤية خماص 
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 حمالة حمدودة، واملهم جتماوز احلمالة العماسة املربكة هذه.

، والقضي ة أبعد  سن التخرجيمات الفقهي ة أعرف أن  هذا الكالم كل ه كالٌم نظري 

واحللول االجتهمادية ملسألة سن هذا النوع، وأن  جوهر املوضوع يرجع إىل طبيعة 

التعقيدات امليدانية القمائمة يف شبكة العالقمات بني التيمارات الدينية والسيماسي ة 

 ورسوزهما الفقهي ة يف السماحة اليوم، لكن هي كلمة كمان سن املنماسب أن ُتقمال.

 اسّية، مشروعّيتها الفقهّية وإشكالّياتها امليدانّيةاألحزاب السي  

  :حني  حزاب واْلركات خصوصاا لِلسالم مع اَّلنتًمء َّل يتناىف اإلأالسؤال

 ةسالم التسليم ْلقيقَّل يعني اإلب؟ أمن التعّص  يكون هذا اَّلنتًمء ُيمل نوعاا 

ه اليوم من ليس ما نشهدأ ة؟والعنرصيّ  ةريّ ئوالعشا ة عن اْلزبيّ والتخيّل  ةواحد

 ؟سالماإلوجوهر  ةْلقيق منافياا  ةحزاب ومراجع دينيّ ب ْلتعّص ال

واحلزبي ة  ،العالقة بني الدين بشكل عمام واإلسالم بشكل خماص سن جهة

دة، وقد وقع  واالنتامءات التنظيمي ة السيماسي ة سن جهة ثمانية هلما جوانب ستعد 

سطلع القرن العرشين جدل يف رشعي ة أو نفعية أو جدوى العمل احلزيب سنذ 

تقريبمًا، وكمان هذا اجلدل يشتد  ثم يضعف تبعمًا للمرحلة، حيث شهد ظهوراً يف 

اخلمسينيمات والستينيمات سن القرن املمايض، حتى عىل املستوى الشيعي يف سيماق 

تأسي  بعض األحزاب سثل حزب الدعوة اإلسالسي ة يف العراق، بعد أن كمان 

ب التحرير. وكذلك شهد حضوراً يف شهد سما يشبهه يف أجواء تأسي  حز

بدايمات انتصمار الثورة اإلسالسي ة يف إيران كام ترشح لنما بعض املواقف آنذاك 

وخلفي مات اجلدل يف رشح الدستور اإليراين تمارًة )انظر اجلزء الثماين سن كتماب: 

صورت سرشوح سذاكرات جمل  برريس هنمائي قمانون اسمايس مجهوري اسالسي 
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سن الدستور( وقضي ة احلزب اجلمهوري  12عن املمادة ايران، عند احلديث 

أخرى، وهكذا شهدنما سثل هذا اجلدل يف الفرتة األخرية عقب سقوط نظمام 

الرئي  املرصي األسبق حسني سبمارك، حيث وقع خالف بني التيمارات الدينية 

والسلفية حول رشعي ة تشكيل األحزاب الديني ة، ضمن جدل سيمايس تعل ق بأحد 

 .اب املعروفة هنماكهذه األحز

وظل ت املواقف والفتماوى تظهر هنما وهنماك بني الفينة واألخرى تتخذ آراء 

. كام شهدت  خمتلفة سن تشكيل األحزاب عماس ة واألحزاب الدينية بشكل خماص 

السماحة البماكستمانية ـ وسنهما السماحة الشيعي ة أيضماً ـ جدالً حول رشعي ة األحزاب 

ة ه نحو سفهوم األس  وسفهوم احلزب سما يزال قمائاًم يف بعض األوسماط إىل  بني التوج 

 يوسنما هذا.

تبت العديد سن وال نريد أن نستعرض املشهد اجلديل يف هذا املوضوع، فقد كُ 

الكتب واملقماالت، وصدرت الكثري سن املواقف أو الفتماوى أو التوجيهمات يف 

أود  ذكر  هذا الصدد، يمكن سراجعتهما ملن أحب  )ومم ن سماهم يف هذا املوضوع

د بماقر الصدر، الشيخ حسني عيل املنتظري،  بعض األسامء فقط: السيد حمم 

د صمادق الكربمايس،  الشيخ عيل الكوراين، الدكتور داوود فريحي، الشيخ حمم 

الشيخ عبد العزيز بن بماز، الدكتور صمادق حقيقت، عبد القي وم سجمادي، الشيخ 

، الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو حممد جمتهد شبسرتي، الشيخ تقي الدين النبهماين

د حسني فضل اهلل، الشيخ حممد نمارص الدين األلبماين، الشيخ  زيد، السيد حمم 

سصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحماق احلويني، السيد حممد احلسيني الشريازي، 

السيد حسن الشريازي، الشيخ حممد تقي سصبماح اليزدي، السيد حممد حسني 

د ع امرة، الشيخ يوسف القرضماوي، األستماذ سصطفى البهشتي، الدكتور حمم 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 121

 .الزرقما، وعبد العزيز اخليماط وغريهم..(

ولكن ني سوف أحماول هنما أن أتنماول هذا املوضوع بماختصمار بمالغ ألرشح 

املواقف، ثم سستنداهتما، والتعليق عليهما، واختماذ سواقف سن هذا املوضوع؛ ألختم 

والتي ينبغي أخذهما بعني  ،زيبكالسي يف اإلشكمالي مات التي تواجه العمل احل

 االعتبمار أثنماء مممارسة هذا العمل.

 ة العمل احلزبي، األدّلة واملناقشاتأواًل: االجتاهات املختلفة يف شرعّي

دة سن جمانب بعض  ظهرت عىل سستوى اجلمانب الرشعي الفقهي، آراء ستعد 

 الرأي إىل الفقهماء أو البماحثني اإلسالسي ني سن خمتلف املذاهب، وقد انقسموا يف

 اجتماهمات أبرزهما:

 مولقًا أو رفضه اجتاه حظر العمل احلزبي  

ل: وهو االجتماه الذي يرى حرسة تأسي  األحزاب سطلقمًا أو  االجتماه األو 

رفض تأسيسهما، وأن  احلزب هو سرشوع غري رشعي سهام كمان وكيفام كمان. 

م العمل احلزيب بمالعن ًة ُتر  يل، وأخرى وهؤالء تمارًة وجدنما عندهم أدل  وان األو 

ة  وجدنما التحريم عندهم ينطلق سن العنوان الثمانوي وسن بعض النتمائج املرض 

التي تلحق هذا النوع سن العمل، كام سنالحظ سن خالل عرضنما القمادم إن شماء 

 اهلل.

ومن أبرز اَلنطلقات التي ينطلق منها هذا الفريق ـ بعد حذف العديد من 

 ا ييل:اْلدلة واضحة الضعف جداا ـ م

، ومل  الدليل اْلّول: إن  احلزب نظمام أو تنظيم مل يكن له وجود يف عرص النص 

ة والصماحلني،  يعرفه النبي وال أصحمابه، وال ُعرف يف عرص السلف سن األئم 
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وهذا يعني أن  بنماء احليماة اإلسالسي ة أو اجلامعة املسلمة عىل نظمام العمل احلزيب 

سن ترك هذه السبل احلمادثة والعودة ملما عليه يستبطن شيئمًا سن البدعة؛ فالبد  

السلف يف هذا املضامر. وهذا سما ُينتج أن  تكوين فقه سيمايس حزيب سن خالل 

 النصوص الدينية هو عملية غري جمدية وغري ممكنة.

ولكن  هذه الطريقة سن االستدالل، والتي أكثر مجماعة سن علامء املسلمني 

، تعماين سن خطأ سنهجي، فمالبدعة ليست كل  هما يف إصدار أحكمام رشعي ةاستخداسر 

يشء حمادث أو كل  طريقة عمل حمادثة، إن ام البدعة هي األفكمار أو األقوال أو 

األفعمال أو املنماهج التي ال وجود هلما يف الدين، ثم تتم  مممارستهما أو التنظري هلما 

اعتامد  بوصفهما جزءًا سن املنظوسة الديني ة ولو يف الوعي الشعبي العمام، فإذا تم  

ي العمل احلزيب بوصفه أسراً ديني ماً جماء  العمل احلزيب يف عرصنما احلمارض، وتم  تلق 

ما لو تم   ما إدخمال سما لي  سن الدين فيه، أس  به الكتماب والسن ة، فهذه بدعة؛ ألهن 

اعتامد العمل احلزيب بوصفه طريقة عمل برشي ة لتنظيم نشماط اجلامعمات السيماسية 

تنسب نف  هذه الطريقة إىل أصل الدين وإىل الكتماب واالجتامعي ة دون أن 

 .والسن ة، فلي  هذا ببدعة

فأي  فرق بني العمل احلزيب سن هذه النماحية وبني اعتامد وسمائط النقل 

احلديثة؟ وملماذا كمان اعتامد التكنولوجيما ال يمت  إىل البدعي ة بصلة بينام اعتامد 

إن  أصل هذا التفسري للبدعة غرُي  )تكنولوجيما اإلدارة إذا صح  التعبري( بدعة؟

صني يف العمل احلزيب  صحيح. وهذا كل ه سع غض  النظر عن سستندات املرخ 

 والتي سنشري لبعضهما قريبمًا إن شماء اهلل.

إن  تأسي  األحزاب بشكلهما املعمارص يرجع إىل الثقمافة الغربية  الدليل الثاين:

ة الشيوعي ة، فلم يعرف العمامل الليربالية احلديثة والثقمافة الرشقية املماركسي  
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ما وليدة احليماة  األحزاب هبذا الشكل سوى يف القرنني األخريين؛ ألهن 

الديمقراطية، وهذا يعني أن  اعتامد طريقة العمل احلزيب نوٌع سن التأثر الثقمايف 

بمالغزو الغريب الكمافر، وهو سما يضع سنماهج عملنما يف إدارة املجتمعمات سوضع 

 رب والتخيل  عن سرجعي ة الكتماب والسن ة.اعتامد سرجعي ة الغ

ولكن  هذه املحماولة اهلمادفة لتحريم العمل احلزيب غري دقيقة أيضماً رغم بذل 

بعضهم جهوداً يف تكريسهما؛ فمجرد  ظهور العمل احلزيب بشكله املعمارص خالل 

القرنني املماضيني يف الغرب ـ وإن كمان بعضهم يرى أن  العمل احلزيب التنظيمي 

ل سع اخلوارج وبعض الشيعة  سوجود حتى يف تماريخ املسلمني سنذ القرن األو 

ر تنظيمي يف العمل احلزيب الغريب ـ ال  وتنظيامت أخرى، سع فمارق وجود تطو 

م؛ ألن  العمل احلزيب لي  سوى صيغة برشي ة  يعني أن  العمل احلزيب هو أسر حمر 

ة، ر بفعل تراكم اخلربات البرشي  وأي  ضري يف اعتامد هذه  تنظيمية قمابلة للتطو 

 الطرق حيث ال تصمادم القيم الدينية واألخالقي ة؟!

سمات احلكوسية أو  فكام نعتمد اليوم األنظمة اإلدارية إلدارة الدولة أو املؤس 

األهلي ة أو الرشكمات االقتصمادية وغريهما، ونرفض سنهما سما كمان سعمارضمًا للدين 

ص الديني ة( كذلك احلمال يف )سثل ترشيع القوانني سع االستقالل عن النصو

دة.  العمل احلزيب، فلي  سوى طريقة تنظيم برشي للوصول إىل أهداف حمد 

وبحسب سما ُينقل عن السيد حممد بماقر الصدر فإن  العمل احلزيب يشبه سسألة 

توزيع كتماب، يف أن ه سما هي أفضل الطرق لتوزيعه وإيصماله إىل أكرب عدد ممكن سن 

اء، والتنظيم احلز يب لي  سوى طريقة إليصمال األفكمار اإلسالسية واإلنسماني ة القر 

ألكرب عدد ممكن سن النماس )انظر: عيل الكوراين، طريقة حزب اهلل يف العمل 

 .(81اإلسالسي: 
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وينطلق السيد الصدر يف فكرته هذه ـ عىل سما يبدو ـ سن اعتقماد سماد يف تلك 

صول إىل أكرب عدد ممكن سن النماس سة الديني ة مل تعد قمادرة عىل الوالفرتة أن  املؤس  

وإدارة أسورهم وستمابعة قضمايماهم للبلوغ هبم نحو ُتقيق األهداف اإلسالسي ة، 

بماً  بينام طريقة العمل احلزيب قمادرة عىل فعل ذلك. إضمافًة إىل فكرة أخرى كمان سرح 

هبما يف تلك الفرتة يف غري بلد كمالعراق ولبنمان، وهي أن  ظهور حزب إسالسي 

ي بشكل أو بآخر إىل انضواء الشبماب املسلم ُتت لوائه، بدل الذهماب سوف يؤد  

هنما وهنماك لالنخراط يف التنظيامت احلزبية املماركسي ة أو القوسي ة أو اليسماري ة 

عموسمًا بأشكماهلما، فمالشبماب يريد ُتقيق سصمالح أوطمانه، وهو ال جيد غري هذه 

ائه عرب هذه الطريقة فسوف الطريقة يف العمل سمائدًة يف زسنه، فام مل نقم بماحتو

 .يذهب إىل التيمارات السيماسي ة األخرى

استند بعض القمائلني برشعي ة العمل احلزيب ـ كتقي الدين النبهماين  ،وسن هنما

وحسني عيل املنتظري وغريمهما ـ إىل عموسمات األسر بماملعروف والنهي عن املنكر 

غري طبيعي جلامعة األسر )وإن كمان بعضهم اعترب احلزبي ة ـ عىل النقيض ـ بديالً 

بماملعروف والنهي عن املنكر(. وعليه فلي  إذا كمانت الطرق البرشية قد جماءت 

سة. نعم، طبيعة عالقة األحزاب بمالدولة  ما حمر  سن الغرب فهذا يعني بمالرضورة أهن 

دية احلزبية، سوضوعمان  اإلسالسي ة أو املرجعي ة الدينية، وكذلك سسألة التعد 

  أصل الفكرة حمالي ماً.آخران، فكالسنما يف

ق واالنقسمام يف  الدليل الثالث: إن  تأسي  األحزاب يؤد ي إىل وقوع التفر 

املجتمع، فكم رأينما بعد تشكيل األحزاب ـ بام فيهما األحزاب الدينية ـ سن 

ت عىل املجتمعمات اإلسالسي ة الويالت، وحيث إن  الفرقة  رصاعمات حزبي ة جر 

سة فالبد  لنما سن احلكم  ية إىل حمر  سمات القريبة املؤد  بحرسة خمتلف أنواع املقد 
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نماته، وعليه فينبغي احلكم بحرسة  حصول هذه الفرقة بني رشائح املجتمع وسكو 

ق.  االنتامء احلزيب درءاً ملفسدة الفرقة والتمز 

وبعبمارة أخرى: إن  تشكيل املنظ امت احلزبي ة يوقع الفرقة يف بالد املسلمني 

تنمازع واالختالف عىل السلطة، وهو أسر سنبوذ، وقد أك دت وأوطماهنم، وُيكثر ال

التجمارب سثل هذا األسر، فعلينما التخيل  عن أسلوب إنشماء األحزاب إىل اعتامد 

 خيماٍر آخر ال يوقعنما يف هذا الوضع الفتنوي البغيض.

وهذه اإلشكمالي ة حقيقي ة؛ لكن هما ال ُتدار هبذه الطريقة حتى ُنصدر أحكماسماً 

ة عماس ة حول  فقه العمل احلزيب يف اإلسالم، ففي الغرب وكثري سن الدولة املستقر 

دة إىل يشء سن هذا النوع، ويف بلداننما نجد الفرقة حتى  ال تؤد ي األحزاب املتعد 

سع عدم وجود األحزاب، وهذا يعني أن  املشكلة ليست يف تأسي  األحزاب يف 

دية احلز بي ة )وهذا سوضوع خمتلف عن أصل البلدان املسلمة، وإن ام تمارًة يف التعد 

وجود احلزب( وأخرى يف طريقة إدارتنما لالختالف يف بلداننما، فام مل نقم 

سنما، فإن   رنما وتقد  بمالوصول إىل حلول لعنف اختالفنما املفيض إىل تراجع تطو 

 وجود األحزاب وعدم وجودهما سوف يكون بنسبة واحدة تقريبماً.

العمل احلزيب يف بعض الفرتات الزسني ة ال يمنع سن ُتريم الذي نقوله وهذا 

أو يف بعض البلدان إذا كمانت طريقة العمل احلزيب تؤد ي يف حلظة زسنية أو سكمانية 

سعي نة إىل سفماسد كبرية عىل املجتمع، إن ام كالسنما يف إصدار حكم عمام يف هذا 

 املوضوع، وهو سما ال تفي به هذه املقماربة االستداللي ة للتحريم، فهل تأسي 

األحزاب يف الغرب يشمله هذا التحريم؟ وهل تأسي  حزب سسلم يف الغرب 

 يرعى سصمالح األقل يمات املسلمة يشمله يشء سن هذا النوع؟!

االستنماد إىل االستخدام القرآين لكلمة )حزب ـ أحزاب(،  الدليل الرابع:
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نة للذم )انظر: هود:  فكلمة األحزاب وردت يف كل اآليمات لإلشمارة أو ستضم 

، 7، غمافر: 21، 22، ص: 11، 12، األحزاب: 15، سريم: 11، الرعد: 25

تُُكمْ  َهِذهِ  َوإِنه ﴿(، كام أن  قوله تعماىل: 17زخرف: ، ال12 ةا  ُأمه  َربهُكمْ  َوَأَنا َواِحَدةا  ُأمه

ا َبيْنَُهمْ  أَْمَرُهمْ  َفتََقطهُعوا َفاتهُقونِ   َغْمَرهِتِمْ  ِِف  َفَذْرُهمْ  َفِرُحونَ  لََدَْيِمْ  بًَِم  ِحْزٍب  ُكله  ُزُبرا

ينِ  َوْجَهَك  َفأَقِمْ ﴿(، وقوله سبحمانه: 71ـ  71ؤسنون: )امل ﴾ِحنيٍ  َحتهى ا لِلدِّ  َحنِيفا

ْلِق  َتبِْديَل  ََّل  َعَليَْها النهاَس  َفطَرَ  الهتِي اهللهِ فِطَْرةَ  ينُ  َذلَِك  اهللهِ خِلَ  َأْكثَرَ  َولَكِنه  الَْقيِّمُ  الدِّ

اَلةَ  َوَأقِيُموا َواتهُقوهُ  إِلَيْهِ  ُمنِيبنِيَ  َيْعَلُمونَ  ََّل  النهاسِ  كنِيَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َوََّل  الصه  ِمنَ  اَلرُْْشِ

ُقوا الهِذينَ  ـ  12)الروم:  ﴾َفِرُحونَ  لََدَْيِمْ  بًَِم  ِحْزٍب  ُكله  ِشيَعاا َوَكاُنوا ِدينَُهمْ  َفره

11.) 

فإطالق كلمة )حزب( إن  هذه النصوص تشمل واقع األحزاب اليوم، 

تستوعب هذه األحزاب املعمارصة. وسن الواضح أن  النصوص بصدد الذم  

 والتحريم فيستفماد سنهما ُتريم تشكيل األحزاب.

ة سن ذهب سن البماحثني إىل حرسة  ولعل  هذا الدليل والذي قبله سن أهم أدل 

 االنتامء لألحزاب أو تشكيلهما إذا كثرت وضج  هبما املجتمع.

االستدالل ضعيف جدًا، فإن  كلمة )حزب( يف اللغة ترجع إىل  ولكن  هذا

سعنى الطمائفة سن اليشء، والطمائفة سن النماس يقمال هلم حزب، كام الطمائفة سن 

اآليمات القرآنية يقمال هلما: حزب، والنصوص هنما تريد أن تقول بأن  هؤالء الذين 

قوا دينهم وكمانوا شيعمًا إن ام يذس ون عىل فعلتهم هذه، كي لوا فر  قوا دينهم وُتو  ف سز 

إىل مجماعمات يفتخر كل  واحد سنهم بفئته، وهذا إذا انطبق عىل األحزاب املعمارصة 

فهو ينطبق عىل املذاهب أيضمًا! فلامذا كمان االنتامء للمذاهب حالالً وواجبماً فيام 

االنتامء لألحزاب حراسمًا؟! السيام وأن  األحزاب ال تكون بمالرضورة سوجبًة 
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ق الدي ة وال أيديولوجي ة، وإن ام هي أحزاب لتمز  ن، فقد تكون أحزابماً غري عقمائدي 

 .سيماسية وخدسي ة فقط عىل الطريقة املعمول هبما يف بعض بلدان العمامل اليوم

فماإلشكمالي ة التي تثريهما اآليمات هي إشكمالي ة الُفرقة ال إشكمالي ة تأسي  حزب 

ق والترشذ ما إشكمالي ة التمز  م والغرور بمالذات الصغرية بماملعنى املعمارص، إهن 

والتضحية بمالذات الكبرية والدين كل ه ملصمالح جزئية للجامعة الصغرية، وهذه 

سشماكل تعماين سنهما األحزاب والتيمارات الدينية واملذاهب واملدارس الفكرية 

وغريهما إذا مل ُُتسن إدارة اختالفهما بام ال يرض  بمالوحدة العماسة والعيش املشرتك 

 واخلالف واحلوار اهلمادئ.والسلم األهيل 

تعبريًا ـ أحيمانمًا ـ بل يمكن أن يقمال بأن  اختالف األحزاب فيام بينهما قد يكون 

ة، فأي   عن نوع سن االختالف يف االجتهماد الرشعي واملصمالح الرشعية العماس 

 فرق بينه وبني اختالف الفقهماء يف اجتهماداهتم؟!

صوص القرآنية املستخدسة لكلمة إن  األسر املنطقي أكثر هو أن نعترب فضماء الن

نما فيه تشمابه  احلزب واألحزاب فضماًء أجنبي ماً متماسماً عن سوضوع بحثنما، وإن ام غر 

التعبري فقط، هذا فضالً عن وجود سفهوم احلزب املمدوح يف القرآن الكريم 

ت  اهللهَ  َيتََوله  َوَمنْ ﴿هذه املقماربة، سثل قوله تعماىل:  أيضمًا ممما ال يصح  جتماهله لو صح 

(، وقوله 71)املمائدة:  ﴾الَْغالِبُونَ  ُهمُ  اهللهِ  ِحْزَب  َفإِنه  َآَمنُوا َوالهِذينَ  َوَرُسولَهُ 

 ُهمُ  اهللهِ  ِحْزَب  إِنه  َأََّل  اهللهِ ِحْزُب  أُولَئَِك  َعنْهُ  َوَرُضوا َعنُْهمْ  اهللهُ .. َرِضَ ﴿سبحمانه: 

يف اآلية إشمارة إىل تنظيم  (زب اهللح)(، وعليه فال 11)املجمادلة:  ﴾اَلُْْفلُِحونَ 

ر إشمارة ملثل ذلك، بل هي تعبري وال حزب الشيطمان يف آيمات أخر  ،سيمايس خماص  

ة.  عن مجماعة املؤسنني ومجماعة الكمافرين عماس 

إن  العمل احلزيب يفيض بمرور الزسمان إىل جمموعة سن  الدليل اخلامس:
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لي ة رشعي ة وديني ة، وذلك سثل السلبي مات التي يصل حد  بعضهما إىل التأثري يف إشكما

أن  تنماسي سرجعي ة األحزاب يف احليماة السيماسية واالجتامعي ة بني املؤسنني سوف 

يؤدي شيئماً فشيئمًا إىل تضماؤل سرجعي ة علامء الدين والفقهماء الكبمار، وهذا سما 

ى بـ)اإلسالم السيمايس السن ي(، حيث شهدنما يف غري  يلم  يف جتربة سما يسم 

جود فقهماء كبمار يمثلون سرجعيمات ديني ة للحركمات اإلسالسي ة ممما سوقع عدم و

سة الدينية واحلوارض العلمي ة يف بالد  جعل نمو  هذه احلركمات بمعزل عن املؤس 

وسن الواضح أن  إضعماف سرجعي ة الفقهماء وسما ُتمله سن سرجعي ة  املسلمني.

 فينبغي جتن به فوراً.الرشيعة القمائمة عىل االجتهماد الرشعي أسٌر بمالغ اخلطورة، 

وهذا كل ه ألن  العمل احلزيب قمائم عىل النظمام الديمقراطي ونظمام االنتخمابمات، 

فمن حصل عىل اآلراء وصل إىل قيمادة احلزب حتى لو مل يكن جمتهدًا فقيهمًا، وسن 

ثم  فمصدر القرار يف األحزاب لي  سصدراً رشعي ماً. وشيئماً فشيئماً يظهر الوجه 

وهو أن  صيغتهما صيغة برشي ة ال تنتمي إىل الدين، بل إىل نظمام احلقيقي لألحزاب 

ر.  األكثري ة الذي قد يوافق احلق  تمارًة وخيمالفه أحيمانماً أخر

سن أسثمال السيد حسن الشريازي قبل  ،وهذه اإلشكمالية التي أثمارهما كثريون

نصف قرن تقريبمًا، ليست سهلة أبدًا، وهي تنبؤ عن وعي كبري لدى قمائليهما لو 

ة األحزاب الديني ة أخ ذنما بعني االعتبمار حلظتهما الزسني ة، فمن الواضح أن  قو 

ة ونفوذ املرجعيمات الديني ة، أو عىل األقل   ما قمادرة عىل ابتالع قو  عندسما تتعماظم فإهن 

احلد  سن تلك املرجعي مات يف التأثري عىل القماعدة الشعبي ة أو عىل العنمارص املنتمية 

 ملسنماه يف غري سوضع وله وجهة نظره الصحيحة. هلذا التنظيم، وهذا يشء

لكن هل هذا يعني ُتريم العمل احلزيب أو أن ه يفرض رضورة تقييد هذا 

العمل بمرجعي ة ديني ة؟ وال نعني بذلك أن يصبح املرجع الديني هو رئي  هذا 
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احلزب بمالرضورة، بل أن  ُُتمال قوانني احلزب وقراراته الكربى إىل جمل  فقهي 

ب عليهما أو ملامرسة حق  النقض جتماههما إذا صمادست الرشيعة أو القيم للتصوي

لغي رشعي ة تشكيل األحزاب بقدر سما الديني ة، وسن ثم  فهذه اإلشكمالي ة ال تُ 

 تقونن هذه الرشعي ة بام ال يلحق الرضر بمالقيم الديني ة.

ما عىل ا جتماه هذه الصيغة التي قلنماهما تنسجم سع أغلب االجتماهمات الفقهي ة، أس 

ة للفقيه فيجب افرتاض تعديل يف الصيغة؛ ألن  نظرية والية الفقيه  الوالية العماس 

ة تعترب ـ يف الرأي املشهور فيهما ـ أن  كل  سما ينتمي للشأن العمام فال جيوز  العماس 

القيمام به إال بإذن الفقيه، وهذا يعني أن  أصل تشكيل األحزاب وخوض احليماة 

داته التي يضعهما وتشخيصماته السيماسية احلزبي ة سرشوط بإ ذن الويل  الفقيه وحمد 

املوضوعي ة، بينام عىل سمائر النظريمات املشهورة فقهي مًا ال جيب أخذ إذن الفقيه يف 

العمل احلزيب، وإن ام الالزم هو أن ال ُيقدم التنظيم عىل أسر خيمالف بنود الرشيعة 

م الفقهماء رؤيتهم االجتهمادي ة فيهما. بل لو قل نما بعدم وجوب تقليد التي يقد 

األعلم فإن  قيمادة احلزب اإلسالسي يمكنهما أن ختتمار سن الفتماوى القمائمة يف 

عرصهما سما ينسجم سع ُاطروحتهما ورؤيتهما السيماسية بحيث ال تكون خممالفًة 

ملوقف رشعي خممالفًة حماسمة، وهذا بماب يفتح أيضماً يف هذا السيماق وال يلزسنما 

م احلزيب، كل  سما يلزسنما به هو وجود جمل  رقمابة بوجود فقيه يف أعىل هرم التنظي

رشعي يقوم بمنع أي  خطوة ختمالف الرشيعة وفقماً الجتهمادات الفقهماء 

 املعمارصين.

وأعتقد شخصيمًا أن  سالحظة السيد حسن الشريازي رمحه اهلل كمانت تنطلق 

آنذاك سن فضماء جتربة اإلخوان املسلمني وحزب التحرير، ومل تكن قد أخذت 

رت ـ شيعيماً أيضماً ـ فيام بعد.بعني   االعتبمار التجربة احلزبي ة الدينية التي تطو 
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إن  العمل احلزيب يؤد ي إىل تنماسي الدعوة للحزب واختفماء  الدليل السادس:

اإلسالم والقيم اختفماًء ضمني ماً، فتصبح سصمالح احلزب أكرب يف احلضور سن 

خضم األسور السيماسي ة،  سصمالح اإلسالم وقضمايماه، وتضيع األسور الدينية يف

ون بلبماس ديني، وهذا أسر  ة وزعامء سستبد  وينتج عن ذلك تنظيامت استبدادي 

س  خطري جداً يكفي لإلفتماء بحرسة هذا املسلك يف العمل السيمايس؛ ألن ه يكر 

 تأليه الفرد ـ الزعيم.

إن ني عندسما أجيب عن هذه األدل ة التحريمية فال أنفي سضمون الفكرة، فهذه 

فكرة صحيحة يف كثري سن املواقع، وجتمارب الكثري سن احلركمات السيماسية ال

د ـ يف اجلملة ـ سثل هذه األزسة احلقيقي ة، بل  اإلسالسي ة )وغري اإلسالسي ة( تؤك 

يمكن أن نزيد بأن  الوالء للزعيم السيمايس يصبح أحيمانماً أكرب سن الوالء للقيم 

فة والعلمي ة الديني ة نفسهما، ويصبح الزعيم السيمايس سق سمًا عىل كل  الرشائح املثق  د 

 يف املجتمع!

لكن  هذه اإلشكمالي ة ال تطمال العمل احلزيب بام هو عمل حزيب، بل تطمال نمطنما 

وطريقتنما يف االنتامء، وأرجو أن ندق ق جيدًا يف سركز املشكلة لتشخيص املرض 

 نجيد مممارسة عملية بعنماية فمائقة، فنحن يف كثري سن بلداننما العربية واإلسالسي ة ال

صحي ة يف انتامءاتنما، وهذه قضية بمالغة اخلطورة، فعندسما ننتمي ملذهب أو دين أو 

تيمار سيمايس أو حزب سيمايس أو مجعي ة اجتامعية أو زعيم ديني أو سرجع ديني أو 

هة، جتعلنما ننغلق عىل انتامئنما، فننسى سلبي مات  غري ذلك فنحن ننتمي بطريقة سشو 

ما لو جتماوزنما هذا األسر مجماعتنما ونتجماه ل إجيمابيمات اآلخرين، هذه هي املشكلة، أس 

زنما سن احلري ة الفكرية والسيماسي ة والدينية والثقمافية يف جمتمعماتنما، فسوف  وعز 

 يكون االنتامء احلزيب سثل سمائر االنتامءات، ال يؤد ي إىل سثل هذه السلبيمات.
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م العمل احلزيب بماملطلق رنما سن االنتامءات غري  ،إن  هذا الدليل ال ُير  لكن ه ُيذ 

السليمة أينام كمانت، والتي تسماهم يف تكري  اخلطأ ووقف النقد واملحماسبة وغري 

 ذلك.

فوا سن هذه  هذا، وقد ُيماول بعض أنصمار فكرة تأسي  األحزاب أن خيف 

اإلشكماليمات املثمارة هنما تمارًة سن خالل القول بأن  القضية ختضع للدوران بني 

 والرضر األقل  سنه؛ فعدم تشكيل أحزاب سيجعل احلمالة اإليامنية الرضر الكبري

سلب حقوق األقلي مات، وهذا رضر أكرب سن بعض اآلثمار السلبية ضعيفة جداً وتُ 

رة لتفمادهيما.  النمامجة والتي يمكن االشتغمال عىل وضع صيغ ستطو 

، وأشري أخرياً هنما إىل وجود سن ذهب إىل حرسة االنتامء لألحزاب الديني ة

لكن ه كمان يرى وجوب ُنرصهتما سن اخلمارج، ولعل ه أراد أن ينسجم سع نفسه يف 

م خدسمات مج ة  القول بمالتحريم يف الوقت الذي أقر  فيه بأن  هذه األحزاب تقد 

 للقيم الدينية والرشيعة اإلهلي ة.

 مطلق للعمل اْلزيب. والنتيجة: َّل يوجد دليل قاطع عىل حتريمٍ 

  األحزاب يف الدولة اإلسالمية والدول العلمانّيةاجتاه التفصيل بني  

ل يف رشعي ة األحزاب بني تشكيل  االجتماه الثماين: وهو االجتماه الذي يفص 

أحزاب يف داخل الدولة اإلسالسي ة، فرياه حراسمًا، وتشكيل احلزب يف بالد ال 

تقوم عىل الرشيعة اإلسالسي ة فهو حالل، بل أفتى بعضهم يف عرصنما بوجوبه 

 كفمائي.ال

وينطلق هؤالء سن أن  تأسي  احلزب يف بالد ال تطب ق الرشيعة اإلسالسي ة ـ 

ما لو اُقيمت الرشيعة  كمالبلدان غري املسلمة ـ فيه خدسة ملصمالح املسلمني، أس 
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سعمارضة ويل  األسر وخممالفته، وسن هنما  ماوحكم ويل  األسر فإن  إقماسة أحزاب سعنماه

 الدولة اإلسالسي ة الرشعي ة هو النظمام يعتربون أن  البديل عن األحزاب يف

الشوروي القمائم عىل جمل  شورى سن الفقهماء أو غريهم، هو الذي ُيول دون 

حصول االستبداد واالنحراف يف احلكم، ولي  تشكيل األحزاب التي سوف 

 تقوم سقمام املعمارضة للدولة الرشعي ة، وهو أسر غري جمائز.

سوا تشك يل األحزاب بقوٍل سطلق، إن ام كمانوا ويف ظن ي إن  بعض الذين حر 

دية احلزبي ة يف الدولة اإلسالسي ة، ولي  سطلق تشكيل األحزاب،  يقصدون التعد 

 فليتنب ه لذلك.

ولكن  هذا االجتماه غري صحيح أيضمًا؛ ألن  األحزاب يف الدولة اإلسالسي ة ال 

سن تعني سعمارضة أصل احلكم اإلسالسي بمالرضورة، بل يمكن تشكيل الكثري 

األحزاب التي تقبل بقواعد الدستور األسماسي ة، ولكن هما ختتلف يف تفماصيل إدارة 

العملي ة السيماسية والتنموي ة، كام هي احلمال يف الدول الغربي ة، ولي  إذا راقبت 

األحزاب سسمار العملي ة السيماسية أو االقتصمادي ة أو أبدت خممالفتهما لوجهة نظر 

، فه د عليه، كام هي الصورة البسيطة ويل  األسر يف سوضوع سعني  ما تتمر  ذا يعني أهن 

للمعمارضة يف وعي بعض اإلسالسي ني، إن ام الذي ثبتت حرسته يف الرشع هو 

د عىل الدولة الرشعي ة أو حمماربتهما، ولي  إبداء االختالف يف وجهة النظر  التمر 

 .سعهما سع االلتزام بمالقوانني سن النماحية العملي ة

ة السالح عىل الدولة، ولي  سطلق املخمالف فمالبغماة هم اخلمارج ون بقو 

لت يف بحث البغماة وأحكماسهم يف  ى بماغيمًا، وقد سبق يل أن فص  السيمايس يسم 

ـ  111: 1سنماسبة أخرى، فلرياجع )انظر: دراسمات يف الفقه اإلسالسي املعمارص 

سمات، 172 (، كيف وحمماسبة ويل  األسر وسراقبته ونقده ونصيحته ليست سن املحر 
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دين، بل ب ل هي سن واجبمات املسلمني؛ درءًا لالستبداد والظلم ولو غري املتعمَّ

حتى نقد الدستور نقدًا علمي ماً ال ُيمل خلفي ة االنقالب عىل املرشوع اإلسالسي 

سمًا يف نفسه، وإال فأين الدليل  دًا وال حمر  يف خطوطه العريضة، لي  هو أيضماً متر 

 عىل ُتريمه؟

  العمل احلزبياجتاه الرتخيص يف  

االجتماه الثمالث: وهو االجتماه الذي ُيكم برشعي ة تأسي  األحزاب، وال يرى 

يف ذلك أي ة سشكلة، وهذا االجتماه وإن كمان ظماهر كالم بعضهم أن  هذه الرشعي ة 

احلزبي ة عىل إطالقهما، لكن  رصيح كالم آخرين، وهو سما نستوحيه ـ تأويالً ـ سن 

م، هو تقييد هذه الرشعي ة بام سنذكره بعد قليل. بل كالم املُطلقني يف عبماراهت

بعض أنصمار هذا االجتماه يرتقي برأيه نحو وجوب تشكيل األحزاب، ولي  فقط 

 اجلواز كام يظهر سن سثل الشيخ حسني عيل املنتظري.

ب واالنتامء احلزيب أو العمل السيمايس  يرى هذا االجتماه أن  فكرة التحز 

زبي ة ختضع ألصل الرباءة، فهي حالل سما مل يقم عىل واالجتامعي عرب الطريقة احل

ُتريمهما دليل؛ ألن  العمل احلزيب لي  سوى طريقة ووسيلة للوصول إىل 

األهداف، وسن ثم ال ُتريم بال سوجب، واألدل ة التي سماقهما املمانعون هنما ال 

ةٍ  م تنهض بقو  ، دليالً عىل اختماذ سوقف ُتريمي سن احلزبي ة بقول سطلق كام تقد 

وعليه فال توجد سشكلة رشعي ة فقهي ة يف االنتامء لنظمام حزيب أو سيمايس أو 

، سما دام هذا االنتامء ُيمافظ عىل التزام الفرد املسلم بدينه  سرجعي أو.. سعني 

وأحكماسه وقيمه وأخالقه؛ ألن  االنتامء احلزيب يمث ل ـ سن حيث املبدأ ـ نوعمًا سن 

د. العمل اجلامعي التعماوين للوصول إىل  غرض حمد 
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 فإذا كان هذا التنظيم السيايس أو اْلزيب:

ُيمل أهدافماً صماحلة، سثل بنماء الوطن وخدسة النماس وسواجهة الظلم  أ ـ

وتنظيم العملية السيماسية، وتداول السلطة واحلد  سن االستبداد )ولو االستبداد 

ة، ومحماية القيم الدينية واألخالقي ة، ورفع سست وى الوعي النماعم( والدكتماتوري 

 السيمايس عند النماس، ومممارسة النقد البن ماء للدولة وسيماسماهتما و..

ويستخدم وسمائل عمل صماحلة، بعيدة عن الظلم والرسقة وسلب  ب ـ

ع يف  ة وقمع احلري مات املرشوعة، ويقبل بمالتنو  احلقوق وهنب خريات األس 

ي املجتمع، وال يسلب أصحماب احلق  حقهم يف العمل السيمايس واالجتامع

 والرتبوي والديني وغري ذلك.

فإن  االنتامء هلذا التنظيم هو انتامء لعمل مجماعي تعماقدي يقوم عىل اخلري 

والعمل الصمالح، فال ُيفرتض فيه أن ُيمل أي  سشكلة يف أصل تكوينه ووجوده، 

م هنيماً حماساًم ملثل هذا العمل التعماوين  ماً ديني ماً قرآنيماً أو غريه يقد  وال نملك نص 

 عي اهلمادف لقيم اخلري والصالح.اجلام

سة أو مجعي ة.. تقوم عىل  إن  األنظمة احلزبي ة ليست شيئماً غري تأسي  سؤس 

دة يلتزسون هبما وفقمًا هلذا التعماقد  تعماون األفراد وتعماقدهم عىل صيغة عمل حمد 

يل يف اإلسالم يمنع سثل هذه الصيغ  القمائم بينهم، فال يوجد حظر رشعي أو 

مل السيمايس أو االجتامعي أو غريه، وال جيب علينما يف صيغنما البرشية يف الع

السيماسي ة أن نرجع إىل التجربة النبوي ة بمالطريقة احلرفي ة، فإذا مل نجد أحزابمًا فهذا 

ت هذه الطريقة للزم ُتريم كل  صيغ األنظمة  سة! فلو صح  سعنماه أن  احلزبي ة حمر 

وجمل  الوزراء وغريهما الكثري جداً  السيماسي ة القمائمة اليوم سثل املجل  النيمايب

 سن أنامط العمل السيمايس أو التنظيم املجتمعي.
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ة ليست طويلة  إن  تشكيل األحزاب هو صيغة عمل برشي ة ظهرت سنذ سد 

واهلدف سنهما تنظيم عمل اجلامعمات والتيمارات السيماسية واالجتامعي ة، فقد يكون 

و ُتصيل احلقوق املرشوعة عىل تشكيل حزب أسرًا واجبمًا لو توق ف رفع الظلم أ

 ذلك.

 ومن هنا يظهر التوجيه الرشعي للرتخيص ِف التحّزب ِف اَّلسالم، وهو:

 أصمالة الرباءة. أوَّلا:

نصوص األسر بماملعروف والنهي عن املنكر، فإن ه قد يتوق ف يف املجمال  ثانياا:

سة  ،السيمايس واالجتامعي عىل تشكيل األحزاب فيجب تشكيلهما سن بماب سقد 

ـ  117: 1الواجب )انظر ـ عىل سبيل املثمال ـ: املنتظري، رسماله استفتماءات 

 (.271ـ  271؛ وله أيضمًا: حكوست ديني وحقوق إنسمان: 118

استخدام القرآن والسن ة لكلمة احلزب يف إطمار سفهوم )حزب اهلل(،  ثالثاا:

سفهوسماً  وهذا إقرار برشعي ة احلزبي ة التي تكون يف طريق اهلل، وليست احلزبي ة

 غربيماً حمادثماً.

وهذه األدل ة بعضهما جي د، وبعضهما سؤق ت حمدود سثل الدليل الثماين، فيام 

 بعضهما اآلخر ـ كمالدليل األخري ـ غري نماهض كام قلنما قبل قليل.

 النظرّية املختارة

م يبدو يل ـ بنظري القمارص ـ أن  صيغة العمل احلزيب  وبنماء عىل جممل سما تقد 

ة، ولي  هنماك هي صيغة برشي ة خل وض احليماة السيماسية واالجتامعية واالقتصمادي 

سوقف ـ سلبي أو إجيمايب ـ سبدئي سنهما، وبدالً سن التفكري التحريمي الفتوائي 

)والتفكري الوجويب الفتوائي( يف التعماسل سع العمل احلزيب، ممما يبدو يل غري جمٍد 

نما بماستمرار، فعندسما وال قمائم عىل دليل، يفرتض أن نعمل عىل تطوير صيغة عمل
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نجد سشماكل يف العمل احلزيب فعلينما الذهماب خلف إجراء تعديالت، قد تصل 

بنما يف حلظٍة سما إىل التخيل  عن العمل احلزيب لصمالح صيغة عمل أفضل، فلي  

هنماك مجود عىل حظر العمل احلزيب، وال عىل اختيماره، وإن ام هو أسر أدايت برشي 

أثرياته، وانتخماب اخليمار األفضل املتماح لتحقيق يفرتض النظر إليه سن خالل ت

األهداف الصماحلة، وهو أسر خيتلف بماختالف األزسنة واألسكنة والظروف 

 .واألحوال

ما ال متث ل ـ ال يف  فماألحزاب ليست شيطمانمًا، وال إهلمًا ُيعبد سن دون اهلل، كام أهن 

، وهل ذا وجدنما سثل وجودهما وال يف عدسهما ـ ثوابت رشعي ة يف العمل اإلسالسي 

السيد الصدر ُيظر عىل طالب العلوم الديني ة االنتامء لبعض التنظيامت السيماسية 

 ملصمالح وقتية يف زسنه عىل سما قيل.

 ثانيًا: إشكاليات يف العمل احلزبي

ورغم اختيمارنما عدم وجود حظر سبدئي أو إلزام سبدئي بمالعمل احلزيب، إال أن  

ما هذا ال يمنع عن سالحقة بعض النتما ئج السلبي ة النمامجة عن العمل احلزيب، إس 

؛ للحد  سن وجودهما أو لدراسة سدى إسكمانية  غمالبماً أو يف بلداننما عىل األقل 

 تفمادهيما، ولعل  سن أبرز هذه املشماكل سما ييل:

وهي أزسة الصنمي ة التي تتجىل  تمارًة يف صنمي ة احلزب  اإلشكاليّة اْلوىل:

فيصبحمان كماإلله ُيعبدان سن دون اهلل، فال  نفسه، وأخرى يف صنمي ة الزعيم،

يرتكبمان خطأ وال هفوًة، وكل  سما يصدر عنهام فهو صحيح وخري سطلق، وبعبمارة 

 أيديولوجي ة: عصمة األحزاب وزعامئهما.

وهذه املشكلة تعماين سنهما تيمارات غري حزبي ة أيضمًا، كماملذاهب والدول 
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هلذه املشكلة سوى بتعزيز  واملرجعيمات الديني ة وغري ذلك. وال يوجد سن حل  

ثقمافة احلري ة الفكرية والسيماسية، وترويج سبدأ النقد البن ماء واحلريص والصمادق، 

وسوى بتداول السلطة احلزبي ة دوسماً، وبمؤمترات سراجعة دوري ة يصمار فيهما إىل 

ة.  النقد الداخيل والقيمام بمشماريع تصحيحي ة سستمر 

يز بني املحمازبني وغريهم سن سمائر املسلمني الشعور بمالتمي اإلشكاليّة الثانية:

مًا يتعماسل سعه بطريقة  واملواطنني، فكأن  املنتمي هلذا التنظيم يصبح إنسمانماً خماص 

ة، فقد ُتغفر ذنوبه وال ُتغفر ذنوب غريه، وقد يتم  التعتيم عىل سشماكله فيام  خماص 

ة ُتسل ط األضواء عىل سشماكل غريه، وقد ُيمنح سن احلقوق واملزايما مم ما هو لعماس 

م يف بعض املواقع والوظمائف النتسمابه  النماس أيضماً وال يمنح لغريه، وقد يقد 

م غريه مم ن هو أكفأ سنه.  للتنظيم السيمايس وال يقد 

ة: التعماسل سع النماس بمنطق طبقي غري سرشوع ديني ماً. حتى أن   وبعبمارة عماس 

نتامءات احلزبية والسيماسي ة! العالقمات االجتامعية يصمار أحيمانمًا إىل بنمائهما وفقمًا لال

سة عمل  داهتما الداخلي ة كأي  سؤس  نعم سن الطبيعي أن يكون للجامعة احلزبي ة تعه 

ل ذلك إىل عقدة طبقي ة غري سليمة ، السيام سن قبل أخرى، لكن أن ال يتحو 

ة بشؤون  ة املسلمني، وسهتم  ما راعية لعماس  م نفسهما عىل أهن  االحزاب التي تقد 

 .املؤسنني

ة  شكاليّة الثالثة:اإل ب احلزيب الذي يبلغ عند بعض النماس حد  ختط ي قو  التعص 

االنتامء للدين نفسه.. حيث يتعملق االنتامء للتنظيم أكثر سن االنتامء للدين أو 

الوطن، وقد ال يشعر املحمازب بذلك؛ ألن ه خيضع لفضماء شديد التأثري، وقد 

املصمالح احلزبي ة عىل املصمالح الدينية، تتفماقم هذه املشكلة بحيث ُيصمار إىل تقديم 

السيام عرب عملي ة صهر لكل  سصلحة دينية بماملصلحة احلزبي ة، فمالدين ليست له 
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سصلحة إال سصلحة هذا التنظيم السيمايس أو ذاك، وحيث إن  األحزاب تعمل يف 

ما عندسما تكون ديني ًة تبتيل أحيمانمًا بتعظيم اجلمانب  الشأن السيمايس غمالبمًا، فإهن 

ض  السيمايس سن الدين عىل سمائر اجلوانب، فال هتتم لقضمايما النماس إال عندسما تتعر 

ح السصماحلهما السيماسي ة خلطر، وال هتتم لألسر بماملعروف والنهي عن املنكر وإص

ل الفسماد األخالقي إىل سشكلة أسنية أو سيماسي ة  أخالق املجتمع إال عندسما يتحو 

 .عىل التنظيم

دين واحليماة بعيون سيماسي ة فقط، وهذا خطر كبري تقع وبعبمارة ُاخرى: قراءة ال

 فيه بعض احلركمات اإلسالسية وُتتماج للكثري سن اجلهد لتالفيه إن شماء اهلل.

واملطلوب سن علامء الدين هنما االنتبماه هلذا األسر جيداً وسسماعدة األحزاب 

الدينية عىل تاليف هذه املشماكل، بتعماون أخوي صمادق، ولي  سسماعدهتما عىل 

 تكري  هذه املشكالت.

ُتريم النقد وجتريم االنتقماد، فأي  نقد للتنظيم هو جريمة  اإلشكاليّة الرابعة:

يعماقب عليهما صماحبهما بشكٍل سن أشكمال العقماب، ولو عرب عدم السامح له 

ب بماملمادح املتمل ق؛ ألن   ب به كام يرح  ماد غري سرح  بمالرتق ي يف الرتب احلزبي ة، فمالنرقَّ

 .جتعل التنظيم يشعر بقلقثقمافة النقد 

ي، فال يشعر النماقد  وهذا سما يتطل ب جهدًا سضماعفمًا خللق فضماء نقدي صح 

بأن ه غري قمادر عىل النقد إال عندسما يعمادي هذا التنظيم أو ذاك، بل نعطيه جممال 

 النقد وهو داخل التنظيم أو حمبٌّ له أو ُسواٍل.

ـ بمالعمل احلزيب )وال تبتيل هبما أكتفي هبذه اإلشكمالي مات التي ال ختتص  ـ برأيي 

تنما يف غري  ة وضعفمًا(، بل تعماين سنهما أس  األحزاب بدرجة واحدة بل ختتلف شد 

دية  ض هلما هنما، سثل التعد  جممال، وهنماك جوانب كثرية يف فقه العمل احلزيب ال نتعر 
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ى احلزبي ة، وعالقة األحزاب الدينية فيام بينهما، والنظمام الداخيل احلزيب بني الشور

د والوحدة، وعالقة احلزبي ة  وغريهما، وعالقة التنظيم بمالفقهماء سن حيث التعد 

 بمالعملي ة الديمقراطي ة وغري ذلك مم ما نرتكه لفرص أخرى.

 انتقاداتتعليقات على شهر صفر ليس شهر حزن،   

  السؤال: أحد اَلشايخ ِف منطقتنا عّلق عىل ما نرشمتوه ِف موضوع شهر صفر

ونه شهر حزن بعنوانه، واستدّل عىل أنه شهر حزن بعّدة أدلّة، وأّنه مل يثبت ك

ومن عارصنا من  ،سرية العلًمء القريبني من عرصنا كاإلمام اخلوئي وهي:

أساتذتنا العظام كالشيخ التربيزي والشيخ الوحيد وغريمها من اَلراجع اَلقيمني 

بيد منذ عرص  عية وصلتنا يداا عن وجود سرية مترّش  ةِف قم أو النجف، الكاشف

؛ ْلَّّنم َّل يعملون مع هو خمالف  من كون ذلك حمتمالا  وَّل أقّل  ،اَلعصوم

لالحتياط، مع كراهة لبس السواد ِف الرشع، وهذا يؤّكد وجود سرية أو دليل 

لفظي. وأيضاا إّن معامل اْلزن ِف شهر صفر من مصاديق إحياء اْلمر؛ َلا ِف هذا 

ك بإطالق نصوص لبس التمّس وأيضاا  الشهر من أحزان جرت عىل أهل البيت.

بشهر حمرم اْلرام وَّل بالعرشة اْلوىل، بل هي مطلقة  دةا غري حمّد السواد، فإَّّن 

، وصفر شهر ة اْلوقات واْليام حزناا عىل أيب عبد اهلل اْلسنيشاملة لكافّ 

لبسن  اتالعلويّ  اَلحاسن من أنّ مصائبهم عليهم السالم. وأيضاا ما جاء ِف كتاب 

عىل جعل أيام  وهذا يدّل  ،من كربالء إىل اَلدينة واَلسوح بعد عودهتنّ  السواد

وقد  ،لقد دخلن اَلدينة ِف أوائل شهر ربيع اْلوّ  ْلَّننّ  ؛صفر أيام حزن وأسى

اختذن تلك اْليام التي جرت فيها اَلصائب أيام حزن يرتدين فيها لباس أهل 

تنقسم إىل شعائر منصوصة  ةسينيّ الشعائر اْل ه أنّ ر ِف حملّ اَلقرّ ة. وأيضاا اَلصيب
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شعرية  ة كّل وشعائر خمرتعة، واَلخرتعة تشملها العمومات الدالة عىل مرشوعيّ 

ما جاء ِف ه. وأيضاا ل ِف حملّ كًم فّص  ،والقول بتوقيفية الشعائر ممنوع. شعرية

يزيد  اَلستدرك من ارتداء العلويات بل القرشيات السواد ِف الشام بعدما أذن هلنّ 

ر، وقد أمىض اإلمام وع، وهذا دليل عىل لبس السواد خالل شهر صفر اَلظفّ بالرج

ويمكن ه، تعن مرشوعيّ  ة ذلك فضالا ما يكشف عن حمبوبيّ  ،زين العابدين فعلهنّ 

 ،أن يسترشف ذلك من خالل رواية أْحد بن إسحاق الواردة ِف عيد ربيع اَلولود

وأسى  ج من حالة حزنٍ رواخلاختاذ يوم التاسع منه يوم عيد يكشف عن  فإنّ 

ودخول ِف حالة فرح ورسور، وَّل يبعد أن يكون ذلك لنزع السواد الذي كان 

نت الرواية اَلذكورة الترصيح بل قد تضمّ ل. لشهري حمرم وصفر، فتأمّ  متخذاا 

ارتداء اْلسود خالل هذين  ه يوم نزع السواد، وهذا يساعد عىل ما ذكرناه منبأنّ 

مؤمن  السواد شعار كّل  أنّ ود اَلقام وقد يؤيّ د. الشهرين حتى حلول يوم العي

ختاذهم السواد شعاراا، اون ِف ثورهتم بيعيش اْلزن عىل اْلسني بًم فعله العباسيّ 

من  مظهراا  وهذا يكشف عن كون السواد يعدّ  ،اْلزن عىل اإلمام اْلسني مظهرين

 هى.ى. انتمن يعيش اْلمل واْلس ع يلبسه كّل والتفّج  مظاهر اْلزن واْلسى

شيخنا الكريم، هذه تقريباا عبارات الشيخ الذي كان يريد ـ عىل ما يبدو ـ أن 

 ينتقدكم؟ فًم تعليقكم؟

 بعد الشكر لكم وللشيخ النماقد املوق ر محماه اهلل )ولو بنماًء عىل احتاملكم كونه

نماقدًا يل(، لو تسمحون يل ببعض التعليقمات، التي سأسري هبما عىل وفق سريكم يف 

ظماته املشكورة، وأمتن ى أن ُتقرأ تعليقمايت هبدوء، وتالحظ عبماراهتما ذكر سالح

 وقيودهما جيداً؛ رفعماً ألي  التبماس:

 إن  االستدالل بسرية بعض العلامء املعمارصين غري دقيق هنما؛ وذلك: أوَّلا:
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م قد يكونون استندوا إىل عموسمات إحيماء األسر، ولي  إىل اعتقمادهم  ـ 2 إهن 

وا هذه السرية؛ بخصوصي ة صفر، أو أهن   م وجدوا سرية النماس عىل ذلك فأقر 

ة، األسر الذي يسمح  كوهنما توافق املصمالح املذهبي ة واملقماصدي ة والشعمائري ة العماس 

بمالتغمايض عن إشكمالي ة الكراهة األولي ة يف لب  السواد، وسن ثم لن تكون هذه 

ة.السرية دليالً بنفسهما وال بكماشٍف عن دليل سستقل  غري سما سي  أيت سن أدل 

ما ـ ال أقل  ـ تعطي احتامل وجود سرية  ـ 1 إن  النماقد املوق ر نفسه قمال بأهن 

، لكن سن الواضح ـ كام درسنما مجيعمًا يف أصول  عية ستصلة بعرص النص  سترش 

عية ال يفيد شيئماً يف سقمام إثبمات حكٍم رشعي، بل  الفقه ـ أن  احتامل السرية املترش 

د بماقر الصدر رمحه اهلل يف بحوثه البد  للسرية أن تكون ث مابتة، وهلذا ذكر السيد حمم 

، وعليه فال يكفي  ة إلثبمات السرية املترشعي ة يف عرص النص  األصولي ة طرقمًا عد 

احتامل السرية، ال إلثبمات حزني ة شهر صفر بنفسه، وال لرفع كراهة لب  السواد 

مام أو تقييد املطلق ال يكون لو كمانت الكراهة األولي ة ثمابتة فيه؛ فإن  ختصيص الع

 بمالدليل املحتمل، كام هو واضح.

أضف إىل ذلك أن نما نحرز عدم وجود سرية ستصلة بزسن النبي وأهل بيته،  ـ 3

ث عىل اإلطالق ـ فيام بدا لنما ـ أن  الشيعة يف القرون  خ وال حمد  فلم يذكر أي  سؤر 

م كمانوا الثالثة اهلجري ة األوىل كمانت تعيش احلزن يف شهر صفر  كل  عمام، وأهن 

يرتدون السواد ولو يف بيوهتم ويتداعون له، ومل ُيرش أي  فقيٍه إىل هذا املوضوع 

ة كراهة لب  السواد، أو يفتي بموجبه  ص أو يقي د به أدل  إطالقمًا ليخص 

بماستحبماب احلزن يف هذا الشهر بخصوصه، بحيث تكون له سيزة عىل سمائر 

عي احتامل اال تصمال يف السرية، رغم خفماء كل  هذه املؤرشات الشهور، فكيف ند 

ة تزيد عن ثالثة عرش قرنمًا تقريبماً؟! وهل  التمارخيية واحلديثية والفقهي ة عرب سد 
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يعقل سعروفي ة عنوان احلزن هلذا الشهر )صفر( ـ ألن  السرية تقتيض العموم 

اثي ة أو واالشتهمار عمادًة حتى تكون سرية ـ وسع ذلك ال تشري إليهما أي ة وثيقة تر

 تمارخيي ة؟!

ما أن  العلامء املعمارصين ال يعملون بام هو خممالٌف لالحتيماط، فنسأل:  ـ 4 وأس 

هل خممالفة املكروه )لب  السواد( تعد  خممالفة سي ئة لالحتيماط؟ ثم ـ لو سل منما ـ 

فلعل هم يرون دليل إحيماء األسر حماكاًم عىل دليل الكراهة، فريتفع بذلك اإلشكمال 

 التعليق عىل االستدالل بدليل إحيماء األسر. وأين هذا سن خلق عندهم، وسيأيت

عية تتصل بعرص يرجع إىل أكثر سن ألف سنة  فتواهم أو سواقفهم لسرية سترش 

 قبلهم؟!

إن  االستدالل بدليل إحيماء األسر، وكذلك االستدالل بعموسمات  ثانياا:

الٌل لطيف، ونرصف الشعمائر ـ بعد القول بعدم التوقيفي ة يف الشعمائر ـ هو استد

النظر عن املنماقشة يف أصله، فإن ه خالف سبنمائي، لكن لو تم  االستدالالن املشمار 

ام يفيدان  إليهام )دليل إحيماء األسر ودليل عموسمات الشعمائر( فامذا يفيدان؟ إهن 

االستحبماب العمام إلبداء احلزن عىل احلسني عليه السالم، لكن هل بحثي كمان يف 

عىل اإلسمام احلسني يف شهر صفر، أو يف كون شهر صفر  سطلق إبداء احلزن

بعنوانه شهر حزن يف الرشع احلنيف؟ وقد درسنما بأمجعنما عند أسماتذة احلوزة 

العلمي ة أن  هنماك فرقمًا بني استحبماب اليشء بعنوان عمام، واستحبمابه بعنوانه 

ت اخلماص، وتكل مُت سمابقماً عن هذا املوضوع يف جواٍب آخر، فمثالً العموسما

تشري بعموسيتهما إىل استحبماب إحيماء األسر يف شهر رسضمان أيضماً، لكن هل هذا 

د  يثبت أن  شهر رسضمان ـ بام هو شهر رسضمان ـ هو شهر حزن حسيني، أو هو جمر 

سصداق للعنوان العمام، بال فرق بينه وبني سمائر الشهور سن حيث نسبتهما إىل 
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 الدليل العمام  اآلسر بإحيماء األسر؟

ال نملك نصوصماً جوايب السمابق حول شهر صفر سما ييل: )..  لقد قلُت يف

ث عن شهر صفر، وال أعرف سستندًا يدل  عىل أن  الشيعة كمانوا قبل العرص  تتحد 

الصفوي يعرفون شهر صفر بوصفه شهر بكماء وحزن، سثله سثل العرشة األوىل 

م، كام لي  لدينما يف األحماديث الصحيحة سما يفيد ذلك، سوى قضي   ة سن حمر 

، كام بينُت ذلك يف جواب  زيمارة األربعني يف صفر، والتي مل تثبت بدليل خماص 

عن سؤال سمابق، وإن ام هي ثمابتة بدليل عمام، والدليل العمام ال فرق فيه بني صفر 

وغريه. سن هنما ويف حدود تتب عي املتواضع مل أعثر عىل نصوص أو أحماديث أو 

د اعتبمار صفر ب  .(نفسه شهرر حزنسعلوسمات تمارخيية ثمابتة تؤك 

إن  هذا النص  واضح يف أن ه يتحدث عن اعتبمار شهر صفر )بنفسه( شهر 

حزن، ال عن إسكمانية تطبيق العموسمات عليه، بام ال يمي زه عن سمائر الشهور التي 

 يمكن تطبيق هذه العموسمات عليهما أيضماً.

ك بإطالق نصوص لب  السواد، سن حيث عدم  ثالثاا: أسما احلديث عن التمس 

م، فهذا يمكن أن ينماقش:ك ة بشهر حمر   وهنما خماص 

( عىل لب  السواد يف العزاء  أ ـ ة أصالً يف )احلث  هل توجد نصوص خماص 

ثمابتة وسعتربة )عىل سبنى حجية خرب الثقة أو عىل سبنى الوثوق( وهلما إطالق، 

ك هبما؟ )طبعماً غري سبدأ إحيماء األسر وعموسمات إقماسة الشعمائر، التي  حتى نتمس 

ث  نما عنهما قبل قليل(؟ُتد 

ة  يل للنصوص العماس  حب ذا لو يرشدنما إليهما النماقد العزيز، سع أن  اإلطالق األو 

يف لب  السواد يفيد كراهيته ولي  الدعوة إليه، وهلذا بحثوا يف كيفي ة إخراج 

حمالة العزاء احلسيني عن ُتت إطالق أو عموم كراهة لب  السواد، فلرتاجع 
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سراد النماقد املوق ر خطأ. والالفت أن ه هو نفسه قد أقر  بأن  كلامهتم. ولعل ني فهمت 

ل الذي  لب  السواد سكروٌه يف أصل الرشع، وذلك عند سقماربته للدليل األو 

 ذكره، وهو سرية العلامء املعمارصين، فراجع.

إن  سما هو سوجود بني أيدينما سن نصوص لب  السواد يف حمال العزاء  ب ـ

د سند، يف كتماب: الشعمائر احلسينية بني األصمالة )وقد مجع أكثره الشيخ حمم  

(. إن  سما هو سوجود بني أيدينما سن نصوص لب  السواد 112ـ  181والتجديد: 

يف حمال العزاء أغلبه ُيكي عن أفعمال، ولي  عن نصوص لفظي ة هلما حيثي مات 

إطالقي ة، ولو كمان هنماك خرب سعترب فيه هذا اإلطالق فمن النمافع إرشمادنما إليه 

ستفيد إن شماء اهلل، وإذا كمانت النصوص ُتكي عن أفعمال، فهذا سعنماه أن  لن

اإلسضماء ال ُيعلم أن ه راجع لكون لب  السواد بعنوانه ثمابت االستحبماب، بل قد 

يكون لكونه سصداقمًا للعموسمات، فليست نصوص لب  السواد ذات داللة أزيد 

 فتأس ل جيداً.
 سن داللة العموسمات حينئذ 

داست كثري سن روايمات لب  السواد يف العزاء عبمارة عن أفعمال تم  إن ه سما  ج ـ

السكوت عنهما، فإن  غماية سما يفيد ذلك هو سقوط كراهة لب  السواد يف العزاء، 

ما إثبمات استحبمابه فهذا ال تفي به الكثري سن  وثبوت إبماحته بماملعنى األخص، أس 

نسوة السواد عىل نصوص لب  السواد يف العزاء، فراجع، فعندسما تلب  بعض ال

، ويكون ذلك بمرأى النبي أو اإلسمام، ثم يسكت، وينطلقن يف هذا  شهيٍد سعني 

ة اجلمارية عند كثري سن الشعوب ـ كام قمال النماقد العزيز  األسر سن األعراف العماس 

هنما أيضمًا ـ ففي هذه احلمال، ال يكون السكوت دليالً عىل استحبماب لب  السواد 

ة، بل دليٌل عىل سقوط كراهة اللب  عىل يف العزاء بعنوانه، سما  مل تقم قرينة خماص 

أبعد تقدير، وسن ثم فماالستحبماب ُيتماج إىل عموسمات إحيماء األسر وغريهما، وهلذا 
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ت األعراف وصمار لب  السواد عنوانمًا للفرح، ولب  اللون األزرق هو  لو تغري 

األسر هو لب  املتعمارف يف احلزن والعزاء، فإن  سقتىض عموسمات العزاء وإحيماء 

األزرق؛ لكونه سصداقمًا هلما، ال لب  األسود الذي صمار عنوانمًا للفرح عرفماً، وسما 

ذلك إال ألن  استحبماب لب  السواد لي  بعنوانه، وإنام لكونه سصداقماً 

 لعموسمات إحيماء األسر والعزاء، فالحظ جيداً.

شهر صفر إن  إطالق لب  السواد يف العزاء ـ لو تم  ـ ال يفيد يف كون  د ـ

بعنوانه شهر حزن بماالعتبمار الرشعي؛ ألن  نسبة هذا اإلطالق إىل مجيع الشهور 

واحدة، فالحظ جي داً كام أرشنما سن قبل، فنحن ال نتكل م يف سطلق العزاء يف شهر 

صفر، بل يف كون هذا الشهر يملك خصوصية ديني ة يف هذا املوضوع، بحيث 

 احلنيف. يعترب بنفسه وعنوانه شهر حزن يف الدين

ما االستدالل بلب  العلوي مات يف الشمام، ويف طريق العودة، وعند  رابعاا: أس 

الدخول إىل املدينة، السوادر بمرأى وسسمع سن اإلسمام زين العمابدين، فهذا ال 

ُيثبت عنواني ة شهر صفر للحزن رشعمًا، بل هو ال ُيثبت شيئمًا ُيذكر، وذلك أن  

حزهنن  الذي جماء بعد الشهمادة املبماركة،  سكوت اإلسمام غماية سما يفيد رضماه عن

وال يكشف عن استحبماب تكرار هذا احلزن يف كل  سنة يف نف  الوقت، وإن ام 

ة الدال ة عليه، وهذا سما نعرفه سن  م هو النصوص اخلماص  الدليل عىل التكرار يف حمر 

ل فيام درسنماه يف أصول الفقه يف سبماحث حجي ة الفعل أو اإلسضماء،  خالل التأس 

دان بحدودمهما، ولي  فيهام إطالق إال بقرينة، فلو كنتر  فإن  الفعل واإلسضماء ُيد 

سع اإلسمام وتويف  صديق لك، ثم بكيت عليه، وسكت اإلسمام عن بكمائك، بل 

استدح بكماءك، وكمان ذلك يف شهر مجمادى األوىل، فهل هذا يدل  عىل أن  اإلسمام 

 كل  سنة يف هذا الوقت سن يعطيك حكاًم بماستحبماب البكماء عىل هذا الصديق يف
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مجمادى األوىل أو غماية سما يدل  عليه هو ُحسن البكماء عىل الصديق عقيب سوته، 

 برصف النظر عن خصوصي ة الزسمان التي ال تلحظ هنما عمادًة؟

ولكي أوضح سرادي أكثر: هل نستطيع سن خالل استشهماد اإلسمام احلسني 

م سثالً أن نفتي ونقول : يستحب االستشهماد يف شهر عليه السالم يف شهر حمر 

م جمعول رشعماً شهر استشهماد للمسلمني؟ هل  م؟ أو أن نقول: إن  شهر حمر  حمر 

يستنتج الفقهماء سثل هذه النتمائج؟ إن  سما حصل هو أن ه صمادف أن  عودهتن  كمانت 

يف شهر صفر، وسن ثم ال نستطيع أن نجعل سكوت اإلسمام دليالً عىل خصوصي ة 

ة يف املقمام.صفر هنما سما مل تقم قر  ينة خماص 

ولعل  النماقد املوق ر ظن  أن نما نرى حرسة السواد أو العزاء يف شهر صفر، حتى 

يأتينما بأدل ة عىل وقوعه يف هذا الشهر بمرأى سن اإلسمام زين العمابدين! سع رضورة 

أن أشري أيضمًا إىل أن  بحثي يف شهر صفر ال عالقة له بأصل استحبماب أو عدم 

اد يف العزاء سن حيث املبدأ، فهذان سوضوعمان خمتلفمان استحبماب لب  السو

 متماسماً، وأرجو التدقيق؛ لعدم اخللط بينهام.

ما رواية أمحد بن إسحماق فـ: خامساا:  أس 

تهما صدورًا وسضمونماً  أ ـ برصف النظر عن املنماقشة يف سندهما وسدى صح 

)عيد فرحة وستنماً، وفيهما كالم لي  بمالقليل، وهي سن أهم سستندات سما ُيعرف بـ 

الزهراء(، وهي رواية غري سعتربة عىل املستوى الصدوري، ال عىل سستوى حجية 

 خرب الثقة وال اخلرب املوثوق.

د اعتبمار هذا اليوم عيدًا سعنماه أن  سما قبله كمان حزنماً بعنوانه أو  ب ـ لكن هل جمر 

أن  يوم حتى سطلقمًا؟ فيوم اجلمعة سن األعيماد الثمابتة يف الرشيعة، فهل هذا يعني 

اخلمي  هو يوم حزٍن يف الرشع أو أن  يوم األربعماء هو يوم حزن؟ وعيد الغدير 
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هو عيٌد ثمابت يف النصوص احلديثي ة، بل قد وردت فيه رواية تفيد نزع السواد 

أيضمًا، فهل هذا يعني أن  سما بني عيد الغدير وعيد األضحى هو أسبوع حزن 

؟! كيف يمكن اال نتقمال سن أصل كونه عيداً إىل إثبمات بماالعتبمار الرشعي اخلماص 

 كون سما قبله هو شهر حزن بماالعتبمار الرشعي اخلماص  والعمام؟

ما التعبري يف الرواية بـ )يوم نزع السواد(، فهذا ـ لو رصفنما النظر عن  ج ـ وأس 

ة سيكون يف  احتامل أن ه يراد به أن  عرص فرح الشيعة وانتصمارهم بظهور احلج 

وم، فتنزع كل  سظماهر احلزن سن حيماهتم بماألخذ بمالثأر مم ن آخر الزسمان يف هذا الي

قتل احلسني وظلم أهل البيت عليهم السالم ـ هذا التعبري ال يدل  عىل كون سما 

م أيمام لب  السواد؛ ألن  هذا التعبري يف لغة العرب ال  قبله سن شهر صفر وحمر 

 يوجد حزن، يعني أكثر سن كون التماسع سن ربيع يوم فرح، ففي هذا اليوم ال

فكل  سن لديه حزن ففي هذا اليوم ينزع احلزن عن نفسه، وكأن ه يقول: انزعوا يف 

 .هذا اليوم كل  سظماهر احلزن التي قد تكون عندكم، وأعلنوه يوم فرحٍة وعيد

وإذا مل يصح  تفسريي هلذه الكلمة وفقماً للفهم األديب العريب الذي أزعمه، 

ة، والذي ينطلق سن فهم جنسي ة األل ف والالم يف كلمة )السواد( ولي  العهدي 

فال أقل  سن كونه حمتمالً جداً، فيسقط ظهور احلديث فيام ذكره النماقد املوق ر 

ة لوحده كام درسنما يف  وتصبح داللته إشعماراً، واإلشعمار يف الداللة لي  بحج 

 أصول الفقه.

يوم التماسع سن  بل لو سل منما بداللة هذه الرواية عىل سبق لب  السواد عىل د ـ

ل، فهل يدل  ذلك بمالرضورة عىل أن  لب  السواد يسبق هذا اليوم إىل  ربيع األو 

بداية صفر؟ هل الرواية تشري إىل هذا التحديد الزسني؟ إن  غماية سما تدل  عليه هو 

د املدى الزسني  للحزن الذي قبله، فقد  مام حزن، ولكن ه ال ُيد  كون سما قبله أي 
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مام حزن يف الرشع،  يكون سن بداية ربيع ل وحتى التماسع سن ربيع هي أي  األو 

د سن أن  هذا احلديث يدل  بنفسه عىل كون شهر صفر بعنوانه شهر  فكيف نتأك 

 حزن؟!

م سعمًا هو  ر إشمارة احلديث إىل شهر صفر وحمر  إن  السبب الذي دفعنما لتصو 

نفسه ال يفيد اعتيمادنما اليوم عىل كون احلزن يرتفع يف هنماية صفر، لكن  احلديث ب

ن سن  هذا، بل غماية سما يثبته وجود حزن قبل التماسع سن ربيع، فنأخذ بمالقدر املتيق 

ُتقيق عنوان احلزن قبله لريتفع فيه، وأين هذا سن اعتبمار شهر صفر كل ه شهر 

 حزن وبكماء؟ أرجو التدقيق جيداً.

ج هذا، إن مل نقل بأن  حيماة الشيعي كل هما هي حيماة سواد وحزن إال سما خر

بمالدليل، وهو احتامل يتسماوى فيه صفر وغريه، وكنت قد ذكرته يف جوايب 

 السمابق حول شهر صفر فلرياجع.

ما أن  السواد هو شعمار احلزن وأن ه شعمار احلزن عند العبماسي ني،  سادساا: وأس 

فهذا ال شأن لنما به، فنحن لي  كالسنما يف لب  السواد، بل يف اعتبمار شهر صفر 

برصف النظر عن كيفي ة التعبري عن هذا احلزن، فقد تم  اخللط بعنوانه شهر حزن، 

 بني سوضوعني يف هذا السيماق، فليتنب ه جيداً.

إىل أن نما عندسما نقول بأن  شهر صفر مل يثبت أن ه شهر حزن  وأشري أخرياا،

بعنوانه يف الرشع احلنيف، ال نكون بذلك داعني للفرح والرسور يف هذا الشهر 

ريد أن ُيزن، كل  سما نريد قوله هو أن  هذا الشهر سثله سثل سمائر أو حمماربني ملن ي

هذا الشهور يف السنة، فمن شماء أن ُيزن فيه إحيماًء لألسر واستجمابًة للعموسمات، ف

ه ، وسن شماء أن ال ُيزن فيه بام ال يؤد ي إىل هتك حرسة القضي ة شأنه وحق 

ه الطبيعي وقنماعته املرشوعة، أسأل اهلل يل ولكم التوفيق  احلسيني ة، فهذا حق 

والبصرية.
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 فائدة احلديث عن نظرية دون إقامة الدليل  

 مسألة حول جواب أو حمارضة تقديم من اَلرجّوة والثمرة الفائدة ما: السؤال 

 واَلعارضني؟ أدلّة اَلؤّيدين بيان دون

ة لي  دائاًم يلزم ـ لتكون هنماك وإن كمان تقديم ، فمائدة ـ أن يتم  تقديم األدل 

ة قد يكون سفيدًا كام يف احلمالتني ، األدل ة سفيد جدًا أيضماً  ولكن  عدم تقديم األدل 

 :اآلتيتني اللتني أذكرهما كأنموذج فقط

، أن تكون املسألة سن املسمائل التي تواجه أزسة فهم أو التبماس سصطلح ـ 2

تجلية املفهوم الذي يكون يف التبماسه أكرب السبب يف فيهدف املتكل م أو الكماتب ل

وهلذا قبل الرشوع يف أي  يشء ، وقوع كثريين يف لغٍط أو خطأ حول املفهوم نفسه

سًة للبحث االستداليل  البد  سن فهم األفكمار وجتليتهما وتوضيحهما لآلخرين سقد 

 سن التبماس واليوم نحن نجد أن  الكثري جداً سن األفكمار واملفماهيم تعماين، فيهما

هلذا سن الرضوري أن ، وسن عدم جالء الفكرة نفسهما عند كثريين، املصطلح

 .ُيصمار إىل اعتامد سرحلة التجلية للوصول إىل عملي ة تفكري سليمة

العلوم ، وسن أكثر العلوم اإلسالسي ة يف تقديري حماجًة ملزيد توضيح وجتلية

ذلك بعض سدارس الفلسفة وك، املتصلة بماجلمانب الروحماين كمالعرفمان اإلسالسي
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إذ سما أكثر سما نجد داريس هذه العلوم أنفسهم يعمانون سن سشماكل يف ؛ اإلسالسي ة

فهم األفكمار بسبب الطريقة غري الدقيقة يف التوضيح واللغة غري الواضحة يف 

ما ، التفهيم ولو تم  توضيح األفكمار لربام مل نحتج للدخول يف جدل أحيمانمًا إس 

ة أو لوضوح فسمادهما لوضوح الفكرة سن حيث وهلذا قلت يف حممارضايت . الصح 

ف بحماجة اليوم إىل : حول الوالية العرفمانية واإلنسمان الكماسل إن  العرفمان والتصو 

والبُعد ـ قدر املستطماع ـ عن اللغمات اهلالسي ة ، ُتديث اللغة ووضوحهما

 .والضبمابي ة والشعري ة والتشبيهي ة الغماسضة

، بل تكون قضي ة ضيق الفهم، ي ة أصل الفهمأن ال تكون القضي ة قض ـ 1

وأعني بذلك أن  الكثري سن املتمابعني واملثقفني واملط لعني فضالً عن أغلب 

ال يعرفون عن كثري سن األفكمار والنظري مات واملوضوعمات ـ ، اجلمهور سن النماس

ويظن  كثريون أن  وجهة النظر هذه هي ، السيام الديني ة ـ سوى وجهة نظر واحدة

، وحيدة املوجودة يف الرتاث الفكري عند املسلمني أو عند سذهبهم أو طمائفتهمال

ة ـ قبل الدخول يف االستدالل ـ لكرس الصور  ويف هذه املرحلة نحن بحماجة سماس 

حمادية ن  األفكمار ليست هبذه الطريقة األوإيصمال رسمالة إىل اآلخرين بأ، النمطي ة

رون ع واختال، كام يتصو   .ف يف وجهمات النظربل هنماك غنى وتنو 

عماً سن  م لآلخرين يف كل  سوضوع تتنماوله سشهدًا ستكماسالً ستنو  فعندسما تقد 

فسوف يؤد ي ذلك بمرور الوقت إىل غيماب الصور النمطي ة ، وجهمات النظر

دة سن بني  األحمادية اخلماطئة واملوهوسة حتى لو دافعت عن وجهة نظر حمد 

ع األفكمار وعي العنمارص املختلفة وسوف يتم  سن خالل تنو  ، وجهمات النظر هذه

وسيكتشف اجلميع أن  هذه القضمايما ختضع الجتهمادات ، للموضوع نفسه

رهما ـ سسل امت وإمجماعمات ، واختالفمات ما ليست ـ كام ُيلو للبعض أن يصو  وأهن 
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فقيمة هذه العملي ة تكمن يف رفع سستوى الوعي بمالقضمايما ، وذات لون واحد

ع املشهد فأنت تقوم بإدخمال الفضماء الفكري يف ألن ك عند؛ التي يتم تنماوهلما سما تنو 

د وحق  االجتهماد وسبدأ ، سرحلة خمتلفة ليصبح جماهزاً أكثر لوعي التعد 

حتى إذا ، ويبتعد أكثر فأكثر عن التنميط وضيق املعرفة وقل ة االطالع، االختالف

دخل يف سرحلة اجلدل الفكري دخلهما بوعي وجهوزي ة ال بماضطراب أو بسوء 

ر غري دقيقف فهذه الرسمالة بنفسهما قد تكون أفضل يف كثري سن ، هم أو بتصو 

واألسر خيتلف تبعماً للموضوعمات وللحماجمات ، األحيمان سن البحث االستداليل

 .التي تستدعي سقماربًة استداللي ة يف سوضوٍع هنما أو هنماك

هرة حمادية ال ينماسبهما يف املجتمعمات العلمي ة إبراز وجود ظماإن  التيمارات األ

د يف وجهمات النظر بل هي متيل لتقديم املشهد عىل أن ه املوافق ـ حرصًا ـ ، تعد 

وكم سن أفكمار ، وهبذه الطريقة يتم  تغييب األفكمار األخرى، لوجهة نظرهما

وطمرهما النسيمان! ولذلك ، واجتهمادات لعلامء خملصني تم  تغييبهما عرب التماريخ

د خمارج الرسبفإذا أردنما بحثهما نبدو وكأن نما خمارج القماع سع أن ه لو ، دة أو نغر 

دية  .ملما وقعنما يف سثل هذه املشماكل، مت ت عملي ة الرتبية والتعليم بطريقة تعد 

وبيمان ، توضيح املفماهيم: أعتقد أن  سرحلتنما الراهنة بحماجة كثريًا إىل خطويت

ع فيهما إلخراج واقعنما ؛ وهذه رسمالة سماسية سن وجهة نظري، املشهد املتنو 

 .والثقمايف سن حمالته التي يعيشهماالفكري 

 املساجد سببًا يف ختّلف املسلمني؟!صارت هل   

 تأخري ِف سبباا  صارتـ  الطائفي وبخطاهباـ  اَلساجد أنّ  هل صحيح: السؤال 

 الوراء؟ إىل قروناا  اَلسلمني
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ل هذا النوع سن تق ال يف حق  املسماجد وال يف حق  ، يم األسورولست أفض 

فماملسماجد بيوت اهلل التي لطماملما ، حق  النوادي الثقمافية وغريهماالكنمائ  وال يف 

، ومتتني العالقمات األرسي ة، انترش سنهما اإليامن والعفو والصدقة عىل الفقراء

ولطماملما كمان خطبماء املسماجد يدعون النماس إىل ، وتوثيق عرى التعماون بني النماس

وإحيماء ، ة املظلوسنيونرص، ودعم املجماهدين يف كل  سكمان، فعل اخلري والتزاور

وكمانت املسماجد يف ، وترويج الثقمافة الصماحلة، واالهتامم بمالعلم، أسر الدين

، التماريخ اإلسالسي ُتوي أكرب حلقمات العلم واملعرفة سن خمتلف العلوم تقريبماً 

راً سن احلكم عىل األشيماء بنظرة واحدة  فال يصح  سما نامرسه وندسنه يف بالدنما سؤخ 

، بل علينما أن نكون نحن أكرب سن الضغط اآلين، ط سرحيل  زسنينتيجة ضغ، آني ة

ما النفوس الصغرية فهي التي تفتتهما ، فمالنفوس الكبرية هي التي تفت ت املشماكل وأس 

 .وتدفعهما نحو األحكمام اإلطالقي ة اخلماطئة، املشماكل والضغوطمات

ة املسماجد اليوم ـ وقبل اليوم ـ ال، نعم  يرقى إن  العديد سن اخلطبماء وأئم 

وكثرياً سما نجد إرصارًا عىل إشغمال ، أداؤهم وخطماهبم إىل املستوى املطلوب

وبدل ، النماس بقضمايما التماريخ بدل النهوض هبم لقضمايما احلمارض وحل  سشكالته

نرش الوعي والعقالنية واملوضوعي ة وسنطق التفكري وأدب االختالف وثقمافة 

واإلجيمابية سع اآلخر املختلف سعنما  ونرش املحب ة والتواصل، التعماون بني املسلمني

ة.. يف الدين واللغة والقوسية و ، والرتكيز عىل املشماكل االجتامعية واألرسي 

صمارت بعض املسماجد ـ سن خالل ، وقضمايما االغرتاب وأنشطة املجتمع املدين

ض  بعض العماسلني فيهما ـ سنربًا للحقد والكراهية والبعد عن املنطق والتعر 

والرتويج لألفكمار ، ونرش الفتنة بينهم، وأعراضهمللنماس وأشخماصهم 

 .والقصص واحلكمايمات التي مل تثبت بدليل سعترب وعلمي
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وربام صمارت بعض املسماجد يف بالد املسلمني سنرباً للخرافة والتهريج 

، ففقد النماس ـ أحيمانماً ـ الشعور بمرجعي ة املسجد، والعصبي ة والرصاخ والتكرار

بل صماروا يرونه ، نمارة هدى تشع  بماخلري عىل املجتمعوفقدوا اإلحسماس بكونه س

ة يف فكرهما وتعماسلهما ، سعيقماً عن االندسماج يف احليماة وصمانعماً لشخصي مات سعوج 

سة الديني ة ، أحيمانماً  وهذا راجع إىل تدهور حمال بعض أجنحة أو زوايما املؤس 

سة عن لعب دورهما احلقيقي أحي ، مانماً(عموسمًا عند املذاهب )أو غيماب هذه املؤس 

 .ولي  إىل املسجد بام هو سسجد

وهلذا علينما االشتغمال عىل إنقماذ املسماجد نفسهما سن الظلم الذي ينزل هبما هنما 

، إلعطمائهما دورهما الصحيح يف نرش الطمأنينة الروحي ة والسالم الداخيل، أو هنماك

 .والنهوض بماملجتمع ليكون صماحلمًا عىل خمتلف الصعد

ما إطالق الكالم بأن  املس رت املسلمنيأس  : فهو كقول الطرف اآلخر، ماجد أخ 

فمالفن  واملوسيقى ال ُيفسدان ، الشعوب تأفسدواجلماسعمات إن  الفن  واملوسيقى 

وإذا تدهورت أحوال الفن  واملوسيقى عند بعض ، الشعوب بل يرتقيمان هبما

فال يعني ذلك أن نطلق سوقفماً برفض الفن  واملوسيقى ، النماس أو كثري سنهم

، فماملوسيقى والفن  الراقيمان واهلمادفمان عالجمات روحي ة للنف  اإلنسماني ة، سطلقماً 

يمات وسرط بمات للروح بدل قسوة املشماعر وجفماف العواطف  ئمات وسطر  وسهد 

وبعض سما يفعله بعض النماس سن ، التي تعم  كثرياً سن أرجماء العمامل اإلسالسي

ام عيب أو جرم م اإلسالم كل  فن  بعدسما مل ُي، غري صحيح، النظر إليهام وكأهن  ر 

بل ، وال أكثر الفقهماء بمالذين يفعلون ذلك، وكل  سوسيقى كام يظن  بعض النماس

 .هم يمي زون بني أنواعهام

وهلذا فمثل هذه األحكمام املطلقة والتي بماتت سن أسراض جمتمعماتنما ال تنتج 
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ئاًم فعلينما دا، بل صمارت هي بعينهما سشكلة حقيقي ة، وال تستطيع أن تعمالج سشكلةً 

بل ، ال يكون عالج وجع الرأس بقطع الرأس نفسه: وكام قمال بعضهم، التمييز

ولو أن نما نامرس يف أحكماسنما هذه الطريقة ، يكون بتحديد سركز املشكلة ملداواهتما

والفن  واملوسيقى واحلوزات واجلماسعمات لربام رأينما بكل  وضوح دور املسماجد 

ه رأينما كم أن  هنماك سشماكل وسصمائب ويف الوقت عين، وغريهما كم هو رائع ومجيل

كنما األسور عن بعضهما، وأزسمات فنما عن أنفسنما ثقل األحكمام املطلقة ، وفك  وخف 

 .التي ابتُلينما هبما

ولكن  العقل ال يمكنه أن يشتغل بطريقة صحيحة إذا مل تكن النف  سليمة 

ليم يف والعقل الس، فمالعقل السليم يف اجلسم السليم، أيضمًا وهمادئة تعيش الصفماء

ماكم عقالً سلياًم وجساًم ونفسمًا كذلك، النف  السليمة أيضماً   .رزقنما اهلل وإي 

 تتعّلق بتحقيق الكتب والنصوصتساؤالت   

 فهل، الطبعة رقم الكتاب هوّية ِف أجد َّل اْلحيان ـ ِف بعض 2: السؤال 

 قائمة ِف أو اهلامش ِف معلوماته وأذكر اَلصدر أعزو أن أريد عندما ِل جيوز

 يعني الطبعة رقم إمهال أنّ  بحّجة، )اْلوىل(: هو الطبعة رقم أجعل أن، اَلصادر

 اْلوىل؟ الطبعة أَّّنا

 رقم مؤلّفه يذكر اَلتن ِف أّنه نجد، ما كتاٍب  حتقيق وعند اْلحيان بعض ـ ِف 1

 ُحّققت وقد، اعتمدها قديمة طبعة حسب، به استشهد لكتاٍب  والصفحة اُجزء

 كمحّقق أنا موقفي هو فًم، السابق ِف عليه عًّم  خمتلفاا  إخراجاا  وأخرجت، اليوم

، اهلامش ِف( اْلديثة الطبعة حسب) والصفحة اُجزء رقم إىل أشري هل ذلك؟ من

 عليه؟ ما هو عىل اْلمر أترك وأ، معقوفتني بني اَلتن ِف ذلك أضع وأ
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2 ما األوىل ـ ما ال. عدم وجود رقم الطبعة ال يعني أهن  ما ذكرك أهن  طبعة وأس 

األوىل فإن قصدت سنه اإلخبمار عن أن  هوي ة الكتماب قد ُكتب فيهما داخل الكتماب 

وإن قصدت اإلخبمار عن الواقع بأن  هذه ، فهذا كذب، نفسه أن ه الطبعة األوىل

)الطبعة األوىل( داخل : الطبعة كمانت الطبعة األوىل ـ ال اإلخبمار عن وجود مجلة

هل جيوز اإلخبمار عن يشء سع عدم العلم  الكتماب ـ فهذا حكمه سبني  عىل أن ه

زيد : به؟ وهل يلحق بمالكذب؟ فأنت ال تعرف هل زيد يف الدار أو ال؟ فتقول

ويتبني  أن  قولك سطمابٌق ، فهل هذا كذب سع أن ه قد يكون يف الدار فعالً ، يف الدار

وهنما ، أو هو سن القول بغري علم، األسر الذي ينفي عنه الكذب حقيقةً ، للواقع

هل القول بغري علم يف غري جممال الدين وترتيب اآلثمار الرشعية والدينية : بحثيُ 

وإال فهو ، جمائز أو ال؟ فلو قيل بحرسته كمان هنما حراسماً حتى لو مل يسم  بمالكذب

 .واألقرب حرسته يف اجلملة، حالل

ففي سثل هذه املوارد سقتىض التحقيق هو أن تذكر اسم ، وعىل أي ة حمال

 وهذا هو األصح  ،  إىل أن ه مل ُيذكر له رقم الطبعة أو تمارخيهماثم تشري، الكتماب

 .عملي مًا وسهنيماً ورشعي مًا وأخالقي ماً 

، األصح  هو أن ُتمافظ عىل سما جماء يف ستن الكتماب األصل حرفماً بحرف ـ 1

فيمكنك أن تضع بني سعقوفتني أو يف اهلماسش ، وإذا أردت فمائدة القمارئ أكثر

ال أن ، سنك( سما يعمادل ذلك بحسب الطبعمات احلديثة)بشكل يشري إىل أن  ذلك 

 .فهذا خالف األسمانة العلمي ة، تغري  يف ستن كماتب الكتماب وفقمًا للطبعة احلديثة

وسع األسف فام أكثر سما رأينما سن تغيريات سن هذا النوع وأسثماله يف داخل 

قت خالل العقود األخرية نة األسر الذي ُيصن ف خالف األسما، الكتب التي ُحق 

ح األخطماء ، والدق ة املهني ة يف جممال التحقيق والتصحيح فتجد بعضهم يصح 
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ة وحتى األخطماء سع ، التي يف نقل املصن ف لآليمات والروايمات اإلسالئي ة والنحوي 

ثم تدوين هماسش يشري إىل أن  األصح  هو كذا ، أن  املطلوب هو ذكرهما بعينهما

 .وكذا

الت يف هذا فضالً عن قيمام بعض دور النرش وأ سثماهلما بإجراء بعض التدخ 

، ستون بعض الكتب أحيمانماً ـ ولو قليلة جدًا ـ بشكل غري سقبول سهني ماً وأخالقي ماً 

كام يف حذف بعضهم بحثماً فقهي ماً بأكمله عندسما طبع أحد كتب بعض الفقهماء 

رين رمحه اهلل همات السيماسي ة ؛ املتأخ  ألن  البحث ال ينسجم سع بعض التوج 

 للنمارش!

 نسخة خبّط املؤّلف!مع وجود نسخ املخووطة لى احلاجة لمد  

 فروق أذكر أن الداعي فًم، اَلؤلّف بخطّ  خمطوطةا  أحّقق كنت إذا: السؤال 

 عىل أشتغل الذي أليس اَلحّققني؟ من الكثري يصنع كًم اهلامش ِف الثانوية النسخ

 به؟ اَلقطوع اَلؤلف نّص  هو حتقيقه

دة كام هو سعروف يف علم إن  قيمة النسخ األخرى تأيت  سن أسبماب ستعد 

 :قواعد التحقيق

دة وليست سبي ضة أ ـ فيام ، فقد تكون نسخة املؤل ف املتوف رة بني أيدينما سسو 

 .تكون النسخ الثمانوية سنقولة عن النسخة املبي ضة فنحتماج للمقمارنة بني النسخ

ل يف الكتماب بعد فرتة زسني   ب ـ ة بحيث غري  أو وكذلك لو كمان املؤل ف قد عد 

دت نسخ املؤل ف نفسه ، حذف أو زاد وهلذا يقولون يف هذا املجمال بأن ه لو تعد 

والعديد ، فماملطلوب الرتكيز عىل النسخة اخلطي ة األخرية زسمانماً التي وصلتنما سنه

سثل سما ، سن املؤل فني يف الرتاث العريب واإلسالسي تركوا أكثر سن نسخة لكتبهم
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تنيينقل عن اجلماحظ يف  ة الثمانية ، كتمابه )البيمان والتبيني( سن أن ه كتبه سر  وأن  املر 

وهنماك سن املعمارصين سن يرى أن  كتماب الفهرست للشيخ ، كمانت أصح  وأجود

وهنماك بعض املؤل فني أسلوا كتبهم أكثر سن الطويس قد تم  تصنيفه سرتني تقريبمًا، 

ة أيضماً   .نماء اإلسالءأضمافوا شيئماً أو توضيحماً أث نوقد يكونو، سر 

ة يقوم ، بل املعروف تمارخيي ماً أن  املؤل ف قد يصن ف كتمابه بخط ه ج ـ ثم بعد سد 

ويكون ، يتم  استنسماخهما عن كتمابه يف زسنه، بماإلرشاف عىل نسخٍة أخرى لكتمابه

فيُجري املؤل ف تعديالت عىل النسخة التي هي بخط  ، النماسخ عىل صلة بماملؤل ف

 .ة الكتماب سن جديدبدل أن يعيد كتماب، النماسخ

كام أن ه سن املحتمل أن يكون قد وقع سقط يف النسخة األصل التي وصلتنما  د ـ

بل يف كثري سن األحيمان ، فنحتماج للنُسخ األخرى ملعماجلة املشكلة، سن يد املؤل ف

أو خلل )ربام صفحة سثالً( نكتشف أن  نسخة املؤل ف التي وصلتنما فيهما سقط 

 .خرى اهلماسشي ةعرب سقمارنتهما بمالنسخ األ

كام أن ه يف بعض األحيمان قد يشك  يف مجلة أضيفت يف نسخة املؤل ف هل  هـ ـ

ماخ أو العلامء الالحقني ذكروهما كرشح أو تعليق فيكون ، هي سنه أو سن النس 

 .للنسخ األخرى دور يف سسماعدتنما يف ذلك

هما كام أن  نسخة األصل التي بيد املؤل ف قد تكون رديئة يف بعض خطوط و ـ

ط هما فنحتماج إىل النسخ الثمانوية األخرى لرتجيح احتامل سعني  يف ، وتشكيلهما وُنقر

، قراءة اجلملة املكتوبة عىل احتامل آخر يف نسخة األصل التي ُكتبت بيد املؤل ف

فلي  كل ام قلنما بأن  النسخة بخط  املؤل ف فجميع النسخ األخرى أخذت سنهما هي 

ء أو سن نسخة أخرى بخط  املؤل ف أيضمًا أو بل قد تكون أخذت إسال، بمالرضورة

 .واهلل العمامل. هذا وتوجد سرب رات عديدة أخرى يف هذا الصدد أيضماً . غري ذلك
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د سسبقمًا وبمالقرائن سن كون هذه النسخة هي النسخة ، وطبعماً  البد  سن التأك 

ن  هذا ألن  إثبمات أ؛ أو بتعبري اجلماحظ )النسخة املنصوبة(، األم  التي بخط  املؤل ف

ة ويف بعض األحيمان قد يكون سن الصعب ، خط  املؤل ف ُيتماج إىل خربة خماص 

فمن هنما ، لكن يكون هنماك ظن  راجح يف كون هذه النسخة بخط  املؤل ف، اجلزم

 .تبقى احلماجة أيضمًا إىل سمائر النسخ وسقمابلتهما هبذه النسخة

 ؟!أسلوب احلّدة والعنف بني العلماءملاذا ينتشر   

 الكالم كتاب جواهر صاحب هـ(2166يقول الشيخ النجفي ) :السؤال :

 هذه من يقصد ماذا. (شيئاا  الفقه طعم من ما ذاق فكأّنه الفقيه يةَّلو ينكر من إنّ )

 لكثري مرّبراا  أعطى بحيث الطرح ِف اْلادّ  اْلسلوب هذا وَلاذا شيخنا؟ العبارة

 تيّمناا  حاّدة لًمتك باستخدام أو بعضاا  بعضهم عىل بالتهّجم العرص علًمء من

 مستساغاا  أسلوباا  أصبح بحيث بينهم دارج أسلوب هو هل السابقني؟ بعلًمئنا

 بينهم؟ عادي أسلوٍب  إىل حتّول ولو حتى، مقبول غري أسلوباا  يبقى أم الزمن عرب

ماً ، هذا األسلوب شمائع جداً يف تراث املسلمني مجيعماً بمذاهبهم ولي  خماص 

ولو مجعنما سثل هذه الكلامت لربام ، لنجفي رمحه اهللبعلامء سذهب وال بمالشيخ ا

ويمكنك أن تراجع ـ عىل سبيل املثمال ـ املعركة التي ، بلغت سئمات الصفحمات

ة، ، وقعت بني اإلخبماريني واألصولي ني لتجد حجم وبني املرشوطة واملستبد 

يف علم  هيذكرونلعل  سما يقرب سن هذا هو سما . وامالعنف الكالسي الذي صماحبه

سما سن عمامل إال  إذقران يف بعضهم ال يؤخذ به، ن  طعن األسن أحلديث والرجمال ا

 .وقد جتد سن يطعنه

وقد جتد تربيرًا هلذا األسلوب أحيمانمًا عندسما يتعل ق بأشخماص طرحوا أفكماراً 
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فيبدو العمامل غري قمادر عىل ضبط نفسه لوصف هذه األفكمار أو ، هزيلة جداً 

ة ستعل قة بعنوان سعني  وليست أ، ضحمالتهما بمثل هذه التعمابري و عندسما تكون احلد 

 .سشريًة إىل أشخماص أو تتعل ق هبم

لكن يف بعض األحيمان األخرى ـ وليست بمالقليلة ـ ال أجد تربيراً سقنعماً ملثل 

وال نت هم أحداً يف ، فهم أدرى بام قمالوا، سع التامسنما العذر للعلامء، هذه التعمابري

فعندسما نعيش ، م عن هذه الثقمافة وهذا األسلوبلكن ي أتكل  ، دينه وأخالقه

د االختالف يصبح جماهالً أمحق ، أسلوب االختالف سع شخص وفوراً وبمجر 

وقوله ال ، ال يعرف الفقه وال الفقماهة ومل يشم  سن رائحة الفقه وال غريه شيئماً 

 وربام، وغري ذلك سن التعمابري التي قد ُتطلق عليه، يقول به جماهل فضالً عن عمامل

كمان بماألس  القريب ـ قبل االختالف سعه ـ عالسةر دهره ووحيدر قرنه وفحلر 

واملوىل القمقمام وقدوةر األنمام وحماسي املذهب ، الفحول وجماسعر املعقول واملنقول

وكأن ه وخالل أربع وعرشين سماعة فقط سقط عن رتبة .. ورافعر لواء اإلسالم و

قيق!! ال ليشء إال ألن ني االجتهماد وهوى عن سكمانة العلم والفهم والتح

 ..اختلفت سعه يف فكرة أو وجهة نظر

عندسما نامرس هذه الطريقة فنحن نغلق بماب احلوار يف بعض سسماحماته ونقتل 

ل وجهة النظر املقمابلة، اإلبداع يف بعض فضماءاته ونقوم ، بل علينما أن نتحم 

أو يرى ، ةوال يمنع ذلك أن يغضب اإلنسمان أحيمانماً أو تصدر سنه فلت، بتفنيدهما

ة د 
ة أو ش  د 

، إن  هذا يشء سنطقي متماسمًا أو ستوق ع جداً ، صالحمًا هنما وهنماك يف ح 

ة يف املحمافل  ل هذه الذهني ة إىل ثقمافة اختالف عماس  لكن املهم أن ال تتحو 

د أن ال  سمات العلمي ة وعند عموم النماس الذين بمات بعضهم وبمجر  واملؤس 

 امقة والتخل ف والرجعي ة وغري ذلك!يعجبه عماملٌ يصفه أيضماً بماجلهل واحل
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به كثريون فلي  ذلك هو سعيمار احلق  والبماطل  لر م  أو عر  وسهام شماع أسلوٌب 

 .بل علينما الرجوع إىل القيم الدينية واألخالقي ة يف التعماسل فيام بيننما، دوسماً 

وسما ذكره بعض العلامء يف سستثنيمات الغيبة سن رشعي ة القدح يف املقماالت 

وأصحماهبما ـ لو صح  عىل إطالقه ـ فال يصح  سصداقمًا يف كثري سن البماطلة 

فإن  الكثري سن التعمابري التي استخدست هنما وهنماك سن قبل كثريين مل ، األحيمان

بل تعل قت بسلوك العلامء األتقيماء فيام ، تتعل ق فقط بأصحماب املقماالت البماطلة

لبماطلة أو إدراجه يف بام ال سعنى لتحميله عنوانر أصحماب املقماالت ا، بينهم

 .سواجهة البدعة والضاللة

 تفضيلّية وتربائّية وسّبية وغالة: إ ى تقسيم اإلصفهاني الشيعَة  

 ِف ظّل مشاريع احتكار التشيّع من قبل بعض اُجًمعات اَلتطّرفة : السؤال

هل التشيّع لون  واحد أو ألوان وتيارات متعّددة؟ وكيف : يأتيني سؤال، اَلذهبيّة

 اْلخر اَلذهبي تنّوعنا؟ سيفهم

 ًر احلديث سن ما فيه كثريا بل ، فمالشيعة ليسوا تيمارًا واحداً ، هذا املوضوع تكر 

ة االختالفمات بينهما سن شديدة  تيمارات وأطيماف وسدارس واجتماهمات ختتلف حد 

ع يف املذهب الشيعي، إىل ضعيفة يف جمماالت خمتلفة وقد ، وهذه هي طبيعة التنو 

تبعماً ، ال يصح  التعماسل سع أبنماء سذهب أو تي مار بطريقٍة واحدة قلنما سرارًا بأن ه

فمات أو اعتقمادات بعضهم ، بل البد  أن نعي وجود تيمارات داخل املذاهب، لترص 

دهيم ُينسب إىل غري ، فال السلفي ة يمكن اعتبمارهما تيمارًا واحداً  فام صدر سن ستشد 

دين سنهم ما إال رفع سستوى الوعي وال سبيل أسماسن، وال الشيعة كذلك، املتشد 

حتى ال ُنطلق الكالم عىل عواهنه يف اهلواء ، وسعرفتنما ببعضنما بعضماً ، ببعضنما
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 .الطلق

وهو سن كبمار علامء ، هـ( رمحه اهلل2111وقد كمان فتح اهلل اإلصفهماين )

عن أن  ، ُسئل قبل أكثر سن قرٍن سن الزسمان، واملشهور بشيخ الرشيعة، الشيعة

ون ويعتدون عىل بعض الشيعة يف بعض سنماطق آسيما بعض أهل السن ة يقتل

تهم يف ذلك هو هنج السبماب والشتمائم واللعن الذي ، الوسطى ونحوهما وأن  حج 

وطمالب السمائل أن تتخذ احلوزة العلمي ة وسراجعهما سوقفماً ، يتخذه بعض اخلطبماء

، مم ن يفعل ذلك )سبحمان اهلل! وكأن  التماريخ يتواصل يف تكراره إعمادة نفسه(

وقد ُنرش السؤال ، فأجماب شيخ الرشيعة اإلصفهماين بجواٍب سن حوايل صفحتني

ة النجف وكمان حماصل جوابه أن قمام بتقسيم ، واجلواب يف حينه يف جمل ة در 

 :الشيعة إىل أربعة أقسمام وهم

سون عليماً عىل غريه، حسب تعبريه ،ـ الشيعة التفضيليّة 2 ، وهم الذين يقد 

ولكن هم ال يتكل مون يف اآلخرين سن اخللفماء الثالثة وال ، ويرونه األحق  بماخلالفة

 .غريهم بيشء

وهم الذين ـ إضمافًة إىل تشي ع ، بحسب تعبريه أيضماً  ،ـ الشيعة الترّبائيّة 1

، ويقطعون الصلة هبم، التفضيل ـ يقوسون بمالترب ي سن اخللفماء الثالثة األوائل

 .ويرفضوهنم متماسماً 

وهم الذين ـ إضمافًة إىل التفضيل ، بريه أيضماً بحسب تع ،ـ الشيعة السبيّة 3

 .والترب ي ـ يامرسون فعل السب  والشتم واإلهمانة بحق  رسوز السن ة

وهم الذين ُيملون عقمائد يرفعون هبما ، بحسب تعبريه أيضماً  ،ـ غالة الشيعة 4

 .أهل البيت عن حد  العبودي ة هلل تعماىل ونحو ذلك

د شيخ الرشيعة اإلصفهماين همات وسن هنما ند   بمن ُيكم عىل هذه التوج 
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داً  أو ، أو يتهم بعضهم بجرم البعض اآلخر، األربعة عند الشيعة حكاًم سوح 

ف سع بعضهم بسبب فعل فريٍق آخر سنهم داعيمًا إىل التمييز بني . ييسء الترص 

حوزه : االجتماهمات الشيعي ة )انظر نص  السؤال واجلواب بماللغة الفمارسي ة يف كتماب

د در ايراننجف وفلسفه جت ، الطبعة الثمانية، للمؤل ف الدكتور سوسى نجفي، د 

ة النجف(، 152ـ  115ص ، م1228عمام   .نقالً عن جمل ة در 

. سواء بماملعنى العمام للتشي ع أو بماملعنى اخلماص  اإلسماسي، إن  الشيعة تيمارات

ا سن هو شيعة تفضيلي ة فقط حتى لو كمانو، ولنقوهلما برصاحة، وبني اإلسماسي ة اليوم

، وإن كمان بعض خصوسهم الداخلي ني قد خُيرجوهنم سن التشي ع نتيجة ذلك، قل ة

وبني الشيعة اإلسماسي ة اليوم سن هم ، ولكن هم يرون أنفسهم سوالني ألهل البيت

همات ، تفضيلي ة وتربائي ة سعماً  ولكن هم ال يصدر سنهم أي  يشء يف حق  اخللفماء وأس 

ويرون ذلك جوهر التشي ع ، العلمي اخلمالصاملؤسنني ورسوز الصحمابة غري النقد 

فال ، ولكل  شخص سسريته وسسلكه، وحقيقته املتعمالية عن حقد التماريخ وأزسماته

واحلمال كذلك سع غريهم ، يصح  التعماسل سع الشيعة بلغة واحدة وحكٍم واحد

 .فال نطيل، كام قلنما سراراً 

 استغالل كلمات لإلصالحيني الشيعة من قبل السلفّيني  

 وآرائكم نصوصكم بعض يوّظف من هناك بأنّ  يقال فيًم رأيكم ما: لسؤالا 

 اَلعادية الفضائيّة القنوات وربًم، اَلنتديات بعض ِف نرى كًم، مرشوعه خلدمة

 السالم؟ عليهم البيت أهل َلذهب

لي  سن سوقع أن ه ، أعتقد بأن  علينما أن نتجماوز هيمنة هذا النمط سن التفكري

فتوظيف النصوص سن قبل ، سوقع أن ه غري سنتج بل سعيق بل سن، غري صحيح
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شخص ملصلحة ذاتية أو فئوية أو سذهبي ة هو أسر عمام قد ُيصل سع أي  كماتب أو 

ر أو عمامل فهما هو القرآن الكريم يذكر لنما أن  الذين يف قلوهبم ، بماحث أو سفك 

سرض وزيغ وهلم سصمالح فماسدة وسيول بماطلة يستغل ون بعض نصوصه لكي 

ُهَو الهِذي أَْنَزَل َعَليَْك الْكِتاَب ِمنُْه ﴿: قمال تعماىل، لعبوا عليهما يف سواجهة احلق  ي

ا الهِذيَن ِِف ُقُلوهِبِْم َزْيغ  َفيَتهبُِعوَن  آيات  حُمَْكًمت  ُهنه ُأمه الْكِتاِب َوأَُخُر ُمتَشاهِبات   َفأَمه

اِسُخوَن ِِف ما َتشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء الِْفتْنَِة َواْبتِ  غاَء َتأِْويلِِه َوما َيْعَلُم َتأِْويَلُه إَِّله اهللهُ َوالره

ُر إَِّله أُولُوا اْْلَلْبابالِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنها بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّنا َوما َيذه  : )آل عمران ﴾كه

5). 

أو ، ماطل أو فتنةفماآلية ال تقول بأن  سما تشمابه سن آيمات القرآن هو يف حد  نفسه ب

بل تقول بأن  الغماية التي قمام سن أجلهما اآلخرون يف ، أن  ات بماعه بماطل وفتنة

فمالنص  ، كمانت الفتنة والفسماد والضاللة، توظيفهم املنقوص للنص  القرآين

فلامذا جماء ، القرآين نفسه لطماملما كمان عرضة لتوظيف أصحماب امليول الفماسدة

 !القرآن الكريم عىل هذه الشماكلة؟

فأنت اليوم جتد أن  عرشات علامء الشيعة ، وإذا ذهبنما نماحية نصوص العلامء

السمابقني واملعمارصين وآرائهم وفتماوهيم يتم  توظيفهما يف فضمائي مات سذهبية غري 

د أن  ، شيعي ة وبمالعك  م وقعوا يف اخلطأ فيام قمالوا ملجر  فهل سعنى ذلك أهن 

ماً سن نصوصه م هنما أو هنماك خلدسة سصماحله ـ شخصمًا يريد اليوم أن يوظ ف نص 

ض للنصوص األخرى التي ال تكون ، فيقتطعه عن سمائر النصوص وال يتعر 

وا عن قول سما قمالوه؟!  لصماحله ـ وأن  عليهم أن يكف 

ثم سماذا ُيصل لو استغل  شخص يف سقمالة أو سقطع تلفزيوين نصماً هنما أو 

فهل ، اث شئنما أم أبينمارغم أن ه سهام فعلنما فهو سيعثر عىل نصوص سن الرت، هنماك
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ما سعركة يف هنماية املطماف وسهام فعلت فستجد سن  سينهمار املذهب اإلسماسي؟ إهن 

 .يشتغل عىل توظيف نصوص

ُتظى غمالبماً بقدسي ة أكرب سن قضمايما البد  هلما أن إن  قنماعتي هي أن  احلقيقة اليوم 

 .اخلالف املذهبي أو اخلالف العلامين اإلسالسي

وعلينما أن نامرسه يف فضماء ، الحتيماط حسٌن سن حيث املبدأإن ني أعتقد بأن  ا

ي كفضمائنما املعمارص وبمالنسبة يل شخصي ماً فأنما أسمارسه بمالفعل )أقول ، غري صح 

اً ، هذا لإلطالع فقط( لكن  ، وأرى رضورة اليقظة واحلذر، وأؤسن به جد 

النقدي ة االحتيماط الذي يفيض إىل سيماسة التكت م عىل احلقيقة أو تأجيل املشماريع 

ة أننما يف وضع حرج وأن نما يف سيماق رصاع ، واإلصالحي ة والتجديدي ة بحج 

سذهبي جديل أو يف سيماق رصاع فكري جديل كمالرصاع العلامين اإلسالسي أو 

فنحن بحماجة لتجماوز هذه ، هو احتيماط سرفوض، الرصاع اإلسماسي السلفي

وحيدة هي سشكلة هذه والتعمايل عن االعتقماد بأن  املشكلة ال، املرحلة متماسماً 

وإن ام هنماك ، الفضمائي مات أو هذا الشخص الذي يتصي د كلمًة هنما وأخرى هنماك

وإذا كنت أنت ترى هذه هي أعظم سشكلة فإن  ، سشماكل كبرية أخرى أيضماً 

 .لآلخرين وجهة نظر أخرى يف هذا املجمال

ركمبل لعل ه يمكنني أن أذهب إ وهو أن  سثل هذه النصوص ، ىل عك  تصو 

لريى أن  أبنماء هذا املذهب ، بعضهما قد ُُيدث انقسماسماً يف الرأي العمام املخمالف أو

وهذا سقصٌد ، وأن ه جيب التمييز بينهم، أو ذاك ليسوا بأمجعهم عىل نسق واحد

وكذلك يف سيماق ُتقيق التقمارب ، جي د أيضمًا يف سيماق إفحمام اخلصم أو إربماكه

ذا األسر بعك  استغالل الطرف وأن  علينما نحن أن نستغل  ه، بني املسلمني

 .اآلخر له



 .................................................................. 111 

إن  هذه الطريقة يف التفكري هي طريقة الزعامء العرب ـ والكالم للتمثيل فقط 

ثونما عنهما فلطماملما كمانوا يقولون بأن نما نعيش الرصاع العريب ، ـ التي لطماملما حد 

لي ة وأن  عىل كل  النماقدين ألوضماعنما الداخلي ة تأجيل اخلالفمات الداخ، الصهيوين

ي للعدو  حتى ال يستفيد العدو  سن  ن سن التصد  والنقماش الداخيل إىل حني نتمك 

ولكن سماذا أنتج هذا املنطق بعد أكثر سن نصف قرن غري تعطيل حركة ، خالفماتنما

وشيوع االستبداد؟! واإلسالسي اإلصالح والنقد والتطوير يف العمامل العريب 

ة وهكذا يف الداخل الديني أو املذهبي وسنذ يقول بعضهم بأن  علينما أن ، سد 

ألن  اآلخر قد يستفيد سن هذا ؛ نتوق ف عن النقد الداخيل أو اإلصالح الداخيل

م ، األسر ض أنصمار هذا التفكري أنفسهم للخطر يف أفكمارهم فإهن  ما عندسما يتعر  أس 

فهم عند اآلخرين ون كثرياً بام سيعكسه ترص  فعندسما يقوم شخص بنقد ، ال هيتم 

حتى ال يستفيد اآلخر سن ، ي نة يقولون له بأن  عليك أن تراعي اجلو  العمامفكرة سع

لكن هم عندسما يريدون الدعوة إىل أفكمارهم أو نقد فريق آخر يف الداخل ، كالسك

سع أن ه قد يأخذ أقواهلم ، فهم ال يأهبون هبذا اآلخر املذهبي، املذهبي خممالف هلم

ًة دسمة للنقد عىل سذهب فماهتم سماد  فعندسما تقول هلم بأن  الفعل ، هم وفريقهموترص 

ه صورة املذهب عند أبنماء املذاهب األخرى يقولون لك بأن  احلق  ، الفالين يشو 

نما سما يقول اآلخرون فهل هنتم ملما يقولونه يف الرجم يف ، جيب أن ُيت بع وال هيم 

؟ ويف غري ذلك؟ إن  علينما تقوية املذهب حتى لو كمانت هذه األسور يست غل هما احلج 

لكن عندسما يصري )الدور( إىل احلركة النقدي ة ، اآلخرون بطريقة غري أخالقي ة

ماً  وترى فيهما إصالحمًا ألوضماع املذهب ، وتبدأ تطلق أفكمارًا هنما أو هنماك تراهما حق 

ة ما أهم بكثري سن هذا الفعل أو ذاك، أو التيمار أو الفريق أو الدين عماس  ، وترى أهن 

ون كثريًا ملما سيقوله اآلخر عن املذهب، آلخرخالفمًا ملما يراه الفريق ا ، فهم هنما هيتم 
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 انتبه! ال تقل سما يمكن لآلخر أن يستغل ه لتشويه صورة املذهب!: ويقولون لك

عندسما ينشغلون هم ليالً وهنماراً يف الطعن عىل بعض الصحمابة وأسهمات 

فهم ال  ،املؤسنني ويكتبون الكثري يف هذا مم ما يستغل ه الطرف اآلخر بمالتأكيد

ينتبهون لكون بعض هذه األفكمار قد جعل سنهما الطرف اآلخر جدارًا بني 

ما عندسما نقول نحن كلمة يف ، املسلمني وبني سذهب أهل البيت عليهم السالم أس 

رون املشهد عىل أن ه تضعيف للمذهب أسمام ، نقد حديث أو فكرة م يصو  فإهن 

م قد بحيث سيستغل  اآلخرون ذلك أسمام الرأي ا، اآلخرين إلسالسي العمام! إهن 

ال يلتفتون إىل أن  أكثر املواد دسوسًة فيام ينرشه اإلعالم املذهبي املضماد  هو كلامهتم 

فماهتم التي ينرشهما ذاك اإلعالم نفسه ـ وبكل  ثقة ـ طعنماً عىل املذهب  وترص 

لكن  الصدور قد تضيق بفكرة أو سقمالة أو وجهة نظر ُطرحت سن ، اإلسماسي

نتيجة ، ضمن سسماحة ضي قة، وجرى استغالهلما هنما أو هنماك بماحث أو كماتب

 .عن سمائر النصوصـ يف الغمالب ـ برتهما 

ني أن أشري إىل أن  بعض النماس يشعر بماإلحراج سن الكشف عن  كام هيم 

رهم عن التشيع؛ حقيقة سعي نة سذهبي ة ما تبطل أو ُترج تصو  ولكن سن قمال ، ألهن 

ل اآلخرين ، لنماقد أسماسماً بأن  تصورهم عن التشي ع يؤسن به ا فعلينما أن ال نحم 

فنقد املذهب اآلخر قد يكون نقدًا هلذه الصورة عن التشي ع وقد نوافقه ، ذلك

رك الذي ال أؤسن به، فيهما فلسُت سلزسماً بأن أراعي نقده ، فإذا كمان ينتقد تصو 

 .دائامً 

وقنماعتي بأن  االستسالم للجدل ، أعتقد أن  املوضوع هو تشخيص حمالة

وتأجيل سشماريعنما النقدي ة ، ملذهبي القمائم اليوم والذي ال نؤسن نحن به أسماسماً ا

ة بينه وبني اهلل  ة ـ كل  بحسب قنماعته التي يرى أن ه سربأ الذس  واإلصالحي ة والفكري 
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فأنتم ، فيهما ـ هو استسالم سن تيمار النقد أسمام وقمائع فرضهما املخمالفون له أسماسماً 

، ونحن بماألصل سما كن ما سقتنعني به، الف املذهبيفرضتم أو سمامهتم يف هذا اخل

ل إىل هذه القنماة أو تلك سن فضمائي مات  نحن مل نكن سقتنعني بمالذهماب سن األو 

ر سن ذلك بعض الرسوز ، بريطمانيما للمشماركة يف اجلدل املذهبي فيهما وقد حذ 

ة يف حينه راسج لكن كم أنتم شماركتم هبذا اجلدل الواسع وعرب ب، الدينية واجلهمادي 

ونحن سن البداية سما كن ما سقتنعني ، حماسية عىل الفضمائي مات يف تنشيط هذا األسر

ة التخدير عىل الرأي ، بمالدخول هبذه الطريقة ملعماجلة هذا املوضوع سهام كمانت قوي 

وهو ُيسب ، لتشعره بنشوة احلرب واالنتصمار أو بأمل اخلسمارة هنما أو هنماك، العمام

ن ه خيوض سع خصمه سعركًة يريدهما خصم ثمالث وال يدري أ، أن ه خيوض سعركته

وكن ما نعترب ذلك استدراجماً للوقوع يف فخ  توتري األجواء الطمائفي ة يف ، أكرب سنهام

وسعيماً سن املطمابخ الدولي ة لطبخ املنطقة عىل ، ونقضماً لألولوي مات الزسني ة، املنطقة

ختالل كبري يف وأن  سما حصل وُيصل هو ا، نمار همادئة ترتفع وتريهتما بمالتدريج

وأن  احلرب الثقمافية املفروضة تسمح لنما بمالدفماع عن أنفسنما بطريقة ، )البوصلة(

، أخرى غري هذه الطرق احلامسي ة عرب الفضمائيمات وسواقع الشبكة العنكبوتي ة

ر رغم أن  سوقفنما هذا اعتر ، نظرًا حلسماسية الوضع احلمايل عتربه بعض وير  هُ ربر

سني ختماذالً وخيمانًة   ..للديناملتحم 

وسع هذا كل ه تريدون سن ما اآلن أن نوقف كالسنما وسرشوعنما ألجل أن  كالسنما 

 !ُيرجكم أنتم يف هذا النوع سن اخلالف املذهبي الذي ال نؤسن نحن به أسماسماً 

وعىل كل  شخص أن يقول سما يراه ، هذا املنطق أعتقد أن ه غري سليم بدرجة سعي نة

دة ينبغي سراعماهتما سع قنماعتي ـ ، احلق  سن حيث املبدأ ر ـ بوجود سسماحة حمد  وأكر 

عىل أن ، يف الكالم آخذين بعني االعتبمار خمتلف األجواء املحيطة ولو مل نؤسن هبما
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ال تسمح هذه احلدود بتعطيل سرشوعنما وحركتنما أو وضعهما يف سرحلة تأجيل أو 

 .يف الثالجة

، علم املستقبليماتلقد كن ما وسما نزال بحماجة إىل عقول اسرتاتيجي ة متلك خربة و

ة يف  لتنظر سما فمائدة سثل هذه احلروب الثقمافي ة يف املرحلة الراهنة وهي توقع األس 

جدال التماريخ لتعط لهما عن النهوض بماحلمارض؟ لو كمانت العقول االسرتاتيجي ة 

واملستقبلي ة حمارضة ونمافذة ويسمح هلما بمالتأثري لربام تم  خوض هذه احلرب 

ولكن  ، كثر خربًة وتكتيكماً وتفويتمًا للفرصة عىل اآلخرينالثقمافية بطريقة أخرى أ

العقول السيماسي ة والرباغامتية ـ بماملعنى اإلجيمايب للكلمة ـ تظل  وسط احلامس 

ر الرأي العمام سنهما إىل الصدق واحلرص واإلخالص!  أقرب إىل اخليمانة يف تصو 

ر بام أقول أي  والبد  يل أن أشري أخريًا ـ كي ال ُافهم خطأ ـ إىل أن ني ال  أبر 

ة بل إن ني أرفض متماسماً ـ ، طريقة نقدي ة لبعض القضمايما الداخلي ة املذهبية أو الفئوي 

يف سرحلتنما هذه عىل األقل  ـ سيماسة البعض التي تعتمد إطالق القنمابل الصوتية 

ر هذا األسر. أكثر ممما تعتمد املامرسة العلمي ة اهلمادئة  وال ألتم  عذراً ، إن ني ال أبر 

وإن ام أتكل م عن املبدأ يف ، هنما لكل  سن أراد مممارسة النقد بأي  طريقة كمانت

واالنتبماه لعدم التضحية بماملرشوع الفكري ُتت سثل هذه الشعمارات أو ، القضي ة

 .املخماوف

 :وخالصة فكريت

لكن ني أختلف يف ُتويله إىل عنرص سعيق ، أنما أوافق عىل سبدأ االحتيماط هنما أ ـ

 .واإلصالح والتطوير أو ألصل حري ة التعبريحلركة النقد 

ال ألن  قوهلما مل يكن ، إن  اآلخر قد يستغل  الكثري سن الكلامت هنما وهنماك ب ـ

، بل ألن ك سهام قلت فسوف جتد سن يبحث عن االستغالل يف كلامتك، صحيحماً 
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وعليك أن تكون حمتماطمًا ال أن ، يف ظل  أجواء سوتورة بماألصل وبيئة غري صحي ة

وا بكثري سن أفكمارهم ورؤاهم ، ون وسواسي ماً تك وقد رأينما وعمايشنما كثريين ضح 

وخوفمًا سن استغالل كالسهم هنما أو ، وسشماريعهم ألجل سراعماة الوضع القمائم

وال نريد أن يكون اجليل الصماعد نسخًة عن هذه ، هنماك يف الداخل أو اخلمارج

 .التجربة التي أحبطت كثريين

بل أجدين ستحف ظماً ، ر سطلق أسماليب النقد وسوضوعماتهإن  سما قلُته ال يرب   ج ـ

اً عىل بعض األسماليب ثت سرارًا عن الطرق األفضل ، جد  وقد سبق يل أن ُتد 

 .واهلل أعلم وأحكم، للنقد يف سرحلتنما الراهنة

 )الرسائل( لوالب العلوم الدينيةحول دراسة كتاب   

 الثالثة اْللقة كتايَب  ملأك َلن الرسائل كتاب دراسة ِف رأيكم ما: السؤال 

 دراسته؟ ترك إذا مهم شء الطالب والضبط؟ وهل يفوت الفهم مع والكفاية

سبق أن أوضحت سرارًا وجهة نظري يف هذا النوع سن املوضوعمات ،

وال هذه املرحلة بمالتي ، فلست سع تكثري كتب سرحلة السطوح هبذه الطريقة

، ماً ـ متمام املوضوعمات بكل  تفماصيلهماجيب أن يعرف فيهما الطمالب ـ عرضي ماً وطولي  

أسٌر كماٍف ـ وفهم واستيعماب  سع ضبطٍ ـ فدراسة الكفماية أو احللقمات الثالث 

وصح  هذا ، وإذا كمان الطمالب سيفوته يشء، للدخول يف سرحلة البحث اخلمارج

فهذا سعنماه أن ه جيب أن يدرس أيضماً الفصول ، املنطق يف التعماسل سع املوضوع

ي، هماينالغروية لإلصف وهداية املسرتشدين ملحمد تقي ، والقوانني املحكمة للقم 

وهنماية الدراية ، ورشح املعمامل للقزويني، وأوثق الوسمائل للتربيزي، اإلصفهماين

ق اإلصفهماين وغريهما سن الكتب املوسوعي ة األصولي ة الضخمة ملما فيهما ؛ للمحق 
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 .ال يف احللقماتسن سطمالب ال وجود هلما ال يف الرسمائل وال يف الكفماية و

هذه بمات يوافق عليهما اليوم فريق كبري سن العلامء التي نقوهلما ووجهة النظر 

 .واهلل العمامل، حفظهم اهلل

 ملاذا حياول رجال الدين تأثيم الناس دومًا؟!  

 آثمني الناس إِبقاء الدين رجال ُُياول َلاذا: الناس بعض يتساءل: السؤال ،

 رأسه؟ رفع هعلي يصعب باإلثم يشعر من وكّل 

فإذا كمان هنماك ، بأن  القضي ة عىل إطالقهما بمالطريقة التي ذكرمتوهما ال أعتقد

وحتى تكفري ، بعض رجمال الدين يغلب عىل خطماهبم نمط تأثيم النماس واملجتمع

فهنماك الكثري اليوم سن ، فهذا ال يعني أن  اجلميع كذلك، النماس واملجتمع أحيمانماً 

وعند ، رائعماً وستوازنماً وسوضوعي ماً يف هذا اإلطمار العلامء الذين يملكون خطمابماً 

 .مجيع املذاهب

فهل هي ، أضف إىل ذلك أن ه جيب أن ندرس حركة املجتمع اإلسالسي اليوم

ال؟ فعندسما نجد كبمائر  وحركة إيامنية تعيش التقوى وااللتزام برشيعة اهلل تعماىل أ

، العربي ة واإلسالسي ة الذنوب ترتكب وعىل نطماق واسع يف الكثري سن جمتمعماتنما

وسن املتوق ع يف هذه احلمال أن نجد ، فهذا يعني أن  هنماك الكثري سن اآلثمام التي تقع

يف خطماب علامء الدين شيئماً سن التأثيم للمجتمع ولألفراد يف هذه الظروف 

 .السي ئة

ال ، لكن  هذا كل ه ال يرب ر ُتويل نمط اخلطماب الديني إىل خطماب تأثيمي

ر النماس إال بجهن م، ثمام املجتمع واألفراديرصد سوى آ فيام ال يكشف ، وال يذك 

، عن حسنمات جمتمعماتنما وصالح أعامهلما لييُضء عىل وجود اخلري واإلسكمانمات فيهما
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وال يمر  عىل اجلن ة ، وعن العنمارص اإلجيمابي ة فيهما عىل املستوى الديني وغريه

ب النماس بفعل اخلري ازنماً يف احلديث عن اجلن ة فمالقرآن الكريم كمان ستو، لريغ 

ويف احلديث عن صفمات اجلالل ، ويف احلديث عن عقماب اهلل وثوابه، والنمار

وعلينما أن ، صفمات القهر وصفمات الرفق سما شئت فعرب  ، اإلهلي ة وصفمات اجلامل

وحمازم يف الوقت  نستفيد سن هذه التجربة املتوازنة لصيماغة خطماب ديني رحيم

 عينه.

ث عن وقد كثرت النصوص الد ينية ونصوص تراثنما اإلسالسي التي تتحد 

ة اجلماذبة فينما ، وعن ترغيب النماس يف الدين، الرفق وعن االهتامم بجمانب القو 

، لكي ُيقبل النماس عىل اإليامن بماهلل تعماىل سن سوقع شعورهم بأن  اإليامن سعمادة

كثرية ـ  فنجماح خطمابنما الديني يكمن ـ أحيمانماً ، ولي  تكليفمًا ثقيالً عىل كواهلهم

يف إقبمال النماس عىل الدين سن سوقع اإلحسماس بأن  التدي ن إنجماز وفرصة 

 .وخروج سن سشكلة نحو حلول، وسكسب ونجماح وسعمادة

ثنما عنه سراراً  وهو أن  اخلطماب الديني ، وهنماك وجٌه آخر للمشكلة سبق أن ُتد 

اليأس وال إىل بث روح ، جيب أن ال يؤد ي إىل دفع النماس لألسن سن سكر اهلل

كام وهنماك سشكلة عويصة وهي ، بل التوازن هو املطلوب هنما، فيهم سن رمحة اهلل

إن  هذه الذهنية تدفع الكثري سن رجمال الدين ، ذهنية التحريم يف العقل الديني

ذ بتحريم األشيماء واالنقبماض عن الرتخيص فيهما فتكثر ، واملتدي نني للتلذ 

رات إضمافي ة عن شبهمات وخيلق الع، االحتيماطمات عىل خمتلف صعدهما قل تصو 

وتتبلور قماعدة ، تستدعي احتيماطماً هنما أو هنماك كمان يف غنى عنهما سنذ البداية

ة ، تقديم احلظر عىل الرتخيص سن حيث ال يشعر اإلنسمان وهذا سما جيعل عماس 

وأن ه ، وأن ه تأثيم لكل  أفعمال النماس، النماس يشعرون بأن  التدي ن هو تقييد سبمالغ به
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األسر الذي خيلق شعوراً ، السي ام املعمارصة، نماه إزاء كماف ة ظواهر احليماةحذر ال ست

 .بمالقلق جتماه هذا التدي ن

 :اَلطلوب منّا اليوم هو

بل أجد نفيس أسيل أن ، عرض الدين بجنماحي الرتغيب والرتهيب سعماً  ـ 2

يكون خطمابنما الديني للمجتمعمات اإلسالسي ة )اليوم( خطمابماً أقرب إىل الرتغيب 

ألن  هذه املجتمعمات عمانت ولعقوٍد طويلة سن االستبداد ؛ ه إىل الرتهيبسن

، ة تعطيهما السكينة والراحةنوتريد فضماء آسنماً وطمأني، والقمع واخلوف والرعب

فريبطون بني ، فعلينما أن ال نجعل الدين يف نظرهما أحد سظماهر هذه األسور العنفي ة

مام وفسماد األ ، نظمة ورعب أجهزة املخمابراتالدين وبني سما رأوه سن جور احلك 

فال يمي زون بني فريضة رائعة يف اإلسالم اسمهما األسر بماملعروف والنهي عن 

 .القمعي ة يف املجتمعمات العربي ةوأجهزة األسن املنكر وبني دوريمات الرشطة 

إن  فريضة األسر بماملعروف هي فريضة الوعي واملسؤولية جتماه تراجع املجتمع 

لكن  ُتويلهما إىل فريضة رعب وعبوس وتقطيب احلماجبني ، عىل خمتلف الصعد

وإعراض عن النماس ورصف الوجه عنهم سغضبمًا وغري ذلك سن الطرق التي 

واملؤسف أن  ، هو خطأ كبري يف عرصنما احلمارض.. تنفع يف زسمان وسكمان دون آخر

ة الكثريين سن ما يرون أن  املرحلة هي سرحلة الغلظة يف التعماسل سع النماس ال الشفق

ين سن الكثري ، والرمحة دون أن يدرسوا أوضماع جمتمعماتنما املؤملة التي عمانت األسر 

 .سن الصعوبمات واملآيس

، التخفيف سن سبماق االحتيماطمات يف الفتماوى والتطبيقمات واملامرسمات ـ 1

 .والتنع م بام أحل ه اهلل لإلنسمان

والتي تعد  ـ  ،التخيل  عن قماعدة سد  الذرائع بمعنماهما السلوكي والتطبيقي ـ 3
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د الديني يف الفقه  ع املفرط ـ سن أكثر قواعد التضييق والتشد  بشكلهما املوس 

ورغم أن  بعض املذاهب ال تؤسن هبذه القماعدة التي اشتهرت بني ، اإلسالسي

إال أن  الوعي الديني يامرس هذه القماعدة كثرياً ضمن ، املمالكي ة واحلنمابلة

دة أو سن حيث ال يشع يمات ستعد   .رسسم 

فماألعراف الدينية ليست ، التمييز بني أعرافنما الدينية وقوانيننما الدينية ـ 4

فيام القوانني ، بل هي متظهرات برشي ة لتطبيق القوانني يف زسماٍن سما، قوانني سلزسة

 .هي امللزسة يف هذا اإلطمار

 أشعار بعض الشعراء واملّداحني ومسألة الغلّو  

 عليه اْلسني اإلمام تعظيم ـ ْلجل شعره ِف ما هو رأيكم بمن يقول: السؤال 

.. والصالة أكرب اهلل من أكرب، عظيم أنت حسني يا، كبري أنت حسني يا: السالم ـ

 أهل مذهب صورة لتشويه الطائفي اإلعالم وسائل عىل الشعر هذا وقد انترش

 اَلحسوبة القنوات إحدى ِف اَلّداحني بعض قاله َلا نتيجةا ، السالم عليهم البيت

 سبحانه باهلل رشك   فيها وهل العقائد؟ هذه بمثل اَّلعتقاد صّحة فًم. التشيّع ىلع

 إَّل إله َّل وقول واْلذان أكرب اهلل من أكرب السالم عليهم البيت أهل وتعاىل؟ وهل

 ما): وآله عليه اهلل صىل اْلكرم الرسول قول مع ذلك ينسجم وكيف والدين؟ اهلل

 إَّل اهلل(؟ إله َّل مثل قبيل القائلون قال وَّل قلت

ووجدت أن  ، لقد سبق يل أن تمابعت هذه القضي ة واجلدل الذي وقع فيهما

، وهذا غري صحيح، بعض النماس فهم سن هذا الشعر أن  احلسني أكرب سن اهلل

فمن يستمع هلذا الشعر يعرف أن ه ال يريد أكثر سن كون قضي ة احلسني واإلسماسة 

، صن ف يف ضمن الرشك أو الكفر بماهلل تعماىلوهذا ال ي، أكرب سن الصالة واألذان
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وقد ، وال ينبغي التهويل يف األسور كثريًا ألغراض سيماسي ة أو سذهبي ة أو طمائفي ة

رأينما عرشات احلماالت التي سن هذا النوع يصمار إىل تصوير األسور فيهما بطريقة 

هذا  سن هنما فال أجد أن  ، تشوهيي ة أو سبمالغ هبما بحيث خترج عن وضعهما الطبيعي

املقطع سن الشعر تعبرٌي عن كون احلسني أكرب سن اهلل أو كونه رشيكماً هلل تعماىل يف 

 .خلقه أو تدبريه أو غري ذلك والعيماذ بماهلل

إن ام ينطلق سثل هذا الشعر سن ثقمافة سوجودة عند كثري سن الشيعة يف تقديم 

م قضي ة النب، قضي ة اإلسماسة عىل سمائر الفروع الفقهي ة وة عليهما عند مجهور كام تتقد 

فماإلسماسة أفضل سن الصالة والصوم واحلج  واخلم  والزكماة والعمرة ، املسلمني

ة سقمارنًة بأكرب الفروع الرشعي ة ، وغري ذلك وهي أعظم سما نودي به يف األس 

م بشكٍل تلقمائي عمادًة ، العملي ة بل قد اعتربهما بعضهم سن أصول الدين التي تتقد 

وهذا الرأي هو الذي يريد ،  الدين اإلسالسي نفسهعىل الفروع العملي ة يف

وال يريد أن يقول بأن  احلسني أكرب سن كلمة التوحيد يف ، الشماعُر أن يعرب  عنه

بل يريد أن يقول بأن  ، وال سن الرسمالة التي ننطق هبما يف األذان واإلقماسة، األذان

، أكرب سنهام واحلسني، األذان والصالة مهما شعمار العمل الصمالح يف اإلسالم

 .بوصفه رسزًا لإلسماسة بكل  قضمايماهما الكربى التي يؤسن هبما الشيعة

وهي فكرة أن  اإلسماسة أكرب سن ، ينتقل املوضوع هنما إىل أن  هذه الفكرة، نعم

تهما هي فكرة غري صحيحة؟ فمن  وهل هي فكرة صحيحة أ، فروع الدين برس 

، للنصوص القرآني ة واحلديثية حق  فريق أن  يقول بأن  هذا املفهوم خماطئ وسنماٍف 

أو كام كمان يقول أبو الفضل ، انطالقمًا سن فهمه للنص  الديني بمجمل أطرافه

الربقعي ـ فيام ينسب له ـ بأن  اإلسماسة طريق للدين وتعريف به وليست جزءًا سنه. 

وسن حق  فريٍق آخر أن جيتهد فريى أن  اإلسماسة أعظم سن خمتلف الفروع الفقهي ة 
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، وينطلق يف ذلك سن نصوصه التي يؤسن هبما، ة والشعمائري ة يف اإلسالموالعملي  

 .وسن فهمه ملجمل أطراف النص القرآين واحلديثي يف هذا السيماق

لكن ه ال يمت  بصلة ، وال أريد أن اُبدي فيه اآلن رأيماً ، وهذا اخلالف سرشوع

أو نحماول أن ، لقضي ة الرشك والتكفري حتى نامرس هتييجمًا كبرياً للنماس يف ذلك

بحيث ، أكرب والصالة، احلسني أكرب سن اهلل: وهي، نقرأ الشعر بطريقة أخرى

وكل  ، فإن  الشعر لي  كذلك؛ يكون املعنى أن  احلسني أكرب سن اهلل وسن الصالة

 .سن يسمعه يعرف هذه احلقيقة بوضوح

ه ذه بل مه ي أن ننتقل سن ه، ولي  مه ي هنما أن أدافع عن هذا الشعر أو أفرس 

 :إىل وعي سنهج يقوم عىل، احلمادثة / املفردة

أو تقديمه بصورة غري ، عدم اقتطماع النصوص هبدف تعظيم النص  املقترطرع أ ـ

 .وهي عملي ة متمارسهما الكثري سن املذاهب عمادًة يف حق  بعضهما، دقيقة

إبعماداً للنف  عن اهتمام النماس ؛ محل املسلم عىل التفسري األحسن لكالسه ب ـ

ة، أو بمالرشك بمالكفر وسما ، فماالستعجمال يف االهتمام سشكلة عظيمة ابتُليت هبما األس 

نعم لو كمان النص  ، دام هنماك حممل يف هذا النص أو ذاك فال بأس بماختيماره

 .واضحماً فلكل  إنسمان احلق  يف احلكم عليه

ولست أرفع التهمة عن بعض النماس الذين أعتقد شخصي مًا بأن  يف كالسهم سما 

سواء قصدوه أم مل يقصدوه )دون أن ، ر أو الرشك هنما أو هنماكظماهره الكف

ب نفيس يف احلكم عىل دينهم( بل أقصد إىل أن نرتي ث كثريًا يف هذا ، أنص 

، ونلتم  املعماين األحسن واألبعد عن الشبهة يف فهم كالم املسلمني، املوضوع

، ذه الكلامتولو رأينما يف كالسهم سما فيه شبهة فماألفضل أن نعظهم بتجن ب سثل ه

قبل أن نرسع إىل اهتماسهم بمالرشك عىل أسماسهما سع إسكمان محلهما عىل سعنى ال ينمايف 
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 .التوحيد

وقد انتهى زسن الرس  والعلن يف كثري ، أن نعرف أن نما اليوم يف عمامل سفتوح ج ـ

وأن ك عندسما تكون يف جملٍ  هنما أو هنماك فإن  الكثريين يرصدون سما ، سن األسور

فهذه حقيقة قماطعة ، ترصد أنت نفسك ومجماعتك سما يقولون تقول أكثر ممما

وسماعد ، واضحة جتل ت خالل العقود الثالثة األخرية يف رصاع املذاهب فيام بينهما

ر وسمائل التواصل وهذا يعني أن  الكالم الذي ، عليهما انفجمار املعلوسماتية وتطو 

راً سن حصول حذ؛ ُيتمل أكثر سن سعنى ينبغي ـ قدر اإلسكمان ـ السعي لتجن به

 .نتيجة الشحن الطمائفي القمائم يف املنطقة، فهوم سغلوطة له

ولكن  اآلخر يريد االهتمام كيف شماء  ،نعم لو كمان الكالم واضحمًا جلي ماً 

لكن سما داست بعض الكلامت ، فال ضري وال تثريب عىل قمائل الكالم.. واالفرتاء

فماألحسن ، سشكلةً  وقد خيلق، وأحد وجوههما سلتبٌ  ، ُتتمل وجوهمًا يف املعنى

حذرًا سن أن ُيفهم اإلنسمان خطأ عىل سستوى سوضوع التكفري ؛ جتن ب ذلك

 .واإليامن ونحو ذلك سن القضمايما الفمائقة احلسماسية واألمهي ة

وسن هنما دعويت للكثري سن الشيعة والصوفي ة والسلفي ة أن يتجن بوا التبماس 

ةالكلامت يف تعمابريهم يف هذه املرحلة اخلطرة سن عم كام أدعو ـ بصفتي ، ر األس 

سسلاًم سن آحماد املسلمني ـ املرجعيمات الدينية يف املذاهب املختلفة لوضع حد  

ي أي  كمان للتعبري عن قضمايما املذهب بطريقة سلتبسة وخطرة وقد  لفوىض تصد 

وإن ام أن ، وال أعني بوضع احلد  سنع النماس أو حجز احلريمات، جتر  سشماكل كبرية

ت الدينية عن رؤيتهما الواضحة الرصُية يف الكثري سن هذه تعرب  املرجعيما

تمًا الفرصة عىل سن يريد ، املواضيع امللتبسة ويكون هذا التعبري ُسفصحمًا وسفو 

استغالل مجلة هنما أو هنماك أو توظيف تعبري هنما أو هنماك يف أغراضه الشخصي ة أو 
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ماً يف هذا املذهب أو أو الرتويج لتعبري هنما أو هنماك ال يشك ل أسماسماً ، الفئوي ة فكري 

ويتم  العمل عىل الرتويج اإلعالسي ملواقف .. ذاك وإن ام هي تعمابري دخيلة عليه

وعدم ترك املنرب اإلعالسي هلذا املذهب أو ذاك ، املرجعي مات الديني ة يف هذا املجمال

احني واخلطبماء فقط سع حق  هؤالء املحفوظ يف نشماطماهتم ، بيد الشعراء واملد 

فمالعلامء واملفك رون سن وظيفتهم التي أسرهم اهلل هبما ، جزاهم اهلل خرياً الكريمة 

ر سن  تصويب األخطماء وجرأة اإلفصماح عن احلقيقة وعدم اخلوف غري املرب 

ة( النماس ألن  هذا األسر قد يفيض بمرور الوقت إىل )عوممة( أهل ؛ )عماس 

تهم إذا صح  التعب، االختصماص )عوممًة( ، ريبدل )خوصصة( مجهور النماس وعماس 

ني أنفسهم وهم ال يشعرون بام طرأ عليهم سن التفكري  تستحكم يف املختص 

 .)العواسي(

كام أهيب بمالعلامء والعماسلني واملؤسنني كماف ة أن يبدوا حسماسية حممودة جتماه 

سون سن األفكمار أو ، قضي ة األلوهي ة والتوحيد وأن ال هيدروهما بحيث ال يتحس 

فمالتوحيد أكرب قضمايمانما ، التي قد تقرتب سنهما بطريقة سلبي ةاملسلكي مات أو األقوال 

وااللتفماف عىل هذه القضي ة أو متييعهما بتحويلهما إىل قضي ة نظري ة رقمي ة ، الدينية

 .بعيدة عن السلوك واملشماعر شكٌل سن العدوان عليهما ديني ماً 

والعجيب أن  بعضنما يتحس   سن كلمة بسيطة قد ُتطلق هنما أو هنماك تتصل 

لكن ه ال ُيبدي أي  حسماسية جتماه التبماس سما قد يتصل بقضي ة ، بشأن سذهبي

ًا خيرج للنماس  اٍح سشهور جد  التوحيد! فقد ال ُيبدي بعضنما حسماسية جتماه سد 

بل يكون ذلك نماجتمًا سنه عن هيجمان العماطفة ، )وقد ال يكون قماصدًا ذلك جداً 

ل ، إال زينب()ال إله إال الزهراء( أو )ال إله : الشديدة( فيقول وقد جتد سن يتأو 

ُل له تعمابريه وينتقد  يه هلذه هذا املتأو  سرجعماً كمالشيخ سكمارم الشريازي لتصد 
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الظماهرة )برصف النظر عن اجلدل الذي صماحب املوضوع فيام قيل عن احلكم 

لكن ه يتحس   للغماية مم ن يقول ـ وهو الدكتور .. بكفره سن قبل املرجعي ة الدينية(

فقد تعبت ، ال جتعلوا كل  أي مام السنة حزنمًا وعزاءً : ور ازغدي ـحسن رحيم ب

رغم أن  رأي ازغدي سبق أن صدر سما يؤي ده تقريبماً قبل ، النماس وسل  الشبماب سن ما

، عمام أو عماسني سن قبل املرجع الديني السيد سوسى الشبريي الزنجماين حفظه اهلل

ن أو عرشيمات احلزن التي عندسما اعرتض سامحته عىل تكثري سشماريع أسمابيع احلز

راً يف غري سكمان  .راجت سؤخ 

ال ينبغي ألي  حرب سذهبية أو طمائفي ة أن تفرض علينما ـ سن حيث ال ، نعم

نشعر ـ تراجعماً عن االهتامم بقضي ة التوحيد التي ترجع إليهما أعظم قضمايما الدين 

ان كام يقول العالسة الطبماطبمائي رضو، يف الفكر والسلوك والعمل واإلحسماس

 .اهلل تعماىل عليه

 واملواقف منها توّورها تارخيها: (..األلقاب )آية اهلل العظمى  

 ما رأيكم باْللقاب العلًمئيّة كآية اهلل وآية اهلل العظمى؟: السؤال 

 سة الدينية عند املسلمني يمكن أن دراسة ظماهرة األلقماب العلامئية يف املؤس 

ة زوايما  :وف أطل  عليهام بماختصمارأبرزهما زاويتمان س، تكون سن عد 

 نظرٌة عابرة، التوّور التارخيي لظاهرة األلقاب  

بمعنى ستى ظهرت هذه املصطلحمات؟ ، وهي الزاوية التمارخيية :الزاوية اْلوىل

راهتما؟ وسوف اُشري لذلك بشكل بمالغ  وكيف تم  تداوهلما؟ وسما هي تطو 

 .لصغريةألن  املقمام ال يسمح بمالدخول يف التفماصيل ا؛ االختصمار
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ة األوىل مل تشهد ظهور هذا النوع سن  املعروف أن  القرون األربعة اهلجري 

الرجمال والرتاجم القديمة الفهمارس وبل إن  سراجعة كتب ، األلقماب إال نمادراً 

وكتب اجلرح والتعديل تعطي نوعمًا آخر سن األلقماب أو التوصيفمات التي كمانت 

يف ال عىل سستوى لقب يسبق االسم وغمالبماً سما تطلق يف سنماخ سن التوص، ُتطلق

ث، العمامل، الشيخ: فنحن نجد أوصمافمًا وألقمابماً سن نوع، عمادةً  ، الفماضل، املحد 

وجه ، شيخ األصحماب، الرشيف، رفيع املنزلة، القمايض، جليل القدر، الثقة

م، الرئي  األقدم، األصحماب عظيم املكمان ، قمايض القضماة، نقيب العلامء، املقدَّ

 ..يف الطمائفة

ولعل  ذلك ، ومل تكن تستخدم األلقماب يف الغمالب قدياًم هبذه الطريقة اليوم

فتجدهم يربطون الشخص بصفٍة ، ألن  العرب تعرف الكنية واللقب بمعنى آخر

، جسدية أو سكماني ة أو سهني ة أو قبلي ة أو عشمائري ة أو دينية أو سذهبي ة أو نحو ذلك

ما، واألعشى، واألخفش، فتجد اجلماحظ اق، واحلداد، روالنج  ، والعالف، والور 

، والبحراين، والفماريس، والشماسي، واخلراسماين، والطمائفي، والكويف، والبرصي

ي ، واحلنبيل، واملمالكي، وجتد الشمافعي، واملرصي، واملدين أو املديني، واملك 

، واهلماشمي، والقريش، واألسدي، وترى التميمي، والشيعي، واحلنفي

، والشيبماين، والعبدي، والثقفي، والكندي، طميوالفما، والعلوي، واألسوي

 .وغري ذلك، والطرابليس، واألزدي

فلم تكن تلك األلقماب التي نشهدهما اليوم رائجًة وال ظماهرة يف احليماة العلمي ة 

: وغماية سما كنت جتد ربط الشخص بمهنته الديني ة حيث يقمال، واالجتامعي ة

ث، الفقيه، املجتهد، املفتي، الواعظ، اخلطيب، القمارئ ، الفيلسوف، املحد 

خ(، املتكل م مابة، األخبماري )املؤر   .ونحو ذلك، النس 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 111

بدأت تظهر ألقماب كمانت ، ويف النصف األخري سن العرص العبمايس الثماين

اً  دين جد  ة ، حمدودة للغماية وسقترصة عىل أشخماص حمد  فظهر لقب )حج 

ماً به وا، هـ(727اإلسالم( الذي ربام اختص  بأيب حماسد الغزايل ) ستمر  خمتص 

، ويبدو أن ه مل ُيستخدم هذا اللقب قبل الغزايل إطالقماً ، لقرون يف الوسط السن ي

ق( الذي اشتهر ، كام لقب )إسمام احلرسني( الذي اختص  بماجلويني ولقب )املحق 

ة حمال ظل  هذا الوضع حمدوداً ، بني اإلسماسي ة لنجم الدين احليل   لكن عىل أي 

ستوى األلقماب التي ظهرت فيام بعد أبداً وال إىل نسبة وال يصل إىل س، للغماية

 .شيوعهما

 األلقاب يف عصر العالمة احلّلي

شهدنما ، يف عرص السلطمان خدابنده، هـ(517وسع جميء العالسة احليل  )

إطالق لقب )العالسة( عليه )وبعضهم يطلق لقب العالسة عىل ابن خلدون 

سمان بداية إطالق هذا اللقب عىل احليل  أو واملسألة ُتتماج لتتب ع تمارخيي يف ز، أيضماً 

إال ، وهو اللقب الذي ظل  يالزم احليل  عند اإلطالق إىل يوسنما هذا، ابن خلدون(

وهو ، أن  اجلديد سع احليل  هو ظهور نوع جديد سن األلقماب مل يسبق له سثيل أبداً 

 إىل أن، دةحيث اختص  به العالسة احليل  لقرون عدي، لقب )آية اهلل يف العماملني(

رًا كام سنشري ل الوضع سؤخ  إن  لقب )آية اهلل( مل يطلق بعد احليل  : ويقمال، ُتو 

 .ثم انحرص هبام حتى هنمايمات العرص القماجماري، سوى عىل السيد بحر العلوم

سثل لقب ، ُيشمار إىل أن  هنماك ألقمابمًا اشتهرت يف حق  أشخماص بعد وفماهتم

ولقب )ثقة اإلسالم( الذي ، لطربيس)أسني اإلسالم( الذي ُعرف به الشيخ ا

ولقب )الشيخ الصدوق( الذي عرف به ابن بمابويه ، عرف به الشيخ الكليني
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ي قني( الذي عرف به ابن العالسة احليل  ، القم  ولقب )الشهيد ، ولقب )فخر املحق 

ولقب )املحقق الثماين( الذي ، الثماين( الذي ُعرف به الشيخ زين الدين اجلبعي

ولقب )الفماضل( الذي عرف به الشيخ اهلندي ، لكركيعرف به الشيخ ا

ولقب )شيخ الطمائفة( الذي عرف به الشيخ أيب ، اإلصفهماين والشيخ التوين

 .وغري ذلك كثرٌي سعروف، جعفر الطويس الحقماً 

 توّور ظاهرة األلقاب يف العصر الصفوي

ظهرت سصطلحمات جديدة وألقماب بماتت ختص  ، ويف العرص الصفوي

دة سقماسمات دينية سثل لقب )شيخ اإلسالم( الذي كمان يعرب  عن املنصب ، حمد 

 .الديني األعىل يف الدولة الصفوي ة

يرى بعضهم أن  كلمة شيخ اإلسالم أطلقت قبل العرص الصفوي أحيمانماً و

، عىل الفخر الرازي واخلواجة عبد اهلل األنصماري وأيب العبماس الرسخيس

فة يف القرن ا  .لرابع واخلماس  اهلجريوتفماعلت كلقٍب بني املتصو 

فر العرُص الصفوي أيضماً سنصب ولقب رر . وصدر الصدور، ـ الصدر 2: وعر

ـ جمتهد  1: وبدأنما نشهد توصيفمات وسنماصب سثل. وغري ذلك، ـ سالبمايش 1

ـ  5. ـ فريد عرصه 1. ـ خماتم املجتهدين 7. ـ أفضل علامء عرصه 1. الزسمان

ـ  22. ـ دليل اإلسالم 22. العلامء ـ عالسة 1. ـ رئي  العلامء 8. وحيد قرنه

ة اهلل  .ـ ثقة اإلسالم وغري ذلك 21. ـ سعتمد اإلسالم 21. حج 

وإىل جمانب هذه األلقماب ظهرت توصيفمات قريبة سن هذا النوع سن التعمابري 

س 21: سن نوع ـ  27. وهو اللقب الذي أطلق عىل املحقق األردبييل، ـ املقد 

ق النراقي، املال ـ املوىل أو 21. سلطمان العلامء ، وقد ُاطلق هذا اللقب عىل املحق 
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ني( والفيض  وصدر الدين الشريازي )والذي ُاطلق عليه أيضمًا لقب صدر املتأهل 

 .الكماشماين وغريهم

السيام ، بل تعمارفت يف الوسط الصويف بعض األلقماب أيضماً يف هذا العرص

ت واأللقماب يف ـ خليفة اخللفماء )انظر حول املنماصب واملقماسما 25: سثل لقب

راهتما صفويه در عرصه دين وفرهنك ، رسول جعفريمان: العرص الصفوي وتطو 

سه اي بر سنماسبمات دين ، وأيضماً هماشم آقماجري؛ 172ـ  212: 2وسيماست  سقد 

 .الطبعة الثمانية(، 121ـ  771: ودولت در إيران عرص صفوي

 بالقفزات النوعّية يف ظاهرة األلقا، العصر القاجاري وإ ى اليوم

ر حمدوٍد وستنمامٍ  حتى هنمايمات العرص ، واستمر  الوضع عىل هذه احلمال بتطو 

ل سن القرن العرشين فخالل العقود األخرية سن العرص ، القماجماري يف الربع األو 

القماجماري ظهرت فجأة سلسلة التوصيفمات التي مل تكن سسبوقة هبذه الطريقة 

ة ـ بعد احليل  وب، سن قبل ل سر  حر العلوم ـ لقب )آية اهلل( حيث استخدم وألو 

وملزيد متييز ظهر أيضماً لقب آية اهلل يف ، ليصبح لقبماً شمائعمًا وعماسماً يف تلك الفرتة

 .وآية اهلل املعظ م، وآية اهلل األعظم، وآية اهلل يف األنمام، الورى

ة اإلسالم : وإىل جمانب هذه األلقماب ظهرت األلقماب األخرى سثل حج 

 ..و، وإسمام املل ة والدين، وشم  الواعظني، واملسلمني

ة سع ، لكن  املؤرشات تبدي أن  هذه األلقماب تراجعت قليالً  لتعود وتظهر بقو 

، والسيد حمسن احلكيم يف العراق، سرجعي ة كل  سن السيد الربوجردي يف إيران

ة كام يقول العالسة ، وذلك يف أواسط القرن العرشين ل سر  حيث ُاطلق ـ وربام ألو 

 .)آية اهلل الكربى(و   الدين ـ لقب )آية اهلل العظمى(حممد سهدي شم
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واليوم ـ وخالل العقود القليلة األخرية ـ نجد الكثري سن األلقماب حمارضًة أو 

ة اإلسالم )وكثرياً سما تطلق ـ السيام يف العرف  1. ـ فضيلة 2: شمائعًة سثل ـ حج 

عىل خالف ، يةاإليراين ـ عىل صغمار الطالب الذي مل يبلغوا رتبة علمي ة عمال

استخدام هذه الكلمة قدياًم سع أيب حماسد الغزايل حيث كمانت تعني سعنى عماليماً 

اً كام رأينما ونجد يف . ومل تكن تطلق سوى عىل املرجعي مات الدينية االبمارزة، جد 

االستخدام اإليراين اليوم سما جيعل هذه الكلمة تطلق عىل شخص عمامل وفماضل يف 

م احلوزة العلمي ة لكن ه غري فكأن  كلمة ، بمعنى ال يرتدي لبماس علامء الدين، سعم 

م يف بعض األعراف( ة اإلسالم واملسلمني ختتص  بماملعم  ـ حجة اإلسالم  1. حج 

ـ  5. ـ زعيم احلوزة العلمي ة 1. ـ آية اهلل العظمى 7. ـ آية اهلل 1. واملسلمني

لكن هما يف ، مالعالسة )وهي كلمة تطلق بمعنى خمف ف يف التداول العريب اليو

فيكون أرفع شأنماً ، التداول الفماريس تقترص عىل الشخص اجلماسع للعلوم املختلفة

بل عىل ، وهلذا ال يطلقوهنما عىل أي  عمامل ولو كمان فقيهماً ، سن غريه سن هذه النماحية

علامء جماسعني وسوسوعي ني يف سعرفتهم سثل العالسة الطبماطبمائي والعالسة حممد 

وأصل الكلمة يف العربي ة صيغة . املجليس وغريهم تقي اجلعفري والعالسة

ـ الفماضل أو  1. ـ السامحة 8. وتعني الرجل كثري العلم(، سبمالغة سن العلم

. ـ املرجع الديني 21. ـ املرجع 21. ـ املجتهد األكرب 22. ـ املفتي 22. الفضالء

ستماذ الفقهماء ـ اُ  25. ـ اإلسمام 21. ـ نمائب اإلسمام 27. ـ املرجع الديني األعىل 21

ـ القبلة والكعبة )وصفمان  21. ـ أستماذ الكل  يف الكل   28. واملجتهدين

ـ  12. يستخدسمان يف بماكستمان عىل سما سمعنماه سن بعض العلامء البماكستمانيني(

كام يذكره غري واحد ، وربام يكون أصلهما سن كلمة )آقما خواند(، اآلخوند

وقد ، فمن يقرأ ويتعل م فهو آخوند، بمعنى أن ه سي د قرأ وتعل م، كمالشيخ املطهري
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لراًم له تقريبماً الشيُخ حممد كماظم  اشتهر هبذا اللقب ـ أي اآلخوند ـ حتى صمار عر

وهو لقب ، ـ األوحد 12. اخلراسماين صماحب الكتماب الشهري كفماية األصول

وهو اللقب الذي عرف به الشيخ ، ـ الوحيد 11. عرف به الشيخ األحسمائي

دـ امل 11. البهبهماين د الشريازي، جد  ، وهو لقب أطلق عىل كثريين سثل املجد 

ر د رضما املظف  ة 17. ـ سرجع املسلمني 11. والشيخ حمم  ـ الفقيه  11. ـ احلُج 

ـ  12. ـ ويل  أسر املسلمني 11. ـ السيد القمائد 18. ـ السيد الويل 15. األورع

لرم واألعالم 12. األستماذ األعظم والعالسة األفخم . ـ سي د الطمائفة 11. ـ العر

ـ العمامل  17. ـ آية اهلل يف األرضني 11. ـ قدوة الفقهماء وقدوة املجتهدين 11

 ..ـ خماتم الفقهماء واألصولي ني 11. الرب ماين والفقيه الصمداين

وسن يراجع جيد الكثري سن سثل هذه األلقماب التي تتفماوت يف حجم شيوعهما 

شفماهماً أو عىل أغلفة الكتب أو ويف إطالقهما عىل أصحماهبما ، يف العرص احلمارض

 .تداوالً 

فماستخدسوا يف إطمارهم ألقمابماً كثرية ، ومل يبتعد العرفماء عن هذه التوصيفمات

والعمارف ، وجماسع املعقول واملنقول، وقطب دائرة اإلسكمان، سثل صدر املتأهلني

ه، والسمالك الواصل، الكماسل وخماتم األوليماء ، احلكيم اإلهليو، واحلكيم املتأل 

 .ذلك الكثري وغري

 ظاهرة األلقاب يف الوسط السّني

، بل شهد السن ة شيئماً سن هذا القبيل، مل يقترص أسر هذه األلقماب عىل الشيعة

، فمنذ العبور سن عرص الغزايل بدأنما نجد ألقمابمًا كثرية سثل برهمان املل ة والدين

شيد ور، وسفتي الديمار، واجلهبذ، وشم  الدين، وتماج اإلسالم، وشيخ اإلسالم
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وقد تعماظم هذا ، وغري ذلك كثري، وسيف الدين، واإلسمام، وعز الدين، الدين

اً  وكمان سن األلقماب الكبرية التي أطلقت ، األسر يف العرص العثامين بشكل كبري جد 

، هـ(272والذي استخدم يف حق  أيب حنيفة النعامن )، اإلسمام األعظم: لقب

الالفت أن  العثامنيني يطلقون عىل وسن . وإليه تنسب األعظمية اليوم يف العراق

علاًم أن  اإلسماسي ة تستخدم لقب الشيخ ، رئي  الوزراء لقب الصدر األعظم

هـ( الذي تويف يف 2182األعظم وتريد به يف الغمالب الشيخ سرتىض األنصماري )

وقد سبق يل أن قرأت لبعض سن كتب سن أهل السن ة حول . العرص القماجماري

 .وذلك يف بعض املقماالت الصحفي ة، سة الدينية السني ةفوىض األلقماب يف املؤس  

، وسريزا، سري: سثل، ُيشمار إىل أن  هنماك سما يرتبط أيضمًا بألقماب السمادة

وقد كتب صمادق احلسيني اإلشكوري كتمابمًا صغرياً ، والسي د، وأسري، والرشيف

رشح فيه سعماين وتماريخ هذه األلقماب ، سستقالً ُتت عنوان )ألقماب السمادة(

 علاًم أن  هنماك سن يتحف ظ حتى عىل إطالق لقب )السيد(. فلرياجع، ملشمار إليهماا

، إذ يف ذلك طبقي ة غري سرغوبة يف اإلسالم؛ )الرشيف( عىل الساللة اهلماشمي ةو

وكأن  اآلخرين عبيٌد هلؤالء السمادة واألسراء الذين سما أخذوا سيمادهتم بمالرضورة 

لم والعمل الصمالح ـ سعيمار تفماضل النماس ومهما ـ أي الع، سن علٍم أو عمٍل صمالح

كام أن  تعبري . كام نطق به القرآن الكريم وجماءت به السن ة الرشيفة، عند اهلل تعماىل

م ليسوا برشفماء وهلذا ، )الرشيف( يعتربه بعضهم غمزًا بأنسماب النماس وكأهن 

ل بعضهم إطالق لقب اهلماشمي عىل املنتسبني للساللة النبوية أو اهلماشمي   ، ةيفض 

ولو عن حبٍّ للنبي  وحسن ني ٍة جتماهه ، ويرون أن نما ـ بام صنعنماه سن ألقماب هنما

وجتماه أهل بيته ـ ابتعدنما كثريًا عن سعمايري اإلسالم وأصوله الصمارسة يف بنماء 

وجعلتنما العمادُة ال نشعر بقبح سما ، حتى لو اعتدنما عىل ذلك، املجتمع اإلسالسي
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 .ته ملقماصد الرشيعة اإلسالسي ةوخممالف، نقوم به ونامرسه يوسي ماً 

 وجهات نظر، الدور املسيحي ودور الثقافة الفارسّية والرتكية يف ظاهرة األلقاب

وهنماك وجهة نظر تعزو هذا الفضماء سن األلقماب الضخمة إىل الثقمافة اإليرانية 

وهلذا نجد أن  هذه العنماوين الكبرية ال تقترص عىل رجمال الدين يف ، والرتكي ة

، كمالصدر األعظم، بل نجدهما يف املنماصب السيماسية أيضماً ، ثقمافتنيهماتني ال

وكلمة سمايه خدا )ظل  اهلل( وسما يف ، والدولة العلي ة العثامني ة، والبماب العمايل

مام يف إيران  .سعنماهما كمانت تطلق حتى زسن الشماه حممد رضما هبلوي عىل احلك 

ة سن يرى أن  القضي ة سرتبطة أيضماً ارتبماطماً وثيقماً  بمالتأثر بماملسيحي ة  وثم 

واملسيحي ني وحمماولة جمماراهتم أو حمماكماهتم يف تعبري سثل )ظل  اهلل واحلرب األعظم 

فماأللقماب يف ، وذلك بعد انتهماء احلروب الصليبي ة، وقداسة البمابما( وغريهما كثري

سة الدينية املسيحي ة هلما تماريخ عريق وهنماك سن يرى أن  الدخول يف بمازار ، املؤس 

جماء عىل إثر التداخل واالنفتماح املتزايدين سع املسيحية يف القرون  األلقماب

حت ى أن  بعضهم رأى أن  كلمة )روحماين ـ روحماني ت( التي تعرب  يف ، األخرية

سة الديني ة ما ، اللغة الفمارسي ة عن رجمال الدين واملؤس  هي كلمة سن املمكن أهن 

سة ال؛ ُاخذت سن املسيحي ة دينية بماملجمال الروحماين ملما فيهما سن ربط املؤس 

فكلمة روحماين يف اللغة الفمارسية ال تعني سما نفهمه سنهما يف اللغة ، والروحي

ر ومل يكن سستخدسماً يف ، بل تعني رجل الدين، العربي ة اليوم وهذا املصطلح ستأخ 

إذ قبله كمان يطلق عىل رجمال الدين عنوان ، جممال رجمال الدين قبل قرن ونصف

لكن ونظرًا للنزعة الروحماني ة يف املسيحي ة سن املمكن أن ، مالعلامء أو أهل العل

األسر الذي ُيتماج إىل دراسة تمارخيي ة ، يكون قد حصل تأث ر سعني  يف املوضوع
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زة وستأيت اإلشمارة بعون اهلل إىل كالم الشيخ املطهري والسيد البهشتي يف ، سرك 

 .هذا املجمال

 ف العريفظاهرة األلقاب بني السمة الرمسّية والتوصي

والبد  يل أن أشري هنما إىل أن  أغلب هذه األلقماب ال متنح بطريقة رسمي ة يف 

سة الدينية فلي  هنماك صك  يصدر ، بل تستخدم بطريقة عرفي ة غمالبماً ، املؤس 

وال ، بكون شخص سعني  آخوند أو سرجع ديني أو سرجع ديني أعىل أو غري ذلك

دة عىل الطريقة  هي شهمادات رسمي ة متنح لشخص نتيجة وصوله ملرحلة حمد 

سمات العلمي ة واجلماسعي ة األخرى يف العمامل بل ، األكماديمي ة التي ُيعمل هبما يف املؤس 

ة القمانون الرسمي أحيمانماً  وهلذا جتد أن ه سن املمكن أن ُيطلق ، هو ُعرف ُيظى بقو 

والعك  هو ، عىل شخص أن ه )آية اهلل( وهو ال يستحق  هذا اللقب أسماسماً 

 .حالصحي

كام والبد  يل أن أشري أيضماً إىل أن  هذه األلقماب بماتت اليوم جزءًا أسماسي مًا سن 

ففي إيران سثالً قد ُيفهم عدم سنح ، العرف الدبلوسمايس واألديب يف الثقمافة الدينية

فكلمة ، قد يفهم نوعمًا سن اإلهمانة، لقب آية اهلل ملرجٍع وأنت تكتب بحثمًا سعي نماً 

فمثالً يف بعض ، بل هذا قد جتده عند غري رجمال الدين، يالسيد أو الشيخ ال تكف

قد ، ومل تقل املعل م رشيعتي أو الدكتور رشيعتي، رشيعتي: األوسماط إذا قلت

وهذا أيضمًا سوجود يف بعض األوسماط غري ، يفهم ذلك انحيمازاً أو تعريضماً 

ك ويفهمون ذل، فقد يتحس   بعض النماس، السيد اخلميني: فلو قلت، اإليراني ة

: وهكذا لو قلت، اإلسمام اخلميني: إذ املفروض أن تقول؛ عىل أن  لديك سوقفمًا سنه

سون سن حذف اللقب، ذهب اخلوئي إىل كذا وكذا ويرون ذلك ، فقد يتحس 
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ة، رضبمًا سن التوهني  .وهذا أسر حصل سعي شخصي ماً سرات عد 

رت هي األخرى، وإىل جمانب األلقماب عت وتطو   ،فإن  لواحق األسامء تنو 

، وسد  ظل ه العمايل، وسد  ظل ه الوارف، ودام ظل ه العمايل، وسد  ظل ه، دام ظل هسثل 

هو وستع اهلل املسلمني ، وداست تأييداته، وداست إفماضماته، داست بركماتهو، زيد عز 

ه، وحفظه اهلل، به س رس  رمحه : بينام كمان يشتهر قدياًم تعبري، وأعىل اهلل سقماسه، وقد 

 .ونحو ذلك، وريض اهلل عنه، يهورضوان اهلل عل، اهلل

وهبذه املنماسبة أقرتح ، هذه إطاللة سوجزة حول املسمار التمارخيي هلذه األلقماب

؛ أن هيتم  بعض طالب املراحل العليما يف العلوم الدينية والتمارخيي ة هبذا املوضوع

حيث سيكون ، لريصدوه بمالتفصيل تمارخيي ماً يف رسمائل املماجستري أو الدكتوراه

اً يف هذا املجمالذلك سفيد قمات قليلة، اً جد  قد ال ترقى ، فام كتب لي  سوى ستفر 

 .وقد تكون سعلوسمايت سنقوصة، إىل هذا املستوى يف حدود سما رأيت شخصي ماً 

 اجتهات ومواقف، األلقاب العلمائّية 

. وهي زاوية املوقف سن هذه األلقماب وأنواعهما واستخداسماهتما :الزاوية الثانية

سنجد أنفسنما أسمام ثالثة اجتماهمات أسماسي ة يف ، دراسة املوقف سنهما وعندسما نريد

 :هذا املجمال

 املوقف املتشّدد، اجتاه حتريم بعض األلقاب العلمائّية 

وهو االجتماه الذي ال يرغب بماستخدام بعض هذه األوصماف ـ  :اَّلجتاه اْلّول

و يرى وجود سشكلة وهو سما كمان سن نوع آية اهلل أو آية اهلل العظمى ـ بل ه

ي عىل  رشعي ة وفقهي ة وديني ة يف هذا االستخدام قد تبلغ به حد  البدعة أو التعد 
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ة وسن النمادر وجود فقهماء أو سرجعي مات دينية سعروفة . سنماصب األنبيماء واألئم 

. لكن قد نجد هنما وهنماك سن يثري هذا األسر بطريقٍة أو بأخرى، تؤسن هبذا االجتماه

هل هذه األلقماب )آية اهلل وآية اهلل العظمى ونحومهما( ُتظى : والسؤال اآلن

 برخصة رشعي ة وديني ة أو أن  فيهما إشكماالً رشعي ماً جماد اً؟

رين هو أن  هذه  املعروف واملتداول وعليه العمل بني كثري سن الفقهماء املتأخ 

قل وهنماك سن يتنما، وأن  استخداسهما هو أسٌر حالل يف نفسه، األلقماب جمائزة رشعماً 

شفماهماً أن  بعض املرجعيمات الديني ة لديه إشكمال رشعي يف خصوص لقب )آية 

ة هذه ، اهلل العظمى( د سن سديمات صح  ن سن التثب ت سن هذا األسر والتأك  ومل أمتك 

 .القضي ة

لكن هنماك وجهة نظر تعرتض عىل بعض هذه األلقماب ـ وبمالتحديد عىل 

وسنطلق  .ولي  عىل مجيعهما ـ  الكربىوآية اهلل، وآية اهلل العظمى، آية اهلل: لقب

هذا االعرتاض هو أن  هذه األوصماف واأللقماب إن ام أطلقت يف النصوص الدينية 

، وأن ه قد تم  رسقة هذه املقماسمات سنهم ونسبتهما إىل غريهم، النبويعىل أهل البيت 

ما السن ة فقد أخذوا سن اإلسمام عيل، وهذا األسر حصل سن قبل الشيعة والسن ة  أس 

يق وسيف اهلل املسلول وسي د العرب وغري  لقب الفماروق وأسري املؤسنني والصد 

ة ، ذلك ما الشيعة فأخذوا لقب آية اهلل وآية اهلل العظمى وآية اهلل الكربى وحج  وأس 

ة عليهم السالم  .اهلل سن اإلسمام عيل وسن السيدة الزهراء وسن سمائر األئم 

 دراسة وحتليل، األلقاب العلمائّية النصوص احلديثية املعتمدة يف حتريم بعض

والشماهد عىل ذلك ـ سن وجهة النظر هذه ـ هو الروايمات التي سنحت أهل 

 :البيت هذه األلقماب وأمه هما سما ييل
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سما جماء يف دعماء االفتتماح يف سيماق توصيف اإلسمام عيل عليه  :الرواية اْلوىل

: 2إقبمال األعامل ، )وآيتك الكربى والنبأ العظيم( )ابن طماووس: السالم بمالقول

 .ولي  املرجع الديني اليوم، فعيل  هو اآلية الكربى، (212

إلصدار حكم رشعي ُتريمي غري ، لكن  االستنماد إىل هذا احلديث / الدعماء

فإن  املصدر األسماس هلذا الدعماء )املحتوي عىل هذه اجلملة سوضع ، واضح

وقد ذكر يف سطلعه ، ومل نعثر عليه قبله، هـ(111الشماهد( هو ابن طماووس )

 ر كل  فيام نذكره سن دعماء االفتتماح وغريه سن الدعوات التي تتكر  ): النص  التمايل

سنماده إد بن أيب قرة بفمن ذلك الدعماء الذي ذكره حمم  ، ليلة إىل آخر شهر الفالح

: قمال، حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهلل احلسني ثني أبو الغنمائمحد  : فقمال

سألت أبما : قمال، السكوين ريض اهلل عنه مد بن حممد بن نرصأخربنما أبو عمرو حم

رسضمان  أدعية شهر ن خيرج إيل  أبكر أمحد بن حممد بن عثامن البغدادي رمحه اهلل 

ه أبو جعفر حممد بن عثامن بن السعيد العمري ريض اهلل عنه التي كمان عم  

أدعية كثرية وكمان فنسخت سنه ، بأمحر داً جمل   دفرتاً  خرج إيل  أف، يدعو هبما رضماهأو

الدعماء يف هذا  ن  إف، ليلة سن شهر رسضمان وتدعو هبذا الدعماء يف كل  : سن مجلتهما

( ..اللهم إين  افتتح الثنماء بحمدك: وهو، املالئكة وتستغفر لصماحبه الشهر تسمعه

 .(218: 2: )إقبمال األعامل

ى الالحقون هذا الدعماء عىل أن ه سن اإلسمام امله إذ إن  ؛ ديوربام نتيجة ذلك تلق 

وهلذا ، فالبد  أن ه أخذ هذا الدعماء سنه، العمري كمان أحد سفراء اإلسمام املهدي

وذكروا بأن ه كتبه ، ُينسب دعماء االفتتماح إىل اإلسمام املهدي يف الكتب الالحقة

 .القمائم

اً أن يكون ، إال أن  جممال النقماش هنما واسع وذلك أن ه وإن كمان ممكنمًا جد 
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اً أيضماً أن يكون سن العمري قد أخذه سن اإل سمام املهدي إال أن ه سن املمكن جد 

أو يكون دعماء ، أو أن يكون قد وصله عن إسمام سمابق بسنٍد ال نعرفه، إنشماءاته

فيكون اخلرب ، نقله عن أحد الصماحلني واألوليماء دون أن يكون نبيماً أو إسماسماً 

أن ه أخذه سن أحد  فلم ُيرش النماقلون إىل؛ بل ال يعلم كونه رواية أسماسماً ، سرسالً 

ة بكر أمحد بن  أيبوذلك سثل ، علاًم أن  يف السند بعض سن مل تثبت وثماقته، األئم 

بل أمهل ، فإن ه مل يوثق، املعروف بأيب بكر البغدادي، حممد بن عثامن البغدادي

ة عىل اد عمائه البمابي ة، متماسماً يف كتب الرجمال  .بل قيل بأن ه وردت فيه روايمات ذاس 

أو بال سند سعلوم حمرز ـ دعماء ، الشيخ الطويس وغريه ـ سرسالً روى ، نعم

د ؛ 222: 1وهتذيب األحكمام ؛ 781ـ  755: االفتتماح أيضمًا يف )سصبماح املتهج 

، والفيض الكماشماين؛ 211: والبلد األسني؛ 782ـ  782: املصبماح، والكفعمي

ماء بل ج، ( لكن بدون وجود هذه اجلملة سوضع الشماهد هنما128: 22الوايف 

وعىل ، العماملني رسول رب   أسري املؤسنني وويص   عىل عيل   اللهم صل  .. ): فيه

سبطي الرمحة وإسماسي  عىل وصل  ، نسماء العماملني دةيقة الطماهرة فماطمة سي  الصد  

ة املسلمني عىل أئم   وصل  ، ةأهل اجلن   شبماب اهلدى احلسن واحلسني سيدي  

 .(..دائمة ةكثري حججك عىل عبمادك وأسنمائك يف بالدك صالةً 

وإن كمان إثبماته بحيث ، وال أريد هنما أن أحسم املوقف سن دعماء االفتتماح

ني اجلملة سوضع ، يمكن ُتصيل حكم رشعي أو عقدي سنه صعٌب  بل هيم 

فلم ترد سوى يف إقبمال األعامل البن ، الشماهد )وآيتك الكربى والنبأ العظيم(

قو كتماب اإلقبمال ذكروا أن  هذه اجل، طماووس ملة ليست سوجودة يف بعض بل حمق 

نرش وُتقيق دفرت ، الطبعة احلديثة، إقبمال األعامل: نسخ إقبمال األعامل نفسه )انظر

كام ، (7اهلماسش رقم ، 218ص ، 2ج، هـ2127، الطبعة األوىل، إيران، تبليغمات
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وعليه فلي  هلذه ، أن  كل  سصمادر وسراجع هذا الدعماء مل تورد هذه اجلملة فيه

بل عدم وجودهما يف سمائر سصمادر هذا ، رب سن حيث السنداجلملة طريق سعت

ما اُضيفت إليه  مًا يف احتامل أهن  احلديث بام فيهما السمابقة عىل ابن طماووس يعطي شك 

 .أو حصل إدراج

ق التسرتي إىل أن  عبمارات دعماء االفتتماح واعتامد املفيد عليه  وقد أشمار املحق 

حمانه )قماسوس الرجمال  نعم هنماك .  كالم الشيخ املفيدومل أعثر عىل، (51: 1يصح 

وبعضهما ، يف الكمايف وغريه، رسقماطع سن دعماء االفتتماح وردت يف روايمات أخر 

لكن  دعماء ، (..سثل سقطع )اللهم إن ما نرغب إليك يف دولة كريمة، بأسمانيد سعتربة

االفتتماح الذي فيه هذا املقطع مل يرد سوى يف نقل ابن طماووس بنماًء عىل بعض 

 .قد عرفت أن ه غري ثمابتو، نسخ كتمابه

د نما وحمم  أنت رب  .. ): سما جماء يف أعامل يوم الغدير والصالة فيه :الرواية الثانية

وجعلته ، أسري املؤسنني عبدك الذي أنعمت به علينما وعيل  ، نماورسولك نبي   عبدك

وآيتك الكربى والنبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون وعنه ، السالم ك عليهلنبي   آيةً 

د، ( )الطويس..ونسسؤول ؛ 211: 1وهتذيب األحكمام  ؛572: سصبماح املتهج 

 .(..و 181: املزار، واملشهدي؛ 11: املزار، واملفيد

د بن سوسى اهلمداين الذي نص   ولكن  هذه الرواية ضعيفة السند بمحم 

ة، الرجماليون عىل ضعفه القميني وكمان ابن الوليد  كمالصدوق وابن الوليد وعماس 

وعيل بن احلسني )احلسن( العبدي الذي مل تثبت . يضع احلديث ه كمانن  يقول بأ

ح بذلك السيد اخلوئي )سعجم رجمال احلديث  إذ ال ، (221: 22وثماقته كام رص 

ي لو ثبت أن ه هو ولي  شخصماً آخر  .دليل عىل وثماقته إال بنماء عىل تفسري القم 

ه هبما إىل :الرواية الثالثة  اإلسمام عيل بن سما ورد يف إحدى الزيمارات التي يتوج 
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، السالم عليك يما عامد األتقيماء، األوصيماء السالم عليك يما ويص  .. ): أيب طمالب

 السالم، الشهداء)خري( د السالم عليك يما سي  ، األوليماء السالم عليك يما ويل  

ـ  212: 1وإقبمال األعامل ؛ 121: املزار، ( )املشهدي..عليك يما آية اهلل العظمى

ل؛ 212 وقد روي أن  هذه الزيمارة عل مهما اإلسمام ، (12: املزار ،والشهيد األو 

 .الصمادق ملحمد بن سسلم الثقفي

ففي كل  سصمادرهما مل يذكر هلما سند إىل حممد ، إال أن  هذه الزيمارة ضعيفة السند

حتى أن  اجلميع بدأ ، وال يعلم الطريق الذي وصلت فيه الرواية هذه، بن سسلم

، كذا وكذا وأن ه عل م ذلك حممد بن سسلم وروي عن الصمادق: الرواية بعبمارة

د بن سسلم نفسه فلعل ه شخٌص ، ويكماد يشكَّك حتى يف كون نماقل الرواية هو حمم 

د بن : وإال نماسب تصدير الرواية بمالقول، آخر ينقل هذا التعليم وروى حمم 

األسر الذي مل نجده يف سصمادر ، سسلم عن اإلسمام الصمادق أن ه عل مه كذا وكذا

 .روايةهذه ال

)سما )وال( هلل آية أعظم سن ي( : سما ينقل عن اإلسمام عيل سن قوله :الرواية الرابعة

؛ 711ـ  711: وتفسري فرات الكويف؛ 11: )خمترص بصمائر الدرجمات

فهذه الرواية تنفي وجود آية أعظم سن ، (125: 1شواهد التنزيل ، واحلسكماين

دة أية أكرب سن يآ)وقد وردت هذه الرواية بتعبري، عيل يضماً ( يف سصمادر ستعد 

 .(111: 1وسنماقب آل أيب طمالب ؛ 15ـ  11: )خمترص بصمائر الدرجمات

ما الرواية بصيغة )أعظم سن ي( فهي سرسلة يف مجيع سصمادرهما عدا تفسري  أس 

فإن  يف السند ـ لو جتماهلنما أن ه ؛ ويف هذا الكتماب هي ضعيفة السند، فرات الكويف

إذ املعلوسمات عن شخصه قليلة وشحيحة ، نفسه ال دليل عىل وثماقة فرات الكويف

، وهو رجل سذكوٌر بمالوضع، ـ فإن  يف السند جعفر بن حممد بن سمالك الفزاري
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ح النجمايش بأنه ضعيف يف احلديث ونقل بنفسه عن الغضمائري أن  الفزاري  ورص 

فه ابن نوح والصدوق ، كمان يضع احلديث وضعماً ويروي عن املجماهيل وقد ضع 

وقد استغرب النجمايش رواية أستماذه عنه بعد أن كمان هذا ، وغريهم وابن الوليد

والشيخ الطويس رغم توثيقه ، وقمال بأن ه سمع عنه أن ه فماسد املذهب أيضماً ، حماله

فه وقد نقلوا أن ه روى يف والدة القمائم األعماجيب ، له نقل أن  بعضهم قد ضع 

د كام . (88ـ  85: 7سعجم رجمال احلديث : )انظر نصوصهم يف أن  يف السند حمم 

كام ويوجد يف الطريق اآلخر للحديث عند ، بن حماتم وهو القط مان الذي مل يوثق

وكذلك )رجل( فيكون اخلرب ، فرات الكويف كل  سن حممد بن حماتم املجهول

، وكذلك أمحد بن حممد الرافعي وهو رجل سهمل للغماية مل يرتمجوه، سرسالً 

م ، دد أصمابع اليدولعل ه ليست له إال روايمات قليلة بع وقد أقر  الشيخ النامزي بأهن 

فمالسند يف غماية الضعف ، (111: 2مل يذكروه )سستدركمات علم رجمال احلديث 

 .بعد وجود سلسلة سن املجماهيل واملضع فني واإلرسمال فيه

ما الرواية بصيغة )أكرب سني( فقد وردت يف خمترص بصمائر الدرجمات بسنٍد ، وأس 

وقد نسب هذا املقطع إىل اإلسمام . ع ف واملتهم بمالغلو  فيه حممد بن الفضيل املض

، ولعل ه اشتبماه اشتهر بني العلامء، الصمادق وفقمًا لنقل عيل بن إبراهيم يف تفسريه

؛ إذ لعل هما لعيل  بن إبراهيم نفسه، فإن ه ال يعلم كون هذه اجلملة لإلسمام الصمادق

 اهلل بسم): نص  التمايلوذلك أن  عيل بن إبراهيم قمال سطلع تفسري سورة يون  ال

 حروف سن هو حرف الر: قمال( احلكيم الكتماب آيمات تلك الر الرحيم الرمحن

فه فإذا، القرآن يف املنقطع األعظم االسم  ثم، أجيب به اإلسمام فدعما أو الرسول أل 

 اهلل صىل اهلل يعني رسول( سنهم رجل إىل أوحينما أن عجبماً  للنماس أكمان): قمال

: قمال( عند رهبم صدٍق  قدم هلم أن   آسنوا الذين وبرش   لنماسا أنذر أن) وآله عليه
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ثني  اهلل عبد عن أيب، اليامين عمر بن إبراهيم عن، عيسى بن محماد عن، أيب فحد 

 عليه اهلل صىل اهلل رسول )هو: قمال رهبم( عند صدق )قدم: قوله يف السالم عليه

 ثم أيمام ستة يف واألرض الساموات خلق الذي اهلل رب كم إن  ): قوله. وآله(

 الذين إن  ) وقوله، حمكم فإن ه( يتقون لقوم آليمات ـ قوله إىل العرش ـ عىل استوى

 والذين هبما واطمأن وا الدنيما بماحليماة ورضوا) به يؤسنون ال أي (لقماءنما يرجون ال

، السالم عليهم واألئمة املؤسنني أسري اآليمات: قمال (غمافلون آيماتنما عن هم

( ..سن ي( أكرب آية هلل )سما: السالم املؤسنني عليه سريأ قول ذلك عىل والدليل

ي   .(121ـ  128: 2)تفسري القم 

إن  تركيب الكالم يعطي أن  اجلملة املنقولة بماإلسنماد إىل الصمادق عليه السالم 

ى هو تكملة ، )وهو رسول اهلل(: يمكن جداً أن تكون قد انتهت عند مجلة وسما تبق 

فماملستدل  هو عيل ، هلذا استدل  بكالم اإلسمام عيلو، تفسري عيل بن إبراهيم نفسه

فتكون الرواية سن عيل بن إبراهيم هنما عن ، بن إبراهيم ولي  اإلسمام الصمادق

ما صحيحة السند ، عيل بن أيب طمالب سرسلةً  ره بعض سن أهن  ولي  كام تصو 

 .بمالسند أعاله الذي هو سند سعترب عند مجهور العلامء

: له عيل بن إبراهيم يف اجلزء الثماين سن تفسريهويشهد لذلك وأسثماله سما قما

ثنما ثنما: قمال، سلمة بن حممد )حد  ثنما: قمال، جعفر بن حممد حد   زكريما بن ُييى حد 

 عليه اهلل عبد أيب عن، كثري بن الرمحن عبد عن، حسمان بن عيل عن، اللؤلؤي

، ماسةع للمسلمني هي: قمال، أسثماهلما( عرش فله بماحلسنة جماء )سن: قوله السالم يف

 رفع والية له تكن مل فإن، عرشاً  له كتبت حسنة سن عمل فمن، واحلسنة الوالية

 إبراهيم بن عيل قمال، خالق سن اآلخرة يف وسما له الدنيما يف حسنة عمل سن بام عنه

ة: قمال( حرسهما الذي البلدة هذه رب   أعبد أن أسرت إن ام): قوله يف  كل وله) سك 
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 سرييكم ـ قوله إىل ـ املسلمني سن أكون نأ وأسرت)، وجل عز هلل: قمال (يشء

 رجعوا إذا السالم عليهم واألئمة املؤسنني أسري اآليمات: قمال( آيماته فتعرفوهنما

 أسري قول األئمة هم اآليمات أن   عىل والدليل، رأوهم إذا يعرفهم أعداؤهم

 فهميعر الدنيما إىل رجعوا فإذا، سن ي أكرب آية هلل سما واهلل: السالم عليه املؤسنني

ي  رأوهم إذا أعداؤهم فالحظ أن  ، (211ـ  212: 1يف الدنيما( )تفسري القم 

، تركيب الكالم يعطي أن  عيل بن إبراهيم ينقل الرواية سبمارشة عن اإلسمام عيل

وأن  كالسه سنفصل عن الرواية أعاله التي رواهما عن عيل بن حسمان وعبد 

فني ع، الرمحن بن كثري  .ند العديد سن علامء الرجمالومهما سن وجوه الغالة املضع 

ثني: (122: 1قمال عيل بن إبراهيم يف )تفسريه ، نعم  بن احلسني عن، أيب )حد 

 قمال: قمال، (..)عم  يتسماءلون: قوله يف، عليه السالم الرضما احلسن أيب عن، خمالد

وهذا .. (..سن ي آية أكرب هلل وسما سن ي أعظم نبأ هلل سما: عليه السالم املؤسنني أسري

سني، يف أن ه روايةظماهر  ي يف املوضعني املتقد  لكن يف ، وهي التي أشمار إليهما القم 

ولي  املراد به احلسني بن أيب العالء اخلفماف الذي وثقه ، السند احلسني بن خمالد

بعضهم ـ وإن كمان عندي غري ثقة ـ ألن  اخلفماف ذكر يف طبقة البماقر والصمادق 

وإن ، إلسمام الرضما أو أن ه روى عنهومل يذكره أحد يف طبقة ا، عليهام السالم

وجدت رواية يمكن سن خالهلما التنبؤ بأن ه عماش إىل زسن الرضما وكمان سن 

رين رين، املعم  م مل يذكروه يف املعم  فماألرجح أن ه هنما احلسني بن خمالد ، رغم أهن 

عىل سما ، فهو الذي ذكروا أن ه يف طبقة اإلسمام الرضما، الصرييف الذي مل تثبت وثماقته

واثبماُت اُتمادمهما صعب وفماقمًا لغري واحد سن علامء . يف رجمال الطويس جماء

 .ويمكن سراجعة التفماصيل يف كتب الرجمال، الرجمال
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ما عىل رأي سن ، هذا كل ه عىل تقدير تصحيح نسبة هذا التفسري للقمي أس 

ة النسبة فال سعنى لألخذ بروايمات هذا التفسري عنده عىل ، يشك ك يف صح 

 .ع يف حمل هتفصيل وكالم يراج

: ( كمالتمايل121: 1وقد جماءت هذه الرواية أيضمًا يف )ينمابيع املود ة للقندوزي 

َعمه ﴿: تعماىل قوله عن الصمادق جعفر سألت: قمال كثري بن الرمحن عبد )وعن

: تعماىل قوله عن وسألته. ﴾الهِذي ُهْم فِيِه خُمْتَلُِفونَ  *َعِن النهبَإِ الَْعظِيِم  *َيتََساءلُوَن 

قِّ هُ ﴿  كمان، عليه اهلل سالم عيل املؤسنني أسري والية: قمال ،﴾نَالَِك الَْوََّلَيُة هللِهِ اْْلَ

. نحوه( والرضما البماقر وعن. سن ي أكرب آية هلل وال، سن ي أعظم هو نبأ هلل سما: يقول

إذ مل ُيذكر الطريق إىل عبد الرمحن بن ؛ ولكن يف هذا السند إرسمال كام هو واضح

والذين ضع فهم غري ، عبد الرمحن بن كثري سن املشهورين بمالغلو   علاًم أن  ، كثري

 .فراجع، واحٍد سن الرجمالي ني

والالفت أن  هذه اجلملة املنسوبة إىل اإلسمام عيل قد دخلت بعض أدبيمات 

رين أيضمًا )انظر رشح سثنوي ، املال همادي السبزواري: العرفماء والفالسفة املتأخ 

2 :11 ،181). 

هذه الرواية بصيغتيهما )أعظم سن ي ـ أكرب سن ي( مل ُتظ بسند  وهبذا يظهر أن  

فضالً ، بل عمانت تمارة سن فقدان السند وأخرى سن وجود سضع فني فيه، قوي  

، فضالً عن ورودهما يف سصمادر سن الدرجة الثمانية حديثيماً ، عن سهملني وجمماهيل

ر يف هذه األسمانيد أحيمانماً ذكر بعض سن اشتهر  .بمالغلو  كام أملحنما علاًم أن ه قد تكر 

ز نقد هذا احلديث هو أن ه ينحو فعالً سنحى الغلو  النسبي فكيف ، وسما يعز 

ورسول اهلل ، ولي  هنماك سما هو أعظم سنه، يكون عيل بن أيب طمالب أعظم آية هلل

د؟! ألي  يف هذا  حممد بن عبد اهلل سوجود يف اخللق؟! فهل هو أعظم سن حمم 
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؟ وهل  د بنماًء عىل تفسري احلديث رائحة الغلو  عيل  كمان أدل  عىل اهلل سن حمم 

)اآلية( بمعنى الداللة واهلداية واالحتجماج؟ وهل كمانت ُبنية خلقه أعظم سن 

د وسمائر األشيماء ْلُق ﴿: واهلل سبحمانه يقول، ُبنية خلق حمم  ًَمَواِت  خَلَ  َواْْلَْرضِ  السه

(؟ فُبنية 75: )غمافر ﴾َيْعَلُمونَ  ََّل  اسِ النه  أَْكثَرَ  َولَكِنه  النهاسِ  َخْلِق  ِمنْ  َأْكرَبُ 

بينام هذا احلديث ، الساموات واألرض أعظم سن ُبنية النماس سن حيث اخللق

، يريد أن  يقول لنما بأن  ُبنية خلق عيل  سالم اهلل عليه أعظم سن بنية خلق كل  يشء

يَّةبنماء عىل االحتامل الثماين يف تفسري سعنى )اآلية( أي اآلية التكوينية اخلر 
 .ْلق 

: السالم عليه أسري املؤسنني قمال: قمال، نبماتة بن خرب األصبغ :الرواية اخلامسة

 أنما، ووصي ه وحبيبه اهلل رسول أخو أنما، ووارثه ووزيره اهلل رسول خليفة )أنما

 أنما سي د، ولده وأبو ابنته وزوج اهلل رسول عم ابن أنما، وصماحبه اهلل رسول صفي  

ة، ينيالنب سي د وويص الوصيني األعىل  واملثل الكربى واآلية العظمى أنما احلج 

 ذكره تعماىل اهلل وأسني، التقوى وكلمة، الوثقى العروة أنما، املصطفى النبي وبماب

 .(11: األسمايل، الدنيما( )الصدوق عىل أهل

وقريب سن هذه الرواية رواية ضعيفة أخرى بمالكمابيل وبماإلرسمال وغري ذلك 

: والعقد النضيد والدر الفريد؛ 222: املهموم وفرج؛ 122: )دالئل اإلسماسة

وهو ضعيف بماإلرسمال ، وكذلك خرٌب ُينسب جلمابر بن عبد اهلل األنصماري، (18

ـ  12: وعيون املعجزات؛ 11: نوادر املعجزات: والرفع وغريه أيضمًا )انظر

وقد ورد يف بعض روايمات أهل السن ة عن ابن عبماس أن ه قمال يف حمرض . (11

ة العظمى( سعماوية بن أ يب سفيمان بأن  عيل بن أيب طمالب هو )الداعية إىل احلج 

ينمابيع املود ة لذوي ، والقندوزي؛ 112: 22املعجم الكبري ، الطرباين: )انظر

 .(252: 1القربى 
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لكن  ، وطريقة االستدالل هبذه الرواية صمارت واضحة بمالنسبة ملن يتبن ماهما

اً  واحد سن الضعفماء واملجهولني ففيه غري ، هذه الرواية تمالفة السند جد 

ماع املضع ف عند الرجماليني، واملهملني ، سثل عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقمان الوض 

وسهل بن زيماد الذي مل تثبت وثماقته عند كثريين سنهم السيد اخلوئي وهو 

فه بعضهم، الصحيح ودرست بن أيب سنصور الذي اختلفوا فيه ومل تثبت ، وضع 

ماروجعفر ب، وثماقته عندي د بن بش  اً ومل تثبت وثماقته، ن حمم  ، وهو سهمٌل جد 

واحلسني بن إبراهيم املؤد ب الذي ال دليل عىل توثيقه عند كثريين ـ سنهم السيد 

فأغلب رواة هذا اخلرب بني ضعيف وسهمل وجمهول ، اخلوئي ـ كام هو الصحيح

 .وخمتلف فيه

نما عىل حرسة إطالق وهبذا يظهر أن  الروايمات اخلم  التي قد ُيستدل  هبما ه

وقليلة املصمادر ذات الدرجة ، سثل هذه األلقماب ضعيفة اإلسنماد سن غري جهة

دة، األوىل فني أو املجهولني ، وفيهما سشماكل ستعد  وسليئة بمالرواة املهملني أو املضع 

بل بعض هذه الروايمات توجد سشكلة ستني ة فيه كام ، أو الغالة أو املختلف فيهم

حيح السند هنما أو خرب سوثوق بصدوره سن بني هذه فتحصيل خرب ص، قلنما

 .األخبمار التي عىل هذه احلمال يف غماية الصعوبة

سة ت هذه الروايمات وأغمضنما النظر عن اإلشكمالي مات املتقد  ، علاًم أن ه لو صح 

هل إطالق غري وصف آية اهلل العظمى ـ سثل آية اهلل سثالً ـ عىل غري : فنحن نسأل

. سمًا؟ إن  هذه الروايمات ال تشمل هذه احلمال كام هو واضحاإلسمام عيل سيصري حرا

سه؟ وهل تشتمل عىل  ما إطالق وصف آية اهلل العظمى فهل هذه الروايمات ُتر  أس 

ما  هني ستعل ق به؟ وأين هو؟ وهكذا احلمال يف بعض الروايمات التي قيل بأهن 

ما آية اهلل ة ، وصفت السيدة الزهراء بأهن  م حج  ة بأهن  اهلل أو أو وصفت األئم 
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ة ، وصفت اإلسمام بأن ه كلمة اهلل فإن  هذه الروايمات تثبت هذه األوصماف لألئم 

فضالً عن أن تدل  عىل ُتريم ، لكن هما ال تنفيهما ـ ولو بدرجة أقل  ـ عن غريهم

فإذا وصف اإلسمام بأن ه ابن عم  رسول اهلل فهل هذا يعني أن ه ، إطالقهما عىل غريهم

  عبد اهلل بن عبماس أو جعفر الطيمار أيضماً؟!ال جيوز إطالق هذا الوصف عىل

فإذا قصد سن هذا اللقب سعنماه احلقيقي فيكون يف ذلك شبهة الكذب ، وعليه

ما ، إذ لي  هذا املرجع وأسثماله هم آية اهلل العظمى يف اخللق بمالتأكيد، والتزوير أس 

د اصطالح يراد سن لت هذه األلقماب ـ كام يقول أصحماهبما ـ إىل جمر  ه بيمان إذا ُتو 

سه عىل أهل زسمانه لي  إال حيث اجلميع يعرف أن  ، علو  درجة هذا العمامل وتقد 

ته فام هو الدليل ، هذا العمامل أو ذاك لي  أكرب آية هلل عىل اإلطالق يف خلقه برس 

عىل التحريم سما دام ذلك ال يشتمل عىل كذب وال يلغي ثبوت هذا الوصف 

 لإلسمام عيل؟

طالقهما عىل رجمال الدين إىل الرشع هو أسر غري نسبة هذه األلقماب وإ، نعم

فلم يرد يف الرشيعة اإلسالسي ة توصيف رجمال الدين بمراتبهم بأي  سن ، رشعي

فمالقول بأن  هذه األلقماب هي جزء سن ، هذه األوصماف غري وصف العمامل وأسثماله

بتهما وال جيوز نس، املنظوسة الدينية بدعٌة واضحة يف تقديري ال أظن  أحداً قمال هبما

تهما إىل الدين . للدين أبداً  وقد أشمار إىل رضورة عدم نسبة هذه األلقماب برس 

ري: الشيُخ سرتىض املطهري يف بعض كلامته )انظر : 11جمموعه آثمار ، سطه 

771). 

ولعل ه ملجمل سما قلنماه مل يذهب املشهور إىل اإلفتماء الرصيح بمالتحريم بشكل 

وعليه فال . لكمان عددهم نمادرًا للغمايةولو ذهب أحد سن الفقهماء إىل ذلك ، قماطع

، يوجد إشكمال رشعي يف أصل إطالق هذه األلقماب ونحوهما عىل شخص سعني  
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هذا سن . رشط أن ال يكون بحيث يلزم سن ذلك الكذب أو حمذور رشعي آخر

فام ذكره هذا االجتماه سن اد عماء وجود ، حيث الزاوية الفقهية الرشعي ة للموضوع

 .ة إطالق بعض هذه األلقماب غري واضحإشكمال رشعي يف مممارس

 املوقف املتسامح، اجتاه القبول باأللقاب العلمائّية مولقًا 

وهو االجتماه الذي ال يرى أي  سمانع عىل اإلطالق يف هذه  :اَّلجتاه الثاين

وُيث  عىل تعظيم ، ويراهما تعمابري تليق بمالعلامء، بل هو يمتدحهما أحيمانماً ، األلقماب

إن  هذا االجتماه الذي ال . ملراجع والفقهماء بمثل هذه التوصيفماتأسر كبمار ا

وال يرى حماجًة إلثمارة هذا ، يتحس   أبدًا سن هذه األلقماب عىل اختالفهما

يعترب أن  هذه .. ولعل ه االجتماه الغمالب يف األوسماط الدينية اليوم، املوضوع

هذا الشخص وتعرب  عن سصطلحمات عمادية تشري إىل رتبة ، األلقماب يشء طبيعي

فكام أن  هنماك أوصمافمًا أو ألقمابمًا وسقماسمات يستخدسهما أهل ، سن النماحية العلمي ة

وحماسل ، واملُعيد، والدكتور، سثل األستماذ، العلم يف االختصماصمات املختلفة

، واملهندس، واألستماذ الدكتور، واألستماذ املسماعد، واملحمارض  ، اإلجمازة

ك هنماك أوصماف يف الدائرة العلمي ة كذل، والفيزيمائي وغري ذلك، والكيميمائي

وهو ، أو آية اهلل العظمى، وهو وصٌف ملن بلغ رتبة االجتهماد، سثل آية اهلل، الدينية

وهو وصف ملن أهنى املراحل ، أو الفماضل، وصف ملن بلغ رتبة املرجعي ة الدينية

ئ سثالً  ن فلامذا نتحس   س، األوىل وصمارت له سقربة سعي نة سن االجتهماد املتجز 

د سصطلحمات يصوغهما البرش للتعبري عن رتب  هذه األلقماب سما داست جمر 

السيام بعد عدم وجود أي  حمذور رشعي يف ، وسقماسمات يف الوسط العلمي الديني

 إطالقهما؟!
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 املوقف الوسوي، اجتاه التحّفظ غري التحرميي على بعض األلقاب العلمائّية 

ال يقبل بدعوى التحريم الرشعي يف جممال وهو االجتماه الذي  :اَّلجتاه الثالث

ولكن ه ال يقبل بطريقة تعماسل االجتماه الثماين يف ، ضمن سما قلنماه سمابقماً ، هذه األلقماب

فهو يتحف ظ عىل بعض هذه األلقماب ـ ولي  مجيعهما بمالتأكيد ـ ال ، هذا املوضوع

بل سن سنطلق وجود إشكمالي ة أخالقي ة أو ، سن سنطلق وجود إشكمال رشعي

حه شخصي ماً. وهذا، في ة أو نفسي ة اجتامعي ةثقما  هو االجتماه الذي أرج 

دة هلذا ، قبل أن ُاجيل سوقفي سن هذه القضي ة، ولكن وأنترص بطريقة حمد 

البأس أن نقوم بجولة رسيعة يف بعض املواقف أو اخلطوات التي ، االجتماه الثمالث

رين والتي تصب  يف إطمار ا لتمهيد لرشح فكريت يف قمام هبما بعض العلامء أو املفك 

 .هذا االجتماه

 أ ـ موقف السيد الشهيد حممد احلسيين البهشيت

ث الشهيد السيد حممد احلسيني البهشتي رمحه اهلل عن الزعيم الديني  يتحد 

املنعزل عن جمتمعه فريى أن  كل  شخص ـ سهام كمان سقماسه يف املجتمع اإلسالسي 

لترشيفمات والربوتوكوالت فهو ـ عندسما يكون أسري األلقماب واملجماسالت وا

إن  علينما أن ال نصنع ألنفسنما ألقمابمًا حتى ال تبدأ مح ى التسمابق .. بعيٌد عن اإلسالم

ويف احلد  األدنى يفرتض يب كعماملٍ دين أن ال أكون أسرياً .. عىل األلقماب فيام بيننما

 فمالويل للخطيب الذي يصعد املنرب وبني احلمارضين سرجٌع سرسوق ثم، لأللقماب

نعم لو سقطت .. ال يدعو اخلطيب هلذا املرجع أو ال يصفه بكلمة آية اهلل العظمى

سما هذا الوضع؟! أي  وضٍع إسالسي  هو هذا الذي .. كلمة )العظمى( فواوياله

فهل ، نشماهده؟! عندسما أكون عماملمًا ديني مًا أسرياً أللقماب آية اهلل وآية اهلل العظمى
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الرشائح االجتامعي ة املختلفة األخرى؟!  يمكنني أن أحمارب هذه الترشيفمات يف

 .(11: أسر به سعروف وهني از سنكر از ديدكماه قرآن، بمايدهما ونبمايدهما، )هبشتي

فريى أن ه ال يوجد يف ، ويذهب السيد البهشتي إىل سما هو أبعد سن ذلك

وأن ه ال ُيب  تعبري )روحمانيون ، اإلسالم طبقة اسمهما طبقة رجمال الدين

ل كلمة علامء اإلسالم سكماهنما )هبشتيبل ي، وروحمانيت( اُتماديه انجمن ، فض 

فلي  يف اإلسالم طبقة اسمهما . (211: هماي اسالسي دانشجويمان در اوروبما

ثمات تتصل برجمال الدين وقد ، رجمال الدين وإن ام رست سن األديمان األخرى سلوِّ

عمامل ففي عرصنما ُيعرف ال، وكمان سنهما سسألة طبقة رجمال الدين، تأثرنما نحن هبما

إن  سيئمات . فماللبماس هو أسماس االنتامء لعلامء الدين، بلبماسه ال بعلمه وتقواه

م تلحق اجلميع م فقل ام ُُتسب لصمالح علامء الدين، املعم  ما حسنمات غري املعم  .. أس 

م نفسه  م عىل املعم  م مم ن هو ستقد  سوا غري املعم  م لو حرضوا الصالة فلن يقد  إهن 

م امً  يف العلم والتقوى! إهن  إن  هذا .. يظن ون أن  إسمام اجلامعة جيب أن يكون سعم 

راجع لنصوص هذا الدين يعرف أن  بل أي  سُ ، يشء ال وجود له يف اإلسالم

بل ، العامسة واللبماس وسسألة الزي  ليست شيئماً سالزسماً لرجل الدين يف اإلسالم

ة كوهنم غري إن  الرشع ال يعرف شيئمًا اسمه حرسمان علامء الدين سن حقوقهم نتيج

مني وال يمت  بصلة إىل القضي ة الديني ة ، إن  اللبماس الديني لي  سوى عمادة. سعم 

ـ  112، 188ـ  185، 187، 155: واليت رهربي وروحماني ت، )هبشتي

112). 

ُيبدي هبشتي يف النصوص أعاله حسماسيًة عمالية إزاء عمادات وأعراف لطماملما 

ث عن أسور واقعي ة سما ، منيُحسبت سن أصول التدي ن عند مجهور املسل ويتحد 
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نعم فإىل اليوم يف غري سكماٍن سن احلوزات العلمي ة ـ وال ، زلنما نشهدهما إىل اليوم

عه  م سن راتبه الشهري الذي يوز  أريد الدخول يف تسميمات ـ ال ُيعطى غري املعم 

م ولو كمان سعه يف الرتبة العلمي ة ليوم ! وابل وأزيد املراجع عليه سما ُيعطماه املعم 

م قد تكون فيه إهمانة!  م للصالة بحضور املعم  هنماك سن يرى أن  تقديم غري املعم 

م قد يكون أكثر علاًم بكثري ، فيام اإلسالم ال يمي ز بني النماس السيام وأن  غري املعم 

م لإلسماسة م املتقد   .سن ذلك املعم 

دنما وقد شه، وبمالفعل ُيبدي كثريون حسماسيًة عمالية لو حذفت بعض ألقماهبم

بل قد ال جيوز ، وقمائع حقيقي ة يف هذا املوضوع لي  سن املنماسب نقلهما أسماسماً 

وقد نقل يل شفماهمًا الشيخ ُييى كبري أحد أسماتذة الفلسفة يف جماسعة ، رشعماً 

طهران أن ه سمع سن السيد هبشتي رمحه اهلل قوله برضورة أن يبقى هنماك ولو 

منيسقدار عرشين يف املمائة سن طالب العلوم الدين والسبب يف ذلك ، ي ة غري سعم 

ـ عند السيد البهشتي وفق هذا النقل ـ أن ه لو سقطت صورة العامسة يف يوٍم سن 

كوا بطريقة أفضل وأسهل مني بإسكماهنم أن يتحر  ؛ األيمام القمادسة فإن  غري املعم 

ين نفسه  .لضامن عدم حلوق اخلسمارة بمالد 

 ب ـ موقف الشهيد الشيخ مرتضى املوّهري

أن ه ال يوجد يف ، الشيخ الشهيد سرتىض سطهري رضوان اهلل عليهيرى 

فحتى كلمة )الشيخ واملال واآلخوند ، اإلسالم يشء سوى عنوان )العمامل(

ويف القرون اهلجرية األربعة األوىل كمان ، والروحماين( ال وجود هلما يف اإلسالم

اً يف ويف القرن الرابع بدأنما نش، العنوان الذي ُيطلق هو كلمة العمامل هد تغري 

وحتى بعد ذلك فقد كمانت هذه األلقماب ختتص  بشخصي مات ، العنماوين واأللقماب
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وعىل ابن سينما يف ، فمالشيخ كلمة تطلق عىل الشيخ الطويس يف الفقه، كبرية

ثم ، وعىل سعدي الشريازي يف الشعر، وعىل اجلرجماين يف األدب واللغة، الفلسفة

وهكذا كلمة )آخوند واملال( فهي ، ينيةصمارت ُتطلق عىل كل  طمالب للعلوم الد

ما كلمة ، كلامت مل تعرف إال بعد عرشة قرون سن البعثة النبوي ة الرشيفة وأس 

ًا ظهرت أوائل القرن العرشين بمالضبط وهي ، )روحماين( فهي كلمة حديثة جد 

ويرون الدين سعنيماً ، كلمة سقتبسة سن املسيحي ني الذين يمي زون بني املماد ة والروح

نعم ال يوجد يف اإلسالم اسم .. فيام اإلسالم ال يرى ذلك، ن الروح فقطبشأ

وليست هلم نشماطمات ختتص  ، خماص لعلامء الدين وال يوجد هلم لبماس خماص

، فصالة املي ت وإيقماع العقود والزجيمات والطالق، هبم عىل املستوى االجتامعي

ليست سن .. ستخمارة وواال، وإسماسة اجلامعة، والدعماء يف إذن املولود عند والدته

مات رجل الدين بل هي ملطلق سن هو قمادر أو يتحىل  بماخللق اإلسالسي ، خمتص 

 .(777ـ  771: 11جمموعه آثمار )جمموعة األعامل الكماسلة( ، الصحيح )سطهري

ري أن  الدين ال يقوم عىل ألقماب سثل قوام الرش ة ويرى سطه  يعة وحج 

ج األاإلسالم وركن الدين وآ بسبب شيوع اإلخبماري ة  هحكمام، وأن  ية اهلل وسرو 

العقل والقرآن، وأن  رواج األلقماب  ماف سن شيئني:سة الدينية ختصمارت املؤس  

عىل شيوع النزعة الظماهري ة  املطنطنة ـ حسب تعبريه ـ يف السيماسة والدين دليٌل 

رون أن ذكر العيوب هو أوروح التخل ف، سشرياً إىل  ن  بعض النماس يتصو 

نحن هبذه الوظيفة أيضمًا )سطهري،  املطلوب أن نقومبينام  وظيفة األعداء

 (.171، 117، 122ـ  121: 21يمادداشت هماي استماد سطهري 

 ج ـ جتارب الشيخ بهجت والسيد الصدر وآخرين

ينقل ابن الشيخ هبجت رمحه اهلل عن والده أن ه كمان يرفض لقب آية اهلل أن 
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ة 225 وأن ه قد طبعت رسمالته العملي ة، يطلق جزافماً  مل ُيذكر اسمه أسماسماً ، سر 

ما الطبعمات املتبقي ة ـ وهي ، عليهما يف سبع طبعمات سنهما طبعمات ـ فلم يقبل  222أس 

زسزم ، أن ُيذكر قبل اسمه أي  لقب سوى كلمة )العبد( )حممدي الري شهري

 .(151: يمادنماسه فقيه عمارف حرضت آية اهلل حممد تقي هبجت، عرفمان

دي ري ش ـ أي الريشهري نفسه أن ه ، هري نماقُل هذا الكالمويقول الشيخ حمم 

بل ، ال يملك جرأة وصف أحد سن املراجع والفقهماء بلقب )آية اهلل العظمى(ـ 

وال ، سع علمه ـ كام يقول ـ بأن  هذه األلقماب نسبي ة، يكتفي هلم بلقب )آية اهلل(

ي عىل سقمام أسري املؤسنني عليه السالم )املصدر ن . (21: فسهُيقصد سنهما التعد 

عىل غالف ، وقد وضع السيد حممد تقي القمي املعمارص تعبري )أقل  العبماد احلماج(

 .كتمابه الفقهي الكبري )سبماين سنهماج الصماحلني(

د بماقر الصدر إرصاره عىل عدم وضع أي  لقب  وُيعرف عن السيد الشهيد حمم 

كام ُينقل عن ، تهله عىل كتبه كل هما بام فيهما رسمالته العملي ة التي تعرب  عن سرجعي  

الشيخ القديري أن  اإلسمام اخلميني عندسما ُطبعت رسمالته العملي ة يف النجف طلب 

رًا ُحذف لقب )آية اهلل العظمى( سن عىل . حذف األلقماب سن عىل الغالف وسؤخ 

املوقع الرسمي عىل الشبكة العنكبوتية للمرجع الديني السيد عيل احلسيني 

ما تعبري عن  وتلقى، السيستماين حفظه اهلل كثري سن املؤسنني هذه اخلطوة عىل أهن 

ة قصص كثرية عن بعض . ونظروا إليهما بعيوٍن إجيمابي ة، تواضع سامحته وثم 

الشخصيمات هنما وهنماك تتصل بمثل هذه األسور مم ما يعرب  إسما عن رفض هلذه 

 . األلقماب أو عن تواضع أو عن سوقف رشعي سعني  

 قف ناقد مشهورد ـ الشيخ حممد جواد مغنّية ومو

د جواد سغني ة سن ظماهرة األلقماب هذه ويشن  هجوسماً ، يسخر الشيخ حمم 
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)سن : سعروفمًا وسشهورًا عىل بعض الظواهر االجتامعي ة لرجمال الدين يف كتمابيه

 . حتى ال نطيل أكثر، فلرياجع، )صفحمات لوقت الفراغ(و هنما وهنماك(

ويعتربون ، ذه األلقمابويتداول بعض اإلخبماريني املعمارصين رفضهم هل، هذا

فهذه ـ عندهم ـ سن حمدثمات األصولي ني يف ، أن  السبب فيهما هم األصولي ون

 .العراق وإيران

 فخامة األلقاب وهشاشة األفكار: وانتقاد ثنائية، هـ ـ الباحث علي حرب

يعترب البماحث العريب املعروف عيل حرب ـ يف بعض سقماالته الصحفي ة ـ أن  

م األل قماب يف العمامل اإلسالسي والعريب تقف إىل جمانبهما ظماهرة ظماهرة تضخ 

ر الكبري(، هشماشة األفكمار ر( قد دخلت ، وأن  كلمة )املفك  بل حتى كلمة )املفك 

ر املزعوم واآلخر، يف استهالك وكأن  اآلخر ، بل صمارت تبني احلواجز بني املفك 

ر  .ال يفك 

 موقفنا املختار من ظاهرة األلقاب العلمائّية

البد  لنما سن ، ولي  غريض االستقصماء، رض هذه العي نمات والنامذجبعد ع

ويمكن ذكر ذلك ، ُتديد سوقفنما جتماه هذه الظواهر املتصلة بماأللقماب والعنماوين

 :عىل شكل نقماط رسيعة

تهما ـ عدا سثل لقب العمامل ونحوه ـ ال وجود  :أوَّلا  ال شك  أن  هذه األلقماب برس 

وهلذا ال يصح  نسبة هذه األلقماب إىل الرشع ، ةهلما يف النصوص الديني ة املعترب

كام أن  أي  لقب ُيتوي سضمونماً كماذبماً وُيقصد سنه هذا املضمون ـ سثل ، احلنيف

لقب آية اهلل العظمى بمعنماه احلقيقي العمام عندسما يطلق عىل جمتهد سعني  ـ فهو 

ط املستخدم هلذا اللقب يف الكذب والتزوير أح، غري صحيح . يمانماً بل قد يتور 
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، كذلك احلمال لو كمان إطالق هذا اللقب عىل شخص ُيتوي عىل إخبمار سعني  

أو ، كأن تقول عنه بأن ه دكتور وهو مل يعرف اجلماسعة قط، وكمان هذا اإلخبمار كماذبماً 

فإن  يف إطالق هذه ، وهو مل يكمل سراحل السطوح سثالً ، تقول عنه بأن ه آية اهلل

وال بد  سن االنتبماه ، التغرير أو نحو ذلك األوصماف أحيمانماً نوٌع سن الكذب أو

كي ال يقع اإلنسمان يف حمذور رشعي تمارًة أو ؛ لكل  هذه العنماوين واحلماالت

 .أخالقي أخرى

بل ، كام أن ه إذا كمان يف عدم إطالق هذه األوصماف قصٌد يسء فهو غري صحيح

ما لو كمان عدم إطالق هذه ا، قد يكون غري جمائز لو لزست سنه اإلهمانة أللقماب أس 

ففي هذه احلمال ال يكون هذا األسر غري ، عن عدم قنماعٍة هبما أو نحو ذلك

م هذه القنماعة التي ُيملهما ، أخالقي سني هلذه األلقماب تفه  وعىل املتحم 

 .اآلخرون

سة  :ثانياا  إن  املطلوب وضع صيغ تنظيمية حلركة األلقماب يف وسط املؤس 

.. وأستماذ دكتور و، وأستماذ سسماعد، وأستماذ، فكام هنماك سعيدٌ ، الدينية وغريهما

، ولو تم  اللعب عليهما أحيمانماً سع األسف، وهي عنماوين تؤخذ نتيجة صيغ قمانوني ة

كذلك سن املطلوب أن تكون يف احلوزات العلمي ة واملعماهد الدينية صيغ واضح 

دة حلصول الشخص عىل سمة سعي نة بحيث ال تبقى هذه القضي ة عرضًة ، وحمد 

الفماضل وآية اهلل وآية اهلل : وأبرز سثمال عىل ذلك عنماوين سثل، ةللفوىض النسبي  

فلو أن  هنماك جهمات رسمي ة سعرتف هبما عند اجلميع وتتسم .. العظمى واملجتهد و

ة عمالية متنح أوصمافمًا سعي نة نتيجة حصول الشخص عىل سواصفمات ، بحيمادي 

دة سلفماً ودقيقة تي نشهدهما يف بعض ملما وصلت األسور إىل الفوىض ال، قيماسي ة حمد 

قه يف املنظور القريب، األحيمان اليوم ، وهذا أسر يبدو يل سن الصعوبة بمكمان ُتق 
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وغريض هو العمل عىل احليلولة دون ؛ لكن هما فكرة أطرحهما للتداول ال أكثر

 .رسقة هذه األلقماب سن قبل غري املستحق  هلما

عرب  عن صفة كمالعمامل فهنماك ألقماب ت، ختتلف األلقماب التي ُيملهما النماس :ثالثاا 

الديني والفيزيمائي والكيميمائي والصيديل والطبيب والنجمار والبن ماء والرئي  

والوزير والنمائب واألستماذ واملعل م واملسماعد واملعماون واملدير واملرشف واملوظ ف 

ب والالعب واملُخرج واملنتج واملمثل والسيمايس وهذه .. والنماشط واملدر 

يف نفسهما سما مل تصطدم بمفهوم ديني أو أخالقي يف حمالٍة األلقماب ال سشكلة فيهما 

ة ـ يف العمادة ـ سن طبيعة عمل ؛ سما كام أرشنما قبل قليل ألن  هذه األوصماف سشتق 

وسن هنما تكون هذه ، فهو سعل م، فماملعل م هو رجٌل يامرس سهنة التعليم، أصحماهبما

وهذا سما ، األوصماف عماديًة جداً وال ُتمل أي  سضمون سلبي أو غري واقعي

ماه العرف وعموم النماس هلما أيضماً  وال يشعرون بأي  سضمون إضمايف هلذه ، يتلق 

وجيدوهنما عىل سقماس ، الكلمة سغماير لطبيعة العمل الذي يقوم به صماحبهما

 .أصحماهبما عمادةً 

د اسم  إال أن  هنماك نوعماً آخر سن األلقماب ُيمل سضمونمًا أكرب سن كونه جمر 

ة  وهذا النوع سن األلقماب عمادًة سما يكون ، سن عملفماعل أو سمة سهني ة سشتق 

ر الكبري: ولكي ال نبتعد كثرياً نأخذ سثمال، هالسي ماً  ر أو املفك  فهذه الكلمة لو ، املفك 

، ؛ ألن  كل  البرش يفك رونُاخذت بصفتهما اسم فماعل ألطلقت عىل مجيع النماس

ىل نسبة عمالية سن وإن ام تشري إ، لكن هما هنما ال تؤخذ هبذه الصفة بوضعهما الطبيعي

دة بل هي هالسي ة، التفكري يمتماز هبما هذا الشخص وهلذا ال ، وهذه النسبة غري حمد 

د سثل هذه الصفة صهما هبذا ، توجد ضوابط ُتد  األسر الذي يسمح برسقتهما وتقم 

 .املعنى للرسقة
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إن  هذا النوع سن الصفمات ُيمل قيمة سضمافة لصماحبهما يف املجتمع قد تتجماوز 

د، يعيحجمه الطب وقد رأينما يف الفرتة ، واملطلوب هنما درجة عمالية سن التشد 

األخرية كثرة استخدام سثل هذا اللقب عىل أشخماص ربام كتبوا كتمابماً أو كتمابني 

د يف استخدام هذه ، يف قضي ة جزئية هنما أو هنماك إن ني أدعو للمبمالغة يف التشد 

كام قمال عيل حرب ـ وهي  األلقماب التي تصنع سسمافًة بني النماس وبني صماحبهما ـ

 .سسمافة هالسي ة قد ترتك الصفُة سعهما أثرًا سلبي ماً يف التجربة االجتامعي ة

ثنما عنهما يف العرص ، ولو ذهبنما نماحية ألقماب علامء الدين السيام تلك التي ُتد 

لوجدنما ، وعىل رأسهما سثل لقب آية اهلل وآية اهلل العظمى، ثم القماجماري، الصفوي

، إن  سشكلة هذه األلقماب ـ إضمافة إىل اهلالسي ة التي فيهما. حماً األسر أكثر وضو

وعدم وجود سعيمار واضح يضبط إيقماعهما وسعنماهما ـ لي  يف أن ك تنحت 

ك، سصطلحماً  سة ، وبإسكمانك نحت أي  سصطلح، فهذا حق  وبإسكمان أي  سؤس 

لتأثري إن ام املشكلة األسماسي ة يف هذا النوع سن األلقماب هو ا، علمي ة أن تفعل ذلك

ففي الوقت الذي كمان ، النفيس السيكولوجي الذي ُتمله عىل عموم املجتمع

هم ، األنبيماء واألئمة واألوصيماء ُيملون ألقمابماً عمادية يف حيماهتم اليوسي ة ويف حق 

ثون عنهم بألقماب سعقولة ، وال يطمالبون النماس بأكثر سنهما، فينمادهيم النماس ويتحد 

ل إىل ظل  اهلل عىل األرض، لشخص بماهللتأيت هذه األلقماب اليوم لرتبط ا ، وليتحو 

وسثل هذه التوصيفمات تدخل اهليبة ، وليكون آيته العظمى وداللته الكربى

ة النماس ما ال أل؛ والرهبة يف نفوس اآلخرين ـ ولو اعتمادوا عليهما ـ السيام عماس  هن 

هو حتى لو قيل بأن  هذا ، عن واقع علمي أو فعيل يف الشخص فقطـ فقط ـ تعرب  

بل هي تعرب  أيضماً يف خفمايماهما ودالالهتما النفسي ة عن ُبعد إهلي يف هذا ، املراد سنهما

 .الشخص
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ًة سمعتهما سن أستماذنما املرجع السيد حممود  وقد سبق يل أن نرشُت قص 

فقد قمال يل بأن  شخصمًا يف زسمان السيد حمسن احلكيم كمان ، اهلماشمي حفظه اهلل

راد تصدير الرسمالة بام فيه سدح واحرتام لشخصي ة ومل ما أ، يريد أن ُيرسل له رسمالة

ة عظمة السيد حمسن احلكيم ، السيد حمسن احلكيم رضوان اهلل عليه شعر سن شد 

إىل )اهلل العلامء( السيد : فخماطبه بمالقول، أن ه مل تعد تكفيه كلمة آية اهلل العظمى

 حمسن احلكيم!!

ة برصف النظر عن تفماصيل حرفي   ما تعني أن  هذا سماذا تعني هذه القص  ماهتما؟ إهن 

إن ه ربط يف الوعيه بني هذا ، الكماتب أدرك بأن ه لي  فوق آية اهلل العظمى إال اهلل

فهل يمكن بنماء حريمات فكري ة يف وسط سن هذا النوع؟ وهل ، املرجع وبني اهلل

ن حتى طالب العلوم الدينية سن أن يطلقوا ـ وبماملقدار الالزم ـ اإلبداع  سيتمك 

يف صدورهم أسمام سثل هذه الشخصيمات أم سيعيشون التهي ب النفيس الكماسن 

م برش  سنهما؟ وهل سن املطلوب أسماسمًا تقديم رجمال الدين هبذه الطريقة أم أهن 

ة تصويب حركتهم وعليهم تصويب ، جيتهدون ويصيبون وخيطؤون وعىل األس 

ني وآية اهلل واحلكيم اإلهلي واحلكيم  حركة األس ة؟ وهل ثقمافة التأليه )صدر املتأهل 

ه وأستماذ البرش والعقل احلمادي عرش وجماسع املعقول واملنقول( هي ثقمافة  املتأل 

 سع كونه غري سعصوم؟السيام حمبوبة ديني مًا أم أن  ثقمافة برشي ته هي املحبوبة 

م ظل  اهلل عىل األرض والنماطقون بماسم اهلل ، إن  تقديم الزعامء الديني ني عىل أهن 

م فوق النقدوإشعمار املجتمع  م يدركون سما ال يدركه أحد، بأهن  وأن  هلم ، وبأهن 

سرفقماً ذلك كل ه هبذه التوصيفمات ، حبل خماص ممدود هلم بني السامء واالرض

ألن  كلمة )إسمام( ؛ التأليهي ة التي تزيد يف تقديري عىل توصيفهم بكلمة )إسمام(

م بني أق بينام هذه تفهم عىل أن ه ، رانهُتفهم يف السيماق اإلسالسي العمام عىل أن ه املتقد 
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دون ، املتصل بماهلل تعماىل وُتشعر النماس البسطماء الطي بني بأن  هؤالء العلامء سسد 

قريبون سن العصمة )وقد رأينما عمليمات نحت املصطلحمات التي ُتماول إثبمات 

رتبة سن العصمة لبعض األوليماء سن غري املعصوسني كمصطلح العصمة 

 ..وغري ذلك( الصغرى والعصمة املكتسبة

إن  تقديم علامء الدين هبذه الطريقة يلحق ـ سن وجهة نظري املتواضعة ـ 

فتماريخ الدين ، الرضر بماملقماصد التي وضعهما الدين يف عالقمات النماس فيام بينهما

 .وأدبي ماته ختتلف عن هذا النهج متماسماً 

كثري سن فيه ال، كام أن  تعبري )خماتم( الفقهماء واملجتهدين واألوليماء وغري ذلك

وقد سمعنما بعضهم يتكل م عن انتهماء الفقه ، املبمالغة واإلُيماء بمانتهماء أفق التفكري

إن ه لن يوجد سن هو أعلم سن : حتى قمال بعض الفقهماء يف قم !بعد السيد اخلوئي

لكن  هذه ، وكالسه وإن كمان عىل نحو املبمالغة !السيد اخلوئي يف سستقبل األيمام

سة الدينية دوسمًا أي ام حماجةاللغة ال تسماعد عىل خلق فض ، ماء إبداعي ُتتماجه املؤس 

سمات العلمي ة األخرى كماف ة  .كام ُتتماجه املؤس 

ما آية تكوينية، القضي ة ليست يف املعنى اللغوي لكلمة آية اهلل وكل  ، فهو إس 

وكل  واعٍظ يف سبيل اهلل آيٌة هلل يف هذه ، أو آية بمعنى الدال  عىل اهلل، اخللق كذلك

إن  القضي ة يف احلموالت املعنمائي ة التي تصماحب ، حتى لو مل يكن عماملماً ديني ماً  احلمال

ه الديني العمام، هذه األوصماف وعن سالسة ، والتي ال نجدهما تعرب  عن التوج 

 .العالقة بني النماس وبني هؤالء العلامء

م هذه األلقماب ونرى سن ، لكن نما نتحف ظ عليهما ،وال نعمادهيما، سن هنما ال نحر 

، سثل كلمة املرجع، ألفضل استخدام ألقماب واقعي ة ال ُتوي سثل هذه التأليهماتا
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ث، واملفرس  ، واملجتهد، والفقيه، واملرجع الديني ، واملتكل م، والفيلسوف، واملحد 

وغري ذلك سن األوصماف التي ُتفظ حرسة هؤالء ، واملفتي، والقمايض، واللغوي

دون حمماذير عىل ، ـ سكمانتهموتعطيهم ـ سن جهة ثمانية ، األشخماص سن جهة

 .املستوى االجتامعي والثقمايف والنفيس والتوعوي العمام

وهي أن  الذي يقبل هبما كيف  ،وهناك مشكلة أخرى ِف هذه التوصيفات

ية فهذا سعنماه أن ه يعماين سن نرجسية  يتعماطى سع املوضوع؟ فإذا تعماطى سعه بجد 

سفماسد أخالقي ة كبرية ينبغي وهي ، وربام وقع يف الغرور وتعملق الذات، عمالية

وهلذا جيب اختبمار النف  يف أن ه لو مل تطلق عيل  سثل هذه األوصماف ، التنب ه هلما

مًا؟ وسما هو السبب احلقيقي الكماسن وراء  وفهل أنزعج أ ال؟ وملماذا أنزعج حق 

هي التي ، انزعماجي؟ أليست هنماك شبهة تفماخر وتعملق يف سثل هذه األوصماف

ألن ه يرى أن  هذه ؛ ت وغريه الستبداهلما بكلمة )العبد(دعت سثل الشيخ هبج

ة هلل تعماىل؟  األوصماف تقف يف سقمابل التذل ل الطبيعي املعرب  عنه بمالعبودي 

إن ني أدعو لطي  صفحة املمايض والتأسي  ملرحلة جديدة يف هذا  ،وختاماا 

، امينأدعو هلجر ثقمافة األلقماب التي جماءتنما سنذ العرص الصفوي والعث، املوضوع

ماً قدر اإلسكمان ولو بشكل تدرجيي، ثم القماجماري وإىل اليوم واستبداهلما ، هجراً تماس 

ويف الوقت عينه ُتوي االحرتام الالزم والتقدير ، بألقماب أكثر واقعي ة وتواضعماً 

 .رحم اهلل املماضني سنهم وحفظ البماقني إن ه ويل  قريب، الكبري هلؤالء العلامء

 لبغض واللعنا ملناهضةوالتأسيس  ،قريش بعد الفتحو لنيبا  

 أحبّة قتل الذي أيب سفيان مع اْلكرم النبي بتسامح ما هو رأيكم: السؤال 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 118

 واللعن السّب  ثقافة ضّد  الرسالة بيت آل عند التسامح ثقافة أَّل يعّزز الرسول؟

 والعداوة؟ والبغض

 ز ثقمافة لي  سن شك  يف صدور كلامت أو سواقف أو أفعمال نبوي ة تعز 

لكن يف ، وترفض ثقمافة العنف والسب  والعداوة، لتسماسح والتواصل والعفوا

ة ال يمكن أن خيتبئ اإلنسمان خلف إصبعه فيهما وهنماك ، املقمابل هنماك سواقف شد 

ة ، أفعمال ونصوص وكلامت واخلطأ األكرب يف فهم سلوكي مات النبي واألئم 

سر وكأن ه القماعدة التي بحيث يتم  تصوير األ، والصحمابة هو فهمهما فهاًم إطالقي ماً 

 .ال تقبل االستثنماء

وسن املمكن أن يكون ، إن  الفعل النبوي سلوٌك يتبع الظروف الزسكماني ة

فيام يكون سلوٌك حماسم حمازم ، السلوك الرحيم يف وضٍع سما هو السلوك املنماسب

وهلذا ختتلف القصص املنقولة عن النبي يف سثل ، شديد هو املنماسب يف سكمان آخر

ر أن  هذه السلوكي مات هي ، سورهذه األ واخلطأ الذي نرتكبه يكمن يف تصو 

وعليك ُتديد الظرف ، وإن ام تتبع ظرفهما، فيام ال تكون هي سطلقة، ثوابت

كام عليك ُتديد سقتىض القماعدة وسما هو االستثنماء سن بني املواقف ، املنماسب

سي سن أن  وهذا نوع سن سعنى سما يقوله علامء أصول الفقه اإلسال، والكلامت

وإن ام ، فال يمكن اعتبمارهما قواعد عمل سطلقة عمادةً ، األفعمال هلما دالالت صماستة

ن سن سسماحتهما  .عليك رصد سالبسماهتما الزسكماني ة ألخذ القدر املتيق 

فمثالً نحن نالحظ أن  القرآن الكريم ، والبحث يف هذا املوضوع طويل

القماعدة سع غري املسلم إذا مل والسن ة الرشيفة توحي آيماته ونصوصهما بأن  سقتىض 

بينام ، يكن سعماديماً ُيمارب املسلمني ويعتدي عليهم هو التسماسح والرب  والقسط

سقتىض القماعدة سع الذي ُيمارب ويعمادي ويظلم ويعتدي عىل املسلمني هو 
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ة واحلزم والقماطعي ة ل االستثنماء، الشد   .وكال األصلني يتحم 

م خيتمارون النصوص التسماحمي ة ويريدون أن إن  سشكلة حمب ي التسماسح اليوم أهن  

م يلتقطون ، ال يروا غريهما يف الرتاث اإلسالسي بينام سشكلة اآلخرين أهن 

ما اإلسالم وتمارخيه حتى أن  ، النصوص أو املواقف الشديدة ليربزوهما عىل أهن 

ة املوقف  بعض النماقدين املعمارصين لإلسالم حماول رصاحًة التشكيك يف صح 

ةالنبوي التسماحم واخلطوتمان غري سنصفتني وغري .. ي سن قريش عقب فتح سك 

ثم ، بل الصحيح هو مجع النصوص الشديدة والتسماحمي ة سعماً ، عمادلتني يف تقديري

وهبذه ، ثم اخلروج بماستنتماج هنمائي كمائنماً سما كمان، رصد املالبسمات الزسكمانية هلما

، ز له أو عليهالطريقة يتم التعماسل سع الرتاث اإلسالسي بموضوعي ة دون ُتي  

 .وقل ام رأينما سن فعل ذلك

وهلذا فنحن نحتماج إىل مجع ، فماليوم يربز اإلسالم عىل أن ه ذو وجه عنفي

فماملهم هو تعديل الصورة وعدم ُتويل ، النصوص التسماحمي ة فيه لتعديل الصورة

 .اإلسالم إىل شكل واحد تبعماً حلماجماتنما الزسني ة املعمارصة

 مية املتواصلةفلسفة العمل ومبدأ التن  

 فهو غده مثل يومه كان من: تقول التي الرواية من هو اَلقصود ما: السؤال 

 إقباَّلا  للنفس أنّ  ونحن نعرف، ملعون فهو غده من يومه أفضل كان ومن مغبون

 فقد ُيتاج ِف يوٍم لراحة أو تتوّقف حركته قليالا؟، وإدباراا 

سن اعتدل يوسماه فهو .. ): جماء يف احلديث عن اإلسمام عيل عليه السالم

 وسن كمان غده رشَّ ، ت حرسته عند فراقهمااشتد   تهوسن كمانت الدنيما مه  ، سغبون

؛ 218: وسعماين األخبمار؛ 158ـ  155: ( )أسمايل الصدوق..يوسيه فمحروم
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ويف خرٍب آخر ، (111: وروضة الواعظني؛ 181: 1وكتماب سن ال ُيرضه الفقيه 

وسن كمان ، سغبون سن استوى يوسماه فهو): عن اإلسمام الصمادق عليه السالم قمال

إىل النقصمان  وسن مل يعرف الزيمادة يف نفسه كمان، مهما فهو سلعونيوسيه رشَّ  آخرُ 

: ( )أسمايل الصدوقله سن احليماة وسن كمان إىل النقصمان أقرب فماملوت خريٌ ، أقرب

ويف خرب هشمام بن سمامل ـ وهو خرب صحيح السند عند سشهور العلامء ـ ، (511

وسن كمان آخر يوسيه ، سن استوى يوسماه فهو سغبون): سمام الصمادق أن ه قمالعن اإل

وسن مل ير الزيمادة ، كمان آخر يوسيه رشمهما فهو سلعون وسن، خريمهما فهو سغبوط

( إىل النقصمان فماملوت خري له سن احليماة وسن كمان، يف نفسه فهو إىل النقصمان

 .(111: )سعماين األخبمار

ة أس مانيد عند اإلسماسي ة ـ والذي مل يرد عند أهل السن ة هذا احلديث الوارد بعد 

إال يف رواية ُتنقل عن سنمام رؤي فيه رسول اهلل فقمال هذا الكالم ـ هذا احلديث 

ماً سن سبمادى العمل الصمالح يف احليماة فهو يقول بأن  حيماة ، يؤس   سبدأ هماس 

ر وتنم، اإلنسمان الصمالح هي حيماة ستنماسية دوسماً  ٍم وتطو  ية ستواصلة ال وهي يف تقد 

إذا اشتغل بعلم كمان مه ه  إن  اإلنسمان الصمالح هو اإلنسمان الذي، تقف وال هتدأ

ًا بام علم ولو ليوم ، م يف املعرفة كل  يوم ويزداد علاًم كل  يومد  أن يتق وال يقف سغرت 

ر . واحد م ويطو  وإذا اشتغل يف جتمارة كمان هلل فيهما رضما فإن ه يعمل بماستمرار ويتقد 

وكذلك إذا كمان يعمل يف جمماٍل خدسي  ، وال يقف عند حد  ، بماستمرارأدواته 

ره  للنماس أو يف وظيفة حكوسي ة فهو ال يعيش )الروتني( القماتل ويتوق ف يف تطو 

ه حتى لتجده هو نفسه الذي كمان قبل ثالثني عماسماً   .ونمو 

ر والتنمية م والتطو   اإلنسمان الصمالح هو اإلنسمان الذي يبحث دوسمًا عن التقد 

فال ، وكذلك يف عالقته سع اهلل، يف علمه وعمله، واالزديماد املتواصل يف حيماته
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د حركمات جسدي ة سيتة ال تنبض بماحليماة ل العبمادات عنده إىل جمر  م ، تتحو  وال تقد 

سشغوٌل ، إن  املؤسن )سهووٌس( بماإلضمافة النوعي ة املتواصلة حليماته. له شيئماً إضمافي ماً 

إن  هذا املبدأ سن أعظم سبمادئ التنمية .. نع اجلديديف أن يكتشف اجلديد أو يص

بِّ ِزْديِن ِعْلًما ..﴿: قمال سبحمانه، املتواصلة يف حيماة اإلنسمان / الفرد : )طه ﴾َوُقل ره

221). 

، ولو طب قنما هذا املبدأ عىل املستوى املجتمعي واجلامعي فسنجد شيئمًا سذهالً 

ق وأنجزفماملجتمع الصمالح هو املجتمع الذي ال يتوق ف سغ ًا بام حق  ق ، رت  أو بام تفو 

بل هو يف عمل دائٍم دائٍب ال يقف وال ، به عىل اآلخرين وسمائر املجتمعمات

م، ينقطع واملجتمع اإلسالسي . هيدف سن خالل ذلك إىل املزيد سن التعمايل والتقد 

م العلمي دوسماً  م السلوكي واألخالقي ، هو املجتمع البماحث عن التقد  والتقد 

وبذلك يصبح جمتمعماً ، ال يقف وال يعرف اهلدوء أبداً ، ىل الدواموالروحي ع

سمًا سن سمائر املجتمعمات دوسماً لو أحسن تطبيق سثل هذه املبمادئ  أرقى وأكثر تقد 

 .السماسية

فهذا يشء ، وال يلغي هذا املبدأ سما أرشتم إليه سن أن  للنف  إقبماالً وإدبماراً 

ر ، م أيضماً والراحة للجسم الريمايض  حماجة للتقد  ، طبيعي والراحة للعقل املتفك 

ولي  نظر احلديث إىل سسألة اليوم ، فال ضري يف سثل هذا، حماجة للنمو  كذلك

إن ام نظره إىل اخلط ة االسرتاتيجي ة التي ُييما اإلنسمان يف ظل هما أو يعيش ، بعينهما

ًة ومجماعمات وأفراداً نعيش دوسماً ، املجتمع حيماته سن خالهلما فماملهم أن نكون أس 

ر بام فيه النفع م والتطو   .ال بام فيه الرضر أو الرتاجع، هماج  اجلديد والتقد 

م اآلخرون، إن  حركة احليماة ستواصلة دوسماً  م أنت فقد يتقد  وإذا ، فإذا مل تتقد 

م اآلخرون وأنت يف سكمانك فهذا يعني أن ك ترتاجع وهلذا الحظوا كيف أن  ، تقد 
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نعم ألن  . يف حيماته فهو يقرتب سن النقصماناحلديث قمال بأن  سن مل يرر الزيمادةر 

ة، وهالٌك يف اإلسكمانمات، الوقوف ضموٌر يف الطماقمات ، وتعطيٌل ألسبماب القو 

ٌم لآلخرين علينما بل هو ـ كام قمالت الرواية أعاله ـ ، فهو تراجع وتقهقر، وتقد 

م الغرب وتراجعنما يف غري جمماٍل سن املجماالت، سوٌت وهنماية ألن نما ؛ وهلذا تقد 

 .توق فنما وسل منما راية العلم له يف حلظمات تمارخيي ة حمزنة

فبعد أن كمان عندنما ابن البيطمار عماملُ زسمانه يف علم الصيدلة واألدوية 

وكمان عندنما ، وكمان عندنما احلسن بن اهليثم عمامل زسمانه يف البرصيمات، والعقماقري

ة واألسلحة واآلالت احلربي   وكمان ، ةالرسماح عمامل عرصه يف الصنماعمات العسكري 

وكمان عندنما ، عندنما ابن الرزاز اجلزري عمامل امليكمانيك وصمانع اآللة املشهور

وكمان عندنما ابن سينما عمامل الطب والفلسفة ، اإلدرييس عمامل اجلغرافيما النمادر

وكمان ، وكمان عندنما الزهراوي عمامل األدوات الطبي ة الكبري، واملنطق والريماضيمات

وغريهم الكثري الكثري سن كبمار علامء ، ربعندنما اخلوارزسي عمامل احلسماب واجل

ة سمابقة األسم هما نحن اليوم نرتاجع ، العلوم املختلفة الذين جعلوا سن هذه األس 

بسبب غيماب سبمادئ العمل الصمالح وهُتماجر أدسغُتنما إىل بالد اآلخرين لتسماهم يف 

سهما وترتك أوطماهنما للمجهول بسبب سوء إدارتنما وتعماسلنما سع األسور ، تقد 

واستغراقنما يف التصمارع عىل ، وقوفنما عىل سنماهج حيماة وسعرفة وعمل قديمةو

لنماهما إىل حجر الزاوية يف سعرفتنما وتفكرينما ونشماطنما ، سوضوعمات سطحي ة حو 

بال ، وهدرنما هبما أوقماتنما، واستهلكنما فيهما طماقماتنما، ورصفنما عليهما أسواالً طمائلة

فننتظر ستيفن ، هماسش اآلخرينفأصبحنما يف سواقع كثرية نعيش عىل ، فمائدة تذكر

لكي نذهب خلف ، كويف ليكتب فيام كتب فيه يف إدارة الذات وغري ذلك

أو نذهب ، وأن  عندنما سما عنده، النصوص الدينية لنفت ش عام  يرد  لنما اعتبمارنما
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قه حتى غزانما يف سعماقلنما  .خلف نقده خوفمًا سن املد  النماجح الذي حق 

، ومهوسنما نحو هذه املوضوعمات وأسثماهلماولو رصفنما سن البداية أوقماتنما 

رنما النصوص النمافعة حليماتنما وقيمنما العليما، وأعملنما العقل فيهما لرأينما أن نما ، وثو 

ين ، وربام ال يملك اآلخرون بعض سما نملك، نملك اليشء الكثري لكن نما كن ما سرص 

 .هماأو نخماف سن التجديد املؤد ي إىل تالشي، عىل أن نغيب يف غيماهب أسور أخرى

ر املسلمون يف رحمابه فيام سلف نت بعض النصوص الدينية فضماًء تطو  ، لقد أس 

ر كهذا احلديث الذي بني أيدينما ، فحثتهم عىل العلم ووضعت هلم سبمادئ للتطو 

ر بعض النصوص املعط لة للحيماة، فأنتجوا ونربك السماحة ، لكن نما اليوم قد نثو 

ل سنماخماً سسماعدًا عىل وننسى أحيمانمًا يف املقمابل الكثري سن ا، هبما لنصوص التي تشك 

اإلنسمان كماملغنماطي  جيذب عليه : واألسر كام قمال اهلرسنوطيقيني اجلدد، النهوض

فإذا كمان يف احلضيض جذب إليه األفكمار والنصوص ، كل  سما يكون سسمانخماً له

 .هذه هي احلقيقة.. التي تتكي ف وتكي فه سع احلضيض الذي يعيش فيه

الفرد وتراجع اإلنسمان بام هو جمتمع جيعله سلعونمًا سنبوذاً  إن  تراجع اإلنسمان

فسبماق ، وهذا هو واقع األسور وحقيقة احليماة، سطروداً كام قمالت الرواية أعاله

أسما تراجعك فهو هنماية الذل  ، احليماة ال يعرف هدوءًا وتوق فك يعني تراجعك

 .قوالسقوط واملوت املحقَّ 

اً فلسفة العمل يف هذا احلديث / امل ودخول هذا احلديث يف ، بدأ رائعة جد 

سشماعرنما ومهوسنما وطموحماتنما وأحالم شبمابنما وبراجمنما وإعالسنما وخطمابنما الديني 

ألن  به سواجهة اليأس والفشل والضمور واملوت إن ؛ واالجتامعي سهمٌّ للغماية

وقد رأينما يف األس ة يف عرصنما سن أخذ هبذا احلديث وعمل عليه ، شماء اهلل تعماىل

م سما عجز الكثريون عن تقديمه سن أفكمار وسلوكيمات وجتمارب نماضجة و قد 
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 .واحلمد هلل، رغم الظروف الصعبة، وسفيدة ونماجحة

 ؟السوحّية وعدم العمقملاذا ُيحكم على بعض العلماء ب  

 فني ا الذي يرمي إليه بعض العلًمء من وصف اْلخر باَلثقّ مـ  2: السؤال

اهلل( ِف تناوله  طريقة الشيخ )حّب : لفكرهمحد التابعني أكقول  ،تهموسطحيّ 

وأبعد ما تكون عن طريقة ، تهافني وسطحيّ وعرض اَلسائل الدينية طريقة اَلثقّ 

 .اا شكر. عرض الفقهاء وعمقها

ـ لقد مدحكم أستاذكم اَلرجع الديني السيد حممود اهلاشمي حفظه اهلل ِف  1

ابه )فقه الرشكة(، فهل مقّدمة كتاب )بحوث ِف الفقه الزراعي( وِف مقدمة كت

 يفيد هذا اَلدح شهادةا باَّلجتهاد لكم، كًم يقول بعض اإلخوة؟

2 قد خيطأ هؤالء يف تقويمهم وقد يصيبون، وسما العصمة إال ألهلهما،  ـ

ولعل هم يقصدون محماية الدين سن ضالل زيد أو كفري مات عمرو، ونحن نعذرهم 

دة. ولكل   فيام يقولون سما مل يثبت لنما تقصريهم يف سكمان سما ببي نة رشعية سؤك 

إنسمان طريقته يف التقويم، فام تعتربه أنت سطحيماً قد يراه اآلخرون عميقماً، وسما 

تعتربه عميقمًا قد ينظر إليه اآلخرون بنظرة خمتلفة، فلي  املهم نتمائج التقويم، بل 

ماد شواهدهم عىل هذا التقويم، لكي يكون الوعي بعمق  م لنما النق  زيد املهم أن يقد 

 أو سطحية عمرو وعيماً سنطلقمًا عن بي نة إن شماء اهلل، وف قنما اهلل مجيعمًا لكل  خري.

وأشري أخريًا إىل نصيحة لكل  اإلخوة، نصيحة نفعتني يف حيمايت كثرياً، وهي 

أن ال يشعر الفريق الذي ُيسب نفسه عىل سدرسة التجديد وعىل سدرسة 

عي تهم سن التيمارات التي )املختلف(، أن ال يشعروا بأي  حماجة لكسب رش

تعتربهم خصوسماً هلما، وليكن هذا آخرر مه هم، فوقمائع الزسن تشري إىل أن ه سن 
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العسري أن تكسب اعرتافمًا سن هذا النوع يف ظل  اخللط بني املعرفة والعقيدة، أو 

روا: ال حماجة لنما أن يعرتف  بني املعرفة واالنتامء، فدائاًم عىل اإلخوة أن يفك 

ما، فليسوا هم لوحدهم سصدر الرشعي ة، وهبذه الطريقة قد ترتماح كثرٌي اآلخرون بن

 سن النفوس.

طهمارة النف  سن اللهث خلف كسب املوقع أو خلف سديح النماس، إن  

ر سن عقدة البحث عن شهمادة هنما أو تقريظ هنماك، فإذا  تسماعد كثريًا عىل التحر 

ر بصماحبهما ـ فلست بحماجة  كنت عىل ثقة بفكرك ـ ثقًة ال تعيش الغرور وال تتهو 

لكالم اآلخرين وسدحهم، وإذا كمانت تعلم سن نفسك أن ك أقل  سن ذلك فلن 

ينفعك كالم اآلخرين وتبجيلهم إال أيماسماً قالئل يف هذه الدنيما الفمانية، فماجلوهرة 

التي يف اليد ال تصري جوزًة بكالم اآلخرين، واجلوزة التي عندك لن ينفعك فيهما 

 .الرواية سدحهم، كام جماء يف

نما إنتماج  وهذا سما يضع عىل كواهلنما سسؤوليمات كثرية، سنهما أن ال يكون مه 

سعرفة سقبولة لآلخرين وسرضي ة عندهم، بل إنتماج سعرفة صحيحة وسليمة، 

ترىض عنهما ضامئرنما ونشعر سعهما بمالسعمادة العظيمة الروحي ة أسمام اهلل سبحمانه، 

ونسأله سبحمانه أن ُيمينما ويمنع  عفما اهلل عن ما وجتماوز عن تقصرينما وقصورنما،

، والنفير  انر بماالد عماء، واإلقصماءر بمالتكرب  ماب لر النُّْكرر نفوسنما الطماغية سن أن ُتقر

 بمالعنماد، ورحم اهلل سن أهدى إلينما عيوبنما.

ماهما سامحة السيد األستماذ  ـ 1 ة التي سنحني إي  ما حول الكلامت األبوي  أس 

دَّ يف ُعمره ، فهي ال تفيد شهمادًة بماالجتهماد، ال املتجزئ وال اهلماشمي رعماه اهلل وسر

املطلق، وليست فيهما داللة عىل هذا األسر إطالقمًا بحسب فهمي هلما، فال داعي 

ل.  لتحميلهما أكثر مم ما تتحم 
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وأحب  أن أشري هنما لكل  اإلخوة املحب ني الذين يراسلونني يف سثل هذا 

اجتهماد زيد أو عمرو للنماس، وال املوضوع، أقول هلم بمحب ة: ال حماجة ألن ُتثبوا 

اسة، امحلوا كالم زيد أو عمرو للنماس، وأقنعوهم بأن  العربة  تعيشوا هذه الدو 

فوهم عىل هذه العقلي ة، فإذا اقتنعوا فهذا  بمالكالم والدليل، ولي  بمالقمائل، وثق 

بماب جي د، ألن  سما يقوله زيد أو عمرو لي  فتوى، حتى ُتتماج إىل إثبمات اجتهماد، 

هو بماملرجع وال بماملفتي، فال تتعماسلوا سعه عىل هذا األسماس، بل تعماسلوا سع  وال

فوا سع كالسه وكأن  النماص  أو املتكل م قد سمات  كالسه، وبعبمارة أخرى: ترص 

وانقىض، فإن رأيتم سما يفيد يف كالسه فماذهبوا خلف املفيد، وال تذهبوا خلف 

الدعماء لصماحب الكالم الشخص، وإن رأيتم سما هو سرض  فتجن بوه، وليكن 

بماهلداية والبصرية واملغفرة، ولو طب قنما هذا األسر سع كل  املتكل مني ـ حيث ال 

عى يف البرنْي ـ الرُتنما وأرحنما. هذه نصيحة أخوي ة نمابعة  سرجعي ة وال إفتماء.. سد 

 سن القلب، رزقنما اهلل قلبمًا سلياًم نأتيه به يوم القيماسة.

 ّلة( يف احلياة االجتماعّية واملدنّيةسعة مفهوم )هيهات مّنا الذ  

 ي تة( اليًمن واَّلعتقاد بمقولة )هيهات من الذلّ يس من اَلفارقة اإلأل: السؤال

وتدهور  ما يعانون من ظلمٍ  اليوم مع كّل يرّددها الناس و ،مام اْلسنيطلقها اإلأ

ب؟ هل هم كشعووقحقتصب وسكوهتم عن من يغ ،سيايس وأمني واقتصادي

يوم هو أن نسيل الدماء ْلجل هذه اَلقولة أو أَّّنا خاّصة بموضوع اَلطلوب ال

 معنّي؟

   هذه اجلملة وهذا الشعمار سستقى سن الثقمافة الدينية التي ترفض الذل

واهلوان، وال تسمح بأن يضع اإلنسمان الصمالح نفسه يف سوقع الذل  حتى لو 
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ني ـ يف أصوله الفكري ة تطل ب األسر أحيمانماً بذل الدم. وال خيتص  هذا الشعمار الدي

الديني ة، وعىل سستوى نصوص الكتماب والسن ة ـ بمالرصاعمات السيماسي ة وبقضمايما 

اجلهماد احلريب، بل يستوعب حتى املجمال احليمايت للفرد املسلم، فمالعيش يف ذل ة 

ة وكراسة يف خمتلف  وهوان أسر سرفوض، وعىل اإلنسمان الصمالح أن يعيش يف عز 

د هواٌن عىل الصعيد السيمايس كذلك عىل الصعيد أسور حيماته. فكام يوج

االقتصمادي واملعييش، وكذلك عىل صعيد القيم والكراسة االجتامعي ة، فماملطمالبة 

بحقوق األفراد واجلامعة نوٌع سن الرفض للذل  واهلوان يف بعض تطبيقماته عىل 

قمان للعز   ، بل قد يكون السلم وعدم احلرب يف بعض األحيمان مهما املحق  ة األقل 

والكراسة فيام احلرب ال جتر  عىل النماس سوى املوت والدسمار واهلزيمة. وهذا سما 

 .يتطل ب وعيمًا دقيقماً بمالظروف واملآالت

د وسنحرص، بل هي سبدأ حيمايت  ما ذات سعنى حمد  ال تؤخذ هذه الكلمة عىل أهن 

عمام وردت حوله الكثري سن النصوص القرآنية واحلديثية، يمكن سراجعتهما، أس ما 

 طبيقه فيختلف بماختالف األشخماص واألحوال والظروف واملجتمعمات.ت

نعرف أن  رفض الذل ة واهلوان يمكن أن يعيشه اإلنسمان عرب طريق  ،سن هنما

اجلهماد احلريب الذي هو الطريق األسمى، فلو استشهد يموت عزيزاً رشيفمًا ختل ده 

ن آخر بمالسلم، القلوب وتفتح له السامء أبواهبما، كذلك يمكن أن يطب ق يف سكما

فماملعمارضة السلمي ة واملظماهرات السلمي ة الرافضة ألشكمال الذل  والعمار، وكذلك 

سمات ومجعي مات  خمتلف األنشطة احلقوقي ة واملدني ة والثقمافي ة التي متمارسهما سؤس 

املجتمع املدين وغريهما يمكن أن تكون يف بعض األحيمان سصداقمًا لتطبيق سبدأ 

هتم رفض الذل  عندسما يكون هد فهما احلقيقي تأسني وتوفري كراسة املواطنني وعز 

ورشفهم وهيبتهم، فماملؤسن له حرسة عند اهلل كحرسة الكعبة كام جماء يف بعض 
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ة.  النصوص اهلمادفة لتأكيد سكمانة املؤسن وهيبته وقدسي ته يف الثقمافة الدينية العماس 

ماً ألهداف نعم، إن  هذه األنشطة مجيعماً تنتمي إىل هذا املبدأ الديني وفق

أصحماهبما، ولي  الدين ـ كام خيي ل لبعضنما ـ بعيداً عن سطمالبة اإلنسمان بحقوقه 

ة والكراسة  بمالعيش الكريم واحليماة العزيزة الرشيفة، فحفظ املؤسن حلق   العز 

، وهلذا قمال اإلسمام احلسني بأن  الذل ة يأبماهما له اهلل ورسوله  ؛لنفسه توجيٌه إهلي 

ام ال يقبالن بمالع يش الذليل اخلمانع، بل يريدان سن النماس السعي لتوفري عيش ألهن 

قوي يرفع رؤوسهم عماليماً يف أوطماهنم وأينام ذهبوا، بدل أن يرسي هبم أذالء يف 

 بقماع األرض!

وعىل هذا األسماس قلنما يف بعض حواراتنما بأن  سعي اإلنسمان للمطمالبة 

لنفسه، بل عىل طماعة هلل  بحقوقه ال يقوم يف الفكر الديني عىل رغبة بتأليه اإلنسمان

وخضوع له سبحمانه فيام أراده سن ما أن نكون أعزاء نملك حقوقنما وال ُنْسلربهما أو 

بهما، وهلذا كمانت احلقوق يف اإلسالم نوعمًا سن الواجبمات بمعنى سن املعماين  ُنْغترصر

ـ  115: 2)انظر: حيدر حب اهلل، حوارات ولقماءات يف الفكر الديني املعمارص 

الفقه اإلسالسي والتنمية، سآزق وسفماتيح لتطوير عملي ة ، حوار: 118

 االجتهماد(.

هذا املبدأ يعني أن  اإلسالم يرفض اإلنسمان الذليل واملجتمع  وبعبارة موجزة:

الذليل الضعيف، إن ه ـ كام يف بعض النصوص ـ يرفض املؤسن الضعيف، 

ته وكراسته ، وال يضع نفسه فماإلنسمان يف اإلسالم يفرتض أن ُيمافظ دائاًم عىل عز 

يف سوضع الذل  واهلوان واخلنوع طبقماً إلسكمانماته وظروفه، إىل حد  أن ه قد يلزسه 

يف بعض األحيمان بذل نفسه ودسه وسماله يف سبيل احلفماظ عىل هوي ته العزيزة 

الرشيفة الكريمة. وسن الطبيعي أن ذلك كل ه يقع ضمن حدود إسكمانمات الفرد 
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 ألولويمات واحلماجمات الزسني ة سن جهة ثمانية.واجلامعة سن جهة، وضمن نظمام ا

 قلق املعرفة وهيمنة الشك واخلوف من العواقب  

 ر لكم جمهوداتكم الثمينة َلا نقّد ودعو اهلل لكم بالعون والسداد، أ :السؤال

ت والتعصب، أصبحنا وهي التزمّ  ،مونه، اْلزمة التي نعيشها ِف هذا الزمانتقّد 

واتضحت  ،علم واَلعرفة، بانت لنا أمور كثريةونحن نبحث عن ال ،نعيش القلق

 اا، وهذا الشّك داخليّ  ابدأنا نشكك فيهاْلخرى لكن أيضاا كثري من اْلمور  ،أكثر

، وهو تراكم قديم بأنه اا ب لنا توتردعانا للبحث أكثر، لكن ِف خوف وقلق يسبّ 

 لو فعلت كذا ستدخل النار، ولو شككت ِف كذا ستدخل النار أو ستأثم، فيا

هو  ليت توضح لنا هذه اْلالة التي نعيشها، هل هي صحيحة أو َّل؟ وما

برواية عندما نتحاور أو ِف كتابة مقال،  توجيهك لنا؟ حتى عندما نريد أن نستدّل 

جزاكم اهلل  نعرف الصحيحة منها، فكيف نعرف الرواية؟ وهل تنصح بكتب؟ َّل

 .خري اُجزاء

ماً أن يكون سصحوبمًا بماخلوف ال أعتقد أن  البحث عن احلقيقة جيب دوس

والقلق )بماملعنى السلبي لكلمة القلق(، بل يمكن أن يكون سصحوبماً بمالشوق 

واحلب  والتطل ع. سما يدفعنما للقلق لي  اكتشماف احلقيقة يف كثري سن األحيمان، بل 

ختل ينما عن اخلطأ الذي كن ما عليه، فماإلنسمان قد يشعر بمالقلق سن تبعمات ختل يه عن 

بنى حيماته عليه وأقمام شبكة عالقماته عىل أسماسه، بل ربام يكون قد خطأ لطماملما 

اعتماش عليه وارتزق سنه. وبعد كشف احلقيقة يصبح التخيل  عن اخلطأ وجعماً 

يمًا يف الوقت نفسه، وكأن ك تنسلخ سن نفسك وسن جمتمعك وسن  ورضيبة وُتد 

مانب سن تمارخيك بحسب حجم اخلطأ الذي اكتشفته يف سنظوسة تفكريك. هذا اجل
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املشكلة يمكن سعماجلته لي  يف اإلطمار الفكري، بل يف إطمار بنماء الشخصي ة القوي ة 

ة للتضحية يف سبيل  )واملرنة( الواثقة سن نفسهما، وبنماء اإلرادة الشديدة املستعد 

 احلق  عندسما يتطل ب املوقف ذلك.

د الرأي ز هذه األزسة هو املحيط االجتامعي الذي ال يسمح بتعد  يف  وسما يعز 

، فمثالً املحيط االجتامعي املذهبي قد ال يسمح  بعض القضمايما الفكرية عىل األقل 

ًا عن احلقيقة فيصل إىل عك  القنماعة املذهبية السمائدة،  لشخص أن يبحث جماد 

وبمالتمايل يصبح هذا الشخص سنبوذًا اجتامعي ماً وحمماربماً يف حميطه، وهكذا إذا أخذنما 

داننما، فإن  هذه القضية ليست سهلة وال هي نة، بل شخصمًا أراد تغيري ديمانته يف بل

قد يلزسه أن يقيض بقي ة عمره كمامتماً ملعتقده وسضطرًا لكبت كل  فكرٍة عنده إىل 

دث عندسما يغري  اإلنسمان سسماره السيمايس يف قنماعماته ُتاحلمال أيضماً قد  هاألبد. هذ

إن  املحيط هو الذي بقضمايما االجتامع السيمايس يف بلده أو يف املنطقة التي يعيش.. 

يثقل عىل كماهل البماحثني عن احلقيقة احلموالت، فال يعطيهم هماسشمًا كبريًا يف 

ر. األسر الذي خيتلف  مات وقد يعطيهم هماسشماً جي دًا يف سلفمات أخر بعض امللف 

 بماختالف املنماطق والشعوب والبلدان والقضمايما.

 كثري سن األحيمان اجلمانب اآلخر سن املوضوع هو يف املفمارقة التي نعيشهما يف

بني العقل والنف ، والتي تظهر سن نماحية أخرى يف الرصاع بني التفكري 

والرتبية، فهنماك شخص أدرك حقيقًة سما أو تشك ك يف حقيقة قمائمة، وبمالرغم سن 

أن  عقله يذهب به نحو التشكيك يف احلقيقة املزعوسة سن حوله لكن  نفسه 

يرات التي تدعوه لعدم التشكيك أو وتربيته يضغطمان عليه وخيلقمان له الترب

لت إليه، ولعل   للتوق ف، ويبتكران له الفروض، سثل: لعل ك خمطئ فيام توص 

( هذه ال جيرهيما  هنماك سن يفهم أكثر سنك، ولعل ك مل تبحث جيدًا، سع أن  )لعل 
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أحد عىل الطرف اآلخر، لي  ليشء إال ألن  الطرف اآلخر هو احلقيقة السمائدة 

ئمًا نفسي مًا أحيمانمًا فيام عدم  يف املجتمع، فيصبح تبن ي املجتمع حلقيقٍة سما عنرصًا سهد 

 التبن ي عنرص قلق.

 وتقوم عىل: ،اْللول هنا بسيطة ِف تقديري

عدم الكف  عن السؤال يف املوضوع اإلشكمايل الذي تواجهه، فأينام كمانت  ـ 2

 كة العقول.الفرصة ستماحة لك فماسأل عن هذا املوضوع؛ ملراكمة اخلربة وسشمار

ة زسنية طويلة  ـ 1 ه إليهما وكمافية إعطماء الفرصة للحقيقة السمائدة وملد  كي توجِّ

 بمعنى: َّل تستعجل ِف اْلكم.األسئلة، ثم ُتصل عىل إجمابمات، 

ك األسماس  ـ 3 انتبه للعنمارص النفسي ة التي يمكن أن تكون هي املحر 

بطماً أو يمائسماً أو تشعر لتفكريك، ولي  العنمارص العقلية والعلمي ة، فقد تكون حم

بفشل عىل املستوى الفردي أو اجلامعي، فريتد  اليأس واإلحبماط نقداً لكل  الواقع 

دًا عليه بطريقة غري سوضوعي ة.  وبكالم خمترص: حاول اكتشاف املحيط ومتر 

 نفسك أكثر قبل أن تّدعي أّنك اكتشفت اْلقيقة.

ي  حقيقة سمائدة، سن الرضوري أن تدرس قبل كل  يشء سبب تشكيكك بأ

فهل هو سبب سعريف حقيقي أو هو سبب نفيس قد يكون نماجتمًا عن غضب أو 

دًا سن سوضوعي ة تفكريك فخذ  ضعف شخصي ة أو غري ذلك؟ وإذا كنت ستأك 

سوقفمًا ولو بينك وبني نفسك، وإذا استجد  أن عمادت احلقيقة السمائدة للثبوت سن 

واعلم جيداا أّنه َّل توجد ِف الذهن وجهة نظرك فبإسكمانك العودة لالقتنماع هبما، 

الكثري جداا من اْلقائق اَلطلقة التي َّل تقبل التغيري، فاْلفكار ليست هي اْلقائق، 

 بل اْلقائق نحاول أن ندركها بالتفكري.

ماً يف تفكريك، فوجود  ـ 4 د سركز املشكلة أو اإلشكمالي ة، وال تكن فوضوي  حد 
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وبكالم خمترص: حاول أن ة بأمجعهما خماطئة. خطأ يف سكماٍن سما ال يعني أن  املنظوس

َّل تضّحي بالصواب اَلوجود ِف منظومٍة معيّنة وأنت حتاول تفادي الباطل الذي 

اشتغل عىل التمييز بني احلق  والبماطل وحدودمهما وتأثرياهتام،  ِف هذه اَلنظومة،

تهما ما برس  ،  فلي  ألن  هذه املنظوسة الفكري ة فيهما سما هو حق  فهذا يعني أهن  حق 

اً  تهما غدت بماطالً حمضماً أو رش  ما برس  ولي  ألن ك اكتشفت فيهما بماطالً يعني أهن 

سطلقمًا.. إن  قدرتنما عىل التفكيك القمائم بمالدرجة األوىل عىل هدوء األعصماب، 

الت فكرية سنطقي ة يف ذواتنما.  رضورة عظمى لتحقيق ُتو 

ك أن أن ك غري سقتنعـ بعد هذا كل ه ـ إذا وجدت سن نفسك  ـ 5 ، فمن حق 

تتوق ف عن اإليامن هبذه احلقيقة. وعليك أن ال تشعر بماخلوف يف هذه املرحلة 

سمات(، بل عليك الشعور بمالطمأنينة، أو عىل األقل  قل  )بعد استنفماد العمل واملقد 

إّن اخلطر اَلحتمل ِف فّك قناعتي هبذه اْلقيقة اَلزعومة َّل يقّل عنه خطر لنفسك: 

والفرق النفيس هو أن  األخطمار املحتملة املوجودة يف  ي هبا،حمتمل ِف ربط قناعت

دًا عليهما حتى أن ك بت  ال  ربط قنماعتك هبذه احلقيقة صمارت سألوفة لك وستعو 

ما األخطمار املحتملة النماجتة عن ترك قنماعتك هبذه احلقيقة املزعوسة  تشعر هبما، أس 

بة لديك؛ وهلذا تشعر بمالقلق سنهما.  فهي غري جمر 

ر عن نفيس يف دائ ـ 6 ر عن ي، وعيل  أن أفك  اًم قل لنفسك: لي  هنماك سن يفك 

ل أحدًا يف التفكري عن ي فيجب أن  رت يوسماً أن أوك  قضمايماي الكربى، وإذا قر 

ر  ر يف قرار التوكيل هذا: هل هو سنطقي؟ هل هو صحيح؟ هل له سرب  أفك 

د الشخ ص سن ما يف عماملنما عقالين؟ إن  هذا املوضوع صعب علينما أحيمانمًا بسبب تعو 

ر بنفسه.. ر عنه، بل عىل أن يشعر بماخلوف سن أن يفك   اإلسالسي عىل أن يفكَّ

َّل أدعو إىل تفكري متمّرد، بل أدعو إىل تفكري حّر.. وفرق كبري بني التفكري 
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ًا وأنت توك ل غريك يف التفكري عنك..  اَلتمّرد اَلتفّلت وبني التفكري اْلّر.. كن حر 

ًا وأنت تف ر يف قضمايماك.. كن حر  واعلم جيّداا أّن أكثر اْلقائق َّل تثبت بعدد ك 

اهلل واإلنسمان والضمري  أنصارها وَّل بحجم مجهورها، بل بمنطقيّتها وجدواها..

والتماريخ سيسألونك أنت عن هذه القضمايما: ملماذا اختذت بنفسك القرار الفالين؟ 

ضت لغريك القرار اآلخر؟ ويف كل  احلماالت جيب  أن يكون اجلواب وملماذا فو 

 عندك ولي  عند غريك.

لي  سن الرضوري أن أفتعل سشكلًة سع النماس كل ام اكتشفت حقيقًة  ـ 7

ن  غمائبة عنهم، فأولو األلبماب قد يكتمون يف صدروهم حقمائق أدركوهما، أل

لهما أو ال يتقب لهما، فإذا كمانت الفرصة ستماحًة وممكنة ختدم احلقيقة  املحيط ال يتحم 

احلديث عن هذه احلقيقة املختلفة، وإال فمالصمت لي  عيبماً يف نفسهما فيمكن 

 بعض األحيمان، وعليك التمييز واختيمار الوقت والظرف املالئمني.

د أن  نزاهة تفكريك نزاهًة أخالقي ة كفيلٌة بأن  تعذرك أسمام اهلل  ـ 8 تأك 

فقد َّل والضمري، واملفتماح هو هتذيب النف  وتربية الروح وتطهري القلب، 

 مّكن من إصابة كبد اْلقيقة، لكنّك قادر عىل امتالك نزاهة البحث عنها.تت

والرشف األخالقي هنما ربام يكون أكثر أمهي ًة سن الرشف املعريف الكماسن يف إصمابة 

احلقيقة.. كن حريصماً عىل سالسة عملك الفكري والنفيس بنف  الدرجة التي 

ة النفس لن ُيعذر اإلنسان عليها ْلّن خباثتكون فيهما حريصمًا عىل إصمابة احلقيقة.. 

حتى لو أصاب اْلقيقة بالصدفة؛ ْلّنه ارتكب خطيئةا روحيّة، أّما عدم إصابة 

اْلقيقة فقد ُيعذر عليه لو كانت نفسه سليمةا وطاهرة وخملصة وصادقة، 

فال يكل ف اهلل نفسماً إال وسعهما.. واهلل يعذر املخطئ  والتبست عليه اْلمور؛

سمات، فهو سبحمانه ـ وكل نما ثقة به تعماىل ـ أعدل وأحكم  عندسما ال يقرص  يف املقد 
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م بخالء  وأنصف سن كثري سن البرش الذين أخربنما هو بنفسه يف القرآن عنهم بأهن 

دة والعفو والرمحة، قمال سبحمانه: يستكثرون عىل النماس اجلن ة والنعيم والسعما

ا َريبِّ  َرْْحَةِ  َخَزائِنَ  مَتْلُِكونَ  َأْنتُمْ  لَوْ  ُقْل ﴿ ْنَفاِق  َخْشيَةَ  َْلَْمَسْكتُمْ  إِذا ْنَسانُ  َوَكانَ  اإْلِ  اإْلِ

ا   (.222)اإلرساء:  ﴾َقتُورا
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 تدوين التاريخ ومنوق التعتيم وسرت العيوب  

 تزوير  يتمّ فنجد أّنه ، استغّل  (اذكروا حماسن موتاكم)حديث : السؤال

 فًم هو تعليقكم؟، وتىة ذكر حماسن اَلها بحّج ئخفاإقائق واْل

اذكروا حمماسن سوتماكم( أو )اذكروا حمماسن سوتماكم وكف وا عن : إن  حديث(

برصف ، حديٌث أخالقي  ممتماز، سسماوهيم( أو )ال تقولوا يف سوتماكم إال خرياً(

سصدره بل لعل  الظماهر أن  ؛ النظر عن سنماقشمات علامء أهل السن ة يف سنده

 .األصيل سن ي

هذا احلديث يمكن تطبيقه ـ كام فعل بعض فقهماء املسلمني ـ عىل حمالة سما 

كام يمكن تطبيقه عىل ، يمكن أن يرى سن جث ة املي ت مم ما ال ينبغي قوله للنماس

حيث ورد احلث عىل سرت عيوب ، وهو سن عنماوين السرت، سريته عموسماً 

فمن تتب ع عثرات املسلمني وعوراهتم  ،فضالً عن تتب عهما، اآلخرين وعدم كشفهما

كام هو سضمون بعض ، وفضحه ولو يف جوف بيته، تتب ع اهلل عثراته وعوراته

 .الروايمات أيضماً 

ثني أنفسهم أشماروا ـ يف سيماق هذا احلديث ـ إىل  إال أن  الفقهماء واملحد 

، سنه فقمالوا بأن ه جيوز كشف بدعته لكي تتم  محماية النماس، سوضوع املي ت املبتدع
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وبرصف النظر عن املثمال الذي ذكروه فإن ه يعطي إُيماًء بأن  سوضوع السرت عىل 

ة متثل  املي ت هو سوضوع يتصل بماجلوانب الشخصي ة التي ال ترجع إىل قضي ة عماس 

مًا للنماس ماً عماس   .أو تتصل بقضمايما الدين التي البد  سن محمايتهما، حق 

أحوال رواة احلديث يف القرون  وجدنما أن  علامء املسلمني تتب عوا، وسن هنما

وانتقدوا الكثري سنهم يف وثماقتهم أو دق تهم أو ضبطهم أو ، اخلمسة اهلجري ة األوىل

روا ، بل ظل وا يتنماقلون عيوهبم حتى لو مل يقتنعوا هبما، عدالتهم أو عقمائدهم وبر 

يفة ذلك بأن  السرت عىل العيوب يظل  أسرًا أقل  أمهي ة سن ُتقيق حمال السن ة الرش

وهكذا جتويز الفقهماء جلرح . التي يراد بنماء الكثري سن الدين عىل نصوصهما

لكن ه ، فإن  ذلك وإن كمان كشفمًا لعيوهبم، الشهود يف املحكمة وأسمام القمايض

يصبح جمائزاً ألجل املصلحة النوعية القمائمة عىل سالسة العملية القضمائي ة يف 

سلمني وغريهم عرب التماريخ قد وهكذا وجدنما أيضماً أن  العلامء امل. املجتمع

ومل يقل ، سمارسوا كشف نقماط ضعف بعضهم بعضمًا يف بحوثهم واستدالالهتم

، أحد سنهم بأن  بيمان خطأ هذا العمامل يف النقطة الفالني ة هو كشف لعيٍب وقع فيه

ر العلوم الدينية وغريهما وسالسة البحث العلمي يف قضمايما  بل اعتربوا أن  تطو 

أسوٌر تظل  أهم بكثري سن السرت عىل ، وضامن اكتشماف احلقيقة، الدين واملجتمع

 .زيد أو عمرو يف هذه القضي ة العلمي ة وغريهما

عندسما ُيسأل عن ـ سثل السيد عيل اخلماسنئي ـ بل نحن نجد أن  بعض الفقهماء 

انتقماد الشخصي مات التمارخيي ة التي هلما آثمار علمي ة أو اجتامعي ة أو سيماسي ة وأصبح 

يرى أن  نقد آرائهم وسواقفهم وأخالقهم وحتى ، عل قمًا بعموم املجتمعأسرهما ست

أمحد : جزئي مات حيماهتم يظل  أسراً رشعي ماً سما مل يقصد سنه حمض االنتقماص )انظر

د بماقر الصدر السرية واملسرية ، أبو زيد سة( 11: 2حمم  نقالً عن الشهيد ، )املقد 
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خني ة املؤر  ، نقالً عن صحيفة املبل غ الرسمايل؛ 121: الصدر بني أزسة التماريخ وذس 

ه السيد محيد ، هـ(2127ـ شعبمان ـ  12العدد  بل حتى السيد اخلميني نجده يوج 

الروحماين الذي أراد كتمابة تماريخ الثورة اإلسالسي ة يف إيران ويأسره بأن يكتب كل  

ر نتيجة ذلك اآلخرون مم ن تربطك هبم عالقة ، احلقمائق التي وقعت ولو ترض 

ن سفيدًا لإلسالم واملسلمني )محيد روحماينليكو هنضت إسمام ، ن التماريخ املدو 

ة علم التماريخ وسن دوهنما جيب إغالق هذا ، (21ـ  22: 2مخيني  وهذه هي سهم 

ثت عن هذا املوضوع وعن الشفمافية يف الدراسة . العلم تقريبماً  وقد سبق يل أن ُتد 

ـ  182: ملنهج يف الفكر الدينيالتمارخيية والتوثيق التمارخيي يف كتمايب )سسألة ا

185). 

ًا عىل  ً جد  إن  الكشف عن الواقع يف الرصد التمارخيي واملعمارص يظل  سهام 

ح صورنما الذهنية عن الشخصي مات والوقمائع ؛ املستوى احلضماري العمام كونه ينق 

وُيمينما سن ، ويرفع سن سستوى الوعي االجتامعي والديني العمام، واملسمارات

ة التي ُتنسج حول الرسوز الدينية والسيماسي ة والنضمالي ة الصور األسطوري  

السيام ، ويرفع سن قدرة األجيمال الالحقة عىل وعي التماريخ وعيمًا علمي ماً ، وغريهما

ل التماريخ جزءاً كبرياً سن وعيهما ونمط عيشهما  يف املجتمعمات التي يشك 

لكهما مجهور فمالشخصي مات الكربى ال متلك نفسهما بل يم، كماملجتمعمات اإلسالسي ة

وسن ثم فكشف حقيقتهما سن دون قصد االنتقماص أو التجريح يمثل ، النماس

در نتيجة صور أسطوري ة ، تصحيحمًا ملسمار وعيهما وفهمهما
فكم سن وعي دينيٍّ ُول 

عن بعض العلامء بحيث خضع هذا الوعي ملقوالت هؤالء العلامء نتيجة الرتبية 

ة السوريمالي ة هذه بنقد التماريخ ورسوزه بطريقة علمي ة وكشف ولو أن نما قمنما ، العماس 

ة فيه ننما ذلك سن ُتصيل وعي أفضل وأكثر توازنماً ، عنمارص الضعف والقو  ملك 
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 .حتى لقضمايمانما الدينية

وعليه فقمانون األهم واملهم )وهو القمانون العمدة الذي سمح للفقهماء بأكثر 

؛ م يف هذا اإلطمارويمكن سراجعة كلامهت، املوارد التي استثنوهما سن حرسة الغيبة

إن  قمانون األهم .. إذ كثري سن هذه املوارد مل يقم عليه نص  سعترب بخصوصه(

واملهم والوعي الشمويل للموضوع يفرضمان علينما الشفمافية العمالية يف التوثيق 

م واقعنما وتمارخينما ألنفسنما ولألجيمال الالحقة بشكل واضح ، التمارخيي كي نقد 

قمائص وتصفية احلسمابمات وإثمارة الضجيج رشط أن ال نعيش عقدة كشف الن

 .وال وهم تكري  اإلجيمابي مات وتلميع الصور فقط، واعتامد التسقيط

د سن سالسة استنتماجماتنما هذه فلرياجع كتب الرجمال والرتاجم  وسن أراد التأك 

نه العلامء أنفسهم سستقالً أوالسري والتماريخ وقصص العلامء وغري ذلك مم   و ما دو 

قةسن خالل كتبهم ا  .ملتفر 

وا عليهما سثل ، بل إن  بعض احلماالت تنطبق عليهما سوارد جواز الغيبة التي نص 

، جتماهر هذه الشخصي ة بماملنكر أو اخلطأ األسر الذي يسمح بكشف سما جتماهر به

ن األجيمال القمادسة سن وعي الوقمائع بدق ة أكرب كام أن  كشف حقيقة ، وسن ثم يمك 

يضماف إىل ، ع والتماريخ سن أرضارهمبعض األشخماص رضورة حلامية املجتم

ضوا للظلم سن هذه  ذلك أن  بعض األشخماص سن املمكن أن يكونوا قد تعر 

هم تدوين سما ظُ ، الشخصي مات هنما وهنماك لموا فيه حيث جيوز للمظلوم فمن حق 

بل لعل  قمانون جواز الغيبة ألجل نصح األخ املؤسن يمكن تطبيقه ، غيبة الظمامل

ع بشفمافية عمالية نوٌع سن نصح املؤسنني ـ ولو األجيمال ألن  كشف الوقمائ؛ هنما

وا هبذه الشخصي ة أو هذا الفريق سن النماس وينسماقوا ، الالحقة ـ أن ال يغرت 

بل . خلفهم بام يلحق هبم سفماسد عىل املستوى الثقمايف والتوعوي والديني العمام
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ة عن وإن ام يتصل بكرس صور ومهي  ، بعض احلماالت ال يتصل بمالغيبة أسماسماً 

فيوحى إليك أن  هذه الشخصي ة سثالً خمارقة ، شخصي ة سعي نة أو فريق سعني  

م سعطيمات يف هذا الشأن ، وتقوم أنت بكشف زيف هذه املعطيمات، الذكماء وُتقدَّ

بل قمت بإبطمال الدعوى املزعوسة يف ، فهنما أنت مل تعب هذه الشخصي ة أصالً 

 .كوهنما متتماز عن غريهما

رين عن بعضهم كثرياً  وسن هذا النوع كشف نقل فعندسما تقوم ، العلامء واملفك 

ألن  هذا السلوك مل ؛ هبذا النقل هلذه الصورة التمارخيي ة فأنت ال تريد أن تدين أحداً 

اً ، يكن ُسدانماً يف ذلك العرص وإن ام تقصد وضع صورة هذه ، بل كمان عماديمًا جد 

سطوري ة يف احلديث الشخصي مات التمارخيي ة يف سوقعهما الطبيعي بدل املبمالغة األ

 .وهلذا األسر أسثلة كثرية أخرى أيضماً ، عنهما

إن  جمموعة هذه العنمارص عندسما يتم  وعيهما بشكل فردي وجمتمعي سعماً يمكنهما 

رشط ، أن تسماعد عىل تربير الرصد أو التوثيق التمارخيي اهلمادفرني إىل نقل احلقيقة

بل يراد سنهما ، ض التجريحأن تكون القصود سليمًة ال يراد سنهما االنتقماص أو حم

ورشط ، ُتقيق غماية رسمالي ة نبيلة سثل تصحيح الوعي التمارخيي واملستقبيل سعماً 

فلو مل تكن ذات صلة ، أيضمًا أن تكون القضي ة املنقولة ذات صلة هبذا التصحيح

فلي  ، بل قد ُيرم، وكمان فيهما انتقماص أو اغتيماب ملن ال جتوز غيبته مل يلزم نقلهما

بل لصنع وعي تمارخيي وزسني اجتامعي عمام أفضل ، شهوة النقل فقطالنقل هنما ل

ة  .وأنضج وُيظى بأولوي ة عليما يف بنماء املجتمعمات عماس 

حيث ينبغي أن ، ويف هذا السيماق أيضماً يأيت العمل اإلعالسي والصحمايف

ة ل سسؤولي ته يف نقل احلقيقة العماس  ألن  املجتمع سن ؛ خيضع هلذه املعمايري ويتحم 

ه س بل عندسما تتوق ف سواجهة املنكر ـ سثل الفسماد اإلداري . عرفة هذه احلقيقةحق 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 711

واملمايل والرسقمات وهنب خزينة الدولة وتزوير الوثمائق واملستندات وتضليل 

الرأي العمام وارتكماب خممالفمات قمانوني ة بطريقة ستحمايلة عىل القمانون دون أن 

واحلقوق الرشعي ة  وكذلك التالعب بأسوال اخلم  والزكماة، تكون رشعي ةً 

وسوارد األوقماف والصدقمات وغري ذلك ـ عندسما يتوق ف ذلك كل ه عىل كشف 

مم ما يلغي حركتهم الفماسدة أو ، اجلنماة واملفسدين جلعل الرأي العمام ضماغطماً عليهم

ة واملصمالح النوعية  ُيضعفهما وُيمارصهما ولو جزئي ماً وُيمي األسوال العماس 

 .عند كثري سن فقهماء املسلمني فإن  ذلك يكون رشعي ماً ، للمجتمع

، وهبذا كل ه يتبني  أن سما ُيماوله بعض النماس سن كشف عيوب اآلخرين دوسماً 

هم أحيمانماً  ولكن عندسما تصل األسور إىل فئته أو مجماعته ، بل ومممارسة البهتمان يف حق 

أو صنفه أو طبقته االجتامعي ة يقوم بتحريم هذا الفعل ُترياًم ديني ماً أو غري ديني! 

متماسماً كتلك الدعوة املعروفة إىل يوسنما هذا والتي جتيز ، أسٌر ال يبدو يل واضحماً 

إذ جيب اإلسسماك عنه ، كشف كل  حقمائق التماريخ سوى سما جرى بني الصحمابة

بماً وأخالقي مًا وغري عدواين عىل أحد! .. وعدم احلديث حتى لو كمان حديثماً سؤد 

سنطق اهلواج  أكثر سن سنطق  واحلجج التي تقمال عمادًة تبدو تربيري ة تعتمد

سع أن  الكثري سن السلف والعلامء السمابقني مل يقفوا هذا املوقف ، التوازن العلمي

بل كمانوا يذكرون وقمائع التماريخ التي تتصل ، بحسب جتربتهم التي تركوهما لنما

 .وتتصل أيضماً هبذه الفئة أو تلك سن علامء دين وغريهم، بمالصحمابة وغريهم

أن  بعض الشيعة ينكر أشد  اإلنكمار سبدأ سد  بماب احلديث يف وامللفت أيضماً 

اختالف الصحمابة ويدافع عن حري ة وعقالني ة البحث التمارخيي ـ واحلق  سعه ـ 

ة أو إىل علامء الدين يعيد نف  الفكرة  بينام عندسما يأيت الدور إىل أصحماب األئم 

ل الغريب أن ه هيزأ التي قماهلما أنصمار سد  بماب احلديث حول خالفمات الصحمابة! ب
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بنظري ة عدالة الصحمابة لكن ه يعيد إنتماجهما يف حق  علامئه إنتماجماً سلوكي ماً ولو مل يتم  

ماً  مًا واجتهمادي   .وللتفصيل جممال آخر. التنظري له فكري 

 هل املراسلة املنشورة بني السيد الصدر وصدام حسني صحيحة؟  

 باقر حممد لشهيدا السيد حسني إىل صدام رسالة صحيحة هل: السؤال 

 والنت؟ اَّللكرتونية ِف اَلواقع واَلوجودة، عليه الشهيد السيد وردّ ، الصدر

لكن إذا مل ختن ي الذاكرة ومل ، لست سط لعماً عىل املوضوع بام يكفي للجواب

أكن سشتبهماً فإن  البماحث املتتب ع يف هذا املجمال األخ العزيز الشيخ أمحد أبو زيد 

ة هذه الرسمالةحفظه اهلل سبق أن سم وسن . واهلل العمامل، عت سنه سما ينفي متماسماً صح 

د أو إىل سن ُيعرف بماالط الع أكثر سن ي عىل سثل  املنماسب توجيه السؤال إليه للتأك 

 .هذه األسور

 لنيّب أو إمام أو ولّي ما انتساب مرقٍدكيفّية إثبات   

 عليهم البيت هلْل اَلنسوبة اَلراقد من كثري مصداقيّة ُنثبت كيف: السؤال 

 السالم؟

تفيد ، عملي ة اإلثبمات يفرتض أن تنطلق سن سعطيمات علمي ة وسوضوعي ة

متماسماً كام هي ، ولي  بمالرضورة اليقني الفلسفي أو الريمايض، اليقني العمادي

 :سثل، الطرق العلمي ة يف إثبمات اآلثمار واملعمامل التمارخيي ة

اً عىل القرب ترجع لزسن أو نحو ذلك( قديمة جد، وجود لوحة )شماهد أ ـ

د هوي ة صماحب القرب، أو قريب سنه، الشخص املتوىف   دون أن يكون هنماك ، تؤك 

وسن هذا النوع سراجعة . سعطيمات تسمح بمافرتاض حصول تزوير أو تالعب
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، تماريخ األبنية والعامرات وأحجمارهما وسما كتب عىل جدراهنما وتماريخ هذه الكتمابة

 .وغري ذلك

والبيولوجيما والفحوص والترشيح تقديم علوم الطب  وسن هذا النوع أيضماً 

دة تتصل بصماحب القرب أو نحو ذلك.  اجليني ة وغريهما سعلوسمات سؤك 

سع عدم ، وجود دوافع عظيمة لالهتامم بمالقرب وصماحبه سنذ حلظة وفماته ب ـ

وعدم وجود أي  شماهد أو ، توف ر سما يسمح بمافرتاض حصول تزوير أو اختالق

ر سعمارض يف ه ، سثل قرب النبي  صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل مذا السيماق، سرب 

حيث تتوف ر الدواعي الدينية واالجتامعي ة الكبرية لالهتامم بمالقرب وزيمارته سنذ 

 .عرصه صىل  اهلل عليه وعىل آله وسل م

وجود اشتهمار تمارخيي واسع يرجع إىل زسن قريب جدًا سن عرص صماحب  ج ـ

فإن  تماريخ ، ت تشك ك يف سنشأ هذا االشتهمارسع عدم وجود سعطيما، القرب

دون ، الشعوب والعمادات واملنماطق ُيعرف أيضماً بماالشتهمار العظيم املمتد  زسنيماً 

وال تكفي الشهرة بني ، وجود سما يعماكسه أو يسمح بفرضي ة بحثية أخرى فيه

رين جداً عن عرص صماحب القرب سما مل يتم تأسني الدعم هلما سن خالل  املتأخ 

 .أخرى سعطيمات

، والشهمادات، مجع الوثمائق واملعطيمات واملعلوسمات املبعثرة يف الرتاث د ـ

خني والعلامء  مالة املسلمني وغريهمواجلغرافيني ونصوص املؤر  والتي ، والرح 

د سن هوي ة صماحب القرب وسن ذلك وجود روايمات ، بماجتامعهما تزداد فرص التأك 

 وسكمانه وهوي ة صماحبه وتكون هذه عن النبي  وأهل بيته يف التحديد الدقيق للقرب

، السيام لو كمانت ختص  سن هو سن األرسة الروايمات سعتربة وذات قيمة علمي ة

ة، فإن  أقمارب الشخص القريبني زسنماً سنه تفيد شهماداهتم ـ ولو كمانوا غري  النبوي 
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سعصوسني، فضالً عام  إذا كمانوا سن أهل العصمة ـ يف سثل هذه املوضوعمات رشط 

 ه الشهمادات تمارخيي ماً.ثبوت هذ

ي األجيمال فعالً سنذ قديم األي مام جيالً بعد جيل هوي ة صماحب  هـ ـ ثبوت تلق 

ي الشعبي املمتد  ، القرب دون أن نعثر عىل سرب رات سوضوعي ة لنشوء هذا التلق 

ة النسبة ر ، زسني ماً بشكل طويل غري صح  ما التداول الشعبي املتأخ  عن زسن وأس 

فمن يريد أن يتعماسل سع هذه املوضوعمات . حده غري كماٍف فهو لوصماحب القرب 

بطريقة علمي ة عليه أن ال يبني ـ فقط ـ عىل الرتاكم الشعبي العماطفي يف هذا 

 .املجمال

فمثل هذه املعطيمات إذا اجتمعت كل هما أو بعضهما يمكن أن تفيد العلم 

 .بمالنسبة

ما سكوت العلامء عن سرقد سعني  أو سوضع سنسوب لنبي أو سر  .. ويل  أو وأس 

ة دائامً ، به أو عليه ألن  العلامء غمالبماً سما ال يتوق فون عند هذه ؛ فإن ه لي  بحج 

، االشيماء بحيث لو سكتوا لكشف سكوهتم عن ثبوت النسبة واقعمًا عندهم

م يرون أن ه ال داعي هنما للتشكيك أو قد يكون التشكيك ، وكثرياً سما يسكتون ألهن 

ًا سن وجهة نظرهم ال حماجة لرصف النماس عن التعب د يف تلك املواضع  أو، سرض 

وهلذا لو سألتهم عنهما علمي ماً فقد ال يكون أغلب سما ، واستذكمار اهلل وأوليمائه فيهما

بل النمادر جدًا سن العلامء الذين يبحثون يف ، ينسب اليوم ثمابتماً عند كثريين سنهم

 .هذه القضمايما أسماسماً 

ما الكراسمات عند املراقد واألسماكن فليست دليالً كمافيماً ، التي سن هذا النوع وأس 

فإن  شفماء ؛ ألن  الكراسة قد ُتصل سع االشتبماه يف ُتديد سوضع القرب؛ عمادةً 

بل القضية تتصل ، سريض عند القرب لي  سربوطماً بوجود جث ة صماحب القرب فيه
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فمن ، أو ال أقل  سن احتامل ذلك، بمالروح واإليامن أكثر ممما تتصل بمالعنرص املمادي

البعيد أن يتوق ف ترتيب الكراسة عىل كون القرب هو بمالفعل قرب هذا النبي أو 

ولي  العنرص املمادي ، فماملهم يف الكراسة هو الني ة واجلمانب الروحي، الويل  

 .بمالرضورة

فإذا رأى شخص سنماسماً يثبت فيه أن  صماحب ، وكذلك احلمال يف املنماسمات

وال دليل عىل حجي ته ، صح  االحتجماج بهالقرب الفالين هو النبي الفالين فهذا ال ي

ماً  وسن ذلك نجد ـ كام قلنما ، سما مل يرفق بشواهد قماطعة، ال علمي ماً وال دينيماً وتعب دي 

ة يف املنماسمات إذا  ون برؤية األنبيماء واألئم  يف سنماسبة أخرى ـ أن  العلامء ال ُيتج 

قى إىل سستوى أن ويعتربون املنماسمات ال تر، أصدروا هلم فتماوى وأحكماسماً رشعي ة

وهلذا ال يعتمدوهنما أيضماً يف العلوم ، تكون وسيلًة علمي ة أو رشعي ة إثبماتية

 .العقمائدي ة وال يف القضماء وفض  النزاعمات والشهمادات وغري ذلك

فة،  وكذلك احلمال يف الكشف والشهود الذي يذكره بعض العرفماء واملتصو 

ن صماحبه هنما وهنماك، فإن ه يكون فإن ه لو كمان صمادقمًا يف نفسه، ومل يكن ومهماً س

ة لغريه، كام هو واضح. ًة لصماحب الكشف فقط، ولي  بحج   حج 

د وجود رضيح وقفص وقب ة يف هذا املكمان ال يعني بمالرضورة  كام أن  جمر 

ة النسبة سن بماب حسن الظن  بماملسلمني وتصحيح عملهم؛ فهذا ال عالقة له  صح 

ي واقعي، ولي  يف إسماءة الظن  هبذا بموضوعنما؛ ألن نما نبحث يف إثبمات تمارخي

املسلم أو ذاك، فقد يكون التب  عليه األسر، وقد يكون سعتقداً حجي ة املنماسمات 

ة النماس عليه برجماء  يف هذا املوضوع، فيبني املقمام عىل أسماسه، ثم يسري عماس 

دة  املطلوبية أو بطريقة عفوي ة كام هم يف الغمالب، فام مل نحصل عىل سعلوسمات سؤك 

  هذا السيماق ال يمكن سن النماحية العلمي ة إثبمات النسبة.يف
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وهذه املوارد التي قلنما بأهنما ليست سعتربة يف هذا اإلثبمات، ليست افرتاضمات، 

ما بمالفعل قد اعتُمدت هنما  د أهن  بل هنماك نصوص ووقمائع وشواهد تمارخيي ة تؤك 

 وهنماك إلثبمات هذا املقمام أو ذاك.

سة بعدم وجود سعطيمات سعماكسة هلماودائاًم أجدين أقي د الطرق ا ، خلمسة املتقد 

وسن نوع املعطيمات املعماكسة اشتهمار انتسماب قرب ، فإن  هذا األسر رضوريٌّ للغماية

لنبي أو ويل  يف بلدة أو قرية أو سدينة سع وجدان نف  القرب سنسوبماً إىل نف  النبي 

سماب القرب إىل بحيث جيزم أهل البلدان املختلفة بمانت، يف سدن أو سنماطق أخرى

ة بلدان، ذلك الويل الذي عندهم ، فنجد قرب النبي يون  عليه السالم سثالً يف عد 

 .وهكذا، سما مل يفرس  ذلك بأن ه إشمارات لتواجده هنماك أو سروره فقط

م القرب جداً  در
لكن   ،كام جيب عىل البماحث أن يأخذ بعني االعتبمار احتامل ق 

فقد يكون القرب راجعماً إىل ألفي عمام أو ، لنسبته إىل شخص بعينه ُتتماج إىل دلي

م الوثمائق . أكثر لكن  هذا ال يعني أن ه قرب هذا النبي أو ذاك وسن ذلك أيضمًا أن تقد 

م ، فيام نجد أن  قربه يف بلد آخر، التمارخيية شماهداً عىل وفماة شخص يف بلد فام مل يقد 

خيية سوف تعمارض تفسري هلذا األسر سرفق بمعطيمات سعينة فإن  الشواهد التمار

 .املعطيمات املثبتة هلوي ة صماحب هذا القرب

قني يف هذا املجمال سثل السيد حمسن ، وسن هنما يرى الكثري سن النماقدين واملحق 

أن  آالفمًا ـ وربام عرشات اآلالف ـ سن القبور أو األسماكن ، األسني العماسيل وغريه

ة أو صحمابة أبوجٍه سن الوجوه املنسوبة  و أوليماء أو شخصي مات ألنبيماء أو أئم 

ة االنتسماب فيهما.. سعينة ، ال يوجد أي  دليل علمي يفيد الظن  الغمالب عىل صح 

عى عىل استداد العمامل  ى ـ مم ما هو سد  عموسمًا والعمامل وأن  سما هو ثمابت ال يتعد 

وإن ام هي تقماليد وسوروثمات شعبي ة ، ـ نسبة الواحد يف املمائةخصوصماً اإلسالسي 
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 .يمات علمي ةال تقوم عىل سعط

وجيب أيضمًا أن ال يغيب عن نماظرنما أن  سوضوع نسبة قبور أو أسماكن إىل رسوز 

ة أو سيماحي ة أو حتى  دينية أو تمارخيي ة قد تقف خلفهما أيضماً سصمالح سمالية أو جتماري 

فكثرياً سما ُوجد قرب لشخص ، بل وسيماسي ة أيضماً ، اجتامعي ة وقبلي ة وسنماطقي ة

، بيماء ليكون يف ذلك شأٌن ألهل تلك القرية أو املحل ةصمالح فنسب لنبي  سن األن

 .وهذا أسر ينبغي أن ال نغفل عنه يف سيماق الدراسة العلمي ة هلذه األسور

وأشري أخريًا إىل أن ه قد بلغني أن  سوسوعًة تعد  للمراقد واملقماسمات واألسماكن 

رضورة أن  يفاملعني ني هبما وقد تنماقشُت سع بعض اإلخوة ، الديني ة يف العراق

يكون ذلك سرفقماً بتقويم كل  سوضع سنسوب لشخص أو نبي أو إسمام أو ويل  أو 

إال أن  بعض املرشفني عىل هذا العمل الكريم اعترب ، عمامل أو حدث سن األحداث

وأن  املرحلة هي سرحلة الكشف عن ، أن  ذلك غري ممكن اآلنـ كام ُنقل يل ـ 

ع فيام ، ذلك وقد سمعنما عن .. هو سوجود بمالفعلوإعداد تقرير علمي  سوس 

نأسل للجميع التوفيق يف العراق .. سرشوع شبيه بذلك يف لبنمان أيضمًا واهلل العمامل

ون بمثل هذه الدراسمات ، وخمارج العراق سع أسل آخر يف أن يقوم املختص 

عة ودقيقة تكشف حقيقة عرشات  بماإلعداد لدراسمات أو سوسوعة الحقة سوس 

ليكون يف ذلك ، سماكن الدينية يف بالد املسلمني قماطبةاآلالف سن سثل هذه األ

وهنماك . إن مل يكن لنما فلألجيمال القمادسة، املزيد سن الوعي واملعرفة إن شماء اهلل

 .بعض األعامل يف هذا الصدد نرشت أيضماً 

 بعض أهّم كتب الرتاجم عند الشيعة اإلمامّية  

 اإلماميّة؟علًمء  كتبها التي الرتاجم كتب أشهر هي ما: السؤال 
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ة، كتب الرتاجم عند اإلسماسي ة كثرية  :الكتب التمالية، لكن سن الكتب املهم 

ـ طبقمات أعالم الشيعة  1. للسيد حمسن األسني العماسيل، ـ أعيمان الشيعة 2

، ـ سستدركمات أعيمان الشيعة 1. للشيخ آغما بزرك الطهراين، )وكتب أخرى(

ـ أسل اآلسل يف  7. خ النجمايشللشي، ـ كتماب الفهرست 1. للسيد حسن األسني

ـ أنوار البدرين يف تراجم علامء  1. للشيخ احلر  العماسيل، علامء جبل عماسل

ـ رسمالة أيب  5. للشيخ عيل البالدي البحراين، األحسماء والقطيف والبحرين

ـ كتماب  1. للشيخ أيب جعفر الطويس، ـ كتماب الفهرست 8. غمالب الزراري

للشيخ ابن ، ـ سعمامل العلامء 22. الرازي للشيخ سنتجب الدين، الفهرست

، ـ روضمات اجلنمات يف أحوال العلامء والسمادات 22. شهرآشوب املمازندراين

د بماقر املوسوي اخلوانسماري ـ ريماض العلامء وحيماض الفضالء  21. للشيخ حمم 

وإن كمانت الكتب الثالثة األوىل سن الكتب  .وغريهما سن الكتب. لعبد اهلل أفندي

سع األخذ بعني االعتبمار سما كتب سن تعليقمات نقدي ة أو ، هذا املجمال األوسع يف

سثل سما كتبه السيد عبد اهلل رشف ، تصحيحي ة عىل بعض املعلوسمات الواردة فيهما

، يف ثالثة جمل دات كبرية، الدين العماسيل سن كتماب )سع سوسوعمات رجمال الشيعة(

سة تراث الشيعة قتهما سؤس  تهما األوىل عمام وأصدرت طبع، يف إيران، حق 

 .هـ2111

عدم استجابة أقارب الرسول ـ كأبي طالب ـ له يف لقاء الدعوة   

 !العلنّية

  :صىّل اهلل عليه وعىل  ون عدم استجابة أقارب الرسولكيف تفّس السؤال

َوَأنِذْر ﴿ :عندما دعاهم امتثاَّلا ْلمر اهلل تعاىل ـ وفيهم أبو طالب ـ آله وسّلم
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 ؟﴾بنِيَ َعِشرَيَتَك اْْلَْقرَ 

  إذا صح  وقوع هذا تمارخيي مًا، فإن ه أسٌر ستوق ع، حيث مل يكونوا قد آسنوا به

بعُد، أو ربام آسن بعضهم به ولكن ه مل يصل إىل سرحلة الشجماعة بإعالن إسالسه، 

نة يف حديث الدار.  أو إىل سرحلة اإلقرار بقضي ة الوالية لعيل  عليه السالم املتضم 

ة النبي، كام يوحي به بعض وعدم إسالم أقربماء ا لنبي  لي  نقطة ضعف يف نبو 

ماد اليوم، بمن فيهم بعض املسترشقني والنماقدين املسيحيني املعمارصين؛ ألن   النق 

رين  سرية كثري سن األنبيماء والرسل والصماحلني واملصلحني االجتامعي ني واملفك 

بون سن أقرب ال م كمانوا ُيمارر نماس إليهم، وهذا النهضويني كمانت قمائمًة عىل أهن 

 التماريخ ببمابنما فلنقرأه.

ما وجود أيب طمالب، فإذا قلنما بأن  إسالسه مل يثبت، كمان األسر واضحماً، وإذا  وأس 

قلنما بثبوت إسالسه سن خالل املعطيمات التمارخيي ة يف أن ه أسلم، فهذه املعطيمات قد 

ما ال تثبت أن ه أسلم سنذ بدايمات إعالن الدعوة، بل  يقول املنترصون هلما هنما بأهن 

أسلم بعد ذلك، فال يرض  سوقفه يف تلك احلمادثة بأصل إسالسه الثمابت تمارخيي ماً 

ة مل يكونوا كمافرين يوسماً  ما إذا قلنما بأن  آبماء األنبيماء واألئم  وأن ه سمات سسلاًم، وأس 

ة، فهنما البد سن تفسري سكوت  بمطلق أنواع الكفر الشماسل للكفر بمالرسمالة النبوي 

ح هنما ُحسُن تقديم أيب طمالب عىل  أن ه تقي ة أو بتوجيه نبوي أو غري ذلك، ويرتج 

ي هذا االحتامل.  سعطيمات سوثقة تقو 

 تعليق لغوي على نقد متين لنصوص نوح السيدة زينب رأسها 

 زينب عليها السالم نطحت  ةالسيدجاء ِف بعض الروايات أّن  :السؤال

سه اإلمام زين العابدين نطح رأا أّن وِف بعضه ة،م حممل الناقرأسها بعمود مقّد 
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ستغفر اهلل ـ أستخدم للحيوان تُ  ةِف اللغه كلم (نطح)كلمة  نّ أمع العلم باُجدار، 

رض آل حممد صىل اهلل عليه هل اْلأقدس تستعمل ِف حّق أفكيف صارت ـ 

 ؟!مآله وسلّ عىل و

ثنما يف دروس التفسري القرآين عن سما اعتربنماه قماعدًة يف الفه م سبق أن ُتد 

اللغوي والتفسريي، وهي قماعدة أن ال يغرت  اإلنسمان بام ينسبق إىل ذهنه سن 

الكلامت، السيام لو كمان هو إنسمانماً عربي ماً، بل عليه دوسماً أن يرجع إىل املصمادر 

 اللغوية واالستخداسمات العربية القديمة للكلمة.

ربي ماً تنرصف عندنما اليوم عقد وسن تطبيقمات هذه القماعدة كلمة )نطح(، فهي 

إىل احليوانمات والكبش واملماعز والثور ونحو ذلك، وهي يف جذرهما اللغوي 

، بل  تستعمل هبذا املعنى أيضمًا، لكن هما ال تقف يف لغة العرب عند هذا احلد 

يستخدسهما العرب يف سطلق املواجهة الشديدة املبمارشة )وجهمًا لوجه(، يقول 

نرماطر  ت األسواج والسيول والرجمال الفراهيدي: )النَّْطح للكبماش ونحوهما، وتر حر

يف احلروب. والنَّط يح: سما يأتيك سن أسماسك سن الظبماء والطري وسما يزجر..( 

(. وسنه قيل: نواطح الدهر 11: 1؛ وانظر أيضمًا: املحيط يف اللغة 251: 1)العني 

أي شدائده التي يواجههما اإلنسمان، ويقولون: أصمابه نماطٌح أي أسر شديد )انظر: 

 (.822؛ وسفردات القرآن: 111: 7؛ وسعجم سقمايي  اللغة 121: 2الصحماح 

وهذا يعني أن  هذه الكلمة قد بدأت عند العرب يف سنطلقهما سع تنماطح 

الكبماش ونحوهما، ولكن  العرب عىل طريقتهم ـ وهي طريقة أهل اللغة عموسماً ـ 

يقوسون بتوسعة املفهوم ليطب قوه عىل سطلق املواجهة الشديدة املبمارشة بني 

يئني، دون أن ُيمل التطبيق اجلديد كنمايًة سلبي ة يف تشبيهه بماحليوان، وهلذا نحن ش

نقول اليوم لألبنية الشماهقة االرتفماع: )نماطحمات السحماب(، دون أن يأيت إىل 
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ذهننما سفهوم الكبش واملماعز والثور؛ ألن نما أخذنما سن النطح جذره املعنمائي، ولي  

 داللته التطبيقي ة عىل احليوان.

ثل هذا كثري للغماية يف لغة العرب؛ فمالعرب قد أخذوا أكثر سفرداهتم سن وس

طبيعة حيماهتم املحيطة هبم، وهلذا جتد أن  الكثري سن الكلامت أسماسهما عندهم 

ت لتأخذ هلما سعنى أوسع يف احليماة، سثالً  زراعي نبمايت  حيواين، ثم سن ذلك اشتق 

عتهما كلمة فسق، استعملت بمعنى خروج نواة التمرة سنه ما، لكن  العرب وس 

 احلمالة السوي ة األصلي ة وهكذا. ملطلق اخلروج عن

فكلمة النطح يف هذه الروايمات التمارخيية ال تستبطن بمالرضورة  ،سن هنما

سدلوالً سلبي ماً حتى ننفي هذه النصوص التمارخيية سن خالهلما، وإن ام ننفيهما بوسمائل 

إلسمام زين العمابدين رأسه نقدي ة أخرى، وقد سبق أن أجبنما عن رواية نطح ا

ما غري ثمابتة، فلرياجع انظر: إضماءات يف الفكر والدين ) بماجلدار وقلنما بأهن 

 .(512 سؤال رقم:ال، 152ـ  111: 7واالجتامع 
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 واجإخبار الزوجة زوجها وبالعكس عن تاريخ حياتهما قبل الز  

 حرضتك من النصائح بعض وأخذ َلساعدتكم ماّسة بحاجة إّنني: السؤال ،

 بعض ِف لكن، اْلمد وهلل ومرتاحة وسعيدة ،سنني ثالث منذ متزّوجة فتاة فأنا

 مع أختاطب كنت فقد ،اَلراهقة أّيام منذ سيّئة ذكريات باِل عىل تطرأ اْلحيان

 ِف نتحّدث أصبحنا أن إىل قاتالعال تلك ومتادت ،ما فرتةٍ  إىل الشباب من عدد

 أستهني كنت فقد. ِل اْلهل اكتشاف بعد إَّل اليشء هذا أترك ومل ،حمّرمة أمور

 وتوّفر ،ذلك ِف أثرت السيّئة الصحبة وربًم ،مراهقة صغرية كنت ،باْلمر

 َلا وانتبهت صحوت قد بأّنني علًما ، شّجعني رقابة بدون اَلنزل ِف اْلِل اْلاسوب

 ،جديدة حياة وبدأت، ظهري وراء شء كّل  وتركت اهلل إىل تبتو، أفعله كنت

 أشعر اْلوقات بعض ِف أّنني هي مشكلتي. جديدة وأهداف جديدة بشخصيّة

 ،معه رصُيةا  أكون لكي شء بكّل  اُخربه أن وأريد ،زوجي خدعت قد وكأيّن 

.. الطالق اْلمر إىل يصل وربًم معاا  عالقتنا عىل ماضه سيؤثر عن إخباره ربًم لكن

، براحة والعيش التمتّع من حترمني اَلاض من السيّئة الذكريات تلك وكأنّ  أشعر

 َلشكلتي؟ فًم هو اْلّل ، بسعادة فيها أشعر ْلظة أيّ  ِف إِلّ  تأيت فقد

بعد أن تماب اإلنسمان ودخل يف سرحلة جديدة جتماوز فيهما أخطماء املمايض ،
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دًا يف هذا  وال جللد الذات ، وال للقلق، األسرلي  هنماك سن رضورة للتفكري جمد 

ما إخبمار الزوج فهو أسر تمابع لشخصي ته وسدى تقب له ولطبيعة . بشكل ستواصل وأس 

، وكثرياً سما يتسب ب هذا األسر يف جمتمعماتنما الرشقي ة بمشماكل، املجتمع املحيط أيضماً 

وليست هنماك حماجة للحديث يف سوضوع تم  ختط يه إذا كمان احلديث فيه قد يفتح 

وال جيب عىل الزوجة ـ ال رشعمًا وال قمانونمًا ـ أن خترب الزوج بكل  ، عىل سشماكل

ة سن ، تمارخيهما قبل الزواج إذا مل تكن هنماك حماجة فضالً عام  لو كمانت هنماك سرض 

األخبمار التي يكون يف سعرفتهما املزيد سن تقوية العالقة ، نعم، وراء هذا اإلخبمار

 .هما وترسيخ وحدة احلمال بينهام عىل سستواهمابني الطرفني سن اجلميل التعمارف في

لكن ال ينبغي لألزواج ـ وسطلق الرشيك ـ اإلرصار عىل سعرفة كل  التفماصيل 

فكل  شخص ُيقدم عىل الزواج ، والدخول يف سسماحمات حرجة سع الطرف اآلخر

يفرتض أن يكون عماقالً وحمتمالً لبعض األخطماء التي قد تكون حصلت سن قربْل 

وال يعد  هذا األسر ، خر )ولكل  يشء استثنماء يتبع نوعي ة األخطماء(سع الطرف اآل

وبعض أعرافنما ال حماجة ملراعماهتما أسماسماً سما مل تنطلق سن ، خيمانًة للزوج أو الزوجة

هلذا ال أنصح هنما بماإلخبمار وال بمالتفكري بمالذنب ، وعي عقيل أو سن رشيعة ثمابتة

واالنشغمال بام هو ، ذا األسر متماسماً بل أنصح بنسيمان ه. نتيجة عدم اإلخبمار أصالً 

ر هذا األسر راجعمًا يف الالوعي إىل بقماء . أهم وأجدى وأخشى أن يكون تذك 

بمات تلك السلوكي مات يف النف  فبعض النماس يستذكرون الذنب فيشعرون ، ترس 

م يلوسون أنفسهم عىل املمايض ون يف ال وعيهم عن ، بأهن  وهم يف احلقيقة يعرب 

داً اخلوف سن كوهنم س  .فلُينتبه هلذا األسر جي داً ، ما يزالون سي مالني لذلك الذنب جمد 

 العصر وحواراتهقضايا واالشتغال ب، الروحي ّومع بني اجلاجل  

 كيف يعيش ، الرصاعات وكثرة الشبهات واإلشكاَّلت ِف ظّل : السؤال
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زن ِف انشغاَّلته ومطالعاته بني الكتب والدروس التي تعالج ااإلنسان حالة التو

ه ونفسه الروحاين ِف عالقته بربّ  فيحافظ عىل نقاء اُجوّ ، لديه حالة القرب من اهلل

اإلشكاَّلت  وبني الكتب واَلحارضات أو اْلوارات التي حتّل ، والناس من حوله

 (؟ فاَّلنشغال بأحدمها دون اْلخر نقص  ..ةعلًمنيّ  محداثية أ مة أة )مذهبيّ العرصيّ 

ا الصاا لإلسالم اْلصيل أرجو نصيحتكم أَّي وسعياا للكًمل وإخ.. كًم يبدو ِل

 .م اَلخلصاَلعلّ 

ًة عىل ، هذه القضي ة ال ختص  عرصنما احلمارض بل كمانت وسما تزال سستمر 

أو عجز ، وكثرياً سما عجز خملصون روحي ون عن حل هما فماختماروا العزلة، الدوام

ني ة عماسلون فماعلون عن تفتيتهما فغرقوا يف قضمايما زسماهنم سبتعدين عن روحما

 ..الدين

ل هنما السيام وطبمائع النماس ختتلف يف هذه ، ولي  بماإلسكمان احلديث املفص 

وهو ، لكن ني أظن  بأن  الدين وضع نظماسمًا جي دًا يف هذا الصدد، األسور وحلوهلما

نظمام األوراد واألذكمار والرباسج العبمادي ة ذات الطمابع الذي خيتيل فيه اإلنسمان 

وقراءة ، وكذلك قراءة القرآن الكريم، إحيماؤهفصالة الليل و؛ بنفسه ورب ه

ة الرائعة السيام لو كمانت ستواصلة ، يمكن أن تنفع كثرياً هنما، األدعية النري 

فقد ُيتماج بعض النماس إىل اخللوة يف إحيماء بعض ، الربنماسج وبعيدًة عن النماس

ملطلوبة وقد يفتقدون احلمالة الروحمانية ا، املراسم الروحي ة لالستزادة العليما سنهما

رغم أن  احلمالة اجلامعي ة ، لو قماسوا بمامرسة هذه املراسم ضمن حمالة مجماعي ة

ه ، سطلوبة يف كثري سن األحيمان بتم قيمام الليل وقراءة القرآن والتوج  فلو جر 

زتم عىل ، بمالدعماء إىل اهلل يوسي مًا وبشكل سنفرد سنعزل عن النماس وكذلك لو رك 

، ألذكمار والوجدانيمات بأصوات رقيقة عذبةبرنماسج ستواصل يف سامع القرآن وا
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إضمافة ، وسع هذا اعتدتم عىل االستامع إىل ألوان املوسيقى السماسية وأنتم يف خلوة

، كمامرسة الريماضة البدني ة، إىل مممارسة سما سن شأنه تفريغ الطماقة السلبي ة املزعجة

 بمارد
ٍ
اهلواء هبدوء  واالعتيماد عىل أخذ األنفماس العميقة وإخراج، واالستحامم بامء

ويرون ، وغري ذلك سن األسور البسيطة التي يرشحهما األطبماء واخلرباء النفسي ون

إذا اعتدتم هذا كل ه فأعتقد بأن ه  ..هلما تأثرياً كبرياً يف كثري سن النماس عىل األقل  

 .سوف يسماعد بعض اليشء يف حل  نسبة سعي نة سن هذه القضي ة

ِف خلق فضاء ذايت منعزل عن ضجيج إّن مثل هذه اْلمور يمكن أن يؤثر 

 : يقوم عىل، اَلجتمع

 .اعتامد برنماسج ستواصل للخلوة الروحي ة ـ 2

اعتامد الوسمائل التي يرشحهما األطبماء واخلرباء النفسي ون يف تفريغ  ـ 1

 .الطماقمات السلبي ة

 سن اهلدوء ـ 3
ٍ
ب عىل التعماسل سع الضجيج بيشء ة ، التدر  وهذا ُيتماج ملد 

 .يه اإلنسمانحتى ينجح ف

، عىل عدم تضخيمهما: أو بتعبري أدق  ، االعتيماد عىل تبسيط بعض املشماكل ـ 4

رين سن هذا  ل املترض  فإن  الشخصي ة التي تقوم دوسماً بتضخيم األسور قد تكون أو 

 .التضخيم نفسه

بل هو عمٌل عىل براسج سيداني ة ، هذا املوضوع لي  سوضوعمًا سعرفي ماً فقط

حه عىل عنرص االنقطماع ولو سع ، ار ولو بمقدار قليلتعتمد عنرص االستمر وترج 

بمعنى أن متيش هبدوء ، وهو عىل خالف طبمائع كثري سن ما نحن العرب، الكثري

ج يف سثل هذه ، خري لك سن أن متيش سرسعماً سشيماً ستقط عماً ، سشيماً ستواصالً  فمالتدر 

ك تريد وكأن  ، السيام يف سرحلة االنطالق، الرباسج بشكل همادئ رضوريٌّ 
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ب البدين عىل يشء حيث ال يصح  أن تبدأ بشكٍل عنيف فوراً  إذ يؤدي ، التدر 

ب لتحمية اجلسم كام ، ذلك إىل رضر عىل اجلسم أو العضالت بل البد  سن التدر 

وأظن  بأن  ذلك سوف يرتك ، فماليشء األهم هنما هو املواصلة ولو البطيئة. يقمال

ماً أو وبمالنسبة لإلخوة ال .أثرًا إن شماء اهلل ذين ُيب ون أو يفضلون سرشفماً تربوي 

ية هذا  روحيمًا أو أستماذًا روحيماً فإن  بإسكماهنم التواصل سعه ليشعروا أكثر بجد 

 .الربنماسج

يه بعضهم بروحماني ة العقل، وهنماك يشء آخر سهم يف هذا الصدد ، قد يسم 

ر بطريقة روحماني ة ولي  بطريقة رشسة عني أن ه روحماني ة العقل قد ت، وهو أن تفك 

ر كشخص صمادق أو نقي   ر كشخص ستحمايل أو كماذب أو ، يفك  وهذا غري أن يفك 

ض ثُت عنه يف كتمايب املتواضع )سسألة املنهج يف ، حماقد أو ُسغر  وسبب ذلك سما ُتد 

ة يف  الفكر الديني( سن أن  الرتبية الروحية ترتك أثرًا عىل سالسة العملي ة الفكري 

م بتهذيب النف  فنحن نسماعد أنفسنما عىل اكتشماف فعندسما نقو، كثري سن األحيمان

بل يمكن أن يكون بمعنى ، لي  بمعنى الكشف الشهودي بمالرضورة، احلقيقة

وهو أن  هتذيب النف  سن الغضب واحلسد واحلقد والضغينة ، أبسط سن ذلك

يسماعد عىل أن .. والكره والعدواني ة والغيبة والسلبي ة وسوء الظن  وغري ذلك

ر براح ر أيضمًا برسمالي ة عمالية، وتعيش بسالم داخيل، ة نفسي ةتفك  وهذا ، وأن تفك 

 .سما قد ُيبطل سفعول بعض العوائق أسمام سالسة التفكري

د بماقر الصدر فبقدر سما هو عقالين ، الحظوا سعي شخصمًا سثل السيد حمم 

ص  ض بمالعقل النظري الصمارم )والعقل الصمارم هو الذي لو متث ل وتشخ  ستمح 

هو أيضماً عماطفي  وإنسمان عمادي جداً ، صورة إنسماٍن عبوس ال يبتسم(لبدا عىل 

د رمحه اهلل ، وهلذا جتد فيه إنسمانماً جيمع بني العماطفة والعقل، يف عواطفه وغري سعق 
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وهذه سرحلة ، وال عقله يذهب بعماطفته ودفء قلبه، فال عماطفته ترض  بعقله

ة أن يصل إليهما اإلنسمان هتذيب النف  وتطهري الروح فمبدأ املبمادئ هنما هو ، سهم 

ة، والتحيل  بماألخالق اجلميلة فهذه ، وعىل رأسهما الروح الرسمالي ة التضحوي 

ن سما نزل يب أن ه بعني اهلل : الروح هي التي جتعل اإلنسمان يف املقمام احلسيني )هو 

 .تعماىل(

وعندسما أقول ذلك فال أعني أن  الوصول إىل أعىل سراتب هذه احلمالة أسٌر 

، بل أعني أن ه هدف سماٍم يمكن أن نسري نحوه، ل أو هو نزهة عمابرةسيسور وسه

فعىل األقل  سننجح يف عدم الوقوع يف سزيد سن ، فإن مل ننجح يف االقرتاب سنه

 .االبتعماد عنه إن شماء اهلل

ة هنما أيضماً  سة يف التدريب الروحي ، النقطة األخرى املهم  وهي سرحلة ستقد 

ثت عنه النصوص الدين أن ختوض غامر احليماة بإحسماٍس روحي  ، يةالذي ُتد 

ينة وأنت تشعر بطمأنينة روحي ة وسعمادة، نبيل ؛ فأنت تنشغل برد  إشكمالي ة سع 

م خدسًة للقيم الكربى ولسبيل اهلل تعماىل عندسما يمتزج هذا . ألن ك هبذا األسر تقد 

، عالشعور بخوض غامر التحديمات املعرفي ة املعمارصة فسيكون شيئماً أكثر سن رائ

وبأن ه ـ وهو ، وسيشعر اإلنسمان بأن ه ـ وهو جيمادل ـ يقرتب سن التسماسي الروحي

ر يف سوضوع إشكمايل سعمارص ـ هو ينماجي اهلل بأن ني .. يكتب أو يقرأ أو يرد  أو يفك 

ر ألجلك، أعمل ألجلك وأنماقش ، وأخطب ألجلك، وأكتب ألجلك، أنما أفك 

. ألجلك أيضماً ، عنك فيام يبدو يل وأتأس ل أكثر القضمايما ُبعداً ، وأحماور ألجلك

هذا الشعور ـ ولي  االعتقماد فقط ـ وهذا احل   امللموس املقمارن ألعاملنما هو 

بماً سنهما، الذي جيعل سن سما اعتربمتوه سوجبماً للبُعد عن الروحمانية وهذه ، سقر 

ب أيضماً   ..سرحلة سماسية ُتتماج للكثري سن املراس والتدر 
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فأنت عندسما هيجرك قوسك أو ، هلل وااللتجماء إليههنما يظهر سفهوم اللجوء إىل ا

يسب وك أو يظلموك أو يعتدوا عىل قضي تك وعىل كراستك وعىل مجماعتك وعىل 

تك تذهب إىل اهلل ـ كمالطفل الصغري الذي يأيت إىل .. ويتعماسلون سعك بمالسوء، أس 

ه عندسما يعتدي األطفمال عليه ـ فتبكي بني يديه  لتأخذ سنه؛ وتشتكي إليه، أس 

فلو راجعنما القرآن الكريم لوجدنما أن  األنبيماء يف ، وهكذا كمان األنبيماء، طمأنينتك

، اللحظمات احلرجة يف احليماة كمانوا يرجعون إىل اهلل وخيماطبونه ويطلبون سنه العون

هم وضيق صدرهم إليه ، ليكتسبوا سن ذلك طمأنينتهم وسكينتهم، ويلقون هبم 

الدائم الذي نعيشه! وهلذا قمال اهلل تعماىل  وسما أدراك سما السكينة يف زسن التوتر

َن  *َولََقْد َنْعَلُم أَنهَك َيِضيُق َصْدُرَك بًَِم َيُقولُوَن ﴿: لنبي ه َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكن مِّ

اِجِديَن  فضيق ، (11ـ  15: )احلجر ﴾َواْعبُْد َربهَك َحتهى َيأْتِيََك الْيَِقنيُ  *السه

 .اهلل وعبمادته والسجود له الصدر ينجيل بتسبيح

إن  بعض الفالسفة والعرفماء الكبمار كمانوا إذا أشكل عليهم أسٌر فلسفي : ويقمال

، فصل وا هلل تعماىل وسجدوا له وطلبوا سنه العون، جعلوا سلجأهم اهلل، دقيق

روا يف طمأنينة ًة غيبي ة قد ُتعينهم للوصول إىل ، ليفك  ويف إحسماٍس سعيد بأن  قو 

إلحسماس عندسما يصماحبك وأنت تبحث يف قضي ة عقلي ة جماف ة فهو فهذا ا، حل  

 ..كغيث ينهمر بمطٍر عىل أرٍض يمابسة قماحلة جماف ة، يندسج سع جفماف العقل

قد ، بل هي دربة وسراس وسرور وقٍت وزسن، هذه األسور لي  سعلوسمات

وبحسب سما ، وقد ينجح آخر بدرجة أعىل، ينجح سعه اإلنسمان بدرجة سعي نة

م و رغم أين  أتكل م ، أكتفي هبذا القدر. ر اهلل له فإن ه يرزقه سن هذا التوفيقيقد  يقد 

ماكم طمأنينة ذكره وحالوة ُانسه . بام لست فيه يف العري وال يف النفري رزقنما اهلل وإي 

 .إن ه ويل  قدير، ومجيل كرسه ولذيذ سنماجماته
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 ة وهلا ولدالزواج من أرملة أو موّلق  

 وتبادلني ، ِف نفس عمري فتاةا  حببُت أسنة  17ي نا شاب عمرأ: السؤال

زقت بولد وقبل الطالق رُ ، قتجت وطلّ ن تزوّ أبق هلا وقد س، نفس الشعور

شء  يّ أوَّل يعيبها ، بة جداا الفتاة حمرتمة وخلوقة ومؤدّ . سنوات( 3)عمره اليوم 

ة من ّد يت الرفض بشأولكن ي، ة الزواجواَّلحرتام ونيّ  الودّ  وَّل يوجد بيننا غري كّل 

وهي َّل ، مانع ِف تربية هذا الطفل يّ أ ليس لديّ  اا نا شخصيّ أ. هيل بسبب الولدأ

العائق الوحيد هو رفض  ولكنّ ، ذا مل يكن الطفل يعيش معهاإتريد الزواج 

 يّن أ علًما ، هذا الزواج تتّممالتوجيهات التي و بالنصائح رجو منك الردّ أ. هلاْل

 .اا ىل عدم الزواج َّنائيّ إمر انتهى يب اْل غري مستعد لرتك هذه الفتاة حتى لو

فأنت ُتماول أن ، لو تسمح يل أخي العزيز يف اهلل أن أنتقدك قليالً ، بدايةً  أ ـ

ولكن ك تقول لنفسك ولآلخرين بأن ك غري سستعد  ، ُتماور غريك يف هذا املوضوع

ر  ونصيحتي األخوي ة النمابعة سن املحب ة يف اهلل لك هو أن، لتغيري قنماعماتك ال تفك 

وأنما أعرف سشماعر احلب  التي جتعل اإلنسمان يف حلظمات الذروة ، هبذه الطريقة

لكن جيب أن نرتك للعقل سوضع قدم دائاًم يف ، العشقي ة يقول سثل هذا الكالم

ي عقالً سن املنع، لكي نسمح له بمالقيمام بدوره؛ حيماتنما فعندسما تعقل ، فمالعقل ُسم 

ل( أي احجزهما واسنعهما : لواحلديث يقو، شيئماً فأنت متنعه )اعقلهما وتوك 

ل عىل اهلل، واربطهما فماتنما، ثم توك  ، فدور العقل يف حيماتنما هو أن يضبط إيقماع ترص 

 .السيام يف حلظمات الذروة العماطفي ة

ل خطوة هي أن تسمح للعقل أن يطل  سن بني العواطف واألحماسي   فأو 

إن شئت سمعت له وإن  ،واألسر بعد ذلك لك، وأن يقول كلمته، واالنفعماالت

 .شئت أعرضت
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فإن  األهل ال ُيق  هلم سنع الولد سن هذا ، هذا التعليق سنبعد العذر  ب ـ

ه، الزواج سما دام بمالغماً عماقالً راشداً  كام جماء يف ، ورحم اهلل والداً أعمان ولده عىل بر 

وعلينما أن نتخل ص أيضماً سن بعض املفماهيم العرفي ة ، سضمون بعض األحماديث

ي ُتماول أن ُتشعر اإلنسمان بأن  زواجه سن سطل قة هو زواج سن سواطنة سن الت

فقد تكون األرسلة أو املطل قة خرياً لك ، هذا يشء غري صحيح، الدرجة الثمانية

وال ينبغي لنما ـ سن حيث املبدأ ـ أن نتعماسل سع األراسل واملطل قمات ، سن غريهما

صح والبيمان وتوضيح األسور سن حق  األهل الن، نعم. هبذه الطريقة القماسية

 .لولدهم بام يملكون سن خربة احليماة

ما أصل الزواج سن اسرأٍة سطل قٍة أو أرسلة وعندهما ولد فهذا لي  بحرام ج ـ ، أس 

كل  سما يف األسر أن  عىل اإلنسمان أن يدرس إسكمانماته التي ، وال هو بمالعيب عند اهلل

األوالد سلبمًا عىل احليماة؟  هل يمكنه االستمرار؟ هل سيؤث ر، تكون بعد زواجه

هل ظروفه وظروف تلك املرأة تسمح بماالستمرار؟ فلي  املهم يف الزواج هو أن 

بل املهم هو أن تكون املعطيمات املتوف رة ال توحي ، نكون قمادرين عىل الدخول فيه

ة بأن  االستمرار صعٌب  فإذا رأيت سن حمالتك والظروف املحيطة سما جيعل ، بقو 

وأسما إذا رأيت أن  عواطفك ، ماً وطبيعي ماً فأي  سمانع سن هذا الزواجاالستمرار ممكن

كك وأن  املعطيمات تقول بأن  احتامل نجماح هذا الزواج قليٌل  فقط هي التي ُتر 

والذهماب نحو خيمار ، فإن  األفضل ـ بمنطق العقل ـ هو جتويد اخليمارات، سثالً 

رًا سن ، عي ة لألسوروهذا األسر تمابع لقراءتك العقلي ة واملوضو، آخر أفضل ستحر 

 .الضغط العماطفي

فلي  سن ، وإذا تزامحت قنماعماتك العقلية والنفسي ة سعماً سع سوقف األهل د ـ

ال التصمادم سعهم ، خيمار إال حمماولة إقنماعهم والسعي لطمأنتهم والتخفيف عنهم
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ويف ، حتى لو كمان قلقهم ومهي ماً ، بام جيعلهم يعيشون املزيد سن القلق عليك

لكن هنماك حمالة ، وال جتب طماعتهام، عة اإلسالسي ة ُيرم عقوق الوالدينالرشي

ى بحمالة األواسر ، يفتي فيهما بعض الفقهماء بوجوب الطماعة وهي سما يسم 

ًا سن فعل ، اإلشفماقي ة وتعني أن  الوالدين يشفقمان عىل ولدمهما فيخمافمان عليه جد 

عىل هذا الفعل يوجب ففي هذه احلمال لو كمان إقداسه ، أسٍر سعني  فيمنعمانه سنه

، كمان ذلك سشكالً رشعماً ، املزيد سن دخول اخلوف والرعب والقلق فيهام عليه

سثل سما لو أراد الولد أن يامرس لعبًة ريماضي ًة خطرة جداً بحيث كمان والداه 

فإن  قيماسه هبذا الفعل وذهمابه ملامرسة هذه ، كبريين يف السن  وخمافما عليه كثرياً 

وجيب التنب ه ملثل هذه احلماالت يف ، رضر سشكٌل رشعماً الريماضة التي ُتتمل ال

فلي  سن سبيل هنما سوى حمماولة اإلقنماع وكسب ، العالقمات سع الوالدين

وإال مل ، أو التخفيف سن التصمادم والقلق إىل أبعد حد  ممكن، عطفهم وود هم

م سما مل يصل األسر إىل حد  األواسر اإلشفماقي    .ةيكن يف اإلقدام عىل الزواج حمر 

ما الدخول يف التفماصيل الشخصي ة، هذا سما يمكنني قوله ؛ فهذا غري ممكن، وأس 

وال بأس بأن تقوم ، حيث ُيتماج إىل اقرتاب سبمارش وتفصييل سن املوضوع

ويكونون عىل سقربة ، بماستشمارة أكرب عدد ممكن سن الذين تعتقد برجماحة عقلهم

أو يكون سقنعمًا لوالديك  ،فتقتنع به، فلعل  اهلل جيري احلق  عىل لسماهنم، سنك

، واستعن بمالوسطماء الذين يمكنهم التأثري يف إيقماع الصلح سع األهل. الكريمني

فلعل  اهلل جيري الصلح عىل أيدهيم إذا كمان لك يف هذا الزواج سنفعة وخري بإذن 

 .اهلل

 االجتار أو العمل يف ما يستخدمه الناس يف احلرام كالستاليت  

 ة التي يكون من ضمنها ِف عمل اْلجهزة الكهربائيّ  عملأن أ أودّ : السؤال
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خوة مل بعض اإل لكنّ ، توكذلك اَلوبايال جهزة الستاليت والشاشات العارضةأ

ن أكون هذه اْلجهزة ممكن ؛ ينصحونا ببيع الستاليت واَلوبايالت والشاشات

هؤَّلء اإلخوة  بالرغم من علم، هاتساعد الشخص عىل ارتكاب اإلثم عن طريق

نواع التفكري أمن  اا هذا التفكري نوع هل يعدّ ف، كالرأي الفقهي جييز ذلبأّن 

ابتعادنا ذلك إىل ي قد يؤدّ التفكري فهبذا ي؟ وإذا التزم اُجميع و التقليدأالرجعي 

 .ةمور اْلديثمنا ِف هذه اْلوعدم تقّد 

ال يف الوقت نفسه و ـ ال أتفق سع وجهة نظر اإلخوة يف هذه القضي ة وأسثماهلما

فلو رسنما  ـ ب  أن نستخدم تعبري )الفكر الرجعي( يف حق  وجهة نظرهم هذهأح

وسما دام اليشء ، سع هذا النسق سن التفكري فسوف نضي ق عىل أنفسنما وعىل النماس

شماركنما أم ، وسما داست هذه األجهزة ستنترش بني النماس شئنما أم أبينما، حالالً 

دوكمانت سشماركتنما جمائزة رشعمًا فإن ه ال د، استنعنما وإال لزم ، اعي لالحتيماط والتشد 

وكمان ، التخيل  عن كثري سن األعامل والوظمائف والتجمارات والصنماعمات وغريهما

ه املؤسنني لالعتزال يف هذه املجماالت خالف االحتيماط سن بعض الوجوه  توج 

عنما هذا ؛ األخرى عندسما ننظر للقضي ة سن الزاوية اجلامعية واملجتمعي ة بل لو شج 

فام سن وظيفة ، يوجب ذلك عزلة جمتمعماتنما أيضماً وإربماك حيماهتماالنسق فسوف 

تقريبمًا إال ويعلم اإلنسمان علاًم إمجمالي مًا أن  عمله فيهما قد يستخدسه شخص يف 

كمالسمائق الذي يعلم بأن  نقله لبعض النماس سن سكمان إىل سكمان قد يكون ، احلرام

سًة لفعلهم احلرام وكل عمل ، تماجر العملةو، وبمائع وسمائط النقل، والزارع، سقد 

، والعمل يف خمتلف األجهزة احلديثة، له عالقة بأنواع اللبماس والعطور والزينة

 ..وحتى مجلة سن االختصماصمات اجلماسعي ة و

سن املنماسب لإلنسمان أن ُيماول جتن ب سما فيه شبهة واضحة أو جلي ة  ،نعم
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اً  د أن  النماس قد يستخدسون اليشء يف احلرام سع، جد  ما جمر  أن ه ال خيتص  بماحلرام  أس 

مار به ر التضييق عىل أنفسنما بماالستنماع عن االجت   .فهذا ال يرب 

 الفرتة احملّددة لتعارف اجلنسني قبل الزواج  

 ؛ الزواج بغية بعضهًم عىل اُجنسني لتعّرف حمّددة فرتة يوجد ـ هل 2: السؤال

 جنسيّة؟ رغبة إثارة وعدم الرشعيّة اْلدود لضًمن

 عندما، أختي خطبة أجل من لبنان ِف كنت ومؤّخراا ، أمريكا ِف أعيش ـ أنا فتاة 1

 عىل أكثر نتعّرف أن وطلبوا، أيب مع وأهله أختي خطيب قريب حتّدث عدت

 بعد لبنان إىل سأعود، ومتدّينون حمرتمون وأهله الشاب، الزواج هبدف بعض

 واتساب عرب نتحّدث أن الشاب ويودّ ، أختي زفاف ْلضور أشهر أربعة

 نخطب، جيب كًم شء كّل  جرى وإذا، هذه اْلربعة اْلشهر خالل وسكايب

 َّل قد أَّّنا َّلسيًم، طويلة فرتة أّن أربعة أشهر يعتقد أيب لكنّ ، لبنان إىل أنزل عندما

 اْلال هذه ِف علينا تقرتحون ماذا، مسلمة سمعتي كفتاة عىل سيؤّثر وهذا، تنجح

 اْلالة؟ هذه ِفاْلخالق و الرشع الذي يقولوه وما خربتكم؟ بحسب

دة يف الرشع ، إن ام املعيمار هو سراعماة الضوابط الرشعي ة، ال توجد فرتة حمد 

وكل  إنسمان ، وإال لزم التجن ب فوراً ، فكل ام كمانت ستوف رة كمان املجمال سفتوحماً 

ة بام يلزم سنه عمادًة ، بصري بنفسه وإن كمان األفضل أن ال يصمار إىل تطويل املد 

وإذا كمان بماإلسكمان ُتصيل عقد رشعي ـ ولو برشط عدم ، رشعي ةسشماكل غري 

 .الدخول ـ كمان ذلك أفضل وأضمن بمالتأكيد

ما بمالنسبة للسؤال الثماين فأعتقد بأن  املوضوع ُيتماج لدراسة اجتامعي ة ، أس 

د بيمان احلكم الرشعي ة ولي  ملجر  فمن النماحية الرشعي ة ال توجد ، وأرسي 
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نعم بحسب بعض استفتماءات السيد ، تكل منما عنهماسشكلة ضمن الضوابط التي 

كام قلنما يف جواب سؤال ، السيستماين حفظه اهلل تبدو القضي ة غري سرغوب هبما

ل إىل حل  للجمع بني وجهة نظر الوالد املحرتم. سمابق وهي ، وربام يمكن التوص 

وبني سسألة التعمارف عرب الوسمائل ، وجهة نظر صحيحة متماسماً سن حيث املبدأ

ة سع عدم سعرفتك حتى اآلن بطبيعة الطرف اآلخر، هذه ربام يسب ب ، فطول املد 

فماته وفيام يقوله ألصدقمائه  إربماكمًا اجتامعي ماً لك لو كمان الشماب غري دقيق يف ترص 

وربام ، وفيام يتعماسل به سن خالل الصور وسقماطع الفيديو التي قد ُيصل عليهما

ة كل   كام لو، يكون يف ضبط املوضوع حالً وسطي ماً  تم  السامح هبذا التواصل سر 

سع رضورة االنضبماط الكماسل واملثمايل أثنماء هذه ، أسبوع سثالً أو كل  أسبوعني

رغم أن ني أعتقد بأن  هذا النوع سن التواصل ، املحماورات واللقماءات االفرتاضي ة

ف عىل شخصي ة الطرف اآلخر عىل عك  التواصل  قد ال يسماعد كثرياً عىل التعر 

ن الفتماة عربهما سن تكوين املبما رش الذي قد يعطي الكثري سن األفكمار التي تتمك 

ر أفضل عنه ة زسني ة حمدودة يكون سن ، تصو  فإذا كمان يمكن لك البقماء يف لبنمان ملد 

فقد يمكن ، أو يكون التواصل حمدودًا وسنظ اًم زسني مًا كام قلنما، خالهلما التواصل

. ه عدم الدخول يف إربماكمات اجتامعي ةتوفري إسكمانية التعمارف ويف الوقت نفس

، وإذا مل يكن األسر ضماغطماً عليك نفسي ماً فإن ني أسيل إىل وجهة نظر الوالد املحرتم

فكثري ، وإذا كمانت سن رضورة فأعتقد أن  األسور جيب أن ُتضبط وتكون حمدودة

ين سن النماس تعمارفوا عرب لقماءات حمدودة ال تزيد عن أصمابع اليد الواحدة أو اليد

ة الطرف اآلخر، سعماً  وإن ، وهذا يتبع سدى ذكماء كل طرف ونبماهته يف كشف هوي 

لكن ه ، كمان التعمارف سهام بلغ ال يضمن أبداً طبيعة الشخص اآلخر بعد الزواج

وكثريًا سما سب ب طول فرتة ، يف النهماية عملية اكتشماف بقدٍر سما للطرف اآلخر
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 .عي ة أو أخالقي ةالتعمارف كسنة أو سنتني أو أكثر سشماكل اجتام

ة تنبغي سالحظتهما أيضماً  وهي الوضع االجتامعي للفتماة ، إن  هنماك نقطة سهم 

فماهتما عىل سكمانة أرسهتما وسمعتهما، املسلمة فنحن يف ، وكذلك سديمات تأثري ترص 

ل الفردية املفرطة التي اجته نحوهما الغرب بحيث يصبح الولد ، ثقمافتنما ال نفض 

أو يصبح أحد الوالدين غري سعني  ، لفتماة كذلكغري سعني  بأرسته أو تصبح ا

زت . بماآلخرين يف األرسة إن  هذه الفردي ة سنماقضة متماسماً لثقمافتنما الدينية التي رك 

وسع األوالد سن ، عىل سفماهيم أصيلة يف سوضوع العالقة سع الوالدين سن جهة

ا كمان هلذا فإذ.. ويف سوضوع التواصل سع األرحمام سن جهة ثمالثة و، جهة ثمانية

ٌف سما سن الشماب أو الفتماة قد يرتك تأثريًا سلبي ماً عليه أو عىل أرسته  هنماك ترص 

فماألرسة وحدة ستكماسلة يعيش أفرادهما ، فعليه أن يالحظ هذا األسر، وسمعتهام

م  بعضهم بعضماً  فإذا مل يبلغ األسر حد  ، ويتنمازلون ملصلحة بعضهم بعضماً ، هر

املنماسب جداً أن يأخذ الشماب أو الفتماة  الرضورة أو احلماجة أو األمهي ة فمن

دون وسوسة أو ، الظروف االجتامعي ة له وألرسته ولسمعتهام بعني االعتبمار

متماسماً كام هو املنماسب بماألرسة أيضمًا أن تأخذ ، دخول يف انغالق اجتامعي أو نفيس

عل ه بذلك يكون التعماون املنتج يف العمائلة ، حماجمات األوالد بعني االعتبمار

 .حدةالوا

وخالصة وجهة نظري ـ سع التأكيد عىل أن ني غري قمادر عىل البت  هبما يف 

ألن  هذا األسر ُيتماج إىل سعرفة أكثر بمالتفماصيل وسواكبة أكثر ؛ حمالتك الشخصي ة

لألسور امليداني ة ـ أن  سبدأ االهتامم بسمعة الفتماة وسمعة أهلهما سبدأ سهم 

سة للزواج الذي ويف الوقت عينه يمكن ُتقيق التو، وسطلوب اصل الذي هو سقد 

ة أيضماً  ة بمالشكل ، هو غماية سهم  وذلك سن خالل ضبط االرتبماط طيلة هذه املد 
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الذي قلنماه أو تأخري الرشوع فيه إىل سما قبل ثالثة أشهر أو شهرين سن النزول إىل 

 .لبنمان

دة يف هذا املوضوع ح ، أمتن ى أن أكون قد وف قت لتقديم فكرة سسماع  وأرج 

ماب هاستشما السيام إذا كمان عىل سقربة سنك وسن ، رة أكثر سن شخص عماقل ونر

وربام ، فإن  يف عصف األفكمار سنفعة للجميع إن شماء اهلل تعماىل، الشماب شخصي ماً 

تكون طبيعة األسور وخصوصي مات وضعك ووضع الشماب ال ُتتماج كثرياً إىل 

 .هذا التحف ظ الذي أبدينماه

 وخوف العقاب الدنيوي ،ذنبجيابي مع الشعور بالاإلتعامل ال  

 شهادة السنة هذه سأجتاز، وقدره اهلل بقضاء وأؤمن أنا مسلمة: السؤال 

ـ كالكذب مثالا ـ  اهلل ُيغضب شيئاا  إذا فعلت بأيّن  أشعر أحياناا  لكن، البكالوريا

 َّل؟ وأ عىل صواب أنا فهل، ِل يغفر لن وأّنه، دراستي ِف يوّفقني فلن

ن بأن  اهلل يمكن أن يعماقبه يف الدنيما عىل أسٍر غري سبدأ أن يشعر اإلنسما

وهو سنب ٌه ضمريي وجداين ، هو يشء جي د ،أخالقي أو غري رشعي صدر سنه

فليست هنماك ، والشعور بأن  اهلل حمارض قد جيمازيه يف أي  حلظة، لرتك هذا العمل

 .بل بمالعك ، سشكلة يف ذلك

فبدل أن  ،عور بطريقة خماطئةإن ام املشكلة حينام نقوم نحن ببلورة هذا الش

له إىل عنرص سرض  بحيماتنما وعملنما إن  إسقماط هذا الشعور عىل  .نستفيد سنه نحو 

العمل الدرايس ـ بمالطريقة املبي نة يف السؤال ـ يمكنه أن يربكنما ويقلقنما ويشعرنما 

وُيذهب سن نفوسنما الطمأنينة الالزسة عند الدخول إىل قماعمات ، بأن نما قد نفشل

وسن هنما وحيث إن نما نشعر بمالندم عىل الفعل الذي ارتكبنماه ونتوب إىل ، ناالستحما
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ومل  ال يغفر وهو ، ونعرف أن  اهلل يغفر، فعلينما أن نوازن بني اخلوف والرجماء، اهلل

املعلن برصاحة أن ه يغفر الذنوب مجيعمًا إذا تماب اإلنسمان سنهما؟! وهو الذي أعلن 

رمحته واليأس سن روح اهلل كفٌر به وجهٌل  برصاحة يف آيمات كتمابه أن  القنوط سن

فماملطلوب هو التوبة دوسمًا سن كل  ، بمالبماري الرحيم الرؤوف تبمارك وتعماىل

ه إىل أعاملنما بروٍح لدهيما األسل بأن  اهلل قد تماب علينما ، أخطمائنما وذنوبنما والتوج 

ن سن أن نحصل عىل علٍم بذلك  وقد ورد يف بعض الروايمات أن  ، حتى لو مل نتمك 

سن آداب الدعماء أن تدعو اهلل وأنت ُتسن الظن  به وتشعر بأن ه سوف يستجيب 

فعندسما ، فهذه الرتبية الروحي ة هي تربية سلؤهما األسل، لك يقينماً وتطمئن  لذلك

ك بأسامئه احلسنى يف عمامل الرمحة والرأفة وعندسما ، تطلب سن اهلل شيئماً وتتمس 

ينتمابك هذا األسل الكبري بأن ه سيكون .. هوعندسما تط لع عىل سعة رمحت، تتوب إليه

فماخلوف سن اهلل ، وهذا األسر هو سفتماح العمل يف احليماة، سعك وسوف يوف قك

والثقة بماهلل وحسن الظن  ، شعوٌر يدفع للعمل الصمالح وينهى عن العمل اليسء

 .به شعوٌر يفتح عىل األسل بنتمائج أعاملنما الطي بة يف هذه الدنيما ويف اآلخرة

ك إحسماس اليأس والقنوط ولنرتك األحماسي  التي تربك سشماعرنما فلنرت

ه إىل اهلل بنفٍ  سلؤهما اإلقرار بمالذنب واالعرتاف به واإلحسماس ، وحيماتنما ولنتج 

 .فماهلل إذا تبنما يتوب علينما، برمحة اهلل وعطفه وحنمانه

فنحن نبتعد كل  يوم ، سما سعنى يتوب علينما؟ إن  التوبة يف اللغة تعني الرجوع

بمعنى أن ه يرجع ، وعندسما نرجع إليه )نتوب( فهو يتوب أيضماً ، عن اهلل بمعماصينما

د ، إلينما بعد أن كمان قد أعرض عن ما وابتعد عن ما بسبب ذنوبنما وعصيماننما له فبمجر 

فهو كمالصديق ، أن نخطو نحن نحوه خطوًة سنجده خيطو نحونما خطوات

الشخص إذا أح   بأن  فهذا ، العماتب عىل صديقه واملعرض عنه واملبتعد عنه
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رسعمان سما يميل بوجهه نحوه ، صديقه ندم وبدأ يتجه إليه فهو طي ب القلب

 .ويرسع اخلطى لكي ُيتضنه

ث عن أن  اهلل إذا تبنما إليه  وهذا سعنى اآليمات والروايمات الكثرية التي تتحد 

اب رحيم، تماب  ْرُه إِنهُه كانَ فِ َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَغْ ﴿ وهذا سعنى أن  اهلل تو 

اباا  بل يرجع إلينما بعد أن رجعنما ، فهو ال يتوب سن ذنٍب ارتكبه، (1: )النرص ﴾َتوه

ر، إليه وتركنماه بسبب ذنوبنما التي ارتكبنماهما وهلذا ، فماهلل رحيٌم أكثر مم ما نتصو 

اب( فهو كثري الرجوع ه بصيغة املبمالغة )تو  واملطلوب هو أن ُنبدي . وصف نفسر

 .بسيطة تعرب  عن ُحسن ني تنما جتماههولو إشمارة 

لنرى احليماة بعيون  ؛نسأل اهلل تعماىل أن يغفر لنما ذنوبنما ويمنح قلوبنما أسالً به

ْم بِِذْكِر اهللهِ َأَّل بِِذْكرِ ﴿: الطمأنينة اآلتية سنه وسن ذكره  الهِذيَن آَمنُوا َوَتطَْمئِنه ُقُلوهُبُ

 .(18: )الرعد ﴾الُْقُلوب اهللهِ َتطَْمئِنُ 

 خالف مع األم حول النفقة عليها وعلى ولدها املدمن للمخدرات  

 يضاا أوزوجي ، طب متوّس عمل بمرتّ أو، طفاللثالثة أ مّ أو ةزوجأنا : السؤال 

يعيش و، هلا معاش شهري مّ أوِل . اا نا سويّ ئبناأ ونكفي احتياجات، طدخله متوّس 

ًم يعمل يرتك وكلّ ، راتمدمن خمّد  وهو، ه ُخسة وثالثون عاماا عمرو، خيأمعها 

وهي ، راتاَلخّد  نفقه عىليُ سه نّ أوهي تعرف ، ي تعطيه اَلالمّ أو، رادتهإالعمل ب

عرضت ف، خي اَلدمنأمعاشها لن يكفيها هي و نّ ْل؛ عطيها ماَّلا أن أتطالبني ب

ل تكفّ أنا سوف أو، يصلح حاله ويعمل ىحت، ن تقيم معي وترتكهأعليها 

ها ولكنّ ، خيأبسبب  عطيها ماَّلا أن أزوجي يرفض  نّ ْل؛ باَّلنفاق عليها وحدها

معي  وتتشاجر، لناسإىل اتشتكيني فهي ، ًما ئي دامّ أعاين من أنا أو، رفضت
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 ؟فعلأ ًمذاف. من اَلال قليالا  اا مبلغُاعطيها ي ننّ ْل؛ (تزعل)و

ه إذا مل تكن حمتماجة وإذا احتماجت فله أن ، ال ُيلزم اإلنسمان بماإلنفماق عىل ُاس 

وبإسكمانك ، وال جتب النفقة عىل األخ، ليهما بمقدار سما ُتتماج عرفماً ال غريُينفق ع

، أن تعطيهما بمقداٍر تفرتضني سعه أن  سما سعهما وسما تعطينهما إي ماه يكفيماهنما شخصي ماً 

 .فماملهم أن يكفيهما املبلغ املجموع سن راتبهما الشهري ومم ما تضيفينه إليهما ال غري

لكن وفقماً ، ة يف تعماسلهما سع األخ املدسنوال أعرف وجهة نظر الوالدة الكريم

ف الوالدة غري صحيح ولكن ال ، للصورة التي تم  نقلهما يف السؤال يبدو أن ترص 

ما لو تركته لزاد فسماده؛ أستطيع اجلزم  .إذ لعل  الوالدة تعتقد بأهن 

ف الزوجة يف سماهلما الشخيص ل يف ترص  هلذا ، وال ُيق  للزوج ـ سبدئيمًا ـ التدخ 

وجتن ب الدخول يف شجمار سعهما ،  وحمماولة إقنماع األم بوجهة نظركجيب الصرب

، وإذا أسكن إدخمال بعض الوسطماء املؤثرين فقد يكون جيداً ، سهام أسكن

ولعل  يف الوصول إىل حل  سع األخ املدسن ، واملفرتض التعماسل بماحلسنى سعهما

 .يكون نمافعماً 

 !قريش( وصنمي ،مكارم األخالق ء)بني دعا تناقض األخالقّيال  

 مع مضامينه تتعارض أَّل قريش؟ صنمي دعاء ِف سًمحتكم رأي ما: السؤال 

 اْلخالق؟ مكارم دعاء

 ثنما انظر: إضماءات يف الفكر ) عن دعماء صنمي قريشلقد سبق أن ُتد 

ما عن ، مل يثبت وأن ه (512السؤال رقم:  ،255ـ  211 :7والدين واالجتامع  وأس 

ة، تعمارضه سع دعماء سكمارم األخالق وهي أن  الكثري سن ، فينبغي التنب ه ملسألة سهم 

فماألخالق ُتظى بقواعد التخصيص والتقييد ، القيم األخالقي ة ليست سطلقة
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، وليست أحكماسماً سطلقة ال نسبي ة وال ختصيص فيهما أبداً ، واحلماالت املختلفة

والصدق يمكن أن يصبح سذسوسماً ، فمالكذب يمكن أن يصبح واجبماً أخالقي ماً 

ونمادرة هي القيم األخالقي ة العليما التي ال تقبل طروء ظرف ، قي مًا يف ظرٍف سماأخال

وهذا يعني أن  قيمة التسماسح وأسثماهلما قد تصبح غري ، ثمانوي عليهما قد يغري  سنهما

اء ، حممودة عندسما تكون جتماه سن ال يفرتض التسماسح سعه وهلذا كمان املؤسنون أشد 

 .ال تعطيل يف احلدود: وهلذا كمان سبدأ، عىل الكفمار الذين ُيماربون اإلسالم

وسن ينترص ملثل دعماء صنمي قريش بإسكمانه أن يقول بأن  هذه اللغة ال تنماقض 

ألن  لغة دعماء سكمارم األخالق هي لغة العالقمات ؛ لغة دعماء سكمارم األخالق

ما لغة دعماء صنمي قريش فهي لغة املوقف ، الشخصي ة التي تقع بني النماس أس 

ل جزءاً سن الوعي الديني ، رخيي سن قضي ة ليست شخصي ةالديني والتما وإن ام تشك 

ة ما ، لغة سكمارم األخالق هي لغة احلق  الشخيص واخلماص: وبعبمارة أخرى، عماس  أس 

ة بل حتى ، لغة دعماء صنمي قريش وأسثماله فهي لغة احلق  العمام والقضي ة العماس 

ة والشخصي ة تقبل العك  أيضماً تبعماً ل وقد ، لظروف واحلماالتالقضمايما العماس 

، يرب رون لك هذا األسر هبذه الطريقة يف سثل دعماء صنمي قريش وقضمايما اللعن

فماملؤسنون . بحيث يكون ذلك استثنماء الزسماً ُتتماجه القضي ة يف إطمار غري شخيص  

( فهل هذا يعني 211: يعفون عن النماس كام جماء يف القرآن الكريم )آل عمران

 هو احلماكم الذي يعفو عن املجرسني واللصوص أن  احلماكم املؤسن املثمايل

 والقتلة؟!

ة سن الرضوري فهمهما وقد تكون ، وال بأس أن أشري هنما أيضمًا إىل قماعدة عماس 

وهي أن  القيم األخالقية قد تكون صحيحة كل هما رغم ، ذات صلة بموضوعنما

سن  وهذا سوضوع يفرس  لنما الكثري، لكن هما تتفماضل أو تتبماين دوائرهما، تعمارضهما
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فماحلق  يف رد  العدوان حق  رشعي ثمابت وسقبول ، نصوص القرآن والسن ة

لكن يف املقمابل ، وسن اعتدى فإن ه يصح  أن ُيعتدى عليه بمثل سما فعل، أخالقي ماً 

د النص  الديني عىل دفع السي ئة بماحلسنة وأن  هذا ال يكون إال ملن هو ذو حظ   يؤك 

، سبدأ املواجهة بماملثل: فهنما سبدءان، سنةفمن واجهك بمالسي ئة فواجهه بماحل، عظيم

، وهنماك سبدأ العفو والصفح وسقمابلة السي ئة بماحلسنة، وهذا حق  سرشوع أخالقي ماً 

ورغم أن  ترمجة املبدئني قد تبدو ستنماقضة يف كثري سن ، وهو أيضماً سبدأ أخالقي

 :إال أن ه يمكن تقديم تفسريين ملثل حماالت التنماقض هذه، احلماالت

س القواعد األخالقي ة :ري اْلّولالتفس ، إن  النصوص الدينية تؤس   أو تكر 

سن حيث إن  ، ولكن  تطبيق هذه القواعد جيب أن يكون حمسوبماً سن قبل اإلنسمان

احلمالة التي هو فيهما هل ينماسبهما تطبيق القماعدة )أ( أو القماعدة األخالقي ة )ب(؟ 

بينام النص  يشري ، املوضوعي ة فتطبيق القواعد راجع إىل دراسة اإلنسمان للظروف

ما ممما ينبغي أن يقع أو أن  وقوعهما أسر ، إىل رشعي ة القواعد األخالقية نفسهما وأهن 

بل املهم أن أنظر ، فلي  املهم أن آخذ القماعدة األخالقي ة فقط، سقبول أخالقي ماً 

وهذا أيضمًا يف أن  احلمالة التي أنما فيهما هل سوضوعهما القماعدة األوىل أو الثمانية؟ 

وُيتماج ملراجعة ، بماب عظيم يفتح عىل الكثري سن إعمادة فهم القضمايما األخالقي ة

 .النصوص األخالقي ة الدينية بطريقة أخرى أيضماً 

سهما :التفسري الثاين ، إن  النصوص الدينية تؤس   القواعد األخالقي ة أو تكر 

قي ة لو فأنت سن النماحية األخال، لكن  القواعد نفسهما ستفماضلة وذات ُرترب

لكن لو عفوت لكمان ذلك زيمادة يف الروح ، عماقبت بماملثل لكمان ذلك أسرًا أخالقي ماً 

بل نقول بأن  رد  السي ئة ، األخالقي ة وهنما ال نقول بأن  املعماقبة بماملثل قبيٌح أخالقي

 .بماحلسنة هو أفضلي ة أخالقي ة
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ن ة هبذه وهذا أيضماً سما يستدعي سراجعة النصوص األخالقي ة يف الكتماب والس

ة جديدة ويف سوضوعماهتما ، لننظر يف تفماضل القيم األخالقي ة تمارةً ، العني سر 

وسعمايري ، سضمافمًا للتمييز بني احلق  األخالقي والفعل األخالقي، ودوائرهما أخرى

 .التفماضل يف القيم األخالقي ة

االنفتاح على املتهمني باالحنراف الفكري ودعوتهم للمجالس   

 الدينية

 إشكاَّلت لديه شيعيٌّ . عّزه دام اهلل حّب  حيدر الشيخ اهلل آية سًمحة :السؤال 

وحول  التارخييّة الناحية من السالم عليهم الطاهرين اْلئّمة حول وتساؤَّلت

 عّجل اَلهدي اإلمام وعنده تساؤَّلت حول غيبة، وأديب شاعر وهو، العصمة

 يمنع ملحداا؟ وهل يعترب ومتى ملحداا  جيعله أن ْلحد فهل يصّح ، الرشيف فرجه

 أهل وأفراح مواليد ِف اَلشاركة من يمنع واَلساجد؟ وهل اْلسينيات دخول من

 التساؤَّلت من الكثري لدينا أصبح فقد أفيدونا. السالم عليهم البيت

 الدين رجال بعض ويقوم، اَّلتصال بوسائل ويطرحوَّنا الكثري من واإلشكاَّلت

 إلصالحه يدعوه من وحماربة، وحماربته، ملحداا  واعتباره، بذلك يقوم من بتضليل

 .ذلك حول أفيدونا. واْلسينيات اَلساجد ِف وترغيبه مشاركته وتوطيد

دة يف سؤالكم  :توجد أسئلة ستعد 

إن  اإلحلماد ـ بمفهوسه املعمارص ال بمطلق سفهوسه اللغوي ـ هو إنكمار  أ ـ

ما سن يؤسن بماهلل أس  ، وعىل أخف  تقدير هو نوع سن الالديني ة، لوجود اهلل تعماىل

د عليه نعم لو ثبت بمالبي نة الرشعي ة أن ه ال ، ورسوله فال يصح  إطالق لفظ املُْلح 

وعلينما ، فيمكن تصحيح هذا اإلطالق سن حيث املبدأ، يؤسن بماهلل ورسوله
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د يف توصيف النماس بأوصماف سلبي ة ملما يف ذلك سن شبهة ؛ املبمالغة يف التشد 

د يف وقد وردت ، االهتمام بمالبماطل نصوص تنهى عن اهتمام املسلم بمالكفر وتتشد 

 .ذلك

لو كمانت عند شخٍص إشكماليماٌت أو التبماسمات أو شبهمات ـ سما شئت  ب ـ

فهذا ال يمنع رشعماً ، فعرب  ـ حول قضي ة رشعي ة أو عقدي ة يف اإلسالم أو املذهب

كيف وبعض الفقهماء ـ وسنهم السيد اخلوئي ـ ، سن دخوله املسماجد واحلسينيمات

غري املرشك إىل املسجد احلرام  ،رون إشكماالً يف ُتريم دخول الكمافر إىل املسماجدي

ة ، فتكون املسألة احتيماطية كام هي عند الشيخ هبجت رمحه اهلل أيضماً ، خماص 

وبعضهم سثل الشيخ نمارص سكمارم الشريازي يرى جواز ذلك إذا كمان الغرض 

ئي يف إحدى فتوييه ـ يرون وبعٌض ثمالث سن الفقهماء ـ سثل السيد اخلماسن، هدايته

فلو فرضنماه كمافرًا فال متنعه الرشيعة ـ ، جواز ذلك سما مل يلزم اهلتك حلرسة املسجد

السيام ، فضالً عن املآتم واحلسينيمات، يف رأي فقهي ـ سن دخول بيت اهلل تعماىل

 .أو إيقماف تزايد انحرافه الفكري، إذا كمانت له يف ذلك اهلداية املحتملة

سنطلق إخواننما املعمارضني هنما لي  املسألة الفقهي ة بماملعنى قد يكون  ج ـ

وإن ام املسألة هي سسألة إدارة الرصاع سع سما يعتربونه ، الفقهي اخلماص  للقضي ة

ولعل هم يرون أن  يف دعوته هلذه األسماكن ـ السيام لو كمانت له حممارضة أو ، ضالالً 

وهو أسٌر سرفوض ، وتقويًة له كلمة أو يشء سن هذا القبيل ـ اعرتافمًا به وبضالله

، بل يتصل بتطبيق العنوان الفقهي، وهذا ال يتصل بمسألة فقهي ة. يف الدين

فهؤالء اعتربوا أن  تطبيق العنوان الفقهي يف سواجهة الضالل سثالً يكون عرب 

وهذا التطبيق يعرب  ، مممارسة احلجر واملنع وقطع العالقمات والعزل ونحو ذلك

إن ام الفتوى الرشعي ة لزوم سواجهة ، ه لي  فتوى رشعي ةلكن  ، عن وجهة نظر
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ويكون هو السبيل ، الضالل والعمل عىل سما فيه سصلحة الوعي الديني واإليامين

 .األنجع يف ُتقيق األغراض الرشعي ة العليما

ثت كثرياً يف هذا املوضوع يف أسئلة سمابقة يمكنكم  وقد سبق يل أن ُتد 

مًا يف السماحةوبي نُت رؤيتي لط، سراجعتهما ، ريقة سواجهة سما نعتربه انحرافمًا فكري 

وأن  علينما االنتبماه والتمييز ، وأن  املرحلة اليوم سماذا تتطل ب سن ما عىل هذا الصعيد

بني سواجهة الضالل وبني سد  بماب االجتهماد يف علم الكالم والفقه والتماريخ 

أن نمي ز بني  فعلينما، فإذا اجتهد شخٌص يف سسألة عقدي ة فأخطأ، واألخالق

سمات يف املواجهة الفكري ة سع الضالل كام ، االجتهماد اخلماطئ وسسألة سقوط املحر 

 .علينما التمييز بني أسلوبه وفكره

وقنماعتي الشخصي ة التي قلتُهما سراراً هي أن  أصمالة العنف يف املواجهة آيلٌة ـ 

علينما دعوة و، بل آيلة إىل إحلماق الرضر بأصحماهبما، يف غمالب الظن  ـ إىل زوال

ما العزل عىل طريقة ، هؤالء )املتهمني بمالضالل( والدخول يف حوار سعهم أس 

قمات يف اللحمة القمائمة  بعضنما فلن ينتج سوى تشظ يمات اجتامعي ة وسزيٍد سن التمز 

: القماعدة تقول.. بل حتى القبيلة أو األرسة الواحدة، بني أفراد املجتمع الواحد

ح له ،إذا اجتهد فماجتهد يف سقمابله ، وإذا حماور فحماوره، وإذا أخطأ فمانتقده وصح 

م سلسلة حممارضات ، وإذا نرش سقماالً فمانرش ألفمًا وألفني وإذا ألقى حممارضًة فقد 

وإذا أسماء ، بل هو واجب عليك، فهذا كل ه حق  حمفوظ لك وسرشوع، نقدي ة

 وكن سستعدًا ألن يتم  ، األدب فعرب  عن انزعماجك وأن به وطمالبه بحسن احلوار

فلي  سوء األدب حقٌّ سرشوع ، تأنيبُك إذا أسأت أنت األدب سع اآلخرين

بحيث ال نشعر بأنفسنما ونحن نيسء ، جلامعة وُجرٌم فظيع سن مجماعة آخرين

األدب سع النماس لكن نما نالحظ أبسط أنواع اإلسماءة سن اآلخرين عندسما 
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ما قواعد اللعبة وعلينما أن نقبل هبما فيام يراه النماس نظر ون، يرتكبوهنما جتماهنما! إهن 

 .(11: )يون  ﴾أََفأَنَت ُتْكِرُه النهاَس َحتهى َيُكوُنوْا ُمْؤِمننِيَ ﴿وخيتمارونه 

ْنرع االستثنماء ولو  د ـ ة ال متر د قواعد سبدئي ة عماس  إن  كل  سما قلته لكم هو جمر 

ما التطبيق فال يمكنني الدخول فيه، النمادر  إذ ُيتماج ملتمابعة املشهد وحيثيماته، أس 

ولكن ني ، واألرجحي مات التي يمكن الذهماب سعهما يف تبن ي خيمار هنما أو هنماك

حه سن حيث املبدأ يف سرحلتنما الراهنة  .بي نت املزاج العمام الذي ُارج 

إىل رجماء عدم املخماطبة بألقماب سثل )آية اهلل( ، وُاشري كام أرشت سراراً سن قبل

الشخصي مات الدينية أو إىل املراجع كام أمتن ى أن نرتك رفع األسامء إىل ، أو نحوهما

ولنعصف ، ولنأخذ القواعد واملعمايري، إلصدار فتماوى ضد  أشخماص بأسامئهم

بعيداً عن االنفعماالت النفسية سن ، أفكمارنما مجيعماً للتداول يف التطبيقمات األنجع

عل نما نصل ، واقرتابمًا سن الرؤية االسرتاتيجية بعيدة املدى سن جهة أخرى، جهة

 .وأبعد عن استنسماخ حرفي مات التماريخ إن شماء اهلل، أكثر نضجماً إىل صيغ 

ماد أو الذين لدهيم تسماؤالت  ودعويت األخوي ة الدائمة أيضماً إىل كل  إخوتنما النق 

ماً سرشوعماً هلم يف سيماق البحث العلمي املنصف عن  وسالحظمات متثل حق 

سوا جتربًة حواري ة نماضجة: احلقيقة ماج خصوسهم يف وأن ال يعيدوا إنت، أن يقد 

، وسن حيث لغة العنف والنبذ واالستهزاء والتقريع، ذواهتم سن حيث النرجسي ة

وأن خيوضوا سعركتهم بوعي ورؤية ورشف وروٍح سلؤهما الصرب والنرفر  

وأن يراقبوا أنفسهم أكثر سن ، ولي  بمانفعمال أو تشفٍّ أو عصبي ة، الطويل

ما بكل  حمب ة وشفمافية بوصفي أخماً هذه دعويت للطرفني ُاطلقه. سراقبتهم اآلخرين

ووعي ، عل نما ندخل يف سرحلة نماضجة سن فهم اخلالف واالختالف؛ هلم ال أكثر

ما ، احلوار بني األطيماف الفكرية املختلفة يف السماحة والتي عليهما مجيعماً أن تعلم بأهن 
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 .مل تعد قمادرًة ـ فيام يبدو ـ عىل إلغماء اآلخر متماسماً 

. ض األسئلة التي تطلب سوقفي سن فالن أو فالنلقد جماءتني بع، وأخرياً 

وأن ال ، بل نسأل عن األفكمار أو التي مارات، ورجمائي أن ال نسأل عن األشخماص

نما سعرفة املوقف سن زيد أو عمرو بل اهلم  األكرب هو تكوين رؤيتنما ، يكون مه 

، سواء أتى هبما زيد أم عمرو أم بكر أم خمالد، الواضحة سن هذه الفكرة أو تلك

ن جمتمعماتنما ونفتح عالقتنما الفكرية سع األفكمار ، وأظن  أن ه هبذه الطريقة نحص 

عىل حد  تعبري الفالسفة ، وسع األشخماص ثمانيماً وبمالعرض، أوالً وبمالذات

م للعمامل املعمارص ، فربام بذلك نرتقي بأدائنما الفكري أكثر فأكثر، واملنماطقة ونقد 

إن ، هتما وحواراهتما الفكري ة فيام بينهماأنموذجمًا أفضل للتيمارات الدينية يف عالقما

 .شماء اهلل

 قواعد عمل وكالء املراجع وضوابط صرف األموال الشرعّية  

 هل اَلراجع؟ وكالء لعمل عليه متسامل عاّمة قواعد توجد هل: السؤال 

 اَلاِل اُجانب خيّص  فيًم يقع الكالم اَلراجع؟ وكالء لعمل حمّددة رؤية لديكم

 .حتديداا 

د املتسمامل عليهما هو أن  هذه األسوال أسمانمات جيب إيصماهلما إىل أصحماهبما القواع

رة هلما ني هلما أو جيب رصفهما يف الوجوه الرشعي ة احلسنة املقر  وكوهنما يف يد ، املستحق 

يهما أو رصفهما يف سواردهما  د واسطة لوصوهلما إىل سستحق  هذا الوكيل أو ذاك جمر 

 .هما كام لو كمان حمتماجماً الرشعي ة التي قد يكون شخص الوكيل أحد

وقد بذل الكثري سن الوكالء جهوداً كبرية سشهودة يف رصف هذه األسوال 

، وال جيوز بحمال تنمايس هذه اجلهود ونحن ننظر هلذا املوضوع، بشكل صحيح
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واحلل  الوحيد هو سما طرحه غري . وهنماك سواضع تعماين سن خلل يعرفهما اجلميع

سوا فيه سسمامه د بماقر الصدر واحٍد سن العلامء وقد  مات سشكورة سثل السيد حمم 

د حسني فضل اهلل والشيخ حممد سهدي  ري والسيد حمم  والشيخ سرتىض سطه 

 .شم  الدين وغريهم العديد سن العلامء

 :ولعّل أبرز ما يمكن اإلشارة إليه هنا باختصار هو

د ـ 2 يس وحمد   .إدخمال هذا املمال يف نظمام سمايل صمارم وسؤس 

وسن . فأكثر عن االستنسمابي ة والعفوي ة يف القبض والرصفإبعماده أكثر  ـ 1

دة إلعطماء الوكماالت حيث نجد يف بعض ، تأثريات ذلك وضع ضوابط حمد 

وليست ، األحيمان خطوات غري سنضبطة وقد ختضع للعالقمات واملجماسالت

بل هي سرتبطة سنطقي ماً بكونه ، الوكمالة سرتبطة بكون الشخص شيخمًا أو عمامل دين

أو بتحصيل هذا املمال للجهة ، رصف هذا املمال عمارفمًا بام هو األفضل لهجديرًا ب

 .القمادرة عىل الرصف النمافع

رفع نسبة الشفمافية فيه ويف التعماسل سعه قبضمار ورصفمًا قدر اإلسكمان وبام  ـ 3

 .تسمح به الظروف املوضوعي ة

، رفع حمالة التمييز بني سوارد الرصف بطريقة غري سوضوعي ة أحيمانماً  ـ 4

دة وواضحة أكثر رات، ووضع ضوابط حمد   .عىل شكل لوائح وسقر 

إعمادة النظر يف األولويمات السيام أولوي ة أخذ علامء الدين واملشمايخ  ـ 5

ة ، الكرام سن هذا املمال عىل سمائر فقراء املسلمني يف العمامل أو عىل القضمايما العماس 

مة اليوم يف بعض ولكن لي  هبذه الطريقة القمائ ،وهي أولوي ة صحيحة نسبي ماً 

 .املواقع عىل األقل  

وخضوع عملي مات رصف هذه ، وضع خطط اسرتاتيجي ة يف الرصف ـ 6
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 .ثم املعماقبة ولو بمالتشهري إذا اقتىض األسر، األسوال لنظمام املحماسبة واملراقبة

كي تتكماسل ، رضورة التنسيق بني املرجعي مات الدينية يف عمليمات الرصف ـ 7

 .شماء اهلل اجلهود أكثر فأكثر إن

تطوير استخدام هذه األسوال بمالعبور هبما سن سرحلة السيماسة اخلدسي ة  ـ 8

فبدل إعطماء الفقري ، وعىل سبيل املثمال، االستهالكي ة إىل سرحلة الثبمات واإلنتماج

قد ، سماالً سثالً ليأكل به ويرشب مم ما يفرض علينما االستمرار يف الرصف عليه

ن سن يكون سن األنسب أحيمانمًا تأسني ف رص عمل له بماحلقوق الرشعي ة لكي يتمك 

ونرفع سن سستوى اإلنتماج ، وبذلك نقل ل أيضمًا سن نسبة البطمالة والفقر، اإلنتماج

وهذا أسر يطب ق ، والفماعلية يف الطبقة املحتماجة يف املجتمع حيث يمكن ذلك

 .لكن ه ُيتماج ملزيد سن التعميم، بمالفعل يف غري سوقع

ًة أخرى يف سسألة استثامر األسوال الرشعي ةإعمادة الفقهماء الكر ـ 1 ؛ ام النظر سر 

ة سمالية ثمابتة إضمافي ة غري املؤسنني ، لتحويل ريعهما إىل الفقراء بام يضمن ُتصيل قو 

وقد اختمار بعض الفقهماء سن أسثمال العالسة حممد ، الذين يدفعون اخلم  والزكماة

والية احلماكم عىل هذا حسني فضل اهلل رمحه اهلل جواز استثامر أسوال اخلم  ب

لوضع سصدٍر سمايل ثمابت يعود ريعه للفقراء عىل طريقة األوقماف إذا صح  ، املمال

ة عقود. التعبري الت ، وعمليمات االستثامر بدأت بمالفعل سنذ عد  كام حصلت ُتو 

ولكن هما سما زالت ُتتماج لتطوير كبري ، سشهودة يف الرأي الفقهي يف هذا املوضوع

 .فيام يبدو

، سن النماحية امليداني ة، اك غري علامء الدين يف إدارة األسوال الرشعي ةإرش ـ 20

السيام أولئك الذين يملكون اخلربات الكمافية يف جممال توظيف األسوال أو 

، هبدف االستفمادة سن هذه اخلربات يف غري جممال، توزيعهما بأفضل طرق ممكنة
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 .كماحليلولة دون حصول أي  هدر يف هذا املمال الرشعي

عقد سؤمترات جماد ة يشمارك فيهما املراجع الكرام واملمثلون عنهم  ـ 22

لتدارس اآلليمات األفضل يف التعماسل ؛ واملتول ون هلذه األسوال والوكالء وغريهم

ودراسة البدائل املحتملة األخرى التي تسماهم يف تطوير ، سع هذا املوضوع

مار ـ رشط أن فإن  الدخول يف عصف األفك، تعماسلنما سع هذه األسوال الضخمة

ر األداء بشكل الفت  .يشمارك فيه املعني ون أنفسهم ـ يمكنه بمرور الوقت أن يطو 

، إىل غري ذلك سن املقرتحمات التي هي سعروفة للجميع وال جديد فيهما

فهو ، ويمكنكم سراجعة سما كتبه العلامء املشمار إليهم أعاله وغريهم يف هذا املجمال

 .نمافع وسفيد بعون اهلل

ة هي رضورة االستفمادة سن كل  الوسمائل احلديثة يف تنظيم والقماعدة ا لعماس 

، وسن خربات اجلمعي مات اخلريي ة والعماملي ة واملحلي ة وغريهما، الرصف املمايل

للوصول إىل أفضل صيغة لرصف هذه األسوال بام يعود بأعىل نسبة ممكنة سن 

ة برشي ة ومل تضع فإن  عملية تداول هذا املمال هي عملي، اخلري عىل عموم املسلمني

ة وإن ام وضعت الرشيعة سؤرشات ملواضع الرصف ، هلما الرشيعة طريقة خماص 

ما السبل األفضل بحسب كل  زسمان وسكمان فهو ، وأخالقي ماته وأحكماسه أسٌر أس 

نون ـ بربكة هذه ، سرتوك للبرش وجهودهم وخرباهتم وضامئرهم عل هم يتمك 

ُجهما املؤسنون قربًة إىل  اهلل تعماىل ـ أن يسمامهوا يف رفع الفقر األسوال التي خُير 

 .إن شماء اهلل، والتخل ف سن بالد املسلمنيوالعوز واحلماجة 

 تعامل مع النفعّيني املتمّلقني يف العمل والوظائفطرق ال  

 قت وتعلّ ، بالشهوات اقد ابتلو اا شخاصأن تواجه أيصادف ِف العمل : السؤال
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وامتهنوا ، لكسب اَلنزلة ِف القلوب؛ فدخلوها من باب الرياء، قلوهبم بالدنيا

وعملوا جهدهم ، َّلستًملتهم وكسب رضاهم؛ ق ْلصحاب العملالتملّ 

ما هي نصيحتكم للتعامل مع هكذا . هناك و جاهٍ أهنا  للحصول عىل منصٍب 

 ة؟و اَلوعظأوَّل تقبل النصيحة  التي غالباا ما تكون صعبةا و، اتشخصيّ 

ة هي أن ال تسمح هل ؤالء ـ إذا مل يكونوا سستحق ني ـ بأن نصيحتي اخلماص 

أو أن يستغل وك يف حضورك وغيمابك كي ، جيعلوك جرسًا ملصماحلهم الشخصي ة

وهنما وفقمًا لطبيعة األشيماء قوا سآرهبم الذاتي ة التي ال يستحق  وأن تعمل عىل . ُيق 

وأن تدرس األسبماب التي ، عل هم يرجعون إىل رشدهم؛ التأثري غري املبمارش فيهم

هم لذلك فلعل  املجتمع كل ه والفسماد القمائم يف رأس اهلرم هو الذي يفيض دفعت

فيصبحون بنظرك ضحمايما وسرىض بعد أن كمانوا ، إىل صريورهتم كذلك أحيمانماً 

 .فتتعماسل سعهم ـ أحيمانمًا ـ سعماسلة الرحيم الشفيق، جمرسني

قد فكثريًا سما ننت، كام وسن الرضوري أن ال تتأث ر هبم ولو سن حيث ال تشعر

فتؤثر الظواهر املرفوضة لدينما يف شخصي تنما ونحن ، ظواهر نامرسهما دون أن ننتبه

 .وهذا داٌء كبري يبتيل به الكثري سن النماس، نامرس رفضهما

وإذا كمان فيام يفعلونه رضر صماحب العمل أو رضر شخص حمرتم النف  

يقعوا واملمال والعرض كمان سن املنماسب تنبيه اآلخرين بطريقة أو بأخرى كي ال 

وكمان سن املنماسب السعي لتظهري العماسلني ، ضحمايما هؤالء النفعيني الوصولي ني

احلقيقي ني والكفوئني وعدم غيماهبم أو تغييبهم بفعل متل قمات هؤالء النفعيني 

عصمنما اهلل سن سثل هذه املآيس التي تنخر حتى العظمام يف كثري سن . املصلحي ني

سماتنما ودولنما وجمتمعماتنما ، والقمانون أخرى، غيماب القيم تمارةبسبب ، سؤس 

وسنطق سعمايري الكفماءات ، وسنطق املحماسبة رابعة، والتوازن السلطوي ثمالثة
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وحضور سنطق الوالءات واملحسوبي مات والتحمايل عىل القمانون ، خماسسة

 ..والتالعب حتى بمالدين وبام هو أرشف يشء يف حيماة البرش و

نسمان هو هذا اإلنسمان إال سن رحم وسيبقى اإلنسمان يف تعماسله سع اهلل وسع اإل

)اإلنسمان : م( ـ2151هو ـ كام قمال الفيلسوف اإلنجليزي توسماس هوبز )، اهلل

ة التي يضعهما . لإلنسمان ذئب( أو )الكل  يف عدوان عىل الكل( ما أقنعة البرشي  إهن 

، وهي أقنعة تضل ل اآلخرين، كثرٌي سن النماس عىل وجه الذئب املختفي ُتتهما

م يرتماح لكن هم يشمئزون عندسما يرتفع القنماع فيظهر الوجه احلقيقي ، ون سعهماألهن 

ش  .العنفي املتوح 

ْنَسانَ  إِنه  َوالَْعرْصِ ﴿: قمال تعماىل  َوَعِمُلوا َآَمنُوا الهِذينَ  إَِّله  ُخْسٍ  لَِفي اإْلِ

اِت  اِْلَ قِّ  َوَتَواَصْوا الصه رْبِ  َوَتَواَصْوا بِاْْلَ : سبحمانه وقمال، (1ـ  2)العرص  ﴾بِالصه

ًَمَواِت  َخَلَق  الهِذي اهللهُ﴿ ًَمءِ  ِمنَ  َوَأْنَزَل  َواْْلَْرَض  السه  الثهَمَراِت  ِمنَ  بِهِ  َفأَْخَرَج  َماءا  السه

ا رَ  لَُكمْ  ِرْزقا رَ  بِأَْمِرهِ  الْبَْحرِ  ِِف  لِتَْجِريَ  الُْفْلَك  لَُكمُ  َوَسخه رَ  اْْلََّْنَارَ  لَُكمُ  َوَسخه  َوَسخه

رَ  َدائِبنَْيِ  َوالَْقَمرَ  ْمَس الشه  لَُكمُ   َسأَلْتُُموهُ  َما ُكلِّ  ِمنْ  َوَآَتاُكمْ  َوالنهَهارَ  اللهيَْل  لَُكمُ  َوَسخه

وا َوإِنْ  ْنَسانَ  إِنه  حُتُْصوَها ََّل  اهللهِ نِْعَمةَ  َتُعده ار   لَظَُلوم   اإْلِ  .(11ـ  11: )إبراهيم ﴾َكفه

 اس وهمومهم وخدمتهم؟!نمن قضايا الون العرفاء والروحانّيأين   

 و أالفقيه العارف  نّ ة ـ أبحسب معلومايت القليلـ عرفه ألذي ا: السؤال

مصاديق ذلك هو خدمة اَلجتمع  همّ أو، ِف ذات اهلل ن يكون فانياا أالعرفاين جيب 

 ةعًمل الروحيّ ولكن َلاذا نرى العرفاء ديدَّنم اْل، ذوبان ِف ذلكالوالناس ب

 ؟!يبالون بًم جيري حوهلم خر َّلآ م ِف عاملٍ َّّن أوك، ورادعًمل واْلوالصلوات واْل
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قرب الناس أم أَّّن نا واَلفروض من اْل اا سب ذلك نوعَّل ُُي أ. ليس الكّل  طبعاا 

 ؟!للناس

ورشعه هو رشعنما ال ، العمارف ـ كأي  سكل ف آخر ـ سلزم بماألسور الدينية

نه الفرائض فلي  إذا كمان عمارفمًا سقطت ع، خيتلف عن سمائر النماس يف يشء

ولي  إذا كمان عمارفمًا فإن  له فقهماً ، االجتامعية والسيماسية والدعوي ة وغري ذلك

مًا ورشعماً سنحرصاً به إن نما ال نجد يف النصوص الدينية الثمابتة ثقمافًة سن هذا . خماص 

فماألنبيماء هم سن أكمل العرفماء بماهلل تعماىل وسع ذلك كمانوا يعيشون سع ؛ النوع

يماهم ويشتغلون بشؤوهنم السيماسية واالجتامعي ة النماس وخيتلطون بقضما

 .واالقتصمادي ة وهلم عالقماهتم وارتبماطماهتم سعهم أيضماً 

وعرب التماريخ كمان الكثري سن العرفماء أكثر حضوراً يف احليماة االجتامعية 

، والسيماسية سن الكثري سن الفقهماء وكمانت هلم عالقماهتم املعروفة يف هذا الزسمان

رة عرفت بذلك يف أكثر سن بلد  وال نريد أن ندخل يف أسامء شخصي مات ستأخ 

 .نزعة عرفمانية أو صوفية أو روحي ة عميقة ماوكمانت هل، سسلم

ة عرب التماريخ فة والعرفماء كمانت هلم سيوهلم اخلماص  وربام ، لكن  بعض املتصو 

ولعل  الظروف ، كمانوا يعيشون بعض األولوي مات الزسنية بحسب عرصهم

السيام وأن  تيماراً ، م مل تكن تسمح هلم بماحلركة االجتامعي ةاملوضوعي ة للكثري سنه

اً حد  التكفري  ثني كمانوا يتخذون سنهم سوقفماً سلبي ماً جد  كبريًا سن الفقهماء واملحد 

األسر الذي ترك أثره عىل ، ورفع العديد سنهم عىل أعواد املشمانق والصلبمان

فيجب أن ننظر يف . أيضماً  وشل  سن فعماليتهم االجتامعي ة، انزوائهم وبماطني تهم

 .فلعل  هلم يف ذلك العذر املؤق ت، سيماقمات والدة سنطق العزلة عند بعضهم
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وإن كن ما ، لكن سع ذلك نحن نالحظ أن  أداء بعضهم ال نجد له تربيرًا سعقوالً 

والعزلة قد تكون رضورة تربوي ة يف بعض فرتات ، نحسن الظن  هبم حيث يمكن

العزلة املؤق تة أثنماء النهمار والليل أو يف بعض أيمام السنة  كام أن  ، العمر كام يقولون

لكن ال ، حماجة رضورية للكثري سن النماس يف حل  سشماكلهم البماطنية والروحي ة

ل العزلة إىل سدرسة تعط ل دين اهلل ورشعه يف احليماة ل التدي ن ، سعنى لتحو  وُتو 

 .إىل جهد داخيل بماطني غري سنتج يف احليماة الدنيما

ولبعض املدارس الصوفية يف تماريخ اإلسالم جمموعة سن النصوص  ،هذا

ة سنهجهم االنعزايل وقد ، القرآنية واحلديثية التي ُيماولون سن خالهلما إثبمات صح 

ضت ملنماقشمات كثرية وتعمارضهما ، سثل بعض الروايمات التي ُتث عىل العزلة، تعر 

 .واملجمال ال يسع التفصيل، روايمات سعماكسة

 اجلواب عن بعض األسئلةأو عدم ّخر توضيحات حول تأ  

 عيار سًمحة الشيخ ِف اختيار اْلسئلة الكثرية التي ترده؟ أيّ ما هو م: السؤال 

عليه  ا َّل جييبر ِف اإلجابة عليه وأَّي ا يتأّخ اْلسئلة التي جييبها عاجالا وأَّي 

سبب  وللعلم فإنّ .. كهه لحتى نعرف نوع ومستوى السؤال الذي نوجّ  ؟إطالقاا 

وتأخري ، ي أو من غرييهو جوابك السيع عىل بعض اْلسئلة منّ   هذااِلسؤ

 .وفقكم اهلل.. قاا وعدم اإلجابة عىل بعضها إطال، بعضها

 سبق أن كمانت يل إشمارة هلذا املوضوع يف بعض شبكمات التواصل

ب بأي  سؤال ينتمي إىل جممال اختصمايص واهتامسمايت ، االجتامعي وإن ني أرح 

 .يةالعلمي ة والبحث

 :وما يؤثر عادةا ِف رسعة اُجواب أو بطئه أو عدمه ما ييل
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فإن ني سرص  عىل احرتام عقيل ؛ حماجة بعض األسئلة إىل سراجعة وتوثيق ـ 2

السيام يف القضمايما ، بل أراجع وأتتب ع، هلذا ال أجيب ارجتماالً ؛ وعقول اآلخرين

األسر ، ديثية والرجمالي ةالتي ُتتماج لتتب ع واسع كماألسئلة الفقهي ة والتمارخيية واحل

ين األسر . الذي جيعل بعض األسئلة تأخذ وقتماً أطول إلكامل جواهبما وقد يضطر 

أحيمانمًا إىل ختصيص وقت للذهماب إىل بعض املكتبمات التي قد تتوافر فيهما بعض 

عل  ذلك يسماعد يف تقديم فكرة أفضل ؛ املصمادر غري املتوف رة عمادًة حتى الكرتوني ماً 

 .حول املوضوع

وال بأس أن أشري هنما إىل أن ني يف كثري سن األحيمان يف بعض املجماالت الفقهي ة 

، وقد يغيب عن ي رأي سرجع هنما أو هنماك، أعرض سواقف أبرز املراجع احلمالي ني

، فظن وا أن ني مل أذكر رأي سرجعهم عن قصد، وقد ُتس   بعض اإلخوة سن ذلك

سما ال يتوف ر عندي رأيه الشخيص يف فعمادًة ، أمتن ى أن نتعماىل عن سثل هذا األسر

أو يكون قد فماتني ، هذه املسألة بينام أذكر رأيه الذي توف ر لدي  يف سسألة أخرى

ة مجيعماً يعرفون أن ني ال ، فال أذكره يف اجلواب، رأيه بال قصد وأظن  أن  األعز 

ون رغم أن ني قد أك، أعيش أي  عقدة سن أي  فقيه أو سرجع سن املراجع احلمالي ني

ماً بمسمافمات وسسمافمات  .بعيدًا عن بعضهم فكري 

وسبق أن أجبنما عنهما غري ، بعض األسئلة التي بماتت تردين كثرية التكرار ـ 1

ة بشكل أو بآخر وإذا وضع اإلخوة ، وال أحب  أن ندخل يف فضماء التكرار، سر 

دون إىل ذلك بريداً وأحيمانماً ال يضعون ، بريدًا الكرتوني ماً حقيقيماً فعمادًة سما ُيرشر

فال يمكننما الوصول إليهم إلعالسهم بأن  بعض األسئلة قد مت ت اإلجمابة ، حقيقي ماً 

، قبل السؤالااللكرتوين وهلذا حب ذا لو يراجع اإلخوة األعزاء املوقع ، عنه

 .ويضعون الكلامت املحتملة يف جممال البحث
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 أجيب وهلذا فإن ني ال، بعض األسئلة لدي  توق ف حت ى اآلن يف نتمائجهما ـ 3

فبعض اإلخوة يسألون عن رأيي ، قبل أن تكون القضي ة واضحًة عندي

ماً يف ، الشخيص يف سوضوع سعني   ونوعي ة املوضوع مم ما يزال لدي  ترد د كبري فكري 

 .هلذا ال أعطي رأيي سما مل تكن الصورة واضحًة عندي؛ حسمه

م بعض األسئلة جوابه خمترص رسيع وبعضهما ُيتماج لبسط يف الكال ـ 4

فإن  أجوبتي ـ كام يعلم اإلخوة واألخوات ـ ليست عىل صورة فتماوى ؛ وتوضيح

، فلي  هديف بيمان نتمائج رأيي الشخيص، يف سوضوعهما تكتفي بسطٍر أو سطرين

بل حماولت سرارًا أن أسماعد السمائل ـ بام أعمانني اهلل عليه ـ يف فهم أطراف 

لعلمي السليم سعرفي ماً وترشيده إىل تكري  سنهج البحث ا، املوضوع وسعطيماته

وهنم بـ )العوام( ، وأخالقي ماً  وإن كمان الكثري سن إخوتنما يرفضون إطالع سن يسم 

السيام عندسما تكون النتيجة غري سأنوسة وخممالفة ، عىل تفماصيل البحوث العلمي ة

 .للمشهور

، وهذا كل ه يؤثر عىل اختيمار سؤاٍل عىل آخر تبعماً ملدى فسحة الوقت عندي

بل ، لي  عندي أي  فريق عمل يسماعدين عىل اإلطالقـ خي الكريم أـ فإن ني 

خالفمًا للكثريين الذين يملكون ، أقوم بمتمابعة كل  أعاميل البحثي ة بشكل سبمارش

بل هو سدعماة للرسور يف أن ، ولي  يف ذلك عيب عليهم أبداً ، فرقمًا سسماعدة هلم

ل هذه اخلاليما البحثية النماضجة )وكثري سن الكتب و األعامل التي طبعت تتشك 

ة أشخماص حتى خرجت بماسم شخٍص  نعرف متماسمًا أن ه شمارك يف العمل عليهما عد 

وإن كن ما ، بل هو يشء رائع، وهذا سن بماب التعماون والتعماضد ال بأس به، واحد

سة تلك الكتب ، نحب  أن ُُترتم جهود النماس بذكر شكٍر هلما بأسامئهما يف سقد 

وأعاميل سن الكتمابة والتدري  وغري . ٌم كثري(ولنصفح عن هذا املوضوع ففيه كال



 ..................................... 711 

فعندسما ُيتماج سؤال إىل وقت ، فأُتني  الفرصة للجواب عن سؤال، ذلك كثرية

فأشتغل ببعض األسئلة الصغرية ، طويل أحماول أن ال أغيب عن السمائلني لفرتةٍ 

 .وهذا أحيمانماً قد يراكم العمل، والرسيعة حتى أنتهي سن األسئلة األطول

كثرة األسئلة التي تردين يوسي ماً وعدم قدريت عىل اجلواب عن أكثر سن ونظرًا ل

ولرتجيحي للكيف ، سؤال واحد عمادًة بسبب انشغمااليت وسما يستلزسه اجلواب

هلذا ترتاكم الكثري سن األسئلة بام ال ُيقدرين بعد ذلك عىل اجلواب ؛ عىل الكم

خوة الذين مل تصلهم وأنما أعتذر سن كل  اإل، عنهما أو عىل إهنماء اجلواب عنهما

 .أجوبتي بعدُ 

ل اجلواب عنه ـ 5 اً ، بعض األسئلة ال أفض  ؛ وهذا النوع سن األسئلة قليل جد 

ما الرتبماطه بقضمايما شخصي ة أو ذات طمابع سيمايس حمدود أو هلما دالالت قد ، إس 

. سما يدفعني لرتكهما أو تأجيلهما، تفهم بطريقة غري صحيحة يف اللحظة احلمارضة

األسئلة التي تأتيني حول اجتهماد بعض العلامء أو أعلمي تهم أو وسن هذا بعض 

ة، بعض التفماصيل املتعل قة بمثل هذه األسور . أو بعض القضمايما احلزبي ة والفئوي 

بل أحرتم استفهماسمات اجلميع وال ، وسما عدا ذلك فإن ني ال أتكرب  عىل أي  سؤال

سماً ان نرتقي مجيعماً وإن كنت أحب  دو، أجد نفيس أرفع سنهما والعيماذ بماهلل

ة  .بماستفهماسماتنما وتسماؤالتنما يف احليماة لتنماول املوضوعمات األكثر أمهي ة وأولوي 

د اعتذاري سن كل  اإلخوة واألخوات الذين مل تصلهم ، وختماسماً  أجد 

وأمتن ى ، كام أعتذر الضطراري للحديث عن نفيس يف هذا اجلواب، األجوبة بعد

وأن ال ينسوين سن صمالح دعواهتم ، عىل األحسنسنهم أن ُيملوين ـ سما أسكنهم ـ 

 .واهلل سن وراء القصد، بمالتوفيق واهلداية والرشماد
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 راحل الرتبيةالديين الثالثي ملتقسيم ال  

  :وىل من مهال الطفل خالل السنوات السبع اْلإل من الصحيح ـ ه 2السؤال

 ؟()اتركوه سبعاا : عىل ما ورد اعتًمداا  ،عمره

ركه سبعاا وأّدبه سبعاا وصاحبه سبعاا نظرية تربوّية إسالمية ـ هل نظرّية ات 1

ليّة كًم يقول صحيحة ومؤثرة يمكن أن نتخذها بديالا عن الربامج الرتبوّية اْلا

 بعض الناس؟

 ًة تتبن ى تقسياًم يطرح كثري سن البماحثني اإلسالسي ني يف املجمال الرتبوي نظري 

الرتبية سن حيث الزسمان، وقد صماغوا هذا  ثالثي مًا تعتمده الرؤية اإلسالسي ة يف

 التقسيم الثالثي عىل شكلني يف كتمابماهتم:

 ـ التهذيب أو التأديب. 3ـ التعليم.  1ـ اللعب.  2الشكل اْلّول: 

 ـ اَلصاحبة واَلوازرة. 3ـ التأديب.  1ـ الرتك.  2الشكل الثاين: 

الرتبوي ني وقد لقيت هذه األطروحة الثالثية املراحل شهرًة واسعة بني 

بوصفهما رؤيًة  ،واملشتغلني إسالسي ماً بماملجمال الرتبوي، كام شماعت بني النماس

ة.  إسالسي ة تقوم عليهما العملي ة الرتبوي 

وينطلق هذا الرأي سن جمموعة نصوص حديثي ة )ألن  القرآن سماكت عن هذا 

م سفماهيم ُتماول أن تلتقي عىل أحد هذين  املوضوع حسب الظماهر( تقد 

سني. وسوف أتوق ف قليالً عند هذه النصوص الستجالئهما، ثم التقسيمني  املتقد 

.  نعل ق بام يمكن ويتيرس 

ها هو ما ييل:  إذا راجعنا هذه النصوص فسوف نجد أّن مهمه

 الصمادق عليه اهلل سرسلة يون  بن عبد الرمحن، عن أيب عبد الرواية اْلوىل:

 وإال أفلح فإن سبعماً، سكنف وألزسه سنني، سبع يلعب ابنك )دع: قمال السالم
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 .(11: 1فيه( )الكمايف  خري ال فإن ه مم ن

ة سبع  م سراحل الرتبية إىل سرحلتني: الرتك والتخلية ملد  وهذه الرواية تقس 

سنوات، واللزوم بمعنى املصماحبة، مم ما يعني املتمابعة ألسره سبع سنوات أيضماً، 

ة، فإن مل تبُد عليه نتمائج  وهي تعترب أن ه البد  للولد سن أن يظهر حماله يف هذه املد 

ما توحي بأن ه ال جدوى بعد ذلك سن  اخلري يف السلوك فإن ه ال خري فيه، وكأهن 

االشتغمال عىل تربيته. لكن  هذا ال يعني تركه بماملطلق، بل يبقى واجب األسر 

ل املوقف إىل  ه، غماية األسر مل يعد يتحو  بماملعروف والنهي عن املنكر ثمابتماً يف حق 

 وع تربوي.سرش

كام أن  ذكر هذه الرواية وبعض الروايمات الالحقة سوضوع ترك الولد يلعب 

ة حتى لو كمان لعبه يفيض إىل أن يلحق الرضر  سبعمًا ال يعني عدم االهتامم به بماملر 

بنفسه أو بماآلخرين، بل املراد اإلشمارة إىل الطمابع العمام هلذه املرحلة، وهو طمابع 

ه يف نمط حيماة الكبمار وسصماحبتهم ولزوسه عدم ُتميله املسؤولي مات، و عدم زج 

هلم، بل تركه يلهو ويلعب ويعيش نمط حيماة أقرانه كي تكتمل شخصي ته وهينأ 

ويشبع سن طفولته، وهلذا ُيفتي الفقهماء برضورة جتنيبه بعض املحرسمات كمالقتل 

 والرسقة والزنما ونحو ذلك.

الرمحن يروي هذه الرواية  ولكن  هذه الرواية تبتيل بماإلرسمال، فيون  بن عبد

د صدور  عن رجٍل، عن اإلسمام الصمادق عليه السالم، وسن ثم  ال يوجد سما يؤك 

حهما يف علم السند وهي أن  رواية حممد  هذا احلديث، فضالً عن وجهة نظر نرج 

بن عيسى بن عبيد عن يون  ـ كام جماء يف السند هنما ـ هي األخرى غري حمرزة 

مال، فهذا اخلرب يصعب االعتامد عليه، فضالً عن االتصمال، وفيهما شبهة إرس

 تأسي  نظري مات تربوي ة عىل أسماسه.
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: قمال السالم عليه اهلل عبد أيب عن سمامل، بن صحيحة يعقوب الرواية الثانية:

 واحلرام احلالل ويتعل م سبع سنني، الكتماب ويتعل م سنني، سبع يلعب )الغالم

، ويف التهذيب إضمافة 222: 8مام ؛ وهتذيب األحك15: 1سنني( )الكمايف  سبع

 كلمة )يف( قبل كلمة الكتماب(.

ث عن سراحل  هذه الرواية ال تشري إىل التأديب سبمارشًة، بل هي تتحد 

التعليم، فرتى أن  الولد يرتك إىل سن  سبع سنوات، فال ُيثقل عليه بمالتعليم، وأن  

لرشوع بتعليمه احلالل القراءة والكتمابة يبدأ تعل مهام سن سن  السمابعة، فيام يتم  ا

ان عن السلوك الصمالح وغري الصمالح يف سن  الرابعة عرشة،  واحلرام اللذين يعرب 

وهذا يعني أن  هذا احلديث ال يفرض ترك تأديب الولد يف سن  سبع سنوات فام 

نماً  قبل، وإن ام يفرض ترك تعليمه؛ ألن  املقمابلة بني الرتك والتعليم تعطي قدرًا ستيق 

واية وهدفهما، وهو التعليم، ال سطلق الرتبية، وعليه فمراحل التعليم سن نظر الر

، فتعليم احلالل واحلرام، وإن كمان تعليم  ثالث: ترٌك، فتعليم الكتمابة واخلط 

احلالل واحلرام يصماحبه عملي ة التوجيه املتصل هبام؛ ألن ه يكون قد بلغ سن  

 التكليف الرشعي.

ل  وسن الواضح أن  هذا احلديث يتكل م عن فضماءات التعليم يف النصف األو 

سن القرن الثماين اهلجري، وهي فضماءات بسيطة عىل املستوى العلمي العمام، 

راً كبرياً يف العرص العبمايس فام بعد، وهلذا  ة العلوم( تطو  حيث شهد التعليم )وعماس 

ن  يبدو يل أن  الرواية ال تريد أن تنفي تعل م العلوم األخرى يف سثل عرصنما، بعد س

ة أقل   رت أسماليبهام فقد ُيصالن بمد  السمابعة، كام أن  تعل م القراءة والكتمابة تطو 

سن هذا بكثري، فليست هنماك تعب دي ة حرفي ة لسبع سنوات سن تعل م اللغة واخلط  

 والكتمابة، سما مل نفرس  )الكتماب( بمعنى القرآن الكريم، ولكن ه سستبعد.
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 ابنك )دع :السالم عليه الصمادق : قمالسرسلة الصدوق قمال الرواية الثالثة:

 وإال أفلح فإن سنني، سبع نفسك سنني، وألزسه ويؤد ب سبع سنني، سبع يلعب

؛ وسكمارم األخالق: 111: 1فيه( )كتماب سن ال ُيرضه الفقيه  خري ال مم ن فإن ه

111.) 

هذه الرواية تنسجم سع الثالثية املشهورة اليوم سن الرتك سبعماً والتأديب 

واملصماحبة سبعمًا، ولكن هما ضعيفة السند بماإلرسمال؛ حيث مل يذكر الصدوق سبعمًا 

ة عىل سما هو الصحيح، حتى لو  طريقه فيهما، وسراسيل الصدوق ليست حج 

ة وسعتربة. يضماف إىل  رهما بقوله: )قمال(. نعم بعض العلامء يعتربوهنما حج  صد 

يون ، رغم أن  ذلك أن  هذه الرواية ختتلف عن الرواية األوىل التي هي سرسلة 

تركيبهما يشماهبهما متماسماً، حيث ُُيتمل أن تكون هي نفسهما، ففي سرسلة يون  جماء 

ما يف  اللعب سبعماً، ثم اللزوم سبعماً، ثم احلديث عن أن ه يفلح أو ال خري فيه، أس 

سرسلة الصدوق فجماء اللعب سبعماً، والتأديب سبعماً، واللزوم سبعماً، ثم جماء 

هذا سما يعطي قدراً سن التضمارب بني هماتني احلديث عن الفالح وعدسه، و

الروايتني، ويضعف سن استنتماج نتيجة هنمائية سنهام، حيث القدر املشرتك هو 

 اللعب سبعماً.

ًا أن تكونما رواية واحدة فإن  وجودمهما يف سصدرين ال  لكن حيث نحتمل جد 

د لنما ـ سع ضعفهام السندي ـ صدور هذه ًة يف الصدور، وال يؤك   يعطيهام قو 

 الرواية عن اإلسمام.

: قمال السالم عليه اهلل عبد أيب عن يعقوب، بن خرب يون  الرواية الرابعة:

ه ثم سنني، له ست يأيت حتى صبي ك )أسهل به سنني، سبع إليك ضم   بأدبك، فأد 

: 8؛ وهتذيب األحكمام 15ـ  11: 1عنه( )الكمايف  فخل   وإال وصلح، قبل فإن

222). 



 إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع /  ........................................ 751

قسيم جديد، وهو الرتك ست سنوات، ثم التأديب هذه الرواية تضعنما أسمام ت

والضم  سبع سنوات، فإن  صلح وإال فال خري فيه اتركه ودعه. ولكن  هذه 

د بن خمالد الربقي، عن  الرواية سبتالة بماإلرسمال أيضماً، فقد رواهما أمحد بن حمم 

ما  ة سن أصحمابنما، عن عيل بن أسبماط، وسراسيل الربقي ال حجية فيهما. كام أهن  عد 

ل تأويالً سما.خت  مالف تركيبة الروايمات األخرى بشكل واضح سما مل ُنعم 

 ـ جعفر أيب أو ـ اهلل عبد عن أيب فضمالة، بن اهلل خرب عبد الرواية اخلامسة:

 سبع له سنني يقمال ثالث الغالم بلغ )إذا: يقول سمعته: قمال السالم، عليهام

أشهر  وسبعة سنني ثالث له يتم   حتى يرتك، ثم اهلل، إال إله ال قل: سرات

له  يتم   حتى ويرتك سرات، سبع اهلل، رسول حممد قل: له فيقمال يوسماً، وعرشون

 حتى يرتك ثم وآله، حممد عىل اهلل صىل   قل: سرات سبع له يقمال ثم أربع سنني،

ام: له يقمال ثم سنني، له مخ  يتم   ام يمينك، أهي   ذلك عرف فإذا شاملك؟ وأهي 

ل  فإذا سنني، ست له يتم   حتى يرتك ثم اسجد،: له قمالوي القبلة، وجهه إىل حو 

 سنني، سبع يتم  له حتى يرتك ثم والسجود، الركوع وعل م سنني صىل   ست له تم  

يك، وجهك اغسل له: سنني، قيل سبع له تم   فإذا ،: له قيل غسلهام فإذا وكف   صل 

 وأسر ه،علي ورضب الوضوء عل م له مت ت فإذا تسع سنني، له يتم   حتى يرتك ثم

 اهلل شماء إن لوالديه اهلل غفر والصالة تعل م الوضوء عليهما، فإذا ورضب بمالصالة

؛ وأسمايل 182: 2؛ وكتماب سن ال ُيرضه الفقيه 157)أسمايل الصدوق:  .تعماىل(

 (.111؛ والطربيس، سكمارم األخالق: 111ـ  111الطويس: 

وضوء والصالة هذه الرواية تدخل كثرياً يف التفماصيل املتعل قة بمسألة ال

ض للنهج الرتبوي العمام حتى نعتربهما سنهجماً  وبعض األسور الديني ة، وال تتعر 

ة جهمات ونواٍح، فلم تثبت وثماقة كل   ما ضعيفة السند سن عد  مًا، كام أهن  ماً عماس  تربوي 
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 بن اهلل وعبد محماد، بن وبندار سعبد، بن وعيل البغدادي، بن جعفر سن سوسى

بطريقه إىل عبد اهلل بن فضمالة يف الفقيه، وهو  فضمالة. وقد رواهما الصدوق

د بن سنمان، وحممد بن خمالد الربقي، وبندار بن محماد،  ضعيف أيضمًا بكل  سن حمم 

 فضالً عن عدم ثبوت وثماقة عبد اهلل بن فضمالة نفسه.

 عليه املؤسنني أسري سرسلة الصدوق األخرى قمال: قمال الرواية السادسة:

 وسنتهى سبعمًا، سبعماً، ويستخدم ويؤد ب سبعمًا، ي  )يرخى( الصب )يرب ى: السالم

 ذلك بعد كمان وسما [سنة] وثالثني مخ  يف وعقله سنة، وعرشين ثالث يف طوله

 (.111: 1فبمالتجمارب( )كتماب سن ال ُيرضه الفقيه 

وسضمون الرواية واضح، غري أن ه يضع سفهوم االستخدام بدالً عن سفهوم 

لثة، والرواية سن سراسيل الصدوق وهي ليست اللزوم واملصماحبة يف املرحلة الثما

ة، ال سيام وقد رواهما عن عيل  عليه السالم.  بحج 

املحماسن )ومل يتم  العثور  سرسلة الطربيس، نقالً عن كتماب الرواية السابعة:

 )امحل: قمال السالم، عليه عنه عليهما يف املحماسن وال نقلهما أحد عن املحماسن(،

ه ثم سنني، ست الكتماب يف أد به ثم سنني، ست عليه يأيت حتى صبيك  إليك ضم 

به سنني سبع عنه( )سكمارم األخالق:  فخل   وإال قبل وصلح فإن بأدبك، فأد 

111.) 

وهذه الرواية ختمالف مجيع الروايمات السمابقة يف عملية تقسيمهما للمراحل، 

سة  فتضع ستمًا ثم ستمًا ثم سبعمًا، وهذا خممالف لصحيحة يعقوب بن سمامل املتقد 

هـ( مل يذكر لنما أي  سند عىل 1يهة هبما، فضالً عن أن  الطربيس )القرن الشب

 اإلطالق هلذه الرواية، فهي سرسلة متماسماً.

 وعىل آله عليه اهلل صىل النبي سرسل الطربيس اآلخر، قمال الرواية الثامنة:
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 رضيت سنني، فإن سبع ووزير سنني، سبع وعبد سنني، سبع سي د )الولد: وسلم

تعماىل(  اهلل إىل أعذرت فقد جنبه، عىل فمارضب وإال وعرشين، إلحدى أخالقه

 (.111)سكمارم األخالق: 

 والرواية ال سند هلما أسماسماً.

هذا هو سهم الروايمات يف تأصيل سنهج تربوي زسني عمام يف الرتبي ة، وغمالب 

الروايمات يستخدم تعبري الصبي  أو الغالم دون الصبي ة أو اجلمارية أو األنثى أو 

ولعل ه لشيوع التعبري ال خلصوصي ة الذكورة، وربام يكون تنماسب السن  البنت، 

 هنما له عالقة بخصوصية كونه صبي مًا فال تشمل هذه التقسيامت البنمات.

ما سما يتنماقل عىل ألسنة النماس سن تعبري يُ   نقل عن النبي  األعظم: )العبوأس 

به سبعماً، ابنك الغمارب(، أو  عىل احلبل اترك له ثم سبعماً، وصماحبه سبعماً، وأد 

به سبعماً وصماحبه سبعماً(، أو تعبري: ) ، داع ب ولدك سبعماً تعبري: )اتركه سبعماً وأد 

ه(، فلعل هما سنقوالت ُتمل ، ثم اترك حبله عىل غماربمه سبعماً ، وعل  به سبعماً وأد  

املضمون فقط، وبعضهما تنقله بعض كتب األدب عن عبد امللك بن سروان، 

 عمر بن اخلطماب دون عثور عىل سصدر هذه وينسب بعض هذه التعمابري إىل

 النسبة، وبعضهم ينسبهما لسفيمان الثوري.

 وقد َّلحظنا ما ييل:

إن  مجيع الروايمات الواردة هنما تقريبماً ضعيفة اإلسنماد، وبعضهما ضعيف  أوَّلا:

ر الظهور زسنمًا، ومل يسلم سنهما سوى رواية واحدة ال عالقة قوي ة هلما  جداً أو ستأخ 

سيام املنزلي ة سنهما، بل هلما عالقة أقوى بمالتعليم، وهي صحيحة يعقوب بمالرتبية، ال

ة عموسمًا يف  بن سمامل. ومل نجد ظهورًا ملثل هذه التقسيامت يف العملي ة الرتبوي 

 سصمادر احلديث عند أهل السن ة.
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إن  هذه الروايمات ستعمارضة فيام بينهما بعض اليشء، وختتلف يف سرحلتني  ثانياا:

تمارًة، ويف رقم ستة أو سبعة تمارًة أخرى، وهذا سما قد يربك أو ثالث سراحل 

 .أو وثوق هنمائي بصدورهما عملية استنتماج تقعيد هنمائي سنهما

إن  بعض هذه األحماديث يمكن أن يرجع لبعض كام أملحنما، فال يكون  ثالثاا:

، وهذا سما يقل ل فرص الوثوق بمالصدور أيضمًا. والوثوق  عددهما ثامنية سثالً بل أقل 

 صدور هو سعيمار احلجي ة يف األخبمار.بمال

إن  بعض النصوص ـ سثل خرب عبد اهلل بن فضمالة ـ يتصل بمالتأديب  رابعاا:

عىل العبمادات ال بمنهج تربوي عمام، وهذا سما يفرض استبعماد سثل هذا النص  عن 

ة يف الرتبي ة، مم ما يقل ل عدد الروايمات ـ بعد أخذ املالحظمات  التأسي  ألصول عماس 

 ـ إىل حوايل مخ  روايمات ذات صلة بموضوعنما، وكل هما ضعيفة. السمابقة

هذا وقد وردت بعض النصوص عند الفريقني ترصد عملية تربية الطفل 

ومترينه عىل بعض العبمادات كمالصالة والصوم تشمابه رواية عبد اهلل بن فضمالة، 

ماً، ماً عماس  بل هي  وهذه النصوص ال تصلح ـ كام قلنما ـ أن نفهم سنهما سنهجمًا تربوي 

ة، واحتامل اخلصوصي ة فيه أسر  واضحة يف نظرهما إىل املوضوع العبمادي خماص 

 وارد جداً.

إن  سما ينتج عن جممل املالحظمات السمابقة هو أن  هذه االطروحمات  خامساا:

م بماسم الدين ليست أسوراً ثمابتة وحماسمة، بل ختضع جلدل يف  الرتبوية التي تقدَّ

ح ح  إثبمات نسبتهما للدين، وقد تصح  وفقمًا لبعض النظريمات احلديثية وقد ال تصح 

وفقمًا لنظريمات ُاخر. بل هي وفقماً لقراءيت السندية والصدورية غري ثمابتة أسماسماً 

)وأعتقد أن ه وفقماً ملبماين سثل السيد اخلوئي يف علم الرجمال واحلديث ويف قماعدة 

 .التسماسح، تكون النتيجة ستطمابقة يف عدم ثبوت هذه النصوص(
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لذي يمكننا أن نستنتجه بوصفه قاسًما مشرتكاا بني الروايات هنا ـ واليشء ا

 ربًم يمكن الوثوق به ـ هو:

إن سرحلة الست )السبع( سنوات ال ختضع سن حيث املبدأ للتأديب، ولو  أ ـ

 خضعت فهي ختضع للتوجيه والرتغيب والتوعية، ال لتحميل املسؤوليمات.

 ر الولد.إن  الرتبية فعٌل تدرجيي يتنماسب وعم ب ـ

دمهما التجربة البرشي ة كام هو واضح.  وهماتمان النتيجتمان سعلوستمان تؤك 

ة هذه التقسيامت )الزسنية( علمي ماً اليوم فال سمانع سن  نعم، إذا ثبتت صح 

األخذ هبما، لكن  اعتبمارهما أسرًا توجيهيمًا ديني مًا ثمابتمًا ودائاًم ُيتماج إىل استخدام 

 لديني ة نفسهما.وسمائل اإلثبمات العلمي يف العلوم ا

ربام تكون بعض سشماريعنما الفكري ة قد استعجلت ـ يف زمحة  وبكلمة أخرية:

اإلرصار عىل أن  الدين صماحب رؤية تفصيلي ة يف خمتلف املجماالت ـ اخلروج 

مات، وسنهما امللف  الرتبوي بام ُيمله سن حسماسي ة  بمواقف ديني ة يف بعض امللف 

برية يف هذا املوضوع، بل سوسوعمات، عمالية، وقد رأينما كيف ُال فت كتب ك

ة،  حشدت نصوصماً سبعثرة كثري سنهما ال صلة له بعمق وجوهر العملي ة الرتبوي 

م سرشوعماً إسالسي ماً لرتبي ة األطفمال والنماشئة، وكمان  وإن ام ُيكم عليه التكل ف، ليقدَّ

قة؛ للخروج  يفرتض قبل ذلك أن ُتدرس النصوص الدينية برؤية اجتهمادي ة سعم 

معطيمات واضحة سنهما، ال بمعطيمات ظني ة غري سعتربة، فكيف سيمكن هبذه ب

الطريقة تقديم سرشوع تربوي إسالسي يقوم عىل رؤية هبذه السعة يف سقمابل 

ة الكربى اليوم يف علم النف  والرتبية والتعليم؟!  الطروحمات الفكري 

ج يف ُتميل الطفل ا ملسؤوليمات إن  النص  الديني هنما غماية سما يفيد هو التدر 

ما التفماصيل الرقمي ة  حتى يبلغ سن  الوعي والرشد وينتهي سن سرحلة املراهقة، أس 
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فربام يصعب إثبماهتما، فضالً عن طرحهما كمنماف  يف جممال العلوم الرتبوية 

والنفسية واالجتامعي ة. وهذا ال يعني سرجعي ة هذه العلوم بماملطلق، السيام وأن  

علامنية غري غيبية يف كثري سن املواضع، لكن  سرجعيتهما  ُبنيتهما التحتية الفلسفية بنية

بام ال يتنماىف سع القيم الدينية العليما يبقى حماجة أسماسي ة، ولي  هنماك سمانع سن أن 

ج يف ُتميل  ة، سثل أصل التدر  يكون الدين قد وضع لنما األصول الرتبوي ة العماس 

مًا ـ بمالتجربة أيضماً؛ املسؤوليمات وغريه سن األصول املدركة ـ غمالبمًا وعقالئي  

ر التفماصيل  ة، فنطو  لنذهب خلف سراكمة اخلربات واملنجزات العلمي ة العرصي 

ة للحيماة وال يرض  هبما، وهبذا ال نثقل عىل الدين  بام خيدم الرؤية الدينية العماس 

مًا تفصيلي ماً لرتبية الطفل يعمالج أدق  التفماصيل  عي أن  فيه برنماجمماً تربوي  فند 

نقول بأن  القيم الدينية والترشيعمات اإلسالسية تسماعد عمامل النف  وأصعبهما، بل 

مًا ـ نحو بنماء عمامل أفضل  واملعمالج النفيس واخلبري الرتبوي يف الرقي  بخرباته ـ سعنوي 

داته أسماسه يف النهوض بجيل صمالح  يمكن أن نحيما فيه، ومتث ل سعمامل الطريق وحمد 

ة التي تسري للمستقبل إن شماء اهلل، وأن  عليه هو أن  يضع األدوات الزسنية املتغري 

 بماجليل الصماعد نحو الكامل والصالح.

ملماذا جيب علينما التدقيق يف النصوص والبحث فيهما يف سوضوع  وقد تقول:

تربوي عمام؟! فلو كمانت املسألة سسألًة فقهي ة إلزاسي ة لكمان هذا البحث سنطقي ماً، 

ة، فال ما وهي سسألة ثقمافية اجتامعية عماس  د أسماسماً، أس   رضورة ملثل هذا التشد 

د.  وينبغي أن نتجماوز سسطرة البحث العلمي املتشد 

إن  هذا الكالم غري صحيح؛ ولي  هنماك أصل يمي ز  ولكنّني ِف اُجواب أقول:

مات الفكري ة الديني ة،  يف الفكر الديني بني الفقه بأحكماسه اإللزاسية وبني سمائر امللف 

وسواقف يف سسألة تفصيلية يف الطهمارة أو النجماسة حتى نقول بأن  إصدار أحكمام 
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ما تقديم رؤية إسالسية  ُتتماج الجتهماد فقهي عميق وبحث وتقصٍّ وتدقيق، أس 

ة سن هذا النوع قبل أن نتوق ف قليالً عند ُتقيق  ة وإشماعة ثقمافة تربوي  تربوي 

 النصوص وسديمات ثبوهتما وتعمارضهما ودالالهتما، فهو أسر ال بأس به!!

ث عن سستحب  فقط كي نجري قماعدة التسماسح، لو نحن هنما  ال نتحد 

سهما خيماراً أفضل وسط  ت، بل نتحدث عن رؤية تربوي ة نريد أن نقد  صح 

 الطروحمات الرتبوي ة القمائمة اليوم يف العمامل.

 حدود نفوذ وسلوة األخ على ُاخته  

 :اين خوإصغر أنا وأ، جة وأعمل حديثاا ، متخرّ ةسن 11عمري أنا فتاة  السؤال

والدي عاطل عن العمل يسكن بعيداا عنّا ِف دولة أخرى، وَّل يتدّخل  ،خوايتأو

روج من اَلنزل من اخليتدّخل ِف كّل تفاصيل حيايت، الكبري فينا، وأخي 

،ر تصوّ يمنعني أن أو ،التلفونو الذي تقّدم ِل رفضه حتى العريس  ولو حمّجبةا

بة، وهو يغصبني عىل لبس عباءةٍ ْلجل جنسيّته مع أّن فيه كّل اَلواصفات اَلطلو

سوداء رغم أّن عندي مالبس واسعة فضفاضة رشعيّة، وليس ذلك ْلجل 

.. ع اخلليجيموالتأثر باَلجتاَلوضوع الرشعي عنده، بل ْلجل العقد اَّلجتًمعيّة 

فهل هذا من الدين يا شيخنا؟! ِف إحدى اَلرات َلّا خرجت من البيت مع والديت 

يّاا، فلًّم رآين هزأين وأهانني بشّدة، وَلّا عدت إىل البيت كنت أرتدي لباساا رشع

)مسح فيني اْلرض(، واعتذرت منه ألف مّرة، ولكنّه ظّل عنيفاا، يتّهمني بأّنني 

منه؟ وأين أفّر بنفيس منه؟ لقد تعبت من تعبت َّل أخالق ِل، فًمذا أفعل وقد 

جته من أحسن ما .. والغريب أّنه مع زوة والتخويف والتهديدسلوب الرجعيّ أ

 ه؟ وهل يسمح الدين هبذا؟!يكون! فًم هو موقف الدين من هذا كلّ 
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 الكالم يف عالقة األخ ـ السيام الكبري أو األكرب ـ بأخواته البنمات له

 وجهتمان: رشعية واجتامعية:

ففي الفقه اإلسماسي ال والية لألخ ـ كبرياً كمان أو  ـ أّما الوجهة الرشعيّة، 2

ي  سن إخوانه وأخواته، سواء كمان األب واجلد  سوجودين أم ال، صغريًا ـ عىل أ

ة سوجودتني أم ال، وسواء كمان اإلخوة واألخوات  وسواء كمانت الوالدة واجلد 

صغماراً قمارصين أم كبماراً بمالغني راشدين، فليست له والية عليهم ال يف النف  

قمات االجتامعي ة وال وال يف األسوال وال يف الزواج وال يف احليماة الشخصي ة والعال

غري ذلك. وذهني ة التسل ط هذه ال أسماس هلما يف االجتهماد الرشعي اإلسالسي عند 

اإلسماسي ة. السيام ظماهرة قيمام بعض اإلخوة بفرض خيمار الطالق عىل أخته 

ة أن ه يريد  جة أو بمالذهماب إىل بيتهما إلخراجهما سنه بدون رضماهما، بحج  املتزو 

 سصلحتهما!

ما يف الرأي ا ملعروف يف فقه املذاهب األربعة، فإن  لألخ الكبري والية عىل أس 

جمات سع فقدان سمائر األوليماء، وأن  هذه الوالية تشمل  أنف  أخواته غري املتزو 

التزويج، وهلم كالم وتفصيل وخالف بني الوالية عىل النف  والوالية عىل املمال 

سقنعمًا عىل هذا الرأي، يف سوضوع األخ واألخت يراجع يف حمل ه، ومل أجد دليالً 

لرْت ف يه  وسن أهم سما ذكروه هنما رواية  زر رما نر ماٍر أرهنَّ ُل ْبُن يرسر
ْعق  ي سر

ن  ثر دَّ : حر ن  قرمالر  ،احْلرسر

ُجلٍ  :قرمال ْن رر
ْجُت ُأْختمًا يل  س  وَّ ما  ،زر ُْطبُهر ماءر خير هُترما جر دَّ

ْت ع  ضر ا اْنقر تَّى إ ذر ما حر هر فرطرلَّقر

ْجتُكر  وَّ ُه: زر ُقْلُت لر اهللَّ  الر فر ما؟! الر ور ُْطبُهر ئْتر ختر
ما ُثمَّ ج  ْقترهر ، فرطرلَّ ْستُكر أرْكرر ، ور ْشتُكر رر فر ، ور

لر  أرْنزر ، فر
يْه  عر إ لر

يُد أرْن ترْرج  مانرْت املْرْرأرُة ُتر  كر ، ور
ُجاًل الر برْأسر ب ه  مانر رر كر ًدا، ور يْكر أربر ترُعوُد إ لر

ةر   اآْلير
ه  ذ  ُسولر اهللَّ ، قرما)فرالر ترْعُضلُ  :اهللَُّ هر ُل يرما رر ُقْلُت: اآْلنر أرْفعر ( فر ما ل: وُهنَّ هر جر وَّ فرزر

 (.211: 1)صحيح البخماري  إ يَّماه
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فقد فهم سنهما العديد سن الفقهماء أن  األخ ثبتت له والية التزويج عىل أخته، 

ج سن دون أخيهما فال  ما لو مل تثبت فال سعنى للعضل هنما، فلو كمان هلما أن تتزو  وأهن 

نى الحتيماجهما إليه، فمن كمان أسره لنفسه ال يقمال بأن  غريه سنعه )انظر ـ عىل سع

 (.212: 1سبيل املثمال ـ ابن حجر، فتح البماري 

ماً ظني ماً ال أرى  ولكن  هذه الرواية، لو غضضنما النظر عن كوهنما خرباً آحمادي 

ىل أن  االحتجماج به يف األسور الرشعي ة، ال تدل  ـ سن وجهة نظري املتواضعة ـ ع

ضت أسر زواجهما  الرشيعة قد سنحت األخ والية زواج أخته؛ فربام كمانت قد فو 

إىل أخيهما ولو بحسب العرف السمائد آنذاك، فعمل عىل سما هو العرف املريض  

ة الثمانية وكمانت تريد زوجهما السمابق نزلت اآلية  عندهما، وهلذا عندسما سنعهما يف املر 

.لتمنعه سن هذا األسر، وتكرس إطالقي    ة هذا العرف االجتامعي 

وهذا ما يدفعني ـ استطراداا ـ لإلشارة ْلمر مهم جداا ِف فهم الظواهر اَلمضاة 

فإن  العرف لو كمان قمائاًم عىل نوع سن التعماقد  من قبل الرشيعة ِف العرص النبوي،

االجتامعي املتفق عليه بني أفراد األرسة واملجتمع، ويقيض بنوع والية وسلطنة 

أخته، ثم جماءت الرشيعة وسكتت عن سلطنة األخ عىل أخته، ففي لألخ عىل 

هذه احلمال ال نستطيع اعتبمار السكوت الرشعي دليالً عىل ثبوت السلطنة يف 

أصل الرشع، بل هو دليل عىل رضما الرشع بمالتعماقد االجتامعي القمائم واملنتج 

ما املجتمع هلذه السلطنة، وعدم مممانعة الرشيعة سن هذه السلطنة عندسما يرىض هب

ويتوافق عليهما األفراد، فإذا تغري  العرف االجتامعي وزال هذا التعماقد والرتايض 

عة عىل التعماقد املمىض  املجتمعي مل تعد هنماك سلطنة؛ ألن  هذه السلطنة ستفر 

رشعمًا، وليست نماجتة عن إثبماهتما بنفسهما يف أصل الرشع. وحمادثة سعقل بن يسمار 

عملي ة تزويج األخ ألخته، لكن  ذلك ال ُيثبت  ال تعطي إال سكوت الرشيعة عن



 ..................................... 781 

ث عن ذلك  أن  الوالية ثمابتة يف أصل الرشع؛ إذ لي  هنماك نص  رصيح يتحد 

ة وجود  ُيمل داللة إطالقي ة، فام دسنما نحتمل جدًا يف الثقمافة القبلي ة والعشمائري 

خته توافق اجتامعي عمام عىل هذه السلطنة، فيكون إسضماء النبي  لتزويج سعقل أ

 إسضماًء هلذا التوافق سما دام قمائاًم، فلو زال ال نحرز السلطنة يف هذه احلمال.

وهبذا يظهر أن  احلديث عن عدم وجود سعنى للعضل لو مل تكن له والية، 

غرُي صحيح، فإن  سعقل بن يسمار يامرس دوره املمنوح له اجتامعيماً بمقتىض 

د أن  هذا التوافق جيب أن التوافق األرسي والقبيل، وقد جماء النص  القرآين  ليؤك 

ال خُيل  بمبدأ التزويج بمالكفوء، وال بمبدأ حق  املرأة، فماملنع عن العضل هو ُتديٌد 

ألي  توافق اجتامعي يف سوضوع تفويض أحد أفراد األرسة يف التزويج، 

فليالحظ هذا األسر فإن ني أجده نمافعماً جدًا يف االجتهماد الرشعي عىل سستوى 

رشعي ة )السن ة التقريري ة( التي يؤخذ فيهما عىل سستوى دالالهتما اإلسضماءات ال

 بمالقدر املتيقن عند األصوليني، وله تطبيقمات كثرية.

نعم، جيب عىل األخ ـ كسمائر املؤسنني ـ أن ينتبه إلخوته الذكور وأخواته 

اإلنماث، سن كل  سما ُيرفهم عن الرصاط املستقيم، ويدعوهم دوسماً إىل احلق  

اخلري، ويأسرهم بماملعروف وينهماهم عن املنكر بكل  أسلوب سؤث ر والصالح و

ماته، بل لألخت أن تفعل ذلك سع سمائر أفراد األرسة،  نمافع، وهذا لي  سن خمتص 

فإن  األسر بماملعروف والنهي عن املنكر واجب اجتامعي وأرسي عمام، فكام 

ط يف قتل غريه أو رسقته أو تعماطي  رات.. أطمالب بأن أمحي أخي سن التور  املخد 

كذلك أنما سطمالب بأن أمحيه سن الزنما والعدوان عىل اآلخرين بأشكماله، لكن 

بماألسلوب املؤثر والنمافع، ال بماألسلوب الذي تكون نتيجته رد ات فعل سلبي ة 

سن قبل أخي قد تدفعه للمزيد سن السقوط يف سهمالك املعصية واالنحراف 

 املسلكي.
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الرشع سن شؤون الرشع نفسه، فلو كمان كام أن  تعيني الواجب واحلرام يف 

اللبماس فضفماضماً ورشعي ماً فال سعنى لألسر بماملعروف بطريقة قهري ة للب  العبماءة 

أو غريهما، كام ال يسمح األسر بماملعروف ـ سن حيث املبدأ ـ بمالتجس   عىل 

ف يف أسواهلما وسما  األخت أو عىل أجهزهتما االلكرتوني ة )التلفون و..( والترص 

دون رضماهما. وعلينما دوسماً أن ال نخلط بني األسر الرشعي واألسر  متلك سن

 العريف االجتامعي.

فإن  الكثري سن البلدان العربية واإلسالسي ة،  ـ وأّما الوجهة اَّلجتًمعيّة، 1

وربام غريهما، كمانت تعيش هذه احلمال يف مممارسة األخ، السيام الكبري، لنوع سن 

ذلك هو انشغمال األب بمالعمل أو السفر )أو  النفوذ يف األرسة. ولعل  سن أسبماب

ملرض أو لكرب سن ه جداً( األسر الذي جيعل األخ األكرب يلعب دور األب يف 

بعض األحيمان تفماديمًا لتأثريات إحسماس األرسة بفقدان سلطة األب، وهذا سما 

جيعل هذه القضي ة يف كثري سن األحيمان تمابعة إسما لتخيل  األب عن دوره أو 

كثري سن األرس العربي ة واإلسالسي ة بعض سسؤولي ماته البنه األكرب،  لتفويضه يف

وبمالتمايل فإن  طبيعة عالقة األب بمالولد األكرب تلعب دوراً يف سنحه سثل هذه 

 السلطة يف البيت.

ر الرتبية  لكن  سلطة األخ أسر بدأ بمالرتاجع تدرجييماً يف بالدنما بفعل تطو 

هتما داخل والتعليم، ودخول املرأة جممال العم ل واإلنتماج االقتصمادي، وتنماسي قو 

األرسة، إضمافة إىل التقنيمات احلديثة يف االتصمال والتواصل وتأثريهما عىل عجز 

أربماب األرسة عن احلد  سن عالقمات سمائر أفرادهما بشكل كماسل. بل إن  كثرة 

انشغماالت اإلخوة يف هذا العرص بسبب الضغط االقتصمادي واالجتامعي خف ف 

جماً ويتوىل  رعماية أرسة أيضمًا سن  لعب األخ دور الوالد، السيام لو كمان بنفسه ستزو 
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ة به.  أخرى خماص 

ال يتوىل  الدين هذه املسؤولية وال يمنح الولد األكرب سسؤولية سن هذا النوع 

سن حيث املبدأ، لكن نما نجد أن  املجتمع بنفسه يلعب دورًا كبرياً يف سنح األوالد 

ويرى ذلك سسؤولي ًة ورشفمًا وشهماسة سن الذكور يف الذكور سثل هذا الدور، 

 سراعماة أحوال أرسهتم.

 وإذا أردنا التعليق عىل هذا اَلوضوع نجد:

إن  املطلوب سن الوالدين ـ بام يف ذلك األم ـ أن يامرسما دورمهما بشكل  أ ـ

ل اإلخوة يف األخوات أو  فماعل وسسؤول للحد  سن املشماكل النمامجة عن تدخ 

 غري صحيحة. العك  بطريقة

إن  هذا التدخل له جمانب سلطوي وله جمانب سسؤولي ة، ففي جمانبه  ب ـ

السلطوي يصبح هذا املوضوع ذا طمابع سلبي، وذلك عندسما يقوم األخ بفرض 

نفسه كسلطة إضمافية يف البيت خمالقمًا بذلك سلسلة سن التنماقضمات يف املنزل، بل 

الدور السلطوي جتماه أخواته يف بعض األحيمان نجد أن  األخ الصغري يامرس هذا 

اللوايت يكربنه سن ماً وخربًة وجتربة. ومممارسة هذا األسر سن سوقع السلطة والنفوذ 

 والتعمايل والقهر أسٌر سرفوض، فلم يمنح الدين هذا احلق  للذكور يف األرسة.

ما يف جمانب املسؤولية فهو أسر جيد؛ ألن ه يمثل نوعمًا سن إحسماس الفرد  وأس 

رسة بقدرته عىل محماية أخواته أو إخوانه الصغمار، ورغبته يف تأسني القوي  يف األ

، وعندسما يتعماسل الفرد الذكر يف األرسة بروح أن ه ُيمي سمائر  احلامية والرعماية هلن 

أفراد األرسة ويريد سسماعدهتم فهذا أسر جيد، لكن عليه أن يقبل قيمام أخواته 

جتماهه لكي يقمن بحاميته أيضماً  اإلنماث بمامرسة هذا اإلحسماس الرائع بماملسؤولية

. وهلذا إذا أراد األخ الذكر أن يلعب دوراً سن هذا  السيام لو كمان أصغر سن ماً سنهن 
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النوع فمن اجلي د له أن يمنح سمائر أخواته إحسماسمًا بأن ه يامرس نوعمًا سن املسؤولية 

، ال نوعماً سن السلطة والقهر والسيطرة؛ فإن  امل نطق والتعماون والصداقة سعهن 

السلطوي القهري هنما خيلق عداوات وتراكامت سلبي ة يف سثل عرصنما احلمارض 

.  عىل األقل 

وأجد سن الالزم هنما أن نحمل أخماك  ـ أختي الكريمة ـ عىل األحسن، فلعل ه 

، ويريد أن ُيميك، سن سوقع إحسماسه بماملسؤولية واألسمانة  حريص عليك 

، سن سنزلقمات هذا العرص، الذ ي أفسد الكثري سن الشبماب والصداقة سعك 

والفتيمات، وذهب هبم نحو العبثية والعدسي ة أو نحو االنحراف املسلكي اخلطري 

ر  م يتجهون نحو اهلماوية. وحسن ظن نما هبذا األخ ال جيعلنما نرب  وهم ال يشعرون أهن 

فماته وطريقته وطبيعة متييزه يف رد ات فعله، فقد جتده ُيلزم أخته بيشء ال يلزم  ترص 

، وهو عدم به ز وجته! ومحلنما له عىل األحسن ال يمنعنما سن تنبيهه إىل أسر سهم 

تغليف وضعنما الشخيص أو االجتامعي بغالف الدين أو األخالق أو القيم، فقد 

نظن  أن نما نريد الصالح ألفراد أرستنما بدعوهتم هلذا اللبماس أو ذاك أو هلذا 

ف أو ذاك، لكن نما يف واقع نفوسنما وذواتنما  العميقة إن ام نحماول الدفماع عن الترص 

نما أحٌد بسوء يف كلمٍة هنما أو  سمعتنما الشخصية وكراستنما االجتامعية سن أن يمس 

ى الرشع  ما قد ال تتعد  فماهتما، رغم أهن  هنماك نتيجة طبيعة لبماس أختنما أو ترص 

احلنيف واخللق الرفيع، فنحن نقهر اآلخر حتى ال يأيت طرف ثمالث فيم   

قهرنما! ويف هذا الكثري سن الظلم عىل األخوات يف املنزل، رغم سمعتنما بسوء أو ي

أن ني أدعو كل  أفراد األرسة إىل أن يأخذوا بعني االعتبمار الظروف االجتامعية 

 لبعضهم بعضمًا، فال ُُيرج أحدهم اآلخر حيث ُيمكن.

ن بماملعروف والنهي عن املنكر جيب أ إن  مممارسة أحد أفراد األرسة لألسر ج ـ
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 سقماصدي ة  هذه الفريضة؛ بمعنى أن  هلذه الفريضة سقصداً، وهو يبقى يف
 دائرة 

صالح أفراد األرسة، ولي  انقالهبم عىل الدين والقيم االجتامعي ة، بحيث 

اعة ُيط م كل  يشء سن حوله، وكأن ه يبحث  ل األخ املتدي ن يف البيت إىل فز  يتحو 

غمات تسمح له بمامرسة نوع سن ال  قمع األرسي!يف الدين عن سسو 

 أهمّية العفو عن الناس ونشر التسامح يف العالقات الشخصّية  

 :سالم ني وصفته باإلنّ ْل ؛س العذر من سًمحة الشيخ حيدرأَلت السؤال

فهل يساحمني الشيخ حيدر عىل ما بدر الا.. وجاه عاا وكنت متّس  ي..مريكاْل

 د.يايت له بالتوفيق والسداع متنّ ك. مرجو ذلأ ؟يمنّ 

اب. إن  قيمة التدي ن يف سما ما األخ العزيز فهو املسماسح الغمافر التو  حمك اهلل أهي 

حيماة النماس أن ينرش التسماسح بني األفراد يف عالقماهتم الشخصي ة واالجتامعي ة، 

ويدفع بماإلنسمان للصفح كي ينترش السالم الداخيل يف النف  وبني النماس. وقد 

رت النصوص الديني ة وجتمارب رسوز كبري ة يف تماريخ البرش أن  التسماسح سن كر 

أفضل الوسمائل إلحسماس الفرد واجلامعة سعماً بمالسالم والطمأنينة؛ إذ سن دونه 

ستبقى النف  قلقًة حمانقة حماقدة سرتب صة ال يعود ذلك عليهما سوى بمزيد سن 

 .االضطراب النفيس، وربام يصل هبما احلمال إىل االكتئماب املزسن واالنطواء القماتل

َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنه ..﴿لنصوص الدينية واألخالقي ة سبدأ ل منما اهلذا ُتع

ن ظلمك، ووصل سن 21)املمائدة:  ﴾اهللَّ ُُيِبه اَلُْْحِسننِيَ  (، وسبدأ )العفو عم 

ما  قطعك، وإعطماء سن حرسك(، وهلذا أيضماً كمان )العفو أقرب للتقوى(. إهن 

سهما سبمادئ، وال تلغي سرجعي تهما سبمادئ ال متمانع االستثنماء، لكن  االستثن ماءات تكر 

 يف السلوك والعمل.
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التسماسح يف عالقمات النماس ببعضهما يقوم أيضمًا عىل فهم كل  واحٍد سن ما 

ل، والتسماسح يسبقه أن أضع  لظروف اآلخر، وعدم ُتميل بعضنما سما ال نتحم 

نفيس يف سوقع اآلخر عل ني أجد له عذراً، وأن أسرتجع رشيط ذاكريت حيث 

د يل أن ني وقعت سراراً بمثل سما وقع فيه اآلخرون سعي، وكنت أمتن ى أن سي ؤك 

أحصل عىل العفو سن غريي كام يلتم  اآلخرون ذلك سن ي، والقماعدة الدينية 

 األخالقي ة تقول: )أحبب ألخيك سما ُتب  لنفسك واكره له سما تكره هلما(.

ت؛ ألن ك تطلب سنهما والتسماسح ُيتماج سن ما تربيًة ستواصلة جماهدة لنكران الذا

تطلب سنهما أن تصل إىل  أن ال تنتقم وال تغتماظ وال تطلب شهوة غضبهما وثأرهما،

به اَلُْْحِسننِيَ .. ﴿سرحلة 
)آل  ﴾َوالَْكاظِِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعافنَِي َعِن النهاِس َواهللُّ ُُيِ

 (.211عمران: 

ما وأخطمائنما، وأن أسأل اهلل يل ولكم العفو والصفح والغفران عن كل  ذنوبن

يمن  علينما بروح عمالية ستسماحمة ستسماسية ال تطلب يف سما تأيت أو ترتك غري وجهه 

 الكريم سبحمانه، آسني.

 حدود عالقة املرأة املتزّوجة بالرجل األجنيب  

 :وهو كذلك ،رتاح له كثرياا أب صديق مقرّ  لديّ وجة ة متزوّ أامرأنا  السؤال، 

نحو منّا ت مشاعر الواحد تى وقت تغرّي أحتى  ،مور حيايتأ م معه بكّل تكلّ أو

 مقرأت لدى سًمحتك، وقد نخاف الوقوع ِف اْلرامـ كالنا ـ ونحن  ،خراْل

ـ  343: 4)إضاءات ِف الفكر والدين واَّلجتًمع  عقد التحريمكالماا حول 

 كان حمّرماا فًم العمل؟ذا إو ؟ِف هذه اْلال زهل جيو، ف(630، السؤال رقم: 345

  وهو سثل عقد شخص عىل ابنتك  ليكون قت رشوط عقد التحريم إذا ُتق(
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فهو جمائز وفقماً لتقليد كل  إنسمان أو اجتهماده، لكن ني أخشى جمائزاً له النظر إليك( 

أن ال يكون احلرل  يف عقد التحريم يف سثل احلمالة الواردة هنما؛ ألن  املشكلة يف 

د النظر أو اللم ، وعقد الت حريم قد ال يغري  هذه املشماعر وليست يف جمر 

املشماعر، بل يمكنه أحيمانمًا أن يوف ر هلما سنماخمًا سؤاتيمًا. نعم لو كمان هذا العقد ُيلغي 

سة بأشكماهلما املختلفة؛ ألن  اإلنسمان سيشعر وكأن ه يتفماعل  فكرة العالقة املحر 

ماً سع أحد حممارسه سثالً، بحيث ينفر عن ذلك متماسماً، فال بأس هبذا العقد يف  غريزي 

 ه احلمال.هذ

جة ـ سع الرجل وعالقتهما به  )كحديث الرجل إن  حديث املرأة ـ حتى املتزو 

سماً سن حيث املبدأ، لكن ه أسٌر سدعماة للحذر الدائم والتنب ه؛ سع املرأة(  لي  أسراً حمر 

رهما  ألن  الظواهر الغريزي ة قد تظهر بشكل خممادع لنما يف بعض األحيمان، فنتصو 

ماً بني الطرفني أو إعجمابماً، فيام يكمن خلف عواطف أو ارتيماحماً أو تو افقماً فكري 

هذه األسور إحسماٌس غريزي يفرتض التنب ه له سن أن يؤث ر عىل حركتنما يف 

 املستقبل.

كام أن  احتامل نفوذ االنحراف السلوكي إىل الطرف اآلخر وارد، بحيث 

ماسهما، يمكن أن يكون سماعيمًا لتضليل املرأة سن خالل قنماع سزي ف قد يضعه أس

وعىل النسماء والفتيمات التنب ه دائاًم الحتامالت وجود هذه األقنعة املزي فة عند 

بعض الرجمال، والعك  صحيح متماسماً. وال أقصد بذلك احلديث عن احلمالة 

اجلزئية التي نجيب عنهما هنما، بل أتكل م بماملطلق، فنحن يف زسٍن غدا فيه احلذر 

لنما هذا احلذ  ر إىل أشخماص انعزالي ني خمائفني.واجبمًا دوسمًا، دون أن ُيو 
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 111 ......................................... الكريم القرآن بتحريف القمائل حكم 

ماً  اهلل ُيعرف ال هل   115 ...................................... !البيت؟ بأهل إال حق 

 118 .................................. النبي   عىل والبرش واملالئكة اهلل صالة سعنى 

 111 .................. اليوم التفسري وسشماكل واملوضوعي، الرتتيبي التفسري بني 

ف يف الطبماطبمائي رأي   111 .................... النبي وفماة بعد التطهري بآية الترص 

ة سدى   111 ....................... (العجمائب سظهر عليماً  نماد) ودعماء حديث صح 

 171 ............................... وشيعته عيل بماإلسمام( ترابماً  كنت ليتني يما) ربط 

 171 .............. القرآن يف اإلرث قوانني إلزاسي ة وعدم ﴾اهلل يوصيكم﴿ تعبري 

 178 ................... !الثمانية الدرجة سن سواطنماً  املسلم غري واعتبمار البطمانة آية 

ر نبوي حديث  بة غري املرأة يكف   118 ....................................... !املحج 

 111 ................ والده شهمادة عىل بماجلدار رأسه العمابدين زين اإلسمام( نطح) 

 152 ................  واهلالك اخلرسان سن اخلالص يف والتني العرص بني الفرق  

 152 ....................................  املأثورة الروايمات يف إبلي  رن مات سعنى  

 151 ........................................  الرشيفة األحماديث يف السقط ظماهرة  
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 الثالث القسم

 الشريعة وعلوم الفقه

 155 ...........................................  عةاجلام إسمام يف العدالة رشط أزسة  

 182 ............... الصالة سن االنتهماء عند ويسماراً  يمينماً  االلتفمات أثنماء التسليم 

ة عماللألف الزسكماين والتفسري األحكمام خلود بني اجلمع   181 ..............!النبوي 

 181 ................................. ..واألذان واإلقماسة القراءة يف اإلدغمام حكم 

 187 ........... !﴾لزنماا تقربوا وال﴿: وبني العذري واحلب   املامزحة بني التوفيق 

 112 ...................................................... نفسه يف املرأة تزي ن حكم 

 111 ................................... بمالرضماعة األخت أخت سن الزواج حكم 

 111 .............................. !العروبة؟ عدم سع اهلماشمي النسب جيتمع هل 

 111 ................. !الغيبة؟ عرص يف التكماليف اإلسماسي ة علامء بعض ُيسقط هل 

 111 ...................... السيماسية املرجعي ة يف احلكيم بماقر حممد السيد سع وقفةٌ  

 111 ....................و والعمل واخلطوبة الزواج جممال يف للنصح الغيبة حكم 

 122 .................... االبتدائي اجلهماد حرسة عىل بنماءً  الكمافر قتل يف القصماص 

 121 ................... اآلخر؟ رسضمان جميء قبل رسضمان صيمام قضماء جيب هل 

 121 ................................. اجلنسي ة الكرتونية واألفالم الصور دةسشماه 

ب وحماكمية االنتخماب رشعي ة   127 ..................االقرتاع صنماديق عرب املنتخر

ينا املوظ فني راتب حكم   128 ................. عملهم بأداء املبمالني غري أو ملقرص 

 122 ............................ جلوس سن النمافلة صالة يف ركعتني الركعة جعل 

 121 ............... القضمائي الطالق سن واملوقف وجنسي ماً  عماطفي ماً  الزوجة إمهمال 

 127 ........................... رضماه بدون أحد تصوير أو صوت تسجيل حكم 



 717 ................................................................................. حملتوياتفهرس ا

ة وفقماً ( اإلرث) قرآين   حلكمٍ  الفقيه تغيري   125 .............. واملكمان الزسمان لنظري 

 112 .....................ونتمائجهما عملهما يف دقيقة غري طبي ة خمتربات جتماه املوقف 

 112 ............................................................  املرجع نيمابة حدود 

 111 ................. االجتامعي التواصل وسمائل عرب والفتيمات الشبماب تواصل 

 111 .......................................السمادة سهم الغني   اهلماشمي أخذ حكم 

 117 ...................... الديني املرجع تعيني يف اخلربة أهل إىل اإلرجماع سستند 

 111 .................................................... ..و العنق ربطة لب  حكم 

 112 ..................................... الزيمارة؟ بعد أو قبل الزيمارة يركعت زسمان 

 112 ....................................................... حمرم دون سن املرأة سفر 

 111 ....... !األسراض انتقمال سن الطب   وُتذير املؤسن سؤر رشب بني التنماقض 

 112 ................. اخلمارج البحث ملرحلة الصدر السيد( حلقمات) كفماية سدى 

 112 ............................................ للنسماء السوداء العبماءة سن املوقف 

ماً  ُيرم هل   172 ..................... واخلماتم؟ كماألسماور املحل ق الذهب لب  حق 

 171 ...............  سعماً  وحرام حالل سماله يف يوجد شخص سن يؤخذ سما حكم  

 171 .................................................نشأ؟ وكيف التقليد؟ بدأ ستى 

 171 ......................................................... اإلنسمان طهمارة سسألة 

 178 ................................... حكمهام نوبيما والنماصبي، النصب تعريف 

ة غري وصول بإسكمان االعتقماد هل    117 ......  التشي ع؟ سن خُيرج ملقماسماهتم األئم 

 118 ....................................................... األجنبي ة املرأة سع املزاح 

 152 ............................................... املستأنسة الكالب طهمارة حكم 

سة؟ أو كماشفة السن ة هل   151 ................................................. سؤس 
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 151 .......... وبمالعك  املسلمني غري سقمابر يف املسلم دفن سع املغرتبني سشكلة 

 182 ............................... زوجته؟ ابن زوجة إىل النظر للرجل جيوز هل 

 182 ................................... الرشعي دون القمانوين الطالق وقوع لةحما 

ة أو روحي ة بقرائن والتقليد األعلمية إثبمات   181 ...................... ..أو سعنوي 

 187 ..................... الفماحشة لظواهر الواعية واجهةوامل املحمارم، سع اجلن  

 185 ..................... الزواج عقود عىل( السحماق) الفتيمات بني الشذوذ تأثري 

 188 ................................................. الفلكي ة بمالعلوم اهلالل إثبمات 

 181 ........................... ..و األطفمال عىل املي ت عن للمرأة الوصماية جعل 

 111 .................................................. املسلم غري سن املسلمة زواج 

 111 ........................ رسضمان شهر هنمار يف والنفماس احليض عروض تأثري 

 111 ....................... سماهلما سن بماإلنفماق لزوجته الزوج وإلزام الزوجة، نذر 

 117 .......................... ..و أقمارهبما لزيمارة زوجهما سنزل سن الزوجة خروج 

 118 ....................... !الفقهماء ووظيفة اهلالل سسألة يف االجتامعية الفوىض 

 122 .............  امليداني ة وإشكمالي ماهتما الفقهي ة سرشوعي تهما السيماسي ة، األحزاب  

ة احلزيب، العمل رشعي ة يف املختلفة االجتماهمات: أوالً   121 ........ واملنماقشمات األدل 

 121 ................................ رفضه أو سطلقماً  احلزيب العمل حظر اجتماه  

 121 .....العلامني ة والدول اإلسالسية الدولة يف األحزاب بني التفصيل اجتماه  

 121 ......................................... احلزيب العمل يف الرتخيص اجتماه  

 121 .................................................................. املختمارة النظري ة

 125 ................................................ احلزيب العمل يف إشكماليمات: ثمانيماً 

 112 ........................  انتقمادات عىل تعليقمات حزن، شهر لي  صفر شهر  



 715 ................................................................................. حملتوياتفهرس ا

 الرابع القسم

 وثقافة فكٌر

 111 ................................... الدليل إقماسة دون نظرية عن ديثاحل فمائدة 

 117 .............................. !املسلمني؟ ختل ف يف سببماً  املسماجد صمارت هل 

 118 .................................والنصوص الكتب بتحقيق تتعل ق تسماؤالت 

 112 ............. !املؤل ف بخط   نسخة وجود سع املخطوطة للنسخ احلماجة سدى 

ة أسلوب ينترش ملماذا   111 ..............................!العلامء؟ بني والعنف احلد 

 111 .............  وغالة وسب ية وتربائي ة تفضيلي ة: إىل الشيعةر  اإلصفهماين تقسيم  

 111 ..................... السلفي ني قبل سن الشيعة لإلصالحيني كلامت استغالل 

 171 ....................... الدينية العلوم لطالب( الرسمائل) كتماب دراسة حول 

 171 ................................. !دوسمًا؟ النماس تأثيم الدين رجمال ُيماول ملماذا 

احني الشعراء بعض أشعمار   175 ............................... الغلو   وسسألة واملد 

رهما تمارخيهما..(: العظمى اهلل آية) األلقماب   111 ............... سنهما واملواقف تطو 

ر    111 ............................... عمابرة نظرةٌ  األلقماب، لظماهرة التمارخيي التطو 

 111 .............................................. احليل   العالسة عرص يف األلقماب

ر  117 ................................... الصفوي العرص يف لقماباأل ظماهرة تطو 

 111 ......... األلقماب ظماهرة يف النوعي ة القفزات اليوم، وإىل القماجماري العرص

 118 ............................................ السن ي الوسط يف األلقماب ظماهرة

 وجهمات األلقماب، ظماهرة يف والرتكية الفمارسي ة الثقمافة ودور املسيحي الدور

 152 ........................................................................... نظر

 152 .................... العريف والتوصيف الرسمي ة السمة بني األلقماب ظماهرة

 151 ......................................... وسواقف اجتهمات العلامئي ة، األلقماب 
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د املوقف العلامئي ة، األلقماب بعض ُتريم اجتماه   151 ............... املتشد 

 دراسة العلامئي ة، األلقماب بعض ُتريم يف املعتمدة احلديثية النصوص

 151 .................................................................... وُتليل

 187 ............ املتسماسح املوقف سطلقمًا، العلامئي ة بماأللقماب القبول اجتماه 

ظ اجتماه   املوقف العلامئي ة، األلقماب بعض عىل التحريمي غري التحف 

 181 ...................................................................... الوسطي

 181 ........................ البهشتي احلسيني حممد الشهيد السيد سوقف ـ أ

ري سرتىض الشيخ الشهيد سوقف ـ ب  188 ............................ املطه 

 181 ..................... وآخرين الصدر والسيد هبجت الشيخ جتمارب ـ ج

 112 ...................... سشهور نماقد وسوقف سغني ة جواد حممد الشيخ ـ د

 112 .. األفكمار وهشماشة األلقماب فخماسة: ثنمائية وانتقماد حرب، عيل البماحث ـ هـ

 112 ......................................... العلامئي ة األلقماب ظماهرة سن املختمار فنماسوق

 115 ............... واللعن البغض ملنماهضة والتأسي  الفتح، بعد وقريش النبي 

 111 .........................................املتواصلة التنمية وسبدأ العمل فلسفة 

 721 ...................... العمق؟ وعدم بمالسطحي ة العلامء بعض عىل ُُيكم ملماذا 

ة سن ما هيهمات) سفهوم سعة    721 ...............  واملدني ة الجتامعي ةا احليماة يف( الذل 

 721 ........................... العواقب سن واخلوف الشك وهيمنة املعرفة قلق  

 اخلامس القسم

 والسرية يخالتار

 725 ................................ العيوب وسرت التعتيم وسنطق التماريخ تدوين 

 711 .......... صحيحة؟ حسني وصدام الصدر السيد بني املنشورة املراسلة هل 



 711 ................................................................................. حملتوياتفهرس ا

 711 ............................ ويل   أو إسمام أو لنبي   سما سرقدٍ  انتسماب إثبمات كيفي ة 

ة الشيعة عند الرتاجم كتب أهم   بعض   718 ................................اإلسماسي 

 711 ..  !العلني ة الدعوة لقماء يف له ـ طمالب كأيب ـ الرسول أقمارب استجمابة عدم  

 712 ...........  رأسهما زينب السيدة نطح لنصوص ستني نقد عىل لغوي تعليق  

 السادس القسم

 االجتماعّية والعالقات األخالق

 717 ............. الزواج قبل حيماهتام تماريخ عن وبمالعك  زوجهما الزوجة إخبمار 

 711 ............. وحواراته العرص بقضمايما واالشتغمال الروحي، اجلو   بني اجلمع 

 711 .......................................... ولد وهلما ةسطل ق أو أرسلة سن الزواج 

 711 .............. كمالستاليت احلرام يف النماس يستخدسه سما يف العمل وأ االجتمار 

دة الفرتة   711 ..................................الزواج قبل اجلنسني لتعمارف املحد 

 711 ............. الدنيوي العقماب وخوف بمالذنب، الشعور سع اإلجيمايب التعماسل 

 772 ......... للمخدرات املدسن ولدهما وعىل عليهما النفقة حول األم سع خالف 

 771 ......... (!قريش وصنمي األخالق، سكمارم دعماء بني) األخالقي   التنماقض 

 777 ..... الدينية للمجمال  ودعوهتم الفكري بماالنحراف املتهمني عىل االنفتماح 

 771 .............. الرشعي ة األسوال رصف وضوابط املراجع وكالء عمل قواعد 

 711 ................... والوظمائف العمل يف املتمل قني النفعي ني سع التعماسل طرق 

 711 ......... !وخدستهم؟ ومهوسهم النماس قضمايما سن الروحماني ونو العرفماء أين 

ر حول توضيحمات   711 ................. األسئلة بعض عن اجلواب عدم أو تأخ 

 752 ........................................ الرتبية ملراحل الثيالث الديني التقسيم 

 782 ........................................... ُاخته عىل األخ وسلطة نفوذ حدود 
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 785 .............. الشخصي ة العالقمات يف التسماسح ونرش النماس عن العفو أمهي ة 

جة املرأة عالقة حدود    788 ..............................  األجنبي بمالرجل املتزو 

 512 .................................................................... اَلحتويات فهرس
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