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أعدا ُء اإلسالم في َّ
المعاصر بين
الزمن
ِ
التلون والوضوح
ُّ
صل عىل ٍ ِ
الر ِ
اللهم ِّ
حممد
الرحي ِم،
حممد وآل َّ
َّ
َّ
محن َّ
بس ِم اهللِ َّ
ْ

الفكر متقن ًا راسخ ًا متجذر ًا يف التَّاريخ ،تواىل عىل إيصاله آالف
حينام يكون
ُ

رب
الرجال اإلهليني ،وحينام يكون منب ُعه
ُ
ومؤس ُسه هو ُّ
ِّ
وعرشات اآلالف من ِّ
الفكر هتديد ًا ِّ
لكل أهل املا َّدة وأصحاب النُّفوس األرضية
السامء ،ويكون هذا
ُ
َّ
ارب هذا الفكر بشتَّى الوسائل املمكنة واملتاحة
اهلابطة ،فإنَّه من ال َّطبيعي أن ُي َ

حتى لو كانت وسائل منحطة ودنيئة..

التَّاريخ ينقل لنا بوضوح تلك األساليب ،وقد ركَّز القرآن الكريم عليها،
لبي للمسلمني َ
طرق األعداء يف النَّيل من إسالمهم وعقيدهتم لينتبهوا
ونقلها؛ ّ
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ِّ َ َ َ ْ ِّ ُْ
وحيذروا ..فقد ُّ ِ
ات َم األنبياء تارة باجلنون{ :وقالوا يا أيها الِي نزل علي ِه اذلكر
َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َّ
َّ َ َ َ ْ ُ ٌ
إِنك لمجنون} (احلجر .)6/وجاء عىل لسان فرعون{ :قال إِن رسولكم الِي
ُ ْ َ َْ ُ ْ ََ ْ ُ ٌ
السيطرة عىل األرض:
أر ِسل إِلكم لمجنون} (الشعراء ،)27/وتارة بإرادة َّ
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َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُْ َ ُ ْ ْ َ
ْ َ ََْ ََ
ُ
ْ
ْ
ان أن ي ِرجاكم مِن أر ِضكم ب ِ ِسح ِرهِما ويذهبا
ان لسا ِ
ان ي ِريد ِ
حر ِ
{قالوا إِن هذ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ ُ
ك ُم ال ْ ُمثل} (طه ،)63/وقوله تعاىل{ :قال ل ِل َمل َح ْولُ إ َّن َهذا ل َساح ٌر َعل ٌ
يم
ِ
ِ
بطريقتِ
ِ
ِ
ِ ُ ِ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ
ْ َ َ َ َْ ُ ُ َ
ُْ
* ي ِريد أن ي ِرجكم مِن أر ِضكم ب ِ ِسح ِره ِ فماذا تأمرون} (الشعراء .)35-34/وتارة
َ ُ َ َ َ َّ ُ ٌ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ِّ َ
ات قالوا ما هذا إِل َرجل
ن
ثالثة َبالصدّ عن سرية اآلباء{ :وإِذا تتل علي ِهم آياتنا بي ٍ
ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
ي ِريد أن يصدك ْم عما كن يعبد آباؤك ْم} (سبأ ،)43/وآخر االهتام بالسحر وغريها
من االهتامات الباطلة.

َّ
التكب والطغيان عىل احلكم
يمت إليه بصلة هو
إن أساس العداء لإلسالم وما ّ
ّ

اإلهلي ،والتامدي يف اخللود إىل األرض ،وهذا ما جيعل اإلنسان املعادي أقرب إىل احلياة
ّ
احليوان ّية يف تعامله مع الدِّ ين وأهل التد ُّين ،بل ويف ِّ
نقسم
كل شؤون حياته .ويمكن أن ِّ
األعداء إىل قسمني رئيسني:
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الصيح والواضح ،وأصحاب هذا القسم ال خيفون
األول :هو
ّ
القسم َّ
العدو َّ
عداوهتم للدين ولألنبياء واألولياء والدعاة إىل اهلل تعاىل ،كحال الك ّفار وامللحدين

واليهود وبعض املنافقني.

الصحية ،أو -ال أقل -ينكر
القسم الثاين :وهو العدو ِّ
املتلون الذي خيفي عداوته َّ
العداوة لسان ًا لكون التَّرصيح هبا ال خیدم أهدافه ونواياه جتاه الدِّ ين واإلسالم ،وهذا

نفرع فيه عدة فئتني:
القسم أيضا يمكن أن ِّ

الفئة األوىل :الذين يدَّ عون َأنم ليسوا ضدَّ اإلسالم وحيرتمون من ينتمي إليه من

باب حر َّية االعتقاد ،ولكن لشدَّ ة عداوهتم له يعجزون عن إخفاء هذه العداوة ،وهذا
ما َّ
السياسة يف العامل الغريب -بل وحكّام العامل اإلسالمي-
يتجل واضح ًا يف أصحاب ِّ
يرشعون القوانني املعادية لإلسالم ،ويشنُّون احلروب ،ويسفكون
الذين ما زالوا ِّ
الدِّ ماء ،ويرسقون خريات املسلمني.

العدو حتت عناوين خادعة کتخليص الشعوب من األنظمة الدكتاتورية
يتست
وقد ّ
ّ

وما شاكل .ولألسف هناك فئات من املسلمني ال زالوا منخدعني هبؤالء مع وضوح

عداوهتم.

اإلسالمي ،بل وربام
الفئة الثانية :وهي أخطر من الفئة األوىل لكوهنا من الدَّ اخل
ّ

تتحدَّ ث باسم اإلسالم ،وملعرفة هذه الفئة حيتاج املؤمن إلی الوعي والبصرية يف دينه،
ُسوق عقائدهم ومقاالهتم وأفكارهم ال بدَّ
فإنم حتى ت َّ
وما حياك له من قبل هؤالءَّ ،

والتلون وعدم الوضوح ،وربام نستطيع أن نذكر بعض عالمات هؤالء
التست
هلم من
ُّ
ُّ
لنكون عىل ب ِّينة ،وذلك من خالل ما ييل:

أوالً :بام َّ
َّبي
أن اإلسالم له رضورياته الواضحة كقطعية القرآن الكريم ،وعصمة الن ّ
األئمة iوحج ّية أقواهلم وتقريرهم
األعظم ،eوحجيتهام ،وكذلك عصمة
ّ

وسريهتم -عند اإلمام ّية -فإنَّه يف الغالب ال يمكن ملن يدّ عي االنتامء إىل اإلسالم مناقشة
ٍ
بشكل رصيح -وإن كان الكثري منهم جتاوزوا حتى هذه املرحلة-؛
ذلك واخلوض فيه
والنبيe
فإنم حينئذ سيلجؤون إىل التشويش عىل مكانة من هم دون القرآن
ّ
َّ
واألئمة.i
ّ
ثاني ًا :بناء عىل النُّقطة األوىل؛ َّ
التكيز عىل من
إن َّأول خطوة للعداء لإلسالم هو َّ

فيتم توهينهم وكرس قداستهم
يم ِّثل احلصن احلصني لإلسالم وهم العلامء والفقهاءُّ ،

ثم ختطئتهم ،بل واهتامهم باملتاجرة بالدِّ ين .وهذه
باعتبارهم غري معصومني ،ومن َّ
اخلطوة تتخذها ُّ
كل الفئات املعادية لإلسالم.

يتم يف ِّ
حسب
كل فئة
َ
ثالث ًا :العداء للدين وللعلامء والفقهاء األمناء عىل الدِّ ين والدنيا ُّ
اجتاها وطريقتها ،مثال احلاكم يف زمن األئمة iيتَّخذ طريقة إنكار أحق ّية اإلمام يف
األئمة iبشق عصا
اخلالفة وحينئذ حياربه حينام يراه مهدد ًا ملصاحله بل يتم ّاتام
ّ
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ِ
العال يف احلكم أصالً!
األ ّمة وإجياد الفتنة فيها!! ويف زماننا ينكر احلاكم أحق ّية

ويأيت العلامين ليحارب الدين من خالل مقولة "وجوب ورضورة!" فصل الدِّ ين
عن السياسةُّ ،
تأثري سيايس فإنَّه حيارب ،فالرشط عند الدخول يف
فكل عامل يبدي رأي ًا له ٌ
السياسية هو التجرد من الدين!!

ويأيت مدّ عي الفكر ليقول َّ
بأن فهم الدين ليس حكر ًا عىل علامء الدين ،بل هو متاح
للجميع ،فيكون املفكّر هذا ندّ ًا للعلامء ومعادي ًا ّ
لكل رأي وحكم يتفق فيه العلامء مما

خيالف ما يراه صحيح ًا ،فينتج العداء للدين بصورة غري مبارشة.
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ويأيت مدَّ عي ال َّثقافة فيقول َّ
إن حرية التَّفكري وعدم جواز االتِّباع األعمى ورضورة
ٍ
فكرةُّ ،
كل ذلك "يقتيض" أن يكون لنا رأينا اخلَّاص يف املسائل الدِّ ينية
بأي
القناعة ِّ
وغريها ،وتؤدي هذه ِ
الفكرة إىل معاندة الفقهاء والعلامء يف ِّ
بحجة عدم
كل ما يطرح
َّ
ِّ
القناعة ،فيحصل العداء.
السفارة َّ
عدو هلم هم الفقهاء والعلامء؛ حيث يدّ عي هؤالء
فإن َّأول ّ
وكذلك مدّ عي َّ

االتصال املبارش باإلمام gوحينئذ ال حاجة للفقهاء املجتهدين الذين قد يصيبون

السفارة!!
وقد خيطئون ،بل جيب عىل مجيع األ ّمة بام فيهم الفقهاء اتّباع مدّ عي َّ
ٍ
ٍ
وهكذا ُّ
فإنا
تتمر َد عىل حك ِم اهلل تعاىل أو تتحلل من الدين ّ
كل فرد أو فئة تريد أن َّ
تركّز يف هجومها عىل العلامء والفقهاء ،بل نرى الدُّ ول املستكربة واحلكَّام اجلائرين
والتويج ِّ
ّ
والشك
لكل ما ُيدث الفرقة بينهم،
جيهدون يف فصل النَّاس عن ال ُعلامءَّ ،
والريب فيهم.

والسببَّ :
َّ
الشك يف أقواهلم وأفعاهلم يؤ ِّدي إىل أحد
أن ابتعاد النَّاس عن الفقهاء أو
َّ

أمرين؛ إ َّما ابتعاد النَّاس عن الدِّ ين بشكل مبارش ،وإ َّما إىل االعتامد عىل أنفسهم أو

علی غري الفقهاء يف فهم الدِّ ين واألحكام الرشعية والنتيجة هو االنحراف والضالل

والضياع.

وهنا تربز أمهية الوعي والبصرية ،فاملؤمن الواعي ال ينجرف مع املقوالت
ويتفحص ويسأل ،ولو طرأت يف
واملنمق ،بل يد ِّقق
واالدعاءات والكالم املعسول
َّ
َّ

ذهنه شبهة معينة َّ
فإن َّأول ما يصنع هو سؤال أهل االختصاص حتى يرفع ما يف نفسه
من ٍّ
شك وريب.
المتلونين:
الفئة األخطر من
ّ

تسمت باسم الفكر وهي من الدَّ اخل اإلسالمي من مجيع املذاهب اتّفقت
وهناك فئة َّ

عىل إنكار بعض الرضوريات الواضحة واألهداف اخلبيثة -وإن اختلفت يف أساليبها

بعض األحيان ،-وهي األشدُّ عداوة للعلامء والفقهاء ،بل وملن هم أعظم من العلامء،
ونرضب مثاالً واحد ًا من أفكارهم اخلَطِرة؛ وهي ما يتع َّلق بالقرآن الكريم ،فادعى

بعضهم -بعد أن جتاوز مسألة ال ُقدرة عىل فهم ال ُقرآن الكريم زور ًا وهبتان ًاَّ -
أن ألفاظ
ُ
َّبيَّ e
والنبي بعد
وأن حقيقة القرآن إنّام هي املعاين،
ّ
القرآن الكريم هي من إنشاء الن ّ
تل ّقي الوحي فهم املعنى فصاغ املعاين هبذه األلفاظ التي وصلتنا؛ وبناء عىل ذلك ما هو

والنبي قد خيطأ!
للنبي eلتلك املعاين،
خاص
موجود إنّام هو فهم
ّ
ّ
ّ

والنتيجة التي يريدون الوصول إليها ليس فقط َّأنم يشاركون الفقهاء يف فهم الدِّ ين

َّبي األعظم eالذي أرسله اهلل سبحانه إىل تعليم النَّاس
والقرآن ،بل ويشاركون الن ّ
فالنبي جمتهد وهم جمتهدون!!
احلكمة والعلم وهيدهيم إىل الرصاط املستقيم!
ّ

والعجب من هؤالء -مع ِّ
كل هذه األفكارّ -أنم يعتربون أنفسهم األقرب إىل فهم
والسنة!
ألنم جامدون عىل القرآن ُّ
الدِّ ين ،بل ويس ِّفهون الفقهاء والعلامء َّ
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مما تقدَّم:
ونستخلص َّ

* َّ
املتلونون املتخ ّفون حتت عناوين ّبراقة غري واضحة
إن أخطر أعداء الدِّ ين هم
ّ

للضوريات والواضحات الدِّ ينية.
ولكنّها ،خمالفة ُّ

األول الذي حياربونه ظاهر ًا هم العلامء والفقهاءُّ ،
* َّ
فكل ما يقوله العلامء
وإن العدو َّ
ٍ
السياسة هو مورد ٍّ
وريب ،بل
شك
سواء يف التَّفسري أو الفقه أو العقيدة فضال عن ِّ
ومرفوض.

* وإنم يسوقون أفكارهم من خالل دعوى ِ
الفكر والتًّحرر وترك االتّباع األعمى،
ِّ
َّ

يط ّبقون ذلك عىل العلامء ،فاتّباع العلامء -يف نظرهم -يؤدي إىل الضياع والتخلف.

ولك ّن الروايات ك ُّلها ختالف أفكار هؤالء :فعن إمامنا الصادق« :gعلماء شيعتنا
مرابطون في ال ّثغر الذي يلي إبليس وعفاريته ،يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ -فبراير ٢٠٢١م

شيعتنا ،وعن أن يتس َّلط عليهم إبليس وشيعته والنَّواصب ،أال فمن انتصب لذلك من

الروم والترك والخزر ألف ألف مرة؛ ألنَّه يدفع عن أديان
ممن جاهد ُّ
شيعتنا كان أفضل َّ

محبينا ،وذلك يدفع عن أبدانهم»((( .وعن ابنه اإلمام الكاظم« :gفقيه واحد ينقذ
يتيم ًا من أيتامنا المنقطعين عنَّا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشدُّ على إبليس

همه مع ذات نفسه ذوات عباد الله
من ألف عابد؛ َّ
همه ذات نفسه فقط ،وهذا ُّ
ألن العابد ُّ
وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ،فلذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف

ألف عابدة»(((.

الطربيس ،ج ،1ص8
((( كتاب االحتجاج،
ّ
((( نفس املصدر ،ص.9

اإلسالم وصالحيّته لقيادة الحياة
حوار مع سماحة السيّد مجيد المشعلB

			

(((

أجرى الحوار :أسرة المجلة

احلق والباطل ،تتبدّ ل األسامء ويبقى
مواجهة مستمرة منذ بدء اخلليقة بني ّ
اجلوهر واحد ًا ،مل يسلم األنبيا ُء العظا ُم واألوليا ُء والعلام ُء وما حيملونه من
الشسة املتنوعة وعىل كل الصعد،
عقيدة ودعوة إىل اخلري واهلدى من اهلجامت َّ

واتامها باجلنون والسحر
فتارة تكون احلمالت جتاه هذه الشخصيات العظيمة ّ
تصوب هذه احلمالت سهامها جتاه
والكذب وإرادة التس ُّلط عىل األ َّمة ،وتارة َّ
((( ُولد سامحة السيد جميد املشعل يف البحرين ،سنة1963م ،أهنى الثانو ّية العا ّمة سنة1981م،
قم املقدسة ،وحرض اخلارج ما يقرب 12
والتحق باحلوزة العلم ّية يف قم املقدّ سة ،قىض  18سنة يف ّ
اخلراساين،
سنة عىل يد عدد من كبار علامء احلوزة يف قم املقدّ سة كآية اهلل العظمى الشيخ الوحيد
ّ
اللنكراين ،وآية اهلل
التربيزي ،وآية اهلل العظمى املرحوم الشيخ
وآية اهلل العظمى املرحوم الشيخ
ّ
ّ
الشاهرودي الذي كانت أكثر دراسته يف البحث
اهلاشمي
احلائري ،وآية اهلل السيد حممود
السيد
ّ
ّ
ّ
وتدرج يف مراحلها حتّى مرحلة احلكمة
اخلارج يف الفقه واألصول عىل يديه .ودرس الفلسفة
ّ
املتعالية ،حيث درسها عىل يدّ الفيلسوف آية اهلل جوادي آميل.
مارس التدريس ،والنشاط الثقايف واالجتامعي يف قم وتر ّأس املجمع العلمي للطلبة البحرين ّيني يف
اإلسالمي
قم املقدّ سة ،عاد إىل البحرين عام 1999م ،شارك مع أخوانه العلامء يف تأسيس املجلس
ّ
ّ
ً
ً
ثم صار رئيسا للمجلس يف الدورة
العلامئي ،وكان عضوا يف اهليئة املركز ّية يف دورهتا األوىلّ ،
ّ
الثان ّية .له بعض املؤلفات املطبوعة والكثري من املقاالت واملحارضات واملشاركات يف املناسبات
الدينية املختلفة.
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الدِّ ين والعقيدة خللق حالة التشويش والتشويه ،ومع األسف الشديد نرى َّ
أن كثري ًا من

اإلسالمي
املشاركني يف هذه احلرب القذرة عىل اإلسالم والعقيدة هم من داخل البيت
ّ
إ َّما كيد ًا ونفاق ًا وإ َّما جه ً
ال وق ّلة وعي بام جيري يف الواقع ..ودفاع ًا عن اإلسالم والعقيدة
وبيان بعض ما يتع َّلق بصالحية اإلسالم كنظام للحياة أجرينا هذا احلوار مع سامحة
السيد جميد املشعل Bوالذي هو صاحب جتربة تبليغية ميدانية وصاحب فضيلة علمية

نص احلوار:
حول هذا املوضوع ،فإليكم ّ

صل عىل ٍ ِ
اللهم ِّ
حمم ٍد..
بسم اهلل الرمحن الرحيم،
حممد وآل َّ
َّ
َّ

السالم عليكم سامحة الس ّيد العزيز ..ونشكركم مقدَّ م ًا عىل قبول اإلجابة عىل هذه
والسداد..
األسئلة املتواضعة يف جملتكم (جم َّلة رسالة القلم) ،ونسأل اهلل لنا ولكم التَّوفيق َّ

إن
سامحة الس ّيد :من الذي يم ِّثل اإلسالم يف الوقت املعارص ،بحيث
يصح أن يقال َّ
ُّ
اجلهة الفالنية مت ِّثل اإلسالم؟ وما هو مستوى هذا التمثيل؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد.

الرسول األكرم eفهو eالذي يم ِّثل اإلسالم
يف صدر اإلسالم ويف زمن حياة َّ
واملرجع َّية له ،وبعد رحيله eفالذي يم ِّثل اإلسالم واملرجع َّية له ،هو وص ُّيه وخليفتُه

عيل بن أيب طالب ،gومن بعده
من بعده ،وهو -يف مدرسة أهل البيت -iاإلمام ّ
األئمة املعصومني من ولد
ثم
ّ
ثم احلسنيَّ ،
األئمة املعصومون من ولده ابتدا ًء باحلسن َّ
ّ

املهدي صلوات
بمحمد بن احلسن القائم
بعيل بن احلسني السجاد ،وانتها ًء
ّ
ّ
احلسني ابتدا ًء ٍّ

اهلل عليهم أمجعني.

األئمة املعصومني السابقني
َّبي الكريم ورحيل ّ
ويف الوقت املعارص؛ أي زمن فقدان الن ّ
املهدي وغيبته ،lفاملم ِّثل لإلسالم واملرجع ّية له هم الفقهاء العدول األمناء
عىل اإلمام
ّ

املهدي.l
ونواب ًا لإلمام
ّ
عىل أمر الدِّ ين والدُّ نيا ،باعتبارهم وكال َء ّ

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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الرجوع ألقرب النَّاس لإلمام املعصوم عل ًام
والعقل يقيض بذلك؛ إذ حيكم برضورة ُّ

وعمالً ،واألقدر عىل احلفاظ عىل أهداف اإلسالم ،وإدارة شؤونه.

«فأما َمن كان
َّص كذلك؛ ففي احلديث الوارد عن اإلمام احلسن
ّ
والن ُ
العسكريَّ :g
من الفقهاء صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،مخالف ًا لهواه ،مطيع ًا ألمر مواله ،فللعوا ِّم أن
يق ِّلدوه»(((.

واملكاتبة عن اإلمام
«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
َّ
احلجةَّ :l
حجة الله عليهم»(((.
حجتي عليكم ،وأنا َّ
حديثنا ،فإنَّهم َّ

هذا إضافة للنُّصوص العا َّمة الدَّ الة عىل فضل العلم والعلامء ،واملب ِّينة لدورهم الدِّ يني

واحليايت الكبري.

ويبقى هذا التَّمثيل واملرجع َّية يف دائرة النِّيابة عن األصيل الذي هو اإلمام
ُ
وتكون منسجم ًة متام ًا مع أهداف
السياق،
تتحرك يف هذا ِّ
املعصوم ،gفال بدَّ من أن َّ
اإلسالم ،ومنهج أهل بيت ِ
العصمة.i

هناك هجم ٌة من َّظم ٌة عىل اإلسالم فكر ًا وعقيد ًة ونظام ًا للحياة من خالل خلق نامذج
تتسمى باسم اإلسالم ولكنَّها تتعارض معه شك ً
ال وجوهر ًا ،كيف تق ِّيمون هذا األمر؟
َّ
يفرق فيه املسلم بني النامذج اإلسالم ّية القريبة من الدِّ ين وبني النَّامذج
وكيف نخلق وعي ًا ِّ
البعيدة عنه؟

غرو ْ
العدو ال ّلدو َد،
دي األصيل
العاملي يف اإلسالم
االستكبار
أن جيد
َّ
املحم ّ
ال ّ
ّ
ّ
ُ
ويعمل عىل مواجهته بشتَّى األساليب؛ وذلك َّ
دي األصيل هو
ألن اإلسالم
املحم ّ
َّ
يايس املا ِّدي الذي يسعى
قايف
واألخالقي ِّ
ّ
املنهج واألطروحة املقابلة ملرشوعه ال َّث ّ
والس ّ
((( االحتجاج عىل أهل اللجاج ،الطربيس ،ج ،2ص.458
((( كامل الدين ومتام النعمة ،الصدوق ،ج ،2ص.484
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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دي األصيل يمتلك َّ
واملكونات
املقومات
لرتوجيه يف املجتمعات ،فاإلسالم
َّ
كل َّ
املحم ّ
َّ
القادرة عىل مواجهة املرشوع املا ّدي املنحرف والفاسد ،وطرح البديل الذي يستجيب
جلميع متط َّلبات اإلنسان املاد ّية واملعنو ّية ،وينسجم مع الفطرة اإلنسان ّية ،ومنطق العقل
السامو ّية.
والرساالت َّ
ِّ

احلل جلميع مشاكل املجتمع ،ويف إطاره فقط ُ
دي األصيل هو ُّ
تصل
فاإلسالم
املحم ّ
ّ

املجتمعات البرش ّية لسعادهتا احلقيق ّية.

اإلسالمي
العلامين ،واملرشوع
ويف ضوء هذا التَّناقض الواضح بني املرشوع املا ّد ّي
ّ
ّ
دي األصيل هدف ًا للهجامت املن َّظمة
بيعي أن يكون اإلسال ُم
املحم ّ
َّ
اين ،من ال َّط ّ
الر َّب ّ
ٌ
أشكال وأنحا ٌء خمتلفة؛ فتار ًة بالتَّشكيك يف
العلامين ،وهلذا االستهداف
للمرشوع املا ّد ّي
ّ
مشوهة لإلسالم
عقائده ومبادئه وأحكامه ،وأخرى بالتَّشويه هلا ،وثالث ًة بتقديم نامذج
َّ
عىل أكثر من مستوى.

وهنا يتحتَّم عىل املسلمني أن يرفعوا من مستوى وعيهم لدينهم من جهة ،ووعيهم
ملخ َّططات األعداء وأساليبهم اخلبيثة من جهة أخرى.

دور ال ُعلامء الر َّبان ّيني الواعني يف توعية املجتمع وحتصينه أمام هذه اهلجامت
وهنا يربز ُ
الصحيحة واألصيلة لإلسالم يف أبعاده املختلفة.
الصورة َّ
املن َّظمة ،وتقديم ُّ

هناك مقولة حاصلها" :يف بالد اإلسالم يوجد مسلمون بال إسالم ،ويف بالد الغرب

يوجد إسالم بال مسلمني" ،ما هو مدى صواب ّية هذه املقولة؟
الشكل وال َّظاهر فقط ،بأن يكتفي َّ
االنتامء لإلسالم تار ًة يكون عىل مستوى َّ
الشخص

َّ
والشعائر اإلسالم ّية ،دون أن يم ِّثل
بإعالن الشهادتني ،وااللتزام ببعض ال ُّطقوس

منهج حياة ،ودون أن تنعكس مبادئه وأحكامه وآدابه عىل سلوكه
اإلسالم بالنِّسبة إليه
َ
ال يتناغم فيه َّ
وممارساته ،وأخرى؛ يكون االنتام ُء انتام ًء حقيق ّي ًا متكام ً
الشكل مع املضمون،
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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وال َّظاهر مع الباطن ،فتأيت الشخص َّية املسلمة متجانسة يف عقيدهتا وسلوكها ،منسجمة يف

واقعها بني ما هو نظري وتطبيقي.

السمحة ،واألخالق
فاإلسالم منظوم ٌة متكامل ٌة من العقيدة احل َّقة،
ِّ
والشيعة َّ
الفاضلة ،واالكتفاء بالبعض دون اآلخر يعترب خل ً
ال ونقص ًا ،فال العقيدة لوحدها تكفي
والسلوك لوحده يكفي لذلك.
إلبراز واقع اإلسالم ،وال املامرسة ُّ

الصدق واالستقامة يف خمتلف األبعاد واملستويات،
فاإلسالم ُّ
يرب أتبا َعه عىل ِّ
احلق ِّ
احلق هو َمن عاش اإلسالم ِّ
بكل أبعاده يف حياته،
ويرفض النِّفاق واالزدواج ّية ،فاملسلم ُّ
ِ
العقيدي ،كام َّ
أن اإلسالم ال يمكن فهمه بعيد ًا عن العقيدة التي
بمجرد االنتامء
يكتف
ومل
ّ
َّ
ِ
والرؤية التَّوحيد ّية للكون واحلياة.
تشكِّل الفكر والقناعة ُّ
السؤال ،غري صحيحة بالد َّقة.
فاملقولة املشار هلا يف ُّ

نعم ،ربام أريد من املقولة َّ
أن املجتمعات غري املسلمة يف انتامئها ربام ُوجد فيها من
شك فيه؛ َّ
السلوك ّيات ما ينسجم مع مبادئ اإلسالم وقيمه وتوجيهاته ،فهذا ال َّ
فإن
ُّ

فيحسن َّ
ويشجع عليه،
كل ما ينسجم مع ذلك،
اإلسالم دي ُن الفطرة والعقل واألخالق،
ِّ
ِّ
يصح أن ُيترص اإلسالم فيه ،فيقالُ :و ِجد إسالم بال مسلمني.
ولكن ال
ُّ

ِ
واختص يف العقيدة فقط ،فال
لوكي،
وكذلك ربام ُف ِّرغ اإلسالم من حمتواه
والس ّ
العميل ُّ
ّ
احلق ،وإن ُس ّمي صاحب هذه العقيدة مسل ًام.
يم ِّثل ذلك اإلسالم ّ

صالح ِّ
لكل عرص؟
إن اإلسالم
ماذا نعني بقولناَّ :
ٌ
هنج حلياة البرش يف ِّ
خاصة ،وال
خيتص بحقبة زمان َّية َّ
كل عرص وزمان ،وال ُّ
بمعنى أنَّه ٌ
ٍ
ربرات:
بفئة من النَّاس دون غريهم ،وذلك لعدَّ ة
أسباب وم َّ

األولَّ :
إن اإلسالم هو الدِّ ين الذي اختاره اهلل تعاىل للنَّاس ،وهو سبحانه
السبب َّ
َّ
اخلالق للنَّاس مجيع ًا ،والعامل بحاجاهتم ومصاحلهم ،وهو الرؤوف الرحيم هبم ،فال بدَّ
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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من أن يكون ما اختاره هلم صاحل ًا جلميع النَّاس يف ِّ
كل عرص؛ إذ لو كان هناك ما هو
ْ
َ
َ
ْ ُ
أصلح منه الختاره هلم ،قال سبحانه{ :إ َّن ِّ َ
السلم} (آل عمران.)19/
ادلين عِند اهللِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً
َََْ
َُْ َ ََُ َ ْ ََ َ
َ
ات والر ِض طوع وكرها
ِين اهللِ يبغون ول أسلم من ِف السماو ِ
وقال تعاىل{ :أفغي د ِ
َ َ ُ َ َ ََْ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ
َّ
َ َْ ُْ َ ُ َ
ُْ َ
نزل ٰ
ع إِبراهِيم وإِسماعِيل
أ
ا
م
و
ا
ن
ي
ل
ع
ل
نز
أ
ا
م
و
هلل
ا
ب
ا
ن
آم
ل
ق
*
ون
وإِل ِه يرجع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ َ َّ ُّ َ
ون مِن َّر ِّبه ْم َل ُن َف ِّر ُق َب ْيَ
وت موس وعِيس وانلبِي
وإِسحاق ويعقوب والسب ِ
ِ
اط وما أ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ ْ
ً
َ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ
ُ ََ ُْ ُ
السل ِم دِينا فلن يقبل مِنه َوه َو ِف
ي
غ
غ
ت
أح ٍد منهم ونن ل مسلِمون * ومن يب
ِ
ِ
ْ َ َ َْ
الاس َ
خرة ِ مِن
ين} (آل عمران.)85 -83 /
ال ِ
ِِ
َ
َ
َ ُ ْ
ُ ْ ً ِّ َ ْ
ك َم ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ
وقال سبحانه{ :أفح
الا ِهلِي ِة يبغون َومن أحسن مِن اهللِ حكما لقومٍ
ُ ُ َ
يوق ِنون } (املائدة. )50 /
السبب الثاينَّ :
منسجم مع خلقة اإلنسان وطبيعته
إن اإلسالم دين الفطرة؛ فهو
ٌ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ
وحاجاته األساس ّية التي ال ختتلف وال تتخ َّلف يف ِّ
كل عرص ،قال تعاىل{ :فأق ِم وجهك
ٰ
ْ
ْ
َ َ ِّ ُ َ ِّ
َ َ ََْ َ َْ َ َ
َ ً ْ َ
َّ َ َ
ين القي ُم
ين حنِيفا ف ِط َرت اهللِ ال ِت فط َر انلَّاس عليها ل تب ِديل ِلل ِق اهللِ ذل ِك ادل
ل ِِّدل
ِ
َ
َٰ
َ َْ َُ َ
ك َّن أ ْك َ َ
اس ل يعلمون} (الروم.)30/
ث انلَّ ِ
َول ِ

الرمحة جلميع النَّاس يف ِّ
السبب الثالثَّ :
كل عرص ،قال تعاىل:
إن اإلسالم دين َّ
َّ
ِّ
ْ
َ ًُ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ٌ ِّ َّ ِّ ُ ْ َ َ ٌ َ
ُّ ُ
ور وهدى
{يا أيهاْ انلاس قد جاءتكم موعِظة من ربكم َو ِشف ْاء لما َّ ِف الصد ْ ِ
َ
ََْ
َ َ َ
َ ََْ
َ َ
ح ًة لِّل َعالم َ
ح ٌة لِّل ُم ْؤمن َ
ني}
{وما أ ْرسلناك إِل ر
ني} (يونس ،)57/وقال سبحانه:
ور
ِ
ِِ
ٍ
بعرص دون آخر ،أو بقوم دون آخر.
الرمحة
(األنبياء ،)107/وال معنى الختصاص َّ
ُ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً
حدة
قائم عىل ّ
احلق ،ودا ٍع له ،قال سبحانه{ :كن انلاس أمة وا ِ
السبب الرابع :إنَّه دي ٌن ٌ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
َََ َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
ث ُ
الق ِ َلحك َم ب َ
ين َو ُمنذر َ
ني ُمبش َ
اهلل انلَّبي َ
ين َوأ َ
نزل َمعه ُم الكِتاب ب َ
اس
فبع
ي انلَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ َ ُ
َ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ ً
الينات بغيا
ِين أوتوهُ مِن بع ِد ما جاءتهم
فِيما اختلفوا فِي ِه َوما اختلف فِي ِه إِل ال
َ ََ ُ َ
ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َ ْ َ ِّ ْ َ ُ َ ْ
ََُْ َ َ َ
اء إِل
اهلل يه ِدي من يش
ِين آمنوا ل ِما اختلفوا فِي ِه مِن الق بِإِذن ِ ِه و
بينه ْم فهدى اهلل ال
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َ ُّ ْ َ
يم} (البقرة.)213/
ِص ٍ
اط مست ِق ٍ
َّ ِّ ُ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ُ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ ِّ
يا لك ْم
الق مِن ربكم فآمِنوا خ
وقال{ :aيا أيها انلاس قد جاءك َم الرسول ب ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ً َ ً
َ
ات والر ِض وكن
اهلل علِيما حكِيما} (النساء.)170/
وإِن تكفروا فإِن ِلِ ما ِف السماو ِ
َٰ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ
ْ َ
اب
ِت
ك
ال
ف
وا
ف
وقال ّ
عز اسمه{ :ذل ِك بِأن اهلل نزل الكِتاب بِالق وإِن الِين اختل ِ
ِ
َ
َ َ
يد} (البقرة.)176/
ق
ش
ف
ل
ِ
اق ب ِع ٍ
ِ
ٍ
َ
َّ ْ َ ْ َ َ
ريا َونَ ِذ ً
ال ِّق ب َ ِش ً
اك ب ْ َ
يرا} (البقرة.)119/
وقال تبارك وتعاىل{ :إِنا أرسلن ِ
الصدد ،ومن الواضح َّ
خيتص بعرص
احلق ال
أن َّ
ُّ
إىل غريها من اآليات الكثرية هبذا َّ

دون آخر.

ََ ْ َ َ َْ
السبب اخلامسَّ :
إن اإلسالم جاء إلقامة العدل بني النَّاس ،قال تعاىل{ :لقد أ ْرسلنا
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ُ َ َ ْ َ ِّ َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ََ َ َْ َ َ ُ
ْ َ َ َ َ َ
ُ
ات وأنزلا معهم الكِتاب وال ِمزيان ِلقوم انلاس بِال ِقس ِط وأنزلا ال ِديد
رسلنا ْ بِالين ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ ٌ َ ٌ
نصهُ َو ُرسله بالغيب إن َ
يد َو َمناف ُِع ل ِلناس َو ِ َلعل َم ُ
اهلل َمن ي ُ ُ
فِي ِه بأس ش ِد
اهلل ق ِو ٌّي
ِ
ِ ِ
ِ
َعز ٌ
خيتص بعرص دون آخر.
يز} (احلديد ،)25/والعدل ال
ُّ
ِ
َ َْ ْ
ص
الضياع واخلرسان ،قال
السبب السادس :اإلسالم نجاة للنَّاس من َّ
تعاىل{ :والع ِ
ْ
ُ
َّ َّ َ َ ُ َ
َّ
َ ِّ َ َ
َ َ
َّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ
الص ِ َ
الق َوت َواص ْوا
ات َوت َواص ْوا ِب
ِين آ َمنوا َوع ِملوا
س * إِل ال
ال ِ
* إِن ِ
النسان ل ِف خ ٍ
َّ ْ
ب} (سورة العرص) ،وهذا ال اختصاص له بزمن حمدَّ د ،بل هو عالج لإلنسان ّية يف ِّ
كل
بِالص ِ
زمان ومحاية هلا من الوقوع يف اخلرسان املبني.

دائ ًام ما يقال َّ
إن اإلسالم غري صالح ألن يكون أساس احلكم والنِّظام يف الدولة ،ما
هو األساس يف إصدار هذا احلكم واحلال َّ
اإلسالمي وغريه مل
أن أغلب األنظمة يف العامل
ّ
جترب اإلسالم أصالً؟
ِّ

من خالل ما تقدّ م يف اجلواب السابق يتّضح اجلواب عىل هذا السؤال ،فاألسس التي
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يقوم عليها اإلسالم هي أسس شاملة ملختلف جوانب احلياة ،وال خيرج منها بالطبع
ٌ
شامل للحياة.
يايس ،فاإلسالم نظا ٌم
اجلانب ِّ
الس ّ
واحلكم عليه بأنَّه غري صالح للحكم يأيت يف سياق اهلجمة الشاملة املغرضة عىل

االجتامعي ،وحتجيم حضوره يف حدود الدائرة
والسعي لعزله عن الواقع
ّ
اإلسالمَّ ،
اخلاصة بني العبد ور ّبه من خالل الصالة ونحوها،
العبادية الض ِّيقة ،التي تن ِّظم العالقة
َّ
وتنحرص يف حدود املسجد وال تتجاوزه.

جربت األجيال اإلنسان ّية أنواع ًا وأشكاالً من النُّظم الوضعية
عىل مدار قرون طويلة قد َّ

جترب اإلسال َم احلقيقي إال يف موارد ومواضع حمدودة،
األرضية التي أثبتت فشلها ،ولكنَّها مل ِّ
موجه إىل اإلسالم! كيف نجح األعداء يف خلق هذه النَّظرة
ومع ذلك َّ
فإن االنتقاد األكثر َّ
إىل اإلسالم؟

املوجه لإلسالم ليس قائ ًام عىل أسس موضوع ّية ،بل هو تعبري عن عداء أعمى،
النقد َّ

وينطلق من أبعاد كيد ّية ،ورغبة يف عزل اإلسالم عن احلياة.

فهناك محلة من ّظمة ومك ّثفة ضدَّ اإلسالم ،وقد استعمل فيها خمتلف الوسائل
واإلمكانيات ،ممَّا تركت أثر ًا سلب ّي ًا حتّى عىل املسلمني أنفسهم ،فخرج منهم َمن ير ِّدد

مقوالت األعداء دون وعي وبصرية ،وظهرت بعض الفئات من املسلمني حتمل

يروجون هلا بني أبناء املجتمع املسلم،
مشوهة ومنقوصة عن اإلسالم ،وراحوا ِّ
تصورات َّ
ّ
يعب عن ثقافة املجتمع
يني األصيل هو احلالة السائدة ،والذي ِّ
ولكن يبقى الوعي الدِّ ّ
املسلم ،بمختلف كوادره ومواقعه.

يف ِّ
اإلسالمي يف بلداننا اإلسالمية ،كيف نتمكّن من خلق الوعي
ظل عدم تطبيق النظام
ّ

بأن اإلسالم هو أصلح النظم ،بل هو النظام الوحيد الصالح للحياة؟
الفكري بني الناس َّ
ّ
يتبي ِّ
بكل وضوح
يف ضوء الوعي والبصرية باإلسالم عقيد ًة وفكر ًا ونظام ًا حيات ّي ًاَّ ،
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أنَّه النظام األوحد القادر عىل إدارة وتنظيم احلياة بام يضمن سعادة اإلنسان دني ًا وآخرة.
فمن خالل بيان املرتكزات التي يبتني عليها اإلسالم يف حركته يف احلياة -والتي

صحة دعوى أصلحية اإلسالم لقيادة
أرشنا لبعضها ضمن اإلجابات السابقة -تتَّضح َّ
احلياة ،خصوص ًا مع االلتفات لبعض الفرص املحدودة حلاكم ّية اإلسالم التي وقعت

يف صدر اإلسالم أو عرب التاريخ أو يف عرصنا احلارض ،وأثبتت جدارة اإلسالم إلدارة
املجتمعات عىل خمتلف املستويات.

بأن األنظمة
حينام نتحدَّ ث عن صالحية اإلسالم للحياة يف العرص احلديث ،قد يقال َّ
ي
األخرى (خصوص ًا الغربية) ح ّققت نجاح ًا ال يمكن إنكاره يف اجلانب
التكنولوجي واملا ّد ّ
ّ
بشكل عا ّم ،بينام اإلسالم حيث يقدّ م احلياة األخرى عىل الدنيا فهو مانع من حصول مثل

هذا التقدّ م ،كيف جتيبون عىل ذلك؟

اإلسالم وإن كان يقدِّ م اآلخرة عىل الدُّ نيا ،باعتبار َّ
أن اآلخرة هي احلياة احلقيق ّية اخلالدة
ينس الدنيا ومل
السعادة احلقيق ّية التي ُخلق من أجلها اإلنسان ،ولكنَّه مع ذلك مل َ
التي مت ِّثل َّ

هيملها ،بل سعى لعامرهتا ،وجعل اهلل اإلنسان خليفة له يف األرض ليعمرها ،قال تعاىل:
َ َْ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ادل ْن َيا َو َأ ْحسن َك َما َأ ْح َسنَ
ك م َِن ُّ
خرة ول تنس ن ِصيب
{وابت ِغ فِيما آتاك اهلل ادلار ال ِ
ِ
َْ
َّ َ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
ُ َ َ َ َْ َْ َ َ
ْ
َ
اهلل إ ِ ْلك َول تب ِغ الفساد ِف الر ِض إِن اهلل ل يِب المف ِس ِدين} (القصص ،)77/وقال
َ َ َُ َ َ َ ُْ َ ً َ َ َ َ
َ َ َ ُ ِّ ْ َٰ َ ْ ُ ُ
ُُْ
سبحانه{ :وإ ِ ٰ
يهُ ه َو
الا قال يا ق ْو ِم اعبدوا اهلل ما لكم من إ ِ ٍل غ
ل ثمود أخاهم ص ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ
نشأَ ُكم ِّم َن ْالَ ْ
يب م ٌ
وبوا إ ْله إ َّن َر ِّب قر ٌ
يب}
ت
م
ث
وه
ر
ف
غ
ت
اس
ف
ا
ِيه
ف
م
ك
ر
م
ع
ت
اس
و
ض
ر
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ
ُ
ْ
عز اسمه{ :ه َو الِي جعلكم خلئ ِف ِف الر ِض} (فاطر.)39/
(هود ،)61/وقال ّ
َْ
َّ َ َّ َّ َ
ََْ
ُ ِّ َ ْ َ َ ً
وقال{ :aإِنا مكنا لُ ِف ال ْر ِض َوآتيناهُ مِن ك
ش ٍء سببا} (الكهف ،)84:وقال
ُ َ
َ َ َٰ َ َ َّ َّ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
{وكذل ِك مكنا ِ ُلوسف ِف الر ِض يتبوأ مِنها حيث يشاء ن ِصيب بِرحتِنا
تبارك وتعاىل:
َ
ْ
َ َّ َ ُ َ
ُ
ْ
ْ
َ َ َ ْ َ َّ َّ ُْ
ُ
يع أج َر ال ُمحسن َ
ني} (يوسف .)56/وقال سبحانه{ :ولقد مكناكم ِف
اء َول ن ِض
من نش
ِ ِ
َْ
َْ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ
ْ
ال ْر ِض} (األعراف .)10/وقال تعاىل{ :وإِذ قال ربك ل ِلملئ ِك ِة إِن جاعِل ِف الر ِض
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26

اإلسالم وصالح ّيته لقيادة الحياة

َ َ ً
خلِيفة} (البقرة.)30/

وعامرة األرض ال حتصل ّإل باألخذ باألسباب الطبيع ّية التي منها العلم واإلبداع

واإلنتاج.
ْ
ْ
ُّ َ
ودعوة اإلسالم والقرآن للعلم ال ترقى هلا أ َّية دعوة ،قال سبحانه{ :اق َرأ َو َربك
َّ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ
َْ َُْ
ْ
النسان ما لم يعلم} (العلق.)5-3/
الكرم * الِي علم بِالقل ِم * علم ِ
واإلسالم -مع األسف -مل حيصل عىل الفرصة املناسبة للحكم ،وتقديم النموذج

الذي يؤمن به يف املساحات املختلفة للحياة.

اإلسالمي يف إيران ،وكيف أنَّه م َّثل
ويشهد العامل يف عرصنا احلارض جتربة احلكم
ّ
يتعرض له من
للتطور واالزدهار
نموذج ًا رائع ًا
ُّ
العلمي يف خمتلف املجاالت ،مع ما َّ
ّ
ٍ
ٍ
العاملي.
مستمر من قبل االستكبار
وهتديد
حصار
ّ
ٍّ

روج هلا األعداء ،وسعوا إلقناع
السؤال ليست سوى أكذوبة َّ
فاملقولة التي يشري هلا ُّ

اإلسالمي ،واهليمنة عىل األنظمة واحلكومات
النَّاس هبا من خالل حمارصة الواقع
ّ
املتصد َّية يف بالد املسلمني ،وخلق حالة من التبع َّية املطلقة للغرب املستكرب سياس ّي ًا

واقتصاد ّي ًا وتكنلوج ّي ًا وأمن ّي ًا ،وحرمان املجتمعات املسلمة من تقرير مصريها ،وإدارة
ِّ
العاملي.
مستقل عن هيمنة االستكبار
شؤوهنا بنحو
ّ
وال ُّ
فإنا
نشك يف أنَّه لو خت َّلصت املجتمعات املسلمة أو بعضها من قيود التبع َّيةَّ ،

والتطور واالزدهار يف خمتلف املجاالت احليات ّية.
ستتمكَّن من اإلبداع
ُّ
فاملشكلة يف التبع ّية ،واستالب اإلرادة ،وليس يف اإلسالم!!

بأن اإلسالم حيتوي عىل ّ
واألخروي ،ما
الدنيوي
مقومات النجاح
حيث نعتقد ّ
ّ
ّ
كل ّ

أهم األسباب يف عدم قدرة املسلمني -مع كثرهتم لو اجتمعوا -من تكوين كيان جامع
هي ّ
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هلم يظهر قوة اإلسالم ومكانته وقدرته عىل إدارة احلياة؟
هناك عدَّ ة أسباب تبعث عىل ذلك:

األول :االختالف والفرقة؛ َّ
وتفرقهم ،وعدم ّاتادهم،
السبب َّ
إن اختالف املسلمني ُّ
َّ
ال عن حالة التخاصم والتنازع الذي ال َّ
يم ِّثل سبب ًا مه ًام لضعف املسلمني ،فض ً
شك
بقوة املسلمني وهيبتهم.
يذهب ّ

شك يف َّ
السبب ال َّثاين :ختلخل القيم واملبادئ؛ فال َّ
أن من أسباب ضعف املسلمني
َّ

قوة املسلمني،
الرفيعة الكفيلة بتعزيز َّ
وفشلهم هو جتاهلهم وإعراضهم عن القيم الدين َّية َّ

القوي ،ويف مقدَّ مة ذلك طاعة اهلل تعاىل والرسول ،eباعتبارها
وبناء كياهنم الواحد
ّ
ِ
القاعدة جلميع القيم الدين َّية األخرى ،وبعبارة خمترصةَّ :
القوة
القوة الق َيم ّية تبعث عىل َّ
إن َّ

العمل َّية ،والعكس صحيح.

شك يف َّ
السبب ال َّثالث :ضعف اإلرادة؛ فال َّ
وقوة اإلرادة من
الصرب وال َّثبات ّ
أن َّ
َّ

مقومات النَّرص والنَّجاح ،وبدون ذلك ال يمكن العبور من األزمات والتحدّ يات،
أهم ّ
ُّ
العزة والرفعة.
وحتقيق األهداف الكبرية ،والبلوغ لقمم ّ

َ َ ُّ َ
ولع َّله للنقاط املتقدّ مة ك ّلها تشري اآليات الرشيفة التالية ،قال تعاىل{ :يا أيها
ْ ُ
َ ُ
َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ً َ ْ ُ ُ
َ َ ً َّ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ
ال
ريا لعلك ْم تفلِحون * َوأطِيعوا
ِين آمنوا إِذا ل ِقيت ْم ف ِئة فاثبتوا َواذك ُروا اهلل ك ِث
َ
َ
ُ
ََ َ ُ ََْ َ
َْ َ
َ ُ
ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ
الصابر َ
ين}
اهلل َو َرسولُ َول تنازعوا فتفشلوا َوتذه َب ِر حيكم واص ِبوا إِن اهلل مع
ِِ
(األنفال. )46-45/
ْ ُ
َ ً َ ََ ُ
ْ
َ َْ ُ
َ َْ ُ
َْ َ
{واعت ِصموا ِبَب ِل اهللِ جِيعا َول تف َّرقوا َواذك ُروا ن ِعمت اهللِ عليك ْم
وقال سبحانه:
َ
ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ََ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ً
َ
ْ
َ
َْ
َ َ ُْ َ
ُ ْ ْ َ ْ ُ َْ
ع َشفا ُحف َرة ِّمنَ
َ
إذ كنتم أعد ً
ٰ
اء فألف بي قلوبِكم فأصبحتم بِنِعمتِ ِه إِخوانا وكنتم
ٍ
ِ
َّ َ َ َ َ ُ ِّ ْ َ َ َٰ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ار فأنقذكم منها كذل ِك يبي اهلل لكم آيات ِ ِه لعلكم تهتدون} (آل عمران.)103/
انل ِ
َّ َّ َ َ ُ َ ُ
َّ
َّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ
َ َْ ْ
الص ِ َ
ات
ِين آمنوا َوع ِملوا
س * إِل ال
خ
ف
ل
ان
س
ن
ال
ن
إ
*
ص
ال ِ
ِ
ِ
ِ
وقال{ :aوالع ِ
ٍ
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َ َ َ َ ْ َْ ّ َ َ َ َ
َّ ْ
اص ْ
ب} (سورة العرص).
الص
ب
ا
و
وتواصوا بِال ِق وتو
ِ
ِ

 هناك أعداء كُثر لإلسالم يف الدَّ اخل واخلارج ،من هو أخطر ٍ
عدو يف نظركم؟
شك يف َّ
ال َّ
اخلارجي.
العدو
الداخيل أخطر من
العدو
أن
ِّ
َّ
ّ
ّ

كام َّ
العدو عندما يستعمل سالح الفكر والثقافة ،ويعمل عىل اخرتاق الواقع
أن
َّ
اإلسالمي ،يكون أخطر من استعامل السالح املا ّد ّي
الثقايف ،وصناعة أتباع له يف الداخل
ّ
ّ
العسكري .
ّ

ثم َّ
إن طبقة العلامء واملث َّقفني الذين يم ِّثلون اخلَّواص يف األ َّمة ،واستقامتهم تنعكس
ّ
استقام ًة يف األ َّمةَّ ،
فإن انحرافهم وفسادهم واستاملتهم من قبل األعداء ،يعترب من أخطر
اآلفات ،وأخطر أنواع األعداء.

وحمور َّية ال َّعداء لإلسالم واملسلمني اليوم تتم َّثل يف االستكبار العاملي والصهيون ّية

العدو األول لإلسالم واملسلمني ،فالبدَّ هلم من أن
فإنا
ُّ
العامل ّية وعىل رأسهم أمريكاَّ ،
العدو املشرتك ،و َمن يظ ُّن َّ
أن أمريكا والصهيون ّية يمكن أن تريد
يتوحدوا يف قبال هذا
ِّ
َّ

اخلري لأل ّمة اإلسالم ّية فهو جاهل أو عميل.
َ ْ ُ ُ ْ َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َْ
ى أو ِ َل َ
اء بعضهم أو ِ َل ُ
قال تعاىل{ :يا أيها الِين آمنوا ل تت ِخذوا َ
الهود وانلصار ٰ
اء
ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ َ َّ ُ ِّ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ
َْ
تى َّال َ
الظالِم َ
ني * َف َ َ
ِين
اهلل ل يه ِدي القوم
بع ٍض ومن يتولهم منكم فإِنه مِنهم إِن
ِ
ُ َ ْ
ُُ
ْ َُ ُ َ َْ َ ٰ َ ُ ََ َ ٌ َ َ
َّ َ ٌ ُ َ ُ َ
اهلل أن يَأ ِ َ
ت
ش أن ت ِصيبنا دائ َِرة فع َس
ِيهم يقولون ن
ارعون ف
ِف قلوب ِ ِهم مرض يس
ِ
ِ
َ
َْ َ َ
َ
َ
َ ُ
نفسه ْم نَادم َ
ع َما أ َ ُّ
بِالف ْت ِح أ ْو أ ْم ٍر ِّم ْن عِن ِده ِ ف ُي ْصبِ ُحوا َ ٰ
ِني} (املائدة.)52-51 /
سوا ِف أ
ِ
ِِ

الصيح لإلسالم
غري مفهوم حيصل يف الدَّ اخل اإلسالمي ،وهو االنتقاد ِّ
هناك ٌ
أمر ُ

بأن املنتقد هو من خارج الدَّ ائرة
يف فكره وعقيدته وأحكامه ورموزه إىل درجة خيال للمرء َّ

السؤال الرصيح :هل مثل هؤالء املنتقدين ينطبق عليهم عنوان املسلم أم ماذا؟
اإلسالميةُّ ،
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يتحرك يف دائرة املفاهيم االجتهاد ّية اخلالف َّية،
اإلنكار ملا هو
إسالمي وانتقاده ،تارة َّ
ّ
والرأي ،ويكون االنتقاد موضوع ّي ًا ،فال بأس يف ذلك وإن
ويكون املنتقد من أهل الفكر
ّ

للصواب ،ويمكن الر ُّد عليه وتصحيح اخلطأ إن وجد.
كان جمانب ًا َّ

الضوريات أو املس َّلامت ،أو يكون إنكار ًا وانتقاد ًا غري
يتحرك يف دائرة َّ
وتارة أخرى َّ
موضوعي ،يفتقد القيمة العلم ّية ،وينطلق من حمض اهلوى واالستحسان َّ
والذوق ،أو
ّ

ينطلق من االنبهار من احلضارة املاد ّية وثقافتها ،والتقليد هلا ،فمثل ذلك ال يمكن قبوله،
وح ُّقه أن يرفض ،ويس ّفه قائله.
وقض َّية انطباق عنوان املسلم عىل مثل هؤالء أو عدمه ،يرجع للمقاييس الفقه َّية

الرسالة أو أحد
املرتبطة بإنكار َّ
الضورة من الدِّ ين مع االلتفات ،بحيث يلزم منها إنكار ِّ
أركاهنا وأصوهلا ،وهو مذكور يف حم ِّله.

يف ِّ
ظل اهلجمة الرشسة عىل اإلسالم وعىل نب ّيه األعظم ..eما هي وظيفة املؤمنني

واملسلمني بشكل عا ّم جتاه هذه اهلجمة؟

وظيفة املؤمنني يف مثل هذه احلاالت هي التَّايل:

ولنبي اإلسالم ،eوالدِّ فاع عنهام ،وذلك ببيان احلقائق
أوالً :النُّرصة لإلسالم
ّ
ِّ
ودحض ُّ
وبكل وسيلة مرشوعة.
الشبهات التي تثار ضدَّ مها،

ثاني ًا :حتصني املجتمع من اآلثار السلب َّية ملثل هذه اهلجامت الواسعةُّ ،
والشبهات
املؤ ّطرة بعناوين َّبراقة.
الصورة الرائعة واجلميلة لإلسالم ونب ّيه الكريم ،eمن خالل بيان
ثالث ًا :تقديم ُّ

الرفيعة ،ومعامل السرية النبو ّية املرشقة بمعاين الرمحة
الرسالة اإلسالم ّية ،وأهدافها َّ
معامل ِّ
والعدالة واخللق الرفيع.
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إشكاليّة الفجوة بين َّ
الن َّ
ظرية اإلسالميّة
وتطبيقها
			

ّ
الملخص:

الجفيري
علي أحمد
الشيخ
ّ
ّ

مهمة هلا تأثريها يف الفكر
يتعرض الكاتب يف مقالته إىل مسألة ّ
ّ

والسلوك جتاه الدين ،وهي مسألة النظر ّية اإلسالم ّية جتاه سلوك
صحة هذه النظر ّية ،واإلشكاالت عليها وجواهبا،
اإلنسان ،ومدى ّ
متعرض ًا للنظريات األخرى ونقدها ،مركز ًا عىل جواب إشكال

وجود فجوة كبرية بني النَّظرية اإلسالمية هذه وبني واقع املسلمني
وتطبيقهم هلذه النظر ّية.
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مقدمة:
ّ

و ةيمالسإلا ةَّيرظ َّنلانيب ةوجفلا ةّيلاكشإ
بطت ّ

قال تعاىل يف
َُ ُ ُ
َ
خذك ْم بِما
يؤا ِ

َ
ُ َّ ْ
َْ َ ُ ْ ََ ْ
{ل يُ َؤا ِ ُ ُ ُ
كن
كتابه املجيد:
خذكم اهلل بِاللغ ِو ِف أيمان ِكم ول ِ
َ َ َ ْ ُُ ُ ُ
كسبت قلوبك ْم} (البقرة.)225/

َ
شك يف َّ
ال َّ
ثم ضامن
أن
سلوك املجتمع حيتاج إىل ضبط من أجل حتصيل االستقرارَّ ،

أسست مراكز عديدة تعنى بدراسة
اإلنتاج َّية ،وسيادة أجواء التقدُّ م والنامء ،ومن هنا ِّ

واهتمت بتقديم إحصائيات سنوية تكشف عن
مؤش اجلريمة يف املجتمع،
ومتابعة ِّ
َّ
املجتمعي؛ من أجل ترتيب اآلثار املتناسبة مع حالة املجتمع من
السلوك
ّ
مدى انضباط ُّ

اهتمت مراكز أخرى -يف خطوة تكامل ّية مع جهود مراكز اإلحصاء
هذه اجلهة ،وقد َّ

والدراسة -بإشاعة األخالق الفاضلة ،ونرش املثل ،ومتابعة كيفية تأثريها عىل نظم
املجتمع ،واستقراره ،وإنتاج َّيته.

الشديد بني املن ِّظرين يف حتديد ما ِّ
وقد وقع اخلالف َّ
االجتامعي ،وال
السلوك
ّ
هيذب ُّ
ٍ
شك يف َّ
َّ
بشكل عام-
السائدة يف أوساط املجتمعات اإلسالم ّية -والدين ّية
أن النَّظر َّية َّ

السلوك ،وقد منيت هذه النَّظر َّية ببعض
يني
ّ
والعقائدي يف ضبط ُّ
هي نظر َّية امليزان الدِّ ّ
اإلشكاالت النقض ّية ،والتي صارت هتدِّ د ال ِّثقة يف الدِّ ين ،وتزعزع القناعة به عند بعض
التحرر ّية ،وهذا ما نريد أن نقف عليه يف هذه الدَّ قائق انطالق ًا
املنبهرين بال َّثقافة الغرب ّية
ُّ

السؤال القائل:
من ِّ

السلوك يف املجتمع؟
ما هو امليزان الذي يتمكَّن من ضبط األخالق ،وهتذيب ُّ

يتكون من ثالث نقاط:األوىل :حول استعراض النَّظريات
واحلديث يف هذا األمر َّ

للسؤال املتقدِّ م .الثانية :يف نقد النَّظريات .الثالثة :يف إشكال
التي حاولت أن تعطي إجابة ِّ
وجواب حول النَّظر َّية اإلسالم َّية.
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النظريات
النقطة األولى:
ّ

السابق ،أذكر منها ثالث ًا:
السؤال َّ
هناك عدة نظر َّيات حاولت أن تعطي إجابة عن ُّ
القانوني
النَّظريَّ ة األولى :امليزان
ّ

وحاصل هذه النَّظر َّيةَّ :
يعب عنه من مصالح
نفسه -وبغض النَّظر عام ِّ
إن القانون َ

السلوك ّية
السلوك االجتامعي ،وذلك بفرضه لتنظيم
ُّ
التوجهات ُّ
ومفاسد -قادر عىل ضبط ُّ
لدى املجتمع عرب إجراءات مراحله الثالث :الترشيع ّية ّأوالً ،والتنفيذ ّية ثاني ًا ،والقضائ ّية

االجتامعي ،سواء شكَّل هذا القانون بالنِّسبة
للسلوك
ّ
فتتم بذلك عملية التهذيب ُّ
ثالث ًاُّ ،
إىل أفراد املجتمع قناعة أم ال ،فليس ذلك باألمر املهم ،ما دامت النَّتيجة عىل األرض هي

السلوك.
انضباط هذا ُّ

النَّظريَّ ة الثانية :امليزان َّ
اتي
الذ ّ

وحاصلهاَّ :
االجتامعي هو :نفس اال ِّطالع عىل املصالح
السلوك
ّ
أن ما يقوم بضبط ُّ
واملفاسد التي ينطلق منها القانون ،فتنرش كثقافة عا َّمة تؤ ِّثر يف اآلراء العا َّمة ،إىل أن تشكِّل
قناعات لدى أفراد املجتمع ،فتجد طريقها للتطبيق والتفعيل ،دون احلاجة بعد ٍ
إذ إىل
عصا القانون؛ إذ الفرض َّ
أن أفراد املجتمع سوف تنطلق ذاتي ًا إلصابة تلك املصالح،
واجتناب املفاسد.

والديني
العقائدي
النَّظريَّ ة الثالثة :امليزان
ّ
ّ

وهو ميزان يعتمد عىل املامزجة بني َّ
السلوك ،انطالق ًا من
الذاتية واخلارج َّية يف ضبط ُّ

تقويم العقيدة ،وما َّ
يرتشح عنها من منظومة أخالق َّية ،وترشيع َّية ،وسنن َّية ،وهي نظر َّية
َّ
السلوك من اجلهة
اإلسالم يف هذا املجال،
وملخص الفكرة هنا أنَّنا بحاجة إىل ضبط ُّ

َّ
الذات ّية ّأوالً ،وذلك بأن حيمل الفرد عقيدة صائبة عن قناعة تا َّمة ،تدعوه بطبيعتها إىل

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

34

و ةيمالسإلا ةَّيرظ َّنلانيب ةوجفلا ةّيلاكشإ
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بم ُثلها.
تفعيلها ،وااللتزام ُ

بعض املح ِّققني من مجلة أنامط احلكومات البرش َّية ،التي تؤ ِّثر عىل
وهذا ما عدَّ ه ُ
سلوكهم تأثري ًا كبري ًا ،يفوق سلطة القانون يف ٍ
كثري من األحيان؛ َّ
ألن االنبعاث فيه

السند
ذا ّ
حممد َّ
يت ،ال مفروض من جهة خارج الذات ،يقول سامحة املح ّقق الشيخ ّ
الق َي
يايس عند اإلمامية)" :النمط الثالث :وهي حكومة ِ
يف كتابه (أسس النَّظام ِّ
الس ّ
ُّ
ً
َّ َّ
َّ
االجتماعية ،وليس املقصود من تلك القمي :اآلراء النظر ية ،بل تلك اليت حتتل مكانا
َّ
ّ
االجتماعية علهيا ،حبيث ُير ى مسير الشارع
التر بية
يف قناعة أفراد املجتمع ،ومتادت
ّ
حمركات وبواعث تلقائية للمجتمع حنو
االجتماعي عىل وفقها ،وتكون تلك القناعات ّ ِ
األفعال املناسبة هلا"(((.

السيد حممد باقر احلكيم Sيف كتابه (تفسري سورة احلمد):
ويقول شهيد املحراب ِّ
ّ
ّ
َ
َّ
توضح لنا ّأن تأثير (العرف العام) الذي ال
املؤثرات املختلفة عىل سلوك املجتمع ِ
"إن دراسة ِ
ً
ً
َّ
ّ
ّ
َّ
والشر يعة
ِ
ميثل قانونا وال شر يعة ..عىل سلوك الناس ،قد يكون أشد تأثيرا من أثر القانون ِ
َ
ّ
ُ
يف بعض األحيان ..ومع ّأن حتديد وضبط ّ
الشر يعة والوحي
السلوك البشري قد أوكل إىل ِ
ً
َّ َّ
َّ َ
َّ
الشر يعة ذاهتا قد َّ
ّ
اهتمت بالعرف العام؛ نظرا ملا له
اإلسالمية ،إال أن
النظر ّية
اإلهلي يف
َّ
َّ
ً
الضبط ُّ
الس ّ
لوكي والقانو ّين لإلنسان ،وعملت
خاصة ،وجعلته أداة لتحقيق
من أمهية
عىل إجياد األعراف اليت تنسجم مع ُّ
السلوك الذي يراد تر بية اإلنسان املسلم عليه من قبل
الشر يعة"(((.

جلهة املوضوع َّية ،واخلارج َّية ،بحيث
السلوك من ا ِّ
ثم نحن بحاجة أيض ًا إىل ضبط ُّ
َّ

للجهة األوىل ،حتمل الفرد عىل االلتزام وإن مل يصل إىل مرحلة القناعة
مكملة ِّ
تكون جهة ِّ
((( أسس النظام السيايس عند اإلمامية ،الشيخ حممد سند ،ص .205
((( تفسري سورة احلمد ،السيد حممد باقر احلكيم ،ص 190
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بالعقيدة ،وما َّ
يرتشح عنها من منظومة معرف َّية وسلوك َّية.
َّ
َ
َّ
يقول ِّ
االجتماعية
"والتحديد اإلسالمي للحر ّية
الشهيد الصدر Sيف كتابه (اقتصادنا):
ّ
قتصادي عىل قسمني:
يف احلقل اال
َّ
َّ
َّ
ُّ َ
َ
التحديد الذايت الذي ينبع من أعماق
أحدمها:
النفس ،ويستمد قوته ورصيده من
َ
ّ ّ
املحتوى ُّ
ّ
للش ّ
الر ّ
اإلسالمية.
خصية
وحي والفكري
َّ
ّ
حتدد ُّ
املوضوعي الذي ّ
ّ
ّ
ّ
التحديد
واآلخر:
االجتماعي
السلوك
يعبر عن َّقوة
خارجيةِ ،
ِ
وتضبطه.
َّ
ً
ّ
َّ َّ
َّ
ايت :فهو َّ
ُ
الذ ّ
اإلسالم
اخلاصة ،اليت ُينئش
ظل التر َّبية
يف
طبيعيا
ن
يتكو
التحديد
أما
ِ
َ
ّ
ّ
َّ
َ
ّ
فإن
اإلسالمي).
كل مرافق حياته (املجتمع
علهيا الفرد يف املجتمع الذي يتحكم اإلسالم يف ِ
لإلطارات الفكر ّية ُّ
ّ
ّ
والر ّ
اإلسالمية ضمهنا ،حني يعطى
الشخصية
وحية اليت يصوغ اإلسالم
َ
فرصة مباشرة واقع احلياة وصنع التاريخ عىل أساسهّ ..إن لتلك اإلطارات قوهتا املعنوية
ً
ً
َّ
التحديد ذاتيا وطبيعيا من احلر ّية ،املمنوحة ألفراد املجتمع
اهلائلة ،وتأثيرها الكبير يف
ً
ً
ً
اإلسالمي ،وتوجهيها توجهيا مهذبا صاحلا ،دون أن يشعر األفراد بسلب يشء من حر يهتم،
ً
َّ َّ
ّ
ّ
والفكري ،فال جيدون فيه حدا حلر ياهتم .ولذلك مل
الروحي
التحديد نبع من واقعهم
ألن
َّ
َّ
ً
َّ
َّ
يكن التحديد الذايت حتديدا للحر ية يف احلقيقة ،و إنا هو عملية إنشاء للمحتوى الداخيل
ً
ً
ّ
َّ
ً
لإلنسان ّ
ظله رسالهتا
احلر،
الصحيحة.
إنشاء معنويا صاحلا ،حيث تؤدي احلر ّية يف ِ
َّ
َّ
وقد كان هلذا
التحديد الذايت نتاجئه الرائعة ،وآثاره الكبيرة يف تكوين طبيعة املجتمع
َ
اإلسالمي ومزاجه ّ
ّ
ّ
اإلسالمية الكاملة كانت قصيرة األمد،
العام ،وبالرغم من ّأن التجربة
ً
َّ
فقد آتت مثارهاَّ ،
وفجرت يف النفس البشر ية إمكاناهتا املثالية العالية ،ومنحهتا رصيدا
ً
ً
تستمر ّ
زاخرا مبشاعر العدل واخلير واإلحسان ،ولو ُق ّدر لتلك التجربة أن ّ
ومتتد يف عمر
روحيا
َ
ّ
ّ
التارخيي القصير ،الستطاعت أن تبرهن عىل كفاءة
اإلنسانية أ كثر ّمما امتدت يف شوطها
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ً
ً
َّ
ً
زاخرا مبشاعر العدل َّ
ّ
والرمحة ،واجتثت من
اإلنسانية خلالفة األرض ،ولصنعت عاملا جديدا
ُّ
َّ
َّ
َ
النفس البشر ّية أ كثر ما ميكن استئصاله من عناصر الش ّر ،ودوافع الظلم والفساد..

َّ
َّ َّ
َ
ّ
التحديد الذي يفرض عىل الفرد يف املجتمع
املوضوعي للحر ّية ،فنعين به:
التحديد
وأما
َ
َ
ّ
الشرع .ويقوم هذا ّ
ّ
ّ
املوضوعي للحر ّية يف اإلسالم ،عىل
التحديد
اإلسالمي من خارج ،بقوة
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
النشاط
املقدسة ،من ألوان
نصت عليه الشر يعة
املبدأ القائلِ :إنه ال حر ية للشخص فيما

اليت تتعارض مع املثل والغايات اليت يؤمن اإلسالم بضرورهتا"(((.
النظريات
النقطة الثانية :نقد
ّ

وبعد اال ِّطالع عىل أصل النظر َّيات ،تعالوا معي لنقد النَّظريتني األولتني:
القانوني:
نقد نظريَّ ة امليزان
ّ

هذه النَّظر َّية نظر ّية واقع ّيةّ ،إل َّأنا ال تعالج اجلانب املثا ّيل ،فستبقى غري واضعة يدها

االجتامعي ،فهي بمثابة املسكِّن الذي ال ينفع
السلوك
ّ
السبب األساس يف انحراف ُّ
عىل َّ
كعالجّ ،إل ما يقوم به من احتواء لبعض آثار املرض ،وقد يعتاد عليه اجلسم ،فيفقد
حينها حتى ميزة االحتواء هذه ،وهذا ما نلحظه يف ٍ
كثري من املجتمعات الغرب ّية التي تتبنَّى
هتتم باملتبن َّيات الفكر َّية والعقائد َّية
هذه النَّظر َّية؛ إذ َّأنا تركِّز عىل سلطة القانون ،وال ُّ
الس من وراء انتشار اجلريمة هناك.
ألفراد جمتمعها ،وهذا هو ِّ
نقد نظرّية امليزان َّ
الذاتي:

وهذه النَّظر َّية هي األخرى أحاد َّية اجلانب ،فهي نظر َّية مثال َّية فقط ،ال تتعاطى مع
الواقع بموضوع َّية؛ إذ َّأنا تفرتض جتاوب اجلميع مع القيم ،وا ُمل ُثل ،وتعتمد عىل َّ
أن

إدراك املصالح واملفاسد سيشكِّل قناعات حتارص دواعي االنحراف لدى مجيع أفراد
حممد باقر الصدر ،ص 284
((( اقتصادنا ،السيد ّ
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املجتمع ،واحلال َّ
تضج به مجيع املجتمعات
الرؤية بعيدة جد ًا عن الواقع الذي
ُّ
أن هذه ُّ

جمتمع من ظاهرة القفز عىل هذه القيم لدى الكثري الكثري
دون استثناء ،حيث ال خيلو
ٌ

لطرو الدَّ واعي َّ
الشخص ّية
توصلهم لقناعة املصالح واملفاسد ،وإ ًّما
ِّ
من األفراد؛ إ َّما لعدم ُّ
العديدة التي تتعارض وتلك املصالح واملفاسد ،فتدعوهم للقفز عليها ،وعدم مراعاهتا،
فإذا افرتضنا َّ
أن هذه النَّظر َّية ستتمكَّن من التَّعامل مع من سيتفاعل مع موجة التَّثقيف

َّ
ثم لو فرضنا َّأنا
الذا ّ
يت بالقيم واملثل ،فام هو وجه إغفاهلا للفئة التي لن تتفاعل معها؟! َّ
ستتمكَّن من التَّأثري عليها -ولو بعد حني -لتلزمها بالتفاعل َّ
الذايت مع هذه القيم ،فكيف
ينبغي التَّعامل مع هذه الفئة إىل حني وصوهلا إىل هذه القناعات؟!

النتيجة :تبقى أمامنا النَّظر َّية اإلسالمية صامدةً ،إذ َّأنا تعالج االستعداد َّ
الذايت لقبول

االجتامعي ،وهي يف نفس الوقت تتعامل بواقع ّية مع من ال
السلوك
ّ
ما سيقوم بتهذيب ُّ
بقوة القانون؛
يملك االستعداد
الفعيل لقبول ذلك ،فتلزمه بتقويم سلوكه -ولو ظاهر ًاَّ -
ّ
السلوكُّ ،
والشذوذ عنه.
وذلك للحدِّ من آثار رغبته يف االنحراف عن هذا ُّ

النقطة الثالثة :إشكال وجواب

غري َّ
أن النَّظر َّية الدين ّية يف هذا الشأن ُمنيت بعدة إشكاالت

اإلشكال األول:

لوكي يف أكثر الدُّ ول اإلسالم ّية ،بينام نجده يف أكثر ُّ
الشعوب
الس ّ
إنَّنا ال نجد االنضباط ُّ
بعد ًا عن الدين.
اإلشكال الثاني:

إنَّنا نالحظ َّ
التحرر من الدِّ ين هي ما جعل املجتمعات الالدين ّية تتخ َّلص من
أن فكرة
ُّ

ثم معاداهتم ،وهي التي جعلت املجتمعات
عقدة مالحقة اآلخرين ،وتصنيفهم ،ومن َّ
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قادر ًة عىل الرتكيز عىل املشرتكات اإلنسان ّية من أجل االنطالق يف البناء ،بغض النَّظر عن
السلوك.
الدين واملعتقد ،وهذا يتعارض بوضوح مع جعل الدِّ ين ميزان ًا لضبط ُّ
اإلشكال الثالث:

َّ
السلوكيات
يني يف امليزان
السلوك تس َّببت يف تقييد ُّ
الديني لضبط ُّ
ّ
إن مظاهر الكبت الدِّ ّ
دون قناعة ،ممَّا ساعد عىل نرش اجلريمة يف املجتمعات الدين ّية ،وبالتايل َّ
فإن ما يعتمد عليه

مبني عىل منهاج التقليد ،والتع ّبد ،والوعد ،والوعيد ،وهو
للسلوك ٌّ
الدِّ ين من توجيه ُّ

سطحي بعيد عن املوضوع ّية ،بحيث ينفلت أمام أدنى فرصة سانحة،
يعالج املسألة بنحو
ّ

فال يكفي أن أجعل املسلم يؤمن باهلل تعاىل لكي يضبط سلوكه كام نالحظ بالوجدان،
واجلنَّة والنَّار مل تتمكَّنا يوم ًا من صياغة جمتمع فاضل طيلة مسرية املجتمعات املسلمة عىل

مر التَّاريخ.
ِّ

ويف مقام اإلجابة ،ال بدَّ من تسجيل مالحظتني ،أنتقل منهام إىل اإلجابة بعد ذلك:

املالحظة األولى:

يمكن أن يقال ّأوالً -وقبل ِّ
كل يشءَّ :-
إن التَّجربة اإلسالم ّية الكاملة -التي تعتمد يف
السلوك عىل امليزان َّ
تتم -يف شكلها الكامل من حيث
الذايت واخلارجي مع ًا -مل ّ
هتذيب ُّ

عيل ،gونسبة إىل ذلك
احلاكمّ -إل يف أمد قصري ،وذلك يف عهد الن ّ
َّبي ،eوعهد ّ
الرخيصةَّ ،
فإن هذه التَّجربة قد
املجتمع الذي كان مغمور ًا يف أسس اجلاهل ّية ،ومبادئها َّ
ِ
حضيض
أثبتت نجاح ًا باهر ًا يف تكوين املجتمع وهتذيب سلوكه نسب ّي ًا؛ إذ انتشلته من
كونت له اس ًام حتت ِّ
النبي ،eورغم ذلك مل تتس َّن
جلهل ،حتى َّ
ظل حكومة فتية بقيادة ّ
ا َّ
الفرصة لالنتقال إىل مرحلة التقدُّ م التي تعقب مرحلة التَّأسيس ،والتي عادة ما تتَّسم

بكثري من الفوىض ،واحلروب ،والتهديدات الداخل ّية واخلارج ّية ،واملوانع والعوائق،

عيل gبنفس النَّمط ،حيث إنَّه كان يقاتل عىل التَّأويل ،كام قاتل
َّ
ثم جاءت حكومة ّ
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ِ
ٍ
تأسيس يف فرتة زمن ّية قصرية
مرحلة
النبي eعىل التنزيل((( ،فكلتامها كانتا حكومة
ّ
ٍ
ٍ
تدمريي دام أكثر من
فصل
جد ًا ،مل تتجاوزا مع ًا مدَّ ة العرشين سنة ،جاءت ثانيتهام بعد

ثالثني عام ًا.

وبالتَّايل يمكن أن يقال :إنَّه مل تسنح الفرصة لربوز حكومة إسالم ّية كاملة اجلوانب
تبي نجاح التجربة فيام يتع َّلق بميزان النَّظر َّية اإلسالم ّية يف
حتت إدارة املعصوم من أجل ُّ

سيق من جتارب للمقارنة يف هذا َّ
غري
هتذيب سلوك املجتمع ،ومهام َ
الشأن ،سوف يبقى ُ
ٍ
حينئذ.
تصح به املقارنة
متكافئ من حيث الفرص ،فال
ُّ
َّ
َّ ّ
َّ
يقول َّ
التحديد الذايت ،أنه ظل
الصدر يف (اقتصادنا)" :وناهيك من نتائج
الشهيد َّ
األسايس ألعمال ّ
ّ
البر واخلير يف جمتمع املسلمني ،منذ خسر اإلسالم
وحده هو الضامن
ّ
الس ّ
االجتماعية ،وبالرغم من ابتعاد
ياسية و إمامته
جتربته للحياة ،وفقد قيادته ّ ِ
ً
ً
ً َّ
ًّ
ً
روحيا
امتد قرونا عديدة ،وبعدا
املسلمني عن روح تلك التجربة والقيادة بعدا زمنيا
َّ
َّ
والن ّ
فسية ،واعتيادهم عىل ألوان أخر ى للحياة
يقدر باخنفاض مستوياهتم الفكر ّية
َّ
ّ
َّ
ّ
ّ
بالرغم من ذلك ِكله فقد كان
للتحديد الذايت الذي وضع
االجتماعية ّ ِ
والسياسيةِ ّ ،
ّ َّ
الفعال ،يف ضمان أعمال ّ
البر
اإلسالم نواته يف جتربته الكاملة للحياة دوره اإلجيايب
َّ
واخلير ،اليت تتمثل يف إقدام املاليني من املسلمني مبلء حر يهتم ،املتبلورة يف إطار ذلك
َّ
التحديد ،عىل دفع الزكاة وغيرها من حقوق اهلل ،واملسامهة يف حتقيق مفاهمي اإلسالم
ّ
ّ
تقدر من نتائج يف ضوء هذا الواقع ،لو كان هؤالء املسلمون
عن العدل
االجتماعي ،مفاذا ِ
ً
ً
ًّ
ّ
اإلسالمية الكاملة ،وكان جمتمعهم جتسيدا كامال لإلسالم ،يف أفكاره
التجربة
يعيشون
«إن منكم من يقاتل بعدي عىل التَّأويل كام قاتلت عىل التنزيل،
((( ورد عن اإلمام الباقر gعن النَّبيَّ :e
عمر بن يارس :قاتلت هبذه الراية
النبي eمن هو؟ فقال :خاصف النعل -يعني أمري املؤمنني -gفقال ّ
فسئل ّ
احلق،
السعفات من هجر لعلمنا أنَّا عىل ِّ
مع رسول اهلل eثالث ًا ،وهذه الرابعة ،واهلل لو رضبونا حتى يبلغوا بنا َّ
وأنم عىل الباطل» ،الكايف ،الكليني ،ج ،5ص.12
َّ
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ً
ً
وقيمه وسياسته ،وتعبيرا عمليا عن مفاهيمه ومثله؟!"(((.
املالحظة الثانية:

يب الذي يتم َّيز به اليشء
حني نقارن شيئ ًا بآخر ،ليس من اإلنصاف أن نأخذ اجلزء اإلجيا َّ
الثاين ،واحلال َّ
أن كال املقارنَني فيه
السلبي الذي ُيبتىل به اليشء
ثم نقارنه باجلزء
َّ
ّ
األولَّ ،
ّ

سلبي ،واإلنصاف يقيض برضورة مالحظة املقارنَني مع ًا عىل نحو
يب ،وجز ٌء
جز ٌء إجيا ٌّ
ٌّ
ٍ
ٍ
املجموعِّ ،
ثم نخلص إىل النتيجة بعد معامالت
بكل ما يمتلكه واقعهام من إجياب ّية وسلب ّيةَّ ،

كرس وانكسار ،واملقارنة بني املجتمعات اإلسالم ّية وغريها من حيث احلضارة ،حتّى يكون
اجلمعي من قراءة التَّجربتني ،فقد َّ
يتحل املجتمع
منصف ًا ،ال بدَّ من أن يتَّخذ هذا املنحى
ّ

يب ببعض القيم اجل ِّيدة ،كاحرتام الوقت ،واحرتام اإلنسان يف اجلملة ،وحسن التَّدبري
الغر ّ
الرفاهي ،إال أنَّه -ال َّ
شك -يعاين يف نفس الوقت من ضيا ٍع
الصناعي
املعييش ،والتَّطور
ّ
ّ
ّ
ِ
وتفسخ اجتامعي كبري ،وتفكُّك عائيل خطري ،أ َّدى إىل التهتُّك
ٍّ
مي ،وحت ُّلل ُخ ُلقيُّ ،
عقائدي ق َي ّ

مئات املراكز التي تأوي أطفاالً لقطاء ثامر َّ
املحرمة
والفجور واختالط النَّسل ،وما ُ
الشهوة َّ
وآالف العجزة الذين يموتون يف بيوهتم ال ُيعرف
واإلحصاءات حول هذا األمر كثرية،-ُ
بموهتم َّإل بعد أيام من خالل رائحة اجلثث التي تفوح عىل اجلريان ّإل شاهد ًا بسيط ًا عىل
الصورة يف معادلة املقارنة؟!
لوكي ،فلامذا ال تُدخل هذه ُّ
الس ّ
هذا االنحالل ،واالنفالت ُّ

السلوك ليس سوي ًّا ،بداللة َّ
إذن :ال يمكن أن يقالَّ :
أن
(إن ميزان الدِّ ين يف ضبط ُّ
السلوكي ،ونحن ال َّ
نتحل به رغم
الدين مفقود يف الغرب ،إال َّأنم يتح َّلون باالنضباط ُّ
أن ذلك ٍ
وجود الدين)؛ إذ َّ
مبتن عىل مقارنة زائفة منقوصة.
الجواب َّ
التفصيلي:

واجلواب التَّفصييل عن سائر ما ذكر من إشكاالت يتم َّثل يف بيان طبيعة العالقة التي

((( اقتصادنا ،ص 285
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ينبغي أن جتمع بني النَّظر َّية والتطبيق من وجهة نظر دينية ،ونقول باختصار :هناك عدَّ ة

مشاكل ينبغي أن تعالج يف سبيل تقليص الفجوة بني النَّظر َّية والتَّطبيق ،أذكر منها اثنتني:

ً
خطأ من جهة نفس مبادئه ،وقيمه األساس ّية؛ َّ
فإن هناك
املشكلة األوىل :فهم الدِّ ين
من يفهم الدِّ ين عىل نحو اإلرهاب مثالً ،ومصادرة اآلراء ،وإلغاء اآلخر ،وسلب ح ِّقه يف
احلياة ،فهذا لديه مشكلة يف فهم أصل مبادئ الدِّ ين ،وهي مشكلة منترشة حالي ًا يف الوطن

جمرد طقوس سطح ّية،
اإلسالمي هلا أسباب عديدة ،وهناك من يفهم الدِّ ين عىل أنَّه َّ
ّ

السقيمة
وهناك من يفهم الدِّ ين عىل أنَّه أطروحة فرد ّية ال اجتامع ّية ،وهكذا تتعدَّ د األفهام َّ
احلقيقي وبني تطبيقه من
املحملة عىل الدِّ ين ،وبالتَّايل تنتج عندنا فجوة كبرية بني الدِّ ين
ّ
َّ

قبل املسلمني عىل أرض الواقع ،وبالتايل لن جتد مبادؤه طريقها إليه.

املشكلة الثانية :فهم الدِّ ين كنظر َّية فكر َّية ،دون فهمه كنظر ّية سلوك ّية ،وهذه هي

ألنا مشكلة خفية غري حمسوسة ،وتوضيح ذلك:
املشكلة األعظم؛ َّ

القلبي،
العقيل ،وأخرى نؤمن به من زاوية التل ّق ّي
إنَّنا تارة نؤمن بالدِّ ين من زاوية التل ّق ّي
ّ
ّ
العقيل للدِّ ين يمكن أن يكون بداي ًة لفهم
األول ،نعم ،التل ّق ّي
وما هو مطلوب هو الثاين ال َّ
ّ

نفس األطروحةّ ،إل َّ
أن ذلك ليس كافي ًا يف االنفعال مع هذه األطروحة ،ولذلك يركِّز الدِّ ين
عىل هتذيب القلب ،وجعله موضع ًا ومنطلق ًا لفهم الدِّ ين ،ورضورة أخذ الدِّ ين بتعاطف

واضح جد ًا يف أدبيات
ممزوج بالفكر ،ال الفكر وحده ،وال العاطفة وحدها ،وهذا األمر
ٌ
موسع
الدِّ ين،
ومدر ٌك لدى كا َّفة املسلمنيّ ،إل أنَّه بحاجة إىل بحث مستقل إلثباته بنحو َّ
َ
َ
َُ ُ ُ
ك ُم ُ
اهلل
خذ
لبيان
املهمة ،ولكنَّني أكتفي هبذا الشاهد :قال تعاىل{ :ل يؤا ِ
العديد من أبعاده َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ ْ
ُ ُ
ْ َُ ُ ُ َ َ َ ْ
َْ ُ ْ
خذك ْم بِما كسبت قلوبك ْم} (البقرة.)225/
كن يؤا ِ
بِاللغ ِو ِف أيمان ِكم َول ِ
سؤال:

يأيت هنا هذا التساؤل :إذا كانت هذه الفكرة هبذا الوضوح ،فلامذا نجد كثري ًا من
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النَّاس يعانون من مشكلة فجوة التَّطبيق هذه؟! وملاذا ال نرى البلدان اإلسالم ّية تتل ّقى
َّ
فتتحل بعد ذلك بقيم اإلسالم ،لتعطي صورة عن املجتمع الفاضل وفق
الدِّ ين قلبي ًا،

الرؤية اإلسالمية املدعاة؟!
ُّ

هنا عدة احتامالت ،منها:

1.عدم القناعة الفكر ّية بأطروحة اإلسالم من األصل ،فيتس َّبب ذلك بعدم االنتقال
إىل مرحلة تطبيق املبادئ الفكر ّية له سلوك ًا وعمالً .وهذا مستبعد؛ إذ َّ
أن النقاشات

النَّظر َّية املنترشة بني أوساط عا َّمة املسلمني ،تعطي صورة واضحة عن مدى قناعتهم
نظري ًا بأطروحة اإلسالم ،وهم يدافعون عنها بأفهامهم املختلفة هلا إىل احلدِّ الذي يتس َّبب
بخالفات شديدة بينهم ،فهذه األطروحة ليست مهملة عندهم.

 2.الصعوبة من حيث نفس التَّطبيق ،وذلك باعتبار صعوبة نفس ا ُمل ُثل والقيم
التي يقدّ مها الدين ،وكوهنا مثال ّية ال حتاكي الواقع .وهذا أيض ًا ليس صحيح ًا؛ ذلك َّ
أن

اإلسالم دين اليرس ،وتكفي إطاللة رسيعة عىل تركيبته الفقه ّية إلدراك ذلك ،وقد نطقت
بذلك جمموعة كبرية من اآليات والروايات التي ال ختفى.

فاملقتيض
 3.االستجابة واالستسالم للموانع مع وجود املقتيض .وهذا هو األقرب،
ّ
لالقتناع بالدِّ ين وأطروحته ،وقوانينه ،وأحكامه ،حارض ،فاعل؛ وذلك لفطرية الدِّ ين،
إال َّ
أن املوانع من تطبيق تلك األمور املتالئمة مع الفطرة كثرية ،واإلنسان يس ِّلم نفسه
سلوكي
إليها ،فتتقاذفه بعيد ًا عن تلك القيم واملثل ،فيظهر ذلك عىل شكل انفالت
ّ
اجتامعي ال ينسجم مع روح ما يؤمن به املجتمع.
ّ
وهذا هو االختبار احلقيقي؛ فكلمة( :أن يعمل اإلنسان بام يعلم)((( ،كلمة قصرية،
مهة عالية ،وعزيمة ثاقبة.
ولك ّن مدلوهلا
العميل عميق جدّ ًا ،وتطبيقها حيتاج إىل َّ
ّ

النبي« :eمن عمل بام يعلم ورثه اهلل علم ما مل يعلم» ،الفصول املختارة ،الشيخ املفيد ،ص.107
((( عن ّ
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ومن ّ
كل ما ُذكر نقف عىل إجابة ما تقدم من إشكاالت ثالثة:

األول :ملاذا ال نلمس انضباط ًا سلوك ّي ًا يف أكثر الدول اإلسالم ّية بينام نجده
اإلشكال ّ

يف الشعوب الالدين ّية؟

اجلوابّ :
إن املذكور يف هذا التساؤل ّأول الكالم ،فإنّنا ال نس ّلم به باجلملة ،حيث إنّه
ٍ
أي
املوضوعي
أساس واضح باالستقراء واجلرد واإلحصاء
إذا مل ُيب َن عىل
املجرد عن ّ
ّ
ّ
مسبقات وإسقاطات ،فهو بال قيمة علم ّية ،فال يمكن أن ُيبنى عليه ،هذا ّأوال.

ٌ
انضباط عند الكثري من املجتمعات الالدين ّية ،إال أنّه يف أغلبه
ثانيا :قد يكون هناك
ٌ
سطحي ،يربز فيام يرجع إىل ترتيب األولو ّيات ،واحرتام الوقت،
تنظيمي
انضباط
ٌّ
ٌّ

والتأديبي ،إال ّ
أن ذلك ال يعدّ مقياس ًا كام ً
ال
واإلجرائي
االجتامعي
وتطبيق القانون
ّ
ّ
ّ
للتقييم؛ حيث إنّه من املمكن أن يكون فاقد ًا لقيمته اجلوهر ّية برجوعه يف عمقه إىل

حماولة استجالب املصالح املا ّد ّية ،ودفع املفاسد النفع ّية ،وهو كذلك فعالً ،وهذا ال

التعمق أكثر من ناحية الدوافع ،كام أنّه ال
يكفي يف تقييم جوهر االنضباط ،بل ال بدّ من
ّ
العريض األوسع عىل مستوى املصاديق أيض ًا ،وستفشل الالدين ّية يف تكوين
بدّ من التت ّبع
ّ

ظواهر سلوك ّية منضبطة حينها ،فام هي قيمة املجتمع ا ّلذي يستميت يف االلتزام بالوقت

جلني ثروة أكرب ،ويقدّ ر قيمة العمل لتضخيم رأس املال ،إال أنّه يفعل ذلك عىل حساب
الفقراء ،واملحتاجني ،واألق ّل ّيات العرق ّية؟!

وما قيمة جمتمع يدّ عي احرتامه حلقوق اإلنسان بإمالئها عليه وقت االعتقال ،إال أنّه
ال يقيم لقيمة ّبر الوالدين وزن ًا ،وال لعالقته بر ّبه قيم ًة ،وال لصربه عىل أذى جاره ثمن ًا؟!
وما قيمة جمتمع يدّ عي املدن ّية عىل أسس املواطنة ،وعدم تفريقه بني األديان ،إال أنّه
يسمح لنفسه أن ينال من رموز الديانات ّ
بكل صالفة ولو أ ّدى ذلك إىل سيل الدماء،

والفتن ا ّلتي ال ّأول هلا وال آخر؟!
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ثالث ًاّ :
إن قيمة املجتمع مستمدّ ٌة من مقدار ما يف ّعله من ق َيمه ومثله ،أ ّما قيمة امل ُثل نفسها
فهي مستمدّ ٌة من ح ّقان ّيتها يف نفس األمر والواقع بمختلف املوازين الفطر ّية ،والدين ّية،
ثمة مفارقة بني القيمتني ،فينبغي استكشاف اخللل بموضوع ّي ٍة،
واإلنسان ّية ،فإن كان ّ
قص يف تطبيق امل ُثل الصائبة ،وإ ّما إىل نفس امل ُثل إذا كان
وإرجاعه إ ّما إىل املجتمع إذا ّ
املجتمع مستقي ًام دون إرجاع استقامته إىل ما يدّ عي التزامه من م ُثل.

وا ّلذي نزعمه يف املجتمعات اإلسالم ّية ّأنا -يف املجموع -كبق ّية املجتمعات
جمتمعات ملتزم ٌة سلوك ّي ًا ببعض ما تؤمن ،ف ُينتج ذلك قي ًام دين ّية منسجمة
اإلنسان ّية ،فهي
ٌ
ومقص ٌة يف بعض ما تؤمن ،ف ُينتج ذلك مساف ًة بينها وبني
كل االنسجام مع الفطرة،
ّ
إجحاف ،وابتعا ٌد عن
الدين وما حيويه من قيم ،وإرجاع اخللل إىل الدين بام حيويه من ِقيم
ٌ
ٍ
ظاهرة.
إنصاف أطروحته الب ّينة فيام تدعو إليه من ُم ُثل وأخالق
إن َ
اإلشكال الثاينّ :
سيجر إىل التصنيف ،وإغفال
السلوكي
جعل الدين ميزان ًا للضبط
ّ
ّ

األخالقي احلاصل يف املجتمعات
املشرتكات ،وهذا هو أساس املشكلة يف االنفالت
ّ

اإلسالم ّية.

اجلوابّ :
تنوعت القناعات ،واملشكلة ليست فيه بام هو
إن التصنيف ال بدّ منه مهام ّ

النظري ،بل املشكلة تكمن فيام يرتتّب عىل هذا التصنيف من آثار
تصنيف يستتبع التمييز
ّ
عمل ّية ،كالتكفري ،والفتن ،والقتل ،والدمار ،والتنازع ،وغري ذلك.

واضح يف ذلك ،حيث إنّه يدعو إىل أن يكون هذا التصنيف باعث ًا عىل
احلق
والدين ّ
ٌ

التفاهم ،وبذل حماوالت التقارب ،واملناظرات العلم ّية ،والدفع باملجتمع إىل األمام،
وهذا القرآن ،وهذه الروايات ،وهذه األحكام الرشعية ك ّلها تعاضد بعضها البعض

صارخ ًة يف وجه ّ
كل فتنة تصنيف ّية مد ّمرة.

وحتميل الدين فكرة التكفري بسبب فئة تكفري ّية شا ّذة تعمل وفق أجندة واضحة،
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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ٌ
احلق.
ومدعومة من أطراف ال ختفى،
حتميل مغرض بعيد عن ّ

وأ ّما األحكام الدفاع ّية ،واملحافظة ملصالح املجتمع املسلم ،فهي حمكومة يف األصل

العميل باآلخر ،وحماولة التواصل معه
بمبادئ التعايش ،واالحرتام املتبادل ،واالعرتاف
ّ
وأوهلم نفستنسيقا ،وتبليغا ،فإذا كرس اآلخر ذلك ك َّله تعدّ يا وطغيانا ،فال يقول أحدٌ
ّ

للتفرج!
قوى االستكبار املدّ عية للحضارة -بالوقوف ّ

اإلشكال الثالثّ :
الديني يف ضبط األخالق تس ّبب يف الكبت بعيد ًا عن
إن امليزان
ّ
القناعة ،فانترشت اجلريمة بعد االنفجار الذي و ّلده هذا الكبت.

اجلواب :إنّنا ال نرى اجلريمة يف املجتمعات الغرب ّية والالدين ّية بمعدّ ٍل منخفض رغم
ٍ
احلر ّية السلوك ّية ،فاالنفتاح زاد الطني ب ّل ًة؛ إذ أغرى
االنفتاح الواسع إىل حدٍّ
مطلق يف ّ

أصحابه الرتكاب مزيد من األخطاء رشه ًا وطغيان ًا ما دامت هذه األخطاء يف حدود
املسموح به -وما أوسع هذا املسموح به!

ثم ّ
إن الكبت ال يصدق إال عىل الراغب يف االنفالت ،واملجتمع ما دام إسالم ّي ًا فهو
ّ
ال يرغب يف ذلك إال بمقاس هبيم ّيته وس ُبع ّيته ،فهل يكون الضبط املن ّظم هلذه الغرائز كبت ًا
خاطئ ًا ،بينام يكون انفالت البهيم ّية والسبع ّية والتنظري إليه انفتاح ًا؟!

األخالقي يف
اخلالصة :إنّنا بحاجة إىل قراءة منصفة وموضوع ّية ،تُرجع االنفالت
ّ

املجتمعات اإلسالم ّية-مهام ُوجد -إىل أسبابه الواقع ّية ،كبق ّية املجتمعات التي ليس

الالدين فيها هو سبب االنضباط إن ُوجد ،وليس الدين أحد أسباب املفارقة بني السلوك
والعقيدة يف املجتمعات الدين ّية بال ٍّ
شك ،ما دام هذا الدين دين الفطرة ،والعقل ،والقلب
السليم ،والقيم الفاضلة.

رب العاملني ،وصىل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
واحلمد هلل ِّ
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و ةيمالسإلا ةَّيرظ َّنلانيب ةوجفلا ةّيلاكشإ
بطت ّ
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ّ
التعدد ّية ِّ
اإلسالمي
الدينية في المنظور
ّ
السماك
الشيخ غازي عبد الحسن َّ

ّ
الملخص:

بعد ذكره ألمهية البحث وخطورته تعرض الكاتب -حول
التعدد ّية الدين ّية -ملعناها ،وذكر َّ
أن هناك خلط ًا أساسي ًا يتعلق بعدم

التفريق بني الدين والرشيعةّ ،
وأن الدين ال يتعدد بعكس الرشيعة،
وتعرض لثالث نظريات للتعددية الدين ّية ذاكر ًا أهم النقوضات
عليها ،مستنتج ًا قبول واحدة منها فقط.
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أهمية البحث
ّ

بسم اهلل الرمحن الرحيمَّ ،
إن التَّعدُّ دية يف ذات الدِّ ين أو يف فهم الدِّ ين مقول ٌة يراد من

احلق ،وإضعاف االرتباط
خالهلا متييع العقائد واألحکام واألخالق للدِّ ين اإلسالمي ِّ
ٍ
کدين يمتلك منظومة متکاملة عىل املستوی العقدي والقيمي والعلمي ،قادرة
الراسخ به
َّ

علی تلبية حاجات الفرد واملجتمع من املهد إىل ال َّلحد.
َّ َ ْ
ْ َ ْ
َْ ََ ْ ََ
َْ ُ
فالدِّ ين اإلسالمي بقرآنه {ل يأتِي ِه الباطِل مِن بي ِن يدي ِه ول مِن خل ِف ِه}
املنزل عىل نب ّيه-خاتم األنبياء -eاألکمل الذي ال ينطق عن اهلوی،
(فصلتّ )٤٢:
الساموية السمحاء ،هو الدِّ ين اخلاتم الذي تک َّفلت عناية اهلل aبحفظه
ورشيعته َّ
اإلنسان يف ِّ
َ
کل أبعاده ،ويتسامی به نحو اهلدف الذي خلق من
فحري أن يت َّبع ليصنع
ٌ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
َ َ ْ ْ
َ َ َ
ْ
الاس َ
ُ َ
َْ
ِ
خرة ِ مِن
ين}
السل ِم دِينا فلن يقبل مِنه َوهو ِف ال َ ِ
أجله{ ،ومن يبت ِغ غي ِ
ِ ِ
(آل عمران.)85/

ُ
االرتباط
ويتأصل
يرتسخ
َّ
التعرف علی هذه األطروحات حتی َّ
من هنا تکمن أمهية ُّ
السلوك ،وأيض ًا حتی ترتفع
بالدِّ ين
اإلسالمي ِّ
احلق يف ال ُعقول وال ُقلوب فينعکس علی ُ
ّ
هذه ُّ
الشبهات عن بعض العقول املتزلزلة والقلوب املرتددة .نسأل اهلل سبحانه وتعالی

التوفيق لذلك.

تعريف َّ
التعدُّدية

مر ٍة يف الکنيسة
تعني التَّعدُّ دية ( )Pluralismلغو ّي ًا الکثرة والتَّنوع ،وقد ُأطلقت َّ
ألول َّ

علی من کانوا يشغلون مناصب عديدة.

َّأول من أدخل مصطلح (البلورالية) يف حقل الفلسفة هو (لوتسه )-Lhotseيف کتابه

(ما بعد الطبيعة) وذلك عام 1841م.
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المسار التاريخي للتعددية ال ِّدينية

التَّعدُّ دية الدِّ ينية ( )Religious Pluralismمن املسائل الكالمية حديثة ال ُّظهور ،وقد
جرت َّ
مؤخر ًا عىل األلسن وصدرت حوهلا كُتب ومقاالت خمتلفة يف بياهنا ونقدها.
و(ديني) واملراد به
يني) من کلمتني (بيلوراليزم)
َّ
ّ
يتكون عنوان (البيلوراليزم الدِّ ّ
"کثرة األديان وتعددها"؛ فاملقصود من (التَّعدُّ دية الدِّ ين ّية) ما يقابل الوحدان ّية والتَّفرد،
أو ما يصطلح عليه (االنحصار ّية يف الدِّ ين) يف مقابل ُّ
(الشمول ّية).

وعلينا أن نحدِّ د ّأوالً مکان والدة التَّعدُّ د ّية ،وهل املتک ِّلمون الغربيون هم َّأول من
ثم دخل دائرة علم الكالم ،أو َّ
أن للمسألة جذور ًا يف الفلسفة اإلسالمية
أثاروا املوضوع َّ
والكالم اإلسالمي أيض ًا ،أو کالمها أثار املسألة دون أن يقتبس أحدمها من اآلخر.
وقد نُسب ُ
أصل املوضوع إىل عدِّ ة أسامء:

مشقي :وأنَّه هو مبتکر هذه املسئلة ،وقد کتب فيها رسالة.
يوحنَّا الدِّ
ّ

مشقي کان من املسيحيني املقربني ُ
للخلفاء الع َّباس ّيني کاملأمون واملعتصم
ويوحنَّا الدِّ
ّ

ثقايف) ،وقد اسرتعت اهتام َم اخللفاء به معلوماتُه الباهرة يف
والواثق واملتوکل (مستشار ّ
ال َّطب ،وهو َّ
الذي أثار فتنة "قدم القرآن" ،و"عدم حدوث کالم اهلل" ،لکي يثبت بـ(قدم
الدمشقي يف سامراء عام 248هـ.
کالم اهلل) قدم املسيح "کلمة اهلل" ،وقد تويف يوحنَّا
ّ

صحة نسبتها له ،فربام کان
وملا کانت رسالته مفقودة فال يمکن حماکمتها ،ومع فرض َّ
هيدف منها (التَّعايش بني املسلمني واملسيح ّيني) يف ِّ
ظل الدَّ ولة العباسية ،ومن املمکن أن
َّ ّ
"إن ِاتباع مجيع
يکون هدفه مشاهب ًا هلدفه يف مسألة (خلق القرآن) إذ أراد من خالل قوله:

تعصب املسلمني ،وأن جيعل أتباع األديان
األديان موجب السعادة" أن خي ِّفف من حدَّ ة ُّ
األخری يف مستوى املسلمني .هکذا قيل ،وک ُّله جمرد حدس.

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م
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إخوان الصفا وخالن الوفا :وهم مجاعة من فالسفة املسلمني من أهل القرن ال َّثالث
امليالدي بالبرصةَّ ،اتدوا عىل أن يو ِّفقوا بني العقائد اإلسالم ّية واحلقائق
اهلجري والعارش
ّ
ّ

الفلسف ّية املعروفة يف ذلك العهد ،فکتبوا يف ذلك مخسني مقالة سموها (حتف إخوان
الصفا).

ُّ
ُ
"احلق
الصفا يف رسائلهم إىل مسألة التَّعدُّ د ّية الدِّ ين ّية ،إذ قالوا:
تعرض
إخوان َّ
وقد َّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ٌ
کل
کل إنسان ،ومن املمکن تعرض الشهبة عىل ِ
کل دين ،واحلق جيري عىل ِ
موجود يف ِ
َ
َ
احتملت وجود دين أفضل ّمما أنت عليه فال تقتنع ،واألفضل لك أن تبحث،
إنسان ..إذا
َ
ّ
ّ
بالدين األفضل َّ
وجدته فال ُّ
مفیت
وحتبه".
الدين املفضول ،وعليك أن تدين ِ
تصر عیل ِ

َّ
احلق جلميع األديان هي قوهلم" :ليس
إن العبارة األساسية التي تفيد وجود نوع من ِّ
ً
ً
ُّ
احلق منحصرا بدين واحد من بني مجيع األديان ،وليست األديان األخری ال متتلك نصيبا
َ
ّ
احلق ،و ّإنا هناك قيد مشترك بني مجيع األديان َّ
السماوية".
من ِ

وهذا الكالم ليس جديد ًا وإنَّام نادی به اإلسالم؛ إذ دعا القرآن الکريم َ
أهل الکتاب
َ
ََ َ
ُْ َ ََْ ْ َ
َ َ
إىل القدر املشرتك،
اب تعال ْوا إِل كِم ٍة
ِت
وهو (التوحيد يف العبادة){ :قل يا أهل الك ِ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ً
َ َ ْ َ َ ًْ
ََُْ
َ َ َََْ َََْ ُ ْ
شك ب ِ ِه شيئا َول يت ِخذ بعضنا بعضا أ ْربابا
سوا ٍء بيننا وبينكم أل نعبد إِل اهلل ول َ ن ِ
َّ ُ ْ ُ َ
ْ ُ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ
ون اهللِ فإِن تولوا فقولوا اشهدوا بِأنا مسلِمون} (آلعمران.)64/
مِن د ِ

إن کال َمهم السابق يفرض عىل ِّ
ثم َّ
للتعرف
والسعي ُّ
کل إنسان اتَّباع القانون األفضلَّ ،
َّ
عليه ،وهذا الكالم يؤکِّد َّ
أن هؤالء من دعاة االنحصارية يف الدِّ ين ،وليس التَّعدُّ دية
الدِّ ينية.

وقد قيل َّ
الساحة الفكرية
إن يف عام 1950م مل تكن هناك أي إشارة إىل هذه املسألة يف َّ
بشکل کامل ،ثم تس َّللت إىل ِ
ٍّ
اإلسالمية ،ممَّا يؤکد َّ
الفکر
أن (البيلوراليزم) فکرة غرب ّية
َّ
قي.
َّ
الش ّ
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الدينية في إيران
التعددية
ّ

َّ
إن َّأول من تناول التَّعدُّ دية الدِّ ينية يف إيران هو الدکتور «ميمندي نجاد» يف النَّصف
َّ
واستدل باآلية الكريمة اآلتية عىل نجاة مجيع أتباع الدِّ يانات
ال َّثاين من القرن العرشين،
َّ
َّ
َّ
َ َُ َ َ َ ُ
َّ
َ َ ْ
ادوا َوانلَّ َص َ
ار ٰ
ني من
الساموية وهي قوله تعاىل{ :إِن الِين آمنوا والِين ه
ى َوالصابِئِ
َ َْْ ْ
َ َ ٌ َ َْ
َ َ َ َ ً ََُ َ ْ ُ َْ ّ
َ ُ
َ
الا فله ْم أج ُره ْم عِند َرب ِ ِه ْم َول خ ْوف علي ِه ْم َول ه ْم
خ ِر وع ِمل ص ِ
آم َن بِاهللِ و
الو ِم ال ِ
َْ ُ َ
ي َزنون} (البقرة ،)62/وبمضموهنا يف سور أخرى (املائدة  -169احلج .)17

املفسون هذه اآليات وأشاروا ترصحي ًا أو تلميح ًا َّ
الفهم خاطئ،
أن هذا
َ
وقد تناول ِّ

وقد اعتربه أبو األعىل املودودي کام يف کتاب (اإلسالم يف مواجهة التَّحديات املعارصة)
ٍ
افرتاء عىل القرآن الکريم.
بأنَّه أکرب
ٍ
ويمکن مراجعة جواب هذه ُّ
بشکل تفصييل يف کتاب «مفاهيم القرآن» للشيخ
الشبهة

السبحاين(((.
ّ

الفکري ،ومها:
وهناك کتابان سادا الوسط
ّ

مسيحي من مواليد 1922م ،فيلسوف وأستاذ
1.فلسفة الدِّ ين لـ«جون هيك»وهو
ّ

يف فلسفة الدِّ ين والتَّعدُّ دية الدِّ ين ّية ،وهو من انجلرتا ،تُويف عام 2012م.

السامو ّية ودافع عنها
وقد طرح يف کتابه مسألة التَّعدُّ د ّية الدِّ ين ّية کفهم جديد للکتب َّ

بقوة.
َّ

(السط-مجع رصاط-املستقيمة) تأليف عبد الکريم رسوش،
2.رصاطهاي مستقيم ُ

َّ
الذي تبنَّي رأي جون هيك وأعاد صياغة أفکاره.

وهذا الکتاب لو جتاوزنا حمتواهَّ ،
فإن عنوانه يتعارض مع القرآن الکريم الذي حرص

السبحاين ،ص ،214-200حتت عناون( :خامت ّية الرشيعة املحمد ّية).
((( مفاهيم القرآن ،الشيخ جعفر
ّ
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َ َ َّ َٰ َ
َ ِ ُ ْ َ ً
يما َفاتَّب ُعوهُ
النَّجاة والسعادة بطريق واحد ،يقول تعاىل{ :وأن هذا ِصاط مست ِق
ِ
ُ
َ
ُّ ُ َ َ َ َ َ
َّ
َ َ َّ ُ
َ
ُ َ ْ َ
َ َ َّ ُ
َٰ ُ ْ َ َّ ُ
ْ
ْ
َول تتبِعوا السبل فتف َّرق بِك ْم عن سبِيلِ ِه ذل ِكم وصاكم ب ِ ِه لعلكم تتقون}
(األنعام.)153/
عبدالکريم رسوش-هو االسم املستعار حلسني حاجي فرج د ّباغ -من کبار املث َّقفني

اإليرانيني املعارصين من مواليد طهران سنة 1945م ،حصل عىل الدکتوراه يف فرع
الکيمياء يف جامعة لندن ،تأ َّثر (بجون هيك) ،وکان من األفضل للمؤلف أن ال يسمي

کتا َبه هبذا االسم لکي ال يقع يف تعارض رصيح مع القرآن الکريم.
ِ
هذان الکتابان- ،إضافة إىل الکتب الكالم ّية املرتمجة ،-وصريورة ال َّثقافة ثقافة
إعالم ّيةُّ ،
السبب أيض ًا وراء کتابِه (رسائل
کل ذلك کان وراء انتشار هذه القضية ،وکان َّ
ومقاالت خمتلفة) حول املوضوع نفسه.

ويندرج حتت هذا العنوان بحثان رئيس ّيان مها:
1.التَّعدُّ د ّية يف فهم الدِّ ين.

2.التَّعدُّ د ّية يف ذات الدِّ ين.

واملقصود من التَّعدُّ دية يف فهم الدِّ ين ،هو االعتقاد باالستنتاجات واالنطباعات

املختلفة عن الدِّ ين ،وبالتعبري املتداول اليوم« ،القراءات املتعدّ دة للدين» «اهلرمونوطيقيا»

نظرية تعدد القراءات.

واملقصود من التَّعدُّ د ّية يف ذات الدِّ ين ،هو َّ
أن األديان نفسها متثل طرق ًا خمتلفة تفيض
إىل احلقيقة الواحدة ،أي ّأنا يف مقام السعادة والصدق واحل ّقان ّية تقوم بقيادة أتباعها
وهدايتهم إىل أمر واحد.

احلديث يف املقام عن التَّعدُّ دية يف ذات الدِّ ين ،ومرجع التَّعدُّ دية يف الدِّ ين انام هو تلك
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الرؤية التي حتاول أن تبني التعدد املوجود يف الديانات ،فهذه األديان التي ظهرت يف
املايض واحلارض ما هي نسبتها إىل بعضها البعض؟
وما هي نسبتها إىل الواقع واحلقيقة؟

وما هي عالقتها بأتباعها؟

وهذا ما سوف نتناوله ضمن هذا البحث بإذن اهلل تعالی.

َّ
والشريعة:
ال ِّدين

و(الشيعة) وما مل يتَّضح
من املصطلحات التي ينبغي حتديد معانيها ّأوالً (الدِّ ين)
َّ

نقرر شيئا بشأن «وحدان ّية الدِّ ين» أو تعدده.
مفهومهام
الواقعي ال نستطيع أن ِّ
ّ

يوضح بأهيام
يفرق بني َّ
الشيعة والدِّ ين ،ومل ِّ
فمن حتدَّ ث عن «التَّعدُّ د ّية الدِّ ين ّية» مل ِّ

خيتص احلديث حول الوحدة والکثرة.

لقد اعترب القرآن الکريم -وهو أوثق وثيقة لتفسري هذين املصطلحني ،وهو الکتاب
والشيعة
الساموي الوحيد الذي مل تنله أيدي التحريف يف ألفاظه -اعترب الدِّ ين واحد ًا َّ
ّ

متعدِّ دة ،وأکَّد القرآن الکريم َّ
أن جوهر الدِّ ين واحد يف مجيع العصور ،وقد أمر مجيع
ِ
أي تغيري أو اختالف فيهَّ ،
وظل
األنبياء بتبليغه ،ومل ُيدث األنبيا ُء واحد ًا بعد اآلخر َّ

شاخم ًا وثابت ًا وحمک ًام علی مدی العصور وال يطاله النَّسخ ،هلذا مل يرد لفظ الدِّ ين يف القرآن
الکريم إال بصيغة املفرد ومل يرد قط بصيغة اجلمع.

فالدِّ ين واحدٌ وال يقبل الکثرة ،وحقيقته «التَّسليم هلل تعاىل» صاحب السلطة واحلاکمية
وکل أ َّمة قد دعيت هلذه احلقيقةٌّ ،
واخللق والربوبيةُّ ،
کل حسب قدرهتا واستعدادها.
ْ ُ ْ َّ
ويمکننا أن نؤکِّد ذلك من خالل اإلمعان يف اآليات القرآنية{ :إ ِ ِن
الك ُم إِل ِلِ
َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ
أمر أل تعبدوا إِل إِياه} (سورة يوسف.)40/
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َ
ادل ُ
القيم{ذل َِك ِّ
ين ْ َ ِّ ُ
ووصفت بعض اآليات التوحيد بالدِّ ين

القيم}(التوبة،35:

يوسف ،40:الروم ،)30:فإذا کان التسليم للحق تعالی ونفي التَّسليم لغريه هو الدِّ ين القيم،
َ َ ََْ
ْ َ
َّ َ َ
إذ ًا فيجب أن يبقی بالقوة نفسها يف مجيع العصور {ف ِط َرت اهللِ ال ِت فط َر انلَّاس عليها
َ َْ َ َْ
َٰ َ ِّ
َُّْ
َّ
ويتلخص الدِّ ين القيم الثابت
ق اهللِ ذل ِك ادلين القي ِم}(سورة الروم)30/
ل تب ِديل ِلل ِ
بالتوحيد يف العبادة.
ما هي َّ
الشريعة؟

ِّ
َّ
يعة»و«الشعة» يقال للطريق املوصل إىل املاء ،والقرآن الکريم بعد ما يؤکِّد
«الش

الشائع واملناهج.
الشائع ووجود َّ
وحدة الدِّ ين يشري إىل تعدُّ د َّ
واملراد بالرشائع:

التعاليم العلم ّية واألخالق ّية التي تن ِّظم عالقات اإلنسان الفرد ّية واالجتامع ّية ،وحتدِّ د

مسؤول ّية اإلنسان أمام اهلل والنَّاس.

والسبب يف اختالف الرشائع هو االختالف يف االستعدادات والقدرات والظروف
َّ
ٔ
الشيعة وحرام ًا يف رشيعة
املختلفة احلاکمة يف الناس ،هلذا نجد
الشي حالالً يف هذه َّ

أخری.

وعلی هذا تنسخ الرشائع ،لکن النَّسخ ال ينال مجيع التعاليم العلمية واألخالقية
الزمان واإلمکانات واختالف ال ٌّظروف.
َّ
للشيعة ،وإنام ينسخ القسم املالزم لتطور َّ
ُ ٍّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ً ْ َ ً
شعة َومِنهاجا}
رصح القرآن الکريم باختالف الرشائع {ل ِك جعلنا مِنكم ِ
وقد َّ
(املائدة.)47:
الدِّين دين اإلسالم فقط:

َْ
ْ ْ َ ُ
َّ ِّ
السلم}
حرصت بعض اآليات الدِّ ين يف اإلسالم قال تعاىل{ :إِن ادلين عِند اهللِ ِ
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مستمرة
(آل عمران ،)19/واآلية ليست ناظرة إىل عرص الرسول eفقط ،بل هي حقيقة
ّ
حمم ٍد eقبل والدته
يف مجيع العصور؛ فلذا نرى األنبياء السابقني ِّ
يبشون بقدوم النبي َّ
وبعثته.
فإذا کان الدِّ ين واحد والرشائع متعددة ،فيکون معنى الدِّ ين هو العقائد التوحيد ّية

واملعارف اإلهل ّية التي ُدعي مجيع األنبياء إىل تبليغها ،وسيکون حمورها التَّسليم هلل تعاىل

وعدم عبادة أو إطاعة غريه.
ْ
َ َ ْ ََْ َ َْ ْ ْ َ
ً ََ ْ ََُْ ُْ َُ
خ َرة ِ م َِن
السل ِم دِينا فلن يقبل مِنه َوهو ِف ال ِ
ْ آية آخری تقول{ :ومن يبت ِغ غي ِ
َ
الاس َ
ين} (آلعمران.)85/
ِ ِ

وهذا احلکم ال خيتص أيض ًا بعرص الرسول ،eوإنّام يرسي إىل مجيع العصور ،فلذا
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ًّ َ َ َ ْ َ ًّ
أکَّد القرآن الکريم َّ
صانِيا
أن إبراهيم gکان مسل ًام {ما كن إِبراهِيم يهودِيا ول ن
ْ
َ
َ َٰ ْ َ َ َ ً
يفا ُم ْسل ًما َو َما ك َن م َِن ال ُم ْشك َ
ِني} (آلعمران.)67/
ِ
ول ِ
كن كن حنِ
ِ
ينية
القراءات الثالث
ّ
للتعد ّ
دية ال ِّد ّ

التَّعدُّ د ّية الدِّ ين ّية حتمل تفسريات وقراءات متعدّ دة ،وما مل نتناوهلا واحدة واحدة ال

يمکننا أن نحکم هلا أو ضدها.

1ـ َّ
دية الدِّين ّية السلوک ّية:
الت ُّ
عد ّ

وتعني َّ
أن مجيع أتباع األديان(حسب تعبري املن ّظرين) أو الرشائع (يف ضوء تعبرينا)،

يتحمل
قادرون عىل العيش بعضهم إىل البعض اآلخر علی أساس املشرتکات ،وأن
َّ
أحدهم اآلخر.

ونحن ال ننکر وجود املشرتکات بني الرشائع الکربی (اليهود ّية واملسيح ّية واإلسالم)
کام َّ
أن هناك اختالف ًا بينها.
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َّ
والشيعة ،وقد دعا القرآن الکريم
إن التَّعدُّ دية هبذه القراءة يقبلها العقل والدِّ ين َّ
أهل الکتاب إىل حياة مساملة حتت خيمة التَّوحيد ،ألنَّه ٌ
أصل مشرتك بني مجيع الرشائع
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
َ ََ
اب تعالوا إ ِ ٰ
ل كِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم أل نعبد إِل اهلل ول
الساموية {قل يا أهل الكِت ِ
ََّ
َ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َُ
ُ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً ْ َ ً ْ ُ
ون اهللِ فإِن تولوا فقولوا اشهدوا بِأنا
شك ب ِ ِه شيئا ول يت ِخذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ن ِ
ُ ْ ُ َ
مسلِمون} (آلعمران.)64/
واالعرتاف بحقوق أهل الکتاب ال يعني اجلزم بفوزهم ونجاهتم؛ َّ
ألن القض ّية
اجتامعي يف احلياة الدِّ ين ّية حفاظ ًا علی الکرامة اإلنسان ّية ،وقد اعرتف
مرتبطة بسلوك
ّ

اإلسالمي (الذي يرتکز علی الکتاب والسنّة) بأهل الکتاب ودعا إىل احرتام
الفقه
ّ
حقوقهم بام ال مزيد عليه ،ففي کتب الفقه فصل خاص عن أهل الذ ّمة ورشوطها ،وهو
يعکس مدى تعاطف اإلسالم مع هذه الرشائع االجتامع ّية.

يتجول يف شوارع املدينة رأى رج ً
ال
وهنا نذكر مثاالً :عندما کان اإلمام عيلg
َّ

نرصاين ،فأجاب اإلمام:e
أعمی يستعطي النَّاس ،فسأل ما هذا؟ فقيل :رجل
ّ
«استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال»(((.

وهو الذي قال َّ
بأن النَّاس «صنفان إما أخ لك في الدِّ ين أو نظير لك في الخلق»(((،

لک ّن بعض دعاة التَّعدُّ دية الدِّ ينية يرفضون هذه القراءة ،ويعتربوهنا خارجة عن املوضوع.
ِّ
2ـ َّ
املخلصة:
دية الدِّين ّية
الت ُّ
عد ّ

ومعناهاَّ ،
توفرها مجيع الرشائع يف مجيع العصور ،فيقولون
والسعادة ُّ
أن اخلالص َّ

يکفي يف سعادة اإلنسان أن يؤمن باهلل ،وأن يلتزم يف حياته واحدة من الرشائع وتعاليمها.
فيکفي لإلنسان أن يعبد اهلل ،وأن ينتسب ألحد األديان السامو ّية النَّازلة منه تعاىل،

((( التهذيب ،الطويس ،ج ،6ص.293
((( هنج البالغة ،ج ،3ص.84
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وأن يعمل بأوامرها ،أما شکل هذه األوامر فال أمهية له.

ويتبنّى هذه الفکرة ٌ
(لبناين) -لديه سلسلة کتب عن اإلمام
کل من جورج جرداق
ّ

املسيحي املعروف
اللبناين
عيل gتويف عام 2014م -وجربان خليل جربان الکاتب
ّ
ّ
وآخرون.

للنبوات ،نستطيع أن نناقش هذا
يف ضوء هذا التَّفسري ،ومن خالل املسار الت
َّارخيي ّ
ّ
التَّفسري ال َّثاين للتعدّ د ّية الدِّ ين ّية بالتايل:

إن القول بخلود واستمرارية ِّ
َّ 1.
کل رشيعة يفيض إىل إلغاء فائدة ترشيع الرشائع
املتعدّ دة ،وإرسال الرسل املحور ّيني ،وسوف ال نجني من ذلك شيئ ًا سوی التشويش

ّ
وبث الفرقة.

السعادة اتّباع أ َّية رشيعة ،فلامذا حتدّ د مسؤول ّية ِّ
نبي
کل ّ
2.إذا قلنا يکفي يف حتقيق َّ
النبي اآلخر.
بمجيء
ّ

3.إذا کانت ُّ
کل الرشائع خالدة فال موجب لنسخ األحکام ،ولو بشکل إمجا ّيل ،وملا
َّ
َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َْ ُ
حل لك ْم بعض الِي ح ِّرم عليك ْم}(آل عمران.)50/
قال املسيح{ :و ِل ِ
4.تتو ّقف حياة اإلنسان يف اآلخرة عىل عقيدة صحيحة وعمل صالح ،وحت ّققهام

موجب للثواب .وهنا نسأل :کيف يمکن للتضا ّد يف العقيدة أو العمل بحکمني متضا ّدين

أن يضمن احلياة املعنو ّية لإلنسان؟! وکيف يسعد اإلنسان يف الدارين بتبنّي التوحيد عىل

الرب أو جتنّب اخلمر والربا مع اإلدمان وأكل الربا؟!
مجيع األصعدة مع اإليامن بتثليث ّ
5.لو أعرضنا عن ِّ
کل ما سبقَّ ،
السعادة التي تو ّفرها هذه األديان ستکون
فإن واقع ّية َّ

مرشوطة بعدم حتريفها ،فهل هذا الرشط صادق يف الرشائع السابقة؟

مع َّ
أن اإلنجيل سجل لتاريخ حياة املسيح- ،وليس اإلنجيل احلا ّيل کتاب املسيح أو
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خطاباته -وقد کتبه بعض تالمذتهّ ،
فکل واحد من األناجيل األربعة:
انجيل متّی :وجه خطابه لليهود -استشهد بالتوراة.
الروماين.
انجيل مرقس:
ّ

يوناين -خاطب اليونان ّيني.
انجيل لوقا:طبيب
ّ

زبدي أحد تالمذة (املسيح اليسوع) الذي الزموه
انجيل يوحنّا :يوحنّا بن
ّ
خاطب املسيحية لتقوية إيامهنم.خاص وذکر صلبه ودفنه وعروجه للسامء.
ضبط حياة املسيح بشکل
ّ

وکذلك التوراة احلال ّية ُقرئت وکُتبت عىل يد أحد ح ّفاظ التوراة يف زمان نوبخت نرص

بعد اختفاء النسخة األصل ّية.

تعرضت بعد مرور سبع مائة سنة للتحريف ،واشتملت علی
وهذه النسخة احلال ّية ّ

أحکام ونصوص ختالف العقل.

3ـ َّ
دية الدِّين ّية املعرف ّية:
الت ُّ
عد ّ

ومعناها ّ
السبب يف تعدّ ده إىل الفهم املختلف لألنبياء
أن الدِّ ين واحد واقع ًا ،ويعود َّ

اإلهل ّيني.

وخالصة هذا التَّفسريَّ :
إن هناك حقيقة اسمها اإلرشاق متكّن األنبياء من االتصال

بالوجود وشهود وإدراك اهلل بدون واسطة.

ويعبون عن هذه العملية بالتجربة الدِّ ينية غري َّ
أن التَّعدُّ دية الدِّ ينية هلا عالقة بفهم
ِّ

األنبياء ،وهناك عوامل متعددة لوجود االختالف يف الفهم بينهم (الثقافة ،اللغة،
اجلسمي.)..
التاريخ ،الوضع
ّ
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وبعبارة أخرىَّ :
إن اتصال األنبياء هبذا املوجود املجهول ،أو الشعور باالرتکاز مطلق ًا

إىل موجود متعال حقيقة واحدة وال تستبطن الکثرة ،لکن حيصل االختالف عندما يراد

لغوي!
التعبري عن هذه احلقيقة وص ّبها يف قالب
ّ

مؤسيس هذه النظر ّية من قبيل (جون
وهذا التَّفسري -ظاهر ًا -هو املقصود من قبل
ّ

واملنظرين هلا (الفلسفة الدِّ ين ّية) ،واملدافعني عنها من قبيل (عبدالکريم رسوش)
هيك)،
ّ
يف کتابه (رصاط هاي مستقيم).

نقد هذا التفسير َّ
دية الدِّين ّية املعرف ّية):
(الت ُّ
عد ّ

1.إذا مل يتمکن أحد من الوصول إىل احلقيقةّ ،
وکل شخص ينظر إليها بمنظاره

اخلاص ،فيجب أن نقول:
ّ

َّ
إن مجيع الرشائع أو األديان ستکون "طرق ًا" غري مستقيمة ،ومعارف غري ثابتة،
وتفاسري قلقة من شهود احلقيقة ،وهو يؤدي إىل التخبط دائ ًام يف بحر اجلهل ،والتيه يف

ضالله إىل يوم يبعثون.

فحينئذ نقول :ال فرق بني اليهود ّية واملسيح ّية واإلسالم واألديان األخری مثل
البوذ ّية واهلندوس ّية ،بل حتى املذاهب اإلحلاد ّية مثل املاد ّية والواقع ّية احلديثة؛ َّ
ألن
خمي ًا يف اختيار
اجلميع يشرتکون يف رسم صورة خاطئة للوجود ،وعليه سيکون اإلنسان ّ

تثليث املسيح ّية أو توحيد اإلسالم أو ألوه ّية برامها وبوذا.

وهذا التَّفسري يعکس وجود أزمة فکر ّية لدى صاحب هذه النظرية.

2.لو فرضنا صحة هذه النَّظر ّيةَّ ،
ستختص بالتعاليم واملعارف العقائد ّية
فإن التَّعدُّ د ّية
ّ

کالتوحيد والتثليث ،واجلرب واالختيار ،والتنزيه والتجسيم ،وال تشمل األحکام العمل ّية
واألخالق ّية.
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وبعبارة أخرىَّ :
إن النصوص العقائد ّية تشتمل عىل جنبة خرب ّية ،وتقول اهلل واحد أو

اهلل ثالثة ...وهکذا بق ّية املسائل العقائد ّية األخری ،بينام النُّصوص يف التعاليم العملية
ّ
واألخالقية إنشائية من قبيل :افعل وال تفعل مث ً
صلُ ،صم ،ال ترشب اخلمر...ال
فکيف هلذه النُّصوص اإلنشائية أن ترتبط بالتجربة الدِّ ينية لألنبياء فيختلفون يف التَّعبري

عنها من خالل القوالب اللفظية.

3.لو افرتضنا َّ
أن القضايا العقائدية انعکاس ملا يفهمه األنبياء من التجربة الدِّ ين ّية،

فکيف يکون لإلرشاق والعالقة بالوجود املطلقة نتائج متناقضة ،أحد األنبياء يدعو

للتوحيد واآلخر للتثليث؟

يقول أحد دعاة التَّعدُّ دية الدِّ ينية املعرفية وهو عبدالکريم رسوش يف کتابه رصاط هاي

مستقيم:
َّ ُّ
َّ َ
عددية يف العامل هو اهلل ،واهلل هو الذي أرسل أنبياء خمتلفني،
"إن ّأول من بذر بذور الت
َّ
َّ
ً
ّ
ّ
کل لسان وذهن تفسيرا
عیل
وجعل
جمتمع،
إىل
واحد
کل
وأرسل
بشکل،
واحد
لکل
فتجل
ٍ
ِ
ِ
ُ
ً
َ
َ
ّ
ّ
ّ
خاصا ،وهبذا الشکل أجج بوتقة التعددية"(((.

َّ
إن إحدى مشکالت التَّعدُّ د ّية الدِّ ين ّية املعرف ّية هو وجود التناقض يف دعوات األنبياء
أن املسيح دعا إىل التثليث) ،وطاملا اخفقوا يف ِّ
(ألهنم يعتقدون َّ
حل هذه األزمة.
إضافة إىل َّ
أن هذا التَّفسري يتنافی مع قولنا بعصمة األنبياء يف تل ّقي الوحي ويف تبليغه.

وأيض ًاَّ ،
إن التَّسليم به يلزم منه نقض الغرض يف بعثة األنبياء هلداية البرش وإخراجهم

من الظلامت إىل النُّور.

((( رصاطهاي مستقيم ،عبد الكريم رسوش ،ص.18
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الخاتمة:

ْ
إن كان املراد من التعدد ّية الدين ّية هو التعدد ّية الدين ّية السلوكية فال حمذور يف ذلك
ويمكن قبوله ،إال َّ
يروج لفكرة التعدد ّية الدين ّية ،بل يقول
أن هذا املعنى ال يقول به من ّ
بالتعدّ د ّية الدين ّية املخ ِّلصة أو التعدّ د ّية الدين ّية املعرف ّية ،وهذا ال يمكن قبوله -هبذين
التفسريين للتعدّ د ّية الدين ّية -لتعارضه مع املس ّلامت الدين ّية التي أرشنا إليها ضمن
البحث.

رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

62

سإلا ر
ف
وظنملا ي ةينيِّدلا ةّيدّدعتلا

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

هل َّ
حث اإلسالم على العزلة أم على
االجتماع؟
علي طالق
الشيخ حسن
ّ

ّ
الملخص:

تعرض الكاتب يف بحثه املخترص إىل نظر اإلسالم يف مسألة العزلة
ّ
واالجتامع ،فبعد ذكره ملعنى العزلة ذكر أد ّلة الذاهبني إىل أفضل ّية

العزلة وأجاب عنها ،ثم استنتج من اآليات والروايات ّ
أن العزلة هلا
ثالثة أقسام ،الوجوب واالستحباب واحلرمة.

64

ا ىلعمأ ةلزعلا ىلع مالسإلا َّثح له

المقدمة

جمرد طقوس جوفاء ،خالية من خمتلف األبعاد
مل يكن اإلسالم يوم ًا من األيام َّ
االجتامع ّية والسياس ّية واألخالق ّية والفكر ّية ،بل َّ
إن اإلسالم وأحكامه جاءت لتغ ّطي

مجيع مناحي احلياة ،وتصوغ اإلنسان الصياغ َة التي أرادهتا له السامء ،بعيد ًا عن جتارب
األرض التي تتقاذفه يمين ًا وشامالً.
وأهم ما حرصت عليه رساالت األنبياء ،وجهود األولياء ال َّطاهرين ،هو أن تُربز
ُّ

اإلسالم يف رؤيته ،ومفاهيمه بصورة نق َّية ،بعيدة عن َّ
الشوائب واالستحسانات التي قد
ُلحق به من ِق َبل املنتمني إليه فض ً
ال عن غري املنتمني إليه.
ت َ
امتحن اإلسالم ببعض املواقف التي حاولت أن ت ِ
ِ
ُبعدَ اإلسالم عن موقعه
وقد

الراقي،
اإلسالمي
لريس َم معامل املجتمع
الذي ُأريدَ له أن َّ
ّ
ّ
يتبوأ ُه ،ويرتقي صهوتهُ ،
والسيايس ،وكانت إحدى تلك املحاوالت التي
االجتامعي
ويؤسس إىل رؤيته ونظامه
ّ
ِّ
ّ

مرت بمراحل متعدِّ دة منذ بدء الدعوة إىل زماننا هذا ،هو فصل اإلسالم عن حركته
َّ
والسياس ّية ،وجعله منهج ًا يؤ ِّطر إىل قضايا شخص ّية منعزلة عن املجتمع
االجتامع ّية ِّ
وإدارته.

بشكل ٍ
ٍ
كبري هي مسألة العزلة واالعتزال،
وج هلا
من هنا :كان أحد تلك املفاهيم التي ُر َّ

وصاغ البعض عىل أساسها رؤيتة يف مسألة السري والسلوك.

حث اإلسالم عىل العزلة أم عىل االجتامع ،وهل َّ
فهل َّ
أن األصل األصيل يف اإلسالم

هو العزلة أو االجتامع ،أم األمر بني األمرين؟

الصفحات ،لنرى هل تُعترب العزلة عن النَّاس
هذا ما نريد أن نقف عليه يف هذه َّ
واملجتمع داخلة ضمن دائرة االستحباب ،أم َّ
أن االستحباب يكمن يف االجتامع والعمل،

والكالم يف عدة نقاط:
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النقطة األولى :أبحاث العزلة

إن موضوع العزلة واالعتزال ي ُب ُ
َّ
حث من زوايا متعددة:

فتارة ُيبحث من ناحية نفس ّية :ويدرس فيه علامء النَّفس جمموع ًة من اآلثار
ويتطرق
النفس ّية التي قد ترتتب عىل مسألة العزلة ،وتارة ُيبحث من ناحية اجتامع ّية:
َّ

علام ُء االجتامع إىل اآلثار االجتامع ّية التي ترتتب عىل مسألة العزلة يف ميادين العمل
واألرسة.

بالتعرض إىل امللكات
وقد بحثها علام ُء األخالق أيض ًا من زاوية أخالقية؛ وذلك
َّ

جراء العزلة ،وأين تقع مسألة العزلة يف
والسجايا األخالق ّية التي حيصل عليها اإلنسان من َّ
َّ

السري والسلوك إىل اهلل سبحانه وتعاىل؟
مراحل َّ

تطرق إليها يف أبواب
تطرق العلام ُء إىل بحث العزلة يف مواطن متعددة ،فبعضهم َّ
وقد َّ
ِ
خاص ًا مستوعب ًا
تطرق إليها يف باب الصمت((( ،والبعض أفرد هلا بحث ًا ّ
العرشة ،والبعض َّ

خاص يتناول مسألة العزلة وما يرتبط
البعض بكتابة كتاب
ألغلب مطالبه ((( ،وتر َّقى
ُ
ٍّ
ٍ
ثمرات وفوائد أخالق ّية(((.
هبا من
تعريف العزلة:

َّأما يف اللغ ًةَّ :
نحاه
فإن العزل بمعنى التنح ّية واإلمالة ،تقول :عزل اإلنسان َّ
الشء ،إذا َّ

يف جانب(((.

وأما اصطالح ًا :فقد فر َّقوا بني العزلة االجتامع ّية والوحدة:
ّ

اخلميني .346
((( انظر :جنود العقل واجلهل ،اإلمام
ّ
الكاشاين ،ج
املحجة البيضاء ،الشيخ حمسن الفيض
((( انظر:
ّ
ّ
البغدادي.
حممد بن عبيد
ّ
((( احلافظ أيب بكر عبد اهلل بن ّ
((( معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،ص  ،742ط دار إحياء الرتاث العريب ـ .2008
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فالبعض يعتقد َّأنام معنيان مرتادفان ،واحلقيقة َّ
أن أحدمها خيتلف عن اآلخر:

االجتامعي
شخيص بالفجوة بني املستويات املرغوبة لالتصال
فالوحدة :هي شعور
ّ
ّ
َّ
االجتامعي.
الفعيل لالتصال
للشخص واملستوى
ّ
ّ

موضوعي لعدد االتصاالت التي لدى النَّاس .إنَّه
والعزلة االجتامعية :هي مقياس
ّ
يتع َّلق بكمية العالقات وليس جودهتا؛ فقد خيتار األشخاص احلصول عىل عدد صغري

من جهات االتصال(((.

النقطة الثانية :أدلة القائلين بأفضيلة العزلة على االجتماع

قد ُي ُّ
ستدل عىل أفضلية العزلة يف اإلسالم ،وتقديمها عىل االجتامع ،بمجموعة من
ُّ
احلث عىل اعتزال النَّاس واجتناب معارشهتم.
والرواياتُ ،يفهم منها
اآليات ِّ
والروايات التي ُاستدل هبا عىل املدّ عى:
ونقف وقفة مع دالالت هذه اآليات ِّ

الدليل األول :اآلية املباركة يف سورة الکهف:

ْ ََْ ُ ُ
َ
والتي وردت يف قصة أصحاب الكهف ،قال اهللَ :a
{و إ ِ ِذ اع
ت لُموه ْم َو ما
َ َْ
َ ْ ُ ُ َ َّ
َ ْ َ ْ
َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ ِّ َّ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ ُ
ُ
يعبد ون إ ِل اهلل فأ و وا إ ِل الكه ِف ينش لكم ر بكم من رحتِ ِه و يهيئ لكم
ِّ ْ َ ْ ُ ِّ ْ َ ً
من أ م ِر كم مرفقا } (الكهف.)16/

وتقريب االستدالل هبذه اآلية:
ْ
َ
َ ْ َ ْ
أوالًَّ :
إن يف اآلية صيغة أمر {فأ ُووا إِل الكه ِف} ،وصيغة األمر كام ُق َّرر يف علم
تدل عىل الوجوب وإ َّما ُّ
األصول إ َّما ُّ
تدل عىل االستحباب ،وال أقل من داللتها

عىل االستحباب يف اآلية املباركة ،فاآلية ُّ
تدل عىل استحباب العزلة واالبتعاد عن

(1)https://www.ageuk.org.uk/our-impact/policy-research/loneliness-research-and-resources/
loneliness-isolation-understanding-the-difference-why-it-matters/
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املجتمع.

وأن يذهبوا إىل الكهفَّ ،
أن يعتزلوا قومهم ْ
إن اآلية حت ُّثهم عىل ْ
ثاني ًاَّ :
وأن يف ذهاهبم اىل

الكهف رمحة ونعمة سيم ُّن اهلل هبا عليهم.

وعليه فاعتزال النَّاس َّ
والذهاب إىل الكهوف والصوامع من األمور التي تنرش الرمحة؛
فضل الدِّ ين يف نظر املستد ِّلني العزل َة عىل االجتامع.
لذلك َّ
واجلواب عىل هذا االستدالل:

َّ
إن خطاب املتك َّلم يف اآلية املباركة مل يكن خطاب اهلل aإليهم ،وإنام كان اخلطاب
مقول ٍ
قول ،فهو كالم بعضهم لبعضهم ،أو كالم رئيسهم ويسمى متليخا(((.
وعليه فال تكون صيغة األمر صادر ًة من اهلل سبحانه لنحملها عىل استحباب العزلة

وأفضل ّيتها عىل االجتامع.

ولكن قد يقال يف املقام:

إنَّه وإن كان خطاب املتك ِّلم صادر ًا من أحدهم ومل يكن صادر ًا من اهلل ،dإال َّ
أن

القرآن الكريم كان يف مقام املدح لفعلهم ومل يكن يف مقام ذ ِّمهم ،فنستفيد إذن أفضلية

العزلة عىل االجتامع.

ويرد عىل هذا الكالم:

أوالًَّ :
إن االعتزال مل يكن هروب ًا من املسؤولية:

َّ
فإن اعتزال أصحاب الكهف ملجتمعهم ،مل يكن هروب ًا من املسؤولية التي كانت

ملقا ًة عىل عاتقهم ،وإنَّام اختذوا خيار االعتزال بعد أن جاهدوا ،ووقفوا وأعلنوا دعوة
وتعرضوا لصنوف اآلالم والتَّعذيب ،حينذاك ،آثروا العزلة صون ًا لدمائهم
التَّوحيد،
َّ
الطربيس ،ذيل اآلية الكريمة.
((( جممع البيان ،الشيخ الفضل بن احلسن
ّ
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وحفظ ًا ألرواحهم.

آخر من اجلهاد واجهووه؛ َّ
فإن تركهم أهاليهم
وإذا ما نظرنا ملسألة اعتزاهلم ،فإنَّه نو ٍع َ
وراء ظهورهم ،وااللتجاء إىل كهف ُوصف بظلمته املخيفة ،كان ذلك جهاد ًا آخر آثروه

عىل إعالهنم الكفر واالستسالم للطاغوت.

لتحمل الصعاب يف نرش الدين ،واألمر باملعروف
اجتامعي بليغ،
ويف هذا درس
ُّ
ّ
ِ
ِ
ِ
أح ِدكُم
جل َب َل ل َيت َع َّبدَ فيهَ « :-ل َص ُبر َ
َّبي  -ل َر ُج ٍل أرا َد ا َ
والنهي عن املنكر ،فقد ورد عن الن ّ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
كر ُه في َب ِ
عين َسنَ ًة»(((.
عض َمواط ِن اإلسال ِم َخ ٌير من عبا َدته خالي ًا أر َب َ
سا َع ًة َعلى ما َي َ
املر يف سبيل الدين:
ثاني ًا :اخليار ّ

املر منه من أجل ْ
ّ
أن يظفروا بدينهم ،وهذا النوع
إن هؤالء كانوا بني خيارين ،اختاروا ّ

نبي اهلل يوسف اختياره
من املواقف التي ُيمتحن فيها اإلنسان املؤمن ،وقد ورد يف قصة ّ
َ َ ِّ ِّ ْ ُ َ َ ُّ َ َّ َّ َ ْ ُ َ
السجن عىل ما كان نسوة املدينة يدعونه إليه{ :قال رب السجن أحب إِل مِما يدعون ِن
َ
إ ِ ْل ِه} (يوسف.((()33/
َّبي ،eاعتزل قريش وهاجر إىل املدينة ،ملا وصل إليه من عدم الفائدة يف دعوة
والن ّ
هؤالءَّ ،
التبة مل تعد صاحلة ،ولكن فعل ذلك بعد أن بذل جهده واتعب نفسه ثالث
وأن ُّ

عرشة سنة.

ثالث ًاَّ :
التعرض إىل مسألة
إن اآلية يف مقام بيان اعتزال املؤمنني للكفار :ومل تكن بصدد َّ

الريشهري ،احلديث .13036
حممد
ّ
((( ميزان احلكمة ،الشيخ ّ
كون ٍّ
ألن محلها عىل باهبا يلزم منه الزم فاسد ،وهو ُ
((( صيغة التفضيل هنا أتت عىل غري باهباَّ ،
كل من السجن
أحب إ َّيل من
الصحة ّ
جمرد االختيار ،كقولكَّ :
وما يدعونه إليه أمر ًا حمبوب ًا ،وهذا فاسد قطع ًا ،وإنّام املقصود هنا َّ
حممد جواد
املرض ،أي َّأن اختار ِّ
الصحة عىل املرض لو خريتني( .تفسري الكاشف ،ج ،4ص ،309الشيخ ّ
مغنية .ذيل اآلية املباركة).
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ٍ
بشكل مطلق ولو كانت العزلة عن املؤمنني ،خصوص ًا إذا ما محلنا االستثناء هنا
العزلة
ّصالَّ ،
فإن االستثناء هنا لو كان مت ً
عىل االستنثاء املنقطع دون املتّصل(((؛ َّ
فإن االعتزال

سيكون عن املرشكني الذين يعبدون األصنام ويعبدون اهلل ،بينام لو محلنا االستثناء عىل
ْ ََُُْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ون إ َّل َ
َ
اهلل} ،فسيكون االعتزال عن الوثنيني،
املنقطع {وإ ِ ِذ اعتلموهم وما يعبد ِ
الذين كانوا ال يؤمنون بوجود اهلل.d
ومعارشة الك َّفار مل يكن فيها هدف إال هدايتهم هلل ،dولكن مل جيد أصحاب

أي تقدّ م يف دعوهتم ،فآثروا االعتزال عىل االنحراف.
الكهف َّ

إن هذه اآلية املباركة ال ُّ
املتحصلةَّ :
بأي نحو من األنحاء عىل أفضل ّية
والنتيجة
تدل ِّ
َّ

العزلة عىل االجتامع.

الدليل الثاني :اآلية املباركة يف سورة مريم:

َ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ َّ
ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون اهللِ وأدعو ر ِب عس أل
تلكم وما تدعون مِن د ِ
وهي قوله تعاىل{ :وأع ِ
َ ََْ َُ ْ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ّ َ ً َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ون اهللِ وهبنا ل إِسحاق
أكون بِدعءِ رب ش ِقيا * فلما اعتلهم وما يعبدون مِن د ِ
َ َْ ُ َ َ ُ ً َِ َ َْ َ ً َ َ ََْ َُ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ َُ ْ َ َ ْ َ ً
ويعقوب وكال جعلنا نبِيا * ووهبنا لهم مِن رحتِنا وجعلنا لهم ل ِسان ِصد ٍق علِيا *
َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ ً َ ً
َ ْ
ْ َ
اذ ُك ْ
اب ُموس إِنه كن ملصا َوكن َرسوال نبِيا} (سورة مريم.)48/
ِت
ك
ال
ف
ر
و
ِ
ِ
إن هذه اآلية فيها ٌّ
فقالوا َّ
حث عىل العزلة.

والکالم يف هذه اآلية كسابقتها ؛ َّ
نبي اهلل إبراهيم gاعتزل قومه ّملا آيس من
فإن ّ

عوضه اهلل عن اعتزاله هلم بأوالد صلحاء ،يؤنسون وحشته(((.
فلم أن اعتزهلمَّ ،
هدايتهمَّ ،

الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ذيل اآلية املباركة .
حممد حسني
ّ
((( الس ّيد ّ
الطربيس ،جممع البيان ،ذيل اآلية املباركة.
((( الفضل بن احلسن
ّ
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ّ
املتكثرة
الدليل الثالث :الروايات

والتي تك ّثرت بشكل كبري((( :منها عىل سبيل املثال ما ورد عن أمري املؤمنني:g
ّاس َسلِ َم ِمن َش ِّر ِهم»(((.
«م ِن اع َتز ََل الن َ
َ
والر ُّد الكيل عىل هذه الدعوة:

أوالًَّ :
إن يف االعتزال تعطي ً
ال للقوى اإلهل ّية الكريمة التي أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان،
فتعب عن غاية اجلهل ،وتو ّلد الكثري من املفاسد ،واليمكن أن تكون نتيجة للخوف من
ّ

احلق [العبارة غري واضحة]  ..فاخللوة التي يذكرها أهل املعرفة ،ال تعني العزلة واعتزال

النَّاس يف األصل ،بل املراد منها هو عزل القلب عن االنشغال بغري احلق.

أجل قد ال يتح َّقق ذلك -أحيان ًا -إال بمرتبة من االعتزال وترك االختالط ،ولكن
أمر راجح عق ً
ال ورشع ًا(((.
هذا أيض ًا ليس من الرهبان ّية ،بل هو ٌ
ثاني ًا :احلرمان من املعارف والعلوم:

فإن تع ُّلم املعارف اإلهلية إنّام حيصل باالجتامع والتل ّقي املبارش ،كام َّ
َّ
أن الكثري من

العلوم والتجارب التي حيصل عليها اإلنسان ال تتأتّى إال باملعارشة.
َ
وعليه "فيف العزلة حرمان من الكثير من املعارف والعلوم ،كما ّأن خدمة اخللق -وهي
من أفضل الطاعات والقربات -حتصل عادة من خالل املعاشرة"(((.

الريشهري يف كتاب ميزان احلكمة يف مادة :العزالة.
حممد
ّ
((( وقد اوردها الشيخ ّ
الريشهري ،ج  ،6ص  ،18مادة العزلة.
حممد
ّ
((( ميزان احلكمة ،الشيخ ّ
اخلميني ،ص .296
((( جنود اجلهل والعقل ،اإلمام
ّ
اخلميني مسالة اختيار العزلة من
فصل اإلمام
((( جنود اجلهل والعقل ،االمام
اخلميني ،ص  .346نعم ّ
ّ
ّ
عدمها بحسب مراحل السري والسلوك .
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ثالث ًاَّ :
إن يف املعارشة واالجتامع رياضة للنفس:

بتحمل األذى من النَّاس ،والصرب عىل
وذلك ملا يف املعارشة من كرس للنَّفس ،وذلك
ُّ
اإلخوان ،ومداراهتم ،واكتشاف ملكات النفس وبواطنهاَّ ،
فإن كثري ًا من الصفات التي

ترتسخ يف باطن اإلنسان ،ال تظهر لنفسه فض ً
ال عن غريه إال باملعارشة.
قد ّ
رابع ًا :ما ّ
حث اهلل عليه من أعامل عباد ّية اجتامع ّية:

فقد ح ّثت اآليات املباركة والروايات بشكل كبري جد ًا عىل معارشة الناس ،وتشييع

املوتى ،والصالة مجاعة ،وعيادة املرىض ،ملا فيه من اخلري الكثري وبناء جمتمع صالح.

الروايات اجلوانب االجتامع ّية ملجموعة من العبادات ،منها مث ً
ال ما ورد يف
وقد ب ّينت ِّ

الرضا:g
فضل صالة اجلامعة؛ فعن اإلما ُم ِّ
يكون اإلخالص والتَّوحيدُ واإلسالم ِ
ِ ِ
والعبا َد ُة ل َّل ِه َّإل
الجما َع ُة لِئ َّل
َ
ُ
«إنّما ُجع َلت َ
ُ
ِ
الش ِ
ِ
رق والغ ِ
إظهار ِه ُح ّج ًة على ِ
أهل َّ
َرب ل َّل ِه َوحدَ ُه،
ألن في
ظاهر ًا َمكشوف ًا َمشهور ًا؛ َّ
كون المنافِ ُق والمست ِ
ِ
ف ُم َؤ ِّدي ًا لِما أ َق َّر ِبه ُي ِ
َخ ُّ
هادات
ُون َش
ُ
والمرا َق َب َة ،ولِ َيك َ
ظه ُر اإلسال َم ُ
ُ
ول َي َ ُ
ِ ِ
ِ
الناس باإلسال ِم ِ
بعض ِهم لِ َب ٍ
ِ
المسا َعدَ ِة على البِ ِّر والتَّقوى،
عض جائ َز ًة ُممكنَ ًةَ ،مع ما فيه م َن ُ
عاصي ِ
كثير ِمن م ِ
َّجر عن ٍ
والز ِ
اللهَ.(((»a
َ
النتيجة:

اتّضح من اآليات والروايات َّ
أن العزلة بالنحو الذي يدّ عيه أصحاهبا مرفوضة وغري

حم ّبذة يف اإلسالم.

((( ميزان احلكمة ،الشيخ الريشهري ،صالة اجلامعه ،احلديث .10877
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النقطة الثالثة :مراد اإلسالم من العزلة ،ولماذا وردت روايات كثيرة
عن العزلة؟

ٍ
ٍ
واجلوابَّ :
بشكل مطلق؛
بشكل مطلق ،وليست مقبولة
إن العزلة ليست مرفوضة

حمرمة ،وقد تكون مستح ّبة.
فقد تكون العزلة واجبة وقد تكون ّ

الواجبة :عزلة أهل املعايص واملنكرات ،واالبتعاد عنهم إال بمقدار دعوهتم ،ويظهر
َ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ً
ذلك من قوله تبارك وتعاىل يف خطابه لنب ّيه الكريم{ :وذ ِر الِين اتذوا دِينهم ل ِعبا ولهوا
َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ٰ ُ ُّ ْ َ
ادلنيا} (االنعام.) 70/
وغرتهم اليوة
املحرمة :االعتزال وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حالة عدم وجود من
ّ

يكفي للقيام هبذه الفريضة املباركة.

املستح ّبة :وهي التي َّ
حث عليها اإلسالم يف بعض املواطن ،كاالعتزال ملحاسبة
«أفض ُل الن ِ
ّاس
النفس،
والتفرغ للعبادة يف بعض األزمنة املباركة ،فعن رسول اهللَِ :e
ّ
ِِ
ِ
ِ
وأح َّبها ب َقلبِ ِهَ ،
َفر َغ َلهاَ ،ف ُهو ال ُيبالي َعلى
َمن َعش َق العبا َد َة َفعا َن َقهاَ ،
وباش َرها بِ َج َسده ،وت َّ
سر أم َعلى ُي ٍ
ما أص َب َح ِم َن الدُّ نياَ :على ُع ٍ
سر»(((.
لذلك أكدَّ اإلسالم عىل االعتكاف ،وخصوص ًا يف العرش األواخر من شهر رمضان،

النبي eيواظب عىل االعتكاف ،وتُرضب له ق ّبة باملسجد من شعر ،و ُيطوى
فقد كان ّ

فراشه ،وقد فاته االعتكاف عام بدر بسبب املعركة ،فقضاه يف القابل ،وكان يقول «إن

اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين»(((.

األئمة ،فقد ُروي َّ
أن اإلمام احلسني gقد قال ألخيه
وهذه كانت سرية
ّ
الع ّباسِ :
«ارجع إ َل ِ
دو ٍة وتَد َف َع ُهم ِعندَ ال َع ِش َّي ِة؛ َل َع َّلنا
يهمَ ،فإِ ِن اس َت َط َ
عت أن ت َُؤ ِّخ َر ُهم إلى ُغ َ

الريشهري ،احلديث رقم .11742
حممد
ّ
((( ميزان احلكمة ،الشيخ ّ
((( الروضة البهية ،الشهيد الثاين ،كتاب االعتكاف ،ص .427
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ِ
َغفرهَ ،فهو يع َلم أنّي َقد ك ُ ِ
ِ
ِ
الو َة
الصال َة َل ُه ،وت َ
ب َّ
ُنت اح ُّ
ن َُص ّلي ل َر ِّبنَا ال َّلي َل َة ،ونَدعو ُه ونَست ُ ُ ُ َ َ ُ
كِتابِ ِه ،وكَثر َة الدُّ ِ
عاء َواالستِ ِ
غفار!»(((.
َ
الخاتمة:

واملتحصل َّ
أن العزلة مستح ّبة يف بعض املواطن ،وواجبة يف بعض املواطن وحمرمة يف
ّ

بعض املواطن ،واإلسالم بني عىل االعتدال وعدم التفريط يف أحكامه وترشيعاته.

واحلمد هلل رب العاملني.

الطربي ،اجلزء  ،3ص  ،315طبعة دار الكتب العلم ّية.
((( تاريخ
ّ
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نظرة حول كتاب (اإلسالم يقود الحياة)
للشهيد السيّد ّ
محمد باقر الصدر
أسرة المجلة

ّ
الملخص:

املقالة عبارة عن ملخص لكتاب (اإلسالم يقود احلياة) للس ّيد

الشهيد ،وقد تم ذكر أهم مطالب الكتاب مع تقديم وتأخري فيها،

وذكر عناوين جانب ّية ،والغرض من ذلك إحياء مثل هذه الكتب
املحور ّية يف جمتمعاتنا الدين ّية ،وفكرة كتاب الس ّید الشهيد عبارة عن
منهج لتدوین دستور للجمهورية اإلسالمية.
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محمد باقر الصدر
نظرة حول كتاب (اإلسالم يقود الحياة) للشهيد الس ّید
ّ

(السيد الشهيد)((( من أعظم
حممد باقر الصدرِّ S
يعترب سامحة املرجع الكبري الس ِّيد ّ

فكره من الفقه واألصول والعلوم
املفكِّرين اإلسالميني يف َّ
الزمن املعارص ،والذي استمدَّ َ

اإلسالم ّية اخلالصة ،فهو فقي ٌه أصو ٌيل كبري ،وكذلك هو فيلسوف له نظرتُه الفلسفية
الصغري نسبي ًا (1980-1935م)،
اخلاصة ،فشخصيته موسوع ّية وشمول ّية رغم عمره ِّ
َّ

تطرح وتُدَّ رس وتتداول عىل أيدي كبار
وقد كتب يف حقول كثرية ،وال زالت بحو ُثه
ُ

ال ُعلامء واملفكِّرين.

حلمه الكبري حينام انترصت ال َّثورة اإلسالمية املباركة يف إيران ،وكان له اهتاممه
حت ّقق ُ
وأنا ّأول دولة حيكمها الفقهاء
اخلاص هبا ،باعتبارها مت ّثل اإلسالم
املحم ّ
ّ
دي األصيلَّ ،
ّ

وجه جمموع ٌة من علامء
بعد دولة الرسول األعظم eودولة أمري املؤمنني ،gوهلذا ّ
لبنان -بينهم الشهيد الشيخ راغب حرب -رسالة إليه يطلبون فيها كتابة يشء يكون ر ّد ًا
العلامين الذي يرى َّ
بأن هذه الدَّ ولة الدين ّية ال معنى هلا فهي" :تدمج الدولة
عىل الفكر
ّ
باإلسالم ،وتربطها بالسماء" ،ويرى هذه الفكر َّ
بأن "الدولة من صنع األرض وال ربط هلا
ً
َّ
وأن ّ
أي حماولة هلذا الربط تبىق شعارا ال مضمون".
بالسماء،

ّ
فاستجاب الس ّيد الشهيد بكتابة رسالة مقتضبة حتت عنوان" :ملحة ّ
متهيدية عن
فقهية
ّ
ّ
اإلسالمية يف إيران"َّ ،بي فيها األفكار الرئيس ّية التي ُت ّهد كتابة
اجلمهورية
مشروع دستور

املهمة لكي ال حتيد
الدستور
اإلسالمي ،وحري بالدول اإلسالم ّية أن تقرأ هذه املقدمة ّ
ّ
ال لذلك ّ
ثم كتب ما ُيعدّ تفصي ً
وأن اإلسالم
عن اإلسالم يف كتابة دساتريها األرض ّيةَّ .
فع ً
ال هو الذي يمتلك الصالح ّية لقيادة احلياة.

تقرر ْ
وبام َّ
أن تُلقى عليه
أن هذا الكتاب يعد جوهرة ثمينة حتتاج إىل إضاءة وإحياء َّ
أهم أفكارهَّ ،
ّ
وحيث
لعل ذلك يساهم يف نرش اإلسالم الصحيح،
ويتم تلخيص ِّ
نظرة َّ
التكريتي ،يف1981 /4/9م.
((( أعدمه الطاغية املقبور صدام
ّ
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وأنم كيف خرسوا الكثري حينام متسكوا باألفكار
املسلمني مجيع ًا علی مراجعة أنفسهم َّ

األرض ّية البرش ّية وتركوا رسالة السامء ومل يف ِّعلوها يف حياهتم الدُّ نيا ،واحلال َّأنا هي
الكفيلة بإسعادهم دني ًا وآخرة.

تمهيدية
فقهية
لمحة
ّ
ّ

قبل أن يذكر الس ّيد الشهيد ما يتع ّلق بطلب ملحة فقه ّية حول الدولة أشار إىل أنّه ك ّله

اخلميني الذي "هو صاحب الكلمة العليا ،وسيد املوقف الفصل" بشأن
ثقة يف اإلمام
ّ
َّ
الثورة َّ
وأن "جناحه العظمي يف جتسيدها وتقطبهيا سوف لن يقل روعة عن جهاده يف نسف
الطاغوت و إخراج إيران من ظلمات الطغيان"(((.

تعريف الدولة

وبي َّ
أن
بأنا" :ظاهرة اجتماعية أصيلة يف حياة اإلنسان"(((َّ ،
عرف الشهيد الدَّ ولة َّ
َّ

بدء نشوء الدولة إنّام كان عىل يد األنبياء ورساالت السامء ،فهم الذين قادوا املجتمع
اجتماعي قامئ عىل أساس ّ
احلق والعدل
"تنظمي
ووجهوه من خالل ما ح ّققوه من
ّ ٍ
اإلنساين ّ
ٍ
ّ
ّ
ّ
 ،يسهتدف احلفاظ عىل وحدة البشر ية وتطوير منوها يف مسارها الصحيح".

وبعد أن كان الناس أمة واحدة تسودها الفطرة كام يشري إىل ذلك القرآن الكريم ّ
"مث
ّ
ّ
االجتماعية للحياة  -املواهب والقابليات ،وبرزت اإلمكانات
منت  -من خالل املمارسة
ّ
ّ
ّ
واتسعت آفاق النظرّ ،
وتنوعت التطلعات ،وتعقدت احلاجات ،فنشأ االختالف
املتفاوتة،
ّ
ّ
ّ
حتدد
االجتماعية
القوي والضعيف ،وأصبحت احلياة
وبدأ التناقض بني
حباجة إىل موازين ِ
ٍ
ّ
ّ
إطار سلمي" .حينها "ظهرت فكرة
احلق وجتسد العدل ،وتضمن استمرار وحدة الناس يف ٍ
الدولة عىل يد األنبياء ،وقام األنبياء بدورهم يف بناء الدولة السليمة ،ووضع اهلل تعاىل
((( ص.13:
((( ص.13
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

78

محمد باقر الصدر
نظرة حول كتاب (اإلسالم يقود الحياة) للشهيد الس ّید
ّ

للدولة َ
اسسها وقواعدها".

دولة يف التأريخ
النبي األعظم eمسرية األنبياء "بإقامة أنظف وأطهر ٍ
وقد واصل ّ
ً
ّ
شكلت ّ
حبق منعطفا عظيما يف تاريخ األنبياء ،وجسدت مبادئ الدولة الصاحلة ...وعىل
ٍ
ّ
ٌ
ّ
كثير من األحيان بعد وفاة الرسول األعظم قادة ال
الرغم من أن هذه الدولة قد تولها يف ٍ
ً
ً
يعيشون أهدافها احلقيقية ورسالهتا العظيمة ؛ ّ
فإن اإلمامة -اليت كانت امتدادا روحيا
ً
ً
وعقائديا ّ
للنبوة ووريثا لرساالت السماء -مارست باستمرار دورها يف حماولة تصحيح مسار
ّ
النبوي الصحيح"(((.
هذه الدولة و إعادهتا إىل طر يقها

ّ
واملعذبني يف األرض واجلامهري
وهذه الثورة ختاطب مجيع طبقات املحرومني
البائسة ،فثورة األنبياء ثور ٌة اجتامع ّي ٌة عىل الظلم والطغيان وعىل ألوان االستغالل
واإلستعباد ،غري ّأنا تتم ّيز بتحرير اإلنسان من الداخل بام يسمى باجلهاد األكرب
ِ
مستغ ًّ
ال
وحترير اإلنسان من اخلارج بام يعرف باجلهاد األصغر((( ،وبأنّا مل تستبدل
ِ
مستغ ٍّل آخر لقيامها بتجفيف مجيع منابع االستغالل وتغيري نظرة اإلنسان
جديد ًا مكان
طبقي كام حصل ٍ
لكثري من الثورات
حيال الكون واحلياة((( ،وبأنّا مل تتخذ أي طاب ٍع
ٍّ

ألنا ثور ٌة من أجل اإلنسان لتحرير اإلنسان((( ،تُعيل من شأن املستضعفني
االجتامع ّية ّ
ّ
كل املستضعفني وتستبدهلم بجميع الطغاة املستغ ِّلني ،فال تقوم بتغيري مواقع االستغالل
ِ
اإلقطاعي بالرأسام ّيل أو الرأسام ّيل بالربوليتاريا ،بل هي تصف ّي ٌة هنائ ّي ٌة جلميع
استبدل
كام
ّ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ ُ
يد أن ن ُم َّن َع ال َ
أنواع الظلم وأشكال االستغالل ،ويف ذلك يقول تعاىل{ :ون ِر
ِين
ْ ُ ْ
ضع ُفوا ف ْالَ ْر ِض َو َنْ َعلَ ُه ْم َأئ َِّم ًة َو َنْ َعلَ ُه ُم ال ْ َوارث َ
ِني} (القصص ،)٥ :ويف موض ٍع آخر
است ِ ِ
ِ
((( ص.15-14
((( ص.27
((( ص.27
((( ص .29
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َْ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َّ َّ َّ ُ
ََ ُ
{ال َ
ِين إِن مكناه ْم ِف ال ْر ِض أقاموا الصلة وآتوا الزكة
يصفهم سبحانه بقوله:
َ َ ُ ْ ُُ
ْ
َ
َْ ْ
َََْ َ
ََ َ
ُ
َ
ُ
ُ
(((
(احلج. )٤١/
وف ونهوا ع ِن المنك ِر و ِلِ عق ِبة المور}ِ
وأمروا بِالمعر ِ
ّ
ًّ
ً
ثم أشار السيد الشهيد إىل َّ
وسياسيا يف
أن "اإلسالم الذي حجزه االستعمار عسكر ّيا
ّ
ً
ّ
ألوان قد انطلق من مققمه يف إيران  ،فكان زلزاال
مققم ليصبغ العامل
ٍ
اإلسالمي مبا يشاء من ٍ
ً
ً
ً
ّ
واملضحي ،وسيفا مصلتا عىل الطغاة
عىل الظاملني ،ومثال أعىل يف بناء الشعب املجاهد
ً
وقاعدة لبناء ّ
ّ
اخلميين بإطالقه
األمة من جديد .ومل يبرهن اإلمام
ومصالح االستعمار،
ً
ّ
اإليراين فحسب ،بل برهن أيضا
لإلسالم من القمقم عىل قدرته الفائقة وبطولة الشعب
ّ
عىل ضخامة اجلناية اليت ميارسها كل من يساهم يف حجز اإلسالم يف القمقم وجتميد طاقاته
اهلائلة ّ
البناءة و إبعادها عن جمال البناء احلضاري هلذه ّ
االمة"(((.
ّ
ّ
ّ
يعر ي
وأن هذا "النور اجلديد الذي ِ
قدر للشعب اإليراين أن حيمله إىل العامل سوف ّ ِ
ً
ً
أيضا تلك األنظمة اليت محلت اسم اإلسالم ُز ورا بنفس الدرجة اليت يدين هبا األنظمة اليت

رفضت اإلسالم".

األساسية في مشروع الدستور
األفكار
ّ

اإلسالمي من منطلق اإليامن باهلل تعاىل ،وعىل
انطلق الشهيد من كتابة مبادئ الدستور
ّ

تتقرر األمور التالية:
أساس هذا اإليامن َّ

َّ 1.
إن اهلل dهو مصدر السلطات مجيع ًا.

أن هذه احلقيقة الكربى "تعتبر أعظم ثورة ّ
واعترب ّ
شنا األنبياء ومارسوها يف معركهتم
ٍ
من أجل حتر ير اإلنسان من عبودية اإلنسان ،وتعين هذه احلقيقة ّأن اإلنسان ّ
حر  ،وال سيادة
لطبقة أو ّ
جمموعة بشر ٍية عليه ...حتت شعار (ال إله إال اهلل)".
ألي
إلنسان آخر أو
ٍ
ٍ
ٍ
ِ

((( ص .28
((( ص.17
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نظرة حول كتاب (اإلسالم يقود الحياة) للشهيد الس ّید
ّ

وبي الشهيد َّ
أن األنبياء -بخالف الطغاة وامللوك واجلبابرة الذين استغلوا هذه السيادة
ّ
ّ
اسم ّي ًا هلل ،ولكنهم احتكروها واقع ًا" -آمنوا هبذه السيادة ّ
واإلنسانية
وحر روا هبا أنفسهم
ّ
مر التأريخ ؛ ّ
بكل أشكاهلا ّ
من ّ
املزو رة عىل ِّ
ألنم أعطوا هلذه احلقيقة مدلوهلا
ألوهية اإلنسان
ّ
ّ
ّ
املتمثل يف الشر يعة النازلة بالوحي من السماء".
املوضوعي املحدد ِ

وبناء عىل ذلك ال بد من أن تكون الرشيعة اإلسالمية هي التي حتدد طريقة ممارسة

هذه السلطات.
ّ
َّ 2.
ّ
يستمد
اإلسالمية هي مصدر التشر يع ،مبعىن ّأنا هي املصدر الذي
"إن الشر يعة
ّ
وتشرع عىل ضوئه القوانني".
منه الدستور
وفرع الس ّيد الشهيد عىل ذلك ثالثة أمور مهمة بلحاظ األحكام الرشعية:
ّ

ٍ
األولّ :
ٍ
مطلق تُعترب جزء ًا ثابت ًا يف الدستور،
فقهي
بوضوح
إن أحكام الرشيعة الثابتة
ّ
ّ
ُص عليه رصحي ًا يف وثيقة الدستور أو ال.
سواء ن ّ
ً
"موكول إىل السلطة التشر ّ
يعية اليت متارسها
الثاين :عند تعدد االجتهاد يكون االختيار
األمة عىل ضوء املصلحة ّ
ّ
العامة".

إجياب ،يكون
حاسم للشر يعة من حتر ٍمي أو
موقف
الثالث" :يف حاالت عدم وجود
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ّ
متثل ّ
للسلطة التشر ّ
األمة ْأن ّ
تسن من القوانني ما تراه صاحلا عىل ْأن ال يتعارض
يعية اليت ِ
مع الدستور ُ ،وت ّ
سمى جماالت هذه القوانني مبنطقة الفراغ".

إن السلطة الترشيع ّية والتنفيذ ّية ْ
َّ 3.
وإن ُأسندت إىل األ ّمة ّإل ّأنا ليست "صاحبة
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ّ
السلطان ،و إنا هي املسؤولة أمام اهَّلل dعن محل األمانة وأداهئا { :إِنا عرضنا المانة
َ َْ
َ ْ
َ َ َّ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ
ْ
النسان}
ع الس
ِ
ال ِ
ماوات والر ِض و ِ
بال فأبي أن ي ِملنها وأشفقن مِنها وحلها ِ
فصل الشهيد كيفية انتخاب هذه السلطة الرشيع ّية.
(األحزاب .")٧٢/ثم ّ

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

ةلجملا ةرسأ

           

81

الشرعي عن اإلسالم ،واملرجع هو النائب ّ
ّ 4.
املرجعية الرشيدة هي ّ
ّ
ّ
العام عن
املعبر
"إن
ِ
َّ
الناحية الشرعية" ،وهذه العبارة ُّ
تدل عىل وجهة نظر الس ّيد الشهيد يف والية
اإلمام من
الفقيه ،ثم إنّه ّفرع عىل ذلك أمور ًا ترتبط بصالح ّية الو ّيل الفقيه يأيت ذكرها ْ
إن شاء اهلل.

ٍّ
َّ 5.
ولكل منهم التعبري عن
احلق أمام القانون،
إن أفراد األ ّمة مجيع ًا متساوون يف هذا ّ

السيايس بمختلف أشكاله.
آرائه وأفكاره  ،وممارسة العمل
ّ

مهها يف الداخل تطبيق اإلسالم يف خمتلف
6.للدولة اإلسالم ّية أهداف عظيمة فمن أ ّ

جماالت احلياة .وجتسيد روح اإلسالم بإقامة مبادئ (اإلسالم يقود احلياة) االجتامع ّية،

والقضاء عىل الفوارق الطبق ّية ،وإعادة توزيع الثروة باألساليب املرشوعة وتثقيف
املواطنني عىل اإلسالم تثقيف ًا واعي ًا ،وبناء الشخص ّية اإلسالم ّية العقائد ّية يف ّ
كل ُمواطِ ٍن.

ويف اخلارج تستهدف الدولة محل نور اإلسالم ومشعل هذه الرسالة العظيمة إىل العامل
احلق والعدل يف القضايا الدول ّية ،ومساعدة ِّ
كل املستضعفني
ك ّله .والوقوف إىل جانب ّ
ّ
واملعذبني يف األرض ،ومقاومة االستعامر والطغيان.

مهم جدّ ًا فيام يتعلق هبذه األهداف وهي َّ
أن" :دولة القرآن العظيمة
ثم أشار Sإىل أمر ّ
ال تستنفد أهدافها ؛ ّ
ألن كلمات اهَّلل تعاىل ال تنفد".

يدعيه الغرب من قصور اإلسالم
الرد على ما ّ
ّ

وعم يطرحه الغرب وعمالؤه املستغربون من ّ
أن اإلسالم ما هو ّإل دي ٌن وعقيد ٌة
ّ
حياة ليشكّل منطلق ثورةٍ
ٍ
وعالق ٌة بني اإلنسان ور ّبه ،وأنّه ال يشكّل انتصار ًا أو منهج
اجتامع ّي ٍة ،وكيام تستطيع الشعوب أن تكافح من أجل احلر ّية ال بدّ هلا من ْ
ّ
تتخل
أن
عن الدّ ين قياس ًا عىل أوروبا التي مل تتطور -بزعم الغرب -إال حني فصلت الدّ ين

عن احلياة ،الدّ ين الذي هو أفيون الشعوب ((( ،استشهد الشهيد الصدر بثورة الشعب
((( ص .25
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ليهز ضمري العامل ويزعزع مقاييسه املاد ّية،
اإليراين وقيامه بقيادة اإلمام
اخلميني ّ
ّ
ّ
نور اإلسالم الذي احتجزه الغرب وعمالؤه املث ّقفون عرب حتريفهم
وليغمر العامل َ ُ

اإليراين بقيادة اإلمام قدرته عىل اخلروج من
للدّ ين وتشوهيهم إ ّياه ،وقد برهن الشعب
ّ
القمقم الذي ّ
ظل قابع ًا فيهّ ،
وأن لإلسالم القدرة عىل تفجري ال ّطاقات الكامنة واملخ ّبأة
يف النّاس(((.

اخلميني يف طرحه لشعار اجلمهور ّية اإلسالم ّية مل يكن ّإل استمرار ًا لدعوة
واإلمام
ّ
وعيل hيف إقامة حكم اهلل عىل األرض(((.
حممد
األنبياء وامتداد ًا لدور ّ
ّ
هذا ،والتشكيك ّ
املتطورة،
بأن اإلسالم الثابت ال يمكنه عالج احلياة
مندفع بمعرفة
ٌ
ّ

ّ
األول :ما يشكّل العنارص الثابتة ،واآلخر ما يشكّل العنارص
أن األحكام عىل نوعنيّ ،
كمؤشات(((.
واملتحركة التي يعتمد يف حتديدها عىل العنارص الثابتة
املرنة
ّ
ّ

العناصر المتح ّركة في اإلسالم

املؤشات اإلسالم ّية العا ّمة تتط ّلب:
وعملية استنباط العنارص
املتحركة من ّ
ّ

ملؤشاهتا ودالالهتا العا ّمة.
معمق ًا ّ
منهج ًا إسالم ّي ًا واعي ًا للعنارص الثابتة وإدراك ًا ّ

استيعاب ًا شام ً
ال لطبيعة املرحلة ورشوطها ودراس ًة دقيق ًة لألهداف التي حتدّ دها

املؤشات العا ّمة ولألساليب التي تتكفل بتحقيقها.
ّ

ٍ
صيغة
الرشعي ،واحلصول عىل
فه ًام فقه ّي ًا قانون ّي ًا حلدود صالح ّيات احلاكم
ّ
ٍ
املتحركة يف إطار صالح ّيات احلاكم الرشعي(((.
جتسد تلك العنارص
ّ
ترشيع ّية ّ
((( ص .8
((( ص .24
((( ص .39
((( ص .40
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َّ
والشهادة
قرآنيان ،الخالفة
مبدآن
ّ

والشهيد الصدر يرى َّ
رشف اإلنسان عىل سائر اخللق باخلالفة
بأن اهللَّ d
يف األرض ،حتَّى صار مستح ّق ًا لسجود املالئكة((( ،وهو ما نطقت به آيات القرآن
َْ
َ َ ً َ ُ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ
ْ
{وإِذ قال َربك ل ِلملئ ِك ِة إِن جاعِل ِف الر ِض خلِيفة ۖ قالوا
الكريم من قوله تعاىل:
ْ
َ ََْ ُ َ َ ُْ ُ َ َ َْ ُ ّ َ َ َ َْ ُ َُ ّ ُ َْ َ
أتعل فِيها من يف ِسد فِيها ويس ِفك ا ِ
دلماء ونن نسبِح ِبم ِدك(}...البقرة{ ،)30/إِذ
َّ
َ
َْ َ ُ
َ ََ ُ َ َ
ُ
َ ََ ُ
ك ْم ُخلَ َف َ
اء مِن بع ِد ق ْو ِم ن ٍ
وح}(األعراف{ ،)69/ه َو الِي جعلك ْم خلئ ِف ِف
جعل
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ َ َ َ َ َ ً
ْ ُ
َ َ ُ ُ
َْْ
كم َب ْ َ
اس
اوود إِنا جعلناك خلِيفة ِف ال ْر ِض فاح
الر ِض} (فاطر{ ،)39/يا د
ي انلَّ ِ
َْ ّ
ال ِق} (ص.)26/
بِ
ٍ
ويرىَّ O
خاص آلدم ولألنبياء،i
استخالف
بأن اآليات الرشيفة ال تتحدث عن
ٍّ
استخالف للجنس البرشيّ ك ّله ،إذ ّ
أن اإلفساد وسفك الدماء وفق ًا ملخاوف
بل هو
ٌ
املالئكة ليس آلدم بل للنفس اآلدم ّية والذات اإلنسان ّية(((.

ّ
حتمل أعباء اخلالفة،
وأن القرآن قد حتدث إىل جنب ذلك عن مسؤول ّية اإلنسان يف ّ
َ
ْ
َ ََ ََ
َّ َ ْ َ
بوصفها أمان ًة يعجز الكون عن محلها غري اإلنسان ،قال تعاىل{ :إِنا ع َرضنا المانة ع
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ
اوات َو ْالَ ْ
َّ َ َ
النسان إِنه كن
ا
ه
ل
ح
و
ا
ه
ِن
م
ن
ق
ف
ش
أ
و
ا
ه
ن
ل
م
ي
ن
أ
ي
ب
أ
ف
ال
ب
ال
و
ض
ر
ِ
ِ
السم ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ً َ ُ ً
ظلوما جهول} (األحزاب.((()٧٢/

واخلالفة التي هي أساس احلكم تعني رجوع مجيع ما للمستخلف واملنوب عنه إىل

اخلليفة والنائب ،ليناط به قيادة الكون وإعامره ،وعىل هذا األساس بنيت نظر ّية حكم

النّاس ألنفسهم ومرشوع ّيتها(((.
((( ص .133
((( ص.133 :
((( ص .134
((( ص .134
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خط َّ
الشهادة

وقد وضع اهلل aإىل جنب اخلالفة التي تشكّل سري ًا نحو املطلق وقيم اخلري والعدل

والقوة -عىل اخلليفة توفري الرشوط املوضوع ّية هلذا احلراك وحتقيق املناخ املناسب له-
ّ
خط َّ
الشهادة عىل ما نطقت به اآليات القرآن ّية(((:
ُ ّ ُ َّ َ
َ ََْ َ َْ
َ ْ َ َ َ َ ٰ َٰ ُ َ َ ً
ك
ِن
م
ا
ن
جئ
جئنا بِك ع هؤلءِ ش ِهيدا} (النساء.)٤١/
و
يد
ه
ش
ب
ة
م
أ
ٍ
ٍ
{فكيف إِذا ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َٰ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً ّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ
{وكذل ِك جعلناكم أمة وسطا ِلكونوا شهد
الرسول
اس ويكون
اء ع انلَّ ِ
َ َْ ُ َ ً
عليك ْم ش ِهيدا} (البقرة.)١٤٣/
ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
َ َ
َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ً َّ ُ ْ ُ
ِيب علي ِه ْم ۚ َوأنت
ِيهم ۖ فلما توفيت ِن كنت أنت الرق
ف
ت
{وكنت علي ِهم ش ِهيدا ما دم
ِ
َ َٰ ُ ّ َ ْ َ ٌ
ك
ش ٍء ش ِهيد} (لمائة.)١١٧/
ع ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ْ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ ْ ُْ
ُ
َّ
{ه َو سماك ُم ال ُمسلم َ
ني مِن قبل و ِف هذا ِلكون الرسول ش ِهيدا عليكم
ِِ
ََ ُ ُ ُ َ َ َ ََ
وتكونوا شهد
(الحج.)٨٧/
اس}
اء ع انلَّ ِ
ّ
ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُّ َّ
َ َّ َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ
الظالِم َ
ني}
ِين آمنوا َويت ِخذ مِنكم شهداء واهلل ل يِب
{و ِلعلم اهلل ال
ِ
(آ لعمران.)١٤٠/

ّ
ّ
وخط َّ
التدخل الر ّباين من أجل صيانة اإلنسان اخلليفة من
الشهادة -الذي يم ّثل

االنحراف وتوجيهه نحو أهداف اخلالفة الرشيدة -يتمثل يف األنبياء واألئمة واملرجع ّية
للنبي واإلمام(((.
التي تُعترب امتداد ًا رشيد ًا
ّ
والدور املشرتك لألصناف الثالثة عىل العموم:
استيعاب الرسالة السامو ّية واحلفاظ عليها.

((( ص .142
((( ص .144
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اإلرشاف عىل قيام اإلنسان بدور اخلالفة وإعطاء التّوجيه املناسب املتّصل

بالرسالة.

التّدخل ملقاومة االنحراف ّ
واتاذ التدابري لضامن سالمة املسرية.

فكري
مرجع
فالشهيد
وترشيعي من الناحية اإليديلوج ّية ويرشف عىل سري اجلامعة
ٌّ
ٌ
ٌّ

وانسجامه مع الرسالة الربان ّية التي حيملها(((.
الفرق بين المرجعية واإلمامة

َّ
للنبوة واإلمامة
إن مقام املرجع ّية يمكن اكتسابه بالعمل اجلا ّد املخلص هلل تعاىل خالف ًا ّ
والنبي أو اإلمام -املع ّينان من اهلل تعاىل تعيين ًا
فإنام رابطتان ربان ّيتان بني اهلل تعاىل
ّ
ّ

شخص ّي ًا -وال يمكن اكتساب هذه الرابطة بالسعي واجلهد كام يف املرجع املعني تعيين ًا
نوع ّي ًا(((.
األول عىل مستوى جتسيد
النبي واإلمام ،عدم عصمة ّ
والفارق اآلخر بني املرجع وبني ّ
ٍ
ٍ
جهالة أو خطأٍ ،والرابطة
بعمد أو
الرسالة بقيمها وأحكامها فكر ًا ومشاعر ًا وسلوك ًا ،ال

بينه وبني اهلل dنوع َّية تتحدد عىل أساس املواصفات العا ّمة كالعدالة التي تقرتب

من العصمة وال تبلغ درجتها(((.

َّ
والشهادة
اإلعداد والتمهيد ِلمبدئي الخالفة

ّ
َ ََ َ َ
َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ
شين ومن ِذ ِرين وأنزل
قال اهلل تعاىل{ :كن انلاس أمة وا ِ
حدة فبعث اهلل انلبِيِني مب ِ ِ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ّ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ِيما اختلفوا فِيه ۚ َو َما اختلف فِيه إل الِينَ
َ
َّ
اس ف
معهم الكِتاب بِال ِق ِلحكم بي انل ِ
ِ
ِ ِ
ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ُ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ََّْ ُ َ ْ ً ََْ ُ ْ َ َ َ
أوتوهُ مِن بع ِد ما جاءتهم اليِنات بغيا بينهم ۖ فهدى اهلل الِين آمنوا ل ِما اختلفوا فِي ِه

((( ص .145
((( ص .146
((( ص .147
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َ َْ ّ ْ َ ُ َ ْ
َ َ َ ُ َ ٰ َ ُّ ْ َ
يم} (البقرة .)213/
مِن ال ِق بِإِذن ِ ِه ۗ واهلل يه ِدي من يشاء إِل ِص ٍ
اط مست ِق ٍ

أن اخلالفة الربان ّية للجامعة البرش ّية تقيض بطبيعتها عىل ّ
ويذهب Oإىل َّ
كل العوائق

جتمد الطاقات البرش ّية وهتدر إمكانات اإلنسان ،وهبذا تصبح
املصطنعة والقيود التي ّ
احلقيقي يف اإلسالم ْ
أن حي ّقق اخلليفة عىل
والنمو
النمو متوفر ًة توفر ًا حقيق ّي ًا،
فرص
ّ
ّ
ّ
األرض يف ذاته ّ
بأنا هلل- aالذي استخلفه عىل الكون -فصفات
كل الق ّيم التي يؤمن ّ

اهلل تعاىل وأخالقه من العدل والعلم والقدرة والرمحة باملستضعفني واإلنتقام من
مؤرشات للسلوك يف جمتمع اخلالفة ومن هنا جاء يف احلديث الرشيف:
اجل ّبارين ،هي
ٌ

«تش ّبهوا بأخالق الله»(((.

كام أنّه قد جرى التّمهيد للشهادة واالستخالف عىل مقاطع زمن ّية خمتلفة بدء ًا
ٍ
ٍ
ٍ
أن َّ
جوهري وهو َّ
يمر
بفارق
إنسان آخر
كأي
ٍّ
بآدم gالذي بدأ حياته ّ
كل إنسان حتى َّ
ٍ
احتضان يو ّفرها له أبويه ،غري َّ
أن آدم gاإلنسان
يمر بفرتة
بمرحلة النُّضج والرشد ّ
ٍ
ٍ
ٍ
عب عنه
جو
األول والذي مل ينشأ يف ٍّ
ّ
عائيل كان بحاجة إىل حضانة استثنائ ّية وجدها يف ما ّ
ٍّ
وحواء ّ
كل وسائل الراحة واالستقرار -ويف
القرآن باجلنّة -التي و ّفر
اهلل aفيها آلدم ّ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ٰ َ َ
َّ َ َ
ك ل تظ َمأ فِيها َول تض َ ٰ
ح}
هذا يقول تعاىل{ :إِن لك أل تُوع فِيها َول تعرى * وأن

(طه.((( )119 - 118 /
ٍ
وتعمق
النمو نحو الرشد التي ال بدّ منها
تكليف آلدم بعد مروره بفرتة
وكان ّأول
ّ
ّ
ٍ
روح املسؤول ّية فيه ْ
شجرة مع ّي ٍنة ترويض ًا له من أجل اخلالفة
وجهه إىل اإلمساك عن
أن ّ

التي تتطلب التحكّم يف املشاعر والسيطرة عىل نزوات النفس واإلكتفاء من طيبات الدنيا
أن احلرص هو األساس ّ
باحلدود املعقولة ،إذ ّ
لكل ألوان االستغالل(((.

((( ص .141
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دور فطرة التوحيد في ممارسة الخالفة

ثم َّ
إن فطرة التَّوحيد كانت كفيل ًة بمامرسة دور اخلالفة وإقامة جمتمع التّوحيد إىل
َّ
الشهادة ،إىل ْ
جنب توجيه األنبياء وإرشادهم املم ّثل ّ
خلط َّ
مرت عىل البرش ّية فرت ٌة
أن َّ

موحد؛ حت ّققت نبوءة املالئكة وبدأ
من الزمن وهي متارس خالفتها من خالل جمتم ٍع ّ
االستقالل وظهر التناقض يف املصالح والتنافس عىل السيطرة والرغبة يف التم ّلك،
القوة وأتيحت فرص
وحت ّقق اإلفساد وسفك الدماء وبرزت ألوان التفاوت يف مواقع ّ

بالقوة(((.
استغالل الضعيف ملن حظي
ّ

أي ٍ
دور يف موقع اخلالفة
ومن هنا مل يعد لألقوياء املستغ ِّلني بحسب املنطق
القرآين ّ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َََ َ
َ ُ ُ َ
ً
النسان إِنه كن ظلوما
ألنا أمان ٌة ال جدارة للخائن يف ّ
ّ
حتملها ،قال تعاىل{ :وحلها ِ
َ ُ ً
القوي يف الظلم أو
جهول} (األحزاب ،)٧٢/بخالف املستضعف الذي مل يواكب
َّ

الرشعي ملنصب اخلالفة ،وهبذا نطق القرآن الكريم:
يستسلم للظلم ليصبح الوريث
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
ضع ُفوا ف ال ْر ِض َونْ َعل ُه ْم أئ َِّم ًة َونْ َعل ُه ُم ال َوارث َ
ِني}
{ون ِريد أن نمن ع الِين است
ِ
ِ
ِ
(القصص.((()٥/
ٍ
ثورة تعيد املسرية إىل طريقها الصالح وتبني املجتمع
وهلذا ك ّله برزت احلاجة إىل
ٍ
ٍ
أساس أعمق من أساس الفطرة؛ وقد شهد التّاريخ منذ أقدم
جديد عىل
املوحد من
ّ

العصور أساسني خمتلفني للثورة:

األول :ما تزخر به قلوب املستضعفني من مشاعر متّقدة تتالءم مع النزعات املاد ّية
ّ

وحتتاج إىل من يقوم باستقطاهبا من قيادة(((.

الثاين :استئصال املشاعر التي خ ّلفتها ظروف االستغالل واعتامد مشاعر أخرى

((( ص .155
((( ص .155
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ّ

ٍ
ٍ
واحلق واإليامن بعبود ّية اإلنسان
لثورة مت ّثل اإلحساس بالقيم املوضوع ّية للعدل
كأساس
ّ
حترره من ّ
كل عبود ّية وبالكرامة اإلنسان ّية(((.
هلل التي ّ
أن األساس الثاين هو الكفيل وحده َّ
ومن الواضح َّ
ألن يشكّل اخللف ّية احلقيق ّية
ٍ
الروحي هلا ،غري َّ
تطهر النفوس
للثورة والرصيد
أن هذا األساس بحاجة إىل ترب ٍّية ّ
ّ

من مشاعر االستغالل ،وهذه الرتب ّية ال يمكن أن تبدأ من داخل اجلامعة التي انحرفت
َََ َ
ث ُ
اهلل انلَّب ّي َ
ني ُمبَ ّش َ
والنبوة ،قال تعاىل{ :فبع
مسريهتا ،ليأيت هنا دور الوحي
ين
ّ
ِِ
ِ ِ
ْ
َ ْ َ َُ
َّ َ ْ ُ
َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ُ
ك َم َب ْ َ
اس فِيما اختلفوا فِي ِه}
نزل معه ُم الكِتاب بِال ِق ِلح
َومن ِذ ِرين وأ
ي انلَّ ِ
(البقرة.((( )2١٣/
النبوية
القيادة
ّ

والنبوة ظاهر ٌة ربان ّي ٌة مت ّثل رسال ًة ثور ّي ًة وعم ً
ال تغيري ّي ًا لكي تستأنف اجلامعة دورها
ّ
الصالح ،وتفرض رضورة الثورة أن يستلم شخص النبيّ الرسول اخلالفة العا ّمة ليح ّقق
ََ َ ُ َُْْ ْ َ ُ
صه ْم
أهداف الثورة يف القضاء عىل اجلاهل ّية واالستغالل ،قال تعاىل{ :ويضع عنهم إ ِ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َوالغلل ال ِت كنت علي ِه ْم} (الزخرف.((()23/
ّ
وبذلك يندمج ّ
خط َّ
النبي ،وهو ما
وخط اخلالفة يف شخص واحد وهو
الشهادة
ّ
(((
َّبي إعداد
النبي ؛ وقد أوجب اهلل dعىل الن ّ
يستدعي اشرتاط اإلسالم العصم َة يف ّ
َ َ
ُ
جل
او ْره ْم
ا َّ
امعة للخالفة وإشعارهم باملسؤول ّية من خالل التّشاور معهم ،قال تعاىل{ :وش ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
ِف الم ِر ۖ فإِذا ع َزمت فت َوك ع اهلل} (النساء.((()58 /
((( ص .157
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وقد دأب القرآن الكريم عىل أن يتحدَّ ث إىل األ َّمة يف قضايا احلكم يف سبيل
َ َ َ َ ُْ ََْ
{وإِذا حكمتم بي
توعيتها عىل دورها يف خالفة اهلل عىل األرض((( ،قال تعاىل:
َّ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
َْْ
َُّْ
َ َْ ُ ُ
َ
ك
وا
ل
اج
ف
ان
الز
و
ة
ِي
ن
ا
{الز
،
ح ٍد ِمنهما}
ا
و
(النساء)58/
}
ل
د
ع
ال
ب
وا
م
اس أن تك
انلَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ َ
َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َ ُ
ارقة فاق َطعوا أي ِديهما} (املائدة{ ،)38/أن أقِيموا ا ِ
ين َول
دل
ارق والس ِ
(النور{ ،)2/الس ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َََ ُ
َ ُْ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ُ ُْ ْ َ ُ َْ
َ ُ َ
اء بع ٍض يأم ُرون
تتف َّرقوا فِي ِه} (الشورى{ ،)13/والمؤمِنون والمؤمِنات بعضهم أو ِل
ُْ َ
َْ ْ
ََْ َ َ
وف َوينه ْون ع ِن المنك ِر}(التوبة.)71/
بِالمع ُر ِ
القيادة بعد النبوّة

اهلي ألنّه ثور ٌة عىل اجلاهل ّية ّ
بكل جذورها ،األمر
وصنع جمتمع التّوحيد ليس باألمر ّ
النبي يف
الذي يتط ّلب وقت ًا أطول من عمر القائد الرسول ،وكان ال بدّ من أن يمتدّ دور ّ

قائد ر ّباين يضمن عدم وقوف الثورة يف منتصف الطريق ويامرس خالفة اهلل عىل األرض
وترب ّية اجلامعة وإعدادها ويكون شهيد ًا عليها يف نفس الوقت ،وهو اإلمام املعصوم
املنزه ّ
بكل وجوده من رواسب اجلاهل ّية «لم تدنّسه الجاهل ّية بأنجاسها ولم تلبسه من
ّ

مدلهمات ثيابها»((((((.
ّ

وقد ُقدّ ر لإلمامة بعد وفاة الرسول األعظم eأن ُينتزع منها دورها يف ممارسة

َّ
اخلالفة َّ
الثوري
احلي
والشهادة ،غري َّأنا مل
ّ
تتخل عن املسؤول ّية القياد ّية يف التّجسيد ّ
والقوة الرافضة ِّ
لكل ألوان االنحراف واالستغالل ،األمر الذي ك َّلفها التضح َّية
لإلسالم
ّ

األئمة من أهل البيت ،(((iإىل أن فرض هذا الواقع املرير
باألرواح حتى استشهد
ّ
غيبة اإلمام الثاين عرش وتواريه عن األنظار ،متدرج ًا بالغيبة الصغرى وحتى الغيبة
((( ص .162
((( زيارة وارث.
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ّ

الكربى ،فبدأت مرحل ٌة جديد ٌة يتم ّثل فيها ّ
خط َّ
الشهادة واخلالفة يف املرجع ّية التي هي
للنبوة واإلمامة(((.
امتدا ٌد
ّ

َّ
والشهادة
مبدئي الخالفة
السياسي ِل
البعد
ّ
ّ

الدّ ولة ظاهر ٌة اجتامع ّي ٌة أصيل ٌة يف حياة اإلنسان وقد نشأت هذه الظاهرة عىل يد

األنبياء ورساالت السامء واختذت صيغتها السو ّية ومارست دورها السليم يف قيادة
اجتامعي
اإلنساين وتوجيهه من خالل ما ح ّققه األنبياء يف هذا املجال من تنظي ٍم
املجتمع
ٍّ
ّ

نموها يف
قائ ٍم عىل أساس ّ
احلق والعدل يستهدف احلفاظ عىل وحدة البرش ّية وتطوير ّ
مسارها الصحيح(((.

ألنا إقام ٌة حلكم اهلل عىل األرض وجتسيدٌ لدور اإلنسان يف
وهي رضور ٌة رشع ّي ٌة ّ
ألنا املنهج الوحيد الذي يمكنه تفجري طاقات اإلنسان
خالفة اهلل ،ورضور ٌة حضار ّي ٌة ّ

الطبيعي عىل صعيد احلضارة اإلنسان ّية((( ،إذ
اإلسالمي واإلرتفاع به إىل مركزه
يف العامل
ّ
ّ
ّ
أن اهلدف الوحيد الذي يضمن للتّحرك احلضاري أن يواصل سريه وإشعاعه باستمرار
ٍ
باستمرار ويكتشف فيه ك ّلام اقرتب منه آفاق ًا جديد ًة
هو اهلدف الذي يقرتب منه اإلنسان

والتطور إبداع ًا ،وهنا يأيت دور الدّ ولة اإلسالم ّية
تزيد اجلذوة اتقاد ًا واحلركة نشاط ًا
ّ
لتضع اهلل هدف ًا للمسرية اإلسالم ّية وصفاته معامل ًا هلذا اهلدف الكبري كالعدل والقدرة
َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
َّ
ََ َ
َ َّّ َ َ َ ُ
والقوة والرمحة((( ،قال تعاىل{ :وال
ين جاهدوا فِينا لَه ِدينه ْم سبلنا َوإِن اهلل لمع
ّ
ُْ ْ
َ
المح ِسنِني} (العنكبوت.)69/
ويف املقابل َّ
فإن االنشداد للدنيا وزينتها والتع ّلق باحلياة عىل هذه األرض مهام كان

((( ص .169
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ّ
مشاق البناء الصالح النّاشئ
حتمل
شكلها حيول دون إقامة ّ
احلق والعدل ويث ّبط عن ّ
ٍ
تركيب
من دوافع الشعور باملسؤول ّية واإلحساس بالواجب ،فال بدّ للدّ ولة من
يرب الفرد عىل أن يكون س ّيد ًا للدّ نيا ال عبد ًا هلا ،وهذا ما ينحرص يف الدّ ولة
عقائدي ّ
ٍّ
اإلسالم ّية (((.

اإلسالمية
بعض مالمح الدولة
ّ

ثم ّ
احلق
إن من أهم مالمح الدّ ولة اإلسالم ّية تعاملها يف الساحة الدول ّية عىل أساس ّ
َّ

والعدل ونرصة املستضعفني ،ال عىل أساس االستغالل وامتصاص الشعوب الضعيفة
أو عىل أساس املصالح املتبادلة كام تصنع احلضارة الغرب ّية.

وأيض ًا َّ
واقعي ال قانوين أن يعيش
فإن من أهم املالمح يف الدولة اإلسالمية كوض ٍع
ٍّ
ٍ
اخلاصة وسلوك ّياته وعالقاته مع
كمواطن اعتيادي يف حياته
أي
ّ
احلاكم عيشة املحكوم ْ

اآلخرين ،قال أمري املؤمنني« :gأأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين وال أشاركهم

في مكاره الدهر ،وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟!»((((((.

ثم َّ
للنبوة واإلمامة واملم ّثل الوحيد الذي يندمج
إن املرجع ّية الرشيدة باعتبارها امتداد ًا ّ
ّ
فيه خ ّطا اخلالفة َّ
الرشعي عن اإلسالم واملرجع
املعب
ّ
والشهادة عرص الغيبة ،وباعتبارها ّ

هو النائب عن اإلمام من الناحية الرشع ّية ،فإنّه يتوىل اآليت يف الدّ ولة(((:
املم ّثل األعىل للدّ ولة والقائد األعىل للجيش.

املرجع بيده إمضاء ّ
املرشح لرئاسة السلطة التنفيذ ّية.

((( ص .181
((( هنج البالغة.
((( ص .188
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الدستوري للرشيعة اإلسالم ّية.
تعيني املوقف
ّ

البت يف دستور ّية القوانني التي يع ّينها جملس أهل ّ
احلل والعقد مللء منطقة الفراغ.
 ّ
ٍ
ٍ
حمكمة عليا للمحاسبة يف ّ
خمالفة حمتملة.
كل
إنشاء
إنشاء ديوان املظامل يف ّ
كل البالد لدراسة لوائح الشكاوى والتظلامت.

واأل ّمة وإن مل تكن مصدر السيادة كام يف األنظمة الديموقراطية ّإل ّأنا ّ
حمط اخلالفة
ّ
حتمل األمانة وهي
اإلسالمي وهلا
وحمط املسؤول ّية أمام اهلل تعاىل يف النظام
ٌ
نصيب يف ّ
ّ

حق يف الرعاية وأفرادها متساوون يف هذا احلق أمام القانون((( ،والدستور وإن
صاحبة ٍّ
مل يكن صنيعتها كام يف األنظمة الديموقراط ّية -والذي ال يم ّثل يف أفضل التقادير ويف
ٍ
حلظات مثال ّي ٍة ّإل حتكّم األكثرية يف األقليةّ -إل ّأنا مت ّثل األجزاء الثابتة من الدستور،
وتتوىل يف الدّ ولة اآليت(((:

يف حال تعدد املرجع ّيات املتكافئة من خالل االجتهاد املطلق والعدالة ووضوح
ّ
الفكري املؤمن بالدّ ولة اإلسالم ّية وبلوغ املرجع ّية بالطرق الطبيع ّية املتّبعة تارخيي ًا
اخلط
ّ
ٍ
شعبي عام.
باستفتاء
يعود إىل األ ّمة أمر التعيني
ٍّ
لأل ّمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذ َّية ّ
املرشح من قبل املرجع.

االنتخاب املبارش ملجلس أهل ّ
احلل والعقد املنسجم مع قاعدة الشورى.
ٍ
ٍ
اجتهاد فإنّه يعترب يف نطاق البدائل املتعدّ دة
رشعي حيتوي عىل أكثر من
موقف
أي
 ّ
ّ
ولأل ّمة من خالل السلطة الترشيع ّية اختيار أحد هذه البدائل.
ٍ
ٍ
إجياب أو حتريم ،يكون لأل ّمة
رشعي حاس ٍم وحمدّ ٍد من
موقف
يف حالة عدم تواجد
ّ
((( ص .14
((( ص .11
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احلق مم ّثل ًة بالسلطة الترشيع ّية يف ملء منطقة الفراغ بام تراه مناسب ًا من قوانني ال تتعارض
ّ

مع الدستور.

َّ
والشهادة:
االقتصادي لمبدئي الخالفة
البعد
ّ

إن مبدأ اخلالفة العا ّمة الذي نادى به اإلسالم يؤمن َّ
ّ
احلقيقي
بأن اهلل تعاىل هو املالك
ّ
األريض الوحيد
الوحيد للكون ،وأنّه قد استخ َلف اإلنسان عىل ما يملك لكونه الكائن
ّ
املتم ّيز بإحساس املسؤول ّية ورشف األمانة((( ،ومن هنا خاطبه القرآن قائال:
َّ َ َ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ
ََ ُ
َ
{وأن ِفقوا مِما جعلكم مستخل ِفني فِي ِه} (احلديد.)7 /
َّ
َ ُ
َ ُ ُ ّ َّ
ال اهلل الِي آتاك ْم} (النور.)5/
{وآتوهم ِمن م ِ

يتم عىل مرحلتني:
واالستخالف ّ

ََ
استخالف للجامعة البرش ّية الصاحلة ّ
{ول
ككل ،قال اهلل سبحانه:
املرحلة األوىل:
ٌ
َّ
َ
َ
َ
ُْ ُ
َ َ
ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُ ُ ْ َ ً
ُ
النص الرشيف يضيف
تؤتوا السفهاء أموالكم ال ِت جعل اهلل لكم قِياما} وهذا ّ
ٍ
أفراد
األموال للجامعة ناهي ًا إ ّياهم عن تسليمها للسفهاء ،عىل الرغم من ّأنا أموال
ٍ
ٍ
إشارة إىل ّ
ناحية
أن أموال هذا الكون إنّام جعلت إلقامة حياة اجلامعة((( .ومن
منهم يف

اإلسالمي اسم الفيء عىل ّ
كل الثروات الطبيع ّية
أخرى يط ّبق القرآن الكريم والفقه
ّ
التي حتصل عليها اجلامعة املسلمة من الك ّفار ،والفيء كلم ٌة ّ
تدل عىل إعادة اليشء
ٍ
إىل أصله ،ما يعني ّ
جانب آخر حيدّ د
أن هذه الثروات هي يف األصل للجامعة ،ومن
ُ َّ
َ َ َ َّ َ َ
ات
القرآن الكريم مسؤول ّية اجلامعة أمام هذه األموال ،بقوله{ :اهلل الِي خلق السمو ِ
ْ ً َّ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ
َ َّ َ َ
ات ِرزقا لك ْم َوسخ َر لك ُم الفلك
واألرض وأنزل مِن السمآءِ م
آء فأخرج ب ِ ِه مِن اثلمر ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ َّ
ُ ُ َّ
ْ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ
الش ْم َس َوال َق َم َر َدآئ ِبَنيَ
ُ
ِلَج ِر َى ِف الح ِر بِأم ِره ِ وسخر لكم األنهار * وسخر لكم
((( ص .61
((( ص .31
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َ َ ُ ِّ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ ْ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ
ك ُم اللَّ ْي َل َوانلَّ َه َ
وسخر ل
ار * وآتاكم من ك ما سألموه وإِن تعدوا ن ِعمة اهللِ ال
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ ْ ُ َ َّ
َ َ
ٌ
وم كف ٌ
ار} (إبراهيم )34- 32/وهذا النصّ الرشيف بعد أن
تصوها إِن اإلنسان لظل

َ

استعرض ما استخلف اهلل عليه اإلنسان يشري إىل نوعني من االنحراف ،األول :الظلم
وهو سوء التّوزيع وعدم توفري الثروات ألفراد اجلامعة عىل ٍ
حد سواء ،والثاين :كفران

ٍ
طاقات وخربات(((.
النّعمة أي تقصري اجلامعة يف اسثامر ما حباها اهلل به من

املرحلة الثانية :استخالف األفراد والذي يتّخذ من الناحية الفقه ّية والقانون ّية شكل

امللك ّية اخلاصة ،واالستخالف هنا من اجلامعة للفرد وهبذا فمن الطبيعي أن يكون الفرد
مسؤوالً أمام اجلامعة عن ترصفاته يف ماله وانسجامها مع مسؤولياهتا أمام اهلل تعاىل ،ومن
اخلاصة إذا جعل منها
حق املم ّثل الرشعي للجامعة أن ينتزع من الفرد ملك ّيته
الطبيعي من ّ
ّ

أدا ًة لإلرضار باجلامعة ،كام صنع رسول اهلل eيف قصة سمرة بن جندب(((.

وعىل ضوء مبدأ اخلالفة يمكن حتديد مسؤول َّيات الدولة اإلسالم ّية عن احلياة
االقتصاد ّية يف املجتمع ضمن خ ّطني عريضني يتفرع عنهام مجلة من املسؤوليات ،أحدمها:
املتحركة وفق ًا
تطبيق العنارص الثابتة من االقتصاد اإلسالمي ،واآلخر :ملء العنارص
ّ
املؤشات اإلسالم ّية العا ّمة(((.
لظروف الواقع وعىل ضوء ّ

العامة لملء العناصر المتحركة
اإلسالمية
المؤشرات
ّ
ّ

وهي كاآليت:

األول :اّتجاه ال ّتشريع
املؤشر ّ

املؤش يعني ْ
أن تتواجد يف الرشيعة وضمن العنارص الثابتة من االقتصاد
وهذا
ّ
((( ص .32
((( ص .33
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ٍ
ٍ
مشرتك عىل ٍ
نحو
هدف
اإلسالمي أحكا ٌم منصوص ٌة يف الكتاب والسنّة تتجه ك ّلها نحو
ّ
يبدو اهتامم الشارع بتحقيقه ،فيعترب هذا اهلدف بنفسه مؤرش ًا ثابت ًا قد يتط ّلب احلفاظ عليه

متحركة تضمن بقاءه ،وفيام ييل جمموع ٌة من األحكام الرشع ّية التي تشكّل
وضع عنارص
ّ
يصب نحو استئصال الكسب الذي ال يقوم عىل أساس
بمجموعها ّاتاه ًا ترشيعي ًا
ّ
العمل ورفض االستثامر الرأسام ّيل ،أي تنم ّية ملك ّية املال باملال وحده:

اخلاصة لرقابة املال يف مصادر الثروة الطبيعية.
1.سامح اإلسالم بامللك ّية
ّ

ٍ
ٍ
إحياء
مصدر طبيعي عىل أساس احليازة من دون
للحق يف اكتساب
2.إلغاء اإلسالم
ّ

وعمل.

طبيعي ال ينقل ملك ّية من القطاع العا ّم للقطاع اخلاص ،وإنّام
3.العمل يف مصدر
ّ

حق األولو ّية للعامل فيه فقط.
يعطي ّ

4.اإلحياء غري املبارش بالطريقة الرأسامل ّية أي بدفع األجرة ووسائل العمل لألجري
احلق يف مت ّلك السلعة املنتجة.
ربر له ّ
ال يكسب ح ّق ًا للرأسام ّيل وال ي ّ
ٍ
أي ٍ
مستحق ،حلرمة الربا.
ربح ينتج عن توظيف رأس املال املضمون غري
ّ 5.

6.شغل ذمة الغري ٍ
احلقيقي -كام تفتّق عنه العقل
بامل عن طريق اإلقباض للامل غري
ّ
ّ
ٍ
أموال حقيق ّية لتغ ّطي
تعهدات والتزامات تفوق ما لديه من
الرأسام ّيل من أموال تشكّل ّ

قروض اآلخرين -غري جائز(((.

لحكم ثابت
املؤشر الثاني :الهدف املنصوص
ٍ

كام لو ّ
ونصت عىل اهلدف
رشعت حك ًام ّ
أن مصادر اإلسالم من الكتاب والسنّة قد ّ
الرشعي
املتحرك ،وللحاكم
منه فإنّه يشكّل مؤرش ًا عا ّم ًا وعالمة هادي ًة مللء اجلانب
ّ
ً
((( ص .44
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بأنا ليست لسدّ حاجات
رصحت النصوص ّ
التحرك لتحقيقه ،ومثاله :الزكاة التي ّ

املعييش ،ما
الفقري فحسب وإنّام إلعطائه املال بالقدر الذي يلحقه بالنّاس يف مستواه
ّ
موحد ومتقارب ّ
يعني ّ
لكل
الرشعي السعي نحو توفري مستوى
أن عىل احلاكم
معييش ّ
ّ
ّ
أفراد املجتمع(((.

املؤشر الثالث :الق َيم االجتماع ّية التي ّ
أكد عليها اإلسالم

ومتحركة وفق ًا للمستجدّ ات
متطورة
وهي تشكِّل أساس ًا الستيحاء صي ٍغ ترشيع ّية
ّ
ّ
الرشعي يف ملء
واملتغريات تك ّفل حتقيق تلك العنارص الثابتة وفق ًا لصالحيات احلاكم
ّ
َ ُّ َ َّ َ َ
آم ُنوا ُكونُوا َق َّوام َ
ِني ِلِ ُش َه َد َ
اء
منطقة الفراغ ،ومثاله النصوص القرآن ّية{ :یا أيها الِين
ْ
ْ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
كم بَيْ َن ُهم بالْق ْسط إ َّن َ
اهلل ُي ُّب ال ُم ْقسط َ
ني}
اح
ف
ت
م
ك
ح
ن
إ
{و
،
(املائدة)8/
}
ط
س
بِال ِق
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ
يتاءِ ذِي الق ْر َ ٰ
{وأم ِْرت
ب} (النحل،)90/
الحس ِ
(املائدة{ ،)42/إِن اهلل يأمر بِالعد ِل و ِ
ان وإ ِ
َْ َ ََْ ُ
ُ
ِلع ِدل بينكم} (الشورى.)15/
الوصي
املؤشر الرابع :اتجاه العناصر املتحّركة ىلع يد النبيّ أو
ّ

املؤش يعني َّ
واألئمة iهلم شخص ّيتان ،األوىل :تبليغ العنارص
َّبيe
وهذا ّ
ّ
أن الن ّ

املؤشات
الثابتة ،واألخرى :احلكومة والقيادة بوضع العنارص املتحركة املستوحاة من ّ

العا ّمة لإلسالم.

ومثاله :ما روي يف أحاديث عديدة من أن النبي eمنع يف ٍ
فرتة مع َّي ٍنة إجارة األرض
ّ
ٍ
ٍ
مرتف ال يقوم عىل أساس
كسب
االجتامعي وللحيلولة دون نشوء
حفاظ ًا عىل التوازن
ّ

العمل يف الوقت الذي يغرق فيه نصف املجتمع -املهاجرون -يف العوز والفاقة؛ أو ما
ٍ
روي من هني النبي eعن منع فضل الكأل واملاء يف ٍ
بحاجة
فرتة كانت فيها املدينة
ّ
ُ
ٍ
شديدة إلنامء الثروة الزراع ّية واحليوان ّية؛ وكذلك ما جاء عن أمري املؤمنني gيف عهده
((( ص .45
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ملالك األشرت من التأكيد عىل منع اإلحتكار حرص ًا منه عىل شجب األرباح التي تقوم
ٍ
عىل ٍ
مصطنعة ختلقها ظروف اإلحتكار(((.
أثامن
لولي األمر
املؤشر الخامس :األهداف التي ُح ّددت
ّ

ٍ
أهداف لو ّيل األمر مكلف ًة إياه بتحقيقها والسعي لالقرتاب
الشيعة من
أي ما وضعته َّ

اإلسالمي،
املتحركة يف االقتصاد
نحوها برسم السياسة االقتصاد ّية وصياغة العنارص
ّ
ّ
كام جاء عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم gمن َّ
أن عىل الوايل متوين الفقراء من

عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ،حال عدم كفاية الزكاة(((.

اإلسالمي هي الصورة التي تربز فيها العنارص
فالصورة الكاملة القتصاد املجتمع
ّ
اإلسالمي عىل األرض
املتحركة إىل جانب العنارص الثابتة لتتعاون مع ًا لتحقيق العدل
ّ

وفق ًا ملا أراده اهلل.((( d
مسؤولويات الدولة
ّ

املتحركة سعي ًا لتطبيق العنارص
تتفرع عىل تنفيذ العنارص
ّ
ومسؤول ّيات الدولة التي ّ

الثابتة ،هي كام ييل:

بحق
1.مسؤولية الضامن
االجتامعي التي ترتكز يف األساس عىل إيامن اإلسالم ّ
ّ
اجلامعة ك ِّلها يف االنتفاع بثروات ال َّطبيعة ،ما يلزم الدولة بضامن مستوى الكفاية من
العيش الكريم جلميع أفراد املجتمع بتوفري العمل للقادر عليه وبإعالة العاجزين

عنه.

االجتامعي والتي تعني توفري حدٍّ أدنى من اليرس والرفاه ِّ
لكل
2.ومسؤول ّية التوازن
ّ

((( ص .50
((( ص .51
((( ص .51
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أفراد املجتمع ،والتحديد يف اإلنفاق بنحو ال يسمح بتجاوز مستوى املعيشة املعقول
ٍ
خاصة والسعي
للرفاه ،واحليلولة من احتكار الثروة وتكديس األموال يف أيدي طبقة ّ
من أجل توفري إمكانات العمل وفرص اإلنتاج للجميع.
3.واملسؤول ّية يف رعاية القطاع العا ّم لكونه أمان ًة بيد الدّ ولة ينبغي احلفاظ عليها

وحتقيق األهداف الر ّبان ّية منها باالستفادة من أحدث األساليب وكل املستجدّ ات

العلم ّية يف سبيل تنميته.

ٍ
بدرجة تلبي احلاجات العا ّمة للجميع
4.ومسؤول ّية اإلرشاف عىل اإلنتاج وضامنه

واحليلولة دون اإلرساف فيه.

5.ومسؤول ّية احلفاظ عىل الق َيم التبادل ّية احلقيق ّية للسلع وأشكال العمل املستمدّ ة من

املنفعة وعامل الندرة الطبيع ّية ال الندرة املصطنعة التي خيلقها االحتكار.
االجتماعية
الفردية واألحكام
األحكام
ّ
ّ

ثم أنّا إذا ما أخذنا بعني االعتبار احلالة التي يعيشها الفرد املسلم فيمكن أن تعطى
ّ
ٍ
جزئي حمدود يف الرشيعة لفرد متد ّين يعنى شخصي ًا
تصور
األولَّ :
ضمن تصورينَّ ،
ٌّ

بتطبيق سلوكه وعالقاته مع اآلخرين عىل أساس اإلسالم غري أنّه يعيش ضمن جمتم ٍع
تصور شمو ٌّيل كامل يف التّرشيع ملجتم ٍع يريد
ال يتبنى اإلسالم نظام ًا يف احلياة ،والثاينّ :

بناء وجوده عىل أساس اإلسالم وإقامة اقتصاده وخالفته يف األرض عىل ضوء رشيعة
السامء.

كبري جد ًا ّ
فإن عدد ًا من األحكام الثابتة يف الرشيعة اإلسالم ّية
والفارق بني احلالتني ٌ
موجه ًا نحو املجتمع كوجوب إجياد التوازن
يتجاوز قدرة الفرد ويعترب حك ًام
ّ

اجلزئي واحلالة األوىل؛
التصور
اإلجتامعي ،وهذا النحو من األحكام ال موضع له يف
ّ
ّ
ّ
كام ّ
أن حالة الفرد املتد ّين الذي يعيش يف جمتمع ال يتبنى اإلسالم منهج ًا للحياة هي
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الرشعي والرضورات التي ال جيد هلا بدي ً
ال
حال ٌة مع ّقد ٌة وحتتوي تناقض ًا بني التكليف
ّ
يف املجتمع مما يو ّلد ظروف ًا شاذ ًة هلا أحكا ٌم استثنائ ّية ،كام يف موقف الفرد املتد ّين من
البنوك احلكوم ّية الربو ّية.

ويف أكثر الرسائل العملية تقدّ م عاد ًة الصورة املحدودة ألنا تتعامل مع ٍ
فرد متد ّي ٍن
ّ
ّ
ٍ
كمنهج
يريد أن يط ّبق سلوكه عىل الرشيعة رغم تواجده يف جمتم ٍع غري ملتز ٍم باإلسالم

التصور الشامل
للحياة ،ومن هنا مل تكن الصورة التي توحي هبا الرسائل كافي ًة الستيعاب
ّ

املرجوة يف توفري السعادة والرفاه(((.
اإلسالمي وثامره
ألمه ّية االقتصاد
ّ
ّ
االقتصادية
عالقة اإلنسان بالحياة
ّ

ثم َّ
إن حتديد عنارص الصورة الكاملة يتو ّقف عىل حتليل العالقات التي يامرسها
َّ
اإلنسان يف حياته االقتصاد ّية ،وهي عىل نوعني:

يتجسد عاد ًة يف عمل ّية
األول :عالقة اإلنسان بالطبيعة من خالل العمل وهو ما
ّ
ّ

مر التاريخ.
اإلنتاج بأشكاهلا املختلفة عىل ّ

احلق يف االستفادة من الطبيعة وهو
الثاين :عالقة اإلنسان مع اإلنسان الذي يشاركه ّ
ما يتجسد عاد ًة يف عملية التوزيع بأشكاهلا املختلفة التي تعب عن عالقات متنو ٍ
عة تقوم
ّ
ّ
ّ
ّ
بني أفراد املجتمع لتحديد طريقة اشرتاكهم يف خريات الطبيعة إجياب ًا وسلب ًا كاالسرتقاق
اإلسالمي.
اإلقطاعي والرأسامل ّية واالشرتاك ّية واالقتصاد
والنّظام
ّ
ّ

الماركسية
خطأ
ّ

وقد ذهبت املاركس ّية ً
خطأ إىل ربط أشكال التوزيع بأشكال اإلنتاج ّ
فكل عالقة ٍ
إنتاج

ينشأ منها بالرضورة عالقة توزي ٍع مع ّينة وهي العالقة التي تنسجم مع الشكل السائد
((( ص .64
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ّ

االجتامعي
لإلنتاج وتساعد عىل نموه حتى إذا أصبحت عالقات التوزيع بشكلها
ّ
االجتامعي وتبديل
عقب ًة أمام نمو اإلنتاج اجتهت قوانني املادية التارخيية إىل تغيري امليزان
ّ

عالقات توزيع جديدة تفي حاجات اإلنتاج وعالقاته ،وهذا يعني أن مصلحة اإلنتاج
ٍ
وأن ّ
ربر عالقات التوزيع ّ
شكل لعالقات التوزيع يعترب
كل
ال اإلنسان هي التي حتدّ د وت ّ
صحيح ًا ومقبوالً ما دام حي ّقق مصلحة اإلنتاج حتى نظام االسرتقاق.

وعىل العكس َّ
ربر لعالقات التوزيع وإنّام
فإن اإلسالم ال جيد يف مصلحة اإلنتاج امل ّ
ٍ
تعب عنها
يقيم هذه العالقات عىل أساس ق َي ٍم ثابتة وهي الق َيم الر ّبان ّية واإلنسان ّية التي ّ

احلق والعدل واملساواة والكرامة اإلنسان ّية ،ويف
خالفة اإلنسان يف األرض وتؤكّد ّ
ٍ
تصور اإلسالم ّ
بتطور خربة اإلنسان بالطبيعة
أن عالقات اإلنتاج جيب أن تتأثر
باستمرار ّ
ّ
تطورت عالقة اإلنسان بالطبيعة.
وتقدّ مه
العلمي ،وك ّلام تنامت هذه اخلربة ّ
ّ

اإلسالمي عىل احلقوق اإلنسان ّية الثابتة
التصور
وأ َّما عالقات التوزيع فهي تقوم يف
ّ
ّ

ومنطق خالفة اهلل يف األرض ومن هنا مل يكن شكل التوزيع خيتلف ويتجدد بالرضورة
تبع ًا الختالف عالقات اإلنسان بالطبيعة ،فربط اإلسالم بني العمل وامللك ّية وجعله

العمل واحلاجة أساسني للملك ّية يف االقتصاد اإلسالمي ليس قرار ًا نسبي ًا ،ونمو األداة
ٍ
ٍ
إضافية لصيانة املجتمع من
بترشيعات
املنتجة يف يد بعض األفراد ال بدّ من مواجهته

االستغالل ولضامن سالمة التوزيع وعدالته.

تقسم عنارص املجتمع يف ضوء اإلسالم إىل ثالثة:
وعىل هذا األساس ّ
القسم األول :عنارص ٍ
ثابتة وهي عنارص وضعت يف اإلسالم عىل شكل أحكا ٍم
ّ
ٍ
منصوصة يف الكتاب الكريم أو السنّة لتنظيم عالقات التوزيع وفق ًا ملبادئ العدالة
االجتامع ّية واخلالفة العا ّمة لإلنسان عىل األرض.

متحركة يف جمال التوزيع وتنظيم عالقاته تدعو الرضورة إليها
القسم الثاين :عنارص
ّ
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الرشعي حدّ ًا أعىل
بسبب املتغريات يف عمل ّية اإلنتاج ،ومثال هذا القسم :حتديد احلاكم
ّ

ال يسمح بتجاوزه يف عملية إحياء األرض مث ً
ال فيام إذا كان السامح املطلق يؤ ّدي إىل
ٍ
يقرها اإلسالم.
إمكان ظهور ألوان من االستغالل واإلحتكار ال ّ
متطورة بطبيعتها
القسم الثالث :عنارص
متحركة يف جمال اإلنتاج وحتسينه وهي عنارص ّ
ّ

وال معنى الفرتاض الثبات فيها ما دامت وليدة اخلربة البرش ّية(((.

الصدر Oإىل َّ
السياق يذهب ِّ
اإلسالمي يف الوقت
أن االقتصاد
الشهيد َّ
ّ
ويف هذا ِّ
الذي يتّفق فيه مع ّ
كل املذاهب االجتامع ّية األخرى من رضورة االهتامم باإلنتاج وبذل

كل األساليب املمكنة يف سبيل تنميته وحتسينه لتمكني اإلنسان اخلليفة عىل األرض من

اإلنساين
احلضاري
السيطرة عىل املزيد من نعمها وخرياهتا ،فإنّه يضعه ضمن اإلطار
ّ
ّ
ووفق ًا لألهداف العا ّمة خلالفة اإلنسان عىل األرض؛ فيختلف النظام الرأسام ّيل مث ً
ال
والذي يعترب تنمية اإلنتاج هدف ًا بحدّ ذاته عن اإلسالم الذي ال يرى جتميع الثروة إال

وسيل ًة إلجياد الرخاء والرفاه وحتقيق العدالة اإلجتامع ّية ،وهذا االختالف يؤ ّدي إىل
فروق عديدة بني موقف اإلسالم من عمل ّية اإلنتاج ومواقف االجتاهات االجتامع ّية

األخرى.

نظرة اإلسالم حول اإلنتاج

وهي كالتايل:

ّ 1.
إن األشكال التي تتخذها عمل ّية اإلنتاج جيب أن تنسجم إسالم ّي ًا مع كرامة اإلنسان
ٍ
استغالل للنّساء والصبيان بأرخص
وقيمه املعنو ّية ،بعيد ًا عام مارسته الرأسامل ّية من

األجور.

ملؤشات الطلب يف السوق
يتحرك اإلنتاج يف االقتصاد
2.ال
اإلسالمي وفق ًا ّ
ّ
ّ

((( ص .70
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ّ

فحسب ،وإنّام يتحرك -إجياب ًا -لتوفري املواد احليوية الالزمة لكل ٍ
فرد مهام كانت ظروف
ّ
ّ
ّ
الطلب يف السوق ،ويتحرك -سلب ًا -لشجب ّ
ختصص لتوفري
كل قطاعات اإلنتاج التي ّ

يتحرك فيه اإلنتاج وفق ًا للطلب
سلع الرتف والبذخ؛ خالف ًا للمجتمع الرأساميل الذي ّ

والقدرة الرشائ ّية للطالبني ،فيؤ ّدي ذلك إىل اجتاه اإلنتاج نحو توفري سلع الرتف وغريها

مما يعتمد عىل القدرة الرشائ ّية لألغنياء ،وتقاعس اإلنتاج وانكامشه عن توفري السلع
احليو ّية بالقدر الكايف.

َّ 3.
يتحرك وفق ًا لطلب املشرتي الوسيط
إن اإلنتاج يف املجتمعات الرأسامل ّية غالب ًا ما ّ
ّ
التضخم املصطنع لرتاكم
احلقيقي وهو ما يسبب حاالت مع ّينة من
بني املنتج واملستهلك
ّ
ٍ
ٍ
كبرية من البضاعة حفاظ ًا عىل درجة
كميات
اإلنتاج ،مما يؤ ّدي إليقاف العمل وإتالف
من التناسب بني العرض والطلب.
واإلسالم قد عمل عىل استئصال األدوار الطفيل ّية هلؤالء الوسطاء وتقريب عمليت ّّي
ٍ
بنحو يعالج معه هذه الوفرة من اإلنتاج الذي ال مربر موضوعي
اإلنتاج واإلستهالك،
له(((.

يصمم املجتمع تصمي ًام يصونه من أعراض
وهكذا تربز عظمة اإلسالم يف أنَّه
ِّ
احلق الطبيعي
االستغالل الرأساميل واإلثراء عىل حساب اآلخرين مع احلفاظ عىل ّ
للعامل يف مت ّلك الثروة التي ينتجها(((.

اإلسالمية في االقتصاد
القيود
ّ

ويرىَّ O
أن اإلسالم ّ
تدخل أيض ًا يف فرض القيود عىل عمل ّية التبادل التي اختذت
شكل املقايضة قدم التاريخ فكان اإلنتاج مرتبط ًا باملبادلة إذ ّ
منتج يف نفس
أن املستهلك ٌ
((( ص .95
((( ص .104
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

ةلجملا ةرسأ

           

103

الوقت حتى اختذت املبادلة شك ً
ال آخر مع بدء التّعامل بالنقد الذي شكّل وسيل ًة لال ّدخار
كبرية وبيعه ٍ
ٍ
لعدم نقص القيمة فيه مع مرور الوقت مما ساعد عىل احتكاره بكمي ٍ
بنقد
ات
ّ
وحرمت الفائدة حتري ًام با ّت ًا ّ
ألن الفائدة
أكرب ّ
تم شجبه يف اإلسالم ّ
مؤج ٍل فنشأ الربا الذي ّ
ٍ
االحتكاري للنّقد وليست أجر ًا يف قبال العمل ،كام ّ
حرم
حينئذ نتيج ُة السعر
ّ
أن اإلسالم ّ
ٍ
اكتناز النّقود وفرض عليه رضيب ًة يف ٍ
كأداة
كثري من احلاالت كي ال يفقد دوره الطبيعي

لتيسري املبادلة ،واجته أيض ًا إىل إلغاء عمليات املبادلة الطفيل ّية التي تفصل بني اإلنتاج
ٍ
واالستهالك ومنع بيع السلعة قبل قبضها ومل َّ
منفعة بثمن وبيعها
يرخص للفرد يف رشاء
ٍ
ٍ
ربر هذه الزيادة(((.
بثمن أكرب ما مل يقم
بعمل ي ّ

وكام وضع اإلسالم قيود ًا عىل تبادل املال كذلك وضع قيود ًا عىل عمل ّية االستهالك
واإلنفاق إلشباع احلاجات ،بتحريمه لإلرساف الذي يمثل حتديد ًا كمي ًا لنفقات املعيشة
ال يسمح ألي ٍ
اإلسالمي بتجاوز احلدود املألوفة من إشباع احلاجات يف
فرد يف املجتمع
ّ
ّ
ٍ
ألي فرد برصف
جمتمعه؛ وبتحريم التبذير الذي يمثل حتديد ًا كيفي ًا
للترصف ال يسمح ّ
ّ
ٍ
ّ
التطوع بام زاد عىل
باحلث عىل
نزوات غري مقبولة؛ ويف نفس الوقت قام اإلسالم
املال يف
ّ
َ َْ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
احلاجة املعقولة للجامعة وإنفاقه يف سبيل اهلل ،قال تعاىل{ :ويسألونك ماذا ين ِفقون ق ِل
َْْ
العف َو} (البقرة  )219 :أي ما زاد عىل احلاجة(((.
الربوية
عالج البنوك
ّ

ويف هذا املجال يقدّ م الشهيد الصدر Oعالج ًا ملشكلة البنوك الربو ّية التي يتم ّثل
ٍ
ٍ
بفائدة
بفائدة عن طريق ما يتس ّلمه من ودائع ثم اإلقراض
نشاطها الرأسام ّيل يف االقرتاض
ٍ
نقود ورؤوس
أكرب عن طريق ما يسلفه لألفراد أو املشاريع اإلنتاج ّية والتجار ّية من

((( ص .111
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ّ

ٍ
قيود عىل عمليتّي اإلنتاج
أموال((( ،األمر الذي ال ينسجم مع ما فرضه اإلسالم من
والتبادل.

ٍ
وذلك بطرحه لفكرة البنك ّ
أسس نظر ّية ،هي :حرمة
ربوي والذي يقوم عىل أربعة
الل ّ
ٍ
بفائدة لعدم انسجامه مع ربط اإلسالم الربح بالعمل ،وعىل حرمة اكتناز
الربا واإلقراض

ٍ
الطبيعي كأداة
حينئذ لدوره
النقود ألنّه يؤ ّدي إىل الركود يف عمل ّية اإلنتاج لفقدان النقد
ّ
تبادل ،وعىل فرض اإلسالم رضيب ًة عىل االكتناز تتم ّثل يف الزكاة ،واألمر الرابع واألخري
ٍ
يعزز
تأكيد اإلسالم وح ّثه الفائق عىل مساعدة املستضعفني وإقراض املحتاجني
بنحو ّ

األخوة واملح ّبة(((.
روح
ّ

ات متفر ٍ
وأما الوسائل العملية التي يمكن للبنك اختاذها يف جتميع كمي ٍ
قة لألموال
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بنحو يسهل معه متويل املشاريع عن طريق اإلقراض-من دون إغراء بالفائدة الربو ّية

فتل ّقي األموال عىل شكل ودائع ليتمتّع املودع باإلطمئنان عىل سالمة أمواله واإلحتفاظ
بقيمتها احلقيق ّية ّ
ألن البنك ضام ٌن هلا بام مت ّثل من قيمتها عند اإليداع عىل أساس الذهب

خصص الوديعة إلقراض
وسعر الرصف بالذهب ،واحلصول عىل األجر والثواب فيام لو ّ
املحتاجني واملعوزين؛ والشكل الثاين لتل ّقي البنك لألموال ما يتّخذ طابع املضاربة
بتفويض البنك يف استثامر املال وتوظيفه يف املشاريع االقتصاد ّية ٍ
بنحو حيصل معه املودع
عىل ٍ
ويتحمل فيه اخلسارة حال حصوهلا((( ،وهكذا يصبح البنك يف
نسبة من األرباح
ّ
اإلسالمي جزء ًا أصي ً
ال من الصورة الكاملة القتصاده(((.
املجتمع
ّ

بأن مصادر الثروة الطبيع ّية ك ّلها هلل تعاىلَّ ،
إذن فاالقتصاد اإلسالمي يؤمن ّ
وأن

((( ص .211
((( ص .224
((( ص .226
((( ص .230
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اكتساب ٍ
خاص يف االنتفاع هبا ال يقوم إال عىل أساس اجلهد والعملَّ ،
أي ٍ
إنتاج
حق
وأن ّ
ٍّ
برشي للثروة الطبيع ّية ال يعطي حق ًا يف الثروة املنتجة إال للعامل املنتج نفسهّ ،
وأن عىل
ٍ
متقارب ألفراد املجتمع واحلفاظ عىل التوازن
موحد أو
مستوى
الدّ ولة توفري
معييش ّ
ً
ٍّ

االجتامعي باحليلولة دون تركيز األموال وعدم انتشارها ،وتتّجه الدّ ولة يف ّ
ظل الصورة
ّ
ٍ
ٍ
كأداة لتنم ّية
كأداة للتبادل ال
اإلسالمي إىل إعادة النّقد لدوره الطبيعي
املتكاملة لالقتصاد
ّ
املال بالربا أو اال ّدخار ،وتتّجه الدّ ولة أيض ًا إىل حتويل نظام املرصف من كونه وسيل ًة
للتنم ّية الرأسامل ّية إىل كونه وسيل ًة إلثراء األمة ككل(((.
الخاتمة

وقد تبني َّ
أن اإلسالم خالف ًا ملجتمعات اجلاهل ّية التي ال تنظر إىل احلياة إال من خالل

شوطها القصري الذي ينتهي باملوت وال تدرك ذاهتا ومتعتها إال من خالل إشباع ما لدى
اإلنسان من غرائز وشهوات ،وهي عىل هذا األساس جتد يف املال -بوصفه ً
مال -ويف

التصور للحياة
جتميعه وا ّدخاره والتنافس عليه اهلدف الطبيعي لإلنسان؛ وكان هلذا
ّ
الدور األساس يف كل ما رزحت به هذه املجتمعات من حماوالت االستزادة والتكاثر
وألوان التناقض واالستغالل؛ َّ
ألن مرسح احلياة حمدود واألوراق معدودة والالعبون
احلظ السعيد من حيصل عىل أكرب ٍ
ّ
عدد من تلك األوراق ولو عىل
كثريون وصاحب
التصور واستئصال جذوره النفس ّية من
حساب اآلخرين ،فعمل اإلسالم عىل إزالة هذا
ّ
أي ٍ
دور له يف ختليد
اإلنسان بشجب املال وجتميعه وا ّدخاره والتكاثر فيه كهدف ،ونفى ّ
اإلنسان أو منحه وجود ًا حقيق ّي ًا أكرب ،قال تعاىل:
َّ
َ َ َ َ ً َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ
َ ْ ٌ ّ ُ ّ ُ َ ُّ َ
ك هم َز ٍة لم َز ٍة * الِي جع مال وعدده * يسب أن مال أخله * كل
{ويل ل ِ ْ ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُْ ََ ُ
ْ
َُ َ
َ
َ
َ
ال َطمة * ن ُ
ال َطم ِة * َو َما أد َراك َما ُ
نب َذ َّن ف ُ
ار اهللِ الموقدة}.
ل
ِ

((( ص .53
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محمد باقر الصدر
نظرة حول كتاب (اإلسالم يقود الحياة) للشهيد الس ّید
ّ

َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ ٰ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
{ألهاكم اتلكثر * حت زرتم المقابِر ،كل سوف تعلمون}.
ََ ّ ْ ُ َ َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ
اب
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
هلل
ا
يل
ب
س
ف
ا
ه
ِ
ِ
َ {والِين يك ِنون اذلهب وال ِفضة ول ين ِفقون ِ
ِٰ ٍ
ِ ِ
َ
ُ
َْ َ َُْ ٰ َ ََْ
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٰ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
وره ْم ۖ هذا ما
جباههم وجنوبهم وظه
ا
ه
ب
ى
و
ك
ت
ف
م
ن
ه
ج
ار
ن
ف
ا
ه
أ ِل ٍم * يوم يم علي
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ْ َ
ُ
ُ
ُ
ََُْْ َ ُ
َ
ْ
ُ
ُ َ
َ
ْ
كنتم ِلنف ِسكم فذوقوا ما كنتم تك ِنون} (التوبة.)35-34/

ومل يقترص اإلسالم عىل شجب أهداف اجلاهل ّية وقيمها ،بل وضع بدالً عنها
َ َ َ َ َّ
َ
ُْ ْ ُ ُ
ارك الِي بِي ِده ِ الملك َوه َو
اهلدف الذي جيب أن تسري يف اجتاهه ،قال{ :dتب
َّ
ََ ُّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َُ
ش ٍء َق ِد ٌ
ك َ ْ
ٰ
ير * الِي خلق الموت والياة ِلبلوكم أيكم أحسن عمل وهو
ع ِ
ْ
يز ال َغ ُف ُ
الْ َعز ُ
ور}(امللك 1/ـ ،)2فبدالً عن األكثر ماالً واألخلد ثروة ،وضع من األحسن
ِ
أساس ٍ
ٍ
عم ً
متني
األول ،وليضمن اإلسالم قيام هذا اهلدف عىل
ال املثل األعىل واهلدف ّ
وواقعيّ أكّد عىل خلود العمل بدالً عن املال والثروة عرب ذلك العامل غري املنظور ،قال
َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ َ ُ َ ُْ
اء ب ْ َ
يلِ ُف ُه}(سبأ{ ،)39/من َج َ
ال َس َن ِة َفلَ ُه َع ْ ُ
ش
تعاىل{ :وما أنفقتم ِمن ش ٍء فهو
َ ْ
ِ
ََْ َ
الثوري للمعاد بوصفه األصل
االجتامعي
الوجه
هو
وهذا
،
(األنعام)160/
ا}
ِه
أمثال
ّ
ّ
اخلامس من أصول الدين(((.
رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الط ّيبني الطاهرين.
واحلمد هلل ِّ

((( ص .38
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
نوفمبرفبراير
 -١٤٤٢هـ
 ١٤٤٢هـ
الثاني
رجب
عشرة /ربيع
السابعةعشرة /
السنةالسابعة
والستون -السنة
السابعوالستون -
السادس
العدد
العدد

آية القوامة ،دراسة فقهيّة فكر ّية مقارنة
الموسوي
الس ّيد ياسين الس ّيد قاسم
ّ

ّ
الملخص:

تعرّض الكاتب آلية القوامة بعد بيان معنى القوامة لغ ًة واصطالح ًا

إىل معنى تفضيل الرجال عىل النساء يف اآلية واألقوال فيها ،ثم ذكر
تطبيقات فقه ّية متعددة ويف خمتلف األبواب الفقه ّية لآلية الرشيفة،

الفكري فيام
الفقهي وبني اجلانب
وقد دمج الكاتب بني اجلانب
ّ
ّ
يتعلق بمدلول اآلية ،جميب ًا عىل بعض اإلشكاالت الفكر ّية.

108

ةنراقم ةّيركف ةّيهقف ةسارد ،ةماوقلا ةيآ

مقدمة
ّ

َ ُ َ ََ
ِّ
{الرجال ق َّوامون ع
املهمة يف مباحث آيات األحكام هي قوله تعاىل:
من اآليات َّ
َ
َ
ْ
َ
َ َُ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ْ ْ
ِّ َ
اهلل بعضه ْم ع بع ٍض َوبِما أنفقوا مِن أم َوال ِِه ْم(}..النساء ،)34/حيث
النساءِ بِما فضل
َّإنا تدخل يف أحكام األحوال الشخص َّية واألرسة ،وأحكام املرافعات ،والقضاء،
والشهادة ،وأحكام املرياث وغريها ،ورغم كثرة تطبيقاهتا وموارد االستدالل هبا
املتنوعة إال َّأن مل أجد بحث ًا مجع مباحثها املختلفة بني د َّفتني ،رغم
يف األبواب الفقه ّية ّ
مه ٍية كربى يف اإلحاطة بفهمها وما لذلك من ٍ
دور يف استنباط األحكام
ما لذلك من أ ّ
املختلفة منها.

ُ
البحث فقهي ًا فكر ّي ًا حول هذه اآلية ،ومركِّز ًا عىل القوامة
وقد اخرتت أن يكون
واالصطالحي ،وما
غوي
كحك ٍم
رشعي له تطبيقاته املتعدِّ دة ،مع الوقوف عىل معناها ال ّل ّ
ّ
ٍّ
حل ٍ
ويتحصل منهام يف ِّ
كثري من اإلشكاالت ُّ
والشبهات ،وحتليل أسباب جعلها
يستفاد
َّ
ثم ذكر نامذج تطبيقاهتا وغريها.
للرجل دون املرأةَّ ،
ُّ

ٍ
إثارات حول
ومن دواعي اختيار هذا البحث ما نالحظه بني الفينة واألخرى من
ِ
بشؤون املرأة ،وذلك حتت شعار (الدفاع عن حقوق املرأة)
اإلسالم وأحكامه فيام يتع َّلق

الرجلَّ ،
مفادهاَّ :
اإلسالمي
وأن الدِّ ين
ّ
أن اإلسالم يامرس ال ُّظلم وعدم املساواة هلا مع َّ
ذكوريَّ ،
وأنا جعلت يف
دي ٌن
وأن أحكا َمه ال تواكب ّ
ٌّ
تطور الزمان وظروف املكانَّ ،
ٍ
ٍ
والتعليمي؛ وهذا ما جيعلها
والفكري
واملكاين
الزماين
خمتلف عن واقع اليوم
زماين
ظرف
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
غري منسجمة مع إنسان اليوم وواقعه.
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والكالم يف ثالثة مباحث:
ً
لغة واصطالح ًا
المبحث األوَّل :معنى «القوامة»
غوي:
املعنى الّل ّ

ٍ
مبالغة من قائم ،فمعناها :كثري القيام ،وقد ذكر ال ّلغو ّيون ملا ّدة ومشت ّقات
«قوام» صيغة
َّ

«قوام» عدّ ة معاين ،منها:
ّ

ً
ما يف املصباح املنري" :قام باألمر ،يقوم به ،قياما ،فهو ّقوام وقامئ"((( ،فهذه اجلملة تشهد
ٍ
عىل َّ
مبالغة ملعنى قائم.
قوام بمعنى قائم ،أي صيغة
أن َّ

الرجل عىل املرأةَ -
الرجل املرأة وعلهيا -أي :قام َّ
وأقرب املوارد يقول" :قام َّ
مانا أي:
َ
"القوامّ ،
َّموهلا وقام بشأهنا"((( .ويف أقرب املوارد أيض ًاّ :
كشداد :احل َس ُن القيام باألمر"(((.

أ ّما يف النِّهاية البن األثري فقد نقل عن كتاب أيب موسى حممد بن أيب بكر األصفهاين
الرجال دون النساءّ ..
ّ
ومسوا
يقول" :القوم يف األصل :مصدر قام ،فوصف به ،مث غلب عىل ّ ِ
بذلك ّ
النساء باألمور اليت ليس ّ
ألنم ّقوامون عىل ّ
للنساء أن يقمن هبا"(((.
الرجل عىل املرأةَ :
وجاء يف لسان العرب" :قام َّ
مانا .و ّإنه ّ
لقوام علهيا ٌ
مائن هلا"(((.

َ ُ َ َ َ ِّ َ
وأيض ًا يف لسان العرب "ويف التنز يل العز يزِّ :
﴿الرجال ق َّوامون ع النساءِ  ﴾..وليس
ّ ُّ
ُُ
نصب ّ
وضد القعودّ ،إنا هو من قوهلم ُ
مقت
املثول والت
يراد ههنا ـ واهلل اعلم ـ القيام الذي هو
حممد بن ّ
عيل.268 :
ومي املقرى ،أمحد بن ّ
((( املصباح املنري ،الق ّي ّ
((( أقرب املوارد " 1053 : 2قوم".
((( نفس املصدر.1054 :
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر " 109 : 4قوم".
((( لسان العرب " 503 : 12قوم".
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َّ
ّ
متكفلون بأمور ّ
النساء ّ
فكأنه ـ واهلل أعلم ـ ِّ
معنيون بشؤوهنن"(((.
الرجال
بأمرك،

وقال أيض ًا يف لسان العرب" :وقد جييء القيام مبعىن املحافظة واإلصالح ،ومنه قوله
َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ً
َ ُ َ َ َ ِّ َ
تعاىلِّ :
﴿الرجال ق َّوامون ع النساءِ ﴾..وقوله تعاىل..{ :إِل ما دمت علي ِه قائ ِما ﴾..أي
ً
ً
مالزما حمافظا»(((.
ّ
اللغوي:
املستفاد من املعنى

أن اللغويني اتفقوا عىل َّ
نالحظ َّ
أن جذر املفردة من «القيام» مفردها :قائم ،والقيام إذا

مل يتعدَّ ى بالباء أو بـ«عىل» مث ً
والتنصب ،إال أنَّه إذا عُدّ ي هبام كام لو قيل:
ال فهو املثول
ّ
وموله ،أو حافظ عليه
فإنم قالوا معناه إما تك ّفله ،أو مانَه ّ
القيام بكذا ،والقيام عىل كذاّ ،
وأصلحه.

املتصور يف اآلية الكريمة -بعد انتفاء
وإذا ما أردنا إسقاطه عىل موردنا فنقول :القيام
ّ

أن يكون هو القيام بمعنى املثول -ال خيلو إما أن يكون املراد به:
الرجل يقوم بأمر املرأة ،أي بشؤون املرأة.
َّ

قائم عىل املرأة ،أي :املتك ّفل واملحافظ واملصلح هلا ولشؤوهنا من خالل
الرجل ٌ
أو َّ

الرعاية واالهتامم.

وكال املعنيني بمعنى واحد تقريب ًا ،وإن كانت اآلية تعدَّ ت بـ"عىل" ال بالباء ،عىل َّ
أن
بعض ال ّلغو ّيني أكَّد معناها بالتنبيه عىل َّ
ثم
أن أصل مصدر قام هو "قوم" فوصف بهَّ ،

قوامون عىل النّساء باألمور التي
الرجال دون النّساء،
ألنم ّ
وسموا بذلك َّ
ّ
غلب عىل ِّ
ليس للنّساء أن يقمن هبا ،وهذا معناه َّ
يقومون النّساء بأشياء تعجز املرأة عن
الرجال ِّ
أن ِّ

القيام هبا.

((( لسان العرب " 503 : 12قوم".
((( نفس املصدر.
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أن القوامة معناهاَّ :
إذن اتضح من خالل هذه التعاريف التي تقدّ مت ّ
الرجال
إن ِّ

اآللويس
يكفلون وحيافظون وهيتمون بالنِّساء ويقومون بتدبري شؤوهن َّن ،وقد ذكر
ّ
ّ
االمسية مع صيغة املبالغة
لفت ًة نحو ّي ًة بالغ ّي ًة لطيف ًة يف اآلية يقول فيها" :واختيار اجلملة
[يعينَ {:ق َّوامون}؛ لإليذان بعراقهتم ورسوخهم يف اال تصاف مبا أسند إلهيم"(((.

القوامية حينام تنسب إىل املقام عليه إذا كان إنسان ًا عاقالً ،فيؤ َمر و ُينهى،
نعم ،هذه ّ
أن املحافظة عليه وإدارة شؤونه حتتاج إىل ٍ
يشء من األمر والنّهي ،فال ُّ
باعتبار َّ
تدل اآلية
ٍ
الزوج وهنيه لزوجته يف ِّ
ترصفاهتا ،بل
عىل أمر َّ
كل يشء حتى تنايف سلطنتها عىل سائر َّ
حدود أوامره ونواهيه هي األوامر والنَّواهي التنظيم ّية لشؤون األرسة.
االصطالحي:
املعنى
ّ

َ ُ َ
َّ
إن كلمة {ق َّوامون} «أي" :القوامة" -ليس هلا حقيقة رشع َّية وال مصطلح ًا فقهي ًا
ثابت ًا ،ولذلك فقد جاءت حماوالت متعددة لبياهنا من خالل سياق اآلية واستعامالت

أهل ال ّلغة والعرف املحاوري ،فذكرت تعريفات توضيح ّية كثرية للمعنى االصطالحي

مفصل وبعضها خمترص ،نذكر
القرآين أوالفقهي -للقوامة يف اآلية الكريمة بعضها ّ
ّ
ّ

بعضها ها هنا:

َ ُ َ َ َ ِّ
َ َّ
ض َل ُ
ِّ
الطرحيي يف جممع البحرين" :قوله
قال
اهلل
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ بِما ف
ّ
َْ َ ُ َ َْ
َّ
علهين ِق َي ُام الوالء والسياسة"(((.
بعضه ْم ع بع ٍض} أي :هلم

َّ
الرجال قامئون بشؤون
وقال الشيخ
السبحاين يف بعض رسائله الفقهية ِّ
مفصالً" :إن ّ ِ
ّ
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إلهين.
والذب عن التعدي
والتأديب
التدبير
الرعية يف جمال
النساء قيام الوال ة عىل
ِ
يقال :قام َّ
ّ
بشأهنن هو إنفاقهم
الرجل عىل املرأة :قام بشأهنا ،وليس املراد من قيامهم
اآللويس ج.23 :3
((( تفسري
ّ
((( جممع البحرين ؛ ج 6؛ ص142
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َّ َّ
َ َ ََُْ
ْ
علهين؛ ألنه سبب الوالء ال مورده كما يشير إليه فيما بعد بقوله{ :وبِما أنفقوا مِن
َْ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
أموال ِِهم} بل املراد هو القيام بسائر الشؤون مما تقوم عليه احلياة االجتماعية اليت تتوقف
عىل العقل والتدبيرّ ،
والقوة واالستطاعة"(((.
َ ُ َ َ َ ِّ
ّ
ويقول وهبة
بأمرهن وحيافظون
الزحييل يف تفسريه{" :ق َّوامون ع النساءِ} يقومون
ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أيدهين؛ أي أن القوامة تعين
ويؤدبوهنن ويأخذون عىل
علهين حبق،
علهين ويتسلطون
ّ
الرئاسة وتسيير شؤون األسرة واملنزل ،وليس من لوازمها التسلط بالباطل"(((.

ّ
مسؤولية
حممد صنقور" :املقصود من جعل القيمومة للرجل هو إناطة
وقال الشيخ ّ
ّ
واخلاصة َّ
ّ
تدبير شؤون احلياة ّ
بالرجل ،مبعىن أنه املسؤول عن رعاية شؤون احلكم
العامة

والقضاء ،وهو املسؤول عن محاية املجتمع فيما لو دامهه خطر من الداخل أو اخلارج ،وهكذا
ّ
احلال فيما يتصل باألسرة ،فهو املكلف حبياطهتا وتدبير شؤون معاشها.((("..
خمتص ًا" :القوامة :هي ّ
وقال الشيخ حمسن قرائتي يف تفسريه النّور ِ
التعهد بتأمني
نفقات األسرة وتدبير شؤوهنا و إدارة معيشهتا"(((.
ما يستفاد من املعنى االصطالحي:

َّ
بالرجل استجاب ًة لنداء الفطرة التي أو َدعت
إن القوامة ال تعدو كوهنا وظيف ًة أنيطت َّ

يف جبلته اخلصائص والقابل ّيات املناسبة لوظيفته وكذلك املرأة.

ّ
وترصفاهتا وأعامهلا،
الرجل ال حيدّ من حر ّية املرأة وكرامتها وإنسانيتها
وإن جعلها بيد َّ
ّ

فهو تقنني ملؤسسة األرسة ولدور الزوج يف تسيري سفينة البيت الزوجي إىل شاطئ األمان.
((( رسائل فقه ّية ج.671 :3
ّ
للزحييل ج.53 :5
((( تفسري املنري

((( مقاالت حول حقوق املرأة.43 :
((( تفسري النور ج.49 :2
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إن قوامية الرجل عىل املرأة نحو ٍ
بل َّ
ميزة وتكري ٍم واحرتا ٍم للمرأة بام ينسجم مع
ّ َّ

امتياز هلا
طبيعتها التكوين ّية؛ إذ غايتها املحافظة عليها ،واالهتامم هبا وتدبري شؤوهنا ،فهو
ٌ

حق هلا ال عليها.
بحجة حقوقها ،أي إنّه ٌّ
ال جيوز سلبه عنها ّ

بنَا
ويمكن استفادة ذلك من الرواية الرشيفة حول سبب نزول اآلية الكريمةَ :أ ْخ َ َ
ِ
وسى َق َال َحدَّ َثنَا َأ ِب َع ْن َأبِ ِيه َع ْن َجدِّ ِه َج ْع َف ِر ْب ِن ُم َ َّم ٍد
بنَا ُم َ َّمدٌ َحدَّ َثني ُم َ
َع ْبدُ اهللِ َأ ْخ َ َ
ِ ِ
ِ
ال َس ْ ِ
ي َع ْن َأبِ ِيه َع ْن َع ِلَ gق َالَ :
«أتَى ال َّنبِ َّيَ eر ُج ٌل ِم َن
َع ْن َأبِيه َع ْن َجدِّ ه َع ِّل ْب ِن ْ ُ
ٍّ
ول ِ
الله إِ َّن ز َْو َج َها ُف َل ُن ْب ُن ُف َل ٍن ْالَن َْص ِ
ْالَن َْص ِ
ار بِا ْبن ٍَة َل ُه َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ي َوإِ َّن ُه َض َر َب َها َف َأ َّث َر
ار ُّ
ِّ َ ُ َ ُ َ
ول ِ
فِي َو ْج ِه َهاَ ،ف َق َالَ :ر ُس ُ
ك َل َ
اللهَ eل ْي َس َذلِ َ
{الرجال ق َّوامون
كَ ،ف َأ ْنز ََل الل ُهd
َ َ ََْ ُ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ َْ
َ َ ِّ َ
ْ
َ
َ
َ
ون
ع النساءِ بِما فضل اهلل بعضهم ع بع ٍض وبِما أنفقوا مِن أموال ِِهم} أي ْ:ق َّو ُام َ
ع َلى النِّس ِ
اء فِي ْالَ َد ِ
ب.(((»...
َ
َ

تحصل من معنى «القوامة»:
ما ُي ّ
ٍ
ٍ
َّ 1.
ترشيف زائدٌ بال مسؤول ّي ٍة يف مقابله،
للرجل ال
ٌ
جمرد وظيفة وتكليف ُّ
إن القوامة َّ
ٍ
جمرد
واجب وفريضة(((.
فهي ّ
ّ 2.
يتوهم البعض -التس ّلط
القرآين الصحيح ال تعني -كام
إن القوامة باملعنى
ّ
ّ
اخلاص والعا ّم يف األرسة؛ وقد
ومصادرة وجود املرأة ،وإلغاء دورها وفاعل ّيتها يف الشأن
ّ
«ر ِح َم الل ُه َع ْبد ًا َأ ْح َس َن
ورد التوص ّية عن اإلمام الصادق gبرعاية املرأة حيث يقولَ :
فِيما بينَه وبين زَوجتِ ِه؛ َفإِ َّن ال َّلهَ dقدْ م َّل َكه ن ِ
َاص َيت ََها َو َج َع َل ُه ا ْل َق ِّي َم َع َل ْي َها»(((.
َ ُ
َ
َ َْ ُ َْ َ ْ َ

ّ 3.
سنبي ،-بل هو
إن جعل القوامة للرجل ليس استنقاص ًا باملرأة وال إهان ًة -كام ّ

((( مستدرك الوسائل ج.260 :4
((( املرأة يف مرآة اجلامل واجلالل ،492 :مقاالت يف حقوق املرأة.47 :
للمجليس ج.377 :8
((( روضة املتّقني
ّ
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وتوزيع لألدوار ليس أكثر.
تصنيف
ٌ
ٌ

ّ 4.
الرجل املطلقة يف اإلدارة ،فاحلياة الزوج ّية مشرتك ٌة
إن القوامة ال تعني استقالل ّية َّ

بينهام ،والقرارات فيها مشرتكة ،نعم حتى تستمر احلياة ال بدَّ أن يكون احلسم يف القرارات
والكلمة الفصل بيد أحدمها ،فهي قض ّي ٌة إدار ّي ٌة تنظيم ّي ٌة بدهي ّي ّة ال بدَّ منها.
الرجل
للرجل ،فاهلل سبحانه هو خالق َّ
5.إنَّه ال حماباة عند اهلل وال تفضيل مطلق َّ

الرجال دون النّساء.
واملرأة وال نسب وال قرابة بينه وبني ِّ
ملاذا ُجعلت القوامة للرجال؟

مر ذكره -وما
السؤال ،فمن خالل ما َّ
جييب هذا البحث بمباحثه الثالثة عىل هذا ُّ
السؤال جل ّي ًا ،ومع ذلك نذكر هنا وجوه ًا:
سيأيت -يتّضح جواب هذا ُّ

منها :ما ذكرته اآلية الكريمة نفسها وهو عنرص اإلنفاقَّ :
يستحق أن تناط
إن الزوج
ّ

يتحمله من اإلنفاق عىل األوالد
العائيل بإزاء ما
إليه وظيفة القوامة والرئاسة يف النِّظام
َّ
ّ
ٍ
ٍ
بكل التكاليف الالّزمة من ٍ
تعهده من القيام ِّ
وإدارة ماد ّي ٍة
ونفقة
مهر
والزوجة ،ولقاء ما َّ
ٍ
الئقة للعائلة(((.
ُّ
"وع ِلل ذلك [جعل القوامة للرجل] بأمر ين:
ومنها :ما ذكره صاحب املجمع بقوله:
َّ
َ
َّ
ٌّ
ّ
كثيرة من
بأمور
علهين
جال
الر
ل
فض
موهيب من اهلل تعاىل وهوّ :أن اهلل
أحدمها:
ٍ
ٍ
ِ
ُ
القوة يف األعمال والطاعات .ولذلك ّ
ّ
كمال العقل ،وحسن التدبير وتزايد ّ
بالنبوة،
خصوا
واإلمامة ،والوالية و إ َق َامة الشعائر واجلهاد ،وقبول شهادهتم يف ّكل األمور ،ومز يد َّ
النصيب
ِ
ِ
يف اإلرث وغير ذلك.
َ
َّ
َّ
ويعطوهنن املهور مع َّأن فائدة ّ
ٌّ
النكاح
علهين،
كسيب وهوّ :أنم ينفقون
وثانهيما:
((( األمثل ،ج.133 :3
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َ ََْ ُ
ٌ
ّ
ّ
مشتركة بيهنما .والباء يف قوله{وبِما أنفقوا} للسببية ،وما مصدرية أي بسبب تفضيل
َّ
َّ َّ
ّ
ّ
واحد من ِّ
الرجال
اهلل ،وبسبب إنفاقهم .و إمنا مل يقل :مبا فضلهم
علهين ،ألنه مل يفضل كل ٍ
َّ
ّ
ّ
الرجال"(((.
واحدة
كل
ٍ
ٍ
واحدة من النساء ،ألنه كم امرأة أفضل من ٍ
كثير من ّ ِ
عىل ِ
استنقاص للمرأة؟
أليس جعل القيمومة للرجل
ٌ

َّ
إن حقيقة القيمومة يف األرسة ليست من قبيل الوال ّية عىل املجانني والسفهاء واألطفال

يتصور البعض ،بل هي من قبيل قيمومة الوايل عىل الرع ّية ،واحلكومة عىل َّ
الشعب،
كام
َّ
أن أفراد الشعب فيهم من النّقص والتحقري؛ َّ
إذ ال يعني هذا َّ
املتفرق يف البلد
ألن الشعب ِّ

ويذب عن كيانه ،ورشفه ،وماله .ومثله العائلة
حيتاج إىل من يد ِّبر أمره ويؤ ِّدب خاطئه،
ّ

كبري ،والوالية عليه كالوالية عىل
صغري يف مقابل البلد الذي هو
جمتمع
فالبيت
ٌ
ٌ
جمتمع ٌ
ٌ

اجلامعة الكبرية.

ملاذا ال تكون «القوامة» بيد املرأة؟

إن اإلسالم ينطلق يف ِّ
َّ
كل أحكامه وتعليامته من منطلق اإليامن بوجود الفرق بل
الرجل واملرأةَّ ،
فإن املرأة تتصف بخصائص نفس ّي ٍة وجسد ّي ٍة تتناسب
الفروق بني َّ
صفات ال تتالئم ودور القوامة الذي حيتاج
وأدوارها احليات ّية والرتبو ّية واألرس ّية ،وهي
ٌ
ٍ
أهم صفاهتا تلك:
قوة تع ّق ٍل وشدّ ٍة
إىل ّ
وبأس ،ومن ّ
1.العاطفة اجل ّياشة ،والتي هلا مظاهر كثريةٌ ،منها:
عدم السيطرة عىل مشاعرها وعواطفها.
ضعفها أمام املواقف الصعبة.

اهنيارها أمام املشاهد املأساو ّية.
((( جممع البحرين ،ج.142 : 6
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الرس واألخبار املزعجة.
2.عدم قدرهتا عىل كتامن ّ
3.تفاعلها الشديد باإلطراء والثناء.
4.اهتاممها البالغ بذاهتا ومجاهلا.

5.جنوحها نحو السلم واملوادعة.

القوي.
6.رغبتها يف االنقياد للرجل
ّ

والتوجس من املواقف املخجلة.
7.احلياء
ّ

الرد ىلع شبهة كاتبة:

وبنا ًء عىل هذا -من كون خصائص املرأة هذه ثابت ًة مل تتغري -يتّضح اجلواب عىل شبهة
ٍ
َّ
تغي حاهلا اليوم فقد تساوت مع
أن هذه اآلية كانت ناظر ًة إىل حال املرأة يف زمان ما ،وقد ّ
الرجل يف ميدان احلياة ،وبالتايل فال قوامة للرجل عليها ،وهو ما ذكرته إحدى املناديات
َّ
َّ
بالرجل ،الكاتبة أمينة السعيد حيث تقول" :إن القوامة اليوم ال
بحر ّية املرأة ومساواهتا َّ
ٌ
مبنية عىل املزايا اليت كان َّ
مبرر هلا؛ ّ
ألن هذه القوامة ّ
الرجل يتمتع هبا يف املايض ،يف جمال
ّ
َّ
كل املجاالت فال
الثقافة واملال ،وما دامت املرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل يف ِ
ّ
مبر ر للقوامة"(((.
وإن هذه الدعوى ختالف منطق احلياة؛ َّ
َّ
ألن احلياة قائم ٌة هبام ،ولو تساويا يف مجيع
ٌ
أن تستقيم احلياة بأحدمها دون اآلخرَّ .
وحمال ْ
وإن
اجلهات ألمكن االكتفاء بأحدمها،

العضوي يستلزم قطع ًا التفاوت يف بعض احلقوق والواجبات
التفاوت يف التكوين
ّ
إجحاف
والوظائف ،وطلب املساواة فيمن اختلفت خصائصهام النفس ّية واجلسد ّية
ٌ
وظلم.

اجلندي.48 :
((( الصحافة واألقالم املسمومة ،ألنور
ّ
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وحيثيته:
المبحث الثاني :معنى التفضيل
ّ

َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ما هي اآلراء يف معنى قوله تعاىل{ :بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض}؟
اجلواب:

 .1لحيث ّية اإلنفاق:

سبب لتفضليهم
الرجال عىل النّساء فهو ٌ
لقد ب ّينت تتمة اآلية جهة التفضيل وهي إنفاق ِّ
ٌ
يصح لنا أن نقولّ :
إن
مقبول عرف ًا ،وهو الظاهر من اآلية ،كام
عليه ّن ،وهذا املعنى
ّ
الزوجة إذا أنفقت عىل زوجها وكان طريح فراش املرض وقامت بأمره ودارت شؤونه،

فهي صاحبة فضل عليه هبذا املقدار ،فليست اآلية ناظر ًة إىل التفضيل املطلق.
 .2لحيث ّية متطلبات القوامة:

قوة التع ّقل((( ،وشدّ ة البأس
وهي اجلهات التي تتصل بمقتضيات القوامة ،وهي ّ
حتمل الشدائد ،وقد ذهب إىل هذا الرأي ّ
العلمة الطباطبائي يف
ّ
والقوة ،والقدرة عىل ّ
ّ
الرجال حبسب
ميزانه" :واملراد مبا فضل اهلل بعضهم عىل
بعض هو ما يفضل ويز يد فيه ّ ِ
ٍ
ّ
يتفرع عليه من ّ
الطبع عىل ّ
شدة البأس ّ
التعقل فهيم ،وما ّ
والقوة
النساء ،وهو زيادة قوة
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌ
والطاقة عىل الشدائد من األعمال وحنوها فإن حياة ّ
مبنية
عاطفية
إحساسية
النساء حياة
ّ
ّ
َ
عىل الرقة واللطافة"((( ،والفخر
فصل أكثر بقوله" :واعلم ّأن فضل
الرازي يف تفسريه وقد ّ
ّ
ٌ
ّ
َّ
كثيرة:
وجوه
ٍ
الرجل عىل النساء حاصل من ٍ
ٌ
ّ
حقيقية.
صفات
بعضها
ٌ
ّ
شرعية.
أحكام
وبعضها

والتأن والرو ّية
((( ال نقصد منه الذكاء -وهو القدرة عىل استيعاب وفهم واملعلومات -بل نقصد منه احلكمة
ّ
يف اختاذ القرار ،والقدرة عىل التدبري احلسن والضبط واملوازنة بني املصلحة واملفسدة يف خمتلف الظروف.
((( امليزان ج.343 :4
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َ
ّ
ّ
احلقيقية يرجع حاصلها إىل أمر ين :إىل العلم،
احلقيقية فاعلم ّأن الفضائل
ّأما الصفات

و إىل القدرة.
ّ
ّ
ّ ّ
الرجال وعلومهم أ كثر ،وال شك أن قدرهتم عىل األعمال الشاقة أ كمل،
وال شك أن عقول ّ ِ
فلهذين السببني حصلت الفضيلة للرجال عىل ّ
النساء يف العقل واحلزم ّ
والقوة ،والكتابة يف
والفروسية والرميّ ،
ّ
وأن مهنم األنبياء والعلماء ،وفهيم اإلمامة الكبرى والصغرى
الغالب

واجلهاد واألذان واخلطبة واالعتكاف والشهادة يف احلدود والقصاص باال تفاق ،و يف األنكحة

عند الشافعي ريض اهلل عنه ،وزيادة النصيب يف امليراث والتعصيب يف امليراث ،و يف حتمل
الدية يف القتل واخلطأ ،ويف القسامة والوالية يف ّ
النكاح والطالق والرجعة وعدد األزواج،
ّ
الرجال عىل ّ
النساء"(((.
و إلهيم االنتساب ،فكل ذلك يدل عىل فضل ّ ِ

.3

التفضيل املتقابل:

ٍ
بمعنى َّ
الرجال
الرجال يف
أمور وخصوص ّياتّ ،
أن اهلل ّ
وفضل ِّ
فضل النّساء عىل ِّ
ٍ
أمور وخصوص ّيات؛ وذلك للتكامل بينهام ال للتفاضل بينهام ،وذهب
عىل النّساء يف

اآلصفي Oحيث يقول" :ليس
األصفهاين يف تفسريه((( ،وذهب له الشيخ
له الراغب
ّ
ّ
َّ
َ
خص الذكور من اجلنسني بالتفضيل يف
هذا التفضيل يف التكوين مبعىن ّأن اهلل تعاىل
ُ َْ َ ُ ََ
َ َ َّ َ
ّكل يشء من ّ
ّ
اهلل بعضه ْم ع
نسانية ،فال دال لة لقوله تعاىل{ :بِما فضل
املؤهالت اإل
ِ
ُّ
َْ
ٌ
بع ٍض} عىل ذلك ،وال يدل عليه الواقع التكويين للجنسني ،وهو أمر واضح ال ميكن
ّ
َّ
َّ
ّ
خص األ نىث من اجلنسني بتفضيل يف تكويهنا ال يوجد يف
فإن اهّلل تعاىل
النقاش فيه؛
ّ
ّ
واجلاذبية وغير ذلك مما ال ميتلكه الذكور،
الذكور ،فهي متتلك من الرقة واجلمال والعاطفة
ّ
ّ
بالشدة ّ
والقوة والغلظة والقدرة عىل املواجهة ما ال متتلكه
وفضل اهّلل الذكور عىل اإل ناث
الرازي ،ج.88 :10
((( تفسري
ّ
االصفهاين من ّأول سورة آل عمران وحتى هناية اآلية ( )113من سورة النساء،
((( انظر :تفسري الراغب
ّ
2ج ،مدار الوطن للنرش  -اململكة العرب ّية السعود ّية  -رياض ،ط 1424 ،1 :ه.ق.
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ً
ٌ ّ ٌ
ٌ
متوازنة،
بصورة
موزعة عىل اجلنسني
اإل ناث ..إذا ،فالتفضيل التكويين حالة متعادلة
ٍ
ٍ
ً
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
والتعبير القرآين{بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض} دقيق؛ إذ لو قال ـ مثال ـ « :مبا فضل
الرجال عىل ّ
ألن التعبير ّ
النساء» الختلف األمر ؛ ّ
موزع
األو ل يشير إىل تفاضل
ٍ
اهّلل ّ ِ
متعادل ٍ
َْ َ ُْ َ ٰ َْ
الرجال عىل ّ
ّ
النساء،
بني اجلنسني {بعضهم
ع بع ٍض} والثاين يشير إىل تفضيل ِ
والذي ورد يف القرآن هو ّ
األول"(((.

.4

التفضيل املتبادل:

َ َ َّ
ض َل ُ
الرجال عىل ّ
إن اآلية مل حتدد تفضيل ّ
حيث َّ
اهلل
كل النّساء بل قالت{ :بِما ف
كل ِّ
َْ َ ُ ْ ََ َْ
تعي من هم البعض عىل البعض اآلخر ،فيحتمل أن يكون
ومل
}،
ض
ع
بعضهم ع ب
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الرجال
ونساء عىل
رجال
املراد تفضيل
رجال ونساء آخرين ،يعني بام ّ
فضل اهلل بعض ِّ
الرجال والنّساء(((.
والنّساء عىل بعض آخر من ِّ

.5

الرجال ىلع بعض ال ّنساء:
تفضيل بعض ِّ

ً
َْ َ
ض ُه ْم} يعود عىل ّ
النساء ِّ
والرجال معا ،وذكر
يقول الشيخ مغنية" :الضمير يف {بع
الرجال ،وببعض الثانية النساء ..لو
الضمير من باب التغليب ،واملراد ببعض األوىل ّ ِ
ّ ُ
الرجال عىل مجيع أفراد ّ
ّ
النساء ،وهذا
قال (فضلهم علهين) لفهم منه تفضيل مجيع أفراد ِ
ّ
ٌ
رجل ،فجاء لفظ
غير مقصود؛ ألنه بعيد عن الواقع ،فكم من ٍ
امرأة هي أفضل من ألف ٍ
بعض لإلشارة إىل َّأن التفضيل إمنا هو للجنس عىل اجلنس من حيث هو بصرف ّ
النظر عن
األفراد"(((.

((( جملة فقه أهل البيت ،iالعدد .44 :36
((( ذكره سامحة الس ّيد األستاذ منري اخل ّباز يف إحدى حمارضاته املوجودة يف اليوتيوب ،وعنواهنا تفسري (الرجال
اإلسالمي -
حممد شحرور باجلزم والقطع يف كتابه :نحو أصول جديدة للفقه
ّ
قوامون عىل النساء) ،وذكره دّ .
فقه املرأة.320 :
((( التفسري الكاشف ملغنية ج.315 :2
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.6

التفضيل املطلق للرجال:

.7

باملهمة:
ال تفضيل إال للقادر ىلع القيام
ّ

.8

التفضيل االجتماعي:

ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ
ع النِّ َساءِ} أيَّ :
الرجل ّ ٌ
يقول ابن كثري" :يقول تعاىل{ :الرجال قوامون
قي عىل
َ
َ
ْ
َ َّ
ُ َ َ ُ
املرأة؛ أي هو رئيسها وكبيرها ،واحلا كم علهيا ومؤدهبا إذ ّ
اهلل بعضه ْم
اعوجت {بِما فضل
ََ
الرجال أفضل من ّ
النساءَّ ،
ع َب ْع ٍض} أيّ :
خير من املرأة ؛ وهلذا كانت ّ
والرجل ٌ
ألن ِّ
النبوة
ّ ٌ
بالرجال ،وكذلك امللك األعظم"(((.
خمتصة ّ ِ
َّ
"إن التفضيل املشار إليه يف اآلية الكر مية ال يعين تفضيل
يقول الشيخ الدكتور الفضيل:
خاصة ،كما ّأنه ال يعين تفضيل ّ
النساء ّ
الرجال ّ
ّ
املسؤوليات
خاصة ،و إمنا يراد به ّأن إناطة
ِّ
أساس من القدرة عىل الهنوض
وفرض الواجبات يعتمد قاعدة التفضيل الذي يقوم عىل
ٍ
ّ
باملهمة والقيام هبا"(((.
أن اآلية ال ُّ
ذهب ٌّ
اآلميل إىل َّ
تدل عىل أكثر
اجلوادي
اخلوئي Oوالشيخ
كل من الس ّيد
ّ
ّ
ّ
اخلوئي عن اآلية
الرجال مقدّ مني اجتامع ّي ًا عىل النّساء ،فعندما سئل الس ّيد
ّ
من كون ِّ
ِّ ٰ ُ َ ّٰ ُ َ َ َ
ِّٰ
تكليفي غري حرمة
رشعي
حكم
{الرجال قوامون ع النساءِ} وهل يستفاد منها
ٌّ
ٌّ
ٌ
اخلروج من الدار من دون إذن الزوج؟
((( تفسري ابن كثري ج.465 :1
ّ
حممد شحرور يف بيان
((( بحوث فقه ّية معارصة للدكتور
الفضيل ،252 :Oوهذا املعنى هو ما ذهب إليه دّ .
ّ
حقيقة القوامة وكوهنا ملن ،فيقول« :فلو عىن اهلل ذلك [أن التفضيل للرجل بسبب قوة تعقله وو ]...لقال« :الذكور
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ ِّ
قوامون عىل اإلناث» ،لكنه تعاىل قال{ :الر
جال ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ} الرجال مجع رجل ،والنساء مجع امرأة،
َ
ّ
وحنن نعلم ّأن كل رجل ذكر ،وكل امرأة أنىث ،ولكن العكس غير صحيح ،فكأنه تعاىل يربط القوامة هنا بالقدرات
ً
ً
عىل اختالف أنواعها اليت تكتمل عند سن الرشد ويصبح الذكر رجال واألنىث امرأة»[ .نحو أصول جديدة للفقه
اإلسالميّ]319:
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أجاب" :Oليست اآلية يف مقام بيان ما ذكرت من حرمة اخلروج بغير إذن الزوج و إمنا

ذلك وغيره من حقوق الزوج عىل الزوجة اليت تعرف من موارد أخرى ،وهذه يف مقام بيان
ّ
ّ
اجتماعي ًا عىل ّ
ّ
ّ
ّ
واجهبن
ختلفهن عن أداء
النساء ،مث إنه يف موارد
الرجال وفضلهم
تقدم ّ ِ
ّ
ألزواجهن مفا علم من اخلارج وجوبه فلألزواج عالجها بأمور ذكرت هناك،
اجلنيس
َ َ َّ َ
ِّ َ
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ
ّ
اآلميل فيقول{" :الرجال قوامون ع النساءِ بِما فضل
اجلوادي
واهّٰلل العامل"((( ،أ ّما
ّ
َ ََْ ُ
ُ َْ َ ُ ْ ََ َْ
ْ َْ
ّ
االجتماعية واخلبرة
اهلل بعضهم ع بع ٍض َوبِما أنفقوا مِن أم َوال ِِه ْم} أيّ :إن املسائل
ّ
قتصادية ،والسعي ،وبذل اجلهد يف كسب املال ،وتوفير مستلزمات البيت ،و إدارة
اال
املعيشة جييدها َّ
بشكل أفضل"(((.
الرجل
ٍ

.9

لحيث ّية تابع ّية الخلق:

الصدوقَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا ُمَمدُ ْب ُن َع ِل م ِ
اجي َل َو ْي ِهَ ،ع ْن َع ِّم ِهَ ،ع ْن َأ ْحَدَ ْب ِن َأ ِب َع ْب ِد اهللِ،
ٍّ َ
َّ
ِ
ِ
ب ِق ِّيَ ،ع ْن َع ْبد اهللِ ْب ِن َج َب َل َةَ ،ع ْن ُم َع ِ
ال َس ِن
او َي َة ْب ِن َع َّم ٍرَ ،ع ِن ْ َ
ال َس ِن ا ْل َ ْ
َع ْن َأبِيهَ ،ع ْن َأ ِب ْ َ
ِ
ِِ
ِ
ال َس ِن ْب ِن َع ِ ِّل ْب ِن َأ ِب َطالِ ٍ
اء َن َف ٌر ِم َن
بَ ،gق َالَ :
ْب ِن َع ْبد اهللَِ ،ع ْن آ َبائهَ ،ع ْن َجدِّ ه ْ َ
«ج َ
اللهَ eفس َأ َله َأع َلمهم عن مسائِ َلَ ،فك َ ِ
ول ِ
ا ْليه ِ
ود إِ َلى رس ِ
يما َس َأ َل ُه َق َال َل ُهَ :ما َف ْض ُل
َُ
َان ف َ
َ ُ ْ ُُ ْ َ ْ َ َ
َ ُ
ض ،و َك َف ْض ِل ا ْلم ِ
ِ
ِ
اء
الس َماء َع َلى ْالَ ْر ِ َ
َ
الرجال َع َلى الن َِّساء؟ َف َق َال النَّبِ ُّيَ :eك َف ْض ِل َّ
ِّ
َع َلى ْالَ ْر ِ
الرجال َما َخ َل َق الل ُه
اءَ ،و َل ْوالَ ِّ
اء ُي ْحيِي ْالَ ْر َضَ ،وبِ ِّ
الرجال ت ُْح َيا الن َِّس ُ
ضَ ،فا ْل َم ُ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
اءَ ،ي ُق ُ
ول الل ُه:a
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض
الن َِّس َ
َ
َ
َ َُْ
ْ ْ
َوبِما أنفقوا مِن أم َوال ِِه ْم}.
َ
ِ
ود ِ
َََ ُ
ني،
ي َش ْي ٍء ك َ
ي :لَ ِّ
َق َال ا ْل َي ُه ُّ
َان َه َك ََذا؟ َف َق َ َال النَّبِ ُّي :eخلق اهلل  aآد َم ِم ْن ِط ٍ
َ َْ َ
َوم ْن َف ْض َلته َو َبق َّيته ُخل َق ْت َح َّو ُاءَ ،وأ َّو ُل َم ْن أ َط َ
اع ّ
الن َس َاء َآد ُمَ ،ف َأ ْن َز َل ُه ُ
ال ّن ِة،
ِ aمن
اهلل َ
ِ
ِِ ِ ِِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ
ََْ ََّ ْ
الن َساء ف ّ
َ
الد ْن َيا ،أ َال َت َر ى إل ّ
ّ
الن َس ِاء ك ْيف ِيض َن َوال ُ ْي ِك ُ ُن َّن
ِ ِ
الرجال عل ِ ِ ِ
وقد بي فضل ّ ِ
للخوئي)؛ ج ،1ص464 :
((( رصاط النجاة (املحشى
ّ
((( املرأة يف مرآة اجلالل واجلامل.489 :
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َّ
ِ
والرجال َال ُي ِص ُ ُ
ْال ِع َب َاد ُة ِم َن ْال َق َذ َار ِةِّ ،
يب ْم َ ْ
تَ ،يا
يَ :صدَ ْق َ
ش ٌء ِم َن الط ْم ِث؟! َق َال ا ْل َي ُهود ُّ
ُم َح َّمدُ »(((.
املبحث الثالث :موارد تطبيق اآلية يف أبواب الفقه

ّ
إن آية القوامة من اآليات التي استظهر الفقهاء منها أحكام ًا متعدّ دة ،وذلك من خالل
ٍ
بلحاظات خمتلفة ومن زوايا متنوعة ،وكذلك بمالحظة لوازم وآثار جعل
مالحظتها

القوامة للرجل ،وهذا ما حاولنا مجعه يف هذا البحث من خالل تت ّبع املوارد واملسائل
أهم نامذج تطبيق هذه املفردة الفقه ّية يف
الفقه ّية يف األبواب الفقه ّية املتعددة ،وقد ذكرنا ّ
األبواب املختلفة:

عدة تطبيقات:
باب النكاح :وفيه ّ

التطبيق األوّل :وجوب طاعة الزوجة لزوجها

ذهب بعض الفقهاء إىل وجوب طاعة الزوجة لزوجها ،ودليلهم يف ذلك اآلية
الكريمة ّ
اإلسالمي املقارن عن علامء الفريقني
حمل البحث ،ونقل صاحب موسوعة الفقه
ّ
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
هذا احلكم بقوله" :الزوج ّ ٌ
قي عىل الزوجة؛ لقوله تعاىل:
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ}
َّ
فضله ُ
اهلل علهيا ،وبسبب ما ينفق علهيا
وسبيل ،بسبب ما
سلطنة
فللزوج عىل زوجته نوع
ٍ
ٍ
ّ
من أمواله ،فال جيوز هلا عصيانه يف األمور اليت تتعلق به"(((.
ٍ
واحد من علامء أهل السنّة هبذا احلكم ،منهم مثال:
رصح غري
وقد ّ
((( علل الرشائع ،الصدوق ،ج ،2ص ،512وعنه يف الربهان يف تفسري القرآن ج.73 :2
اإلسالمي املقارن ج ،214 :10وقال القطب الراوندي من علامئنا يف تفسري اآلية" :أي
((( موسوعة الفقه
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
بأمرهن وبتأديهبن فدلت اآلية عىل أنه جيب عىل ّ
الرجل أن يدبر أمر املرأة وأن ينفق علهيا ألن فضله
إهنم يقومون
ً
ً
ً
ّ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
وألزواجهن حافظات ملا غاب
و إنفاقه معا علة لكونه قامئا علهيا مستحقا لطاعهتا فالصاحلات مطيعات هلل
ّ
أزواجهن من ماله وما جيب من رعايته وحاله وما يلزم من صيانهتا نفسها هلل" ،فقه القرآن ،ج ،2ص.192
عنه
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ّ
َّ
وأن علهيا طاعته
معان..
اجلصاص ،يقول يف أحكامه أيض ًا" :دلت اآلية عىل
األولّ :
ّ
ٍ
َ
َ
ْ
ّ
َ َ َُ
ْ
وقبول أمره ما مل تكن معصية ،ودلت عىل وجوب نفقهتا عليه بقوله{ :وبِما أنفقوا مِن
َْ
ْ
َ
(((
أموال ِِهم}. "..
َّ َ
ّ
اختص
"..مث ّإن الزوج
الرازي ،وقد أشار هلذا املعنى يف تفسريه أيض ًا بقوله:
الثاين:
ّ

ّ
والذب عهنا ،والقيام مبصاحلها ،ومنعها
بأنواع من حقوق الزوجة ،وهي التزام املهر والنفقة،
ٍ
ً
ً
َ
عن مواقع اآلفات ،فكان قيام املرأة خبدمة ّ
الرجل آ كد وجوبا ،رعاية هلذه احلقوق الزائدة
َ
َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
َ
وهذا كما قال تعاىل:
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض َوبِما
ََْ ُ
ْ َْ
ْ
َ
(((
أنفقوا مِن أموال ِِهم}" .
التطبيق الثاني :وجوب النفقة

ّ
يستدل الفقهاء عىل وجوب نفقة الزوجة عىل الزوج هبذه اآلية الكريمة:

احلل يقول" :واعلم ّأن نفقة الزوجة
رصح بذلك من فقهاء الشيعة العالّمة ّ ّ
وممّن ّ
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ
َِّ
ٌ
ّ
والسنة واإلمجاعّ ،أما الكتاب فقوله تعاىل{ :الرجال قوامون ع النساءِ
واجبة بالكتاب
َ َ ََْ ُ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ َْ
َ َ
َّ
ْ
َ
بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض وبِما أنفقوا مِن أموال ِِهم} اتفقوا عىل أن قوله {وبِما
ََْ ُ
أنفقوا} عىل سبيل الوجوب"(((.
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ
الرواندي يف فقه القرآن" :قال تعاىل
وكذلك القطب
ّ
َ
َ
َ َُْ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ ْ
بِما فضل
اهلل بعضهم ع بع ٍض َوبِما أنفقوا مِن أم َوال ِِه ْم} وفيه دليالن عىل وجوب ذلك
َ
ّ
َّ ُ َ
ون} ّ
وكسوة وغير ذلك
نفقة
أحدمها قوله{ :قوام
ٍ
والقوام عىل الغير هو املتكفل بأمره من ٍ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ ْ
َ َ
ّ
علهين من أمواهلم"(((.
{وبِما أنفقوا مِن أم َوال ِِه ْم} يعين أنفقوا
والثاين قوله
((( أحكام القرآن ج.236 :2
الرازي ،ج.102 :6
((( تفسري
ّ
((( إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ج.266 :3
(للراوندي) ج.116 :2
((( فقه القرآن
ّ
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وكذلك ذكر ذلك الشيخ مغنية Oيف فقه الصادق gبقوله" :جتب نفقة الزوجة
ً ّ ً
ًّ
ِّ ٰ ُ َ ُ َ
جال ق ّٰوامون
ونصا ،ومنه  ...قوله سبحانه {الر
غنية ،إمجاعا
عىل زوجها ،حىت ولو كانت
َ
َ
ْ
َ
َ َ ِّ
ُ
ْ
ْ
ْ ْ
ٰ َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ٰ َ
ع بع ٍض وب ِ ٰما أنفقوا مِن أم ٰوال ِِه ْم}"(((.
ع الن ٰساءِ بِما فضل اهلل بعضهم
أما الروايات الرشيفة فقد فست اآلية بذلك ،فقد نقل َع ِل بن إِبر ِ
يم ِف َت ْف ِس ِري ِه:
اه
َ
ُّ ْ ُ َ ْ َ
ّ
َ
ٰ َ َّ َ
ٰ َْ
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ ِّ
ُ
َْ َ ُْ َ ٰ َْ
ْ ْ
ْ
ٰ
{الر
جال ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ بِما فضل اهلل بعضهم ع بع ٍض وبِما أنفقوا مِن أموال ِِهم}
يعنِىَ « :فر َض الله ع َلى الرجال َأ ْن ين ِْف ُقوا ع َلى النِّس ِ
اء»(((.
َ
ُ َ
َْ
َ
ُ
ِّ
َ
التطبيق الثالث :وجوب ّ
التمكني

ٌ
تعرضه لبيان ّ
رشط فيها أو
أن متكني الزوجة
ذكر املح ّقق
النجفي يف باب النفقة -عند ّ
ّ
َ
ُ َ ََ
ِّ ٰ ُ
ّ
جال ق ّٰوامون ع
يشم من قوله تعاىل{ :الر
أن النشوز ٌ
مانع منها -ملثل هذا ،فقال :بل ربام ّ
ِّٰ
النساءِ} ما يشبه معاوضة االستمتاع باإلنفاق عىل نحو ما ورد من اإلنفاق عىل الدا ّبة
حق ٍّ
كل منهام عىل
يشم من نصوص بيان ّ
عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها ،كام أنّه ّ
اآلخر مقابلة ٍّ
كل منهام لصاحبه(((.

ِّ ٰ ُ َ ُ َ
َ
جال ق ّٰوامون
احلل ذلك حيث يقول" :الصحيح ّأن قوله تعاىل {الر
وإن مل يقبل العالّمة ّ ّ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ ِّ
َُْ
َْ َ ُْ َ ٰ َْ
ْ ْ
ع بع ٍض وب ِ ٰما أنفقوا مِن أم ٰوال ِِه ْم} ال صراحة فيه
ع الن ٰساءِ ب ِ ٰما فضل اهلل بعضهم
َّ
َّ
َ
الز وج
عىل ّأن ما يقابل االستمتاع هو بذل النفقة ،بل لعل املراد منه هو املهر الذي بذله
لزوجته"(((.

((( فقه اإلمام الصادق ،gج.307 :5
((( مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل .ج.218 :15
اإلسالمي املقارن ،ج.222 :10
((( موسوعة الفقه
ّ
(للحل)215 :
((( بحوث فقهية
ّّ
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َّ
يفتي الفقهاء بحرمة زواج املسلمة من الكافر((( ،وذلك َّ
زوج له عىل زوجته
كل
ألن "
ٍ
ّ
ّ
ٌ
تسل ٌط وسبيل ،وال يشء من الكافر له تسل ٌط عىل املسلمة وال سبيل ،وذلك يستلزم صدق
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ
َّ
(أما ّ
جال ق ّٰوامون ع
املقدمة األوىل) فلقوله تعاىل {الر
بكافر
ال يشء من زوج املسلمة
ٍ
ْ
ْ
َ
َ ْ َََْ ُ ٰ
َ ََ
النِّ ٰساءِ} (وأما ّ
ع ال ُم ْؤمن َ
اهلل ل ِلكف ِِرين
املقدمة الثانية) فلقوله تعاىل {ولن يعل
ني
ِِ
َ ً
سبِيال}"(((.
احللّ :
سلطنة وسبيل ،لقوله تعاىل:
"إن للزوج عىل الزوجة نوع
ٍ
ويقول العالّمة ّ ّ
َ َْ
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ
ِّٰ
{الر
جال ق ّٰوامون ع النساءِ} والكافر ال سبيل له عىل املسلمة ،لقوله تعاىل{ :ولن
ْ
ْ
ً
ٰ
َ
َََْ
ْ
َ َ
َ َ
ُ
ني سبِيال}"(((.
يعل اهلل ل ِلكف ِِرين ع المؤ ِمنِ
التطبيق الرابع :نكاح املشرك

ولذلك لو ّ
أن امرأ ًة أسلمت ومل يسلم زوجها بطل العقد ،إذ بقاء الزوج ّية مع كفر
ِّ ٰ ُ
علو الكافر عىل الزوجة املسلمة وأن يكون له ٌ
سبيل عليها؛ َّ
ألن {الرجال
الزوج يرجع إىل ّ
َ ُ َ َ َ ِّ
ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ}(((.
التطبيق اخلامسّ :
تعدد الزوجات ال األزواج

َّ
الرجل هي رضورة وحدة الق ِّيم لتامسك
إن نتيج ًة من نتائج ثبوت كون القوامة بيد َّ
فإن تعدد الق ِّيم يفسد األرسة ،وبعبارة أخرىَّ :
األرسةّ ،
إن النّكتة التي أوجبت حرمة

تعدّ د األزواج للمرأة ،وجواز تعدد الزوجات للرجل -وكذلك أوجبت الغرية عىل
أن اإلسالم رأى َّ
وحرمتها عىل النّساء -هيّ :
أن حياة املجتمع ترتبط بمدى
الرجل ّ
َّ
استحكام ومتاسك بنية الوحدة العائل ّية ،ورأى َّ
أن هذا التامسك يف بنيتها يتو ّقف عىل

((( منهاج الصاحلني للس ّيد السيستاين ،ج67 :3
((( إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ،ج103 :3
((( خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،ج97 :7
(للبجنوردي ،الس ّيد حسن) ،ج206 :1
((( القواعد الفقه ّية
ّ
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الرجل ،ورأى َّ
أن تعدد الق ِّيم بتعدّ د الزوج يفسد وحدة متاسك البنية العائل ّية ،بينام
قوام ّية َّ
لو ّاتد الق ّيم فتعدد العائلة ال يوجد مفسدة من هذا القبيل ،بل هذا الق ِّيم الواحد يبني

وحدتني عائليتني من هذا القبيلٌّ ،
وكل منهام بحدّ ذاته وحد ٌة متامسكة ،عىل َّ
أن اختالط
يرض بتامسك بنية الوحدة العائلية رضر ًا كبري ًا كام هو
النّسل يف موارد ثبوت النّسل أيض ًا ّ

واضح(((.

باب القضاء

التطبيق السادس :عدم جواز ّ
تصدي املرأة للقضاء

استند القائلون بعدم تولية املرأة ملنصب القضاء إىل عمومية آية القوامة ،وقد ا ّدعي

يف مدرسة أهل البيت iعدم اخلالف بل اإلمجاع((( عىل عدم انعقاد القضاء للمرأة،
ِّ ٰ ُ َ ّٰ ُ َ َ َ
ع النِّ ٰ
ّ
مهها قوله تعاىل{ :الرجال قوامون
ظاهر يف
َّه
ن
فإ
ِ}
ء
ا
س
واستدل بوجوه من أ ّ
ٌ
الرجال وحكومتهم عليه ّن دون العكس(((.
الرجال عىل النّساء ،والزمها سلطنة ِّ
قيموم ّية ِّ
ٍ
ٍ
لعيل gقال« :يا علي
وما ورد من روايات كثرية منها حديث وص ّية ّ
النبيّ e
ليس على النّساء جمعة (إىل أن قال) وال تو ّلى القضاء»(((.
وهكذا ذهب علامء اجلمهور إىل أنّه ال جيوز للمرأة أن تتوىل القضاء ولو ُو ِّليت
املول وتكون واليتها باطلة ،وحكمها غري ٍ
أثم ّ
نافذ يف مجيع األحكام وهو مذهب

املالك ّية والشافع ّية واحلنابلة وبعض احلنف ّية ،وقد استد ّلوا باآلية الكريمة ّ
حمل البحث
بتقريبّ :
الرجل ق ّي ٌم عىل املرأة بمعنى أنّه رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ،فاآلية
إن َّ
الرجال ،وهو عكس ما تفيده
تفيد عدم والية املرأة وإال كانت القوامة للنّساء عىل ِّ

احلائري.76 :
اإلسالمي للسيد
((( الحظ :القضاء يف الفقه
ّ
ّ
(للگلبايگاين) ،ج44 :1
((( كتاب القضاء
ّ
(للگلبايگاين) ،ج44 :1
((( كتاب القضاء
ّ
((( جامع أحاديث الشيعة ،ج.100 :30
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اآلية(((.

ويقول ابن احلاجب" :عدم جواز تولية املرأة للواليات ّ
العامة كالقضاء وحنوه ،واإلمجاع
ً
ً
ٌ
منعقد عىل ّأن املرأة ال تتو ىل منصب اإلمامة الكبرى ّ
لألمة ،فال تكون حا كما أو رئيسا
ّ
للدولة"(((.

ً
يشء من األحكام ،وبه
ويقول الشيخ يف اخلالف" :ال جيوز أن تكون املرأة قاضية يف ٍ
ً
ً
ّ
الشافعي ،وقال أبو حنيفة :جيوز أن تكون قاضية فيما جيوز أن تكون شاهدة فيه ،وهو
قال
ً
مجيع األحكام إال احلدود والقصاص ،وقال ابن جر ير :جيوز أن تكون قاضية يف كل ما جيوز
ً
َّ
ألنا ّ
أن يكون َّ
تعد من أهل االجهتاد.((("..
الرجل قاضيا فيه،
عىل َّ
أن القضاء -يف نظر اإلسالم -ليس مغن ًام أو ترشيف ًا بل هو مسؤول ّي ٌة وأمانة،
وعدم إعطائه للمرأة ليس استنقاص ًا وال إهانة بل هو عني العدل واإلنصاف واحرتام

واقعها النفيس واجلسدي.

سعة القواميّة أو ضيقها؟ القواميّة أم القيمومة؟

هل القوامة يف اآلية خاصة باألزواج عىل الزوجات -كام هو مورد اآلية -أم هي
الرجال عىل ِّ
قوام ّية ِّ
خاصة؟
كل النّساء؟ فهل هي مطلقة أم
ّ
كل ِّ
اجلواب :حتتمل اآلية الكريمة ـ بالنظرة األوىل ـ ثالثة تفاسري:

الرجال عا ّمة عىل النّساء عا ّمة.
التفسري ّ
األول :هو قيمومة ِّ

الرجال عىل النّساء يف أ َّية عالقة مشرتكة بينهم ،كعالقة احلياة
التفسري الثاين :قيمومة ِّ

الرجال والنّساء ،ومن ذلك عالقة الوالية
الزوج ّية ،والعالقة يف األعامل املشرتكة بني ِّ
((( بداية املجتهد ،ج ،531 :2املجموع ،ج ،127 :20املغني ،ج.350 :11
((( التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،ج.388 :7
الطويس ،ج.213 :6
((( اخلالف للشيخ
ّ
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واإلدارة ،فيكون للرجال يف كل هذه العالقات موقع القيمومة عىل النّساء .

حق
التفسري الثالث :أن ختتص هذه القيمومة باحلياة الزوج ّية فقط ،فيكون للرجال ّ
ٍ
ٍ
حمدودة من احلياة الزوج ّية ،وليس يف ّ
كل هذه املساحة
مساحة
القيمومة عىل النّساء يف
بالرضورة.

واألول مل يقل به قائل ،وأما الثاين والثالث
نتصور لآلية الكريمة تفسري ًا رابع ًا،
وال
ّ
ّ

فقد وقع اخلالف بني األعالم بينهام:
عامة
مؤ ّيدوا التفسري الثاين :اآلية ّ

الطباطبائي :ذهب إىل َّ
أن القوامة عا ّمة حتى خلارج
1.صاحب امليزان الس ّيد
ّ
ّ
خاصة هبا حيث قال" :وعموم هذه العلة يعطي أن احلكم املبين علهيا
األرسة ،وليست ّ
َ
َ
ِّ
َّ ُ َ
ِّ
ون َع النساءِ} غير مقصور عىل األزواج بأن ّ
{الرجال قوام
أعين قوله:
خيتص القوامية
ٍ
ٌ
الرجال عىل قبيل ّ
َّ
النساء يف اجلهات ّ
العامة
بالرجل عىل زوجته بل احلكم جمعول لقبيل ّ ِ
ّ
ّ
االجتماعية اليت ترتبط بفضل
العامة
اليت ترتبط هبا حياة القبيلني مجيعا فاجلهات
ّ
ّ
الرجال كجهيت احلكومة والقضاء مثال اللتني يتوقف علهيما حياة املجتمع ،إمنا يقومان
ِّ
ّ
الرجال بالطبع أز يد منه يف ّ
بالتعقل الذي هو يف ِّ
النساء ،وكذا الدفاع احلر ّيب الذي
ّ
ّ
ّ
الرجال عىل ّ
ّ
النساء"((( ،وإلّ لقال:
يرتبط بالشدة وقوة التعقل كل ذلك مما يقوم به ّ ِ
امون َع َل نِ ِ
الرجال َق َّو َ
سائ ِه ْم.
ِّ
2.ووافقه السيد الگلبايگاين بقوله" :وهل جيوز أن ال تكون املرأة ذات سلطنة يف
الرجال؟
شئوهنا مع زوجها وتكون هلا السلطنة يف خارج دارها ،وعىل غير زوجها من ّ ِ

ّ
مانع من والية املرأة عىل
و إن قيل :اآلية املباركة تنيف والية النساء عىل ّ ِ
الرجال ،وأي ٍ

((( امليزان يف تفسري القرآن ج.343 :4
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

ّيوسوملا مساق دّيسلا نيساي دّيسلا                         

ّ
ّ
ّ
فإنه يقالّ :
بأن ذلك مقتىض اإلمجاع املركب"(((.
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خاصة
مؤ ّيدوا التفسري الثالث :اآلية ّ
ً
َّ
ّ
القوامية يف اإلسالم ليست ثابتة يف اإلسالم جلنس الذكر عىل
"إن
احلائري:
 .1الس ّيد
ّ
ً
ٌ
ّ
مثال ،و ّ
إمنا هي ثابتة يف خصوص احلياة
قوامية لألخ عىل األخت
جنس األنىث ،ولذا ال
ّ
العائلية للزوج عىل الزوجة.((("..

َّ
ّ
الرجال
 .2الشيخ
ّ
املنتظري" :شأن النزول وكذا السياق شاهدان عىل أن املراد قيمومة ّ ِ
ّ ّ
ّ
رجل مبقتىض عقله الذايت ،ومبقتىض إنفاقه
بالنسبة إىل أزواجهم؛ إذ ال ميكن اال لتزام بأن كل ٍ
َ
ّ
عىل زوجته له قيمومة عىل مجيع ّ
ّ
النساء حىت
األجنبيات ،بل ّإن صرف الشك واالحتمال
يكيف يف عدم ّ
صحة االستدال ل"(((.

بالرجال هنا خصوص األزواجّ ،
وبالنساء خصوص الزوجات،
 .3الشيخ مغنية" :املراد ّ ِ
ًّ
ً
دكتاتوريا ،والزوجة
وليس املراد بالقيام عىل املرأة السلطة املطلقة ،حبيث يكون الزوج رئيسا
ً
ً
حنوا من الوالية ،وقد ّ
حدد
مرؤوسة له ،ال إرادة هلا معه ،وال اختيار ،بل املراد أن له علهيا
الفقهاء هذه الوالية"(((.

الرجال -هنا -األزواج ،ومن ّ
النساء الزوجات .فال نظر
 .4الشيخ
الفضيل" :فاملراد من ّ ِ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
النساء مطلقا حىت ندخل رئيس ّ
الرجال مطلقا ،وكل ّ
ّ
الدولة يف
لآلية وال مشولية فهيا لكل ّ ِ
َ
ّ
القوامية
مهومها ،وحنكم له بالقيمومة أو الوالية عىل املرأة ..وخنلص من كل ذلك إىل ّأن
َّ
وأن اآلية الكر مية ال إطالق فهيا وال عموم"(((.
غير القيمومة،
((( كتاب القضاء (للگلبايگاين) ج44 :1
((( القضاء يف الفقه اإلسالمي للسيد احلائري.76 :
((( املنتظري يف كتابه (نظام احلكم يف اإلسالم) ج.124 :1
((( تفسري الكاشف ،ج.315 :2
((( بحوث فقه ّية معارصة.252 :
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ّ
يصح بالتأ كيد ،ومل يقل
اآلصفي :بعد أن فنّد الرأي اآلخر بقوله" :ال
 .5الشيخ
ّ
ّ
َ
القوامني عىل ّ
ّ
الرجال هم ّ
النساء يف كل
به فقيه ،ومعىن هذا التفسير إن صح ـ أن يكون ّ ِ
ٌ
ٌ
وامرأة يف جتارة كان للرجل ّ
حق القيمومة،
عالقة مشتركة بني اجلنسني ،فإذا اشترك رجل
ٍ
ً
ً
رجال أو تستأجره لعمل من األعمال؛ ّ
ألنا متارس بذلك نوعا
المرأة أن تستخدم
وال جيوز
ٍ
من القيمومة عىل َّ
الرجل يف هذه العالقة املشتركة ،وهذا ما ال ميكن أن يقول به فقيه عىل
اإلطالق"((( وبذلك يتعني عنده التفسري الثالث.
باب اإلرث:

التطبيق السابع :وجه التفاوت يف اإلرث بني الرَّجل واملرأة

سهمي
من املسائل الواضحة يف األحكام القرآن ّية الفقه ّية هي التفاوت يف اإلرث بني
ّ
الرجل واملرأة يف بعض احلاالت ،وقد كان وال يزال ذلك مورد ًا للتساؤل ،وقد ُسئل
َّ
األئمة ، iوكانت هذه اآلية هي ّ
حل لغز التفاوت بني إرثيهام ،ومن الروايات يف
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َب م ْن َج َو ِ
اب َم َسائله« :ع َّل ُة
الر َضا gإِ َل ُم َ َّمد ْب ِن سنَان ف َيم َكت َ
ذلك :ما َك َت َبه اإلمام ِّ
ف ما يع َطى الرجال ِمن ا ْل ِمير ِ
ِ ِ
ِ
ت َأ َخ َذ ْت،
اثِ :لَ َّن ا ْل َم ْر َأ َة إِ َذا َتز ََّو َج ْ
َ
إِ ْع َطاء الن َِّساء ن ْص َ َ ُ ْ
َ
ِّ
ك و ِّفر ع َلى الرجال ..و ِع َّل ٌة ُأ ْخرى فِي إِع َط ِ
ِ ِ
ِ
اء َّ
الذك َِر ِم ْث َل ْي َما ُت ْع َطى
ْ
َ
الرجل ُي ْعطيَ ،فل َذل َ ُ َ َ
َ
ِّ
َو َّ
ْالُ ْن َثى ِلَ َّن ْالُ ْن َثى فِي ِعي ِ
ال َّ
ت ،و َع َل ْي ِه َأ ْن َي ُعو َل َهاَ ،و َع َل ْي ِه َن َف َقت َُهاَ ،و َل ْي َس
َاج ْ
احت َ
الذك َِر إِ ِن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َلى ا ْل َم ْر َأ ِة َأ ْن َت ُع َ
كَ ،و َذل َ
الرجل ل َذل َ
ك
َاجَ ،ف ُو ِّف َر َع َلى
احت
الرجلَ ،و َل ت ُْؤ َخ ُذ بِنَ َف َقته إِ ِن
ول
َ
ْ
َّ
َّ
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ ِّ
ََْ ُ
ٰ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ َ ْ
َقو ُل ِ
الله{ :aالر
ع بع ٍض وب ِ ٰما أنفقوا
جال ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ بِما فضل اهلل بعضهم
ْْ َ
ْ
مِن أم ٰوال ِِهم}»(((.
بتقريبَّ :
بالرجل ،بل من
إن هذا التفاوت ال ينطلق من نقص إنسان ّية املرأة مقارن ًة َّ

((( جملة فقه أهل البيت ، iالعدد .46 :36
((( عيون أخبار الرضا ،gج.98 :2
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توازن احلقوق والواجبات؛ َّ
فإن اإلسالم حيث فرض عىل الزوج املهر والنفقة للزوجة
ويعوض عنه عن طريق اإلرث وتقليل سهم املرأة عن سهم
أراد أن جيرب هذا التكليف ّ
الرجل(((.
َّ

باب الطالق:

التطبيق الثامن :عدم وقوع الطالق من املرأة

َّ
إن أوضح تطبيقات اآلية الكريمة -ومعنى القوامة -هي كون اآلية ظاهرة يف إثبات
ّ
استدل علامء الفريقني عىل ذلك ،يقول الشيخ مغنية يف ذيل
الرجل ،وهبا
كون الطالق بيد َّ
ً
ّ
تفسري آية القوامة" :بل املراد أن له علهيا حنوا من الوالية ،وقد حدد الفقهاء هذه الوالية

جبعل الطالق بيد الزوج ،وأن تطيعه يف الفراش ،وال خترج إال بإذنه ،ومها فيما عدا ذلك
َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ َ ْ َّ ْ َ ْ
وف}"(((.
سواء:
{ولهن مِثل الِي علي ِهن بِالمع ُر ِ
ِ
الس ِن ْب ِن َف َّض ٍ
ال َع ْن ُم َ َّم ٍد
وهو ما يستفاد من الروايات الرشيفة التي منهاَ :ع ُّل ْب ُن ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
و َأ ْحَدَ ا ْبن َِي ْ
وب َع ْن َم ْر َو َ
يم ْب ِن ُم ْ ِر ٍز َق َال:
الَ َس ِن َع ْن َع ِّل ْب ِن َي ْع ُق َ
ان ْب ِن ُم ْسل ٍم َع ْن إِ ْب َراه َ
َس َأ َل َأ َبا َج ْع َف ٍرَ gر ُج ٌل و َأنَا ِعنْدَ ُه َف َق َالَ :ر ُج ٌل َق َال ِل ْم َر َأتِ ِه َأ ْم ُر ِك بِ َي ِد ِكَ ،ق َالَ :g
«أنَّى
ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
ُون َه َذا َوالل ُه َت َعا َلى َي ُق ُ
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ} َل ْي َس َه َذا بِ َش ْي ٍء.(((»..
ول:
َيك ُ
الحكومة والقيادة السياس ّية:

التطبيق التاسع :الوالء والسياسة

ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
ّ
ّ
قال يف کنز العرفان:
الوالية
علهين قيام
"{الرجال ق َّوامون ع النساءِ} أي هلم
ّ
والسياسة" ( (( .
((( الحظ :نظام حقوق زن إسالم (جمموعه آثار شهيد مطهرى).238 :19 ،
((( تفسري الكاشف ،ج.315 :2
((( االستبصار فيام اختلف من األخبار ،ج.313 :3
((( كنز العرفان يف فقه القرآن ،ج.211 :2
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ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ِّ َ
وقال ابن شهرآشوب" :قوله سبحانه:
{الرجال ق َّوامون ع النساءِ} فيه دال لة عىل
َ َ َ ْ َ َْ
الرجال دون ّ
النساء ،وكذلك حكم ّ
النبوة قوله{ :وما أرسلنا
ّأن
اإلمامة ال تصلح إال يف ّ ِ
َ ْ َ َ َّ َ ً ُ
َ ْ ْ َّ
قبلك إِل ِرجال ن ِ
ألن الشكل إىل شكله آنس واألنفة منه أبعد"(((.
وح إِل ِهم}

ّ
يستدل به أيض ًا عىل ّ
أن الوالية العا ّمة يف املجتمع كوالية الفقيه تكون للرجل
وممّا
ِّ ٰ ُ َ ّٰ ُ َ َ َ
ِّٰ
ٰ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ َ ْ
دون املرأة قوله تعاىل{ :الرجال قوامون ع النساءِ بِما فضل اهلل بعضهم ع بع ٍض}
ٍ
أن َّ
فإنّه ّ
قوام عىل مفضوله ّ
يدل عىل َّ
الشيفة وإن كان يف مقام قيمومة
كل
فإن اآلية ّ
فاضل ّ

أن ّ
فضل اهلل) يستفاد َّ
فضله اهلل
كل من ّ
الرجال عىل النّساء ،ولكن من عموم التعليل (بام ّ
ِّ

تعاىل فهو ق ّيم عىل مفضوله.

كل صنف من األصنافّ ،
كل مفضول عن الفاضل يف ّ
وقد ثبت وجوب متابعة ّ
فكل
من كان أعلم من غريه يف ِّ
كل شأن من الشؤون فهو مقدّ م عىل غريه عق ً
ال ورشع ًا بل
وعرف ًا.

الكشاف :وفيه [أي يف التفضيل يف آية القوامة] دليل عىل ّ
الزخمرشي يف ّ
أن الوالية
قال
ّ
الكاظمي يف
إنّام تستحق بالفضل ال بالتغليب واالستطالة والقهر((( .وع ّلق عليه الفاضل
ّ

مسالك األفهام قائالً :هذا مما أجراه اهلل عىل لسانه ،فإنا مل نجد فيمن تقدَّ م عىل عيلg

بعد النبي eفضيلة يستحق هبا الوالية كام عرف يف حمله(((.
يقول الراغب األصفهاين يف تفسريهّ :
"بي تعاىل أن ّ
السياسة للرجل دون املرأة"(((،
ّ
((( متشابه القرآن وخمتلفه ،ج.28 :2
((( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج.505 :1
((( مسالك األفهام إىل آيات األحكام ،ج.257 :3
األول :كامل العقل والتمييز .الثاين :كامل الدين والطاعة يف اجلهاد
((( ذكر ابن
العريب لذلك ثالثة أسباب هيّ :
ّ
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل العموم .الثالث :بذله هلا املال من الصداق والنفقة .انظر :أحكام
القرآن( .)416 /1
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ّ ّ
لكل واحد من َّ
ٌ
تسخير من اهّلل تعاىل ،واألخرى من
الرجل واملرأة فضيلتني :إحدامها:
"وأن
كسبه ،فإحدى فضيليت َّ
الرجل :ما ّ
خصه به من ّ
علوه عىل املرأة ،والثانية :بإنفاق املال،

و إحدى فضيليت املرأة :قيامها مبا يلزمها من طاعة األزواج ،وحفظ غيهبم ،وحتصني ما
ّ
ّ
ّ
بوصية الزوج هبا ،وتسخيره
إلهين ،والثانية :إسبال اهّلل ستر رمحته علهيا وحفظها
سلموه
للقيام مبراعاهتا"(((.

ال َسن ْبن َع ِلَ gقا َم َخطِيب ًا َف َق َالَ :
ومما ّ
الروايات ما ورد َّ
«أ ُّي َها
أن اإلمام ْ َ
يدل عليه يف ّ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
النَّاس ،إِ َّنه َقدْ ك َ ِ ِ
ين
ين َعل ٍّي َما َتكْفيك ُْم ُج ْم َل ُت ُهَ ،و َقدْ َأ َت ْينَاك ُْم ُم ْس َتنْف ِر َ
َان م ْن َأم ِير ا ْل ُم ْؤمن َ
ُ
ُ
َلك ُْمِ ،لَ َّنك ُْم َج ْب َه ُة ْالَ ْم َص ِ
اء ا ْل َع َر ِ
َان ِم ْن َن ْق ِ
ض َط ْل َح َة َوال ُّز َب ْي ِر َب ْي َعت َُه َما
بَ ،و َقدْ ك َ
ارَ ،و ُرؤَ َس ُ
ف النِّس ِ
ِ
وض ْع ُ
اءَ ،
ف َر ْأيِ ِه َّنَ ،و َقدْ َق َال الل ُه
َو ُخ ُر َ
وج ُه َما بِ َعائ َش َة َما َقدْ َب َل َغك ُْمَ ،و ُه َو َض ْع ُ َ
َ
َ
ُ
ِّ
ُ َ َ
{الر ٰ
ِّ
( َت َعا َلى):
جال ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ}»(((.
الخاتمة

رغم قرص اآلية وق ّلة مفرداهتا إال َّأنا من أ ّمهات آيات األحكام التي تطال أبعاد ًا كثرية
يف األحكام الفقهية ،وقد اكتشفت َّ
أن آية القوامة قوام أبحاث فقه ّية وقرآن ّية واجتامع ّية
وسياس ّية كثرية ،فالقوامة رك ٌن أساس يف بناء األرسة ومتاسك أوارصها ،وكذلك رك ٌن
مهم يف حفظ النّظام العا ّم يف املجتمع ومصالح النّاس وإرساء قواعد العدل االجتامعي
ٌ
والسيايس.
ّ

وقد وجدنا خالل البحث َّ
أن اإلسالم ينظر إىل األبعاد املختلفة يف وجود اإلنسان

رج ًالتكويني عىل
ال كان أو امرأة -ويراعي ذلك يف أحكامه وقوانينه ،فاالختالف
ّ
((( تفسري الراغب االصفهاين ،من أول سورة آل عمران وحتى هناية اآلية ( )113من سورة النساء2 ،ج،
مدار الوطن للنرش  -اململكة العرب ّية السعود ّية  -رياض ،ط 1424 ،1 :ه.ق.
الطويس)؛ ص719 :
((( األمايل (للشيخ
ّ
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الرجل واملرأة مأخو ٌذ بعني االعتبار يف مجيع أحكام الدّ ين
اجلسدي
املستويني
ّ
والنفيس بني َّ
ّ

أهم نامذج اآليات هي آية
وتعاليمه ،ومن أبرز الشواهد عىل ذلك اآليات القرآن ّية ،ومن ّ
ِّ ٰ ُ َ ُ َ َ َ ِّ
البحث قوله تعاىل{ :الر
جال ق ّٰوامون ع الن ٰساءِ} ،حيث تبني عىل وجود اختالف

والنفيس ،وحيث َّ
إن هذا االختالف موجود فال بدَّ من
اجلسدي
تكويني بينهام يف البعد
ّ
ّ
قوامني عىل النّساء ،وهلذا َّ
فإن احلاجة هلذه القيوم ّية تنتفي متى أصبحت
الرجال ّ
أن يكون ِّ
والنفيس.
التكويني
املرأة مشاهبة للرجل يف البعد
ّ
ّ

أهم ثمرات هذا البحث التي استفدهتا خالل البحث هي َّ
َّ
أن آيات األحكام
وإن من ّ
رغم حماوالت حرصها وبحثها إال أنا ال زالت حتتاج إىل ٍ
مزيد من التحليل والبحث
ّ
والتحقيق.
وهلذا ّ
فإن جمال اإلبداع يف األبحاث القرآنية وخصوص ًا آيات األحكام واسع ومفتوح،

لذا أدعو لتوسعة دائرة هذه األبحاث أكثر وأكثر.
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الخطاب ّ
يني المرتجل دوافعه  -آثاره  -الحلول
الد ّ
الجبيلي
الشيخ منصور إبراهيم
ّ

ّ
الملخص:

تعرض الكاتب إىل مسألة اخلطاب املرجتل وما هي األسباب
ّ

ثم
التي تؤدي إىل ممارسة البعض هلذا اخلطاب دون هتيئة
ّ
وختصصَّ ،
ركَّز عىل اآلثار السلب ّية املرتتبة عىل هذه املسألة ،وختم بذكر بعض
العالجات التي إذا التزم هبا قد تفيد يف التغلب عىل هذه املسألة.
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َّ
مه ّيته وخطورته يف أنَّه
يني ،وتكمن أ ّ
أهم األبحاث مسألة اخلطاب الدّ ّ
إن من ِّ
خطاب لألرواح والنُّفوس والعقول ،فعندما يتك َّلم اخلطيب -ا ّلذي خي ُطب يف النّاس-
باسم الدّ ين ٌّ
فكل يصغي له ويستمع؛ باعتبار أنّه يتك ّلم بلسان الدّ ين ،بل وكثري قد

يط ّبق كالمه ويرتّب األثر عىل أنّه هو الدّ ين؛ وما ذاك ّإل ألجل مكانة الدّ ين يف نفوس
النّاس ،فقد يستمع ّ
ختصصات ،ولكن كثري ًا ما
الشخص ملحارضات كثرية يف عدّ ة ّ

السمع وال يدخل القلب،
تدخل من أذن وخترج من األخرى -كام ُيقال -أو يدخل ّ
يني فتجد أتباع ِّ
كل دين أو مذهب أو م ّلة ،يستمعون ملن
وأ ّما بالنّسبة للخطاب الدّ ّ

يتك ّلم باسم الدّ ين ويصغون إليه ،ملكانة الدّ ين يف نفوس النّاس ،وحاجة ّ
كل إنسان
إىل الدّ ين.

وبام َّ
مه ّية هذا اخلطاب
يني هو خطاب لألرواح والنّفوس ،فهنا تكمن أ ّ
أن اخلطاب الدّ ّ
مه ّية وخطورة
يف أن يكون نق ّي ًا ،من منبع ذي تقوى ودين ورشد وهداية ،ويزيد املوضوع أ ّ

اتّباع النّاس((( لكالم املتك ّلم باسم الدّ ين ،من غري تفريق ونظر إىل قائل هذا اخلطاب،

ّخصص أم ال ،فقد هيتدي خلق كثري بسبب كلمة ،وعىل
وأنّه من أهل الدّ ين وأهل الت ّ
العكس من ذلك فقد َي ّ
ّخصص
ضل خلق كثري بسبب كلمة ،صدرت من غري أهل الت ّ

ّخصص ارجتاالً من غري رو ّية أو ٍّ
تأن ،وترى آثارها
باسم الدّ ين ،أو قد تصدر من أهل الت ّ

من تشويه للدّ ين ،و إبعاد للنّاس عن الدّ ين وتشكيكهم فيه.

يرض الدّ ين ،أكثر من رضر
ومن هنا نريد يف هذا البحث أن نس ّلط ّ
الضوء عىل ما قد ّ

األعداء للدّ ين سواء كان عن التفات أو غريه ،أال وهو اخلطاب املرجتل ،فالكالم يف

َان النَّاطِ ُق ي َؤدي ع ِن ِ
((( َع ْن َأ ِ
الله َع َّز َو َج َّل َف َقدْ َع َبدَ ال َّل َه َوإِ ْن
ب َج ْع َف ٍر ع َق َالَ « :م ْن َأ ْصغَى إِ َلى نَاطِ ٍق َف َقدْ َع َبدَ ُه َفإِ ْن ك َ
ُ ِّ َ
الش ْي َط ِ
ان َف َقدْ َع َبدَ َّ
َان النَّاطِ ُق ُي َؤ ِّدي َع ِن َّ
الكليني( ،ط ،اإلسالمية) ،ج ،6باب الغناء  ،ص.434
ان» .الكايف،
الش ْي َط َ
ك َ
ّ
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حماور ثالثة:

يني املرجتل.
1.أسباب ودوافع ومناشئ اخلطاب الدّ ّ
يني املرجتل.
2.آثار ونتائج اخلطاب الدّ ّ
3.احللول املقرتحة.

ثم ما يدخل يف ّ
حمل الكالم
نبي معنى مصطلح املرجتلّ ،
وقبل الدّ خول يف املحاور ّ
يسمى (حترير ّ
ثم بعد ذلك يقع الكالم يف املحاور
حمل النّزاع)ّ ،
وما خيرج عنه وهو ما قد ّ

ال ّثالثة تباع ًا إن شاء اهلل.

أوال :بيان معنى (املرتجل)
ّ

ارجتل عىل وزن (افتعل) ثالثي مزيد فيه حرفان ،وأصله ِ
يرجل من باب ِ
فرح،
(رجل) َ
ّ

الصف أنّه استعمل (افتعل) يف صيغته األصل ّية وهي (فعل) ،أي
وهنا كام يذكر علامء ّ

يف غري بابه.

(راجل) وصيغة املبالغة له (رجيل) عىل وزن َفعيل ،فهو ِ
ِ
ِ
راجل
ورجل اسم فاعله
َ
ور ُجل ور ِجل ِ
ور ْج ُ
الن :إذا مل يك ْن له َظ ْه ٌر َي ْر َك ُبه ،كام ذكر ذلك صاحب
ور ْجل َ
ورجيل َ
َ
َ
َ

(((
فالراجل هو الواقف عىل رجله.
القاموس املحيط ّ ،

ولفظ مرجتل معناه اللفظ ا ّلذي تعدّ د معناه ،وقد وضع للجميع ّ
كل ً عىل حدة ،وكان
الوضع لبعض املعاين مسبوق ًا باآلخر ،بال مالحظة املناسبة بني املعنيني ،كام ذكر ذلك

ّ
الشيخ املظ ّفر يف منطقه(((.

أن وضع اللفظ ملعنى ٍ
ّ
ولعل املناسبة يف التّسمية هي َّ
ثان ،بال مالحظة ونظر للمعنى

((( القاموس املحيط ،ج ،3ص.523
املقرر يف رشح منطق املظ ّفر ،ص.60
((( ّ
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السابق ،فهو بمثابة امللقي للخطاب ا ّلذي مل يلحظ يف مرتبة سابقة ،فلم يتهيأ ويرتّب
ّ
وهي ّيئ ما يطرحه.

وأ ّما يف الكالم تقول :كالم مرجتل أو خطاب مرجتل معناه التّك ّلم والتّخاطب تلقائ ّي ًا

من غري هتيئة ومتهيد وحتضري.

ّ
محل ال ّنزاع
ثانيًا :تحرير

1.ما خيرج عن ّ
حمل الكالم:

أـ التّدريب ألجل اإللقاء واخلطابة؛ وذلك َّ
مهد له ،وحتّى
أن
املتدرب عادة يأيت بام قد َّ
ّ
ممهد ًا لذلك وهو قليلّ ،إل أنّه نادر ًا ما يكون رضره أكثر من نفعه.
لو مل يكن ّ
اضطر املب ّلغ ألجل ظرف ما أن يلقي بال حتضري مسبق ،وكان كالمه عن
ب ـ ما لو
ّ

مفاهيم بسيطة وليس فيها إشكاالت ،ومل يطرح ّ
الشبهات ،وهذا مل يقصد أن يأيت بخطاب

مرجتل بل صار ألمر عارض.

ويمهد ملا يلقيه ،وال يلقي ّإل إذا كان مستعدّ ًا.
ج -من يستعدّ
ّ

أي وقت؛ لكي
هناك أصناف من النّاس من يكون دائم املطالعة ،ويكون مته ّيئ ًا يف ّ
مهد
فعيلّ ،إل أنّه قد ّ
يلقي خطابه ،وهذا وإن كان قد ال ّ
يمهد قبل خطابه مبارشة وبشكل ّ

وتقديري.
له قبل ذلك بشكل غري مبارش
ّ
2.ما يدخل يف ّ
حمل الكالم:

يمهد وال يستعدُّ للخطاب ،ويأيت ويتك َّلم أمام النّاس عىل
 .أ وأبرز مصداق له من ال ِّ
ذاكرته ا ّلتي ختونه كثري ًا -كام يقال ،-وهو غري دائم القراءة واال ّطالع.
ّخصص؛ فإنَّه
 .بخطاب غري
ختصصه من غري رجوع إىل أهل الت ّ
املتخصص يف غري ّ
ِّ
ّخصصات ،فاملهندس مث ً
ختصصه
ال ّ
خمتص ًا يف جمال ماّ ،إل أنّه جيهل بعض الت ّ
وإن كان ّ
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اهلندسةَّ ،
املفس،
فإن وادي التّفسري يكون غري واديهّ ،إل أن يتع ّلم العلوم ا ّلتي يدرسها ّ
وكذلك األستاذ ملا ّدة مع ّينة غري متع ّلقة بالتّفسري ،فإنّه إذا ولج يف التّفسري بال تع ّلم فإنّه
ِ
مرجتل يف علم التّفسري.

 .تغري املتعلم العلوم الدّ ين ّية -باعتبار أنّه سيتك ّلم عن الدّ ين ،-وأعني بذلك من مل
يدرس املتون احلوزو ّية ا ّلتي هي مفاتيح لفهم الكتب الدّ ين ّية واإلسالم -وأ ّما من أتقنها

من غري دراستها وقليل ما هم ،وكثري يدّ عي ذلك فخارج عن ّ
حمل الكالم -فإنّه إذا تك ّلم
يف املوا ّد احلوزو ّية من فقه أو عقائد أو أصول أو فلسفة أو غريها ،فهو ِ
مرجتل يف ذلك؛ إذ
مل يدرسها ويعلم ما هبا وماذا يريدون باصطالحاهتم.

 .ثاملتع ّلم غري املتقنَّ ،
فإن َّ
هيتم
الشخص قد يتع َّلم العلوم الدّ ين ّية ،ولكن مل يكن ّ
هبا وكان الدَّ رس عنده أهون النَّاظرين ،وكان اإلتقان جانب ّي ًا ونافلة له؛ النشغاله بام هو
ّ
ّخصص
يص ،بال مراجعة ألهل الت ّ
املهم ،فإذا تك ّلم عن أمر ّ
مه ّية أو بغري ّ
أقل منها أ ّ
ختص ّ

الزيارة اجلامعة وهو غري متقن
فكالمه ارجتا ّيل ،فمثالً :لو تك َّلم اخلطيب يف إثبات سند ّ
ّخصص ،وعدم ا ّطالعه ا ّطالع ًا كافي ًا عن املباين
الرجال ،ومن غري مراجعة أهل الت ّ
لعلم ّ
ٍ
مرجتل.
خطاب
الرجال ،فهو
ُ
الرجال ّية وأحوال ّ
ّ
.جاخلطاب ا ّلذي قد استعدّ له ولكن يف األثناء تك ّلم ببعض الكلامت اشتباه ًا من غري

وبي ملن سمعه اشتباهه.
ثم بعد اخلطاب استدرك ما اشتبه فيه ّ
قصدّ ،

احلسيني ،أو خطب
األعم من كونه من خطيب املنرب
مالحظة :الكالم يشمل اخلطاب
ّ
ّ

اجلمعة أو اإللقاء يف األفراح ،أو النّدوات العلم ّية أو غريها ممّا يلقى كخطاب باسم

الدّ ين.

ِ
املخلص املب ّلغ لدين اهلل ،بل الكالم فيام
وال نتك ّلم عن التّوفيقات اإلهل ّية ،ا ّلتي يتل ّقاها

بأيدينا من توفري أسباب املوفق ّية.
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أسباب الخطاب المرتجل
عدم اإلخالص:

َّ
أهم أسباب اخلطاب املرجتل هو عدم اإلخالص ،وقد ترجع كثري من
فإن من ّ
أن إخالص النّ ّية جتعل اإلنسان حيسب ّ
األسباب بنحو إليه؛ وذلك َّ
لكل كلمة يقوهلا

بأي كلمة يقوهلا؛
ألف حساب قبل أن يلقيها ،وجتعله يفكّر فيام يقوله قبل أن يتفوه ّ
وذلك َّ
الرواية
أن الكالم يمتلكه اإلنسان قبل أن يلقيه فإذا تك ّلم به خرج عن يده ،يف ّ
عن النّبي األكرم« :eا ْلك ََلم فِي و َث ِ
اق َ
ت بِ ِه ِص ْر َت
ك َما َل ْم َت َت َك َّل ْم بِ ِه َفإِ َذا َت َك َّل ْم َ
َ
َ
ّ
فِي و َث ِ
اق ِه»((( ،وسوف حياسب عليه ،وتكمن اخلطورة يف ّ
أن الكالم يف دين اهلل تعاىل؛
َ
فقد هيدي أناس ًا وقد ّ
يضل أناس ًا ،فقد يكون صدقة جارية لصاحب الكلمة ،أو وزر ًا
مستمر ًا عىل صاحب الكلمة.
ّ
الجهل (عدم العلم):

فإن هذا يعترب مقتضي ًا ْ
فإذا مل يتع ّلم اإلنسان العلوم الدّ ين ّيةَّ ،
ألن يتك ّلم بكالم
مرجتل يف الدّ ين ،فإذا جاء غري املتع ّلم العلوم الدّ ين ّية وتك ّلم يف يشء من الدّ ين ،من غري

حقيقي ملرادهمّ ،
فإن هذا يعترب كالم ًا يف غري
تع ّلم ورجوع ألهل االختصاص ،وفهم
ّ
متخصص يف جماله ،وهذا
ختصصه ،حتّى لو كان هو مهندس ًا أو طبيب ًا أو غريهّ ،إل أنّه
ّ
ّ

متخصص يف ّ
كل يشء ،فكالمه يف الدّ ين هو ارجتالّ ،
والشهادة يف اهلندسة
ال يعني أنّه
ّ
ّخصص يف ّ
كل يشء ،وكام هو قبيح أن يتك ّلم رجل الدّ ين
ختصص ما ،ال تعني الت ّ
يف ّ
املتخصص
ب ،كذلك القبح يف تك ّلم غري
ّ
ب وهو غري متّخصص يف ال ّط ّ
يف جمال ال ّط ّ
يف الدّ ين يف الدّ ين ،بل أقبح؛ باعتبار ّ
أن ا ّلذي يتك ّلم يف الدّ ين يتك ّلم عن دين اهلل
وعن اآلخرة ،وأ ّما غري العلوم الدّ ين ّية من العلوم ،فهي يف الغالب قد تكون دنيو ّية ،أو
((( من ال حيرضه الفقيه ،الصدوق ،ج ،4ص.376
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الغرض منها قد يكون عند كثري ممّن يتعلموهنا يكون دنيو ّي ًا.
االستحياء والخجل:

وبيانه أنَّه قد ُيدْ عى شخص إىل إلقاء حمارضة دين ّية ،ولكنّه يستحي أن يقول ّإن غري

متخصص يف العلوم الدّ ين ّية أو ّإن غري مستعدّ  ،وهو ذو وجاهة يف املجتمع ،فيستحي أن
ّ

ير ّدهم ويرفض طلبهم؛ فيعتقد أنّه برفضه إللقاء اخلطاب يذهب ماء وجهه أمام النّاس،

وتذهب وجاهته ومكانته عند النّاس ،فيقوم بإلقاء اخلطاب االرجتا ّيل يف الدّ ين.
العلمي الّرصين(املتقن):
عدم ال ّتحصيل
ّ

ً
ر-خطأَّ -
السرية واألخالق ،بال
يتصو
فبعضهم
َّ
أن اخلطابة ال حتتاج ّإل إىل قراءة ّ
السرية
درس وال تعليم ،وهذا غري تا ّم خصوص ًا يف عرصنا؛ وذلك أنَّه حتّى يف مسألة ّ

السرية واألخالق توجد روايات وحوادث
واألخالق نحتاج إىل باقي العلوم ،ففي ّ
تأرخي ّية ،قد تتعارض مع بعضها أو ختدش يف ال ّظاهر ببعض مس ّلامت الدّ ين ،فكيف

تعالج هذه من غري علم وتع ّلم ،وإتقان لعلم األصول وغريه من العلوم؟ بل قد تقع
النّاس يف ّ
الشبهات.

املؤدي لعدم ال ّتحضير للخطاب:
كثرة االنشغال
ّ

فإذا انشغل اخلطيب بأمور كثرية ،بحيث ال جتعله يستعدّ استعداد ًا كافي ًا للخطاب
الذي سيلقيه ،فإنّه سيلقيه من غري استعدادْ ،
وإن كانت األمور األخرى هي داخلة يف

خدمة الدّ ين والنّاس أيض ًاّ ،إل ّ
أن كثرة االنشغال تبقى عام ً
ال يف إلقاء اخلطاب املرجتل.
ّ
الثقة املفرطة:

مرة إىل إلقاء حمارضة بال استعداد وال هتيئة وتكون مو ّفقة جدّ ًا،
فقد يو ِّفق اإلنسان َّ
مرة بعد أخرى؛ وذلك اعتامد ًا عىل تلك
فيستمر هذا اخلطيب إللقاء اخلطاب املرجتلّ ،
ّ
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التّجربة ،فيأخذ من هذه التّجربة قاعدة ك ّل ّية ويميض عليها ،وهذا غري ال ّثقة بالنّفس

املطلوبة؛ فإنّه مطلوب من اإلنسان أن يثق بام عنده من قدرات ،ولكن هذا ال ينايف أنّه

حيض ويستعدّ بدال من إلقاء اخلطاب املرجتل.
ّ
االستهانة بعقول املخاطبين:

فاملهم أنّه
هيتم بمن يستمع إليه،
ّ
فمن يلقي اخلطاب املرجتل وعادته ذلك فهو ال ّ

مه ّية ،فلو كانت عقول
يلقي خطابه سمع من سمع ،وليس لعقول احلارضين تلك األ ّ
ٍ
ببضاعة علم ّية هلم ،وموضو ٍع يستفيدون منه
مه ّية ،لكان قد أتى
املخاطبني عنده بتلك األ ّ
يف أمر دنياهم وأخراهم.
عدم املالحظة واملراقبة من قبل املستمعين

فبعض اخلطباء قد ال يستعدّ ملا يلقيه؛ بسبب ّ
أن اجلمهور ا ّلذين يستمعون إليه ال

أي مالحظة للخطيب
يقدّ مون إليه مالحظات للتّطوير ،بل يبقون ساكتني وال يبدون ّ

يستمر عىل ذلك من غري تغيري ،وال أعني أن يقوم بعض النّاس
إن وجدت ،-فاخلطيبّ
بإحراج اخلطيب أو االستهزاء به ،فهذا مرفوض قطع ًا ،فللتّطوير طرقه وأساليبه وحما ّله.
يني المرتجل
آثار الخطاب ّ
الد ّ
إيصال املفاهيم الخاطئة:

يني مرجت ً
ال فإنّه بذلك قد يوصل املفاهيم الدّ ين ّية- ،يف مقام
فمن يلقي اخلطاب الدّ ّ
ً
خطأ واشتباه ًا من قصد أو غري قصد ،وبالتّايل قد يبعد املؤمنني عن دين اهلل
السلوك-
ّ

شيئ ًا فشيئ ًا؛ ألنّه إذا تك ّلم يف احلجاب أو النّشوز أو ال ّطالق أو غريها من غري علم ،فإنّه
بذلك قد ّ
يني ،ا ّلذي من املفرتض
يضل خلق اهلل ،وهو ما ينايف ويتعارض مع خطابه الدّ ّ
أنّه من الدّ ين ،وإذا به يعارض الدّ ين ،فبينا هو يرت ّقب من خطابه البِناء فإذا به هيدم يف
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الدّ ين وعقائد النّاس.
إيقاع املكّلفين يف الخطأ:

فيمر يف أثناء خطابه بمسألة
فقد يتك ّلم ا ّلذي خيطب يف النّاس وخياطبهم ارجتاالًّ ،

فقهي من غري استعداد ومتهيد ،فهنا قد يوقع املكلفني يف
فقه ّية ،فيقوم بإعطاء حكم
ّ
االشتباه واخلطأِ ،
فيوقع غريه يف االشتباه ويكون عليه الوزر.
الدين:
اإلساءة إلى ّ

النّاس ليسوا سواء من ناحية اإلدراك والنّاحية العلم ّية ،ففيهم املهندس وال ّطبيب

يعمم األحكام ،فإذا ما اعتاد
واألستاذ
والنجار ّ
ّ
والز ّراع وغريهم ،وعادة كثري من النّاس ّ
هذا ا ّلذي خياطب النّاس بخطاب مرجتل ّأل يستعدّ ملا يلقيه ،فيتك ّلم يمين ًا وشامالً ويدخل

يف مسألة وخيرج من أخرى بال استعداد ،فهناك من يلتفت لذلك من النّاس ،فتخلق عنده
أن ّ
كل اخلطباء ا ّلذين يتك ّلمون يف الدّ ين هكذا ،وال يقال ّ
صورة يف ذهنه ّ
بأن هذا التّعميم

خطأ؛ مع أنّه خطأ ،ولكن الواقع هكذا فنحن نتك ّلم عن توصيف حال ورشح ملا حيدث.
يني:
نفرة ال ّناس من الخطاب ّ
الد ّ

فمن خيطب يف النّاس بال استعداد ومتهيد ،قد جيعل بعض النّاس يذهب إىل استامع

والسامع ملن ال
ديني؛ إذ اجللوس ّ
خطاب آخر يستفيد منه ،وقد يكون هذا اآلخر غري ّ

ديني أو جيلس يف منزله
يستعدّ ملا يقوله قد يعدّ ونه بال فائدة ،فيستعيض عنه بخطاب غري ّ

يني املرجتل مضيعة
والسامع للخطاب الدّ ّ
وينشغل باهلاتف أو التّلفاز؛ إذ يعدّ اجللوس ّ

صحة هذه الفكرة أو عدمها ،ولك ّن الكالم عن واقع ولو عند
للوقت -بقطع النّظر عن ّ
بعض النّاس.-
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يني عن محتواه:
تفريغ الخطاب ّ
الد ّ

احلق وإرشادهم ملا فيه صالحهم ،وهذا
يني هدفه هداية النّاس إىل طريق ّ
اخلطاب الدّ ّ
يكون باالستعداد ملا يلقيه من ما ّدة وأسلوب ،فإذا ما جاء اخلطاب بغري ذلكّ ،
فإن النّاس

قد ال تسمع إليه ،بل قد ينشغلون مع بعضهم أثناء اخلطاب أو عدم حضورهم ،وهذا

معناه عدم الوصول للهدف وهو اهلداية اإلرشاد.
نحو تكذيب ىلع اهلل:

قد يتك ّلم اخلطيب يف مفهوم ما أو حكم ما ،وينسبه إىل الدّ ين وليس من الدّ ين يف
يني يعلم أنه سيتك ّلم عن أحكام اهلل ومفاهيم الدين،
يشء ،فإذا كان امللقي للخطاب الدّ ّ

ويعلم من نفسه عدم اال ّطالع فيام سيلقيه ،وقام وخطب مرجت ً
ال فقد يعد كاذب ًا عىل اهلل،

فيكون إثم خطابه أكثر من نفعه.

يني:
ضعف الحضور عند منبر الخطاب ّ
الد ّ

فقد ُيسهم ا ّلذي خيطب خطاب ًا مرجتالً ،من حيث يشعر أو ال يشعر يف ضعف احلضور،
واالستامع ملن يتك ّلم عن الدّ ين ومفاهيمه؛ إذ ّ
إن هناك من النّاس من يلتفت ملا يلقى ،وقد

يتن ّبه املستمع إىل ّ
ممهد له ،فال يأيت يف اخلطابات القادمة ،بالنّسبة هلذا
أن هذا اخلطاب غري ّ
امللقي أو غريه.

إلقاء ال ّناس يف ّ
الشبهات وتشكيكهم:

فهناك من ال يستعدّ إىل ما يلقيه ،فيتك ّلم عن شبهة قد طرأت ذهنه بال تأ ّمل وال رو ّية،
فيلقي ّ
يتوصل إىل دليل لر ّدها مثالً ،فتبقى النّاس يف حریة
بحجة أنّه مل ّ
الشبهة عىل النّاس ّ
ومتاهة كام يقال ،واألنكى من ذلك أنّه قد يطرأ يف ذهنه أمر مس ّلم عقدي ًّا أو فقه ّي ًا أو

خاصني ،أو
بحجة أنّه صاحب رأي وحتقيق ّ
تارخي ّي ًا ،فيلقيه للنّاس ويشكّكهم يف ذلكّ ،
استجد رأيه ،فيبقي النّاس يف ّ
الشبهة.
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الحلول المقترحة
تحصيل تقوى اهلل واإلخالص له

متخصص ،وال
فمن يتّقي اهلل ويراقبه وخيلص له ال يغامر ويتك ّلم يف الدّ ين وهو غري
ّ
يتك ّلم يف الدّ ين وأحكامه ومفاهيمه وهو غري مستعدّ لذلك؛ ّ
ألن خمافة الوقوع يف معصية
اهلل -من الكذب أو إضالل النّاس -تنهاه عن اخلطاب املرجتل ا ّلذي قد ّ
يضل به النّاس،

فمتى ما أخلص اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل ال يستحي من أن يقول ال أعلم ،يف الرواية

(((
متخصص.
إن غري
ّ
عن األمري« :gقول ال أعلم نصف العلم»  .أو ّ

الدين ّية
طلب العلوم ّ

أن اخلطاب سيكون دين ّي ًا فإنّه ال بدَّ من دراسة العلوم الدّ ين ّية ،وال يقال ّ
باعتبار ّ
بأن
متخصصنيّ ،
فإن هذا الكالم
الدّ ين ليس حكر ًا عىل أحد ،فلنا أن نتك ّلم فيه وإن كنّا غري
ّ

يضحك ال ّثكىل املذبوح طفلها بني يدهيا وخمالف ملا عليه العقالء؛ ّ
فإن سرية العقالء يف
ّ
ختصصه ،فكام ّ
أن اهلندسة
ّخصص وال يتك ّلم أحد يف غري ّ
الرجوع ألهل الت ّ
كل يشء هي ّ

ختصص حيتاج إىل دراسة ،فكذلك
ختصص وحيتاج إىل دراسة ،وال ّطبابة ّ
معي ّ
يف أمر ّ
ختصص حيتاج إىل دراسة ،ومن املؤسف ّ
أن جتد كثري ًا من النّاس يتك ّلمون يف
الدّ ين ّ

متخصصني يف الدّ ين! مع أنّه إذا تك ّلم
املتخصصني وهم غري
الدّ ين ،ويناقشون نقاش
ّ
ّ
ختصصه قيل له ّ
ختصصك!
بأن هذا ليس من ّ
رجل الدّ ين يف غري ّ

فمن أراد أن يلقي خطاب ًا دين ّي ًا عليه أن يدرس العلوم الدّ ين ّية ج ّيد ًا ،نعم ال جيب
عليه أن يدرس ّ
كل املوا ّد احلوزو ّية أو كدراسة الفقيه ،ولكن إذا درس يتك ّلم بمقدار ما

يتخصص ّ
الشخص يف علم
ختصصات ،فقد
ّ
يدرسه ،فحتّى الدّ راسة الدّ ين ّية يوجد فيها ّ
األصول ،وال يركّز عىل موا ّد اللغة أو الفلسفة ،فليس له أن يفتي يف املسائل اللغو ّية أو
((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص.499
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الفلسف ّية مثالً ،والعكس صحيح.
العلمي الّرصين
البناء
ّ

يني أن يتقن الدّ راسة الدّ ين ّية ج ّيد ًا ،فمن ال يتقنها
املهم بالنّسبة ملن يلقي اخلطاب الدّ ّ
من ّ

حيق له أن يفتي يف
فإنّه قد يعدّ خطابه مرجتالً ،فمن ال يتقن ما ّدة من املوا ّد احلوزو ّية ،ال ّ

مسائلها ويكون صاحب رأي فيها ،فعليه أن يتقن الدّ راسة احلوزو ّية ،نعم يمكن أن
يتك ّلم بحسب ما أويت من علم ،ولكن أن يبدي رأي ًا يف مسألة عقد ّية أو فقه ّية وهي ّ
حمل

خالف فيضع رأيه وهو ليس أه ً
ال لذلك ،أویقوم بالتفسری آیة طبق فهمه اخلاص وهو
لیس من أهل التفسری فمشکل جد ًا.
تنظيم الوقت

فكثرة االنشغال ا ّلتي تعد عائق ًا عند بعض عن االستعداد للخطاب عالجها تنظيم
الوقت ،فعندما ين ّظم اإلنسان وقته يضع يف ضمن جدوله وقت ًا لالستعداد والتّه ّيؤ

للخطاب ،ومتى ما مل ين ّظم اإلنسان وقته فإنّه ليس فقط ال يستعدّ للخطاب ،بل خيرس
كثري يف هذه احلياة الدّ نيا ،ومن ضمن تنظيم الوقت تعلم قول كلمة (ال) ،إذا مل يتسع
الوقت أو عند التکلیف بأمور كثرية ولو كانت خدمة للدّ ين ،ألنّه خدمة الدّ ين أمر
ّبي األكرم« : eإذا عمل أحدكم
الرواية عن الن ّ
مطلوب ولكن إتقان العمل أهم ،ففي ّ

عمال فليتقن»(((.

احترام عقول اآلخرين

ّ
ّ
يتحل هبا
املهمة واألخالق احلسنة ،ا ّلتي ينبغي أن
إن احرتام اآلخرين من األمور ّ
اإلنسان املؤمن ،وخصوص ًا املب ّلغ ومع ّلم النّاس الدّ ين؛ فهو قدوة للنّاس ،واحرتام
للكليني ،ج ،3ص.263
((( الكايف
ّ
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ومهد له يعد من صور احرتامهم،
عقول النّاس باإلتيان هلم بموضوع قد استعد له ّ
اهري،
فينبغي استحضار هذا املعنى بالنّسبة للخطيب ،فكام حيرص عىل االحرتام ال ّظ ّ

فنبغي أن حيرص عىل احرتام عقول النّاس.

احلسيني من أنّه ليس مطلوب ًا منه املوضوع ،بل النّعي
وما قد يقال بالنّسبة خلطيب املنرب
ّ
السابق ال اليوم ،عىل أنّه إذا كان املطلوب
ّأوالً واملوضوع نافلة ،هذا لو س ّلم فإنّه يف ّ
الزمن ّ

ويرشق
فقط النّعي دون إرشاد النّاس ،فليقرأ املصيبة وينزل دون أن يبدأ باخلطاب املرجتل ّ
ويغرب ،فقد يض ّيع وقته ووقت املستمعني ،مع أنّه إذا كان الغرض ال ّثواب والدّ معة ،فإنّه
ّ

مه ّية ذكر املصيبة ،بل مها
حيصل بقراءة املصيبة والنّزول ،وال يفهم من هذا الكالم عدم أ ّ
توأمان كام أعتقد وأفهمه من خطاب املرجع ّية العليا الواضح يف ّ
كل عام بداية شهر حمرم
أعزهم اهلل وأ ّيدهم وسدّ د خطاهم.
إىل خطباء املنرب
احلسيني ّ
ّ
إبداء املالحظات ال ّ
بناءة

ينبغي عىل املستمعني إبداء املالحظات البنّاءة -إن وجدت ،-وتقديمها إىل اخلطيب
بأسلوب لبق ومناسبّ ،
فإن إبداء املالحظات واالنتقادات البنّاءة ،من شأهنا أن جتعل
يني ،فينظر فيام يطرحه من مواضيع وال
اخلطيب مستعدّ ًا ومته ّيئ ًا إللقاء اخلطاب الدّ ّ
يغامر بطرح ّ
كل ما خيطر بذهنه.

ّ
واملحل يف إبداء املالحظات البنّاءة ال اهلدّ امة،
وهنا أؤكد عىل األسلوب وال ّطريقة

بأي شكل من
وليلحظ بعني االعتبار احرتام خدّ ام املنرب
احلسيني ،وعدم اإلساءة إليهم ّ
ّ
األشكال؛ ّ
حمرم قطع ًا.
ألن ذلك ّ
الصدر
سعة ّ

الصدر ،وال ينزعج من انتقادات
يني أن يكون رحب ّ
ينبغي ملن يلقي اخلطاب الدّ ّ
النّاس البنّاءةّ ،
يتطور ،وال يستمع ملالحظات النّاس،
الصدر جتعله ال ّ
فإن عدم سعة ّ
العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

148

ولحلا  -هراثآ  -هعفاود لجترملا ّينيّدلا باطخلا

ويستمر يف خطابه املرجتل ،فاإلنسان قد ال يلتفت لنفسه يف كثري من األمور ،فين ّبه عىل
ّ

ذلك ،وينبغي ملن أراد الوصول إىل الكامل أن يأخذ املالحظات واالنتقادات البنّاءة بعني

إلي عيوبي»(((.
االعتبار ،ففي الرواية عن األمري« :رحم الله امرأ أهدى َّ

ويف ختام هذه املقالة أرجو أين قد أسهمت يف بيان مشكلة قائمة وحلوهلا وهي

اخلطاب املرجتل ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( .هنج البالغة ،ج ،2ص.319
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الرجال (القسم َّ
الثاني)
مالمح ِّ
علي حسين يعقوب
الشيخ
ّ

ّ
الملخص

املخصص للرواة الذين
تعرض الكاتب يف هذا القسم -من بحثه
ّ
ّ

مفصل -إىل أيب خمنف ،حيث ذكر
مل يتم التطرق ألحواهلم بشكل ّ
ثم
االختالف يف مذهبه ومال إىل عدم كونه إمامي ًا باملعنى األخصَّ ،

ذكر ما ُّ
أهم من روى عنه أبو خمنف ومن روى عن
ثم ّ
يدل عىل توثيقهَّ ،
أيب خمنف ،مستبعد ًا أن يكون أبو خمنف معارص ًا ألمري املؤمننيg
أهم كتبه.
بل احلسنني ،hوختم بذكر ِّ
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اللهم ِّ
حممد..
الرمحن الرحيم،
حممد وآل َّ
صل عىل َّ
َّ
بسم اهلل َّ

املؤرخ
الرجال» ،ويتناول مالمح ِّ
هذا هو القسم ال َّثاين من املقال املعنون بـ«مالمح ِّ

واملحدِّ ث أيب خمنف لوط بن حييى األزدي الغامدي.
الهمزة
أبو ِمخ َنف لوط بن يحيى

هو أبو ِمْنَف  -بكرس امليم وسكون اخلاء وفتح النُّون -لوط بن حييى بن سعيد بن

ِمنف بن سليم األزدي الغامدي ،شيخ أصحاب األخبار يف الكوفة ووجههم.
مذهبه:

ِ
حيب
اختلف ال ُعلامء يف مذهب أيب منَف ،فمنهم َمن عَدَّ ه شيعي ًا باملعنى األعم ،أي ُّ
علي ًا gوينارصه يف ِقبال معاوية ،وبني َمن عدَّ ه شيعي ًا باملعنى األخص.

ِ
الرأي ال َّثاين ترصيح الفريوزآبادي يف القاموس
ويربز يف مقدِّ مة ما استُد َّل به عىل َّ
ٌّ ٌ
ٌّ
شيعي تالف متروك"(((،
أخباري
"وكم َنبر :أبو ِم َنف لوط بن حيىي،
املحيط(((؛ إذ قالِ :

إال َّ
أعم من كونه إمام ّي ًا ،يكفي َميله وحم ّبته
أن ذلك غري ناهض؛ إذ
«الشيعي» عندهم ًّ
ّ
«شيعي» عىل
ألمري املؤمنني gيف ِقبال َمن كانوا يف ِقباله -كمعاوية -إلطالق لفظ
ّ
ُّ
"والتشيع :حمبة عيل وتقدميه عىل َّ
الصحابة"((( ،نعم
أحدهم عندهم ،قال ابن حجر:
ٍ
يمكن أن ُي َض َّم إىل ذلك نصوص أخرى ليكون االستدالل أقرب ،وستأيت ْ
إن شاء اهلل
(تعاىل).

ٍ
جهة أخرى استشهد من التزم َّ
األعم -أي يميل
شيعي باملعنى
أن أبا ِمنَف
من
ّ
ٌّ

َّ
استدل بذلك املامقاين يف تنقيحه (تنقيح املقال [ 44 :2ط 1مؤسسة آل البيت  iإلحياء الرتاث]).
((( وم َّ ِن
((( القاموس املحيط[ 809 :ط 8مؤسسة الرسالة].
((( هدى الساري [ 490 :1ط 1مركز الرسالة العاملية].

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

بوقعي نيسح ّيلع خيشلا

                     

151

لعيل  gيف ِقبال غريه كام تقدَّ م -بعدم إدراج النديم وابن قتيبة له يف ِّ
الشيعة رغم
ٍّ
عقد ٍّ
للشيعة((( ،ويمكن أن ُي َر َّد ذلك َّ
كل منهام باب ًا يف كتابه ِّ
بأن البا َبني (الفنَّني)

َ
وواضح
خصصهام النديم إنّام كان أحدمها ملتك ّلمي الشيعة واآلخر لفقهائهم،
ٌ
اللذين َّ
ِ
أي منهام ،وقد ذكره يف الباب (الف ّن) املناسب له أي يف
عدم اندراج أيب منَف يف ٍّ

والنسابني و ،)...وأ َّما اب ُن قتيبة ،فلم
األول من مقالة (يف أخبار األخباريني
الف ِّن َّ
َّ
ُيذكر ّإل بعض ًا ِمن أبرز أعالم ِّ
األعم ِمَّن صدق عليهم (الرت ُّفض)
الشيعة باملعنى
ّ
أو (التش ُّيع) ،ومل يكن عىل سبيل االستقصاء ،فال ُيتَج بعدم ذكره أليب ِمنَف ،وقد
ذكره يف الباب الذي هو من أبرز أعالمه أي (النسابون وأصحاب األخبار)ِ ،
أضف
ّ
لذلك َّ
عار ٌض بنصوص بعض رجال ّيي العا ّمة الرصحية يف
أن عدَّ ه من غري (الشيعة) ُم َ
تشيعه ولو باملعنى األعم؛ إذ عدم ذكره يف (الشيعة) ٍ
األعم كام
ناف لتش ُّيعه باملعنى
ُّ
ّ
ّ
هو اصطالحهم.

َّ
األخص -أيض ًا بترصيح ابن أيب احلديد يف
استدل من نفى عنه تش ُّيعه -باملعنى
وقد
ّ
َ
َّ
ّ
ّ
املحدثني ،و ِمن يرى
صحة اإلمامة باالختيار،
رشحه للنَّهج((( حيث قال" :وأبو خمنف من ِ
ً
ّ
الشيعة وال معدودا من رجاهلا"((( ،وهذا أرصح ٍ
دليل ،وال يمكن النِّزاع يف
وليس من ِ
عدي بأنَّه
داللته إالَّ أنَّك قد تتساءل عن كيفية التَّوفيق بني هذا الكالم وبني ترصيح ابن
ٍّ

"رافيض"(((؛ َّ
"[شيعي] حمرتق"((( ،بل ترصيح َّ
فإن ُمرادهم من (الرافيض)
الذهبي بأنَّه
ّ
ٌّ
ُ
ّ
"والتشيع
الصحابة وعىل أيب بكر وعمر ،قال ابن حجر:
هو من
أحب عل ّي ًا وقدَّ مه عىل َّ
َّ
اإلسالمي].
((( قاموس الرجال [ 619 :8ط 6مؤسسة النرش
ّ
األموي:
البدري (احلسني يف مواجهة الضالل
التسرتي (قاموس الرجال  )620 :8والس ّيد
((( ومنهم املحقق
ّ
ّ
ّ
[ 17ط 2دار الفقه]).
((( رشح هنج البالغة[ 147 :1 ،ط مؤسسة إسامعيل ّيان].
((( الكامل يف ضعفاء الرجال[ 241 :7 ،ط دار الكتب العلم ّية].
اإلسالمي].
الذهبي[ 189 :4 ،ط 1دار الغرب
((( تاريخ اإلسالم،
ّ
ّ
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َّ
الصحابة ،مفن َّقدمه عىل أيب بكر وعمر ،فهو غال يف ُّ
َّ
تشيعه،
حمبة عيل ،وتقدميه عىل
ٍ
َّ
ُ َ
َّ
ُّ
فشيعيْ ،
ّ
التصر يح بالبغض،
السب أو
فإن انضاف إىل ذلك
ويطلق عليه رافيض ،و إال

فغال يف الرفض"((( ،فقد تظ ُّن َّ
أن اجتامع القول باالختيار مع تقديم أمري املؤمننيg
ٍ

عىل أيب بكر وعمر غريب! ال س َّيام يف أيام إمامنا الصادق.g
وال َّظاهر َّ
أن التَّوفيق ممك ٌن بافرتاض انتامء أيب ِمنَف إلحدى الفرق التي عارصت
عيل gوجواز اخلالفة باالختيارَّ ،
ولعل أقرهبا
اإلمام َّ
الصادق gوالتز َمت بأفضلية ٍّ
فإنم ُي َقدِّ مون عل ّي ًا gو ُي َف ِّضلونه وجييزون بيعة غريه(((.
لذلك َّ
الزيدية البرتية؛ َّ
ح ُل ترصيح ابن أيب احلديد عىل األخذ عن ِح ّس ،ومحل ترصيح
نعم ،ليس من املمتنع َ ْ
وأن احلدس ٍ
الذهبي وابن عدي وغريمها عىل احلَدس واألخذ عن احلادسَّ ،
َّ
ناش عن

الصحابة وأيب بكر وعمر،
الرجل ومالحظة اشتامهلا عىل القدح يف َّ
متابعة روايات َّ
وهذا غري ٍ
عزيز يف كتب رجال ِّييهم ،ونقل الراوي مضمونًا مع ّين ًا ال يعني التزا َمه بثبوته

بالرضورة.

رصح به شيخنا املفيد يف كتاب (اجلمل) تأييدٌ يف حم ِّله(((؛ فإنَّه
وتأييد عدم إمام ِّيته بام َّ
ٌ
قال" :Oفهذه مجلة من أخبار البصرة وسبب فتنهتا ومقاالت أصحاب اآلراء يف حكم
َّ
العامة
الفتنة هبا ،وقد أوردناها عىل سبيل االختصار ،وأثبتنا ما أثبتنا من األخبار عن رجال
َّ
ّ
ٍ
روايات
الشيعة يف إنكاره ،((("...وكان قد ذكر
دون
اخلاصة ،ومل نثبت يف ذلك ما روته ِ
ٍ
رواية قبل هذا التَّرصيح كانت له أيض ًا(((.
أليب خمنف ،بل آخر
((( هدى الساري.490 :1 ،
((( راجع ً
(للنوبختي)[ 39 :ط 1منشورات الرضا.]g
مثال :-فرق الشيعةّ

األموي.)17 :
الضالل
((( وقد أ َّيد به الس ِّيد
البدري استدالله بكالم ابن أيب احلديد (احلسني يف مواجهة َّ
ّ
ّ

((( اجلمل (للمفيد)[ 423 :ط 2دار املفيد].
((( اجلمل (للمفيد).422 :
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ثقته:

قال النَّجايش(عليه الرمحة) عن أيب ِمنَف" :شيخ أصحاب األخبار بالكوفة ووجههم،
ُ َ
سكن إىل ما يرويه"((( ،ومل ِ
نازع يف اعتباره -يف نفسه -من أصحابنا
وكان ي
أجد من َ
بعض -كاملامقاين -((( Oإىل
املاضني سوى صاحب رياض العلامء ،((( Oنعم ذهب ٌ

استفادة املدح من العبارة املتقدِّ مة ،بينام ذهب آخرون -كاخلوئي -((( Oالستفادة
التَّوثيق منها .واستفادة املامقاين غري بعيدة.

رغم ذلك ،إالَّ َّ
البدري Bمل يلتزم ما التزموه ،فقال" :وقد
أن املعارص الس ّيد سامي
ّ
َّ
ٌ
َّ
ّ َ
ّ
ٌ
ّ (((
الشيعة ،إال ّأن ذلك قابل للمناقشة ،وحنن نتئد
وثق أبا خمنف يف النقل عدد من أعالم ِ
عىل األ قل ،بل نرفض قبول فقرات مبثوثة يف رواياته اليت ترتبط بسيرة بعض ّ
األمئةi
أو سيرة شيعهتم يف الكوفة أو عالقة ّ
األمئة هبم يف الفترة الواقعة من سنة حكم ّ
عيلg
ٍ
َّ
سنة  35هجر ية وحروبه إىل مقتل املختار سنة  67هجر ية؛ وذلك
ألنا تعطي رؤية ختالف
َّ
َّ
الثابت من َّ
التاريخ عن شيعهتم يف الكوفة وعالقهتم
الثابت عن أهل البيت ،iأو
هبم" ،وذكر من روايات أيب خمنف شاهدَ ين عىل ما ذهب إليه ،أحدمها رواية "ال يبعد
ابن عباس"(((.

ٍ
مورد آخر" :بل وضع [أي أبو ِم َنف] كتابه يف املقتل عىل
وزاد عىل ذلك فقال يف

اإلسالمي].
مؤسسة النرش
((( رجال
ّ
ّ
النجايش[ 320 :طّ 10

َّ
املرعيش]).
"وأما مدحه وتوثيقه ،فلم يظهر من كتب الرجال" (رياض العلامء [ 427 :4ط مكتبة
((( قال:O
ّ

((( تنقيح املقال .44 :2
اخلوئي].
((( معجم رجال احلديث [ 142 :15ط 5مؤسسة الس ّيد
ّ
نتمهل ،ويريد التو ُّقف وعدم االستعجال يف اجلري عىل توثيقه.
((( أي َّ

األموي ،البدري ،18 :واملراد من رواية "ال يبعد ابن عباس" هو ما رواه أبو خمنف
((( احلسني يف مواجهة الضالل
ّ

تضمن بكاء أخوات احلسني gبعد حتدّ ثه بام يشري إىل
الضحاك
عن عبد اهلل بن عاصم عن َّ
املرشقي ،والذي َّ
ّ
الطربي[ 424 :5 ،ط 2دار املعارف].
قرب شهادته ،راجع :تاريخ
ّ
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ً
ّ
إرضاء للعباسيني
اجلعيف Oلتطويقه واحتوائه؛
ما يبدو يف قبال كتاب جابر بن يز يد
َّ
َّ
َّ
َّ
وأنم
بأنم خذلوا احلسني،g
خاصة
خطهتم اليت اسهتدفت وصف أهل الكوفة
يف

املسؤولون عن قتل احلسني دون يز يد ،وقد جنح أبو ِمنف يف حتقيق ما أرادوا وصار كتابه
ّ
َّ
ّ
املؤرخون بعده"(((.
أفضل الكتب املؤلفة يف بابه ،وتبناه ِ

لكن يمكن أن ُيقالَّ :
إن ما التز َمه الس ِّيد- Bفض ً
مخنه من نوايا أليب خمنف-
ال عن ما َّ
ال ِ
إن ثبت ّ
ب له ّإل ْ
أن منشأ اخللل يف هذه النَّامذج هو أبو ِمنَف نفسه ال َمن روى
موج َ

عنهم أو َمن رووا عنه؛ إذ َّ
عرف
أن ما التزمه األعالم هو ُحسنُه أو ثقته يف نفسه ،وقد ُي َ
راوِ ،
الضعاف كام اتَّفق ألكثر من ٍ
أضف إىل ذلك َّ
أن هذا
بالرواية عن ِّ
ال ِّثقة -يف نفسهِّ -

الروايات التي ثبت اخللل املذكور فيها فعالً ،ال ما مل يثبت أو كان لألخذ
إنم يف ِّ
الكالم َّ
والر ِّد فيه ٌ
جمال ُمعتَدٌّ به.
َ
نعم ،قد ُيقال َّ
إن نقاش السيد البدري Bإنِّام هو لالستفادة من ُ"يسكن إىل ما يرويه"،
أن العبار َة ناظر ٌة ملضامني رواياته ال له هو يف نفسه ،حينها يمكن أن ُيقال أيض ًاَّ :
بمعنى َّ
إن
وجهني -كام هو حال ِّ
كل مصدر أو ما ُأ ِّول باملصدر :-أ َّما األول فأداؤه
العبار َة حتتمل َ

األول إال
الروايات املروية ،وال يتَّجه اإلشكال با َملروي عىل َّ
للرواية ،وأ َّما ال َّثاين فنفس ِّ
ِّ
ِ
مع إحراز َّ
أن اخللل قد وقع منه ال مَّن سبقه أو َمن حلقه -كام تقدَّ م ،-وأ َّما عىل ال َّثاين،

فيمكن أن ُيقال َّ
إن املفهوم من النَّجايش(عليه الرمحة) هو النَّظر إىل رواياته يف اجلملة ال
فإن كالم النَّجايش إنّام ُّ
باجلملة ،وعليه َّ
خيتل لو كان ما أشكل به الس ّيد ثابت ًا يف عموم
روايات أيب ِمنَف ،ال يف بعضها فحسب.

أ َّما العا َّمة ،فقد سلك أغلبهم مسلك ال َّطعن والقدح يف أيب ِمنَف ،قال ابن حجر يف
ٌّ ٌ
َ
أخباري تالف ال يوثق به ،تركه أبو حامت وغيره،
لسان امليزان" :لوط بن حيىي ،أبو ِم َنف،
اإلسالمي[ 285 :ط 1دار الفقه].
((( املدخل إىل دراسة مصادر السرية النبو ّية والتأريخ
ّ
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ّ
الدارقطين :ضعيف ،وقال ابن معني :ليس بثقة ،وقال ُم َّرة :ليس بيشء ،وقال ابن
وقال
ٌ
ٌّ
ّ
اجلعيف،
شيعي حمترق ،صاحب أخبارهم ،قلت :روى عن الصقعب عن زهير ،وجابر
عدي:
وجمالد ،روى عنه املدائين ،وعبد الرمحن بن مغراء ،ومات قبل َّ
السبعني ومائة .انهتى.
وقال أبو عبيد اآلجري :سألت أبا داود عنه ،فنفض يده وقالٌ :
أحد يسأل عن هذا؟! وذكره

العقييل يف الضعفاء"(((.

ّإل َّ
تمل أن يرجع إىل أحد أمور:
أن تضعيفهم ُي َ

الضعفاء ،إذ يقول الذهبي" :أبو ِم َنف ،لوط بن حيىي الكو ّيف،
األول :روايته عن ُّ
َّ
ّ
اجلعيف ،وجمالد بن سعيد ،وصقعب بن زهير،
صاحب تصانيف وتواريخ ،روى عن :جابر
ٌ
وطائفة من املجهولني"(((.

فإنم يعدُّ ون
ال َّثاين :ثلبه بعض اخللفاء وقدحه فيهم أو روايته ما يشتمل عىل ذلكَّ ،
للراوي؛ إذ يقول َّ
ؤخذ عنه و َمن ال َ
هبي يف مقام تبيني من ُي َ
يؤخذ عنه من
الذ ّ
ذلك مسقط ًا َّ
ٌ
َّ
ّ
بدعة كبرىَّ ،
ّ
"مث
أهل البدعة -عىل حدِّ تعبريه:-
واحلط عىل
كالرفض الكامل
والغلو فيه ِ
ُّ
والدعاء إىل ذلك ،فهذا َّ
النوع ال ُي َت ُّ
(((
رصح
وقد
،
كرامة"
وال
هبم
ج
أيب بكر وعمر(رض)
َّ
َّ
هبي نفسه برت ُّفض أيب ِمنَف ،إذ قال يف تاريخ اإلسالم" :لوط بن حيىي ،أبو ِم َنف
الذ ّ
الكويف َّ
ّ
ّ
الر ّ
األخباري"(((.
افيض
َّ
"حدث بأخبار
ورجوع ذلك لرواياته يمكن أن ُيستَش َعر ِمَّا قاله ابن عدي عنه ،قال:
َّ
َّ
تقدم من َّ
ّ
[شيعي ظ] حمترق،
الصاحلني ،وال يبعد منه أن يتناوهلم ،وهو شاعي
السلف
َمن
العسقالين[ 431-430 :6 ،ط 1مكتبة املطبوعات اإلسالم ّية].
((( لسان امليزان،
ّ
((( سري أعالم النبالء[ 301 :7 ،ط 2مركز الرسالة].
((( ميزان االعتدال[ 6 :1 ،ط دار املعرفة].
اإلسالمي].
((( تاريخ اإلسالم[ 189 :4 ،ط 1دار الغرب
ّ
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َّ
ّ
فإن
حديثه؛
ذكر
عن
ظ]
[ليستغىن/ألستغين
يستغىن
ال
وصفته
ا
إن
صاحب أخبارهم ،و
ِ
ّ
ال أعلم له من األحاديث املسندة ما أذكره ،و إنا له من األخبار املكروه الذي ال أستحب
َ (((
ذكره من خالل مالحظة عناوين بعض
ُعرف طبيعة ما ال يستحب ابن عدي َ
ذكره"  ،وت َ

السقيفة)( ،كتاب اجلمل)( ،كتاب ص ِّفني)( ،كتاب مقتل
كتب أيب خمنف ،ومنها( :كتاب ِّ

عثامن)(((.

وما تقدَّ م إنَّام هو شأن حمدِّ ثيهم ،أ َّما أهل األخبار عندهم ،فقد يبدو اعتامدهم عليه
واعتباره عندهم ،كام قد يلوح من ال َّطربي وابن األثري وغريمها.
روى عن:

ْ
صحبته أم َري املؤمنني وروايته عنه:g
دف ُع
ِ

الكيش- Oعىل ما ن ُِسب له -إنَّه صحب أمري املؤمنني واحلسن واحلسني،
قال
ّ
إال َّ
الطويس Oقد نفى عنه صحبة أمري املؤمنني ونسبها ألبيه((( ،ومن غري البعيد
أن
ّ

للكيش؛ إذ ُيت ََمل أنَّه إنَّام أراد نسبة ُصحبة األمريg
وجود اخللل يف نسبة القول املتقدِّ م
ّ
َ
جلدِّ ه ِمنَف كام يؤيده قول النديم يف فهرسته" :لوط بن حيىي بن سعيد بن ِم َنف بن ُسلمي
النيبَ e
األزدي .وكان ِم َنف بن سلمي من أصحاب ّ
عيل gوروى عن ّ
وص ِح َبه"(((،
ٍ
ً
الرابع
ال س َّيام مع االلتفات إىل صالحية صحبة اجلدِّ للحسنَني hأيضا؛ إذ أنَّه تُويف يف َّ
والستني للهجرة خالل معركة التَّوابني (عني الوردة)((( ،بل يمكن ْ
أن يؤ َّيد ذلك أيض ًا
ِّ
((( الكامل يف ضعفاء الرجال.241 :7 ،

النجايش.320 :
اإلسالمي] .ورجال
((( راجع :الفهرست (للنديم) [ 292 :1ط مؤسسة الفرقان للرتاث
ّ
ّ

الطويس[ 81 :ط6
أيضا :رجال
(للطويس)[ 381 :ط 1مكتبة املح ّقق
((( الفهرست
الطباطبائي] .وراجع ً
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي].
مؤسسة النرش
ّ
ّ
((( الفهرست (للنديم) .291 :1
((( تقريب التهذيب[ 928 :ط دار العاصمة].
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الطويس Oنفسه يف رجاله عىل صحبة ِمنف لألمري.g
بنص
ِّ
ّ

الطويس Oصحبة األمري gعن لوط
نعم ،تأ َّمل الشيخ املامقاين Oيف نفي
ّ
بأمرين:
وعارضه ،وعضد تأ ُّمله َ

وحتمله منه وهو ذو  15عام ًا ،بل حتى دون
َّ
األول :إمكان لقائه بأمري املؤمننيُّ g
ال ذلك َّ
ذلكُ ،م َع ِّل ً
التحمل(((.
بأن العربة بزمان األداء ال
ُّ
أمير املؤمننيٌ g
الكليني Oبإسناده عن أيب ِمنَف أنَّه قال" :أىت ُ
رهط
ال َّثاين :ما رواه
ُّ
ّ
الشيعة((("...؛ إذ ارتأى َّ
ظاهر يف لقائه أمري املؤمنني ،gومحله عىل
أن احلديث
من ِ
ٌ

خالف ظاهره من دون قرينة ال وجه له(((.

ّإل َّ
الرواية حيتمل الرفع ،والقرينة ليست معدومة يف املقام؛ إذ من البعيد كونه
أن لفظ ِّ
للسجاد gو ُينا َقش
ثم ُيسكَت عن صحبته َّ
صاحب ًا ألمري املؤمنني وابنَيه احلسنَني ّ

ُص عىل وفاته عا َم سب ٍع
يف روايته عن أيب جعفر الباقر((( ،gأضف إىل ذلك أنَّه قد ن َّ
ٍ
ٍ
ومخسني ومائة((( ،وهذا يقتيض ْ
الفت
ملقدار
إن بنينا عىل صحبته لألمري -gتعمريهيمر يف العادة -ال سيام للشخص ّيات املعروفة -من غري تنويه أو قرائن
السنني ،ال ّ
من ِّ
واضحة ،بل يدعم هذا حتى احتامل االشتباه يف نسبته لصحبة احلسنَنيَّ h
وأن كالم
الكيش -إنَّام كان عن أحد آبائه -كجدِّ ه ِمنَف -ال عن لوط
الكيش- Oأو من أخذ عنه
ّ
ّ
نفسه.
وقد نبه السيد اخلوئي Oأيض ًا عىل شواهد أخرى عىل عدم ِ
دركه أمري املؤمنني،g
َّ ِّ

((( تنقيح املقال  ،2ق[ 44 :2ط احلجر ّية].
((( الكايف [ 284-281 :7ط 3دار احلديث].
((( تنقيح املقال  2ق.44-43 :2
النجايش ،أمحد بن ّ
اإلسالمي.
مؤسسة النرش
النجايش،
((( رجال
ّ
ّ
ّ
عيل ،ص ،320طّ 10
((( سري أعالم النبالء .302 :7
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أمير املؤمنني ،gبل َّإن َ
فقال" :مل يثبت دركه َ
روايته خلطبة الزهراء عنهg
ُ
ّ
َ
َ
بواسطتني -عىل ما َم َّر -يدل عىل عدم دركه ّإياه ،gوكذلك روايته خطب أمير
َّ
َ
ثم أورد رواية الكايف
املؤمنني gبواسطتني عىل ما تقدم يف ترمجة ز يد بن وهب"َّ ،
املتقدِّ مة وأشكل عليها بعدم ثبوهتا وإرساهلا ،وأردف عىل عدم ثبوت روايته حتى عن
احلسنَني.((( h

بن ِ ْ
ي َيى ُ
َْ
م َنف:
بن َسِعيد ِ

ِ
ِ
ربي يف تارخيه
وهو أبوه ،ومن املواضع التي ُرصدَ ت روايته عن أبيه فيها ما رواه ال َّط ّ
َّ
وحدثين أيب حيىي بن سعيد،
عند ذكر ص ّفني والقتال عىل املاء فيها ،قال" :قال أبو خمنف:
(((
عمه ّ
عن ِّ
يت ََمل أن يكون ما يف الغارات من ذلك أيض ًا؛ إذ قال:
حممد بن خمنف"  ،و ُ
َّ
حممد بن خمنف ،عن أبيه ،عن ِّ
وحدثين ابن أخي ّ
عمه"(((.
"قال:
احتامل سقط:

عم أبيه حممد بن خمنف ،وورد يف مور َدين روايته عن
توسط أبوه يف روايته عن ِّ
وقد َّ

توسط أبيه ،ومنها ما ورد يف الطربي عند ذكر أحداث وقعة اجلمل؛
عمه مبارشة ،دون ِّ
ِّ
َ
عمه ّ
إذ قال" :حدثين عمر ،قال :حدثنا أبو احلسن ،عن أيب خمنف ،عن ِّ
حممد بن خمنف"(((،
وال أعلم مدى استقامة ذلك.
َب ُ
َّ
بن ُز َه ْي:
الص ْقع ُ

الص ْق َعب بن زهري بن عبد اهلل بن زهري بن سليم األزدي الكويف ،وهو خال أيب
هو َّ

((( معجم رجال احلديث .142 :15
((( تاريخ الطربي .570 :4
((( الغارات [ 438 :2ط 1انجمن آثار ميل].
((( تاريخ الطربي .521 :4
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َّ
ٍ
ِ
"حدثنا أبو
األزدي كان من سندها:
رواية يف ترمجة جندب اخلري
املزي
ّ
مْنَف ،فقد أورد ّ
َّ
َّ
َّ ْ
املنذر هشام بن ّ
الصق َع ُب
حدثين خايل
حدثنا أبو ِم َنف لوط بن حيىي ،قال:
حممد ،قال:

بن زهير بن عبد اهلل بن زهير بن سلمي األزدي"(((.

ور ِصدَ العديد منها يف تاريخ
الطربي ،ومنها عند ذكر األخبار
ّ
الرواية عنهُ ،
وقد أكثر يف ِّ
توف فيه رسول اهلل ،eقال الطربيُ :
(((
"اخت ِلف يف ّ
الواردة يف اليوم الذي ّ
أي األ ثانني
ّ
ِ
كان موته eفقال بعضهم يف ذلك ما ُح ّد ُ
ثت عن هشام بن ّ
حممد بن السائب ،عن أيب
ِ
َّ
َّ ْ
الصق َعب بن زهير ،عن فقهاء أهل احلجاز"(((.
حدثنا
خمنف ،قال:
جمالد بن سعيد ا َ
هل ْم َداني:

هو جمالد بن سعيد بن عمري بن بسطام اهلمدَ اينِ ،
ومَّا ُر ِصد يف روايته عنه ما رواه
َْ
َّ
"حدثنا ُّ
عيل بن ّ
حممد ،عن أيب خمنف ،عن جمالد"(((.
الطربي يف ذكر بناء البرصة ،قال:
جابر بن يزيد اجلعفي:

اإلمامي املعروف ،من أصحاب أيب جعفر الباقر ،gوقد ُر ِصدَ ت
الكويف
وهو
ّ
ّ
َّ
َّ
الطربي عند إيراده خرب وقعة اجلمل ،قال" :حدثين عمر ،قال :حدثنا
روايته عنه يف تاريخ
ّ
َّ
حدثنا أبو خمنف ،عن جابر"(((.
أبو احلسن ،قال:
عبد امللك بن نوفل بن مساحق:

العامري
القريش
هو عبد امللك بن نوفل بن مساحق بن عبد اهلل بن خمرمة ،أبو نوفل
ّ
ّ
املدين.
ّ

مؤسسة الرسالة].
((( .هتذيب الكامل [ 144 :5طّ 2
أي أيام االثنني.
أي يف ِّ
((( مجع "االثنني"ْ ،
الطربي.200 :3 ،
((( تاريخ
ّ
الطربي.590 :3 ،
((( تاريخ
ّ
الطربي.512 :4 ،
((( تاريخ
ّ
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ومن موارد روايته عنه ما أورده ابن شبة يف تاريخ املدينة عند ذكر كالم عمرو بن
العاص يف عثامن ،قالّ :
عيل بن ّ
"حدثنا ّ
حممد ،عن أيب خمنف ،عن عبد امللك بن نوفل بن

مساحق"(((.

منري بن وعلة

هبي يف امليزان عىل َّ
نص َّ
الرواية عن نمري انحرصت بأيب خمنف ،قال" :منير
وقد َّ
أن ِّ
الذ ّ
ّ
الشعيب ،وعنه أبو خمنف لوط فقط"(((.
بن وعلة ،عن
ربي عند ذكر مراسلة الكوف ّيني للحسني  ،gقال:
ومن موارد روايته عنه ،ما يف ال َّط ّ
"قال أبو خمنفّ :
حدثين منير بن وعلة ،عن أيب الوداك"(((.
وروى كذلك عن الكثري من أهل األخبار غري هؤالء.

روى عنه:

هشام بن َّ
حممد الكليبّ:

الكلبي ،أبو املنذرُ ،يستفاد من
السائب بن برش بن زيد بن عمرو
ّ
حممد بن َّ
هو هشام بن ّ
ُ
قول النجايش" :كان ّ
خيتص مبذهبنا"((( إماميته.
ّ

الرواة عن أيب خمنف ،روى عنه يف خمتلف املواضيع التي صنَّف فيه،
وهو أشهر ُّ
ويظهر أنَّه روى عن أيب خمنف يف كتبه كثري ًا كام أنَّه وقع يف األسانيد إىل كتبه أيض ًا،
ومن املوارد البارزة روايته عنه يف مقتل احلسني ،((( gووقوعه يف طري َقي النَّجايش

((( تاريخ املدينة (البن شبة)[ 1088 :3 ،ط جدة].
((( ميزان االعتدال.273 :4 ،
الطربي.355 :5 ،
((( تاريخ
ّ
((( رجال النجايش.434 ،
((( الحظ ً
الطربي.351 :5 ،
مثال :تاريخ
ّ
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والطويس إىل كتب أيب خمنف يف فهرستَيهام((( ،بل ال َّظاهر َّ
الطربي لروايات
أن نقل
ّ

بتوسط كتاب هشام ،وكذا َّ
الشيخ املفيد لكن
أيب خمنف يف مقتل احلسني gإنَّام كان ُّ
بضميمة ٍ
كتب أخرى.
رجحان سقط

الكلبي
حممد
ّ
ورد يف أنساب األرشاف سندان ظاهرمها رواية ع ّباس بن هشام بن ّ
َّ
عن أيب خمنف مبارش ًة من غري واسطة ،ومها :عند ذكر بيعة أمري املؤمنني" :gوحدثين
ّ
عباس بن هشام بن ّ
ّ
ّ
اهلمداين"(((،
الكليب ،عن لوط بن حيىي أيب خمنف ،عن أيب روق
حممد
َّ
"وحدثين َّ
ّ
الكليب ،عن لوط بن حيىي"(((.
عباس بن هشام
وعند ذكر عامر بن عبد قيس:
السند املعروف الذي
لكن حيتمل راجح ًا سقوط "عن أبيه" فيهام ،ويشهد لذلك َّ

الكلبي روايات أيب خمنف ،الحظ -مثالً -نفس أنساب األرشاف عندما
يروي به ع ّباس
ّ
كان يف ذكر مقتل الزبري بن العوام ،قالّ :
"حدثين ّ
ّ
الكليب ،عن أبيه ،عن
عباس بن هشام
ّ

لوط بن حيىي"((( ويف موارد أخرى متعدِّ دة من نفس الكتاب أيض ًا ،وأضف إىل ذلك ما
َّ
"حدثنا أبو الفضل َّ
العباس بن الفضل
للخرائطي ،قال:
ورد يف كتاب مكارم األخالق
ّ
َّ
حدثنا َّ
ّ
ّ
الكليب ،عن أبيه ،عن أيب خمنف"(((.
العباس بن هشام
الربعي،
حممد املدائ ّ
علي بن ّ
ين:
ّ

كم
حممد بن عبد اهلل بن أيب سيف
املدائني ،أبو احلسن ،وهو عا ّمي املذهب ّ
ّ
عيل بن ّ
هو ّ

(للطويس).381 ،
النجايش ،320 ،الفهرست
((( رجال
ّ
ّ
((( مجل من أنساب األرشاف[ 8 :3 ،ط 1دار الفكر].
((( مجل من أنساب األرشاف.15 :13 ،
((( مجل من أنساب األرشاف.55 :3 ،
((( مكارم األخالق[ 295 :1 ،ط 1دار اآلفاق العربية].
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نص الشيخ يف فهرسته رصحي ًا(((.
َّ

ولع َّله أبرز ٍ
الكلبي ،وال َّظاهر أيض ًا رواية العديد من روايات
راو عن أيب خمنف بعد
ّ

ظاهر يف رواية الشيخ املفيد
بتوسط كتبه ال من كتب أيب خمنف نفسه ،كام هو
ٌ
أيب خمنف ّ

واملدائني ،قال" :Oمفن خمتصر األخبار اليت جاءت بسبب
الكلبي
رصح باسم
ّ
ّ
للمقتل؛ إذ َّ
َّ
مجلة من أمره ،وخروجه،
دعوته ،gوما أخذه عىل الناس يف اجلهاد من بيعته ،وذكر ٍ
ّ
ّ
املدائني يف
السيرة"((( ،وكذا كان
الكليب
ومقتله ما رواه
واملدائين وغيرمها من أصحاب ّ ِ
ّ
اإلصفهاين يف مقتل احلسني gيف مقاتل الطالبيني،
سند قس ٍم من مرو َّيات أيب الفرج
ّ
وإن كان املستظهر روايته هنا مشافه ًة ال من كتاب املدائني نفسه.
عمر بن سعد بن أبي الصيد

وقد ُر ِصدَ ت روايته عنه يف موارد عدَّ ة ،منها ما يف مقاتل الطالبيني أليب الفرج
َّ
َّ
ّ
حدثنا حسني بن
العجيل ،قال:
"حدثين أمحد بن عيىس بن أيب موىس
اإلصفهاين ،قال:
ّ
َ
َ
ّ
ّ
نصر بن مزاحم ،قال :حدثنا أيب ،قال :حدثنا عمر بن سعد ،عن أيب خمنف لوط بن حيىي
ّ
األزدي" ،ومنها ما يف وقعة ص َّفني عند ذكر خطبة أمري املؤمنني gحني اخلروج إىل
ٌ
"نصر :عمر بن سعد ،عن أيب خمنف"(((.
ص ّفني؛ إذ فيه:
خلل النسخ:

َّ
اهلل(جل
املدرسني -يف باب ذكر عظمة
ورد يف توحيد الصدوق -من طبعة مجاعة ّ
ّ
املنقري ،عن عمرو بن سعد ،عن أيب خمنف"((( ،وقد
جالله) قوله" :عن نصر بن مزاحم
(للطويس).278 ،
((( الفهرست
ّ
مؤسسة آل البيت  iإلحياء الرتاث].
((( اإلرشاد[ 32 :2 ،طّ 2
((( وقعة صفني[ 94 :ط 2مكتبة املرعيش].
((( التوحيد (للصدوق)[ 278 :ط 1مؤسسة النرش اإلسالمي].
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املدائني،
مصحف ًا عن "عمرو بن سعيد" ويكون املراد منه
احتمل املح ِّقق كون االسم
ّ
ّ
وال َّظاهر وقوع اخللل هناَّ ،
الصحيح "عمر بن سعد" وكونه ابن أيب الصيد ،ال ما
وأن َّ

احتمله حم ّقق الكتاب.

ٌ
خلل آخر يف النسخ:

حممد بن جعفر بن أيب طالب رواي ٌة اشتمل سندها
ورد يف مقاتل الطالب ّيني عند ذكر ّ
َّ
َّ
املنقري ،قالّ :
ّ
حدثنا أيب ،قال :حدثنا عمر
"حدثنا احلسني بن نصر بن مزاحم
عىل التايل:

ّ
ّ
األزدي"((( ،وال َّظاهر وقوع اخللل هنا،
البصري ،عن أيب خمنف لوط بن حيىي
بن سعيد

وتصحيحه «عمر بن سعد».
ّ
املنقري
نصر بن مزاحم

إمامي مستقيم ال َّطريقة كام
كويف
املفضل،
هو نرص بن مزاحم
املنقري الع ّطار ،أبو ِّ
ّ
ٌّ
ٌّ
َّجايش رصحي ًا(((.
نص الن
َّ
ّ
بتوسط
ونرص بحسب ال َّظاهر يروي عن أيب خمنف تار ًة رواي ًة مبارشة ،وتار ًة أخرى ِّ

عمر بن سعد بن أيب الصيد ،ومن موارد روايته املبارشة املرصودة ما يف األمايل اخلميس ّية
ٍ
عند ذكر مقتل احلسني ،(((gوما يف فهرست َّ
طريق خلطبة أمري املؤمننيg
الشيخ من
املسامة بـ(اخلطبة الزهراء)(((.

َّ
ولعل هؤالء أبرز من روى عنه ،وقد روى عنه آخرون غريهم.

((( مقاتل الطالبيني[ 38 :ط 1دار الزهراء]
النجايش.427 :
((( رجال
ّ
(للشجري) [ 241 :1ط 1دار الكتب العلمية].
((( ترتيب األمايل اخلميس ّية
ّ
الطويس).382-381 :
((( الفهرست (للشيخ
ّ
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كتبه:

كتب عديدة ،وأبرزها:
له ٌ

مقتل احلسني:g

ومل تصلنا نسخ ٌة من هذا الكتاب ،وأما ما ُع ِ
نو َن به ،ف ُيق َطع بانتفاء نسبته له ،نعم ،بلغنا

عد ٌد ُيعتَد به من روايات الكتاب عرب بعض الكتب كاإلرشاد وتاريخ الطربي ومقاتل

مفص ً
ال يف مقال (أضواء على مقتل أبي مخنف)(((.
الطالبيني ،وقد جرى تناول ذلك َّ
أخبار اجلمل:

ٍ
ِ
ُ
الشيخ قيس
نسخة يمن ّي ٍة َوثق بانتساهبا للكتاب
السنني األخرية عىل
وقد ُعثر يف ِّ
الع ّطار ،فح َّققها وطبعتها العتب ُة احلسين ّية.
أخبار زيد:

الزيدية ّ
الضحياين،
مؤخر ًا كتاب ًا قالوا إنَّه هو ،وكان بتحقيق يوسف عبد اإلله
وقد طبع َّ
ّ

واهلل أعلم بواقع احلال.

وإذ وصلت جمموع ٌة من روايات كتبه األخرى عرب بعض املصادر التارخي ّية ،صدرت
الثقفي.
جمموع ٌة من االستخراجات لكتبه ،ككتاب أخبار املختار بن أيب عبيد
ّ

نش -بإذن اهلل -قريب ًا يف العدد الثاين من جملة (مداد األطهار).
((( ُي َ
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الغالبي
حقيقة القيد
ّ
محمد باقر خليل ّ
الشيخ
الشيخ
ّ

َّ
الملخص

يتعرض الكاتب يف بحثه إىل قض ّية قد اشتهرت عىل ألسن العلامء
ّ

علمي الفقه واألصول أال وهي :قض ّية كون القيد اخلارج خمرج
يف
ّ
ٍ
الغالب ال ّ
منطوق فض ً
ال عن داللته عىل مفهوم ،ويستعرض
يدل عىل

الوجه الفن ّّي الذي عىل أساسه يمكن ختريج هذه القض ّية بام يتناسب

تتم
مع قواعد ّ
ثم عىل أساس ما ُيذكر من توجيه ّ
الصناعة العلم ّيةّ ،
اإلجابة عىل اإليرادات التي قوبلت هبا هذا القاعدة.

تم تضمني البحث مجل ًة وافر ًة من التطبيقات الفقه ّية
هذا ،وقد ّ

للمسامهة يف جتلية املسألة بشكل أكرب.
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ّيبلاغلا ديقلا ةقيقح

مق ِّدمة

اللهم ِّ
حممد..
الرحيم،
حممد وآل َّ
صل عىل َّ
َّ
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ

أن لسالمة َّ
شك يف َّ
ال َّ
الفقهي مدخلي ًة كبري ًة يف تصحيح عمل ّية االستنباط،
الذوق
ّ
شك يف َّ
كام ال َّ
مهمة يف تنمية هذا الذوق أيض ًا.
أن ملتابعة كلامت األعالم وتتبعها مسامه ًة َّ
هذا ،وقد تشتهر بعض القواعد االستظهارية عىل ألسنة األعالم من دون تنقيح
ٍ
قانوين.
بشكل
ملبادئها ،وكيف َّية تطبيقها وموارده؛ فيعرس معه االستفادة منها
ّ

وممّا اشتهر يف كلامت األعالمَّ :
أن ورود القيد مورد الغالب يمنع من القول باحرتازيته،
أن األصل يف القيود هو االحرتاز ،ومالحظة كلامهتم ت ِ
وذلك بعد فراغهم من َّ
ُرشف
َّ
البهبهاينَّ S
بقارئها ْ
أن يقطع بارتكاز ّية هذه الدعوى ،فقد ذكر الوحيد
أن "الشرط إذا
ّ
َ
َّ
ّ
ّ
ورد مورد الغالب فال َّ
حجية يف مفهومه ،كما هو املحقق يف موضعه واملسلم عند الكل ،وال
َّ
ّ
"إن القيود إذا وردت مورد الغالب ليس
الرشتيS
ألحد فيه"((( ،وكذا ما ذكره املريزا
تأمل ٍ
ّ
َّ
ّ
ً َّ
"إن القيد الوارد
هلا مفهوم كما هو مسل ٌم عندهم ،وذكروه إرسال املسلمات"((( وقال أيضا:
ٌ
قاصر عن إفادة االحتراز باال تفاق"(((.
مورد الغالب
الشوع يف توجيه هذه الكربى
تنقيح أمور:
وحيسن قبل ُّ
ُ

الغالبي
األمر األول :تعريف القيد
ّ

ُعرف القيد الغالبي يف بعض الكلامت بكونه القيد "الذي ُيفهم منه ُ
احلكم
إناطة
عدم ِ
ِ
ّ
ِّ

ّ
البهبهانّ ،
مؤسسة العلّمة املجدّ د الوحيد
حممد أكمل ،حاشية
((( الوحيد
الوايف؛ ّ
حممد باقر بن ّ
الشيخ ّ
ّ
البهبهإين-قم ،ط 1426 / 1هـ ،ص.500 :
ّ
الداوري-قم ،ط/ 1
مكتبة
اخليارات،
قسمة
ي
اإلمام
فقه
اهلل،
حبيب
مريزا
،
الرشتي
املريزا
،
اجليالين
(((
ّ
ّ
ّ
ّ
 1407هـ ،ص.61 :
الرشتي ،مريزا حبيب اهلل ،بدائع األفكار ،ص23 :
اجليالين ،املريزا
(((
ّ
ّ
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َّ
الصحيح يف تعريفه أن يقال:
الشء بنفسه،
وهذا التّعريف أشبه بتعريف ّ
ولعل َّ
ّ َ ٌ
ّ
املنصب علهيا" ،وسيأيت بيانه.
بأنا ُمق ّ ِسمة للحكم
"الكلمة اليت ال يرى العرف
ّ
محل النّزاع
األمر الثاني :في تحرير

يظهر من كلامهتم وموارد تطبيقاهتم للقاعدة َّ
أن البحث ال ُيشرتط فيه حصول تعارض

خيتص
بدوي -بني املطلق واملق ِّيد ،بل املالحظ هو الدَّ ليل يف حدِّ نفسه ،كام أنَّه ال
ولوُّ
ّ
مطلق أو عا ّم وردا مورد الغالب لكان ذلك
بمورد وجود القيد؛ فلو مل يكن لدينا ّإل
ٌ
مانع ًا من التَّمسك باستيعاهبام ألفرادمها؛ فام يف كلامهتم من التّعبري بالقيد وأشباهه ليس
خمصص ًا ملضمون القاعدة.
ِّ
وعليه:

ال ُيشرتط يف محل الوصف عىل الغلبة حصول التّعارض بينه وبني املطلق ،بل يف كثري
من املوارد حيمل الفقهاء القيد عىل التّعارض وعىل كونه غالب ّي ًا ابتدا ًء ،من غري مالحظة
نسبته مع األدلة األخرى ،وما سيأيت من التّطبيقات شاهدٌ عىل ذلك.

اخلاص،
ال يشرتط يف محل الكلمة عىل التّعارض والغلبة ورودها بصورة القيد أو
ّ
فكام َّ
إن القيد الوارد مورد الغالب يف حكم اإلطالق؛ فكذلك اإلطالق الوارد مورد

الغالب يف حكم التّقييد(((.

((( املظ ّفرّ ،
املدرسني ،ط،1430 /5
حممد رضا ،أصول الفقه ،دار النرش
اإلسالمي التّابعة جل ّمعة ّ
ّ
الشيخ ّ
ج ،1:ص.170 :
حممد حسن بن حممود ،تقريرات يف أصول الفقه  -قم ،ط  1418 /1هـ.،ج:
((( الحظ:
ّ
الشريازي ،املريزا ّ
املقر ر من ّإن اإلطالق الوارد مورد الغالب يف حكم ّ
 ،1ص ،374 :قال" :وذلك ملا هو ّ
التقييد ،كما ّإن القيد الوارد
ُْ
َ َ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ
وركم} يف حكم اإلطالق".
مورد الغالب مثل{ :وربائ ِبكم الل ِت ِف حج ِ
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كام َّ
خيتص بجملة دون أخرى ،فام ذكره صاحب الضوابط Sمن
أن هذا البحث ال
ّ
أهتد إىل ٍ
الشطية دون الوصفية مل ِ
وجه صحيح يمكن تقريب
ّ
اختصاص القاعدة باجلملة ّ ّ
(((
كالمه به.
إذا تن ّقح ذلك ،فقد ُذكرت بيانات متعددة يف توجيه هذه القاعدة:
األول:
البيان ّ

القمي -ولع ّله ّأول من طرح هذه املسألة يف علم األصول ،وهلذا
وهو ما ذكره املح ّقق
ّ

الشط لثبوت املفهوم،-
نص عىل أنّه ال حيرضه يش ٌء من كلامهتم يف االستدالل عىل هذا ّ
ّ
وهو يف مقدِّ متني:

األوىلَّ :
إن ذكر القيد إنّام يكون للتنبيه عىل األفراد النادرة؛ إذ هي املحتاجة إىل التنبيه،
وأ ّما األفراد ّ
فإنا حترض يف األذهان عند إطالق ال ّلفظ من دون حاجة إىل تقييد.
الشائعة ّ

الغالبي فال بدَّ من ْ
الغرض من
أن يكون
الثانية :مع انتفاء نكتة التّنبيه يف ذكر القيد
ُ
ّ
الربائب َّ
فإن
ذكره شيئ ًا آخر ،وليس الغرض هو ختصيص احلكم بالغالب؛ كام يف آية َّ

النُّكتة هي التَّشبيه بالولد ال ختصيص احلكم بمن تكون ربيبة.
ثم ذكرّ :
"ومما ّبينا ،ظهر ّ
الس ّر يف عدم ّاطراد احلكم فيما إذا ورد مورد الغالب يف غير باب
َّ
املفاهمي أيضاً"(((.
ويالحظ عىل ما أفاده:

وحمصلهّ :-أن جمرد انتفاء نكتة التّنبيه ال يوجب
ّأوالً :ما ذكره يف هداية املسرتشدين
َّ
القزويني ،الس ّيد إبراهيم ،ضوابط األصول  -قم ،ط 1371 /1هـ ،ص ،122 :وقد استظهر القول
املوسوي،
(((
ّ
ّ
الشريازي يف تقريرات يف أصول الفقه ،ج ،2 :ص.148 :
باالختصاص من عبارته املريزا
ّ

حممد حسن ،القوانني املحكمة يف األصول ،ط 1430 /1هـ،ج،1 :
القم ّي ،الشيخ أبو القاسم بن ّ
((( املريزا ّ
ص.407 :
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رفع اليدّ عن ظهور القيد يف املفهوم -عىل القول به.-

وثاني ًا :ما ذكره أيض ًا يف اهلداية ،وهوَّ :
أن املقصود -بنا ًء عىل اعتبار املفهوم -انتفاء

احلكم عن غري مورد القيد ،أي :انتفاء احلكم عن غري مورد القيد وهو الفرد النادر،
وليس املقصود بالتقييد بيان داللته عىل ثبوت احلكم يف ّ
حمل القيد لكي يقال بعدم
االحتياج إليه مع ورود القيد مورد الغالب.

(((

وبعبارة أخرىَّ :
إن ذكر القيد فائدته هي بيان عدم ثبوت احلكم يف مورد انتفائه،

والوجه املذكور ال يثبت خالف ذلك لكي نلتجأ إىل محل ذكر القيد عىل وجه آخر.
البيان الثاني:

الغالبي؛ وذلك
ما ذكره يف هداية املسرتشدين من انتفاء نكتة التّقييد عند ذكر القيد
ّ
ٌ
باعتبار َّ
حاصل يف الغالب
أن اإلطالق ّملا كان منرصف ًا إىل الغالب ،والرشط أو الوصف
ٍ
ٍ
أيض ًا فال يعود للتقييد به فائدة إضافية؛ َّ
وحينئذ فال يراد هبام إفادة
مساو للمق َّيد،
ألن القيد
التّخصيص ،وإنّام يراد به نكتة أخرى غري االنتفاء باالنتفاء.

(((

وبعبارة أوضحَّ :
خمصص ًا فيام لو كان مفاده التضييق ،وهذا املفاد إنَّام
إن القيد إنّام يكون ِّ
أخص مطلق ًا من العا ّم أو املطلق؛ فمع كونه مساوي ًا له بنظر العرف
يتأتّى يف صورة كونه ّ

يصح التقييد به.
ال ُّ

ويرد عليه عني ما أورده ثاني ًا عىل القوانني؛ إذ يقال فيه أيض ًاّ :
إن فائدة التقييد حاصلة
به ،وهي قرص احلكم عىل مورد القيد وإن كان منصب ًا عىل أكثر األفراد.
املدرسني ،ط/2
األصفهاين
(((
ّ
حممد تقي بن عبد الرحيم ،هداية املسرتشدين ،مجاعة ّ
النجفي ،الشيخ ّ
ّ
1429هـ ،ج ،2 :ص.463 :
املدرسني ،ط/2
األصفهاين
(((
ّ
حممد تقي بن عبد الرحيم ،هداية املسرتشدين ،مجاعة ّ
النجفي ،الشيخ ّ
ّ
1429هـ ،ج ،2 :ص.463 :

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

170

ّيبلاغلا ديقلا ةقيقح

البيان الثالث:

النهاوندي ،Sوحاصله:
وهو املستفاد من كلامت املح ّقق
ّ

َ
َّ
احلكم بإرادة خالف الظاهر من األلفاظ متى ما لزم من األخذ هبا
ديدن العرف
إن
ُ
اللغوية ،فإذا ظهر لنا من خالل القرائن غرض املتكلمّ ،
وأن الكلمة ال تأثري هلا يف احلكم
دار األمر بني كوهنا جمرد ٍ
الغالبي فال ريب يف
لغو ،وبني كوهنا خرجت لإلشارة إىل الفرد
ّ

تعي الثاين؛ دفع ًا ملحذور اللغو ّية يف كالم احلكيم.
ّ

(((

ونتيجة كلامتهَّ :S
متوقف عىل القرائن الكاشفة عن
الغالبي
إن احلمل عىل القيد
ٌ
ّ

غرض املتكلم.

ثم إنَّه Sمنع من هذا التقريب بكونه قياس ًا للموىل عىل ما جيري عليه العرف ،وهو
َّ
ِّ
واحلل:
ممنوع بالنَّقض
فألنم ال حيملون املطلقات عىل الفرد الغالب ،ومرادهَّ :إنم ال يمنعون
َّأما النَّقضَّ :

من ثبوت اإلطالق باالنرصاف الناشئ من كثرة الوجود ،أي :تعارف الفرد وغلبة
وجوده.

وأما ّ
احلل :فمن جهة امتناع معرفة غرض الشارع؛ وذلك ملا ُعلم من َّ
أن الشارع قد
َّ
ٍ
وفرق بني املؤتلفات ،فكلام أتى الشارع بقيد احتملنا دخالته يف
مجع بني املختلفاتَّ ،
(((
غرضه ،ومع هذا االحتامل ال جمال لرفع اليدّ عن خصوصيات القيد.
النجفي ،عىل بن فتح اهلل ،ترشيح األصول  -ط- 1حجرية 1320 /هـ ،ص.242 :
النهاوندي
(((
ّ
ّ
ّ
ّ
((( قال " :Oفالكالم امللىق من الشارع ال يقاس عىل الصادر مهنم لعدم العلم بكيفية أغراضه تعاىل شأنه،
وعدم العلم ّ
بأن غرضه من األمر بفعل خاص ما هو غرض لنا منه ،بل ُعلم من تأليف املختلفات واختالف
املؤتلفات ّأن أغراضه تعاىل شأنه مغايرة ألغراضنا فكيف يلىق (ص = تلغى) تقييداته تعاىل شأنه ،وباجلملة الفهم
ّ
ّ
ّ
العر ّيف يف املطلقات ّ
اللغوية عندهم ،ولو فرض احتمال
الغالبية غير مشتبه عىل ذي شعور إنه من
املقيدة بالقيود
ّ
الغالبية ّ
ّ
املتكلم ّ
ّ
فادعاء إلغاء القيد بيهنم ممنوع ومستبعد ،كما ّإن ّاطراد العكس
باملقيد بتلك القيود
تقيد الغرض
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ٍ
وسيأيت َّ
احلل فيمكن جتاوزه
أن ما ذكره من
نقض ليس تا ّم ًا ،وأ َّما ما ذكره من اجلواب ِّ ّ

بالبيان اآليت.

البيان الرابع:

توضيحَّ :-
ٍ
الس يف ظهور القيد
وهو ما أفاده الس ّيد الشهيد ،Sوحاصله -مع
إن ِّ َّ

عقالئي عا ّم ،وهو أصالة التّطابق بني
يف االحرتازية والتّقييد يكمن يف وجود ظهور
ّ

عاملي الثبوت واإلثبات ،ومقتىض هذا الظهور يف عامل املولو ّيات هو التّطابق بني
ّ
املبي مولوي ًا بحسب مقام اإلثبات واملقدار املجعول مولوي ًا بحسب مقام
املقدار َّ
الثبوت.

ٍ
وبعبارة أخرىّ :
متوقف عىل ظهور كون
خاص للموىل يف أخذ القيد
إن وجود
ٌ
غرض ٍّ
ً
ً
القيد قد أخذه املوىل بام هو موىل؛ "فإذا قال املوىل":أ كرم عاملا عادال" مفقتىض الظهور يف
ً
ً
َّ
ٌ
ّ
التطابق بني املقدار
املبي يف مقام اإل ثبات مولويا واملقدار املجعول ثبوتا ّأن العدالة مأخوذة
ًُ
ّ ُ
ً
ّ
مصب احلكم بوجوب اإل كرام ،فمكا أنا أخذت إثباتا أخذت ثبوتا ،وهذا معىن الظهور
يف
ً
ً
قييدي ،مفرجعه إذن إىل ّ
ّ
ّ
التطابق بني األخذ إثباتا واألخذ ثبوتا"(((.
الت
وهذه النكتة -وهي التّطابق-غري جارية يف املقام الذي يكون القيد فيه غالب ّي ًا؛ َّ
ألن

ظهور التّطابق املذكور فرع أن يكون املوىل قد أخذ القيد يف لسانه بام هو موىل كام تقدم،
ختصص ًا عن موضوع
وأ َّما إذا كان أخذه له من جهة أخرى غري مولويته كان القيد خارج ًا ّ
ّطابقي املزبور.
ذلك الظهور الت
ّ

شك فيه َّ
فإن قلتَّ :
إن ممَّا ال َّ
أن ظاهر حال املوىل حينام يأخذ قيد ًا يف كالمه يكون أخذه

ً
وهو محل املطلق مطلقا عىل األفراد الشائعة ممنوع أيضا" انتهى.
حممد باقر الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى ،جممع ّ
الس ّيد ّ
الشهيد آية اهلل الصدر
الس ّيد ّ
الشهيدّ ،
((( ّ
العلمي-قم ،ط 1408 /2هـ ،ج ،1 :ص.94:
ّ
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له بام هو موىل.

فقد أجاب عىل ذلك بأنَّه:

"يوجد عندنا يف احلقيقة ظهوران ،أحدمها ظهور أخذ املو ىل للقيد يف كالمه
ً
يف كونه قد أخذه مبا هو مو ىل ،واآلخر ظهور أخذ املو ىل مبا هو مو ىل للقيد إثباتا يف
ً
ً
ّ
ُّ
َّ
الصغر ى للظهور الثاين،
حيقق
كونه مأخوذا يف موضوع احلكم ثبوتا ،والظهور
األو ل ِ
ً
ًّ
طبيعي ًا قد ّ
يؤدي إىل اختال ل الظهور ّ
ّ
ّ
األو ل
عاديا
وغالبية القيد وكون وجوده أمرا

من هذين الظهور ين؛ إذ حيتمل أن يكون أخذ املو ىل للقيد ال مبا هو مو ىل بل بلحاظ
طبع القضية ،فحينما يقول( :اغسل باملاء) حيث ّإن الغسل عادة يكون باملاء فقد ال
َّ
ٌ
ٌّ
ّ
القضية،
مولوي ،بل قد يكون من ناحية طبع
يبىق ألخذ قيد املاء ظهور يف أنه أخذ
َّ
َّ
ّ
مسك به ُ
الت ُّ
ألن َّ
الثاين-أي ظهور ّ
يتعذر َّ
و هبذا
فرع إحراز
التطابق-؛
التمسك بالظهور
صغراه" (((.

ٍ
خاص به بنظر املوىل فرع إحراز أنَّه قد أخذه
وعليه :فظهور القيد يف تع ُّلق غرض
مولوي ،وكون القيد غالبي ًا يمنع من هذا اإلحراز.
لغرض
ٍّ
وهذا ٌ
بيان تا ٌّم.

البيان الخامس:

النص؛ فحيث ال يرى العرف ّ
إن
ومرجعه إىل االستناد عىل الذوق
العريف يف فهم ّ
ّ
الوصف ُم َق ِّس ٌم للطبيعة املوصوفة به نحرز ّ
أن فائدة هذا القيد البيان والتوضيح فقط،
َ
َ ُ َ َْ
َ َّ
َ َ
َ َ
ري ِبَناحي ِه}
{وما مِن دآب ٍة ِف األ ْر ِض َوال طائ ٍِر ي ِط
ولك أن تعترب يف ذلك بقوله تعاىل
فإن العرف ال يرى ّ
(اإلنّعا ّم)38 /؛ ّ
أن هناك قسمني للطائر ،أحدمها يطري بجناحيه ،واآلخر
حممد باقر الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى ،جممع ّ
الس ّيد ّ
الشهيد آية اهلل الصدر
الس ّيد ّ
الشهيدّ ،
((( ّ
العلمي-قم ،ط 1408 /2هـ ،ج ،1 :ص.96 :
ّ
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ليس كذلك.

ومن هذا القبيل ما لو قال املوىل( :اغسل باملاء)؛ ّ
فإن العرف لشدة إنسه بالغسل باملاء
ال يرى قسي ًام للامء يف األمر بالغسل ،رغم انقسامه عق ً
ال وخارج ًا إىل غريه.

ففي كل مورد الحظنا ّ
قس ٍم للموصوف ،وأنّه لوال فائدة التّوضيح
غري ُم ِّ
أن الوصف ُ
ل ُعدّ عند العرف لغو ًا وحشوا يف الكالم ،نستكشف ّ
أن هذا الوصف ال ظهور له يف التّقييد
واالحرتاز ،بل فائدته تكون يف توضيح ٍ
جهة ما من جهات املوصوف.

وبعبارة أخرىّ :
املخصص فرع التنايف بينهام،
إن محل املطلق عىل املق ِّيد أو العا ّم عىل
ِّ
ومثل هذا القيد ال يعدّ عرف ًا مضيق ًا وم ِ
وقف ًا لرسيان الطبيعة يف املوصوف ،وبالتايل :ال
ُ
ُ ِّ ُ
يعدّ منافي ًا للمطلق لكي نرتكب فيه التّقييد.
وهذا أشبه ٍ
التوضيحي ،أي :كون الوصف ال يفيد
باملعب عنه يف كلامهتم بالقيد
يشء
ّ
َّ
جمرد اإليضاح والبيان.
إخراج يشء من احلدّ  ،وإنّام ثمرته َّ
وهبذين البيانني يتَّضح مرادهم ،ويندفع ما ُذكر من إشكاالت عىل هذه القاعدة.

اإلشكاالت على القاعدة
األول ،وجوابه:
اإلشكال ّ

ونصه:
ما ذكره املريزا الرشتي Oعىل هذه الكربىُّ ،
َّ
"إن القيد إذا كان ليس يف ذكره أثر وال مثرة يف بيان احلكم يكون ذكره يف كالم املتكلم
ً
ً
لغوا زائدا.
ّ
نعم ،لو كان فيه اهتمام أو ّ
تبرك أو تلذذ وغير ذلك من املزايا املذكورة اليت توجب انتفاء
َّ
وأما إذا مل تكن يف ذكر القيد جهة من تلك الوجوه وال الدال لة عىل
املفهوم لكان يف ذكره وجه،
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ً
َ ً
املفهوم إال ّ
مستدركا كوضع احلجر جبنب
حينئذ
جمرد كونه واردا مورد الغالب يكون ذكره
ٍ
ّ
لتمامية غرض املتكلم بدون ذكره ،بل يكون مقصود املتكلم من اقتصار احلكم
اإلنسان؛
ً
ً
عىل طبيعة املقيد حاصال فليس يف ذكر القيد اهتمام وال ّ
تبرك حىت يوجب ذكره ،وكونه واردا
ً
ً
باعثا لذكره و بيانه كما هو واضح ملن ّ
تأمل ،و إن صدر مهنم جال أو
مورد الغالب ال يكون
ً
ً
َ
كالّ :أن القيد الوارد مورد الغالب موجب إل لغاء املفهوم ،إال ّأن كونه موجبا لذكره ال يكاد ْأن
يذكر له ٌ
وجه صحيح"(((.
ّ
واحلل:
ويالحظ عىل ما أفاده بالنَّقض

َّأما النَّقض ،فبعدة موارد جرى فيها عىل مذاق املشهور يف عدِّ القيد خارج ًا خمرج

الغالب.

الرضا الوارد يف بعض روايات املجلس عىل َّأنا ممَّا خرج خمرج الغالب،
منها :محل قيد ِّ

مثل صحيحة الفضيل« :فإذا افترقا فال خيار بعد الرضا منهم» ،حيث ذكر يف تعقيبها:
ً
َّ
ألن االفتراق غالبا ال يكون إال مع الرضا ببقاء العقد،
"والقيد يف املقام وارد مورد الغالب؛
فال مفهوم له حىت يوجب تقييد املطلقات؛ فاملتجه :ما عليه املشهور من كفاية االفتراق،
ً
ً
ولو مل يكن مقرونا بالرضا وكاشفا عنه"(((.

وأما ّ
احلل :فبام تقدّ م من ّ
ربر لذكر القيد يف هذه احلاالت هو اجلري عىل املألوف
أن امل ّ
ّ
ٍ
عند العرف يف هذه االستعامالت ،فال يطلب حينئذ كون الغرض مما يرتبط بالشارع

العريف هلذا االستعامل وهو كونه أبرز األفراد ،وهو
املصحح
بام هو شارع ،بل يكفي
ِّ
ّ
متو ّفر يف املقام ،وبعبارة أخرىّ :
إن ورود القيد مورد الغالب ينفي أصل اقتضاء ظهور
القيد يف ّ
الرشعي
أن املوىل يأخذه بام هو شارع ،وبالتايل فال معنى للبحث عن غرضه
ّ

((( فقه اإلمامية -قسم اخليارات ،ص.61 :
((( املصدر نفسه ،ص.152 :
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يف أخذ القيد.
اإلشكال الثاني ،وجوابه:

اخلوئي Sأيض ًا ،حيث ناقش هذه الكربى بـ
ويتضح هبذا ما يف كالم س ّيد املح ّققني
ّ
ً
عناية ّ
ّ
"إن اإل تيان ّ
خاصة به ،وهو يقتيض املفهوم ال
بأي قيد يف الكالم ظاهره ّأن للمتكلم
حمالة ،ورد يف مورد الغالب أو غيرهّ ،
ألن الغلبة غير مانعة ّ
عما ندعيه من الظهور"(((.
فقد عرفت ّ
أن املقتيض للتقييد غري حمرز يف هذه احلالة؛ فال ُيصار إىل البحث عن املانع

ودعوى كوهنا غري مانعة.

َأضف إىل ذلك النقض بموارد عديدة تش ّبث فيها Sهبذه املقالة.

بالسلوقي
منها :ثبوت الدية لكلب الصيد -وهي أربعون درمه ًا -من غري تقييده
ّ
حيث ذكر أنّه:
ً
ّ
ّ
ّ
السلويق فقط فال موجب للتقييد؛ نظرا إىل أنه ال
املروي بعنوان
"عىل فرض صحة كون
ّ
بناء عليه تثبت الدية ّ
تنايف بيهنما ،غاية األمر ّأنه ً
ّ
لكل من ّ
والسلويق،
كليب الصيد
املقدرة
ً
باعتبار ّأن بني العنوانني عموما من وجه.

ً
ّ
املروي ما ُجع فيه بني العنوانني فال موجب للتقييد أيضا ،مبالحظة ّأن الغالب
ولو كان
ً
(((
يف كلب الصيد هو السلويق؛ فإذن يكون القيد واردا مورد الغالب ،فال ينايف اإلطالق".
ومنها :ما ذكره أيض ًا يف ر ّد االستدالل عىل رشط ّية الرجولة يف املرجع بالتعبري
(بالرجل) الوارد يف بعض روايات اإلرجاع إىل الغري كمقبولة ابن حنظلة؛ حيث أشكل
بأنا واردة مورد الغالب؛ فال يصح االستدالل هبا عىل التّقييد.
عليها ّ

(((

اخلوئي ،ج ،4ص.368 :
((( موسوعة اإلمام
ّ
اخلوئي ،ج: ،42ص.533 :
((( موسوعة اإلمام
ّ
اخلوئي ،ج ،1 :ص.187 :
((( موسوعة اإلمام
ّ
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اإلشكال الثالث ،وجوابه:

ثم إنَّه قد ُينقض عىل هذه القاعدة بعدم التزام املشهور من األصول ّيني بامنع ّية
َّ
االنرصاف عن اإلطالق ،مع َّ
الغالبي واالنرصاف من باب واحد؛ ولذا ذكر
أن القيد
ّ
ّ
اخلوانساريَّ :
"يتوجه عليه أن مينع من ظهور
إن من يمنع عن التّقييد بنكتة الغالب ّية
الفقيه
ّ
ّ
املطلقات يف اإلطالق لالنصراف إىل الفرد الغالب إل أن ُي ّدعى ّأن الغلبة قد متنع من ظهور
ّ
احترازية القيد وال متنع من اإلطالق"(((.
الكالم يف
ويالحظ عىل ما أفاده :عدم املنع من مانع ّية االنرصاف عن إحراز اإلطالق إذا كان

بمرتبة من الظهور يصلح أن يتكل املوىل عليه يف مقام البيان.

والرس يف ذلكَّ :
ألنا بمثابة متام الع ّلة
يتم بعد متامية مقدمات احلكمة؛ ّ
إن اإلطالق إنّام ّ
ُّ
له؛ فال يمكن أن يراد املق َّيد منه ّإل بام يصلح عرف ًا أن ُيتكل عليه يف مقام إرادة املق َّيدّ ،
وإل

يصح االتكال عليه عند
للزم اخللف أو نقض الغرض ،واالنرصاف إذا كان باملثابة التي ّ
العرف يكون داخ ً
ال يف البيان الذي يكون املتكلم احلكيم بصدده ،وبالتايل يكون مانع ًا
عن انعقاد اإلطالق.

نعم بعض مراتب الغلبة ال يصلح االتكال عليها يف إرادة املق َّيد ،بخالفه يف التّقييد
فإنّه يمنع من ظهور القيد يف التّقييد؛ وذلك ملا تقدّ م من أنّه ال ظهور للقيد يف التّقييد ّإل

إذا كان ذكره يف الكالم لتقسيم الطبيعة ،والغلبة ولو يف بعض مراتبها النازلة تصلح أن

تكون نكتة لذكر القيد ويراها العرف ملجرد التّوضيح والبيان.

وهذا اجلواب يستفاد من كلامت صاحب اجلواهر؛ حيث ذكر وجود "الفرق بني
ّ
الغلبة اليت يضعف معها دال لة مثل هذا املفهوم ،وبني الغلبة اليت تصرف املطلق ،فإنه

مؤسسة إسامعيل ّيان-
(((
ّ
الس ّيد يوسف ،جامع املدارك يف رشح خمترص النافعّ ،
الس ّيد أمحد ابن ّ
اخلوانساريّ ،
قم ،ط 1405 /2ه ،ج ،1ص.27 :
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ً ً
مأخوذ يف الثانية أن يكون ما عداها نادرا جدا بالنسبة لإلطالق؛ أال ترى أن ندرة الوجود ال

تقدح يف تناول املطلق ،خبالفها بالنسبة إىل املفهوم"(((.

والفرق املذكور ناشئ من اختالف نكتة عدم مانع ّية االنرصاف عن اإلطالق ،عن

نكتة مانع ّية الغلبة عن مقتيض التّقييد.

أدقّ :
وبعبارة ّ
املقوم ملقتيض التّقييد ،وعدمها من باب عدم
إن عدم الغلبة بمثابة اجلزء ِّ

فرب مرتبة تصلح لكال
املانع عن مقتيض اإلطالق ،ويمكن اختالف مراتب الغلبةّ ،
ورب مرتبة ال تصلح إال ملجرد كوهنا نكتة لذكر القيد.
األمرينّ ،
هذا من ناحية ّ
احلل ،وأما من ناحية النقض فبموارد أيض ًا.

منها :ما ذكره يف كفاية الوطء يف الدُّ بر الستقرار متام املهر ،مع َّ
أن الوارد يف مجلة من

الروايات عنوان التقاء اخلتانني ،فقد محل هذا التّقييد عىل كونه من باب الفرد الغالب(((.
تأسيس األصل عند ّ
الش ّ
الغالبي
ك في القيد
ّ

إن القيد وار ٌد مورد الغالب أم ال؛ فالظاهر ّ
لو ُش َّك َّ
أن األصل يقتيض التمسك به؛ ملا
تقدّ م من ّ
أن األصل يف القيد أن يكون احرتازي ًا.

وبعبارة أخرى" :األصل يف التقييد أن يكون لالحرتازّ ،إل إذا علم من الدليل أو من

ملجرد الغلبة ال لالحرتاز به"(((.
اخلارج ورود القيد مورد الغالب ،بحيث كان ذكره ّ
ّ
ّ
اخلصوصية املستفادة من
اهلمداين ذلك من جهة "إنه ال جيوز إمهال
وجه الفقيه
وقد ّ
ّ

((( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم؛ ج ،2ص ،39-38 :وقد قصد باملفهوم القيد الوارد يف عدة
روايات ّ
بأن موضع االستنجاء ال يطهر إال بثالث أحجار.
((( جامع املدارك يف رشح خمترص النافع ،ج ،4ص.407 :
حممد حسني ،فوائد األصول ،قم،ط 1376 /1ش ،ج ،4 :ص.632 :
((( املح ّقق
النائيني ،الشيخ ّ
ّ
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ً
َ
ّ
ّ
ظاهر الكالم ّ
مبجرد احتمال عدم كوهنا قيدا فيما تعلق به غرض املتكلم يف الواقع ،بل ال ّبد
يف إمهاهلا من اجلزم بذلك".

(((

َّ
"إن الرجوع إىل تلك القاعدة Tأي:
متعجب ًا منه؛ وأفاد:
وقد اعرتضه بعض األعالم
ِّ
ّ ّ
ّ ّ
احترازية القيودّ ،-
ّ
املستقر واالحتمال
يمت يف مورد الشك واالحتمال غير املستند ،دون الشك
تقر ر يف محل الكالم عىل املطلقّ :إنه مع وجود ما يصلح للقر ّ
ّ
العقاليئ ،وقد ّ
ينية ،ال ميكن
ذلك احلمل؛ لعدم مساعدة العقالء معه"(((.

ويالحظ عليه :إنّه إن كان نظره إىل املنع من التمسك باإلطالق يف هذه احلالة فهو
رصح ّ
بأن القيد ال بدَّ أن تأخذ خصوصياته
ممّا يتالقى فيه مع الفقيه اهلمداين؛ فقد ّ

يف هذه احلالة وال يصح الرجوع إىل اإلطالق؛ وذلك يف قوله" :ال جيوز رفع اليد عن
ّ
ّ
ظاهر ّ
ّ
املقيد ّ
التمسك
مبجرد احتمال ور ود القيد مورد الغالب املتعارف ،و إنا خيل يف
باإلطالق" (((.

وإن كان نظره إىل املنع من الرجوع إىل أصالة احرتازية القيود ،لوجود ما حيتمل قرينيته
َّ
عىل اخلالف ،فقد أجاب أيض ًا بقوله" :وليس املقام من قبيل ما إذا احتف الكالم مبا يصلح

أن يكون قر ينة إلرادة خالف الظاهر حىت مينعه من أن ينعقد له ظهور؛ إذ عىل تقدير جري
َّ َّ
ّ
ّ َ
القيد جمرى العادة ال يراد((( من اللفظ إل ظاهره ،إل ّأن ظاهره ليس مما تعلق به الغرض يف
َّ
ولكنه بعد إحرازه بالعلم"(((.
الواقع ،فيجوز إمهاله،

اهلمداينّ ،
ومؤسسة النرش
مؤسسة اجلعفر ّية إلحياء الرتاث
(((
ّ
ّ
حممد هادي ،مصباح الفقيهّ ،
الشيخ آقا رضا بن ّ
اإلسالمي ،قم ،ط 1416 /1ه ،ج ،2:ص.88 :
ّ
اخلميني ،ط1418 /1
املوسوي ،كتاب الطهارة مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
الس ّيد مصطفى
(((
ّ
ّ
اخلمينيّ ،
ّ
هـ ،ج ،1:ص.78 :
((( مصباح الفقيه ،ج ،2:ص.88 :
((( يف النسخة املطبوعة (إليراد) وهو تصحيف ،والصحيح ما أثبتناه.
((( املصدر املتقدم.
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تنبيهات البحث
األول :عدم مجازّية الجملة الوصف ّية الواردة مورد الغالب:
ّ

قد ُيقالّ :
خارج خمرج الغالب تكون مستعملة
وصف
إن اجلملة الوصف ّية التي يرد فيها
ٌ
ٌ
يف غري ما ُوضعت له ،وذلك بعد البناء عىل َّ
أن اجلملة الوصف ّية هلا مفهوم عىل وزان ما

الشط ّية(((.
للجملة ّ

ويالحظ عليهَّ :
إن الداللة عىل املفهوم ليست ناشئة من الوضع ،وإنّام تنشأ من تعليق

املوىل للحكم عىل القيد ،وإطالق هذا التّعليق ،وبموجب هذين األمرين ينشأ املفهوم،

الغالبي
فال يكون استعامل اجلملة الوصف ّية وال غريها من اجلمل للداللة عىل الوصف
ّ
جماز ًا.

وليس ّ
بأدل عىل ذلك من الرجوع إىل الوجدان احلاكم ّ
بأن اجلملة الرشط ّية -وهي
أقوى اجلمل داللة عىل املفهوم  -يف مورد استعامهلا للداللة عىل جزء الع ّلة؛ كام يف (إذا

فقص) ليست من املجاز يف يشء.
فقص) و(إذا خفي األذان ّ
غابت اجلدران ّ

الثاني :القيد الوارد مورد الغالب كما َّ
أنه ال مفهوم له كذلك ال منطوق له:

قد تقدَّ م َّ
أن القيد الوارد مورد الغالب وجوده كعدمه ،أي :ال يؤثر يف احلكم وجود ًا
يتمحض ذكر القيد للتوضيح ألنَّه
وعدم ًا ال يف جانب املنطوق وال يف جانب املفهوم ،بل َّ

غالب الوجود.

فيكون املقصود يف موضوع احلكم هو ترتب احلكم عىل طبيعة املق َّيد من دون اعتبار

انضامم القيد؛ ولذا فاحلكم يف آية الربائب مث ً
ال إنّام يرتتب عىل الربائب سواء أكانت يف

احلجور أم ال.

الس ّيد عيل نقي ،أصول االستنباط  -قم ،ط 1412 /1هـ ،ص.124 :
((( احليدريّ ،
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صحة االستدالل بآية الربائب:
الثالث :عدم َّ

الغالبي يف القيد ّية بآية الربائب وقد تن ّظر
قد اشتهر االستدالل عىل عدم ظهور القيد
ّ

يف ذلك بعض األعاظم من جهة أنّه:

ّ
"لو كان املوجب لرفع اليد عن هذا ّ
املتعي
التقييد فهيا وروده مورد الغالب لكان
َّ
ً
ُ
ْ
إجراء مثله يف القيد اآلخر املذكور فهيا متصال هبا من قوله تعاىل {مِن ن ِسائ ِك ُم الل ِت
َد َخلْ ُت ْم به َّن} ّ
فإن الغالب يف النساء أيضا كوهنا مدخوالت-وقد ّقيد الفقهاء حرمة الر بيبة
ِِ
ّ
َ
بالدخول بأمها -و إنا املوجب له ورود النصوص يف التعممي و ّإن الربائب ّ
حمرمة كن يف
يكن ،فبمعونهتا حمكنا ّ
احلجور أو مل ّ
بأن الغرض من ذكر الوصف يف اآلية إفادة حمكة حتر مي
الربائب ومن شأن احلكم كفاية وجودها يف أغلب األفراد يف احلكم عىل اجلميع"(((.

نقيض ال يعني رفع اليد عن التّطبيقات األخرى ،نعم ال بدَّ من االلتفات
وهذا إشكال
ّ
إىل ما ذكره من ع ّلة رفع اليد عن قيد كون الربائب يف احلجور وهو ظهور القيد يف كونه

حكم ًة؛ َّ
فإن هذا أحد الكواشف عن عدم أخذه لالحرتاز.
إهلي ،كيف نستكثر أعامالً نقابل هبا كرمك(((؟!

األصفهاين.
((( إفاضة القدير يف أحكام العصري ،ج ،1 :ص 18 :لشيخ الرشيعة
ّ

((( ّمتت كتابة هذا البحث يف أواسط العا ّم  1432هـ ،وقد راجعته وأضفت عليه بعض التعديالت يف يوم اخلميس اخلامس

عرش من شهر شعبان املع ّظم من عا ّم  1441هـ ،وهو يوم ميالد إمامنا املنتظر (روحي فداه) الذي يمأل األرض ً
عدل
أن تو ّفرت فرص ٌة للرجوع إىل ٍ
وقس ًطا ،وللّ احلمد واملنّة ْ
مجلة من الكتابات القديمة.
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التخصيص
الموسوي
الس ّيد حسين
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الس ّيد مصطفى ّ

ّ
الملخص:

تم تسليط الضوء من قبل الكاتب عىل مسألة حج ّية العا ّم بعد

التخصيص بوصفها واحدة من أهم املسائل األصولية وأكثرها

عراقة عىل بساط البحث ،وذلك عرب النظر يف السرية واملرتكزات
العقالئ ّية من خالل ما يتواءم معها من تكييفات وصياغات فنية

للقول باحلج ّية عىل مستوى اتصال املخصص وانفصاله مع تغاير

حاالته من اإلمجال والتبيني وغريمها.
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المقدمة
ّ

ال خيفى ّ
حجة يف باقي أفراده ،غري ما أخرج
أن العا ّم بعد ورود
املخصص عليه ّ
ّ

بالتّخصيص عن حكمهّ ،
صحة
األولّ :
والشاهد عليه من هنج العقالء ومشيهم أمرانّ ،
صحة اعتذار
مؤاخذة املوىل للعبد حال خت ّلفه عن العمل به فيام لو كان إلزام ّي ًا ،واآلخرّ :

ّمسك به فيام لو كان ترخيص ّي ًا.
العبد حال الت ّ

واملالك يف ذلك عىل اإلمجال لدهيم ،هو إفادة هذا العموم -ا ّلذي هو من صغريات
ّوعي وكاشف ّيته عن املراد اجلدّ ّي ،حتّى قيل:
ّ
حج ّية ال ّظهور و تطبيقاهتا -لل ّظ ّن الن ّ

العبارات أمارات اإلرادات.

السرية عليه أخذ ًا بالعموم ا ّلذي هو يف معرض التّخصيص  -كسائر ما
هذا ،وانعقاد ّ

تدرجهم يف التّرشيع ،وس ّن
خيرج من جهة الوالية واحلكم -أوضح ،كيف ال؟ ويقتضيه ّ
القوانني عىل ما تفرضه ال ّطبيعة البرش ّية ،القائمة عىل التّجارب والتّع ّلم من األخطاء ،يف
سريها نحو انتخاب ما يصلحها ،من نظام به قوامها ودوام معاشها.

ّ
يتدرج يف بيانه
والشارع املقدّ س انسجام ًا منه مع هذه ال ّطبيعة ،ورعاية هلا طفق ّ
وخمصص هلا ثاني ًا.
متمم
ّ
لألحكام ،يرضب القاعدة العا ّمة ّأوالً ،ويردفها ببيان آخر ّ
ترسبات اجلاهل ّية وأدراهنا عن
يشهد عىل هذا حماوالته الجتثاث جذور املنكر ،وخلع ّ

وقصة حتريمها؛ وعىل هذا املنوال يسري حتّى أنّه
املسلمني األوائل ،قض ّية اخلمر املعروفة ّ
خص.
قد قيل :ما من عا ّم ّإل وقد ّ
بل ذهب بعض األعالم إىل ّ
أن آي األحكام ك ّلها أو ج ّلها ،ما نزلت ّإل لبيان أصل

التّرشيع((( ،موكلة التّتميم لبيانات النّبوة واإلمامة(((.

الطباطبائي ،حاشية الكفاية ،ج ،1ص.166
حممد حسني،
ّ
((( الس ّيد ّ
((( وقد التفت هذا العلم إىل أن هذا املبنى يفيض إىل البناء عىل عدم التمسك بعمومات الكتاب ،بنحو قد
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وحج ّيتها ،إ ّما لتامم ّية املقتيض:
ومهام كان من يشء فبعد الفراغ من أصالة ال ّظهور
ّ

من بناء العقالء وقيام جمتمعهم عليه ،وإ ّما لعدم متام ّية املانع :لعدم صالح ّية اآليات -
طرو
حج ّية العا ّم بعد ّ
األول :يف ّ
للردع؛ يقع البحث يف مقامني ّ
النّاهية عن العمل بال ّظ ّنّ -
املخصص ،أي قبل الفحص عن
حج ّيته قبل الفحص عن
ّ
املخصص عليه ،وال ّثاين :يف ّ
ّ

احلج ّية.
املزاحم له يف ّ

واملربر ملثل هذا البحث :تشخيص موارد ال ّظهور ّأوالً ،والتّكييف الفن ّّي لبناء
السرية حتلي ً
ال واستقصا ًء
العقالء عىل األخذ هبذا ال ّظهور ثان ّي ًا ،عرب جتزئة وتفكيك ّ

يصح االستناد هلا ،يف
هلا ،يف حماولة الستكشاف ما عليه قام بناؤها ،من ركائز ونكات
ّ
(((
يتم عىل رأي املشهور ،من ّ
أن
السرية فيها  ،وهذا إنّام ّ
املوارد ا ّلتي ال شاهد عىل قيام ّ

إمضاء املعصوم لسرية العقالء إقرار هلم عىل مرتكزاهتم ،وأ ّما عىل القول ّ
بأن اإلمضاء
ّوصل منه إلمضاء ارتكاز العقالء ،فيبدو ّ
أن البحث هنا ال
دليل صامت ،ال يمكن الت ّ
جياوز تأريخ املسألة.

َ
احلج ّية؛ وذلك العتامد
مه ّي ًة انسدا ُد الباب عىل تقدير القول بعدم
ويكفي
ّ
البحث أ ّ

املعصوم عىل القرائن املنفصلة ،كام ا ُّدعي وضياع كثري منها.
تمهيدية
األول :مباحث
الفصل ّ
ّ
والخاص:
العام
األول :يف تعريف
املبحث ّ
ّ
ّ

يعم ،فهو عامم أدغمت ّ
اللم مع العني؛ ملكان التّجانس،
عمّ ،
العا ّم :اسم فاعل من ّ
اشتق منه العموم؛ وهو لغة بمعنى ّ
الشامل واملستوعب ،ومنه قوهلم:
ومصدره ا ّلذي ّ
األئمة iهبا ،فقال ما نصه" :فإن قلت :ر مبا يوجد متسكات من ّ
األمئة علهيم،i
يتجه عليه نقضا احتجاج ّ
قلت :ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما ال يمت أصل التشر يع إال به".
((( كام سيأيت مثاله يف التطبيقات.
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عمت طابت ،ويراد بالعموم اصطالح ًا :شمول
خصب عا ّم ،ومطر عا ّم ،والبل ّية إذا ّ

احلكم جلميع أفراد موضوعه.

اخلاص :اسم فاعل من اخلصوص ا ّلذي هو بمعنى االنفراد وعدم
ويقابله لغة
ّ
االشرتاك ،ويراد بالتّخصيص اصطالح ًا :قرص احلكم عىل بعض األفراد.
وهل هو وصف ّللفظ أو للمعنى؟

األول ،غري ّ
ّ
املتأخرين ال ّثاين،
الصحيح وفاق ًا ألغلب
أن ّ
ذهب مجهور املتقدّ مني إىل ّ
ّجوز؛ وذلك لشدّ ة مالصقته للمعنى
وال يتّصف اللفظ به ّإل بالعرض وعىل سبيل الت ّ

تصور املعنى.
تصوره ّ
من حيث داللته عليه ،أي لكونه بحالة يلزم من ّ

خاص يف بابه ،وال مرسح ألصالة عدم النّقل
األول اصطالح
ّ
نعم ،ال يبعد أنّه عىل ّ
أن العا ّم يف األلفاظ نسبته إىل ما ّ
فيه مع كونه ظاهر عباراهتم ،من ّ
الكل يف
يدل عليه ،نسبة ّ ّ
تعرض
املفاهيم ملا ينطبق عليه ،وكيف كان فاألمر سهل ،ال يرتتّب عليه كثري ثمرة لوال ّ
بعض األعالم له(((.

املبحث ّ
العام وأنواعه:
الثاني :يف أقسام
ّ

وينقسم العا ّم إىل أنواع عديدة ،هي كاآليت:

ّ
األفرادي
األوّل :العا ّم

مثاله :أكرم ّ
كل عامل ،أكرم مجيع العلامء.

االستغراقي؛ لداللته عىل انحالل احلكم بعدد األفراد ،انحالالً
ويسمى بالعا ّم
ّ
ّ
استقالل ّي ًا يرتتّب عىل ّ
كل منها امتثال وعصيان.
الربوجردي ،هناية األفكار ،ج ،2ص.504
حممد تقي،
ّ
((( الشيخ ّ
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ّ
األجزائي
الثاني :العا ّم
ّ

مثاله :اقرأ ّ
كل الكتاب ،أكرم جمموع العلامء.

املجموعي؛ لداللته عىل انحالل احلكم بعدد األجزاء انحالالً ضمن ّي ًا
ويسمى بالعا ّم
ّ
ّ
مرشوط ًا ،يرتتّب عىل امتثال ّ
الكل امتثال واحد ،وعىل خمالفة اجلزء خمالفة املجموع وهو
املركّب.

ّ
األنواعي
الثالث :العا ّم
ّ

أي عامل.
مثاله :أكرم ّ

ويسمى بالعا ّم البد ّيل؛ لداللته عىل انحالل احلكم بعدد األفراد واألنواع ،انحالالً
ّ

بدل ّي ًا؛ للتّساوي فيام بينها.
األحوالي
الرّابع :العا ّم
ّ

مثاله :أكرم زيد ًا أ ّي ًا يكن زيد.

اخلامس :العا ّم ّ
ماني
الز ّ

مثاله :أكرم العامل أبد ًا.

وقد نوقش هذا التّقسيم باعرتاضات ثالثة:

االعرتاض األوّل:

كربوي ،وحاصلهّ :
واملجموعي
كاالستغراقي
إن ثبوت ما ذكر للعموم من أقسام
ّ
ّ
ّ
والبد ّيل ،إنّام هو باختالف كيف ّية تع ّلق األحكام به والحق لهّ ،
وإل فالعموم يف اجلميع
بمعنى واحد ،وهو شمول املفهوم جلميع ما يصلح أن ينطبق عليه ،غاية األمر ّ
أن تع ّلق
احلكم به ،تارة بنحو يكون ّ
كل فرد موضوع ًا عىل حدة للحكم ،وأخرى يكون اجلميع
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موضوع ًا واحد ًا ،وثالثة بنحو يكون ّ
كل واحد موضوع ًا عىل البدل(((.

ويرد عليه ّأوالًّ :
إن العموم ليس هو شمول املفهوم ملا ينطبق عليه؛ رضورة عدم
أدات ّ
وأي وما شابه.
شمول هذا التّعريف ملثل َ
كل ّ

وثاني ًا :عدم صالح ّية اسم اجلنس ،سوى إراءة املاه ّية من حيث هي هي ،وال
صالح ّية هلا إلراءة يشء آخر كاألفرادّ ،إل بضميمة مفهوم آخر يفتقر ملا ّ
يدل عليه،

كتنوين التّنكري يف إفادته لتضييق املفهوم وداللته عىل الوحدة ،وما يرتاءى من

السعة جلميع األفراد كام هو يف اإلطالق ّ
الشمو ّيل ،إنّام هو بلحاظ مرحلة املجعول،
ّ

الشع ّية
من جهة االنطباق عىل مجيع األفراد ،بلحاظ التّحليل
العقيل؛ إذ األحكام ّ
ّ
قضايا رشط ّية ،وإن تل ّبست بلبوس القض ّية احلمل ّية ،ومفادها وجود احلكم بوجود
موضوعه ،فالتّك ّثر بلحاظ مرتبة املجعول ال مرتبة اجلعل ،ا ّلتي يكون بحسبها التّطابق
بني مرحلتي اإلثبات وال ّثبوت.

فالصحيح ّ
أن العا ّم هو ما يصلح للدّ اللة عىل استيعاب مجيع أفراد مدخوله ،وهو
ّ

تصورات خمتلفة باختالفه ،كجميع العلامء ،وأحد العلامء،
الصالح ّية يف إعطاء ّ
هبذا له ّ

وجمموع العلامء.

االعرتاض ّ
الثاني:

صغروي ،مفادهّ :
إن العا ّم ال يفيد سوى استيعاب مجيع األفراد ،عىل نحو ّ
الشمول ّية
ّ

تساحمي؛ باعتبار داللته عىل عموم البدل ّية دون
واالستغراق ّية ،وعدّ البد ّيل من أقسامه
ّ

األفراد.

ويرد عليه ّأوالًّ :
عريض ينقسم إىل قسمني ،بد ّيل مفاده أكرم هذا أو
إن حلاظ األفراد
ّ

أي عامل؛ والقسم اآلخر شمو ّيل ينقسم بدوره
ذاك أو ذلك ،كام هو حاصل يف مثل :أكرم ّ
اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .216
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
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األول :يلحظ فيه مجيع األفراد عىل نحو االستقالل ،كام هو يف مثل :أكرم
إىل قسمنيّ ،
مجيع العلامء ،وال ّثاين يلحظ فيه مجيع األفراد شيئ ًا واحد ًا ،عىل نحو املجموع ،كام يف مثل:

أكرم جمموع العلامء(((.

وثاني ًا :مفاد أداة "أي" التّسوية بني مجيع األفراد واألنواع عىل حدّ سواء ،فكام تدل عىل
شمول ال ّطبيعة جلميع األفرادّ ،
مصب
بيعي ،ا ّلذي هو
ّ
تدل عىل شمول مجيع حصص ال ّط ّ
احلكم عىل نحو االستغراق.
االعرتاض ّ
الثالث:

تساحمي؛ ّ
صغروي أيض ًا ،ومفادهّ :
ألن ما ُأخذ يف
املجموعي من أقسام العا ّم
إن عدّ
ّ
ّ
ّ
موضوع احلكم بلحاظ مرتبة اجلعل ،ليس سوى أمر ًا واحد ًا هو املركّب ،والتّك ّثر إنّام هو

بلحاظ مرحلة املجعول ،وانحالل احلكم إىل أحكام ضمن ّية عديدة.

وفيه :ما عرفت من أداة العموم ّ
(كل) ال تفيد سوى االستيعاب ّ
والشمول ،ويتو ّقف
كونه أجزائ ّي ًا عىل حلاظ األفراد شيئ ًا واحد ًا ،وهو بحاجة إىل مؤنة زائدة ّ
تدل عليه(((.
املبحث ّ
الثالث :يف الفرق بين اإلطالق والعموم:

باب العموم واإلطالق مجل ُة وجوه ،أبرزها اآليت:
ُذكرت يف مقام التّفريق بني َ

ومصب احلكم يف املطلقات ّ
األوّلّ :
ّ
إن ّ
الطبيعة
مصب احلكم يف العموم األفراد،

ويرد عليهّ :
مصب احلكم فيه األفراد ،ومثاله :أكرم علامء البلد،
إن من املطلق ما يكون
ّ
املحل ّ
أو أكرم العلامء ،عىل القول ّ
ّ
باللم للعموم من باب اإلطالق ال
بأن إفادة اجلمع

الوضع ،والقرينة يف املثالني عىل تع ّلق احلكم باألفراد ،هيئة اجلمع؛ ّ
فإن ال ّطبيعة بام هي
الربوجردي ،هناية األفكار ،ج ،2ص.506
حممد تقي،
ّ
((( الشيخ ّ
العراقي من ّ
أن أقسام العموم منشؤها حلاظ مدخول األداة ،ال
((( هذا البيان ال ينسجم إال مع مبنى املح ّقق
ّ
نفس األداة كام هو مبنى الشهيد الصدر.
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هي ال تك ّثر فيها ،وحيثام فرضت الكثرة يف الطبيعة فللتّسامح ،من باب تك ّثر األفراد
واألنواع.

ّ
توقف املطلق يف إفادته ّ
الثانيّ :
للش��مول واالس��تيعاب على متاميّة ّ
مقدمات احلكمة ،دون
العام

وهذا يرد عليه :عدم متام ّيته ّإل عىل مباين بعض ،دون بعض آخر كاآلخوند واملريزا،
ّ
األول يف الكفاية ،حيث قال" :ال ينايف دال لة مثل لفظ كل ،عىل
عىل ما تيش به عبارة ّ
ً
العموم وضعا كون عمومه حبسب ما يراد من مدخوله؛ ولذا ال ينافيه تقييد املدخول بقيود
كثيرة"((( ،وعىل ما يظهر من ال ّثاين يف بعض تقريرات أبحاثه حيث يقول" :ال تستعمل
ً
ّ
أبدا [األداة] إل يف معناها املوضوع له ،أعين به تعممي احلكم ،جلميع أفراد ما أريد من
مدخوهلا"(((.

ّ
الثال��ث :دالل��ة الع��ا ّم على االس��تيعاب بالوض��ع ،ويف مرحلة املدل��ول ّ
ّ
ص��وري ،بينما داللة
الت
املطل��ق عليه بقرينة احلكم��ة ،ويف مرحلة املدل��ول ّ
صديقي
الت
ّ

متأخري األصول ّيني؛ حيث ذهبوا إىل ّ
ويرد عليه أيض ًا :عدم متام ّيته ّإل عىل مبنى ّ
أن

اسم اجلنس موضوع للامه ّية املطلقة ،دون أسالفهم من املتقدّ مني عىل سلطان العلامء؛
حيث ذهبوا إىل ّ
السارية يف مجيع األفراد.
أن اسم اجلنس موضوع للامهية املطلقةّ ،
غري ّ
الصحيح عدم متام ّية اإليرادين ال ّثاين وال ّثالث؛ لعدم متام ّية املبنيني.
أن ّ

أ ّما ال ّثالث؛ فلبداهة ّ
أن استعامل اسم اجلنس يف املق ّيد -عىل تقدير الوضع للمطلق-

جتو ٌز ،وهو مصادم للوجدان؛ من كون استعامل اجلنس يف املطلق واملقيد عىل حدّ واحد
ّ
من دون عناية تبذل؛ عىل ّ
صحة النّسبة للمتقدّ مني تأ ّم ً
ال كبري ًا؛ لعدم وجود شاهد
أن يف ّ
اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .217
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج.450 ،2
((( الس ّيد أبو القاسم،
ّ
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عليه ،بل الشاهد((( عىل خالفه(((.

وأ ّما ال ّثاين؛ فللزوم الل ْغو ّية من وضع األداة إلفادة العموم ،عىل تقدير تو ّقف داللتها
عىل متام ّية مقدّ مات احلكمة ويف طوهلا ،وال يرفع الل ْغو ّية إفادهتا للتّأكيد؛ بداهة أنّه ال
يتحقق ّإل فيام كانت داللته عىل نحو االستقالل ال التّبع.

ويدفع هذا اإلشكال ّ
بأن غاية ما يفيده اإلطالق االستيعاب ّ
والشمول ،دون تعيني
تتول تعيني ّ
فإنا ّ
مصب احلكم هو األفراد ال ال ّطبيعة،
أن
ّ
ّ
مصب احلكم ،بخالف األداة؛ ّ
وثاني ًا داللته عىل ّ
فيتم التّأكيد.
الشمول ّية ،يف عرض داللة األداة ال يف طوهلا ّ

ّإل ّ
أن تبع ّية الدّ اللة لإلرادة ،يفرتض فيه عدم حت ّققها يف موارد انعدام اإلرادة ،وهو

مصادم للوجدان.

املبحث الّرابع :يف أدوات العموم:

ذهب مجع إىل ّ
ختصه ،وإنّام هي له وللخصوص عىل سبيل
أن العا ّم ليس له ألفاظ ّ
املعنوي-
اللفظي ،أو للقدر املتي ّقن املشرتك بينهام -عىل سبيل االشرتاك
االشرتاك
ّ
ّ

خص ،أي ما من
وهو أدنى مراتب اجلمع ،أو
للخاص وحده؛ إذ ما من عا ّم ّإل وقد ّ
ّ
ّجوز،
لفظ ا ّدعي داللته عىل العموم ّإل وأريد منه
اخلاص ،وهذا بطبيعته مستلزم للت ّ
ّ
وحيث ّ
ّجوز
إن األصل عدمه ،يثبت عدم اختصاصها به؛ حذر ًا من كثرة وقوع الت ّ

فيه.

احلق -كام عليه مجاعة من أرباب التحقيقّ -
أن التقييد ال يوجب جمازا يف املطلق من
((( قال يف مطارح األنظارّ :
أئمة الف ّن عىل ما ا ّطلعت عليه هو الس ّيد السلطان ،و إن كان يظهر ذلك من
رصح بذلك من ّ
جهته ،و ّأول من ّ
املتدرب؛ و ذهب بعضهم إىل أنّه جماز بل نسب إىل املشهور،
مجاعة من املح ّققني يف غري الف ّن ،كام ال خيفى عىل
ّ
و ال أظ ّن صدق النسبة.
((( فعرفه -اسم اجلنس -يف الذكرى :بأنه اللفظ الدال عىل املاهية بال قيد.
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يت يتناول معاجلة ّ
الشبهة ،واآلخر
وهنا وقع بني األعالم بحثان ،أحدمها
كربوي ثبو ّ
ّ

أي وجه ،هل
وأنا عىل ّ
صغروي إثبا ّ
ّ
يت ،يتناول بالتّحقيق ما ا ّدعي داللته عىل العمومّ ،

ّصوري ،أم باإلطالق ومقدّ مات احلكمة ويف مرحلة
هي بالوضع ويف مرحلة املدلول الت
ّ
ّصديقي؟
املدلول الت
ّ
البحث ّ
بوتي:
الث ّ

ال ّ
شك يف داللة مجلة من األلفاظ عىل االستيعاب ّ
والشمول ،يف مرحلة املدلول

ّصوري ،كام لو صدرت من غري ذي شعور كالنّائم والب ّبغاء ،وال جمال للتّمسك بأصالة
الت
ّ
ثمة ّ
ّجوز مع عدم ّ
شك يف كيف ّية
احلقيقة ،إثبات ًا للت ّ
الش ّك يف املراد االستعام ّيل ،وإن كان ّ
عميل.
وأنا عىل سبيل احلقيقة أم املجاز ،فإنّه ممّا ال يرتتب عليه أثر
داللتهّ ،
ّ
اإلثباتي:
البحث
ّ

يف أسامء العدد كالتّسعة والعرشة:

كام يف قولك :أكرم هؤالء العرشة؛ ّ
فإن داللته عىل استيعاب احلكم جلميع اآلحاد،

وهي أجزاء العرشة ممّا ال خيفى.

ً
وقد قيل(((ّ :
إشكاال؛ من جهة أنّا إنّام
إن يف عدّ أسامء العدد ضمن أدوات العموم
ّ
األفرادي كام هو األمر يف باب العموم ،غري ّ
أن
األجزائي ،دون
تدل عىل االستيعاب
ّ
ّ
الصحيح -كام عرفتّ -
األجزائي ،داخل يف باب العموم وال وجه لقرصه
أن االستيعاب
ّ
ّ

األفرادي.
بالعموم
ّ

الصحيح هو أن يقالّ :
بأن عدّ أسامء العدد ضمن أدوات العموم ،يتو ّقف عىل
نعمّ ،
البناء بمذهب اآلخوند((( :من ّ
أن العموم هو استيعاب املفهوم جلميع أفراده ،أي جلميع

اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .216
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
((( اآلخوند حممد كاظم ،اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .217
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العراقي((( :من ّ
ما ينطبق عليه ،وأ ّما عىل القول بمقالة املح ّقق
أن العموم هو استيعاب
ّ
الصحيح؛ ملا عرفت من ّ
أن ال ّطبيعة ال تري األفراد،
مفهوم جلميع أفراد مدخوله ،كام هو ّ
ذهني آخر ،ال يتّجه اإلشكال كام هو واضح.
وتصور
ّإل بضميمة مفهوم
ّ
ّ

األول ،ال يتّجه اإلشكال أيض ًا؛ ّ
ألن الواحد ليس منطبق ًا
عىل أنّه حتّى عىل القول ّ

ملفهوم العرشة.

النهي أو ّ
النكرة يف سياق ّ
ّ
النفي:

فإنا ممّا ا ّدعي داللته عىل االستيعاب ّ
والشمول ،خالف ًا للنّكرة الواقعة يف سياق
ّ
اإلثبات ،وال ّ
شك يف ذلك.

إنّام الكالم يف وجه إفادهتا لالستيعاب ّ
والصحيح
والشمول ،وأنّه بالوضع أم ال؟
ّ
وفاق ًا ألغلب املح ّققنيّ -ّصديقي؛ لتو ّقفها عىل
أن الدّ اللة مرتبطة بمرحلة املدلول الت
ّ

القرينة العقل ّية القائلةّ :
بأن انعدام ال ّطبيعة بانعدام مجيع أفرادها ،وأنّه ال خصوص ّية للنّكرة
املحل ّ
بل اخلصوص ّية للمورد وهو سياق النّفي أو النّهي؛ ّ
ّ
باللم جتري
فإن اسم اجلنس

فيه هذه النّكتة أيض ًا ،وأنّه ال بدّ من جريان مقدّ مات احلكمة؛ إلثبات ّ
أن ما يراد إعدامه
هو ال ّطبيعة املطلقة ال املق ّيدة.

اهلمداين:
الرجل
وقد أشكل البعض بعدم متام ّية القرينة العقل ّيةّ ،إل عىل مذهب ّ
ّ
بيعي لألفراد هي نسبة األب الواحد إىل األبناء ،مع ّ
من ّ
الصحيح هو
أن ّ
أن نسبة ال ّط ّ

ّ
بيعي بانعدام فرده
بيعي لألفراد هي نسبة اآلباء لألبناء ،فيكون انعدام ال ّط ّ
أن نسبة ال ّط ّ
بيعي ،وبني
ّ
الكل ال ّط ّ
اخلاص به؛ وفيه :أنّه خلط بني املسألة الفلسف ّية ا ّلتي موضوعها ّ ّ

فإنا منحفظة بانحفاظ ّ
والصور ّ
حمل
املسألة األصول ّية ا ّلتي موضوعها العناوين ّ
الذهن ّية؛ ّ
انطباقها ،وتنعدم بانعدام ّ
حمل انطباقها.

العراقي ،مقاالت األصول ،ج ،1ص.429
((( آغا ضياء الدين،
ّ
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اجلمع ّ
احمللى ّ
باللم:

املحل ّ
ّ
باللم لالستيعاب ّ
والشمول ،وأنّه بالوضع فيدخل يف أدوات
يف داللة اجلمع
العموم ،أم هو باإلطالق فيتو ّقف عىل جريان مقدّ مات احلكمة؟ قوالن أقوامها األخري.
املحل ّ
املتصورة إلفادة اجلمع ّ
باللم لالستيعاب
وبيان ذلك يتو ّقف عىل حتديد األنحاء
ّ
ّ
املتعي منها إثبات ًا:
ثم حتديد ّ
والشمول ثبوت ًا ،ومن ّ
البحث الثبويت:

ويقع تارة عىل وفق نظر ّية اآلخوند يف باب العموم ،وأنّه استيعاب املفهوم ألفراد
العراقي :من
نفسه ،أي جلميع ما يصلح لالنطباق عليه ،وأخرى عىل وفق نظر ّية املح ّقق
ّ
ّ
أن العموم هواستيعاب مفهوم ألفراد مفهوم آخر.

ِ
املستوعب مع املفهوم املستو َعب ،نفرتضه
وعىل النّظر ّية األوىل حيث يتّحد املفهوم
يف هيئة اجلمع بناء عىل ّ
اسمي ،وهذا الفرض له أربع صور ،وأخرى
أن مدلوهلا معنى
ّ
نفرضه يف ما ّدة اجلمع ،بناء عىل ّ
حريف ،وهذا الفرض صوره
أن مدلول هيئته معنى
ّ

ثالث.

ِ
املستوعب واملستو َعب هو هيئة اجلمع ،بناء عىل وضعها للجامع بني
األول:
الفرض ّ

مراتب اجلمع واملستوعب هلا:

بيعي فرد ًا فرد ًا ،ويرد عىل هذه
ّ
الصورة األوىل :استيعاب هيئة اجلمع ألفراد ال ّط ّ
الصورة ّ
أن الفرد ليس منطبق ًا ومصداق ًا هليئة اجلمع.
ّ

الصورة ال ّثانية :استيعاب اهليئة جلميع مصاديق املرتبة الدّ نيا من اجلمع ،أي ّ
كل ثالثة
ّ

ثالثة.

ويرد عليها :عدم اختصاص اهليئة هبذه املرتبة ،وانطباقها عىل مراتب أخرى من
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اجلمع.

الصورة ال ّثالثة :اختصاص اهليئة للمرتبة العليا من اجلمع.
ّ

الصورة يرد عليها مضاف ًا ملا يرد عىل سابقتها ،عدم كوهنا من صور االستيعاب
وهذه ّ

ّ
والشمول حقيقة ،وإن كانت نتيجتهام واحدة.

الرابعة :أن يقال باستيعاب هيئة اجلمع جلميع مراتبه ومصاديقها ،مع حذف
ّ
الصورة ّ

املكرر منها؛ لوجود قرينة ارتكاز ّية بالتّداخل ،وال يرد عىل هذا النّحو يشء ممّا تقدّ م.
ِ
أن مدلول ّ
كل من ّ
املستوعب واملستو َعب ما ّدة اجلمع ،بناء عىل ّ
اللم
الفرض ال ّثاين:
حريف:
واهليئة معنى
ّ

األول :داللة ّ
كل من ّ
اللم واهليئة عىل االستيعاب ّ
والشمول يف عرض واحد
النّحو ّ

بشكل استقال ّيل.

الصورة ّ
الذهن ّية لالستيعاب وجدان ًا.
ويرد عليه :عدم تعدّ د ّ

النّحو ال ّثاين :داللة ّ
كل منهام عىل االستيعاب ّ
انضاممي.
عريض بنحو
والشمول ،بشكل
ّ
ّ

جتردها عن ّ
اللم وبني دخول
ويرد عليه :لزوم القول بتعدّ د الوضع يف اهليئة ،بني ّ
ّ
األول للمفرد ،والوضع ال ّثاين للمركّب.
اللم عليها ،بحيث يكون الوضع ّ
النّحو ال ّثالث :داللة ّ
كل منهام عىل االستيعاب ّ
والشمول بشكل طو ّيل.

ويرد عليه وعىل مجيع ما تقدّ م ،بطالن املبنى وفساده؛ إذ ّ
إن العنوان ال ُيرى فاني ًا يف
أفرادهّ ،إل بضميمة مفهوم آخر وصورة ذهن ّية أخرى.

املحل ّ
فاملتعي ّ
أن داللة اجلمع ّ
باللم عىل االستيعاب ّ
والشمول ،هو من باب استيعاب
ّ
مفهوم ألفراد مفهوم آخر ،عىل وفق النّظر ّية ال ّثانية يف باب العموم ،وأنّه يتح ّقق بواسطة
ثالث دوال ّ
اللم ،هيئة اجلمع بناء عىل كوهنا تفيد معنى اسم ّي ًا وما ّدة اجلمع.
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اإلثبايت:
البحث
ّ

يف وجه إفادة ّ
اللم لالستيعاب ّ
والشمول ،وقد ُذكر يف املقام تقريبان:

بأن ّ
األول :وحاصله أحد وجهني ،إ ّما القولّ :
اللم قد وضعت ابتداء إلفادة
التّقريب ّ
اللفظي؛ بداهة ّ
أن من معانيها العهد
العموم ،وهذا يرد عليه :لزوم القول باالشرتاك
ّ

والتّعيني وال جامع بينهام ،واألصل عىل خالفه؛ وإ ّما أن يقال :بوضعها للمركّب منها
ومن هيئة اجلمع إلفادة العموم ،وهذا يرد عليه إشكال الل ْغو ّية؛ بداهة عدم احلاجة
الستئناف وضع جديد للمركّبات ،بإزاء الوضع للمفردات.

عىل أنّه يرد عىل هذا التّقريب ،النّقض بموارد اجلمع املضاف إىل معرفة ،كقولك:
أكرم علامء البلد؛ ّ
والشمول ممّا ال خيفىّ ،
فإن داللته عىل االستيعاب ّ
صحة
والشاهد عليه ّ
االستثناء منه ،وهو إخراج ما لواله -االستثناء-لدخل يف املستثنى منه.

أن ّ
التّقريب ال ّثاين :وحاصله -بعد الفراغ من ّ
اللم قد وضعت جلامع العهد والتّعيني
الذكري ّ
ّ
اخلارجي-واخلارجي ،وقيام القرينة عىل إرادة خصوص األخري
هني
ّ
ّ
والذ ّ

منها -أحد وجهني:

األول ،أن يقالّ :
خارجي سوى
تعي
إن
ّ
ّ
ّ
مصب التّعيني هو هيئة اجلمع ،وحيث إنّه ال ّ

للمرتبة العليا منه ،نستفيد االستيعاب ّ
يرض به التّعيني
والشمول جلميع األفراد ،وال ّ
هني ّ
املاهوي ّ
لكل مرتبة من مراتب اجلمع؛ لعدم القرينة عليه وقيامها عىل إرادة
ّ
الذ ّ
العريف هليئة اجلمع.
اخلارجي لألفراد ،بحسب املرتكز
التّعيني
ّ
ّ

مصب التّعيني هو ما ّدة اجلمع ،وأ ّما هيئة اجلمع فهي قرينة عىل ّ
ال ّثاين ،أن يقالّ :
أن
إن
ّ
نحسه وجدانا ،من انحالل ّية احلكم
يفس لنا ما ّ
التّعيني لألفراد ال ال ّطبيعة ،وهذا الوجه ّ

املجموعي للحكم .كام
عىل نحو االستغراق ،دون سابقه فإن غاية ما يفيد االستيعاب
ّ
نحس به وجدان ًا من اإلمجال يف موارد العهد
األول ،ما ّ
ويقويه عىل ّ
أنّه يؤ ّيد هذا التّقريب ّ
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ّ
كري.
الذ ّ
الفصل ّ
العام بعد التّ خصيص
حج ّية
الثاني :في ّ
ّ
العام بعد ال ّتخصيص باملب ّين:
حج ّية
األول :يف ّ
املبحث ّ
ّ

جتوز ًا ،وحيث ال
حج ّية العا ّم بعد التّخصيص يف الباقي؛ لكونه ّ
ربام قيل باملنع من ّ
الزيادة
معي إلحدى مراتبه عىل األخرى ّإل
بالكم فيلزم اإلمجال ،واألنس احلاصل من ّ
ّ
ّ

حجة ،ما مل يبلغ مرحلة ال ّظهور.
الكم ال يكون ّ
يف ّ
التخصيص ّ
حجيّة العا ّم بعد ّ
ّ
باملتصل:

املخصص مندفع ال موقع لهّ ،
ومن الواضح ّ
فإن
أن هذا اإلشكال ،عىل تقدير اتّصال
ّ
ّجوز إ ّما يفرض يف طرف األداة ،ومن الواضح ّأنا مل توضع ّإل الستيعاب مجيع أفراد
الت ّ

ّجوز يف طرف
املدخول،
األعم من كونه ال ّطبيعة املطلقة أو املق ّيدة ،وإ ّما أن يفرض الت ّ
ّ
املدخول ،وهو اسم اجلنس ،ومن الواضح أنّه مل يوضع ّإل لل ّطبيعة املهملة ،وذكر القيد
متّص ً
ال ال يكون منافي ًا ومصادم ًا هلا.

حجيّة العا ّم بعد ّ
ّ
التخصيص باملنفصل:

ّجوز؛ النعقاد الظهور يف العا ّم،
نعم ،عىل تقدير انفصال
املخصص يتّجه إشكال الت ّ
ّ

اخلاص به.
وألنّه حينئذ يكون من استعامل العا ّم وإرادة
ّ
وقد برزت ثالث حماوالت يف معاجلة هذا اإلشكال:

املحاولة األوىل :ومفادها ّ
املخصص
املخصص باملنفصل ،وزانه وزان العا ّم
أن العا ّم
ّ
ّ

باملتّصل؛ وذلك أنّه ال ينعقد للعا ّم ظهور من ّأول األمر ،يتصادم مع انفصال القيد؛ إ ّما
(((
ّ
ّائيني
ألن من مقدّ مات احلكمة عدم ذكر القيد ولو منفصالً ،كام هو مبنى املريزا الن ّ
حممد ّ
اخلراساين ،فوائد األصول ،ج ،2ص .574
الكاظمي
عيل،
ّ
ّ
((( الشيخ ّ
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خالف ًا للمشهور ،وإ ّما ّ
ألن األداة وضعت جلميع ما مل يستث َن ،ويرد عىل هذين الوجهني:
لزوم اإلمجال وعدم انعقاد ظهور للعموم أو اإلطالق؛ لكونه متو ّقف ًا عىل ما يرت ّقب ،وهو

خمالف للوجدان.

أو أن يقال بانعقاد ال ّظهور للعموم أو اإلطالق ،كام هو حاصل وجدان ًا -خالف ًا ملا
ّائيني من مبنى -غري ّ
أن األداة موضوعة إلفادة استيعاب مجيع أفراد
التزم به املريزا الن ّ

الواقعي ،فيكون جميء القرينة املنفصلة كاشف ًا عن ضيقه من ّأول األمر ،وهذا
املراد
ّ
ّصوري وبني املدلول
الربط بني املدلول الت
ّ
يرد عليه وعىل ما تقدّ م عليه :التّو ّقف عىل ّ
األول متو ّقف ًا عىل ال ّثاين ويف طوله ،وهو غري معقول.
الت
ّصديقي ،بحيث يكون ّ
ّ

اخلراساين((( ،وتقوم عىل افرتاض ّ
أن للكالم ظهورين
املحاولة ال ّثانية :لآلخوند
ّ
السامع ويعرف
تصديق ّينيّ ،
األول :ظهور استعام ّيل يتم ّثل بإرادة إخطار املعنى يف ذهن ّ
تصديقي ،يتم ّثل بكون املتك ّلم يف مقام اجلدّ ال اهلزل،
بأصالة احلقيقة ،وال ّثاين :ظهور
ّ
ويعرف بأصالة التّطابق بني مقامي ال ّثبوت واإلثبات.

ّصديقي ال ّثاين ذات ًا ،كام يف املتّصل
ويف موارد التّخصيص ينخرم خصوص ال ّظهور الت
ّ
األول وعدم انخرامه ،وهبذا
حج ّية كام يف املنفصل ،مع انحفاظ ال ّظهور الت
ّصديقي ّ
أو ّ
ّ

األول
ّجوز ا ّلذي هو من شؤون ال ّظهور الت
ّصديقي ّ
تعالج مشكلة اإلمجال؛ لعدم الت ّ
ّ
ّصديقي ال ّثاين إىل ظهورات
ا ّلذي مل ينخرم ،مع االلتزام باالنحالل ّية يف مرحلة ال ّظهور الت
ّ
احلج ّية ،باملقدار ا ّلذي ال هتدمه القرينة املنفصلة.
عديدة ،والتّبعيض بينها يف ّ

للشيخ األعظم((( ومفادها ّ
ّ
املحاولة ال ّثالثةّ :
االستعاميل
أن العا ّم يف مرحلة ال ّظهور
منخرم غري أنّه انحال ّيل ،أي أنّه ّ
ينحل إىل ظهورات عديدة بعدد أفراده ا ّلتي يراد إخطارها
اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .218
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
الكالنرتي ،مطارح األنظار ،ج ،2ص .132
((( املريزا أبو القاسم،
ّ
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يف ّ
املخصص ال يوجب ّإل انخرام بعض بمقدار ما يستلزمه التّخصيص،
الذهن ،وجميء
ّ
احلج ّية لعدم االنخراط.
وأ ّما باقي ال ّظهورات فهي عىل ّ

وقد أشكل تلميذه اآلخوند عىل هذه املحاولة(((ّ :
ّ
االستعاميل ظهور
بأن ال ّظهور
الذهن ،وحيث ّ
وحداين ال انحالل ّية فيه؛ ألنّه ليس سوى إرادة إخطار املعنى يف ّ
إن املعنى
ّ

تضمن ّية بعدد أجزائه ،وعليه تسقط الدّ اللة التّضمن ّية
واحد ،فإنّه ال يتب ّعض إىل مداليل ّ
احلج ّية ،تبع ًا لسقوطها عن املطابق ّية.
عن ّ
الصدر عن هذا اإلشكال((( ،بعدم متام ّيته إلّ عىل القول ّ
وقد أجاب ّ
بأن الدّ اللة
الشهيد ّ

اللفظي الباطل
ّعهد؛ فإنّه الستلزامه االشرتاك
االستعاملية داللة وضع ّية كام هو مسلك الت ّ
ّ

يتعهد بإتيان لفظ ما إلخطار معنى
يصح افرتاض االنحالل ّية فيه؛ ألنّه إنّام ّ
بالوجدان ،ال ّ
واحد ،ال إلخطار معان متعدّ دة؛ وأ ّما لو قيلّ :
بأن الدّ اللة االستعامل ّية داللة تصديق ّية

يتم هذا اإلشكال؛ لعدم استلزامه لالشرتاك ،وإن شئت قلتّ :
بأن ال ّظهور
حمضة ،فإنّه ال ّ
االستعام ّيل ّ
احلقيقي ،وال ّثاين :إرادة إخطار
األول :إرادة إخطار املعنى
ينحل إىل ظهورينّ ،
ّ

احلقيقي بتاممه ،وهذا ال ّثاين هو ا ّلذي ّ
ينحل إىل ظهورات عديدة بعدد أجزاء املعنى
املعنى
ّ
األول ينخرم بمجاز املشاهبة ،وال ّظهور ال ّثاين ينخرم بمجاز
ا ّلتي يراد إخطارها؛ وال ّظهور ّ

استعامل ّ
الكل يف اجلزء.

املبحث ّ
العام بعد ال ّتخصيص باملجمل مفهومًا:
حج ّية
الثاني :يف ّ
ّ

حج ّية العا ّم يف باقي أفراده ،يقع البحث
متمم لسابقه؛ فحيث يفرغ من ّ
وهذا البحث ّ
يف ّ
حجة يف متام الباقي؟ ،علم بعدم خروجه عن العا ّم ودخوله يف
أن العا ّم هل هو ّ

حجة يف خصوص ما علم بدخوله يف العا ّم .وللمسألة
املخصص أم مل يعلم ،أو هو ّ
ّ
اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .218
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
الشاهرودي ،بحوث يف علم األصول ،ج ،3ص .277
اهلاشمي
((( الس ّيد حممود،
ّ
ّ
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أربعة فروع -إذ ّ
املخصص إ ّما متّصل وإ ّما منفصل ،وعىل التّقديرين إ ّما أن يدور بني
إن
ّ
ّ
األقل واألكثر ،-يقع الكالم بينها تباع ًا.
املتباينني ،وإما أن يدور بني
الفرع األوّل:

ّ
والكالم يف ّ
األقل
املخصص املتّصل عليه ،املجمل الدّ ائر بني
أن العا ّم بعد ورود
ّ
الفساق -الدّ ائر أمرهم بني مطلق مرتكب
واألكثر مفهوم ًا ،ومثاله :أكرم العلامء ّإل ّ

الذنب وهو األكثر ،وبني خصوص مرتكب الكبرية وهو ّ
ّ
حجة؛ لعدم
األقل -هل هو ّ
ّمسك به مور َد ّ
الش ّك وهو مرتكب
رسيان اإلمجال إليه ومتام ّيته ظهور ًا،
ّ
فيصح الت ّ

املخصص إليه؟
بحجة لرسيان إمجال
الصغرية ،أم ليس
ّ
ّ
ّ

والصحيح وفاق ًا لألغلب ّ
احلج ّية فرع انعقاد ال ّظهور يف العا ّم ،والقرينة املتّصلة
أن
ّ
ّ

مانعة من انعقاده ،فيكون ذو القرينة جمم ً
ال إلمجال القرينة.

ال يقالّ :
إن كون املتك ّلم يف مقام اجلدّ  ،يقتيض عدم اتّكائه عىل املجمل من الكالم؛
كونه ًّ
خمل بغرضه وهو خالف احلكمة ،فنمنع من رسيان اإلمجال.
فإنّه يقالّ :
إن اإلمجال النّاشئ من اجلهل بأوضاع اللغة ،ال يتناىف مع كون املتك ّلم يف

مقام اجلدّ  ،مع كونه جيري عىل وفق نظام املحاورة العا ّم؛ إذ ما أكثر اجلاهلني باللغة.
احلجة وهو ال ّظهور.
نتمسك بأصالة عدم القرينة؛ لتنقيح موضوع ّ
كام ال يقال :إنّا ّ

فإنّه يقالّ :
دي وهو
األول :أصل تع ّب ّ
إن املراد من أصالة عدم القرينة أحد أمرينّ ،
صحة جريانه؛ لكونه مثبت ًا إذ ّ
إن ال ّظهور أثر
استصحاب عدم القرينة ،ومن الواضح عدم ّ

برشعي.
تكويني ليس
ّ
ّ

تتم فيه نكتة الكاشف ّية،
وال ّثاين :أصل
عقالئي ،ومن الواضح عدم جريانه ّإل يف مورد ّ
ّ
وال تنعدم كام يف املقام ،مثلام لو ّ
فإنا تنفى؛
شك يف القرينة املتّصلة؛ الحتامل الغفلة عنها ّ
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فإنا تنفى؛ لظهور حال املتك ّلم يف
ألصالة عدم الغفلة ،أو شككنا يف القرينة املنفصلة ّ

مقام متام مرامه بشخص كالمه.
الفرع ّ
الثاني:

الكالم يف ّ
املخصص املتّصل عليه ،املجمل الدّ ائر بني املتباينني
أن العا ّم بعد ورود
ّ
حجة؛
الس ّيد والعبد -هل هو ّ
مفهوم ًا ،ومثاله :أكرم العلامء غري املوىل -الدّ ائر أمره بني ّ

ّمسك به يف مورد ّ
الش ّك ،أم ليس
لعدم رسيان اإلمجال إليه ،ومتام ّيته ظهور ًا،
ّ
فيصح الت ّ

بحجة لرسيان اإلمجال إليه؟
ّ

ّمسك بالعا ّم ،يف مورد ّ
كل من املحتملني؛
واملعروف بني األعالم عدم ّ
صحة الت ّ
األول :من ّ
أن القرينة عىل تقدير االتّصال هادمة ألصل الظهور،
لعني ما تقدّ م يف الفرع ّ
وال ّ
احلج ّية وال تكون أسوأ من املنفصلة ،وحيث إنّه
أقل من كوهنا هادمة خلصوص
ّ

ّمسك بالعا ّم يف ّ
الشبهة املصداق ّية؛
احلج ّية ،ال ّ
يعلم بسقوط أحد املحتملني عن ّ
يصح الت ّ

والالحجة.
احلجة
لالشتباه بني
ّ
ّ

األول جتري أصالة الرباءة يف مورد ّ
الش ّك ،ويف
نعم ،فرق هذا الفرع عن سابقه ،أنّه يف ّ
ال ّثاين جتري أصالة االشتغال؛ ملكان العلم اإلمجا ّيل بتع ّلق حكم العا ّم بأحد املحتملني،
َ
اللذين مل يعلم بخروج أحدمها عنه واقع ًا.
الفرع ّ
الثالث:

املخصص املتّصل عليه ،املجمل الدّ ائر بني ّ
الكالم يف ّ
األقل واألكثر
أن العا ّم بعد ورود
ّ
ّمسك به
حجة؛ لعدم رسيان اإلمجال إليه ،ومتام ّيته ظهور ًا،
ّ
مفهوم ًا ،هل هو ّ
فيصح الت ّ

مورد ّ
املخصص إليه حاله
بحجة؛ لرسيان إمجال
ّ
الصغرية؟ ،أم ليس ّ
الش ّك وهو مرتكب ّ
حال املتّصل؟

العدد السابع والستون  -السنة السابعة عشرة  /رجب  ١٤٤٢هـ  -فبراير ٢٠٢١م

200

صيصختلا دعب ّماعلا ّ
 ةيّجح
ّ

صحة التّمسك بالعا ّم يف مورد ّ
الش ّك ،وهو
واملتعي يف هذا الفرع ،وفاق ًا لألغلب ّ
ّ

الصغرية يف مثال الفاسق؛ لتامم ّية الظهور فيه ،والقرينة املنفصلة ال تكون
مرتكب ّ
هادمة لهّ ،
باخلاص ،لكونه جمم ً
ال مل
ّمسك
ألن ّ
ّ
عم وقع عليه؛ دون الت ّ
الشء ال ينقلب ّ

ّ
األقل وهو مرتكب الكبرية ،فال يكون مانع ًا
ينعقد فيه ظهور ّإل بالقدر املتي ّقن ،أي
ّمسك بظهور العا ّم؛ إذ ّ
احلج ّية ال يزاحم ما ليس فيه اقتضاء
إن ما فيه اقتضاء
ّ
من الت ّ

احلج ّية.
ّ

ّائيني :من ّ
أن استفادة العموم يف طول جريان مقدّ مات
ّإل أن يقال :بمسلك املريزا الن ّ
فإن العا ّم يبتىل حينئذ باإلمجال .غري ّ
احلكمة ،ا ّلتي من مجلتها عدم البيان ولو منفصالً؛ ّ
أن

الصحيح عدم متام ّية هذا املسلك؛ لوضوح بناء العقالء عىل ال ّظهور ،املنعقد من العموم
ّ
واإلطالق املحسوس وجدان ًا لدينا.
الفرع الرّابع:

الكالم يف ّ
املخصص املتّصل املجمل عليه ،الدّ ائر بني املتباينني
أن العا ّم بعد ورود
ّ
ّمسك به يف
حجة؛ لعدم رسيان اإلمجال إليه ،ومتام ّيته ظهور ًا،
ّ
مفهوم ًا ،هل هو ّ
فيصح الت ّ
مورد ّ
بحجة؛ لرسيان اإلمجال إليه ،كام هو احلال يف املتّصل؟
الش ّك ،أم ليس ّ

وهذا الفرع يشبه ال ّثاين يف النّتيجة ،غاية األمر ّ
أن املجمل حال االتّصال هيدم أصل
ّمسك بالعا ّم يف مورد ّ
الش ّك،
احلج ّية؛ فال ّ
الظهور ،وعىل تقدير االنفصال هيدم ّ
يصح الت ّ
وهو املوىل كام يف املثال ،بلحاظ ّ
كل من املحتملني مع ًا؛ للعلم اإلمجا ّيل بسقوط أحدمها

املعي؛ لكونه ترجيح ًا بال
احلج ّية ،وال
ّ
عن ّ
ّمسك بالظهور بلحاظ أحدمها غري ّ
يصح الت ّ
مرجحّ ،إل يف حالة واحدة ،وهي ما لو علم بخروج أحد الفردين عن حكم العا ّم؛ ملكان
ّ

ّمسك بالعا ّم ،بلحاظ الفرد اآلخر؛ الرتفاع
خمصص آخر غري املجمل ،فإنّه ّ
جميء ّ
يصح الت ّ
والرابع
حمذور ّ
التجيح بال ّ
مرجح ،فيام يمكن أن جيعل فارق ًا عمل ّي ًا ،بني الفرع ال ّثاين ّ
ّظري.
مضاف ًا للفارق الن ّ
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املبحث ّ
العام بعد ال ّتخصيص باملجمل مصداقًا:
حج ّية
الثالث :يف ّ
ّ

ّمسك بالعا ّم يف ّ
املخصص
الشبهة املفهوم ّية ،حال انفصال
ّ
بعد الفراغ من جواز الت ّ
ودورانه بني ّ
ّمسك به يف ّ
الشبهة املصداق ّية عىل
األقل واألكثر ،يقع الكالم عن جواز الت ّ

ّمسك بالعا ّم يف ّ
الشبهة املصداق ّية حال انفصال
هذا الفرض ،واألعالم يف جواز الت ّ
املخصص عىل أقوال ،ثالثها :التّفصيل بني القض ّية احلقيق ّية والقض ّية اخلارج ّية ،ورابعها:
ّ
واملخصص الل ّب ّي.
اللفظي
املخصص
التّفصيل بني
ّ
ّ
ّ

وما يمكن أن يقال يف تقريب وجه اجلواز واملنع :هو ّ
أن العا ّم ظاهر يف انحالل ّية
اخلطاب بعدد األفراد يف مرحلة اجلعل ،وهذا ال ّظهور املنطبق عىل مورد ّ
الش ّك  -وهو

احلج ّية ال يزاحم
احلج ّية ،وما فيه اقتضاء ّ
الصغرية يف مثال الفاسق -فيه اقتضاء ّ
مرتكب ّ
املخصص ا ّلذي مل ينعقد فيه ال ّظهورّ ،إل بمقدار ّ
األقل -
بام ليس فيه االقتضاء ،وهو
ّ

الصغرية العامل كان منطبق ًا لظهور العا ّم ،وبعد
وهو مرتكب الكبرية يف املثال -فمرتكب ّ
األول بظهور ال ّثاين.
جميء
املخصص املنفصل ،ال يزاحم ظهور ّ
ّ

ومتام ّية هذا التّقريب مبتنية عىل ّ
اخلاص غري موجب لتعنون العا ّم؛ لكون اخلروج
أن
ّ
العراقي(((.
بالتّخصيص من باب موت األفراد ،كام هو مبنى املح ّقق
ّ

ّائيني((( :من ّ
اخلاص موجب لتعنون
أن
ّ
وأ ّما لو قيل كام هو ّ
الصحيح وفاق ًا للمريزا الن ّ
الواقعيّ ،
يتم؛ لعدم إحراز انطباق
الضيق يف املراد
العا ّم؛ ألنّه كاشف عن ّ
فإن التّقريب ال ّ
ّ

والضيق النّاشئ بموت
الضيق النّاشئ بالتّخصيصّ ،
العا ّم عىل املشتبه مصداق ًا ،وقياس ّ
األفراد ،خلط بني مرحلتي اجلعل واملجعول.

وحيث ّ
العراقي من القائلني باملنع ،ذكر تقريب ًا آخر للجواز ،ينسجم مع ما
إن املح ّقق
ّ

العراقي ،مقاالت األصول ،ج ،1ص.440
((( آغا ضياء الدين،
ّ
اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج.454 ،2
((( الس ّيد أبو القاسم،
ّ
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اخلاص للعا ّم ،ومفادهّ :
ّمسك بالعا ّم ،متو ّقف عىل ظهور
يتبنّاه من عدم عنونة
ّ
أن جواز الت ّ
ّ
األول :إنشاء
حال املتك ّلم يف التّصدّ ي إلحراز أفراد املوضوع،
فينحل العا ّم إىل ظهورينّ ،

احلكم ،وال ّثاين :اإلخبار عن أفراد موضوعه؛ وحيث ّ
العريف كثري ًا ما يشتبه يف
إن املوىل
ّ

العريف ال بكونه ّ
كشاف
احلقيقي يتعامل معاملة املوىل
حتديد مصاديق احلكم ،واملوىل
ّ
ّ
األول وهو إنشاء
مهمة اإلحراز للمخاطب ،لينحرص ال ّظهور يف ّ
الغيوب ،فإنّه يرتك ّ
احلكم ،دون ال ّثاين وهو اإلخبار عن أفراد موضوعه(((.
ّ
التفصيل بني القضيّة احلقيقيّة وبني القضيّة اخلارجيّة:

ثم ّ
ّمسك بالعا ّم يف ّ
الشبهة
إن ما ذكره املح ّقق
العراقي :من تقريب للقول باملنع من الت ّ
ّ
ّ
خيتص بالقض ّية احلقيق ّية  -ا ّلتي جيعل احلكم فيها عىل املوضوع ّ
الكل مقدّ ر
املصداق ّية،
ّ

الوجود -دون القض ّية اخلارج ّية  -ا ّلتي جيعل احلكم فيها عىل املوضوع ّ
خيص، -
الش
ّ

ّمسك بالعا ّم يف مورد
فإنا ظاهرة يف التّصدّ ي إلحراز موضوع احلكم،
ّ
فيصح حينئذ الت ّ
ّ
ّ
الش ّك.
ّإل أن يقالّ :
بأن التّخصيص قرينة عرف ّية عىل ترك املوىل التّصدي إلحراز املوضوع
واالتّكال يف ذلك عىل املك ّلف.
ّ
ّ
التفصيل بني ّ
اللبّ:
اللفظي
املخصص
واملخصص ّ
ّ

متم ًام للتّفصيل السابق حيث قيلّ :
ّمسك
إن متام ّية الت ّ
وهذا التّفصيل يمكن أن جيعل ّ
بالعا ّم يف القض ّية اخلارج ّية ،يتو ّقف عىل عدم قرين ّية التّخصيص؛ لرتك املوىل التّصدي

املخصص الل ّب ّي
اللفظي ،أ ّما
املخصص
إلحراز موضوع احلكم ،وهذا إنّام يتناسب مع
ّ
ّ
ّ
اللفظي املنفصل -ال يشكّل قرينة لدى العرف
ّظري غري البدهيي  -ا ّلذي هو بمثابة
الن ّ
ّ

لعدم صالح ّية االتّكاء عليه يف مقام التّخاطب والبيان.
العراقي ،مقاالت األصول ،ج ،1ص.443
((( آغا ضياء الدين،
ّ
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بالعام إلثبات ال ّتخصص:
مسك
املبحث الّرابع :يف جواز ال ّت ّ
ّ

ّخصص
يقع البحث فيام إذا علم بخروج فرد عن حكم العا ّم ودار األمر بني الت ّ

ّخصص أم ال؟ واألثر
والتّخصيص ،فهل
ّمسك بأصالة العموم؛ إلثبات الت ّ
ّ
يصح الت ّ
العميل املرتتّب عىل األصل نفي بق ّية اآلثار ال ّثابتة ملوضوع العا ّم بأد ّلة أخرى عن الفرد؛
ّ
الفقهي ،من عدم نجاسة ماء
ومن التّطبيقات الفقه ّية هلذا البحث ،ما ورد يف االستدالل
ّ

االستنجاء لعدم احلكم بنجاسة مالقيه.

ّخصص ،وأحسن ما يمكن أن
ّمسك بالعا ّم؛ إلثبات الت ّ
ومشهور العلامء عىل جواز الت ّ

حج ّية مثبتات األمارات واألصول اللفظ ّية:
يقال يف تقريب وجه اجلواز ،بعد الفراغ من ّ
هو ّ
أن العا ّم كقض ّية محل ّية حقيق ّية هي ل ّب ًا قض ّية رشط ّية مفادها ثبوت احلكم عند ثبوت

املوضوع ،فتنعكس بعكس النّقيض :إىل ّ
أن ما مل يثبت له احلكم غري داخل يف أفراد
املوضوع ،فقولكّ :
كل نجس ينْجس مالقيه ،ينعكس إىل ّ
أن :ما ال ينْجس مالقيه ليس

ختتص بباب العا ّم بل هي أيض ًا جارية يف باب املطلق
بنجس ،وهذه النّكتة كام ترى ،ال
ّ
فيتمسك فيه بأصالة اإلطالق؛ إلثبات عدم التّقييد ،كام ّ
خيتص
لو متّت،
أن هذا التّقريب ّ
ّ

بالقض ّية احلقيق ّية دون اخلارج ّية ،إذ ّ
إن احلكم يف األخرية جمعول عىل املوضوع ّ
خيص
الش
ّ
الكل املقدّ ر وجود ًا
املح ّقق الوجود ،وإن كان أمر ًا مستقبل ّي ًا ،ال أنّه جمعول عىل املوضوع ّ ّ

كام يف احلقيق ّية ،فرتجع ل ّب ًا حينئذ إىل قض ّية رشط ّية ،املقدّ م فيها ثبوت املوضوع والتّايل فيها
ثبوت املحمول.

وذهب مجع من األعالم((( إىل القول باملنع؛ وذلك ّ
ألن القدر املتي ّقن من الدّ ليل
السرية العقالئ ّية -جريان
الل ّب ّي  -ا ّلذي ال لسان له فال إطالق له
يتمسك به وهو ّ
ّ

ّمسك بأصالة
األصل؛ لتشخيص املراد ال لتعيني نحو املراد؛ ولذا منع األغلب من الت ّ

اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .226
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
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للس ّيد املرتىض ،فيقال هنا :بأنّه بعد الفراغ من
احلقيقة لتشخيص الوضع خالف ًا ّ
ّمسك بأصالة العموم؛ إلثبات
احلكمي للفرد عن موضوع العا ّم ،ال
اخلروج
ّ
يصح الت ّ
ّ

ّمسك باألصل يف تشخيص
املوضوعي
أنّه من اخلروج
احلقيقي؛ إذ يكون حينئذ من الت ّ
ّ
ّ

نحو املراد.

ّإل ّ
املترشع ّية
والسرية
أن من الواضح عدم متام ّية هذه الدّ عوىّ ،إل يف مثل اإلمجاع ّ
ّ

فإنا غري قائمة عىل حمض التّع ّبد ،بل هي حتكيم
السرية العقالئ ّية؛ ّ
من الدّ ليل الل ّب ّي ،دون ّ

حج ّية األمارات ،إنّام هو
للمرتكزات العقالئ ّية ،ومن الواضح أيضا أن بناءهم عىل ّ
لنكتة الكاشف ّية وال ّطريق ّية ،وهذا النّكتة موجودة يف ّ
املطابقي و املدلول
كل من املدلول
ّ
اإللزامي عىل حدّ سواء.
ّ

ّمسك بأصالة العموم إلثبات
ولذا ذكر املح ّقق
العراقي وجه ًا آخر للمنع من الت ّ
ّ

اإللزامي له وهو عكس
املطابقي للعا ّم واملدلول
ّخصص ،وبيان الفرق بني املدلول
الت ّ
ّ
ّ
النّقيضّ ،
الش ّك يف املقام من قبيل ّ
بأن ّ
ّمسك فيها بأصالة
الشبهة املوضوع ّية ،وال جيوز الت ّ

العموم؛ ّ
ألن رفعها ليس من شؤون املوىل ،بخالف ّ
فألنا من شؤون
الشبهة احلكم ّية؛ ّ

ّمسك فيها بالعا ّم(((.
املوىل جيوز الت ّ

الفصل ّ
المخصص
بالعام قبل الفحص عن
مسك
ّ
الثالث :في جواز التّ ّ
ّ
املخصص:
األول :يف وجه وجوب الفحص عن
املبحث ّ
ّ

املشهور شهرة عظيمة ّ
أن أصالة العموم واإلطالق من األصول اللفظ ّية ،حاهلا
ّمسك هبا وضع ًا ،ولزوم الفحص عن
حال األصول العمل ّية ،من عدم جواز الت ّ
املخصص واملق ّيد؛ بل ا ّدعي اإلمجاع عليه ،غري ّ
املحصل منه ليس بحاصل واملنقول
أن
ّ
ّ

ال حج ّية له ،عىل أنّه حمتمل املدرك ّية فينقل الكالم إىل ما يمكن أن يشكّل براهني له،
الربوجردي ،هناية األفكار ،ج ،2ص.524
حممد تقي،
ّ
((( الشيخ ّ
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وهي كالتّايل:
األوّل :اآليات والرّوايات

ّ
استدل هبا عىل وجوب التّف ّقه والتّع ّلم ووجوب الفحص يف ّ
الشبهة احلكم ّية،
وا ّلتي
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َْ ُ َ
كقوله تعاىل{ :فاسألوا أهل ا ِ
ذلك ِر إِن كنت ْم ل تعلمون} (النحل ،)43/وقوله gوقد
َ
ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ
ّ
«إن الله تعالى
سئل عن قول اهلل:a
{ف الجة الال ِغة} (األنعام ،)149 /فقالّ :
ِ ِ
يقول للعبد يوم القيامة :أكنت عالم ًا؟ فإن قال نعم ،قال له :أفال عملت بما علمت؟

الحجة
وإن قال :كنت جاهالً ،قال له :أفال تع ّلمت حتّى تعمل؟ فيخصمه وذلك
ّ

البالغة»(((.

دوري؛ إذ ّ
وفيهّ :
ّمسك هبا أشبه باملصادرة عىل املطلوب بل هو
إن اجلواز املبحوث
ّ
إن الت ّ
احلجة ،ا ّلذي ال يكون معه ترك الفحص ترك ًا
عنه يف املقام هو اجلواز
الوضعي بمعنى ّ
ّ

احلجة
والسؤال ،فإنّه عىل القول
باحلج ّية للعبد أن يقولّ :
بأن تع ّلمت ،فتكون ّ
ّ
للتّع ّلم ّ

معه ال مع املوىل.

ّ
الظ ّن مب��راد املوىل ،وهو ّ
إن الع�برة يف العموم��ات حبص��ول ّ
الثان��يّ :
متوقف عل��ى الفحص عن
ّ
املخصص

أخص من املدعى؛ إذ كثري ًا ما حيصل ال ّظ ّن بمراد املوىل ،من دون توقفه
وفيه ّأوالً :إنّه ّ
املخصص ،أو العكس من عدم حصول ال ّظ ّن حتّى مع الفحص عنه،
عىل الفحص عن
ّ

وثاني ًاّ :
ّوعي دون ّ
خيص كام هو ال ّظاهر من هذا
الش
أن العربة يف ّ
حج ّية األمارات بال ّظ ّن الن ّ
ّ
الوجه ،فال يشرتط حت ّقق ال ّظ ّن ّ
خيص بالعا ّم.
الش
ّ

ّ
للتخصي��ص؛ مل��كان اعتم��اد ّ
الثال��ث :معرضيّ��ة العموم��ات ّ
الش��ارع األق��دس عل��ى القرائن

املجليس ،بحار األنوار ،ج ،1ص .178
حممد باقر،
ّ
((( العالمة ّ
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التخاط��ب ّ
املنفصل��ة يف بيان��ه لألح��كام ،خالف��ًا لطريق��ة العرف يف مق��ام ّ
والتحاور

وفيه :إنّه مل يثبت اعتامد ّ
الشارع عىل طريق آخر ،يف مقام التّحاور والتّخاطب غري

طريقة العرف ،من بيان متام مرامه بنوع كالمه ال بشخص كالمه ،واعتامده عىل القرائن
الروايات ،ويمكن أن جيعل
املنفصلة ،وتفسري ما نشاهد من ظاهرة راجع إىل التّقطيع يف ّ

هذا وجه آخر إلثبات وجوب الفحص ،وال بأس فيه.

اإلمجال��ي بوجود ّ
املخصص ،واملقيّ��د بنحو يؤ ّدي ترك الفح��ص عنه إىل الوقوع
الرّاب��ع :العل��م
ّ
يف املخالفة

املخصص ما دام العلم
وهذا الوجه تا ّمّ ،إل أنّه قد يرد عليه القول بلزوم القطع بعدم
ّ
والصحيح ّ
أن
حج ّية العا ّم بعد الفحص؛
اإلمجا ّيل باقي ًا ،فال حي ّقق النّتيجة
ّ
املرجوة من ّ
ّ

املخصص يف الواقعّ ،
ينحل إىل علم إمجا ّيل صغري بوجود
العلم اإلمجا ّيل الكبري بوجود
ّ

املخصص يف الكتب األربعة مثالً ،بنحو يؤ ّدي الفحص فيها عادة إىل القطع بالعدم ،بعد
ّ
ال ّظفر باملوجود فيها.
املبحث ّ
الثاني :يف مقدار الفحص سعة وضيقًا:

والروايات جيب
وهو خيتلف باختالف املدرك ،فعىل القول بالوجوب من باب اآليات ّ
والسؤال ،وعىل ال ّثاين جيب الفحص بنحو حيصل معه
بنحو اليؤ ّدي عدمه إىل ترك التّع ّلم ّ

ال ّظ ّن ّ
والرابع واخلامس جيب الفحص بنحو ،تنتفي
الش
خيص بمراد املوىل ،وعىل ال ّثالث ّ
ّ
معه معرض ّية التّخصيص بحيث حيصل االطمئنان.

الفصل ال ّرابع :في بعض التّ طبيقات
تعقب االستثناء جم ً
األول :فيما إذا ّ
متعددة:
ال
ّ
املبحث ّ

َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
إذا تع ّقب االستثناء مج ً
ات ث َّم
ال متعدّ دة ،كام يف قوله تعاىل{ :والِين يرمون المحصن ِ
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َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ ً َ ُ َٰ َ
ِك ُهمُ
لم يأتوا بِأربع ِة شهداء فاج ِلوهم ثمانِني جلة ول تقبلوا لهم شهادة أبدا ۚ وأول
َّ َّ َ َ ُ
َْ ُ َ
ِين تابوا} (النور)٥-٤/؛ فهل يرجع االستثناء إىل مجيع اجلمل؟ أم إىل
الفا ِسقون * إِل ال

ّمسك بإطالق ما عداها؟ أم إمجال ما عدا األخرية البتالئها
خصوص األخرية منها مع الت ّ
بام يصلح للقرين ّية؟ عل ًام ّ
أن رجوع االستثناء إىل غري اجلملة األخرية  -ا ّلذي هو القدر
املتي ّقن ،-مضاف ًا إىل أنّه خالف نظام التّحاور حيتاج إىل القرينة.

قوة اجلملة الواحدة ،كام يف صوريت
وقد ذهب العلامء إىل التّفصيل ،بني ما كان يف ّ
ّاتاد املوضوع أو ّاتاد املحمول ،كقولك :أكرم العلامء وقلدهم ّإل الفساق ،أو

كقولك :أكرم العلامء ّ
الفساق ،فريجع االستثناء إىل مجيع اجلمل؛ وبينام
والشعراء ّإل ّ

يتكرر
مل يك يف ّ
تكرر املوضوع أو املحمول أو اختلفا ومل ّ
قوة اجلملة الواحدة ،كام لو ّ
الفساق ،أو كقولك :أكرم العلامء
واحد منهام ،كقولك :أكرم العلامء وق ّلد العلامء ّإل ّ

وأكرم ّ
الفساق،
الفساق ،أو كقولك :أكرم العلامء وجالس الفقراء ّإل ّ
الشعراء ّإل ّ
فيحتمل فيه كال األمرين :من رجوع االستثناء إىل مجيع اجلمل ،أو اختصاصه باألخرية

منها فقط.

ومن الواضح أنّه إذا كان االستثناء بأداة ّ
الرجوع إىل خصوص اجلملة
يتعي ّ
«إل»ّ ،

اخلاصة،
ألنا كسائر احلروف من باب الوضع العا ّم واملوضوع له النّسبة
ّ
األخرية؛ّ ّ
املتقومة بطرفيها كام عليه املشهور ،وأ ّما لو قيل بمبنى اآلخوند :من ّ
أن احلروف كاألسامء
ّ

من قسم الوضع العا ّم واملوضوع له عا ّم((( ،جاز رجوع االستثناء جلميع اجلمل؛ ألنّه ال
يكون حينئذ من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ،ا ّلذي يكمن فيه أحد حمذورين :من

كونه خالف ال ّظاهر ،أو كونه ممتنع ًا ثبوت ًا.

وأ ّما لو كان االستثناء باالسم (غري) أو بالفعل (أستثني) ،فكام جيوز اختصاص

اخلراساين ،كفاية األصول ،ص .11
حممد كاظم،
ّ
((( اآلخوند ّ
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الرجوع إىل مجيعها ،وال ّظاهر ّ
أن تكرار عقد الوضع أو
االستثناء باجلملة األخرية جيوز ّ
عقد احلمل يف اجلملة األخرية قرينة عرف ّية عىل اختصاصها باالستثناء؛ إذ ّ
إن مقتىض

األصل التّأسيس لبيان حكم جديد ،يستثنى منه ،ال التّأكيد ا ّلذي هو خالف ال ّظاهر،
دون ما إذا اختلف ّ
كل من عقدي الوضع واحلمل يف اجلمل؛ فإهنا تبتىل باإلمجال الحتامل

القرين ّية.

املبحث ّ
الثاني :فيما إذا ّ
العام ضمي ٌر يرجع إلى بعض أفراده:
تعقب
ّ

َ ْ ُ َ َّ َ ُ
إذا تع ّقب العا ّم ضمري يرجع إىل بعض أفراده ،كام يف قوله تعاىل:
{والمطلقات
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ َ ْ
َ
ك ُت ْم َن َما َخلَ َق ُ
اهلل ِف أ ْرحام ِِه َّن إِن
يتبصن بِأنف ِس ِهن ثلثة قرو ٍء ۚ ول يِل لهن أن ي
ُُ َ ُ َ
َ َْْ ْ
ُ ُْ
ّ
خ ِر ۚ َوبعولُه َّن أ َح ُّق ب ِ َر ِده َِّن} (البقرة)٢٢٨ /؛ وكنّا نعلم ّ
بأن
ك َّن يؤم َِّن بِاهللِ و
الو ِم ال ِ
الضمري عليه ّن دون غريه ّن ،فهل يكون ذلك
بالرجع ّيات فقط؛ لعود ّ
احلكم ال ّثاين ّ
خمتص ّ
يعم مجيع املط ّلقات
موجب ًا الختصاص احلكم ّ
األول -وهو وجوب االعتداد هبن ،-أم ّ
حتّى البائن؟

ويف املسألة أقوال ثالثة لدوران األمر بني التّخصيص واالستخدام :من ّ
أن اجلاري

ري واالستعام ّيل
ّصو ّ
يف املورد ،هل هو أصالة العموم النّاشئ من التّطابق بني املدلولني الت ّ
فينفى به التّخصيص ،أم ّ
أن اجلاري يف املورد هو أصالة عدم االستخدام ،النّاشئ من
جتوز ،أم أنّه
ظهور التّطابق بني ّ
الضمري واملرجع ،فينفى به االستخدام ا ّلذي هو نحو ّ
مرجح ألحد ال ّظهورين عىل اآلخر ،بنحو يفيض إىل تساقط ّ
كل منهام وإمجال املورد،
ال ّ
فيقترص عىل القدر املتي ّقن فيه وتكون نتيجته نتيجة ال ّثاين؟

األول :هو ّ
أن أصالة عدم االستخدام ال جتري،
وما يمكن أن يقال يف تقريب القول ّ
ّإل يف حتديد املراد االستعام ّيل للمتك ّلم ،دون حتديد نحو االستعامل وكيف ّيته :من أنّه حقيقة

أم جماز؛ وذلك لعدم ترتتّب ثمرة عمل ّية عليه.
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أن هذا الوجه يرد عليهّ :
غري ّ
الضمري ،ال يغني عن العلم باملرجع
بأن علمنا باملراد من ّ
وهو املط ّلقات ،فنجري أصالة عدم االستخدام بلحاظه لتحديد املراد منه.
وأ ّما القول ال ّثاين؛ ّ
منفي بأصالة احلقيقة؛
فألن استعامل العا ّم مع إرادة
اخلاص ّ
ّ
جتوز ّ
فإن ا ّلذي ّ
ّ
بالرجع ّية ،إنّام هو عقد احلمل عىل شاكلة تعدّ د
دل عىل اختصاص احلكم ال ّثاين ّ
للر ّدّ ،
وإل فإنّه مل يستعمل سوى يف العا ّم.
الدّ ّال واملدلول؛ لعدم قابل ّية البائن ّ

وهذا يمكن أن يقال يف دفعهّ :
سياقي للكالم ،ومع
بأن ال ّظهور يف العموم مدلول
ّ
احلج ّية لإلمجال ،وعدم انعقاد ال ّظهور.
احتفافه بام يصلح للقرين ّية يسقط عن
ّ

ّائيني :من ّ
الضمري عىل االختصاص ،إنّام
أن قرين ّية ّ
وقد يقال يف دفعه بمقالة املريزا الن ّ
هي بمالك صحة اتّكال املوىل احلكيم يف مقام البيان عليها ،وحيث ّ
إن إيراد ما يدّ عى

قرين ّيته يف اجلملة ال ّثانية ّ
خمل بالبيان ،ننفي قرين ّيته؛ ألصالة عدم اخلطأ يف املتك ّلم ،وظهور

حاله يف اتّباع طريقة العرف يف حماوراته(((.

أن هذا يمكن دفعهّ :
غري ّ
بأن املالك يف إمجال اخلطاب ،هو التّزاحم بني ال ّظهور يف
التّخصيص وال ّظهور يف االستخدام ،ال ّ
أن املالك يف كون اخلطاب جمم ً
ال هو احتامل

قرين ّية املوجود؛ لينفى بظهور املتك ّلم ،يف كونه بمقام البيان ال اإلمجال؛ حتّى ال ّ
خيل

يصح االتّكال عليه.
بغرضه بام ال
ّ

الصحيح يف اآلية
نعم ،عىل تقدير انفصال القرينة املوجبة لالختصاص ،كام هو ّ
األول
الكريمة خالف ًا لدعوى املريزا(((،
يصح التّمسك بظهور العا ّم يف مورد احلكم ّ
ّ

النعقاده ،والقرينة املنفصلة ال توجب سوى انخرام ال ّظهور اجلدّ ّي ،بلحاظ احلكم ال ّثاين
الواقعي ،وال خيفى ّ
بأن ال ّظهور االستعام ّيل حمفوظ ،حتّى يف موارد
للعلم بضيق املراد
ّ
اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج.496 ،2
((( الس ّيد أبو القاسم،
ّ
اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج.494 ،2
((( الس ّيد أبو القاسم،
ّ
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ّ

اهلزل واتّصال القرينة فكيف بانفصاهلا.
الخاتمة :في نتائج البحث

 ّ
إن داللة العا ّم عىل االستيعاب ّ
والشمول بالوضع ،وأنّه عبارة عن استيعاب
مفهوم ألفراد مفهوم آخر ،ال أنّه استيعاب املفهوم جلميع أفراده وما ينطبق عليه؛ ّ
ألن
ال ّطبيعة يستحيل أن ترى فانية يف األفراد.

 ّ
إن منشأ أقسام العموم سابق عىل حلاظ كيفية تع ّلق احلكم باملوضوع ،وراجع إىل

أدوات العموم.

داللة أدوات العموم عىل االستيعاب ّ
ري،
ّصو ّ
والشمول ،يف مرحلة املدلول الت ّ
ويستحيل أن تتو ّقف عىل جريان مقدّ مات احلكمة.
 ّ
ّ
املحل بالالم ،والنّكرة يف سياق النّفي أو النّهي
إن كلّ من أسامء العدد واجلمع

ليست من أدوات العموم.

 ّ
الرك ّية» خارج عن باب التّخصيص
إن ختصيص العا ّم باملتّصل من باب «ض ّيق فم ّ
موضوع ًا.

وحجة؛ ّ
 ّ
ألن غاية ما ينخرم
إن العا ّم بعد التّخصيص باملنفصل حقيقة يف الباقي
ّ
احلج ّية دون ال ّظهور.
بالقرينة املنفصلة
ّ
ّمسك بالعا ّم يف ّ
املخصص إىل
الشبهة املفهوم ّية؛ لرسيان اإلمجال من
ّ
ال جيوز الت ّ
العا ّم حقيقة كام لو كان متّص ً
ال أو حك ًام كام لو كان منفصالًّ ،إل فيام لو كان املنفصل دائر ًا

بني ّ
األقل واألكثر ،فيجوز التمسك بالعام فيه.

ّمسك بالعا ّم يف ّ
الشبهة املصداق ّيةّ ،إل فيام إذا كان العا ّم نحو قض ّية
عدم جواز الت ّ
يصح االتّكاء عليه يف مقام البيان.
واملخصص ل ّب ّي ًا نظر ّي ًا يف قوة املنفصل ،ال
خارج ّية،
ّ
ّ
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ّمسك بالعا ّم يف ّ
ّخصصّ ،إل فيام إذا
الشبهة املوضوع ّية إلثبات الت ّ
عدم جواز الت ّ

كان نحو قض ّية خارج ّية.

املخصص؛ وذلك للعلم اإلمجا ّيل
ّمسك بالعا ّم قبل الفحص عن
ّ
عدم جواز الت ّ
الروايات.
بطرو
ّ
ّ
املخصص عليه ،ولو لنشوئه من التّقطيع يف ّ
املخصص بنحو ينتفي معه احتامل املعرض ّية.
جيب الفحص عن
ّ
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تحديد ذي الحليفة
الصددي
علي فاضل
الشيخ
ّ
ّ

ّ
الملخص:

تعرض الكاتب إىل مسألة االختالف يف حتديد ميقات أهل املدينة
َّ

وأنَّه هل هو خصوص مسجد َّ
تسع
الشجرة أم األعم منه؟ وذكر َ
ِ
قرائن ُّ
استد َّل به عىل االختصاص ،ليثبت
األعم ،ور َّد ما
تدل عىل
ّ
يف نظره َّ
أن ميقات أهل املدينة هو وادي ذي احلليفة عىل سعته ال

خصوص املسجد.
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المق ِّدمة

ّ
النبي وآله.
بسم اهلل الرمحن الرحيم،
حممد ّ
وصل اهلل عىل ّ

ال َّ
شك يف عدم جواز تقديم اإلحرام عىل امليقات وال تأخريه عنه ،بل ال بدَّ من
ُ
رسول اهلل eألهل املدينة هو ذو احلليفة،
ثم ا ّلذي و َّقته
اإلحرام من نفس امليقاتَّ ،

بالشجرة((( ،وأخرى بمسجد َّ
مرة َّ
الشجرة((( -عدم
ويظهر من تعريف الصادق gله ّ
للمعرف هلم ،فالكالم فع ً
ال يف حتديد ذي احلليفة ،وأنَّه
معهود ّية اس ِم ذي احلليفة أو حدِّ ه
َّ
الوادي املمتدّ إىل البيداء أو خصوص املسجد ا ّلذي فيه.
األعم من املسجد:
قرائن إرادة
ّ

األعم من املسجد من ذي احلليفة:
وثمة قرائن عىل إرادة
ِّ
َّ

األوىل :ما يف صحيحة عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل gقال« :من أقام بالمدينة
ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة ا ّلذي يأخذونه،
شهر ًا وهو يريد
َّ
الحج َّ

فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ،فيكون حذاء الشجرة من البيداء»(((؛ َّ
فإن مثل هذا

التَّحديد ال يتناسب مع املحاذاة ملسجد ال يزيد ضلعه عىل مخسة أمتار ،سيام بعد مالحظة
َّ
أن حدود املدينة ليست مرسومة بد َّقة ،مع اختالف النقطة ا ّلتي يراد اخلروج منها حتى
لو َّاتد ال َّطريق ،فال حمالة يراد َّ
األعم من املسجد.
بالشجرة
ّ

ولك َّن املحاذاة متح ِّققة -بعد فهم كفاية كون امليقات عىل يمني أو يسار املحرم يف
حت ُّققها عرف ًا يف قبال كونه أمامه أو خلفه -وإن كان امليقات خصوص املسجد ،خصوص ًا
لو اغتفرنا ُبعد املسافة بني نقطة املحاذاة وامليقات ،واعتَرب ذلك يف استقبال الكعبة للبعيد

((( انظر :وسائل الشيعة 309 :11ب 1من أبواب املواقيت ح.7
((( انظر :وسائل الشيعة 312 -309 :11ب 1من أبواب املواقيت ح.12 ،11 ،3
((( وسائل الشيعة ٣١٨ ،٣١٧ :١١ب ٧من أبواب املواقيت ح.١
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سيام مع ال ُبعد املفرط ،فيقال :هو مستقبل للقبلة -وهي الكعبة -رغم أنَّه مستقبل جلهتها
عىل سعتها.

الثانيةَّ :
إن إرادة املسجد -ا ّلذي ال تزيد مساحته عن مخسة وعرشين مرت ًا -من نفس

فس َّ
بالشجرة(((؟!
عنوان ذي احلليفة بعيد يف نفسه غاية البعد ،فكيف بعد أن ّ

الثالثة :ما يف صحيحة ابن سنان األخرى من َّ
«لما نزل َّ
الشجرة
أن رسول اهللّ e

والتجرد في إزار ورداء ،أو إزار وعمامة
أمر النَّاس بنتف اإلبط ،وحلق العانة ،والغسل
ُّ
يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»(((؛ َّ
فإن عدم تعارف مثل هذه األمور يف املسجد

يمنع من إرادة خصوص املسجد من عنوان َّ
الشجرة.

عمر عن أيب عبد اهلل gأنَّه -يف حديث -قال:
الرابعة :ما يف صحيحة معاوية بن َّ
ثم اليوم
السقائف عن صحن المسجدَّ ،
«ومسجد ذي الحليفة ا ّلذي كان خارج ًا من َّ

ليس شيء من السقائف منه»(((؛ َّ
فإن إضافة املسجد إىل ذي احلليفة واضحة الدَّ اللة عىل
َّ
أن املسجد بعض ذي احلليفة ،ال أنَّه هو ذو احلليفة ،وإال لزم إضافة اليشء إىل نفسه ،وهو
مستهجن عند أهل املحاورة.

اخلامسة :ما يف صحيحة زرارة عن أيب جعفرَّ g
أن أسامء بنت عميس نفست
ُ
رسول اهلل eحني أرادت اإلحرام من ذي احلليفة أن
بمحمد بن أيب بكر فأمرها
َّ

حتتيش بالكرسف واخلرقُّ ،
باحلج(((؛ َّ
فإن النُفساء َّملا كانت ممنوعة رشع ًا من دخول
وهتل
ّ
املسجد ،فال حمالة كان إحرامها من خارجه.

(((
(((
(((
(((

الصحيحة بام هو ُّ
حمل إعراض املشهور -وهو حتديد مدَّ ة النِّفاس بثامنية عرش
وتذييل َّ
انظر :وسائل الشيعة 309 :11ب 1من أبواب املواقيت ح.7
احلج ح.١٥
وسائل الشيعة ٢٢٤ ،٢٢٣ :١١ب ٢من أبواب أقسام ّ
وسائل الشيعة 315 :11ب 4من أبواب املواقيت ح.1
وسائل الشيعة ٤٦٢ :١٣ب ٩١من أبواب الطواف ح.١
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الصحيحة ،كام ال خيفى ،عىل أنَّه ال يستفاد منها التَّحديدَّ ،
وأن
يوم ًا((( -ال يوجب ر َّد َّ
ألنا نفساء؛ َّ
فإن قوله:g
أسامء -ا ّلتي هي مورد َّ
الصحيحة -إنَّام قعدت هذه املدَّ ة َّ
«فلما قدموا (مكَّة) وقد نسكوا المناسك ،وقد أتى لها ثمانية عشر يوم ًا فأمرها رسول
َّ
أعم من ذلك؛ فقد يكون قعودها هذه املدَّ ة من
الله eأن تطوف بالبيت وتص ّلي» ُّ
تلقاء نفسها ،وقد د َّلت عىل ذلك بعض الروايات(((.

الصحيحة عىل التق َّية -كام اتفق من صاحب الذخرية(((-؛
وال موجب بعد هذا حلمل َّ

إذ ال تصل النوبة إليه.

ثم َّ
إن صحيحة زرارة معارضة -كام يف بعض الكلامت -بام ورد يف صحيحة عمر
َّ

الكلبي قال :ذكرت أليب عبد اهلل gاملستحاضة فذكر أسامء بنت عميس
بن أبان
ّ

محمد بن أبي بكر بالبيداء ،وكان في والدتها البركة للنَّساء
فقالَّ :
«إن أسماء ولدت َّ
ُ
رسول الله eفاستثفرت وتن َّطقت بمنطقة،
منهن أو طمثت ،فأمرها
لمن ولدت
َّ

فإن البيداء -كام هو املشهور -تقع بعد منطقة ذي احلليفة ،فلم يثبت َّ
وأحرمت»(((؛ َّ
أن
إحرام أسامء كان من ذي احلليفة حتى يقال :إنَّه ُّ
يدل عىل عدم كون ذي احلليفة اس ًام
للمسجد املعروف(((.

ويالحظ عليهَّ :
أن البيداء وإن كانت اس ًام للمنطقة بعد منطقة ذي احلليفة كام هو

((( انظر :وسائل الشيعة 384 :2ب 3من أبواب النفاس ح.6
((( انظر :وسائل الشيعة 386 -384 :2ب 3من أبواب النفاس ح.11 ،7
((( انظر :ذخرية املعاد(ط .ق) ج 1ق.78 :1
((( الكايف 444 :4باب إحرام احلائض واملستحاضة ح ،2وسائل الشيعة 402 :12ب 49من أبواب
اإلحرام ح.2
السيستاين(س ّلمه اهلل) ،بقلم
حممد رضا
ّ
((( انظر :بحوث يف رشح مناسك ّ
احلج ،تقرير ألبحاث الس ّيد ّ
الفاض َلني أجمد رياض ونزار يوسف.288 :10
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أن ما بعد ِّ
املعروف ،بل واضح بعض األخبار َّ
حمل اإلحرام هو َّأول البيداء((( ،إال أنَّا
ِ
الشامل هلا كام يف صحيحة ابن سنان املتقدِّ مة ،حيث
األعم من ذي احلليفة
استعملت يف
ِّ

قال أبو عبد اهلل« :gفيكون حذاء الشجرة من البيداء» ،فمن اجلائز يف صحيحة
الكلبي -وكذا يف غريها((( -أن يكون استعامل البيداء بنحو استعامله يف صحيحة ابن
ّ

سنان ،ومعه فال تنهض ملعارضة صحيحة زرارة.

إن رؤية النِّساء للدم يف ِّ
السادسةَّ :
كل شهر أمر شائع ،وال ختلو القوافل يف عهد
َّ

النبي eويف عهد أوصيائه iعن النِّساء ،وفيهن املشغوالت بالدَّ م ،ومن الواضح
ِّ

حرمة دخوهلن املسجد ،فلو كان امليقات خصوص املسجد لكانت هل َّن وظيفة كالتَّأخري
الروايات ،وحيث ال ،فيستكشف َّ
أن ميقاهتن نفس ذي احلليفة غري
إىل اجلحفة ،ولب َّينتها ِّ
املسجد.

عمر عن أيب عبد اهللَّ g
«إن رسول اهللe
السابعة :ما يف صحيحة معاوية بن َّ
َّ
َ
ِّ
ْ َ ِّ َ ْ ُ َ َ ً
َ ْ
َّ
اس بِالج يأتوك ِرجاال
ثم أنزل اهلل عليه{ :وأذن ِف انل ِ
أقام باملدينة عرش ْسنني مل َّ
حيجَّ ،
َ
ِّ
َ َ َ ُ ِّ َ
َ َ ْ ُ ٍّ َ
يق} ،فأمر املؤ ِّذنني أن يؤ ِّذنوا بأعىل أصواهتم َّ
وع ك
ك
ِن
م
ِني
ت
أ
ي
ِر
م
ا
ض
بأن
م
ع
ج
ف
ِ
ٍ
ٍ
َ
حيج من عامه هذا ،فعلم به من حرض املدينة وأهل العوايل واألعراب،
رسول اهللّ e
ُ
رسول اهلل ،eوإنَّام كانوا تابعني ينتظرون ما يؤمرون به فيتَّبعونه ،أو
فحج
فاجتمعواَّ ،
فلم انتهى
يصنع شيئ ًا فيصنعونه ،فخرج رسول اهلل eيف أربع بقني من ذي القعدةَّ ،

ثم خرج حتى أتى املسجد ا ّلذي عند َّ
إىل ذي احلليفة فزالت َّ
الشجرة
الشمس اغتسلَّ ،
َّ
األول،
فصل فيه ال ُّظهر ،وعزم
باحلج مفرد ًا ،وخرج حتى انتهى إىل البيداء عند امليل َّ
ِّ
((( ففي صحيحة معاوية بن ع ّمر عن أيب عبد اهلل gقالِّ :
باحلج أو باملتعة واخرج
ثم أحرم
ّ
صل املكتوبة ّ
بغري تلبية حتى تصعد إىل أول البيداء إىل أول ميل عن يسارك ،فإذا استوت بك األرض -راكبا كنت أو ماشيا-
ب -..وسائل الشيعة 371 ،370 :12ب 34من أبواب اإلحرام ح.-6
َف َل ِّ
((( انظر :وسائل الشيعة 402 ،401 :12ب 49من أبواب اإلحرام ح.2 ،1
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فإن ال َّظاهر منها َّ
باحلج مفرد ًا»(((؛ َّ
حج معه عزم
فصف النَّاس له سامطني ،فل َّبى
َّ
أن من َّ
ِّ
الصالة معه ،و َّملا كان املسجد أو موضعه ال يتَّسع هلم مجيع ًا ،ومعهم الكثري
احلج بعد َّ
عىل ِّ

من النِّساء ،فال حمالة اتفق منهم اإلحرام خارج املسجد ،ممَّا يؤذن بكون امليقات ما يزيد

عىل املسجد.

تضمنت َّ
ال َّثامنةَّ :
أن رسول اهلل eو َّقت ألهل املدينة ذا
إن صحيحة
احللبي وإن َّ
ّ

الشجرةُ ،ي َّ
احلليفة وهو مسجد َّ
احلج((( ،ومن املمكن-كام أفاد
صل فيه ،و ُيفرض [فيه] ّ
ومفس ًا للصدر،
اخلوئي -Sأن يكون قوله« :gوهو مسجد الشجرة» شارح ًا
الس ّيد
ِّ
ّ

لينتج التضييق واالختصاص باملسجد ،إال َّ
واقعي بمعزل عن تفسري ذي
أن هذا اإلمكان
ّ

احلليفة وحتديده َّ
بالشجرة ،وأ َّما بعد التَّفسري املذكور -كام يف صحيحة ابن رئاب((( -فال

يمكن معه ارتكاب التَّضييق ،ولو من باب محل املطلق عىل املق ِّيد ،بعد أن كان بصدد
التَّفسري والتَّحديد؛ لعدم عرف َّية تقييد التَّحديد والتَّفسري؛ إذ ال يعود التَّحديد معه حتديد ًا،
وال التَّفسري تفسري ًا عرفا.

وال يأيت هذا يف تفسري ذي احلليفة بمسجد َّ
الشجرة؛ فإنَّه -كام حيتمل فيه التَّفسري-

اخلوئي((( ،Sوحيتمل إرادة املوضع األفضل أو حتى املعهود من
حيتمل ما ذكره الس ِّيد
ّ
ذي احلليفة ،وال ينايف ذلك كونه من اإلمام gكشار ٍع أو ِّ ٍ
مبي لألحكام؛ لفرض كونه
يب.
بصدد حتديد املوضوع
اخلارجي ولو للحكم الند ّ
ّ

وأ َّما ما أفيد يف بعض الكلامت من َّ
أن قو َلهُ « :gي َّ
احلج»
فرض فيه ّ
صل فيه ،و ُي َ
قرينة واضحة عىل املراد من مسجد َّ
الشجرة خصوص املسجد املعروف ال املنطقة ا ّلتي
احلج ح.٤
((( وسائل الشيعة ٢١٤ ،٢١٣ :١١ب ٢من أبواب أقسام ّ
((( وسائل الشيعة 308 :11ب 1من أبواب املواقيت ح.3
((( وسائل الشيعة 309 :11ب ١من أبواب املواقيت ح.٧
((( انظر :مستند العروة الوثقى.٣٤٤ ،٣٣٠ :٢
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فيها هذا املسجد؛ فإنَّه مل يذكر مثله بالنِّسبة إىل سائر املواقيت املنصوص عليها يف نفس

الصحيحة ،وإال مل يكن وج ٌه لتخصيصها بقولهُ « :ي َّ
احلج» بعد
صل فيه ،و ُيفرض فيه ّ
َّ
وضوح َّ
أن سائر املواقيت أيض ًا ممَّا ُي َّ
احلج(((.
صل و ُيفرض فيها ّ

ويالحظ عليهَّ :
أن من املحتمل يف وجه ختصيص مسجد َّ
الشجرة بالصالة وفرض
احلج فيه هو اإلشارة إىل َّ
أن ما سواه ُي َّ
احلج ويل ّبى فيه أيض ًا ،وأ َّما
صل و ُيفرض فيه ّ
ِّ

احلج ،ولكن ّ
الشجرة فإنَّه ّ
مسجد َّ
يؤخر إحرامه -وهو تلبيته -إىل
يصل و ُيفرض فيه ّ
الصحيحة« :وهو مسجد َّ
الشجرة ،كان ُيص َّلى
البيداء ،كام يف نقل الصدوق Oلنفس َّ

الحج ،فإذا خرج من المسجد وسار (فسار) ،واستوت به البيداء حين
فيه ،و ُيفرض
ّ

احللبي األخرى عن أيب عبد اهلل
األول أحرم»((( ،(((،وكام يف صحيحة
يحاذي الميل َّ
ّ
َ
حجة اإلسالم خرج في أربع بقين من ذي
«إن
 gقالَّ :
حج َّ
رسول الله eحين َّ
القعدة حتى أتى َّ
ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها،(((..
الشجرة فص َّلى بهاَّ ،

وغيرهما»(((.

التاسعةَّ :
إن ظاهر صحيحة يونس بن يعقوب كون املسجد من مسجد الشجرة ال أنَّه

هو مسجد َّ
الشجرة ،حيث قال :قلت أليب عبد اهللِّ :gإن قد اشرتيت بدنة ،فكيف

أصنع هبا؟ فقال« :انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ،فأفض عليك من الماء ،والبس
ّ
ثم
ثم ادخل المسجد
ثم افرض بعد صالتكَّ ،
فصلَّ ،
ثم أنخها مستقبل القبلةَّ ،
ثوبكَّ ،

احلج.287 ،286 :10
((( انظر :بحوث يف رشح مناسك ّ
((( وسائل الشيعة 308 :11ب 1من أبواب املواقيت ح.4
التفت ّ
متأخر ًا عن تسجيل هذه املالحظة إىل استدراكه نفسه هبا ،انظر :بحوث يف رشح مناسك
((( وقد
ُّ
احلج :10يف هامش ص.287
ّ
احلج ح.14
((( وسائل الشيعة 222 :11ب 2من أبواب أقسام ّ
احلج ح 371 ،370 :12 ،2ب 34من أبواب اإلحرام
((( .وسائل الشيعة 275 :11ب 12من أبواب أقسام ّ
ح.8 -3
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اللهم منك ولك،
ثم قل :بسم الله،
َّ
اخرج إليها فأشعرها من الجانب األيمن من سنامهاَّ ،
ثم انطلق حتى تأتي البيداء فل ِّبه»(((َّ ،
فإن من غري املتعارف واملعهود
اللهم تق َّبل منِّيَّ ،
َّ

الصحيحة بأنَّه أتى
رصحت َّ
إيقاع ال ُغسل ولبس ثوب اإلحرام يف نفس املسجد ،وقد َّ

الشجرة ودخله ممَّا يعني عدم احتاد املسجد مع مسجد َّ
مسجد َّ
الشجرة.

وقد استشهد يف بعض الكلامت بمو َّثقة يونس بن يعقوب عىل َّ
أن مسجد َّ
الشجرة كان

األئمة عىل املسجد املعروف((( حيث قال :خرجت يف عمرة فاشرتيت
يطلق يف عرص
َّ

بدنة وأنا باملدينة ،فأرسلت إىل أيب عبد اهلل gفسألته :كيف أصنع هبا؟ فأرسل إ َّيل «ما

كنت تصنع هبذا؛ فإنَّه كان جيزيك أن تشرتي منه من عرفة» ،وقال« :انطلق حتى تأتي
ثم ادخل المسجد ِّ
مسجد َّ
ثم اخرج
فصل ركعتينَّ ،
الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخهاَّ ،
إليها فأشعرها في الجانب األيمن.(((»...

مبني عىل كون الالم يف املسجد عهد ّية بالعهد
الذكري ،ولكن
ّ
ويالحظ عليه أنَّه ٌّ

يتم االستدالل.
حيتمل كوهنا كذلك بالعهد
الذهني ،ومع ورود االحتامل ال ُّ
ّ

وممَّا استَشهد به أيض ًا عىل َّ
أن مسجد َّ
األئمة عىل املسجد
الشجرة كان يطلق يف عرص َّ
الرجل
عمر عن أيب عبد اهلل gقال« :ال بأس أن يص ّلي َّ
املعروف صحيحة معاوية بن َّ
في مسجد َّ
الصيد
ثم يخرج فيصيب من َّ
الشجرة ،ويقول ا ّلذي يريد أن يقوله وال يل ِّبيَّ ،

البخرتي
احلجاج أو حفص بن
ّ
وغيره فليس عليه فيه شيء»((( ،وصحيحة عبد الرمحن بن َّ
ّ
َّ
َّ
احلجاج عن أيب عبد اهلل" :gإنه صل ركعتني يف مسجد الشجرة وعقد
وعبد الرمحن بن ّ
احلج ح.2
((( وسائل الشيعة 275 :11ب 12من أبواب أقسام ّ
احلج.288 :10
((( انظر :بحوث يف رشح مناسك ّ
((( من ال حيرضه الفقيه 325 ،324 :2باب اإلشعار والتقليد ( ،)2577وسائل الشيعة 275 :11ب12
احلج ح.3
من أبواب أقسام ّ
((( وسائل الشيعة 333 :12ب 14من أبواب اإلحرام ح.1
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ُ
َ
اإلحرامّ ،مث خرج فأيت خببيص فيه زعفران ،فأ كل منه"(((؛ لعدم احتامل َّ
أن املراد بـ (خرج)
و(خيرج) هو اخلروج من املنطقة ا ّلتي فيها املسجد املعروف(((.
ولكن من غري البعيد كون استعامل (مسجد َّ
الصحيحتني عىل نحو إضافة
الشجرة) يف َّ

الشجرة -سيام بعد ورود التَّسمية بـ َّ
املسجد إىل منطقة َّ
الشجرة((( -ال عىل غرار ما يف
املفسة لذي احلليفة بمسجد َّ
الشجرة عىل نحو ال َع َلم ّية ،ومع احتامل
مثل صحيحة
احللبي ِّ
ّ
يتم االستدالل.
اختالف نحو االستعامل ال ُّ

فتحصل َّ
أن ميقات أهل املدينة هو وادي ذي احلليفة عىل سعته ال خصوص املسجد
َّ
املعروف ا ّلذي فيه.
َّ
حممد األمني وآله امليامني.
رب العاملني،
واحلمد هلل ِّ
النبي َّ
وصل اهلل عىل ِّ

((( وسائل الشيعة 334 ،333 :12ب 14من أبواب اإلحرام ح.3
احلج.288 :10
((( انظر :بحوث يف رشح مناسك ّ
((( كام يف صحيحتَي ابن سنان املتقدّ متني.
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