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الّشريعة اإلسالمّية ووعي المؤمن

بسم اهلل الّرمحن الّرحيم، الّلهّم صلِّ عىل حمّمٍد وآله الّطّيبني الّطاهرين..

له  الّدنيا، ولرتسم  لتنظِّم حياَة اإلنسان يف هذه  الّترشيعات اإلهلّية جاءت 
جاّدة  عن  االنحراف  أو  والّضالل  والّزيغ  اخلطأ  من  ومأمونًا  واضحًا  طريقًا 

ليتيهوا يف األرض.  اهلل سبحانه خلقه سدًى  الّصواب، ومل يرتك 

وشهواٌت  ورغباٌت  ميوٌل  وله  بالّطبع،  اجتامعٌي  اإلنسان  إّن  وحيث 
وال  عجٍل،  من  وُخِلَق  ظلوٌم،  جهوٌل،  وهو  اآلخرين،  رغباِت  مع  تتضارب 
لنفسه  ع  لنفِسه فال يمكن حينئٍذ أن يكون هو املرشِّ الّطريق  يتمّكُن من رسِم 

الّسعادة. طريق 

بل الّترشيع -يف خمتلِف جماالت احلياة- منحرٌص باخلالق احلكيم سبحانه، 
حتى  األحكام  من  لترشيع حكم  واالقرتاح  ع  التربُّ البرش  من  ألحٍد  حقَّ  وال 
األنبياءi إاّل بام أذن هلم يف ذلك كام ثبت يف بعض األحكام خلصوص النبّي 

.eاألكرم
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املؤمن،  الواضحِة عند اإلنسان  البدهيّيات  املفرتض أن يكون من  املعنى من  وهذا 
يمنع أصحاب  تعاىل  باهلل  الّترشيع  إّن حرص  بل عند كلِّ عاقٍل منصٍف، ولكن حيُث 
تهم يف ذلك  األهواء واألطامع من متكينهم من تنفيذ هذه األهواء واألطامع، ويقيِّد حريَّ
راحوا يبحثوا عن طرٍق تعتمد عىل املغالطات، وقد خدعوا هبا بعض النّاس، حتى من 

املتديِّنني.

يعات اإللهّية على أقسام والناس في محاولة مخالفة الّتشر
رًا من أيِّ ترشيٍع أو حكٍم  فمنهم: من ينكر أصَل وجوِد اإلله، وبالّتايل يكون متحرِّ

رشعّي، وهم املرشكون الذين حاربوا األنبياء واألوصياء.

من  الكتاب  كأهل  النّبّي،  ذلك  به  جاء  بام  يلتزم  ال  حتى  ة،  النبوَّ ينكر  من  ومنهم: 
والنَّصارى. اليهود 

ومنهم: من ينكر اإلمامة الّثابتة ألهل البيتi، فال يتقّيد بام جاءوا به.

ومنهم: من ينكر صالحّية األحكام الرّشعية التي جاء هبا النّبّيe بحّجة كوهنا 
قديمة ال تصلح هلذا العرص.

الرّشيفة  نّة  السُّ به  جاءت  ممّا  هروبًا  الكريم؛  القرآن  يف  الّترشيع  حيرص  من  ومنهم: 
أوجه. ذو  محَّاٌل  والقرآن  رصحيًا، 

ومنهم: من يرى بأنَّ الرشيعة حيث ينبغي أن تكون صاحلة لكلِّ زمان، فنحن نفسِّ 
القرآن بام يناسب هذا الّزمان، وقصدهم من ذلك -عملّيًا- يلُّ عنق اآليات الرّشيفة ملا 

يتوافق مع أهوائهم.

ومنهم: من ينكر حرص االجتهاد وفهم األحكام الرّشعية بالفقهاء، بل لكلِّ شخص 
يمتلك العقل أن يستنبط بنفسه، وهذا يعني أنَّ كلَّ فرٍد غري ملزم بكالم الفقهاء، بل 

يعتمد عىل فهمه اخلاص. وغريهم الكثري من أهل األهواء، بشكل واضح أو خفّي.
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بهات حول الرّشيعة اإلسالمّية، واألحكام الرّشعّية، وهناك  فانترشت كثرٌي من الشُّ
ين، وجعلهم يتعّلقون به بشكٍل  من خيطِّط بشكٍل مدروٍس كيفّية إبعاد النّاس عن الدِّ

سطحيٍّ أو يرتكونه بشكٍل كيّل.

ممّن  الّشباب  من  البعض  رأينا  حيث  زماننا؛  يف  اخلطرية  املسائل  من  املسألة  وهذه 
وجمال  الّتفسري،  يقتحم  ومن  احلجج،  هذه  بعض  خالل  من  الفقهاء  اّتباع  يرفض 

الفقهّي!! االستنباط 

من  وتعاىل  تبارك  اهلل  يريده  ملا  والبصرية  الوعي،  يف  خلل  عن  ناتج  هو  إّنام  وهذا 
احلياة..  هذه  يف  اإلنسان 

املظلمة،  الّشبهات والفتن  الفرد املؤمن يف ظّل هذه  إليه  يلتفت  ينبغي أن  وأهمُّ ما 
ينّية النّاصعة والواضحة، واملعتمدة عىل  هو رضورة الّتعّلم والّتفّقه، وطلب املعرفة الدِّ

اليقني ال الّشّك.

وترك  نيا،  والدُّ ين  الدِّ عىل  األمناء  الفقهاء  طريَق  إاّل  ذلك  إىل  للوصول  طريق  وال 
بهات والّتشكيكات، والوسيلة إىل ذلك إّنام هو احلضور املبارش ملجالس  أصحاب الشُّ
العلامء وأهل املعرفة، والقراءة للكتب املعتربة واملوثوقة، والّسؤال، واألخذ والعطاء، 
حتى تكون العقيدة عن علم ويقني، ال عن تقليد هتتزُّ بمجرد سامع شبهة هنا أو هناك.

يقول اإلمام اخلامنائيB يف إحدى لقاءاته باجلامعّيني ما مضمونه: 

"الفكر الّصحيح حيتاج إىل أستاذ ومرشد، ومثل املرحوم الّشيخ املصباح اليزدّيO هو 
ّية ومرجع يف ذلك". منوذج لألستاذ واملرشد يف املسائل الفكر

ومن املهّم للمؤمن اّتاذ طريق الّتسليم الذي هو جوهر الّتوحيد احلقيقّي هلل تعاىل، 
فقد ورد عن اإلمام الصادقg أّنه قال: »لو أّن قومًا عبدوا اهللَ وحَده ال رشيك له، 
قالوا ليشٍء  ثّم  البيت، وصاموا شهر رمضان،  وا  الّزكاة، وحجُّ الّصالة، وآتوا  وأقاموا 
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ذلك  وجدوا  أو  صنع؟!  الذي  خالف  صنع  أال   eاهلل رسوُل  صنعه  أو  اهللُ  صنعه 
َحتَّ  يُْؤِمُنوَن   

َ
ل َوَربَِّك   

َ
ل

َ
﴿ف اآلية  هذه  تال  ثّم  مرشكني«،  بذلك  لكانوا  قلوهبم  يف 

ُموا 
ِّ
َويَُسل َضْيَت 

َ
ق ا  ِممَّ َحرًَجا  ْنُفِسِهْم 

َ
أ ِف  َيُِدوا   

َ
ل ُثمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُموَك 

ِّ
ُيَك

بالّتسليم«))). »عليكم   :gاإلمام قال  ثّم  تَْسلِيًما﴾)النساء:65)، 

خرِي  عىل  اهللُ  وصىلَّ  العاملني،  ربِّ  هلل  واحلمد  ألمره،  والّتسليم  دينه،  عىل  اهلل  ثّبتنا 
الّطاهرين. الّطّيبني  وآلِه  حمّمٍد  خلِقه 

رئيس الّتحرير

))) الكايف، الكلينّي، ج)، ص390.



الّثابت والمتغيِّر في الّشريعة)1)

Bيخ عيسى أحمد قاسم
ّ

سماحة آية اهّلل الش

الجلسة األولى)))
الّرمحن  اهلل  بسم  الّرجيم،  الغوّي  يطان  الشَّ من  العليم  ميع  السَّ باهلل  أعوذ 
األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  واحلمد  الرحيم، 
واملرسلني حمّمد وآله الّطّيبني الّطاهرين، والّلعن الدائم عىل أعدائهم إىل قيام 

ين. الدِّ يوم 

منطقة  يف  البحرين  يف  اإلسالمّية  الّتوعية  مجيعة  أقامتها   Bالقائد الّشيخ  سامحة  مع  ندوة   (((
راز، وهي بصيغة سؤال وجواب، وهي عبارة عن جلستني متباعدتني زمانًا مُجعتا ونرشتا معًا. الدُّ

األوىل: ُأقيمت يوم االثنني، )٢ ذو القعدة ٤33)هـ، املوافق: ٨ أكتوبر ٢)٢0م.
والّثانية: يوم االثنني، 0) صفر ٤3٤)هـ، املوافق: ٢٤ ديسمرب ٢)٢0م. والّثانية مل تنرش من قبُل.

)٢) ُأقيمت يف يوم االثنني، )٢ ذو القعدة ٤33)هـ، املوافق: ٨ أكتوبر ٢)٢0م.
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احلكم 	  الرّشيعة،   ، املتغيِّ الّثابت،  األولّية:  املصطلحات  تعريف  ما  األّول:  الّسؤال 
الّثانوّي؟ واحلكم  األّويّل، 

: ر ابت والمتغّيِ
ّ
الث

عند  مستعمالن  مها  مترشعّي،  وال  رشعّي  خاّص  مصطلح  والّثابت  للمتغريِّ  ليس 
الباحثني بمعنامها الّلغوّي، فاملتغريِّ هو ما يأيت عليه الّتغيري والّتحّول، وأّما الّثابت هو ما  
عىل خالف ذلك، واملعنى ليس من املرّكبات االعتبارّية كالّصالة والّصوم حتى تكون له 

أجزاؤه ورشوطه وموانعه.

يعة: ر
ّ

الش
أّما الرّشيعة فهي منظومة األحكام اإلهلّية الّتكليفّية والوضعّية، وهي كذلك األحكام 
الوالئّية التي تضبط حركة اإلنسان يف احلياة يف دوائرها املختلفة من الّدائرة الّصغرية إىل 

الّدائرة الكبرية، وجمموع عالقاته مع اآلخر.

الحكم األّولّي:
احلكم األّويّل هو احلكم الذي ُجعل ملوضوعه بلحاظ العنوان لذلك املوضوع، من 
غري مالحظة أّي قيود وأّي عنوان طارئ كعنوان االضطرار، اإلكراه، احلرج أو الرضر، 
وغري ذلك. مثال ذلك: وجوب الّصالة عىل املكلَّف، فعندنا مكلَّف، وعندنا فعل هو 
الّصالة  إجياب  يف  ُيلحظ  مل  الوجوب،  وهو  الفعل  هبذا  متعلِّق  حكم  وعندنا  الّصالة، 
للّصالة غري عنوان الّصالة، فوجوب الّصالة موضوٌع عىل الّصالة بام هي صالة، وعىل 

املكلَّف بام هو مكلَّف.

الحكم الثانوّي:
قد يأيت عنوان آخر بسبب مزامحة فعٍل آخر للّصالة:
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كإنقاذ الغريق مثاًل، فنكون أمام حالة جديدة خيلقها التزاحم.

أو صالة تسبِّب املوت لشخص)))، فنأيت ونقارن بني الّصالة واملوت.

جيب  والنّجاسة  ممتد  وقت  هلا  فالّصالة  املسجد،  عن  النّجاسة  وإزالة  كالّصالة  أو 
النّجاسة. إزالة  م  فُتقدَّ فورًا،  إزالتها 

الّصوم واجب عىل املكّلف بام هو صوم شهر رمضان، هذا اإلجياب عىل الّصوم بام 
هو صوم وليس أكثر من ذلك، ولكن هذا الّصوم قد يطرأ عليه طارئ يكون رضرّيًا أو 

حرجّيًا، وعندنا احلرج مرفوع.

فالّصالة - بام هي صالة -عنواٌن أّويّل، ووجوهبا حكم أّويّل، وكذلك الّصوم بام هو 
تلف  فيه  الذي  أو  الرضرّي،  الّصوم  أّما  أّويّل،  حكم  أّويّل-وجوبه  عنوان  -وهو  صوم 
احلياة، فهذا ليس صومًا فقط، بل صوم بعنوان أّنه رضرّي، فهذا صوم يسقط وجوبه، 

وإذا كان يسبِّب الوفاة يصل حلّد احلرمة.

ذلك  عىل  طارئ  عنوان  بلحاظ  موضوع  عىل  املرتتِّب  احلكم  هو  الثانوّي  فاحلكم 
واإلكراه. واالضطرار  واحلرج  الرضر  كعنوان  املوضوع، 

مثال: أكل امليتة حرام، فأكل امليتة عنوان أّويّل، وحرمة أكل امليتة حكم أّويّل، لكن يأيت 
أّن هذه احلرمة يضطر إليها املكلَّف اضطرارًا بحيث ال حياة له بدون أن يتناول ما يسّد 
رمقه منها، فهذا عنوان ثانوّي، طارئ، وهو عنوان االضطرار إىل أكل امليتة، فيأخذ حكاًم 

آخر وهو اإلباحة أو الوجوب.

))) الّصالة ال تسقط بأّي حال، ولكنّها هنا تسبِّب املوت.
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الُسؤال الّثاين: هل الّثابت ما اتفقت عليه األّمة؟	 
، وكلٌّ من احلكم األّويّل والّثانوّي  كلٌّ من احلكم الّثابت وما قد ُيطلق عليه أّنه متغريِّ

حكٌم رشعّي.

الطارئة، ففي جواز أكل حلم  باحلالة  ر  أّنه حمدود وُمقدَّ ما هناك  الّثانوي كّل  احلكم 
بانتهاء ظرف االضطرار. ينتهي  احلكم  فإّن هذا  أو وجوبه  امليتة 

كلُّ األحكام الوالئّية، واألّولّية، والّثانوّية، قد ال يكون مّتَفقًا عليها بكاملها، فالّتقية 
مستوى  عىل  ثابت  وهناك  آخر،  مذهب  يف  كذلك  وليست  اجلعفرّي،  املذهب  يف  ثابتة 
ينّية، فكّل املتدّينني يعرفون أّن الّصالة واجبة ويثبتون وجوهبا، وهي رضورة  الرّضورة الدِّ
ين، بينام هناك أحيانًا رضورة مذهبّية، وقد يكون هناك رضورّي فقهّي. من رضورات الدِّ

رة،  نّة املطهَّ واحلّق أّن كّل األحكام التي رّشعها اهلل، أو جاءت يف القرآن الكريم والسُّ
ما علمناه منها وما مل نعلمه، ما اكتشفه الفقيه وما مل يكتشفه، وما وصل الّزمن إىل طرح 
 aعًا عند اهلل الّسؤال عنه وما مل يصل الّزمن إىل طرح الّسؤال عنه، وكّل ما كان مرشَّ

-بعد انتهاء زمن النّسخ- فهو ثابت يف عامل الّترشيع.

فهناك عامَل ُيسّمى عامَل الّترشيع وآخر ُيسّمى عامَل الفعلّية، فأّي تغريُّ هو يف عامَل الفعلّية 
وليس يف عامَل الّترشيع، فعىل مستوى الّترشيع واجلعل واملجعول فكلُّ األحكام اإلهلّية 
الّثابتُة حركَة  -بعد انتهاء عملية النَّسخ- ثابتة وال تغريٌّ فيها. أّما كيف تواجه األحكاُم 

الّزمن وحركة الّتطّور فهذا سيأيت بيانه إن شاء اهلل.

الّسؤال الّثالث: هل نستطيع أن نقول بأّن ما يلزم حالة واحدة يف زمان ومكان ألّي 	 
؟ شخٍص ويف أّي حالة هو الّثابت، وما دون ذلك هو املتغيِّ

سبق القول بأّن احلكم أّويّل وثانوّي، وأرجع فأقول: إّن كاّلً من احلكم األّويّل واحلكم 
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الّثانوي ثابٌت جعاًل وجمعوالً تبعًا لتقدير املوضوع، وكالمها مرّشعان من اهللa، وهناك 
أحكام ُنسخت)))، وهناك أحكام مطلقة، فكلٌّ من احلكم األّويّل واحلكم الّثانوّي مطلق 
له حكمه  األّويّل  فالعنوان  لعنوانه،  ع  وذاك مرشِّ لعنوانه،  ع  فهذا مرشِّ الّترشيع،  عامَل  يف 
الّثانوّي ويبقى مرتبطًا به، واملوضوع مأخوذ بنحو  الّثانوّي له حكمه  األّويّل، والعنوان 
تقدير الوجود، بمعنى أّنه كلَّام ُوجد هذا املوضوع خارجًا كلَّام ثبت له هذا احلكم فعاًل، 

فهو إذًا ثابت له يف عامَل الّترشيع.

منذ  ثابتًا  مكلَّف  كلِّ  عىل  احلّج  وجوب  كان  فمثاًل:  الفعلّية،  عامَل  ُيسّمى  عامَل  هناك 
املكلَّفني وجب عليه  احلّج من  استطاع  أّن من  هناك ترشيع  اهلل  أّنه يف علم  أي  األزل، 
ل الوجوب  احلّج، فهنا يوجد وجوب عىل مستوى الّترشيع، أي أّنه اعُترِب الوجوب وحتصَّ
االعتبارّي حّتى منذ األزل، وهذا ثابٌت وباٍق، ولكّن هذا الوجوب له مرحلة ثانية ُتسّمى 
ز، فإن مل يوجد هذا املكلَّف املستطيع فالّترشيع له ثابت أو ال؟  الفعلّية، أي الّتحقق والّتنجُّ
نعم.. الّترشيع له ثابت وموجوٌد يف عامَل الّترشيع، ولكن ما إن يوجد هذا املكلَّف ويصل 
إىل سّن الّتكليف وحتصل له االستطاعة، حتصل مرحلة جديدة يف احلكم ُتسّمى مرحلة 
الفعلّية، ويكون هذا خماَطبًا اآلن بأن يذهب إىل احلّج، فقبل أن يستطيع مل يكن خماَطبًا، أّما 

اآلن فقد جاءت املخاطبة، وهذه هي مرحلة الفعلّية.

ابت هو ما يلزم حالة واحدة؟
ّ
كان الّسؤال: هل الث

ألّن  حالة؛  لكّل  ليس  ال..  حالة؟  لكّل  هو  هل  الّثابت..  للحكم  جئُت  لو  فأقول: 
الفعلّية  مستوى  فعىل   ، معنيَّ وقت  يف  فعلّيته  يرفع  مزاِحم  له  حيصل  قد  الّثابت  احلكم 
ليس ثابتًا لكّل واحد، أّما عىل مستوى الّترشيع فهو ثابت لكّل واحد، فهناك مرحلتان: 
ثابتان يف  أهّنام  الّثانوّي يف نظري  األّويّل واحلكم  فعلّيٍة ومرحلة ترشيع، فاحلكم  مرحلة 

))) وكانت مؤّقتة عند اهللa، فمثاًل هذا احلكم له عرش سنوات وينتهي أمده، فهو مؤّقت من أصل جعله.
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مرحلة الّترشيع، غري أّن احلكم يف مرحلته الفعلّية قد يتغرّي وإن كان حكاًم أّولّيًا، فأكُل 
امليتِة احلراُم.. حينام أكون مضطرًا إليه فعاًل ال يكون حرامًا عيّل، وكذلك وجوب إزالة 
النجاسة ومل يبق من وقت صالة العرص إاّل مقدار صالة العرص أو مقدار ركعة واحدة، 

النجاسة. بإزالة  فعليًا  الصالة ولست خماطبًا خطابًا  فالواجب عيّل 

الّسؤال الّرابع: ملاذا هناك عنوان الّثابت واملتغيِّ يف الرّشيعة؟	 
ين عقيدة، ورشيعة، وأصول خلقّية فطرّية. جواب سامحة الّشيخ: الدِّ

الّذايت وواقعّيتها، وليست حماّلً العتبار، فهي ال  تقّررها  العقيدة جمموعة حقائق هلا 
تتأّثر باالعتبار، وال ترتفع باالعتبار، وال توضع باالعتبار. حتتاج إىل االعتبار، وال 

عملّية اجلعل ال متّس احلقائق)))، فهذه حقيقة ماّدّية موجودة اآلن)٢)، وأنت قلت أنا 
اعتربها غري موجودة، فهل يرتفع وجودها؟ طبعًا ال يرتفع وجودها. هل حيتاج وجودها 

إىل اعتبار؟ طبعًا ال حيتاج وجودها إىل اعتبار. 

فيها  يؤّثر  ال  حقيقة  فهي  خالقًا(،  للكون  )إّن  مثل  كذلك،  أيضًا  املعنوّية  احلقائق 
يكون  أاّل  وإّما  خالق  للكون  يكون  أن  فإّما  الوجود،  اعتبار  أو  العدم  اعتبار  االعتبار: 
أي  العدم،  ويف  الوجود  يف  نقاشها  يأيت  نقاشها؟  يأيت  أين  احلقائق  فهذه  خالق.  للكون 
إّما أن أنكرها أو أعرتف هبا، فهي قابلة  أهّنا تكون مّتصفة بالوجود أو مّتصفة بالعدم، 
لالعرتاف واإلنكار الّذهنّي والنّفيّس، وليست قابلة للّرفع أو الّتوقيت أو ما إىل ذلك، 

أبدًا. له خالق  أاّل يكون  وإّما  دائاًم،  له خالق  أن يكون  إّما  له خالق(،  )الكون  فقضية 

أيضًا النّبّوة، و)إنَّ بعث األنبياء هو احلّق()3)، فهذا إّما أن يكون حّقًا وإّما أن يكون 

))) احلقائق أعّم من املعنوّية واملاّدّية.
)٢) وأشار سامحته إىل املايكروفون.

)3) فمن لطف اهلل بعُث األنبياء، وحاجة البرش تقتيض بعث األنبياء، وغري ذلك من املخارج.
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واقعّية))).  كحقيقة  كاذبًا  يكون  أن  وإّما  واقعّية،  كحقيقة  صادقًا  يكون  أن  إّما  باطاًل، 
بشأهنا  ؤال  السُّ ُيطرح  الّتغرّي حتى  فيها  ُيتصّور  أن  يمكن  الّتغرّي وال  ها  يمسُّ فالعقيدة ال 
ة، فال موضوع للّسؤال عن الّتغرّي يف العقيدة لعدم قابلّية  ة أو غري متغريِّ هل العقيدة متغريِّ

للّتغرّي. العقيدة 

اإلنسان،  وبأخيه  بربِّه سبحانه،  اإلنسان وعالقاته:  مسائل  تعالج  فهي  الرّشيعة  أّما 
وبالّطبيعة. 

م إجاباهتا عن األوضاع املستجّدة بسبب حركة اإلنسان العقلّية  وعىل الرّشيعة أن تقدِّ
األوضاع  هذه  مع  تعامله  جيعل  بام  الّزمن،  امتداد  عىل  انتاجيَّته  واستمرار  واإلرادّية، 

إرادهتا. مع  منسجاًم  املختلفة 

نريد رشيعة تضبط عالقاتنا مع اهللa، تضبط عالقاتنا مع أنفسنا، تضبط عالقاتنا 
يف كّل أطرها، بحيث تكون عملّية الّضبط هذه منسجمة مع إرادة الرّشيعة التي هي من 
إرادة اهللa . فمن أجل أن تأيت حياتنا منسجمة يف خطِّها بالكامل مع إرادة اهلل، علينا 
أن نطلب رشيعة تعطينا األجوبة التي يفرزها الّتطّور احلضارّي والّتطّور الّزمنّي وما إىل 

ذلك.

ك. يف مسألة الرّشيعة عندي ثابت عندي متحرِّ

عندي ثابت وهو اإلنسان الذي ُوجد من أّول يوم وعنده قّوة إدراك، عنده مشاعر، 
عنده دوافع ماّدّية، عنده دوافع معنوّية، فاإلنسان اليوم يف نظرنا هو اإلنسان يف األمس 

 ، احليّسّّ العامَل  هو  فاخلارج  خارج،  وعاَلٌمٌ  واقع  عاَلٌم  لدينا  يوجد  حيث  طبعًا،  اخلارج  من  أعّم  الواقع   (((
والواقع هو كّل ما له حتّقق مستّقاًل عن ذهن اإلنسان، عن اعتبار اإلنسان، عن تصّور اإلنسان، عن وجود أو 
عدم وجود اإلنسان. فعدم اجتامع النقيضني واقع مع أّنه ليس له خارج طبعًا، أي أّنه ليس موجودًا يف العامل 

النقيضني. احليّسّ اخلارجّي، وال يوجد يشء متجّسد يسمى عدم اجتامع 
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رشعًا  يواَجه  أن  بدَّ  ال  ثابت  هو  وما  ثابت،  وهذا  األبعاد،  هذه  ولكّل  لفطرته  بالنِّسبة 
ثابتة. بأحكام 

التغريُّ احلضارّي، وأمثلة ذلك واضحة،  ر األوضاع بسبب  وعندي متغريِّ وهو تطوُّ
الّذهاب  املواصالت،  املصارف،  حركة  التجارّية،  احلركة  الصناعّية،  احلركة  منها: 
سيَّال  بشكل  مستجّدة  ومسائل  مسائل  خيلق  هذا  وكّل  القمر،  إىل  الّذهاب  املريخ،  إىل 

إجابات. إىل  حيتاج  وهذا  ومتدفِّق، 

ح لنا أن نطرح هذا الُسؤال: هل يف الرّشيعة متغريِّ أو ليس  هذا الّلون من الّتغرّي يصحِّ
؟ وإذا كان ليس فيها متغريِّ فكيف بنصوصها املحدودة تستطيع أن تلّبي حاجة  فيها متغريِّ
ؤال  ؟ فصار فرٌق بني ما هو عقيدة وما هو رشيعة يف صّحة طرح السُّ الّثابت وحاجة املتغريِّ

عن الّتغرّي بالنِّسبة للرّشيعة، وعدم صّحة طرحه بالنِّسبة للعقيدة.

الُسؤال اخلامس: ذكرتم عامل الّترشيع وعامل الفعلّية، فهل يوجد متغيِّ يف الرّشيعة يف 	 
عامل الّترشيع؟

وجوب،  فالوجوب  وضعه،  عن  الّترشيع  عامل  يف  ينقلُب  حكم  هناك  ليس  أّوالً: 
واحلرمة حرمة. الّصالة واجبة.. تبقى واجبة، والّربا حرام.. يبقى حرامًا، وقتل النّفس 
حرام.. يبقى قتل النّفس حرامًا، فكّل األحكام يف عامل الّترشيع -حتى األحكام الّثانوّية- 

بثباهتا.  حتتفظ 

وإذا كان هناك تغريُّ فهو يف عامل الفعلّية، أي يف أّنني هل أنا اآلن خماَطب هبذا احلكم 
فعلّية  عنّي  يرفع  يوجد سبٌب طارٌئ  أّنه  أو  الوجوب(؟  هذا  أو  احلرمة  )أي هبذه  فعاًل 
اخلطاب؟ ظريف الّطارئ ال خيرجني من ترشيع هذا احلكم ممّن رّشع له، أي ال خيرجني 
عىل  احلكم  هلذا  حّدًا  يضع  وال  احلرمة،  أو  الوجوب  حكم  من  الطارئ  الّظرف  هذا 
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مستوى الّترشيع، نعم.. لست خماَطبًا به فعاًل، هذا صحيح، فلست خماَطبًا بحرمة أكل 
امليتة يف حال االضطرار، ولست خماَطبًا بالّصوم مع الرّضر، ولست خماَطبًا بالفعل الفاليّن 

حني يسبِّب يل حرجًا، وهكذا. 

ثانيًا: هناك أحكاٌم غرُي معروفة يبعث الّتطّوُر الفقيَه عىل أن يلتفت إىل احلاجة إليها، 
احلالة  هلذه  احلكم  اكتشاف  هو  الفقيه  عند  حيصل  ما  الّتغرّي؟  هذا  جاء  أين  من  نسأل 
املستجّدة. فمثاًل الّصالة عىل القمر وعىل املريخ كيف؟ وما حكم املعامالت املرصفّية؟ 
أو الّتأمني عىل احلياة؟ أو بيع األعضاء مثاًل؟ هذه مسائل كانت غري مطروحة، ومل تكن 
الّسؤال عنها،  وبدأ  اآلن موضوع خارجّي  هلا  العامل، وصار  ذات موضوع خارجّي يف 

فمن هنا تتحّرك عقلّية الفقيه إىل أن يبحث عن أحكام هذه املسائل.

ثالثًا: هناك حكٌم يتغرّي موضوُعه خارجًا فيتغرّي احلكم، فاحلكم الذي ثبت ملوضوعه 
مل يتغرّي، بل هو ثابٌت له ما دام موضوعه. ومن األمثلة عىل ذلك:

مباح أو حمّرم ُيضطَّر إليه. فأكلك مباح، تأكل منه اآلن أو ال تأكل فهو مباح، لكن لو 
توّقفت حياتك عىل أن تأكل اآلن، كيف يكون احلكم؟ جيب عليك األكل. خرج احلكم 

من نوع اإلباحة إىل احلكم اإللزامّي )الوجوب(. 

احلياة عىل  واء يف اخلمر، وتوّقفت  الدَّ انحرص  باخلمر، لكن  تتداوى  أن  حيرم عليك 
يأيت  فهنا  احلياة،  ينقذ  الذي  العالج  التي تدخل يف  الرّضورة  بمقدار  الّتناول من اخلمر 
كالٌم بأن يرشب من اخلمر، ويأكل من امليتة ... فام الذي حصل؟ هل تغريَّ حكم حرمة 
اخلمر؟ ال. كان املوضوع هو اخلمر، واآلن املوضوع مخر مضّطر إليه، أو أكٌل تتوّقف عليه 
احلياة فهو مضّطر إليه، فهذا احلكم الثَّاين )أي: وجوب األكل( هو حكم ثبت ملوضوٍع 
هو غري موضوِع ما ثبت له حكم اإلباحة، فحكم اإلباحة باٍق عىل موضوعه، فام إن تنتِه 
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من أكل الّلقمة التي حتفظ حياتك ويرتفع رضرك ال جيب عليك أن تأكل، فاحلكم )أي: 
حكم وجوب األكل عند االضطرار( حكم له موضوعه اخلّاّص، وحكم إباحة األكل 
له موضوعه اآلخر )وهو عملّية األكل نفسها(. فهذا قد نطلق عليه بأنَّه تغريُّ يف احلكم، 
، أي: قل إّنه تغريُّ احلكم بتغريِّ املوضوع، وهذا  ًا حقيقّيًا؛ وإّنام تغرّي جمازيٌّ وهو ليس تغريُّ

أمر طبيعّي جدًا، فكّل موضوع له حكمه الذي يسانخه ويناسبه.

الشطرنج كام عند الّسّيد اإلمام اخلمينّيp: الشطرنج حرام، لكّن موضوع احلرمة 
به)))، فحينام  ى  املتلهَّ طرنج  الشَّ لعبة  إّنام هو  نفسه،  الشطرنج يف  ليس  الّسّيد اإلمام  عند 
يكتشف أّن املوضوع هو هذا )أي: إّن الشطرنج احلرام هو الشطرنج املتلّهى به وليس 
ذات الشطرنج(؛ فحينئٍذ عندما يكون شطرنج خاٍل من التلّهي، وفيه رّياضة فكرّية، فإّنه 

قد انخلق يل موضوع ثاٍن.

للتلّهي،  لعبة  أّنه  عنوان  الشطرنج  تعطي  كانت  واملامرسة  اخلارجّي  فالواقع  إذًا... 
الرتويض  »أي:  الرتوييّض  أو  الريايّض  الشطرنج  ولنسّمه  ثاٍن  موضوع  انخلق  ولكن 
الذهنّي«، فهذا موضوع ثاٍن. فذاك احلكم ثابت مل يتغريَّ )حكم حرمة الشطرنج(، وهذا 

ًا. يتعارضان. وهذا قد يسّمى متغريِّ ثان، فال  ثان من أجل موضوع  حكم 

النّجاسة  وإزالة  الّصالة  سابق(:  مثال  يف  مرَّ  )كام  أهّم(:  حكم  يزامحه  مهّم  )حكم 
عن املسجد، فلو كانت الّصالة يف أّول الوقت أو يف وسطه، فإزالة النّجاسة هنا تكون 
هي األهّم وُتقّدم عىل الصالة، ولكن حينام ال يكون قد بقي من الوقت إاّل مقدار أربع 
ركعات أو ركعة واحدة من صالة العرص فهنا ُتقّدم الصالة. فأين ذهب حكم وجوب 
يرتفع، ولكن هناك موضوع  الّترشيع مل  ارتفع؟ طبعًا يف عامل  النّجاسة فورًا؟ هل  إزالة 

))) مالحظة: مشهور الفقهاء قدياًم وحديثًا هو حرمة الشطرنج ُمطلقًا يف نفسه.
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ثاٍن، وهو موضوع إزالة نجاسٍة تزاحُم الّصالة األهّم)))، فينخلق بسبب حالة التَّزاحم 
. التغريُّ أيضًا يف  ثاٍن وينتفي موضوع احلكم األّول. وهذا يدخل  موضوع 

خيتلف أيضًا الّتطبيق للحكم الرّشعّي باختالف الّزمان فتنخلق حالة جديدة أيضًا، 
ولنأخذ أمثلة عىل ذلك: 

هرة: وهو لباس ينكره عليك املجتمع، وجيعلك حمّل مالحظة النّاس وحمّل  لباس الشُّ
اليوم لباس شهرة، ولكن بعد  الّلباس قد يكون  كالمهم ونقدهم، وتكون شاّذًا. فهذا 
زمن ال يكون لباس شهرة، فهل تغرّيت حرمة لباس الّشهرة؟ ال، مل تتغري ولكّن املوضوع 
تبّدل، فام هو حرام هو لباس الّشهرة، ولكنّه اليوم ليس لباس شهرة حتى يكون حرامًا. 

فهذا فاعلّية زمان.

الّتشبه بلباس الكّفار: فربطة العنق مثاًل عندما يقال إهّنا حرام ألهّنا تشبُّه بالكافر، فام 
دامت احلالة حالة تشّبه بالكافر تبقى احلرمة، ولكن ]إذا[ انتفى هذا املوضوع وصار هذا 
الّلباس ليس لباس الكّفار، بل لباس العامَل كّله، فهل تبقى احلرمة؟ ال، فهنا حصل تبّدل 

موضوع.

مان له أثره، فالنفقة تّتبع اإلمساك باملعروف)٢)،  نفقة الّزوجة واتساعها وضيقها: فالزَّ
رشعّي  حتديد  هناك  هل  ولكن  باملعروف،  اإلمساك  وحدات  من  وحدة  تكون  بحيث 
ثابت للنّفقة؟ بحيث يقول إّن هلا -مثاًل- يف اليوم رغيفني وهلا لباسها وما إىل ذلك؟ ال 
يوجد، فهنا اإلمساك باملعروف هو النفقة الواجبة، واملعروف ما هو؟ هو احلسن املتوافق 

عليه عند النّاس )احلسن وليس القبيح( فهذا معروف. 

تصيص  ُيسّمى  يشء  أساس  عىل  جوهنا  وخيرِّ واألهّم،  املهّم  تزاحم  عند  معاجلة  الفقهاء  عند  وتوجد   (((
طويل. رشح  إىل  حتتاج  مصطلحات  وهذه  ذلك،  إىل  وما  وحكومة 

يٌح بِإِْحَساٍن﴾. )٢)  لقوله تعاىل يف سورة البقرة، يف اآلية ٢٢9: ﴿َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِ
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اليوم يوجد مستوى نفقة يكلِّف يف الشهر -فَرضًا- مخسني دينارًا حسب املتعارف، 
ولكن يأيت زمن تكون النّفقة فيه تساوي -مثاًل- عرشين دينارًا، أو يأيت زمن تكون فيه 
ترج،  وقد  العرف  حسب  النّفقة  يف  تدخل  قد  أمور  وهناك  دينار،  ِمائة  تساوي  النّفقة 
فتحديد النّفقة هنا سيكون متغرّيًا، ولكن ذلك ليس لتغرّي يف احلكم وإّنام لتغرّيٍ فيام حيقق 

النّفقة. املعروف من 

 : أمثلة تطبيقّية أخرى عىل الّثابت واملتغيِّ

األحكام تكليفّية )كوجوب الصالة والصوم(، ووضعّية )كالّصّحة والفساد والّطهارة 
والنّجاسة والرشطّية واملانعّية(. 

)فيجب  الّتناسل،  بقاء عملّية  بالعبادات)))، وجوب  الّتكليُف  احلكِم  الّثابت يف  من 
تربّية  وجوب  األمن،  حفظ  وجوب  الّتناسل(،  عملّية  عىل  ُتبقي  أن  األجيال  كل  عىل 
الّتعّدي  الّزوجة، حرمة  الّدولة اإلسالمّية، اإلنفاق عىل  األوالد، وجوب حفظ حدود 
اجلاهل،  وتعليم  الّتبليغ  وجوب  حق،  غري  من  املؤمن  إيذاء  حرمة   ،i األنبياء عىل 

الّثابتة.  األحكام  من  جدًا  كبرية  وطائفة  احلدود،  إقامة  وامليتة،  اخلنزير  بيع  حرمة 

ر في الحكم الّتكليفّي:  من أمثلة المتغّيِ
املستحب لو تعّلق به نذر أو حلف كام سبق، املستحّب لو تعّلق به نذر طبعًا سيجب، 

لو تعّلق به حلف سيجب. 

املكروه لو نذر تركه صار حرامًا. 

املرور باملكان املغصوب مع االنحصار إلنقاذ غريق سيكون واجبًا إذا قلنا بوجوب 

عامَل  والّتغرّي -كام سبق- يف  للّتغرّي،  بعضهم  عند  تتعّرض  قد  أهّنا  الّثابتة سيأيت يف كالم  األحكام  ))) وهذه 
الّترشيع. عامل  يف  وليس  الفعلّية 
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املقّدمة، أو عىل األقّل سرتتفع احلرمة وسيكون مباحًا. 

وقت  بتضايق  سريتفع  احلكم  هذا  املسجد،  عن  النجاسة  إلزالة  املبادرة  وجوب 
الواجبة. الصالة 

ابت على مستوى الحكم الوضعّي: 
ّ
من أمثلة الث

صّحة البيع: حيث إّن البيع غري جائز يف وقت النداء، إاّل أّنه حتى يف وقت النّداء لصالة 
تكليفّية.  أّن هناك حرمة  البيع ويسّمونه صّحة وضعّية، رغم  فإهّنم يصّححون  اجلمعة 
فعىل كّل حال.. عىل مستوى احلكم الوضعّي فإهّنم يقولون بصّحة البيع وسائر املعامالت 

املحكوم بصحتها.
الّربا مثاًل، عدم الّتمّلك بالغصب والّسقة والقامر، فكّل هذه أحكام وضعّية  فساد 

ثابتة. 

ر في الحكم الوضعّي: من أمثلة المتغّيِ
الرّشط الّضمنّي: كخدمة الّزوجة يف بيت زوجها باملقدار املتعارف، طبعًا ليس هناك 
يف  متعارفًا  كان  الذي  الوقت  يف  لكن  زوجها،  تدم  أن  الّزوجة  عىل  جيب  يقول  حكم 
فالن،  ابن  زوجها  من  ستتزّوج  فالن  بنت  أّن  فلو  زوجها،  تدم  الّزوجة  أّن  املجتمع 
فالكّل يعرف أّن الزواج وراءه أن تدم الّزوجة زوجها باخلدمة املتعارفة، فهذا الرّشط 
غري موجود يف العقد -طبعًا تدمه أو ال تدمه فهذا أمر مباح بالنّسبة هلا-، فهل خدمتها 

هذه تكون رشطًا من رشوطه عليها ومن رشوطها عىل نفسها له؟

يف وقت من األوقات يكون املعروف واملعاش متامًا هو خدمة الّزوجة لزوجها حني 
يتم العقد يتّم وكأّنه يقول إّن عىل الّزوجة أن تقوم بخدمة زوجها حسب املتعارف، فهنا 

ال يمكن القول إّنه مل يشرتط عليها، ال.. الرشط موجوٌد.



28
يعة ر

ّ
ر في الش ابت والمتغَيّ

ّ
الث

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

نعم، ليس رشطًا رصحيًا ولكن هناك رشط ضمنّي. قد يأيت وقت ينتهي هذا لكثرة 
اشرتاط الزوجات عدم اخلدمة يف الوقت الذي كان متعارفًا فيه اخلدمة، فيأيت وقت يصبح 
عىل الّزوج هو أن يشرتط عىل الّزوجة خدمتها له، يف وقت يرتفع فيه هذا األمر وال يكون 
متعارفًا فيه أّن الّزوجة تدم زوجها فانتفى الرّشط الّضمنّي، فهذا حكم وضعي متغريِّ 

بتغريُّ الّزمان أو املكان.

الّسؤال الّسادس: بعد إعطاء هذه األمثلة الّتطبيقية -سامحة الّشيخ- هل يمكن أن 	 
؟  تبنيِّ لنا ملاذا ُبنيت الرّشيعة عىل هذه الّثنائّية من الّثابت واملتغيِّ

م، وهو أّن اإلسالم يف رشيعته يتكّفل ببيان األحكام للمكلَّفني  أظّن أّن اجلواب تقدَّ
كاإلدراك  الّتامة،  خصائصه  له  تقّدم  كام  واإلنسان  األرض.  يف  وجودهم  مدى  عىل 
واملشاعر والّدوافع املاّدّية واملعنوّية، هذه كّلها ال ينفّك عنها وال تنفّك عنه مادام إنسانًا، 
فاإلنسان هو إنسان بفطرته، عنده دافع األكل، دافع الرّشب، دافع اجلنس، دافع حّب 
الّتمّلك، حّب السيطرة ... فكّل هذا موجوٌد عنده. وله عالقاته االجتامعّية التي حتكمها 
 ،aهلل ومربوبّيتي  عبودّيتي  موقع  حيمكها   ،aاهلل مع  عالقات  وهناك  ثابتة،  موازين 
يكون  أن  من  بّد  ال  الّثابتة  العالقة  هذه  ينظِّم  فالذي  ثابت،  من  بّد  فال   ، يتغريَّ ال  وهذا 
ثابتًا، فالذي يلّبي حاجات اإلنسان بالقدر املجزي، واملتناسق، )أي: تلبية دوافع اإلنسان 
املاّدّية واملعنوّية بشكٍل متناسق وجمٍز ويضع اإلنسان عىل طريق كامله( هذا هل يتغرّي بتغرّي 
الّزمان؟ ال. هذه املعادلة ال تتغرّي بتغرّي الّزمان، األحكام ال بّد من أن تكفل املعادلة الّدقيقة 

بني هذه الّدوافع وطاقاهتا وأدوارها ووظائفها وما إىل ذلك، فهذا ثابٌت يف اإلنسان. 

هناك يف العالقة االجتامعّية حرّية فردّية وهناك مصلحة اجتامعّية، وهناك حدود هلذه 
الّزمان؟ ال، هناك ضوابط هلذه  بتغرّي  يتغرّي  احلرّية، فلك حرّيتك ويل حرّيتي، هل هذا 

احلرّية.
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حّق اإلنسان يف األمن، يف احلياة، يف املباحات العاّمة من أرض وماء وكأل ومعادن، 
وحّقه حاكاًم وحمكومًا هل يتغرّي اليوم عن غد؟ ال، ال يتغرّي. وهكذا، والدًا وولدًا، زوجًا 

وزوجة. فهناك عالقات ثابتة موجودة.

لطاقة  حدود  وموجود  اإلنسان،  حلياة  ثابت  هدف  وموجود  ثابتة  دوافع  موجود 
داخله  اإلنسان يف  هلذا    aإاّل اهلل يعلمها  معادالت وموازنات ال  اإلنسان، وموجود 
فاته وأبعاد وجوده، وبينه وبني اخلارج، فهذه الثوابت كّلها موجودة، فامذا تفعل  بني مؤلِّ

متحّركة؟ يوم  كّل  الرّشيعة  أجتعل  معها؟ 

وهناك فارق تكوينّي بني الّرجل واملرأة -مثاًل- بام مها رجل وامرأة، هذا الفارق له 
املرأة مل تتحّول إىل رجل يف طبيعتها، والّرجل ال يتحّول يف  الدائم يف كّل منهام،  تأثريه 

طبيعته إىل امرأة يف كّل أبعادها.

وكام أّن لإلنسان خصائصه الّثابتة، له ظروفه املتغرّية وحركته احلضارّية الّصاعدة التي 
يطرح تطّوُرها الكبرُي كثريًا من األسئلة املستجّدة عىل الرّشيعة، فالّصناعة تتقّدم، الّزراعة 
تتقّدم، املواصالت، الّطّب، إىل آخره، كّل ذلك يفرز ماذا؟ يفرز العديد من املسائل التي 
تتطّلب أجوبة رشعّية، فهل عىل الرّشيعة أن جتيب عىل هذه األسئلة أو ال؟ فأمام حاالت 
عّي. فهذا  متغرّية جدًا عليها أن تستجيب حلاجة هذه املستجّدات املتطّلبة للحكم الرشَّ
اجلانب يتطّلب من الرّشيعة مرونة ال ُتفِقُدها أصالتها، وقدرة مستمّرة عىل اإلجابة، لكن 

هل يتطّلب تغرّيًا يف احلالة الّترشيعية؟ ذاك أمر آخر. 

أسئلتك،  مرنة وقادرة عىل اإلجابة عىل  أن تكون  ماذا؟  الرّشيعة  أّن مسؤولّية  املهّم 
سعادة  إىل  املوصل  طريقك  عىل  وتضعك  كإنسان،  مصلحتك  تضمن  التي  اإلجابة 
الدنيا وسعادة اآلخرة، أّما أّن هذه املرونة تعني تغريُّ احلكم أو بال تغريُّ حكم، أّن ثوابت 
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يعة طبعًا حمدود، نصوص الرّشيعة مهام كثرت فهي حمدودة،  الرّشيعة كافية، )ثوابت الرشَّ
وحركة الّتطّور مستمّرة ومتسعة، فكيف تلّبي النصوص املحدودة حركة احلياة املمتّدة 
املتطّورة؟! هذا قد يأيت يف قضية معاجلات نذكر بعضها، وبعد ما طرح من أّن التغرّي هو 

يف عامل فعلّية احلكم وليس يف عامل ترشيع احلكم.

ه حمدود، ولكن الواقع مّتسع ومتغّي، 	  الّسؤال الّسابع: إّن النّّص بمقتىض ثباتِه وكمِّ
فكيف يكون يف قدرة هذا النّّص أن حيكم حركة الواقع ويمّدها بام حتتاجه من ترشيع؟ 

ليعالج موارد جزئّية وحوادث معّينة،  أو كثرٌي منها جاء  الرّشعّية بعضها  النّصوص 
وما  معنّي  ظرف  يف  هو  حالته  عن  خاّصًا  سؤاالً   gاإلمام عىل  الَسائل  يطرح  كأن 
وهناك  خاّصة،  وأسئلة  جزئّية  حوادث  معاجلة  تتكّفل  هكذا  نصوص  هناك  ذلك،  إىل 
عمومات ومطلقات، منها ما هي مطلقات لفظّية ومطلقات مقامّية كام يسّموهنا، هذه 
تعطي قواعد عاّمة ذات بعد بعيد وأفق واسع، هذه تدم جدًا حركة الّتطّور، يعني هذه 
من العنارص التي تعطي الرّشيعة اإلسالمّية القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة املستجّدة يف 

معّينة. حدود 

أن  املتضلِّع  الفقيه  يستطيع  هناك نصوص واردة يف موارد خاّصة -كام سبق- لكن 
احلكم  بمناسبات  يسّمى  ما  منها  األمور،  من  عدٍد  بمعونة  عاّمة،  كّلّيات  منها  يستفيد 
واملوضوع، وما يسّمى بمفهوم املوافقة وفحوى اخلطاب، ووسائل أخرى عقلّية وعرفّية. 

هناك العناوين الّثانوية التي طرحتها الرَشيعة، مثاًل: »ُرفع عن ُأّمتي ما ال يعلمون، ما 
اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه«)))، وكذلك عندنا قاعدة ال رضر وال رضار. هذه قواعد 

))) وهو حديث الرفع كام يف توحيد الّصدوق، ص3)3، وحتف العقول، ص50، عن رسول اهللe: »ُرفع 
عن أّمتي تسعة: اخلطأ ، و النسيان ، وما أكِرهوا عليه ، وما ال يطيقون ، وما ال يعلمون ، وما اضطّروا إليه ، و 

احلسد ، والطية ، والتفّكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة«.
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مفتوحة تعالج كثريًا من املسائل وتبّدالت املوضوعات واملستجدات.

وعندنا باب التزاحم، فعندي مثاًل حكم باحلرمة وحكم بالوجوب يتزامحان أحيانًا، 
كأن يكون عندي وجوب إنقاذ غريق مؤمن، وال يوجد طريٌق موصل لإلنقاذ إاّل أرض 
عندي  وليس  هنا  أفعل  ماذا  وجوب،  وعندي  حرمة  فعندي  اجتيازها،  حيرم  مغصوبة 
طريق ثان إلنقاذ الغريق؟ يأيت الفقيه هنا ليحّدد بعقلّيته الفقهّية طبعًا -وليس من عنده- 
إنقاذ الغريق  الفقهّية، وبقدرته االستنباطّية، فيتوّصل إىل أّن وجوب  العلمّية  وبوسائله 

أهّم -ألمّهّية متعلَّقه- من احلرمة بلحاظ متعلَّقها، فيقول جيب عليك إنقاذ الغريق.

مثال آخر: قتل املؤمن حرام. جيش إسالمّي اختطِف منه من اختطِف ُأرس من أرس، 
العدّو جعل املأسورين درعًا له يف األمام، هزيمة العدّو ال تتّم إاّل بقتل هؤالء املؤمنني، 
اجليش  هُيزم  أن  فإّما  العدّو،  هبم  ع  تدرَّ املؤمنني،  خرية  من  أشخاص  مخسة  افرضوا 
اإلسالمّي وينكس اإلسالم كسة كبرية جدًا تذهب بريح اإلسالم، أو أن يقتل اخلمسة 
ل إىل هزيمة اجليش الكافر! فهنا تزاحم: حرمة ووجوب، وجوب حفظ  املؤمنون للتوصُّ
اإلسالم ودرء اخلطر عن اإلسالم، هذا واجب، وحرام قتل املؤمن، هنا يأيت دور الفقيه 

ليقول لنا اقتلوا اخلمسة وانترصوا عىل العدّو الكافر، وديتهم من بيت املال.

إذًا فباب الّتزاحم أيضًا حيلُّ لنا بعض املشاكل. 

كام سبق: تغرّي يف املوضوع، فكثريًا ما حيدث تغرّي يف املوضوع، مثاًل: معروف باحلكم 
األّويّل أّن من ملك األرض ملك معدهنا، لو استخرج معادن من األرض التي يملكها 
فإّنه يملك هذه املعادن، فكاّم ملك األرض فإّنه يملك ما يف باطنها، هذا حكم ثابت، 
كانت القدرة عىل استخراج املعدن قدرة حمدودة بحيث جتعل املستخِرج غنّيًا إىل حدٍّ ما 

ة.  ولكن ال يؤثِّر عىل اآلخرين وعىل األمَّ
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ا اليوم فهناك رشكات تستطيع أن تستخرج معادن بلد بكامله، فهذه عندما تشرتي  أمَّ
حيدث؟  فامذا  ة  لألمَّ ملك  وهي  ة  األمَّ حتتاجها  التي  معادهنا  وتستخرج  ومتلكها  أرضًا 
النِّظام، فهنا عندي  ة.. يضطرب  ة! ويصري املال بيد قلَّة، فتفتقر األمَّ ينهدم اقتصاد األمَّ
ة، وعندي حكم يقول إّن هذا  مسألة وجوب حفظ النِّظام، ووجوب حفظ اقتصاد األمَّ
ة،  له أن يملك، فهنا حيدث تزاحم: متليكه املعادن معناه ماذا؟ معناه سقوط مصلحة األمَّ
التَّزاحم فينقذ يل املوقف، فيجعل احلاكم الرّشعّي موقفه،  ة، يأيت  واهندام مصلحة األمَّ

فيقول له: ال، ال متلك، ليس لك هذا! 

يف  خمتَلف  وحدودها)وهي  الرّشيعة  قبل  من  له  املعطاة  األمر  ويّل  صالحّيات  تأيت 
مقدارها(.

وعندنا ما يسّمى باألصول العملّية كأصل الرباءة مثاًل. 

فهذه كلُّها وسائل ملواجهة التغريُّ ومستجّدات التطّور يف أوضاع احلياة، وهذه متّثل 
عّدة بيد الفقيه يستطيع من خالهلا أن يواجه مستجّدات حركة التطّور.

 : من أسئلة الجمهور
هل يتحّول الكذب إىل حسن والّصدق إىل قبيح، فمثالً عندما ُيسأل عن شخص يريد 	 

قتله فهل الّصدق هنا يكون حمّرماً؟
واجب  الّصدق  الّثانوّي،  والعنوان  األّويّل  العنوان  يأيت  هنا  الّشيخ:  سامحة  جواب 
عيّل  جيب  أّنه  بني  املؤمن،  وإهالك  صدقي  بني  الّتزاحم  حالة  وتأيت  حرام،  والكذب 
الّصدق وبني أّنه حيرم عيّل أن ُأعني عىل قتل املؤمن، فصدقي يمثِّل إعانة عىل قتل املؤمن، 
تطغى عىل  هنا  واملفسدة  بشعة جدًا،  املؤمن حرمته  قتل  املعونة عىل  أّن  يأيت  أهّم؟  ام  أهيُّ
مصلحة الّصدق، فهنا ال يأيت الّصدق وإّنام يأيت الكذب. ثم إّن هذا عىل خالف العدل، 
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أي إذا كان يف الكذب ظلم فقتل املؤمن ظلمه أكرب.

سؤال يف نفس الّسياق -سامحة الّشيخ-، عندما ُيسأل الّشخص عن شخص آخر 	 
الغيبة هنا، فهل يف  البيانات الشخصّية احلقيقّية وترتفع  بّد من حتديد  الزواج فال  بفرض 

أيضاً؟ ومتغيات  ثوابت  والرذائل  والفضائل  األخالق 
هبا  ومربوطة  منشّدة  فطرّية  قَيم  واألخالق  ثابتة،  األخالق  الّشيخ:  سامحة  جواب 
النّفس، وأصل األخالق العدل، فاألخالق ال تتغرّي، هذه أصوٌل فطرّية من بناء فطرة 
األصول  هلذه  املراعية  األخالقّية  واألحكام  تتغرّي،  ال  فهي  اإلنسان  وكينونة  اإلنسان 

إىل ذلك.  الّتزاحم وما  فيها  يأيت  أّنه  إاّل  ثابتة،  تبقى  والقائمة عليها 

ما الّدليل عىل أّن الفقيه ُملزم باكتشاف حكم كلِّ مسألة مستجدة؟ 	 
جواب سامحة الّشيخ: طبعًا ما دام قادرًا فهو ملزم، فإذا تصّدى للمرجعّية أو احتاج 
النّاس إليه وإن مل يكن مرجعًا، واملراجع -فرضًا- ما التفتوا إىل هذا اجلانب، وهو ملتفت 
إىل مسألة من املسائل التي إذا مل جُيِب عليها يترّضر اإلسالم، فيجب عليه أن جييب عليها، 

أي عليه أن يبحث ويبذل وسعه ويستنفذ طاقته حتى يستنبط احلكم. 

إذًا؟ 	  الرّد  باب  فأين  النّاس،  إليها  حيتاج  التي  األجوبة  كّل  فيها  الرّشيعة  كانت  إذا 
إمامك«. تلقى  حتى  »أرجه   :g قوله

أن  يمكن  كان  إذا   ،gاإلمام وجود  ظرف  يف  ذاك  نعم..  الّشيخ:  سامحة  جواب 
الواقعّي.  احلكم  طلب  عىل  حُيمل 

حكم  هو  مثاًل  الصالة  وجوب  ظاهرّية،  أحكامًا  تسّمى  اآلن  عندنا  التي  األحكام 
، لكّن كثريًا من  واقعّي فإّننا نعلم يقينًا أّن اإلسالم فيه وجوب الّصالة فهو أمٌر واقعيٌّ
نفسه  الفقيه  أّن  أي  ظاهرّية،  أحكامًا  نسّميها  العملّية  الّرسائل  يف  املوجودة  األحكام 
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واملجتهد نفسه ال يستطيع أن جيزم لك أّن هذا هو حكم اهلل يف الواقعّي، لكنّه هو احلكم 
تّتبع هذا احلكم. أن  ر لك، أي حسب وظيفتك اآلن  املعذِّ

ما هو رأيكم سامحة الّشيخ يف مصطلح »منطقة الفراغ« يف الرّشيعة؟	 
جواب سامحة الّشيخ: األحكام الرّشعّية فيها ملِزم وفيها غري ملِزم، ملِزم بوجوب 
الفعل أو بوجوب الرّتك، فاحلرمة -مثاًل- حكم ملِزم، والوجوب حكم ملِزم، أّما منطقة 
الفراغ مساحتها  النّوع من احلكم وال متّس هذا احلكم. منطقة  الفراغ فهي خارج هذا 
األخّص  باملعنى  واملباح  واملكروه،  املستحّب  يشمل  الذي  األعّم  بمعناه  املباح  مساحة 

الذي هو عىل حدٍّ سواء بني أن أفعل أو ال أفعل. 

يف  تكون  الفراغ  ومنطقة  اقتضائّية،  غري  وإباحة  اقتضائّية  إباحة  ونه  يسمُّ ما  هناك 
د الّزوجات يف اإلسالم مباح، لكّن أصل الّترشيع له  اإلباحة غري االقتضائّية، فمثاًل تعدُّ
ع اإلسالم تعّدد الّزوجات، أّما أن أجلس اآلن  مقتضيه، هناك مصلحة اقتضت أن يرشِّ
أو أقف فهذه إباحة غري اقتضائّية، فهام عىل حدٍّ سواء إذا مل أكن مترّضرًا من اجللوس أو 
من الوقوف، أو كأن خيرج الشخص من بيتهم اآلن أو ال خيرج؟ فإذا مل يوجد موِجب 
آخر فهو طبعًا مباح له أن خيرج أو ال خيرج فهام عىل حّد سواء، ألّنه ليس وراءها مصلحة 

خاّصة، أي أّن ترشيعها ليس قائاًم عىل مصلحة خاّصة. 

فمنطقة الفراغ مساحتها مساحة املباح، والترّصف يف املباح ليس من مسؤولّية الفقيه، 
يعني األمر باملباح أو النّهي عن املباح ليس من وظائف الفقيه، بل من وظائف ويلِّ األمر 
-عندنا فقيه وعندنا ويّل أمر، فالفقيه بام هو ويّل أمر يمأل منطقة الفراغ، والفقيه بام هو 
فقيه يواجه املتغرّيات بالوسائل التي مّر ذكر بعضها-، فالّشهيد الصدرO -مثاًل- الذي 
يقول بمنطقة الفراغ ال يقترص يف مواجهة التغيري عىل منطقة الفراغ، فبام هو فقيه فإّن له 
وسائله األخرى التي جتعله يستنبط أحكامًا حلوادث مستجّدة من خالل وسائل أخرى، 
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أّما كونه ويّل أمر كأن يصبح أحدهم ويّل أمر، سواء قلنا فقيها أم غري فقيه -لو اعرتفنا 
له بوالية األمر-، فهذا يمأل منطقة الفراغ بأوامر والئّية، بأحكام والئّية، من أمٍر وهني، 
فيأيت مثاًل هلذا الذي يريد أن حييي األرض ذات املعدن الغزير ويستخرج معدهنا، فيقول 

له: ال، رغم أّن هذا مباح له، والنّاس مسّلطون عىل أمواهلم!

أّنه غري  إاّل  إنشاؤه حلاجة رضورّية  ُيراد  يقع يف وسط شارع  بيت  له  أّن شخصًا  أو 
أن  أن حيمله عىل  األمر  لويّل  يبيعه، كيف  أو ال  يبيعه  أن  له  مباح  فهو  بيعه،  موافق عىل 
يبيع؟ بأّي وجه؟ هذه هي منطقة الفراغ، يعني يكتشف الفقيه أّن الشارع املقّدس أعطى 
ويّل األمر إذنًا وصالحّية يف أن يمأل منطقة الفراغ بام حيافظ عىل مصلحة املسلمني، بام 
حيافظ عىل النّظام، بام حيافظ عىل كيان األّمة، فيأيت فقيه يقول له بِع بيتك، فهذا أمٌر بامذا؟ 
أمٌر بمباح، ألّن بيعه بيته وعدم بيعه بيته مباح أو ال؟ طبعًا مباح، فعندما يقول له بِع بيتك 

فهل أمره بواجب أم بمستحب أم أمره بحرام؟ أمره بمباح. 

ِطيُعوا 
َ
الفراغ عىل ﴿أ نظرية ملء  تعتمد  الطَّاعة )حيث  األمر واجب  أمر ويل  وأِلنَّ 

ْمِر ِمْنُكْم﴾ فهذا يأيت بالنِّسبة ملقام والية األمر( فهذا ويّل 
َ ْ
وِل ال

ُ
ِطيُعوا الَرُّسوَل وَأ

َ
اهلَل وَأ

أمٍر رشعّي سواء اشرتطنا الفقاهة أم مل نشرتط الفقاهة، أمرين بمباح، ومن خالل أمره 
يتوّجب عيّل ماذا؟ أن أمتثل، فهذا ملء ملنطقة الفراغ. 

الرسولe بحسب ما وصل إليه الفقهاء مارس دورين، دور تبليغ احلكم اإلهلّي 
الّثانوّي ملعاجلة حاالت  بالعنوان  الوالئّية، حيث أعطى أحكامًا والئّية  ودور األحكام 
طارئة، فترّصف ويّل األمر يف نظرّية منطقة الفراغ حمدود بالترّصف يف املباح، بأن يوجبه 
أو حيّرمه، يأمر به أو ينهى عنه، فينشأ وجوب عىل املخاطب أو تنشأ حرمة يف حّقه، هذا 

ملّخص موضوع منطقة الفراغ.
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ل وال تتغيَّ يف عامل التَّرشيع، أال ُيعّد نسخ 	  أحسنتم شيخنا. ذكرتم أنَّ األحكام ال تتبدَّ
ل يف عامل التَّرشيع؟ األحكام تغيُّ وتبدُّ

أصل  أنَّ  عىل  يقوم  النَّسخ  تغريًا،  ليس  والنَّسخ  نسخ،  ذاك  الّشيخ:  سامحة  جواب 
أنَّ  الذي كان مؤقتًا، إعالن  أمد احلكم  انتهاء  النَّسخ إعالن  احلكم كان حمدودًا مؤقتًا، 
وقته انتهى، أي أنَّ احلكم املؤقَّت عند اهلل كان مؤقتًا عند اهلل هبذا الوقت، النَّسخ يقول 
يل ماذا؟ يقول إنَّ هذا احلكم وصل وقته، فهو مؤقَّت من األصل وليس مفتوحًا، بينام 

مفتوحة. فهي أحكام  ثابتة  ا  أهنَّ نقول عنها  التي  األحكام 

حفظك اهلل سامحة الّشيخ، سؤايل: بالعنوان األّويّل لرّبام تأيت اإلباحة ولكّن املتفّكر 	 
قد يرى بعد ذلك أّنه قد حتدث مرّضة من استمرارية هذا العمل، وأرضب لذلك مثاًل: من 
يقوم بابتياع الفيزا اآلن وجيلب له مخسة عرش أو عرشين أو ثالثني عامالً بحّجة أّن هذا مباح، 

وبعد ذلك تساق يف الشارع وتنافس العاملة الوطنية. طبعًا هذه كارثة...
جواب سامحة الّشيخ: يأيت هنا تشخيص الفقيه، وعىل املكّلف أن يراجع فقيهه، فهنا 
حيدث أّن الفقيه يشّخص أّن ذلك مباح أن أجلب عاماًل وما إىل ذلك، لكن إذا توّلدت 
الفقيه ليشّخص أّن يف هذا مرّضة  العاّمة فيأيت هنا دور  من ذلك مرّضة ترّض باملصلحة 

وأهّنا أهّم فيوقفه.

هذا الّتشخيص قد يأيت من ويّل األمر الذي متتثل طاعته، وقد يأيت من أنظمة وضعّية، 	 
فكثي من القوانني التي تسّن اآلن هي ضمن أنظمة وضعّية، ولكّن املتعّقل يرى فعالً أّن 

خالفها سيأيت بكارثة...
جواب سامحة الّشيخ: حتى املقِلد هنا لو شّخص أّن هذا يرّض باملصلحة العاّمة، إذا 

وصل إىل قناعة بأّنه يرّض باملصلحة العاّمة فعليه أن يقف.

بارك اهلل بكم شيخنا، حفظكم اهلل، كيف يمّيز الفقيه بني احلكم الرّشعي واحلكم 	 
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للمعصومg؟ الوالئّي 
جواب سامحة الّشيخ: احلكم الوالئّي له موضوعه الّثانوّي وبارتفاعه ينتهي احلكم، 
فلو كان املوضوع الذي أمام الفقيه )أي املوضوع اخلارجّي( هو موضوع احلكم الّثانوّي 
لإلمامg فيتقّيد به )أي يتقّيد باحلكم الّثانوّي(، أّما لو ارتفع موضوع احلكم الثانوّي 

الذي جاء بشأنه حكم والئّي للنّبّيe أو اإلمامg، فريجع للحكم األّويّل.

كيف يميز الفقيه بني احلكمني؟ 	 
جواب سامحة الّشيخ: عيلَّ وعليك أن نكون فقيهني لنعرف ذلك.

مخس األرباح السنوّية هو حكم والئّي وليس حكم رشعّياً؟ 	 
جواب سامحة الّشيخ: هذا ليس معلومًا.

إذا كانت يل ملكة يف الّسياسة، وتشخييص أيّن ال أحتمل التعذيب الذي ينتابني من 	 
النّظام، بسبب ممارستي هلا، هل يعفيني خويف من عدم احتامل التعذيب لرتك ممارسة هذه 

امللكة مع رضورهتا؟
جواب سامحة الّشيخ: املطلوب للضعيف أن يبني نفسه.

كيف يتمّكن املستنبِط من معرفة الّثابت واملتغّي من مروّيات أهل البيتi ذات 	 
يتمّكن من هذه  أن  الدينّي  املثّقف  املشّخصة؟ وهل يستطيع  الوصايا  أو  املقتَضبة  اجُلمل 

الّثابت واملتغّي؟ املسؤولّية، أي: حتديد 
 ، يا إخوان، دقيق جدًا إىل أقىص حدٍّ الفقه فنٌّ دقيق جدًا  الّشيخ: فّن  جواب سامحة 
أنت تتصّور كبار الفقهاء املتضلِّعون جدًا حياِسبون بعضهم البعض حماسبة علمّية شديدة 
ناقدة بحيث توِجد نقاط ضعف عند هذا الفقيه العمالق، فهذا الفنُّ غري مطروح عند 

ف العادي أبدًا أبدًا. املثقَّ
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هل هذه املقولة صحيحة: وجود ثبات يف األهداف ومرونة يف الوسائل؟ ثبات يف 	 
الكّلّيات ومرونة يف اجلزئيات؟  ثبات يف  الفروع؟  األصول ومرونة يف 

جواب سامحة الّشيخ: مرونة تصل إىل نسف الكّلّيات غري مسموح هبا طبعًا، وعىل 
م، وال يطاع اهلل من حيث يعىص، فوسيلة  كّل حال: الوسائل فيها الواجب وفيها املحرَّ
م  توصلني إىل يشء حتى ولو كان واجبًا ال يمكن، إاّل بعد بيان أمّهّية الواجب عىل املحرَّ
ل إىل املباح بمحّرم، بل حتى إىل الواجب  وهذا هو باب الّتزاحم، لكن ال يمكن التوصُّ
بمحّرم، فهو أساسًا غري ممكن، إاّل يف احلالة التي يشّخص فيها الفقيه ذلك، كام يف حالة 
إنقاذ الغريق التي يراها الفقيه أهّم من حرمة عبور األرض املغصوبة، فاألمر راجع إىل 

الفقيه الذي يستطيع أن يشّخص األمّهّية، وأّن هذا أهّم من ذاك.

الثبات يف األصول املرونة يف الفروع: الفروع تتبع األصول، فالفرع الذي هيدم أصله 
فو مهدوم أصاًل، وال يصّح لفرع أن هيدم أصله، بل يأخذ رشعّيته من أصله.

بالنّسبة لربطة العنق هناك رأي يقول بأّنه قد متت ممارسة احلرمة يف البداية، ثّم صارت 	 
ممارسة عاّمة..

موضوع  يتخّلق  عاّمة  ممارسة  تصبح  أن  بعد  ثّم  حرام،  األّول  طبعًا  يخ:  الشَّ سامحة 
اجلديد. حكمه  ويأخذ  جديد 

بعض األحكام الّثابتة مربوطة بآيات من القرآن الكريم، كعدد الشهود يف الزنا، واليوم 	 
قد ال نحتاج إىل نفس عدد الشهود يف ظل توفر التكنلوجيا املتطورة كالتصوير وغيها.

الوسائل  العتامد  يذهب  الفقهاء  بعض  فإّن  البّينة  قضية  يف  الّشيخ:  سامحة  جواب 
اإلثباتّية العلمّية. افرتضوا رسقة -وما إىل ذلك- مثَبتة بوسائل علمّية يقينّية كالكامريات 
ا أقوى هذه أو البّينة؟ هذه تكون أقوى من البّينة، فيأخذ الفقيه هبا ألهّنا توّفر  وغريها، أهيُّ
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علاًم بل هي أكثر إثباتّية من قضية البّينة))).

ات احلضارّية؟ ففي البداية يرفضها ثّم 	  ين آخر من يقبل باملتغيِّ ملاذا يكون عامل الدِّ
القبول هبا. يضطر إىل 

جواب سامحة الّشيخ: طبعًا الّتغرّيات احلضارّية عىل نوعني، هناك تغرّيات حضارّية 
م  الدينّي، وال يوجد معمَّ بالنّظر  ينّي، وهناك تغرّيات حضارّية سلبّية  الدِّ بالنّظر  إجيابية 

واٍع يقف من الّتغرّيات احلضارّية اإلجيابّية موقفًا سلبيًا.
انية)٢)

ّ
الجلسة الث

الّرحيم،  الّرمحن  اهلل  بسم  الّرجيم،  الغوّي  الشيطان  من  العليم  الّسميع  باهلل  أعوذ 
وآله  حمّمد  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني  ربِّ  هلل  واحلمد 

ين. الدِّ يوم  قيام  إىل  أعدائهم  عىل  الّدائم  والّلعن  الّطاهرين،  الّطّيبني 

الّسؤال األّول: إّن قصور النّّص عن تلبية احتياجات الواقع فتح الباب للّتطوير يف 	 
نة، ونشأت نظرّيات مثل سدِّ الذرائع واملصالح املرسلة، فهل  أصول الفقه عند إخواننا السُّ

يف الفقه الشيعّي نظرّيات مشاهبة؟
عملّية االستنباط يف املذهب اجلعفرّي تعتمد العلم، وما يسّمى أيضًا بالعلمّي، فإّما 
نّص يف  كريمة هي  آية  كام يف  به  للعلم  مفيدًا  الرّشعي  للحكم  املثبِت  الدليل  يكون  أن 
حكم رشعّي معنّي، اآلية الكريمة من الناحية الّثبوتّية ال نقاش يف سندها فالقرآن الكريم 
مقطوع به ومتّيَقن به، فمن هذه الناحية تكون القضّية مفروغ عنها وال بحث للفقيه فيها، 
بعكس اخلرب فإّنه حيتاج إىل دراسة سنده، وهل صدر عن املعصوم g أو مل يصدر منه.

إذا كانت اآلية الكريمة وهي متيّقنة ممّا نزل به الوحي رصحية الّداللة يف مؤّداها الذي 

))) هذا بناء عىل عدم احتاملّية إمكان التزوير يف التصوير. )أرسة املجلة(
)٢) ُأقيمت: يوم اإلثنني 0) صفر ٤3٤)هـ، املوافق ٢٤ ديسمرب ٢)٢0م.
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يفيد حكاًم رشعّيًا معّينًا فهذا احلكم يكون معلومًا للفقيه فال توّقف يف األخذ به. ومن 
عّية ما يملك هذه املرتبة من الّثبوت، وإّنام النّص الذي يدّل عليه قد يكون  األحكام الرشَّ
ثبوته من ناحية الّسند ظنّّيًا، وداللة عىل مؤّداه ظنّّية، وقد يكون احلديث معلوم الصدور 
كاخلرب املتواتر، لكن داللة عىل مؤّداه ظنّّية، )والنتيجة تتبع أخس املقّدمات(، فهنا الفقيه 

يستفيد حكاًم رشعّيًا، ولكن ال جيزم أّنه صادر عن املعصومg، فام العالج؟

قطعّي  رشعّي  دليل  إىل  ينتهيان  هل  الداللة،  من  النّوع  وهذا  اخلرب،  من  النّوع  هذا 
إلينا هذا اخلرب  الذي أوصل  السند- هذا  ناحية  الّثقة -من  يعطيهام احلجّية أم ال؟ خرب 
هذا ال  ثقات  ثقات، وكوهنم  السند  هذا  كّل رجال  أّن  فوجد  اخلرب  هذا  الفقيه  فدرس 
يعطي علاًم بالصدور وإّنام يعطي ظنًّا بالصدور، وهذا الظّن الذي يورثه خرب الّثقة فهل 

إذا وجد متّت احلّجة))).  الّثقة؟  بأن آخذ خرب  يقول يل  يوجد دليل قطعّي 

أّنه  نعلم  القطعّي،  الدليل  وهو  منه  أقوى  دليل  بواسطة  االعتبار  أعطى  الّثقة  فخرب 
صدر من املعصومg إّما قوٌل أو تقريٌر بأّن خرب الّثقة حّجة، أي تأخذون به. فهنا يأخذ 

به الفقيه.

ومّرة  مدلوله،  يف  نّصًا  رصحيًا  يكون  مرة  فالدليل  الدليل،  ظاهر  من  املستفاد  الظّن 
املقصود  أن  فيه معنى منه ظاهر، وتوجد احتامالت  يكون ليس نصًا رصحيًا يف مدلوله 
باخلرب ليس ما هو املستفاد بحسب الظهور. هل هناك دليل قطعّي يقول يل إّن هذا الظاهر 
جيب أن ُترتِّب عليه األثر وهو حّجة؟ نعم يوجد دليالن قطعّيان، دليل يعطي خرب الّثقة 
احلّجّية من ناحية الّسند، ودليل قطعّي يعطي خرب الظهور احلّجّية من ناحية الّداللة، فهنا 
يتم للفقيه استنباطه املسألة من هذا اخلرب. وهذا ثبوت عىل املستوى العلمّي كام يسّمى، 
ظنٌّ معترب بالدليل القطعّي، وهذه هي طريقة الفقه اجلعفرّي، إّما أن ينتهي االستدالل 

))) وهذا ثبوت ليس عىل مستوى العلم وإّنام عىل املستوى العلمّي، بمعنى أّنه معطى اعتبارًا من خارجه.
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إىل العلم أو ينتهي إىل العلمّي.

أّما البناء عىل ظنٍّ غري معترب ومل يكن دليل قطعّي عىل اعتباره واألخذ به من ناحية 
الدليل- فهذا الظّن ال يؤخذ به وال يصح االعتامد عليه. رشعّية -فمع عدم وجود 

املرسلة  وباملصالح  وباالستحسان  بالقياس  يأخذون  فهم  الّسنّة  األخوة  مذهب  يف 
الرّشعّي. احلكم  استنباط  يف  نّة  والسُّ بالكتاب  ويأخذون  الذرائع،  وبسدِّ 

يأيت  األصل.  احلكم  من  املستنَبطة  العّلة  يف  واألصل  الفرع  بني  االستواء  القياس: 
ر فيه تفكريًا ملّيًا دقيقًا  احلكم الرّشعّي وهذا احلكم الرّشعّي يعمل الفقيه رأيه فيه، فيفكِّ
عت حرمته؟  ع هذا احلكم؟- فاخلمُر ملا رشِّ فيبحث عن العّلة وراء هذا احلكم -ملاذا رشَّ
فالفقيه  إلسكاره،  فيقول  الّشارب؟  للّطرف  ارتياح  إلعطاء  آخر؟  ألمٍر  أو  لغالئه  هل 
م احلكم وهذا هو األصل، والفرع هو حرمة  حيّدد العّلة وهذه ليست منصوصة)))، فيعمِّ
عّلته  مدار  يدور  احلكم  ألّن  حرام  مسكر  وكّل  حرام،  الفّقاع  إّن  فيقول:  مثاًل،  الفّقاع 

وجودًا وعدمًا، فام وجد فيه اإلسكار فقد وجدت فيه عّلة التحريم.

االستحسان: هو ما يستحسنه املجتهد يف حكم معني بعقله البرشّي. ويعرف كذلك 
بأّنه دليل يف نفس املجتهد وال يقدر عىل التعبري عنه، حالة حدسّية عنده)٢).

املصالح املرسلة: هي ما ال تستند إىل أصل كيّلّ أو جزئّي يف الرّشعّية.

واجبة  ملصلحة  يكون  ما  أي  مفسدة،  أو  ملصلحة  وسيلة  كان  ما  هي  الّذرائع:  سّد 
التحصيل فيجب، وما يكون طريقًا إىل مفسدة حمّرمة فيحرم. وليس أن يكون مقطوعًا 
كان  إذا  فيحرم  يوصل  أن  ويمكن  ذريعة  يكون  أن  يتصّور  ما  فكّل  مقّدمة،  يكون  بأن 
))) لنفرض أّن الرشيعة مل تقل إّن اخلمر حرام لكونه مسكرًا، وإّنام هذا الفقيه نفسه توّصل بحسب تدقيقه 

العّلة وراء هذا احلكم هي اإلسكار. أّن  املحتملة ورّجح  العلل  وتفكريه وحدسه واستعرض كّل 
)٢) هي دليل احلكم ينقدح يف نفسه ولكن ليس له املقدرة عن التعبري عنه.
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املصلحة. ملجّرد  فيجب،  الواجب  ذرائع  من  ذريعة  كان  وإذا  للمحّرم،  ذريعة 

ل إىل ظنٍّ بمقدار  الفقيه يتوصَّ أنَّ  نتيجة واحدة وهي  هذه الطرق األربعة جتتمع يف 
أّن هذا حكم رشعّي. باملِائة إىل  سبعني إىل ثامنني 

نسأل هذا الظّن هل ُأعترُب رشعًا، املعروف أّن الظّن يف نفِسه ليس حّجة رشعّية ﴿إِن 
﴾)سورة النجم: ٢٨). فالظّن يف نفِسه 

ً
َقِّ َشيْئا  ُيْغِن ِمَن الْ

َ
نَّ ل نَّ َوإِنَّ الظَّ  الظَّ

َّ
يَتَّبُِعوَن إِل

الّثاين  الّدليل  الظّن، وهذا  يثبت حّجية هذا  بّد من دليل رشعيٍّ  ليس حّجة رشعّية، ال 
إذا كان ظنًّا جاءت نفس املناقشة فال بّد من أن يكون دلياًل قطعّيًا، ولذلك يف املذهب 
السند وعىل حّجّية  ، بمعنى أن يقوم دليٌل قطعّي بحّجّية  إّما علٌم وإّما علميٌّ اجلعفرّي 

واملضمون. املدلول 

تقف  كانت  إذا  االستنباط  وسائل  من  وسيلة  أّي  ُتعتمد  ال  اجلعفري  املذهب  ففي 
وحّجّيته. اعتباره  عىل  قطعيٌّ  دليل  يقم  مل  الذي  الظّن  حّد  عند  باملجتهد 

ُحرَِّم 	  ِي 
َّ

ال َبْعَض  ُكم 
َ
ل ِحلَّ 

ُ
﴿َوِل إرسائيل:  لبني  املسيح  قول  إنَّ  الّثاين:  الّسؤال 

ْيُكْم﴾)))، وثبوت النَّسخ ضمن الرّشيعة الواحدة، ونسخ الرّشيعة لبعض ما يف رشيعة 
َ
َعل

عّي، فلامذا توّقف هذا التأثي  قبلها دليل عىل تأثي الّزمان والّتطور احلضارّي يف احلكم الرشَّ
يف زماننا؟

بعض  عىل  أثرًا  احلضارّي  الّتطّور  وحركة  واملكان  للّزمان  بأّن  إنكار  هناك  ليس 
األحكام؟  بعض  نسخ  تستلزم  هل  القضّية  هذه  ولكّن  األحكام، 

والنسخ معناه حمدودّية أمد احلكم، بحيث إّنه عند النّقطة الّزمانية املعّينة يرتفع احلكم 
فإذا كان  لو وجد احلكم يف اخلارج وتوّفرت رشوطه  هنائّيًا ويفقد كّل وجوده، وحتى 

))) سورة آل عمران: 50.
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حكاًم منسوخًا فهذا ال يعطي احلكم فاعلّية، بمعنى أّن احلكم انتهى وال وجود له.

ر الّزمان يستوجب دائاًم أن ترتفع األحكام؟ هل تطوُّ

لدينا يف الرّشيعة اإلسالمّية حساٌب حلركة الّزمان واختالف املكان، هناك أدّلة تعالج 
اجلانب الّثابت من حركة اإلنسان ووجوده وحياته، وهناك أدّلة لدهيا نظر بعيد يتامشى 

مع حركة املتطّور من حركة اإلنسان.

صحيح أّن الدليل ثابت قبل ألف وأربعاِمئة سنة، ولكّن هذا الدليل قد نظر إىل املدى 
الّزمنّي كّله، ومَحل مرونًة بحسب هذا النظر بام يغطي حاجة احلركة والتطور عىل طول 
الّزمان، وهذا تعويض عن النَّسخ فال حاجة للنَّسخ، وإذا قلنا حكم أّويّل وحكم ثانوّي 
الرّشيعة يرتفع، وإّنام احلكم الذي يستجّد موضوعه أو يصبح يف  فليس لدينا حكم يف 
م عليه، فهذا احلكم ال ينتهي وهو باق وكل ما هنالك أّن  حالة تزاحم مع حكم آخر يقدَّ

احلكم متغرّي. ويف حال رجع املوضوع إىل طبيعته األّولّية فاحلكُم األّويّل موجود))).

س يضُع ُحكاًم عىل موضوع معنّي وكام تسّمى بـ)القضّية احلقيقّية(،  فكون الّشارع املقدَّ
ر الوجود، بمعنى كّلام -مثاًل- وجد املكّلف املستطيع للحّج  ويأخذ فيها املوضوع مقدَّ
واملتوفِّر عىل رشوط احلّج ومع ارتفاع املوانع؛ كلَّام وجب عليه احلّج، فهذه عملّية وضع، 
وجعل، واعتبار، وتقنني، وترشيع، فهذه مرحلة. ويولد يشء ومهّي يسّمى جمعوالً؛ وهي 
قضّية كّلية وليس هلا وجود يف اخلارج وإّنام موجود يتصّوره العقل، وهو قضية تقول: 

كلَّام ُوجد مكلَّف واستطاع احلّج وجب عليه احلّج.

جعلّيًا  اعتبارّيًا،  تنسيبًا  موضوعه  إىل  احلكم  وتنسيب  جعل  عملّية  األوىل:  فاملرحلة 
ترّشعّيًا.  قانونّيًا، 

))) وبمعنى آخر هناك مراحل ثالث: وهي اجلعل للحكم الرشعّي، واملجعول، ومرحلة فعلّية احلكم.
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واملرحلة الّثانية: القضّية الكّلّية العاّمة وهي: كّلام قّدر وجود مكّلف يف اخلارج متوّفر 
عىل االستطاعة واملوانع منتفّية يف حّقه، كّلام وجب عليه احلّج.

مثال: ُوجد احلاّج سلامن يف اخلارج، وُوجدت عنده االستطاعة، ولكن استجّد أمر 
وهو قبل االستطاعة، فقبل البلوغ كانت القضية تقديرّية بالنسبة إليه، فلقد كان الوجوب 
رشعّي،  فعيّل  موضوع  اسمه  يشء  فيوجد  استطاعة،  عنده  وصار  بلغ  ولكنّه  تقديرّيًا. 
بمعنى أّن احلكم تنّجز فعاًل يف حّقه وصار خماطبًا باحلّج، فقبل االستطاعة كانت تنقصه 

مخسني دينار فلم يكن خماَطبًا باحلّج. فهذه مرحلة التنّجز ومرحلة الفعلّية.

مثال ذلك: قضية أّن رشب اخلمر حرام، فهذا اضّطر إىل اخلمر وانحرص دواءه فيه، 
فجاء عنوان أّن احلكم كان موضوعًا عىل ذات اخلمر، وعىل عنوان اخلمر أّنه حرام، ولكن 
اخلمر.   إىل  مضّطر  واملكلَّف  ومخر  مكلَّف  أمامي  وإّنام  ومخر،  مكلَّف  ليس  اآلن  أمامي 
فيأخذ حكم إباحة تناول اخلمر بقدر الرضورة. وحكم أّن اخلمر حرام هل انتهى؟ ال، 
بحرمة  خماَطبًا  وليس  احلرمة  يف  فعلّية  فال  مضّطرًا  دام  فام  فعلّيًا،  ليس  ولكنّه  ينتهي،  مل 

الّتناول، وإّنام عنده حكم إباحة وهذا يف مرحلة الفعلّية.

وأّما مرحلة اجلعل واملجعول فاحلكم )أّن اخلمر حرام( باٍق عىل حاله، فام إن يرتفع 
اضطراره فاحلكم األّويّل فعيّل يف حّقه.

بالنّسبة  رشعّية  أجوبة  بإعطاء  هلم  تسمح  الفقهاء  عند  الّطرق  من  عدد  فهناك 
للمستجّدات املختلفة يف خمتلف ميادين احلياة. واإلسالم بام توفَّر عليه من ترشيعات مل 

عاّمة.  وأدّلة  عاّمة  وقواعد  ترشيعات  يوِجد  قبله،  ساموّية  رسالة  عليها  تتوّفر 

الطبيعّي  االمتداد   iاألئمة وجود  امتّد  لو  وإّنه  املعصومة  اإلمامة  وضيق 
حلياهتم i سيقّدمون إجابات مغّطية حلركة احلياة بشكل كبري جّدًا وهي واقعّية جدًا. 
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منه. نفسها  حرمت  األّمة  أّن  اإلسالم  مسؤولّية  من  ليس  وهذا 

فاألئمةi لو عاشوا حياهتم الّطبيعّية ومارسوا دور اإلمامة كام أوجب اهللُ تبارك 
وتعاىل، فمستوى رشد األّمة والعلم الواسع لألّمة سيبلغ درجًة كبريًة جدًا تساعد عىل 
القضايا  فهم  عىل  عاليًة  قدرة  تعطي  بحيث  اآلن،  من  أكثر  عاليٍة  بدرجٍة  اإلسالم  فهم 

اإلسالمّية. الرّشيعة  من  املستجّدة 

الّسؤال الّثالث: نعلم أّن حّق الّترشيع باألصالة هلل وحده، فهل الدور الذي يقوم به 	 
الفقهاء عند تبديل حكِم مسألٍة يف موضوع من اإلباحة إىل احلرمة والعكس ترشيٌع منهم، 

بحيث ينايف حرص الّترشيع يف اهلل سبحانه وتعاىل؟
حّق الّترشيع باألصالة هللa وحده ال يشاركه فيه أحد، هو املالك وال مالك غريه، 
له حّق  من  فاملالك هو  باألصل هلل وحده،  إاّل  أحٍد  للّطاعة عىل  وبذلك ال حّق ألحٍد 
الّطاعة. أنت أجنبّي منّي وأنا أجنبّي منك خلقًا، فلم تلقني ومل أخلقك، فال متلكني وال 

أملكك، وال حّق يل أن أرّشع لك، وال حّق لك بالّترشيع يل.

ر، وما  والنّبّيe بام هو برش -وبغض النّظر عن النّبّوة- ليس له أن يقّدم أو أن يؤخِّ
مل يعَط الّرسولe حّق الّترشيع اجلزئّي من اهللa يف مساحة حمدودة وهي حتت علم 

اهللa فليس له حّق الّترشيع.

فالفقيه ليس له حّق الّترشيع ال باألصالة وال بالّتبع، فإذا كان الّرسولe له حّق 
الّترشيع اجلزئّي بالتبع)))، فالفقيه ال حّق له يف الّترشيع باألصالة ومل يؤذن من معصوم بأن 
عون- ، وإّنام عمله استنباط حكم رشعّي من مصادر الرّشيعة،  ع -فالفقهاء ال يرشِّ يرشِّ
الّدليل  بينهام، وهو حمكوم يف استنباطه التباع  ثانوّيًا ال فرق  أّولّيًا أو  وسواء كان حكاًم 

.aبمعنى بإذن من اهلل (((
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وال حّق له يف زيادة وال نقصان، ورأيه الّشخيص وعندّياته ال دخل له يف إثبات حكم 
رشعّي)))، ولذلك فإّن الفقهاء حيرتسون يف عملّية االستنباط بأن يفتِّش عن نفسه هل 
ميله هلذا الفهم يمكن أن يكون صادرًا من حّب، من بغض، من خوف، فرياقب نفسه 
من أجل أن يكون استنباطه احلكم الرّشعي ال مرجع له إاّل خوف اهلل وداللة الّدليل، 

ولذلك قالوا: )إّن الفقيَه عبُد الّدليل(.

وفهم 	  باالجتهاد  وسعًة  ضيقاً  الرّشيعة  يف  التغّي  مساحة  تتأّثر  هل  الّرابع:  الّسؤال 
الفقيه؟

بدايًة درجة فهم النّّص تؤّثر يف االستنباط، ثّم هناك نكات وقرائن عرفّية قد يستفاد 
النّصوص الواردة، فقد يأيت دليٌل يف قضّية خاّصة، فكيف استفيد  منها العموم لبعض 
منه حكاًم رشعّيًا عاّمًا أو كّلّيًا؟ هبذا املسّمى ال يكون، ولكن قد توجد قرائن ونكات يف 
دليل احلادثة اجلزئّية فلو اكتشفها الفقيه تعطيه فهاًم بعموم احلكم، فانكشاف هذه النّكات 
وهذه القرائن خيتلف من فقيه إىل آخر، وقد يكتشفها )ألِف( وال يكتشفها )باء(، وإن 

اكتشفاها معًا قد يوافق عىل كفايتها )ألِف( وقد ال يوافق عىل كفايتها )باء(.

)ألِف( الذي استفاد أّن هذا الدليل يف احلادثة املعّينة ال يريد القول أّن احلكم الرّشعّي 
يف هذه احلادثة املعينة فقط، وإّنام هناك حادثة متاثلها فيستطيع أن يستنبط منها قانونًا كّلّيًا، 
فهذا الفقيه سيكون أقدر عىل مواجهة املستجّدات من الفقيه الذي ذهب به الفهم أّن هذا 

الدليل خيّص هذه احلادثة.

من يأخذ بمناسبة احلكم واملوضوع؛ فبعض الفقهاء يأخذ هبا وبعضهم ال يأخذ هبا، 
فاآلخذ بمناسبات احلكم واملوضوع سيستنتج قاعدة كّلية دون صاحبه وهو أقدر عىل 
مواجهة املستجدات. مثال: »دم الّرعاف نجس« فاخلرب يتكّلم عن الّرعاف، الفقيه يقول 

))) قد تؤّثر عليه يف االستنباط من حيث ال يدري، وذاك يشء آخر.
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إّن العالقة بني النجاسة ودم الّرعاف ال دخل للّرعافّية فيه، فالنجاسة إّنام للدم وليست 
للدم بام هو رعاف.

أّن  يرى  الذي  فالفقيه  احلديث،  هذا  إاّل  الدم  نجاسة  يف  يوجد  ال  أّنه  افرتضنا  فلو 
املناسبة جلعل الّدم نجسًا هو كونه دمًا وليس كونه دم رعاف سيستنتج أّن كّل دٍم نجس، 
أّما الفقيه اآلخر الذي مل يذهب أّن املناسبة هي هذه، سيقول بأّن دم الّرعاف نجس، وال 
أقول أّن كّل دم نجس فليس لدّي دليل. فتختلف السعة بني الفقيه األّول والّثاين. األخذ 

بمفهوم املوافقة فينفتح الباب أمامه للكثري من القضايا بدرجٍة أكرب.

ويُل األمر ومسألة الوالية والتي تسمح لصاحبها أن يستنبط ما حيفظ النّظام اإلسالمّي 
هذه  ويغّطي  العام،  النّظام  عىل  واملحافظة  املسلمني،  ومصلحة  اإلسالمّية  واملصلحة 
يف  واليته  بأّن  الفقيه  يذهب  مّرة  األمر  فويّل  األخرى.  واملستجّدات  باألحكام  املساحة 
األمور احلسبّية)))، وهو يتيم فاقد للويّل واجلّد من األب، فهنا الفقيه -بام هو فقيه- ُيْعِمل 

واليته يف هذا الشأن يف حدود األمور احلسبّية.

مصلحة  عليها  تتوّقف  أمور  فهناك  هلا،  ويّل  ال  التي  اإلسالمّية  الّدولة  شؤون  ففي 
الّدولة والنّظام، وهذه األمور لو ُضّيعت لسقط النّظام بالكامل، ويتأّثر املسلمون تأّثرًا 
سلبّيًا جّدًا، فهنا يف األمور الرّضورّية والتي يقطع بأاّل يصّح إمهاهلا وليس هلا متولٍّ فُيعِمل 

واليته فيها.

الدائرة الّثانية وهي منطقة الفراغ -وهي أوسع- وهي منطقة أحكام اإلباحة باملعنى 

))) وهي األمور املستعجلة التي ال يصلح إمهاهلا، وهي مصالح مل يعنّي هلا الشارع املقّدس ولّيًا مثل األيتام 
واملساجد فهذه مصالح ال يرىض الشارع بتضييعها، فال يرىض بإمهال شأن املسجد وتضييع أمواله وال تضييع 

أموال اليتيم.
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الرتك  طرَفا  تعادل  فام  واملستحّب،  املكروه  تشمل  األعّم  باملعنى  واإلباحة  األعّم)))، 
والفعل فهو مباح، وترّجح فيه جانب الفعل ترّجحًا ال يوجبه فهو مستحّب ويدخل يف 
املباح باملعنى األعّم. وفعٌل تركه أوىل -الرتّجح مع تركه- فهو فعل مكروه وهو يدخل يف 
املباح باملعنى األعّم، فالوالية للفقيه يف حدود املباح يف املعنى األعّم، وأّما حرام يتحّول 
إىل مباح، أو واجب يرفع عنه الوجوب، فهناك طرق أخرى كالتزاحم التي خيرج احلكم 
فيها عن عنوانه األّويّل من الوجوب لعدم الوجوب فهذا العنوان ثانوّي، وهنا الكالم 
حول إعامل الوالية، فمّرة يكون يف األمور احلسبّية وأخرى يف منطقة الفراغ وهي أوسع 

من دائرة األمور احلسبّية.

فرّبام ال يكون األمُر رضورّيًا بدرجة عالية ولكن ال يوجد حكم إلزامٌي بالنّسبة إليه، 
ُيعِمل واليًة يف مقتىض مصلحة اإلسالم واملسلمني وإن مل يكن األمر ال يصّح  فالفقيه 
أّنه مباح ومن مصلحة  فبام  بأّنه ال يصح تضييعه،  تضييعه، وتضييعه هيِلك، وما علمنا 
اإلسالم واملسلمني فالفقيه يترّصف، فيوِجب ما هو مباح أو حيّرم ما هو مباح، فله هذه 

الوالية وهذه الوالية أوسع إطارًا.

اإلمام  هبا  يقول  التي  الوالية  وهي  االثنتني  من  أوسع  وهي  ثالثة  والية  وهناك 
ببعض  إاّل  الّترّصف  من  للمعصوم  بام  الّترّصف  حّق  الفقيه  ُتعطي  التي   pاخلمينّي
املوارد املعلوم أّن املعصوم خمتّص هبا كاجلهاد االبتدائّي كام هو عىل رأي بعض الفقهاء، 

.gاإلمام بإذن  إاّل  يكون  ال  االبتدائّي  االجتهاد  وأّن 

وبعضهم عندهم حتى يف مورد احلرام والواجب يأيت ترّصف الويّل الفقيه، وهذا جيعل 
لدينا اختالفًا يف مساحة املتغريِّ يف الرّشيعة ضيقًا وسعًة بحسب ما عليه اجتهاد املجتهد.

))) هناك إباحتان، املعنى األعّم واملعنى األخّص. ففي املعنى األخّص فيها يتساوى الفعل والرتك، وتسمى 
مرة اقتضائّية، وأخرى غري اقتضائّية.
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التي نسمع 	  الفراغ  الرّشيعة ومساحة  املتغيِّ يف  الّرابط بني  ما هو  الّسؤال اخلامس: 
عنها؟

وحرمة،  وجوب  من  إلزامّية  أحكام  عن  عبارة  الرّشيعة  إّن  تقول:  النظرّية  هذه 
باملعنى  املباح  املباح وهذا هو  بام يشمل  باملعنى األعّم  املباح  إلزامّية وهي  وأحكام غري 
ُيلزم باملباح، وإذا ألزم  إّنه ُأعطي لويّل األمر أن  األخّص أو مستحّبًا أو مكروهًا. يقول 
ك أو حّقي، ومن ناحية فعلّية  باملباح وجب)))، ولكن فعاًل هذا املباح صار واجبًا يف حقِّ
دليل رشعّي  بوجود  األمر  ُأعطي والية  بإباحة؛ ألّنه  أنا خماَطبًا بوجوب وليس  رصُت 

األمر. املكّلفني طاعته يف هذه  يوجب عىل  الذي 

فالنّبّيe له جنبتان: جنبة الّتبليغ، وجنبة والية األمر، فقد يأيت باحلكم مبلِّغًا عن 
اهللa )٢)، فكونه حاكاًم بام هو رسول، وجتب طاعته كام بّلغ وجتب طاعته فيام أمر وفيام 

هنى عنه بام هي أوامر والئّية.

الفقيه مبلِّغ واالستنباط يقوم مقام التبليغ، فالفتاوى تقوم مكان التبليغ وهلا حّجّيتها، 
والدليل الرّشعّي قام عىل حّجّية هذه الفتاوى مع اكتامل الرّشوط، وسواء ُأعطي يف دائرة 
األمور احلسبّية أو يف دائرة منطقة الفراغ أو يف دائرة الوالية العاّمة األعّم، فالّدليل قام 
عىل وجوب طاعته. ففي األمور احلسبّية إذا وجد الفقيه وغري الفقيه وهذا أمٌر رشعّي 
مة، فمن أوىل به؟ وإن جاز  حيتاج إىل ضبط األحكام واملصالح الرّشعية وأّي مصلحة مقدَّ
لثقات املؤمنني، ولكّن دور ثقات املؤمنني بعد الفقيه، فاألمور احلسبّية خيتّص هبا الفقيه.

))) وهو بأن يلزم املكلفني بأن يفعلوا املباح، واملباح يف مرحلة اجلعل واملجعول باقيًا عىل إباحته وال يستطيع 
تغرّيه.

)٢) هو مرسل وموصل فيجب طاعته يف تبليغيه، وقد يصدر أمر بنظام تسيري احلكم، ويدخل يف تدبري الّشأن 
العاّم من موقع كونه حاكاًم وليس من موقع كونه رسوالً مبّلغًا.
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بّد من  املصالح، وال  الفقيه وتقديره  بفقهه وإحاطته.  الفقيه  يملؤها  الفراغ  ومنطقة 
دليٍل يقوم عىل إعطاء الوالية يف هذا األمر، والوالية عىل متولٍّ عليه ال بّد من أن يطيع. 
فالفقيه أمامه حكم مباح، واملصلحة اإلسالمّية ومصلحة املسلمني وحفظ النّظام تقتيض 
أن يأخذ بصفة مستجّدة، فتجعله عند املكلَّفني واجبًا، فيأمر الفقيه به وبام أّنه فقيه جتب 
جيب  هذا  يقول  الذي  الفقيه  من  الوالئّي  احلكم  هبذا  املخاَطب  أنا  عيّل  فيجب  طاعته، 

عليك، وأن هذا حيرم عليك.

مثال: لدّي بيت، وبسبب عدم بيعي له تتأّثر مصلحة املسلمني كثريًا، فتحدث حوادث 
مرورّية كثرية، أو منطقة اسرتاتيجّية، فتترّضر مصلحة املسلمني، وأنا لست راضّيًا عن 
بيع البيت -ويل احلّق أاّل أبيع البيت، أنا مترّصف يف مايل، وأنا خمريَّ بني البيع و عدمه وهذا 
أمر مباح- ولّما يأيت حكم احلاكم الرّشعي فيقول يل: عليك أن تبيع بيتك، اإلباحة باقية 
أنا خماَطب وتتحّول اإلباحة يف  الفعلّية  الناحية  يف مرحلة اجلعل واملجعول، ولكن من 
حّقي اآلن إىل وجوب بيع البيت. فمنطقة الفراغ قابلت مستجّدًا من املستجّدات تقتيض 
مصلحة املسلمني، بأن يبيع عرشين أو أربعني شخصًا بيوهتم، بسبب احلاجة لشّق شارع 

وال بّد من أن يشّق، فرّبام ُتلغى مئات البيوت.

يوجد حكم  فليزرعها«، هل  أو  أخاه  فليمنحها  أرضاً  »إذا كان ألحدكم  آخر:  مثال 
رشعّي أّويل يقول أنت لديك أرض هل عليك أن متنحها أخاك؟ أو تزرعها؟ هي أريض 
وأنا حّر يف الترّصف فيها، أزرعها أم أبنيها أو أبيعها، واحلديث يقول »إذا كان ألحدكم 
أرضا فليمنحها أخاه أو فليزرعها«))) وهذا ليس حكاًم أّولّيًا وإّنام حكٌم والئٌي من معصوم 
يرى أّن املصلحة االقتصادّية للمسلمني يف ذلك الوقت تقتيض هذا األمر، وهو أّن أرضك 
له  كانت  »من  قال:  أّنه   eالنبي عن  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  العامة،  كتب  يف  اخلرب  هذا  مضمون  ورد   (((
أرض فليزرعها فإن مل يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال يؤاجرها«، مسند أمحد، ج3، 

اقتصادنا، ص)69. الصدر، يف كتاب  الشهيد  به  مثَّل  ص39٢، صحيح مسلم، ج5، ص9)، وقد 
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إّما أن متنحها ألخيك أو أن تزرعها، فقد خرج احلكم من اإلباحة إىل الوجوب.

أمرُي املؤمننيg يف عهده ملالك األشرت يقول بام مضمونه »امنع االحتكار، وحدد 
الّسعر بام ال جيحف للطرفني«)))، ليس هناك حكٌم أّويٌل هبذا األمر، وإّنام حكٌم والئٌي. 
فاحلكم األّويّل أّن النّاس مسلَّطون عىل أمواهلم، فلهم حّق فرصة انتظار غالء األسعار، 
البيع أو عدمه، ولكن تقتيض مصلحة املسلمني فيأيت حكم اإلمام املعصوم،  وهلم حّق 

وإذا ُأعطي هذا احلّق للفقيه جاء دوره بأن يلزم بعدم االحتكار وحتديد الّسعر.

وحرام،  واجب  منطقة  وليست  غريها،  دون  احلكم  يف  تبّدالً  تشهد  الفراغ  فمنطقة 
فاحلرام ال حّق له يف الترّصف فيه، واحلكم الواجب ال يستطيع مواجهته حتى بالعنوان 

الّثانوّي. 

صدر أمٌر من املعصوم بأاّل ُيمنع فضَل ماٍء أو كأٍل، لديك مساحة عشبّية كبرية وأكثر 
حكاًم  ليس  فهذا  اآلخرين،  من  متعنها  فال  حاجتك  من  أكثر  عينك  وماء  حاجتك  من 
دائاًم، وهذا ليس حكاًم أّولّيًا، وإّنام هو حكٌم والئّي يواجه ظرفًا خاّصًا متقضّيًا ملثل هذا 

احلكم)٢).

الثمرة قبل نضجها)3)، فالكالم عن  النّبّيe هنى عن بيع  أّن   gوعن الّصادق

))) ونّص احلديث »فامنع من االحتكار فإّن رسول اهللe منع منه ، وليكن البيع بيعًا سمحًا ، بموازين عدل 
وأسعار ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع«، هنج البالغة، ج3، ص00).

)٢) هذا منطقة فراغ.
)3) ففي الكايف، الكلينّي، ج5، ص75): عن احللبّي قال: »ُسئل أبو عبد اهللg عن رشاء النّخل والكرم 
والّثامر ثالث سنني أو أربع سنني قال: ال بأس به يقول: إن مل خيرج يف هذه السنة أخرج يف قابل، وإن اشرتيته 
يف سنة واحدة فال تشرته حتى يبلغ فإن اشرتيته ثالث سنني قبل أن يبلغ فال بأس، وُسئل عن الرجل يشرتي 
الّثمرة املساّمة من أرض فهلك ثمرة تلك األرض كلها ، فقال : قد اختصموا يف ذلك إىل رسول اهللe فكانوا 
يذكرون ذلك، فلاّم رآهم ال يدعون اخلصومة هناهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الّثمرة ومل حيرمه، ولكن فعل ذلك 

من أجل خصومتهم«.
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الّصادقg بأّن النّهي من النّبّيe بأّنه ليس حترياًم وإّنام إلهناء اخلصومة. هناك ظرف 
واختالفات،  خصومات  سبَّب  نضجها  قبل  الثمرة  بيع  وأّن  املسلمني  حياة  يف  استجّد 
هذا حكم مباح بأن أبيع الّثمرة قبل النّضج أو بعده، فجاء األمر بأّن هذا املباح يتوّقف؛ 
القتضاء الّظرف اخلاّص وهذا حكم والئّي، وهنا مّد ملنطقة الفراغ. فصار هناك عالقة 

بني املتغريِّ يف الرّشيعة ومساحة الفراغ يف الّترشيع.

الّسؤال الّسادس: ما هو الّرابط بني املتغيِّ يف الرّشيعة والتبّدل يف املوضوعات؟	 
اإلمام  عند  واملكان  مان  الزَّ  ،pاخلمينّي اإلمام  هبا  يأخذ  التي  النّظرية  هي  هذه 
اخلمينّي يؤثِّران يف األحكام الرّشعّية عن طريق الّتأثري عىل موضوعات احلكم الرّشعي، 
فكّل حكم رشعّي ثابت عىل موضوعه، فالّزمان واملكان ال يغريِّ أّي حكٍم يف نفسه، وال 
يزيد وال ينقص حكاًم، ولكّن احلكم يدور مدار وجود موضوعه، وارتفاع موضوعه، 
فإذا ارتفع املوضوع ارتفع احلكم من ناحية فعلّية، وإذا ُوجد املوضوع ُوجد احلكم من 

فعلّية))). ناحية 

الفرق بينه وبني منطقة الفراغ تبّدل املوضوع كام يمكن أن حيصل بموضوعات احلكم 
باإلباحة، يمكن أن حيصل يف موضوعات احلرمة والوجوب، فكام أّن احلكم باإلباحة 
يتبّدل إىل وجوب أو إىل حرمة بتبّدل موضوعه، فكذلك احلرام يتبّدل إىل حالل بتبّدل 

موضوعه، والواجب خيرج عن وجوبه بتبّدل موضوعه)٢).

بوجود  مربوط  احلكم  وهذا  ثانوّي-  -حكم  جديد  حكٌم  فنشأ  املوضوع  تغريَّ 

ع ليس حكاًم  ))) مرحلة اجلعل واملجعول ساملتان ال يتأّثر فيهام احلكم سواء كان حكاًم أّولّيًا أو ثانوّيًا، فاملرشَّ
. ولكن يف مرحلة  أّولّيًا وإّنام باإلضافة إىل احلكم الثانوّي. وكّل منهام حمتفظ بمرحلتّي اجلعل واملجعول الكيّلّ

ل احلكم. ل املوضوع يتبدَّ الفعلّية ما أن يتبدَّ
)٢) املباح رّبام يذهب للوجوب، والوجوب يمكن أن يذهب للمباح حسب تبّدل املوضوع. هذه هي نظرّية 

.pّاخلميني اإلمام 
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موضوعه، فمع انتهاء موضوعه انتهت فعلّيته. فالفقيه هنا أو ويّل األمر ليس من دوره 
تبديل  أو  أو وضع حكٍم مكان حكم،  تغّيري  أو  وليس من حّقه وْضع أحكاٍم جديدة، 
حكٍم مكان حكم، وإّنام دور الفقيه اكتشاف التبّدل يف املوضوع، وهل موضوع احلكم 
بالوجوب باٍق يف اخلارج أو احلالة اخلارجّية تبّدلت وسّببت تبّدالً يف املوضوع؟ أو أّن 
أو  الوجوب  هو  فاحلكم  تسّبب  مل  فإذا  ال؟  أو  املوضوع  يف  تبّدالً  سّببت  التطّور  حركة 
احلرمة فيام كان موضوعًا للحرمة، وأّما إذا كانت حركة التطور غرّيت اخلارج، فبدل أن 
يكون املوضوع موضوعًا للوجوب، انتهى ذلك املوضوع فجاء موضوٌع آخر فنكتشفه 
من الرّشيعة ويتناسب مع هذا املوضوع. فكّلام توّصل الفقيه إىل تبّدل يف املوضوع خارجًا 

كّلام كان عليه أن ينسب إليه حكمه الرّشعي املناسب الّثابت له يف الرّشيعة.

هلا  وصار  حرام  فامليتة  امليتة،  إىل  االضطرار  بموضوع  ثانوّي  موضوع  طروِء  عنَد 
ل يف املوضوع )هذه ميتة املكلف مضطر إليها(، واحلرمة موضوعة عىل  اضطرار فهنا تبدُّ
إليها فتبقى عىل ثبوهتا من ناحية فعلّية ومن ناحية  امليته غري املضّطر  امليته، فحرمة أكل 
أطّبق  فأنا  مباحه،  إليها  املضطر  امليتة  بأّن  الرّشيعة  ثاٍن يف  ولدينا حكم   ، الكيّلّ املجعول 

جديدًا. حكاًم  أعطى  املوضوع  فتبّدل  عنوانه،  لوجود  الّثاين  احلكم 

فيها  فاكتشفت  حفرهتا  أرض  لديك  املحياة.  األرض  وملكّية  املعدن  ملكّية  مثال: 
تطّور  ولكن  موجود،  حكم  وهذا  مباح  املعدن  وهذا  األرض،  ملكت  فأنت  معدن 
من  األرض  يف  ما  وتستخرج  بالكيلومرتات  أراض  تشرتي  رشكات  وصارت  الزمن 
خمازن ومتلكها سواء كانت رشكات أجنبّية أو حمّلّية، فصارت الثروة العاّمة التي حتتاجها 
فيتبّدل  جديد،  موضوع  لدينا  فينتج  أشخاص،  عرشة  يد  يف  األّمة  وحتتاجها  األجيال 

املعدن. يملك  ال  األرض  هذه  حميي  بأّن  احلكم 

مثال ثاٍن: يطرح أحد الفقهاء مثاالً وهو مواجهة الّدولة العباسّية، مل تكن مواجهتها 
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جائزة وهي مرّضة باإلسالم أبلغ الرضر؛ ملقتضيات التقّية للّظروف اخلّاّصة التي تعني 
فضعفت  تبّدل  املوضوع  هذا  ولكن  كّله،  له  وإذهابه  لإلسالم  حرق  فيها  املواجهة  أّن 
ال  التقّية؟  حكم  يبقى  فهل  عليها  االنتصار  وقدر  مواجهتها،  ويمكن  العباسّية  الدولة 

احلكم. يبقى 

اإلنسان من  الّتطّور احلضارّي يف حياة  الّزمان واملكان وحركة  ما حيدثه  فعىل ضوء 
هلا،  تابعة  فعلّية  ألحكام  واسع  باب  ينفتح  األحكام  موضوعات  عىل  خارجّي  تغيري 
عة مكاهنا،  واجلديد هنا فعلّية هذه األحكام وحلوهلا حمّل فعلّية أحكام أخرى ال أهّنا مرشَّ

كّلّيًا بال تغيري. وكلٌّ من احلكم األّويّل والّثانوّي ثابت جعاًل وجمعوالً 



 تأثير الّزمان والمكان
 في عملّية االستنباط

الّسّيد ياسين الّسّيد قاسم الموسوّي

ص:
َ

الملّخ
تصّدى الباحث يف هذه املقالة إىل إثبات أّن صدور النّّص الّشرعّي 
في زمان المعصوم ال يختّص بذلك الّزمان، بل هو قابل ألن يتفاعل 
مع الّزمان واملكان، ويتأّثر به تأّثرًا حمدودًا منضبطًا وفق القواعد املتينة 
الّرصينة لفهم النّّص، بل وللتطبيق عىل املوضوعات أيضًا؛ مستداّلً 
مع  الرّشيفة  النّصوص  نفس  من  به  االستدالل  يمكن  بام  ذلك  عىل 

بيان الّتقريب يف ذلك، ومستعينًا بكالم العلامء يف ذلك.
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المقّدمة
ثّمة تفاوت بني زمن صدور األحكام، وبني عرصنا احلارض علمّيًا وفكرّيًا وثقافّيًا، 
ال  وهذا  للبرشّية،  الرّتاكمّي  الّتكاميّل  الّسري  يقتضيه  وأمٌر  بالوجدان،  ثابتٌة  سنٌّة  وهي 
خالف فيه، لكن الّسؤال هنا: مع هذا الّتغرّي هل تبقى األحكام الرّشعية ثابتة أم تتغرّي؟

العيش،  يف  بالبدائّية  يّتسم  زماٍن  يف  الّصادرة  األحكام  تبقى  هل  أخرى:  وبعبارة 
واألّولّية يف نمط الّتفكري، والّتديّن يف املستوى الّثقايّف، والبساطة يف أسلوب احلياة، هل 
ع أساليب احلياة وتقّدمها، وتعّدد أنامط الّتفكري، ورقّي  تبقى ثابتة هلذا الّزمان حيث تنوُّ

ال؟  أم  الّتقنّي  والّتطّور  الّثقايّف،  املستوى 

أبا عبد اهللg عن احلالل  قال: سألت  زرارة،  ما ورد يف صحيحة  وما هو معنى 
ٍد حالٌل إىل يوِم الِقيامِة، وَحراُمه َحراٌم إىل يوِم القيامة، ال يكون  واحلرام فقال: »َحالُل حممَّ
غيه وال جييء غيه«)))؟ وكيف يمكن الّتوفيق بينه وبني روايات أخرى تغرّي فيها احلكم 
وا  بتغريُّ الّزمان، ومنه ما ورد أّنه ُسئل أمري املؤمننيg عن قول رسول اهللe: »غيِّ
ا اآلن وقد  ، فأمَّ ين ُقلٌّ يب وال َتشبَُّهوا باليهود«، فقالg: »إّنام قالe ذلك والدِّ الشَّ

َب بِِجرانِِه فاْمُرىء وما اْخَتاَر«)٢)؟ َسَع نَِطاُقه ورَضَ اتَّ

ال  مظروفني  كوهنام  -بلحاظ  واملكان  الّزمان  تأثري  يف  وإثباتًا  ثبوتًا  البحث  وحملُّ 
ظرفني)3)- عىل األحكام الرّشعّية، وعىل موضوعاهتا، وعىل فهم املستنبِط للنّّص الرّشعّي، 
وهل ألساليب احلياة واملوروث الثقايّف والّظرف االجتامعّي واملستوى الفكرّي والّتقّدم 
احلضارّي تأثريًا عىل فهم الفقيه واستنباطه لتلك األحكام من نصوٍص صدرت يف عرٍص 

لت بعض موضوعاهتا؟ وما هي األدّلة عىل ذلك؟ ما وتبدَّ
))) الكايف، الكلينّي، ج)، ص5٨، ح 9). بحار األنوار، املجليّس، ج٢، ص٢60.

)٢) هنج البالغة، احلكمة 7).
)3) سيأيت بيان ذلك تفصياًل.



57

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

الّسّيد ياسين الّسّيد قاسم الموسوّي

يف مقام اجلواب عىل هذه األسئلة ال بّد من أن نقول:

تأثي  أو  )مدخلّية  وهو  بعنوانه  مستحَدٌث  بحث  وهو   ، ومهمٌّ حّساس  البحث  هذا 
الّزمان واملكان يف عملّية االستنباط( ومل يتبلور بكلِّ حيثّياته بعد)))، نعم، تناثرْت كلامٌت 
حوله يف طّيات أبحاث الفقهاء قدياًم وحديثًا، وأكثرها بصورة غري مبارشة، ومع ذلك، 
ومع ندرهتا واختصارها نالحظ عدم وحدة موضوعها؛ لذا يلزم أن ننّقح ما وقع حماّلً 
للنّزاع فيه أّوالً؛ ليّتضح املراد الواقعّي هبذا العنوان، ثّم نبسط اجلواب عن سؤال البحث، 

وقبل هذا وذاك ال بّد من الّتذكري بأمور.

يع اإلسالمّي أصوٌل في الّتشر
الّترشيع  يف  أصوٍل  عىل  والّتأكيد  الّتذكري  من  بّد  ال  البحث  غامر  يف  اخلوض  قبل 
اإلسالمّي ينبغي أخذها بعني االعتبار حني نبحث عن مدى ثبات األحكام الرّشعية أو 

تغرّيها:

ع هو اهلل تعالى ن والمشّرِ األمر األّول: إّن المقّنِ
الّتوحيد يف الّترشيع، هو أحد أقسام الّتوحيد، وقد ثبت يف حمّله أّن من له حّق الّتكوين 
له حّق الّترشيع، وأّن اخلالق سبحانه هو من له حّق الّترشيع بالّذات وله الوالية الّترشيعّية 
 هللِ 

ّ
دون غريه، وقد رّصحْت بذلك اآليات القرآنية ومنها قوله تعاىل: ﴿إِِن اُلْكُم إِل

ُمون﴾)يوسف: ٤0)؛ 
َ
َثَ انلّاِس ل َيْعل

ْ
ك

َ
يُن الَقيُِّم َولِكنَّ أ  إِيّاهُ ذلَِك ادلِّ

ّ
 َتْعُبُدوا إِل

ّ
ل

َ
َمَر أ

َ
أ

ِيَن ل يَرُْجوَن لِقاَءنَا 
ّ

حيث حرصت اآلية الّترشيع بهa ، ومنها قوله تعاىل: ﴿قاَل ال
 

ّ
تَّبُِع إِل

َ
ُ ِمْن تِلقاءِ َنْفيس إِْن أ

َ
ل بَدِّ

ُ
ْن أ

َ
ْل َما يَُكوُن ِل أ

ُ
ُ ق

ْ
ل و بَدِّ

َ
ِت بُِقرآٍن َغْيِ هذا أ

ْ
ائ

 إِْن َعَصْيُت َربِّ َعذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾)يونس: 5))، حيث بّينت أّن 
ُ

خاف
َ
 أ

ّ
َّ إِن ما يُوىح إِلَ

مجعته  فيام  نظرّيته  عىل  الوقوف  ويمكن   ،Sاخلمينّي اإلمام  احلارض  عرصنا  يف  النّظرّية  هذه  طرح  نعم،   (((
الشهيد  والّسّيد  ومكان(،  زمان  فقه  شناسى  مآخذ  )جممعه  عنوان  حتت   Sاخلمينّي اإلمام  آثار  نرش  مؤسسة 

حيثّياهتا. بكّل  متبلورة  غري  بقيت  ذلك  مع  لكنّها  سنبنّي-  -كام  اقتصادنا  كتابه  يف  خصوصًا   Sالصدر
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ع يف طوله  ع يف عرض ترشيع اهلل سبحانه، نعم يمكن أن يرشِّ النَّبّيe ال يمكن أن يرشِّ
وامتداده وبإذنه.

ين وخاتمّية الّنبّوة وعالمّية الّرسالة اني: إكمال الّدِ
ّ
األمر الث

اهللِ  ِعْنَد  يَن  ادلِّ ﴿إِنَّ  ُينسخ:  لن  اإلسالمّي  ين  الدِّ أّن  القرآنّية  اآليات  ظاهر 
ُكْم دِيَنُكْم﴾)املائدة: 3)، 

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َوَْم أ ُم﴾ )آل عمران: 9))، ورصحيها أّن اهلل قد أكمله: ﴿الْ

َ
ِْسل

ْ
ال

 eٍء﴾)األنعام: 3٨)، وقد بّينْت أّن النّبّي ِكَتاِب ِمن َشْ
ْ
ال رَّْطَنا ِف 

َ
ف ا  وقوله تعاىل: ﴿مَّ

وََخاَتَم  اهللِ  َرُسوَل  ِكْن 
َ
َول رَِجالُِكْم  ِمْن  َحٍد 

َ
أ بَا 

َ
أ ٌد  ُمَمَّ َكَن  األنبياء: ﴿َما  هو خاتم 

وال  الّرساالت،  خامتة  هي  رسالته  أّن  وبالّروايات  هبا  وثبت   ،(٤0 انلَّبِيِّنَي﴾)األحزاب: 
ة بعده وال رسالة بعدها، فهي إىل كّل زمان ومكان إىل قيام الّساعة، وهو مفاد اآلية  نبوَّ
أن تكون أحكام  ٢٨)، ومقتىض ذلك  لِلنَّاِس﴾)سبأ:  ًة 

َّ
َكف  

َّ
إِل َناَك 

ْ
ْرَسل

َ
أ الكريمة: ﴿َوَما 

الّساعة. قيام  إىل  ومكان  زمان  لكّل  وشاملة  عاّمة  الّرسالة  هذه 

يع الّصالح الث: الّتشر
ّ
األمر الث

ٍع أو مقنٍِّن يسعى ألن تكون ترشيعاته، وقوانينه، واقعّية ال مثالّية، ودائمّية  إّن أّي مرشِّ
ع هلم، وطبيعة احلياة البرشّية  ال مؤّقتة، وتاّمة ال ناقصة، هلذا ال يمكنه إغفال طبيعة املرشَّ
ع اإلسالمّي أوىل من غريه يف ذلك، وإّننا نعتقد أّن األحكام  وتغرّياهتا وحتّوالهتا، واملرشِّ
اإلهلّية نابعة من مصالح ومفاسد واقعّية وفقًا لعلم اهلل تعاىل وحكمته، وليست أحكامًا 
مع  متناغمة  جيعلها  ما  والعمق  واملرونة  الّشمولّية  من  هلا  ونجد  اعتباطّية،  أو  جزافّية 
الفطرة اإلنسانّية ومنجسمة مع تغرّيات أحوال اإلنسان احلياتّية مع ثبات أصوهلا بصورة 
إعجازّية، وقد ورد يف الّرواية الرّشيفة: »كّل يشء يف كتاب اهلل وسنّة نبّيهe«))). ويف 
رواية مّحاد: »ما من يشء إاّل وفيه كتاب أو سنّة«، وما ورد من أّنه »ما من واقعة إاّل وهلل 
فيها حكم« واحد، وكون األحكام صادرة يف زمان ال يعني كوهنا صدرت لذلك الّزمان 

))) أصول الكايف، الكلينّي، ج)، ص6٢، ح0).
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الّسّيد ياسين الّسّيد قاسم الموسوّي

ومل تلحظ غري ظروفه ومالبساته.

األحكام  تغرّي  فيها  نتصّور  التي  املساحة  هي  ما  نقول:  األصول  هذه  اتضحت  إذا 
واملكان؟ بالّزمان  رًا  تأثُّ الرّشعّية 

زاع ير محّل الّنِ تحر
يمأله  وما  احلركة،  مقدار  -أعني  الفلسفّي  معنامها  هنا  واملكان  بالّزمان  املراد  ليس 
اجلسم-، وال معنامها الّلغوّي -أعني الوقت واملحّل-؛ ألهّنام هبذا املعنى أمران تكوينّيان 
ر تأثريمها عىل األحكام وفهم النّصوص، بل املقصود ما يقع يف الّزمان واملكان  ال ُيتصوَّ
احلاكمة  اجلديدة  والعالقات  احلياة  أساليب  تغرّي  املوضوعّي من  الواقع  وخصوصّيات 
املتغرّية يف فرتة زمنّية معّينة،  واملستوى املعريّف والّثقايّف وأدواهتا، واملالبسات اخلارجّية 
د، التي تتغرّي بسببها بعض حيثّيات املوضوعات اخلارجّية، وقيودها  ووضع مكاين حمدَّ
الّدخيلة يف تغرّي النّظرة هلا، وتغرّي أحكامها، أو ُتستحَدث بسببها حاجات ورضورات 
مل تكن موجودة يف األزمنة الّسابقة، وهو من تسمية املحال وإرادة احلال، أو من تسمية 

الَشء باسم الزمه، أو من الكناية.

ين الواصل إلينا -ال  ر من تأثرٍي للّزمان واملكان عىل الدِّ وإّن مركز البحث فيام ُيتصوَّ
ين املبلَّغ- يف ثالث جهات:  ين الواقعّي وال الدِّ الدِّ

تأثري الَزمان واملكان يف األحكام الرّشعّية.

تأثري الّزمان واملكان يف موضوعات األحكام.

ينّية. تأثري الّزمان واملكان يف فهم النّصوص الدِّ

وحترير حمّل النّزاع فيها:

أّوالً: أّما تأثري الّزمان واملكان يف األحكام فنقطة اخلالف فيها هي األحكام النّظرّية ال 
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الرّضورّية القطعّية)))، أي ما وقع حماّلً للبحث واملناقشة هي األحكام التي تتلف فيها 
أنظار الفقهاء ال الواضحة البدهيّية املتفق عليها)٢)، والواقعّية ال الّظاهرّية، أي ما مل يؤخذ 
الّسلطانّية،  الوالئّية  ال  الّتبليغّية  واألحكام  ذلك،  فيه  ُأخذ  ما  ال  الّشّك،  موضوعها  يف 
أي العاّمة الّثابتة ال اخلّاّصة واملؤّقتة بحسب املصلحة التي يراها اإلمام يف زماٍن ما، كام 
»وضع  قاال:  مجيعًا   hعنهام وزرارة  مسلم  بن  حمّمد  عن  صحيح  بسند  الكلينّي  روى 
أمي املؤمننيg عىل اخليل العتاق الّراعية يف كّل فرس يف كّل عام دينارين، وجعل عىل 
الرباذين دينارًا«)3)، بينام تذكر الروايات الّصحيحة األخرى -وعليه فتاوى الفقهاء- أّن 
األعيان التي تتعّلق هبا الّزكاة هي أمور أخرى غري هذين األمرين وهي األنعام الّثالثة: 
أّنه حكم والئيٌّ مؤقَّت حني رأى  الّرواية عىل  اإلبل، والبقر، والغنم، ولذا حُتمل هذه 
الّزكاة يف أعيان أخرى.  آنذاك حيتاج إلخراج  الفقر  الّسيطرة عىل  أّن   gأمري املؤمنني
واألحكام األّولّية ال الّثانوّية، أي التي ترتّتب عىل موضوعاهتا بعناوينها فقط بدون أّي 
قيد آخر، ال التي ترتّتب عىل موضوعاهتا ال بعناوينها بل بعناوين أخرى طارئة كالرضر 
واحلرج وغريمها، إذ فكرهتا األساس هي الّتغرّي بسبب تلك العناوين الطارئة، كام تفيد 
ه ملَِن اضُطّر إليه«)٤)، ومثاله  م اهللُ إاّل وقد أحلَّ الروايات يف االضطرار: »ليس يشء ممَّا حرَّ

))) حمراب الّتقوى والفضيلة، آية اهلل الشيخ عيسى أمحد قاسمB، ج٢، ص )٤٢.
ر عن حالٍة واحدة هو  )٢) وقد أشار ابن القّيم اجلوزّي هلذا التقسيم إمجااًل بقوله: "األحكام نوعان: نوع ال يتغّيَ
مي املحّرمات واحلدود املقّدرة بالشرع  علهيا، ال حبسب األزمنة وال األمكنة، وال اجهتاد األمّئة كوجوب الواجبات وحتر

ق إليه تغيير وال اجهتاد خيالف ما وضع عليه. عىل اجلرامئ وحنو ذلك، فهذا ال يتطّر
يرات وأجناسها وصفاهتا،  كمقادير الّتعز  وحااًل 

ً
 ومكانا

ً
والنوع الثاين: ما يتغّير حبسب اقتضاء املصلحة لـه زمانا

زمة اليت 
ّ

فإّن الشارع ينّوع فهيا حسب املصلحة..، وهذا باب واسع اشتبه عىل كثير من الناس األحكام الّثابتة الل
" مدخل إىل فلسفة الفقه، مهدّي مهريزّي، ص5٢. ً

 وعدما
ً
يرات التابعة للمصالح وجودا ، بالتعز ال تتغّير

النّجائب،  العتاق:  اخليل  ح).  الّزكاة،  فيه  جتب  ما  أبواب  من   (6 باب  ج7،  العاميّل،  الشيعة،  وسائل   (3(
ص7٨). ج3،  برذ(،  )ماّدة:  البحرين  جممع  برذونة.  واألُنثى  أعجميان،  أبواه  الذي  اخليل  والربذون: 

)٤) مستدرك الوسائل، النّورّي، ج٢)، ص٢5٨.
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حّلّية أكل حلم امليتة للمضّطر برصيح اآلية)))، ومنه ما قد يقال يف مصافحة املرأة األجنبّية 
-الذي جيمع املسلمون عىل حرمته- يف حال احلرج الّشديد واالضطرار التي ال ُيتحّمل، 

ومها من قبيل ما عرّب عنه الّشهيد الّصدر بمنطقة الفراغ يف الّترشيع)٢).

وثانيًا: أّما املوضوعات التي وقعت حماّلً للبحث هنا -يف مسألة تأثري الّزمان واملكان- 
واملوضوعات  اجلديدة،  املصاديق  ذات  واملوضوعات  املستنَبطة،  املوضوعات  فهي 

تتغرّي. التي مل  الّثابتة  املستحدثة، دون املوضوعات 

وثالثًا: وأّما املقصود بتأثري الّزمان واملكان يف فهم النّص فهو اختالف مداليله بنحو 
الّتباين، بمعنى تبّدل مداليل األلفاظ ملعاٍن مباينة يف كّل زمان عن غريه من األزمنة، فام 
كان له معنى يف زمان النّّص مثاًل يكون له اليوم معنى آخر، وليس املقصود هنا تأثري زمان 
دور يف التَّرشيع، وليس املقصود تكوين فهم جديد وفقًا للمعطيات العلمّية اجلديدة  الصُّ
وفقًا للمعارف والعلوم اليوم)3)؛ ألهّنام حمّل اتفاق نفّيًا يف األّول وإثباتًا يف الّثاين، وهذا ما 
ذكره الّسّيد الّشهيدS وأّن الّدليل الرّشعّي أحد أمرين: نصٌّ رصيح قطعيُّ الّداللة عىل 
الّتدقيق  الّتأويل وحيتمل  يتبّدل ونّص غري رصيح حيتمل  يتغرّي وال  ـ ثابت ال  مضمونه 
-ثّم يقول- وهذا ال نقول يمكن أن يتغرّي ولكن يمكن أن نفهمه فهاًم جديدًا بناء عىل 

))) سورة األنعام: 9)). )وقد فّصل ما حّرم عليكم إاّل ما اضطررتم إليه(.
يعة لبعض الوقائع  يعّية، أو إمهال من الّشر  منطقة الفراغ عىل نقص يف الّصورة الّتشر

ّ
)٢) يقول السيد الصدرS: "وال تدل

يعة مل تترك منطقة الفراغ  كبة العصور املختلفة؛ ألّن الّشر يعة عىل موا واألحداث، بل تعبيٌر عن استيعاب الّصورة، وقدرة الّشر

يعّية األصلّية، مع إعطاء   حادثة صفهتا الّتشر
ّ

ا حّددت للمنطقة أحكامها، مبنح كل
ّ

إمن  أو إمهااًل، و
ً
بالشكل الذي يعين نقصا

 
ً
يعّيا تشر مباحة  عملية  ـ   

ً
مثل ـ  لألرض  الفرد  فإحياء  وف.  الّظر حسب  ثانوّية  يعّية  تشر صفًة  منحها  صلحّية  األمر  يّل  و

وف" انظر: اقتصادنا، الّشهيد الّصدر، ص7٢5.  ملقتضيات الظر
ً
يّل األمر حّق املنع عن ممارسهتا وفقا بطبيعهتا، ولو

)3) يمكن أن يقال: إّن هذا ما يشري إليه مضمون الّرواية الرشيفة عن اإلمام زين العابدينg عندما سئل عن  
التوحيد فقال: »إّن اهللa علم أّنه يكون يف آخر الّزمان أقوام متعّمقون فأنزل اهلل تعاىل قل هو اهلل أحد واآليات 

من سورة احلديد إىل قوله: ﴿وُهو عليٌم بذاِت الّصدور﴾ فمن رام وراء ذلك فقد هلك«.
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ويأتيك  اإلسالمّي)))  الّترشيع  مرونة  من  وهذا  املستجّدات  عىل  وبناء  الّزمان  معطيات 
الّثالث. تفصيل الكالم يف هذه اجلهات 

: مستويات الّتأثير
رعّية

ّ
الجهة األولى: تأثير الّزمان والمكان في األحكام الش

ال خيلو األمر يف األحكام الرّشعّية -من حيث الّثبات والّتغرّي- عن ثالث حاالت: 

إما أن تكون األحكام الرّشعّية كّلها ثابتة ال تتغرّي. 

وإّما أّن كّلها قابل للتبّدل والّتغرّي. 

وإّما الّتفصيل بينها: فبعضها ثابت وبعضها متغرّي. 

واألخري هو الّصحيح؛ إلمكانه بل وقوعه، ولعدم تصّور األّوَلني؛ الستلزام األّول 
العس أو احلرج يف بعض املوارد كبعض أحكام احلّج التي لو التِزم بثبوهتا كام كانت للزم 
ٍد حالٌل  منها العس واحلرج الّشديدين، وخمالفة الّثاين للقاعدة وللصحيحة: »َحالُل حممَّ

إىل يوِم الِقيامِة، وَحراُمه َحراٌم إىل يوِم القيامة«)٢). 

عىل أّن األصل بني الّثابت واملتغرّي هو الّثبات، واملرجع من بينهام هو الّثابت؛ حيث 
األّول، وهلذا  الّصنف  ُأُطر وأصول  األحكام عن  الّثاين من  الّصنف  الّتغرّي يف  ال خيرج 
م األحكام الرّشعّية إىل منصوصة من الكتاب والسنّة،  يشري الّشهيد الّصدرS حني يقسِّ
وإىل عنارص ُتستمّد من املؤرشات اإلسالمّية العاّمة، ويعربِّ عن األوىل بالعنارص الّثابتة، 
وعن الّثانية بالعنارص املرنة واملتحّركة بقوله: "يف العناصر الّثابتة ما يقوم بدور مؤّشرات 
املرحلة")3)،  طبيعة  هبا 

ّ
تتطل اليت  واملتحّركة  املرنة  العناصر  لتحديد  كأسس  ُتعتَمد  عاّمة 

))) اقتصادنا، الّشهيد الّصدر، ص7٢٢، ط. جممع الّشهيد الّصدر العلمّي والثقايّف.

)٢) الكايف، الكلينّي، ج)، ص5٨، باب البدع والّرأي واملقاييس، ح9).
)3) اإلسالم يقود احلياة، الّشهيد الّصدر، ص39.
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وهذا ما يراه أيضًا بعض الفقهاء املعارصين كاملرجع الّسبحايّن))) واملرجع الّشيخ املكارم 
املكان  الّزمان  عنصر  مع  االجهتاد  وتزامن  تناسب  أّن  خيىف  "وال  يقول:  حيث  الّشريازّي 
واألحكام  وع  الفر ألّن  االجهتاد،  وقواعد  والسّنة  للكتاب  األصيلة  واملباين  باألصول   

ّ
خيل ال 

ّية خلطابات 
ّ
اجلزئّية ميكن أن ُتستنبط مبلحظة الّزمان واملكان يف دائرة األصول العاّمة والكل

")٢)، وأساس الثبات أو الّتغرّي يف األحكام هو أحد حلاظني: 
ً
الّشارع الّثابتة دامئا

الّلحاظ األّول: وجود المراأ وعدم وجوده
من  املناط  معلومة  األحكام  وبعض  ومناطاهتا،  ملالكاهتا  تابعة  األحكام  إّن  حيث 
خالل ترصيح الّشارع به، وبعضها جمهولة املناط إذ مل يرّصح به، والصنف الّثاين -جمهولة 
املناط- ثابتة ال تتغرّي، أّما الّصنف األّول -معلومة املناط- فإهّنا تدور ثبوتًا وعدمًا مدار 
وجود املناط وعدمه، واملناط قابٌل للتغرّي بحسب تغرّي الّزمان واملكان، وبالتايل فاألحكام 
ُكْم 

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
متغرّية لتغرّي مناطاهتا، فحرمة بيع الّدم املستفاد من قوله تعاىل: ﴿َول

َاِطِل﴾)البقرة: ٨٨)) بمناط عدم وجود منفعة حمّللة مقصودة عند العقالء، لكن 
ْ

بَيَْنُكْم بِال
بعد تغرّي املناط بتغرّي الّزمان وحصول منفعة حمّللة مقصودة كالّترّبع به إلنقاذ حياة إنسان 
تغريَّ احلكم من احلرمة إىل احلّلّية، وهبذه اآلية وهذا املناط ذهب املتقّدمون إىل حرمة بيع 
احلرشات والسباع وبتغرّي الّزمان وتغرّي املناط قد يقال بحلّية ذلك، وعىل وزان ذلك تغرّي 
املالك أو شّدته أو ضعفه، كمسألة زراعة األعضاء، ومسألة قطع أعضاء املّيت؛ فقد قيل 
بحرمتها للنّهي عن التمثيل لقولهe: »إّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«)3)، وقد أفتى 
بذلك الفقهاء، إىل أن صار قطعها ال للتمثيل والتشفي وإّنام إلنقاذ أرواح برش آخرين، 
قًا سابقًا، وقد أشار الّسّيد اخلوئّي O إىل  وهنا تدّخل الّزمان يف إجياد مالٍك مل يكن متحقِّ

))) مقالة: األحكام الرّشعّية بني الّثوابت واملتغرّيات، جمّلة فقه أهل البيتi، العدد ٤٨، ص65).
)٢) موسوعة الفقه اإلسالمّي املقارن، ج)، ص٢53.

)3) هنج البالغة: الرسائل ٤7.
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، بداهة: إّن دخل 
ً
ممكن قطعا هذه احلقيقة بقوله: "والّنسخ هبذا املعىن -أي نسخ احلكم- 

إذا تصّورنا وقوع مثل هذا  ا ال يشّك فيه عاقل، و خصوصيات الّزمان يف مناطات األحكام مّمَ
يف الّشرائع، فلنتصّور أن تكون للّزمان خصوصّية من جهة استمرار احلكم وعدم استمراره، 
فيكون الفعل ذا مصلحة يف مّدة معّينة، مّث ال تترّتب عليه تلك املصلحة بعد انهتاء تلك 
ع  املرشِّ أّن  دليٌل عىل  الرّشائع  بني  النّسخ  فإّن  بالعكس")))، وهلذا  األمر  املدة، وقد يكون 

احلكيم تبارك وتعاىل يلحظ تغرّي الّزمان واملكان يف ترشيعاته وأحكامه.

وهكذا مسألة استحباب حلق الّشارب أو عدم استحبابه، فقد ورد يف دعائم اإلسالم: 
بال، وقّلموا األظفار، وال  عن رسول اهللe أّنه قال: »واحفوا الّشوارب، واعفوا السِّ
تتشّبهوا بأهل الكتاب...«)٢)، فإّن الّتعليل لئاّل يتشّبه املسلمون بأهل الكتاب -اليهود- 
 eالّشارب حتى صار عالمًة وشعارًا هلم، فأمر الّزمان يعفون  حيث كانوا يف ذلك 
بمخالفتهم، ولكن قد يقال: ال وجه لإلفتاء باالستحباب يف هذا الّزمان الذي ال يعّد فيه 

إعفاء الشارب من فعل اليهود أو من خمتّصاهتم. 

اجلامع  الفقيه  بأمر  الغيبة  عرص  يف  االبتدائّي  اجلهاد  مسألة  يف  يقال  قد  ما  وهكذا 
أّن املجتهد يمكنه حتّمل تلك  إّن الفقيه وقف عىل مالكه، ولذا وجد  للرشائط، لو قلنا 

بجوازه.  والقول  املسؤولّية، 

إثباتًا  أّن حتّققه  إاّل  ثبوتًا  بإمكانه  الذي نقول  الوقت  القسم دقيٌق وخطري ففي  وهذا 
إاّل  ما ال يمكن  املالك وهو  أو  املناط  بإدراك  اليقني  بل  إىل درجة من االطمئنان  حيتاج 
عّلًة  كوهنا  بالقطع  العقل  أدرك  فإذا  القطعّي،  العقل  طريق  عن  أو  الّشارع،  من  بنصٍّ 
ومتاح  ممكن  هذا  هل  لكن  ريب،  بال  وعدمًا  وجودًا  مدارها  يدور  حينئٍذ  فإّنه  للحكم 
البرشّي  للعقل  هل  ويتساءلون:  فيه،  الفقهاء  يشّكك  ما  هو  هذا  األحكام؟  عموم  يف 

))) البيان، الّسّيد اخلوئّي، ص٢7٨.
)٢) مستدرك الوسائل، النّورّي، ج)، ص٤05.
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القدرة عىل إدراكها بنحو القطع واليقني؟! وهلذا املعنى يشري الّشيخ األعظمO بقوله: 
مهنا  لينتقل  األحكام  مناطات  بإدراك  ق 

ّ
يتعل فيما  العقل  إىل  الّركون  أّن  اإلنصاف  "نعم، 

إن مل حيتمل ذلك  ، و  يف نفس األمر
ً
كثيرا إىل إدراك نفس األحكام، موجٌب للوقوع يف اخلطأ 

عند املدرك")))، ويقول الّسّيد الّشهيدS: "ال شّك يف أّن األحكام الّشرعية تابعة للمصالح 
كان   خصوصّياته وشرائطه وجتّرد عن املوانع عن التأثير 

ّ
واملفاسد وأّن امللك مىت ما مّت بكل

 حلمكته تعاىل، وعىل هذا 
ً
ىل إىل جعل احلكم عىل طبقه وفقا ة التاّمة الداعية للمو

ّ
حبكم العل

 خصوصّياته 
ّ

ّي لذلك امللك بكل  أن نفترض إدراك العقل الّنظر
ً
ّيا األساس مفن املمكن نظر

 ِلّمّيا، أي: باالنتقال 
ً
يف مثل ذلك يستكشف احلكم الّشرعّي ال حمالة استكشافا وشؤونه، و

ة إىل املعلول. 
ّ
من العل

لكّن هذا االفتراض صعب الّتحّقق من الّناحية الواقعّية يف كثير من األحيان لضيق دائرة 
 أن يكون قد فاته 

ً
العقل وشعور اإلنسان بأّنه حمدود االطلع، األمر الذي جيعله حيتمل غالبا

االّطلع عىل بعض نكات املوقف، فقد يدرك املصلحة يف فعل، ولكّنه ال جيزم عادة بدرجهتا 
 ذلك ال يمت االستكشاف")٢).

ّ
مبدى أمّهّيهتا وبعدم وجود مزاحم هلا، وما مل جيزم بكل و

ية وعدمها انم: الفطر
َّ
اللحاظ الث

األحكام بلحاظ مناشئها عىل نحوين:

ال  ثابتة  أحكام  وهي  وغرائزه  اإلنسان  فطرة  بلحاظ  الّشارع  جعلها  التي  األحكام 
تتغرّي؛ ألهّنا ُجعلت وفقًا لفطرة ثابتة ال تتغرّي بتطّور الّزمن، فهي مأخوذة من مالكات 
أو  باهلل  أو  بالّطبيعة،  أنحاء: عالقته  إّن عالقات اإلنسان عىل ثالثة  إذ  تتغرّي؛  واقعّية ال 

اإلنسان. بأخيه 

ة لتغرّي الطبيعة املاّدّية وتطّورها دون األخريتني، وهذا النّحو من  العالقة األوىل متغريِّ
))) فرائد األصول، الّشيخ األنصارّي، ج)، ص6٢.

)٢) دروس يف علم األصول، الّشهيد الّصدر، ج٢، ص٢5٤ .
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املاّدّية،  التي تتغرّي وتتأّثر بتغرّي أشكاهلا  بالّطبيعة  األحكام ليس من نوع عالقة اإلنسان 
الّزواج  كأحكام  اإلنسان-  وبأخيه  برّبه  اإلنسان  عالقة  -أي:  األخريتني  من  هي  بل 
 ،(3٢ َوإَِمائُِكْم...﴾)النور:  ِعَباِدُكْم  ِمْن  اِلنَِي  َوالصَّ ِمْنُكْم  يَاَم 

َ ْ
ال نِْكُحوا 

َ
﴿وَأ

ِذي  َوإِيَتاءِ  ِْحَساِن 
ْ

َوال َعْدِل 
ْ
بِال ُمُر 

ْ
يَأ اهلَل  ﴿إِنَّ  االجتامعّية  والعدالة  العائلّية  والّروابط 

ُروَن﴾)النحل: 90)؛ 
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوالْ
َ
ُمْنك

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُقْرَب َويَْنَه َعِن ال

ْ
ال

فهي أحكام تابعة ملا يكتنزه اإلنسان من عنارص فطرّية ثابتة، وهذا النّحو هو ما عرّبْت 
عنه الصحيحة: »َحالُل حمّمٍد حالٌل إىل يوِم الِقيامِة وَحراُمه َحراٌم إىل يوِم القيامة«)))، وقد 
الّتغيري  ومقتضيات  اإلسالم  كتابه  الّطباطبائّي يف  العالمة  من  كلٌّ  املعنى  هذا  إىل  ذهب 
االجتامعّي حيث قال: "إّن األحكام الّثابتة، هي اليت ترتبط بالطبيعة اإلنسانّية وبالّتكوين 
ني")))، والّسّيد الّشهيد  اإلنسايّن وال ختتص بزمان أو مكان معّينني وال جبنٍس ولوٍن خاّصَ
بعوامل هذه  لتتأثر  والطبيعة،  اإلنسان  العبادات فهي ليست علقة بني  "أّما   :Sالّصدر
علقة  توجيه  يف  وحّي  ر دور  العلقة  وهلذه  ّبه،  ور اإلنسان  بني  علقة  هي  إمّنا  و  ، التطّور
يخ تعيش  يف كل هذين اجلانبني جند أّن اإلنسانّية عىل مسار الّتار اإلنسان بأخيه اإلنسان، و
باء عىل  إنسان عصر الكهر يت، و  من احلاجات الّثابتة اليت يواجهها إنسان عصر الّز

ً
عددا

كل  وملشا الّنوع  هذا  من  ثابتة  حلاجات  ثابت  علج  اإلسلم  يف  العبادات  ونظام  الّسواء، 
ّي  واحلضار واالجتماعّي  الفردّي  بنائه  يف  اإلنسان  تواجه  بل  مرحلّية،  طبيعة  ذات  ليست 
 
ً
 يف أهدافه حىت اليوم، وشرطا

ً
باستمرار وال يزال هذا العلج الذي تعّبر عنه العبادات حّيا

آية  وسامحة  ّية")3)،  احلضار ممارساته  يف  وجناحه  كله  مشا عىل  اإلنسان  ب 
ّ
تغل يف   

ً
أساسّيا

يتكّفل  يعته  شر يف  اإلسلم  "إّن  بقوله:  ذلك  فّصل  حيث  قاسم  أمحد  عيسى  الّشيخ  اهلل 
فني عىل مدى وجودهم يف األرض، واإلنسان... له خصائصه الّتامة، 

ّ
ببيان األحكام للمكل

))) الكايف، ج)، ص5٨، باب البدع والّرأي واملقاييس، ح9).
)٢) اإلسالم ومتطّلبات الّتغيري االجتامعّي، العاّلمة الّطباطبائّي، ص٤3، و٤5. دار الغدير- بريوت.

)3) الفتاوى الواضحة، الّشهيد الّصدر، ص)5٨.
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ها ال ينفك عهنا وال تنفك عنه ما دام 
ّ
كل كاإلدراك واملشاعر والدوافع املاّدّية واملعنوّية، هذه 

دافع  اجلنس،  دافع  الشرب،  دافع  كل،  األ دافع  عنده  بفطرته،  إنسان  هو  فاإلنسان   ،
ً
إنسانا

 هذا موجود عنده. وله علقاته االجتماعّية اليت حتمكها 
ّ

ك، حّب السيطرة، فكل
ّ
حّب التمل

بوبييت هللa، وهذا  ين ثابتة، وهناك علقات مع اهلل a، حيمكها موقع عبودييت ومر مواز
، فالذي 

ً
م هذه العلقة الّثابتة ال بّد من أن يكون ثابتا ، فل بّد من ثابت، فالذي ينّظِ ال يتغّير

ي، واملتناسق -أي تلبّية دوافع اإلنسان املاّدّية واملعنوّية  يلّب حاجات اإلنسان بالقدر املجز
كماله- هذا ال يتغّير بتغّير الّزمان، هذه  يق  ي ويضع اإلنسان عىل طر بشكل متناسق وجمز
املعادلة ال تتغّير بتغّير الّزمان، األحكام ال بّد من أن تكفل املعادلة الدقيقة بني هذه الدوافع 
هذا  من  هي  املعامالت-  -ال  فالعبادات  ذلك")))،  إىل  وما  ووظائفها  وأدوارها  وطاقاهتا 

القسم ال تتغرّي وال تتبّدل عرب الّزمن.

األحكام التي جعلها الّشارع لتنظيم وإدارة حياة اإلنسان وهلا نحو إرشاد وتوجيه، 
وتدور مدار املصلحة فهي قابلة للتبّدل والّتغيري بلحاظ ما تقتضيه املصلحة والّظروف 
احلياتّية املتغرّية وفقًا لظروف الّزمان واملكان، فهي ال تنبع من مكنونات فطرّية وغريزّية 
تلّبي  الرّشعّية  ينايف كون األحكام  للمصلحة- ال  الّتغرّي -وفقًا  املقدار من  ثابتة، وهذا 
حتقيق  هي  الرّشعّي  احلكم  من  احلاجة  ألّن  ومكان؛  زمان  كّل  يف  اإلنسانّية  احلاجات 
املصلحة املالئمة، ومن هذا القسم املعامالت فهي ليست أحكامًا تعّبدّية، بل هي عبارة 
"وليست  بعضهم:  يقول  الّشارع،  وأمضاها  العقالء  عليها  تبانى  عقالئّية  أصول  عن 
ّية اخلفّية نظير األحكام العبادّية، فل  املعاملت دائرة مدار التعّبد املحض واملصالح السر
ة املنع -عىل فرض إطلقها- إىل صورة بقاء الكلب عىل طبعه األّويّل من 

ّ
حمالة تنصرف أدل

 ،(٢("
ً
مة شرعا دون أن يقع حتت الّتعلمي الّصحيح، أو فرض متّحض منافعه يف األمور املحّرَ

))) لقاء يف مجعية الّتوعّية اإلسالمّية يف البحرين، ُأقيم يف )٢ ذو القعدة ٤33)هـ، املوافق: ٨ أكتوبر ٢)٢0م.
مة، الّشيخ املنتظرّي، ج)، ص500. )٢) دراسات يف املكاسب املحرَّ
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ِذنُْكُم 
ْ
ِيَن آََمُنوا لِيَْسَتأ

َّ
يَُّها ال

َ
ومن هذا القسم األحكام األرسّية مثل قوله تعاىل: ﴿يَا أ

ةِ 
َ

ْبِل َصل
َ
ق ِمْن  َمرَّاٍت  َث 

َ
ل

َ
ث ِمْنُكْم  َم 

ُ
ُل ُغوا الْ

ُ
َيْبل ْم 

َ
ل ِيَن 

َّ
َوال ْيَمانُُكْم 

َ
أ ْت 

َ
ك

َ
َمل ِيَن 

َّ
ال

َعْوَراٍت  ُث 
َ

ل
َ
ث ِعَشاءِ 

ْ
ال ةِ 

َ
َصل َبْعِد  َوِمْن  ِهَيةِ  الظَّ ِمَن  ثَِيابَُكْم  تََضُعوَن  وَِحنَي  َفْجِر 

ْ
ال

﴾)النور: 5٨)، فاملناط لوجوب االستئذان  ْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ
َ
 َعل

َ
ْيُكْم َول

َ
يَْس َعل

َ
ُكْم ل

َ
ل

هو أوقات املقاربة الّزوجّية، وحيث يتغرّي وقت مالقاة الّزوجني بحسب ظروف الّزمان 
يتغرّي بتبعه وقت وجوب االستئذان، إذ ال خصوصّية هلذه األوقات إذ املدار هو وقت 

ُكْم﴾.
َ
ل َعْوَراٍت  ُث 

َ
ل

َ
املقاربة بقرينة ﴿ث

 
َ

َول وا  انْتَِشُ
َ
ف َطِعْمُتْم  إَِذا 

َ
ف وا 

ُ
اْدُخل

َ
ف ُدِعيُتْم  إَِذا  ِكْن 

َ
َول  ...﴿ تعاىل:  قوله  ومثل 

...﴾)األحزاب: 53)، فإذا تغرّي الُعرف يف  إِنَّ َذلُِكْم َكَن يُْؤِذي انلَِّبَّ نِِسنَي ِلَِديٍث 
ْ
ُمْسَتأ

البقاء بعد اإلطعام أمرًا إجيابّيًا وحممودًا فال يأيت األمر باالنتشار واخلروج  زماٍن وصار 
الّسّيد اإلمام اخلمينّيS يف غري مورد من كلامته، ومنها  له  ما أشار  النّحو  بعده، وهذا 
ّي،  اجلواهر الهّنج  عىل  وباالجهتاد  فقهائنا  بني  الّدارج  بالفقه  اعتقاد  عىل  "إيّن   :S قوله
، بل إّن  كب حاجات العصر وهذا أمر ال بّد منه، لكن ال يعين ذلك إّن الفقه اإلسلمّي ال يوا
 آخر 

ً
 يف االجهتاد، فقد يكون لواقعة حكم لكهّنا تّتخذ حمكا

ً
ّي الّزمان واملكان تأثيرا لعنصر

يف  النّحو  هذا  وأمثلة  واقتصاده")))،  وسياسته  املجتمع  عىل  كمة  احلا األصول  ضوء  عىل 
منها:  نذكر  كثرية،  وسريهتم   iالبيت أهل  روايات 

 حرص جواز الّسباق مع الّرهان يف ثالثة وهي: »ال َسَبَق إال يف ُخفٍّ أو حافٍر أو . )
نصل«)٢)، وحيث إّن هذا االستثناء حكمته التشجيع عىل إعداد القّوة للحرب ومواجهة 
كالبنادق  اليوم  أسلحة  أداء  قّوة  يف  للّتباري  اليوم  يسي  إّنه  القول  فيمكن  األعداء 

املتطّورة. احلربّية  والّسيارات  والّطائرات 

))) صحيفة نور، ج)٢، ص9٨.
)٢) وسائل الّشيعة، العاميّل، ج9)، ص٢53، أحكام الّسبق، ب3 من أبواب الّسبق والّرماية، ح٤.
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سئل . ٢ فقد   ،gاملؤمنني أمري  زمان  يف  وعدمه   eالنّبّي زمان  يف  التخضيب 
باليهود«،  َتشبَُّهوا  وال  الّشيب  »غيِّـروا   :eاهلل رسول  قول  عن   gاملؤمنني أمري 
بِِجرانِِه  َب  نَِطاُقه ورَضَ َسَع  اتَّ فأّما اآلن وقد  ُقلٌّ  ذلك والدين   eإّنام قال« :g فقال

اْخَتاَر«))). وما  فاْمُرىء 

ُحسن الّظّن وسوؤه باختالف الّزمان كام ُيفهم من كالٍم ألمري املؤمننيg، وأّنه . 3
اْسَتْوىَل  »إَِذا   :gيقول حيث  الظّن،  فسوء  فسد  وإن  الظّن،  فُحسن  الّزمان  صلح  إذا 
َتْظَهْر ِمنُْه خْزَيٌة َفَقْد َظَلَم، َوإَِذا  اَلُح َعىَل الّزمان َوَأْهلِِه ُثمَّ َأَساَء َرُجٌل الظَّنَّ بَِرُجل مَلْ  الصَّ

َر«)٢). اْسَتْوىَل اْلَفَساُد َعىَل الّزمان وَأْهلِِه َفَأْحَسَن َرُجٌل الظَّنَّ بَِرُجل َفَقْد َغرَّ

بسنده عن . ٤ التهذيب  الشيخ يف  رواه  ما  مثل  املستفاد من  التجسيم،  مسألة حرمة 
قال  قال:  مرساًل-  الفقيه  يف  ورد  -وقد   gاملؤمنني أمري  قال  قال:  نباتة  بن  األصبغ 
قوله  ومن  اإلسالم«)3)؛  من  خرج  فقد  مثاًل  مثَّل  أو  قربًا  جّدد  »من   :gاملؤمنني أمري 
َما يََشاُء ِمْن َمَارِيَب َوَتَماثِيَل﴾)سبأ: 3))، فقد يقال بأنَّ مثل هذه   ُ

َ
وَن ل

ُ
تعاىل: ﴿َيْعَمل

النّصوص النّاهية عن الّتصوير والّتمثيل كانت َتلحظ قرب العهد بعرص اجلاهلّية ووجود 
عبدة للوثن، وأّن النكتة يف حرمة ذلك كونه إعانًة للمرشكني عىل عكوفهم عىل األصنام 
آنذاك، أّما اليوم فال تصنع لذلك فمناط احلرمة منتف، وهلذا يقول الّشيخ يف مكاسبه: 
 من غير 

ً
كان حيوانا  بشيء من خلق اهلل ولو 

ً
"لو دعت احلاجة إىل عمل يشء يكون شبهيا

الفقهاء  لفتوى  مصدر  "فل   :Oمغنية الّشيخ  ويقول   ،(٤("
ً
قطعا بأس  فل  احلكاية  قصد 

 االحتياط واخلوف من وقوع العامل يف ذلك احلقل يف فّخ الوثنّية.. إىل أّن ما من 
ّ

مي إال بالتحر

))) هنج البالغة، احلكمة 7).
)٢)  هنج البالغة، )رشح حمّمد عبده(، ج٤، ص٢7.

)3) رواه يف الوسائل، ج3، ص٢0٨، الباب ٤3 من أبواب الّدفن.
)٤) املكاسب املحّرمة، الّشيخ األنصارّي، ج٢، ص٢37.
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س الّتماثيل عىل أّنا آهلة شبهية باإلله")))،  أحٍد يف هذا العصر -باستثناء الكنائس- يقّدِ
وهو بعبارته األخرية يشري لتأثري الّزمان واملكان يف ذلك حيث قال: "إىل أّنَ ما من أحٍد 

يف هذا العصر".

5ـ اختالف الّلباس يف زمان اإلمام الّصادقg عنه يف زمان أمري املؤمننيg، إذ 
 gبسنده عن مّحاد بن عثامن قال: كنت حارضًا عند أيب عبد اهلل Oينقل الّشيخ الكلينّي
إذ قال له رجٌل: أصلحك اهلل ذكرت أّن عيّل بن أيب طالبg كان يلبس اخلشن، يلبس 
القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس اجلّيد؟ قال: فقال له: »إّن 
عيّل بن أيب طالبg كان يلبس ذلك يف زمان ال ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر 
به، فخي لباس كلِّ زماٍن لباس أهله، غي أّن قائمنا إذا قام لبس لباس عيّلg وسار 
بسيته«)٢)، وهلذا يمكن القول بأّن الّشارع مل يلزم بنوعية من الّلباس أو شكل أو ما شابه 

سوى أّنه ألزم بكونه ساترًا وأاّل يكون لباس شهرٍة.

النّبّيe وعدمه يف أزمنة األئّمةg، وما ذلك  6ـ مسألة إطالة الشعر يف زمان 
عن  آبائه  عن   gالّصادق اإلمام  عن  ورد  فقد  أهله،  وعادات  الّزمان  الختالف  إاّل 
عيّلg قال: »كان رسول اهللe يرّجل شعره وأكثر ما كان يرّجل شعره باملاء..«)3)، 
ويف املقابل ورد عن اإلمام الّصادقg: »كان حيفي رأسه إذا جزه«)٤)، واإلحفاء بمعنى 

االستقصاء واملبالغة يف حلقه.

الِقيامِة  يوِم  إىل  »َحالُل حمّمٍد حالٌل  الرّشيفة:  للّرواية  الصحيح  املعنى  هنا عرفنا  إىل 

))) اإلسالم بنظرة عرصّية، مغنية، ص99.
)٢) الكايف، الكلينّي، ج6، ص٤٤٤، باب اللّباس، ح5).

)3) مكارم األخالق، الّطربيّس، ص 69. سنن النّبّيe، للّطباطبائّي، ص٤7).
)٤) هتذيب األحكام، الّشيخ الّطويّس، ج)، ص6٢.
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وَحراُمه َحراٌم إىل يوِم القيامة«))) وهو وجود أصول وثوابت يف األحكام ال تتغرّي، وال 
تتأّثر بالّزمان واملكان، وهي النّسبة األكرب بني األحكام، واألصل من بينها، وهي عىل ما 

تقتضيه القاعدة أيضًا من كون كّل األحكام هلا إطالق أفرادّي وأزمايّن إاّل ما ُقيِّد.

نعم، ورد الّتقييد كام هي املوارد اآلنفة؛ حيث أثبتت وجود أحكاٍم قد تغرّيت؛ ولذا 
فإّن الّرواية ال إطالق هلا لتشمل كلَّ األحكام، نعم هو األصل فيها إاّل ما خرج بالدليل، 
وهذا هو ما فهمه الّسّيد األمنيO من هذه الّرواية الرّشيفة حيث يقول يف رشحها: "أي 
بالّسماحة  املتمّيزة  يعة  الّشر وأّنا  ين، 

ّ
الَد يوم  إىل  الّناس  يف  قامئة   eحمّمد يعة  شر أّن 

الّتطّور يدفع احلياة يف  دام عامل  وما  احلياة،  احلياة ما دامت  الّتطّور مع  وقابلّية  ونة  واملر
ونهتا وتطّورها أن تتبّدل أسس أحكامها  يعة ومر  جيل دفعة، وما نقصد من مساحة الّشر

ّ
كل

، نقصد إّن هذه األسس والقواعد اليت تقوم 
ً
وأصول قواعدها، بل نقصد عكس ذلك متاما

يعة اإلسلمّية هي بذاهتا صاحلة أن تساير مقتضيات احلياة، وأن تكون عىل  علهيا الّشر
يعة اإلسلمّية  وفاق دامئ مع أطوار احلياة مهما اختلفت مظاهرها. وتلك هي عظمة الّشر
يتبّدل  وال   

ً
حراما حلهلا  يتبّدل  وال  القيامة  يوم  إىل  خالدة  بقاهئا  ومصدر  ى  الكبر وميزهتا 

اًل")٢)، وهو تقسيم ال يلزم منه الّتصويب األشعرّي يف املتغريِّ بمعنى خلّو األمر  حرامها حل
من حكٍم واحٍد عند اهلل سبحانه لكون الّتغرّي ضمن إطار الّثوابت، ووفق مالك املصلحة 

التي جعله الّشارع يف إطارها.

بخالف ما ذهب إليه الّشيخ كاشف الغطاءO من ثبات األحكام كّلها وعدم تأّثرها 
بالّزمان واملكان حيث يقول: "قد عرفت أّن من أصول مذهب اإلمامّية عدم تغّير األحكام 
 بتغّير املوضوعات، أّما باملكان والّزمان واألشخاص فل يتغّير احلكم، ودين اهلل واحٌد يف 

ّ
إال

، وحلل حمّمد حلل إىل يوم القيامة وحرامه كذلك، نعم 
ً
حّق اجلميع، ال جتد لسّنة اهلل تبديل

))) الكايف، الكلينّي، ج)، ص5٨، باب البدع والرأس واملقاييس، ح9).
)٢) أعيان الّشيعة، لألمني، ج0)، ص٤09، رسائل الّشعائر احلسينّية، ج3، ص533.
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خيتلف احلكم يف حّق الشخص والواحد باختلف حاالته من بلوٍغ ورشٍد وحضٍر وسفٍر وفقٍر 
ها ترجع إىل تغّير املوضوع فيتغّير احلكم"))).

ُّ
وغىًن وما إىل ذلك من احلاالت املختلفة وكل

وبخالف ما ُيفهم من كالم املحّقق األردبييّلO من تغرّي األحكام كّلها تأّثرًا بالّزمان 
اخلصوصّيات  باختلف  األحكام  ختتلف  بل  يشٍء،  ّية 

ّ
بكل القول  ميكن  "وال  واملكان: 

واألحوال واألزمان واألمكنة واألشخاص وهو ظاهٌر وباستخراج هذه االختلفات واالنطباق 
يف امتياز أهل العلم والفقهاء شكر اهلل سعهيم ورفع  عىل اجلزئيات املأخوذة من الّشرع الّشر

درجاهتم")٢).

انية: تأثير الّزمان والمكان في موضوعات األحكام
ّ
الجهة الث

املقصود بالّتغرّي يف املوضوع هنا ليس االنقالب يف املاهّية واحلقيقة بحيث يتحّول من 
حقيقة إىل حقيقة أخرى كاخلّل إىل مخٍر والنّجس إىل تراب والكلب إىل ملح؛ ألّن الّزمان 
والّظروف الّزمانية ال تؤّثر يف انقالب احلقيقة، التي هي عملّية فيزيكّية ماّدّية، بل املقصود 

بالّتغرّي أحد أنحاء أربعة:

بحسب  مورٍد  يف  صدقه  بلحاظ  املوضوع  يف  والتبّدل  الّتغرّي  بمعنى  األّول:  النّحو 
تغرّي  بسبب  آخر بحسب ظروٍف أخرى، وذلك  معّينة، وعدم صدقه يف مورٍد  ظروٍف 
فعنوان  والنّفقة،  والغنى  والفقر  كاالستطاعة  وذلك  زمان،  كّل  يف  اخلارج  يف  حمّققاته 
االستطاعة كان يتحّقق بقربة ماء وكسة خبز وُقّلة متر وداّبة، وقدميه إن كان قادرًا عىل 
كبريًا  مبلغًا  احلاّج  إذ حيتاج  وتعقيدًا؛  أكثر سعًة  اليوم صارت  االستطاعة  املش، ولكّن 
ن به رخصة الّسفر وتذكرته واملواصالت واملسكن واملأكل واملرشب، والفقر كان  ليؤمِّ
يتحّقق فيمن ال يملك قوت سنته بالفعل وال بالقّوة لكن يمكن القول إّن من ال يملك 

))) حترير املجّلة، كاشف الغطاء، ج)، ص59) ذيل املاّدة 39.
)٢) جممع الفائدة والربهان، األردبييّل، ج3، ص٤36.
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يف املجتمع سّيارة مثاًل أو ما أشبه ذلك ُيقال عنه فقري وإن ملك قوت سنته، وذكر هذا 
ق به حكم 

ّ
ن ملدلول تعل  إعطاء مفهوم مر

ً
يبا "وليس غر بقوله:   Sالّصدر الّشهيد  الّسّيد 

شرعّي، كالفقر الذي ُربطت به الّزكاة. وال يعين هذا تغّير احلكم الشرعّي، بل هو حكم ثابت 
وف")))، فالعنوان ثابت لكّن   للّظر

ً
ملفهوم خاّص، والّتغّير إمّنا هو يف واقع هذا املفهوم، تبعا

-الفتاوى  العملّية  رسالته  مقّدمة  يف  املعنى  هلذا   Sأشار وقد  اختلف  الذي  هو  تطبيقه 
 
ً
الواضحة- بقوله: "واألحكام الّشرعّية عىل الّرغم من كونا ثابتة، قد خيتلف تطبيقها تبعا
وف  كثيٍر من الّظر  يف 

ً
كبيرا  

ً
، فل بّد لرسالة عملّية تعاصر تغّيرا وف من عصر إىل عصر للّظر

النّحو هو ما  الّشرعّي")٢). وهذا  الّتغيير بعني االعتبار يف تشخيص احلكم  أن تأخذ هذا 
كما يف  العادات،  بتغّير  "جيوز تغيير األحكام  بقوله:  القواعد  الّشهيد األّول يف  به  رّصح 
وجات واألقارب فإّنا تتبع عادة ذلك الّزمان  الّنقود املتعاورة واألوزان املتداولة ونفقات الّز

فيه")3). وقعت  ذي 
ّ
ال

وا  ِعدُّ
َ
﴿وَأ تعاىل:  قوله  يف  القّوة  لتوفري  إعداده  جيب  ما  أيضًا  النّحو  هذا  أمثلة  ومن 

ٍة﴾)األنفال: 60 (، حيث كانت القّوة تتحّقق بالسيوف والّرماح،  وَّ
ُ
ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق

َ
ل

الّصناعّي  الفنّّي  املتطّورة من الصواريخ واملدافع، والتخريج  اليوم باألسلحة  وصارت 
هلذا هو االستفادة من اإلطالق املقامّي لآلية أو الّرواية، إذ كون الّشارع يف مقام التحديد 
والبيان وقد أطلق فهذا يعني أّن كل ما يكون مصداقًا لذلك املفهوم الكيّلّ كإعداد القّوة 
فهو مراد ومطلوب بحسب الّزمان واملكان. ومثله ما حيّقق الّتجّسس، حيث هنت اآلية: 
ُسوا﴾)احلجرات: ٢))، فإنَّ الّتجّسس سابقًا إّما باملالحقة الّتلّصصّية أو بإرسال  َسَّ

َ
 ت

َ
﴿َول

أوضح  من  )الكامريات( هي  واملراقبة  الّتصوير  فآالت  اليوم  أّما  الّسمع،  ليسرتق  ولٍد 
مصاديق ما يتحّقق به التجّسس.
))) اقتصادنا، الّشهيد الّصدر، ص6٨0.

)٢) الفتاوى الواضحة، الّشهيد الّصدر، ص97.
)3) القواعد والفوائد، الّشهيد األّول، ج)، ص)5).
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النّحو الّثاين: بمعنى تغرّي املوضوع بلحاظ ما يستنبطه الفقيه من الّدليل، بأن يكون 
املوضوع من املوضوعات املستنبطة من األدّلة من ِقبل الفقيه، كام لو استفاد املتقّدمون 
من لسان الدليل كون املوضوع مطلقًا يف كّل األحوال واستفاد غريهم من املعارصين 
من األدّلة أيضًا غري ذلك، ككون احلكم منصّبًا عىل املوضوع يف بعض أحواله، كام يف 
القامر مطلقًا فيكون حرامًا  الّسّيد اإلمام اخلمينّيS وهل هو من آالت  الّشطرنج عند 
مطلقًا أم ال؟ أو ما يستفاد من لسان األدّلة هو حرمة خصوص الّشطرنج امللتهى به وال 
يشمل الشطرنج الفكرّي الريايّض )للرتويض الّذهنّي(؟ عىل أساس أّن للّظرف الّزمايّن 

واملكايّن مدخلّية يف تشخيص ذلك. 

عىل  وهي  املستحَدثة«،  »املسائل  بعنوان  ُتبحث  التي  املوضوعات  الّثالث:  النّحو 
ارع حكمه  الشَّ لكيلٍّ صبَّ  فتكون مصداقًا  ُتستحَدث مصاديق جديدة،  أن  إّما  نحوين 
املالّية،  األوراق  كأسواق  الّزمن،  مع  أفراده  تتغرّي  وقد  زمانه  يف  أفراد  له  وكانت  عليه 
واملْلكّية املعنوّية واملْلكّية الفكرّية -حّق التأليف، وحّق الطبع، وحّق النرش- وهل تندرج 
ُعُقوِد﴾، أو 

ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
َْيَع﴾، ﴿أ َحلَّ اهلُل الْ

َ
حتت العمومات واإلطالقات كقوله تعاىل: ﴿وَأ

ارع حكمه عىل أفراٍد معّينٍة لكنّنا فهمنا من بعض القرائن  تكون مصداقًا لكيّلٍّ صبَّ الشَّ
والنّكات أّنه ال خصوصّية هلا، كحرص صحيحة معاوية بن عاّمر حرمة أربعة أنواٍع من 
الّطيب وهي: »املسك والعنرب والوْرس والّزعفران«)))، أو كمرصف الّزكاة وما جتب فيه 
زكاة الفطرة، إذ نّصت الّروايات عىل الّتمر والّزبيب والّشعري واحلنطة كأقواٍت غالبٍة يف 
بلد املكّلف آنذاك أّما اليوم فقد يكون القوت الغالب غري هذه األربعة -كام هو بالفعل 
يف كثرٍي من بلداننا اليوم-، أو كحرص بعض الّروايات األعياد يف األربعة، واستحداث 

مثل عيد األّم وغريه.

النّص،  عرص  يف  يكن  مل  رأس  من  ومستجّدًا  مستحَدثًا  املوضوع  يكون  أن  وإّما 
كحّق براءة االخرتاع فإّن العقالء قد اتفقوا عىل أّن املخرتع له حّق ال يصّح سلبه عنه، 

))) وسائل الّشيعة، العاميّل، ج٢)، ص٤٤٤، باب ٨) من أبواب تروك اإلحرام، ح٨.
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الظلم وحرمته. أو مسألة  ُيعّد ظلاًم، وهذا صغرى من صغريات كربى قبح  وأّن سلبه 
ينايف وجوب  أّنه  للبحث وهل  فإّنه موضوع مستحَدث وقع حماّلً  الّصناعّي(  )التلقيح 
َيَْفْظَن  َو بَْصارِِهنَّ 

َ
أ ِمْن  َيْغُضْضَن  ُمْؤِمَناِت 

ْ
لِل ْل 

ُ
﴿ق تعاىل:  لقوله  ال؟  أم  الفرج  حفظ 

مسألة  أو  احلياة،  أو عىل  املال  الّتأمني سواء عىل  مسألة  أو  أم ال؟  ﴾)النور: )3)  ُروَجُهنَّ
ُ
ف

الّترّبع باألعضاء، أو بحث )فقه الفضاء( وهو البحث عن أحكام القبلة يف القمر وإىل 
أين يّتجه املصيّل هناك؟ وإذا كان جيب عليه التوّجه لألرض أفال يلزم منه العس واملشقة 
جواز  وعن  االنتقالّية،  أو  الوضعّية  باحلركة  األرض-  -وكذا  متحّركًا  القمر  لكون 
السجود عىل تربة القمر من عدمه؟ وهل تشملها الرواية الرشيفة: »ُجعلت يل األرض 

وطهورًا«)))؟ مسجدًا 

هذا النّحو يمكن استفادته من مثل ما روي عن اإلمام الّصادقg يف شأن اآليات 
القرآنّية: »ولو كانت إذا نَزلت -أي اآلية- يف رجل ثّم مات ذلك الّرجل ماتت اآلية، 

ملات الكتاب، ولكنّه حّي جيري فيمن بقي كام جرى فيمن مىض«)٢).

اإلسالمّية،  احلكومة  كقيام  جديدًة،  ظروفًا  الفقيه  نظرَة  حتكم  حني  الّرابع:  النّحو 
يف  ني  مهّمَ ين  عنصر ميّثلن  واملكان  الّزمان  "إّن   :Sاخلمينّي اإلمام  يشري  القسم  وهلذا 
ق بالعلقات 

ّ
عملّية االجهتاد، فاملسألة اليت كان هلا حكم معنّي يف الّزمان القدمي فيما يتعل

يف   
ً
جديدا  

ً
حمكا متلك  أن  ميكن  واالقتصادّية،  واالجتماعّية  الّسياسية  األمور  يف  كمة  احلا

والّسياسّية،  واالجتماعّية  االقتصادّية  للعلقات  دقيقٍة  معرفٍة  مع  أّنه  مبعىن   ، العصر هذا 
كان حبسب الّظاهر ال خيتلف عن  إن  فإّن ذلك املوضوع األّول يتبّدل إىل موضوع جديد و

.(3("
ً
أيضا  

ً
جديدا  

ً
حمكا ب 

ّ
يتطل فإّنه  وبالّتايل  القدمي،  املوضوع 

الّتمّكن من استعامل املاء ملرض،  الّتيّمم مع عدم  الّشيعة، العاميّل، ج٢3، ص350، باب جواز  ))) وسائل 
ح٢. ب7، 

)٢) بحار األنوار، املجليّس، ج٢3، ص٤.
)3) صحيفة النّور لإلمام اخلمينّي، ج )٢، ص 9٨ )بالفارسّية(.
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الثة: تأثير الّزمان والمكان في فهم الّنّص
ّ
الجهة الث

فتدّل األلفاظ عىل معاٍن  إىل آخر؟  هل داللة األلفاظ عىل معانيها تتلف من زماٍن 
معّينة يف زماٍن معنّي وهي نفسها تدّل عىل معاٍن أخرى يف زماٍن آخر؟ بمعنى: هل للّزمان 

ينّي أم ال؟ تأثري عىل فهم النّّص الدِّ

واجلواب يف مقّدمات:

األوىل: يرتبط هذا البحث ارتباطًا وثيقًا ببحث داللة األلفاظ عىل املعاين، حيث ذكر 
علامء أصول الفقه أّن داللة األلفاظ عىل املعاين عىل مراتب ثالث رئيسّية: فهي إّما أن 
تكون  أن  وإّما  بـ)النّّص(،  يسّمى  ما  يشوهبا شكٌّ وهو  تكون داللة رصحية وقطعّية ال 
ظاهرة بمعنى أّن لّلفظ عّدة معاٍن حمتملة إاّل أّن أحدها أسبق وأرسع حضورًا يف الّذهن 
ى بـ)الّظاهر(، وإّما أن تكون جمملة بمعنى أّن لّلفظ عّدة معاٍن متساوية ومتكافئة  وتسمَّ

ى بـ)الُمجمل())).  فيام بينها وال انسباق ألحدها، وتسمَّ

النّّص والّظاهر، وإن كان  الغالب بني  الرّشعية عىل مراداهتا يدور يف  وداللة األدّلة 
الّظاهر أكثر من النّّص، أّما املجمل فهو قليل جّدًا ال يقاس بذينيك الّداللتني، والنّّص ال 
خيتلف فيه اثنان، ومنه داللة أدّلة حرمة اخلمر والّزنا ووجوب الّصالة والّصيام واحلّج 
والّزكاة، وأمثلة الظاهر كثرية جدًا، عىل أّن الّظاهر عىل مراتب وأكثر األدّلة من الّظاهر 

القريب من الرصيح، وهبذا تكون دائرة ما يقع حماّلً لالختالف ضّيقة جدًا.

الّثانية: حيث إّن أكثر األدّلة يكون مستوى داللتها عىل مراداهتا ظهورّيًا، وقد ثبت 
يف حمّله حّجّية الّظهور؛ لقيام الّسرية العقالئّية عليه وإمضاء الّشارع هلا، يأيت الّسؤال يف 
تفصيالت هذه احلّجّية للّظهور: ما هو الّظاهر احلّجة؟ هل هو الّظهور الّذايّت الّشخيّص: 
الذي خيتلف من شخٍص آلخر وينسبق لذهن شخٍص ما بخصوصه وال يكون النسباقه 

))) الحظ دروس يف علم األصول، ج)، ص)30.



77

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

الّسّيد ياسين الّسّيد قاسم الموسوّي

واقٌع يف املتفاهم العريفِّ العاّم، أو هو الّظهور املوضوعّي النّوعّي: "وهو عبارة عن الّداللة 
ثبت يف  غة"؟))) وقد 

ّ
الل تلك  للمحاورة يف  الّثابتة  القوانني  متام  للكلم مبوجب  لة  املتحّصَ

حمّله أّن احلّجة هو الّثاين ال األّول؛ لكون مالك الّظهور احلّجة هو الكاشفّية والّطريقّية 
عن مراد املتكّلم، والكاشفّية عن مراده ُتعرف من خالل ظهور حاله يف اّتباعه ألساليب 
للّسامع  الّشخيّص  الّظهور  اّتباع  ال  للّتفاهم  العاّمة  الّلغوية  والقواعد  العرفّية  املحاورة 

بخصوصه.

الّثالثة: حيث قلنا إّن الّظهور احلّجة هو الّظهور املوضوعّي النّوعّي، يأيت الّسؤال: هل 
املتأّخرة  الّظهور املستجّد يف العصور  النّّص أم  الّظهور املوضوعّي يف عرص صدور  هو 
عنه -كعرصنا احلارض- املخالف ملا عليه الّظهور يف عرص النّّص؟ اجلواب: إّن الّظهور 
احلّجة هو الّظهور املوضوعّي النّوعّي يف عرص النّص؛ ألّن كّل كالم يصدر من متكّلم 
حُيمل بمقتىض الّطبع والبدهية عىل قواعد املحاورة وأساليب الّتفاهم العريّف يف عرصه. 

الّرابعة: بناًء عىل قاعدة )أصالة عدم النّقل( أو ما يسّمونه بـ)االستصحاب القهقرائّي(، 
مفادها  التي  الّظهورات(  يف  الثبات  بـ)أصالة   Sالّصدر الّشهيد  الّسّيد  عنه  عرّب  ما  أو 
الّتأكيد  صعوبة تبّدل داللة ألفاظ عىل معاٍن إىل داللتها عىل معاٍن أخرى، وهلذا يمكن 
الّظهور املوضوعّي هلا يف  اليوم هو نفسه  ينّية  الدِّ للنّصوص  الّظهور املوضوعي  أّن  عىل 
العريّف  املجموعّي،  العنوايّن  الّظهور  املوضوعّي هو  الّظهور  إّن  إذ  األئّمةi؛  عصور 
وذلك  بسهولة؛  ًا  متغريِّ جيعله  ال  ما  واالستقرار  الّثبات  من  له  ظهور  وهو  االجتامعّي، 
لكونه منطلقًا من أسٍس عاّمٍة يقوم عليها العرف واملجتمع، وقد أشار هلذه القاعدة املهّمة 
الّنقل  ندرة وقوع  كها حبسب احلقيقة  "ومل بقوله:  دليلها  الّصدرS وبنّي  الّشهيد  الّسّيد 
 يف 

ً
 حمسوسا

ً
ى تغييرا  ال ير

ً
يّف حبسب خبرته غالبا  إنسان عر

ّ
كل إّن  والّتغيير وبطئه حبيث 

ى أّن الّتغّير حادثة   فرد ير
ّ

 فرد، فأّدى ذلك إىل أّن كل
ّ

غة أطول من عمر كل
ّ
غة، ألّن عمر الل

ّ
الل

))) بحوث يف علم األصول، تقريرات الّشيخ حسن عبد الساتر ألبحاث الّسّيد الّشهيد الّصدر ج9، ص379.
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عىل خلف الّطبع والعادة. وحينئٍذ إّما أن يفترض أّن األصحاب قد التفتوا إىل احتمال الّنقل 
وا أصالة الّظهور أو أّنم   ومع ذلك أجر

ً
والّتغيير يف الّظهورات الّسابقة عىل زمانم صدورا

غفلوا عن هذا االحتمال باملّرة وعملوا مبا يفهمونه من الّظهورات، فعىل األّول يكون بنفسه 
املوضوع  هذا  مثل  يف  الغفلة  فنفس  الّثاين  وعىل   ،

ً
شرعا الّثبات  أصالة  حّجّية  عىل   

ً
دليل

 g الّثبات حّجة فسكوت املعصوم لو مل تكن أصالة  الّشارع  تعّرضهم لتفويت أغراض 
ذي يفهمه اإلنسان 

ّ
يقة وكفاية الّظهور ال وعدم تصّديه إللفاهتم دليل عىل إمضاء هذه الّطر
يف زمانه يف تشخيص الّظهور املوضوعّي املعاصر لصدور الكلم"))). 

عىل أّن دعوى احتامل تغرّيه أو جمّرد قابلّية األلفاظ لتغرّي معانيها ال يكفي للتمّسك 
بأّن  القايض  العقالئّي  األصل  أمام  يصمد  ال  االحتامل  وهذا  ن،  املتيقَّ وترك  باملحتمل 
األصل هو بقاء األلفاظ عىل معانيها وأّن الّظهور ثابت ما مل نقطع بغري ذلك، وأّن جمّرد 
الّتغرّي ال يؤّثر يف بقائه عىل ما هو عليه، وإاّل للزم من ذلك عدم االستفادة من  احتامل 
الكتب القديمة الحتامل أّن داللة األلفاظ قد تغرّيت فال يمكن أن نبني عىل ما نفهمه 

الكاتب قد خيتلف بحسب زمانه. ألّن مراد 

اخلامسة: إّن تأثري الّزمان يف فهم النّّص عىل فرض ثبوته إّنام يثبت مع اختالف الّزمان 
هذا  يف  الواحد  للنّّص  الفهم  فإّن  واملتقاربة،  املتشابه  وبالّظروف  الواحد  الّزمان  يف  ال 
الّزمان -مثاًل- ينبغي أن يكون واحدًا، إذا كان الّزمان هو املؤّثر وهو واحد، وال معنى 
أّننا يف زماٍن واحد،  مان واحدًا)٢). فلامذا تفهمون غري ما نفهم مع  الزَّ يتغرّي ما دام  ألن 

وهذا ما جيعلنا نشّكك يف الّتمّسك هبذه الّذريعة. 

الّسادسة: إّن فهم النّّص فهاًم علمّيًا اجتهادّيًا ال يعني مجوده، بل يعني فهمه املواكب 
األسئلة  عىل  اإلجابة  عىل  قادرًا  حيوّيًا  جتعله  التي  الّدقيقة  العلمّية  باألدوات  للعرص 

))) بحوث يف علم األصول، للّسّيد اهلاشمّي الّشاهرودّيO، ج٤، ص٢9٤.
)٢) أشار إىل هذا املعنى الّشيخ باقر اإليروايّن يف جملس درسه اخلارج أصول، ))-٨-٤36)هـ.
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ُسئل  النّصوص اإلهلّّية واملعصومّية، فقد  املستجّدة واملصاديق اجلديدة، وهذا هو شأن 
اإلمام الّصادقg: ما بال القرآن ال يزداد عىل النرّش والّدرس إاّل غضاضة -طراوة-؟ 
قالg: »ألنَّ اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزماٍن دون زمان، وال لناٍس دون ناس، فهو يف 
كلِّ زماٍن جديد، وعند كلِّ قوٍم غضٌّ إىل يوم القيامة«)))، ومن تلك األدوات العلمّية لفهم 
النّّص: معرفة العمومات واملطلقات اللفظّية واملقامّية، واستخالص الكّلّيات العاّمة من 
املوارد التي تعالج القضايا اجلزئّية، ومن خالل مفهوم املوافقة وفحوى اخلطاب، ومن 
خالل تنقيح املناط وإلغاء اخلصوصّية، وتضييق دائرة احلكم الكيّلّ من خالل مناسبات 
بتنقيحها  الفقه  أصول  علم  يتكّفل  أخرى،  وعرفّية  عقلّية  ووسائل  واملوضوع،  احلكم 

وتقعيدها صغرى وكربى.

الخاتمة
إاّل  وظروفه  خصائصه  له  زماٍن  يف  صدرت  وإن  الرّشعّية  األحكام  أّن  جلّيًا  اّتضح 
أهّنا مل تصدر لذاك الّزمان وحسب، وصدورها يف ذاك الّزمان ال يعني نظرها إليه فقط 

وحدوده. بظروفه  وتقوقعها 

الّزمان واملكان وتتفاعل  وثبت لنا يف هذا البحث أّن عملّية االستنباط اليوم تعيش 
معهم، وأّن الفقهاء ليسوا بعيدين عن الّظروف الّزمكانّية حني يصدرون األحكام، إذ إّن 
باب االجتهاد الفقهّي يف املدرسة اإلمامّية مفتوٌح ومتجّدٌد بتجّدد الّزمن، ولواله ملات 
الفقه وأغلق باب االجتهاد واختزل يف إطاره القديم، وكان خاّصًا بقدماء الفقهاء، وهذا 
-فْتح باب االجتهاد- يف حّد ذاته مؤرّشٌ عىل مواكبة عملّية االستنباط للّزمان واملكان، 
ونفس القول بوجوب تصّدي اجلامع للرشائط كفائّيًا للمرجعّية يف كّل عرص يعني أّن 
الّزمكايّن،  الواقع  بعني  إليها  وينظر  يعيشها  فقيٍه  من  هلا  بّد  ال  وزمان  عرص  كّل  مسائل 
 :g ويقرأ النّصوص الرّشعية بتلك العني، ليكون أوضح مصداٍق لقول اإلمام الّصادق

))) بحار األنوار، املجليّس، ج٨9، ص5).
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»العامِل بزمانه ال هتجم عليه الّلوابس«))). 

تأثرٌي حمدوٌد  تأثريًا يف عملّية االستنباط لكنّه  للّزمان واملكان  أّن  فيه إىل  وقد توّصلنا 
ومنضبٌط إىل حدٍّ كبرٍي، وفق أصوٍل وقواعد متينة ورصينة سواء عىل مستوى األحكام أم 

املوضوعات أم فهم النّّص. 

واالستنباط  الفقهّي  االجتهاد  عملّية  فيها  تتأّثر  مساحات  هناك  أّن  خالله  وعرفنا 
ليست  مساحات  وهي  التأّثر-  من  ذكرناه  الذي  -باملعنى  واملكانّية  الّزمانية  باملتغرّيات 
مل  وإن  كبرٌي  عليها  وفقهائها  املذهب  أقطاب  بني  االّتفاق  مقدار  أّن  والحظنا  قليلة، 
يرّصحوا بذلك، وهي التي متّثل يف الواقع مساحة االعتدال ال اإلفراط وال التفريط يف 
عملّية االجتهاد الفقهّي يف املدرسة اإلمامّية، وهو رسٌّ من أرسار حيوّية عملّية االستنباط 
ين ما دام  ومواكبة حركة عجلتها حلاجات اإلنسانّية عرب الّزمن، وهو أمٌر ال يمّس بالدِّ
يشري  املعنى  هذا  وإىل  املسلَّمة،  واالجتهادّية  والّروائّية  القرآنّية  وقواعده  ُأُطره  ضمن 
"وال خيىف أّن تناسب وتزامن االجهتاد مع عنصر الّزمان  املرجع الّشيخ مكارم الّشريازّي: 
وع  الفر ألّن  االجهتاد،  وقواعد  والّسّنة  للكتاب  األصيلة  واملباين  باألصول   

ّ
خيل ال  واملكان 

ّية 
ّ
واألحكام اجلزئّية ميكن أن تستنبط مبلحظة الّزمان واملكان يف دائرة األصول العاّمة والكل

.(((" ً
دامئا الّثابتة  الّشارع  خلطابات 

عىل  الوقوف  عن  البعد  كلَّ  بعيد  هو  العنوان  هبذا  ينادي  من  بعض  أّن  إىل  ووصلنا 
حقيقة ما ُيراد منه، وما هو مؤطَّر بسياج األدوات العلمّية الّرصينة يف عملّية االستنباط، 
هلذا فإّن ما يروم إليه بعضهم من حماولة الّتغيري اجلذرّي لألحكام الرّشعية حتت طائلة 
عًا به جمانٌب للعلمّية واملوضوعّية وأّن هذا العنوان ليس كام ذهب إليه. هذا العنوان وتذرُّ

لتتناسب مع  لتغيري بعض األحكام  أدوات علمّية  ليست  والّظنون  فاالستحسانات 
))) الكايف، الكلينّي، ج)، ص٢7.

)٢) موسوعة الفقه اإلسالمّي املقارن، ج)، ص٢53.
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الّسّيد ياسين الّسّيد قاسم الموسوّي

ذوق بعض أهل الّزمان، كام قد حياول بعضهم يف مسألة )دية املرأة( وكيف أهّنا نصف 
كان  كام  تعمل  تكن  مل  املرأة  ألّن  كذلك  كان  احلكم  هذا  أّن  يرّبرون  ثّم  الّرجل؟!  دية 
الّرجل، ولذلك فإّن من قتل رجاًل آنذاك فقد قتل يدًا عاملًة، أّما اليوم فإّن املرأة صارت 
تعمل كالّرجل فهي يٌد عاملٌة أيضًا فال بّد -واحلال هذه- من تساوي ديتها مع ديته، أو 
ثّم  )))؟!  ﴾)النساء:  نْثََينْيِ

ُ ْ
ال َحظِّ  ِمْثُل  ِر 

َ
ك ﴿لذِلَّ يكون:  وكيف  املرأة(  )إرث  مسألة  يف 

يرّبرون أّن هذا احلكم كان يف زمن مل تكن املرأة تعمل فيه وتنفق، أّما اليوم فإهّنا تعمل 
وتنفق حاهلا حال الّرجل وعليه فيجب أن يتساوى حّظها مع حّظه يف اإلرث، ونالحظ 
أّن ما اعتمدوا عليه هي جمّرد ظنون ال وجه قطعّي هلا، بخالف ما ذكرناه يف تغرّي املناطات 

القطعّية.  اخلصوصّيات  وإلغاء 

نعم، ال خيفى أّن بعَض َمن نادى بإدخال الّزمان واملكان يف األحكام أراد هبا إخراج 
ين عن حقيقته وواقعه، وهم بذلك يطلبون التحّرر من كّل قيد وحكم، حيث حاول  الدِّ

بعضهم إلغاء )وجوب احلجاب( متاشّيا مع حتّلل بعض أهل هذا الّزمان.

ٍد وآله الطَّيبني الطَّاهرين. واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل سّيدنا حممَّ





صراع الّنسوّية مع األحكام اإلسالمّية

يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

ص:
َ

الملّخ
ق الكاتب إىل بيان معنى النّسوّية وتاريخ نشأهتا يف الغرب،  تطرَّ
واستعرض أهّم القضايا التي رّكزت عليها، وبنّي اآلثار الّسّيئة التي 
خّلفتها هذه احلركة يف املجتمع، ثّم ذكر كيف تغلغلت هذه احلركة يف 
املجتمعات العربّية واإلسالمّية، وما هي اإلشكاالت التي وّجهتها 
ضّد األحكام اإلسالمّية، ثّم حاول أن يرّد تلك الّشبهات عن طريق 
الّترشيعّية  للمنظومة  اإلمجايّل  والبيان  الفكرّي،  الّتأصيل  أسلوب 

واحلقوقّية يف اإلسالم.
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المقّدمة
تعترب احلركة النّسوّية يف اآلونة األخرية من أبرز احلركات التي تسعى لتغيري األحكام 
اإلسالمّية يف سبيل حتقيق أهدافها اخلاّصة، وبام أّن الّشعارات التي تطلقها تلك احلركات 
لطيفة  معاين  من  الّشعارات  تلك  حتمله  ما  -بسبب  األشخاص  من  كثريًا  تستهوي  ممّا 
وبّراقة بحسب الّظاهر، وإن كان يف طّياهتا كثري من الغموض واآلثار املدّمرة- فصارت 
احلركة النّسوّية رائجة يف الكثري من املجتمعات، ومنها املجتمعات العربّية واإلسالمّية، 
نقد  الفينة واألخرى ملحاولة  املجتمعات اإلسالمّية تسعى بني  النّسوّية يف  وبالّتايل جتد 
اإلسالم وأحكامه؛ ألهّنا تزعم أّن األحكام اإلسالمّية فيها ظلم ومتييز ضّد املرأة، وأّنه 

ال بّد هلا من أن حتّرر املرأة من تلك األحكام الّظاملة.

من هنا حاولنا يف هذا البحث أن نبنّي تاريخ نشوء احلركات النّسوّية، وأهّم الّشعارات 
والقضايا التي رّكزت عليها، وآثارها الّسلبّية عىل املجتمع، ثّم استعرضنا الّشبهات التي 

تذكرها عىل اإلسالم، وحاولنا أن نجيب عليها عن طريق أسلوب الّتأصيل الفكرّي.

فالبحث فعاًل يقع يف ثالثة مقامات:

بّية المقام األّول: الّنسوّية الغر
فهاًم  احلركة  هذه  نفهم  حّتى  ولذا  الغرب،  من  رشارهتا  انطلقت  إّنام  النّسوّية  حركة  إّن 
صحيحًا ال بّد من أن نتطّرق إىل هذه بايات انطالق هذه احلركة، والتَّطّور الذي حصل 

فيها، وألجل ذلك نوقع الكالم يف عّدة نقاط:
الّنقطة األّولى: المقصود من الّنسوّية

يف  االختالف  وقع  قد  املجتمع  بحركة  املرتبطة  املفاهيم  من  كغريه  النّسوّية  مفهوم 
املرأة،  ضّد  الّتمييز  ُيسّمى  ما  عىل  "االعتراض  هو  بينها  املشرتك  املحور  ولكّن  تعريفه، 

أوضاعها"))).  لتحسني  عي  والّسَ

))) فمينيزم )احلركة النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص9).
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

سياسّية،  فكرّية،  حركة  هي  بالّتايل:  النّسوّية  احلركة  مالمح  نذكر  أن  لنا  ويمكن 
ُبنى  وتغيري  والّثقايّف،  االجتامعّي  للّتغيري  تسعى  والتّيارات،  األفكار  متعّددة  اجتامعّية، 
إىل  وهتدف  اسرتاتيجّي،  كهدف  املطلقة  املساواة  إىل  وصوالً  اجلنَسني؛  بني  العالقات 
اجلنسني))). وعالقات  والّثقافة،  والّتاريخ،  واللغة،  الّدين،  عن  جديدة  قراءات  تقديم 

يخ الحركة الّنسوّية انية: تار
ّ
الّنقطة الث

ومها  الغرب،  يف  ظهرا  فكريَّني  توّجَهني  ألهّم  كنتيجة  النّسوّية  احلركة  تشّكلت 
احلداثة)٢) والّليربالّية)3)، فاحلداثة ظهرت كتوّجه فكرّي بعد الّثورة الّصناعّية ضّد سلطة 
الكنيسة، وهي تنكر أّي اعتبار للّسنن املاضية، وتقوم بمحاربتها، وتدافع عن أّي فكر 
حديث وجديد، فاحلداثة ترى أّن املعيار يف كّل األمور هو حاكمّية العقل، فكّل ما هو 

بّد من أن حُيارب وُيزال. غري عقاليّن يف نظرها ال 

الفردّية،  هو  األسايّس  شعارها  فلسفة  وهي  الّليربالّية،  توّلدت  احلداثة  خالل  ومن 
وترى أّن املعيار للحصول عىل احلقوق املدنّية هو اإلنسانّية فقط، فاإلنسان باعتباره فردًا 
الذي حيّبه  للقيم األخالقّية، فاألمر احلسن هو  املعيار  القيمة واالحرتام، وهو  هو حمّط 

فردًا. اإلنسان بصفته 

))) حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر.. دراسة نقدّية إسالمّية، مثنى أمني الكردستايّن، ص53.
الّثقافّية والّتغرّيات، من حتّوالت واسعة  فلسفّية وفنّّية نشأت، إىل جانب االجّتاهات  )٢) احلداثة هي حركة 
ضمن  من  العرشين.  القرن  وأوائل  عرش  الّتاسع  القرن  أواخر  خالل  الغريّب  العامل  يف  املدى  وبعيدة  النّطاق 
العوامل التي صاغت احلداثة تطّور املجتمعات الّصناعّية احلديثة ونمّو املدن الّسيع، والحقًا ردود الفعل عىل 
أهوال احلرب العاملّية األّوىل. رفضت احلداثة قطعّية الّتفكري الّتنويرّي، عىل الّرغم من أّن العديد من احلداثّيني 

الّدينية أيضًا. )احلداثة والقومّية والرواية، بريكليس لويس. بالّلغة اإلنجليزّية(. رفضوا املعتقدات 
)3) الّليربالّية هي فلسفة سياسّية أو رأي سائد برزت يف عرص الّتنوير، وتأّسست عىل أفكار احلّرّية واملساواة. 
يتبنّى الّليربالّيون جمموعة واسعة من اآلراء تبعًا لفهمهم هلذين املبدأين، ولكن يدعم الّليربالّيون بصفة عاّمة أفكارًا 
ينية، والّسوق احلّر، واحلقوق املدنّية، واملجتمعات الديمقراطّية،  مثل حّرّية الّتعبري، وحّرّية الّصحافة، واحلّرّية الدِّ

واحلكومات العلامنّية، ومبدأ األممّية. )األجندة الّليربالّية للقرن احلادي والعرشين. بالّلغة اإلنجليزّية(.
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الفكر،  الّشخصّية، وحّرّية  الفردّية  احلّرّية  متعّددة، كمبدأ  نتائج  وتفّرعت عىل ذلك 
يتمّتع باحلّرّية الكاملة.  بّد من أن  وحّرّية اإلعالم، وحّرّية املجتمع، فالفرد بنظرها ال 

أّن اإلنسان يملك جساًم، وقدرات، وعماًل، ومردودًا  وكذلك مبدأ امللكّية، بمعنى 
مالّيًا، فهذه كّلها ملك لإلنسان، وال تتعّلق باهلل أو املجتمع أو احلكومة.

املرأة وإنصافها،  للمطالبة بحقوق  النّسوّية  لتشكيل احلركة  من هنا هتّيأت األرضّية 
من  شعاراهتا  النّسوّية  احلركات  أخذت  وقد  ضّدها،  احلاصل  والّتمييز  الّظلم  ورفع 
الّليربالّية، فهي متأّثرة بتعاليم الّليربالّية غاية الّتأّثر، بل أصبحت قيم الّليربالّية عبارة عن 

أهدافها. إىل  لتصل  النّسوّية؛  أسلحة حتاِرب هبا 

وُيعترب كتاب الكاتبة )ماري وولستون كرافت( الذي أّلفته عام 79٢)م بعنوان )دفاعًا 
عن حقوق املرأة(، هو أّول منشور حول النّسوّية بالّلغة اإلنجليزّية، واعترِب نقطة البداية 
نظرة  الكاتبة  فيه  انتقدت  وقد  النّسوّية،  النّظرّية  بإنجيل  ُيسّمى  وصار  النّسوّي،  للفكر 
املفّكرين املعارصين هلا، وباألخّص )جان جاك روسو()))،  املرأة من قبل  الّتحقري جتاه 
إّن  والّدراسات  تقول األبحاث  املرأة، من هنا  لتشمل  الّليربالّية  مبادئ  ببسط  وطالبت 

تاريخ النّسوّية بدأ مع نرش هذا الكتاب)٢).

واملالحظ أّن احلركة النّسوّية مّرت بمراحل متفاوتة يف الّشّدة والّضعف، ويف النّشاط 
واخلمول، يمكن ذكرها موجزًا يف الّتايل:

المتحلة األولى: )١٧٩٢ / ١٨٥٠م إلى ١٩٢٠م(
وكانت املطالبات األساسّية يف تلك املرحلة -املتأّثرة باحلداثة والّليربالّية- تتمحور 
الّطالق،  حّق  ومنحهّن  النّساء،  نشاطات  مع  ليتناسب  النّسائّي  الّزّي  تبديل  حول 
))) الذي كان يرى بأّن احلقوق الّطبيعّية لإلنسان منشؤها هو مقدار حكمة اإلنسان، وبام أّن حكمة املرأة هو 

أمر مشكوك فيه، فإّنه ليس هلا أن حتصل عىل تلك احلقوق.
)٢) فمينيزم )احلركة النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص٤٤- ٤5.
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

حّققن  وقد  العاّم،  الّسيايّس  الّشأن  يف  للنّساء  الّتصويت  وحّق  وامللكّية،  واحلضانة، 
احلقبة.  تلك  يف  املطالبات  هذه  من  كثريًا  -فعاًل- 

مدى  عىل  اخلمول  من  نوع  النّسوّية  احلركة  أصاب  املطالب  هذه  حتقيق  بعد  ولكن 
أربعني عامًا )من 9٢0)م إىل 960)م(، بحيث مل َيُعد ُيسمع صوت للحركة النّسوّية؛ 
ففي  النّسوّية،  احلركة  داخل  حصلت  التي  واملشاكل  االنقسامات  كثرة  بسبب  وذلك 
خالل هذه األربعة عقود -وبعد حصول املرأة عىل حّق الّتصويت- مل تستطع النّسوّية  
القصوى،  والغاية  اهلدف  الّتصويت هو  الوصول حلّق  اعتربت  وكأّنام  تطّلعاهتا،  حتقيق 

انحسار موجة اعرتاضهّن.  أّدى إىل  النّساء، ممّا  بحيث كان ذلك حمّل رضا 

انية: )١٩٦٠م إلى ١٩٨٠م(
ّ
المتحلة الث

النّشاطات  يف  جديدة  قفزة  حصلت  النّسوّية  احلركة  يف  الّركود  من  الفرتة  تلك  بعد 
النّسوّية؛ وذلك بسبب الّتغيريات التي حصلت يف وضع املرأة جّراء مشاركتها يف الّشأن 
الّسيايّس، والّتغيريات االقتصادّية التي أّدت إىل زيادة فرص العمل للنّساء، وبسبب بروز 
و)الّليربالّية  اجلديدة()))  )املاركسّية  مثل  اجلديدة  االجتامعّية  الّسياسّية  النّظرّيات  بعض 
اجلديدة()٢)، فكّل ذلك أّدى إىل وجود مطالبات نسوّية أكثر من الّسابق، كاملطالبة بتمثيل 
الّرجال  بني  الوظيفّي  الّتمييز  برفع  واملطالبة  العاّمة،  واإلدارات  املؤمترات  يف  متكافئ 

والنّساء واّلذي من ضمنه اختالف األجور.

االختالفات  وزادت  للنسوّية،  املختلفة  واملنّظامت  املجموعات  تشّكل  بدأ  وهنا 
))) املاركسّية اجلديدة هي مدرسة فكرّية ماركسّية تشمل مناهج القرن العرشين التي تعّدل أو توّسع املاركسّية، 
ونظرّيتها عادًة من خالل دمج عنارص من الّتقاليد الفكرّية األخرى، مثل النّظرية النقدّية، أو الّتحليل النّفيّس، 
أو الوجودّية. )معجم علم االجتامع، سكوت ، جون ، وجوردون مارشال ، 99٨). . مطبعة جامعة أكسفورد. 

بالّلغة اإلنجليزّية(.
)٢) الّليربالّية اجلديدة هتدف إىل الّتوفيق بني حقوق الفرد واجلامعة، وتسمح للّدولة بالّتدّخل ووضع معايري 
الّسياسّية  )األيديولوجّيات  والنّجاح.  احلّرّية  لنيل  لألفراد  متساوية  فرص  وجود  من  للّتحّقق  إجيابّية  أكثر 

اإلنجليزّية(. بالّلغة   .(999 روجر  ايتويل  املعارصة، 
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والّتناقضات بني النّساء، بل حصلت االنقسامات داخل نفس املنّظامت النّسوّية، ممّا أّدى 
النّسوّية جمّددًا من عام 973)م إىل عام 9٨0)م. إىل مخول احلركة 

الثة: )١٩٨٠م إلى اآلن(
ّ
المتحلة الث

وتعرف  إلينا،  بالنّسبة  أمّهّية  ذات  هي  ولذا  نعارصها،  التي  هي  الّثالثة  املرحلة  هذه 
ـ )نسوّية ما بعد احلداثة(؛ ألهّنا تأّثرت بنظرّيات نقدّية جديدة مثل: )ما بعد احلداثة()))،  ب
النّسوّية  )والّتفكيكّية()٢) وغريها. وتّتسم هذه املرحلة بتشكيل نسوّيات متنّوعة، مثل: 
الّسوداء، النّسوّية املثلّية، النّسوّية األرسّية، النّسوّية البيئّية، وإىل آخره، وكذلك تّتسم هذه 
املرحلة برتكيز النّشاط يف املؤّسسات الّثقافّية واجلامعّية، وزيادة نرش الكتب واملقاالت، 

واالنتقادات ملاهّية الّذكورّية، والّسعي ملنح العلوم طابعًا نسوّيًا. 

لت يف هذه املرحلة بشكل  ولذا كان من املهّم أن نبحث حول االجّتاهات التي تشكَّ
أوسع؛ حّتى نتعّرف عىل أسسها الفكرّية، وهذا ما سنفعله يف النّقطة اآلتية.

))) ما بعد احلداثة هي حركة فكرّية واسعة نشأت يف النّصف الّثاين من القرن العرشين كرّد فعل عىل اّدعاءات 
األفكار  يف  وجودها  املزعوم  االفرتاضات  وإلهناء  النّهضة،  عرص  بحداثة  واملرتبطة  املنتهية  القديمة  املعرفة 
الوجود  وأحادية  الكربى  الّسدّيات  وحتطيم  والّتاريخ،  واهلوّية  والّثقافة  باألفكار  املتعّلقة  احلداثّية  الفلسفّية 
الّشخيّص، واخلطاب داخل  الّطابع  أو إضفاء  والّشخصنة  القّوة،  أمّهّية عالقات  املعريّف، وتبحث يف  واليقني 
ُبنية احلقيقة والّرؤى الّشمولّية. وينطلق العديد من مفكري ما بعد احلداثة من إنكار وجود واقع موضوعّي، 
ومن إنكار وجود قيم أخالقّية موضوعّية، والّتشكيك يف الّسدّيات الكربى، والبحث عن خيارات جديدة. 
واحلقيقة،  واألخالق،  املوضوعّي،  للواقع  العاملّية  األفكار  احلداثة  بعد  ما  لنقد  املشرتكة  األهداف  وتشمل 
احلداثّي  بعد  ما  الفكر  يتمّيز  لذلك،  وفقًا  االجتامعّي.  والّتقّدم  واللغة،  والعلم،  والعقل،  البرشّية،  والّطبيعة 
املعرفّية واألخالقّية، والّتعّددية، وعدم  الذاتّية، والنّسبّية  الذايّت، واإلحالة  الوعي  بامليل إىل  عىل نطاق واسع 
االحرتام. وانتقادات ما بعد احلداثة متنّوعة فكرّيًا، وتشمل احلجج القائلة بأّن ما بعد احلداثة ترّوج للّظالمّية، 
وال معنى هلا، وأهّنا ال تضيف شيئًا إىل املعرفة الّتحليلّية أو الّتجريبّية. )معامل الغد، نيويورك:األخوة هاربر، بيرت 

اإلنجليزّية(. بالّلغة  دركر، 
النّّص  بني  العالقة  فهم  أسلوب  وهي  دريدا،  جاك  الفرنيّس  الفيلسوف  صاغها  نظرّية  هي  الّتفكيكّية   (٢(
واملعنى. هدف الّتفكيكّية هو إظهار أّن استخدام الّلغة يف نصٍّ ما -والّلغة ككّل- معّقد غري قابل للّتبسيط، 

اإلنجليزّية( بالّلغة  الربيطانّية.  )املوسوعة  مستحيل.  أو  مستقّر،  وغري 
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

الثة: االّتجاهات الّنسوّية
ّ
الّنقطة الث

مع ميض الّزمان واّتساع الّرقعة اجلغرافّية للنّسوّية بدأت تتشّكل االجّتاهات املختلفة 
للنّسوّية، بحيث وصل احلّد من الّتنّوع واالختالف إىل عدم القدرة عىل اعتبارها منهجًا 
الالسلطوّية،  كالنّسوّية  املتعّددة؛  بالنّسوّيات  أشبه  صارت  بل  واحدًا،  وفكرًا  منسجاًم 
الّثالث،  العامَل  ونسوّية  االختالف،  ونسوّية  اإللغائّية،  والنّسوّية  الوجودّية،  والنّسوّية 
والنّسوّية األرسّية، والنّسوّية الّراديكالّية، والنّسوّية الّتحليلّية، والنّسوّية البيئّية، والنّسوّية 
االشرتاكّية، ونسوّية الّسود، والنّسوّية الّثقافّية، والنّسوّية الليربالّية، والنّسوّية املاركسّية، 
جّدًا  متشابكة  شبكة  يف  البحث  فيها  البحث  يشبه  بحيث  وهكذا  املسيحّية،  والنّسوّية 

يصعب تصنيفها يف إطار شامل هلا.

النّسوّية، والذي  اجّتاَهني من االجّتاهات  ومن هنا سوف نقترص يف الكالم عىل أهّم 
واالجّتاه  الّليربايّل،  النّسوّي  االجّتاه  ومها  اليوم،  املجتمعات  عىل  النّطاق  واسع  تأثري  له 

الّراديكايّل. النسوّي 

الّطجاه األّول: الّطجاه الرسوّي الّلييتالّم
الّثالثة  املراحل  مجيع  يف  حارضًا  كان  وقد  املجتمع،  يف  برز  نسوّي  اجّتاه  أّول  وهو 
الّتارخيّية للنّسوّية التي ذكرناها، فهذا االجّتاه يعترب أشهر أشكال الفكر النّسوّي، وغالبًا 

الّليربالّية))). للنّسوّية  كمرادف  النّسوّية  ف  ُتعرَّ ما 

النّسوّية الّليربالّية هي حملُّ قبوٍل عند كثرٍي من النَّاس؛ وذلك نتيجًة ملوافقتها للّثقافة 
ت أصوهلا من الّليربالّية، وملا لدهيا من نظرّيات  واألخالق األمريكّية؛ باعتبار أهّنا استمدَّ

قد تكون معتدلة باملقارنة مع االجّتاهات األخرى.

النّسوّية:  النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص)٨، نقاًل عن كتاب ماّهّية  ))) فمينيزم )احلركة 
الفارسّية حمّمد رضا زمّردّي، ص٨5. النّسوّية، لـ)كريس بيسيل(، ترمجه إىل  النّظرّية  مدخل إىل 
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انم: الّطجاه الّرسوّي الّتاديفالّم
ّ
الّطجاه الث

من  انبثقت  الّراديكالّية  فالنّسوّية  النّسوّية،  احلركة  يف  ف  املتطرِّ االجّتاه  يعترب  وهو 
مؤّيديه  وأغلب  أمريكا،  يف  العرشين  القرن  سّتينات  يف  الّراديكالّية  الّثورّية  الّتغيريات 
الّراديكالّية  النّسوّية  انتقدت  وقد  جامعّي،  تعليم  عىل  حصلن  وممّن  البيض  النّساء  من 
النسوّي، وهي  الفكر  نظرّيات جديدة يف  لطرح  األخرى، وسعت  النّسوّية  االجّتاهات 
لتطّرفها قد ال تكون حمّل قبول عاّمة النّاس، إاّل أّن رصاحتها وشفافّيتها أعطتها الّشهرة 

األخرى. النّسوّية  االجّتاهات  بني  من  األكرب 

الّنقطة الّرابعة: أهّم القضايا الّنسوّية
الفكرّية، بل قد تكون  النّسوّية قد تتلف عن األخرى يف بعض األمور  االجّتاهات 
بينها فوارق شاسعة، ولكن توجد قضايا أساسّية وحمورّية تناولتها كّل االجّتاهات النّسوّية 
وإن اختلفوا يف نظرهتم هلذه القضايا، فكّل االجّتاهات النّسوّية تناولت مسائل وقضايا 
مثل: أسباب الّظلم الواقع عىل املرأة يف املجتمع، واألرسة، ومبدأ املساواة واالختالف، 
هلذه  وحتليلهم  نظرهتم  ولكّن  والقضايا،  األمور  من  وغريها  واألخالق،  والّسياسة، 

القضايا قد تتلف بني كّل اجّتاه وآخر.

مكان  هي  األرسة  أّن  باعتبار  األرسة؛  قضّية  حول  تتكّلم  النّسوّيات  أغلب  فمثاًل: 
ولكن  األمومة،  للنّساء وهو  دور  املنشأ ألهّم  أهّنا  وباعتبار  واملسؤولّيات،  املهاّم  فصل 
هنا نجد أّن بعض االجّتاهات النّسوّية تطالب بإجراء إصالحات عىل األرسة، واألخرى 

تطالب هبدم األرسة، وهكذا.

من هنا يمكننا أن نفرز هذه األمور والقضايا األساسّية بحسب نظرة كّل اجّتاه نسوّي، 
مع عدم الغفلة عن أّن يف كثري من األحيان يصعب تشخيص االجّتاه النّسوّي املتناِول هلذه 
القضّية باخلصوص؛ وذلك بسبب تداخل كثري من املسائل والقضايا بني هذه االجّتاهات، 
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

وقلنا سابقًا إّن تركيزنا سيكون عىل االجّتاَهني الّليربايّل والّراديكايّل فقط.

القضّية األولى: قضّية ظلم المتأة
كّل االجّتاهات النّسوّية تناولت قضّية ظلم املرأة، والّتمييز بينها وبني الّرجل، ولكن 
كتحليل هلذه القضّية ترى النّسوّية الّليربالّية أّن الّسبب يف ظلم املرأة هو القوانني املتحّيزة 
لصالح الّرجل؛ حيث إّن العديد من النّساء ُحرمَن من احلقوق يف املجتمع املديّن، فلذلك 
العقل  متساويان يف  أهّنام  باعتبار  واملرأة؛  الّرجل  احلقوقّية( بني  )املساواة  بـ  تطالب  هي 
واإلنسانّية، ومها املعيار يف نيل احلقوق، واحلال أّن نيل هذه احلقوق بالّتساوي ال يتّم إاّل 
من خالل مشاركة النّساء يف املجال العاّم والّسياسة؛ وذلك من أجل سّن القوانني املؤّدية 

إىل املساواة.

بينام ترى النّسوّية الّراديكالّية أّن الّسبب يف ظلم املرأة هو ما يسّمى بـ )النّظام األبوّي(
الذي تقع النّساء فيه حتت سلطة الّرجال، فالّرجل نفسه هو عدّو املرأة األّول، فلذلك 
هي تطالب باالنفصال عن النّظام األبوّي يف كّل املجاالت؛ سواء املجاالت اخلاّصة أم 
اجلنسّية،  باملثلّية  وتطالب  بالنّساء،  خاّصة  مؤّسسات  بتأسيس  تطالب  وكذلك  العاّمة، 

وغريها من املطالب التي تصّب نحو االنفصال الّتاّم عن الّرجال.

انية: قضّية األستة واألمومة
ّ
القضّية الث

تعترب األرسة يف نظر النّسوّيات هي صاحبة الّتأثري املصريّي عىل حياة املرأة؛ باعتبار 
تتوىّل  النّساء  الّرجال والنّساء؛ حيث أصبحت  أّن األرسة هي مكان فصل األدوار بني 
وهو  العاّم(  )الّدور  يتوّلون  والّرجال  األرسة،  بشؤون  املتعّلق  وهو  اخلاّص(  )الّدور 
املتعّلق بالّسياسة واالقتصاد وإدارة املجتمع، ومن هنا ُحرمت النّساء من مزاولة حياهتا 
ودورها يف املجال العاّم، وألجل ذلك تناولت احلركات واالجّتاهات النّسوّية موضوع 

األرسة بشكل كبري، واختلفوا يف حتليالهتم ونظرهتم لألرسة واألمومة.
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ترى  األمومة، ولكنّها  مبدأ  توافق عىل وجود أصل األرسة وعىل  الّليربالّية  فالنّسوّية 
ُيطالِبن  فلذا  للّرجال،  النّساء  لتبعّية  األسايّس  العامل  هو  املنزل  يف  املرأة  عمل  َقرص  بأّن 
األدوار يف  توزيع  ويتّم ذلك عن طريق  وليس هدمها،  نظام األرسة  داخل  بإصالحات 

املرأة.  عىل  مقصورة  األرسة  مهاّم  كون  وعدم  األرسة، 

وكذلك تؤّكد النّسوّية الّليربالّية عىل أّن األمومة ينبغي أن تكون من اختيار النّساء، وال 
ُتفرض عليهّن فرضًا، ومن هنا قالوا إّن للمرأة احلّق يف إجهاض جنينها، وليس ألحد أن 

يمنعها عن هذا احلّق.

بينام النّسوّية الّراديكالّية ترى أّن األرسة هي الوسيلة األساسّية التي يّتخذها الّرجال 
لظلم النّساء عن طريق االستعباد اجلنيّس واإلكراه عىل األمومة، وال ترى أّي فائدة تعود 
ر املرأة. من هنا تطالب النّسوّية  عىل املرأة من خالل احلياة األرسّية، بل األرسة دائاًم ما ُتدمِّ
الّراديكالّية بإلغاء األرسة واستبداهلا بعالقات أكثر انفتاحًا، وذلك عن طريق فتح حّرّية 
االختيار يف تكوين عالقات جنسّية محيمّية مع من تريد، سواء مع اجلنس اآلخر ]الّزنا[ أم 

مع نفس اجلنس )الّلواط واملساحقة(.

وأّما بالنّسبة لألمومة فهي أيضًا بنظر النّسوّية الّراديكالّية منشأ لظلم النّساء وتبعّيتهّن، 
بل ترى )سيمون دي بوفوار())) أاّل وجود لغريزة األمومة لدى النّساء)٢)، وترى أخريات 
أّن جمّرد نمّو اجلنني يف جسد املرأة ال يعني أّن مسؤولّية رعايته بعد الوالدة تكون عىل عاتق 
املرأة، بل يمكن أن تكون هذه املسؤولّية عىل عاتق املؤّسسات االجتامعّية، بل حّتى أصل 
تكّون اجلنني يمكن أن ُيمنح -مع تطّور العلوم الّطبّية- للمختربات بدالً عن جسد املرأة!!
وجودّية،  وفيلسوفة  فرنسّية،  ومفّكرة  كاتبة   ،)(9٨6 أبريل   (٤  -  (90٨ يناير   9( بوفوار  دي  سيمون   (((
وناشطة سياسّية، ونسوّية إضافة إىل أهّنا منّظرة اجتامعّية. اشتهرت بكتاهبا )اجلنس اآلخر) والذي كان عبارة عن 

حتليل مفّصل حول اضطهاد املرأة، وبمثابة نّص تأسييّس للنسوّية املعارصة. )املكتبة الوطنّية الفرنسّية(
)٢) فمينيزم )احلركة النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص6٤). نقاًل عن كتاب )اجلنس اآلخر( 

لسيمون دي بوفوار، ص363.
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

الثة: قضّية المساواة بين الجرسين
ّ
القضّية الث

ل يف احلقيقة حتت تأثري تعاليم الّليربالّية؛ إذ يقولون إّن  مبدأ املساواة بني اجلنسني تشكَّ
العقل يمّثل املعيار لرشف اإلنسان وعلّو مقامه مقارنة بسائر املوجودات، وبام أّن العقل 
م بني البرش بشكل متساٍو، وليس للفروقات اجلسدّية -كلون البرشة، والقومّية،  قد ُقسِّ
واجلنس- أّي تأثري عىل القدرات العقلّية للبرش، فبالّتايل ال بّد من أن حتظى املرأة بحقوق 

متساوية مع الّرجل.

املوجودة بني  بالنّسبة لالختالفات  رأهيا  توّضح  أن  النّسوّية  لزامًا عىل  من هنا صار 
إىل قسمني:  النّسوّية  انقسمت  فقد  ذلك  وبناًء عىل  واملرأة،  الّرجل 

القسم األّول: نسوّية املساواة، وهي التي تنكر وجود االختالفات احلقيقّية واجلوهرّية 
بني اجلنسني، وترى أّن هذه االختالفات املوجودة فعاًل إّنام هي صنيعة الّثقافة واآلداب 
والعادات وأساليب الرّتبية، وهي نتيجة لتعاليم خاطئة من قبل املؤّسسات االجتامعّية أو 
نتيجة حلرمان النّساء من الّتعليم الّصحيح، وأّن هذه االختالفات املصطنعة تعترب نقطة 

البداية والعذر املستمّر حلرمان النّساء من املمّيزات التي امتاز هبا الّرجال. 

يف  موقفها  تربير  أجل  من  االختالفات  أنكرت  الواقع  يف  النّسوّية  من  الفئة  فهذه 
واملرأة. الّرجل  بني  املطلقة  املساواة 

الّثاين: نسوّية االختالف، وهي تعرتف بوجود اختالفات حقيقّية وجوهرّية  القسم 
بني اجلنسني، ولكنّها تّدعي أّن النّساء متتلك صفات أرقى من صفات الّرجال، كصفة 
الّتعاون واللطف والّصلح واإليثار وغريها، فال ينبغي الّتسّبب يف زوال هذه اخلصائص 
واالقتصادّية  -الّسياسّية  املجاالت  كّل  يف  تدخل  أن  املرأة  عىل  بل  القّيمة،  األنثوّية 

املجتمع.  أنحاء  القّيمة يف  تنرش هذه اخلصائص  أن  واالجتامعّية- ألجل 

وبناًء عىل ذلك ترى نسوّية االختالف أّن تطبيق قوانني متساوية بني الّرجل واملرأة 
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ُيعترب ظلاًم يف حّق النّساء، فال بّد يف البداية من إقرار بعض القوانني التي تصّب يف مصلحة 
النّساء؛ ليزول تدرجيّيًا بعد ذلك الفارق بني اجلنسني، ثّم بعد استقرار الّظروف يمكن أن 

تكون قوانني املساواة مفيدة وعادلة. هذا بالنّسبة لغري النّسوّية الّراديكالّية. 

أّما النّسوّية الّراديكالّية فتعتقد -تبعًا لـسيمون دي بوفوار- أّن هناك فرقًا بني اجلنس 
وبني اجلنوسة )اجلندر()))، فاالختالفات البيولوجّية يف البنية والتي هي غري قابلة للّتغيري 
وهذه  اجلندر(،   / )اجلنوسة  فتسّمى  االجتامعّية  االختالفات  بينام  )اجلنس(،  تسّمى 
االختالفات االجتامعّية إّنام أتت من تأثري الّثقافة واملجتمع والّتعليم، فهي تتغرّي بتغيري 

العوامل، فاجلنوسة مسألة ثقافّية مرتبطة بتصنيف املجتمع إىل مذّكر ومؤّنث. 

ال  ولكن  البيولوجية،  النّاحية  من  خمتلفان  جنسان  والّرجل  املرأة  أخرى:  وبعبارة 
يالزمهام معنى األنوثّية والّذكورّية؛ ألّن األنوثّية والّذكورّية جمّرد أدوار اجتامعّية صنعتها 
ثقافة املجتمع والّتعليم، وبالّتايل يمكن أن يكون دوٌر معنّي يف جمتمع من املجتمعات هو 
دور أنوثّي، ويف جمتمع آخر هو دور ذكورّي، أي يمكن للمرأة يف جمتمع من املجتمعات 
أن تأخذ األدوار الّذكورّية، ويمكن للّرجل يف جمتمع من املجتمعات أن يأخذ األدوار 

األنوثّية، وال تالزم بني املرأة واألنوثّية، وال بني الّرجل والّذكورّية)٢).

الّرجل  بني  املطلقة  باملساواة  للمطالبة  مرّبرًا  الّراديكالّية  النّسوّية  َوجدت  هنا  من 
واملرأة. الّرجل  بجنس  مرتبطة  غري  االجتامعّية  األدوار  دامت  ما  واملرأة؛ 

نىث، ولكن هناك حاالت ال يرتبط 
ٔ ݦݧ
و ا

ٔ ݦݧ
))) تعريف اجلندر يف املوسوعة الربيطانّية: "هو شعور اإلنسان بنفسه كذكر ا

إّن  ّية.  اجلندر وهوّيته  العضوّية  الّصفات  بني  توافق  هناك  يكون  وال  العضوّية،  خبصائصه  اإلنسان  شعور  فهيا 
ّية،  ّثر فهيا العوامل الّنفسّية واالجتماعّية بتشكيل نواة اهلوّية اجلندر ٔ ّية ليست ثابتة بالوالدة، بل توݦݧ اهلوّية اجلندر

ما منى الّطفل". )جمّلة االستغراب، العدد 6)، ص56).
ّ
كل ثير العوامل االجتماعّية 

ٔ ݦݧ
وتتغّير وتتوّسع بتا

جمّلة  وكذلك:  ص٨٨).  ضافر،  هبة  تعريب  رودكر،  نرجس  النّسوّية(،  )احلركة  فمينيزم  راجع:   (٢(
ص57.  ،(6 العدد  االستغراب، 
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يخ عّياس علّم الّصايغ
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القضّية الّتابعة: قضّية المشاركة الّسياسّية
الّشأن  يف  النّساء  مشاركة  رضورة  ترى  الّليربالّية  النّسوّية  فإّن  بالّسياسة،  يرتبط  فيام 
الّسيايّس؛ ألّن هذا يؤّدي إىل زوال الفوارق القانونّية بني الّرجل واملرأة تدرجيًا وبشكل 

تلقائّي من خالل فعالّية املرأة يف الشأن العاّم.

الّسياسّية،  املساواة  إىل  تؤّدي  لن  القانونّية  املساواة  أّن  ترى  الّراديكالّية  النّسوّية  بينام 
وترى أّن املشكلة األساس تكمن يف فصل املجال اخلاّص )أدوار املنزل( عن املجال العاّم 
)الّشؤون العاّمة(، وبام أّن الّرجال يف الواقع يسيطرون عىل النّساء يف كال املجالني )العاّم 
واخلاّص(، فبالّتايل ال بّد من توسيع حدود الّسياسة بحيث تشمل كاّفة جوانب احلياة بام 
يف ذلك اجلانب اخلاّص، ويتّم ذلك عرب اإلتيان بتعريف جديد للّسياسة وهو: "الّسياسة 
تعين العالقات املبنّية عىل الّسلطة واهلرمّية اليت حتكم من خالهلا جمموعٌة من األفراد 

جمموعًة أخرى"، وبالّتايل تشمل الّسياسة حّتى العالقات اخلاّصة بني اجلنسني.

وبناًء عىل ذلك ترى النّسوّية الّراديكالّية بأّنه ينبغي تعريف املجالني )العاّم واخلاّص( 
بتعريف خاٍل عن أّي نوع من االعتبار اجلنيّس، بمعنى أّنه ال ينبغي اعتبار هذين املجالني 
اجلندر،  لنظرية  تبعًا  بل مها جماالن مشرتكان؛  أنثوّي،  واآلخر  ذكورّي  أحدمها  أّن  عىل 
فكاًل من الّرجال والنّساء مسامهني يف هذين املجالني )اخلاّص والعاّم( بنحو متساٍو))).

القضّية الخامسة: قضّية األخ ق الّرسوّية
تقبل  فهي  الّليربالّية  التعاليم  تتبع  الّليربالّية  النّسوّية  أّن  فبام  باألخالق،  يرتبط  فيام 
باألخالق التقليدّية؛ كاملحّبة، والعاطفة، واإليثار، والّتفاين، وغريها، وتطالب باحلقوق 

قلنا. كام  واملساواة  الفردّية 

))) حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر.. دراسة نقدّية إسالمّية، مثنى أمني الكردستايّن، ص6٢). 
النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص97). وكذلك: فمينيزم )احلركة 
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بينام النّسوّية الّراديكالّية فهي تعترب أّن هذه الّصفات املذكورة يف احلقيقة هي صفاٌت 
قد رّوج هلا الّرجال يف النّظام األبوّي هبدف إحكام سلطتهم عىل النّساء واستغالهلّن)))، 
األخالقّي  الّتكامل  ومراحل  األخالقّية  القيم  أّن  ترى  الّراديكالّية  فالنّسوّية  وبالّتايل 
النّسائّي تتلف عاّم لدى الّرجال، فمن غري الّصحيح تقييم النّساء وفق املعايري الّذكورّية، 
ويسّمون  عندهم،  مقبولة  غري  وهي  العدالة(  )أخالق  بـ  التقليدّية  األخالق  ويسّمون 

األخالق املرتبطة باألنوثة بـ )أخالق املسؤولّية( وهي املقبولة عندهم.

ومن هنا تطرح النّسوّية الّراديكالّية جمموعة من املفاهيم األخالقّية املغايرة لألخالق 
الّتقليدّية، منها:

العدالة  هو  األخالقّي  احلكم  يف  املعيار  فليس  العدالة،  مقابل  املسؤولّية  أّوالً: 
اآلخرين  احتياجات  جتاه  كنساء  عليهّن  املتوّجبة  املسؤولّية  هو  املعيار  بل  واإلنصاف، 

األذى. من  ومحايتهم 

ثانيًا: اجلمعّية ضّد الفردّية، فليس األساس يف األخالق هو احلقوق الفردّية كام تقول 
من  املرغوبة  والّروابط  اجلامعّية  العالقات  حفظ  هو  األساس  بل  الليربالّية،  النّسوّية 

الرّضر.

ثالثًا: العاطفة مقابل العقل، فليس العقل هو املحور األصيّل للقرارات األخالقّية حّتى 
ُتّتهم النّساء بالّضعف األخالقّي بسبب الّضعف العقيّل، بل العامل األسايّس يف األخالق 
هو العاطفة والّشعور بالّشفقة والّرمحة جتاه اآلخرين، فاألمر األخالقّي هو املتضّمن للّشعور 

بالّشفقة والّرمحة لآلخرين، وليس األمر األخالقّي عبارة عن مفردات عقلّية.

رابعًا: املوقفّية مقابل الّشمولّية، بمعنى أّن القيم األخالقّية ليست مبادئ كّلّية جمّردة 
يقّرر فيها ما هو األمر  للفرد أن  الكّلّية أمور مبهمة، ال يمكن  املبادئ  الواقع؛ ألّن  عن 

))) فمينيزم )احلركة النّسوّية(، نرجس رودكر، تعريب هبة ضافر، ص٢35.
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العادل وغري العادل. بل احلكم األخالقّي ال بّد من أن يالَحظ فيه موقف الفرد وجتربته 
التي يعيشها.  وظروفه 

إىل  جئنا  إن  مثاًل،  اإلجهاض  بحّق  يتعّلق  فيام  املثال:  هذا  نذكر  ذلك  ولتوضيح 
عن  املجّردة  الكّلّية  األخالقّية  املبادئ  عىل  يبنون  والذين  التقليدّية  األخالق  أصحاب 
املبادئ  خيالف  اإلجهاض  ألّن  وذلك  اإلجهاض؛  حّق  من  يمنعون  نجدهم  الواقع، 
األخالقّية الكّلّية، كاملفهوم العاّم لإلنسان، أو املفهوم العاّم حلّق احلياة. ولكن هذا الّتقييم 
غري صحيح يف احلكم األخالقّي، بل الّصحيح هو مالحظة الّظروف التي تسوق املرأة 
نحو عملّية اإلجهاض، واملشاكل والّظروف الّصعبة التي تواجهها خالل رعاية الّطفل، 
وأمثال ذلك، وثّم عىل إثر ذلك ينبغي إصدار احلكم األخالقّي، ال أّنه يتّم إصدار احلكم 

الواقع والّظروف. النّظر إىل  األخالقّي من دون 

كانت  الّليربالّية وإن  النّسوّية  أّن  املالحظة: وهي  إىل هذه  نلتفت  أن  بّد من  وهنا ال 
تقبل ببعض األخالق الّتقليدّية وتقول بالعدالة واملساواة واحلقوق الفردّية، ولكنّها أيضًا 
باملرّبرات  تقّدم، ولكن ال  الوقت تطالب بحّق اإلجهاض واملثلّية اجلنسّية كام  يف نفس 
الّسابقة املتقّدمة عن الّراديكالّية، بل باعتبارمها حّقًا للمرأة للّتحّكم باخلصوبة، وأّن املرأة 

مسّلطة عىل جسدها، وأّنه حيّق هلا أن تتار أّي نوع من العالقة اجلنسّية.

الّصفات  أّن  عن  كثريًا  الكالم  يعّد  مل  للنّسوّية  األخرية  املوجة  يف  إّنه  واخلالصة: 
واألخالق النّسائّية هي صفات مصطنعة، بل صار الرّتكيز عىل أّن هناك صفات أخالقّية 
الّصفات  ُمنحت  ثّم  الّذاتّية،  بمذهب  باالستعانة  وذلك  للجنسني،  بالنّسبة  خمتلفة 

الّرجال. صفات  عىل  استثنائّية  وأّولوّية  قيمة  النّسائّية  األخالقّية 

هذا فيام يرتبط بأهّم القضايا التي تناولتها النّسوّية يف الغرب، وقد رّكزنا عليها باعتبار 
أهّنا تعطينا صورة واضحة عن نمط الّتفكري النّسوّي الغريّب، واّلذي له انعكاسات كبرية 

عىل سائر املجتمعات يف العامل.
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بّية الّنقطة الخامسة: آثار الحركة الّنسوّية في المجتمعات الغر
املجاالت،  من  كثري  يف  سلبّيًا  تأثريًا  الغربّية  املجتمعات  عىل  النّسوّية  احلركة  أّثرت 

الّتأثريات))): هذه  بعض  ومن  واألمومة،  باألرسة  يرتبط  فيام  خصوصًا 

الّزيادة اهلائلة يف ارتباط النّساء بالّرجال من دون رابطة رسمّية.. )

ذلك . ٢ يعّد  مل  بحيث  الّزوجّية،  باخليانة  عنها  يعربون  التي  الّزنا  عىل  النّاس  اعتياد 
خطريًا. جرمًا  يشّكل 

الوالدين . 3 َقبل أحد  املنفرد، أي تربية األوالد من  الوالد  الّزيادة فيام يسّمى بعائلة 
النّساء ذلك. تتوىّل  فقط، وغالبًا ما 

الّزيادة الّرهيبة يف نسبة الّطالق.. ٤

الّزيادة يف نسبة الّدعارة واإلباحّية اجلنسّية.. 5

الّزيادة يف أعداد املواليد من دون أب، واملواليد غري الرّشعّية.. 6

زيادة نسبة ترك األطفال يف مؤّسسات الّتبنّي والّرعاية.. 7

زيادة نسبة إجهاض األجنّة، بل ورشعنة ذلك قانونًا.. ٨

إلغاء دور األب يف األرسة.. 9

االجّتار اجلنيّس أو االستغالل اجلنيّس لألطفال من اجلنسني.. 0)

زيادة عدد جرائم األحداث واملراهقني، واالعتداء اجلنيّس، واملخدّرات.. ))

الّتعّري الفاضح، والّزيادة الفاحشة يف نسب الّتحّرش بالنّساء.. ٢)

الكردستايّن،  أمني  مثنّى  إسالمّية،  نقدّية  دراسة  اجلندر..  إىل  املساواة  من  املرأة  حترير  حركات  راجع:   (((
.(6 ص5)-   ،(6 عدد  االستغراب،  جمّلة  وكذلك:  بعدها.  وما  ص57) 
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

النّقص الّسّكاين يف بعض الّدول؛ نتيجة كثرة حاالت اإلجهاض، ورفض النّساء . 3)
فكرة اإلنجاب أصاًل.

ترشيع الّشذوذ اجلنيّس، وإصدار قوانني تعرتف بتكوين األرسة ملثلّيي اجلنس.. ٤)

فقدان الّتوازن لدى املرأة بسبب إنكارها حاجاهتا الفطرّية، يف قبال عجزها عن . 5)
القيام بأدوار الّرجل الفطرّية))).

تسليع املرأة وتشييئها، بحيث تّم استغالل جسد املرأة وإقحامها بصور عارية يف . 6)
لوحات الّدعايات لرتويج البضائع)٢).

الّتعديل عىل نصوص الكتب املقّدسة، فقد َأخضعت النّسوّيُة الكتَب املقّدسة إىل . 7)
الّدراسة والنّقد، وطالبت بإعادة صياغة الكتب املقّدسة بحيث يتّم تغيري املصطلحات 
والّضامئر املذّكرة إىل مصطلحات وضامئر حمايدة، والغريب يف األمر أّن الكنيسة استجابت 
لتلك الّضغوط واملطالب، فأصدرت طبعة جديدة من العهد القديم واجلديد ُأطلق عليها 

اسم )الّطبعة املصّححة( يف عام 99٤)م)3).

إذًا، هذه جمموعة من اآلثار املدّمرة للمجتمع، جاءت كنتيجة حتمّية لنظرّيات النّسوّية 
أّن  واملفرتض  اإلهلّية،  األحكام  اإلنسان عن  ونتيجة البتعاد  القضايا،  املتقّدمة يف شّتى 
أّي عاقل يرى مثل هذه اآلثار اخلطرية فإّنه ينفُر تلقائّيًا ويبتعد عن مثل هذه الّشعارات 
الّصورة عند  قد شّوش  التّيارات -لألسف-  الربيق اإلعالمّي هلذه  والّتّيارات، ولكّن 
كثري من النّاس، فأّدى ذلك إىل تغلغل هذه الّشعارات والقضايا داخل جمتمعاتنا العربّية 

واإلسالمّية، وهذا ما سنبحثه يف املقام الّتايل.

))) مفهوم النّسوّية.. دراسة نقدّية يف ضوء اإلسالم، أمل اخلريِّف، ص39).
)٢) املصدر نفسه، ص٤0).
)3) املصدر نفسه، ص6)).



100
متاس الّرسوّية مع األحفام الس مّية

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

بّية واإلسالمّية اني: الّنسوّية العر
ّ
المقام الث

العربّية واإلسالمّية بشكل كبري،  بلداننا  النّسوّية إىل  لقد تغلغلت شعارات وتعاليم 
ممّا يستدعي منّا االلتفات واالنتباه هلذه املوجة الّدخيلة والغريبة عىل جمتمعاتنا، وحماولة 
التصّدي هلا وآلثارها املدّمرة، ومن هنا سوف يقع الكالم يف هذا املقام يف جمموعة من 

أيضًا. النّقاط 

بّية الّنقطة األولى: بداية تشّكل الّنسوّية العر
بدأت تعاليم النّسوّية تتغلغل يف أوساط املجتمع العريّب بعد عرص النّهضة، حيث كثر 
اختالط العرب باألورّبيني، وبدأوا يدرسون يف جامعاهتم بشكل أكرب، فانبهروا بتلك 
الّتعاليم وحاولوا أن حيملوها إىل املجتمعات العربّية، ولكن مل يكن للنّسوّية انتشار واضح 
يف تلك الفرتة، ويمكن القول بأّن النّسوّية برزت يف املجتمعات العربّية بشكل واضح يف 
مخسينات القرن العرشين، بعد أن حتّررت الّدول العربّية من االستعامر ظاهرًا، وبدأت 
الرّتمجة يف مرص، ممّا  الفكرّية والفلسفّية، وقد كثرت حالة  الغربّية  الكتب  ظاهرة ترمجة 

جعل انتشار النّسوّية يبدأ من مرص، ثّم انترش يف أصقاع البالد العربّية األخرى))).

فقد ُترجم كتاب )اجلنس اآلخر( لسيمون دي بوفوار، وكتاب )أصل العائلة وامللكّية 
وكتاب  نبوة،  زينب  ترمجة  واملرأة(  )لينني  وكتاب  أنجلز،  لفريدريش  للّدولة(  اخلاّصة 
جديدة(  ثورة  و)نحو  واحلضارة(  )احلّب  وكتابا  هورفارت،  لبالوش  اجلنسّية(  )الّثورة 

هلربرت ماركوز، وكتاب )االشرتاكّية واملرأة( ترمجة جورج طرابيّش)٢).

بّية انية: أهّم شعارات الّنسوّية العر
ّ
الّنقطة الث

يمكننا القول إّن النّسوّية العربّية هي نسخة أخرى من النّسوّية الغربّية؛ حيث إّن شعاراهتا 
هي ذات شعارات النّسوّية الغربية، ولذا يف احلقيقة ال توجد نسوّية عربّية ذات فكر مستقل، بمعنى أّن النّسوّية العربّية 

))) راجع املصدر السابق، ص٨7.
)٢) حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر.. دراسة نقدّية إسالمّية، مثنّى أمني الكردستايّن، ص٢09.
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

مل تأِت بنظريات جديدة وإبداعّية، بل كّل ما لدهيا هو من جعبة الغرب، وإليك بعض الناّمذج:

امتداداهتا عىل طول . ) ُوجدت  ذكورّية  ثقافة  نامجة عن  والّرجل  املرأة  بني  الفوارق  أّن  الّسعداوّي)))  نوال  ترى 
بتبديل  وتطالب  طارئة،  واألبّوة  األمومة  أصل  أّن  ترى  كام  والّرجل،  املرأة  بني  حقيقّية  فوارق  ال  وبالّتايل  الّتاريخ، 

اجلنسني)٢). بني  للعالقات  جذرّي 

وهذا كام نالحظ هو عني كالم النّسوّية الغربّية، خصوصًا النّسوّية الّراديكالّية الذي تقّدم.

فاطمة املرنييّس)3) تطالب باملساواة املطلقة بني املرأة والّرجل)٤).. ٢

وهذا أيضًا كام نالحظ أحد أهّم شعارات النّسوّية الغربية، خصوصًا النّسوّية الّليربالّية.

أّن . 3 ويّدعون  الكريم،  القرآن  آيات  بنقد  قاموا  وقد  العربّية،  الّدول  يف  النّسوّية  املؤمترات  من  جمموعة  عقدت 
يشء")5).  

ّ
كل يف  للّصبيان  حتّيز  اهلل  أّن  "شعرت  الّسعداوّي:  نوال  قالت  حّتى  للّذكور،  متحّيز  القرآن 

وهذا كام نالحظ هو عني العمل الذي قامت به النّسوّية الغربّية جتاه الكتب املقّدسة، 
بل ونفس االنتقاد الذي ُوّجه جتاه تلك الكتب.

فالنّسوّية  بحذافريها،  الغرب  قبل  من  جاءت  إّنام  املطالبات  من  وغريها  هذه  إذًا، 
بجديد. اإلتيان  دون  من  الغربّية  النّسوّية  عند  ملا  متامًا  مقلِّدة  العربّية 

الثة: شبهات الّنسوّية على األحكام اإلسالمّية
ّ
الّنقطة الث

جمتمعات  هي  النّسوّية  تعاليم  فيها  انترشت  التي  العربّية  املجتمعات  أغلب  أّن  بام 
والذين  وأحكامه،  اإلسالم  تعاليم  إىل  النّسوّية  نقد  يتوّجه  أن  الّطبيعي  فمن  مسلمة، 

صنفني:  عىل  العربّية  املجتمعات  يف  وأحكامه  اإلسالم  تعاليم  عىل  ُيشِكلون 

العاّمة، سواء  املجاالت  للّدين يف  يقيمون وزنًا  الذين ال  العلامنّيون  الّصنف األّول: 

املرأة، نرشت قرابة  ُولدت عام 930)م، هلا كتابات جريئة وحاّدة حول  املنحى،  نفسانّية، ماركسّية  أديبة مرصّية وروائّية معارصة، وطبيبة   (((
العربّية(. للمرأة  العاري  )املرأة واجلنس(، و)الوجه  منها:  متعّددة،  كتابًا يف جماالت  عرشين 

)٢) مفهوم النّسوّية.. دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم، أمل اخلريِّف، ص٨9.
)3) كاتبة نسوّية، وعاملة اجتامع مغربّية، ُولدت عام 9٤0)م، ترّكز يف كتاباهتا عىل اإلسالم واملرأة، هلا عّدة مؤّلفات بالّلغة الفرنسّية واإلنجليزّية 

والعربّية، منها: )ما وراء احلجاب(، و)أحالم النّساء احلريم(.
)٤) مفهوم النّسوّية.. دراسة نقدّية يف ضوء اإلسالم، أمل اخلريِّف، ص)9.

)5) حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر.. دراسة نقدّية إسالمّية، مثنّى أمني الكردستايّن، ص5)٢.
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أم كانوا غري مسلمني.  كانوا حيملون اسم اإلسالم 

وهؤالء يتفاوتون يف شّدة وِحّدة هجومهم عىل اإلسالم وتعاليمه. ومن أبرز هؤالء: 
هدى شعراوّي)))، وأمينة الّسعيد)٢)، ونوال الّسعداوّي)3)، ومرقص فهمي)٤)، وسالمة 

موسى)5)، وغريهم.

واألصالة،  احلداثة  بني  واجلمع  الّتوفيق  حياولون  اّلذين  العلامنّيون  الّثاين:  الصنف 
اإلسالمّية()6). )االشرتاكّية  اسم  عليهم  ُأطلق  واّلذين 

ألجل  والّسنّة؛  القرآن  عىل  أبحاثها  ترّكز  التي  املرنييّس)7)  فاطمة  هؤالء:  أبرز  ومن 
أن تبنّي تعّدد وجهات نظر املؤّرخني واملفّسين؛ لتثبت بذلك عدم فاعلّيتها للّتطبيق يف 
العرص احلايّل، والقارئ لكتبها -كام يقال- كثريًا ما حيتار هل هي مع اإلسالم أو ضّده؛ 

وذلك لعدم وجود منهجّية واضحة هلا يف تناول الّدين ونصوصه.

ومنهم أيضًا: حمّمد شحرور)٨)، الذي يعتمد عىل تفسري لغوّي للقرآن أشبه ما يكون 

))) ناشطة اجتامعّية مرصّية، ُولدت عام ٨79)م، وتعترب أّول فتاة مرصّية تظهر من غري حجاب يف مرص، 
مؤمترات. عّدة  وعقدت  النّسائّي(،  )االحّتاد  أّسست مجعّية 

)٢) أديبة وصحفّية وروائّية مرصّية، ُولدت عام 9)9)م، عملت رئيسة ملجّلة )حواء(، هلا عّدة مؤّلفات، منها: 
)نساء عاريات(، و)مشاهدايت يف اهلند(، وكانت تتهّجم عىل اإلسالم، وتستهزئ باحلجاب.

)3) تقّدمت ترمجتها.
)٤) حماٍم مرصّي، وكاتب قبطّي نرصايّن، ُولد عام ٨70)م، له عّدة مؤّلفات، أمّهها: )املرأة يف الرّشق( الذي 
وإباحة  اإلسالمّي،  احلجاب  عىل  القضاء  منها:  خطرية،  أمور  فيه  طرح  ألّنه  املجتمع؛  يف  كبرية  هّزة  أحدث 

بأكثر من زوجة.  الّزواج  االختالط بني اجلنسني، ومنع 
بالّثقافة  واألخذ  واألدب،  الّلغة  الّتجديد يف  إىل  بدعوته  ُعرف  عام ٨٨7)م،  ُولد  مرصّي،  مفّكر عريّب   (5(

اإلنسان(. وأصل  الّتطور  )نظرية  أمّهها:  مؤّلفات،  عّدة  له  االشرتاكّية،  واألفكار  العلمّية 
))) مفهوم النّسوّية.. دراسة نقدّية يف ضوء اإلسالم، أمل اخلريِّف، ص٨٨.

)7) تقّدمت ترمجتها.
)٨) كاتب سورّي، مهندس، ظهرت له مع الّتسعينات كتابات، منها: )الكتاب والقرآن.. قراءة معارصة(.
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

باجّتاه الباطنّية القدامى، خيلط بني معطيات علمّية معارصة -كاملفهوم الّريايّض للحدود 
عند نيوتن- مع قواعد أصولّية واجتهادات فقهّية، يف حماولة إلحياء القارئ بعمق الّتحليل 

املوجود يف النّّص.

وبالّتايل -يف الواقع- ال توجد نسوّية ُتنسب إىل اإلسالم حقيقًة، بمعنى أّنه ال توجد 
واقعًا،  وتطّبقه  اإلسالمّي  بالفكر  تؤمن  النّساء  من  جمموعة  القارص-  الّتتّبع  -بحسب 
يسّمى  ما  يوجد  قد  نظرّيًا  نعم،  اإلسالم.  ظّل  يف  املرأة  حقوق  عن  تدافع  أن  وتريد 

أدبّياهتا. يف  لإلسالم  قيمًة  ترى  ال  الواقع  يف  ولكنّها  اإلسالمّية(  بـ )النّسوّية 

بل هي  ثابتة،  ليست  أّن أحكام اإلسالم  يرى  الذي  الّطاهر حّداد)))،  أيضًا:  ومنهم 
بوجود  يؤمن  ممّن  يكون  قد  الكاتب  هذا  إّن  ثّم  الّزمان.  فيها  ويتحّكم  ومتغرّية،  نسبّية 
ثابٍت يف الّدين، ولكّن هذه املدرسة بطبيعة احلال تسعى دومًا لتوسعة دائرة املتغرّي عىل 

الّثابت. حساب 

وأحكامه  اإلسالم  عىل  العربّية  النّسوّية  ترّددها  التي  الّشبهات  فإّن  حال،  أّي  وعىل 
ما هو مطروح مؤّخرًا، ونحن نشري  القدم، ومنها  منذ  ما هو مطروح  كثرية جّدًا، منها 

فقط: اإلشارة  نحو  عىل  إليها 

 شبهة قوامة الّرجل عىل املرأة. . )

 شبهة جواز رضب الّزوجة النّاشزة. . ٢

 شبهة جواز تعّدد زوجات الّرجل. . 3

 شبهة نقصان مرياث املرأة عن مرياث الّرجل. . ٤

 شبهة عدم تساوي املرأة مع الّرجل يف الّشهادة. . 5

))) مؤّلف ومنّظر تونيّس، ُولد عام ٨99)م، له نشاط يف حترير املرأة الّتونسّية، له عّدة مؤّلفات، منها: )امرأتنا 
يف الرّشعّية واملجتمع(.
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 شبهة أّن الّطالق بيد الّرجل دون املرأة. . 6

 شبهة أّن دية املرأة نصف دية الّرجل.. 7

 شبهة حتّيز اخلطاب القرآيّن للّذكور. . ٨

 شبهة أّن الفقه والفكر اإلسالمّيني أفكار معادية للمرأة.. 9

 شبهة عدم احلّرّية يف عقد الّزواج بالنّسبة للمرأة.. 0)

شبهة عدم جواز تويّل املرأة للوظائف العاّمة.. ))

وغريها من الّشبهات التي حتتاج إىل استقصاء وتتّبع، ونالحظ هنا أيضًا أّن جذور هذه 
الّشبهات تعود إىل تعاليم النّسوّية الغربّية والّتي ذكرناها مفّصاًل سابقًا.

الث: معالجة شبهات الّنسوّية
ّ
المقام الث

نحن يف مقام الرّد عىل تلك الّشبهات يمكن أن نّتبع جمموعة من األساليب:

األسلوب األّول: نقد المباني الرئيسّية للّنسوّية
وذلك بأن تتّم مناقشة املباين التي تعتمدها النّسوّية يف أطروحاهتا ونظرّياهتا، كالّليربالّية، 

والعلامنّية، واالشرتاكّية، وكذلك نقد الفردّية واملذهب الّذايت مثاًل، وغريها من املباين.

ولكنّنا هنا لن نّتخذ هذا األسلوب يف املناقشة والنّقد.

بهات
ّ

اني: الرّد المفّصل على الش
ّ
األسلوب الث

الرّد واإلجابة عىل كّل شبهٍة شبهة بشكل مستقّل ومفّصل، وهذا  بأن يكون  وذلك 
األسلوب أسلوب جّيد ونافع جّدًا، إاّل أّنه حيتاج إىل جهد كبري، وال يسع املقام ملثل هكذا 
أسلوب. وهناك بعض الكتب قد أخذت منحى هذا األسلوب، ككتاب )مقاالت حول 
حقوق املرأة( للّشيخ حمّمد صنقورB، وكتاب )نظام حقوق املرأة يف اإلسالم( للّشهيد 

.Oمطّهرّي
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

الث: عرض اآلثار المدّمرة للنسوّية
ّ
األسلوب الث

فلو تّم عرض شعارات النّسوّية يف الغرب، وما أّدت إليه هذه الّشعارات من دمار 
وإفساد يف املجتمع، ويكون ذلك مشفوعًا بتقارير وإحصائّيات، فإّن ذلك لوحده له األثر 
الكبري يف إعراض النّاس عن مثل هذه الّشعارات، فمجّرد عرض منطلقات النّسوّية -يف 
حّد ذاته- يؤّدي غرضًا نقدّيًا؛ باعتبار أّن ذلك يؤّدي إىل انكشاف فسادها، والفاسد ال 

حيتاج إىل إفساد غالبًا.

ونحن ذكرنا شيئًا من آثار الّشعارات والقضايا النّسوّية عىل املجتمع، ممّا يتكّفل بصّد 
املنبهر بتلك الّشعارات عن اّتباع تعاليم النّسوّية.

األسلوب الّرابع: الّتأصيل الفكرّي
فإّن من أساليب املواجهة  النّافعة جّدًا -ولعّله أنفعها- هو أسلوب الّتأصيل الفكرّي، 
وذلك من خالل عرض اإلسالم بصورته الّشاملة النّاصعة، وبيان حكمة ترشيع األحكام 
جّدًا،  نافع  أسلوب  فهذا  الّسامية.  وتعاليمه  وقَيمه  املجتمع،  عىل  اإلجيابّية  وآثاره  فيه، 
خصوصًا إذا متّت املقارنة بني آثار اإلسالم عىل املجتمع اإلسالمّي وبني آثار شعارات 
الفاضلة،  الّصفات  وترسيخ  األرسة،  تكوين  حيث  من  الغريّب،  املجتمع  عىل  النّسوّية 
الّتحّرش  حاالت  وقّلة  املجتمع،  يف  اجلرائم  وقّلة  واإليثار،  والّتعاون،  كالرّتاحم، 

وغريها. واإلجهاض،  واالغتصاب 

ونحن هنا نحاول أن نتطّرق لشء من هذا القبيل لتعزيز جانب الّتأصيل الفكرّي؛ ألّن 
أغلب هذه الّشبهات ترجع ملحور أسايّس، وهو عدم فهم املنظومة الّترشيعّية واحلقوقّية 

لإلسالم فهاًم صحيحًا. 

املنظومة  التي يمكن أن تكون معينة عىل فهم  النّقاط  ولذا سوف نذكر جمموعة من 
الّترشيعّية واحلقوقّية ألحكام الّدين اإلسالمّي، وإن كان ما سنذكره عىل نحو االختصار؛ 

لعدم مناسبة املقام للّتفصيل.
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الّرقطة األولى: ما هو طعريف الّدين؟ 
ذكر علامؤناr تعريفات للّدين ترجع يف حقيقتها ملصبٍّ واحد، ويمكن أن نختار 
العقائد  "جمموعة  عن:  عبارة  الّدين  أّن  من   Bاآلميّل اجلوادّي  العاّلمة  ذكره  ما  منها 
كانت  بية اإلنسان، فإذا  ّي، وتر واألخلق والقوانني اليت جاءت إلدارة شؤون املجتمع البشر
ي الّدين بالّدين احلّق. وعليه: فإّن الّدين احلّق هو دين نزلت عقائده وقوانينه من  حقة مُسّ

اهللa، والّدين الباطل هو الذي جاء وُوضع وُنّظم من عند غير اهلل"))).

إذًا، الّدين يتضّمن ثالث أمور أساسّية:

وما  الّتوحيد  من  الّدين،  أصول  عن  تبحث  التي  وهي  االعتقادات،  األّول:  األمر 
واملعاد. واإلمامة،  والنّبوة،  والعدل،  الوجود،  بعامل  يرتبط 

األمر الّثاين: القوانني، وهي التي تبحث عن فروع الّدين، من العبادات واملعامالت 
التي جاءت إلدارة شؤون املجتمع البرشّي.

الّصفات  من  والّرذائل  الفضائل  عن  تبحث  التي  وهي  األخالق،  الّثالث:  األمر 
شقاوته. أو  سعادته  فيه  ما  إىل  اإلنسان  ترشد  والّتي  النّفسانّية، 

انية: ما هو هدف الّدين؟
ّ
الّرقطة الث

هدف الّدين هو أن يوصل اإلنساَن إىل الّسعادة احلقيقّية يف الّدنيا واآلخرة، وأن يوّفر 
لإلنسان حياة طّيبة، هانئة، معتدلة.

البدن وال حاجة  هُيِمل حاجة  ُيغِفل وال  أّنه ال  الّدين اإلسالمّي نجد  إىل  وإذا جئنا 
واقتصادّية،  وسياسّية  واجتامعّية  وأخالقّية  عبادّية  متكاملة؛  منظومة  فاإلسالم  الّروح، 
وهي منظومة متناغمة متناسقة تؤّدي إىل تريج إنسان متكامل، إنسان يتوّفر عىل أوضاع 

))) الكالم اإلسالمّي املعارص، عبداحلسني خسوپناه، ج)، ص335، نقاًل عن كتاب الرّشيعة يف مرآة املعرفة 
للجوادّي اآلميّل، ص93- 95، النّسخة الفارسّية.
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

حياتّية ناجحة وسعيدة، وتسري به إىل هناءة وسعادة الّروح. 

والّشاهد عىل ذلك ما ورد يف اآليات والّروايات، كام يف قوله تعاىل: ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًا 
 
ْ
ْحَسِن َما َكنُوا

َ
ْجَرُهم بِأ

َ
َْجِزيَنَُّهْم أ

َ
ُنْحيِيَنَُّه َحَياةً َطيَِّبًة َونل

َ
ل
َ
نَث َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ن َذك مِّ

أن  برشط  سعيدة  طّيبة  بحياة  اإلنسان  يعد  وتعاىل  سبحانه  فاهلل   ،)  97 وَن﴾)النّحل: 
ُ
َيْعَمل

يؤمن وأن يعمل صاحلًا، يعني يلتزم باإلسالم وتعاليمه.

وورد عن رسول اهللe: »إنَّ من سعادة املرء املسلم أن يشبهه ولده، واملرأة اجلمالء 
هذه  حتصيل  عىل  حيّث   eفالنّبّي الواسع«)))،  واملسكن  اهلنّي،  واملركب  دين،  ذات 

األمور احلّسّية اّلتي هي من الّسعادة الّدنيوّية.

وكذلك ما ورد عن اإلمام الّصادقg: »ثالثة من الّسعادة: الّزوجة املؤاتية، والولد 
الباّر، والّرزق يرزق معيشة يغدو عىل صالحها ويروح عىل عياله«)٢).

فإّن  الّروح،  وسعادة  البدن  سعادة  بني  اإلسالم  يف  تعارض  ال  بأّنه  نعرف  وبالّتايل 
يعني  الّروح، ولكن برشطها ورشوطها،  لسعادة  مهّيء  عبارة عن طريق  البدن  سعادة 
ال ينبغي أن نغفل عن أّن سعادة البدن يف اإلسالم عبارة عن وسيلة وطريق، بينام سعادة 
الّروح هي اهلدف؛ ألّن الّروح هي الباقية، وأّما البدن فهو إىل زوال، وبالّتايل ال يصّح منّا 
-كعقالء- أن نسري يف الّطريق ونّتخذ الوسيلة ثّم ننقطع عن اهلدف، ال يصّح أن ننغمس 

يف ملّذات الّدنيا ونغفل عن اهلدف األخروّي.

سعادة  وبني  البدن  سعادة  بني  املوارد  بعض  يف  تعارض  وجود  افرتضنا  إذا  ولكن 
الّروح، فأهّيام هو املقّدم؟ بال شّك وال ريب -بعد الذي وّضحناه- تكون سعادة الّروح 
مة؛ ألهّنا هي اهلدف األساس، ولذا ورد عن أمري املؤمننيg: »أسعد النّاس  هي املقدَّ

))) بحار األنوار، املجليّس، ج73، ص٤9).
)٢) املصدر نفسه، ج00)، ص9)٢.
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من ترك لّذة فانية للّذة باقية«))). فالعاقل ال حيتاج إىل مزيد تأّمل يف تقديم أيٍّ من اخليارين؛ 
فإّن سعادة الّدنيا ال تعادل شيئًا من سعادة اآلخرة وال تقاربه، فتلك سعادة زائلة، وهذه 

سعادة دائمة باقية.

تعّية
ّ

الثة: الّ فاليف الش
ّ
الّرقطة الث

)الّتكاليف  بـ  ُسّميت  ولذا  ُكلفة،  فيها  وتعب،  مشّقة  فيها  والّتكاليف  الّطاعات 
الرّشعية(، وهي عبارة عن القوانني اإلهلّية التي تضمن لإلنسان واملجتمع أن يصل إىل 
الّسعادة احلقيقّية؛ وذلك باعتبار أّن األحكام الرّشعّية إّنام صدرت من اهلل تعاىل، من خالق 
هذا الكون، من خالق اإلنسان، صدرت من العامل بذّرات هذا الكون، العامل بام يصلح 
لإلنسان وما ال يصلح له، صدرت من احلكيم الذي ال يرّشع أحكامًا جزافّية وعبثّية، 
وإّنام وراء كّل حكم من األحكام مالٌك حمّدد، من مصلحة أو مفسدة، وهذه املصلحة أو 
املفسدة روعي فيها عالقات اإلنسان من مجيع النّواحي؛ عالقته برّبه، وعالقته بالكون 
والطبيعة، وعالقته بنفسه، وعالقته بأفراد عائلته وأفراد املجتمع، وبالّتايل نعرف أّنه ال 
يمكن ألّي قانون وضعّي برشّي أن يقوم مقام الّترشيع اإلهلّي؛ ألّنه ال يمكن ألّي برش 

أن حييط باملصالح واملفاسد يف كّل هذه األبعاد والعالقات املختلفة. 

ولكن قد تسأل: ملاذا يكّلفنا اهللa هبذه الّتكاليف التي فيها مشّقة وحتتاج إىل عناء؟ 
ملاذا مل خيلقنا ويدعنا أحرارًا من دون أوامر ونواٍه؟

وكانت  وعناء،  مشّقة  فيها  كانت  وإن  األحكام  هذه  نقول:  ذلك  عن  اجلواب  ويف 
أّن كّل هذه األحكام والّتكاليف هي يف صاحلنا ونفعنا، وكّل  إاّل  الّشء،  تقّيدنا بعض 

لعباده. وحمّبته  وعطفه،  ولطفه،  اهلل،  رمحة  مقتىض  من  ناشئة  هي  إّنام  األحكام  هذه 

ولكي يّتضح هذا األمر أرضب هذا املثال الّتقريبّي:

))) غرر احلكم، اآلمدّي، ص٢06.
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الغرفة  الغرف، وكانت يف هذه  الّصغري يف غرفة من  أمٌّ مع ولدها  توجد  أّنه  تصّور 
األّم: عند  حالتان  توجد  فهنا  حيرتق،  يالمسها  من  كّل  إّن  بحيث  جّدًا،  حاّرة  مدفأة 

احلالة األّوىل: أن تقوم األّم بنهي ولدها الّصغري عن االقرتاب من املدفأة، وتقول له: 
يا ولدي ال تقرتب من املدفأة؛ ألّنك سوف حترتق.

ال  أو  املدفأة  من  يقرتب  بأن  لولدها  اخليار  وترتك  األّم،  تسكت  أن  الّثانية:  احلالة 
املدفأة. من  االقرتاب  بعواقب  يعلم  ال  صغري  طفل  أّنه  مع  يقرتب، 

فهنا نسأل: أّي احلالتني هي مقتىض الّرمحة والعطف؟ حتاًم هي احلالة األّوىل؛ فإّن رمحة 
األّم وخشيتها عىل ولدها وشفقتها عليه تقتيض أن تنهاه عن االقرتاب من املدفأة، حّتى 
وإن كان يف هذا النّهي مشقة عىل الولد؛ حيث إّن الولد حيّب احلركة وفيه حالة الفضول. 
وهذا بخالف احلالة الّثانية، فهي خالف مقتىض الّرمحة والعطف، بل يف احلالة الّثانية لو 
يلومون هذه األّم عىل تقصريها يف  النّاس  فإّن  يده  املدفأة واحرتقت  الّطفل من  اقرتب 

عدم هني ولدها عن االقرتاب من املدفأة.

واألمثلة احلياتّية كثرية، كنهي األّم ولدها عن العبث بالّسّكني، وكأخذ األب ابنَه إىل 
الطبيب وتزريقه باإلَبر والّدواء حّتى يتعالج ويتشاىف، فهذا كّله يف صالح الّطفل، وإن 

كان فيه مشّقة عليه.

فإذا اّتضح ذلك نقول: إّن أوامر اهلل تعاىل ونواهيه هي من هذا القبيل، فهي يف الواقع 
يف مصلحتنا ونفعنا وإن كانت فيها مشّقة، وإاّل فإّن يف خمالفة أوامره تعاىل ونواهيه خسان 

كبري ووقوٌع يف العذاب واخلطر. 

إّنه  ثّم إّن الّتكاليف اإلهلّية جتعل اإلنسان قادرًا عىل مواجهة احلياة ومشاّقها؛ حيث 
من خالهلا يمكن أن تربز طاقات اإلنسان املودعة فيه، فإّن اإلنسان يمكنه أن يستعني 
 
ْ
﴿َواْسَتِعيُنوا تعاىل:  يقول  ومتاعبها،  احلياة  مشاّق  مواجهة  يف  والّطاعات  بالعبادات 
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هو  هنا  بالّصرب  املراد  أّن   iالبيت أهل  عن  ورد  وقد   ،(٤5 لَةِ﴾)البقرة:  َوالصَّ ْبِ 
بِالصَّ

الّصوم؛ حيث إّن الّصائم يصرب عن املفطرات واللذائذ، فاإلنسان يستعني هبذه العبادات 
يف حياته، وهذه كّلها فوائد ترجع إىل اإلنسان.

يم المتأة كم الس م الّرقطة الّتابعة: طفر
اإلسالم جاء بمجموعة من األحكام والقوانني التي حتفظ لإلنسان كرامته، بال فرق 
َْحِر  َبِّ َوالْ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ْمَنا بَِن آَدَم وََحَل رَّ

َ
َقْد ك

َ
بني الّرجل واملرأة يف ذلك، يقول تعاىل: ﴿َول

 ،(70 َتْفِضيلً﴾)اإلسراء:  ْقَنا 
َ
َخل ْن  مَّ مِّ ثٍِي 

َ
ك َعَ  َناُهْم 

ْ
ل ضَّ

َ
َوف يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َناُهم 

ْ
َوَرَزق

فالكرامة إّنام هي لإلنسان، ال خلصوص الّذكر أو األنثى، فاملرأة تتساوى مع الّرجل يف 
نَث﴾)الحجرات: 3))، 

ُ
ٍر وَأ

َ
ن َذك ْقَناُكم مِّ

َ
يَُّها انلَّاُس إِنَّا َخل

َ
اإلنسانّية، يقول تعاىل: ﴿يَا أ

وبالّتايل فهام متساويان يف الكرامة اإلنسانّية أيضًا.

وكذلك الّرجل واملرأة مها متكافئان من حيث الّثواب عىل الّطاعة، يقول تعاىل: ﴿َمْن 
ْجَرُهم 

َ
أ َْجِزيَنَُّهْم 

َ
َونل َطيَِّبًة  َحَياةً  ُنْحيِيَنَُّه 

َ
ل
َ
ف ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نَث 

ُ
أ ْو 

َ
أ ٍر 

َ
َذك ن  مِّ َصاِلًا  َعِمَل 

وَن﴾)النحل: 97)، فكلٌّ من الّرجل واملرأة إذا أراد أن يعيش حياة 
ُ
 َيْعَمل

ْ
ْحَسِن َما َكنُوا

َ
بِأ

اإليامن،  األمرين، ومها؛  يتوّفر عىل هذين  أن  من  بّد  فال  الّثواب،  وينال  طّيبة، سعيدة، 
الّصالح. والعمل 

إذًا، ال يتطّرق إىل اإلسالم ما جيري عىل ألسنة النّسوّية من مسألة احتقار املرأة، واحلّط 
من كرامتها وشأهنا، وظلمها، وغري ذلك من األمور، بل لو كانت النّسوّية منصفة لعّدت 
اإلسالم أحد أهّم املحّطات التي سامهت يف تكريم املرأة، بعد أن كانت املرأة يف املجتمع 

اجلاهيل منحّطة، ومظلومة، ومسلوبة احلقوق، والّتي من مجلتها: 

مل تكن املرأة يف املجتمع اجلاهيّل هلا حّق االختيار يف الّزواج، بل كانت ُتزّوج ُكرهًا، . )
ومُتنع عن الّزواج ظلاًم، وكّل ذلك بيد األب أو األخ.
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قبيلة كانت ترى نفسها . ٢ قبيلتها؛ ألّن كّل  الّزواج من غري  للمرأة احلّق يف  مل يكن 
أرفع من األخرى، فال يوجد رجل كفؤ للمرأة إاّل من هذه القبيلة بحسب نظرهتم، وهذا 

ما كان يسّمى بـ )زواج األكَفاء(.

مل يكن للمرأة احلّق أن تشكو أمرها ألحد، حّتى لو رضهبا الّزوج وآذاها، وكانت . 3
مترّضرة منه.

مل تكن املرأة ترث من الّرجل شيئًا أصاًل، بل كّل األموال املوروثة تذهب للّذكور.. ٤

كانت النّظرة للمرأة نظرة متشائمة، فإذا ُبرّش األب بمولودته األنثى اغتّم لذلك، . 5
وظّل وجهه ُمْسَوّدًا وهو كظيم، بل كان بعضهم يدفن بناته حّيات.

فهذه وغريها من األمور كانت تعاين منها املرأة يف املجتمع اجلاهيّل، غري أّن اإلسالم 
جاء وانتشل املرأة من وحل الّظلم واجلاهلّية، وأعطاها حقوقًا جيب مراعاهتا، وال جيوز 
الّتعّدي عليها، فجعل هلا حّرّية االختيار يف الّزواج، فلها أن تقبل وهلا أن ترفض، وجعل 
هلا نصيبًا من اإلرث، وأعطاها حّق الّشكوى عىل زوجها أو عىل من يؤذهيا، فرتفع أمرها 
إىل احلاكم الرّشعّي لينظر يف أمرها، وغريها من األمور الكثرية التي أعطت املرأة كرامتها 

الالئقة بحاهلا يف املجتمع.

إاّل أّن النّسوّية ال تذكر ذلك، وال تشري أساسًا إىل تلك احلقبة املهّمة يف تطّورات قضّية 
املرأة، وتقترص يف تارخيها عىل ذكر ما جرى من إنجازات للمرأة يف الغرب، بينام إن صّح 

الّتعبري يمكن القول بأّن اإلسالم هو الذي انترص للمرأة، ورفع عنها الّظلم.

الّرقطة الخامسة: الّرظام الحقوقّم كم الس م
الّرجال  بني  األحكام  بعض  يف  املوجودة  االختالف  طبيعة  نفهم  أن  يمكننا  لكي 
والنّساء يف اإلسالم، ال بّد من معرفة -ولو إمجاالً- أّن النّظام احلقوقّي يف اإلسالم قائم 

ماذا؟ عىل 
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من  بمجموعة  احلديث  يف  نتسلسل  أن  بأس  ال  إيصاهلا  نريد  التي  الّرؤية  ولتّتضح 
األمور:

األمر األّول: معنى العدالة

قد  بل  دائاًم،  العدالة  تقتيض  املساواة ال  أّن  الواضح  املساواة؟ من  تعني  العدالة  هل 
يكون يف املساواة ظلم، فمثاًل: افرتض أّن شخصني يعمالن يف مؤّسسة من املؤّسسات 
بنفس الوظيفة، ولكن كان أحدمها يعمل ملّدة أربع ساعات، واآلخر ملّدة ثاّمن ساعات، 
فلو قامت املؤّسسة بإعطائهام أجرة متساوية فهل هذا من العدل؟ من الواضح أّن يف ذلك 

ظلم ملن كان يعمل أكثر. 

إذًا، العدل ال يعني الّتساوي، بل العدل هو وضع كّل يشء يف موضعه، وإعطاء كّل 
ذي حّق حّقه.

نثبت  أن  بّد من  أم ظامل ال  القانون عادل  بأّن هذا  أن نحكم  قبل  أّنه  نعرف  هنا  من 
والّظلم. العدل  مسألة  تأيت  ال  احلّق  عدم  فمع  وإاّل  سابقة،  رتبة  يف  ما  حقٍّ  وجود 

مثاًل: لو أعطى تاجٌر أحَد الفقراء مخسني دينارًا، وأعطى اآلخَر مائة دينار، فهل يصّح 
-يف هذه احلالة- للفقري الّثاين أن يقول بأّن الّتاجر قد ظلمني؟ كاّل؛ ألّنه مل يثبت له حّق 

عىل الّتاجر أساسًا حّتى يقول بأّنه ظلمني ومل يعطني حّقي.

ونحن نعتقد -كمسلمني- أّن احلقوق ثابتة من قبل اهلل تعاىل، فهو من خالل مالحظته 
للمصالح واملفاسد الفردّية واملجتمعّية، والّدنيوّية واألخروّية، قد أثبت بعض احلقوق 
التي جيب عىل اآلخرين مراعاهتا وعدم االعتداء عليها، فهذا تفّضل من اهلل تعاىل، وليس 

لنا حّق عليه سبحانه وتعاىل. 

وبالّتايل نعرف أّن القول مثاًل بأّن احلكم يف أّن للمرأة نصف ما للّرجل من اإلرث هو 



113

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

حكم ظامل، هو قول بال معنى؛ ألّن الّظلم فرع ثبوت احلّق كام تقّدم))).

األمر الّثاين: االختالفات بني الّرجل واملرأة

يف  مكّرمان  وأهّنام  بينهام،  فرق  ال  اإلنسانّية  حيث  من  واملرأة  الّرجل  أّن  صحيح 
اإلسالم، إاّل أّن ذلك ال يعني عدم وجود اختالفات وفوارق بني الّرجل واملرأة، سواء 
العلم والعلامء  أثبت  النّفسّية والّروحّية، وقد  باحلاالت  يتعّلق  فيام  أم  بالبدن  يتعّلق  فيام 
التي  املساواة  العصبّية مأخذها كام يف نسوّية  به  إاّل من أخذت  ينكره  ذلك)٢)، وهذا ال 
تقّدم الكالم عنها، وهذه االختالفات ليست صنيعة الّثقافة واملجتمع والّتعليم وغريها 
اخللقة،  اختالفات حقيقّية من أصل  االختالفات  بل  النّسوّية،  اّدعتها  التي  األمور  من 
البدن  إناثها يف  احليوانات تتلف ذكورها عن  بل حّتى  باإلنسان،  أمر ال خيتّص  وهذا 
والقّوة واخلشونة وغريها، ومن الواضح أّن االختالفات عند احليوانات ليست صنيعة 
ثقافة وجمتمع، ولعمري إّن هذا من أوضح الواضحات، ولكن املقام اضطّرنا للحديث 

عنه.

وبالتايل نعرف أّن املساواة يف املسؤوليات واملهاّم بني الّرجل واملرأة ال تقتيض العدل، 
بل هو ظلم ألحدمها ال حمالة، وهذا ما اعرتفت به حّتى بعض النّسوّيات كام تقّدم)3).

األمر الّثالث: مالحظة النّوع الغالب عند وضع القوانني

العقالء يف أّي مكان حينام يريدون أن يضعوا القوانني، فإهّنم يالحظون النّوع الغالب 
باألمور  املتعّلقة  القوانني  الذي يف صاحلهم، خصوصًا  القانون  ثّم يضعون  النّاس  عند 

اخلطرية، وال يلحظون فيها االستثناءات الّشاّذة.

))) وإن كان هذا القول بعيد عن اإلنصاف، فإّن املرأة يف كثري من احلاالت ترث أكثر من الّرجل، بل قد ترث 
أضعاف ما يرثه الّرجل. ولتفصيل ذلك راجع كتاب: مقاالت حول حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور، ص5٢.
)٢) ملطالعة أقوال هؤالء العلامء راجع كتاب: مقاالت حول حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور، ص35- ٤0.

)3) حني احلديث عن نسوّية االختالف.
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بّد  ال  سياقة  رخصة  عىل  حيصل  لكي  الّشخص  أّن  مفاده  قانون  يوَضع  حينام  مثاًل: 
أهّنم  النّاس  بني  الغالب  أّن  حلاظ  بعد  وذلك  عامًا،  عرش  ثاّمنية  إىل  عمره  يصل  أن  من 
قبل بلوغ هذا العمر ال يكون ناضجًا بحيث يستطيع الّتحّكم بالّسّيارة بشكل صحيح. 
فلو جاء شخص عمره مخسة عرش عامًا، وقال: أنا أطالب بأن تعطوين رخصة الّسياقة؛ 
بالّسّيارة، بل ومؤّهاليت قد تكون  التحّكم  التي جتعلني أستطيع  املؤّهالت  أمتلك  أليّن 
أفضل ممّن بلغ الّثامنة عرشة من العمر. فهنا هل الّدولة أو اجلهة املسؤولة تستثني هذا 
الّشخص وتعطيه رخصة الّسياقة، أم أهّنا ترفض ذلك وتقول: بأّن القانون مل يلحظ هذه 

اهلرج واملرج. للزم  وإاّل  الّشاّذة،  االستثناءات 

فالكالم هو الكالم يف الّترشيعات اإلسالمّية، فهي -كسائر الّترشيعات العقالئّية- مل 
تلحظ احلاالت الّشاّذة، بل تلحظ النّوع الغالب يف الّرجل، والنّوع الغالب يف املرأة، فال 
يقبل أن تأيت امرأة وتطالب بأن تكون مثاًل القيمومة هلا))) باعتبار أّن مؤّهالهتا أكرب من 
مؤّهالت الّرجل، فهذه حالة مل ُتلحظ يف الّترشيع. وهكذا سائر األحكام والّترشيعات. 

األمر الّرابع: قيمة القانون تابعة للهدف منه

حّتى نعطي أّي قانون تقيياًم دقيقًا ال بّد قبل ذلك من أن نعرف اهلدف من هذا القانون، 
فإذا كان اهلدف صحيحًا كان هذا القانون حسنًا برشط أن يكون موصاًل لذلك اهلدف، 

وإن كان اهلدف غري صحيح كان هذا القانون قبيحًا.

فهنا نسأل: ما هو اهلدف من الّترشيعات اإلسالمّية؟

الّسري  الّدنيا واآلخرة، وذلك عن طريق  الّسعادة يف  إىل  الوصول  اهلدف هو  نقول: 

))) "املراد من القيمومة للّرجل هو إناطة تدبير شؤون احلياة بالّرجل فيما يّتصل باحلكم والقضاء واحلرب والّسلم، وحتديد 
طبيعة العلقات العاّمة وغير ذلك مّما يّتصل بالّشأن العاّم، وأّما القيمومة يف حميط األسرة فهي تدبير شؤون الّنفقة والّسكن 

الّدفاع عهنا مبا يتناسب  بيهتم ومعاجلهتم ومحايهتم ورعاية أمواهلم وحقوقهم وصلحّية  واألّواًلد فيما يرتبط بتعليمهم وتر

ومصاحلهم". )مقاالت يف حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور، ص)٤).
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يخ عّياس علّم الّصايغ
ّ

الش

نحو الّتوحيد اخلالص واخلروج من الّظلامت إىل النّور، وإاّل فال سعادة حقيقّية يف غري 
الّطريق. هذا 

حكم  هو  القضاء  منصب  املرأة  تويّل  جواز  بعدم  احلكم  هل  مثاًل:  سألنا  لو  فاآلن 
ال؟  أم  حسن  وقانون 

نقول: إذا عرفنا اهلدف املتقّدم من الّترشيعات اإلسالمّية نعرف أّن هذا احلكم وهذا 
القانون حسن؛ ألّن منصب القضاء له تبعاته االجتامعّية والّصحّية والنّفسّية، فالقايض 
قد  منه  يصدر  احلكم  يف  خطأ  أّي  ألّن  الّضمري؛  ووخز  والّتوّتر  اهلّم  من  حالة  يعيش 
يؤّدي إىل إتالف نفس حمرتمة، أو ضياع حّق، وهذا ال يتناسب طبيعة املرأة؛ ألّن املرأة 
توّليها منصب  بعدم جواز  فاحلكم  وبالّتايل  الكثري.  الّشء  العاطفة  من  متتلك  بطبيعتها 
إذ  الّسعادة احلقيقة؛  فيه  الوصول إىل اهلل تعاىل واّلذي  يتناسب مع اهلدف وهو  القضاء 
اطمئنانًا، وهذا  أهدأ وأكثر  املنصب كانت  ابتعدت عن هذا  كّلام  املرأة  أّن  الواضح  من 
يساعدها يف حتقيق اهلدف. أما الّرجل فهو يقوم هبذه الوظيفة من باب املسؤولّية فقط، 
ولكنّه يستطيع أن يسيطر عىل نفسّيته بشكل أكرب؛ باعتبار أّنه ال يمتلك تلك الكمّية من 

املرأة.  متتلكها  التي  العاطفة 

إذا اتّضحت هذه األمور األربعة، نقول: إّن األحكام اإلسالمّية قد روعي فيها جانب 
العدل، فاإلسالم يف ترشيعاته يلحظ كثريًا من األمور، يلحظ تعّدد احلاجات والّرغبات، 
بطريقة  واملسؤوليات  واملهام  األدوار  يوّزع  ثّم  والقدرات،  امللكات  تفاوت  ويلحظ 
حمكمة مراعيًا تلك الّتفاوتات واالحتياجات، وهذا الّتوزيع املحكم يؤّدي إىل أن يصل 
اإلنسان واملجتمع البرشّي إىل حتقيق الّسعادة الدنيوّية واألخروية، ويستطيع اإلنسان من 

خالل هذه األدوار أن يتكامل يف مجيع األصعدة؛ الفردّية، العائلّية، املجتمعّية.

فال يعني اختالف األحكام والقوانني بني الّرجل واملرأة متييزًا إنسانّيًا وظلاًم، بل هو 
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متاس الّرسوّية مع األحفام الس مّية

عني  هو  وهذا  الّطبيعية،  واالستعدادات  القابلّيات  يف  الّتفاوت  نفس  يقتضيه  اختالف 
واإلنصاف. العدل 

الخاتمة
بعد أن استعرضنا تاريخ النّسوّية، وشعاراهتا والقضايا التي رّكزت عليها، وآثاراها 
املدّمرة للمجتمع، وعرفنا أّن النّسوّية املوجودة يف الّدول العربّية ليست إاّل استنساخًا ملا 
اّلتي حدثت يف الغرب،  الّسّيئة  عند الغرب، فإّن العاقل عليه أن يتوّقع أّن نفس اآلثار 

فإهّنا ستحدث يف جمتمعاتنا فيام لو أخذنا بتلك الّتعاليم النّسوّية.

من  املؤمن  اإلنسان  يمنع  اإلسالمّية  بالّتعاليم  اإليامن  جمّرد  إّن  والواقع  احلقيقة  ويف 
تلك  النّسوّية؛ ألّن كّل  بالنّظرّيات  القبول  الغربّية احلديثة، ويمنع عن  املباين  اّتباع هذه 
الّذاتّية،  والفردّية  والعقالنّية،  املطلقة،  املطلقة، واحلّرّية  املساواة  والنّظرّيات؛ من  املباين 
اإلسالم؛  روح  تالف  ممّا  هي  وغريها،  واملاّدّية،  يريدونه،  الذي  باملعنى  واإلنسانوّية 
فاإلسالم نظرته مغايرة متامًا هلذه األمور كام أرشنا لذلك يف طّيات البحث، فال يمكن 

اإلهلّية. اإلسالمّية  النّظريات  وبني  البرشّية  الوضعّية  النّظرّيات  تلك  بني  الّتوفيق 

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظنا وحيفظ أّمتنا اإلسالمّية من الّزيغ والّضالل، وأن 
يثّبتنا عىل رصاط احلّق، إّنه عىل كّل يشء قدير. واحلمد هلل رّب العاملني.



 اإلسالم قد أنصف المرأة.. 
آية القوامة أنموذجًا

يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

ص:
َ

الملّخ
ما  القوامة، يف جواب عىل  آية  الكاتب يف مبحثني حول  تعّرض 
املبحث  القوامة، وبنّي يف  بسبب هذه  للمرأة  يثار من ظلم اإلسالم 
األّول حدود القوامة واألقوال فيها، وسبب جعل هذه القوامة، ثّم 
يف املبحث الّثاين ذكر ثالثة عرشة نقطة يف نفي الظلم عن املرأة، بل 
العزيز. القوامة فيها إنصاف للمرأة من قبل اإلسالم  أّن هذه  أثبت 
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الّلهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد  العاملني،  رّب  الّرحيم، واحلمد هلل  الّرمحن  اهلل  بسم 
فرجهم.. وعّجل 

المقّدمة
ين الذي أراده اهلل تعاىل منهجًا وطريقًا لنيل الّسعادة احلقيقّية  ين اإلسالمّي هو الدِّ الدِّ
يف الّدنيا واآلخرة، وهو خامتة األديان الّساموّية وهو الذي ال يقبل اهللُ تعاىل من أحٍد اّتباع 
ين العزيز بام أّنه قد جاء من احلكيم اخلبري فال ظلم يف ترشيعاته وأحكامه  غريه، هذا الدِّ
ألحٍد رجاًل كان أم امرأة، وإن اقتضت احلكمة اإلهلّية -التي تفى علينا عادة- الّتفرقة 
يف بعض أحكامه -ال كّلها- بني اجلنسني فهذا ال يعني تفضيل جنٍس عىل جنس، وخفاء 
قد  فاإلسالم  س،  املقدَّ الّشارع  إىل  الّظلم  نسبة  لنا  يسّوغ  ال  علينا  الّتفرقة  ورّس  ِحكمة 
أنصف املرأة كام أنصف الّرجل، ووضع لكلٍّ منهام أحكامًا تتّص به بام يناسب خلقته 

وتكوينه مع االشرتاك بينهام يف أكثر األحكام والّترشيعات.

بوظائف  واملرأة حقوقًا خمتلفة وألزمهام  الّرجل  لكلٍّ من  س  املقدَّ الّشارع  فقد جعل 
ُأعّد له.  خمتلفة كي يتكامل املجتمع ويصل كلٌّ منهام إىل كامله الذي 

إّن بعض هذه االختالفات يف الوظائف واحلقوق بني الّرجل واملرأة يف اإلسالم قد 
ين واهتامه بام هو بريء منه، واحلال أّن  أخذها اجلّهال واملغرضون سببًا للّطعن عىل الدِّ
التأّمل املنصف يف تلك الوظائف واحلقوق املتفاوتة بني اجلنسني يوجب اجلزم والقطع 
التأّمل  مؤونَة  يكفينا  أّنه  عىل  منهام،  لكلٍّ  والّصالح  احلكمة  عني  الّتفاوت  هذا  يف  بأّن 
املذكور إثباُت حكمة وعدل اهلل تعاىل املوِجَبني للقطع واليقني الذي ال يشوبه شكٌّ بأّن 

أبدًا. ترشيعات اإلسالم ال تفارقها احلكمة والعدل 

وبناء عىل ذلك فلن جتد يف كّل ترشيعات اإلسالم إاّل اإلنصاف للّرجل واملرأة وكّل 
أفراد املجتمع.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

يقع البحث حول ترشيع من تلك الّترشيعات وهو إعطاء القوامة للّرجال عىل النّساء، 
وَّاُموَن َعَ النِّساء بِما 

َ
فيقع البحث حول تفسري آية القوامة، وهي قوله تعاىل: ﴿الرِّجال ق

ْموالِِهم..﴾)سورة النساء 3٤) وبيان أّن حكم 
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
َل اهلُل َبْعَضُهْم َع َبْعٍض َوبِما أ ضَّ

َ
ف

قوامة الّرجال عىل النّساء ليس فيه أّي ظلم للنّساء بل هو عني اإلنصاف للنّساء والّرجال 
معًا.

والكالم يف مبحثني:

المبحث األّول: تفسير اآلية المباركة
والكالم يف هذا املبحث يف نقطتني:

النّقطة األوىل: معنى وحدود قوامة الّرجال عىل النّساء.

النّقطة الّثانية: بيان سببي قوامة الّرجال عىل النّساء.

الّنقطة األولى: معنى وحدود قوامة الّرجال على الّنساء
القوامة  هذه  معنى  بيان  من  بّد  فال  النّساء،  عىل  الّرجال  قوامة  أثبتت  املباركة  اآلية 
وحدودها، فهل تتّص بقوامة الّزوج عىل زوجته أم تشمل ما هو أوسع من ذلك فتمتّد 
إىل احلياة االجتامعّية أيضًا؟ وبالنّسبة إىل قوامة الّزوج عىل زوجته ما هي مساحات هذه 

وحدودها؟ القوامة 

قال السّيد العاّلمةO تعاىل يف امليزان: "القمّي هو الذي يقوم بأمر غيره، والقوام والقيام 
مبالغة منه"))).

أم تشمل غري  الزوجّية  باحلياة  أهّنا تتّص  القوامة، وهل  بالنّسبة إىل حدود هذه  أّما 
قوالن: فهناك  ذلك 

))) امليزان يف تفسري القرآن، الّسّيد حمّمد حسني الّطباطبائّي، ج٤، ص: 3٤3.
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وجّية القول األّول: الخ صاص بالحياة الز
فاآلية بحسب هذا القول يف صدد إثبات قوامة الّزوج عىل زوجته فحسب، ويظهر 
هذا القول من كالم الّشيخ مغنيةO تعاىل يف الّتفسري الكاشف حيث قال: "واملراد به هنا 

وج")))  الذي يقوم بشئون املرأة، وهو الز

كتاب  يف  جاء  حيث   Bالفّياض إسحاق  حمّمد  الّشيخ  القول  هذا  إىل  يذهب  كام 
3٤). هل  النساء  النِّساء...﴾)سورة  َعَ  وَّاُموَن 

َ
ق الّسؤال: ﴿الرِّجال  املستحدثة هذا  املسائل 

عىل  الّرجال  قوامة  إىل  متتّد  أهّنا  أم  األرسّية،  احلياة  عىل  املرأة  عىل  الّرجل  قوامة  تقترص 
شؤوهنا؟".  بكافة  العامة  احلياة  يف  النّساء 

احلياة  يف  وأّما  ّية،  األسر احلياة  يف  تقتصر  املرأة  عىل  جل  الّرَ قوامة  "إّنَ  اجلواب:  فجاء 
بيهنما..")٢). ق  فر فل  ة،  العاّمَ

انم: شمول الحياة الج ماعّية العاّمة
ّ
القول الث

ويظهر هذا القول من السّيد العاّلمة الّطباطبائّيO، فقد استفاد من إطالق عّلة قوامة 
أّن  املال-  النّساء يف اآلية -وهي تفضيل بعضهم عىل بعض واإلنفاق من  الّرجال عىل 
االجتامعّية  احلياة  يشمل  بل  األزواج  بحياة  خيتّص  ال  النّساء  عىل  الّرجال  قوامة  حكم 
تتقّوم  األمور  هذه  فإّن  املجتمع؛  حياة  عليها  يتوّقف  ممّا  والقضاء  كاحلكومة  العاّمة؛ 
بالتعّقل الذي هو يف الّرجال أقوى من النّساء بحسب الّطبع)3)، فالسّيد العاّلمةO يرى 
الالحق يف  املقطع  فيه إطالق بحيث ال خيتّص بحياة األزواج وإن كان  املقطع  أّن هذا 
َحِفَظ  بِما  َغْيِب 

ْ
لِل قانِتاٌت حافِظاٌت  اِلاُت  الصَّ

َ
املباركة وهو قوله تعاىل ﴿ف نفس اآلية 

.Oبذلك األزواج كام رّصح  بحياة  اهلل..﴾، خيتّص 
))) الّتفسري الكاشف، الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج٢، ص: ٤)3.
)٢) املسائل املستحدثة، الّشيخ حمّمد إسحاق الفّياض، ص ٢٤5.

)3) امليزان يف تفسري القرآن، الّسيد حمّمد حسني الّطباطبائّي، ج٤، ص: 3٤3.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

وكذلك   ،((( Oاليزدّي مصباح  تقي  حمّمد  الّشيخ  أيضًا  القول  هذا  استقرب  وممّن 
هو رأي آية اهلل العظمى الّشيخ اجلوادي اآلميلB حيث استفاد شمول قوامة الّرجال 
العاّلمة  أستاذه  ذلك  استفاد  كام  الّتعليل  عمومّية  من  االجتامعّية  للحياة  النّساء  عىل 
أّما  الّتعليل،  استفاد ذلك من عموم  إّنام  اجلوادّي-  الّشيخ  ولكنّه -أي   ،Oالّطباطبائّي
﴾ فهو ال يراه شاماًل لكّل رجل  وّٰاُمونَ  َعَ النِّٰساءِ

َ
صدر اآلية يف قوله تعاىل: ﴿اَلرِّٰجاُل  ق

وامرأة بل خلصوص الّزوج والّزوجة، وقد ذكر قرينتني عىل ذلك ومها:

الّزوجة  بأمر  شخص  أحّق  هو  الّزوج  أّن  ذكرت  حيث  اآلية  ذيل  األوىل:  القرينة 
ونَ  

ُ
ٰاف

َ
ت ِت 

ّٰ
﴿َوالل تعاىل:  قوله  يف  النّاشز  رضب  مسألة  يف  املنكر  عن  وهنيها  باملعروف 

.﴾.. ُبوُهنَّ َواْضِ َمٰضاِجِع 
ْ
ال ِف  َواْهُجُروُهنَّ  ِعُظوُهنَّ 

َ
ف نُُشوَزُهنَّ 

القرينة الّثانية: اآلية الالحقة حيث ُذكر فيها حكم الّشقاق بني الّزوج والّزوجة وهي 
ْهلِٰها﴾ 

َ
أ ِمْن   

ً
ما

َ
ْهلِِه وََحك

َ
أ ِمْن   

ً
ما

َ
اْبَعُثوا َحك

َ
ف بَيْنِِهٰما  ِشٰقاَق  ِخْفُتمْ   قوله تعاىل: ﴿َوإِنْ  

.(٢((35 النساء  )سورة 

ثّم إّن مساحة وحدود قوامة الّزوج عىل زوجته)3) قد يظهر من بعض الفقهاء كالّشيخ 
الفّياضB اختصاصها بأمرين: حّق االستمتاع وحّق الّطالق؛ حيث قال يف جوابه عىل 
ْيِهنَّ  

َ
َمْعُروِف  ولِلرِّٰجاِل َعل

ْ
بِال ْيِهنَّ 

َ
ِي َعل

َّ
ِمْثُل  ال ُهنَّ 

َ
سؤال متعّلق باآلية الكريمة: ﴿َول

ه: َدرََجٌة﴾)سورة البقرة ٢٢٨) ما نصٌّ

جل يف داخل األسرة هي  مية املنزلة، حيث إّنَ منزلة الّرَ رجة يف اآلية الكر
َ

"إّنَ املراد من الّد
هلا  ليس  هبا  االستمتاع  شاء  مىت  ه 

َ
فإّن بيده،  املرأة  أمر  أّنَ  ذلك  ومعىن  املرأة،  عىل  قّوام  ه 

َ
أّن

))) پرسش ها وپاسخ ها )بالّلغة الفارسّية( ج5، ص6)3.
)٢) تفسري تسنيم )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ اجلوادّي اآلميّل، ج ٨)،ص5٤5-5٤٤.

)3) سواء أخذنا بالقول األّول الذي يرى اختصاص القوامة باحلياة الّزوجّية أم أخذنا بالقول الّثاين الذي يرى 
عدم االختصاص، فاملراد هنا بيان حدود ومساحة قوامة الّرجال عىل النّساء داخل احلياة الّزوجية فحسب.
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بيده.."))). لق  بالّطَ سراحها  إطلق  أّنَ  كما  االمتناع، 

ني من عبارة الّشيخ الفّياضB هو أّنه  ووجه استظهار اختصاص القوامة هبذين احلقَّ
..﴾، ولكنّه ذكر أمر قوامة الّرجل  ْيِهنَّ

َ
ِي َعل

َّ
ُهنَّ ِمْثُل ال

َ
وإن كان يتحّدث عن آية ﴿َول

ني،  باحلقَّ املقام خّصها  القوامة، ويف هذا  تلك  معنى  بيان  داخل األرسة وكان يف صدد 
ثّم بنّي أّن املرأ قد ُأعطيت حقوقًا -مقابل إعطاء هذه القوامة للّزوج- يلزم عىل الّزوج 

كالنّفقة وغريها. مراعاهتا 

ني ال إطالق  وبناء عىل هذا القول من اختصاص قوامة الّزوج عىل زوجته هبذين احلقَّ
هذين  خصوص  إعطاء  هو  املراد  فيكون  زوجته  عىل  الّزوج  قوامة  يف  املباركة  اآلية  يف 
احلّقني للّزوج يف مقابل حقوق أخرى أعطيت للّزوجة، فال ُيتوّهم بعد ذلك أّن إعطاء 

القوامة للّزوج ظلٌم للّزوجة؛ وذلك لوجهني: 

األّول: إّن القوامة -بحسب هذا القول- خمتّصة بحّق االستمتاع وحّق الّطالق فقط.

الّثاين: إّن إعطاء الّزوج هذين احلّقني مل يلزم منه سلب املرأة من حقوقها، بل هي يف 
مقابل ذلك قد أعطيت أيضًا حقوقًا أخرى.

وقد أضاف الّشيخ مغنية O -يف مقام حتديد حدود والية الّزوج وقوامته- إىل هذين 
احلّقني عدم خروجها من بيته إاّل بإذنه، قال:

وج، وأن تطيعه يف الفراش، وال خترج  "وقد حّدد الفقهاء هذه الوالية جبعل الّطلق يف يد الّز
َمْعُروِف﴾")٢).

ْ
ْيِهنَّ بِال

َ
ِي َعل

َّ
ُهنَّ ِمْثُل ال

َ
 بإذنه، ومها فيما عدا ذلك سواء: ﴿َول

ّ
من بيته إال

م  أّنَ "يعين  القوامة:  آية  معنى  بيان  يف  قال  املهّذب  يف   Oالرّباج ابن  القايض  إّن  بل 

))) املسائل املستحدثة، الّشيخ حمّمد اسحاق الفّياض، ص ٢٤5.
)٢) الّتفسري الكاشف، الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج ٢، ص 5)3. 
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

واج"))). األز عىل  هلّنَ  اليت  ساء  الّنِ حبقوق  امون  قّوَ

الّزوج بحقوق  الّزوج عىل زوجته هو قيام  القول يكون معنى قوامة  وبناء عىل هذا 
زوجته وأدائه هلا، فليس املراد من اآلية -كام يفهم من هذا القول- هو إعطاء أّي ميزة 
وحقٍّ للّزوج، بل املراد تكليفه بأن يقوم بحقوق زوجته الّثابتة هلا عليه، وبذلك ال خيطر 

يف بال متوّهم أّن هناك ظلاًم للّزوجة يف إثبات القوامة للّزوج.

ويقرب من قول القايض ابن الرّباجO املتقّدم ما ذكره الّشيخ الّطويّسO يف املبسوط 
نفقة  بأمره من  ل  املتكّفِ الغير هو  "القوام عىل  تعاىل﴿قّوامون﴾:  قوله  بيان  قال يف  حيث 

وكسوة وغير ذلك")٢).

وّٰاُمونَ  
َ
وقد ذكر آية اهلل العظمى الّشيخ اجلوادي اآلميّلB أّن قوله تعاىل: ﴿الرِّٰجاُل  ق

َعَ النِّٰساءِ ﴾ مجلة خربّية جيء هبا بقصد اإلنشاء واألمر؛ فهي يف املعنى مثل اآلية املباركة 
ِقْسِط﴾)سورة النّساء: 35))، ومعنى ذلك أّن اآلية تأمر الّزوج بأن يقوم 

ْ
وّٰاِمنَي بِال

َ
ونُوا ق

ُ
﴿ك

بوظيفته التي هي القوامة وليس جمّرد إخبار بثبوت القوامة له، ثّم بنّيB ما حاصله أّن 
الفرق بني )قائم( وبني )قّوام( هو أّن األّول يستعمل يف األمور الثانوّية، والتي ليست عىل 
قدر كبري من األمّهّية، بينام الّتعبري الّثاين وهو )قّوام( يستعمل لألمور املهّمة واحلّساسة، 
وبام أّن الّتعبري الّثاين هو الذي جاء يف اآلية املباركة فهذا يعني أمّهّية مسألة قيمومة الّزوج 

عىل زوجته)3).

انية: بيان سبَبي قوامة الّرجال على الّنساء
ّ
الّنقطة الث

ذكرت اآلية املباركة سببني لقوامة الّرجال عىل النّساء، الّسبب األّول هو قوله تعاىل: 
ْنَفُقوا ِمْن 

َ
َل اهلُل َبْعَضُهْم َع َبْعٍض﴾، والّسبب الّثاين هو قوله تعاىل: ﴿َوبِما أ ضَّ

َ
﴿بِما ف

))) املهّذب، القايض ابن الرّباج، ج ٢، ص ٢٢5.
)٢) املبسوط يف فقه اإلمامّية، الّشيخ الّطويّس، ج6، ص٢.

)3) تفسري تسنيم )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ اجلوادّي اآلميّل، ج ٨) ص )55.
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ْموالِِهْم﴾؛ فإّن )الباء( يف املقطَعني سببّية كام ذكر غري واحد))).
َ
أ

وتفصيل الكالم يف الّسببني:

َل اهلُل َبْعَضُهْم َع َبْعٍض﴾ ضَّ
َ
الّسيب األّول: قوله طعالى: ﴿بِما ف

ل فهيم، وما 
ُ

يادة قوة التعّق وهو ما فّضل اهلل تعاىل به الّرجال عىل النّساء بالّطبع "وهو ز
فإّنَ حياة  األعمال وحنوها؛  دائد من 

َ
الّش اقة عىل  والّطَ ة  والقّوَ البأس  ة 

َ
ع عليه من شّد يتفّرَ

قة واللطافة")٢). الّرِ ة عىل  ة مبنّيَ ة عاطفّيَ ساء حياة إحساسّيَ الّنِ

ا واّلهم اهلل 
َ

جال علهيّنَ أي إمّن وقال صاحب جممع البيانO: "هذا بيان سبب تولية الَرّ
أي والعزم")3). يادة الفضل علهين بالعلم والعقل وحسن الّرَ أمرهّن ملا هلم من ز

تعاىل  اهلل  من  موهبّي  سبب  أّنه  الّسبب  هذا  عن   Oالعرفان كنز  صاحب  عرّب  وقد 
للّرجال يف قبال الّسبب الّثاين-وهو إنفاق الّزوج من املال- الذي عرّب عنه أّنه اكتسايّب، 
كثيرة من  الّرِجال علهيّنَ بأمور  ل 

َ
"..أّن اهلل فّض فقال يف بيان هذا الّسبب -أي األّول-: 

ة  بالنبّوَ خّصوا  ولذلك  اعات،  والّطَ األعمال  يف  ة  القّوَ يد  ومز  ، الّتدبير وحسن  العقل،  كمال 
صيب  يد الّنَ ، ومز ِ األمور

ّ
كل عائر واجلهاد، وقبول شهادهتم يف 

َ
إقامة الّش واإلمامة والوالية، و

ذلك..")٤). وغير  اإلرث  يف 

َل  ضَّ
َ
وقد ذكر صاحب كنز العرفانO هنا سؤاالً حاصله: ملاذا قالت اآلية املباركة ﴿بِما ف

اهلُل َبْعَضُهْم َع َبْعٍض﴾، ومل تقل )بام فضلهم عليهّن( أي بام فّضل الّرجال عىل النّساء؟

))) راجع: كنز العرفان يف فقه القرآن، الفاضل املقداد، ج٢، ص: ٢)٢، وتفسري تسنيم )بالّلغة الفارسّية( 
ج٨)، ص 5٤5، وغريمها يف تفسري اآلية.

)٢) امليزان يف تفسري القرآن،الّسّيد حمّمد حسني الّطباطبائّي، ج٤، ص: 3٤3.
)3) جممع البيان يف تفسري القرآن، الّشيخ الّطربيّس، ج3، ص: 69. 

)٤) كنز العرفان يف فقه القرآن، الفاضل املقداد، ج٢، ص))٢.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

 
َّ

كل ل  ه مل يفّضِ
َ
ثّم نقل جوابًا عن بعض الفضالء عىل هذا الّسؤال وهو ما نّصه: "..ألّن

جال،  كثير من الّرِ ه كم من امرأة أفضل من 
َ
ساء؛ ألّن ِ واحدة من الّنِ

ّ
كل واحٍد من الّرِجال عىل 

بعض  ]أي  قال  املفّضلة  واملرأة  املفّضل  جل  الّرَ فيدخل   
ً
تغليبا املذّكر  بضمير  جاء  إمّنا  و

خص عىل الَشخص."))).
َ

الفضلء[: وال يلزم من تفضيل الّصنف عىل الصنف تفضيل الّش

ولكّن صاحب كنز العرفانO مل يرتِض هذا اجلواب الذي نقله عن بعض الفضالء 
ه إذا 

َ
عى، ألّن

َ
فقال: "فحينئٍذ ال يكون يف اآلية دليل عىل تفضيل الّصنف الذي هو عني املّد

ساء وبالعكس فأّي دليل عىل  كان بعض أشخاص الّرِجال أفضل من بعض أشخاص الّنِ
ؤال باٍق عىل حاله")٢). ذي هو املراد فالّسُ

ّ
تفضيل الصنف عىل الصنف اآلخر ال

)بام  هو:  اآلية  معنى  يكون  الفضالء  بعض  من  املتقّدم  الكالم  عىل  بناء  إّنه  وبيانه: 
النّساء وهم  فّضل اهلل بعضهم -ويدخل يف هذا البعض مجاعة من الّرجال ومجاعة من 
النّساء  الّرجال ومجاعة من  البعض مجاعة من  املفّضلون- عىل بعض -ويدخل يف هذا 
وهم املفضولون-(، وإّنام جاء بضمري املذّكر يف مجاعة املفّضلني -مع أّنه يدخل فيه مجاعة 

الّتغليب. النّساء أيضًا- من باب  من 

وإذا كان هذا معنى اآلية فال دليَل فيها عىل تفضيل صنف الّرجال عىل صنف النّساء 
ألّن مجاعة املفّضلني -املعرب عنها بـ)بعض( األوىل- يدخل فيها أيضًا مجاعة من النّساء، 
واحلال أّن اآلية يف مقام بيان سبب وعّلة تفضيل صنف الّرجال عىل النّساء ذلك الّسبب 
الذي أوجب إثبات القوامة للّرجال، فال يكون جواب بعض الفضالء تاّمًا فيبقى الّسؤال 
املذكور -وهو الّسؤال عن سبب عدم تعبري اآلية بـ )بام فّضلهم عليهّن(- عىل حاله دون 

جواب.

))) املصدر الّسابق.
)٢) املصدر نفسه.
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كام أشار الّشيخ مغنيةO إىل نفس هذا الّسؤال يف تفسريه وأجاب عنه بام يقرب من 
عىل  يعود  )بعضهم(  يف  "فالضمير  قال:  الفضالء،  بعض  عن  املنقول  الّسابق  اجلواب 
ىل الّرِجال، وببعض  غليب، واملراد ببعض األو َر الضمير من باب الّتَ

َ
ّك ، وذ

ً
جال معا ساء والَرّ

ّ
الَن

ساء. الّنِ انية 
َ
الّث

لهم 
َ

فّض مبا  يقل  ومل  َبْعٍض﴾  َع  َبْعَضُهْم  اهلُل  َل  ضَّ
َ
ف ﴿بِما  تعاىل:  قال  ملاذا  وتسأل: 

؟ وأظهر أخصر  ه 
َ
أّن مع   ، علهيّنَ

أفراد  الّرِجال عىل مجيع  أفراد  لهم علهيّنَ لفهم منه تفضيل مجيع 
َ

لو قال: فّض اجلواب: 
ه بعيد عن الواقع، فكم من امرأة هي أفضل من ألف رجل، 

َ
ساء، وهذا غير مقصود، ألّن الّنِ

ا هو للجنس عىل اجلنس من حيث هو 
َ

إمّن فضيل  الّتَ أّنَ هذا  فجاء لفظ بعض لإلشارة اىل 
األفراد"))). ظر عن  الّنَ بصرف 

وقال ابن عاشور يف تفسريه:

جل يف الذّب عهنا وحراسهتا  ية اليت تقتضي حاجة املرأة إىل الّرَ
ّ
فضيل هو املزايا اجلبل "فالّتَ

و بن كلثوم: لبقاء ذاهتا، كما قال عمر

لـسُتم ويـُقْلـن  ِجـيـاَدنـا  تـمـنَـُعـونــايـَُقـْتن  لــم  إذا  ُبــُعـوَلـَتــنـا 

 للّرِجال، وهذه 
ً
 مكتسبا

ً
فضيل ظهرت آثاره عىل مّرِ العصور واألجيال، فصار حّقا فهذا الّتَ

ساء إىل الّرِجال من هذه  ساء؛ فإّنَ حاجة الّنِ امني عىل الّنِ كون الّرِجال قّوَ ة عىل  حّجة برهانّيَ
كانت تقوى وتضعف")٢). إن  ة و احية مستمّرَ الّنَ

ويظهر من كالمه أّن املرأة بفطرهتا وجبّلتها حتتاج إىل الّرجل ليذّب عنها وحيرسها، 
والّشاهد عىل كون هذه احلاجة فطرّية هو ظهور آثارها عىل مّر العصور واألجيال، نعم 

))) الّتفسري الكاشف، الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج٢، ص5)3.
)٢) الّتحرير والّتنوير، حمّمد الّطاهر ابن عاشور، ج٤، ٤)).
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

ال ينكر ابن عاشور أّن مقدار هذه احلاجة يقوى ويضعف، ولعّل الّسبب يف ذلك يعود 
إىل الّظروف االجتامعّية املختلفة، ولكن هذا ال يعني انتفاء تلك احلاجة.

وينبغي اإلشارة إىل أّن احلاجة املذكورة للمرأة إىل الّرجل يف قباهلا أيضًا حاجة للّرجل 
إىل املرأة يف جوانب أخرى، وبذلك يتكامل املجتمع ويسمو.

ْموالِِهْم﴾
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
انم: قوله طعالى: ﴿وبِما أ

ّ
الّسيب الث

املهر  من  علهيّنَ  ْموالِِهْم﴾ 
َ
أ ِمْن  ْنَفُقوا 

َ
أ "﴿َوبِما   :O البيان  جممع  صاحب  قال 

.(( فقة..") والّنَ

وقد استدّل القطب الّراوندّيO هبذه اآلية املباركة عىل وجوب النّفقة عىل الّزوجة 
َل اهلُل َبْعَضُهْم َع َبْعٍض َوبِما  ضَّ

َ
وَّاُموَن َعَ النِّساء بِما ف

َ
فقال: "وقال تعاىل: ﴿الرِّجال ق

وجة[: أحدمها قوله:  فقة عىل الّزَ ْموالِِهْم﴾، وفيه دليلن عىل وجوب ذلك]أي الّنَ
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
أ

اين قوله: 
َ
ل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك، والّث ام عىل الغير هو املتكّفِ وَّاُموَن﴾، والقّوَ

َ
﴿ق

ْموالِِهْم﴾، يعين أنفقوا علهيّنَ من أمواهلم")٢).
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
﴿َوبِما أ

وهنا سؤال: كيف يكون إنفاق الّزوج عىل زوجته سببًا لقوامته عليها؟

كثريًا  إّن  بام حاصله:  الّسؤال  اليزدّيO جواَب هذا  تقي مصباح  الّشيخ حمّمد  ذكر 
من أمور إدارة األرسة مرتبطة باجلانب االقتصادّي واملايّل)3) وتوضيحه: إّن العنرص املايّل 
واالقتصادّي جزء مهم يف احلياة داخل األرسة؛ فمن خالله يتّم تدبري أمور أفراد األرسة، 

فاملكّلف بتيسري اجلوانب االقتصادّية يف األرسة هو األجدر بإدارة األرسة.

 من أن يكون 
َ

ل مسؤولّية اإلنفاق عىل غيره ال بّد قال الّشيخ مغنيةO: "ألّنَ الذي يتحّمَ

))) جممع البيان يف تفسري القرآن، الّطربيّس، ج3، ص: 69.
)٢) فقه القرآن، القطب الراوندّي، ج٢، ص: 6)).

)3) پرسش ها وپاسـخ ها )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدّي،ج 5، ص6)3.
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أفضل من الذي ال يطلب منه يشء، حىّتَ اإلنفاق عىل نفسه.."))).

ولكّن الّظاهر من عبارته أّن إنفاق الّزوج عىل زوجته سبب لتفضيله عليها ال سبب 
ألصل قوامته عليها.

الّزوج تسقط مع عدم  بأّن قوامة  املقطع إشعارًا  أّن يف هذا  الّشيخ مغنية ذكر  إّن  ثّم 
ْموالِِهْم﴾ يشعر 

َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
اإلنفاق، قال ما نّصه: "وجتدر اإلشارة إىل أّنَ قوله تعاىل: ﴿َوبِما أ

 علهيا، وكان هلا واحلال هذه أن تطلب من 
ً
اما وجته مل يكن قّوَ وج إذا مل ينفق عىل ز بأّنَ الّزَ

 
ً
وج، فإن امتنع عن اإلنفاق لعجٍز أو عنادا كم أن ينذر الز لق، وعىل احلا رعي الّطَ

َ
كم الّش احلا

افعي، 
َ

يل املمتنع، وعىل هذا مالك والّش كم و قها عنه، ألّنَ احلا
ّ
لق، فإن امتنع طل أمره بالّطَ

وة الوثىق وملحقاهتا، والسيد  د صاحب العر يعة االمامية، مهنم الّسَيّ ومجاعة من علماء الّشِ
حمسن احلكمي، وحنن عىل هذا الرأي..")٢).

كام ذكر آية اهلل العظمى الّشيخ اجلوادّي اآلميّلB ما يقرب من هذا املعنى؛ حيث ذكر 
ما حاصله: إّن الّزوج الفاقد هلذين الّصفتني )ومها األفضلّية يف إدارة األرسة واإلنفاق 

من املال( أو غري العامل بوظيفته ال يكون قّياًم، وتسقط واليته عىل األرسة)3).

كام ذكرB ما حاصله: إّنه لو كان وضع األرسة بالعكس بمعنى أّن ذكاء وإدراك وقدرة 
تدبري الّزوجة كانت أكرب من الّزوج وكانت الّزوجة تدير أمور البيت بثروهتا وماهلا، لو كان األمر 
ل اهلل..  كذلك ال يوجد دليل عىل أّن الّزوج يكون هو القّيم؛ ألّن الباء يف قوله تعاىل: ﴿بما فضَّ
وبما أنفقوا..﴾ سببّية؛ يعني بسبب أفضلية الّرجل وإنفاقه للامل يكون هو القّيم عىل الزوجة. إاّل 

أن يقول قائل بأّن هذا احلكم تعبديٌّ حمض كبعض مناسك احلّج )رمي اجلمرات()٤).

))) الّتفسري الكاشف، الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج٢، ص: 6)3.
)٢) املصدر نفسه.

)3) تفسري تسنيم )بالّلغة الفارسّية(، الَشيخ اجلوادّي اآلميّل، ج ٨) ص 5٤5.
)٤) املصدر نفسه.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

اني: بيان عدم كون قوامة الّرجال ظلمًا للّنساء
ّ
المبحث الث

إّن ما ُذكر سابقًا يف املبحث األّول يف تفسري اآلية املباركة يستفاد منه بشكل أو بآخر 
س  أّن قوامة الّرجل عىل املرأة ليست ظلاًم للمرأة أبدًا، بل هي وظيفة أناطها الّشارع املقدَّ
للّرجل عىل أساس معايري واقعّية تقتضيها طبيعة كلٍّ من الّرجل واملرأة، ولكن لتعميق 

وتأكيد هذا األمر جاء هذا املبحث.

جل واملرأة ركنا احلياة، وحمال أن تستقمي بأحدمها  "الّرَ قال الّشيخ مغنيةO يف تفسريه: 
 من مجيع اجلهات 

ً
فاوت.. ولو تساويا  من الّتَ

ً
جل واملرأة نوعا ، ومعىن هذا أّنَ بني الّرَ دون اآلخر

عوة- إذن- إىل املساواة 
َ

وعني، وكان وجود اآلخر وعدمه سواء..فالّد كتفاء بأحد الّنَ ألمكن اال
ِ يشء ختالف منطق احلياة.

ّ
كل بيهنما يف 

يدون هلا  يدون هلا املساواة يف احلقوق والواجبات، وال ير ورّبَ قائل: إّنَ املرأة وأنصارها ير
.-

ً
ِ يشء، حىت احلمل والّرِضاعة- مثل

ّ
كل جل يف  املساواة مع الّرَ

فاوت يف بعض احلقوق  الّتَ  
ً
كوين العضوّي يستدعي حتما الّتَ فاوت يف  الّتَ إّنَ  وجنيب: 

ساوي يف مجيع احلقوق  ، وعليه مفن يطلب الّتَ
ً
ة أيضا فسّيَ يف بعض الغرائز الّنَ والواجبات، بل و

فاوت يف   كمن يطلب الّتَ
ً
 وأخطأ يف طلبه[، متاما

ً
والواجبات بيهنما فقد أبعد ]أي ذهب بعيدا

كثر احلقوق، أو الكثير مهنا، وأمّهها املساواة أمام اهلل  ما يشتركان يف أ واب أّنَ اجلميع، والّصَ
يك احلياة، ويفترقان يف بعض احلقوق.."))). ف يف املال، واختيار شر ة التصّرُ ّيَ والقانون، وحر

للّزوجة،  ظلاًم  زوجته  عىل  الّزوج  قيمومة  لكون  توّهم  أّي  ونفي  أكثر  وللّتوضيح 
ولبيان أّن هذا احلكم -كغريه من أحكام الرّشيعة اإلسالمّية- ليست فيه أّي شائبة ظلم 

بّد من ذكر جمموعة نقاط)٢): للمرأة، بل هو عني اإلنصاف هلا وللرجل معًا، ال 
))) الّتفسري الكاشف،الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج٢، ٤)5-3)3.

النّقاط جاءت باالستفادة من تفسري األمثل يف ذيل اآلية الكريمة، ومن كتاب للّشيخ حمّمد  )٢) بعض هذه 
املرأة(. )مقاالت حول حقوق  بعنوان  البحرايّن  صنقور 
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الّنقطة األولى: أحكام اهللa الظلم فيها
ينبغي أن ُيعلم أّن كّل حكم رشعي من أحكام اهلل تعاىل ال ظلم فيه ألحٍد رجاًل كان 

أو امرأة، وكيف ال يكون كذلك واملرّشع هلذا احلكم هو احلَكم العدل الذي ال جيور.

ا يثقون به لواجدّيته لصفات ثلث؛ العلم واحلمكة 
َ

"فالعقلء عندما يثقون بأحد فإمّن
ه غير 

َ
 إّن

ّ
 إال

ً
 خملصا

ً
 غير ناصح، أو ناصحا

ً
 غير حكمي، أو حكيما

ً
كان عاملا صيحة، فلو  والّنَ

قة، وحنن   بالّثِ
ً
ه ال يكون جديرا

َ
عامل حبقائق األمور أو غير عارٍف بأوجه املصالح واملفاسد فإّن

كمسلمني نؤمن بعلم اهلل املطلق جبميع أوجه املصالح واملفاسد وحبمكته غير املتناهية عند 
فيق الودود، والذي 

َ
 يشٍء، وهو الّش

َّ
ؤوف، وسعت رمحته كل ه أرأف بعباده من األّمِ الّرَ

َ
حٍد، وبأّن

إدانهتم"))). املني و
َ

وعد مبساءلة الّظ

انية: جهلنا بحكمة أحكام اهلل ال يصّيرها ظالمة
ّ
الّنقطة الث

تعّقلنا هلا ال  بِحكمة بعض األحكام الرشعّية وعدم  أّن جهلنا  أيضًا  يعلم  أن  ينبغي 
س، وال سبيل لنا ملعرفة عّلة وحكمة األحكام الرّشعّية  يعني نسبة الّظلم للّشارع املقدَّ
س نفسه من خالل الّروايات الواردة عن النّبّي  إاّل بمقدار ما أطلعنا عليه الّشارع املقدَّ
لبعض  احِلَكم  بعض  حدس  يمكن  نعم   ،iالّطاهرين آله  عن  أو   ،eاألعظم
عامل  بأرسار  جهلنا  يبقى  ولكن  واالستقراب،  الّظّن  مستوى  عىل  الرّشعّية  األحكام 
الّترشيع -كجهلنا بأرسار عامل الّتكوين- أكرب ممّا نعلمه، وعليه فبعض ما سيذكر خالل 

باب احلدس. إّنام هو من  النّقاط  هذه 

وال خيفى أّن يف هذه النّقطة وسابقتها جوابًا عن كّل شبهة يمكن أن ُتطرح قبال أحكام 
ين اإلسالمّي. الدِّ

قال الّشيخ مصباح اليزدّيO ما حاصله ومضمونه: "عقل اإلنسان املاّدّي املتعارف 

))) مقاالت حول حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور البحرايّن.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

إىل  يأيت  إّنَ ما   . األمور تفاصيل وجزئيات هذه  إدراك   عىل 
ً
قادرا أن يكون   من 

ً
كبر قصورا أ

ين عىل معرفة  ّيات وبعض اجلزئّيات؛ ألّنَ البشر غير قادر
ّ
كل كثر من  ذهن اإلنسان ليس أ

األخلقّية  والقوانني  األحكام  وضع  اإلنسان  الستطاع   
ّ

إال و الواقعية  واملفاسد  املصالح   ِ
ّ

كل
 عن 

ً
ورة سيكون غنيا يف هذه الّصُ ني للجميع، و عادة والمكال احلقيقّيَ نة للّسِ واحلقوقية املؤَمّ

ين. والّدِ بوة  والّنُ الوحي 

عاء  بوة هو عجز عقله، وألجل ذلك ال ميكن االّدِ امئة إىل الوحي والّنُ
َ

إّنَ سّرَ حاجة البشر الّد
وجيه العقليّن  ه يقدر عىل الّتَ

َ
عاء بأّن

ّ
بأّنَ اإلنسان َعِلم جبميع املصالح واملفاسد، وال ميكن االَد

جلميع األحكام والقوانني اإلهلّية. اهلل تعاىل فقط هو املحيط جبميع املصالح واملفاسد والكسر 
.(((".. واالنكسار بيهنا ودقائق األمور

ً
الثة: اإلسالم منظومة متكاملة ال ُتنظر أحكامه مقتَطعة

ّ
الّنقطة الث

اجلوانب  كّل  يف  النّاس  حياة  لتنّظم  تعاىل  اهلل  من  جاءت  متكاملة  منظومة  اإلسالم 
واملجاالت، وبني أحكام هذه املنظومة ترابط، فمن أراد أن يعرف نظر اإلسالم يف قضّية 
ما )كنظرته للمرأة( ال يصّح له أن يقتطع آية أو رواية يف ضمن هذه املنظومة املتكاملة 
وينظر إليها نظرة مقطعّية جزئّية ليصدر حكمه، بل عليه -إن كان منصفًا- أن يتأّمل يف 

ين. كّل اآليات والّروايات إن كانت عنده األهلّية أو يرجع إىل املخّتصني يف فهم الدِّ

يف  وضعّيًا  قانونًا  نقيَّم  أن  أردنا  لو  فإّنه  اإلسالمّية؛  باملنظومة  خيتّص  ال  األمر  وهذا 
مسألة من املسائل كمعرفة قّوة هذا القانون وإحكامه يف تنظيم حركة املرور يف الّشوارع 
مثاًل ال يصّح لنا أن ننظر إىل قانون أو قانونني متعلقني بتنظيم حركة املرور لنرى مدى 

باملرور وتقييمها بأمجعها. املرتبطة  القوانني  النّظر إىل حزمة  إتقاهنام، بل الّصحيح هو 

فحتى نحكم بأّن قوامة الّرجال عىل النّساء فيها ظلم للمرأة أو ليس فيها ظلم هلا ال 

))) پرسش ها وپاسـخ ها )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدّي، ج 5، ص٢75-٢76.
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يصّح لنا أبدًا أن نقرص نظرنا عىل هذا احلكم أو بعض األحكام األخرى، بل ال بّد من 
النّظر إىل جمموعة األحكام والّتعاليم اإلسالمّية يف حّق كلٍّ من الّرجل واملرأة ليّتضح أّن 

اإلسالم قد أنصف املرأة كام أنصف الّرجل.

ؤية اإلسالمّية الّنقطة الّرابعة: موقع المرأة في الّر
آيات  من  املستفادة  الّتالية  النّقاط  عىل  يرتكز  اإلسالمّية  الّرؤية  يف  املرأة  موقع  إّن 

:(( متعّددة)

ن ُيْتََك . )
َ
نَساُن أ ِ

ْ
َيَْسُب ال

َ
املرأة تتساوى مع الّرجل يف اإلنسانّية، قال اهلل تعاىل: ﴿أ

وَْجنْيِ  َجَعَل ِمْنُه الزَّ
َ
َسوَّى، ف

َ
َق ف

َ
َخل

َ
َقًة ف

َ
ِنٍّ ُيْمَن، ُثمَّ َكَن َعل ن مَّ ْم يَُك ُنْطَفًة مِّ

َ
ل
َ
ُسًدى، أ

نَث﴾)سورة القيامة 39-36).
ُ ْ
َر َوال

َ
ك الَّ

من . ٢ اهلداية  مَلكة  عىل  حائز  منهام  فكلٌّ  للهداية،  قابلّيتها  يف  الّرجل  تكافئ  املرأة 
إّن  بل  بالّرجل،  خيتّص  ال  العالية  املراتب  إىل  والوصول  الّتكامل  فباب  وعليه   ،a اهلل
هناك نامذج عديدة لنساء تفّوقت عىل آالف بل ماليني الّرجال بعضهّن ُذكرن يف القرآن، 
صنع  من  كانت  وبعضهّن   ،jمريم كالّسّيدة  الّسابقة  األديان  أتباع  ضمن  وكانت 

.jالّزهراء فاطمة  كالّسّيدة  اإلسالم 

ُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾)سورة الّشمس: 7-٨).
ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
أ
َ
قال اهلل تعاىل: ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها * ف

فس عىل  ينة إطلق لفظ الّنَ كر دون األنىث، وذلك بقر فس ال خيتّصُ بالّذِ عبير بالّنَ "والّتَ
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة  َقُكم مِّ

َ
ِي َخل

َّ
ى مثل قوله تعاىل: ﴿ال كر واألنىث يف آيات أخر

َ
ٍ من الّذ

ّ
كل

ثِياً َونَِساء﴾، وقوله تعاىل: ﴿ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة 
َ
َق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجالً ك

َ
وََخل

َمْوِت﴾ وواضح أّنَ ذلك ال خيتص بالّرجل")٢).
ْ
ال

يخ حممد صنقور )مقاالت حول حقوق املرأة(، ويف بعض النّقاط  ))) لالستزادة والتَّفصيل يراجع كتاب الشَّ
توجد عّدة آيات ذكرها الّشيخ صنقور يف الكتاب، ولكن سُيكتفى بذكر آية أو آيتني لكلِّ نقطة.

)٢) مقاالت حول حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور البحرايّن.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

ُقْرآَن، . 3
ْ
ال َم 

َّ
َعل ﴿الرَّْحَُن،  تعاىل:  قال  كذلك،  الّرجل  أّن  كام  للّتعّلم  لة  مؤهَّ املرأة 

محن، )-٤)، "وعنوان اإلنسان يطلق ويراد منه الذكر  ََياَن﴾)سورة الرَّ َمُه الْ
َّ
نَساَن، َعل ِ

ْ
َق ال

َ
َخل

واألنىث"))).

َقْد . ٤
َ
تعاىل: ﴿َول قال  آدم،  بني  يشمل مجيع  الذي  اإلهلّي  الّتكريم  املرأة حائزة عىل 

ثٍِي 
َ
َناُهْم َعَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
يَِّباِت َوف َن الطَّ َناُهم مِّ

ْ
َْحِر َوَرَزق َبِّ َوالْ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ْمَنا بَِن آَدَم وََحَل رَّ

َ
ك

.(70 اإلرساء:  َتْفِضيلً﴾)سورة  ْقَنا 
َ
َخل ْن  مَّ مِّ

إّن محل األمانة اإلهلّية ُأنيط باملرأة والّرجل عىل حٍد سواء، قال تعاىل: ﴿إِنَّا َعَرْضَنا . 5
َها 

َ
وََحَل ِمْنَها  ْشَفْقَن 

َ
وَأ َنَها 

ْ
َيِْمل ن 

َ
أ َبنْيَ 

َ
أ
َ
ف َباِل  ِ

ْ
َوال ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َعَ  َمانََة 

َ ْ
ال

.(7٢ األحزاب  َجُهولً﴾)سورة   
ً
وما

ُ
َظل َكَن  إِنَُّه  نَساُن  ِ

ْ
ال

إّن كاّلً من الّرجل واملرأة سرَييان آثار وثواب أعامهلام الّصاحلة عىل حدٍّ سواء، قال . 6
نْث َوُهَو 

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
 ِمْن َذك

ً
ها وَمْن َعِمَل صاِلا

َ
 ِمْثل

َّ
ل ُيْزى إِل

َ
تعاىل: ﴿َمْن َعِمَل َسيَِّئًة ف

وَن فيها بَِغْيِ ِحساٍب﴾)سورة غافر ٤0).
ُ
َنََّة يُْرَزق وَن الْ

ُ
وئلَِك يَْدُخل

ُ
أ
َ
ُمْؤِمٌن ف

إّن القرآن الكريم والّروايات الرّشيفة هنيا عن إيقاع الّظلم عىل الّرجل واملرأة عىل حدٍّ 
سواء، بل ورد النّهي عن إيقاع الّظلم عىل املرأة باخلصوص لضعفها وتعارف ظلمها يف 
وُهنَّ 

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
ُهنَّ ف

َ
َجل

َ
ْغَن أ

َ
ْقُتُم النِّساء َفَبل

َّ
عرب اجلاهلّية وغريهم، قال تعاىل: ﴿َوإِذا َطل

ذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  ِلَْعَتُدوا  ِضاراً  وُهنَّ 
ُ
ُتْمِسك ول  بَِمْعُروٍف  َسُِّحوُهنَّ  ْو 

َ
أ بَِمْعُروٍف 

نَْزَل 
َ
أ ْيُكْم َوما 

َ
َعل ُروا نِْعَمَت اهللِ 

ُ
ك

ْ
َواذ ُهُزواً  َم َنْفَسُه َول َتتَِّخُذوا آياِت اهللِ 

َ
َفَقْد َظل

ٍء  نَّ اهلَل بُِكلِّ َشْ
َ
أ ُموا 

َ
َواْعل َواتَُّقوا اهلَل  بِِه  َمِة يَِعُظُكْم 

ْ
ِك

ْ
ِكتاِب َوال

ْ
ال ِمَن  ْيُكْم 

َ
َعل

َفْلُيْكِرْمَها..«)٢). َزْوَجًة  َذ  َ اتَّ َمِن   ..« :eالنّبّي )٢3) وقد ورد عن  َعليٌم﴾)سورة البقرة: 

))) املصدر السابق.
)٢) مستدرك الوسائل، الّشيخ النورّي، ج٤)، ص:٢٤9- ٢50.
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إّن للمرأة حّق الّترّصف يف ماهلا كيفام شاءت، فهي مالكة له، وال حتتاج إىل مراجعة . 7
َل اهلُل بِِه َبْعَضُكْم  ضَّ

َ
أحد فيام لو أرادت الّترصف يف ماهلا. قال تعاىل: ﴿َول َتَتَمنَّْوا ما ف

وا اهلَل ِمْن 
ُ
تََسْبَ َوْسَئل

ْ
ا اك تََسُبوا َولِلنِّساءِ نَصيٌب ِممَّ

ْ
ا اك َع َبْعٍض لِلرِّجاِل نَصيٌب ِممَّ

﴾)سورة النساء 3٢).
ً
ْضلِِه إِنَّ اهلَل كَن بُِكلِّ َشْ ٍء َعليما

َ
ف

وبناء عىل كّل ذلك فليس من اإلنصاف أن ُيقرص النّظر عىل حكم من أحكام اإلسالم 
-وهو قيمومة الّرجل عىل املرأة- وُيغض النّظر عن بقية األحكام التي تشّكل بمجموعها 
منظومة متكاملة قادرة عىل إيصال الفرد واملجتمع إىل كامله احلقيقّي. بل إّن نفس هذا 
حلصلت  أبعاده  بعض  وُعرفت  فيه  ل  ُتؤمِّ لو  املرأة-  عىل  الّرجل  قيمومة  -وهو  احلكم 
القناعة الكاملة به، وإن كان إثبات احلكمة والعدالة هلل تعاىل كافيًا للّتسليم له وحلصول 
القناعة الّتاّمة الكاملة التي ال يشوهبا أدنى شكٍّ بكّل أحكامهa  عاّم يقول الّظاملون علّوًا 

كبريًا.

وجين ورة كون القوامة بيد أحد الّز قطة الخامسة: ضر
ُ
الّن

إىل  حتتاج  شخصني-  أشخاص-ولو  من  مؤّلفة  مؤّسسة  أو  هيئة  أو  كيان  كّل  إّن 
اهليئة  تلك  أعامل  الفوىض يف  وإاّل سادت  اهليئة،  يتوىّل زعامة هذه  وقائد  رئيس ومدّبر 
غرض  ويكون  له،  معاونني  اآلخرين-  -أو  اآلخر  ويكون  املنشود،  هلدفها  تصل  ومل 
االثنني )الّرئيس واملعاون( هو حتقيق أهداف هذه اهليئة واملؤّسسة. وعليه فال بّد من أن 
تكون قوامة األرسة بيد أحد الّزوجني ال حمالة، وجعلها بيد أحدمها دون اآلخر ال بّد أن 
يكون وفقًا ملرّجحات توجد يف أحدمها تؤّهله لتلك القيمومّية، وال يتصّور األخذ برأي 
األكثرّية لعدم تأّتيه بالنّسبة للّزوجني؛ فهام شخصان فقط، مع أّن رأي األكثرّية يف حّد 

للرّتجيح. تاّمًا  نفسه ليس مالكًا 

وبعبارة أخرى: ال خيلو احلال يف احلياة الّزوجّية من أحد االحتامالت الّتالية:
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األّول: أن تبقى األرسة بدون مدّبٍر يدير شؤوهنا، وُيرجع إليه يف موارد االختالف،  
وهذا االحتامل واضح البطالن؛ ألّن كّل هيئة ووحدة اجتامعّية مهام صغرت فهي حتتاج 

ملن يدّبر أمورها، وإاّل ملا استطاعت أن حتّقق األهداف املطلوبة هلا.

الّثاين: أن يكون تدبري احلياة الّزوجية بيد الّزوجني معًا، وهذا االحتامل ممكن يف حاالت 
عدم االختالف وحاالت الّتوافق الّتاّم بني الّزوجني، بل املطلوب هو الّتشاور بني الّزوجني 
فيام يتعّلق بأمور األرسة -كام ستأيت اإلشارة من كالم الّشيخ مصباح اليزدّيO- ولكن 

تبقى احلاجة إىل من ُيرجع إليه يف حاالت االختالف والنّزاع وعدم الّتوافق.

الّثالث: أن يكون تدبري احلياة الّزوجّية بيد أحد الّزوجني:

وهذا هو املتعنّي، وال بّد يف ترجيح املدّبر واملدير لألرسة أن يكون وفق ممّيزات تؤّهله 
لذلك املنصب، والّرجل هو األرجح هلذا املنصب بسبب طبيعته.

قطة الّسادسة: من له الحّق في تعيين القّيم
ُ
الّن

بعد الفراغ عن ال بّدّية وجود قّيم لألرسة، يأيت هذا الّسؤال: حتديد القّيم عىل األرسة 
بيد َمن؟

إّن كّل من سيحّدد القّيم من أحدمها ال بّد من أن نسأله: من أعطاك احلّق يف الّتعيني 
والّتحديد؟ إاّل خالق الّزوجنيa ؛ فإّنه تعاىل الوحيد الذي له احلّق يف الّتعيني والّتحديد؛ 
حيث إّنه املالك احلقيقّي لكّل ما يف الكون، فيتعنّي أن يكون الّتحديد بيده تعاىل فهو وحده 
العامل بصالح حال األرسة من خملوق مل يؤَت من العلم إاّل قلياًل، وحتديده تعاىل إّنام نعرفه 

من القرآن الكريم وسنّة املعصومنيi، وقد أثبت القرآن الكريم القوامة للّرجل. 

الّنقطة الّسابعة: الّتوافق واإليثار قبل القوامة
هناك مساحة من احلياة ال جمال لرأي الّزوج وال الّزوجة فيها، وهي مساحة األحكام 
فيها هلل  الّتعبري-  املحورّية والقيمومة -إن صّح  فإّن  )الواجبات واملحّرمات(  اإللزامّية 
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تعاىل وحده، فهذه املساحة ترج من حدود قوامة الّرجل، ويف غري هذه املساحة -أي: يف 
دائرة املباحات باملعنى األعّم)))- ندب الّشارع إىل إجياد حالة من الّتوافق واإليثار لكلٍّ 
من الّزوجني، فمن باب املثال قد ورد عن أيب عبد اهللِ، عن آبائهi، قال: »َقاَل َرُسوُل 
اهللaِ: امْلُْؤِمُن َيْأُكُل بَِشْهَوِة َأْهلِِه، وامْلُنَافُِق َيْأُكُل َأْهُلُه بَِشْهَوتِِه«)٢)، إّن هذه الّرواية دعت 

الّزوج إىل أن يقّدم رغبة أهِله يف اختيار الّطعام.

واملباين  لألصول  استعراضه  ضمن  يف   Oاليزدّي مصباح  تقي  حمّمد  الّشيخ  قال 
احلاكمة عىل األرسة يف القرآن الكريم ويف ضمن حديثه عن )أصل املشاورة( ما مضمونه 
وجة  والّزَ وج  الّزَ أّنَ  وجني  الّزَ بني  واملشكلت  االختلف  عند  يق  طر "أفضل  وحاصله: 
ٍ من 

ّ
بيعي أن يكون لكل الّطَ ه من 

َ
يق احلل الذي يقبله العقل؛ فإّن يتشاوران وخيتاران طر

كثيٍر  ظر متعارضتني، ولكن يف  ة به، وقد تكون وجهتا الّنَ وجة وجهة نظر خاّصَ وج والّزَ الّزَ
قليل  يُب وجهيت نظرمها والّتَ شاور مع بعضهما تقر وجني من خلل الّتَ من املوارد ميكن للّزَ
ا هو يف ما 

َ
وجة إمّن شاور مع الّزَ من االختلف بيهنما. وينبغي القول بأّنَ القيمة األخلقية للّتَ

كل واللباس وغير ذلك،  كن واأل فل، ومدته، وحمل الّسَ ق باألسرة؛ مثل كيفية إرضاع الّطَ
َّ
يتعل

وجة- ال دور وال أثر له، بل  وجة -مبا هي ز شاور مع الّزَ ا األمور اليت ال ربط هلا باألسرة فإّنَ الّتَ أّمَ
كثر خبرة يف تلك املسائل املراد أخذ املشورة فهيا..")3). شاور مع من هو أ ينبغي الّتَ

ويف غري األحكام الرّشعّية اإللزامّية ويف املوارد التي ال يريد فيها الّطرفان اإليثار أو 
الّتفاهم تصل النّوبة إىل قيمومة الّرجل عىل املرأة.

قال الّشيخ املصباح يف ضمن كالمه عن أصل قيمومة الّرجل عىل األرسة ما حاصله 
ال  والتي  واملشكالت  االختالفات  بعض  أحيانًا  تقع  قد  ة  األرسيَّ احلياة  "يف  ومضمونه: 

))) أي: املستحّبات واملكروهات واملباحات باملعنى األخّص.
)٢) الكايف )طبعة دار الكتب اإلسالمّية(، حمّمد بن يعقوب الكلينّي، ج٤، ص: ٢).

)3) پرسش ها وپاسـخ ها )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدّي، ج5، ص307.
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يمكن حلُّها حتى بعد التَّشاور، استمرار هذه املشكالت يسبِّب إىل ذهاب استقرار األرسة 
ة الطَّرفني لبعضهام، ولذلك من أجل جتنُّب زوال األرسة ال بدَّ من التَّفكي يف حلٍّ  ومودَّ
الفينة واألخرى. األرسة -من جهة حقوقيَّة- مثل كلِّ  التي تظهر بني  لتلك املشكالت 
ا أساس  هيئة ومؤسسة حتتاج إىل ويلٍّ وقيِّم، واإلسالم اهتمَّ كثيًا بتنظيم األرسة؛ حيث إهنَّ
املجتمع، وذلك من أجل أن تكون األرسة طريقًا لسالمة واستقرار املجتمع؛ لذلك قال 

اهلل تعاىل: ﴿الرِّجال قّوامون ع النِّساء..﴾.."))).

امنة: القوامة ال تساوق السلطة المطلقة
ّ
الّنقطة الث

وجتاوز  املرأة  بحّق  واإلجحاف  الّظلم  أبدًا  يعني  ال  للّرجل  القوامة  حّق  إثبات  إّن 
هو  املقصود  بل  األرسة،  داخل  وحقوقها  املرأة  عىل  حريص  اإلسالم  فإّن  حقوقها؛ 
جعل قيادة األرسة واحدة ومنّظمة مع مراعاة مسألة التشاور، فإن حصل االختالف يف 
س  وجهات النظر كان القرار للرجل ضمن الضوابط الرشعية التي جعلها الشارع املقدَّ
أو أصل  أمواهلا  كالترّصف يف  اخلاصة  الترّصف يف شؤوهنا  للمرأة حّقها يف  ويبقى  له، 
القبول بالزوج أو غري ذلك، فلها احلرّية التاّمة يف ذلك ولكن ضمن الضوابط الرّشعّية.

وعليه فمن ييسء استعامل هذه القوامة من الّرجال يف ظلم املرأة فهو خمالف لتعاليم 
ين اإلسالمي وال ينسب فعله لإلسالم.  الدِّ

]أي  األصل  هذا  معىن  "ليس  ومضمونه:  حاصله  ما   Oاليزدّي مصباح  الّشيخ  قال 
جل يف حميط األسرة، بل  للّرَ ة املطلقة  والقيومّيَ الوالية  جل عىل األسرة[ هو  الّرَ ومية  قّيُ أصل 
رع وحدود 

َ
ك إال يف حدود الّش ومية، وأن ال يتحّرَ جل أن ال يسيء االستفادة من حّقِ القّيُ عىل الّرَ

ومية اليت جاءت يف قانون اإلسلم..")٢). القّيُ

))) پرسش ها وپاسـخ ها )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدّي، ج5، ص307.
)٢) املصدر نفسه.
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ساء، واملراد بالّرِجال هنا  امون عىل الّنِ وقال الّشيخ مغنيةO يف تفسريه: "إّنَ الّرِجال قّوَ
لطة  الّسُ املرأة  عىل  بالقيام  املراد  وليس  وجات،  الّزَ خصوص  ساء  وبالّنِ واج،  األز خصوص 
 ، وجة مرءوسة له، ال إرادة هلا معه وال اختيار ، والّزَ

ً
يا  دكتاتور

ً
وج رئيسا املطلقة، حبيث يكون الّزَ

يد  لق يف  الّطَ الوالية جبعل  الفقهاء هذه  د 
َ

وقد حّد الوالية،   من 
ً
له علهيا حنوا أّنَ  املراد  بل 

ُهنَّ 
َ
وج، وأن تطيعه يف الفراش، وال خترج من بيته اال بإذنه، ومها فيما عدا ذلك سواء: ﴿َول الّزَ

َمْعُروِف﴾"))).
ْ
بِال ْيِهنَّ 

َ
َعل ِي 

َّ
ال ِمْثُل 

اسعة: تناسب المؤّهالت والمسؤلّيات
َ
قطة الّت

ُ
الّن

عىل  العقل  جانب  عنده  يرتّجح  فالّرجل  خمتلفة  واملرأة  الّرجل  من  كلٍّ  طبيعة  إّن 
العاطفة واملشاعر، وهو أقدر عىل ضبط مشاعره وأكثر حزمًا وقّوة يف مواجهة املشاكل 
من  ولكلٍّ  واألحاسيس،  العاطفة  عليها  تغلب  واملرأة  األرسة،  تواجه  قد  التي  الّصعبة 
الّرجل كان األجدر  تلك طبيعة  ومّلا كانت  وبنائها،  تكامل األرسة  أمهّيته يف  الّطبيعتني 
بتويّل قوامة األرسة -بحدودها وضوابطها الرشعّية- فهو األقدر -بحسب طبيعته- عىل 

وإدارهتا. عنها  والذّب  األرسة  محاية 

لإلسلم  يق  احلقو ظام  "الّنِ ترمجته-:  -ما  نور  تفسري  يف   Bقراءيت حمسن  الّشيخ  قال 
تركيبته  بسبب  هو  إمّنا  جل  الّرَ إدارة  حّقَ  فإّنَ  واخللق؛  كوين  الّتَ نظام  مع  ومنسجم  متلمئ 

وحية")٢). والّرُ اجلسمية 

قد الحظ  فهو  لألفراد  وأقّرها  احلقوق  وّزع  عندما  اإلسالم  إّن  العبارة:  وبيان هذه 
ِخلقتهم يف كال البعَدين املاّدّي والبديّن، والّروحّي واملعنوّي، ومراعاة اجلانب الّتكوينّي 
نظام  أّي  النّظام احلقوقّي اإلسالمّي عن  به  يمتاز  ممّا  تنظيم احلقوق  وخلقة اإلنسان يف 

))) الّتفسري الكاشف، الّشيخ حمّمد جواد مغنية، ج٢، ص5)3.
)٢) تفسري نور)بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمسن قراءيت،ج٢، ص: 6٢.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

حقوقّي آخر؛ فإّن هذا النّظام احلقوقّي جاء من خالق الكون واإلنسان العارف بتكوينه 
وخلقته، أّما بقّية النّظم احلقوقّية غري اإلهلّية فهي صادرة ممّن يعلم علاًم ناقصًا وحمدودًا 
من  عليه  هي  ما  عىل  اليوم  فالبرشّية  والّروحّية،  البدنّية  وتركيبته  اإلنسان  بخلقة  جدًا 
الّتطور املاّدي والعلمي يف جمال الّطب وعلم النّفس وغريها من العلوم املرتبطة باإلنسان 
يف كال بعديه املاّدّي والنّفيّس والّروحّي ال زالت جتهل الكثري الكثري كام هو أوضح من 

أن خيفى.

جل واملرأة يف  بيعية بني الّرَ  من أن يراعي االختلفات الّطَ
َ

 ]الواضع للقانون[ ال بّد
ّ

و"املقَن
عامل اخللقة"))).

إّن إعطاء املسؤولّية ألّي شخٍص وفقًا ملا يمتلكه من مؤّهالٍت ال يعني جعله أفضل 
من غريه، وإعفاء شخص من مسؤولّية ال تناسبه ال يعني الّتقليل من شأنه، بل هو تكريم 
هذه  من  املرأة  إعفاء  فإّن  وعليه  يطيقها.  ال  التي  املسؤولّية  موقع  يف  جُيعل  مل  حيث  له 
الرّشيعة  وأّن  خصوصًا  وظلمها،  إهانتها  يعني  ال  وطبيعتها  تتناسب  ال  التي  املسؤولّية 

اإلسالمّية أوكلت هلا مهامًا ال تقّل خطورة وأمهّية عن القيمومة.

ات  خبصوصّيَ ع  يتمّتَ لكونه  جل  للّرَ املكانة  هذه  ُتعطى  إمّنا  "و األمثل:  تفسري  يف  قال 
، )عىل العكس  نة مثل القدرة عىل ترجيح جانب العقل عىل جانب العاطفة واملشاعر معّيَ
اضة وطاغية من األحاسيس والعواطف(، ومثل امتلك بنية  من املرأة اليت تتمتع بطاقة فّيَ
انية أن 

َ
، ويستطيع بالّث

ً
دا ر وخيطط جّيِ ِ

ّ
ىل أن يفك كبر ليستطيع باألو ة أ ة بدنّيَ ة وقّوَ داخلّيَ

العائلة ويذّبُ عهنا.")٢). يدافع عن 

وقات الشخصّية قطة العاشرة: الفر
ُ
الّن

إّن علة إعطاء الّرجل حّق القيمومة بّينته اآلية الكريمة -وقد تقّدم رشحه يف كالم العاّلمة 
))) تفسري نور)بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمسن قراءيت،ج٢، ص: 6٢.

)٢) األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، الّشيخ نارص مكارم الّشريازّي، ج3، ص: 7)٢.
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الّطباطبائّي- وهو ما ذكر يف النّقطة الّسابقة من زيادة قّوة التعّقل يف الّرجل ومن إنفاقه من ماله 
بإعطاء النّفقة واملهر، وعليه فإّن هناك مرّجحات إلعطاء هذا احلّق للّرجل من دون املرأة.

وهنا ال بّد من اإلشارة إىل بعض الفوارق بني الّرجل واملرأة والتي من شأهنا أن جتعل 
قبال  الّرجل يف  إىل  قيومّية األرسة  إعطاء وظيفة  منهام خمتلفة كام يف  بعض وظائف كلٍّ 

إعطاء املرأة وظائف أخرى:

"األّول: ذكر الباحثون من علماء الّنفس أّن الّتجربة والبحث أثبتا اختلفات مّطردة بني 
الّرجل واملرأة، وأّن هذه االختلفات نبعت عن طبيعة الّتفاوت يف اخللق والّتكوين للّرجل واملرأة.

 ما تتصّرف حتت 
ً
كبر من الّرجل، وغالبا يعة االنفعال والتأّثر بدرجة أ الّثاين: إّن املرأة سر

يترّتب عىل  كها ملا  إدرا  أسيرة عواطفها رغم 
ّ

انفعاالهتا ومشاعرها وأحاسيسها، وتظل تأثير 
ذلك من مضاعفات، وعىل عكس ذلك يكون الّرجل.

 باملشاهد العاطفّية واملأساوّية من الّرجل.
ً
الّثالث: إّن املرأة أشّد تأّثرا

 من مواجهة املواقف 
ً
 باألعراف الّسائدة، وتتوّجس كثيرا

ً
 والتزاما

ً
كثر تدّينا ابع: إّن املرأة أ الّر

الّصعبة.

 للمعارضة والعنف، وعىل عكس ذلك تكون املرأة، 
ً
كثيرا اخلامس: مشاعر الّرجل جتنح 

ألّد أعداهئا، وحىت لو   ما جتنح للّسلم، وتتخّوف من استعمال العنف حىت مع 
ً
فهي غالبا

.
ً
كالسّم مثل اختارته فإّنا تبحث عن أيسر الوسائل، 

كما أثبتت ذلك اإلحصاءات   من الّرجل 
ّ

ومن امللحظ إّن ظاهرة االنتحار عند املرأة أقل
املدّونة، وحينما ختتار االنتحار فإّنا تتوّسل مبثل األقراص املنّومة أو املواد املخّدرة أو الّساّمة، 
وعىل خلف ذلك يكون الّرجل، فهو يتوّسل مبثل الشنق أو إلقاء نفسه من شاهق أو أمام 

سيارة أو يف البحر أو إحراق نفسه بالّنار أو رمي نفسه بالّرصاص.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

كبر من قدرة املرأة عىل ذلك،  الّسادس: قدرة الّرجل عىل كتمان الّسر أو األخبار املزعجة أ
كثر عرضة لألمراض املرتبطة بذلك. ولذلك يكون الّرجل أ

كلها وذلك خلوفها وضعفها   ما تتوّسل املرأة بالبكاء واحليلة ملعاجلة مشا
ً
كثيرا الّسابع: 

املواجهة. عن 

 ما تبحث 
ً
الّثامن: يسهتوي املرأة من الّرجال الّرجل الّشجاع ذو الّشخصّية القوّية، وغالبا

عن الّرجل القادر عىل محايهتا، وأّما الّرجل فتسهتويه املرأة اجلميلة الّرقيقة ذات العاطفة.

الّتاسع: ترغب املرأة يف اهليمنة عىل قلب الّرجل والّنفوذ إىل مشاعره، ويغيظها مشاركة 
ى، بل يسؤوها أن  وجة أخر  عّما لو كانت ز

ً
أحٍد غيرها يف هذا املوقع حىت لو كانت أّمه فضل

عات أو طموحات ليست ذات صلة هبا، وأّما الّرجل فيسعى للحصول عىل 
ّ
تكون له تطل

امرأة ميلك قيادها، ولذلك فهو ال يرغب يف امرأة سليطة أو ذات متّرد، بل وال ذات استقللّية 
يف اختاذ قراراهتا دون مراجعته.

 أسيرة الّثناء واإلطراء، 
ّ

: حتّب املرأة الّرجل الذي يقّدرها ويعّبر عن حّبه هلا، وتظل العاشر
ى فهيا ما يصبو إليه  إمّنا يمّت اختياره للمرأة عندما ير  بذلك، و

ً
كثيرا وأّما الّرجل فل يكترث 

من مجال ورّقة وعاطفة.

 إّنه ال يتمّيز 
ّ

: الّرجل أقدر من املرأة عىل حتصيل العلوم البرهانّية العقلّية إال احلادي عشر
عهنا يف العلوم املّتصلة باآلداب والفّن والّذوق.."))).

الّنقطة الحادية عشرة: مالحظة الّنوع ال األفراد
واجهّن  قن عىل أز ن يتفّوَ سوة مّمَ قال صاحب تفسري األمثل: "ميكن أن يكون هناك بعض الّنُ
ة ال  وع ومراعاة األغلبّيَ - ُتسّنُ مبلحظة الّنَ

ً
 أّنَ القوانني- كما أسلفنا مرارا

ّ
يف بعض اجلهات، إال

ساء يف  قون عىل الّنِ  يف أّنَ احلالة الغالبة يف الّرِجال أّنم يتفّوَ
َ

، وال شّك
ً
 فردا

ً
مبلحظة األفراد، فردا

))) مقاالت حول حقوق املرأة، الّشيخ حمّمد صنقور البحرايّن.
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ى  سوة ميكهنّن أن يتعهدن القيام بوظائف أخر إن كانت الّنُ ة، و ة عىل القيام هبذه املهّمَ القابلّيَ
 يف أمهيهتا"))).

ُ
ال يشّك

إّن وضع قانون يالئم مجيع أفراد املجتمع ويتوافق مع مصلحتهم كّلهم أمر مستحيل، 
فال بّد من مالحظة مصلحة غالب األفراد وحلاظ نوع األفراد، مثاًل لو ُأريد وضع قانون 
لتحديد الّسّن القانونّية املسموحة لقيادة الّسيارة فإهّنم يلحظون نوع البرش وحيّددون سنًا 
معّينة يكون غالب األفراد يف هذا السّن مهيئني لقيادة السّيارة من ناحية البنّية اجلسدّية 
القانون ال يسمح ملن هم دون السّن املحّدد  القانون، وبعد وضع  وغري ذلك، فيوضع 
أن حيصلوا عىل رخصة القيادة حتى لو كانت فيهم الّصفات املؤّهلة هلم لقيادة الّسيارة؛ 

وذلك للحفاظ عىل القانون وعدم خرقه.

فغالب الّرجال عندهم ما يؤّهلهم لقيومّية األرسة متفّوقني عىل النّساء يف هذا اجلانب، 
ووجود بعض النّساء نادرًا ممّن تفوقن عىل بعض الّرجال فكانوا أقدر عىل قيومّية األرسة 

ال يعني أن يسّن القانون عىل وفق هذه احلاالت النّادرة.

والقوانني  األحكام  وضع  مقام  "..يف  مضمونه:  ما   Oاليزدي مصباح  الّشيخ  قال 
األعَمّ  وأوضاع  أحوال  ملحظة  تمّتُ  املجتمع  أفراد  وتكاليف  حقوق  وتعيني  االجتماعية 

االستثنائية..")٢). احلاالت  عن  ظر  الّنَ  
ُ

ويغّض  ،
ً
دامئا واألغلب 

انية عشرة: القيمومّية ال تعني األفضلّية
َّ
قطة الث

ُ
الّن

كام أّن إعطاء املرأة بعض احلقوق دون الّرجل ال يعني أفضليتها عليه، فكذلك إعطاء 
هذا احلّق للّرجل ال يعني كونه أفضل من املرأة من النّاحية البرشّية، وال كونه أفضل منها 
يف يوم القيامة؛ فإّن األفضلّية يف يوم القيامة مدارها الّتقوى فقط، واملرأة معاونة للّرجل 

))) األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، الّشيخ نارص مكارم الّشريازّي، ج3، ص7)٢.
)٢) پرسش ها وپاسـخ ها )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدّي، ج5، ص5)3.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

يف تنظيم شؤون األرسة، وقد يمتلك املعاون من املميزات ما يكون به أفضل من رئيسه.

جل إدارة األسرة  قال آية اهلل العظمى الّشيخ اجلوادّي اآلميّلB ما مضمونه: "إعطاء الّرَ
ا هو لقدرته 

َ
قيلة كالوالية والقضاء يف املجتمع إمّن

َ
ات الّث وجة وبعض املسؤولّيَ والقيومية عىل الّزَ

كبر من اهلل تعاىل؛ ألّنَ معيار كمال اإلنسان  دبير واإلدارة، وليس لفضيلته وقربه األ كثر يف الّتَ األ
ة لإلنسان اليت  وح امللكوتّيَ ة بسبب الّرُ -امرأة أو رجل- هو املعرفة والتقوى.. إّنَ القمَي اإلنسانّيَ
.((("..

ً
را

َ
 أو مذّك

ً
ثا

َ
ث بل اجلسم هو الذي يكون مؤّن

َ
ر وال مؤّن

َ
ل حقيقته وال يوجد فهيا مذّك ِ

ّ
تشك

 
ً
ة ليست سببا أّنَ املناصب اإلجرائّيَ "من البدهيي  ويقول يف موضع آخر ما مضمونه: 
اس،  ، وموته سبب لراحة الّنَ ار ة عند اهلل تعاىل، فكم من قائد دولة هو من أهل الّنَ لألفضلّيَ
ة، وهي اليت  بة ومن أهل اجلّنَ بية األبناء هي مقّرَ ل بذلت اجلهد خملصًة يف تر ة منز ّبَ ورّبَ امرأة ر
كثر  ما كانت دائرة رئاسة أّيَ شخص أ

َّ
كل ه )

َ
إذا ماتت أثناء الوالدة هلا ثواب شهيد. إّنَ القول بأّن

( باطل..")٢). كثر  هلل تعاىل أ
ً
با كان مقّرَ

: قيمومة األّم على أوالدها الذكور الثة عشر
ّ
الّنقطة الث

املرأة   تكون 
ً
أحيانا األسرة  "يف داخل   :Bاآلميل اجلوادي  الّشيخ  العظمى  اهلل  آية  قال 

جل عىل املرأة مثل قيومّية   للمرأة، قيمومّية الّرَ
ً
ما جل يكون قّيِ ى الّرَ  أخر

ً
جل، وأحيانا مة للّرَ قّيِ

، ووجوب  كور
ُ

جل مثل قيمومّية األم عىل أوالدها الّذ وجته، وقيمومّية املرأة عىل الّرَ وج عىل ز الّزَ
يف أّيِ سّنٍ وموقع اجتماعّي كان  ة و ه، فاالبن يف أّيِ مرتبة ودرجة علمّيَ كر ألّمِ

َ
إطاعة االبن الّذ

 لألم..")3).
ً
هبذا املقدار عليه أن يكون مطيعا ة األّم، و ء موجبات عقوق وأذّيَ عليه أن ال هيَيّ

وعليه فحتى الوالية والقيومّية داخل األرسة ال تنحرص بقيومّية الّرجل عىل املرأة حتى 
ين اإلسالمي باالنحياز للّرجل، بل إّن  ُيتوّهم أّنه قد وقع ظلم للمرأة وُتتهم أحكام الدِّ

))) تفسري تسنيم )بالّلغة الفارسّية(، الّشيخ اجلوادّي اآلميّل، ج ٨)، ص5٤6-5٤5.
)٢) املصدر نفسه، ص555-55٤.

)3) املصدر نفسه، ص 56٨.
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للمرأة األّم والية وقيومّية عىل أبنائها الّذكور، نعم قيومّية األّم عىل أوالدها الذكور إّنام هي 
يف حدود أاّل يفعل االبن ما يؤذي األّم، كام أّن قيومّية الّزوج عىل زوجته حمّددة بحدود معّينة 

كذلك.

الخاتمة
يمكن تلخيص ما تقّدم يف البحث يف النّقاط الّتالية:

يوجد قوالن يف حتديد قوامة الّرجال عىل النّساء: القول األّول يذهب الختصاصها - 
باحلياة الّزوجّية، والقول الّثاين يذهب لشموهلا للحياة االجتامعّية العاّمة.

تفضيل -  األّول:  الّسبب  املباركة:  اآلية  بّينتهام  سببان  النّساء  عىل  الّرجال  لقوامة 
الّرجال عىل النّساء بقّوة التعّقل وحسن الّتدبري. الّسبب الّثاين: إنفاق الّرجال من أمواهلم 

والنّفقة. املهر  من  عليهّن 

كّل حكم رشعّي ال ظلم فيه ألحد ألّنه صادر من احلكيم العادل تعاىل وإن جهلنا - 
حكمته.

ال يصّح قرص النّظر عىل حكم قوامة الّرجال عىل النّساء ملعرفة رأي اإلسالم ونظرته - 
للمرأة، بل ال بّد من النّظر للمنظومة اإلسالمّية ككّل، وبالّرجوع لآليات القرآنّية املتعّددة 

نرى أّن اإلسالم قد أعطى املرأة مكانة ممّيزة.

حتتاج األرسة -كام يف كّل هيئة أو مؤّسسة- إىل مدّبر وقائد، وجعل القيادة والّتدبري - 
ألحد الّزوجني ال بّد أن يكون وفق مرّجحات، وطبيعة الّرجل تقتيض كونه هو املؤّهل 

هلذا املنصب.

إثبات قوامة الّرجل عىل زوجته ال يعني جتاوز ظلمها وجتاوز حقوقها، كام أّن من - 
أصول احلياة األرسّية التي دعا إليها اإلسالم هو أصل املشاورة.
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يخ حسين أديب الّرامت
ّ

الش

إعطاء الّرجال حّق القوامة عىل النّساء ال يعني أهّنم أفضل من النّاحية اإلنسانّية أو - 
كوهنم أقرب إىل اهلل تعاىل.

قوامة  حكم  أّن  بيان  وهي  البحث  من  املرجّوة  النتيجة  إىل  نصل  البحث  ختام  ويف 
الّرجال عىل النّساء ال ظلم فيه للنّساء، بل هو عني اإلنصاف للمرأة، فاإلسالم العزيز 

الّرجل. أنصف  كام  املرأة  أنصف  قد  وترشيعاته  أحكامه  بكّل 

واحلمد هلل رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل حمّمٍد وآلِه الّطاهرين.





هل اإللحاد بديٌل ناجح عن اإلسالم؟

يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

ص:
َ

الملّخ
دوافع  عّدة  وجود  مبّينا  اإلحلاد،  مسألة  إىل  الكاتب  تعّرض 
دًا عىل دور  ومناشئ لطرح اإلحلاد بدياًل كمنظومة عن اإلسالم، مؤكِّ
وتطبيقًا،  نظرّيًا  فاشل  اإلحلاد  أن  وبنيَّ  ذلك،  يف  العاملّي  االستكبار 
ورّكز عىل اجلانب التطبيقّي لذلك الفشل، ثم بنيَّ سّتة لوازم خطرية 

فشله. صدق  تبنّي  اإلحلادّية  للرؤية 
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المقّدمة
ين واإلسالم بشكله  يشهد واقعنا املعارص اليوم أياٍد خفّية وجلّية تسعى ملحاربة الدِّ
العاّم واخلاّص، ولكّن امللِفت هو أّن هذه األيادي مل تكتِف بمجّرد الرّد واالعرتاض عىل 
ين واإلسالم فحسب، بل جتاوزت إىل مرحلة )طرح البديل(، وذلك بشكِل منظومة  الدِّ

ين وتغزو مكانة اإلسالم. فكرّية ورؤية علمّية، لتحتّل مكان الدِّ

ثالثة:  يف  هؤالء  ِقَبل  من  اليوم  واملطروحة  اخلطرية  البدائل  هذه  حرص  وأستطيع 
ف.  املحرَّ واإلسالم  واملسيحّية،  اإلحلاد، 

الّثالثة  للبدائل  أتطّرق  أن  إّما  فقط،  خيارين  أمام  فكنت  املقالة،  مقاُم  املقام  أّن  وبام 
ألّن  اإلمجال؛  عىل  الّتفصيل  فّرجحُت  منها،  واحدة  يف  أفّصل  أن  وإّما  إمجايل،  بشكٍل 
الغرض من هذه البحوث ال يتحّقق باإلمجال والعمومّيات، عىل أمل التطّرق للمسيحّية 

تعاىل. اهلل  إن شاء  ف يف مواطن أخرى  املحرَّ واإلسالم 

لماذا يسعون لنشر اإللحاد؟ 
والّسؤال األّول بعد هذه املقّدمة هو: ملاذا يسعى هؤالء لنرش اإلحلاد بصورٍة منظومّية 

فكرّية؟ 

التي تقف وراء  باختالف األفراد واجلهات  الّسؤال تتلف  طبعًا، اإلجابة عىل هذا 
ين واإلسالم. الدِّ كبديل عن  اإلحلاد ونرشه وطرحه 

البرشّية . ) املخلِّصة آلالم  أهّنا  تعتقد  أفراد وجهات ملحدة  إذ هناك  البرشّية:  نجاة 
ينية. فهم يطرحون رؤية  وظلمها وجهلها وغفلتها وتناقضها، وذلك بسبب الّتعاليم الدِّ
ين واإلسالم واالعرتاض  اإلحلاد الفكرّية كوسيلة نجاٍة للبرشّية. وهؤالء مل يكتفوا برّد الدِّ

عليهام فحسب؛ ألهّنم يتبنَّون اإلحلاد كرؤّية فكرّية صائبة. 
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

ال . ٢ وقد  ملحدة  تكون  -قد  وجهات  أفراد  هناك  املستكربين:  ألهداف  وسيلة 
تكون- تقوم بطرح اإلحلاد ونرشه كوسيلة وغطاء لتحقيق أهدافهم الّشيطانية املشؤومة 
أهدافهم  ألّن  فقط؛  واإلسالم  ين  الدِّ برّد  يكتفون  ال  وهؤالء  اخلبيثة.  وأغراضهم 
منظومة  طرح  من  هلم  بّد  ال  بل  هذا،  واالعرتاض  الّرد  ظّل  يف  تتحّقق  ال  االستكبارية 

أهدافهم. حتقيق  هلم  تضمن  فكرّية،  إحلادّية 

تلبية احتياجاهتم  أّن بإمكاهنا  ن أفرادها  تلقِّ الفكرية  املنظومة  أّن طبيعة  باإلضافة إىل 
وشعور  خاّصة  برهبة  املنظومة  هذه  إزاء  يشعرون  بحيث  مجيعها،  والّسلوكية  املعرفّية 
باخلواء فيام لو تلَّوا عنها))). وكام ال خيفى، فإّنه ال يمكن مقايسة هؤالء بأولئك، وإن 
كان فعلهام القبيح واحدًا؛ ألّن الّدوافع متغايرة فيام بينهام، فالّصنف األّول لديه ُحسن 
الّثاين، فباإلضافة لقبح الفعل -بنرش اإلحلاد- حيظى عىل قبح  فاعيّل، بخالف الّصنف 
فاعيلٍّ أيضًا. وال هيّمنا اآلن الّتفريق بينهام من هذه الّزاوية يف هذا املقال؛ ألّن املقال ناظر 

الفعل فقط، أي: لإلحلاد املطروح كبديل لإلسالم.  إىل مقام 

ّية الحثيثة لنشر اإللحاد المساعي االستكبار
قد  أّن هناك إحصاءات  إاّل  العامل بشكٍل دقيق،  رغم صعوبة حتديد نسبة اإلحلاد يف 
وفقًا  ٢00٤م  عام  ففي  العاملّي،  املشهد  يف  اإلحلاد  عن  معّينة  تصاعدّية  نسبة  تكشف 
إلحصاء )نوريس وانغلبهارت( فإّن ٢5٪ من األسرتالّيني مالحدة، و٢٢٪ من الكندّيني، 
و٤٤ باملئة من الفرنسّيني، و7٤ باملئة من الّسويدّيني، و٤9 باملئة من الّدنامركّيني، و٤٨ 
)ابسوس  مؤّسسة  رّصحت   ٢0(( عام  ويف  اليابانّيني)٢).  من  و٪65  الربيطانّيني،  من 
املالحدة  أّن  )إينجو(  إحصائية  وذكرت  مالحدة،  صاروا  الكندّيني  من   ٪٤3 أّن  ريد( 
يزدادون يف املكسيك بنسبة 5,٢٪، ويف الّصني ما بني ٨-٤)٪، وأّن اإلحلاد يف الواليات 

ين قوطيط، ص٤37. ))) اإلحلاد الوهم املستحيل، نور الدِّ
)٢) اإلحلاد احلديث، د.عبدالّرمحن عواجّي، ص٢0.
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املّتحدة ينمو بوترية رسيعة، وأّن 55٪ من املالحدة والاّلأدرّيني تقّل أعامرهم عن 35 
الّتّيارات))).  سنة، وأّن اجلامعات األمريكّية مرتع خصب هلذه 

الّدنيا تسري بشكٍل يصعب معها حتّمل  بأّن حال  أّن األحاديث ترّصح  باإلضافة إىل 
ين كّلام اقرتب النّاس من آخر الزمان؛ قال رسول اهللeِ ذات يوٍم وعنده مجاعة من  الدِّ
، َفَقاَل َمْن َحْوَلُه ِمْن َأْصَحابِِه: َأَما َنْحُن إِْخَواَنَك َيا  َتنْيِ نِي إِْخَوايِن« َمرَّ أصحابه: »اللُهمَّ َلقِّ
َماِن آَمنُوا ومَلْ َيَرْويِن، َلَقْد  ُكْم َأْصَحايِب، وإِْخَوايِن َقْوٌم يِف آِخِر الزَّ َرُسوَل اهللِ، َفَقاَل: »اَل، إِنَّ
وَأْرَحاِم  آَبائِِهْم  َأْصاَلِب  ِمْن  خُيِْرَجُهْم  َأْن  َقْبِل  ِمْن  آَبائِِهْم  وَأْساَمِء  بَِأْساَمئِِهْم  اهللُ  َفنِيِهُم  َعرَّ
ْيَلِة الظَّْلاَمِء، َأْو َكاْلَقابِِض َعىَل  َهاهِتِْم، أَلََحُدُهْم َأَشدُّ َبِقيًَّة َعىَل ِدينِِه ِمْن َخْرِط اْلَقَتاِد يِف اللَّ ُأمَّ

اَء ُمْظلَِمٍة..«)٢). َجى ُينِْجيِهُم اهللُ ِمْن ُكلِّ فِْتنٍَة َغرْبَ ِر اْلَغَضا، ُأوَلئَِك َمَصابِيُح الدُّ َجْ

والّسؤال الذي خياجلني هو: كيف من املمكن أن ينترش اإلحلاد هكذا؟ هل من املعقول 
أّنه نتيجة محلة فكرّية معّينة نتيجًة للعصور الوسطى وأفعال الكنيسة آنذاك فحسب؟ يف 
ين  للدِّ بدياًل  ليستطيع أن يطرح نفسه  احلقيقة، ال أعتقد ذلك. وبرأيي: مل يكن اإلحلاد 

واإلسالم يف املشهد العاملّي هبذا الّشكل الواسع لوال أيادي االستكبار اخلبيثة خلفه. 

وهلذا، أرى نفيس مضطرًة لذكر مساعيهم احلثيثة يف نرش رؤية اإلحلاد الفكرّية، حتى 
وهٍم  جمّرد  نعتربه  وال  هذا،  اإلحلادّي  البديل  طرح  يف  املاكرة  بخّطتهم  تامًا  إيامنًا  نؤمن 
املّد  هذا  مواجهة  يف  ينية  الدِّ باملسؤولّية  الّشعور  يف  مهم  دور  وهلذا  عليه.  وبنينا  تومّهناه 

اإلحلادّي. 

وا الّثورة  كانت الّثورة الفرنسّية من صنع أيدي اليهود، كام رّصحوا هم بذلك: "تذكر
؛ ألّنا من 

ً
وفة لنا جيدا ى(، إّن أسرار تنظيمها الّتمهيدّي معر الفرنسّية اليت نسّمهيا )الكبر

))) اإلحلاد وسائله وخطره وسبل مواجهته، د. صالح سندي، ص7) ص٨).
)٢) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 5٢، ص: ٢٤).
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منّظمات  يف  ذلك  ويظهر  الّثورات،  هذه  تقوّية  يف  الهيودّي  املال  تغلغل  مّما  أيدينا،  صنع 
حىت  يس،  بار وبلدّية  اليعاقبة،  ونادي  الّتأسيسّية،  كاجلمعّية  املختلفة  الفرنسّية  الّثورة 
ّية، واإلخاء، واملساواة". وقد رّصح هؤالء اليهود يف  تبّنت اجلماهير شعار املاسونّية: احلّر
ّية، واملساواة، واإلخاء،   أّول من صاح يف الّناس: احلّر

ً
بروتوكوالهتم أيضًا: "كذلك كّنا قدميا

 مكان حول 
ّ

كل ت ترّددها منذ ذلك احلني ببغاوات جاهلة متجمهرة من 
ّ

كلمات ما انفك
الّشعائر". هذه 

حينام  90٤)م  عام  العاّم  املأل  عىل  احلقيقة  هذه  الفرنيّس  النّّواب  جملس  أعلن  وقد 
ور املاسويّن يف صناعة الثَّورة الفرنسّية، فقابل النّّواب احلارضون هذا اإلعالن  طرح الدَّ

بالقبول.

يف  قالوا  كام  العامَل،  يف  الاّلأخالقّي  وتوظيفها  اإلحلادّية  الّرؤية  بنرش  قاموا  وأيضًا 
وين  حياتنا كلمات جوفاء، والحظوا هنا أّن جناح دار وا أّن تصر الربوتوكول الّثاين: "ال تتصور
الفكر  يف  العلوم  هذه  الجتاهات  األخليق  غير  واألثر  قبل،  من  رّتبناه  قد  ونيتشه  وماركس 

كيد"))))٢). التأ عىل  لنا   
ً
واضحا سيكون  ممّي  األ

ملحدة،  كانوا  هيونية  الّصَ احلركة  سي  مؤّسِ أّنَ  وف  املعر "من  املسريّي:  الّدكتور  يقول 
واجه  عائر الهيودّية، واحلاخام الذي جاء لعقد ز

َ
كان ال يعرف الّش ل عىل سبيل املثال،  وهرتز

كس  ا صديقه ما ، وأّمَ
ً
ل هيوديا  هرتز

ُ
ه ال ميكن عّد

َ
أّن ه وجد 

َ
ته؛ ألّن غادر دون أن يمكل مهّمَ

وراة.  ولة الهيودّية( مكان الّتَ
َ

ل )الّد كتاب هرتز  فيه 
ُّ

ه سيأيت يوم حيل
َ
نورداو فكان يؤمن بأّن

هاينة")3).  يكّيني والّصَ  من األمر
َّ

كل يادة تسيطر عىل  الَرّ وأّنَ عقلية 

))) اإلحلاد احلديث، د. عبدالرمحن عواجّي، ص٨))-9)). 
)٢) بروتوكوالت حكامء صهيون:٢3).

)3) رحلتي الفكرّية، عبدالوّهاب املسريّي. نقاًل عن موسوعة الّرد عىل امللحدين العرب، د. ميثم طلعت رسور.
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ولتحقيقهم مثل هذا اهلدف بشكل أكرب، كان ال بّد هلم من الّتفكري يف االستيالء عىل 
اإلعالم كأداة يستعينون هبا أيضًا، وهلذا رّصحوا يف الربوتوكول الّثاين من بروتوكوالت 

حكامء صهيون بلزوم الّسيطرة عىل الّصحافة من التلفزيون والراديو واجلريدة))) .

اإلنتاج  رشكات  عىل  تاّمة  سيطرة  مسيطرين  اليهود  هؤالء  نجد  اليوم  نحن  وها 
ماير(،  و)لويس  و)مرتو(،  و)غولدين(،  )فوكس(،  رشكة  قبيل:  من  الّسينامئّي، 
و)اإلخوان وارنر(، و)برامونت(، كام تشري بعض اإلحصائّيات إىل أّن أكثر من 90 باملئة 
من  هم  ومتثياًل-  وإخراجًا  -إنتاجًا  األمريكّي  الّسينامئّي  احلقل  يف  العاملني  جمموع  من 
اليهود، باإلضافة إىل ما نراه من دعم لليهود وحتسني صورهتم لدى رشكة )نتفلكس(. 

تعزيز  عىل  الرائجة  الدرامّية  األعامل  من  العظمى  الغالبية  تعمل  أخرى:  جهة  ومن 
العقائدّي  االلتزام  متييع  تستهدف  إذ  العربّية،  للمجتمعات  الغريّب  الّثقايّف  االخرتاق 
البيئة  بام يالئم  لتعيد صياغتها  واألخالقّي وحتطيم األعراف اخلاّصة هبذه املجتمعات، 

وأعرافها)٢).  وأخالقها  الغربّية 

ومل ينُج األطفال من استهدافهم الّشيطايّن هذا، فقد قّدموا وال زالوا يقّدمون برامج 
واجلميل  والوسيم  الّشاّب  اليهود  كإله  وآخر،  بشكل  أرضّيته  لإلحلاد  متّهد  كرتونّية 
القضاء  بعنوان: )سوبرمان9، أو فكرة تعّدد اآلهلة، أو زرع االعرتاض يف أطفالنا عىل 

وهكذا.  اإلهلّي،  والقدر 

فيام تتعّمد بعض الرّشكات املنتجة لأللعاب االلكرتونية تضمني مشاهد ورموز متّس 
بشكٍل أو بآخر قضايا األديان الّساموّية، بحيث جيّسدون املسلمني متوّحشني ومتخّلفني، 

حيملون األسلحة وينفذون عملّيات انتحارّية)3).

))) بروتوكوالت حكامء صهيون، ص٢٤).
)٢) الّدراما الّتلفزيونّية وأثرها يف املجتمع، حيدر حمّمد الكعبّي، ص٨9. 

)3) األلعاب اإللكرتونّية وأثرها الفكرّي والثقايّف، إعداد: حيدر حمّمد الكعبّي، ص5٤. 
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كام وتلعب وسائل الّتواصل االجتامعّي دورًا أساسيًا يف نرش النّظريات التي تشّجع 
يف  احلّرّية  من  كبرية  مساحة  ملستخدميها  هتّيء  املواقع  فهذه  الّشباب،  بني  اإلحلاد  عىل 
النرّش، وتوّفر هلم محاية كافية من التعّرف عىل هوّياهتم احلقيقّية، وهبذا يتحّولون من جمّرد 

ملحدين إىل دعاة لإلحلاد))).

إىل  الّشباب  جلذب  تسعى  وكيف  )فيسبوك(  يف  اإلحلاد  صفحات  عىل  يّطلع  ومن 
صفحاهتا يرى العجب من حيث أعداد الّصفحات واملتابعني وما ُينرش فيها. وأكثر ما 
فيها  تتعّرض  ين اإلسالمّي،  الدِّ أفكار مسمومة وملّوثة عن  الّصفحات  ُينرش عىل هذه 

املسلمون)٢).  يؤدهيا  التي  والّشعائر  الّطقوس  وحتتقر  والّشتائم  بالّسباب  للمتدّينني 

باإلضافة آلالف املواقع االلكرتونّية امُلعّدة لتشويه صورة اإلسالم، والّدعوة املبارشة 
وغري املبارشة لإلحلاد والاّلدينّية. 

الّطبيعّية،  العلوم  ومؤّلفات  واجلامعات  املدارس  يف  األكاديمّية  املناهج  وكذلك 
فهي تعّج بالنّظرّيات الغربّية اإلحلادّية، وتوظيفها يف ذلك، من قبيل: نظرية )داروين(، 

كراوس()3). و)لورانس  دوكينز(،  و)تشارلز  هاريس(،  و)سام  هوكينغ(،  و)ستيفن 

اليمني  مع  اجلدد  امللحدون  يتحالف  كيف  )ويرليامن(  بنّي  فقد  واضحة،  وبكلمة 
والّصهاينة  األمريكّيني  اإلمربالّيني  مشاريع  خيدمون  وكيف  والّرأساملّيني،  املسيحّي 
والغربّيني عمومًا، إذ يقول: "لقد كسب امللحدون اجلدد الّدعاية واالهتمام اخلاّص والّزخم 
بّية. وهم َمن   لإلمبرالّية الغر

ً
ّيا الّرئيسّية، يقّدمون غطاًء فكر يكّية  يف وسائل اإلعلم األمر

يكا")٤).  أمر ملصالح  إميانم  يبيعون 

))) أزمة الّشباب املسلم يف عرص العوملة، إعداد: حيدر حمّمد الكعبّي، ص٢0٢.
)٢) الفيسبوك الوطن البديل للّشباب وأثره السلبّي عىل الّشباب العراقّي، إعداد: عيّل لفتة العيساوّي، ص67.  

)3) أزمة الّشباب املسلم يف عرص العوملة، إعداد: حيدر حمّمد الكعبّي، ص٢0٢. 
ين قوطيط، ص06). )٤) اإلحلاد الوهم املستحيل، نور الدِّ



154
هل اللحاد بديٌل ناج  عن الس م؟

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

بغطاء  أهدافها  تروم وراء  استعامرّية،  يدًا سياسّية  أّن لإلحلاد  اّتضح  أّنه  آمل  وهبذا، 
اإلحلاد، حتى وإن كانت شعوهبا مؤمنة باهلل تعاىل، وعىل سبيل املثال: فإّن أكثر الّشعب 
النّظام األمريكّي يسري عىل وفق علامنّيته  األمريكّي يعّد مؤمنًا بوجود اهلل تعاىل، ولكن 

اخلاّصة))).

ومن هذا املنطلق، أدعو امللحدين البعيدين عن الّساحة االستعامرّية وأيادهيا أن يسألوا 
أنفسهم سؤالني مهّمني ويقوموا بالّتأّمل والبحث فيهام: 

أّوالً: ملاذا بات االستعامر واالستكبار يستغّل إحلادكم؟ 

وثانيًا: كيف نستطيع حفظ إحلادكم من هذا االستغالل؟! وبالنّسبة للّسؤال األّول 
فسيأيت الكالم بام يّتضح به جوابه. 

املّد  عىل كّل حال، هبذا، نستطيع أن ندرك رضورة األمر، وأّن علينا مجيعًا مواجهة 
هذا.  اإلحلادّي 

طريقني:  يف  خالصتها  باإلمكان  شّتى،  طرق  فشله  وإثبات  اإلحلاد  ملواجهة  وطبعًا 
املواجهة الفكرية، واملواجهة الّتطبيقّية. لندرك بعدئٍذ: هل كان اإلحلاد بدياًل ناجحًا عن 

اإلسالم يف املجتمعات اإلحلادّية أم ماذا؟

فشل اإللحاد فكرًا وتطبيقًا
يناقش  بدوره  والذي  النّظرّي،  املنهج  األّول:  اإلحلاد،  فشل  إلثبات  منهجان  هناك 
الّتطبيقّي،  املنهج  والّثاين:  ولوازمها.  واخلاطئة  املغلوطة  وأفكارها  اإلحلادّية  املدارس 
وهو املنهج الذي حيكم عىل اإلحلاد من زاوية اآلثار العملية له، واجلانب الّتطبيقّي لرؤية 
اإلحلاد الفكرّية، وهو بدوره جيعل امللحدين أو الذين يريدون استرياد اإلحلاد يف توّقٍف 
من أمرهم، يعيدون نظرهم يف البنية الفكرّية لكّل هذه اآلثار اهلّدامة، ويرتاجعون عاّم هم 

))) حوار ساخن عن اإلحلاد، الّسّيد هادي املدّريّس، ص7٢).  
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عليه إذا أنصفوا ضامئرهم. 

واملنهج النّظرّي وإن كان رضورّيًا يف هذا الّشأن، إاّل أّننا يف هذا املقال سنتناول املنهج 
يبقى للعهد والقسم  بأّنه مع اإلحلاد ال  الّتطبيقّي، عىل غرار ما قاله )جون لوك(  الّثاين 
قيمة أبدًا، أو كام قاله )فولتري( بأّنه من األفضل اإليامن باهلل من اجلانب األخالقّي؛ ألّن 
مصلحة البرش تقتيض وجود إله يعاقب ما تعجز العدالة اإلنسانّية عن عقابه، فضاًل عن 
أّنه يف مصلحة أّي حكومة أن يؤمن شعبها بوجود إله يعاقب عىل الرّش ويثيب عىل اخلري))). 

ورّجحنا هذا املنهج الّتطبيقّي ألسباب متعّددة، منها: 

ناظرة  إّنام هي  الّشأن  املبذولة يف هذا  أكثر اجلهود  إذ  املنهج:  قّلة االهتامم هبذا  أّوالً: 
للمفاهيم النّظرّية والربهنة واالستدالالت، ومل نعِط املنهج الّتطبيقّي حّقه من البيان بعد. 
فلامذا نخس جانبًا تطبيقيًا بارزًا بإمكانه هدم بناء اإلحلاد بجانب الّرد الفكرّي والنّظرّي! 

يف  كافية  العلمّية  املناقشات  كانت  فإذا  أكرب:  بشكٍل  للّتصديق  موّرثًا  كونه  ثانيًا: 
الّتصديق بخطأ اإلحلاد مّرة واحدة، فإّن مالحظة اآلثار الّتطبيقّية الفاشلة لإلحلاد داعية 
لسائر  جاذبية  وأكثر  تفهياًم  أسهل  املنهج  هذا  وإّن  سّيام  ال  مّرة.  ألف  بخطئه  للّتصديق 
النّاس وعمومهم، وهذا ما نحتاج إليه يف تبليغنا هلم. واجلدير بالّذكر هو أّن اإلسالم إّنام 
اكتسب مصداقّيته لدى النّاس-بدايات الّدعوة خصوصًا- بمالحظتهم لآلثار العملّية 
والّتطبيقّية له -من نفي العرقّية واالستعباد والتعّصب والتنكيل وغري ذلك- بشكل أكرب 
من جمّرد مالحظتهم للمنظومة الفكرّية له. وبالعكس كذلك، فلو أّن جمتمعًا مسلاًم كان 
يسء األخالق، قبيح الفعال، فإّنه وإن كان ال يرتبط هذا الّسلوك اليّسء بالنّظام الفكرّي 
ين واملتدّين، ولكن بال شكٍّ سيحاِكم عاّمة النّاُس اإلسالَم بمالحظة  له، تفريقًا له بني الدِّ
هذه اآلثار الّسّيئة. وكام يقول لنا املفّكر املسلم )جيفري النج( عن صديق له قد اعتنق 

))) جمّلة االستغراب، املركز اإلسالمّي للّدراسات االسرتاتيجّية، العدد الّسابع، ص٢0٨-٢09.
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اإلسالم، ولكن مّلا ُصدم بسوء أخالق بعض املسلمني، ارتّد عن اإلسالم وأصبح بوذّيًا، 
ملا ملسه من حسن أخالقهم))). 

ين بشكله  ين الكنيَّس -والدِّ وأعتقد أّن من مجلة األسباب األساسية لإلعراض عن الدِّ
العاّم- آنذاك هو ما عاينه اجلمهور من ظلم الكنيسة وتنكيلها وسوء أخالقها. 

عىل  أنكروا  ما  كثريًا  املالحدة  فإّن  واإلسالم:  ين  للدِّ كمحاكمتهم  حماكمٌة  ثالثًا: 
اآلثار  زاوية  من  حماكمتهم  اجلدير  من  فكان  له،  الّتطبيقّي  اجلانب  زواية  من  اإلسالم 
"بعض  )دوكينز(:  قاله  ما  انظر  املثال،  سبيل  وعىل  أيضًا.  اإلحلادّية  لرؤيتهم  الّتطبيقّية 
ينية حصلت  وب الّدِ م ال يفعلونا باسم اإلحلاد، ولكن احلر ، ولكهّنَ ور ر

ُ
امللحدين يفعلون الّش

ي أّيُ حرب حصلت حتت اسم اإلحلاد،  يخ، وال أدر ار  عبر الّتَ
ً
كثيرا رت  ين، وتكّرَ

ّ
بسبب الَد

حتصل؟!")٢). وملاذا 

ين، 
ّ

وقال جون آدامز وهو أّول من تقّلد منصب نائب رئيس أمريكا: "لو مل يوجد الَد
لكان هذا العامل أفضل ما ميكن أن يكون")3). 

عقلنّية")٤). 
ّ

دة جبيوش الل
َ

كام قال سام هاريس: "احلضارات ال تزال مهّد

ين: الّتمييز املذهبّي والّطائفّي، والّتمييز اجلنيّس،  وقالوا أيضًا إّن من اآلثار الّسيئة للدِّ
وقيامه عىل أساس الاّلمباالة باحلياة الّدنيا، وقيامه عىل أساس الّتقليد واالّتباع، ومل ُيتعب 
يستند  التي  النّصوص  أكثر  إّن  إذ  ينية،  الدِّ النّصوص  يف  الّتحقيق  يف  أنفسهم  امللحدون 
إليها )دوكينز( مدسوسة من ِقبل املجرمني واالنتهازّيني)5)، باإلضافة إىل أهنّم مل يفّرقوا 

))) أكذوبة امللحد الّطيب، د. حمّمد سعيد املّكاوّي، ص٢6. 
)٢) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص٨)٢.  

)3) حوار ساخن عن اإلحلاد، الّسّيد هادي املدّريّس، ص7٤).
)٤) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص٨)٢.

)5) املصدرنفسه، ص5)٢.
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

ين بشكله العاّم، بسبب ما فعله  ين واملتدّين، وال بني دين ودين، فحكموا عىل الدِّ بني الدِّ
دين الكنيسة من ظلم وإجرام))). 

والتحرّض  العقالنّية  عني  هو  اإلحلاد  أّن  لنا  صّوروا  قد  إذ  أكذوبتهم:  كشف  رابعًا: 
القيام بأعامل رشيرة كام يصّوره )دوكينز(  والتحّرر واإلنسانّية، وأّن اإلحلاد ال يؤّثر يف 
)ستالني( ملحَدين، ولكّن املوضوع إذا ما  ( و كون )هتلر بقوله: "ما هيّمُ هنا ليس موضوع 
يرة، وليس هناك أي دليل ولو  ر اس بشكٍل منتظم لعمل األشياء الّشِ ر عىل الّنَ كان اإلحلاد يؤّثِ

 عىل ذلك")٢). 
ُّ

 يدل
ً
صغيرا

والّتطّور  التكنلوجيا  من  الغرب  يف  املوجودة  اإلجيابيات  نسبوا  أهّنم  هو  والعجيب 
والتقّدم إىل اإلحلاد بالّذات، داعني املجتمعات األخرى هلذه الّلوازم عرب عّلتها اإلحلادّية. 
وهكذا اختار امللحدون أن خياطبوا املتدّينني ويدعوهم إىل اإلحلاد، بأن يظهروا أّن شقاءهم 
مسّبب عن تدّينهم، وأّن سعادهتم مرهونة بالتحّول إىل النّظرة املاّدّية للعامل، ونسيان العامَل 
اآلخر، وتكريس اهلّم واجلهد للّسعادة يف هذه احلياة. بامتالك كّل وسائل الّراحة وحتقيق 
والتمّتع  والّتقنّي،  العلمّي  واالرتقاء  واملجد،  الرّشف  واكتساب  واآلمال،  الّطموحات 

بلذة التنافس إلحراز النّجاح)3). 

طبيقّي
َ
شرطان لصّحة المنهج الّت

ويف هذا اجلانب الّتطبيقي للرّد عىل اإلحلاد نحتاج إىل رشطني:

األّول: إثبات حتّقق هذه النّتائج عىل أرض الواقع. الّثاين: إثبات أّن هذه النّتائج هي 
من لوازم النّظرة اإلحلادية ال غري. 

أما الرّشط األّول: فستأيت الناّمذج والوقائع بام ال سبيل إلنكارها، وأّن مسألة اآلثار 
))) األقنعة الزائفة، العتبة احلسينية املقدسة، ص٤3، ص٤5. 

)٢) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص٨)٢.
)3) األقنعة الزائفة، العتبة احلسينّية املقّدسة، ص٤٤.
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أرض  امللِحد موجود عىل  العامَل  فهذا  فيه،  دين  ملحد ال  لعامَل  فرضية  ليست  الّتطبيقية 
اليوم.  الواقع 

ء.  ق له بعض الشَّ ط الثَّاين فال بدَّ من التَّطرُّ وأّما الرشَّ

فامذا نقصد من لوازم منظومة اإلحلاد الفكرّية؟

صحيح أّن امللحد بإمكانه أن يكون متخّلقًا بدرجة معّينة، وذلك بالتزامه بتلك القيم 
الفطرّية أو العرفّية أو العرقّية أو غريها، وصحيح أّن املؤمن املعرِتف بوجود اهلل تعاىل قد 
يكون يسء األخالق، متجاوزًا للحدود اإلنسانّية، ولكّن هذا األمر ال يصنع من اإلحلاد 
منظومة فكرّية هلا آثارها األخالقّية القَيمّية، وكذلك ال يسلب من اإليامن جانبه القَيمّي 

بتاتًا. 

فاملسألة ال تدور حول امللحد واملتدّين أبدًا، إّنام هي تنّظر إىل ذات املنظومة الفكرّية 
اإلحلادّية دون أّي عنرص آخر قد يكون دخياًل.

فهل املنظومة الفكرّية اإلحلادّية تستطيع أن تضمن لنا سلوكّيات حسنة، أو تقّدم لنا 
نظامًا أخالقيًا ِقَيمّيًا؟ هذا ما جيب أن نبحث عنه يف احلقيقة. 

األديان  من  أقّل  ليس  اإلحلاد  أّن  عىل  يؤّكدون  امللحدون  بدأ  األخرية  الّسنوات  يف 
الّساموية يف دعوته لألخالق والفضائل، وأصبح عاّمة املالحدة يرفعون شعارًا أخالقيًا 

اإلنسانّية))).  شعار  وهو 

ولكن إذا دّققنا يف منظومة اإلحلاد الفكرّية بإنصاف نجد أهّنا ال تستطيع أن تضمن 
لنا أّي سلوك حسن، وال تستطيع أن تقّدم معيارًا واضحًا صارمًا للِقَيم بتاتًا، بل نستطيع 
املنظومة ال تقف موقف )الاّلتأثري( فحسب، بل هي مؤّثرة ومسّببة  بأّن هذه  أن نقول 

))) أكذوبة امللحد الطّيب، د حمّمد سعيد املّكاوّي، ص٢7.
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

-بشكل وآخر- عىل حتّقق سلوكيات سّيئة وآثار قبيحة أيضًا. وسيأيت بيان ذلك مفّصاًل.

ولكّن املهّم يف هذه النّقطة أن أشري إىل أّن الّلوازم الّتطبيقّية لإلحلاد -والتي سنذكرها 
فيام بعد- عىل نوعني: 

)داروين(  نظرية  فمثاًل:  اإلحلاد،  بعّلة  املسّببة  اللوازم  نحو  عىل  تكون  أن  األّول: 
-بتقريرها اإلحلادّي- بشأن االنتخاب الطبيعّي والبقاء لألقوى ال يمكنها أن جتتمع مع 
منظومة الفضائل األخالقّية كاإليثار والفداء مثاًل، كام أهّنا تعّد عاماًل واضحًا يف الّسري 
وما  الّضعيف  اإلنسايّن  النّوع  وحماربة  الّشعوب،  واستعامر  اآلخرين،  مع  الرّصاع  نحو 
النظرّية  الفطرية من جهة، والعمل وفق  ِقَيمه  يعيش  أن  امللحد  أراد  لو  إىل ذلك. وفيام 
الداروينّية من جهة أخرى، فال حمالة سيقع يف ازدواجّية ظلامء ال يستطيع اخلالص منها 

إاّل برتجيح أحدمها عىل اآلخر.  ينتهي به املطاف  بسهولة، وال 

الّثاين: أن تكون عىل نحو اللوازم امُلعّدة واملهّيئة من ِقَبل اإلحلاد، بحيث تعّد له أرضّية 
مناسبة لإلجرام والفساد بشكل أكرب وأرسع، وذلك مثل: عنرص انعدام )الرقيب( -اهلل- 
والنتائج املرتتبة عىل ذلك، نعم، من املمكن أن يرجع أحدهم لِقَيمه الفطرّية، ولكن ال 
يكفي هذا الّضمري اإلنسايّن لردع األغلبّية عن القبائح واجلرائم، وهلذا تّم ترشيع القوانني 
الوضعّية الّرادعة، وكام يقول الفيلسوف األمريكي )دافيد برلينسكي(: إّن الذين اقرتفوا 
تونغ(، ورجال )اجلستابو( البرشية، مثل: )هتلر( و)ستالني(، و)ماو تيس  جرائم ضّد 

واملخابرات الّروسّية، مل يكونوا يعتقدون أّن اإلله يراقبهم))). عىل غرار ما يقال: ال تقلق! 
اهلل غري موجود، فاستمتع بحياتك. وأّما بخصوص أولئك القالئل الذين سيتمّسكون 
اليقظة مثاًل، فإىل أّي مدى يستطيعون ذلك يف كّل هذه املنعطفات الصعبة،  بضامئرهم 

والاّلهدفية املوجودة؟! 

))) هناية حلم وهم اإلله د. أيمن املرصّي، ص)٢٢.
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واجلرائم  للقبائح  ومؤّثرًا  سببًا  بكونه  اإلحلاد  )فرانسيس(  البابا  يقّدم  أن  من  وبدالً 
بشكل  اإلحلاد  عىل  -لألسف-  ليشّجع  يقوم  واقعّية،  نظرة  إليه  وينظر  أسلفنا-  -كام 
ة، وأّنَ غير املؤمنني سيغفر اهلل  وآخر، قائاًل: "ال جيب عليكم أن تؤمنوا باهلل كي تدخلوا اجلّنَ
 .((("

ً
 منافقا

ً
 من أن يكون كاثولوكّيا

ً
بعوا ضمائرهم، واألفضل للمرء أن يكون ملحدا

َ
هلم إن اّت

وبكلمة أخرية: ال يوجد لدينا إحلاد أخالقّي، وإن كان هناك ملحد متخّلق. 

ؤية اإللحاد اللوازم العملّية لر
هوّية والّضياع

ّ
: الال

ً
أّوال

إّن الرؤية اإلحلادّية املاّدّية تسلب احلياة معناها، وُتغرق أتباعها يف الاّلهوّية والعدمّية 
والّظالم، فمن نحن؟ وماذا ُيراد بنا هنا؟ وإىل أين نحن سائرون؟ أسئلة حمرّية جدًا. 

كثر األسئلة   أ
ُ

يقول الفيلسوف امللحد الوجودي )ألبري كامو(: "إّنَ سؤال )من حنن( يعّد
.(٢("

ً
العاجلة اليت تطلب جوابا

إثر  عىل  املالحدة  يرّددها  كلامت  هي  مين"  حيّطِ القلق  قين،  متّزِ احليرة  يت،  هوّيَ أعلم  "ال 
اإلحلادية)3). للّرؤية  تبنّيهم 

العبثّية  هبذه  إلقناعنا  تسعى  وحديثًا  قدياًم  الّسينامئّية  األفالم  بعض  نجد  ولألسف، 
والعدمّية)٤).

الذي  م، 
َ

املنّظ ني  الّطِ من  لطخ  "حنن  كارول(:  الّشهري )شون  الفيزيائّي  امللحد  يقول 
فس،  بيعة، واالعتزاز بالّنَ ، من خلل األعمال غير اإلرادّية ألمناط الّطَ فكير ره القدرة عىل الّتَ طّوَ

عقيد املخيف للعامل من حولنا")5).  عامل مع الّتَ والّتَ
))) أكذوبة امللحد الطّيب، د حمّمد سعيد املّكاوّي، ص٢٤، ص٢5. 

)٢) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص93.
ين قوطيط، ص٨)٤.  )3) اإلحلاد والوهم املستحيل، نور الدِّ

)٤) امليديا واإلحلاد، م. أمحد حسن، ص67.
)5) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص95.
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

أو كام نقل دوكينز عبارًة لصديقه الكيميائّي امللحد ب)يرت أتكنز(: "حنن أبناء الفوىض 
يف أساس الوجود، ال وجود لغير الفساد، وموج الفوىض الذي ال مثيل له. لقد اندثرت الغاية 

من الوجود، هذه هي الكآبة اليت جيب علينا قبوهلا"))). 

ويد(،   عن املتعة كما يعتقد)فر
ً
ويقول )فيكتور فرانكل(: "احلياة ليست يف األساس حبثا

ة  كبر مهّمِ إمنا هي حبث عن معىًن، أ (، و يد أدلر كما دعا إىل ذلك )ألفر لطة   عن الّسُ
ً
أو حبثا

ألّيِ شخص هي إجياد معىًن يف حياته")٢). 

منه  نسخة  وصلته  حني  )دوكينز(  كتاب  نارش  من  النّوم  سلبت  التي  الاّلهوية  هذه 
متواصلة)3).  لياٍل  ثالث  ينم  مل  فإّنه  وقرأها، 

حتى  باحلياة،  االستمتاع  متنعهم  حاّدة،  نفسّية  أمراضًا  الغربّيني  من  لكثري  وأورثت 
احلياة)٤).  معنى  فقدان  هو  العرص  ُعصاب  إّن  قيل: 

وسلبتهم معنى الّسعادة احلقيقّية؛ ألّن الّسعادة ال معنى هلا يف ظّل الاّلهوية، فالتجأوا 
للغناء والّرقص واخلمر والفواحش عىل أمل استشعار الّسعادة، ولكن مل جيدوها. وكام 
صيغة  اعتمدت  أّنا  بّية  الغر احلضارة  يف  ى  الكبر "اخلطيئة  غارودي(:  )روجيه  يقول 
كمعيار أوحد للتقّدم وللّسعادة وللعمل  كمّي، منّو اإلنتاج ومنو االسهتلك  الّنمّو املاّدّي الّترا
كينات وأجهزة  يد من إنتاج الّسّيارات واملا يد واملز اإلنساين، ولكن، ماذا بعد؟ ماذا بعد املز
يد من  يد واملز يد من البنوك واألرباح املالّية؟ ماذا بعد املز يد واملز ؟ ماذا بعد املز الكومبيوتر
ق واملصانع؟ إىل أين سنصل بعد ذلك، وأين الّنمّو يف القمي واألخلق واملعاملت  املدن والّطر

والّسعادة احلقيقية؟")5) .
))) املصدر نفسه، ص97. 
)٢) املصدر نفسه، ص96.
)3) املصدر نفسه، ص97. 
)٤) املصدر نفسه، ص9٢.

ين أبوحلية، ص٢٨9.  )5) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ
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ينجّر  حتى  والقلق  واملرض  والّشقاء  الّتشاؤم  يف  النّاس  ُتغرق  التي  هذه  رؤيٍة  فأّي 
االنتحار.  نحو  األخري  يف  أمرهم 

وقد عرّب عن ذلك )شوبنهاور( فيلسوف الّتشاؤم املعروف، فقد قال: "حياة اإلنسان 
ه سهُيزم 

َ
 من أجل البقاء عىل قيد احلياة مع يقينه الكامل بأّن

ً
 نضااًل مستميتا

ّ
ها ليست إال

ُّ
كل

أو  احلياة،  إرادة  املمكنة،  األشكال   ِ
ّ

وبكل داخلنا،  يف  ر  ندّمِ أن  "ينبغي  وقال:  اية"،  الهّنِ يف 
ماء حتاسبنا بعد املوت عىل ما فعلنا  غبة يف احلياة، أو حّبَ احلياة"، وقال: "ُيقال إّنَ الّسَ الّرَ
الذي  للوجود  قيلة 

َ
الّث املزحة  عن  أواًل  حناسهبا  أن  بإمكاننا  ه 

َ
أّن أظّنُ  وأنا  نيا، 

ُ
الّد احلياة  يف 

إىل أي هدف؟!". ُفرض علينا من دون أن نعلم ملاذا؟ و

ومثله قال عامل األعصاب، واملحّلل النّفيّس النّمساوّي )فكتور فرنكل(: "للكثير من 
الّناس اليوم وسائل للحياة، غير أّنم يفتقدون معىن يعيشون ألجله"))). 

كان  "لقد  ليقول:  إيرمان(  )بارت  الاّلأدرّي  الكاتب  والّضياع  الاّلهوية  دعت  وقد 
اخلوف من املوت يطاردين لسنوات، وال تزال تنتابين حلظات اخلوف إىل اليوم عندما أستيقظ 

يق البارد")٢).  لت بعر
َّ
يف الليل وقد تبل

ر  ِ
ّ

 لفكرة إبادة نفسي. إيّنِ أفك
ً
 كرها

ُ
فيام تقول امللحدة )سيمون دو بفوار(: "إّنين اليوم أشّد

 املعلومات اليت مجعهتا، ولن تكون 
ّ

كن اليت رأيهتا، وكل  الكتب اليت قرأهتا، ومجيع األما
ّ

حبزن يف كل
كن كثيرة .. وفجأًة ال يشء")3).   الثقافة، أما

ّ
 اللوحات، كل

ّ
 املوسيىق، كل

ّ
موجودة بعد اآلن. كل

ودعت الاّلهوية ألن يعرتف سارتر بأّن البؤس قدر اإلنسان وال يمكن جتاوزه)٤). 

وتشهد اإلحصائّيات اليوم أّنه باإلضافة إىل أّن االكتئاب سبب رئييّس لعدم اإلنتاجّية 

))) املصدر نفسه، ص)٢٤. 
)٢) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص00). 

)3) املصدر نفسه، ص))). 
)٤) املصدر الّسابق، ص0٨).



163

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

فهو سبب رئييّس لالنتحار أيضًا))). 

وحلّل هذه املعضلة الّتطبيقّية، دعا املالحدة إىل إجياد معنًى يف احلياة، رغم عدم وجود 
معنًى للحياة، إذ يقول الفيلسوف امللحد )كاي نيلسون(: "إّنَ عدم وجود َغرض للحياة 
باالهتمام  جديرة  وغايات  أهداف  لإلنسان  فيكون  احلياة،  يف  غرض  يوجد  ال  ه 

َ
أّن يعين  ال 

فأّي معنًى سيكون  النفيّس الستمرار احلياة،  بالّتخدير  واإلعجاب")٢). وهذا احلل أشبه 
لغرضك وهدفك الذي اخرتته لنفسك فيام لو كانت احلياة بأكملها تسري نحو الاّلهدفّية 

والعدمّية واملوت؟!  والظالم 

أاّل يفّكر امللحد يف احلياة  الفيلسوف امللحد )توماس ناجل(  ومن جانب آخر، دعا 
العاجلة فقط)3).  يتعامل معها بصورة ضّيقة يقترص عىل مطالبه احلياتّية  بكّليتها، وأن 

الرّصاع مع  آلن( حاّلً آخر هلذا  الّشهري )وودي  األمريكّي  املخرج واملمّثل  قّدم  فيام 
كاذيب   هي أن ختبر نفسك ببعض األ

ً
يقة الوحيدة اليت جتعلك سعيدا ر نفسه قائاًل: "إّنَ الّطَ

ِقَبل  من  وقيل  نيتشه،  ِقَبل  من  قيل  فقد  هبذا،  يقوم  شخص  أَّول  ولسُت  نفسك.  وختدع 
إذا  أوهام حىت يعيش. و املرء أن تكون له  أونيل: جيب عىل  ِقَبل يوجني  ويد، وقيل من  فر

ا قامتة للغاية")٤).  نظرت إىل احلياة بأمانة ووضوح شديد تصبح احلياة ال ُتطاق ألّنَ

وهل باإلمكان أن ُيسّكن آالمه هبذه الّطريقة، وماذا عن الّشعور الغريب الذي نلمسه 
يف بواطننا، وكام يقول الفيلسوف الوجودي امللحد )سارتر(: "أشعر أيّنِ لست مثل هباءة 
ه ال ميكن 

َ
، ككائن يبدو أّن

ً
ز مسبقا ، جمّهَ ، مستَفّز ا أشعر أيّنِ كائن منتظر

َ
إمّن ظهرت يف العامل، و

 من خالق")5). 
ّ

أن يصدر إال
https://www.nami.org/NAMI/media/NAMIMedia/Infographics/NAMI_Impact_RippleEffect_2020_ (((
FINAL.pdf https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/depression.

)٢) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص9٨.
)3)املصدر نفسه، ص0٤).
)٤) املصدر نفسه،ص05). 

)5) املصدر الّسابق، ص09). 
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خطأ  وبني  اإلحلاد،  ونار  الفطرة  نور  بني  فهو  امللحد،  حال  هي  هذه  احلقيقة.  ويف 
الّتفكري ونداء القلب، وكم هذا األمر مقلق وداٍع لالضطراب، وكم يتمنّى هؤالء أن لو 

اآلخر.  األمرين عىل  أحد  ترجيح  بإمكاهنم  كان 

عور بالوحدة
ّ

ثانيًا: الالأمل والش
بة دينّية،  يقول الفيلسوف الرباغاميّت )وليم جيمس(: "إّن اإلنسان ال بّد أن تكون له جتر
فهو حباجة للّسند الذي يقف جلواره ويشيع الّراحة والّسلم الّداخيّل يف نفسه، وهو حيتاج 

إلله يدعم اخلير وحيارب الّشرّ"))).

الّتجريبّية- حمفوفة باملصائب  الّتارخيية أو  ينّية أو  الدِّ بالنّظرة  الّدنيا- سواء  إّن طبيعة 
إىل ذلك.  والباليا واألمراض والرّشور واحلروب وما 

ليّتكئ  واملخّلص  القوي  الّسند  الّصعبة هو: وجود  املنعطفات  املهّم يف هذه  واألمر 
عليه اإلنسان ويستعني به عىل جتاوز هذه الّصعوبات، وإاّل فإّن هذه الباليا قد ال هتلك 
إىل  بنفسه  بالوحدة. وقد ُيسع  والّشعور  الّسند واألمل  فقدان  ما هيلكه  بقدر  اإلنسان 
املوت واالنتحار، أو العالج النفيّس والّتخدير، ليتخّلص من اليأس احلاكم عليه؛ ألّن 

فقدان األمل واليأس ليس سوى موت بطيء وهالك تدرجيّي. 

وإذا الحظنا الواقع اليوم، فنجد أكثر من 700 ألف حالة انتحار سنويًا، وُيعّد رابع 
سبب وفاة بني الفئة السنية 5)-9) )٢). 

وأّن هناك 0,7)٪ من سكان األرض ممّن يعانون من أمراض نفسّية، أي ما يقارب 
79٢ مليونًا، 9,3٪ منهم رجال و9,))٪ نساء)3). 

ين أبوحلية، ٢36 ))) كيف تناظر ملحدًا،  نور الدِّ
https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/suicide. (٢(

https://ourworldindata.org/mentalhealth (3(



165

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

وأّن املرض النّفيّس األكثر انتشارًا يف أمريكا هو االضطرابات النّفسّية بنسبة 9)٪، ثّم 
االكتئاب بنسبة ٨٪، ثّم القلق بعد احلوادث املؤملة بنسبة ٤٪))). 

القّوة  عىل  واالتكاء  باألمل  إاّل  احلياة  هذه  نعيش  أن  نستطيع  ال  نحن  احلقيقة،  ويف 
الاّلمتناهّية، والّسّ يف صمود املتدّين واستقامته -رغم كّل هذه املحن- يرجع إىل اعتقاده 
بوجود الّسند اإلهلّي واألمل بقدرة اهلل الاّلمتناهّية. وكان لعنرص االعتقاد باملهدوّية لدى 

الّشيعة اإلمامية أثر مضاعف يف حتّمل املحن والفتن االجتامعّية. 

ينية ال خيرج من أمرين، إّما لتطهريه من الّذنوب، أو  فالبالء عىل املؤمن يف نظرته الدِّ
لرفع درجته، امتحانًا إهلّيًا ال بّد منه يف الرتّقي نحو كامله، وهلذا، جتد املؤمن صابرًا متفّهاًم 
مطمئنًا بام جيري عليه، بل يصل األمر ببعض اخلُّلص إىل الّشكر عىل البالء أيضًا، وليس 
ينّية، ولكن ماذا سيكون معنى البالء يف النّظرة اإلحلادّية؟  جمّرد الّصرب. هذا يف النّظرة الدِّ
كيف سيتعامل امللحد فيام لو مرض بسطان أو فقد عزيز أو نقص ماله وما إىل ذلك؟! 
وأعتقُد أّن )فايروس كورونا( بإمكانه وبشكل كاٍف أن يرشح حال املتدّين املتوّكل من 

امللحد املضطرب. واحلقيقة: إّن هذا االضطراب أشّد فتكًا وهالكًا من أّي يشء آخر. 

البرشّية األخرى،  القوى  أو  والتكنلوجيا،  الّتجريبّي  العلم  املالحدة عىل  اّتكاء  وإّن 
أو التمّسك بالّطاقات اإلجيابّية، أو املغاالة يف اخليال العلمّي يف األفالم الّسينامئّية)٢)، لن 

يكفي يف زرع روحّية الّصمود والّتعايش مع الباليا واملصائب الّدنيوّية. 

ثالثًا: انعدام الكرامة اإلنسانّية
هناك نظرّيتان إحلادّيتان كان هلام الّدور األبرز يف سلب املجتمعات الغربّية كرامتها، 

وعدم االستشعار هبا بتاتًا، ومها: نظرية )داروين(، ونظرية )فرويد(.

https://www.nami.org/NAMI/media/NAMIMedia/Infographics/NAMI_YouAreNotAlone_2020_  (((
FINAL.pdf

)٢) امليديا واإلحلاد، م أمحد حسن، ص77.
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وين( ّية )دار : نظر أّولل
إذا الحظنا نظرية داروين اإلحلادّية، يظهر لنا أّن اإلنسان واحليوان سواء، غاية األمر 
أّن اإلنسان يتمّيز عن احليوان جينيًا. وإّن جمّرد تطّور اإلنسان ال يعطي لإلنسان أّي قيمة، 
إذ الفرق بني ما كان وما يكون ليس إال يف سعة حوضهم اجليني، وهو فارق كّمي ال 
الفأر  البرش كنوع من  أو أضعاف جينوم  ما جينوم ضعف  إذا كان حليوان  كيفّي. فهل 

والّسمك أن يكون الفأر أو الّسمك أفضل من اإلنسان؟! كال، بتاتًا.

ّي بني اإلنسان والّثدييات العليا يف ملكاهتم  ق جوهر يقول داروين نفسه: "ال يوجد فر
العقلية"))). 

حتى صار امللحد الّزهاوّي ينشد قائاًل: 

أقُرٌد من نسل قرٍد هالِك إاّل  املدارِك)٢)ما نحُن  ُسّلِم  يف  ارتقاؤنا  لنا  فخٌر 

وح اإلنسان األقل   ور
ً
كثر تطورا وح احليوانية األ ويقول )أرنست ِهيگل(: "ال توجد بني الّرُ

 سوى اختلفات كمية صغيرة، ولكن ال يوجد أّي اختلف نوعّي")3). 
ً
تطورا

اإلنسان  مفهوم  من  حتّقق  فيام  هكسيل(  )جوليان  الّداروينّي  البيولوجّي  رّصح  وقد 
املبالغة  خلل  من  ال  واحليوان،  اإلنسان  بني  الفجوة  صت 

ّ
تقل "لقد  )داروين(:  نظرية  بعد 

يق تقليص الصفات اإلنسانية  إمّنا عن طر يف إصباغ الّصفات اإلنسانية عىل احليوانات، و
للبشر")٤). 

وعىل حّد توصيف الاّلأدري الّشهري )كارل ساغان(: "اإلنسان جمّرد نفاية جنمّية")5). 
))) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص٤0. 

)٢) اإلحلاد وسائله وخطره وسبل مواجهته، د صالح عبدالعزيز سندّي، ص)3.
)3) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص٤0. 

)٤) املصدر نفسه، ص39.
م كّل يشء، د. هيثم طلعت، ص7).  )5) اإلحلاد يسمِّ
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

ر يف  نا ندين أولئك الذين يرتكبون املجاز
َ
ومن جانب آخر، يتساءل ويليامز قائاًل: "إّن

م من األشرار املجرمني، فلم ال خُيِضع امللحُد اإلنساَن إىل املعيار نفسه عندما  يخ البشر أّنَ تار
يقتل اإلنسان إخوته احليوانات من خرفان وبقر ودجاج؟!"))).

ولقد حاول بعض املالحدة أن حيّلوا هذه املشكلة العويصة، ولكن باتت حماوالهتم 
 

َ ّ
فاشلة ووامهة، وعىل سبيل املثال، انظروا ملحاولة )دوكينز(، فهو يقول: "إّنَ اإلنسان يتأمل
كثر من سائر احليوانات، وهذا ما تعطيه حرمة ليست لبقّية األحياء")٢). وما معنى األمل  أ
يف املنظومة اإلحلادّية الّداروينّية سوى رسالة ماّدّية ترسلها األعصاب إىل الّدماغ لتتحّول 
إىل إحساس مزعج، فهل هذا يعّد معيارًا للتفاضل؟ وماذا لو اكتشفنا مستقباًل أّن هناك 

من الكائنات من يتأمّل أكثر، فهل سيحتّل الّصدارة عىل اإلنسان؟!)3).

ويد(  ّية )كر : نظر بانيال
ذهب )فرويد( يف حتليله النّفيّس إىل أّن الّدافع الوحيد لإلنسان -من والدته وحتى 
أّمه بدافع اجلنس، ويترّبز بدافع  الّدافع اجلنيّس. فالرضيع يرتضع من ثدي  وفاته- هو 

اجلنس أيضًا، وتبقى مجيع ترّصفاته األخرى حتت ظّل دافع اجلنس هذا. 

ويورث  خصّية، 
َ

بالّش مضّرٌ  ّي  يز الغر افع 
َ

الّد كبح  "إّنَ  فيه:  بملء  يصيح  فرويد  وكان 
احلياة")٤).  من  خط  والّسَ العصبّية،  االضطرابات 

الغرب، ففي كّل دقيقة إىل دقيقتني  املهّمة للجرائم اجلنسّية يف  وهذا أحد األسباب 
أضعاف)5).  بأربعة  لالغتصاب  معّرضة   (9-(6 العمرّية  والفئة  اغتصاب،  حالة 

))) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص3٨.
)٢) املصدر نفسه،، ص37.

)3) املصدر نفسه، ص37-3٨.
ين أبوحلية، ص5٢. )٤) سالم للعاملني، نور الدِّ

 https://worldpopulationreview.com/countryrankings/rapestatisticsbycountry. (5(
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االغتصاب يف  إىل  قريبة  أو  اغتصاب  نساء خضن جتربة  كّل واحدة من كّل مخس  وإّن 
 .((( (7-(( العمرّية  الفئة  يف  كّن  مغَتصبات  نساء  ثالث  كّل  من  وواحدة  أمريكا، 

الّشهوّية  احليوانّية  الرؤية  اإلنسانّية ال معنى هلا يف ظّل هذه  الكرامة  فإّن  ولألسف، 
غريه؟! عن  اإلنسان  يتفاضل  حينها  يشء  فبأًي  املحضة، 

ومن امللفت واجلدير بالّتوّقف والتأّمل هو أّن هناك دراسات تثبت العالقة العميقة 
واجلذرّية بني نصوص تلمود ونظرّية )فرويد(، حيث يقول الّدكتور صربي جرجس يف 
كتابه )الرّتاث اليهودّي الّصهيويّن يف علم النّفس ونظرية فرويد(: "لفت انتباهي حقيقة 
من  العاملّي  والفكر  فسّي  الّنَ حليل  والّتَ العلم  رجل  ويد  فر بني  الوثيقة  العلقة  تلك  ى،  كبر
ّي من  ييّن العنصر يايّس الّدِ هيونّية، والعمل الّسِ يّن والّصُ هيو راث الهيودي الّصُ ناحية، وبني الّتُ
ى، وكما تبدو يل ليست علقة مصادفة، ولكهنا علقة أصل ومسار وهدف"،  ناحية أخر
وأشار إىل أّن فرويد وأصحابه الذين محلوا لواء فكرته من بعده كانوا مجيًعا من الّصهيونّية 

)ساخس، رايك، سالزمان، زيلبورج، شويزي، تيلز، فرانكل، كاتز، فينكل()٢). 

وهبذا، أّي كرامٍة إنسانّية يستطيع أن يشعرها اإلنسان بإنسانّيته بعد؟ ثّم ماذا سيجري 
الّدنيا  يف  نفسه  سُيقحم  وببساطة:  اجلواب  لنفسه؟  كرامًة  يرى  ال  الذي  اإلنسان  عىل 
الكريمة  النّفس  ألّن  واجلرائم؛  والّشهوات  والّذنوب  بالقبائح  وهيينها  والذّل،  واهلوان 
واملكّرمة ال تركع وال تذّل نفسها للقبائح والرذيلة، ويف احلديث: »َمن كُرمت عليه نفُسه 

ُينَها باملعصية«)3). مل 

ومن هنا، ندرك أّن أّي استعامر واستكبار إذا كان يروم سلب اآلخرين تقواهم ودينهم 
وِقَيمهم الّثابتة فبإمكانه أن يبدأ بسلبهم الشعور بكرامتهم اإلنسانّية أوالً.

https://www.nsvrc.org/statistics. (((
ين أبو حلية، هامش ص55.  )٢) سالم للعاملني، نور الدِّ

)3) موسوعة اإلمام عيّل، الّشيخ حمّمد الّريشهرّي، ج6: ص9٢).
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

ولعّل هذا ما فعله فرعون أّوالً وقبل أّي يشء آخر، حتى أطاعه قومه نتيجًة النعدام 
طاُعوهُ﴾)الزخرف:5٤).

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
اْسَتَخَفّ ق

َ
كرامتهم، يف قوله: ﴿ف

فسلب  الّسبب،  هذا  عن  بعيدًا  اليوم  سلوكّيًا  املنحّط  الغريّب  الواقع  نقرأ  أاّل  وجيب 
الكرامة ال يعني سوى احليوانّية وسلوكها، وال شّك يف أّن لنظرية )داروين( و)فرويد( 

األثر األكرب يف ذلك. 

فحسب،  املشكلة  هذه  حتّل  أن  تستطيع  التي  هي  ينّية  الدِّ النّظرة  إّن  احلقيقة،  ويف 
ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َجاِعٌل   

ّ
﴿إِِن قوله:  يف  تعاىل  اهلل  خليفة  بعنوان  اإلنسان  تطرح  والتي 

َخلِيَفًة﴾ )البقرة: 30)، والذي نفخ اهلل تعاىل فيه من روحه، يف قوله: ﴿َوَنَفْخُت فِيِه ِمن 
 :aوِح﴾)احلجر: ٢9)، فتمّيز اإلنسان عن غريه، وكان كّل يشء مسّخرًا له، كام قال اهلل رُّ

.((3 ِمْنُه﴾)اجلاثية:  َجِيًعا  ْرِض 
َ ْ
ال ِف  َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما  ُكْم 

َ
ل َر  ﴿َوَسخَّ

: الّ أخ قّية بالثال
وذلك   ، والرّشّ واخلري  والقبيح  احلسن  بني  يمّيز  أن  بإمكانه  امللحد  أّن  سابقًا  ذكرنا 
بالرّجوع إىل عقله الفطرّي، وإن كانت املنظومة الّتفصيلّية لألخالق ال ُتكَتشف إاّل يف 
النّظر عن  الفكرّية -وبغّض  منظومة اإلحلاد  فإّن  الوحّي، ولكن مع ذلك،  تعاليم  ظّل 
حسنها  ورّشها،  خريها  لألخالق،  وواضحًا  ثابتًا  معيارًا  تقّدم  أن  تستطع  مل  امللحد- 
وقبيحها، فليس يف اإلحلاد قيمة مطلقة ثابتة، وهذا ما يعرتف به )دوكينز( قائاًل: "الكون 
عب  ، سوى قسوة عمياء ال مبالية. ومن الّصَ يف حقيقته بل تصممي، بل غاية، بل شّر وال خير

ين"))). 
ّ

الَد ى غير  أرضّية أخر القيمة األخلقّية املطلقة عىل  فاع عن 
ّ

الَد  
ً
جدا

كبيرة من  ولّما واجه أحد أصحاب )دوكينز( من الّتطورّيني، قائاًل: "هناك جمموعة 
تفقد  ، حيث 

ً
أخلقّيا  

ً
فراغا ونه  يعتبر ما  إىل  ه يؤدي 

َ
ألّن ؛  طور الّتَ لقبول  مرتاحة  الّناس غير 

))) اإلحلاد يسّمم كّل يش، د.هيثم طلعت، ص7)-٨). 
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 :  ما أستطيع أن أقوله هو
ُّ

 أساس يف عامل الطبيعة". فأجابه )دوكينز(:" كل
َّ

ؤاهم كل  ر
ُ

أفضل
إّنَ األمر شديد، وعلينا مواجهة ذلك"))). 

 
ُّ

كان اإلله غير موجود فكل وعىل حّد تعبري الباحث الاّلأدري )ديفيد برلنسكي(: "إذا 
يشء مباح")٢). 

للّرؤية اإلحلادّية مفهوما اخلري والرّش بشكل صادق؟! ألّن  أن يكون  وكيف يمكن 
اإلنسان  كامل  حتقيق  يف  سلبّي  أو  إجيايّب  دور  له  الذي  العمل  سوى  ليسا  والرّش  اخلري 
هو  وما  لإلنسان؟  اإلحلاد  يفرضه  حقيقّي  هنائّي  كامٍل  فأّي  النّهائّية،  وغايته  ومقصوده 
اخلري والرّشّ الذي يدركه حيال ذلك، ويقّدمه بني أيدينا، عىل حّد تعبري العاّلمة املصباح 

اليزدّي)3). 

وإذا دّققنا يف جانب الّطبيعة، نجدها ترفض منطق األخالق يف املساواة بني الكائنات، 
يف أّي صورة من صور املساواة؛ ألّن الّطبيعة قائمة عىل الّتمييز والّتفرقة، وترتيب األحياء 

رأسّيًا ال أفقّيًا، من باب منطق القّوة يف البقاء لألقوى. 

وهبذا، فال يبقى معنى للّرمحة، وال للعفو، وال للّتكافل، وبكّل وقاحة، فقد رّصح به 
فقة فضيلة املومس")٤). 

َ
نيتشه قائاًل: "إّنَ الّش

-من  لألخالق  معايري  بتقديم  كثريًا  املالحدة  هؤالء  سعى  فقد  ذلك،  رغم  ولكن 
يف  تساهم  لعّلها  ذلك)5)-  وغري  العرف،  وحماكمة  واألمل،  الّلذة  والرّضر،  املنفعة  قبيل: 

))) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص٢٨).
ين والّتدّين، الّشيخ معتصم سّيد أمحد، ص٢٤٤. )٢) اإلحلاد إشكالية الدِّ

ين أبو حلية، ص35٨.  )3) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ
)٤) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص30).

)5) هناية حلم وهم اإلله، د أيمن املرصّي، ص5).
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

تزد  فلم  فاشلة،  كّلها  باتت مساعيهم  أخالقّية وسلوكّية لإلحلاد، ولكن  منظومة  صنع 
بّلة. إاّل  الّطني 

وعىل سبيل املثال، ماذا سيحدث لو جعلت املنفعة والرّضر معيارًا لألخالق؟ أصاًل 
ال داعي للفرض، فإّن املجتمعات الغربّية حيكمها هذا املعيار ولألسف، املعيار الذي ال 
يمكنك به تطئة )هتلر( وال تربئة املصلحني، كام يقول )دوكينز())). واملعيار الذي يقول 
لك: إّن اعتقادك بأّن االغتصاب خطأ هلو أمر اعتباطّي متامًا، كام يقول )دوكينز( أيضًا)٢).

اجلنسّيان،  والّشذوذ  املثلّية  جتاه  للمسلمني  السلبّية  املواقف  من  دوكينز  ويتعّجب 
للمثلّية اجلنسّية هي  مسية  الّرَ العقوبة  كانت  أفغانستان، وحتت حكم طالبان،  "يف  قائاًل: 
 حتت جدار يدفع فوق 

ً
خص حّيا

َ
يقة تبدو شهية للبعض، وذلك بدفن الّش اإلعدام، وبطر

يتسببوا  بالغني، مل  ت بشكٍل شخصّي، ومورست بني شخصني  مّتَ مية هنا  واجلر حية، 
َ

الّض
كان".  ألّيٍ  باألذى 

من  املستوحاة  األخلقّيات  شكل  عن  الكثير  تفضح  املثلّيني  جتاه  "املواقف  قال:  ثم 
الّشواذ)٤). من  هم  العامل  سكان  من   ٪(0 حوايل  نرى  اليوم  نحن  وها  ين")3).  الّدِ

نّدد  من  كّل  من  ويسخر  اإلجهاض،  عن  ليدافع  )دوكينز(  يقوم  آخر،  جانب  ومن 
ذلك)5).  وخالف  واستنكر 

وهبذا الّشأن قد غّرد دوكينز عىل تويرت بأّن اإلجهاض عمل أخالقّي طاملا ليس هناك 

))) اإلحلاد يسّمم كّل يشء، د.هيثم طلعت، ص9).
)٢) املصدر نفسه، ص9).  

)3) هناية حلم وهم اإلله، د أيمن املرصّي، ص٢3٢.
)٤) اجلنس باألرقام

 https://www.theguardian.com/society/2015/apr/05/10percentpopulationgayalfredkinseystatistics.

)5) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص٢35. 
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أمل؛ ألّن اجلنني يف بطن أّمه أقّل إنسانّية من أّي خنزير بالغ))). 

وهلذا، فال غرابة أن يكون 73 مليون إجهاض سنوّيًا، ممّا يعادل ٢00 ألف إجهاض 
يومّيًا، و3 من كّل 0) حاالت محل، أي: ٢9٪)٢).

)يال(  بجامعة  القانون  أستاذ  قاله  ما  هو  اجلنني  إجهاض  جمّرد  من  األقسى  بل 
ق األطفال  يقة إلثبات أّنَ حر بالواليات املّتحدة األمريكّية آرثر )ألني ليف(: "ال توجد طر

يسء")3).  يشء  هو  النابامل  بقنابل 

وكام عرّب عن ذلك الّدكتور )جون لينكس( بقوله: "كيف تستطيع يف عامل ماّدّي أن 
أو أن يكشف  العقاب،  إذا أمنت  و كان فهيما مصلحة،  والقتل إن  الّسرقة  ر يل عدم  تفّسِ
واستغلل غيابه  أو صديقك  أو أخيك  وجة جارك  ز كيف تفسر عدم غواية  أمرك أحد؟.. 
ر  كيف تفَسّ وجتك؟..  ر عدم خيانتك لز كيف تفَسّ ّكدت من عدم الفضيحة؟..  عهنا إذا تأ
طفل  إلنقاذ  بنفسك  للمخاطرة   

ً
مثل لديك  املاّدّي  الدافع  هو  ما  بل  العمل؟..  يف  أمانتك 

 ما 
ً
ق؟.. هل ميكن اختراع أّي فكرة مقنعة ساعهتا لإلجابة عن مثل هذه األسئلة بالغا يغر

اخليال؟")٤). من  بلغت 

باإلضافة إىل أّن هذا املعيار ال يستطيع أن يدرك ُحسن بعض املفاهيم مثل: الّتضحية 
والّشهادة واإليثار بتاتًا؛ ألّن املضّحي وامُلؤثِر والّشهيد يقوم بام يترّضر به، وذلك بالّرغم 
من مساعي )دوكينز( يف الّتوفيق بني اإليثار ونظرّية )داروين()5)، مع أهّنم ال يبّينون إن 
كان مرادهم من كون الرضر أو حتقيق املنفعة مرهونًا باألمور الفردّية أو اجلامعّية أو إن 

ين والتدّين، الشيخ معتصم سّيد أمحد، ص٢5٢. ))) اإلحلاد إشكالية الدِّ
)٢) موقع الّصحة العاملّية 

https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/abortion.

)3) اإلحلاد يسّمم كّل يشء ، د. هيثم طلعت، ص٢0. 
)٤) كيف تناظر ملحدًا، نور الديِّن أبو حلية، ص)36. 

ين والتدّين، الشيخ معتصم سّيد أمحد، ص٢55 فام بعد. )5) اإلحلاد إشكالّية الدِّ
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

كانت القيمة هلذه املنفعة ماّدّية أو معنوّية))). 

وا عن تفسير نشأة الّتعاطف بني  يقول الّدكتور عمرو رشيف: "إذا كان الّدراونة قد عجز
طور   هدف الّتَ

َ
، فل ّشّك أّنَ تفسير نشأة خلق اإليثار سيكون أصعب، فهو يعمل ضّد البشر

ضحية بذايت  وع، فعىل املستوى الفردّي، ما الذي يدفعين للّتَ ئيسّي، وهو املحافظة عىل الّنَ الّرَ
ضحية بذاهتا؟.. وما  ّي؟.. ما الذي يدفع جينايت األنانّية للّتَ من أجل املجتمع واجلنس البشر
وبات لدفع   امليكر

َ
ضحية بذاهتا يف صراعها ضّد الذي يدفع جينات كرات الّدم البيضاء للّتَ

، ما الذي يدفع املجتمع للّتضحية مبوارده وجهد  كبر املرض عن اجلسد؟! وعىل املستوى األ
البقاء  ضّد  ذلك  أليس  واملسنني؟..  واملعّوقني  واملرىض  بالضعفاء  العناية  أجل  من  أفراده 

 صلحّية؟")٢).
ّ

يد ذلك من فرص بقاء األقل  يز
ّ

لألصلح؟ أال

وأرسّية  وحقوقّية  وأممّية  دولّية  قوانني  بترشيع  العاملّي  االستكبار  قام  لذلك،  وتبعًا 
واألقدر  األقوى  تبقيه  والتي  املاّدّية،  ومصلحته  منفعته  يف  بأمجعها  تصّب  وغريها 
الّسالم  )تعزيز  إّن شعار  إذ  الغابة اإلحلادّي.  منطق  واألصلح واألجدر يف عامَل حيكمه 
الفعيّل  إاّل غطاء خادع للمضمون  املّتحدة ما هو  الذي رفعته األمم  وحقوق اإلنسان( 
الذي مل يتم اإلعالن عنه، وإّنام يتّم تطبيقه عىل أرض الواقع، وهو القضاء عىل مقاومة 
الّشعوب لالحتالل، من خالل ابتداع منظومة أممّية حلقوق اإلنسان تتجىّل من خالل عدد 
من املعاهدات واملواثيق الّدولّية حتمل شعار )محاية حقوق اإلنسان( يف حني يستهدف 
مضموهنا القضاء متامًا عىل األخالق والِقَيم بشكل عاّم، والِقَيم األرسّية بشكٍل خاص، 
الّسبيل الوحيد الذي تضمن به  أّن ذلك هو  الغربّية إىل  الّدول  وذلك بعد أن توّصلت 
اقتالع املقاومة من جذورها، فإذا ما ُدّمرت األخالق والِقَيم بشكل عام، وِقَيم األرسة 

)))  كيف تناظر ملحدًا، نور الدين أبو حلية، هامش ص357. 
)٢)  كيف تناظر ملحدًا، نور الدين أبو حلية، ص36٢.
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أبيها))).  أمم وشعوب عن بكرة  ُدّمرت  بشكل خاّص، 

وبكلمٍة أخرية: مع معيارّية النّفع والرّضر ال بّد من أن حتكمنا النّسبّية والرباغامتّية يف 
األخالق والقانون واملجتمع واالقتصاد والرتبّية واألرسة وما إىل ذلك، وهو ما نعاينه 
اليوم يف العامَل ولألسف، باإلضافة إىل مقولة أخرى تتامشى مع الرباغامتّية أينام مشت، 

أال وهي: الغاية تربر الوسيلة. 

ر  : الجتائم والمجاز رابعال
دون  وحدهم  للمتديننّي  والعنف  اإلجرام  ينسب  أن  كتابه  يف  حاول)دوكينز(  لقد 
هجامت  شهدنا  ملا  ين  الدِّ لوال  أّنه  خصوصًا  منهم  اجلدد  املالحدة  ويذكر  كام  غريهم، 
نزاعات  أية  أو  الّشاملية  ايرلندا  أو مشاكل  الفلسطينّي اإلرسائييّل  النّزاع  أو  )) سبتمرب 
عنيفة بسبب كلامت يف كتب مقّدسة.. بل وال حّتى الّدولة اإلسالمّية، لكّن الّدراسات 
ففي بحث نرشه  ين؛  والدِّ ما بني احلروب  تربط  التي  النظرّية  تلك  األكاديمّية تدحض 
ين  الدِّ بني  عالقة  توجد  ال  عمومًا  أّنه  تبنّي  والّسالم  لالقتصاد  وسيدين  نيويورك  معهد 
وثالثني  مخسة  بني  ومن  3)٢0م  عام  يف  اندلعت  التي  احلروب  من  أيٍّ  يف  والنزاعات 
يف  ونجد  ين،  بالدِّ مرتبطة  املبارشة  أسباهبا  كانت  أي:٤)٪  فقط،  مخسة  مسلحًا  نزاعًا 
موسوعة احلروب ـ وهي دراسة شاملة لكاّفة احلروب األلف وسبعاِمئة وست وثالثني 
وعرشين  وثالثة  املئة  تتجاوز  مل  طبيعتها  يف  ينية  الدِّ احلروب  أّن  ـ  اإلنسانّية  تاريخ  عرب 

أقل من ٪7)٢).  أي  حربًا.. 

احلرب،  جرائم  من  امللحدين  لتربئة  )دوكينز(  سعى  فقد  آخر،  جانب  ومن 
ولكن  املقّدسة.  الكاتدرائّيات  أو  مّكة  جيرف  ألن  مستعدٌّ  ملحدًا  أّن  أعتقد  ال  فقال: 

))) املواثيق الّدولّية وأثرها يف هدم األرسة، د. كاميليا حلمّي حمّمد، ص٤).
ين أبو حلية، ص3٤3-3٤٢.  )٢) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

جترفها  أن  من  أعىل  املقّدسة  الكاتدرائّيات  "إّنَ  ساخرًا:  )ريتشارد رشويدر(  أجابه 
السوفييّت، وماو تسي تونغ يف الصني تفجيرها  ل ستالني يف االحتاد 

َ
اجلّرافات، ولذلك فّض

 .(( بالديناميت")

وقد قتل )هتلر( اكثر من 5٤ مليون يف احلرب العاملّية الّثانية)٢). 

املسلمني  من  مليونًا   9٤ من  أكثر  قتال  فقد  تونغ(  تيس  و)ماو  )ستالني(  وأما 
 . (3 ( ملسيحّيني ا و

ُيقال: إّن امللحدين املجرمني وإن كانوا قد أجرموا إاّل أّن ذلك مل يمكن بدافع  وقد 
)دوكينز()٤).  اّدعاه  كام  الفكرّية،  ورؤيته  اإلحلاد 

أقول: بمالحظة نظرّية )داروين(، يظهر أّن رصاع الّقّوة هو الّطريق األوحد للتقّدم، 
فاإلنسان جزء من الّطبيعة، واالنتخاب الّطبيعّي ضامن أاّل يبقى غري من يصلح للحياة، 
ويملك القدرة عىل الّتطور، ولذا، فإّن إقصاء الّضعيف من الوجود خيدم الّطبيعة، وقد 
تلّقف النّازّيون فلسفة )داروين( االجتامعّية هذه، رغم أهّنم مل يرفعوا شعار اإلحلاد، إذ 
خ )هيكامن( عن )هتلر(: كان شديد اإليامن بالّتطور، وداعيًا إليه، وقد أشار يف  يقول املؤرِّ
كتابه )كفاحي( إىل مجلة من األفكار الّتطورّية، التي تؤّكد عىل الرّصاع، وبقاء األصلح، 

وإبادة الّضعاف لصناعة جمتمع أفضل. 

ويف ٢0 أبريل 999)م لّما أقدم شابان يف أمريكا عىل قتل ٢) طالبًا ومدّرسًا واحدًا 
يف املدرسة، وجرح ٢3 آخرين، ثّم انتحرا بعد املجزرة، متّت هناك حترّيات دقيقة، تبنّي 

))) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص9)٢. 
)٢) املصدر نفسه. 
)3) املصدر نفسه.

)٤) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص)5. 
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أهّنام أرادا التخلص من طائفة من النّاس حتقيقًا ملبدأ االنتخاب الّطبيعّي، وكان قد لبس 
أحد املجرمني يوم املجزرة قميصًا كتب عليه: )االنتخاب الّطبيعّي(، كام ُعثر يف أوراقه أّنه 
كتب: يف يوم ما يف أبريل، سأقوم أنا وفالن باالنتقام، وسوف ندفع االنتخاب الّطبيعّي 

بضع درجات إىل األمام، وقد كان أحدمها معجبًا بـ)هتلر( والنّازّية واحلّل النّهائّي. 

ومن جانب آخر، يقوم شاّب من فنلندا بقتل سبعة طلبة ومدّرسة واحدة، ثم ينتحر 
بعد ذلك، وكان تاركًا رسالته عىل شبكة االنرتنت قبل املجزرة، يقول فيها: أنا بصفتي 
ممارسًا لالنتخاب الّطبيعّي، سأقيض عىل كّل من أراه غري الئٍق وخمزيًا للجنس البرشّي، 

وخُمِفقًا يف امتحان االنتخاب الّطبيعّي. 

سبنس(:  )هربرت  الّشهري  الّداروينّي  الفيلسوف  قال  وقد  ذلك،  يكون  ال  وكيف 
حلفدتنا"))).  كثر  أعداء  وجود  يضمن  أمر   

ً
عملّيا هي  وا،  يتكاثر أن  يف  الّسّيئني  "مساعدة 

فإّن  الّطبيعّي(،  )االنتخاب  منطق  إىل  يرجع  الّثانية  العاملّية  ما حدث يف احلرب  وإّن 
يقول  كام  اهلمجّي،  العرق  عىل  القضاء  يف  حقًا  املتحرّض  منح  قد  بدوره  العرقّي  الّتاميز 
ية  )داروين( نفسه: "يف مرحلة مستقبلة معّينة ليست ببعيدة، سوف تقوم األعراق البشر

 ." َ
العامل شىت  يف  واستبداهلا  اهلمجّية،  األعراق  عىل  بالقضاء  األغلب  عىل  املتحّضرة 

فرض  فيها  يقرتح  )هتلر(  إىل  مذّكرة  )بورتش(  الّدكتور  ُيدَعى  طبيب  وّجه  وقد 
األشغال الّشاّقة عىل الغجر وتعقيمهم باجلملة نظرًا ألهّنم ُيشّكلون خطرًا عىل نقاء دم 
رصف  غجري  الّتالية:  الفئات  يف  الغجر  بتصنيف  )هتلر(  أمر  وقد  األملان.  الفاّلحني 
)Z)، وخاليّس يغلب عليه العْرق الغجرّي )+ZM)، وخاليّس يغلب عليه العْرق اآلرّي 

 .(٢((ZM(واآلرّي الغجري  العْرقان  فيه  يتساوى  وخاليّس   ،)ZM-(

))) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص٤9 فام بعد. 
ين أبو حلية، ص3٤٢.  )٢) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

قبل  احلرب  ون  ينتظر اس  الّنَ "كان  ناب(:  )توماس  األمريكّي  الّتاريخ  عامل  ويقول 
الفرح  هذا  لسيطرة  افع 

َ
الّد وكان  احلرب،  قيام  يتمنون  وكانوا  غف، 

َ
الّش مبنهتى  عام ١٩١٤م 

يف  قت  ُطّبِ حيث  الفترة،  تلك  يف  اس  الّنَ عىل  االجتماعّية  وينّية  الّدار سيطرة   : هو علهيم 
وبا"))).  أور مدارس 

)هتلر(:  الذين سجنهم  أحد  فرانكل( -وهو  )فكتور  النّفس  عامل  ذلك  إىل  نّبه  وقد 
"كانت غرف الغاز يف أوشفيتز النتيجة الهّنائّية أّنَ اإلنسان ليس سوى نتاج الوراثة والبيئة، 
غاز  غرف  بأّنَ   

ً
متاما مقتنع  أنا  بة.  والتر م 

َ
الّد نتاج  يقولوا:  أن  حيبون  يون  از الّنَ كان  كما  أو 

أوشفيتز مّتَ إعدادها يف ناية املطاف يف قاعات حماضرات العلماء والفلسفة العدمّيني")٢). 

وبخصوص املرىض واملعاقني من البرش، فقد قال امللحد )بيرت سنجر(: "إّنه ال يوجد 
إّن حياة بعض احليوانات  . و

ً
فني عقلّيا

ّ
ص من األطفال الّرّضع املتخل

ّ
حرج أخليق يف التخل

". كام يدعو اآلباء لقتل أوالدهم املرىض يف  ً
فني عقلّيا

ّ
كثر قيمة من حياة األطفال املتخل أ

األسابيع األوىل من والدهتم. 

يض- الذي ال يوجد  ويقول )ستيف ويليامزك(: "إّنه من األفضل أن يكون الطفل املر
؛ 

ً
 سليما

ً
 أو فأرا

ً
كّيا  ذ

ً
 للتجارب العلمّية من أن يكون قردا

ً ّ
كبير من الدماغ- حمل لديه جزء 

ألّن هذا الّطفل ال يشعر باألمل". 

وهكذا، وبناًء عىل الّداروينّية تّم احلديث بينهم يف شأن القتل الرحيم. 

إلبادة  خمتلفة  أساليب  بني  اجلنس(  وإبادة  )أملانيا  كتابه  يف  بّلنج(  )ح.  خ  املؤرِّ ويمّيز 
األطفال،  واختطاف  اإلنجاب  عىل  القدرة  إزالة  طريق  عن  اإلبادة  يف  تتمّثل  اجلنس 

اإلفناء. طريق  عن  واإلبادة  املعتقالت،  يف  الّزج  طريق  عن  واإلبادة 

ين والتدّين، الشيخ معتصم سّيد أمحد، ص٢٤7. ))) اإلحلاد إشكالّية الدِّ
)٢) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص9٢. 
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كام أّن الّدكتور الّتطورّي )بيانكا( قد رّصح قائاًل: "من الناحية البيئّية، حنتاج إلبادة 
وس إيبوال يف اجلو"))).   ١٠٪ مهنم، واقترح نشر فاير

ّ
؛ ألّنَ موارد األرض ال تكيف إال ٩٠٪ من البشر

ويف هذا الّصدد، ال خيفى ما تّم نرشه من خّطة )كسينجر( لتقليل عدد سكان العامل 
الّثالث، وأّنه جيب أن يكون تفيض عدد السكان األولوّية القصوى للّسياسة اخلارجّية 
األمريكّية جتاه العامل الّثالث عاّمة، كام ودعا إىل جعل عملّيات الّتعقيم اجلامعّي الاّلإرادّي 

وحتديد النّسل رشطًا أساسيًا ملساعدة الواليات املتحدة هلذه البلدان)٢). 

اإلبادّية  اإلحلادّية  الرؤية  هلذه  نتيجة  كان  -مؤخرًا-  )كورونا(  فريوس  ولعّل 
العامل.  واهلل  االستعامرّية، 

حُيَّب  )كائن  الّداروينّية  النّظرة  يف  املرأة  ألّن  املرأة؛  الّضعاف  هؤالء  من  أّن  وامللفت 
وُيلَعب معه، وهذا الكائن أفضل من الكلب عىل كّل حال(. فاملرأة عند هؤالء أقل بكثري 
من الّرجل، ووضعها )داروين( برتبة األطفال املتخّلفني. ويف غربال االنتخاب الّطبيعّي 
ال بقاء للمريض وال للفقري وال الطفل وال املرأة)3). وما نشاهده اليوم يف الغرب بشأن 
أشّد  آخر  بشكل  اليوم  وُاضطهدت  الكنيسة  عصور  يف  بشكل  ُاضطهدت  أهّنا  املرأة، 
وأقسى ممّا سلف. ليست املرأة يف ظّل الّرؤية املاّدّية الغربّية سوى سلعة رخيصة ملآرب 

سياسات املستكربين وأهدافهم. وهذا بحّد ذاتِه إجرام-غري ملموس- بحّق املرأة. 

وعقله،  ضمريه  عىل  يّتكئ  بحيث  جمرم،  غري  ملحد  هناك  يكون  أن  باإلمكان  نعم، 
اليد عن نظرّية )داروين( االجتامعية ولوازمها، وإاّل فهذا  أّنه قد رفع  ولكن ثق حينئٍذ 
حمالة  وال  الدمار،  إىل  إاّل  يؤدي  لن  وتطبيقه  الّطبيعّي  لالنتخاب  امللِحد  فهم  من  النّوع 
يعيش امللِحد رصاعًا حادًا بني ضمريه وبني هذه النظرّية، حتى يفدي ضمريه يف سبيل 

))) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص)٤.
https://rawabetcenter.com/archives/107655. (٢(

)3) اإلحلاد يف مواجهة نفسه، د. سامي عامرّي، ص٤7.
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

إنقاذًا لضمريه.  يتخىّل عن قسم من إحلاده  أو  اإلجرام، 

له  فإّن  اإلحلادّية،  الفكرّية  املنظومة  الرقيب يف  فقدان  آخر، وبمالحظة  ومن جانب 
أثرًا كبريًا يف تسهيل عمليات اإلجرام والّتنكيل، وكام يقول الفيلسوف األمريكّي )دافيد 
ّية، مثل: هتلر وستالني، وماو تسي تونغ،  برلينسكي(: "إّن الذين اقترفوا جرامئ ضّد البشر

وسّية، مل يكونوا يعتقدون أّن اإلله يراقهبم"))). ورجال اجلستابو واملخابرات الر

وكان العام 9)٢0م قد شهد 0) ماليني جريمة يف أمريكا، ممّا جيب النّظر فيها هبذه 
أيضًا)٢). العدسة 

: الّ ففك الج ماعّم  خامسال
إّن طبيعة نظرية )داروين( يف االنتخاب الّطبيعّي والبقاء لألقوى واألصلح جتعل كّل 
واحد من البرش يقترص عىل ذاته وفردانّيته، فتتوّلد األنانّية وحّب النّفس والغرور نتيجة 
أّنه كان الّسبب األصيل والوحيد وراء ممتلكاته وتفوقاته وإنجازاته، من  ذلك، فيعتقد 
اَل إِنََّما 

َ
قبيل ما نسبه قارون إىل نفسه من املال والكنوز، قال تعاىل عىل لسان قارون: ﴿ق

ٍم ِعنِدي﴾)القصص: 7٨)، فاإلحلاد هيب أتباعه تفكريًا قارونيًا لألسف.
ْ
وتِيُتُه َع ِعل

ُ
أ

افعل  الغرب كانت حّرّية فردّية، من باب:  التي ُطرحت يف  أّن احلرية  باإلضافة إىل 
إيذاء اآلخرين، ولكن مع ذلك، فهي فردّية تدور مدار  ُقّيَدت بعدم  ما حيلو لك، وإن 
وتوطيد  واملعنوّية،  االجتامعّية  املصالح  عن  البعد  كّل  بعيدًة  للفرد،  املاّدّية  املصالح 

ذلك.  إىل  وما  والّتضحية،  واإليثار،  العالقات، 

وهذا، كام دعا إليه )سارتر( أيضًا من الوجودّية التي أّكدت عىل احلّرّية الفردّية. 

الناقدون املسلمون  ينظر  "بينما  )برنار لويس(:  املسترشق األمريكّي  خ  املؤرِّ ويقول 

))) هناية حلم وهم اإلله، د. أيمن املرصّي، ص)٢٢.
 https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/crime/ucr.asp?table_in=2. (٢(
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بيون الّضوء عىل  لون الغر
ّ
ط املحل

ّ
ّية، يسل  يف القمي األسر

ً
اًل أخلقّيا ون فيه احنل إىل الغرب وير

ّية الفردّية يف انتقاداهتم لإلسلم املعاصر". قيمة احلر

املجتمع  كان  ومّلا  اهلل.  إنكار  نتيجة  الفردانّية هذه هي  "إّن  )نيتشه(:  تعبري  وعىل حّد 
، فكانت رّدة الفعل احلاصلة وقتئٍذ قد أوقعهتم يف شباك الفردانّية 

ً
الكنسّي آنذاك اجتماعّيا

ّية هي أن بترت اإلنسان عن  الوخيمة. إذ كان أّول ما فعلته الّثورة الفرنسّية اليت أعلنت احلّر
ل اهلل  يره من اهلل، أو بعز ّية اإلنسان، وقد بدأت ذلك بتحر  يكبت حّر

ً
اهلل، ألّنا تصّورته قيدا

عن حياته"))). 

الفردانّية فيها- لن تؤّسس حلياة  املاّدّية هذه-مع مالحظة عنرص  النّظرة  وهبذا، فإّن 
النمل والنحل مثاًل، وإذا كان ثمة عالقة وارتباط بني  اجتامعّية، ولن ترقى حتى حلياة 
ضحايا هذه النّظرة الفردانّية فهو ارتباط حيكمه القانون، كام حيكم عاّمَل الرّشكة قانون 

فقط.  العمل 

اليوم مدى تفّكك املجتمعات واألرس فيه، ومدى توّغل كّل  الغريّب  الواقع  ويشهد 
الكالب  مع  واالرتباط  للّتعايش  األمر  هبم  وصل  حّتى  فحسب،  نفسه  شؤون  يف  فرد 
بدالً عن أبناء نوعهم اإلنسايّن، معتقدين أّن الكالب أكثر وفاًء وأفضل صحبًة من سائر 

البرش. 

ختامًا
ويف اخلتام ال بّد من الّتنبيه عىل أمرين: 

الغربّية  املجتمعات  يف  لإلحلاد  املخزية  العملّية  الّلوازم  هذه  بمالحظة  أّوالً: 
بل  بتاتًا،  والرقّي  الّتكامل  أفق  عىل  ليس  املجتمعات  هذه  مسار  أّن  يظهر  واألمريكّية، 

والّدركات.  االنحطاط  نحو  تسري 

ين أبو حلية، ص33٨.  ))) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ
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يخ حسن أحمد رضائّم
ّ

الش

األنظمة  هذه  تعاسة  مدى  جيدًا  أدركوا  قد  الّشعوب  هذه  من  املنصفني  أّن  وأعتقد 
جة لإلحلاد بشكله العميّل، وكّلام تقّدم هبم الّزمان استيقنوا أكثر وأكثر كيف أّن هذه  املروِّ
والّراحة والكرامة واألخالق واحلياة االجتامعّية  الّسعادة واألمان  قد سلبتهم  األنظمة 
وغري ذلك، حتى صاروا اليوم -وستشهد عليه الّسنني اآلتية أكثر- ينتظرون حاّلً هلذه 

اآلفات، ويلتمسون خمّلصًا ينّجيهم ممّا هم فيه. 

وهذا معنى أفول األنظمة الغربية واألمريكية متامًا، وكام قال اإلمام اخلامنئّي )دام عّزه(: 
يبرالّية 

ّ
يكا فقط من تسير قدرهتا املعنوّية وقوهتا الناعمة حنو األفول، بل حىت الل "ليست أمر

ى تسير حنو األفول. هؤالء  بّية هي األخر كن األسايّس للحضارة الغر  الّرُ
ُ

الّدميقراطّية اليت ُتعّد
يبرالّية الّدميقراطّية وال زالوا يسقطونا. قبل سنني من اآلن قال أحد علماء 

ّ
أسقطوا مسعة الل

اإلنسايّن، وال  يخ  ار الّتَ يكا احلايل هو ناية تكامل  أمر إّنَ وضع  العامل:  ني يف  املهّمِ االجتماع 
وراح  اآلن  كلمه  سحب  نفسه  خص 

َ
الّش هذا  هذا.  من  كثر  أ إىل  واالرتقاء  عود  الّصُ ميكن 

اآلن  يطرح  ه  لكّنَ أخطأت  ين 
َ
إّن بصراحة  يقول  ال  وقد  ال.  يقول   ، آخر  

ً
شيئا ىن  ويتّمَ ال،  يقول: 

هو  هذا  حسٌن،  يومذاك.  يقوله  كان  كان  الذي  الكلم  من   
ً
متاما  

ّ
الضَد عىل   ، آخر  

ً
كلما

املعىن،  هلذا   
ً
مرارا أشرُت  أن  سبق  الّدميقراطّية  لليبرالّية  بالنسبة   

ً
طبعا اليوم.  يكا  أمر وضع 

وأسس  أركان  تقوم  اليت  بية  الغر عوب 
ُ

للّش عاسة  الّتَ جلبت  الّدميقراطّية  يبرالّية 
ّ
الل أّنَ  وهو 

ائدة  يبرالّية الّدميقراطّية الّسَ
ّ
يبرالّية الّدميقراطّية. الل

ّ
حكوماهتا وأنظمهتا االجتماعّية عىل الل

ق االجتماعّية، وانعدام العدالة  يف الغرب اليوم جعلهتم هم أنفسهم تعساء بائسني، فالفوار
فة  االجتماعّية، وانيار العائلة، والفساد األخليّق الشامل املتفشي، واحلاالت الفردّية املتطَرّ
يكّي احلايل  قاء هلم هم أنفسهم، وقد جاء هذا الّسّيد اآلن، الرئيس األمر

َ
ديدة، جلبت الّش

َ
الّش

يبرالية 
ّ
والل يكا  أمر مسعة  من  تبىق  ما  وُيسقط  يشء   

َّ
كل يبيع  راح  الذي  يب  الغر العجيب 

الّدميقراطّية"))).

 https://arabic.khamenei.ir/news/5369. (((
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هل اللحاد بديٌل ناج  عن الس م؟

يكا"))). ا بداية عصر ما بعد أمر وكام رّصح سامحته أيضًا: "إّنَ

الّسوفيتّي حني  الّترصيح شبيه بترصيح اإلمام اخلمينّيS يف شأن االحتاد  وكم هذا 
 .Sاملاركسّية"، وقد صدق م عظام  ين أمسع صوت حتّطُ

َ
"إّن قال: 

ثانيًا: ال شّك يف أّن اإلحلاد له هذه الّلوازم الفاسدة وأكثر، وأّن اإليامن له آثاره اإلجيابّية 
الّرائعة، ولكن مع ذلك، ينبغي أن نرفض مقولة )اإليامن ألجل اإليامن(. وهذا ما نجده 
لالكتئاب،  ومسّكنًا  للوحدة،  عالجًا  اإليامن  يطرحون  الذين  الغربّيني  كالم  بعض  يف 
ورقيبًا للّسلوك، بغّض النّظر عاّم إذا كانت هناك حقائق واقعّية خارجّية حيملها اإليامن 
ين  أم ال، وذلك ألّن النزاعات املاّدّية والربغامتّية يف القرن العرشين عادت لتنظر إىل الدِّ

بوصفه واحدًا من عالجات األمراض النفسّية التي جتتاح العرص احلديث)٢). 

ال  أّنه  يرى  كان  الذي  هايدغر(  )مارتن  األملايّن  الفيلسوف  قاله  ما  قبيل  من  وذلك 
يمكن البّت يف وجود اهلل أو عدم وجوده، لكنّه أهنى مساره الفلسفّي بمقولته الشهرية: 

 إله". 
ّ

إال صنا 
ّ
ه ال خُيل

َ
"إّن

أو ما قاله )وليم جيمس( يف كتابه )إرادة االعتقاد( إّن إرادة الّتسليم بمعتقداٍت قد ال 
يكون ممّا ال يرّبرها العقل، ولكن ترّبرها املنافع العملّية التي تنتج عنها)3). 

تكشف  بدورها  فكرّية  رؤية  ألي  الّتطبيقّية  واآلثار  الّلوازم  أّن  من  سابقًا  قلناه  وما 
عن صّحة املباين النظرّية وراءها أو عدمها بشكل وآخر، ال يتناىف اآلن مع رفضنا ملعادلة 
)اإليامن ألجل اإليامن(؛ ألّن الّلوازم العملّية تكشف عن واقعّية معّينة، ال أهّنا كافية يف 

االعتقاد هبا ملجّرد االنتفاع منها حتى مع القطع أو الّشّك بوجود احلقائق الغيبّية.

 https://arabic.khamenei.ir/news/5524. (((
)٢) مقال: حماولتان خللق إنسانني خمتلفني،الشيخ حيدر حّب اهلل. عىل موقعه.

ين أبو حلية ص٢3٤.  )3) كيف تناظر ملحدًا، نور الدِّ



 ظاهرة األطروحات الجديدة 
وضرورة الّتمحيص

يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

ص:
َ

الملّخ
األطروحات  يف  بالّتجديد  يسمى  ما  مسألة  إىل  بحثه  يف  الكاتب  تعّرض 

نقاط: ثالث  يف  وذلك  والفكرّية،  ينية  الدِّ

وما  العلوم وتصصاهتا  مراحل  فيها  ذكر  الّتجديد،  األوىل: حتليل ظاهرة 
يرد من اخلداع ألصحاب الّتجديد حول هذه املراحل، واخللط بني فتح باب 

التخصص. وبني  العلم 

الّثانية: تعّرض إىل بعض صفات وسامت أصحاب الّتجديد حتى يعرفهم 
النّاس.

الّثالثة: بنّي كيفّية الّتعاطي مع هذه الّظاهرة ومعاجلتها.



184
ورة الّ محيا  وحاض الجديدة وضر ظاهتة األ ر

 العدد السبعون - السنة الثامنة عشرة / ربيع الثاني ١443 هـ  - نوفمرب ٢٠٢١م

المقّدمة
َوإِنَّ  َأْفَضُلَها  اأْلُُموِر  َعَواِزَم  قال: »إِنَّ  أّنه   gاملؤمنني أمري  ورد عن سّيدنا وموالنا 

اُرَها«))).  رِشَ ا  حُمِْدَثاهِتَ

مع انفتاح األبحاث العلمّية عىل عوام النّاس عرب الفضاء اإللكرتويّن، وإتاحة الفرصة 
إىل اجلميع -من دون رقابة، أو ضوابط- لالّطالع عىل كّل ما يدور يف الوسط العلمّي، 
اجلميع،  من  ضّده  أو  معه  املعارضة  أو  باملوافقة  النّظر  وإبداء  الّتعليق  من  والتمّكن  بل 
نشأت عّدة ظواهر سلبّية، صارت ترضب يف أخطر جانٍب إنسايٍن، وذلك بالّتأثري الّسلبّي 
عىل عقائد النّاس، وبالّتايل عىل أخالقياهتم، وسلوكّياهِتم العاّمة، ولعّل من أخطِر تلك 
الّظواهر: ظاهرة أطروحات الّتجديد، والتي ُيرّوج إليها عىل نحٍو اهلوس املتسارع، ومن 
ِقبل شخصيات متعّددة، جتمعها قواسم مشرتكة، تقّرب القوَل بأّن مشاريعهم الّتجديدّية 
هذه ما هي إاّل مشاريع هدٍم شخصّية، تتلّبس بلباٍس مّلاٍع بّراق جّذاب، بحّجة اإلرشاك 

يف الّتفكري والّتنوير، وهذا ما نريُد أن نقف عليه عرب ثالث نقاط:

النّقطة األوىل: يف حتليل هذه الّظاهرة.

والّثانية: يف بعض سامت املناهج الّتجديدّية املنفلتة.

والّثالثة: يف كيفية الّتعامل مع هذه الّظاهرة، ونستعرض فيها أهّم ما ينبغي الّتعامل به 
مع هذه الّظاهرة من أجل املحافظة عىل العقول والنّفوس من الّتأّثر الّسلبّي هبا، وذلك 

.iعىل هدي النّصوص الواردة عن أهل بيت العصمة

وحات الّتجديد الّنقطة األولى: تحليل ظاهرة أطر
ويمكن حتليل هذه الّظاهرة عرب مقّدمات:

أّوالً: إّن احلركة العلمّية املعتِمدة عىل النّقض واإلبرام، وأبحاث الّتحقيق املستنِدة إىل 
))) هنج البالغة ص: ٢0٢.
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يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

املتواصل يف كّل األفكار، هي حركٌة وأبحاٌث ونقاٌش  العلمي  األخذ والّرد، والنّقاش 
مستمر غري متوّقف، وهو ما يسّمى عندنا بحركة االجتهاد، ومن املعروف املسّلم عندنا 
أّن باب االجتهاد مفتوح غري مغلق -كام أغلقه غرينا-؛ ذلك أّنه ال وجه إلغالقه، فكّل 
مبنّي  فإّنه  املعتمدة-  االجتهاد  موازين  -بتفعيل  العلامء  أحُد  إليه  يتوّصل  علمٍي  رأٍي 
عىل الّدليل، وهذا الّدليل إّما أن يكون صحيحًا أو خاطئًا، ومع افرتاض عدم العصمة 
األّدلة  النّظر يف هذه  أّدلتِها، ومع  النّظر يف  دون  باآلراء  للتعّبد  يدعو  فال وجه صحيح 
تبدأ حركة النّقاش واالجتهاد، فإْن كاَن ثّمة حقٍّ وصالحيٍة لألّولنِي للمناقشة العلمّية، 

والنّظر يف األدّلة، فغريهم يمتلك هذا احلّق بال شّك.

املعرفة،  أدوات  متييز  من  ابتداًء  يشء،  كّل  يشمل  واسٌع  احلركة  هذه  نطاق  ثانيًا: 
وحتديد الّرؤية الكونّية، والوقوف عىل املستندات الفلسفّية لفهم الوجود، مرورًا بأصول 
فقٍه عبادّي،  الّرؤى، من  النّاجتة عن تلك  الّتفاصيل  بأدّق  املعتقدات وفروعها، وانتهاًء 
تتحّرك  التي  فالّتنظريات  وجمتمعّية،  نفسّية  وسلوكّيات  وسنن،  وآداب،  ومعاميّل، 
احلمراء  اخلطوط  يف  حتى  استثناء،  دون  من  يشٍء  كّل  تطال  العلمّي  النّقاش  ساحة  يف 
الكريم، من أجل أن تكون  القرآن  إليه  الذي أّسس  املنهج  تتعّلق باالعتقاد، وهو  التي 
املعتقدات التي يبني عىل أساسها اإلنسان حياته الّدنيوّية واألخروّية مرتكزة عىل قناعات 
َما  َذلَِك 

َ
تعاىل: ﴿َوك قال  األعمى،  واالّتباع  الّتقليد  مأخوذة عن  ظنّية  يقينّية، ال  علمية 

ٍة َوإِنَّا َعَ  مَّ
ُ
وَها إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعَ أ

ُ
اَل ُمْتَف

َ
 ق

َّ
ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِل

َ
ْبلَِك ِف ق

َ
َنا ِمْن ق

ْ
ْرَسل

َ
أ

وا إِنَّا بَِما 
ُ
ال

َ
ْيِه آبَاَءُكْم ق

َ
ا وََجْدُتْم َعل ْهَدى ِممَّ

َ
ْو ِجْئُتُكْم بِأ

َ
َول

َ
اَل أ

َ
ارِِهْم ُمْقَتُدوَن * ق

َ
آث

.(٢-٢٤3 الزخرف  َكفُِروَن﴾)سورة  بِِه  ُتْم 
ْ
ْرِسل

ُ
أ

ثالث  إىل  تصنّف  أن  يمكن  العلمّية  الّساحة  يف  تدور  التي  األبحاث  طبيعة  ثالثًا: 
العمق: بحسب  عاّمة  مراحل 
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هذا  يف  املطالب  أسِس  عن  فيها  ُيتكّلم  التي  وهي  البدائّية:  املرحلة  األوىل:  املرحلة 
للعلم. األولّية  املصطلحات  فيها  وُتَبنّي  ذاك،  أو  املجال 

الّثانية: املرحلة الوسطى: واملقصود منها هو ما يعرّب عن اخلطوات الاّلحقة  املرحلة 
العلم أو  التوّسعات األوىل ملطالب  لالّطالع عىل أساسّيات العلوم، فيتّم االّطالع عىل 
الفّن، ويشء ممّا يليها، بحيث تكون اخلارطة العاّمة للعلم -بأهّم مطالبه ومسائله، وما 

أضيف إليها من نقاشات تراكمية خمتلفة- حمّصلة يف ذهن املّطِلع.

املرحلة الّثالثة: املرحلة الّتخصصّية: وهي املرحلة التي يتّم الوقوف فيها عىل هنايات 
اآلراء يف العلم، والنّقاشات فيها تطال الّذروة، وعادًة ما تكون معتمدة عىل اشتباكات 

مسائل عديدة من مجلة من العلوم املختلفة، بنحٍو ميلٍء بالّتعقيِد والّصعوبات العلمّية.

رابعًا: لكّل مرحلة من هذه املراحل فئة، فيمكن القول:

البدائّية للعلوم: هي املرحلة مفتوحة نوعًا ما للجميع، خصوصًا فيام يتعّلق  املرحلة 
النّاس  يمّس حياة  ممّا  بالعقائد، والفقه، واألخالق، واالجتامع، والّسياسة، وغري ذلك 
بنحٍو مبارٍش، أّما العلوم األخرى التي يكون فيها يشٌء من الّتعقيد الّتخصيّص حتى يف 
بدايتها -كالفلسفة، والعرفان، والّرجال، والّطب- فإهّنا مفتوحة للجميع أيضًا، ولكّن 
درجة الولوج فيها ستكون بنحٍو أصعب بطبيعة احلال، بل قد حيتاج بعضها إىل دراسة؛ 
الذي ال يسوغ  العرفان،  الّرتبة، كعلم  الّسابقة هلا يف  العلوم  كوُنه معتمدًا عىل مجلة من 

ألحٍد أن يلَج فيه إاّل بعد دورات متعّددة من علم املنطق، واألصول، والفلسفة.

يمتلكون من  ما  بقدِر  الّرأي  مناقشة  املثّقفني، يسوغ هلم  الّثانية: هي مرحلة  املرحلة 
ثقافة يف هذه العلوم، وهم أقرب إىل التعّلم منهم إىل تكوين القناعة الّتاّمة، فال حيّق هلم 

الّتام، وحيّق هلم النّقاش هبدِف االّطالع والّتعّلم. إبداء الّرأي 

املرحلة الّثالثة: هي مرحلة املختّصني، وكّل علم بحسبه، وهي مرحلة إبداء الّرأي، 
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يقابلها  ما  ونقِض  عنها،  والّدفاع  لآلخرين،  وتصديرها  بل  النّهائية،  القناعة  وتكوين 
العلمّية. باألدّلة 

األعىل  املرتبة  إىل  يقفزوا  أن  الّدنيا  املرتبة  ألصحاب  يسوغ  ال  أّنه  الواضح  ومن 
ليقتحموا نقاشاهتا باألخذ والّرد؛ ذلك ألهّنم يفتقدون أدواهتا، وفاقد الّشء ال ُيعطيه، 
وهذه املسألة وجدانّية وعقالئّية، جرت عليها سرية العقالء يف كّل العلوم دون استثناء.

خامسًا: الّتجديد يف اآلراء العلمية عىل نحوين: إّما أن يكون مفرزًا طبيعّيًا لألذواق 
د، جيعله يتّمرد عىل  العلمّية املختلفة، وإّما أن يكون مطلوبًا لذاتِه، بأن يكوَن هدفًا للمجدِّ
كّل رأٍي أصيٍل من أجل إثبات الّذات عرب ذلك، باسم االنفتاح، واالجتهاد، واخلروج 
عن ساحة الّتقليد والّتخّلف والّتلّقي، والّتجديد من أجل الّتجديد ليس منهجًا عقالئّيًا؛ 
الّرأي بقدر ما  إّن ما تتمحور حوله قيمة مسائل العلوم هو: طلب احلّق، وقيمة  حيث 

يمتلك من األحقية، وإال فليس بشء، جديدًا كان أم قدياًم.

سادسًا: وهو ما نصل به إىل أساس املشكلة فيام أسميناه بظاهرة الّتجديد، وحاصله: 
إّن املشكلة ليست يف فتح حركة النّقاش العلمّي، وال يف أّن هذا النّقاش يطال فعاًل كّل 
العلوم، وليست يف أصل  واملثّقفني عىل  العواّم  انفتاح  املشكلة يف أصل  يشء، وليست 

إتيان بعض املنّظرين باآلراء اجلديدة، بل املشكلة تتمحور حول أمرين:

النّظر عن  انفتاح اجلميع عىل كّل املطالب، يف كّل العلوم بغض  األمر األّول: حول 
ينفتح ويتدّخل ويناقش يف  العاّمّي  املنفتِح عليها، فرتى  تناسب هذه املطالب عمقًا مع 
لنفسه  جيعل  كذلك  املثّقف  وترى  أيضًا،  والّتخصصية  بل  الوسطى،  املرحلة  مطالب 
الّتخصصّية، ومع عدم امتالك هَذين  الّتاّم الواسع يف مطالب املرحلة  الّتدخل  احلّق يف 
أنفسنا  نرى  العلمّية األعمق،  الّساحة  يدور يف  ما  ملناقشة  لة هلام  املؤهِّ العلمّية  لألدوات 
أمام دّوامة من الّتشويش واهلرج واملرج، يضيع فيه احلّق وسط جلبة الباطل، ويلتبس فيه 
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األمر عىل املشارك يف هذه الفوىض وعىل غري املشارك حتى؛ ألّن هذه احلركة بمقاطعها 
الفضول  وغريزة  استثناء،  دون  واهلواتف  البيوت  تقتحم  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 

وحّب االستطالع تدعو اجلميع لفتحها واالّطالع عليها دون مرشد أو موّجه.

من  الّتجديد  منهج  اجلديدة  األطروحات  أصحاب  بعض  تبنّي  حول  الّثاين:  األمر 
ينية واملعرفّية،  أجل الّتجديد، ولو كان ذلك بكس كّل الّثوابت واملسّلامت العقالئّية والدِّ
قراءات شاّذة  املعصومني، ونتاج ذلك:  بأقوال غري  أهّنا تّلف، وتعّبٌد  وتصويرها عىل 

متتالّية، وتسفيه بأفهام العلامء التي امتّدت عىل مدى عصور بأدّلتها املتينة.

هاتان مها املشكلتان األساسّيتان املحيطتان بظاهرة الّتجديد، ومها باملجموع تنتجان 
والنّقض  الّتجديد  منهج  فأصحاُب  العلمّية،  للحركة  وهّدامة  خّداعة  تكاملّية  صورة 
من أجل الّتجديد، يتكاثرون ويقتاتون عىل من يتلّقى أطروحاهتم، ومن يطّبل هلا بدون 
متحيص من املتقّحمني للّشبهات، والّداخلني يف الّساحات العلمّية دون علم أو هدى 

أو كتاب منري.

أهّم سامت  بيان بعض  إىل  البحث  الّتحليل، يصُل  املشكلة هبذا  اّتضح أساس  وإذا 
املنفلتة. الّتجديدية  املناهج 

انية: بعض سمات المناهج الّتجديدّية المنفلتة
ّ
الّنقطة الث

حني نقُف عىل دعوات الّتجديد، واألطروحات الّشاذة، نلحُظ اختالف أشخاصها 
يف املنتميات، واألهداف، والّطبائع، إاّل أّن هناك مجلًة من املشرتكات التي جتمع بعض 

هذه األطروحات من النّاحية املنهجية، ُأمجِلها -بحسب الّتتبع- يف عرش سامت:

الّسمة األوىل: الرّضب الّدائم يف املسّلامت الفقهّية، واملشهورات الفكرّية، والّثوابت 
خالل  من  وذلك  األخالقّية،  والّتواضعات  ينّية،  الدِّ والّشعائر  واألعراف  االعتقادّية، 
والظنّية  اليقينّية  املعرفة  أدوات  بكس  هدمها  وحماولة  ذلك،  كّل  يف  املستمر  الّتشكيك 
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والّشهرة،  والّسرية،  والّتسامل،  واإلمجاع،  كالّتواتر،  ودينّيًا،  وعقالئّيًا  إنسانّيًا  املتعارفة 
والّظواهر، واجتامع القرائن، ونقوالت الّثقات، بل حّتى يف املحسوسات والوجدانّيات، 

أيضًا، وغري ذلك. الفطرّية  وربام األمور 

ويرى  وتضارهبا،  اختالفها  رغم  واألديان  املذاهب  بكّل  التعّبد  يسّوغ  فعقائديًا: 
 ،iإمكانية أن تكون مجيعها حقًا ُمنجيًا، ويشّكك يف كثرٍي من لوازم العصمة لألئّمة
يف  ويرضب  الربزخ،  وعامل  املوت  لعامل  جديدًا  حتلياًل  ويقّدم  الّرجعة،  عقيدة  وينفي 

شخص. ال  فكرة  أهّنا  عىل  وُيأّوهلا  املهدوّية، 

وفقهّيًا: يشّكك يف ثبوت اخلمس، وحدود احلجاب، وتقسيم اإلرث، ويقّدم قيودًا 
جديدة لصالة املسافر مثاًل.

لدور  العاّم  ينّي  الدِّ الفهم  احلّق، ويرضب يف  ونسبّية  القراءات،  تعّدد  يرى  وفكرّيًا: 
ل -حتّكاًم- الكثري ممّا جاء يف النّّص الّدينّي يف املرأة، والّرّق، ويف األطروحة  املرأة، ويؤوِّ
ينّية التي تشّكل منظومة معرفّية عاّمة لفهم اإلسالم كحركة حياة، ويتوّقُف يف الكثري  الدِّ
من املسّلامت الّشعائرّية، كالبكاء عىل اإلمام احلسنيg، وربط العاطفة بقضيتِه اخلالدة.

وأخالقّيًا: يشّكك يف قيمة احلجاب، والِعّفة، ويصّورها عىل أهّنا ذوق ُمبتَدع إنسايّن 
عريّف ال إهلّي، ويسّفه يف قيمة الّزهد، واملواساة.

وعلم  العلوّي،  والّزهد  املحمدّية،  األخالق  مسّلامت  يف  يشّكك  وتارخيّيًا: 
 ،iاملعصومني قتل  يف  الّطغاة  من  العديد  مسؤولّية  وينفي  وكراماهتم،   ،i األئّمة
ويستهزئ -تّسعًا- بكثرٍي من روايات املواقف احلسينّية املتعّلقة بقضية كربالء، وينفيها، 
ين، دون تثّبت، أو رجوع  ويوحي أهّنا من رسد اخليال، وذلك بغرض املتاجرة باسم الدِّ
إىل املصادر لتبنّي احلال، والّتفريق بني املناهج، ويشّكك يف قدسّية بعض البقاع املقّدسة، 
وحياول إثبات بعض القصص القرآين عىل أّنه ترميز، وأحداث خمرتعة ال واقع هلا، وغري 

الكثري. ذلك 
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ويف اجلملة، فإّن هذا املنهج شغله الّتشكيك والرّضب يف املسّلامت، يبدأ بمسلَّمة، ثّم 
ال تسلم منه مسلَّمة.

االّتزان، ورسعة االنفعال، والغضب، ممّا يشري إىل وجود خلل  الّثانية: عدم  الّسمة 
يثورون رسيعًا،  املنهج، فتجدهم  النّفيّس واألخالقّي ألصحاب هذا  امليزان  اعتدال  يف 
يعودون  ما  ثّم رسعان  الّضغوطات،  أمام  آرائهم  من  ويغرّيون  ويتوّترون،  ويغضبون، 
املتّسعة،  االنفعالّية  اآلراء  من  حزمة  جتد  بل  معرفّيًا،  ثباتًا  جتد  فال  جرأًة،  أكثر  بنحٍو 

واخلارجّية. النّفسّية  الّظروف  حسب  واملتبّدلة 

ْمت..«)))،  والصَّ ْلَم  واحْلِ اْلِعْلَم  َعاَلَماٍت  َثاَلَث  لِْلَعامِلِ  إِنَّ   ..«  :gاألمري عن  جاء 
احللم«)٢). ُيقاِرنه  حّتى  العلُم  ُيثِمر  »لن   :g وعنه

الّسمة الّثالثة: كثرٌي من أصحاب هذا املنهج ال يلتزمون عادًة بام ينادون به من الفكر 
وشخصنة،  مظلومّية،  إىل  تتحّول  به  يأتون  ما  لنقد  حماولة  فأّي  املنفتح،  والنّقد  احلّر، 

بمكيالني. الكيل  سياسة  فهي  العلمّية،  املناقشة  عن  وحرف 

عن أمري املؤمننيg: »كفى بالعامِل جهاًل أن ينايف علُمه عمَله«)3).

الّسمة الّرابعة: قّلة احرتام اآلخر، والّتسفيه به، حتى مل يسلم األموات من هذا النَّفس 
البغيض، هذا مع غرور، وتضّخم يف الّذات، وحّب األنا، والّدعوة إىل النّْفس، والتبّجح 
اآلخرين،  جهود  بنسف  دائاًم  مقرونًا  ذلك  يكون  بحيث  بالفهم،  والتشّدق  بالنّتاج، 

والّتصغري من فهمهم، ونتاجهم.

ى َعىَل َمْن  اِهِل َأْن َيْظلَِم َمْن َخاَلَطُه، وَيَتَعدَّ جاء عن النّبّي األعظمe: »..ِصَفُة اجْلَ

))) الكايف، الشيخ الكلينّي، ج) ص37.
)٢) غرر احلكم ودرر الكلم، اآلمدّي، ص 55٢.
)3) غرر احلكم ودرر الكلم، اآلمدّي، ص 55٢.
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ُهَو ُدوَنُه، وَيَتَطاَوَل َعىَل َمْن ُهَو َفْوَقُه، َكاَلُمُه بَِغْيِ َتَدبُّر..«)))، وعنهe: »َمْن َقاَل َأَنا َعاملٌِ 
بِنَْفِسَك،  ْعَجاَب  اَك واإلِْ َوإِيَّ أّنه قال لألشرت: »..   gَفُهَو َجاِهل«)٢)، وورد عن األمري
َنْفِسِه  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص  َأْوَثِق  ِمْن  َذلَِك  َفإِنَّ  ْطَراِء؛  اإْلِ وُحبِّ  ِمنَْها،  ُيْعِجُبَك  باَِم  والثَِّقَة 
النَّقيصة«)٤)،  يظهر  »العجُب   :gوعنه امْلُْحِسننِي..«)3)،  إِْحَساِن  ِمْن  َيُكوُن  َما  لَِيْمَحَق 
ه  اِد َعْقلِه«)5)، وعنهg: »اهّتموا عقوَلكم، فإنَّ وعنهg: »ُعْجُب امْلَْرِء بِنَْفِسِه َأَحُد ُحسَّ
جل عىل نفسه برهان رزانة عقله،  من الثِّقة هبا يكون اخلطاء«)6)، وعنهg: »إزراء الرَّ
وعنوان وفور فضله«)7) ،وعنه g:»إِْعَجاُب امْلَْرِء بِنَْفِسِه ُبْرَهاُن َنْقِصِه وُعنَْواُن َضْعِف 
 :g وعنه والعيوب«)9)،  وءات  السَّ تظهر  النَّفس  عن  ضا  »بالرِّ  :gوعنه َعْقلِه«)٨)، 
اِهَل َمْن َعدَّ َنْفَسُه باَِم َجِهَل ِمْن َمْعِرَفِة اْلِعْلِم َعاملًِا وبَِرْأيِِه ُمْكَتِفيًا، َفاَم َيَزاُل لِْلُعَلاَمِء  »إِنَّ اجْلَ
ُمَباِعدًا، وَعَلْيِهُم َزاِريًا، وملَِْن َخاَلَفُه ُمَطِّئًا، وملَِا مَلْ َيْعِرْف ِمَن اأْلُُموِر ُمَضلِّاًل، َفإَِذا َوَرَد َعَلْيِه 
َب بِِه، وَقاَل بَِجَهاَلتِِه َما َأْعِرُف َهَذا، وَما َأَراُه َكاَن، وَما  ِمَن اأْلُُموِر َما مَلْ َيْعِرْفُه َأْنَكَرُه، وَكذَّ
َيَرى  باَِم  َينَْفكُّ  َفاَم  بَِجَهاَلتِِه،  َمْعِرَفتِِه  ِة  وِقلَّ بَِرْأيِِه،  لِثَِقتِِه  وَذلَِك  َكاَن،  وَأنَّى  َيُكوَن،  َأْن  َأُظنُّ 
ًا،  ُمَتَحيِّ َهاَلِة  اجْلَ ُمنْكِرًا، ويِف  ُمْسَتِفيدًا، ولِْلَحقِّ  لِْلَجْهِل  َيْعِرُف  اَل  َّا  مِم َرْأَيُه  َعَلْيِه  َيْلَتبُِس  َّا  مِم
ْهِل َأْن ُتْعَجَب بِِعْلِمك«))))،  وَعْن َطَلِب اْلِعْلِم ُمْسَتْكرِبًا«)0))، وعنهg: »..َحْسُبَك ِمَن اجْلَ

))) حتف العقول عن آل الرسولe، ابن شعبة احلّرايّن، ص ٢9.
)٢) منية املريد، الّشهيد الّثاين، ص 37).

)3) هنج البالغة، الرّشيف الّريّض، ص ٤٤٤-٤٤5.
)٤) غرر احلكم ودرر الكلم، اآلمدّي، ص 53.

)5) هنج البالغة، الرّشيف الّريّض، ص 507.
)6) غرر احلكم ودرر الكلم، اآلمدّي، ص 5٨).

)7) املصدر نفسه، ص ٢)).
)٨)املصدر نفسه، ص 30٨.

)9) املصدر نفسه، ص 306.
)0)) حتف العقول عن آل الرسولe، ابن شعبة احلّرايّن، ص 73-7٤.

)))) األمايل، الّشيخ الّطويّس، ص 56.
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وعنه g: »رشُّ آفاِت العقل الكرِب«))).

اْلُعْجب«)٢)، وعنهg: »َمْن  ِمَن  َأرَضُّ  َجْهَل  الّصادقg: »..اَل  إمامنا  وورد عن 
َداَوْيُت  َقاَل:   gَمْرَيَم اْبَن  بَِرْأيِِه َهَلَك، وإِنَّ ِعيَسى  ُأْعِجَب  بِنَْفِسِه َهَلَك، وَمْن  ُأْعِجَب 
ُت امْلَْوَتى َفَأْحَيْيُتُهْم  امْلَْرَض َفَشَفْيُتُهْم بِإِْذِن اهللِ، وَأْبَرْأُت اأْلَْكَمَه واأْلَْبَرَص بِإِْذِن اهللِ، وَعاجَلْ
َق َفَلْم َأْقِدْر َعىَل إِْصاَلِحِه، َفِقيَل: َيا ُروَح اهللِ، وَما اأْلَْحَُق؟ َقاَل:  ُت اأْلَْحَ بِإِْذِن اهللِ، وَعاجَلْ
ُه لِنَْفِسِه، واَل  قَّ ُكلَّ ُه َلُه اَل َعَلْيِه، وُيوِجُب احْلَ امْلُْعَجُب بَِرْأيِِه وَنْفِسِه، الَِّذي َيَرى اْلَفْضَل ُكلَّ
ُق الَِّذي اَل ِحيَلَة يِف ُمَداَواتِه«)3)، وجاء عنهg: »..َمْن الَ  ُيوِجُب َعَلْيَها َحّقًا، َفَذاَك اأْلَْحَ
َسُد، واْلُعْجُب،  يِن احْلَ َيْعِرْف أِلََحٍد اْلَفْضَل َفُهَو امْلُْعَجُب بَِرْأيِه ..«)٤)، وعنهg: »آَفُة الدِّ
ُمْبَتِدٌع  َفُهَو  ِمنُْه  َأْعَلُم  ُهَو  َمْن  َنْفِسِه وفِيِهْم  إىَِل  النَّاَس  َدَعا  واْلَفْخر«)5)، وعنهg: »نَمْن 

َضاّلٌ«)6).

الّسمة اخلامسة: الرّتكيز عىل األشخاص ال عىل األفكار، وذلك عرب الّتمويه بالّتأسيس 
 i إىل مقولة: »انظر إىل ما قيل، ال إىل من قال«)7)، فرغم كون هذه املقولة الواردة عنهم
حّوهلا  فقد  معصومني-،  غري  داموا  -ما  بالّرجال  الّتأّثر  دون  األفكار  حماكمة  إىل  تدعو 
الّرأي  طرح  مع  فتجده  املؤّثرين،  األشخاص  الستهداف  أداة  إىل  املنهج  هذا  أصحاُب 
البديل اجلديد، ُيناقش الّرأي اآلخر بربطه بفالن وفالن، مع رضٍب يف هنجهم الفكرّي، 
أجل  من  إاّل  علمّيًا  ذلك  إىل  احلاجة  دون  الّسيايّس،  أو  العقائدّي،  أو  االجتامعّي،  أو 

))) غرر احلكم ودرر الكلم ،اآلمدي، ص ٢)٤.
)٢) الكايف، الّشيخ الكلينّي، ج٨ ،ص٢٤٤.

)3) االختصاص، الّشيخ املفيد، ص)٢٢.
)٤) الكايف، الشيخ الكلينّي، ج٨ ،ص٢٤3.

)5) املصدر نفسه، ج٢، ص307
)6) حتف العقول عن آل الرسولe، ابن شعبة احلّرايّن، ص 375.

)7) رسائل الّشهيد الّثاين، ج)، ص٨.
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يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

إقناع املستمع هبذه الّطريقة املبتذلة غري النّظيفة، ومع طرح الّرأي اجلديد، ُيربط اإلبداع 
تكون  ما  عادة  والتي  له،  والنّفسّية  العقلّية  امليزات  إىل  واإلشارة  املتكّلم،  بشخِص  فيه 
موهومة، أو مبالغًا فيها، والنّتيجة املتوخاة من هذه الّطريقة هي كس ارتباط النّاس بأّي 
هذا  صاحب  بنفس  فقط  واحد  ارتباط  إىل  وحتويله  مؤّثرة،  دينّية  شخصّية  وبأّي  عامل، 

الّدين. النّفس، ال إىل  املنهج، فهي دعوة إىل 

اّدعاء املظلوّمية الّشخصّية أو الفكرّية، وذلك من أجل استعطاف  الّسادسة:  الّسمة 
الّتقليد،  عىل  والّتمّرد  الّصندوق،  خارج  والّتفكري  احلّر،  الفكر  بأّن  وإقناعه  املتلّقي، 
وتصحيح مسار الّتخّلف، هو املحاَرب أساسًا، وأّن هناك غرضًا هلؤالء النّّقاد يستهدف 
عنهم،  الوجاهة  بساط  ويسحب  نواياهم،  يفضح  املنهج  هذا  ألّن  والّشخص؛  املنهج، 
البيتi، وكّل يشء، من  د مظلومّية فالن، والقرآن، واإلنسان، واملرأة، وأهل  فرُتدَّ

الغرض. هذا  أجل 

الّسمة الّسابعة: مجع الّشاذ والغريب، وكثرة االّدعاءات، ثّم نسبة هذه الّشواذ إىل مجٍع 
من الُعلامء تفيفًا لضغط رّدات الفعل، واحلال أّننا ذكرنا أّن اآلراء الّشاذة موجودة لدى 
كّل العلامء، إاّل أهّنا يف املستوى الّطبيعّي، وأّن املشكلة هي يف مجع هذا الّشاذ كّله، والّزيادة 

عليه، واعتامد الّشذوذ املعريّف كمنهج قائم بذاته.

الّسمة الّثامنة: عدُم األمانة يف النّقل، ورسقة جهود اآلخرين، واّدعاؤها كذبًا.

الّسمة الّتاسعة: اجلدل، واملراء، والنّقاشات العقيمة املليئة باملشاحنات، واالهّتامات، 
واالستهزاء، والّتسفيه، والّتعمية، وحرف املسار، والّتلميحات.

البكاء، ال يامزح، وال  حك، كثي  النّبّيe: »ينبغي للعامل أن يكون قليل الضَّ عن 
، وإن صمت صمت عن الباطل،  يصاخب، وال يامري، وال جيادل، إن تكلَّم تكلَّم بحقٍّ
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وإن دخل دخل برفق، وإن خرج خرج بحلم«))).

الّسمة العارشة: حماوالت اجلذب املتتالية عرب االعتامد عىل عنرص الّتشويق، والّصدمة، 
واإلحياءات، وطرح جزء احلقيقة.

ومع مالحظة هذه الّسامت العرش، نستطيع أن نمّيز حقيقة هذه الّدعوات الّتجديدّية 
أهداف  من  الّدعوات  هذه  أصحاُب  ُيعلنه  فام  املعَلن،  ظاهرها  عن  وفصلها  املنفلتة، 
املثقفني  وجذب  الّتقييم،  وإعادة  واالنفتاح،  الّتصحيح،  مثل:  بّراقة،  عناوين  يف  يتمّثل 
والفصل  مقبولة،  عرصّية  قراءة  بتقديم  اإلسالم  عن  والّدفاع  الّدائرة،  خارج  هم  ومن 
ين، وبني ما هو ذوٌق دينٌي، أو عرف جمتمعّي خُمتَلق، وغري ذلك، أّما  بني ما هو من الدِّ
األهداف احلقيقّية -بمالحظة الّسامت املتقّدمة يف الكثري من هذه األطروحات- فتتمّثل 
ين للتوّصل إىل مآرب اجتامعّية شخصّية. يف: األنانّية، والّدعوة إىل النّفس، وشخصنة الدِّ

هذا  مع  الّتعامل  ينبغي  كيف  يقول:  والذي  جدًا،  املهّم  ؤال  السٌّ إىل  ننتقل  هنا  ومن 
املشّوشة؟! الفكرّية  مفرزاته  ومع  املنهج، 

وحات الّتجديد الثة: كيفّية الّتعامل مع ّظاهرة أطر
ّ
الّنقطة الث

يمكن هنا تسجيل عّدة وصايا -عىل ضوء ما ورد عن أهل بيت العصمةi- حتّد 
من سعة هذه الّظاهرة، وتقي من حّدة التأّثر هبا، ومن ذلك:

أّوالً: حتّسس املؤرّشات والّسامت الّسابقة، وقياسها عىل هذه الّظواهر؛ للّتعّرف عىل 
والّظّن،  الّشّك،  نفسك  يف  يقدح  عّمن  ابتعْد  وبالّتايل  عدمه،  من  عليها  انطباقها  مدى 
والّشبهة، فإّن الّتصحيح أبدًا ال يكون عرب الّتجديد من أجل الّتجديد، وعرب زعزعة ما 
التي ُحفظ هبا بشّق  فيه، واألمانة  الصالح بكّل تضحياته، والّتدقيق  الّسلف  ُورث عن 
األنفس، واإلصالح الفكرّي ال يكون عرب قّلة الورع، والّتشكيك، نعم، الّشك إذا كان 

))) كنز العّمال، املّتقّي اهلندّي، ج0)، ص٢٤3.
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يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

العلمّية  القناعات  إجياد  الّتثّبت، ومن أجل  لليقني فهو ممدوح، وذلك من أجل  مقّدمة 
الّتجديد،  أجل  ومن  الّشّك،  أجل  من  الّشّك  أّما  الّدليل،  عىل  املبتنية  اليقينّية  الّراسخة 
ومن أجل تقديم قراءات مقنعة للذهنّية املعارصة، املتأّثرة بالّشوائب الفكرّية املستوردة 
والّدخيلة، فليس شّكًا علمّيًا، بل هو شكٌّ تدمريّي، ابحث عن اليقني، وال تبحث عن 

باليقني، وال تربط قيمتها بالّشك، وخمالفة اجلامعة. الّشّك، وِجد نفسك 

اْلَيِقني «)))، وعنهg: »شيئان مها مالك  ِصْدُق  يِن  الدِّ ورد عن األمريg: »َرْأُس 
اليقني«)3). ة  بقوَّ ين  الدِّ »ثبات  واليقني«)٢)، وقالg يف اخلرب:  دق،  الصِّ ين:  الدِّ

وقد وصف إمامنا العسكرّيg من يّدعي العلم -وهو ال شغل له إاّل إيقاع عوام 
الّسوء:  علامء  صفة  يف   gعنه جاء  فقد  خطرٍي،  بوصٍف  واحلرية-  الّشّك،  يف  الّشيعة 
ُْم  g وَأْصَحابِِه؛ َفإهِنَّ َسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ »َوُهْم َأرَضُّ َعىَل ُضَعَفاِء ِشيَعتِنَا ِمْن َجْيِش َيِزيَد َعىَل احْلُ
َعىَل  ْبَهَة  والشُّ كَّ  الشَّ ُيْدِخُلوَن   َ ْوء...  السَّ ُعَلاَمُء  َوَهُؤاَلِء  واأْلَْمَوال ..  اأْلَْرَواَح  َيْسُلُبوهَنُُم 

َفُيِضلُّوهَنُم ..«)٤). ِشيَعتِنَا،  ُضَعَفاِء 

املشاهدة،  وعدم  نرشها،  وعدم  هلا،  الرّتويج  بعدم  املقاطع،  مع  الّتفاعل  عدم  ثانيًا: 
اإلعجاب. وعدم  الّتعليق،  وعدم 

أمنًا  قلبه  اهللُ  مأل  له  بغضًا  بدعة  صاحب  عن  أعرض  »من   :eالنّبّي عن  جاء 
َيِقينًا  َقْلَبُه  اهللُ  َمأَلَ  َلُه  ُبْغضًا  بِْدَعٍة  َصاِحِب  َعْن  َأْعَرَض  »َمْن   :eوعنه وإيامنًا«)5)، 

))) عيون احلكم واملواعظ، الّليثّي الواسطّي، ص٢63.
)٢) حتف العقول عن آل الرسولe، ابن شعبة احلّرايّن، ص ٤)٤.

)3) املصدر نفسه، ص 33٤.
)٤) التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكرّيg، ص: )30.

)5) كنزالعّمال، املّتقّي اهلندّي، ج3 ،ص٨٢.
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َتَرْكَتُه  يَشْ ٍء  َفْقَد  َد  جَتِ َلْن  َفإِنََّك  ُيِريُبَك،  َما الَ  إىَِل  ُيِريُبَك  َما  وِرًضا«)))، وعنه e: »َدْع 
َمى ُيوِشُك َأْن  هللِ a«)٢)، وعنه e: »َدْع َما ُيِريُبَك إىَِل َما الَ ُيِريُبَك َفَمْن َرَعى َحْوَل احْلِ

فِيه «)3). َيَقَع 

وكذا ينبغي عدم دعم هذه املقاطع بنحو غري مبارش باالستعجال واحلديث حوهلا بال 
ضوابط، فال خري يف الّتّسع والعجلة يف التلّقي من دون حكمة وروّية.

َأَحد«)٤)،  َيْلِْك  مَلْ  َتَثبَُّتوا  النَّاَس  َأنَّ  وَلْو  اْلَعَجَلُة،  النَّاَس  َأْهَلَك  اَم  »إِنَّ  :eالنّبّي عن 
طٌِئ وإِْن َمَلك «)6)،  وعن األمريg: »اْلَعَجُل ُيوِجُب اْلِعَثار«)5)،وعنه g: »اْلَعُجوُل ُمْ

وعنهg: »امْلَُتَأينِّ ُمِصيٌب، وإِْن َهَلَك«)7).

ففيه  للباطل،  الرّتويج  عنوان  عليه  ينطبق  املذكورة  األنحاء  بأحد  الّتفاعل  إّن  ثّم 
مسؤولّية كبرية أمام اهلل تعاىل، وأمام املجتمع، خصوصًا لو وقع أحد النّاس يف براثن هذه 

انحرافه. إىل  وأّدت  ذهنه،  فاستحكمت يف  الّشبهات، 

ِمْن َحِديِث  َعَلْيُكْم  َوَرَد  َفاَم   ..« :eالنّبّي الّثقة، ورد عن  الّشبهة للعامِل  ثالثًا: رفع 
ْت ِمنُْه ُقُلوُبُكْم وَأْنَكْرمُتُوُه  ٍد ص َفاَلَنْت َلُه ُقُلوُبُكْم وَعَرْفُتُموُه َفاْقَبُلوُه، وَما اْشَمَأزَّ آِل حُمَمَّ
ُموُر  »األُْ  :gاألمري وعن  د..«)٨)،  حُمَمَّ آِل  ِمْن  اْلَعامِلِ  وإىَِل  ُسوِل  الرَّ وإىَِل  اهللِ  إىَِل  وُه  َفُردُّ
َفَرَدْدَتُه  َعَلْيَك  َأْشَكَل  َفاْجَتنِْبُه، وَأْمٌر  َغيُُّه  َلَك  َباَن  بِْعُه، وَأْمٌر  َفاتَّ ُرْشُدُه  َلَك  َباَن  َأْمٌر  َثاَلَثٌة؛ 

))) جمموعة وّرام، وّرام بن أيب فراس، ج٢، ص6)).
)٢) كنز الفوائد،الكراجكّي، ج)، ص: )35.

)3) جمموعة وّرام، وّرام بن أيب فراس، ج)، ص5٢.
)٤) املحاسن،أمحد بن حمّمد بن خالد الربقّي، ج)، ص: 5)٢.

)5) عيون احلكم واملواعظ، الّليثّي الواسطّي،ص39.
)6) املصدر نفسه، ص٢9.

)7) املصدر نفسه.
)٨) الكايف، الّشيخ الكلينّي،ج) ص)٤0
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يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

َعاملِِه «))). إىَِل 

واحلذر،  بالبصرية  والتحيّل  املنهج،  هذا  مفرزات  ملادة  الّسيع  القبول  عدم  رابعًا: 
وشبهات. غرائب  من  ُيطرح  ما  أمام  دائاًم  والّتوّقف  امُلعَلن،  وراء  ما  وقراءة 

ُقوا اْلبَِدَع واْلَزُموا امْلَْهَيَع،  ا ُسنٌَّة، َفاتَّ جاء عن األمريg: »َوَما ُأْحِدَثْت بِْدَعٌة إاِلَّ ُتِرَك هِبَ
َفاْحَتْط  ِدينَُك  اُرَها«)٢)، وعنهg: »َأُخوَك  رِشَ ا  حُمِْدَثاهِتَ وإِنَّ  َأْفَضُلَها،  اأْلُُموِر  َعَواِزَم  إِنَّ 

لِِدينَِك باَِم ِشْئَت«)3).

اَلِل َخْيٌ  ِة الضَّ وعنهg: »َأْمِسْك َعْن َطِريٍق إَِذا ِخْفَت َضاَلَلَتُه؛ َفإِنَّ اْلَكفَّ ِعنَْد َحْيَ
باَِم  َوِصّيًا-  بَِك  -وَكَفى  َحَسُن  َيا  »ُأوِصيَك   :g عنه  وورد  اأْلَْهَوال «)٤)،  ُرُكوِب  ِمْن 

ْبَهة«)5). الشُّ ِعنَْد  ْمِت  َ الصَّ  ...eبِِه َرُسوُل اهلل َأْوَصايِن 

وورد عن اإلمام الّصادقg: »ُينَْظُر إىَِل َما َكاَن ِمْن ِرَواَيتِِهْم َعنَّا يِف َذلَِك الَِّذي َحَكاَم 
اذُّ الَِّذي َلْيَس بَِمْشُهوٍر ِعنَْد  ُك الشَّ بِِه امْلُْجَمَع َعَلْيِه ِمْن َأْصَحابَِك َفُيْؤَخُذ بِِه ِمْن ُحْكِمنَا، وُيرْتَ
 ٌ ٌ ُرْشُدُه َفُيتََّبُع، وَأْمٌر َبنيِّ اَم اأْلُُموُر َثاَلَثٌة َأْمٌر َبنيِّ َأْصَحابَِك، َفإِنَّ امْلُْجَمَع َعَلْيِه اَل َرْيَب فِيِه، وإِنَّ
اهللeِ: َحاَلٌل  َرُسوُل  َقاَل  َرُسولِِه،  إىَِل اهللِ وإىَِل  ِعْلُمُه  ُيَردُّ  ُمْشكٌِل  َفُيْجَتنَُب، وَأْمٌر  َغيُُّه 
َماِت، وَمْن َأَخَذ  ُبَهاِت َنَجا ِمَن امْلَُحرَّ ، وُشُبَهاٌت َبنْيَ َذلَِك، َفَمْن َتَرَك الشُّ ٌ ، وَحَراٌم َبنيِّ ٌ َبنيِّ

َماِت، وَهَلَك ِمْن َحْيُث اَل َيْعَلم «)6). ُبَهاِت اْرَتَكَب امْلَُحرَّ بِالشُّ

َلَكِة، وَتْرُكَك  ْبَهِة َخْيٌ ِمَن ااِلْقتَِحاِم يِف اهْلَ وعن اإلمام الباقرg: »اْلُوُقوُف ِعنَْد الشُّ

))) حتف العقول عن آل الرسولe، ابن شعبة احلّرايّن، ص 0)٢
)٢) هنج البالغة، الرّشيف الّريّض، ص٢0٢

)3) األمايل، الّشيخ املفيد، ص٢٨3
)٤) هنج البالغة، الرّشيف الّريّض، ص39٢

)5) األمايل، الّشيخ املفيد، ص)٢٢
)6) الكايف، الّشيخ الكلينّي، ج)، ص 6٨
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ِصه «))). َحِديثًا مَلْ ُتْرَوُه َخْيٌ ِمْن ِرَواَيتَِك َحِديثًا مَلْ حُتْ

العلمّية  األخالق  اكتساب  وحماولة  الّصحيحة،  مظاّنه  من  بالعلم  الّتسّلح  خامسًا: 
مضمون،  بال  وشكٌل  هّدامة،  ثقافة  هي  ُخلٍق  إىل  تستند  ال  التي  الّثقافة  فإّن  والعملّية، 
والعلم الّصحيح -فضاًل عن اخلاطئ- حجاب ما مل ينفعل به القلب، ليتحّول إىل ُخلٍق 
فإّنه سيتحّول إىل صفات أخالقّية مذمومة، جتّر إىل سلوكّيات قبيحة، بعيدة عن  محيد، 

واحلكمة. واحللم،  الورع، 

وُجنَْدُه  ْهَل  واجْلَ وُجنَْدُه،  اْلَعْقَل  »اْعِرُفوا   :gالّصادق اإلمام  عن  الكايف:  يف  جاء 
 :gَِتُدوا«، َقاَل َساَمَعُة َفُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك اَل َنْعِرُف إاِّل َما َعّرْفَتنَا َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهلل هَتْ
وَحانِيِّنَي َعْن َيِمنِي اْلَعْرِش ِمْن ُنوِرِه،  ُل َخْلٍق ِمَن الرُّ »إِنَّ اهللَ َعزَّ وَجلَّ َخَلَق اْلَعْقَل، وُهَو َأوَّ
َفَقاَل َلُه: َأْدبِْر َفَأْدَبَر، ُثمَّ َقاَل َلُه: َأْقبِْل َفَأْقَبَل، َفَقاَل اهللُ َتَباَرَك وَتَعاىَل: َخَلْقُتَك َخْلقًا َعظِياًم، 
ْهَل ِمَن اْلَبْحِر اأْلَُجاِج ُظْلاَمنِّيًا، َفَقاَل َلُه: َأْدبِْر  ْمُتَك َعىَل َجِيِع َخْلِقي، َقاَل: ُثمَّ َخَلَق اجْلَ وَكرَّ
َت َفَلَعنَُه، ُثمَّ َجَعَل لِْلَعْقِل مَخَْسًة وَسْبِعنَي  َفَأْدَبَر، ُثمَّ َقاَل َلُه: َأْقبِْل َفَلْم ُيْقبِْل، َفَقاَل َلُه: اْسَتْكرَبْ
ْهُل: َيا  ْهُل َما َأْكَرَم اهللُ بِِه اْلَعْقَل وَما َأْعَطاُه َأْضَمَر َلُه اْلَعَداَوَة، َفَقاَل اجْلَ ُجنْدًا، َفَلامَّ َرَأى اجْلَ
نِْد  َة يِل بِِه، َفَأْعطِنِي ِمَن اجْلُ ُه واَل ُقوَّ ْيَتُه، وَأَنا ِضدُّ ْمَتُه وَقوَّ ، َهَذا َخْلٌق ِمْثيِل َخَلْقَتُه وَكرَّ َربِّ
َقاَل:  َرْحَتِي،  ِمْن  َأْخَرْجُتَك وُجنَْدَك  َذلَِك  َبْعَد  َعَصْيَت  َفإِْن  َنَعْم،  َفَقاَل:  َأْعَطْيَتُه،  َما  ِمْثَل 
ْبِعنَي  ْمَسِة والسَّ اخْلَ ِمَن  اْلَعْقَل  َأْعَطى  َّا  مِم َفَكاَن  ُجنْدًا،  مَخَْسًة وَسْبِعنَي  َفَأْعَطاُه  َرِضيُت،  َقْد 
ْهَل،  اجْلَ ُه  وِضدَّ واْلِعْلُم  ُحود..،  اجْلُ ُه  وِضدَّ والتَّْصِديُق  اْلُكْفَر،  ُه  وِضدَّ ياَمُن  واإْلِ  ِ نْد:..  اجْلُ
ُه  وِضدَّ ْفُق   والرِّ ْغَبَة،  الرَّ ُه  وِضدَّ ْهُد  والزُّ التََّهتَُّك،  َها  وِضدَّ ُة  واْلِعفَّ ْمَق،  احْلُ ُه  وِضدَّ واْلَفْهُم 
ْلُم  َع، واحْلِ َها التََّسُّ ، والتَُّؤَدُة وِضدَّ ُه اْلكرِْبَ ْرَأَة، والتََّواُضُع وِضدَّ ُه اجْلُ ْهَبُة وِضدَّ ْرَق، والرَّ اخْلُ
ُه  ُه ااِلْستِْكَباَر، والتَّْسلِيُم وِضدَّ َذَر، وااِلْستِْساَلُم وِضدَّ ُه اهْلَ ْمُت  وِضدَّ َفَه، َوالصَّ َها السَّ وِضدَّ
ُه  وِضدَّ ْدُق  َوالصِّ التََّطاُول ..،  ُه  وِضدَّ ُضوُع  واخْلُ  َ اْلَعَداَوة..،  َها  وِضدَّ ُة  وامْلََودَّ ك ..،  الشَّ

))) الكايف، الشّيخ الكلينّي، ج)، ص 50.
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يخ علّم أحمد الجفيرّي
ّ

الش

ْوب ..،  ُه الشَّ ْخاَلُص وِضدَّ َياَنَة، واإْلِ َها اخْلِ ُه اْلَباطَِل، واأْلََماَنُة وِضدَّ قُّ وِضدَّ اْلَكِذَب، واحْلَ
امْلُاَمَكَرَة،  َها  اْلَغْيِب وِضدَّ امْلَُكاَشَفَة، وَساَلَمُة  َها  ْنَكاَر، وامْلَُداَراُة وِضدَّ اإْلِ َها  وامْلَْعِرَفُة وِضدَّ

َياء..«))). الرِّ َها  ِقيَقُة وِضدَّ ْفَشاء..، واحْلَ اإْلِ ُه  واْلكِْتاَمُن وِضدَّ

َباُل َقْبَل َأْن َيُزوَل، وَمْن  وعنهg: »َمْن َعَرَف ِدينَُه ِمْن كَِتاِب اهللِ َعزَّ وَجلَّ َزاَلِت اجْلِ
َدَخَل يِف َأْمٍر بِْجَهُل َخَرَج ِمنُْه بَِجْهل ..«)٢).

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني، وصىل اهلل عىل حمّمد وآله الّطّيبني الّطاهرين.

))) الكايف، الّشيخ الكلينّي، ج)، ص)٢-٢٢.
)٢) بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، الّطربّي اآلميّل، ص٢9).





الّنداء والّصيحة.. وحدتهما وتغايرهما

يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

ص:
َ

الملّخ
بعد ذكره ملجمل عالمات الظهور املبارك، وما يدل عىل وقوع الغيبة الكربى 
وتكذيب كّل من يّدعي املهدوّية إاّل بتحّقق تلك العالمات، ذكر الكاتب يف 
مقالته ما يتعّلق بعالمَتني من عالمات الّظهور املقّدس، ومها الّصيحة والنّداء، 
واالختالف يف كوهنام عالمتان -كام ربام يتوهم ذلك- أو مها عالمة واحدة، 
مضمون  ذكر  مع  واحدة،  عالمة  كوهنام  عىل  الشواهد  من  جمموعة  ذكر  وقد 

النّداء والّصيحة.
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مقّدمة:
د النّبّي وآله.. حيم، وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ محن الرَّ بسم اهلل الرَّ

مانl عالمات، وقد  ة بن احلسن صاحب الزَّ بني يَدي الظُّهور املبارك للموىل احلجَّ
) أهناها املفيدS إىل قريٍب من مخسني عالمة، قال يف اإلرشاد: "قد جاءت األخبار )اآلثار

الت:  بذكر علماٍت لزمان قيام القامئ املهدّيl، وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودال
الّدنياوّي، وكسوف  فيايّن، وقتل احلسيّن، واختلف بين العّباس يف امللك  الّسُ وج  مفهنا: خر
العادات،  خلف  عىل  آخره  يف  القمر  وخسوف  رمضان،  شهر  من  صف  الّنِ يف  مس 

َ
الّش

وال إىل  الّزَ مس من عند 
َ

ق، وركود الّش وخسف بالبيداء، وخسف باملغرب، وخسف باملشر
ة بظهر الكوفة يف سبعني من  ، وطلوعها من املغرب، وقتل نفس زكّيَ وسط أوقات العصر
إقبال  كن واملقام ، وهدم سور )حائط مسجد( الكوفة، و احلني، وذبح رجل هامشّي بني الّرُ الّصَ
ول  امات، ونز

َ
كه للّش

ُّ
يّب مبصر ومتل وج اليمايّن، وظهور املغر رايات سود من ِقَبل خراسان، وخر

ق يضيء كما يضيء القمر مّث ينعطف  وم الّرملة، وطلوع جنم باملشر ول الّرُ يرة، ونز رك اجلز الّتُ
ق طوال،  ماء وتنتشر يف آفاقها ، ونار تظهر باملشر حىت يكاد يلتيق طرفاه، ومحرة تظهر يف الّسَ
عن  وجها  وخر البلد  كها 

ّ
ومتل أعّنهتا  العرب  وخلع  أيام،  سبعة  أو  أيام  ثلثة  اجلّوِ  يف  وتبىق 

ام، واختلف ثلثة رايات فيه، ودخول 
َ

سلطان العجم، وقتل أهل مصر أميرهم، وخراب الّش
ود خيل من قبل املغرب حىت  كندة إىل خراسان، وور ، ورايات  رايات قيس والعرب إىل مصر
ق حنوها ، وبثق يف الفرات حىت يدخل املاء  إقبال رايات سود من املشر تربط بفناء احليرة، و
وج اثين عشر من آل أيب طالب  هم يّدعي النبوة، وخر

ّ
كل كّذابا  وج ستني  أزّقة الكوفة، وخر

العّباس  بين  شيعة  من  القدر  عظمي  رجل  وج(  )وخر إحراق  و لنفسه،  اإلمامة  يّدعي  هم 
ّ
كل

يح سوداء  لم )بغداد(، وارتفاع ر ا ييل الكرخ مبدينة الّسَ مّمَ بني جلوالء وخانقني، وعقد اجلسر 
يع  كثير مهنا، وخوف يشمل أهل العراق، وموت ذر ، وزلزلة حىت ينخسف  ار هبا يف أَّول الهّنَ
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

يف غير أوانه حىت يأيت  مرات ، وجراد يظهر يف أوانه و
َ
فيه، ونقص من األنفس واألموال والّث

اس، واختلف صنفني من العجم، وسفك دماء  رعه الّنَ يع ملا يز ة ر
َّ
رع والغلت، وقل عىل الّزَ

وج العبيد عن طاعة ساداهتم وقتلهم موالهيم، ومسخ لقوم من أهل  كثيرة فيما بيهنم، وخر
ماء حىت  ادات، ونداء من الّسَ ، وغلبة العبيد عىل بلد الّسَ ير وا قردة وخناز الِبَدع حىت يصير
اس يف عني  ماء للّنَ  أهِل لغٍة بلغهتم، ووجه وصدر يظهران من الّسَ

ُّ
كل يسمعه أهل األرض 

ون،  ويتزاور فهيا  فيتعارفون  نيا 
ُ

الّد إىل  يرجعوا  حىت  القبور  من  ون  ينشر وأموات  مس، 
َ

الّش
ين مطرة تتصل فتحىي هبا األرض من بعد موهتا وتعرف بركاهتا،  مّثَ خيمت ذلك بأربع وعشر
 عاهة عن معتقدي احلّقِ من شيعة املهديl، فيعرفون عند ذلك 

ُّ
كل ول بعد ذلك  وتز

. ومن مجلة هذه األحداث  كما جاءت بذلك األخبار هون حنوه لنصرته،  ة، فيتوّجَ
ّ

ظهوره مبك
كرناها عىل حسب ما ثبت يف  ا ذ

َ
إمّن حمتومة، ومهنا مشرطة )مشترطة(، واهلل أعلم مبا يكون، و

إّياه نسأل التوفيق"))). هنا األثر املنقول، وباهلل نستعني، و األصول وتضّمَ

قبل   gظهوره اّدعى  من  ُيفتَضح  بحيث  حتمّي،  العالمات  تلكم  بعض  إنَّ  ثمَّ 
 gحصول تلكم العالمات، ففي صحيحة عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد اهلل
)من  يحة  والصَّ والّسفيايّن،  الياميّن،  حمتومات،  عالمات  مخس  القائم  قيام  »قبل  يقول: 

بالبيداء«)٢). واخلسف  الّزكّية،  النّفس  وقتل  الّسامء(، 

روى  فقد  واالفرتاء،  الكذب  تلك-  -واحلال  املزبور  املّدعي  عىل  ل  ُسجِّ وقد 
الّصدوق S يف اإلكامل -وكذا الّشيخS يف الغيبة- عن أيب حمّمد احلسن بن أمحد املكتِّب 
ّي -قّدس  يّفِ فهيا الّشيخ عيّل بن حمّمد الّسمر قال: "كنت مبدينة الّسلم يف الّسنة اليت تو

))) اإلرشاد، املفيد: 36٨- 370.
)٢) إكامل الدين وإمتام النّعمة: 650 )ب57، ح7(، عنه وعن غريه: بحار األنوار5٢: ٢0٤، ٢09- تاريخ 

اإلمام الّثاين عرش- ب٢5 )باب عالمات ظهورهg( ح3٤، ٤9.
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، ُنسخُته: »بسم اهلل الّرحن 
ً
اس توقيعا ُته قبل وفاته بأيام، فأخرج إىل الّنَ وحه-، َفحضْر اهلل ر

الّرحيم، يا عيّل بن حمّمد الّسمرّي: أعظم اهلل أجر إخوانك فيك؛ فإّنك ميِّت ما بينك وبني 
سّتة أّيام، فاجع أمرك، وال توِص إىل أحٍد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة 
الثَّانية )الّتاّمة(، فال ظهور إاّل بعد إذن اهللa، وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب، 
ادَّعى  فمن  أال  املشاهدة،  عي  يدَّ من  )لشيعتي(  شيعتي  وسيأيت  جورًا،  األرض  وامتالء 
ة إاّل  يحة فهو كاذب )كّذاب( مفرت، وال حول وال قوَّ املشاهدة قبل خروج الّسفيايّن والصَّ
ادس  كان اليوم الّسَ وقيع وخرجنا من عنده، فلما  باهلل العيّل العظيم«، قال: فنسخنا هذا الّتَ
ك من بعدك؟ فقال: هلل أمٌر هو بالغه. ومضى  عدنا إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له: من وصّيُ
للمكلَّف  عّية  الرشَّ الوظيفة  أنَّ  يقتيض  كلم مسع منه"))). وهو  آخر  ريض اهلل عنه، فهذا 
تصديق  إناطة  أنَّ  عىل  دعواه،  يف  تكذيبه  هي  العالمات  تظهر  ومّلا  الظُّهور  مّدعي  اجّتاه 
يحة وخروج الّسفيايّن ممّا حييل -بحسب املتفاهم العريّف- تّلفهام،  مّدعي املشاهدة بالصَّ

احبg وُيشاَهد ومّلا تسبقه العالمتان. بحيث يظهر الصَّ

واتصال  كثرهتا  مع   iاألمّئة كرها  ذ يت 
ّ
ال العلمات  "هذه  الغيبة:  يف  النُّعاميّن  قال 

كانوا  إذ  وكونا؛  جميهئا  بعد   
ّ

إال  lالقامئ يظهر   
ّ

أال موِجبة  واتفاقها  وتواترها  هبا  وايات  الّرِ
ل من أمر  ادقون، حىت أّنه قيل هلم: نرجو أن يكون ما نؤّمِ  مهنا وهم الّصَ

َ
وا أن ال بّد قد أخبر

مّثَ   منه. 
َ

بّد ال  ذي 
ّ
ال املحتوم  إّنه ملن  الّسفيايّن، فقالوا: بىل، واهلل  وال يكون قبله   g القامئ

كما  بعدها،  احلّق  ظهور  عىل  والبراهني  الّدالئل  أعظم  يت 
ّ
ال اخلمس  العلمات  كون  حّققوا 

كان؛   من 
ً
كائنا  فل هتابوا أن تكذبوه 

ً
ى لكم عّنا توقيتا و أبطلوا أمر التوقيت، وقالوا: من ر

ِ من اّدعى أو اّدعي له مرتبة القامئ 
ّ

واهد عىل بطلن أمر كل
َ

ت، وهذا من أعدل الّش فإّنا ال نوّقِ

))) إكامل الدين وإمتام النّعمة: 6)5 )ب٤5، ح٤٤(، الغيبة: 395 ح365، عنهام يف البحار)5: 360، )36 
ب6)، ح7.
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

ها شاهدة ببطلن دعوى من 
ّ
كل ومنزلته، وظهر قبل جميء هذه العلمات، ال سيما وأحواله 

عىل  والتمويه  الدين،  يف  بالزخارف  الدنيا  يطلب  مّمن  جيعلنا  ال  أن  اهلل  ونسأل  له،  عى 
َ

ُيّد
هبائه مبّنه  ضعفاء املرتدين، وال يسلبنا ما منحنا به من نور اهلدى وضيائه، ومجال احلّق و

وطوله"))).

داء:
ّ
يحة والَن الّصَ

يحة  الصَّ هي  االستفاضة  حدَّ  بالغًا  وايات  الرِّ يف  ذكرها  تكثَّر  اّلتي  العالمات  ومن 
الرشيف،  والتوقيع  حنظلة  ابن  صحيحة  م من  تقدَّ ما  ذلك  وايات يف  الرِّ ومن  والنِّداء، 
ومنها: ما عن ابن أيب يعفور قال: قال يل أبو عبد اهللg: »أمسك بيدك هالك الفاليّن، 
وخروج الّسفيايّن، وقتل النفس، وجيش اخلسف، والّصوت«، قلت: وما الّصوت؟ هو 

ُيعرف صاحب هذا األمر..«)٢). املنادي؟ قال: »نعم، وبه 

د بن الّصامت عن أيب عبد اهللg قال: قلت له: ما من عالمة بني  ومنها: ما عن حممَّ
يَدي هذا االمر؟ فقال: »بىل«، قلت: ما هي؟ قال: »هالك العبايّس، وخروج الّسفيايّن، 

وت من السامء..«)3). كّية، واخلسف بالبيداء، والصَّ وقتل النَّفس الزَّ

امء »من النِّداء باسم صاحبك« واألرض »من  ومنها: حديث: اسكن ما سكنت السَّ
باجليش«)٤). اخلسف 

وقد جاء يف النِّداء أهّنا عالمة بّينة ال إشكال معها، كام يف حديث ميمون البان قال: 
كنت عند أيب جعفرg يف فسطاطه، فرفع جانب الفسطاط فقال: »إنَّ أمرنا لو قد كان 

))) الغيبة للنعاميّن: ٢93 )ذيل روايات الباب ٤)).
)٢) بحار األنوار5٢: ٢3٤ ب٢5، ح00).
)3) بحار األنوار5٢: ٢35 ب٢5، ح0٢).

)٤) بحار األنوار5٢: ٨٨)، ٨9) ب٢5، ح6)، 7).
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امء: إنَّ فالن بن فالن هو اإلمام  مس، ثمَّ قال: ينادي مناٍد من السَّ لكان أبني من هذه الشَّ
باسمه، وينادي إبليس من األرض كام نادى برسول اهللe ليلة العقبة«))).

وكام يف صحيحة زرارة عن أيب عبد اهللg قال: »ينادي مناد باسم القائمg«، قلت: 
خاّص أو عاّم؟ قال: »عاّم، يسمع كّل قوم بلساهنم«، قلت: فمن خيالف القائم g وقد 

ك النَّاس«)3). نودي باسمه؟ قال: »ال يدعهم إبليس حتى ينادي )يف آخر الليل()٢) فيشكِّ

ة  وكام يف حديث جابر اجلعفّي عن أيب جعفرg -يف حديث-: »ثمَّ خيرج من مكَّ
 e كن واملقام، معه عهد نبّي اهلل هو ومن معه الثالثامئة وبضعة عرش، يبايعونه بني الرُّ
حتى  امء،  السَّ من  وأمره  باسمه  بمّكة  املنادي  فينادي  معه،  ووزيره  وسالحه،  ورايته، 
نبّي، ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد  يسمعه أهل األرض كّلهم، اسمه اسم 
نبّي اهللe ورايته وسالحه والنَّفس الزكّية من ولد احلسني، فإن أشكل عليكم هذا فال 

باسمه وأمره..«)٤). امء  السَّ وت من  الصَّ يشكل عليكم 

يحة يف ضمن املحتوم من عالمات ظهورهg كام يف صحيحة ابن  وقد جاء ذكر الصَّ
حنظلة، وحديث أيب بصري اآليت.

ة البحث:
َ

ماّد
م  يحة مع النِّداء، حيث قد يتوهَّ م فالبحث يقع يف احتاد أو اختالف الصَّ وبعد ما تقدَّ

أهّنام شيئان، ولكن ال شاهد عىل ذلك.

))) بحار األنوار5٢: ٢0٤ ب٢5، ح)3.
)٢) قال املجليّسO يف ذيل هذه الرواية: "بيان: الظاهر )يف آخر النهار( كام سيأيت يف االخبار]لعّله يشري إىل 
النّساخ، ومل يكن يف بعض النسخ: )يف آخر الليل( أصال"، بحار  صحيحة أيب محزة الثاميّل اآلتية[، ولعّله من 

.٢05 األنوار5٢: 
)3) بحار األنوار5٢: ٢05 ب٢5، ح35.

)٤) بحار األنوار5٢: ٢٢3، ٢٢٤ ب٢5، ح٨7.
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

ما يوهم االختالف:
وما يوهم اختالفهام وتغايرمها أمران:

-وهي  يحة  الصَّ فوقت  النِّداء،  وقت  عن  يحة  الصَّ وقت  اختالف  ل:  األوَّ األمر 
الفزعة- يف شهر رمضان كام يف حديث داوود الّدجاجّي عن أيب جعفرg قال: سئل 
ْحَزاُب ِمْن بَيْنِِهم﴾، فقال: »انتظروا 

َ
َف ال

َ
اْخَتل

َ
أمري املؤمننيg]عن قوله تعاىل[: ﴿ف

ام بينهم،  الفرج من ثالث«، فقلت: يا أمري املؤمنني، وما هّن؟ فقال: »اختالف أهل الشَّ
شهر  يف  الفزعة  وما  فقيل:  رمضان«،  شهر  يف  والفزعة  خراسان،  من  ود  السُّ ايات  والرَّ
َماءِ  ْيِهْم ِمَن السَّ

َ
 َعل

ْ
ل ُنَنِّ  

ْ
نََشأ رمضان؟ فقال: أما سمعتم قول اهللa يف القرآن: ﴿إِْن 

َها َخاِضِعني﴾، آية ُتِرج الفتاة من خدرها، وتوقظ النائم، وتفزع 
َ
ُهْم ل

ُ
ْعَناق

َ
ْت أ

َّ
آيًَة َفَظل

اليقظان«))).

بل يف ليلة اجلمعة لثالث وعرشين مضني من شهر رمضان، كام يف حديث احلارث 
ليلة اجلمعة  اّلتي يف شهر رمضان تكون  يحة  الصَّ املغرية عن أيب عبد اهللg قال:  بن 
لثالث وعرشين مضني من شهر رمضان)٢). ويف حديث أيب بصري عن أيب جعفرg أنَّه 
يحة ال تكون إاّل يف شهر رمضان شهر اهلل، وهي صيحة جربئيل  قال-يف حديث-: »الصَّ
امء باسم القائمg، فيسمع من باملرشق ومن  إىل هذا اخللق، ثمَّ قال: ينادي مناٍد من السَّ
باملغرب، ال يبقى راقد إاّل استيقظ، وال قائم إاّل قعد، وال قاعد إاّل قام عىل رجليه َفَزَعًا 
ل هو  وت األوَّ وت فأجاب، فإنَّ الصَّ وت، فرحم اهلل من اعترب بذلك الصَّ من ذلك الصَّ
وت يف شهر رمضان يف ليلة جعة ليلة  وح األمني«. وقالg: »الصَّ صوت جربئيل الرُّ
ثالث وعرشين، فال تشّكوا يف ذلك، واسمعوا وأطيعوا، ويف آخر النهار صوت إبليس 

))) بحار األنوار5٢: ٢٢9 ب٢5، ح95.

)٢) بحار األنوار5٢: ٢0٤ ب٢5، ح33.
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من  اليوم  ذلك  فكم  ويفتنهم،  النَّاس  ك  ليشكِّ ُقتِل مظلومًا؛  فالنًا  إّن  أال  ينادي  الّلعني، 
وت يف شهر رمضان فال تشّكوا أّنه صوت  شاكٍّ متحيِّ قد هوى يف النَّار، وإذا سمعتم الصَّ
جربئيل، وعالمة ذلك أّنه ينادى باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء يف خدرها، 
وتني قبل خروج  ض أباها وأخاها عىل اخلروج«. وقالg: »ال بدَّ من هذين الصَّ فتحرِّ
القائمg: صوت من السامء، وهو صوت جربئيل، وصوت من األرض، فهو صوت 
األّول،  الّصوت  فاتبعوا  الفتنة،  يريد  مظلومًا  ُقتِل  أّنه  فالن  باسم  ينادي  الّلعني،  إبليس 

وإياكم واألخي أن تفتتنوا به..«))).

ل النَّهار كام يف صحيحة أيب محزة الثاميّل قال: قلت أليب عبد  بينام وقت النِّداء هو أوَّ
اهلل g: إنَّ أبا جعفرg كان يقول: »إّن خروج السفيايّن من األمر املحتوم«، قال )يل(: 
وخروج  املحتوم،  من  الّزكّية  النَّفس  وقتل  املحتوم،  من  العّباس  ولد  واختالف  »نعم، 
مناٍد من  »ينادي  قال:  النِّداء؟  يكون »ذلك«  له: كيف  فقلت  املحتوم«،  القائمg من 
ل النَّهار: أال إنَّ احلقَّ يف عيلٍّ وشيعته، ثمَّ ينادي إبليس-لعنه اهلل- يف آخر النَّهار:  امء أوَّ السَّ

فيايّن وشيعته، فيتاب عند ذلك املبطلون«)٢).  أال إنَّ احلقَّ يف السُّ

فوقت  النِّداء،  وقت  عن  يحة  الصَّ وقت  اختالف  إىل  مرّده  -اّلذي  األمر  هذا  ويردُّ 
يحة هو الّليل، ووقت النِّداء هو النّهار- ما جاء يف حديث األصبغ بن نباتة عن أمري  الصَّ
املؤمننيg -وهو طويل-: »وينادي مناٍد يف شهر رمضان من ناحية املرشق عند الفجر: 
يا أهل اهلدى اجتمعوا، وينادي مناٍد من قبل املغرب بعد ما يغيب الشفق: يا أهل الباطل 
ل النهار -كام هو ظاهر-، وال ينافيه ما جاء من  اجتمعوا..«)3)؛ فإنَّ )عند الفجر( هو أوَّ

))) بحار األنوار5٢: ٢30 ب٢5، ح96.
)٢) إكامل الدين وإمتام النّعمة: 65٢ )ب57، ح٤)(، عنه بحار األنوار5٢: ٢06 ب٢5، ح٤0.

)3) بحار األنوار5٢: ٢7٤ ب٢5، ح67).
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

يحة هو »ليلة اجلمعة لثالث وعرشين مضني من شهر رمضان«؛ إذا أريد  أنَّ وقت الصَّ
آخر تلك الّليلة، ويكفينا احتامل ذلك لدفع اختالفهام من جهة اختالف وقتيهام. 

وايات يف وقت نداء إبليس وأّنه يف آخر النَّهار كام يف صحيحة  نعم يبقى اختالف الرِّ
 gالّثاميّل أو من الغد كام يف صحيحة عبد اهلل بن سنان قال: قال: كنت عند أيب عبد اهلل
فسمعت رجاًل من مْهدان يقول له: إنَّ هؤالء العاّمة يعرّيونا، ويقولون لنا: إّنكم تزعمون 
امء باسم صاحب هذا األمر، وكان متكئًا فغضب وجلس، ثمَّ  أّن مناديًا ينادي من السَّ
قال: »ال ترووه عنّي، وأرووه عن أيب، وال حرج عليكم يف ذلك، أشهد أيّن قد سمعت أيب

ْيِهْم ِمَن 
َ
 َعل

ْ
ل  ُنَنِّ

ْ
ٌ حيث يقول: ﴿إِْن نََشأ g يقول: واهلل إنَّ ذلك يف كتاب اهللa َلَبنيِّ

َها َخاِضِعني﴾، فال يبقى يف األرض يومئٍذ أحٌد إاّل خضع 
َ
ُهْم ل

ُ
ْعَناق

َ
ْت أ

َّ
َماءِ آيًَة َفَظل السَّ

امء: أال إنَّ احلقَّ يف عيّل  وت من السَّ وذلَّت رقبته هلا، فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصَّ
بن أيب طالبg وشيعته«، قال: »فإذا كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حتى يتوارى 
فإنَّه قتل مظلومًا فاطلبوا  عن أهل األرض، ثمَّ ينادي: أال إنَّ احلّق يف ]فالن[ وشيعته؛ 

بدمه..«))). 

 gاألمر الثَّاين: ذكرمها بنحو املقابلة كام يف حديث عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل
املحتوم،  من  الّزكّية  النّفس  وقتل  املحتوم،  من  والّسفيايّن  املحتوم،  من  »النِّداء  قال:  أّنه 
النائم،  توقظ  املحتوم«. قالg: »وفزعة يف شهر رمضان  السامء من  يطلع من  وكّف 

الفتاة من خدرها«)٢). اليقظان، وترج  وتفزع 

أنَّه مل تقابل الفزعة بالنِّداء، بل بعد ذكر املحتوم من عالمات الظُّهور، ومنها  ه  ويردُّ
النِّداء- أخذ يف ذكر الفزعة وأهّنا يف شهر رمضان وأهّنا »توقظ النائم، وتفزع اليقظان، 

))) كتاب الغيبة للنعاميّنO: ٢65- ٢67 ب٤)، ح9)، ٢0.
)٢) بحار األنوار5٢: ٢33ب٢5، ح9٨.
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ند  ا أهّنا هي النِّداء أو غريه فهي ساكتة. عىل أّنه ضعيف السَّ وترج الفتاة من خدرها«، وأمَّ
ولو جلهالة بعض أفراده، هذا.

شواهد االتحاد:
يحة:  ة ما يشهد الحتاد النِّداء مع الصَّ وثمَّ

يحة  يحة مع النِّداء، حيث قال: »الصَّ ألِف: يف حديث أيب بصري ما يشهد عىل احتاد الصَّ
قال:  ثمَّ  اخللق«،  إىل هذا  اهلل، وهي صيحة جربئيل  إاّل يف شهر رمضان شهر  تكون  ال 

.»gامء باسم القائم »ينادي مناٍد من السَّ

ويف   gالقائم يف  احلقَّ  أنَّ  عن  عبارة  وأهّنا  جلربئيل،  معًا  والنِّداء  يحة  الصَّ أنَّ  باء: 
شيعته؛ وذلك بموجب التأليف واملصادقة بني ما تقّدم عن أيب بصري وابن أيب محزة من 
يقول: »القائم منصور   gأبا جعفر قال: سمعت  بن مسلم  ما عن حمّمد  جهٍة، وبني 
عب«- إىل أن قال- فقلت له: يا ابن رسول اهلل، متى خيرج قائمكم؟ قال: »..وخرج  بالرُّ
ام والياميّن من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حمّمدe بني  السفيايّن من الشَّ
الركن واملقام، اسمه حمّمد بن احلسن النفس الزكّية، وجاءت صيحة من السامء بأّن احلّق 

فيه ويف شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا..«))).

من  الفتاة  ُترج  »آيٌة  املتقّدم-  الّدجاجّي  حديث  يف  جاء  -حسبام  الفزعة  أّن  جيم: 
من  م  تقدَّ ما  -بحسب  النِّداء  يف  جاء  ما  وهو  اليقظان«،  وتفزع  النَّائم  وتوقظ  خدرها، 
حديث أيب بصري- ينادي مناٍد باسم القائمg.. ال يبقى راقد إاّل استيقظ، وال قائم إاّل 

النِّداء. قعد، وال قاعد إاّل قام. إذن فتلك الفزعة عن هذا 

مخسني  من  قريٍب  إىل  وأهناها  الظُّهور،  عالمات  أحىص   Sاملفيد أنَّ  احتادمها  ويؤيِّد 

))) بحار األنوار5٢: )9)، 9٢)ب٢5، ح٢٤.
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

م-، وذكر يف ضمنها ما جاء- بحسب ما وصلنا- يف رواية واحدة، ومل  عالمة- كام تقدَّ
وايات الواردة بعنوان )النِّداء(. يحة(، رغم وفرة الرِّ يذكر من العنوانني إاّل عنوان )الصَّ

داء: مضمون الّنِ
ثمَّ إنَّه قد جاء يف صحيحة الثاميّل أنَّ مضمون النِّداء: »أال إنَّ احلّق يف عيّل وشيعته، ثمَّ 
ينادي إبليس-لعنه اهلل- يف آخر النهار: أال إّن احلّق يف السفيايّن وشيعته«، بينام مضمونه 
يف أكثر الروايات: »إّن فالن بن فالن هو االمام باسمه« كام يف صحيحة زرارة وسائر ما 

م من الروايات.  تقدَّ

ولكن ال منافاة بينهام؛ فإنَّ النِّداء هبام معًا كام يف صحيحة ابن سنان، كام ال منافاة بني ما 
يف صحيحة الّثاميّل من »إّن احلّق يف الّسفيايّن وشيعته« وبني ما تضّمنته غريها من »أّن فالنًا 
ُقتِل مظلومًا«؛ فإنَّ فالنًا والّسفيايّن من بني أمّية، كام أّنه قد جاء يف صحيحة ابن سنان: 

»أال إّن احلّق يف ]فالن[ وشيعته؛ فإّنه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمه«. 

ومن ذلك يعرف اجلواب عامَّ جاء يف حديث األصبغ: »وينادي مناٍد يف شهر رمضان 
من ناحية املرشق عند الفجر: يا أهل اهلدى اجتمعوا، وينادي مناٍد من قبل املغرب بعد ما 

فق: يا أهل الباطل اجتمعوا«. يغيب الشَّ

: نداء آخر
وايات بنداء آخر-كعالمة عىل الظُّهور- فعن عاّمر بن يارس  وقد وافتنا طائفة من الرِّ
مان، فالزموا األرض وكّفوا  ريض اهلل عنه أّنه قال: "دعوة )دولة( أهل بيت نبّيكم يف آخر الّزَ
وب يف األرض، وينادي مناٍد عىل سور  وم، وكثرت احلر وا قادهتا، فإذا خالف الّترك الّر حىت تر

]ب[ حائط مسجدها"))).   الزم من شّرٍ قد اقترب، وخير
ٌ

دمشق: ويل

))) بحار األنوار5٢: ٢)٢، ب٢5، ح60، : ص٢07 ح٤5.
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أبو  قال  قال:  جابر  حديث  يف  امء  السَّ ومناد  النِّداء  هذا  بني  اجلمع  ذلك  إىل  ويرشد 
ك يدًا وال رجاًل حتى ترى عالمات أذكرها  جعفر g: »يا جابر، الزم األرض، وال حترِّ
ث به ]َمْن[  هلا اختالف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدِّ لك إن أدركتها، أوَّ
امء، وجييئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح..«)))- لو  بعدي عنِّي، ومناٍد ينادي من السَّ

كان نداء املنادي عىل سور دمشق هو الّصوت من ناحيتها بالفتح، فتأّمل-.

نداء ثالث:
الّسابَقني، فعن عجالن أيب صالح  النّداَئني  لنداٍء غري  فريدة ذكٌر  وقد جاء يف رواية 
قال: سمعت أبا عبد اهللg يقول: »ال متيض األيام والليايل حتى ينادى مناٍد من الّسامء: 
يا أهل احلّق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فُيعَزل هؤالء من هؤالء، وُيعَزل هؤالء من 
هؤالء«، قال: قلت: أصلحك اهلل، خُياَلط هؤالء وهؤالء بعد ذلك النِّداء؟ قال: »كال؛ 
َبِيَث  ْيِه َحتَّ يَِمزَي الْ

َ
ْنُتْم َعل

َ
ُمْؤِمننَِي َعَ َما أ

ْ
إّنه يقول يف الكتاب: ﴿َما َكَن اهلُل ِلََذَر ال

يِِّب﴾«)٢). ِمَن الطَّ

ى: نداءات أخر
يف غيبة الّطويّسO بإسناده -وفيه العربتائّي- عن احلسن بن حمبوب عن أيب احلسن 
الّرضاg -يف حديث له طويل اخترصنا منه موضع احلاجة- أنَّه قال: »ال بدَّ من فتنة 
ء صيلم يسقط فيها كلُّ بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الّشيعة الثَّالث من ولدي،  صامَّ
فقد  عند  حزين  حّران  متأّسف  مؤمن  من  وكم  األرض،  وأهل  امء  السَّ أهل  عليه  يبكي 
من  يسمعه  كام  َبُعَد  من  يسمعه  نداًء  ُنودوا  وقد  يكونون،  ما  أرّس  هبم  كأيّن  املعني،  املاء 
َقُرَب، يكون رحًة للمؤمنني وعذابًا للكافرين«. فقلت: وأي نداء هو؟ قال: »ُينَاَدون يف 

))) بحار األنوار5٢: ٢37، ب٢5، ح05).
)٢) بحار األنوار5٢: ٢٢٢ ب٢5، ح٨6.
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش

الِِمني﴾، والّصوت  ْعَنُة اهللِ َعَ الظَّ
َ
ل ل

َ
امء، صوتًا منها: ﴿أ رجب ثالثة أصوات من السَّ

ُة﴾ يا معرش املؤمنني، والّصوت الثالث -يرون بدنًا بارزًا نحو عني 
َ
ِت اآلزِف

َ
زِف

َ
الثَّاين: ﴿أ

مس-: هذا أمي املؤمنني قد كرَّ يف هالك الظاملني«. ويف رواية احلمريّي: »والّصوت  الشَّ
]الثالث[ بدن ُيرى يف قرن الشمس يقول: إّن اهلل بعث فالنًا فاسمعوا له وأطيعوا«. وقاال 
اهلل[  ﴿َويَْشِفـ]ـي  أحياء  كانوا  لو  الناس  وتوّد  الفرج،  النَّاس  يأيت  ذلك  »فعند  مجيعا: 

ُمْؤِمننِي﴾«))). ْوٍم 
َ
ق ُصُدوَر 

واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهللُ عىل نبّيه حمّمد األمني وآله الّطّيبني)٢).

))) كتاب الغيبة للّطويّسO: ٤39 ح)٤3، وعنه يف بحار األنوار5٢: ٢٨9 ب٢6، ح٢٨.
ورمحته،  رأفته  اهلل  رزقنا  عليه(،  اهلل  )صلوات  احلجج  ثامن  بجوار  السطور  هذه  كتابة  من  الفراغ  وقع   (٢(
ليلة اخلامس من رجب األصّب من سنة ٤٤3) هـ، وقد راجعته وزدت عليه بجوار أخته الكريمةj ليلة 

منه. عرش  السادس 
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يخ علّم كاضل الّصددّي
ّ

الش
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