
المؤتمر الدولي في فكر الشهيدين
بيروت 2011م

الموؤتمر الوحدوي الثالث



الم�ؤتمر الدولي في فكر ال�شهيدين - بيروت 2011مالكتاب:

اإ�صدار:

جمعية الإمام ال�صادق Q لإحياء التراث العلمائي

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية

المركز العالي للعلوم والثقافة الإ�صالمية

بيروت  2011م - 1432 هـتاريخ الإ�صدار:

جميع حقوق الطبع محفوظة



 المؤتمر الدولي
في فكر الشهيدين

الموؤتمر الوحدوي الثالث

بيروت 2011م

الجزء الثاني





5

مقدمة:
حوادث  الخير  الهجري  القرن  من  الولى  العقود  في  ال�صالمي  العالم  �صهد  لقد 

خطيرة وعظيمة كان لها الثر الكبير على خارطة العالم في مجالت حياة الن�صان كافة، 

التكفير«  »ظاهرة  الكالم عن  المقال  في هذا  يهمنا  والذي  و....  والثقافية  ال�صيا�صية 

الغزو  وخروج  اليرانية  ال�صالمية  الثورة  انت�صار  بعد  خا�صة  كبيرًا  دورًا  اخذت  التي 

ال�صوفييتي من افغان�صتان و ا�صتالم طالبان الحكم، وبعد وقوع حادثة 11�صپتامبر2001، 

و من ثم الغزو الميركي للعالم ال�صالمي واخيرًا انتفا�صة ال�صعوب في اقطار العالم 

ال�صالمي كافة.

الى  ال�صيا�صي الذي ت�صعى  الم�صروع  الدينية في خدمة  ا�صتخدام ال�صطالحات  ان 

تحقيقه الدول اأو الحزاب اأو ال�صخ�صيات، قد فتح الباب امام اللعب بكل الم�صطلحات 

ورفع قد�صية كثير منها. وقد جاء كثير من هذه الم�صطلحات لحماية الن�صان والحفاظ 

على نف�صه و كرامته وحياته الطبيعية. ولأن الن�صان عندما يعجز عن الحوار المنطقي، 

ي�صتخدم منطق القوة لزالة الخ�صم واثبات راأيه وارداته على الطرف الآخر.

العالم  وو�صائل  ال�صتكبار  قبل  من  المحاكة  الموؤامرات  ك�صف  ب�صدد  هنا  ول�صنا 

ال�صلطوية التي �صاعدت على ن�صر وتو�صيع فجوة التقريب في ما بين الم�صلمين، وان كان 

اليه في جميع بحوثنا  اللتفات  الموؤمرات هو امر �صروري لبد من  الحديث عن هذه 

ال�صيا�صية وغيرها لك�صف القرائن المقامية لكل هذه البحوث.

)*( م�صت�صار اأمين عام مجمع التقريب بين المذاهب ال�صالمية ورئي�س وكالة اأنباء التقريب.

ال�سيخ د. محمد مهدي الت�سخيري )*(

 ظاهرة التكفير 
بحث فقهٌي استداللى مستنداَ الى رؤية الشهيدين )رحمهما اهلل(



6

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

�صاهدنا في الآونة الخيرة كيف تجراأ الكثير من هواة العالم و قادة العنف و زعماء 

ا�صدار  في  تجراأوا  مدرو�س،  و  اعالمي  و  ماّدي  بدعم  المعا�صر  عالمنا  في   التطرف 

وتبيح  بينها،  ما  في  الفتن  توؤجج  و  ال�صالمية  المذاهب  تم�س  التي  الفتاوي  الكثيرمن 

دماء ال�صخا�س وترخ�س دم ال�صعوب ليكون الن�صر في النهاية لأعداء ال�صالم، وهوؤلء 

والتي  العالمي  الكفر  لقوى  تابعة  انظمة  في ظل  يعي�س  منهم  الكثير  يكون  قد  المفتون 

ا�صبحت ارا�صي دولها قواعد ع�صكرية لقوات الكفر. وهي تحمي الكافر في وجه الم�صلم، 

والمفتي غافل عن دور قوى ال�صتكبار في ايجاد الفتن والفتراق.

ان »ظاهرة التكفير« قد ل ُي�صّرح بها تارة، ولكن تعامل البع�س مع ابناء المذاهب 

وناأ�صف  ال�صالمي.  مجتمعنا  او�صاط  في  التكفير  ثقافة  قبول  على  خيردليل  المختلفة 

كثيرًا عندما ن�صمع ان هناك بع�س العلماء قد انجروا الى هذا الوادي، تبعًا لعواطفهم او 

تبعية لواقع مفرو�س عليهم عاطفيًا.

من هذا المنطلق تطرقنا في هذا المقال الى معنى الكفروا�صبابه، في بحث ا�صتدللي 

فقهي للوقوف على حقيقة هذا المر. وقد ا�صتندنا الى اقوال العلماء واآرائهم، خا�صة 

ال�شهيدين }. ل�صك اأن لاليمان والكفر مراتب مختلفة. فالمتيقن من ال�صالم، هو 

القرار بال�صهادتين، مع عدم انكار �صيء يعود الى انكار احدهما، وكل من لم يكن هكذا 

فهو كافر. ثم هل ي�صترط في ال�صالم القرار اللفظي، اأو يكفي العتقاد القلبي، واإن لم 

يظهر بالل�صان؟ فها هنا وجوه: 

الوجه الأّول:

ا�شتراط مقارنة االعتقاد القلبي لالقرار اللفظي: فمع اختالل احدهما يخرج عن 

دائرة الإ�صالم.

الوجه الثاني: 

    كفاية العتقاد القلبي عن القرار الل�صاني. فيحكم با�صالم من اعتقد التوحيد، 
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واذعن بر�صالة خاتم المر�صلين، ولو لم يبرز ال�صهادتين بل�صانه.

الوجه الثالث: 

    كفاية الإقرار الل�صاني بال�صهادتين، واإن لم ُيعلم مطابقته لالعتقاد، بل وان ُعلم 

عدم مطابقته.

الوجه الرابع:

عدم ا�صتراط اأحد الأمرين، بل كفاية عدم الجحود القلبي، والنكار الل�صاني. وهذا 

اًل بين من كان ا�صالمه تبعّيًا لأبويه، ومجتمعه، و من  الق�صم قد عده ال�صيد الخوئي مف�صّ

كان ا�صالمه ا�صتقالليًا،وهو المتولد من كافرين.

ففي االأّول: ل يعتبرفي ا�صالمه �صيء من الأمرين، فما لم يجحد، ولم يظهر الكفر، 

اأولد  مع  ال�صالم  معاملة  على  الم�صتمرة  ال�صيرة  ذلك  على  ويدل  با�صالمه،  يحكم 

يكتفي  بل  البلوغ،  عند  بال�صهادتين  بالقرار  الزامهم  على  توقف  دون  من  الم�صلمين 

اإلى  م�صافًا  الجحود،  يظهرالكفرو  اأن  اإّل  واحد،  م�صلم  اأو  م�صلمين  من  ن�صوئه  بمجرد 

.
)1(

�صهادة جملة من الروايات بذلك

 وهذا الوجه تحققه �صعب. اإذ اإن ق�صد بالجحود الأعم من القلبي والل�صاني، فال 

التفت  فاإذا  القلب.   عن  والنبوة  كالتوحيد  وا�صحة،  م�صاألة  اإلى  اللتفات  �صلب  يمكن 

بهما،  اأنه يذعن  اإما  الأمر  المو�صوعين، ليخلو  اإلى هذين  ا�صالمّيٍة  بيئٍة  النا�صىء في 

فهوالوجه الأول، اأول، وهذا هو الجحود. اإذ الجحود هنا لزم عدم العتقاد ل خ�صو�س 

التوحيد، ولعلى عدمه، ف�صدق اليمان عليه  العدم، ومن لم ينعقد قلبه على  اعتقاد 

لوجود له.

 وما ا�صتدل به من الخبار قا�صرة في معنى عن ابقاء مطلوبه، �صوى رواية زرارة عن 

اأبي عبداهلل قال: »لو اأن العباد اإذا جهلوا وقفوا، ولم يجحدوا، لم يكفروا« فانها مع 

)1( فقه ال�صيعة ج 3، �س 109.
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غ�ّس النظر عن �صعف �صندها بمحمد بن �صنان، فاإن الخبر لم يكن ظاهرًا في ما ادعى، 

اإذ انه  يمكن اأن يريد بان جحدهم يمنعهم من التفكر، والفح�س، والتحقيق الموؤدي األى 

اليمان، فاإذًا عند عدم جحودهم �صيوؤمنون، لو�صوح البرهان، وقوة دليل الفطرة. 

 ويوؤيد ما ذهبنا اإليه روايات كثيرة، كموثقة حمران بن اعين، �صاألت اأباعبداهلل  عن 

ا َكُفوًرا}؟ قالQ: اإما اآخذ فهو موؤمن،  مَّ ا �َشاِكًرا َواإِ اإِمَّ ِبيَل  قوله عزوجل: {اإِنَّا َهَدْينَاُه ال�شَّ

واإما تارك فهو كافر«. و كذلك �صحيحة محمد بن م�صلم  قال: �صمعت اأبا جعفر يقول:»كل 

فهو  والجحوُد  االنكار  يجّره  �شيء  وكل  فهوااليمان،  والت�شليم،  االقرار  يجره  �شيء 

الُكفر«.

 اأماالوجه الثاني:

 وهو العتقاد القلبي غير المبرز بالل�صان، فالظاهر كفايته، لثبوت اليمان، وان كان 

لثباته لبد من مبرز، كالتلفظ بال�صهادتين، اأو اللتزام بما يخت�س بالم�صلمين.

واماالوجه الثالث: 

 فالظاهر من عبارة بع�س الفقهاء كفايته، وان ح�صل العلم بعدم العتقاد القلبي، و يدل 

عليه ال�صيرة النبوّية، اإذ كان ر�صول اهلل يكتفي في الحروب بمجرد القرار بال�صهادتين. 

ويحكم الم�صلمون با�صالم هوؤلء، مع العلم بعدم اعتقاد اكثرهم، بل ان بع�س المنافقين 

قد  تعالى  واهلل  ابدًا.  عين  طرفة  باهلل  يوؤمنوا  ولم  بالل�صان،  ال�صهادتين  يظهرون  كانوا 

اخبرر�صوله بهم، ولكنه لم يحكم بكفرهم، والأدلة عليه من القراآن وال�صنة.

اإِنََّك  يَْعَلُم  لََر�ُشوُل اهلل َواهلل  اإِنََّك  نَ�ْشَهُد  َقالُوا  اْلُمنَاِفُقوَن   فمن القراآن قوله تعالى:{اإَِذا َجاءَك 

.
)1(

لََر�ُشولُُه َواهلل يَ�ْشَهُد اإِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن لََكاِذبُوَن})1/63(

قال الطبري في تف�شيره جامع البيان: 

اأنك  ت�شهد  انها  انف�شهم  عن  اخبارهم  في  لكاذبون  المنافقين  اأن  ي�شهد  »واهلل 

)1( �صورة المنافقون،الآية:1
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عنها  خبرهم  في  كاذبون  فهم  به،  والتوؤمن  ذلك،  التعتقد  انها  وذلك  اهلل،  لر�شول 

.
)1(

بذلك«

ِفي  يَماُن  اْلإِ يَْدُخِل  ا  َولَمَّ �ْشَلْمنَا 
َ
اأ ُقولُوا  َولَِكن  تُوؤِْمنُوا  لَّْم  ُقل  اآَمنَّا  ْعَراُب 

َ
اْلأ وقوله تعالى:{َقالَِت 

.
)2(

ِحيٌم})49/( ْعَماِلُكْم �َشْيئًا اإِنَّ اهلل َغُفوٌر رَّ
َ
ُقُلوِبُكْم َواإِن تُِطيُعوا اهلل َوَر�ُشولَُه َل يَِلْتُكم مِّْن اأ

 واما الأخبار فهي كثيرة منها، ما عن طرقنا، كموثقة �صماعة قال اأبو عبداهلل: »في 

االختالف بين اال�شالم وااليمان، اال�شالم �شهادة اأن الاله اإالاهلل، والت�شديق بر�شول 

النا�س،  جماعة  ظاهره  وعلى  والمواريث،  المناكح،  وُحرمت  الدماء،  حقن  به  اهلل، 

وااليمان الهدى، وما يثبت في القلوب من �شفة اال�شالم، وما ظهر من العمل به، 

وااليمان ارفع من اال�شالم بدرجة، ان االيمان ي�شارك اال�شالم في الظاهر، واال�شالم 

.
)3(

ال ي�شارك االأيمان في الباطن، وان اجتمعا في القول وال�شفة«

:Pومن اهل ال�ّصنة ما رواه البخاري عن النبي

اهلل  ر�شول  محمداً  واأن  اهلل،  اإاّل  اإله  ال  اأن  ي�شهدوا  حتى  النا�س  اقاتل  ان  »امرت 

.
)4(

ويقيموا ال�شالة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك ع�شموا منّي دماءهم واموالهم«

مطابقة  بعدم  العلم  مع  حتى  بالل�صان،  القرار  كفاية  الأخبار  هذه  من  فا�صتظهر 

الل�صان للجنان.

التحقيق: 
 و لكن التحقيق ان القرار الل�صاني ا�صبح حاقنًا للدماء، و حافظًا للفروج، و محترمًا 

لالموال، لكونه حاكيًا عما في ال�صميرمما انعقد عليه القلب في العتقاد، واإّل فمجرد 

لقلقة الل�صان من دون دللته على معنى ل يفيد اأي �صيء، ف�صاًل عن اثبات الإ�صالم، وبناءًا 

)1( جامع البيان ج 28، �س 106

)2( �صورة الحجرات، الآية: 14.

)3( ا�صول الكافي ج2، �س 25

)4( �صحيح البخاري، ج1، �س13
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على ماهو المحقق في محله من تبّعية الدللة لالرادة، فمثل المنافق الذي لم يعقد قلبه 

على ما جرى به ل�صانه، لم يكن م�صلمًا في الواقع، وهذا �صيء غيرمختلف فيه.

اإّل  دائمًا،  الأفعال  بغايات  والحاطة  القلوب،  باطن  على  الطالع  ليمكن  اأنه  وبما 

لالوحديين ممن اعلمهم اهلل بالغيب، فنحن ماأمورون بحمل الباطن على الظاهر {يَا 

ِمنًا تَْبتَُغوَن  اَلَم لَ�ْشَت ُموؤْ ْلَقى اإِلَْيُكُم ال�شَّ
َ
َرْبتُْم ِفي �َشِبيِل اهلل َفتَبَيَّنُواْ َوَل تَُقولُوْا ِلَمْن اأ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اإَِذا �شَ

َ
اأ

ْنيَا َفِعنَد اهلل َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكنتُم مِّن َقْبُل َفَمنَّ اهلل َعَلْيُكْم َفتَبَيَّنُوْا اإِنَّ اهلل َكاَن ِبَما  َعَر�َض اْلَحيَاِة الدُّ

.
)1(

تَْعَمُلوَن َخِبيًرا} )94/4(

�َشِبيِل  ِفي  َرْبتُْم  اإَِذا �شَ اآَمنُوْا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ  ويوؤيده ما رواه القمي في تف�صير قوله تعالى: {يَا 

اهلل...} انها نزلت لما رجع ر�صول اهلل  من غزوة خبير، و بعث ا�صامة بن زيد في خيل، 

اإلى بع�س قرى اليهود في ناحية فدك، ليدعوهم اإلى الإ�صالم، حيث كان رجل يقال له 

اهله  اهلل  جمع  ر�صول  بخيل  اح�س  فلما  القرى،  بع�س  في  الفدكي  ناهيك  بن  مردا�س 

وماله في ناحية الجبل، فاقبل يقول: اأ�صهد اأن لاإله اإلاهلل، و ان محمد ر�صول اهلل.  اخبر 

ذلك، فقال له ر�صول اهلل : »قتلت رجاًل �شهد اأن الاإله اإال اهلل، وان محمد ر�شول اهلل. 

فال �شققت الغطاء عن قلبه، وال ما قال بل�شانه قبلت، وال ما كان في نف�شه علمت« 

فحلف بعد ذلك اأن ليقتل اأحدًا �صهد اأن ل اإله اإل اهلل وان محمًدا ر�صول اهلل، فتخلف 

.
)2(

عن علي في حروبه

مع  لال�صالم  منافيًا  ليكون  والنكار  الجحود  اأن  من  الأوهام  بع�س  اإلى  �صبق  فما 

القرار بالل�صان، فهو خلط بين مقامي الثبوت والثبات، لعدم ن�صب قرينة من المنافق 

والكذاب على خالف ظاهر كالمه، بل يحلف بان ما جرى به ل�صانه مطابق لما انعقد 

بالجملة ال�صمّية،  الر�صول   المنافقون �صهادتهم بر�صالة  اأقول: اكد  عليه  قلبه، ولهذا 

وبالم التوكيد.

)1( �صورة الن�صاء، الآية: 94

)2( تف�صير القمي �س 176.



11

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

المعنى  »بان  للزويني:  المفتاح  تلخي�س  على  المطول  �صرحه  في  التفتازاني  قال 

قولهم  اإلى  راجع  فالتكذيب   ،
(1(

المواطئة فيها  وادعائهم  ال�شهادة  في  الكاذبون 

منه خبراً كاذباً، وهو ان �شهادتنا هذه عن �شميم القلب وخلو�س  ، باعتبار ت�شّ
(((

ن�صهد

للواقع،  مطابق  غير  اأنه  وال�شك  اال�شمّية،  والجملة  والالم،  اأن،  ب�شاهدة  االعتقاد، 

.
)3(

لكونهم المنافقين الذين يقولون بافواههم ما لي�س في قلوبهم«

محصل البحث:
موّجه،  غير  القلبي،  والذعان  النف�صي  العتقاد  من  ال�صالم  تجريد  ان  فتح�صل 

وان كان بعد لزوم حمل الباطن على الظاهر، وعدم العتمادعلى الظن بل الحد�س في 

الحكم بعدم ايمان �صخ�س اأو كفره. 

اأي  ال�صالم  منافيات  اإلى  بال�صارة  لباأ�س  ال�صالم،  معنى  لدينا  اّت�صح  ما  فبعد 

الأ�صباب التي ت�صلب عنوان ال�صالم عن النا�س، ولزمه ثبوت عنوان الكفر، بناء على 

اليمان  بين  الوا�صطة  اإلى  المعتزلة  ذهبت  فقد  وال�صالم،  الكفر  بين  الوا�صطة  عدم 

.
)4(

والكفر، بارتكاب الكبائر

أسباب الكفر

الأول: الجحود والنكار

للكفر.  وانكار ر�صالة ر�صول اهلل، م�صاوق  تعالى،  و  اأن اللحاد باهلل �صبحانه  ل�صك 

ومن �صدر منه بعد ا�صالمه، فهو مرتد. وهذا يتمثل في اأ�صل انكار وجود واجب الوجود. 

وتكذيب  ال�صرك،  هو  الذي  التوحيد،  لنكار  الم�صاوق  الواجب  بتعّدد  العتقاد  وكذلك 

)1( بين القلب و الل�صان.

)2( ل باعتبار نف�صه.

)3( الموطل �س 39.

)4( امالي المرت�صى ج1، �س 14.
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ر�صول اهلل  في اآياته، ور�صالته، �صواٌء اعتقد بر�صالة غيره من الر�صل، اأم ل. وثبوت الكفر 

لهذه ال�صناف من �صروري الدين. واما الجحود ببع�س ا�صول الدين، كالمعاد فالظاهر 

انه ل يختلف عن انكار ر�صالة الر�صول P، و تكذيب �صريح القراآن اإذا كان في �صورة 

فاإذا  منه،  كالج�صماني  اق�صامه،  بع�س  انكار  واما  البعث،  و  الرجوع  انواع  انكار مطلق 

الثاني.  الق�صم  المبحوث عنه في  ال�صرورة  بمنكر  ال�صروري فهو ملحق  انكار  ا�صتلزم 

اإل اهلل، والت�صديق بر�صول اهلل  كما ورد  اإله  اأن ل  اأن الإ�صالم �صهادة  و اما بناء على 

في موثقة �صماعة المتقدمة، فال وجه للتعدي عن اطالق مثل هذه الأخبار، في اعتبار 

خر في ال�صالم. فالإعتقاد باليوم الآخر ليمكن غ�س النظر 
ُ
اأ مدخلّية القرار با�صياء 

عنه، اإذ ل يجتمع انكاره مع ت�صديق ر�صول اهلل  بوجه من الوجوه. فالمح�صل انه ل دخل 

لالقرار واليمان بغير التوحيد والنبوة في ثبوت اأ�صل ال�صالم.

 نعم قد يرجع انكار بع�س ال�صرورّيات اإلى انكار هذه الأركان.

 الثاني: اإنكار ال�سروري:

قال  الدين.  اأنكر �شروريات  الكافر كل من  »ويدخل في  الكرامة:  قال في مفتاح 

�شواء حربيين،  الدين �شرورة،  يعلم من  ما  كل من جحد  الكافر  ان  التحرير:  في 

اأو اأهل الكتاب، اأو مرتّدين، وكذا النوا�شب، والغالة، والخوارج. ومثله في ال�شرايع، 

والحا�شية  والرو�شة،  والبيان،  والتذكرة،  والذكرى،  واالر�شاد،  االأحكام،  ونهاية 

ذلك  على  االجماع  والرو�س،  التذكرة،  االأحكام،  نهاية  ظاهر  بل  وغيرها،  المي�شّية 

.
)1(

بخ�شو�شه«

الإنكار النظري: 

الظاهر من تف�صيرالم�صهور: اأن ال�صروري هو ما عليه ثبوته من الدين �صرورة )اأي 

من غير حاجة الى دليل لثبوته( بالتواتر، اأو بال�صهرة الم�صتمّرة، في الع�صار المختلفة 

)1( مفتاح الكرامة ج1 �س43.
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المتفق  التواتر، كوجوب ال�صالة، وُحرَمة �صرب الخمر، وباقي الأحكام  المتفوقة على 

عليها بين الم�صلمين في الجملة، حتى مثل نجا�صة البول، والغائط، والمخالفة ال�صاّذة 

من بع�س من ل يّتبع من الم�صلمين، لُيخرج الم�صاألة عن مورد التفاق، وبالت�صكيك في 

حرمة الربا، اأو وجوب ال�صتر، ليخرج  الم�صاألتين عن ال�صرورة.

العلماء....  باإجماع  الرباعّية  النهاية: »الق�شر جائز في ال�شالة  قال العالمة في 

.
)1(

حتى اأن جاحده كافر، الأنه جحد ما علم ثبوته من الدين �شرورة«

وهل يعتبر في ال�صروري اأن يكون يقينًيا ولو بالبرهان لدى المنكر، فال يحكم بكفر 

ُيفد موجب  لم  اأو  اليقين،  اأفاد  �صواء  المجمع عليه مطلقًا،  اإنكار  ان  اأو  �صبهة،  المنكر 

الكفر؟

فالظاهر ممن اطلق ُكفر منكر ال�صروري، هوالثاني.

التحقيق: 
ولكن التحقيق: ان انكار من لم يتيّقن بثبوت حكم من الحكام المجمع عليه لدى 

بتفا�صيل  جاهاًل  اأو  الإ�صالم،  حديث  كونه  من  نا�صئًا  انكاره  كان  اإذا  الإ�صالم،  اأهل 

الأحكام، اأو غريبًا عن الجواء ال�صالمية، فالحكم بكفره م�صكل.

أقوال العلماء:
قال �صاحب الجواهر بعد ذكر كفر من َجحد ما ُيعلم من الدين �صرورة: »بل تحقق 

وبالثاني  بل  �شروري،  اأو  اجماعّي،  كاالرتداد(  االإ�شالم  عن  )الخروج  باالّول  الكفر 

�شببّية  ان  على  بناًء  اي�شاً،  ال�شروريات(  من  �شرورياً  و جحد  اال�شالم  انتحل  )من 

الكفر ال�شتلزامه انكار الدين، واإاّل فال دليل على تحقق الكفر به لنف�شه، ومن هنا 

ثبوت  لعدم  َحّقه،  ال�شبهة في  احتمل وقوع  بانكار جديد وكل من  بالكفر  لم يحكم 

)1( نهاية الأحكام ج2 �س163.
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.
)1(

اال�شتلزام المذكور في �شيء منها، الذي هو المداُر، في ح�شوله«

فظهر من �صاحب الجواهر ان المدار في  ثبوت الكفر، انكار ما ي�صتلزم انكار الدين 

لدى الُمنكر، فعلى هذا قد يتم الكفر غير �صروري؛ اإذا قطع به المنكر بانه من الدين.

قال في الجواهر: »ولذا لو تحقق ولو بانكار غير �شروري، كالمقطوع به بالنظر 

.
)2(

حكم بكفر منكره اي�شاً، مع فر�س قطعه به«

الذي  منكره،  ر  يكفُّ الذي  بال�شروري  المراد  »ان  البرهان:  مجمع  اإلى  ن�صب  وقد 

ثبت عنده يقيناً انه من الدين، ولو بالبرهان، وان لم يكن مجمعاً عليه. اإذ الظاهر 

من دليل الكفر هو انكار ال�شريعة، وانكار �شدق النبي مثاًل في ذلك االإمر مع ثبوته 

يقيناً، ولي�س كل من انكر مجمعاً عليه يحكم بكفره، بل المدار على ح�شول العلم 

المدار  ذلك  جعل  غالباً،  ال�شروري  في  ح�شوله  كان  لما  اأنه  اإال  وعدمه؛  واالنكار 

.
)3(

وحكموا به«

ثم ا�صكل عليه: بان ذلك مناف لما هو الظاهر من ال�صحاب، خ�صو�صًا من عبر 

من  والخروج  الكفر،  على  ال�صروري  جحود  عطفهم  من  الظاهر  و  منهم،  بالنكار 

ال�صالم، مغايرته لهما.

نعم، قد اقت�صر بع�صهم: في �صابط اأ�صل الكفر على انكاره ال�صرورة؛ لندراج ا�صباب 

الكفر فيه، وقد ي�صهد له مكاتبة عبد الرحيم لل�صادق، قال فيها: »ال يخرجه اإلى الكفر 

ودان  للحرام هذا حالل،  و  للحالل هذا حرام،  يقول  ان  واال�شتحالل،  الجحود  اإال 

كذلك فعندها يكون خارجاً من اال�شالم وااليمان، داخاًل في الكفر، وكان بمنزلة من 

دخل الَحَرَم ثم دخل الكعبة واحدث في الكعبة حدثاً، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم، 

.
)4(

ف�شربت ُعنقه«

)1( الجواهر ج6، �س46

)2( الجواهرج6، �س 46.

)3( الجواهر ج6، �س47.

)4( ا�صول الكافي ج2، �س 27.
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لدى  يقيًنا  ثبت  بما  العتقاد  بعدم  الم�صعرة  القوال  حينئٍذ،  الكفر  يوجب  فما 

الم�صلمين، وبع�س الفعال كاإهانة مقّد�صات الم�صلمين، كما قال الردبيلي في مجمعه:

في  الم�شحف  القاء  مثل  قول،  اأو  فعل  من  الكفر  يوجب  �شيء  �شدور  »وعدم 

.
)1(

القاذورات ا�شتهزاء واإهانة، وانكار �شروري الدين«

االنكار العملي: 
اما الخروج العملي وال�صذوذ الظاهري، فال دليل على ايجابه الكفر، و به وردت اخبار 

ال�صدوق  وفي هداية   .
)2(

كافر« التقية  »تارك  الر�صا:  فقه  كالمروي في  هذا مفادها، 

اأمير الموؤمنين : »من  . وروي عن 
)3(

، فهو كافر«
ُ
»من ترك واحدة من الخم�س عمداأ

.
)4(

جّدد قبراً، اأو مثل مثااًل، فقد خرج عن االإ�شالم«

قال ال�صيد المرت�صى: »ان مرتكبي هذه المعا�شي المذكورة على �شربين: م�شتحل، 

ومحرم، فالم�شتحل اليكون اإال كافراً، وانما قلنا انه كافر، الجماع االأمة على تكفيره، 

الأنه الي�شتحل الخمر والزنا مع العلم ال�شروري بان النبي حرمهما، وكان من دينه  

حظرهما؛ اإال من هو �شاك في نبوته، وغير م�شّدق به، وال�شك في النبوة كفر، فما 

ال بد من م�شاحبة ال�شك في النبوة له، كفر اأي�شاً. فاما المحرم لهذه المعا�شي مع 

.
)5(

االقدام عليها، فلي�س كافر«

وقال الأردبيلي معلّقًا على رواية اأميرالموؤمنين  المتقدمة: »واما الخروج عن اال�شالم، 

فاما اأن يكون للمبالغة، فكانه بمنزلتهم لكثرة الذنوب، اأو مع اال�شتحالل بعد ثبوت 

.
)6(

التحريم بقول االإمام  وغيره، فيكون من انكار ال�شروري في الدين، فيكفر«

)1( مجمع الفائدة والبرهان ج6، �س51

)2( فقه الر�صا، ج1، �س 338

)3( الهداية ج1، �س 12.

)4( الو�صائل ب 43 من ابواب الدفن ج1.

)5( ر�صائل المرت�صى ج1، �س 155.

)6( مجمع الفائدة والبرهان ج2، �س 499.
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ب�صورة  الر�صالة  انكار  اإلى  راجعًا  كان  ما  كل  ذكرنا:اأن  ما  مطاوي  من  فتح�صل 

ظاهرة، فهو من انكار ال�صروري و ملحق بالكفر، واإل فا�صت�صحاب الإ�صالم و اليمان، 

ولزوم حمل عمل وكالم الم�صلم على الوجه ال�صحيح، يدفع الحكم بالكفر.

التحقيق:
بها  يقبل  ل  قد  و  الآخر  ي�صتنبطها  التي  المالزمات  الى  ت�صتند  الآراء  اكثرهذه  اإن 

فاعلها، فالمنكر العملي وان ا�صتلزم من عمله انكار ال�صروري بو�صائط عديدة ال اأّنه 

قد ل يكون يعلم بها اأو قد ل يكون موؤمنًا بهذا ال�صتلزام. لذلك كان الحكم عليه بالكفر 

م�صكل، خا�صة وان الحدود تدراأ بال�صبهات، فكيف يجوزاتهام ال�صخ�س بالكفر، واليمان 

ا�صا�س كل �صيء في حياته؟.

الثالث الإنحراف العتقادي:

وقد نقل الجماع على كفر النوا�صب، الخوارج، والغالة، كما نقله في مفتاح الكرامة 

اإذ اتفق  اإلى انكار ال�صروري بجميع معانيه،  . ويمكن ارجاعه 
)1(

من الرو�س، والدلئل

الم�صلمون على موّدة اأهل البيت، فن�صُب العداء لهم مخالف لما اتفقوا عليه، وللغالة 

معتقدات تنافي �صرورة الدين، كتاأليه بع�س الولياء الذي هو عين الُكفر، ون�صبة ما لم 

يثبت ا�صتراك غير اهلل �صبحانه تعالى له فيها اإلى بع�س العباد كالرزق، وتدبير الأمور، 

والحياء، والإماتة، وال�صفاء. فاإذا قطع ثبوت احد هذه العناوين، يحكم بكفره واإل، فال. 

وظاهر حال النا�س انها ل تق�صد ن�صبة هذه المور الى غير اهلل، لذلك الحكم عليهم 

بالكفر اأمر م�صكل اي�صًا. وتف�صيل هذه ال�صناف هو:

الناصب: 
.Qان النا�صب هو المعادي، وا�صطالحًا يطلق على المبغ�صين لعلّي

)1( مفتاح الكرامة ج1، �س144
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علي ببغ�س  المتدّينون  الن�شب  واهل  والنا�شبة  »والنوا�شب  القامو�س:  في  قال 

. فعلى هذا ي�صبح الن�صب المعاداة، مع اتخاذه 
)1(

Q، الأنهم ن�شبوا له، اأي عادوا«

دينًا، و �صعارًا ورمزًا.

قال العالم المحدث الفقيه ال�صيخ فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين: »والن�شب 

اأي�شاً المعاداة، يقال ن�شبت لفالن ن�شباً اإذا عاديته، ومنه النا�شب وهو الذي يتظاهر 

بعداوة اأهل البيت P، اأو لمواليهم الأجل متابعتهم لهم... وقال البع�س اختلف في 

العداوة ل�شيعتهم، وفي االأحاديث ما  اأنه من ن�شب  اآخرون  النا�شبي، فزعم  تحقيق 

ي�شّرح بالثاني. فعن ال�شادقQ: انه لي�س النا�شب من ن�شب لنا اأهل البيت، الأنه 

التجد رجاًل يقول انا ابغ�س محمداً واآل محمدP، ولكن النا�شب من ن�شب لكم، 

.
)2(

انتم من �شيعتنا«

نعم  له.  لوجود  يكون  ان  كاد  المعا�صر  عالمنا  في  النا�صبي  وجود  اأّن  والتحقيق 

هناك من لهم عداء ل�صل ال�صالم وهم يحملون عنوان ال�صالم وهوؤلء هم المنافقون 

ولغير.

الخارجي: 
والخارجية  الحرورّية  الل�صان:»والخوارج  في  منظور  ابن  قال  الخارجي:  واما 

طائفُة منهم لزمهم هذا اال�شم لخروجهم عن النا�س، والخوارج قوم من اأهل االهواء 

.
)3(

لهم مقالة على حدة«

االإ�شالم،  فرق  من  فرقة  وهم  الخوارج،  واحد  »والخارجي  المجمع:  في  وقال 

العداء،  اعتبار  دون  من  الطائفي  االنتماء  وهل  علي.  على  لخروجهم  خوارج  �ُشموا 

الن�شب واللعن، وال�شتم، كاف في �شدق اال�شم، ومن ثم �شحب عنوان الكفر، وترتب 

)1( القامو�س المحيط: مادة )ن�صب(.

)2( مجمع البحرين: مادة )ن�صب(.

)3( ل�صان العرب مادة )خرج(.
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والقرنين   ،Qعلي االإمام  زمن  خوارج  ب�شفات  االت�شاف  من  بد  ال  اأم  احكامه؟ 

االأّولين من القرون الهجرية؟ وجهان: من حيث �شدق العنوان، وعدم ثبوت العداوة 

والبغ�شاء«.

وفقًا  الخارجي  لوجود  اليوم  ل م�صداق  يقال  ان  البعيد  من  لي�س  اي�صًا  وبالتحقيق 

لم�صطلح ال�صلف في المجتمع ال�صالمي.

الغال: 
واما الغالة: فهم على ما قاله ال�صهيد الثاني في رو�س الجنان: »والغالة جمع غال، 

R، واعتقدوا  االأئمة  زادوا في  الذين  وهو مجاوزة الحد في �شيء، والمراد هنا 

فيهم، اأو في احدهم اأنه اإله، ونحو ذلك. ويطلق الغلو على من قال باإلهيَّة احد من 

.
)1(

النا�س«

الأفراد  على  الغلو  عنوان  اطالقهم  اأن  يرى  الأ�صحاب  كلمات  في  المتتبع  ولكن 

 ال�صيخ الثقة، الذي كان 
)2(

والمقالت لم يكن �صواء. فهذا محمد بن الح�صن بن الوليد

�صيخ القميين و فقيههم، على ما ينقل عنه تلميذه ال�صدوق ما هذا ن�صه: »كان �شيخنا 

.
(3(

محمد بن الح�شن بن الوليد يقول: اّول درجة من الغلو نفي ال�شهو عن النبي

فعلى هذا، فهل �صحيح ان نتهم ال�صيعة من ال�صيخ المفيد اإلى يومنا هذا بالغلو؟، وهو 

اأن الغلو عند علمائنا في ال�صدر الأّول من المحدثين، مختلف  وا�صح البطالن، حيث 

المعنى عما ا�صطلح عليه بعدهم، وهومما يوجب الكفر.

في  الغلو  اأن  الوا�شح  من  الأ�صفهاني:»و  ح�صين  محمد  ال�صيخ  المحقق  قال  فقد 

ال�شدر االأّول الرباب الحديث، لي�س من الغلو الموجب للف�شق، اأو الكفر، فانهم يرون 

)1( رو�س الجنان ج1، �س 163.

)2( رجال النجا�صي �س 382.

)3( مختلف ال�صيعة ج2، �س 199، والذكرى �س 215.
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.
)1(

ان نفي ال�شهو عن النبيP من الغلو، واهلل اعلم«

التحقيق:
والتحقيق: ان الم�صاألة لبد اأن تبحث في علم التوحيد والكالم، وان يميز هناك ما 

ل يجوز عقاًل ن�صبته اإلى الممكنات، عما يجوز، ثم ما ثبت ا�صناده اإلى الممكنات، عما لم 

يثبت، اأي في الواقع، مثل الوجوب بالن�صبة للحوادث محال عقاًل، اما مثل الخلق والرزق 

ا�صتقالًل محال وقوعًا، ثم في الأمور التي لي�صت م�صتحيلة كا�صناد الأفعال اإلى الأولياء، 

مع قيد اذن اهلل وامره.

كفاية  وفي  الم�صدق،  ال�صادق  نقل  وهو  �صرعي،  وم�صوغ  مبرر  من  بد  ل   فحينئٍذ 

مايفيد الظن في ذلك تاأمل، ونظر. وكل هذا محال اإلى محله من علم الكالم.

المجسمة: 
اأما القول بالتج�صيم وفي الحاق القائلين به بالكفار، قول قد خالفه ال�صيد اليزدي 

في العروة الوثقى قائاًل:

»واأما المج�شمة، والمجبرة، والقائلون بوحدة الوجود من ال�شوفية، اإذا التزموا 

 .
)2(

باحكام اال�شالم، فاالقوى عدم نجا�شتهم«

وقد حكى في مفتاح الكرامة نجا�صة المج�صّمة عن المب�صوط، والتحرير، والمنتهى، 

والمعتبر،  التذكرة،  عن  الطهارة  وحكى  والم�صالك،  وال�صرائع،  البيان،  والدرو�س، 

والذكرى.

و كذلك حكى نجا�صة الم�صبهة عن المب�صوط، والتحرير، و المنتهى،  وحكى طهارتهم 

.
)3(

عن المعتبر، والتذكرة و نهاية الإحكام، والذكرى

)1( بحوث في الفقه ج2،�س 20.

)2( العروة الوثقى ج1، �س 54

)3( مفتاح الكرامة ج1، �س 145
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جامع  في  قال  المج�ّصمة.  نجا�صة  في  الخالف  عدم  المقا�صد  جامع  من  والظاهر 

المقا�صد: 

»اأما المج�شمة فق�شمان، بالحقيقة و هم الذين يقولون ان اهلل تعالى ج�شم 

كاالأج�شام، والمج�شمة بالت�شمية المجردة، وهم القائلون بانه ج�شم ال كاالج�شام، 

وربما تردد بع�شهم في نجا�شة الق�شم الثاني، واال�شح نجا�شة الجميع. واذا تقرر 

المج�شمة(،  والنوا�شب،  والغالة،  )الخوارج،  االأربع  الفرق  هذه  فنجا�شة  ذلك 

قال  من  مبنى  على  هذا  بكفره  القول  فرع  بالنجا�صة  والقول   .
)1(

فيها«  الكالم 

بنجا�صة الكافر.

وانك�صاف الواقع والحق في هذه الم�صاألة اأي�صًا يحتاج اإلى بحث عقائدي عميق عن 

والختيار،  والخبر،  والب�صر،  وال�صمع،  واليد،  �صابهه،  ما  والج�صم،  بالت�صبيه  المراد 

والقلب، والرادة، وعندئٍذ ماكان منافيًا لثوابت وم�صلمات التوحيد والر�صالة، فهو باطل، 

ملحق بالكفر، بل هو عين الكفر، وغيره مالم يكن ا�صتلزامه لما يفيد الكفر من النوع 

البين بالمعنى الأخ�س، فالأمر ههنا م�صكل، والأ�صل الطهارة وال�صالم.

المجّبرة:
عن  مطلقًا  الختيار  و�صلب  التكوين،  في  العام  الجبر  اإلى  الذاهبون  المجّبرة  اما 

العباد، فقد ذهب جمع اإلى تكفيرهم. ا�صتنادًا اإلى بع�س الأخبار، كالر�صوي: »القائل 

بالجبر كافر والقائل بالتفوي�س م�شرك«. وقول ال�صادق Q: »ان النا�س في القدر 

على ثالثة اأوجه: رجل يزعم اأن اهلل تعالى اجبرالنا�س على المعا�شي، فهذا قد ظلم 

اهلل في حكمه، فهو كافر. و رجل يزعم ان االأمر مفو�س اليهم، فهذا قد وهن اهلل في 

.
)2(

�شلطانه فهو كافر«

والظاهر اأن هذه الأخبار كما قال ال�صيخ ح�صين الحلي: »التكون ظاهرة في اإثبات 

)1( جامع المقا�صد ج1، �س 164.

)2( الو�صائل الباب العا�صر من اأبواب حد المرتدج28 �س 339 – 356.
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.
)1(

الكفر لهم حقيقة، وال تنزياًل، بل وردت في مراتب االيمان و الكفر« 

واذا امعنا النظر في كثيرمن الحاديث الواردة في خ�صو�س الكفر واليمان ن�صاهد 

الكافر  لتبيين حقيقة  ترد  ولم  الكفر،  اأو  اليمان  بيان مراتب  انها قد وردت في مقام 

والموؤمن كماهوم�صطلح عليه �صرعًا.

فمح�صل البحث ان كل ما انتهى اإلى انكار �صروري من معتقدات الأمة، فهو كفر؛ 

واّل فالحكم به �صعب جدًا.

)1( دليل العروة الوثقى ج1، �س 470.
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اأوًل: مقدمة في بيان اأهمية �صالة الجمعة

�صالة الجمعة فري�صة عظيمة، َذَكرها رّبنا في كتابه الكريم، واأحاطها بجملة من 

النداء،  البيع والمعاملة عند  م  النا�س بها، فحرَّ اأن يتهاون  الت�صريعات، �صيانًة لها من 

مانعًا  يكون  اأن  فيه  يحتمل  ما  بكل  قبلها،  ال�صتغال  عن  بيته،  اأهل  واأئمة  نبّينا   ونهى 

من اأدائها، من ال�صفر وطلب الحاجات، بل بكل ما ل يرتبط بها من الأعمال، ولعلَّه ل 

د اللتزام بها، كحّثه وتاأكيده فري�صة  ع عليها، واأكَّ توجد فري�صة في الإ�صالم، حثَّ الم�صرِّ

الجمعات، لما لها من الخ�صو�صية من جهة اإظهارها لعظمة وقوة الإ�صالم باجتماعها 

 Pنبّينا ذكره  ما  في  واإن  المكلَّفين،  �صائر  ي�صمل  الذي  الوا�صع  وح�صورها  المهيب، 

حّج  اأنها  عنها  كقولهم  عليها،  والحّث  اأمرها،  تعظيم  من   Rالبيت اآل  من  والأئمة 

لإجابة  فيها موقفًا  واأن  ُكتَب منافقًا،  لعّلٍة،  ل  ُجَمٍع  َمْن غاَب عنها ثالث  واأنَّ  الفقراء، 

د اأهميتها،  الدعاء، ما بين نزول الإمام وت�صوية ال�صفوف لل�صالة، وغير ذلك، ما يوؤكِّ

وي�صير اإلى مكنون �صّرها.

لقد جرت العادة اأن يوؤّم النا�س فيها ذوو ال�صاأن منهم واأرباب العلم وال�صلطان، وهي 

منبر اإعالمي عظيم، ومدر�صة في الوعظ والإر�صاد، وبياٌن لما ينبغي على الم�صلمين اأن 

يطلعوا عليه، واأن يلتفتوا اإليه من اأمور دينهم ودنياهم، وما يطرق باب حياتهم من نوازل 

�س داءها، وُيعيَّن دواءها، ليكون النا�س على معرفٍة بما يتعلق ب�صوؤون  واأحداث، في�صخَّ

حياتهم.

)*( رئي�س الهيئة العلمائية لأتباع اهل البيتR في �صوريا

ال�صيد عبد اهلل نظام )*( 

صالة الجمعة ووجوبها عيًنا: إحدى استحداثات الشهيد الثاني 
)دراسة موضوعية في األدلّة واألبعاد(
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ولعّل ما اأحيطت به هذه الفري�صة من وجوب ال�صعي اإليها من م�صافة بعيدة، وما لها 

م حاًل عمليًا للذين ت�صغلهم  من وقٍت م�صيَّق، يجعل ح�صور النا�س لها في وقت واحد، يقدِّ

وتحقيق،  علم  مجال�س  اأيامهم  معظم  في  يح�صرون  فال  الخا�صة،  و�صوؤونهم  اأعمالهم 

ب نفو�صهم، فيتّم لهم كل ذلك من  ول ي�صتمعون اإلى وعٍظ واإر�صاد، يبني ذواتهم، ويهذِّ

ل الفر�صة المثلى والوحيدة اأ�صبوعيًا، ليح�صل هوؤلء على  خالل منبر الجمعة، الذي ي�صكَّ

ن�صيبهم من العلم والتوجيه والذكر وتليين القلوب.

واإن ما نعي�صه في هذه الأيام من كثرة الن�صغالت، وطول وقت العمل، يجعل �صالة 

الجمعة لقاًء وحيدًا يجتمع فيه الموؤمنون باإخوانهم، ويتداولون �صوؤونهم، وي�صتمعون فيه 

اإلى ما يزّكي نفو�صهم، وينّظف قلوبهم ويعمرها بالعلم والحكمة، بحيث يمكن القول اإنه 

ننا  ا يمكِّ لو لم تكن هذه الفري�صة م�صرعة، فاإنه يجب علينا اأن نبحث في فرائ�س ديننا عمَّ

من جمع النا�س لما يوؤدي وظائفها، ويقوم مقامها، ول اأح�صب اأنه يوجد في ت�صريعات 

ديننا ما يحفظ الدين والأّمة، كما تحفظه هذه الفري�صة.

د عليه �صهيدنا الثاني زين العابدين الجبعي العاملي،  د على ما اأكَّ لذا راأيت اأن اأوؤكِّ

طيَّب اهلل ثراه، في بحث حكمها، من لزوم التم�ّصك بالدليل الوا�صح، والبرهان الالئح، 

لمن اأخرج رقبته من ربقة التقليد لالأ�صالف، و�صلك �صبيل الحق بالإن�صاف، وخاف اهلل 

.
)1(

تعالى في امتثال اأمره، والوقوف معه، فاإنه اأولى من يخاف

ا بما ذكرناه، فاإنه ابتداًء لبّد من التنبيه اإلى خطاأ منهجّي في كثير من  والتزامًا منَّ

بحوثنا الفقهية، عندما نبداأ من ا�صتعرا�س الأقوال في الم�صاألة قبل النظر في اأدّلتها من 

ة، لأن ذلك يولِّد موقفًا َقْبليًا يتحكم بالباحث ويوجهه اإلى فهٍم خا�س لتلك  الكتاب وال�ُصنَّ

الأدّلة، الأمر الذي قد ي�صرفه عن الفهم العرفي للدليل، ويبعده عن الحيادية في بحثه 

العلمي، لي�صبح معه وكاأنَّه يتبنى موقفًا َقْبليًا يبحث له عن دليل، بينما ينبغي اأن تكون 

)1( الجبعي العاملي، زين الدين المعروف بال�صهيد الثاني، ر�صائل ال�صهيد الثاني: طبعة حجرية، من�صورات مكتبة ب�صيرتي، قم، 

اإيران، ر�صالة في وجوب �صالة الجمعة، �س51-50.
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الغاية الأ�صا�صية من ذكر الأقوال اإنما هي مقابلة ما و�صل اإليه الباحث في الم�صاألة، مع 

م ما اعوّج، جراء اإحاطته  ما و�صل اإليه غيره من الباحثين، فيتيقن من ال�صحيح، ويقوِّ

بما ا�صتدّل به اأ�صالفه ومعا�صروه.

ة،  وال�ُصنَّ الكتاب  من  اأدّلتها  بذكر   - الم�صاألة  في  الأقوال  عر�س  قبل   - �صاأبداأ  لذا 

وا�صتخال�س نتائجها، ثم اأنتقل اإلى مقارنتها مع ما و�صل اإليه الفقهاء في هذه الم�صاألة.

ثانيًا: الأدلة من القراآن الكريم

اإِلَى ِذْكِر اهلل َوَذُروا  اَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفا�ْشَعْوا  اإَِذا نُوِدي ِلل�شَّ اآَمنُوا  يَُّها الَِّذيَن 
َ
اأ قال تعالى: {يَا 

ِل اهلل  ْر�ِض َواْبتَُغوا ِمن َف�شْ
َ
ُروا ِفي اْلأ اَلُة َفانتَ�شِ يَِت ال�شَّ اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن * َفاإَِذا ُق�شِ

وا اإِلَْيَها َوتََرُكوَك َقاِئًما ُقْل َما ِعنَد  ْو لَْهًوا انَف�شُّ
َ
ْوا ِتَجاَرًة اأ

َ
َواْذُكُروا اهلل َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُْفِلُحوَن * َواإَِذا َراأ

اِزِقيَن} )الجمعة(. اهلل َخْيٌر مَِّن اللهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواهلل َخْيُر الرَّ

بداأ اهلل تعالى كالمه في هذه الآيات المباركة بنداء اإلى جميع الموؤمنين، ي�صملهم 

فردًا فردًا، ياأمرهم فيه بال�صعي اإلى ذكر اهلل عند النداء لل�صالة من يوم الجمعة، وقد 

اإلى  والح�صور  بالتهّيوؤ  بالإجابة  الإ�صراع  هو  بال�صعي  المراد  اأن  على  رون  المف�صِّ اأجمع 

الم�صاجد، وقد وردت في هذا المعنى روايات عن اأئمة اأهل البيت تحّث على الم�صارعة 

والبكور في الح�صور، منها ما رواه الكليني عن اأبي علي الأ�صعري، عن محمد بن �صالم، 

اإلى  ُر  ُيَبكِّ جعفر   اأبو  كان  قال:  جابر  عن  �صمر،  بن  عمرو  عن  النَّ�صر،  بن  اأحمد  عن 

يكون قبل  فاإذا كان �صهر رم�صان  ُرمٍح،  قيَد  ال�صم�س  َتكوُن  الجمعة حين  يوم  الم�صجد 

ال�صهور ف�صاًل كف�صل �صهر  ُجَمِع �صائر  ِلُجَمِع �صهر رم�صان على  اإنَّ  ذلك، وكان يقول: 

.
)1(

رم�صان على �صائر ال�صهور

وعن محمد بن يحيى، عن اأحمد بن محمد، عن الح�صين بن �صعيد، عن النَّ�صر بن 

�صويد، عن عبد اهلل بن �صنان، عن حف�س بن البختري، عن محمد بن م�صلم، عن اأبي 

بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  موؤ�ص�صة  ط1،  ال�صريعة:  م�صائل  تح�صيل  اإلى  ال�صيعة  و�صائل  الحّر،  الح�صن  بن  محمد  العاملي،   )1(

1427هـ، 2007م، مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى الم�صجد والمباكرة اإليه، �س28، حديث2.
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من  قراطي�ُس  معهم  بون  الُمَقرَّ المالئكة  َنَزَل  الجمعة  يوم  كان  اإذا  قال:   Q جعفر 

ف�صة، واأقالٌم من ذهب، فيجل�صون على اأبواب الم�صجد على كرا�صي من نوٍر، فيكُتُبون 

ُحَفهم،  النا�س على منازلهم، الأول والثاني، حتى يخرج الإمام، فاإذا خرج الإمام طووا �صُ

ول يهبطون في �صيٍء ِمَن الأيام اإل يوم الجمعة، يعني المالئكة المقربين، ورواه ال�صدوق 

.
)1(

مر�صاًل نحوه اإلى قوله: طووا �صحفهم

ت عليه الآية المباركة،  رون على اأن المراد من ذكر اهلل الذي ن�صَّ كما اأجمع المف�صِّ

هو �صالة الجمعة بخ�صو�صها، وقال بع�صهم هو الخطبتان.

والنداء هو الآذان، فيجب عند �صماعه الم�صارعة اإلى تلبيته والذهاب اإلى ال�صالة، 

وقال ال�صيخ الطو�صي في تف�صيره التبيان: وفر�س الجمعة لزم على جميع المكلَّفين اإل 

�صاحب العذر ِمْن �صفر، اأو مر�ٍس، اأو عمى، اأو عرج، اأو اآفة، وغير ذلك، وعند اجتماع 

.
)3 )2(ëال�صروط

وقد اأ�صار ال�صهيد الثاني  في ر�صالته في وجوب �صالة الجمعة اإلى توّهٍم مفاده: اأن 

الأمر بال�صعي اإليها معلَّق على الآذان الخا�س بها - �صالة الجمعة - ل مطلق الآذان، 

بناء  يكون معدومًا،  ال�صعي  فاإن وجوب  بالجمعة،  نداء خا�س  يكن  لم  لو  فاإنه  وبالتالي 

على اأن الم�صروط عدم عند عدم �صرطه، واأقول اإنه ل داعي لدفع هذا الدخل، فاإن كل 

من له معرفة بالعربية - اإذا نظر في الآيات الكريمات - ل يتوّهم وجود تقييد حقيقي 

لوجوب ال�صعي ب�صماع الآذان الخا�س بالجمعة، اإنما هو نحٌو من الحّث على الم�صارعة 

ده ما ذكرناه  اإلى ال�صالة عند حلول وقتها؛ لخ�صو�صية فيها من �صيقه، وللخطبتين، يوؤيِّ

ة على البكور اإلى الم�صجد يوم الجمعة، بحيث اإنه اإذا �صمع المكلَّف  من الروايات الحا�صَّ

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى الم�صجد والمباكرة اإليه، �س28، حديث1.

)2( الطو�صي، محمد بن الح�صن، التبيان في تف�صير القراآن: تحقيق وت�صحيح: اأحمد حبيب ق�صير العاملي، ط1، مطبعة مكتب 

الإعالم الإ�صالمي، دار اإحياء التراث العربي، ج10، �س8.

�صوف نوؤّجل الكالم في تلك ال�صروط اإلى محله اإن �صاء اهلل، فما يهّمنا هنا اإثبات اأ�صل الوجوب العيني ل�صالة الجمعة كما هو 
 

)3(

ظاهر كالمه.
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اذان الجمعة ل ينبغي له اأن ي�صتغل ب�صيء �صوى ال�صعي اإلى ال�صالة.

كما اأجهد بع�صهم نف�صه بت�صوير دور في الآية يمنع من ال�صتدلل بها على وجوب 

الأمر  والنداء متوقف على  النداء،  الأمر بها متوقف على  اأن  �صالة الجمعة، خال�صته 

بها، فيلزم على ذلك ثبوت وجوبها من خارج الآية المباركة، اأي بدليل اآخر.

اَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإَِذا نُوِدي ِلل�شَّ
َ
والج�اب: اإن اهلل عزَّ وجّل اإنما قال: {يَا اأ

َفا�ْشَعْوا اإِلَى ِذْكِر اهلل َوَذُروا اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن } )الجمعة(، فاإنه جلَّ �صاأنه 

اإنما اأ�صار اإلى لزوم ال�صعي اإلى هذه ال�صالة الواجبة عند �صماع ندائها، ووجوب ال�صعي 

والم�صارعة اإلى ال�صيء، غير فعله وغير م�صروعيته، وبعبارة اأخرى: وجوب ال�صعي والنداء 

متوقف على الم�صروعية والوجوب، وهما غير وجوب ال�صعي، فال دور.

وقد غاب عن الم�صت�صكل اأن ذات كالمه جلَّ �صاأنه يثبت وجوب الجمعة على كل حال، 

د عليه واإن كان ثابتًا بدليل �صابق، وروايات  فاإن الآية تدّل بالمالزمة على الوجوب، وتوؤكِّ

قد  كانوا   - الروايات  تلك  في  ما  على   - الم�صلمين  فاإن   .
)1(

د ذلك توؤكِّ النزول  اأ�صباب 

ان�صغلوا عن اأدائها بالبيع وال�صراء، لو�صول قافلة اإلى المدينة عند النداء، فنزلت هذه 

الآية المباركة لرّدهم اإلى طاعة اهلل والتزام اأوامره جلَّ �صاأنه، ولو لم تكن تلك ال�صالة 

واجبة وجوبًا عينيًا، َلما كان هنالك داٍع لهذا النزول، وذلك لقيام ر�صول اهلل مع جماعة 

وجود مدلول  اأقّل من  فال  الروايات5،  عليه  ت  ون�صّ الآيات،  اإليه  اأ�صارت  كما  بها،  معه 

واإل فلماذا كان  لتلك ال�صالة،  العيني  الوجوب  القراآني مفاده  التزامي لهذا الخطاب 

هًا اإلى جميع الموؤمنين، ومثله النهي عن البيع وال�صراء. الأمر بال�صعي موجَّ

ولول اأن بع�صهم قد ذكر هذا الإ�صكال في دللة الآية، َلما كان ينبغي التعّر�س له من اأ�صله، 

وقد كان هذا التعّر�س من اأجل اأن ل تبقى و�صو�صة في النف�س، وتوّهم ِلما يمنع الدللة.

)1( راجع: الطبر�صي، اأبو علي الف�صل بن الح�صن، تف�صير مجمع البيان: تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخ�صائيين، ط1، 

من�صورات موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1995م، ج10، تف�صير �صورة الجمعة، وكذلك: الطو�صي، اأبو جعفر محمد بن 

الح�صن �صيخ الطائفة، التبيان في تف�صير القراآن: تحقيق وت�صحيح: اأحمد حبيب ق�صير العاملي، ط1، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت، لبنان، 1409هـ، ج10، �س9 وما بعدها، في تف�صير �صورة الجمعة، وغيرها من كتب التف�صير واأ�صباب النزول.
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فدللة الآية على وجوب ال�صعي عند �صماع اذان ال�صالة في يوم الجمعة خالية من 

الإ�صكال، و�صواء قلنا: اإن الذان هو اذان الجمعة بالخ�صو�س، اأو قلنا: الذان بنحٍو مطلق 

لل�صلوات في ذلك اليوم، فالجمعة منها على كل حال، ولأن تتمة الآية المباركة وما بعدها 

من الآيات، يظهر اأن المق�صود، واأنه �صالة الجمعة بالخ�صو�س، فاإن البيع وال�صراء في 

تلك الأيام لم يكن وقت انعقادهما وا�صتغال النا�س بهما عند طلوع الفجر اأو بعد الغروب، 

ولقوله  اإجماعًا،  مق�صودتين  لي�صتا  والع�صر  الظهر  و�صالة  النهار،  و�صح  في  هو  واإنما 

تعالى: اإذا نودي لل�صالة من يوم الجمعة )9( )الجمعة(، فلو كان الم�صلمون م�صغولين 

بال�صالة لما خرجوا، واإنما كانت الخطبة، مما يعني خ�صو�س الجمعة.

و�صيوعًا في م�صاغل  اأهمية  الأكثر  الفرد  لكونه  بالذكر؛  البيع  تعالى  وقد خ�ّس اهلل 

النا�س، ولكونه الحدث الذي كان ال�صبب في نزول الآية ح�صب روايات اأ�صباب النزول.

ثم اإنه قد يعتر�س على ال�صتدلل بما مفاده اأن الأمر بال�صعي في الآية المباركة معلَّق 

على مطلق النداء لل�صالة، ال�صالح لجميع اأفراده، وخروج بع�س الأفراد بدليل خارج، 

اأو لعدم توّفر بع�س ال�صرائط المفرو�صة فيه، ل ينافي الإطالق في النداء، لذا فاإن الآية 

ل ت�صلح لإثبات الوجوب العيني بنحٍو مطلق ل�صالة الجمعة على الم�صلمين، واإنما هو 

لها  لذا ل وجوب  الخا�س؛  نائبه  اأو  المع�صوم  الإمام  وجود  منها  والتي  ال�صروط،  يتبع 

في ع�صر الغيبة، بل في كل ع�صر ل َب�ْصَط لوليتهم فيه، فاإن ال�صالة الماأمور بها في 

الآيات الكريمات اإنما هي الم�صتوفية لجميع ال�صرائط والأجزاء، والتي فر�س اهلل تعالى 

اإليها لإيجاب ال�صعي على جميع الموؤمنين عند  اإقامتها كذلك، لذا ل يمكننا ال�صتناد 

ا نحتمل �صرطية �صيء فيها،  �صماع النداء والقول بالوجوب العيني ل�صالة الجمعة، لو كنَّ

اأنه ل  اإلى  اأو نائبه الخا�س، مع اللتفات  اإقامة الإمام المع�صوم لها  كاحتمال �صرطية 

ينبغي اأن يراد من الحتمال لل�صرطية مطلق الحتمال، اأي كيفما اتفق، لأن هذا يقدح 

�صيء  �صرطية  توّهم  لإمكان  ة،  وال�ُصنَّ الكتاب  �صيء من  اأّي  ا�صتفادة وجوب  اإمكانية  في 

فيه، ونحن في الحقيقة يكفينا من الآيات المباركات ثبوت وجوب عيني في الجملة في 
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 خالية من ا�صتراط ت�صدي الإمام 
)1(

زمن الر�صول، ومع وجود روايات بيانية في المقام

اإقامتها، فاإنه يمكننا ال�صتناد  اأو نائبه الخا�س، بل وحتى العام، في وجوب  المع�صوم 

اإلى اإطالقها بالن�صبة اإلى هذا ال�صرط، وبالتالي فاإن القول بالوجوب العيني - الذي تدّل 

عليه الآيات - في زمن الر�صول، م�صتمّر في ع�صر غيبة المع�صوم، اأو عدم ب�صط يده.

اإذنه  اأو  الإمام،  �صرطية ح�صور  الدليل على  تقديم  الوجوب،  لهذا  الُمنِكر  لذا على 

لالنعقاد.

ومع اللتفات اإلى اأن ال�صرط ينق�صم اإلى �صرط واجب و�صرط وجوب، فاإن ما يكون 

من قبيل الثاني ل يجب على المكلَّف ال�صعي اإلى تح�صيله، لخروجه عن القدرة، - كعدم 

كونه مري�صًا، اأو عبدًا، اأو كونه امراأًة، اأو كونه على اأزَيد من فر�صخين، ومنها على القول 

اأو نائبه الخا�س - بخالف �صروط الواجب، التي يجب على المكلَّف  به ح�صور الإمام 

الواجب  �صروط  ومن  فياأثم،  المفّوتة  المقدمة  في  يقع  ل  حتى  تح�صيلها،  اإلى  ال�صعي 

ح�صور الفقيه الجامع لل�صرائط، بناًء على �صموله بالنيابة، في�صبح ال�صعي واجبًا عليه، 

الموؤمنين، فاإنَّ تقاع�س هوؤلء عنها مع توّفر بقية  َمْن يكمل به العدد من  وكذلك حال 

�صروطها، يعتبر من المقدمة المفّوتة ل ريب، ويكونون به من العا�صين.

�صالة  بوجوب  الخا�صة  ر�صالته  في  الثاني   ال�صهيد  ذكره  ما  اأي�صًا  نقول  اأن  ولنا 

الجمعة: مقت�صى الآية اأن الأمر بال�صعي معلَّق على مطلق النداء لل�صالة ال�صالح لجميع 

اأفراده، وخروج بع�س الأفراد بدليل خارج، وا�صتراط بع�س ال�صرائط فيه، ل ينافي اأ�صل 

.
)2(

الإطالق، فكل ما ل يدّل دليل على خروجه، فالآية متناولة له، وبه يح�صل المطلوب

والحق في الآية المباركة اأن النداء المذكور فيها هو النداء الخا�س ب�صالة الجمعة، 

وهو الظاهر من �صياق كلماتها، واإن كثرة الو�صو�صة في الأدلة، واإلقاء الحتمالت كيفما 

اتفق، ي�صّو�س المطلب، وي�صيع معه اأ�صل الم�صاألة، فاإن الآية الكريمة تخاطب الم�صلمين 

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، باب وجوب �صالة الجمعة على المكلَّف، �س5، الأحاديث: 1، 2، 3، و�س6، الحديث14، وغيرها.

)2( ر�صائل ال�صهيد الثاني: �س53.
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في زمن النبي، ومن ورائهم جميع الم�صلمين اإلى قيام ال�صاعة، وتاأمرهم بالمبادرة اإلى 

�صالة الجمعة وترك ما �صواها من الأعمال، فالحديث والنداء اإنما عنياها بخ�صو�صها، 

  Pواإن كان وقتها - الزوال - م�صتركًا مع غيرها اي الظهر، ول �صّك في اأن ح�صوره

لي�س من �صروطها، لإقامتها في غير المدينة المنّورة على عهده، ولعدم ذكر �صرطيته 

 P ِقبله  من  ُين�صب  كان  للجمعة  الإمام  اإن  والقول  المتقدمة،  البيانية  الروايات  في 

لخ�صو�س القيام بذلك، هو نحو من الدعاء الذي ل ي�صمد اأمام التحقيق والتدقيق، فاإنه  

عندما كان ير�صل اأحد اأ�صحابه اإلى قوم لإدارة اأمورهم، ورعاية �صوؤونهم، يكون قيامه 

باإمامتهم في �صالة الجمعة من قبيل الجري لقيامه ب�صائر �صوؤونهم، اأو لعدم وجود غيره 

من العارفين باأحكامها، ولي�س عندنا ن�ّس واحد، ول عند غيرنا من مذاهب الم�صلمين، 

الخ�صو�صية  تظهر  بحيث  غيره،  بها  يقوم  ل  للجمعة  اإمامًا خا�صًا  ن�صب  قد   P اأنه 

اأو  دينهم،  اأمور  ليعلمهم  قوم  اإلى  ر�صل 
ُ
اأ بها من  يقوم  اأن  يكفي  اإذ ل  جلّيًة في ن�صبه، 

لنا عن  لإدارة اأمورهم، ليقال اإنه نائب خا�س اأو حتى عام في هذا المقام، ثم ولو تنزَّ

ذلك، فال اأقّل من اأن النا�س كانوا ماأمورين ب�صالة الجمعة بح�صوره P ونزل بوجوبها 

قراآن، كانت اآياته خالية من اأي �صرط في وجوبها غير حلول وقتها، وعليه فاإن اأي �صرط 

اإ�صافّي لبّد له من دليل ي�صلح لتقييد الآية ب�صرطيته من خالل الروايات البيانية، واإل 

فهي باقية على اإطالقها بالن�صبة اإليه، وهذا كله في م�صلحة الوجوب العيني في زمن 

الح�صور، وفي زمن الغيبة على ال�صواء.

اأن اإجابة نداء الموؤِذن ل�صالة الجمعة، هو خير عند اهلل عزَّ  اإلى  اأ�صار �صبحانه  ثم 

العقيدة  ومرتكزات  باأ�صول  يرتبط  اأمر  وهذا  الأعمال،  من  �صابهه  وما  البيع  من  وجّل 

م الأرزاق  اأمور الدنيا والآخرة بيده جلَّ �صاأنه، فهو الذي يق�صِّ اأن جميع  الإ�صالمية، من 

بين عباده، وهو الذي اإليه ماآبهم، وعليه ح�صابهم، لذا من الخير لعباده اللتزام باأوامره، 

ا ق�صدوه وتوجهوا اإليه، دون اأن ينافي  وهو القادر على اإي�صال الخير لهم بنحو اأح�صن ممَّ

وهو   - الأر�س  في  ينت�صروا  اأن  لعباده  اأذن  قد  �صاأنه  جلَّ  نجده  لذا  �صعيهم،  اأ�صل  ذلك 
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التفّرق بعد الجتماع - بعد اأدائهم �صالة الجمعة، واأن يبتغوا من ف�صله، اأي اأن يعودوا اإلى 

اأعمالهم وي�صعوا في ك�صب اأرزاقهم وِنَعم رّبهم، مع اأمرهم بدوام ذكره، لأنه اأثناء القيام 

غير  من  المال  ك�صب  الإن�صانية  النف�س  ولت�صويل  لل�صيطان،  باب  يفتح  قد  الرزق  بك�صب 

ِحلِّه، وما قد يح�صل اأثناء ذلك من التنازع الداخلي بين ك�صب المنافع الدنيوية ورعاية 

كر عاماُل مهمًا، وقوة رادعة، تح�صم الم�صاألة ل�صالح  اأحكام اهلل تعالى، حيث يمثِّل الذِّ

و�صلطان  الهوى  تحّكم  ي�صت�صري  فال  الإن�صانية،  الم�صائل  ورعاية  ال�صرعية،  الأحكام 

اإِلَى  الأنانية، وي�صيطرا على قلوب الموؤمنين، وهو ما يظهر من قوله جلَّ �صاأنه: {َفا�ْشَعْوا 

 Q ِذْكِر اهلل َوَذُروا اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن})الجمعة(، وفي الماأثور عن علي

ما ي�صير اإلى دوام حالة الذكر عندهQ: ما راأيت �صيئًا اإل وراأيت اهلل معه وقبله وبعده. 

ُر  كَّ وقد بيَّن اهلل تعالى في القراآن الكريم حالة اأولي الألباب فقال عزَّ من قائل: {َوَما يَذَّ

ْلبَاِب})اآل عمران(.
َ
ْولُوْا الأ

ُ
اإِلَّ اأ

وا وخرجوا من الم�صجد  ه اللَّوم اإلى اأولئك النفر الذين انف�صّ ثم اإنَّ اهلل تعالى قد وجَّ

وبيَّن  واأنَّبهم على عملهم،  الموؤمنين،  بع�س  النبّيP مع  وتركوا  الجمعة  اأثناء خطبة 

دًا اأن ما عنده جلَّ �صاأنه خير من اللهو ومن التجارة، واأنه خير الرازقين. لهم مجدَّ

ى اإل جماعة، بخالف  وخال�صة القول: اإن الآيات المباركات تتحدث عن �صالة ل توؤدَّ

.
)1(

�صائر ال�صلوات المفرو�صة الأخرى، وهو ما ذكرته الروايات عن اأهل بيت الع�صمة

فال ي�صّح الّدعاء هنا باأن الآية تتحدث عن مطلق ال�صلوات المفرو�صة، اأو عن مطلق 

ا جاء في متون الروايات، ولنا اأن نقول  الِذكر، لُبعد ذلك عن �صياق الكالم قطعًا، وعمَّ

بعد ذلك: اإن الأ�صل في ت�صريع �صالة الجمعة - بح�صب التنزيل - هو الوجوب العيني في 

الجملة، اإل ما خرج بدليل.

ت الروايات البيانية على خروج المري�س، والمملوك، والم�صافر، والمراأة،  وقد ن�صَّ

)1( راجع: و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل ُمكلَّف، الروايات: 1، 2، 8، 12، 14، 16، 19.



3(

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

وال�صبّي، ومن كان على راأ�س فر�صخين، للروايات المتقدمة وغيرها.

في  تخييري  وجوب  اإلى   ،P زمنه  في  العيني  الوجوب  ل  حوَّ الذي  الدليل  هو  فما 

ّب البحث على وجود هذا  اأن ين�صَ بّد  اإلى عدم م�صروعية، وبالتالي ل  اأو  زمان الغيبة، 

الدليل الذي كان ال�صبب في هذا التحّول، واإل فال بّد اأن يكون العمل بموجب اإطالق الآية 

الكريمة، بعد نفي �صرطية ح�صور المع�صومQ اأو اإذنه، بالروايات البيانية التي لم 

تفّرق في عدم ال�صرطية بين زمنّي الح�صور والغيبة، وكذلك مناق�صة الإجماع المّدعى 

على ال�صرطية، وهو ما �صنناق�صه في محله اإن �صاء اهلل.

ثالثًا: اأدلة الوجوب العيني من الحديث ال�صريف

محمد بن علي بن الح�صين باإ�صناده، عن زرارة بن اأعين، عن اأبي جعفر الباقر  قال:  1 .

اإنَّما َفَر�َس اهلل عزَّ وجلَّ على النا�س من الجمعة اإلى الجمعة خم�صًا وثالثين �صالة، 

عها عْن  ها اهلل عزَّ وجلَّ في جماعٍة، وهي الجمعة، َوَو�صَ منها �صالٌة واحدٌة َفر�صَ

ِت�صعٍة: عن ال�صغير، والكبير، والمجنون، والم�صافر، والَعْبد، والمراأة، والمري�س، 

والأعمى، وَمْن كاَن على راأ�س َفر�َصخين. ورواه الكليني، عن محمد بن اإ�صماعيل، 

بن  حماد  عن  جميعًا  اأبيه،  عن  اإبراهيم،  بن  علي  وعن  �صاذان،  بن  الف�صل  عن 

عي�صى، عن حريز، عن زرارة، ورواه ال�صيخ باإ�صناده عن محمد بن يعقوب، ورواه 

.
)1(

ال�صدوق في الأمالي عن اأبيه، عن علي بن اإبراهيم

محمد  بن  اأحمد  عن  ال�صفار،  عن  الح�صن،  بن  محمد  عن  الخ�صال  في  ورواه  2 .

اأبي نجران، عن الح�صين بن �صعيد، عن حماد  بن عي�صى، عن عبد الرحمن بن 

بن عي�صى، عن حريز، عن زرارة مثله، وزاد: والقراءة فيها جهاٌر، والُغ�صل فيها 

واجب، وعلى المام فيها ُقُنوتاِن: قنوٌت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية 

بعد الركوع.

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س5، حديث1.
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ورواه اأي�صًا في الخ�صال عن اأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن اإبراهيم، 

.
)1(

عن اأبيه، عن حماد بن عي�صى مثله، اإلى قوله: وهي الجمعة

وقال: قال: وَخَطَب اأمير الموؤمنين  في الجمعة فقال: الحمُد هلل الوليِّ الحميد، اإلى  3 .

اأن قال: والجمعُة واجبٌة على كل موؤمٍن، اإل على ال�صبّي، والمري�س، والمجنون، 

على  كاَن  وَمْن  المملوك،  والعبد  والمراأة،  والم�صافر،  والأعمى،  الكبير،  وال�صيخ 

.
)2(

راأ�س َفْر�َصخين

الح�صين بن  اأحمد بن محمد، عن  محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن  4 .

بن  ب�صير ومحمد  اأبي  ُحَميد، عن  بن  �ُصويد، عن عا�صم  بن  النَّ�صر  �صعيد، عن 

م�صلم، جميعًا عن اأبي عبد اهللQ قال: اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ َفَر�َس في كلِّ �َصبعِة 

اإل  ي�صَهَدَها  اأْن  ُم�صلٍم  كّل  على  واجبٌة  �صالٌة  منها  �صالة،  وثالثين  خم�صًا   
ٍ
اأيام

في  المحقق  ورواه  وال�صبّي،  والمراأة،  والم�صافر،  والمملوك،  المري�س،  َخم�صٌة: 

المعتبر مر�صاًل، اإل اأنه قال: في كل اأ�صبوع، محمد بن الح�صن باإ�صناده عن محمد 

.
)3(

بن يعقوب مثله

وعنه، عن �صفوان، عن من�صور، عن اأبي عبد اهلل  في حديٍث قال: الجمعة واجبٌة  5 .

والم�صافر،  والمملوك،  المراأة،  خم�صٌة:  اإل  فيها  النا�ُس  ُيْعَذُر  ل  اأحٍد،  كلِّ  على 

.
)4(

والمري�س، وال�صبّي

الرواية جاءت عن  اإن  قال:   » »الُمقِنعة. 6 في  المفيد  النعمان  بن  بن محمد  محمد 

اإلى الجمعة  ِمَن الُجمعة  َفَر�َس على عباده  اأنَّ اهلل جلَّ جالُله   L ال�صادَقين 

ة،  خا�صَّ الجمعِة  �صالة  في  اإلَّ  الجتماَع  فيها  يفر�ْس  لْم  �صالة،  وثالثين  خم�صًا 

اَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفا�ْشَعْوا اإِلَى ِذْكِر  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإَِذا نُوِدي ِلل�شَّ
َ
فقال جلَّ ِمْن قائل: {يَا اأ

)1( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س5، حديث2.

)2( و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س6، حديث6.

)3( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س6، حديث14.

)4( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س7، حديث16.
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ْر�ِض 
َ
ُروا ِفي اْلأ اَلُة َفانتَ�شِ يَِت ال�شَّ اهلل َوَذُروا اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن * َفاإَِذا ُق�شِ

.
)1(

ِل اهلل َواْذُكُروا اهلل َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُْفِلُحوَن} )الجمعة( َواْبتَُغوا ِمن َف�شْ

َمْن تجُب الجمعة؟، قال: تجُب  وباإ�صناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر: على  7 .

على �صبعِة نفٍر من الم�صلمين، ول ُجُمَعَة لأقلِّ ِمْن خم�صٍة مَن الم�صلمين، اأحُدُهُم 

.
)2(

ُهم َوَخَطَبُهْم ُهْم َبْع�صُ الإمام، فاإذا اجتمَع �صبعٌة ولم َيخافوا، اأمَّ

عن  العبا�س،  عن  محبوب،  بن  علي  بن  محمد  عن  باإ�صناده،  الح�صن  بن  محمد  8 .

حماد بن عي�صى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن اأبي عبد اهلل  قال: اإذا كانوا 

لُّوا في جماعٍة،  اإلى اأن قال: وْلَيْقُعْد َقْعَدًة بيَن الُخْطَبَتْيِن.  �صبعًة يوم الجمعة فلُي�صَ

.
)3(

الحديث

محمد بن الح�صن باإ�صناده عن الح�صين بن �صعيد، عن �صفوان، عن العالء، عن  9 .

محمد بن م�صلم، عن اأحدهما Q قال: �صاألته عن اأنا�س في قرية هل ي�صلون 

.
)4(

الجمعة جماعة؟ قال: نعم )و( ي�صلون اأربعًا اإذا لم يكن من يخطب

وعنه، عن ف�صالة، عن اأبان بن عثمان، عن الف�صل بن عبد الملك قال: �صمعت اأبا  10 .

عبد اهلل Q يقول: اإذا كان قوم )القوم( في قرية �صلوا الجمعة اأربع ركعات، 

ركعتين  جعلت  واإنما  نفر  خم�س  كانوا  اإذا  جمعوا  لهم  يخطب  من  لهم  كان  فاإن 

.
)5(

لمكان الخطبتين

محمد بن الح�صن باإ�صناده، عن الح�صين بن �صعيد، عن ابن اأبي عمير، عن عمر  11 .

بن اأذينة، عن زرارة قال: قال اأبو جعفرQ: الجمعة واجبٌة على َمْن اإْن �صلَّى 

الغداَة في اأهلِه اأدرَك الجمعَة، وكان ر�صول اهلل  اإنما ُي�صلِّي الع�صَر في وقت الظهِر 

)1( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س7، حديث19.

)2( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور �صبعة، �س8، حديث4.

)3( و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور �صبعة، �س9، حديث10.

)4( الم�صدر نف�صه: باب وجوب الجمعة على اأهل الأم�صار وعلى اأهل القرى وغيرهم، �س9، حديث1.

)5( الم�صدر نف�صه: باب وجوب الجمعة على اأهل الأم�صار وعلى اأهل القرى وغيرهم، �س9، حديث2.
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ام كْي اإذا َق�صُوا ال�صالَة مع ر�صول اهلل P رجعوا اإلى ِرحالهم قبَل  في �صائر الأيَّ

ٌة اإلى يوم القيامِة، وباإ�صناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن  الليِل؛ وذلك �ُصنَّ

.
)1(

يعقوب بن يزيد، عن ابن اأبي عمير مثله

وباإ�صناده، عن محمد بن اأحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن اإبراهيم بن  12 .

عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن م�صلم، عن اأبي جعفرQ قال: َتِجُب 

.
)2(

الجمعُة على َمْن كاَن ِمنها على َفْر�َصَخْيِن

محمد بن يعقوب، عن علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمير، عن جميل  13 .

اج، عن محمد بن م�صلم وزرارة، عن اأبي جعفر  قال: تجُب الجمعة على كلِّ  بن درَّ

َمْن كاَن منها على َفْر�َصَخْيِن، ورواه ال�صيخ باإ�صناده عن محمد بن علي بن محبوب، 

.
)3(

عن علي بن ال�صندي، عن محمد بن اأبي عمير مثله

اد، عن حريٍز، عن محمد بن م�صلم، قال: �صاألُت اأبا عبد  وعنه، عن اأبيه، عن حمَّ 14 .

اهلل عن الجمعة فقاَل: تجُب على َمْن كاَن منها على راأ�ِس َفْر�َصَخْين، َفاإْن زاَد على 

م ما  ذلك فلْي�َس عليه �صيٌء، ورواه ال�صيخ باإ�صناده عن علي، عن اأبيه، اأقول: وتقدَّ

.
)4(

يدّل على ذلك

الحكم،  توثيق  لعدم  ؛ 
)5(

اأولى عنها  الإعرا�س  فاإن  م�صكين،  بن  الحكم  رواية  ا  واأمَّ

اأجمعوا على عدم ا�صتراط ح�صور القا�صي، والمدعي،  ولعدم عمل الأ�صحاب بها، بل 

وال�صاهدين، والمدعى عليه، والذي ي�صرب الحدود، بين يدّي الإمام.

)1( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب عدم وجوب ح�صور الجمعة على من بعد عنها باأزَيد من فر�صخين، 

�س10، حديث1.

)2( الم�صدر نف�صه: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب عدم وجوب ح�صور الجمعة على من بعد عنها باأزَيد من فر�صخين، 

�س10، حديث2.

)3( و�صائل ال�صيعة: باب عدم وجوب ح�صور الجمعة على من بعد عنها باأزَيد من فر�صخين، �س10، حديث5.

)4( الم�صدر نف�صه: باب عدم وجوب ح�صور الجمعة على من بعد عنها باأزَيد من فر�صخين، �س10، حديث6.

)5( محمد بن علي بن الح�صين باإ�صناده، عن محمد بن اأحمد بن يحيى، عن محمد بن الح�صين، عن الحَكم بن ِم�ْصكين، عن العالء، 

عن محمد بن م�صلم، عن اأبي جعفر  قال: تجُب الجمعة على �صبعِة نفٍر من الم�صلمين )الموؤمنين(، ول تجب على اأقلَّ ِمنُهم: 

ُدوق مر�صاًل،  َعى عليه، وال�صاِهدان، والذي ي�صِرب الُحدوَد بيَن يَدي الإمام، ورواه ال�صَّ ًا، والُمدَّ عي َحقَّ يِه، والُمدَّ الإماُم، وقا�صِ

باإ�صناده عن محمد بن م�صلم مثله]الو�صائل: مج3، باب ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور �صبعة، �س9، حديث91.
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دلَّ  ما  جميُع  ذلك  على  ويدّل  الروايات:  هذه  على  تعليقته  في  العاملي  الحّر  وقال 

 
ِ
 قيام

ِ
ِة بعمومها واإطالقها مع عدم الَّ على الوجوِب من القراآن والأحاديث المتواترة الدَّ

َن لفَظ الإمام من اأحاديِث الُجُمعة، المراُد به  مَّ دليٍل �صالٍح لإثباِت ال�صتراط، وما َت�صَ

 الخوِف، 
ِ
ُن منهما لعدم اإماُم الجماعِة، مع قيٍد زائٍد، وهو كوُنُه ُيْح�ِصُن الُخْطَبَتين َوَيَتَمكَّ

اإطالقه  من  ُيفهم  وكما  وغيرهم،  اللغة  علماء  به  ح  �صرَّ كما  المع�صوم،  من  اأعمُّ  وهو 

في مقام القتداء، والقرائُن على ذلك كثيرٌة جدًا، والت�صريحاُت بما يدَفُع ال�صتراَط 

اأي�صًا كثيرٌة، واإطالُق لفظ الإمام هنا كاإطالقه في اأحاديث الجماعة، و�صالة الجنازة، 

وال�صت�صقاء، والآيات، وغير ذلك من اأماكن القتداء في ال�صالة، واإنما المراد به هنا 

.
)1(

ا�صتراط الجماعة مع ما ُذِكَر

واأقول: اإن الروايات المتقدمة فيها روايات بيانية، كالرواية الأولى والثانية والثالثة 

اأو نائبه،  وال�صابعة والثامنة، وكلها كانت مطلقة من ا�صتراط ح�صور الإمام المع�صوم 

وحتى من �صرط اإذنه، وهي في ذلك توافق اإطالق اآيات الكتاب الكريم، واإن اأبت وجود 

الروايات  فاإن  و�صروطها،  ب�صرطها  فيه  المذكورة  ال�صالة  لكون  الكتاب،  في  اإطالق 

اأو  م�صروطة بح�صوره  وغير  عينًا،  واجبة  ال�صالة  اأن هذه  وتبّين  تتكّفل ذلك،  البيانية 

نائبه اأو اإذنه.

ومن المنا�صب اأي�صًا اأن نورد هنا على �صبيل التاأييد نماذج من الروايات التي تتحدث 

عن اأهمية �صالة الجمعة، وتبرز اهتمام الأئمة  بح�صورها، وبذكر بع�س خ�صائ�صها، مع 

اأن حال ح�صورهم  كحال غيبة قائمهم، اإذ لم يكونوا يوؤّمون النا�س، ولم يكن بمقدورهم 

تعيين نواب خا�صين لإقامتها، وكانوا يعلمون اأن هذه الحال �صتكون م�صتمرة اإلى ع�صر 

هنالك  تكن  لم  لو  الروايات  تلك  كل  ولماذا  يتحدثون؟،  كانوا  �صيء  اأي  فعن  الظهور، 

اأهمية لما يذكر فيها، ووجوب لفري�صتها، واإمكانية التزام الموؤمنين العملي بها؟.

)1( الم�صدر نف�صه: باب عدم ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور ال�صلطان العادل اأو من ن�صبه، �س11.
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َرْومًا  مجموعات  اإلى  تق�صيمها  مع  الروايات  اأهّم  ذكر  على  هنا  و�صاأقت�صر 

لالخت�صار.

روى الكليني، عن اأبي علي الأ�صعري، عن محمد بن �صالم، عن اأحمد بن النَّ�صر،  1 .

ُر اإلى الم�صجد يوم الجمعة  عن عمرو بن �صمر، عن جابر قال: كان اأبو جعفر  ُيَبكِّ

حين َتكوُن ال�صم�س قيَد ُرمٍح، فاإذا كان �صهر رم�صان يكون قبل ذلك، وكان يقول: 

اإنَّ ِلُجَمِع �صهر رم�صان على ُجَمِع �صائر ال�صهور ف�صاًل كف�صل �صهر رم�صان على 

.
)1(

�صائر ال�صهور

�صهر  في  اأكثر  يبكر  كان  ولماذا  الجمعة؟،  يوم  في  الم�صجد  اإلى  يبكر  كان  فلماذا 

رم�صان ويقول: اإنَّ ِلُجَمِع �صهر رم�صان على ُجَمِع �صائر ال�صهور ف�صاًل كف�صل �صهر 

رم�صان على �صائر ال�صهور؟.

الح�صين بن  اأحمد بن محمد، عن  محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن  2 .

البختري،  النَّ�صر بن �صويد، عن عبد اهلل بن �صنان، عن حف�س بن  �صعيد، عن 

المالئكة  َنَزَل  الجمعة  يوم  كان  اإذا  قال:  جعفر   اأبي  عن  م�صلم،  بن  محمد  عن 

اأبواب  على  فيجل�صون  ذهب،  من  واأقالٌم  ف�صة،  من  قراطي�ُس  معهم  بون  الُمَقرَّ

الم�صجد على كرا�صي من نوٍر، فيكُتُبون النا�س على منازلهم، الأول والثاني، حتى 

ُحفهم، ول يهبطون في �صيٍء ِمَن الأيام  يخرج الإمام، فاإذا خرج الإمام طووا �صُ

اإل يوم الجمعة، يعني المالئكة المقربين، ورواه ال�صدوق مر�صاًل، نحوه اإلى قوله: 

.
)2(

طووا �صحفهم

فانظر اإلى هذا الحّث على الم�صارعة اإلى الذهاب اإلى الم�صجد باكرًا يوم الجمعة، 

حيث يكتب النا�س على منازلهم في الح�صور اإلى الم�صجد: الأول، الثاني،... حتى يخرج 

ا لكتابة  الإمام، فمن هو الإمام الذي ذكر الإمام الباقر خروجه من الم�صجد وجعله حدَّ

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى الم�صجد والمباكرة اإليه، �س28، حديث2.

)2( و�صائل ال�صيعة: مج3، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى الم�صجد والمباكرة اإليه، �س28، حديث1.
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ن اأئمًة ل�صالة الجمعة  المالئكة مراتب ح�صور النا�س في �صحفها؟، وهل كان Q يعيِّ

في تلك الأيام في ظّل الدولة الأموية؟!، واإذا كان الأمر يتعلق بما �صياأتي من الأيام خارج 

ع�صره، فمتى �صيتّم ذلك؟!.

وهذا اإّنما يعني وجوب اللتزام بهذه الفري�صة على كل حال، فاإن كان اإمام الجمعة 

ن ل ت�صّح خلفه ال�صالة، فقد عالج الأئمة  هذه الم�صاألة كما �صنبّينه لحقًا. ممَّ

ما روَي عن الإمام ال�صادق  في باب ا�صتحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ  3 .

الخطيب وا�صتواء ال�صفوف:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن اأحمد بن محمد، عن الح�صين بن  اأ- 

اَعُة التي  �صعيد، عن النَّ�صر، عن عبد اهلل بن �صنان، عن اأبي عبد اهلل  قال: ال�صَّ

 ِمَن الُخطَبة اإلى اأن َي�صتوَي 
ِ
عاء يوم الجمعة ما بيَن فراِغ الإمام ُي�ْصَتَجاُب فيها الدُّ

.
)1(

النا�س في ال�صفوِف، و�صاعٌة اأخرى من اآِخِر النهار اإلى غروب ال�صم�س

وعنه، عن اأحمد بن محمد، عن ابن اأبي ن�صر، عن معاوية بن عمار قال: ُقلت  ب- 

لأبي عبد اهلل: ال�صاعة التي في يوم الجمعة التي ل يدعو فيها موؤمٌن اإلَّ ا�صُتجيب 

اإذا زاغِت  ر، قال:  وُيوؤخِّ ل  ُيعجِّ اإن الإماَم  ُقلُت:  َخَرَج الإمام،  اإذا  لُه، قال: نعْم، 

ال�صم�ُس، ورواه ال�صيخ باإ�صناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله باإ�صناده عن 

.
)2(

الح�صين بن �صعيد، اأقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وياأتي ما يدّل عليه

ث الإمام ال�صادق  في هاتين الروايتين؟!، واإذا لم تكن هنالك  اأّي �صيء تحدَّ فعن 

جمعة معتبرة بنحٍو من الأنحاء، كيف يربط ا�صتحباب الدعاء بخروج الإمام اإلى الخطبة 

له عن �صاعة اإجابة 
َ
حتى فراغه منها وا�صتواء ال�صفوف، وهو يجيب عن �صوؤال َمْن �َصاأ

الدعاء، ولم ينبهه على اأن ذلك ل يكون اإل في ع�صر تمّكن المع�صوم  اأو نائبه من اإمامة 

الإمام  خروج  اإلى  ع�صره  بين  ما  باأنه  عالمًا  Qكان  اأنه  �صّك  ول  ال�صالة؟!،  هذه 

)1( الم�صدر نف�صه: مج3، باب ا�صتحباب الدعاء يوم الجمعة، �س30، حديث1.

)2( الم�صدر نف�صه: مج3، باب ا�صتحباب الدعاء يوم الجمعة، �س30، حديث2.



39

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

المهدي  لن تكون هنالك جمعة يقوم بها اإمام مع�صوم اأو نائب خا�س عنه، فحديثه  اإنما 

اإلى زماننا وحتى ظهور الحجة،  كان عن تلك الُجَمع المتعارفة في زمانه، والم�صتمرة 

ومن الوا�صح اأنه ل عالقة ل�صخ�س اإمام الجمعة بذلك كّله، واإنما هو التوقيت، خ�صو�صًا 

ما ورد في رواية معاوية بن عمار المتقدمة.

4 .

ما روي عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن اأحمد بن محمد، عن  اأ- 

ل اهلل يوَم  �صر بن �صويد، عن عبد اهلل بن �صنان قال: قال اأبو عبد اهلل: ف�صَّ النَّ

ِلمن  الجمعة  يوم  وُتَزيَّن  لُتَزخرف  الِجنان  واإن  الأيام،  الجمعة على غيرها من 

اأبواب  واإن  الجمعة،  اإلى  �صبقُكم  َقدر  على  ة  الجنَّ اإلى  تت�صابقون  واإنكم  اأَتاها، 

.
)1(

ال�صماء لُتفتَّح ِل�صُعود اأعمال العباد

ة على َقدر �صبقُكم اإلى الجمعة، فعن اأّي  فما معنى قوله: واإنكم تت�صابقون اإلى الجنَّ

جمعٍة كان يتحدث الإمام  داعيًا اإليها م�صجعًا على ح�صورها؟.

محمد بن علي بن الح�صين في )الأمالي(، عن محمد بن مو�صى بن المتوكل،  ب- 

ل، عن جابر،  عن محمد بن يحيى، عن اأحمد بن محمد، عن الَبزْنطي، عن ُمَف�صَّ

ِتَي بالأيام َيْعِرُفها الَخالِئق 
ُ
عن اأبي جعفر  قال: اإذا كان حيُث َيْبَعُث اهلل العباد اأ

كاأنَّها  الأيام  �صائُر  يتبعُه  �صاطٌع  نوٌر  َلُه  الجمعة  َيوم  َيْقُدُمها  وِحْلَيتها،  با�ْصِمها 

عرو�ٌس كريمٌة ذاُت َوَقاٍر ُتهدى اإلى ذي ِحْلم َوَي�َصار، ثم يكون يوم الجمعة �صاهدًا 

وحافظًا لمن �صارَع اإلى الجمعة، ثم يدخلون )َيْدُخُل( الموؤمنين اإلى الجنة على 

.
)2(

َقْدِر �َصْبِقِهْم اإلى الُجُمعة

ِتَي بالأيام... ثم 
ُ
نا�ٍس كان يتحدث  بقوله: اإذا كان حيُث َيْبَعُث اهلل العباد اأ

ُ
فعن اأيِّ اأ

يكون يوم الجمعة �صاهدًا وحافظًا لمن �صارَع اإلى الجمعة؟!.

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى �صالة الجمعة، �س44، حديث1.

)2( الم�صدر نف�صه: باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى �صالة الجمعة، �س44، حديث2.
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وعن الح�صين بن اإبراهيم بن َناَتاَنة، عن علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن محمد  اأ- 

هدّي، عن عبد اهلل بن بكير قال: قال ال�صادق  بن اأبي عمير، عن اأبي زياد النَّ

على  َج�َصَدها  اهلل  َم  َحرَّ اإل  الُجُمَعة  اإلى  �َصَعْت   
ٍ
َقَدم ِمْن  ما  محمد:  بن  جعفر 

.
)1(

النار

َم اهلل َج�َصَدها على النار،   �َصَعْت اإلى الُجُمَعة اإل َحرَّ
ٍ
ما المق�صود من قوله: ما ِمْن َقَدم

وما منا�صبة الحديث اإذا كانت الجمعة ل تنعقد اإل بالإمام المع�صوم اأو نائبه الخا�س؟، 

وهو ما ل يتّم اإل في ع�صر الظهور، ويعلم Q اأن بينه وبينه اأكثر من األف عام.

 .5

، عن اأبي الح�صن علي بن محمد   ِريِّ محمد بن علي بن الح�صين باإ�صناده، عن ال�صَّ اأ- 

ا  قال: ُيكَرُه ال�صفر وال�صعي في الحوائج يوم الجمعة ُبكرًة من اأجل ال�صالة، فاأمَّ

.
)2(

ك به بعد ال�صالة فجائٌز ُيَتَبرَّ

ومن  ال�صالة،  اأجل  باأنه من  الحوائج  في  وال�صعي  ال�صفر  كراهة  الرواية  علَّلت  لقد 

الوا�صح هنا اأن تلك الكراهة راجعة اإلى ت�صاغل ال�صاعي في حوائجه، والم�صافر ببعده 

عن مكان اأداء �صالة الجمعة، لأنه ل تاأثير لذلك على �صالة الظهر كما هو معلوم، حيث 

يمكن اأداوؤها في ال�صفر والح�صر، وفرادى وجماعة، وفي جميع الأحوال، واإنما الكراهة 

لخوف �صياع فري�صة خا�صة ل توؤدى اإل جماعة وفي وقت م�صيَّق خا�ّس.

اإبراهيم بن علي الكفعمي في )الم�صباح(، عن الر�صا Q قال: ما ُيوؤِْمُن َمْن  اأ- 

�َصافر يوم الجمعة قبل ال�صالة اأن ل يحفظه اهلل تعالى في �صفره، ول َيخُلفه في 

.
)3(

ِله اأهله، ول َيرزقه ِمْن َف�صْ

اأمير الموؤمنينQ في  محمد بن الح�صين الر�صي في )نهج البالغة(، عن  ب- 

)1( و�صائل ال�صيعة: مج3، باب ا�صتحباب ال�صبق اإلى �صالة الجمعة، �س45، حديث3.

)2( الم�صدر نف�صه: باب كراهة ال�صفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، �س53، حديث1.

)3( الم�صدر نف�صه: باب كراهة ال�صفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، �س54، حديث5.
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كتابه اإلى الحارث الهمداني قال: ول ت�صافر في يوم الجمعة حتى ت�صهد ال�صالة 

.
)1(

اًل في �صبيل اهلل، اأو في اأمٍر ُتْعَذُر به اإل نا�صِ

فما معنى قولهQ: حتى ت�صهد ال�صالة؟، وهل ال�صهود غير الح�صور؟، والرواية 

مطلقة من حيث النهي عن ال�صفر، ل تخت�ّس بحال دون حال، ول خ�صو�صية للحارث 

الهمداني فيها، فهي ت�صمل كل موؤمن، ويدّل على ذلك جمع من الروايات، وكذلك فاإن 

الحارث قد مات بعد �صهادة اأمير الموؤمنين، حتى ل يقول قائل اإنها خا�صة بما كان في 

.Qزمانه

5 .

عبد اهلل بن جعفر في )قرب الإ�صناد(، عن عبد اهلل بن الح�صن، عن جده علي  اأ- 

بن جعفر، عن اأخيه قال: �صاألُتُه عن القعود في العيَدْيِن والُجُمعة والأماُم يخطُب 

كيَف ي�صنُع َي�ْصَتقِبُل الإماَم اأو ي�صتقبُل القبلَة؟، قال: ي�صتقبُل الإماَم، ورواه علي 

.
)2(

بن جعفر في كتابه

 ،Qالكاظم الإمام  ع�صر  في  وجهها  على  ممكنة  الجمعة  �صالة  تكن  لم  فاإذا 

و�صتبقى كذلك حتى ع�صر الظهور، فاأي �صيء مهّم كان ي�صغل ذهن علي بن جعفر حتى 

�صاأل اأخاه الإمام الكاظم؟.

محمد بن علي بن الح�صين قال: قال النبيP: ُكلُّ  واعٍظ ِقْبَلٌة، وُكلُّ َمْوُعوِظ ِقبلة  اأ- 

للواِعظ، يعني في الجمعة والعيدين و�صالة ال�صت�صقاء، في الُخطبة ي�صتقبُلُهُم 

.
)3(

الإمام وي�صتقبلوَنُه حتى يفُرَغ من ُخطبته

ُن يوَم الجمعِة نادى ُمناٍد: َحُرَم البيُع،  َن الموؤذِّ قال: وروَي اأنه كان بالمدينة اإَذا اأذَّ ب- 

اَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفا�ْشَعْوا  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإَِذا نُوِدي ِلل�شَّ
َ
: {يَا اأ َحُرَم البيُع، ِلَقْوِله عزَّ وجلَّ

م ما  اإِلَى ِذْكِر اهلل َوَذُروا اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن } )الجمعة(، اأقول: وتقدَّ

)1( الم�صدر نف�صه: باب كراهة ال�صفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، �س54، حديث6.

)2( و�صائل ال�صيعة: مج3، باب ا�صتحباب ا�صتقبال الخطيب للنا�س، �س54، حديث2.

)3( الم�صدر نف�صه: مج3، باب ا�صتحباب ا�صتقبال الخطيب للنا�س، �س54، حديث3.
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.
)1(

يدّل على ذلك

واأن  الجمعة بخ�صو�صها،  تتحدث عن �صالة  الكريمة  الآية  اأن  م  تقدَّ فيما  نا  بيَّ لقد 

وعدم  وقتها،  و�صيق  لخ�صو�صيتها،  عنها  النا�س  به  ين�صغل  لئالَّ  جاء  البيع  عن  النهي 

م. اإمكان تاأديتها اإل جماعة، بح�صب بع�س الروايات المعّللة المذكورة فيما تقدَّ

6 .

عبد اهلل بن جعفر في )ُقرب الإ�صناد( عن اأحمد بن اإ�صحاق، عن بكر بن محمد،  اأ- 

عن ال�صادق Q، عن اآبائه R، قال: قال اأمير الموؤمنينQ: النا�ُس 

اأتى الجمعة قبَل اأن يخُرَج الإمام َو�َصِهَدها  على ثالثة منازَل في الُجُمعِة: رجٌل 

ارُة الجمعة اإلى الجمعة، وزيادة ثالثة اأيام لقول  باإن�صاٍت و�صكوٍن، فاإن ذلك َكفَّ

اهلل عزَّ وجّل: من جاء بالح�صنة فله ع�صر امثالها ومن جاء بال�صيئة فال يجزى ال 

ُه،  مثلها وهم ل يظلمون )الأنعام - 160(، ورجٌل �َصِهَدها بلَغٍط وقَلٍق، فذلك َحظُّ

ة، وهو ي�صاأل اهلل عزَّ  ورجٌل اأتاها والإمام َيخُطُب فقام ُي�صلِّي فقد خاَلَف ال�ُصنَّ

.
)2(

وجّل اإن �صاء اأعطاُه، واإن �صاَء َحَرَمُه

 Q ه علّي بن جعفر، عن اأخيه مو�صى بن جعفر وعن عبد اهلل بن الح�صن، عن جدِّ ب- 

 اإذا َخَرَج يوَم الجمعة هل َيقَطُع ُخُروُجُه ال�صالة، اأو ي�صّلي 
ِ
قال: �َصاألتُه عن الإمام

الُة والإماُم يخُطُب اإلَّ اأن يكوَن قد �صلَّى  النا�ُس وهَو يخُطُب؟، قال: ل َت�صُلُح ال�صَّ

خرى، ول ُي�صّلي حتى َيْفُرَغ الإماُم ِمْن ُخْطَبِتِه. اأقول: وقد 
ُ
ركعًة َفُي�صيَف اإليها اأ

.
)3(

َم ما يدّل على ذلك تقدَّ

فعن اأّي �صالة جمعة كان ي�صاأل علّي بن جعفر، فهل كانت غير ال�صالة التي تقام في 

الأم�صار في تلك الأيام والتي هي م�صتمرة ومتعارفة في هذه الأيام؟.

)1(الم�صدر نف�صه: مج3، باب ا�صتحباب ا�صتقبال الخطيب للنا�س، �س54، حديث4.

)2(و�صائل ال�صيعة: مج3، باب عدم جواز ال�صالة والإمام يخطب، �س57، حديث1.

)3(الم�صدر نف�صه: مج3، باب عدم جواز ال�صالة والإمام يخطب، �س58، حديث2.
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ندي بن محمد، عن اأبي الَبْختري،  عبد اهلل بن جعفر في )قرب الإ�صناد(، عن ال�صِّ 7 .

يوَم  الرجُل  ى  يتخطَّ باأْن  �س 
ْ
َباأ ل  يقول:  كان   Qعليًا اأن  اأبيه  عن  جعفر،  عن 

انَّ اأَحٌد رقاَب النا�ِس،  الجمعِة اإلى مجل�صه حيُث كاَن، فاإذا خرَج الإماُم فال َيَتَخطَّ

َعِة،  ُر اإلَّ َمْن َجَل�َس على الأبواِب وَمَنَع النا�َس اأْن يم�صوا اإلى ال�صَّ وليجل�ْس حيُث َيَتَي�صَّ

.
)1(

اُه فال ُحْرَمَة اأْن َيَتَخطَّ

خا�س  مكان  في  تقام  �صالة  الجمعة  يوم  المذكورة  ال�صالة  تكون  اأن  يعقل  هل 

وكثرة  م�صهدها،  عظم  على  الجمعة  �صالة  اأنها  اأم  النا�س؟!  من  ثلَّة  اإل  يح�صرها  ول 

ح�صورها؟!.

كل هذه الروايات، وغيرها كثير، م�صافًا اإلى الآية الكريمة، ت�صير في الواقع اإلى �صالة 

الجمعة المتعارفة في �صائر الأم�صار والأزمان حتى هذه الأيام، والتي ورد فيها جميعًا 

ت�صجيع الأئمةR النا�س على ح�صورها، باأ�صاليب مختلفة، مبا�صرة وغير مبا�صرة.

نعم، بقيت هنالك مجموعتان من الروايات:

اإليها فري�صة مع الإمام، وهما  Q: والجتماع  اأوالهما: ما ورد فيها من قولهم 

روايتان:

محمد بن علي بن الح�صين، عن علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن حماد بن عي�صى،  1 .

عن حريز بن عبد اهلل، عن زرارة بن اأعين، عن اأبي جعفر الباقر Q قال: 

�صالة الجمعة فري�صٌة، والجتماع اإليها فري�صٌة مع الإمام، فاإن َتَرَك رجٌل ِمْن غير 

ِعلٍَّة ثالَث ُجمٍع فقد َتَرَك ثالث فرائ�َس، ول يدُع ثالث فرائ�س ِمن غير ِعلٍَّة اإل 

.
)2(

ُمنافق، ورواه البرقي في المحا�صن عن اأبي محمد، عن حماد بن عي�صى مثله

بن  حماد  عن  يزيد،  بن  يعقوب  عن  ال�صفار،  عن  الح�صين،  بن  علي  بن  محمد  2 .

عي�صى، عن حريز وف�صيل، عن زرارة، عن اأبي جعفرQ قال: �صالة الجمعِة 

)1(الم�صدر نف�صه: مج3، باب كراهة تخّطي رقاب النا�س في الجمعة، �س58، حديث1.

)2(و�صائل ال�صيعة: مج3، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س6، حديث8.
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فري�صٌة، والجتماع اإليها فري�صة مع الإمام، فاإن ترَك رجٌل من غير ِعلٍَّة ثالَث ُجَمٍع 

.
)1(

فقد َتَرك ثالث فرائ�َس، ول يدُع ثالَث فرائ�َس ِمن غير ِعلَّة اإل ُمنافٌق

والإن�صاف في هاتين الروايتين اأن قوله: والجتماع اإليها فري�صة مع الإمام، يحتمل 

فيه اإرادة الإمام المع�صوم، كما يحتمل فيه بيان حكم المكلَّف من جهة اأنه اإذا اأقامها َمْن 

ت�صّح اإمامته لها، وجب الح�صور على المكلَّفين، واإذا ح�صل الحتمال، بطل ال�صتدلل، 

ي الحتمال الثاني، وكذلك ما  م�صافًا اإلى اأن ما ذكرناه من كالم �صاحب الو�صائل  يقوِّ

ظهر من الروايات البيانية من عدم هذا ال�صتراط، وكذلك ما �صيظهر من المجموعة 

الثانية من الروايات، وهي:

محمد بن الح�صن باإ�صناده عن الح�صين بن �صعيد، عن ابن اأبي عمير، عن ه�صام  1 .

ابن �صالم، عن زرارة قال: حثنا اأبو عبد اهلل عليه ال�صالم على �صالة الجمعة حتى 

ظننت اأنه يريد اأن ناأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: ل، اإنما عنيت عندكم. ورواه 

.
)2(

المفيد في )المقنعة( عن ه�صام بن �صالم مثله

وباإ�صناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبا�س، عن عبد اهلل بن المغيرة  2 .

عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن اأبي جعفر عليه ال�صالم قال: قال 

اأ�صنع؟ قال: �صلوا  ولم ي�صل فري�صة فر�صها اهلل، قال: قلت: كيف  يهلك  مثلك 

.
)3(

جماعة يعني �صالة الجمعة

محمد بن الح�صن با�صناده عن الح�صين بن �صعيد، عن �صفوان، عن العالء، عن  3 .

محمد بن م�صلم، عن اأحدهما  قال: �صاألته عن اأنا�س في قرية هل ي�صلون الجمعة 

.
)4(

جماعة؟ قال: نعم )و( ي�صلون اأربعًا اإذا لم يكن من يخطب

اأبان بن عثمان، عن الف�صل بن عبد الملك قال: �صمعت  وعنه، عن ف�صالة، عن  4 .

)1(الم�صدر نف�صه: مج3، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س6، حديث12.

)2(الم�صدر نف�صه: مج3، باب عدم ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور ال�صلطان العادل اأو من ن�صبه، �س11، حديث1.

)3(الم�صدر نف�صه: مج3، باب عدم ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور ال�صلطان العادل اأو من ن�صبه، �س11، حديث2.

)4(و�صائل ال�صيعة: مج3، باب وجوب الجمعة على اأهل الأم�صار وعلى اأهل القرى وغيرهم، �س9، حديث1.
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اأبا عبد اهلل  يقول: اإذا كان قوم )القوم( في قرية �صلوا الجمعة اأربع ركعات، فاإن 

كان لهم من يخطب لهم جمعوا اإذا كانوا خم�س نفر واإنما جعلت ركعتين لمكان 

.
)1(

الخطبتين

هو  بل  نائبه،  اأو  المع�صوم  الإمام  ح�صور  ا�صتراط  عدم  الروايات  هذه  ظاهر  فاإن 

ح بعدم الح�صور عنده، مما ينفي ما  اأمر زرارة بها، وحثَّه عليها، و�صرَّ ال�صريح، لأنه 

احتمله بع�صهم باأنه اإذن خا�س من الإمام  له لإقامتها، وكذلك ظاهر رواية عبد الملك، 

بل فيها معاتبة ولوم، وكذلك �صريح روايتّي محمد بن م�صلم، والف�صل بن عبد الملك في 

ن يوؤّدون الجماعة. اإقامتها في القرى اإذا كان هنالك َمْن يخطب ممَّ

فال�صحيح هو عدم ال�صتراط، ويبقى الوجوب العيني على حاله كما نزل به القراآن 

الكريم؛ لعدم ما ي�صلح للتقييد.

الأئمة،  في ع�صر  تقام  كانت  الجمعة  اأن �صالة  د  يوؤيِّ العجالة  في هذه  ذكرناه  فما 

ون اأئمتها. واأنهم كانوا يدعون اإليها دون اأن يكونوا هم اأو نوابهم الخا�صّ

ولي�س ما ورد هنا اإلَّ نماذج من روايات مباركات، ن�صير من خاللها اإلى اأهمية هذه 

تدّل  الأدلة،  تلك  تناه�س  قاطعة  اأدّلة  اإلى  بحاجة  اأننا  واإلى  مكانتها،  الفري�صة وعظم 

على عدم وجوبها في ع�صر الغيبة، ف�صاًل عن عدم م�صروعيتها، ليمكننا بها تخ�صي�س 

اأدلة الوجوب العيني اأو معار�صتها، مع تاأكيدنا اأن ما ذكرناه هو كاٍف لرّد القول بعدم 

ِعَي من الإجماع، وعند  ث عن ذلك اأي�صًا عند البحث فيما ادُّ ا �صنتحدَّ الم�صروعية، واإن كنَّ

البحث في دللة طائفة من الروايات تفيد اأن �صالة الجمعة كانت تقام في ع�صر الأئمة، 

واأنهم كانوا يدعون اأتباعهم اإلى ح�صورها بنحٍو عام.

من  الأدلة  عنوان  تحت  الواردة  الروايات  وكذلك  الكريمة،  الآية  اإن  والخال�صة: 

العيني في  الوجوب  دلياًل، ظاهرٌة في  اعتبرناها  والتي  البيانية منها،  ة، وخا�صة  ال�ُصنَّ

)1(الم�صدر نف�صه: مج3، باب وجوب الجمعة على اأهل الأم�صار وعلى اأهل القرى وغيرهم، �س9، حديث2.
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ع�صر الغيبة، كما هو الحال في ع�صر الظهور، لعدم وجود ما يدّل على ا�صتراط ح�صور 

الإمام اأو نائبه الخا�س في وجوب �صالة الجمعة. ولقد كان باإمكان الإمام فيما �صّميناه 

بالروايات البيانية التي تقّيد الوجوب، اأن يذكر �صمن الموانع التي ذكرها، عدُم ح�صوره 

المراأة،  خم�صة:  على  اإل  واجبة  الجمعة  اإن  قال:  فكما  اإذنه،  عدم  اأو  نائبه،  اأو   Q

والمري�س، والمملوك، والم�صافر، ومن كان على راأ�س فر�صخين، كان باإمكانه اأن يقول: 

وَمْن ل يح�صره الإمام اأو نائبه الخا�س اأو العام، مع كون الم�صاألة في ذلك الزمان عامة 

البلوى؛ لعدم ب�صط يدهمR، ومالحقة الظالمين لهم، بحيث ي�صتبعد دعوته لإقامتها 

بنف�صه، كما ي�صتبعد اإمكان ن�صب نواب له لإقامتها في بلدان العاَلم الإ�صالمي وقراه في 

هم على اإقامتها،  ذلك الزمان، فعندما وجدنا اأنه Q كان يحّث النا�س عليها، ويح�صّ

يتعلق  ما  لهم  يذكر  اأن  ودون  وخ�صو�صياتها،  ف�صائلها  لهم  ويبّين  ح�صورها،  على  بل 

بح�صوره اأو اإذنه الخا�س، َعلمنا اأن ح�صوره اأو نوابه اأو اإذنه لي�س �صرطًا.

ا�صتراط  الإجماع على  الم�صهور  اّدعاء  اإلى م�صاألتين هما:  ن�صير  اأن  نعم، بقي 

اإذنه Q، وكذلك وجود روايات اّدعَي ظهورها فيه.

اأوًل: مناق�صة الإجماع

واإليك نبذة من اأقوالهم؛ ليظهر لك ا�صطراب اأقوالهم فيما اأجمعوا عليه، عدا َمْن 

اأنكَر �صرطية الإذن والح�صور، واأكتفي بهذا العر�س ليت�صح بطالن هذا الّدعاء، وعدم 

اإمكان البناء عليه:

قال ال�صيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، ناقاًل عن العاّلمة الحّلي في قواعده: 

الثاني: ال�صلطان العادل اأو من ياأمره... ا�صتراط هذا ال�صرط في وجوبها م�صهور بين 

الأ�صحاب، كما في المدارك، والذخيرة، ومحّل ِوفاق كما في التذكرة، ونهاية الإحكام، 

اللثام،... وفي المعتبر  والتحرير، وكنز العرفان، ومو�صع من مجمع البرهان، وك�صف 

.
)1(

ن�صبته اإلى علمائنا

مة: ن�صر دار التراث، بيروت، لبنان، ج5، �س994. )1(العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة في �صرح قواعد العالَّ
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ه م�صهورًا عند بع�س، ومحّل وفاٍق عند اآخرين، مع تزلزل في الراأي  فالحظ كيف عدَّ

اأحيانًا كما في مجمع البرهان.

كما نقل عن الغنية الإجماع على اأن وجوبها يقف على ح�صور الإمام العادل اأو َمْن 

َن�صبه وجرى مجراه. وكذلك نقل عن القا�صي ذات العبارة، وا�صتدّل الإثنان على راأييهما 

بالإجماع.

ولنا اأن نقول هنا: اإن الإمام العادل لو كان يراد منه المع�صوم، لكان ينبغي عليهم 

الت�صريح به؛ اإذ ل مانع لدى هوؤلء من الت�صريح، وخ�صو�صًا اأن الخالف اإنما هو على 

المراد من هذه العبارة.

لنا واعتبرنا اأنه المع�صومQ، فاإن قولهم: وجرى مجراه، اإنما هو  وثانيًا: لو تنزَّ

اأقّل من وجوب  تو�صعة باتجاه النيابة العامة، وهي للفقيه المجتهد العادل، وعندها ل 

اإقامتها عليه، وهوؤلء - وهلل الحمد - موجودون في �صائر الأم�صار والحوا�صر الإ�صالمية، 

ول�صّيما واأنهم نوابهQ، وتكليفهم بالن�صبة اإليها كتكليفه، فاإن النائب كالأ�صيل، اأو 

لي�س اإذا كان حا�صرًا متمكنًا من اإقامتها كانت واجبة عليه، فكذلك هي عليهم اأي�صًا.

ونقل عن الرو�س والرو�صةالإجماع على اأن ذلك �صرط مع ح�صوره، وفي المقا�صد 

اإن من اّدعى  اأو مع ح�صوره، وفي المدارك  اأن ذلك �صرط للوجوب العيني،  العلّيةعلى 

الإجماع على ا�صتراط الإمام اأو نائبه فاإنما اأراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني، اأو مع 

.
)1(

الح�صور، ل مطلقًا

اأنه  اإل  الجتماع،   - اهلل  قك  وفَّ  - )الجمعة(  ففر�صها  المقنعة:  في  المفيد   وقال 

اإمام ماأمون على �صفات، يتقّدم الجماعة ويخطبهم خطبتين، ي�صقط  ب�صريطة ح�صور 

بهما وبالجتماع، عن المجتمعين، من الأربع ركعات ركعتان، واإذا ح�صر الإمام وجبت 

الجمعة على �صائر المكلَّفين، اإل َمْن َعَذره اهلل تعالى منهم، واإن لم يح�صر اإمام �صقَط 

مة: ج5، �س994. )1(مفتاح الكرامة في �صرح قواعد العالَّ
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فر�س الجتماع، واإن ح�صر اإمام يخّل �صرائطه ب�صريطة َمن يتقّدم في�صلح به الجتماع، 

فحكم ح�صوره حكم عدم الإمام، وال�صرائط التي تجب فيمن يجب معه الجتماع اأن يكون 

بًا من الأمرا�س، اإلى اأن قال: فاإن كان كذلك واجتمع  حرًا، بالغًا، طاهرًا في ولدته، مجنَّ

 بهذه ال�صفات وجب عليه الإن�صات 
ٍ
معه اأربعة نفر وجب الجتماع، وَمْن �صلَّى خلف اإمام

 بخالف 
ٍ
عند قراءته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فري�صة، ومن �صلى خلف اإمام

مناه، ويجب ح�صور الجمعة مع َمْن و�صفناه  ما و�صفناه، رتَّب الفر�س على الم�صروح فيما قدَّ

ًة وندبًا - اإلى اأن قال: - فاإذا اجتمعت  من الأئمة فر�صًا، وي�صتحب مع َمْن خالفهم تقيَّ

هذه الثمانية ع�صر خ�صلة، وجب الجتماع في ال�صالة يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان 

.
)1(

فر�صها على الن�صف من فر�س الظهر للحا�صر في �صائر الأيام، انتهى

وقال في كتاب الإ�صراف فيما نقل: باب عدد ما يجب به الجتماع في �صالة الجمعة: 

و�صحة  العقل،  و�صالمة  والتذكير،  والبلوغ،  الحرية،  خ�صلة:  ع�صرة  ثماني  ذلك  عدد 

الج�صم وال�صالمة من العمى، وح�صور الم�صر، وال�صهادة للنداء، وتخلية ال�صرب، ووجود 

هم، له �صفات يخت�س  اأربعة نفر مما تقدم ذكره من هذه ال�صفات، ووجود خام�س يوؤمُّ

بها على الإيجاب، ظاهر الإيمان، والطهارة في المولد من ال�صفاح، وال�صالمة من ثالثة 

الإ�صالم،  في  عليه  اأقيمت  لمن  الم�صينة  بالحدود  والمعرة  والجذام،  البر�س،  اأدواء: 

والمعرفة بفقه ال�صالة، والإف�صاح بالخطبة والقراآن، واإقامة فر�س ال�صالة في وقتها 

من غير تقديم ول تاأخير عنه بحال، والخطبة بما ي�صدق فيه من الكالم، فاإذا اجتمعت 

هذه الثماني ع�صرة خ�صلة، وجب الجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان 

.
)2(

فر�صها على الن�صف من فر�س الظهر في �صائر الأيام، انتهى

وغنّي عن البيان اأن ما ذكره من ال�صفات ل ي�صّح ذكره في الإمام المع�صوم؛ لعلّوه  

)1(المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بال�صيخ المفيد، المقنعة: ط2، موؤ�ص�صة الن�صر التابعة لجماعة 

المدر�صين بقم المقد�صة، اإيران، 1410هـ، �س162، وما بعدها، اإلى قوله: اأكثر من فر�صخين.

)2(مفتاح الكرامة: ج5، �س999-998.
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عن ذلك، وهو الإن�صان الكامل التاّم، ول في نائبه الخا�س، بل ول العام، خ�صو�صًا ما 

ذكره من �صرط الإيمان، وطهارة المولد، والمعرفة بفقه ال�صالة، و... مما يقطع معه 

عدم اإرادة المع�صوم اأو نائبه الخا�س اأو العام.

ا ما ذكره في الإر�صاد في باب ذكر طرف من الدلئل على اإمامة القائم بالحق  واأمَّ

محمد بن الح�صن: من الدلئل على ذلك ما يقت�صيه العقل بال�صتدلل ال�صحيح من وجود 

اإمام مع�صوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان، ل�صتحالة خّلو 

المكلَّفين من �صلطان يكونون بوجوده اأقرب اإلى ال�صالح واأبعد عن الف�صاد، وحاجة الكّل 

 
ٍ
م للع�صاة - اإلى اأن قال: - مقيم للحدود، حام ب للجناة، مقوِّ من ذوي النق�صان اإلى موؤدِّ

عن بي�صة الإ�صالم، جامع للنا�س في الجمعات والأعياد، انتهى، فتراه كيف جعل الجمع 

.
)1(

في الجمعات من من�صب الإمام وخوا�صه كالع�صمة والكمال والغنى عن رعاياه

واإل فالقيام بالمهام المذكورة  اإنما يراد منه الدرجة الأعلى والحد الأكمل،  اأقول: 

ل يقت�صر على ح�صور الإمام، بل يقوم بها الفقهاء العدول، بل وبع�صها يقوم به عدول 

ارهم عند اللزوم، نعوذ باهلل من التحّكم بفهم  الموؤمنين عند فقد الفقهاء، بل وحتى فجَّ

العقل  وراء  والن�صياق  الأحكام،  ا�صتنباط  في  القبلية  المنطلقات  واعتماد  العبارات، 

الجمعي الذي ُيبعد الفقيه عن الجتهاد.

واإل ماذا يقول ذلك العالم الجليل في قول اأمير الموؤمنين: ل بّد للنا�س من اأمير بّر 

اأو فاجر، يعمل في اإمرته الموؤمن، وي�صتمتع فيها الكافر، ويبلغ اهلل فيها الأَجل، ويجمع 

به الفيء، ويقاتل به العدّو، وتاأمن به ال�ُصبل، ويوؤخذ به لل�صعيف من القوّي حتى ي�صتريح 

.
)2(

به بّر وي�صتراح به من فاجر

كتابيه  المفيد  في  ال�صيخ  تف�صيره لكالم  الكرامة من  ا ما ذكره �صاحب مفتاح  واأمَّ

)1(مفتاح الكرامة: ج5، �س999.

)2(نهج البالغة )مجموع ما اختاره ال�صريف الر�صّي من كالم �صيدنا اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب(: �صرح الأ�صتاذ الإمام 

محمد عبده، ط1، دار المعرفة للطباعة والن�صر، بيروت، لبنان، 1412هـ، ج1، من كالم له في الخوارج يبّين اأن لبّد للنا�س من 

اأمير، �س91.
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الإ�صراف، والمقنعة، من اأن عدم ذكره لعدالة الإمام في �صرط اإمام الجماعة، فهو كعدم 

ذكره ل�صرطية ال�صلطان العادل، وبيان اأنه هو الإمام المع�صوم، فهو لم يذكر الأول لعدم 

الخالف فيه، وكذلك الثاني فاأقول اإنه لم يذكر اأي�صًا العدالة في �صروط القا�صي ب�صكٍل 

�صريح، واإنما ا�صترط كون القا�صي ورعًا عن محارم اهلل عزَّ وجّل، زاهدًا في الدنيا، 

متوفرًا على الأعمال ال�صالحات، مجتنبًا للذنوب وال�صيئات، �صديد الحذر من الهوى، 

ف العدل في باب البينات بقوله: والعدل َمْن كان معروفًا  ، وعرَّ
)1(

حري�صًا على التقوى

، فقد ميَّز  بين اإحراز العدالة في النا�س، والتي 
)2(

بالدين والورع عن محارم اهلل عزَّ وجّل

يكتفى فيها بح�صن الظاهر، وبين اإحرازها من ِقبل الإن�صان في نف�صه، والذي لبّد منه 

لقبوله بمن�صب الق�صاء مع اجتماع ال�صروط الأخرى، فالعدل َمْن كان يعلم من نف�صه 

الورع عن محارم اهلل عزَّ وجّل، والزهد في الدنيا، والتوفر على الأعمال ال�صالحات، 

واجتناب الذنوب وال�صيئات، و�صدة الحذر من الهوى، والورع عن المحارم.

بينما نجده قد ا�صترط } لإمامة الجمعة اأن يكون الإمام م�صلمًا موؤمنًا، معتقدًا 

للحّق باأ�صره في دينه، م�صّليًا للفر�س في �صاعته، فاإذا كان كذلك، واجتمع معه اأربعة 

نفر، وجب الجتماع، مما يظهر معه اأن هنالك تفاوتًا في تعريف العدالة عنده  بح�صب 

التكليف والوظيفة، اأو الجهة التي يلزمها اإحرازها، وما ذكره في باب �صالة الجماعة هو 

الموافق للروايات، ومن المعلوم اأن الفقهاء قبل ال�صيخ الطو�صي  اإنما كان فقههم يعتمد 

على الماأثور، وحيث اإن الروايات لم تن�ّس في �صروط اإمام الجمعة والجماعة اإل على 

�صحة العقيدة كاملة، وعدم المجاهرة بالف�صق، والمحافظة على ال�صلوات، فقد اأخذه 

ون�ّس عليه في �صروط اإمام الجمعة والجماعة كما هو مذكور في متون الروايات، فراجع 

موؤمنًا  الجماعة  اإمام  ا�صتراط كون  الداّلة على  الروايات  الو�صائل من  رواه �صاحب  ما 

مواليًا لالأئمة، وعدم جواز القتداء بالمخالف في العتقادات ال�صحيحة الأ�صولية اإل 

)1(المقنعة: �س721، كتاب الق�صاء وال�صهادات والق�صا�س والديات.

)2(المقنعة: �س725، كتاب الق�صاء وال�صهادات والق�صا�س والديات، باب البينات.
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، وما رواه في باب عدم جواز القتداء بالفا�صق، فاإن فعل وجب اأن يقراأ لنف�صه، 
)1(

لتقّية

.
)2(

وجواز القتداء بمن واظب على ال�صلوات ول يظهر منه الف�صق

فالمفيد لم ُيعر�س عن ا�صتراط العدالة كما ن�صبه اإليه �صاحب مفتاح الكرامة، واإنما 

ذكرها بما يعّبر عنها من متون الروايات، فال ي�صّح اأن نعتبر اأنه قد اأعر�س عن ذكرها، 

وكذلك عندما اأعر�س عن ذكر ا�صتراط ح�صور ال�صلطان العادل اأي الإمام المع�صوم اأو 

نائبه في �صالة الجمعة، فاإنه لم يعر�س عنه بناًء على اأنه من المت�صالم عليه، اإنما لأنه 

كان يرى وجوبها في ع�صر الغيبة، واأن الح�صور والنيابة لي�صا من �صروطها، واأنه يكفي 

في الإمام ال�صروط المعتبرة في متون الروايات، فما ذهب اإليه �صاحب مفتاح الكرامة 

وغيره، تحّكم في تف�صير الكالم، وهو نوٌع من الخ�صوع لتاأثير المتبنيات القبلية والأحكام 

الم�صبقة التي ي�صعى الباحث اأحيانًا اإلى جّر الن�صو�س اإليها، وهذا من الأ�صباب الرئي�صة 

ِلما يرد اأحيانًا من مخالفات لظواهر الن�صو�س في فقه المذاهب الإ�صالمية.

وكذلك قال ال�صدوق في المقنع: واإن �صليت الظهر مع اإمام بخطبة �صليت ركعتين، 

واإن �صليت بغير خطبة �صليتها اأربعًا، وقد فر�س اهلل �صبحانه من الجمعة اإلى الجمعة 

وو�صعها  الجمعة،  وهي  جماعة  في  تعالى  اهلل  فر�صها  واحدة  �صالة،  وثالثين  خم�صًا 

والمري�س،  والمراأة،  والعبد،  والم�صافر،  والمجنون،  والكبير،  ال�صغير،  ت�صعة: عن  عن 

ك�صالة  اأربعًا  فلي�صلِّها  َوحده  ها  �صالَّ وَمْن  فر�صخين،  راأ�س  على  كان  ومن  والأعمى، 

.
)3(

الظهر في �صائر الأيام

وقال في كتاب الأمالي - في و�صف دين الإمامية -: والجماعة يوم الجمعة فري�صة، 

ة، فَمْن َتَركها رغبة عنها وعن جماعة الم�صلمين، من غير ِعلَّة فال  وفي �صائر الأيام �ُصنَّ

.
)4(

�صالة له، وو�صعت الجمعة عن ت�صعة...

)1(راجع: و�صائل ال�صيعة: مج3، �س232، الأحاديث 1، 5، 6، 8، 9، 11.

)2(الم�صدر نف�صه: مج3، الباب الحادي ع�صر من اأبواب �صالة الجماعة، الأحاديث: 1، 3، 5، وغيرها من الروايات.

)3(نقاًل عن مفتاح الكرامة: ج5، �س1001.

)4(القمي، اأبو جعفر محمد بن علي بن الح�صين ابن بابويه القمي المعروف بال�صدوق، الأمالي: ط5، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، 
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وبه اأي�صًا قال ال�صيخ الطو�صي  في التهذيب، فاإنه بعد ذكر ما رواه الكليني عن زرارة 

عها عْن ِت�صعٍة:... وَمْن كاَن  عن الإمام الباقر: اإنَّما َفَر�َس اهلل عزَّ وجلَّ على النا�س... َوَو�صَ

، علَّق على ذلك قائاًل: وهوؤلء الذين و�صع اهلل عنهم الجمعة متى 
)1(

على راأ�س َفر�َصخين

ح�صروها لزمهم الدخول فيها واأن ي�صّلوها كغيرهم، ويلزمهم ا�صتماع الخطبة وال�صالة 

، فلو لم تكن واجبة عينًا لنتفاء عندهم ِلَم قال: لزمهم الدخول فيها.
)2(

ركعتين

اأو  المّلة،  باإمام  اإل  الجمعة  تنعقد  ل  الكافي:  كتابه  في  الحلبي  ال�صالح  اأبو  وقال 

.
)3(

من�صوب ِمن ِقبله، اأو بمن يتكامل له �صفات اإمام الجماعة عند تعّذر الأمرين

وقال اأي�صًا في باب الجماعة من كتابه الكافي: واأْولى النا�س بها اإمام المّلة اأو َمْن 

ر الأمران لم تنعقد اإل باإمام عادل، طاهر الولدة، �صليم من الجنون  ين�صبه، فاإن تعذَّ

.
)4(

والجذام والبر�س

ثم قال في �صالة الجمعة: فاإذا تكاملت هذه ال�صروط انعقدت جمعة، وانتقل فر�س 

الظهر من اأربع ركعات اإلى ركعتين بعد الخطبة، وتعيَّن فر�س الح�صور على كل رجل، 

وي�صقط  دونهما،  فما  فر�صخان  وبينها  بينه  حا�صر،  ال�صرب،  مخلى  �صليم،  حّر،  بالغ، 

.
)5(

فر�صها عن َمْن َعَداه، فاإن ح�صرها تعيَّن عليه فر�س الدخول فيها جمعة

وقال القا�صي اأبو الفتح الكراجكي في تهذيب الم�صتر�صدين بعد اأن ذكر جملة من 

اأحكام الجمعة، واأّن العدد المعتبر فيها خم�صة، ما هذا لفظه: واإذا ح�صرت العدة التي 

نًا من اإقامة  ًا متمكِّ ي�صّح اأن ينعقد بح�صورها الجماعة يوم الجمعة، وكان اإمامهم مر�صيَّ

ال�صالة في وقتها، واإبراز الخطبة على وجهها، وكانوا حا�صرين اآمنين، ذكورًا بالغين، 

بيروت، لبنان، 1410هـ، 1990م، �س513.

)1(و�صائل ال�صيعة: مج3، اأبواب �صالة الجمعة واآدابها، باب وجوبها على كل مكلَّف، �س5، حديث1.

المو�صوي  ح�صن  ال�صيد  عليه:  وعلَّق  حققه  الأحكام:  تهذيب  الطائفة،  �صيخ  علي  بن  الح�صن  بن  محمد  جعفر  اأبو  )2(الطو�صي، 

الخر�صان، ط4، دار الكتب الإ�صالمية، طهران، اإيران، 1365�س، ج3، �س21.

)3(الحلبي، اأبو ال�صالح، الكافي في الفقه: تحقيق: ر�صا اأ�صتادي، ن�صر مكتبة الإمام اأمير الموؤمنين علي  العامة، اأ�صفهان، اإيران، 

�س151-150.

)4(الكافي في الفقه: �س143.

)5(الكافي في الفقه: �س151.
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اء، وجبت عليهم فري�صة الجمعة، وكان على الإمام اأن يخطب بهم  كاملي العقل، اأ�صحَّ

.
)1(

خطبتين، وي�صلي بهم بعدهما ركعتين

وهذه اأي�صًا من العبارات الظاهرة في عدم ا�صتراط ح�صور الإمام المع�صوم اأو نائبه 

في الوجوب العيني.

وقال ال�صيخ الطو�صي في المب�صوط، بعد اأن ذكر ابتداء ا�صتراطها بال�صلطان العادل 

اأو من ياأمره: ول باأ�س اأن يجمع الموؤمنون في زمان التقية بحيث ل �صرر عليهم في�صّلون 

.
)2(

جمعة بخطبتين، فاإن لم يتمكنوا من الخطبة �صّلوا جماعة ظهرًا اأربع ركعات

وهذه العبارة من ال�صيخ في المب�صوط ل اأقّل من ظهورها في م�صروعية اإقامتها في 

ع�صر الغيبة، دون وجود اإذن خا�س اأو عام من الإمام، ومجرد نفي الباأ�س عنها، يعني 

نفي ا�صتراط ح�صور الإمام اأو اإذنه فيها، ل�صيَّما واأنه  كان معتمدًا في َنفيه على ما رواه 

ح به  في كتابه الخالف، حيث  من اأخبار �صحاح خالية عن هذا ال�صتراط، وهذا ما �صرَّ

اأنه يجوز لأهل القرايا وال�صواد  األي�س قد رويتم فيما م�صى وفي كتبكم  قال: فاإن قيل: 

والموؤمنين اإذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم اأن ي�صلوا الجمعة؟، قلنا: ذلك ماأذون فيه 

.
)3(

مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى اأن ين�صب الإمام َمْن ي�صّلي بهم

فاإن ال�صيخ  قد اعتبر ما ورد في الروايات من حّث الأئمة على �صالة الجمعة، واأمرهم 

باإقامتها في القرى وال�صواد، بمثابة اإذٍن عام من الإمام باإقامتها، وهو م�صلك ت�صالحي 

مع القائلين با�صتراط النيابة اأو الإذن، وهو يوؤدي اإلى ذات النتيجة من وجوب اإقامتها 

في ع�صر الغيبة، كما هو ظاهر الروايات، ولعتبار ذلك اإذنًا منهم R يكون بدياًل 

عن ا�صتراط ح�صورهم اأو نائبهم.

)1(نقاًل عن مفتاح الكرامة: ج5، �س1001-1000.

)2(الطو�صي، اأبو جعفر محمد بن الح�صن بن علي �صيخ الطائفة، المب�صوط في فقه الإمامية: �صححه وعلَّق عليه: ال�صيد محمد تقي 

الك�صفي، المكتبة الر�صوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج1، �س151.

)3(الطو�صي، اأبو جعفر محمد بن الح�صن بن علي �صيخ الطائفة، الخالف: موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي التابعة لجماعة المدر�صين 

بقم الم�صرفة، اإيران، 1407هـ، ج1، �س626.



54

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ة بمعنى ا�صتحباب  اأن تكون م�صتحبَّ اأن نفّرق بين ا�صتراط الإذن فيها، وبين  ويجب 

روا الوجوب التخييري، اأو الذهاب اإلى التخيير المطلق،  اختيارها على الظهر، كما ف�صَّ

وجود  ولعدم  والروايات،  الآيات  لظواهر  لمخالفته  بنوَعيه؛  التخيير  نفي  وال�صحيح 

مخ�ص�س للوجوب العيني في ع�صر الغيبة، اأو دليل ي�صلح لتحويله اإلى الوجوب التخييري، 

بعد اإجماعهم على الوجوب العيني عند ح�صور المع�صوم، ومن المعلوم اأن هذا الح�صور 

منه  اأو نائبه اأو اإذنه، هو مقت�صى ب�ْصط اليّد و�صلطنته، واإل لماذا لم يت�صدى لها الأئمة  

عوه من اإجماع على ال�صتراط، كان  طيلة حياتهم اإل في خالفة اأمير الموؤمنين، واإّن ما ادَّ

�س اهلل اأ�صرارهم، ونوعًا من العقل الجمعي، واإل كيف ي�صتقيم اّدعاء  ا�صتباهًا منهم قدَّ

كال�صيخ  والمتاأخرين،  المتقدمين  بين  بهم  يعتّد  الذين  المخالفين  وجود  بعد  الإجماع 

المفيد، والطو�صي، واأبو ال�صالح الحلبي، وال�صدوق، والكراجكي، وال�صيخ عماد الدين 

الطبر�صي، وال�صهيَدين، وغيرهم.

م الإ�صكال في ا�صتراط اإقامتها بح�صور الفقيه الجامع لل�صرائط،  ا تقدَّ وقد ظهر ممَّ

فاإنه ل يوجد فيما ذكر من الآيات والروايات المتعلقة ب�صالة الجمعة ما يدّل عليه األبتة، 

اإل اإذا اأردنا اأن نلجاأ اإلى التحّكم في تف�صير الأدّلة وبيان الكالم، كما ظهر اأن الوجوب 

التخييري ل ذكر له ول اأثر يدّل عليه في الآيات والروايات، ولم يقم عليه اإجماع، فتبقى 

عيه. بعد ذلك عهدته على مدَّ

هذا ف�صاًل عن اأ�صل المناق�صة في اأ�صل اإمكان تح�صيل الإجماع مع كثرة الخالف في 

نقل كلمات المتقدمين، وكذلك مع عدم اإمكان اإح�صاء كل الكلمات والآراء من الناحية 

بع�صهم  ا�صتند  المقام،  في  روايات  لوجود  كونه مدركيًا؛  احتمال  ف�صاًل عن  الواقعية، 

اإليها وزعم اأنها تدّل على ال�صتراط، وهو ما �صنناق�صه في الفقرة الآتية.

عى دللتها على ا�صتراط الح�صور اأو الإذن ثانيًا: الروايات المدَّ

النبوي  الخبر  ال�صتراط؛  على  الدالَّة  الأخبار  ومن  الكرامة:  مفتاح  �صاحب  قال 



55

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الم�صهور المنجبر بالعمل، وهو قوله: اأربع للولة: الفيء، والحدود، وال�صدقات، والجمعة، 

.
)1(

وفي اآخر: اإن الجمعة والحكومة لإمام الم�صلمين

ودعوى  ب�صعفه،  منه  اعتراف  فهو  بالعمل،  المنجبر  الم�صهور  النبوي  قوله:  ا  واأمَّ

عيها، ولو كان المق�صود من الولة الأئمة المع�صومون،  النجبار بالعمل عهدتها على مدَّ

اأمير  حال  من  رويناه  ما  خالف  وهذا  ِقبلهم،  ِمْن  اإل  الحدود  تقام  ل  اأنه  يعني  فهذا 

الموؤمنين علي  في زمن الخلفاء من ت�صحيحه لأحكامهم التي كانت تت�صمن حدودًا، 

كما ي�صهد على عدم العمل به ما ذهب اإليه م�صهور فقهائنا من اإقامتها في ع�صر الغيبة 

ِمن ِقَبلهم، وكذلك قولهم بوجوب الزكاة واإنفاقها على م�صتحقيها في ع�صر الغيبة ِمن 

ِقبل ُمخرجيها، وعدم لزوم الرجوع بها اإلى النائب العام لالإمام في زمن الغيبة.

ثم اإذا ا�صتثنينا هذه الأربعة وخ�ص�صناها بالإمام المع�صوم في زمن ح�صوره، مع 

اأنه لم يكن مب�صوط اليد، ومالحظة ع�صر الغيبة اأي�صًا، فكيف يكون العمل بالزكوات، 

المدة  هذه  في  للدين  هدم  اإل  هذا  اإهمال  وهل  الفترة،  تلك  في  والحدود،  والفيء، 

المديدة، ولماذا اإذن كل تلك الأحكام اإذا لم يكن بالإمكان تطبيقها اإل في ع�صرات من 

ال�صنين من عمر الإ�صالم على اأح�صن الأحوال؟!.

وكذلك حال الرواية الأخرى التي جمعت بين الجمعة والحكومة، وذكرت اأنهما لإمام 

اأن يكون ذلك له ومن  اإمام مب�صوط اليد  الم�صلمين، فاإنه من الطبيعي في حال وجود 

الغيبة، وكذلك عن  نتكلم عن ع�صر  اإنما  اإ�صكال فيه، ولكننا  ا ل  مخت�صاته، وهذا ممَّ

ع�صر عدم ب�صط يده  ولو كان حا�صرًا، هذا مع غ�ّس النظر عن �صند تلك الرواية.

واحتّجوا بموثقة �صماعة، التي رويت بذات ال�صند على نحوين:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الح�صين، عن عثمان بن  اأ- 

اأبا عبد اهلل  عن ال�صالة يوم الجمعة، فقال:  عي�صى، عن �صماعة قال: �صاألت 

)1(مفتاح الكرامة: ج5، �س1018-1017.
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ا َمْن ُي�صلِّي وحده فهي اأربع ركعات بمنزلة الظهر،  ا مع الإمام فركعتان، واأمَّ اأمَّ

يعني اإذا كان اإماٌم يخطب، فاإن لم يكن الإمام يخطب فهي اأربع ركعات واإن �صّلوا 

.
)1(

جماعة، ورواه ال�صيخ باإ�صناده عن محمد بن يعقوب مثله

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الح�صين، عن عثمان بن عي�صى، عن �صماعة  ب- 

ا مع الإمام فركعتان،  قال: �صاألت اأبا عبد اهلل  عن ال�صالة يوم الجمعة، فقال: اأمَّ

.
)2(

ا لمن �صلَّى وحده فهي اأربُع ركعات واإْن �صّلوا جماعة واأمَّ

ومن المعلوم اأنهم ل يقبلون العمل برواية فيها مثل هذا الخلل في المتن في ا�صتنباط 

حكم �صرعي في اأقّل الم�صائل �صاأنًا، ف�صاًل عن اأن بع�صهم ل يعمل اإل بالخبر ال�صحيح 

الذي يرويه العدل الإمامي عن العدل الإمامي، فما بالهم لم يلتفتوا اإلى كل ذلك هنا.

اد، يقول فيه: اللهمَّ اإنَّ هذا المقاَم لخلفائَك  كما اأن بع�صهم احتجَّ بدعاء لالإمام ال�صجَّ

وها، واأنَت  َتهْم بها، َقِد اْبَتزُّ �صْ َمَناِئَك في الدرجة الرفيعِة التي اْخَت�صَ
ُ
واأ�صفياِئَك وموا�صَع اأ

، ومن الوا�صح اأن المقام المذكور هو الولية على الأمة، واأين هذا الحديث 
)3(

ُر لذلَك الُمَقدِّ

من �صالة الجمعة التي هي في زمن ح�صورهم لي�صت اإل فرعًا �صغيرًا من فروع وليتهم.

كما احتجَّ بع�صهم بما ورد في العلل: فاإن قال: فلم �صارت �صالة الجمعة اإذا كانت مع 

الإمام ركعتين، واإذا كانت بغير اأمام ركعتين وركعتين، قيل: لعلٍل �صتَّى، منها: اإن النا�س 

يتخطون اإلى الجمعة من بعد، فاأحبَّ اهلل اأن يخفف عنهم لمو�صع التعب الذي �صاروا 

اإليه، ومنها: اإن الإمام يحب�صهم للخطبة وهم منتظرون لل�صالة، ومن انتظر ال�صالة 

فهو في ال�صالة في حكم التمام، ومنها: اإن ال�صالة مع الإمام اأتّم واأكمل، لِعلمه وفقهه 

.
)4(

وف�صله وعدله، ومنها: اإن الجمعة عيد، و�صالة العيد ركعتين

)1(و�صائل ال�صيعة: مج3، باب عدم ا�صتراط وجوب الجمعة بح�صور ال�صلطان العادل، �س11، الحديث3.

)2(الم�صدر نف�صه: مج3، باب كيفية �صالة الجمعة وجملة من اأحكامها، �س13، الحديث8.

)3(الطو�صي، اأبو جعفر محمد بن الح�صن، م�صباح المتهجد: ط2، موؤ�ص�صة الأعملي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1425هـ، 2004م، 

�س267، الدعاء بعد �صالة الجمعة والعيدين.

الأعلمي  موؤ�ص�صة  ط1،  ال�صرائع:  علل  بال�صدوق،  المعروف  القمي  بابويه  ابن  الح�صين  بن  علي  بن  محمد  جعفر  اأبو  )4(القمي، 

للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1408هـ، 1988م، ج1، �س308-307.
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ويكفي في بيان عدم حجية هذا الكالم على ما اأرادوه، تعليله باأن ال�صالة مع الإمام 

الإمام  خ�صو�س  الإمام  من  المراد  كان  فلو  وعدله،  وف�صله  وفقهه  لِعلمه  واأكمل  اأتّم 

المع�صوم، لكان عليه اأن يقول: لإمامته، اأو لع�صمته، فاإنها تكفي عن كل تلك ال�صفات 

الم�صتركة بينه وبين غيره، والم�صككة في مراتبها.

اأن  ذلك  علَّل  حيث  الجمعة،  �صالة  في  ركعتين  لتخفيف  التعليل  من  ذكره  ما  ولأن 

الإمام يحب�صهم للخطبة وهم منتظرون لل�صالة، ومن انتظر ال�صالة فهو في ال�صالة 

في حكم التمام، ل يدّل على ما يريد، لأنه يح�صل خلف كل اإمام، وكذلك اإن ال�صالة 

مع الإمام اأتّم واأكمل، فاإنها كانت كذلك لما ذكره من �صفات الإمام )اإمام الجماعة(، 

ا قوله اإن الجمعة عيد، و�صالة العيد ركعتان، فهو قيا�س �صمج من المحال اأن يكون قد  اأمَّ

م، ولأنه  �صدر عن المع�صوم، فاإننا نجزم اأن متن هذه الرواية ي�صعر ب�صعفها؛ ِلما تقدَّ

يمكننا اأن نقول بناًء على مقاي�صة �صالة الجمعة ب�صالة العيد من حيث عدد الركعات، 

لماذا ل يكون في ركعتّي الجمعة ما في ركعتّي العيد من عدد الركوعات؟!.

وخال�شة القول: اإذا كانت اأحكام اهلل تعالى �صت�صاب بمثل هذه التاأويالت الغريبة، 

الواقعية  الأحكام  بين  ال�صقة  لبعد  بيانًا  يعطي  فاإن هذا  الم�صبقة،  لالأحكام  والخ�صوع 

َق باأخطاء الب�صر وتحّكمهم بعملية ال�صتنباط التي  عها اهلل تعالى، وبين ما ُزوِّ التي �صرَّ

اإف�صاده لها بال�صتح�صان، وال�صت�صالح، والأقي�صة الم�صتنبطة  ُنعيُب على غيرنا  طالما 

العلة، وما �صابه من الظنون.

اإمام ل  اإذا ا�صطّروا لل�صالة خلف  الأئمة  كانوا  اأن  نعم، بقيت عدة روايات تذكر 

مون ُظهرهم على الجمعة، اأو ينوون الجمعَة ظهرًا، ويتّموها بركعتين  يقتدى به، كانوا يقدِّ

اأخريين مت�صلتين بها لتكون ظهرًا، ولكن هذه الم�صاألة خارجة عن محّل بحثنا؛ لأننا اإنما 

نبحث عن حكم �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة خلف اإمام ي�صّح القتداء به، حيث ذهب 

في  المعتبرة  ال�صروط  المحافظة على  مع  المكلَّفين،  عينًا على  وجوبها  اإلى  ال�صهيدان 

اإمام الجماعة، والتي منها العدالة، م�صافًا اإليها القدرة على الخطبتين، وتوّفر الأمان 
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ح بذلك ال�صهيد الأول في الذكرى، حيث قال: ال�صرط الأول: ال�صلطان  لذلك، وقد �صرَّ

، ولأن النبي  كان يعيِّن لإمامة الجمعة،  ا، ِلما مرَّ العادل، وهو الإمام اأو نائبه، اإجماعًا ِمنَّ

وي�صترط في النائب اأمور ت�صعة... التا�صع: اإذن الإمام له - كما كان النبي  ياأذن لأئمة 

ا  الجمعات واأمير الموؤمنين  بعده - وعليه اإطباق الإمامية، هذا مع ح�صور الإمام، واأمَّ

هما - وبه قال معظم الأ�صحاب  مع غيبته - كهذا الزمان - ففي انعقادها قولن، اأ�صحَّ

- الجواز اإذا اأمكن الجتماع والخطبتان، ويعلَّل باأمرين: اأحدهما: اإن الإذن حا�صل من 

ده  الأئمة الما�صين، فهو كالإذن من اإمام الوقت، واليه اأ�صار ال�صيخ في الخالف، ويوؤيِّ

�صحيح زرارة قال: حثَّنا اأبو عبد اهلل  على �صالة الجمعة حتى ظننت اأنه يريد اأن ناأتيه، 

فقلت: نغدو عليك، فقال: ل، اإنما عنيت عندكم، ولأن الفقهاء حال الغيبة يبا�صرون ما 

هو اأعظم من ذلك بالإذن - كالحكم والإفتاء - فهذا اأولى، والتعليل الثاني: اإن الإذن 

ا مع عدمه في�صقط اعتباره، ويبقى عموم القراآن والأخبار خاليًا  اإنَّما يعتبر مع اإمكانه، اأمَّ

عن المعار�س، وقد روى عمر بن يزيد - في ال�صحيح - عن ال�صادق: اإذا كانوا �صبعًة 

يوم الجمعة فلي�صّلوا في جماعة، وفي ال�صحيح عن من�صور، عن ال�صادق: يجمع القوم 

يوم الجمعة اإذا كانوا خم�صة فما زاد، والجمعة واجبة على كل اأحد، ل يعذر النا�س فيها 

اإل خم�صة: المراأة، والمملوك، والم�صافر، والمري�س، وال�صبي، وفي الموثق عن زرارة، 

عن عبد الملك، عن الباقر، قال: قال: مثلك يهلك ولم ي�صلِّ فري�صة فر�صها اهلل، قال: 

قلت: كيف اأ�صنع؟، قال: �صّلوا جماعة، يعني: �صالة الجمعة، في اأخبار كثيرة مطلقة، 

.
)1(

والتعليالن ح�صنان، والعتماد على الثاني

بينما ماَل في اللمعة والدرو�س اإلى ا�صتراط اإقامتها بالفقيه؛ لنيابته العامة، وقال في 

اللمعة الدم�صقية: ول تنعقد اإل بالإمام اأو نائبه، ولو كان فقيهًا، مع اإمكان الجتماع في 

الغيبة، وذلك للنيابة العامة للفقيه الجامع ل�صرائط الفتوى.

)1(العاملي، محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني المعروف بال�صهيد الأول، ذكرى ال�صيعة في اأحكام ال�صريعة: تحقيق: 

موؤ�ص�صة اآل البيت R لإحياء التراث، ط1، قم، اإيران، 1419هـ، ج4، �س105-100.
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وقال مثله في الدرو�س اأي�صًا.

ا في حال الغيبة  وذهب ال�صهيد الثاني في الرو�صة اإلى وجوبها في زمن الغيبة: واأمَّ

فالم�صنف  وتحريمها:  الجمعة  وجوب  في  الأ�صحاب  اختلف  فقد   - الزمان  كهذا   -

هنا اأوجبها مع كون الإمام فقيهًا؛ لتحقق ال�صرط، وهو اإذن الإمام الذي هو �صرط في 

ح في الدرو�س اأي�صًا، وربما قيل بوجوبها حينئٍذ واإن لم  الجملة اإجماعًا، وبهذا القول �صرَّ

يجمعها فقيه، عماًل باإطالق الأدلة، وا�صتراط الإمام، اأو ن�صبه، اإن �صلم، فهو مخت�س 

خاليًا  وال�صنة  الكتاب  من  الأدلة  عموم  يبقى  عدمه  فمع  باإمكانه،  اأو  الح�صور،  بحالة 

باإمكان  فاإنهم يكتفون  البيان،  الم�صنِّف في  الأكثر، ومنهم  المعار�س، وهو ظاهر  عن 

.
)1(

الجتماع مع باقي ال�صرائط

.
)2(

ولول دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة

نا عدم �صحة دعوى الإجماع. اأقول: وقد بيَّ

وقال في ر�صالة في وجوب �صالة الجمعة: اتفق علماء الإ�صالم في جميع الأع�صار 

و�صائر الأم�صار والأقطار على وجوب �صالة الجمعة على الأعيان في الجملة، واإنَّما 

اختلفوا في بع�س �صروطها، و�صياأتي تحقيق الكالم في مو�صع الخالف اإن �صاء اهلل 

ة  وال�ُصنَّ الكتاب  في  التاأكيد  ب�صروب  به  والأمر  فعلها  فالحّث على  ومع ذلك  تعالى، 

اتفقوا  الأ�صحاب  اإن  ثم  األبتة، و�صنورد عليك جملة منه،  ل يوجد مثله في فري�صة 

حال  في  فيه  اختلفوا  واإنَّما  الخا�س،  نائبه  اأو  الإمام  ح�صور  مع  عينًا  وجوبها  على 

اأن  كاد  حتى  الأكثر  فذهب  الخ�صو�س،  على  فيها  له  الماأذون  وجود  وعدم  الغيبة 

يكون اإجماعًا، اأو هو اإجماع على قاعدتهم الم�صهورة من اأن المخالف اإذا كان معلوم 

الَن�صب ل يقدح فيه، اإلى وجوبها اأي�صًا مع اجتماع باقي ال�صرائط غير اإذن الإمام، 

)1(العاملي، محمد بن جمال الدين مكي المعروف بال�صهيد الثاني، الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية: ت�صحيح وتعليق 

ال�صيد محمد كالنتر، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ج1، �س299.

)2(الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية: ج1، �س301.
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ح بعدم اعتبار �صرط الإمام اأو من  وهم بين مطلٍق للوجوب كما ذكرناه، وبين ُم�صرِّ

الذي  الفقيه  بح�صور  حينئٍذ  ا�صتراطها  اإلى  بع�صهم  وربما ذهب  ن�صبه خ�صو�صًا، 

اأ�صاًل  �صرعيتها  اإلى عدم  قوم  وذهب  ي�صّح،  لم  واإل  العموم،  على  الإمام  نائب  هو 

حال الغيبة مطلقًا، والذي نعتمده من هذه الأقوال ونختاره وندين اهلل تعالى به هو 

.
)1(

المذهب الأول

وبعد ما تّم عر�س الأدّلة من الآيات والروايات، والمناق�صة في الإجماع، فاإنه يمكن 

الإ�صارة اإلى الأقوال في الم�صاألة ومناق�صتها:

1. القول بالوجوب العيني

وهو الأوفق بظواهر الأدّلة وباإطالق الوجوب في الآية المباركة، والأ�صل في الوجوب 

اأن يكون عينيًا تعيينيًا.

لذا فاإن العدول عنه بحاجة اإلى دليل، بل حتى مع القول بعدم وجود اإطالق في الآية 

الأجزاء  التاّمة  ال�صحيحة  ال�صالة  المق�صودة هي خ�صو�س  ال�صالة  المباركة، وكون 

وال�صرائط، بناًء على اأن اأ�صماء العبادات مو�صوعة لخ�صو�س ال�صحيح اأو من جهة تعّلق 

الأمر بال�صعي، لإن الأمر به ل يتعّلق اإل لما يكون �صحيحًا تاّم ال�صرائط، لذا فاإننا نبقى 

بحاجة اإلى دليل على اعتبار هذا ال�صرط.

ولبّد هنا من الإ�صارة اإلى اأنه اإذا قلنا بعدم ا�صتراط ح�صور المع�صوم  اأو نائبه الخا�س 

اأو العام، وهو ما نلتزم به بح�صب الأدّلة، فالأمر كما ذكرنا من الوجوب العيني.

ا اإذا ا�صتفيد من بع�س الروايات وجود اإذن عام من المع�صوم  لإقامتها في ع�صر  اأمَّ

المتعّلقة  الروايات  وهي  العيني،  الوجوب  من  ذكرناه  كما  اأي�صًا  كذلك  فالأمر  الغيبة، 

ه  لزرارة، وكذلك اأي�صًا خبر عبد الملك، والروايات المتعلقة باإقامتها في القرى اإذا  بحثِّ

كان هناك َمْن ت�صّح اإمامته، وكان قادرًا على الخطبتين.

)1(ر�صائل ال�صهيد الثاني: �س51، ر�صالة في وجوب �صالة الجمعة.
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ا اإذا ا�صتفيد اأن ا�صتراط ح�صور الإمام اأو نائبه، ي�صمل نائبه العام اأي�صًا، فاإنه  واأمَّ

الجامع  الفقيه  على  ال�صعي  وجوب  ونتيجته  و�صموله،  ال�صتراط  هذا  �صحة  على  مبنّي 

لل�صرائط، فاإن فعل، وجب ال�صعي على �صائر المكلَّفين عدا َمْن ا�صُتثنَي، وبالتالي فوجوب 

نا اأنه ل يوجد دليل على ذلك. ال�صتراط بحاجة اإلى دليل، وال�صمول كذلك، وقد بيَّ

2. القول بالوجوب التخييري

وله عدة اأق�صام:

عاه بع�س  التخيير المطلق لالإمام وللمكلَّفين، ول يوجد دليل يدّل عليه �صوى ما ادَّ اأ- 

من الإجماع، وقد عرفت الحال فيه.

التخيير مع ا�صتحباب اختيار فرد الجمعة من فردّي التخيير، ول دليل عليه اإل  ب- 

عوه من الإجماع، وكذلك قد عرفت الحال فيه. ما ادَّ

التخيير لالإمام، والوجوب العيني على المكلَّفين لو اختار من ت�صّح اإمامته �صالة  ج- 

يدّل عليه دليل، ول قام  لم  عيه،  اأي�صًا ك�صابقَيه عهدته على مدَّ الجمعة، وهذا 

عليه اإجماع.

3. ا�صتحباب الجمعة

التخيير:  فردّي  من  الجمعة  اختيار  ا�صتحباب  باأنه  قوم  اأطلقه  بعدما  روه  ف�صَّ وقد 

الظهر اأو الجمعة، فيرجع اإلى �صابقه

4. عدم الم�صروعية في ع�صر الغيبة

الإمام  بح�صور  الجمعة  وجوب  با�صتراط  له  ا�صتدّلوا  وقد  الأقوال،  اأرداأ  هو  وهذا 

المع�صوم اأو نائبه الخا�س، وهو غير ممكن في ع�صر الغيبة، وباأن مقت�صى الحتياط عند 

ال�صّك في م�صروعيتها؛ بناء على ال�صتراط وعلى دوران الأمر بينها وبين الظهر، اختيار 

الظهر، وعدم الجتزاء بالجمعة مطلقًا، وهو كما ذكرنا مبنّي على ثبوت ال�صتراط، وقد 

م الكالم فيه. تقدَّ



6(

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

حكم  في  الواردة  الأحاديث  عدد  اإن  خال�صته:  المقام  في  ت�صاوؤل  طرح  اإمكانية  مع 

�صالة الجمعة، وف�صلها، واآدابها، و�صائر اأجزائها و�صروطها، قد بلغ في الو�صائل مئتان 

عفها في الم�صتدرك، وفي البحار،  وثمان و�صتون حديثًا )268(، ويوجد اأي�صًا اأكثر من �صِ

فلماذا اأتعب الأئمة  اأنف�صهم في بيان م�صائل وتفا�صيل عبادٍة ل تقام في ع�صر الغيبة، 

و�صغلوا بذلك فحول تالمذتهم، وهي من مخت�صات ع�صر الظهور، فتترك ل�صاحب الأمر  

كغيرها من مخت�صاته، فاإنه كما ل ُي�صتح�صن تاأخير البيان عن وقت الحاجة، كذلك ل 

يه. ُي�صتح�صن البيان مع عدم الحاجة، واإن حكمة المع�صومين  تاأبى ذلك بكال �ِصقَّ

اأو  المع�صوم   ا�صتراط ح�صور  بناًء على عدم  العيني  بالوجوب  القول  والنتيجة هي 

نائبه الخا�س اأو العام اأو اإذنه، ولعدم وجود اإجماع على غيره، واهلل العالم.
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بطاقة مجد:
ينتمي ال�صهيد الثاني زين الدين بن ال�صيخ نور الدين علي بن اأحمد العاملي ال�صامي 

اإلى اأ�صرة را�صخة في قواعد العلم والف�صل �صامخة في �صماء ال�صرف والمجد. اأ�صلها 

التعلم  اأبناوؤها  باإذن ربها. فلقد مار�س  اأكلها كل حين  توؤتي  ال�صماء،  ثابت وفرعها في 

والتعليم زمنًا طوياًل، كابرًا عن كابر، واأ�صهموا في اإر�صاء اأ�صول وقواعد واآداب وعلوم 

الذهب(،  )�صل�صلة  با�صم  تعرف  الأ�صرة  تلك  غدت  حتى   ،Rالبيت اأهل  مدر�صة 

لت�صل�صل العلم فيها زمنًا طوياًل.

المتو�شطة  النقطة  بمنزلة  كان  اأنه  العجب  »ومن  الجنان  رو�صات  �صاحب  يقول 

اإليه ن�شبة غير واحدة من كرات  اأو مركزاً توؤول  المحاطة بدائرة المعارف والعلوم 

ف�شائل اأرباب الفوا�شل على النهج المنظوم، اإذ ان كاًل من اآبائه ال�شتة المذكورين 

كانوا من الف�شالء الم�شهورين، وكذلك اأبناوؤه النبالء الذين لم ينق�شوا هذه العادة 

اإلى هذا الحين »رو�شات الجنان جـ 3 �ص�337«.

نشأته ومكانته العلمية:
كبار  فاأبوه من  وف�صل،  علم  بيت  اأنه  العريق  البيت  بذلك  التعريف  في  ذكرنا  كما 

علماء ع�صره وكذلك كما ذكرنا في التعريف بذلك البيت العريق اأنه بيت علم وف�صل 

ال�صيخ  الأعلى  والتقي وجده  الدين  فاأبوه من كبار علماء ع�صره وكذلك جداه، جمال 

)*( من علماء القطيف - ال�صعودية.

ال�صيخ عبد الكريم حبيل )*(   

قراءة في الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية القيمة، المنهج، التطبيق
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�صالح الذي يعد من تالمذة العاّلمة الحلي }. ففي ذلك البيت تفتحت عينا ذلك 

ال�صهيد العظيم وتبلورت ذهنيته وان�صرح �صدره وزكت نف�صه، فكان له الأثر الكبير في 

كان  حيث  والمعرفة،  بالعلم  المفعمة  البيئة  عن  ناهيك  والنف�صية،  الذهنية  �صناعته 

اإلى تلك الحوارات والمطارحات التي تدور  ي�صارك في مجال�س العلم والفقه وي�صتمع 

بين والده ورجال العلم من اأقرانه. وكان ال�صهيد مع ما يملك من عبقرية مبكرة ياأن�س 

بتلك المجال�س ويح�صر نف�صه فيها فاجتمعت كل العوامل – البيت والتربية والمحيط - 

في تكوين �صخ�صيته و�صناعتها على عين اهلل. فال عجب اإذن من ذلك العظيم اأن يكون 

محبًا للعلم مكثرًا من درا�صته ومراجعته، قاطعًا لمراحله الواحدة تلو الأخرى بتلهف 

وا�صتياق، طامحًا في خو�س غماره، �صباقًا للو�صول اإلى قمة مجده، حتى مّن اهلل عليه 

باأن يكون فار�س رهانه الذي ل يجارى، وزعيمه الذي تتك�صر اأجنحة �صقوره في الو�صول 

اإلى ذروة عليائه ال�صامقة.

كلمات العلماء في حقه:
اأبلغ  اأكابر العلماء بالف�صل، ف�صطروا  اأن دانت له  ح�صب ذلك ال�صهيد العظيم رتبة 

كلمات المدح والثناء في حقه، من الخا�صة والعامة،ول يعرف الف�صل اإل اأهله يا اأيها 

الأمي. ح�صبك رتبة في العلم اأن دانت له العلماء. فلن�صمع ما قاله اأولئك الأكابر في حق 

ذلك العظيم.

اأ - ابن العودي:

»�شيخنا وموالنا ومرجعنا ومنقدنا من الجهالة وهادينا ومر�شدنا اإلى الخيرات 

الفا�شل  االإمام  ال�شيخ  اأوانه وفريد ع�شره وغرة دهره  ونادرة  زمانه  بديع  ومربينا 

والحبر العالم العامل والنحرير المحقق الكامل خال�شة الف�شالء المحققين وزبدة 

العلماء المدققين« الدر المنثور جـ 2 �صـ 150.

ب - الحر العاملي:
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وجاللة  والتبحر  والتحقيق  والورع  والعبادة  والزهد  والف�شل  العلم  في  »اأمره 

القدر وعظم ال�شاأن وجمع الف�شائل والكلمات اأ�شهر من اأن يذكر ومحا�شنه واأو�شافه 

اأن تح�شى وتح�شر وم�شنفاته م�شهورة... وكان فقيهاً مجتهداً  اأكثر من  الحميدة 

نحوياً حكيماً متكاماًل قارئاً جامعاً لفنون العلوم..«.. اأمل الآمل جـ 1 �صـ 85.

ت - �صدر المتاألهين ال�صيرازي:

»ناهج م�شلك الورع واليقين وقدوة المجتهدين »�شرح اأ�شول الكافي �شـ 156.

ث - العاّلمة الأميني:

»من اأكبر ح�شنات الدهر واأغزر عيالم العلم زين الدين والملة و�شيخ الفقهاء 

االأجّلة م�شارك في علوم مهمة من حكمة وكالم وفقه واأ�شول و�شعر واأدب وطبيعي 

�صهداء  كله«  ذلك  في  الطائلة  �شهرته  به  التعريف  موؤونة  كفانا  وقد  وريا�شي 

الف�صيلة �صـ 132.

ونكتفي بهذا القدر اإذ لي�س بحثنا م�صوقًا لهذا الهدف.

4- المدر�صة التي ينتمي اإليها ال�صهيد الثاني}:

الأول  ال�صهيد  قواعدها  اأر�صى  والتي  عامل  جبل  مدر�صة  اإلى  الثاني  ال�صهيد  ينتمي 

محمد بن جمال الدين مكي العاملي الم�صت�صهد اأواخر القرن الثامن الهجري �صنة 786 

تعتبر  الأخرى  التي هي  الحلة  لمدر�صة  امتدادًا  كانت  العامرة  المدر�صة  وتلك  للهجرة 

من اأكبر مدار�س الفقه الإمامي التـي و�صع حجر اأ�صا�صها اإبن اإدري�س الحلي ونمت نماًء 

الحلي  نما  كابن  الدنيا علمًا وعطاًء  ملوؤوا  اأفذاذ  بعلماء  المدر�صة  تلك  وتوجت  مباركًا 

وابن طاوو�س والمحقق الحلي والعالمة الحلي وابنه فخر المحققين وابن �صعيد الحلي 

وابن فهد الحلي وا�صتمر عطاء تلك المدر�صة اإلى اأواخر القرن التا�صع الهجري.

5- اأبرز علماء مدر�صة جبل عامل:

ال�صيخ علي بن عبد العال العاملي الكركي المتوفى عام 940هـ: اأ- 
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المعروف )بالمحقق الثاني( ذكره ال�صيد النفر�صي في رجاله وقال عنه �صيخ الطائفة 

وعاّلمة وقته �صاحب التحقيق والتدقيق كثير العلم نقي الكالم جيد الت�صانيف: »من 

اأجاّلء هذه الطائفة«.من موؤلفاته:

به  اعتنى  وقد  الثاني  ال�صهيد  اأ�صاتذة  وهو من  القواعد  �صرح  المقا�صد في  جامع 

عناية خا�صة لما وجد فيه من النبوغ والكفاءة والذهنية المتوقدة والذكاء. نقد الرجال 

�صـ 238.

ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد العاملي المتوفى عام 984هـ: ب- 

والد ال�صيخ البهائي وهو من تالمذة ال�صهيد وقد و�صفه بقوله: »ال�شيخ االإمام العالم 

والم�شلمين  االإ�شالم  ع�شد  اليقين  اأوج  اإلى  التقليد  ح�شي�س  عند  المرقى  االأوحد 

في الدنيا والدين ح�شين بن ال�شيخ ال�شالح العالم العامل المتقي خال�شة االأخيار 

ال�شيخ عبد ال�شمد بن ال�شيخ االإمام �شم�س الدين محمد ال�شهير بالجبعى الحارثي 

الهمداني »طبقات اأعالم ال�شيعة ج1 �ص� 88.

ال�صيخ جمال الدين الح�صن بن زين الدين ال�صهيد الثاني المتوفى عام 1011هـ: اأ- 

فيها  ال�صبق  وحاز ق�صب  الأ�صرف  للنجف  انتقل  تالميذه  واأحد  الثاني  ال�صهيد  ابن 

لقرون  اأ�صبح  الذي  الأ�صول  علم  في  المجتهدين  ومالذ  الدين  معالم  بكتابه  وا�صتهر 

منهجًا درا�صيًا في الحوزات العلمية وقد ترجم هذا الحبر اأكابر العلماء واأمطروه مدحًا 

وثناًء، يقول في حقه الحر العاملي: »كان عالماً فا�شاًل عاماًل كاماًل متبحراً محققاً 

ثقة فقيهاً وجيهاً نبيهاً محدثاً جامعاً للفنون اأديباً و�شاعراً زاهداً عابداً ورعاً جليل 

القدر عظيم ال�شاأن كثير المحا�شن وحيد دهره اأعرف اأهل زمانه بالفقه والحديث 

والرجال »اأمل االآمل ج1 �ص� 57.

ال�صيد محمد �صاحب المدارك المتوفى عام 1011هـ: وهو ال�صيد محمد بن علي  اأ- 

بن الح�صين المو�صوي العاملي الجبعي �صبط ال�صهيد الثاني وزميل خاله ال�صيخ 

ماهرًا  متبحرًا  فا�صاًل  عالمًا  كان  حقه  في  فقال  الأعيان  �صيد  ترجمه  ح�صن 
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محققًا مدققًا زاهدًا عابدًا ورعًا فقيهًا محدثًا كاماًل جامعًا للفنون والعلوم جليل 

القدر عظيم المنزلة« اأعيان ال�صيعة ج46 �صـ 103.

6-  اأ�صهر علماء ومدار�س ال�صيعة في ع�صر ال�صهيد الثاني:

ال�صهيد الثاني } اأحد اأعالم القرن العا�صر الهجري الذي يعد من الع�صور العتيدة 

لمدر�صة اأهل البيتR، اإذ وافق قيام الدولة ال�صفوية التي اأر�صت قواعد المذهب 

اإلى  اإلى الفقهاء الأعالم فازدهرت العلوم الإ�صالمية واآب العلم  الحق وفو�صت الأمور 

باب مدينته النجف الأ�صرف كما ظهرت اإلى جانب النجف وجبل عامل مدار�س اأخرى 

ومن اأ�صهرها مدر�صة اأ�صفهان فبرز جمع من اأ�صاطين العلم ورجاله وكان من اأبرزهم:

المحقق الكركي اأ�صتاذ ال�صهيد نف�صه وقد مّر الحديث عنه. اأ- 

ال�صيخ اإبراهيم القطيفي المتوفى عام 945هجرية. ب- 

وقد عّرفه �صاحب الريا�س قائاًل: »االإمام الفقيه الفا�شل العالم الكامل المحقق 

المدقق المعا�شر لل�شيخ علي الكركي العاملي المعروف بـ )المحقق الثاني( 

الدر�س عند  الكركي �شركاء  االآملي وال�شيخ علي  الدين  وكان هو وال�شيخ عز 

ال�شيخ علي بن هالل الجزائري وكان زاهداً عابداً ورعاً م�شهوراً تاركاً للدنيا 

برمتها« ريا�س العلماء ج1 �صـ 15.

المحقق اأحمد الأردبيلي المتوفي عام 993هجرية. ج- 

والزهد  والنبالة  والف�شل  الجاللة  الثقة  في  »اأمره  الرو�صات  �صاحب  عنه  قال 

اأو نت�شدى بيانه وقد�شية ذاته  اأن نوؤدي مكانه  اأ�شهر من  والديانة والورع واالأمانة 

وملكية �شفاته مما ي�شرب به االأمثال في العالم« رو�صات الجنات ج1 �صـ88.

وقد خّلف اأثرين عظيمين في الفقه قّلما يوجد لهما من مثيل وهما:

 مجمع الفائدة والبرهان في �صرح اإر�صاد الأذهان.

زبدة البيان في اأحكام القراآن.
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ال�صيد محمد المو�صوي العاملي �صاحب المدارك وقد مّر ذكره. د- 

عبد اهلل ابن الح�صين الت�صتري المتوفى 1021هجرية. ه- 

الح�شين  بن  اهلل  »عبد  بقوله  الرجال  نقد  كتابه  في  النفر�صي  تلميذه  يعرفه 

الت�شتري مّد ظله �شيخنا واأ�شتاذنا االإمام العاّلمة المحقق المدقق جليل القدر 

عظيم المنزلة دقيق الفطنة كثير الحفظ وحيد ع�شره وفريد دهره......«. الخ 

نقد الرجال �صـ 197.

7-  مالمح مدر�صة جبل عامل:

قلنا اإن تلك المدر�صة الذائعة ال�صيت تعد امتدادًا لمدر�صة الحّلة وبعد اأن ذكرنا اأبرز 

اأهم ما تمتاز به تلك المدر�صة لنتمكن من  اأن نتعّرف على  علماء تلك المدر�صة نريد 

قراءة كتاب الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية قراءة مدر�صية دقيقة.

اأما اأهم مالمح ومميزات تلك المدر�صة نلخ�صها فيما يلي:

ال�صيخ  اأن  ومع  مو�صوعاتها.  بح�صب  دقيقًا  تنظيمًا  وتنظيمها  الفقه  اأبواب  ترتيب 

الطو�صي M قد ا�صطلع بهذا الدور اإل اأنه ل تزال تجد ت�صوي�صًا وخلطًا بين فروعها 

معتمدًا  رباعي  تق�صيم  من  الحلي  للمحقق  الإ�صالم  �صرائع  كتاب  في  ترى  ما  وناهيك 

في ذلك طريقة الق�صمة الثنائية القائمة على اأ�صا�س النفي والإثبات فق�صمه اإلى اأربعة 

اأق�صام هي: العبادات، العقود، الإيقاعات والأحكام.

تهذيب الأحكام الخا�صة بالمذهب وبلورتها وتدوين اأ�صولها وقد كان لل�صهيد الأول 

ذلك  في  متبعًا  معالمه  وت�صييد  التفريعي  الإ�صتدللي  الفقه  اأركان  تثبيت  في  بارز  دور 

خطى العاّلمة الحلي ومن قبله المحقق ففتح بذلك اآفاقًا وا�صعة كانت من اأ�صباب ازدهار 

الفقه وتطوره وكتاب الدرو�س اأكبر �صاهد.

ال�صيعة  علماء  اآراء  بين  وبالأخ�س  المقارن  ال�صتدللي  بالفقه  الكبير  الهتمام 

اأنف�صهم بدًل من علماء ال�صنة، اإذ كثر الختالف بينهم اإما لبتعادهم عن ع�صر الن�س 
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المو�صوعات  ذلك  في  فكتبت  اأعمق،  ب�صكل  والروايات  الآيات  فهم  على  لتوفرهم  اأو 

الجامعة لآراء العلماء ليت�صنى للفقيه الإطالع عليها، اإذ ل بد له اأن يلم بها حتى ي�صتطيع 

اأبرز الكتب في ذلك كتاب المختلف للعاّلمة الحلي  اأن يحكم في الم�صاأله براأيه. ومن 

} والتذكرة له كذلك. ولل�صهيد الأول حا�صية على كتاب )الذكرى( للعالمة الحلي.

تنقيح ال�صتدلل على مباني وقواعد علمية ا�صتنبطها العلماء من روايات اأهل البيت 

R، وكان باكورة هذا الإبداع على يد ال�صهيد الأول } في كتابه القواعد والفوائد 

�صرح  في  الفقهية  القواعد  تطبيقات  من  فاأكثر   ،{ الثاني  ال�صهيد  ذلك  في  وتبعه 

اللمعة وبالأخ�س في ق�صم المعامالت منها.

كتابة الموسوعات الفقهية الكبيرة:
ككتاب )م�صالك الأفهام في �صرح �صرائع الإ�صالم( لل�صهيد الثاني. و)جامع المقا�صد في 

�صرح القواعد( للمحقق الكركي و)مدارك الأحكام( لل�صيد محمد العاملي... وغيرها.

تدوين علم الحديث اأو ما يعرف بعلم الدراية:

العلم  هذا  قواعد  تر�صيخ  في  الكبير  الدور  الثاني  ال�صهيد  لموؤلفات  كانت  فقد 

وا�صتقراره. يقول العاّلمة الدكتور الف�صلي )حفظه اهلل(: »وفي القرن العا�شر الهجري 

كانت موؤلفات ال�شيخ زين الدين العاملي ال�شهيد الثاني والتي بها ا�شتقر تدوين هذا 

العلم وعنها نهل من جاء بعده« اأ�صول الحديث �صـ 27.

ومن تاأليفاته في هذا العلم:

كتاب البداية في علم الدراية. - 

كتاب الرعاية في علم الدراية وهو �صرح البداية. - 

منية القا�صدين في معرفة اإ�صالحات المحدثين. - 

اأ�صول  اإلى  الأخيار  المدر�صة، ككتاب و�صول  تلك  ناهيك عما كتبه غيره من علماء 

الأخبار، لل�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد العاملي)توفي 984هـ(.
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 تطوير علم أصول الفقه واالهتمام به:
فقد كان لمدر�صة جبل عامل باع طويل بهذا العلم كما كان لل�صهيد الثاني وابنه ال�صيخ 

ح�صن الدور البارز في تدوين هذا العلم والإبداع فيه، فقد كتب فيه ال�صهيد الثاني كتابه 

المعروف بـ )تمهيد القواعد الأ�صولية والعربية(، وكتاب ابنه معالم الدين اأعرف من اأن 

يعرف واأ�صهر من اأن يو�صف. هذه اأهم مالمح تلك المدر�صة العتيدة واأهم اأدوارها.

إحاطته بعلوم عصره:
كل من ترجم ال�صهيد الثاني } اأكبر فيه غزارة علمه و�صعة اطالعه وا�صتيعابه 

المعا�صرة  العلمية  المدار�س  من  بكثير  وات�صاله  ع�صره  في  الثقافة  فنون  من  لكثير 

ومزاحمته للعلماء وتج�صمه عناء ال�صفر بحثًا عن اأكابر علماء الع�صر وجهابذة العلم، 

فدر�س الفقه واأ�صوله والأدب والقراءة والتف�صير وعلم الحديث والرجال والفل�صفة والطب 

والريا�صيات والهيئة وغيرها، فكان عالمًا مو�صوعيًا بحق مع ما يمتلك من دقة مالحظة 

وعمق نظر ناهيك عن اإحاطته بالمذاهب الإ�صالمية ودرا�صته على يد اأكابر علمائها، 

ف�صافر اإلى دم�صق وم�صر، وهما يوم ذاك اأكبر حا�صرتين علميتين في العالم الإ�صالمي، 

وال�صحيحين  القراءات  وعلم  والتجويد  والتف�صير  والحديث  والأ�صول  الفقه  فدر�س 

محمد  ال�صيخ  يقول  علمائها.  اأكابر  من  واأجيز  ال�صبق  ق�صب  ونال  والفل�صفة  والمنطق 

اللذين  اأولئك  الثاني: »قليل  ال�صهيد  ال�صمة في  مهدي الآ�صفي وهو يتحدث عن هذه 

يجمعون بين دقة المالحظة وعمق النظر واالخت�شا�س في حقل من حقول العلم 

وبين االإحاطة بحقول المعرفة الب�شرية. وقد اأتيح ل�شيخنا )ال�شهيد( وهو من تلك 

والمذاهب  ع�شره  بثقافة  االإحاطة  بين  يجمع  اأن  االإن�شانية  تاريخ  في  الفذة  الفئة 

االإ�شالمية وبين دقة المالحظة والتعمق في الفقه »مقدمة الرو�شة البهية ج1 �ص� 

168. ويدلك على ذلك ما انبثق من �شل�شبيل يراعه، اإذ كتب في �شتى حقول المعرفة 

واأبدع في اأنواع المعارف والعلوم، وكذلك دقة مالحظته وبعد نظره ومحافظته على 
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ا�شتقاللية اأ�شول وقواعد فقه اأهل البيتR في مقام اال�شتنباط، وعدم تاأثره بما 

يلقى في تلك المدار�س االأخرى.

التعريف بكتاب الروضة البهية:
هو �صرح مزٍج اإ�صتدللي مخت�صر لكتاب اللمعة الدم�صقية لل�صهيد الأول }، التزم 

الدليل  اإلى  الأحيان  اأكثر  في  واإ�صارته  قوتها  و  العبارة  اخت�صار  الثاني(  )ال�صهيد  فيه 

وبع�س الأراء الفقهية التي لها اأهميتها.

و قد و�صفه هو بنف�صه فقال: فهذه تعليقة لطيفة و فوائد خفيفة اأ�صفتها اإلى المخت�صر 

ال�صريف والموؤلف المنيف الم�صتمل على اأمهات المطالب ال�صرعية المو�صوم بـ )اللمعة 

الدم�صقية(... جعلتها جارية له مجرى ال�صرح الفاتح لمغلقه و المقيد لمطلقه و المتم 

لفوائده و المهذب لقواعده ينتفع به المبتدئ و ي�صتمد منه المتو�صط و المنتهي« الرو�صة 

البهية ج 1 �صـ5.

و تكمن اأهمية هذا ال�صرح المبارك في كونه دورة فقهية ت�صم اأبواب الفقه ولذا �صار 

كتابًا درا�صيًا منذ قرون و ما زال يدر�س في الحوزات ال�صيعية اإلى يومنا هذا.

اأما بالن�صبة اإلى طريقة ال�صهيد في �صرحه هذا فهي كالتالي:

كان  اإذا  اآرائه  على  الموافقة  اإظهار  و  )الم�صنف(  الأول  ال�صهيد  عبارات  �صرح  1 .

موافقا له.

ال�صتدلل اأحيانًا على راأي )الم�صنف( و اإ�صناد اآرائه. 2 .

مناق�صة الراء التي تتعار�س مع راأي الم�صنف و راأيه عندما يكون موافقًا له واإبداء  3 .

المعار�صة لراأي ال�صهيد الأول وغيره من العلماء عندما يكون له راأي مخالف.

ت�صجيل ارائه الخا�صة في حال المخالفة بكل جراأة وو�صوح. 4 .

ولبد لنا من بيان منهج علمائنا الأبرار في ال�صتدلل على الأحكام ال�صرعية ليت�صنى 

لنا معرفة منهج ال�صهيد في �صرح اللمعة.
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اإليه  ينتمي  الذي  التاأملي  المنهج  البحث  اأ�صول  كتابه  في  الف�صلي  الدكتور  يق�صم 

مباحث الإ�صتنباط في الفقه الإمامي اإلى ق�صمين:

المناهج العامة: وهي القواعد المنهجية العامة التي يرجع اإليها عند البحث في  اأ- 

اأي حقل من حقول نوع عام من اأنواع المعرفة.

المناهج الخا�شة: وهي مجموعة من القواعد و�صعت لت�صتخدم في حقل خا�س  ب- 

من حقول المعرفة اأو علم خا�س من العلوم.

و يعتبر ال�صيخ الف�صلي المنهج الإ�صتدللي المتبع في مباحث الفقه الإمامي منهجًا 

خا�صًا مختلفًا عن المناهج الأخرى.

اأما مادته فهي:

الن�صو�س ال�صرعية من الكتاب و ال�صنة.

القواعد:

اللغوية. اأ- 

الأ�صولية بق�صميها الجتهادي و الفقاهتي. ب- 

الفقهية. ج- 

الرجالية. د- 

 القرائن:

التاريخية الجتماعية. اأ- 

التف�صيرية. ب- 

اأما خطواته فهي:

تعيين مو�صوع البحث وي�صترط اأن يكون وا�صحًا جليًا.

تحديد مو�صوع الحكم.

جمع الن�صو�س المرتبطة بالحكم والمالب�صة لها.
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درا�صة الن�صو�س من خالل:

تق�صيم ال�صند اذا كان الن�س رواية. اأ- 

تقويم المتن �صواء كان اآية اأو رواية. ب- 

ا�صتفادة دللة الن�س على الحكم. ج- 

ا�صتخال�س الحكم. د- 

�صياغة الحكم. ه- 

في حالة فقدان الن�س اأو اإجماله اأو تعار�صه مع ن�س اآخر تعار�صًا محكمًا يرجع اإلى:

الأ�صول العملية. اأ- 

القواعد الفقهية التي يرجع اليها في مو�صع ال�صك. ب- 

اأ�صول البحث للدكتور الف�صلي �س 66 -147-146-145.

أشهر كتب الفقه اإلمامي في عصر الشهيد:
اأخرى  لمتون  �صرح  اأو  متون  كتابة  من  الفقهي  النتاج  بغزارة  العا�صر  القرن  امتاز 

�صابقة فظهرت المو�صوعات الفقهية الكبرى كما تنوعت الكتابة في علم الفقه من كتب 

اأولت اإهتمامًا خا�صًا بفقه القراآن  جامعة للخالفيات واآخرى في الفقه المقارن وثالثة 

ذلك  في  الإمامي  الفقه  كتب  اأبرز  ومن  وتطبيقاتها،  الفقهية  القواعد  بر�صد  رابعة  و 

الع�صر هي:

جامع المقا�صد في �صرح القواعد - المحقق الكركي. - 

مجمع الفائدة و البرهان في �صرح اإر�صاد الأذهان - المولى الأردبيلي. - 

مدارك الأحكام - ال�صيد محمد العاملي. - 

زبدة البيان في �صرح اآيات اأحكام القراآن - المولى الأردبيلي - اأحمد بن محمد. - 

م�صالك الأفهام - ال�صهيد الثاني. - 

مفاتيح ال�صرائع - الكا�صاني. - 
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الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية. - 

مقارنة الرو�صة ب�صروح اللمعة الأخرى: - 

جل ال�صروح الأخرى للمعة كانت في القرن الثالث الهجري وكثير منها غير تام وبع�صها 

لمجاهيل وقد اأجمع العلماء على اأن اأف�صلها هو كتاب الرو�صة البهية لل�صهيد الثاني.

مميزات الروضة البهية:
تمتاز الرو�صة على غيرها من ال�صروح بمميزات عدة منها:

اأقدم �صرح للمعة، فببركته لفت ال�صهيد الثاني اأنظار العلماء اإلى اأهمية ذلك المتن 

الفقهي القيم.

  �صرحه موؤلفه �صرحًا مزجيًا رائعًا قل نظيره من حيث ر�صانة ال�صبك و�صال�صة التعبير 

حتى ل تكاد اأن تميز بين المتن و ال�صرح وهو اأول �صرح مزٍج في الفقه الإمامي قال عنه 

�صيد الأعيان اأن موؤلفه اأول من اأدخل هذا اللون من ال�صرح على موؤلفات الإمامية.

المناق�صات  في  الخو�س  تجنب  و  الدليل  تركيز  و  ال�صتدلل  بمتانة  تميز  مخت�صر 

المطولة.

ا�صتيعابه لكل اأبواب الفقه من الطهارة اإلى الديات، ولهذا اأ�صبح من الكتب الدرا�صية 

منذ القرن العا�صر اإلى يومنا هذا.

العلم المبتدئ على طريقة ال�صتدلل وال�صتنتاج الفقهي  �صالحيته لتدريب طالب 

وتزويده بالقدرة الالزمة لهذا الغر�س.

كتب  في  وبالأخ�س  وغيرها،  والرجالية  والأ�صولية  الفقهية  للقواعد  تطبيقاته 

المعامالت ما ل تجد له نظيرًا في الأعمال الفقهية التي �صبقته.

تطبيقاته للقواعد الفقهية:
لقد اأكثر ال�صهيد من تطبيقات القواعد الفقهية في �صرحه هذا حتى اأ�صبحت ميزة 
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خا�صة به، و�صن�صرب بع�س الأمثلة على ذلك:

قاعدة االإح�شان: ما على المح�صنين من �صبيل.

المراد من القاعدة اأنه لو ت�صرف �صخ�س في مال الغير بق�صد اإي�صال النفع اإليه 

وكان ت�صرفه موجبًا للنفع واقعًا، لكن اتفق التلف في الثناء فال يوؤاخذ المح�صن على 

فعله ذلك ل تكليفًا ول و�صعًا.

وقد طبقها ال�صهيد الثاني في كتابه الوديعة على الودعي، فلو اأنه ادعى رد الوديعة 

واأنكر المالك فالقول قول الودعي لأنه مح�صن.

قال:  »ويقبل قوله بيمينه في الرد »واأنه كان مّدعياً بكل وجه على الم�شهور الأنه 

 4 مح�شن وقاب�س لمح�س م�شلحة المالك واالأ�شل براءة ذمته. الرو�شة البهية ج 

�ص� 250.

ال�شالة  ق�شر  فيه  يجب  �شفر  »كل  وال�شوم:  ال�شالة  ق�شر  بين  التالزم  قاعدة 

يجب فيه ق�شر ال�شوم وبالعك�س«.

وقد طبقها ال�صهيد في كتاب ال�صوم. قال في المجلد الثاني من الرو�صة ما ن�صه: 

»وكلما ق�شرت ال�شالة ق�شر ال�شوم«.

قاعدة الفرا�س: »الولد للفرا�س وللعاهر الحجر«.

وقد طبقها ال�صهيد الثاني في الرو�صة فقال: »ولو فجر بها، اأي بالزوجة الدائمة، 

بلحوقه  للحكم  لذلك(  نفيه  له  يجوز  )وال  الحجر  وللعاهر  للزوج،  فالولد  فاجر، 

بالفرا�س �شرعاً واإن اأ�شبه الزاني خلقة«. الرو�صة البهية ج 5 �س ـ 436.

تطبيقاته للقواعد األصولية:
الأ�صوليين  اأولئك  يعد من  فهو  الأ�صول  باع طويل في علم  الثاني  لل�صهيد  كان  فقد 

الأفذاذ وقد راعى تطبيقات قواعد هذا العلم في مقام ال�صتنباط كما راعى ذلك في 

القواعد الفقهية.
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من االأمثلة على ذلك:

ال�صارع  يت�صد  لم  التي  الأحكام  مو�صوعات  ت�صخي�س  في  العرف  مرجعية 

لت�صخي�صها:

فاإن العرف هنا يكون قرينة على حمل مقا�صد الكالم عليه �صواًء كانت قرينة عادة 

اأو غلبة اأو �صيوعًا اأو مجازًا م�صهورًا اإذا اقترنت بالكالم من معاملة وغيرها، فمتى اأو 

وقد  الظاهر حجة،  واأ�صباهها كان  العادة  الكالم على ما قامت عليه  جبت ظهورًا في 

طبقها ال�صهيد في الرو�صة في كتاب التجارة فقال: »الثالث فيما يدخل في المبيع« 

الرو�صة  الخا�س«.  اأو  العرف  اأو  اللغة  فيه  يراعى  اأنه  ال�صابط  )و(  لفظة  اإطالق  عند 

البهية ج3 �صـ529530-.

 وقال كذلك في نف�س الكتاب: »الخام�س اإطالق الكيل والوزن«. والنقد )ين�صرف 

اإلى المعتاد( في بلد العقد لذلك المبيع اإن اتحد )فاإن تعدد فالأغلب ا�صتعماًل واإطالقًا(. 

الرو�صة البهية ج3 �صـ 543.

في  اإجماًل  المرتكزة  المعاني  من  والخا�س  العام  مواردها:  في  المعومات  تطبيق 

الأذهان في كل لغة ومحاوره والعموم عند العرف متقوم بال�صمول و ال�صريان بخالف 

العموم خم�صة: لفظ كل وما  المتداولة في  الألفاظ  و  الذي هو في مقابله،  الخ�صو�س 

بمعناه والنكرة في �صياق النفي اأو النهي والمحلى بالالم جمعًا اأو مفردًا.

وقد طبق ال�صهيد هذه القاعدة كثيرًا في �صرحه، منها على �صبيل المثال ما جاء في 

كتاب الإجارة اإذ قال:)ويجوز ا�صتراط الخيار لهما اأو لأحدهما( مدة م�صبوطة لعموم 

الموؤمنين عند �صروطهم ول فرق بين المعينة والمطلقة عندنا.

قاعدة النهي في غير العبادات ال يقت�شي الف�شاد اإال اإذا كان اإر�شاًدا اإلى ف�شادها:

طبقها ال�صهيد الثاني في كتاب الطالق في مبحث من طلق مرات في طهر واحد، كاأن 

يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع وهكذا ثالًثا بعد اأن �صحح وقوعه ثالًثا.

لها  ا  »وال معر�شً Q فقال:  ال�صادق  الحجاج عن  بن  الرحمن  رواية عبد  ذكر 
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اإال رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن ال�شادق Q في الرجل يطلق امراأته له 

اأن يراجعها قال: ال يطلق التطليقة االأخرى حتى يم�شها وهي ال تدل على بطالنها 

نظراً الى اأن النهي في غير العبادة ال يف�شد« .

تطبيقاته للقواعد الرجالية:
يعتبر ال�صهيد الثاني رجاليًا بامتياز فقد كتب في علم الدراية وتلقى وح�صر درو�س 

الرواية  في  ا�صتجازهم  و  و�صنة  �صيعة  الحديث  م�صايخ  واأ�صوله على عدد من  الحديث 

واثنوا عليه ثناًء بليغًا ومن ي�صبر غور كتابه الرو�صة البهية يجده ذا باع طويل وفار�س 

من فر�صان هذا الم�صمار، ولئال اأطيل في هذه النقطة اأحيل القارئ الكريم اإلى كتاب 

باأن  ال�صيخ  قول  مناق�صته  في   39 �صفحة  ال�صاد�س  المجلد  اللمعة  �صرح  من  الطالق 

ال�صحابة اأجمعت على ت�صحيح ما ي�صح عن عبد اهلل بن بكر واأقروا له بالعفة والثقة.

تطبيقه لمنهجية البحث الفقهي:
لذلك  الثاني  ال�صهيد  تطبيق  نرى  والآن  الإمامي  الفقه  في  البحث  منهجية  ذكرنا 

المنهج واّتباع خطواته و�صناأخذ مبحثًا من مباحث الرو�صة البهية من كتاب ال�صالة في 

م�صاألة جواز ال�صجود على القرطا�س.

عليه،  الدال  ال�صحيح  للن�س  اجماعًا  الجملة  في  القرطا�س  على  ال�صجود  ويجوز 

وبه خرج عن اأ�صله المقت�صي لعدم جواز ال�صجود عليه لأنه مركب من جزاأين ل ي�صح 

والكتان، وغيرهما، فال مجال  القطن  وما مازجها، من  النورة  ال�صجود عليهما: وهما 

للتوقف فيه في الجملة، والم�صنف هنا خ�صه بالقرطا�س )المتخذ من النبات( كالقطن 

والكتان والقنب، فلو اتخذ من الحرير لم ي�صح ال�صجود عليه وهذا اإنما يبني على القول 

با�صتراط كون هذه الأ�صياء مما ل يلب�س بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، اأو 

كونه غير مغزول اأ�صاًل اإن جوزناه فيما دون المغزول، وكالهما ل يقول به الم�صنف، 
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واأما اإخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه ل ي�صح ال�صجود عليه بحال، وهذا ال�صرط 

اأو  على تقدير جواز ال�صجود على هذه الأ�صياء لي�س بوا�صح، لأنه تقييد لمطلق الن�س 

تخ�صي�س لعامه من غير فائدة، لأن ذلك ل يزيله عن حكم مخالفة الأ�صل، فاإن اأجزاء 

كافية  ال�صجود  عليه  يتم  جزء  الخليط  جوهر  من  يتميز  ل  بحيث  فيه  المنبثة  النورة 

في المنع، فال يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي ي�صح ال�صجود عليها منفردة، وفي 

الذكرى جواز ال�صجود عليه اإن اتخذ من القنب وا�صتظهر المنع من المتخذ من الحرير، 

وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز ال�صجود عليهما، وي�صكل تجويزه القنب على 

اأ�صله لحكمه فيها بكونه ملبو�صًا في بع�س البالد واأّن ذلك يوجب عموم التحريم وقال 

فيها اأي�صًا: في النف�س من القرطا�س �صيء من حيث ا�صتماله على النورة الم�صتحيلة من 

ا�صم الأر�س بالحراق.

ا�صم  اإليها  يرد  النورة  جمود  نقول  اأو  القرطا�س  جوهر  الغالب  نقول:  اأن  اإل  قال: 

الأر�س.

وهذا الإيراد متجه لول خروج القرطا�س بالن�س ال�صحيح وعمل الأ�صحاب وما دفع 

به الإ�صكال غير وا�صح، فاإن اأغلبية الم�صوغ ل يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث اأجزائهما 

بحيث ل يتميز وكون جمود النورة ا�صم الأر�س في غاية ال�صعف، وعلى قوله - M - ل� 

�صك في جن�س المتخذ منه – كما هو الأغلب – لم ي�صح ال�صجود عليه لل�صك في ح�صول 

�صرط ال�صحة.

وعمل  الن�س  مقابل  في  م�صموع  غير  وهو  غالبًا  عليه  ال�صجود  باب  ين�صد  وبهذا 

الأ�صحاب.

لنرى تطبيق ال�صهيد لخطوات ذلك المنهج:

اأواًل: تعيين المو�صوع وهو ال�صجود على القرطا�س.

ثانياً: تحديد مو�صوع الحكم وهو المراد من القرطا�س.
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ثالثاً: جمع الن�صو�س المرتبطة بالحكم وهي ما عبر عنه بقوله »للن�س ال�شحيح 

الدال عليه«.

رابعاً: ال�صتدلل بالإجماع.

خام�شاً: درا�صة الن�س.

�شاد�شاً: مناق�صة اآراء اأقرانه من العلماء.

�شابعاً: ا�صتخال�س الحكم ال�صرعي و�صياغته.

وبهذا نكون قد اأتينا على نهاية بحثنا في �صرح الرو�صة البهية.
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يبحث هذا المقال عن المكانة التي تحتّلها حكمة الأحكام في الفقه التحليلي عند 

ال�صهيد الأول، لكن من ال�صروري اأوًل بيان المراد من »الحكمة« المدعاة في هذا المقام 

لكي نقف علي البحث بكّل زواياه.

الفقه  جغرافيا  في  الحكم  حكمة  لمكانة  الأول  ال�صهيد  ت�صّور  هو  منها  المراد  اإّن 

الإمامي، وتحليل المفاهيم الفقهية علي �صوء ذلك. ولذا فهذه المقالة ل تتعّر�س اإلى 

حكمة كّل حكم خا�س، من قبيل حكمة ال�صالة وال�صوم و... الواردة في اآثار هذا الفقيه، 

الم�صائل  الفقه، هذه  التحليلية بهدف تحديد مكانة  الحكمة في  الم�صائل  تتناول  واإّنما 

ولخ�صائ�س فيها ت�صّب في خانة  العلوم، وتدّون كجزء من فل�صفة الفقه.

في  الأحكام  مكانة حكمة  ودرا�صة  ال�صتدللي،  الفقه  قبال  في  التحليلي هو  والفقه 

الثاني يعني البحث في الدور الذي تلعبه حكمة الأحكام في عملية ال�صتنباط اإلى جانب 

القواعد واأ�صول ال�صتنباط التي تعين المجتهد على ممار�صة وظيفته. والبحث في هذا 

الأمر له مجاله الم�صتقّل عن مقالنا هذا.

مفهوم حكمة األحكام
 وهي تعني ما نحن 

)1(

اإّن الم�صطلح المتداول على األ�صنة المعا�صرين »فل�شفة الحكم«

ب�صدده، وقد تطلق اأي�صًا لفظة حكمة الت�صريع، وعّلة الت�صريع، ويراد منها الم�صطلح.

)*( ع�صو الهيئة العلمية للمركز العالي للعلوم والثقافة ال�صالمية - قم.

)1( على �صبيل المثال راجع: اآية اهلل گلپايگاني، جامع الم�صائل، ج 1، �س 106؛ لطف اهلل ال�صافي، مجموعة الر�صائل، ج 1، �س 

224؛ المحمدي الري�صهري، ميزان الحكمة، ج 1، �س 132.

ال�صيخ ح�صنعلي علي اأكبريان )*( 

مكانة حكمة األحكام في الفقه التحليلي 
عند الشهيد األول
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ف باأّنها هى الم�صلحة ـ بمعنى جلب المنفعة ودفع ال�صرر ـ المق�صودة لل�صارع  وُتعرَّ

.
)1(

في ت�صريع الحكم

ومن اأهّم خ�صائ�س الحكمة هي اأّن للحكمة بالن�صبة اإلى الحكم اأكثر من جانب ثبوتي، 

جانب  من  الحكم  جعل  عّلة  ينك�صف  حّتى  اأّنه  بمعنى  له،  الإثباتي  الجانب  يتبّين  حّتى 

ال�صارع، ل عّلة ك�صف الحكم للفقيه المجتهد. ولذا نجد العمل ل يكاد يجري ب�صهولة في 

الفقه الإمامي، واأّن ثمة محدودية و�صروط �صعبة لك�صف الحكم، بينما العك�س في ظّل 

الفقه ال�صّني، حيث ي�صّب م�صتند الأحكام في قوالب من قبيل: ال�صتح�صان وال�صت�صالح 

.
)2(

)الم�صالح المر�صلة(

اأن  ول يلزم كون حكمة الحكم جامعًا، ولها وجود كّل م�صاديقه، لذا فمن الممكن 

يوجد حكم في مكاٍن ل تتحّقق فيه حكمته. كما ل يلزم كونه مانعًا؛ لأّن الحكمة لي�صت 

، لذا فمن الممكن اأن تتحّقق الحكمة، لكن ب�صبب فقدان �صائر اأجزاء 
)3(

عّلة تامة للحكم

.
)4(

العّلة التامة ل يكون الحكم موجوًدا

ولعدم لزوم الجامعية والمانعية فن�صبة الحكمة ومو�صوع الحكم لي�س من ال�صروري 

اأّنه  يلزم وجود الحكمة في غالب م�صاديق  اأن تكون مت�صاوية، ومع ذلك فيعتقد بع�س 

.
)5(

الحكم، واأنكر اآخر لزوم الغلبة، و حتى ال�صيوع اأي�صًا

مباني حكمة األحكام
هذا  في  عليها  المختلف  المباني  بع�س  ذكر  يلزم  البحث  هذا  في  الخو�س  قبل 

الإطار:

)1(. محمد تقي الحكيم، الأ�صول العامة للفقه المقارن، �س 310.

)2(. راجع: ال�صاطبي، العت�صام، ج 2، الباب الثامن، �س 373 – 409؛ وهبة الزحيلي، اأ�صول لفقه الإ�صالمي، ج 2، �س 752 – 757؛ 

م�صطفى ديب البغا، اأثر الأدلة المختلف فيها، �س 28 – 53.

)3(. ابوالقا�صم الخوئي، كتاب الطهارة، ج 9، �س 220؛ نا�صر مكارم، القواعد الفقهية، ج 1، �س 197.

)4(. نا�صر مكارم، القواعد الفقهية، ج 1، �س 197؛ ومحمد ح�صين الأ�صفهاني، حا�صية المكا�صب، ج 4، �س 169.

)5(. نا�صر مكارم ال�صيرازي، القواعد الفقهية، ج 1، �س 50.
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1. تبعية الأحكام للم�صالح

ثمة نزاع في هذه الم�صاألة، وقوامه هو هل للحكم الواقعي، بقطع النظر عن دليله، 

م�صلحة قديمة كان قد جعل ال�صارع حكمه على اأ�صا�صها اأم ل؟ وهنا ثالثة اأقوال:

.
)1(

اأّولها: اإنكار التبعية، ذهب اإليه الأ�صاعرة

.
)2(

ثانيها: التبعية في متعّلق الحكم، ذهب اإليه المعتزلة وم�صهور ال�صيعة

ثالثها: التبعية في الجعل، اأو التبعية في الجملة، اإّما في المتعّلق اأو في الجعل، وهذا 

.
)3(

من�صوب اإلى الآخوند الخرا�صاني

تبعيتها  على  الإمامية  اّتفق  فقد  الو�صعية  الأحكام  اأّما  التكليفية،  الأحكام  في  هذا 

.
)4(

للم�صالح في جعلها، ل في متعّلقها

الذي  الحكم  وهو  ـ  الظاهري  الحكم  �صعيد  على  اأي�صًا  التبعية  م�صاألة  نوق�صت  وقد 

يوؤخذ في مو�صوعه ال�صّك ـ على اأّن الأ�صاعرة والمعتزلة لم يت�صّوروا حكمًا بهذا ال�صم 

ويقع مقاباًل للحكم الواقعي.

وال�صهيد الأّول ك�صائر فقهاء الإمامية يرى اأّن لالأحكام م�صالح ومفا�صد، وال�صريعة 

معّللة بغاية، وكان يرى اأّن المحّل الأ�صلي لهذه الم�صاألة اإّنما هو في علم الكالم، يقول: 

»لّما ثبت في علم الكالم اأّن اأفعال اهلل تعالى معّللة باالأغرا�س، واأّن الغر�س ي�شتحيل 

اإلى المكّلف.  اإليه تعالى، فثبت كونه لغر�س يعود  كونه قبيحاً، واأّنه ي�شتحيل عوده 

وذلك الغر�س: اإّما جلب نفع اإلى المكّلف اأو دفع �شرر عنه، وكالهما قد ين�شبان اإلى 

.
)5(

الدنيا وقد ين�شبان اإلى االآخرة. فاالأحكام ال�شرعية ال تخلو من هذه االأربعة«

)1(. ابن حزم، الإحكام في اأ�صول الأحكام، ج 8، �س 566، حقي، تف�صير حقي، ج 14، �س 223؛ الرازي، تف�صير الرازي، ج 14، �س 

.328

)2(. في مقابل القول الثالث.

)3(. الآخوند خرا�صاني، كفاية الأ�صول، �س 308؛ محمد �صرور البه�صودي، م�صباح الأ�صول، ج 2، �س 438؛ محمد علي الكاظمي، 

فوائد الأ�صول، ج 3، �س 58؛ اأبوالقا�صم عليدو�صت، فقه و م�صلحت، �س 161.

)4(. ابوالقا�صم عليدو�صت، تبعيت يا عدم تبعيت احكام از م�صالح ومفا�صد واقعي، مجله فقه و حقوق، �صماره 6، پاييز 84.

)5(. القواعد والفوائد، ج 1، �س 33، قاعدة 4.
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ويقول اأي�صًا في مو�صع اآخر: »ال�شرع معّلل بالم�شالح، فهي اإّما في محل ال�شرورة، 

لعدم  واإّما  لقيام غيرها مقامها  اإّما  عنها،  م�شتغنى  اأو  التتمة،  اأو  الحاجة،  اأو محّل 

.
)1(

ظهور اعتبارها«

2. �صببية الدليل لإيجاد الم�صلحة

اإّن الدليل الذي ي�صتند اإليه الفقيه هل ي�صاهم في اإيجاد الم�صلحة في الحكم اأم ل؟ 

والكالم يدور هنا حول الم�صلحة بعد الحكم ل قبله. وفيه اأربعة اأقوال:

�صبب وجود  بنف�صه  الحكم هو  الدليل على  اأّن وجود  الأ�صاعرة من  ما ذكره  اأولها: 

.
)2(

الم�صلحة في متعّلق الحكم

ثانيها: ما ذكره المعتزلة من اأّن الدليل في موارد مخالفة الدليل مع الحكم الواقعي، 

.
)3(

�صبب الم�صلحة في متعّلق الحكم

ثالثها: �صببية الم�صلحة ال�صلوكية وهو اأّن الم�صلحة في اتباع الدليل و�صلوكه ل في 

.
)4(

متعّلقه، وهو ما قال به ال�صيخ الأعظم

رابعها: الطريقة المح�صة، وتتلّخ�س باأّن وجود الدليل على الحكم لي�س �صببًا لإيجاد 

. وهو ما ذهب اإليه م�صهور 
)5(

الم�صلحة، اإذ الم�صلحة في الأحكام الواقعية فقط

الإمامية، وبه قال ال�صهيد الأول.

ولكن يقول في م�صاألة النذر: »االأفعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها، الأجلها تكون 

مو�شوفة باالأحكام الخم�شة. فكيف جاز انقالب اأحدها اإلى االآخر؟ والنذر قالب؛ الأّنه 

يجعل المكروه حراماً، والندب واجباً... وقد علم اأّن ال�شببية اأي�شاً تابعة للم�شلحة، 

)1(. الم�صدر ال�صابق، �س 218، قائدة 64.

)2(. ابوالقا�صم الخوئي، اأجود التقريرات، ج 2، �س 67.

)3(. الم�صدر نف�صه.

)4(. ال�صيخ الن�صاري، فرائد الأ�صول، ج 1، �س 112.

)5(. اآقا �صياء  العراقي، نهاية الأفكار، ج 2، �س 18؛ بهاء الدين الحجتي البروجردي، حا�صية على كفاية الأ�صول )تقريرات در�س 

اآية اهلل ح�صين بروجردي(، ج 2، �س 52.
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.
(1(

فمن اأين ن�شاأت هذه الم�شالح ب�شبب النذر؟!

ثم يجيب على هذا الإ�صكال بقبول نوع من ال�صببية لفعل النذر، فيقول: »اأّنه لي�س من 

.
)2(

الممتنع اأن تن�شاأ في الندب ب�شبب النذر م�شلحة ي�شاوي فيها الوجوب«

وي�صيف قائاًل: »وال يجب علينا بيان تلك الم�شلحة على التف�شيل الأّنا لما علمنا 

الم�شالح، علمنا هنا تحّقق  االإيجاب يتبع خ�شو�شيات  اأّن  النذر موجب، وعلمنا  اأّن 

.
)3(

خ�شو�شية م�شلحة الوجوب«

يعر�صها  التي  تلك  عن  تختلف  هنا  ال�صهيد  يعر�صها  التي  ال�صببية  اأّن  يخفى  ول 

الأ�صاعرة والمعتزله، ف�صببية هوؤلء لالأدّلة التي ي�صتند اإليها الفقيه في ا�صتنباط اأحكام 

اهلل تعالى، ولكن �صببية النذر هو بعد اإقامة الدليل على وجوب الوفاء به، والناذر ل يرى 

اأبدًا الحكم الجديد للمنذور حكم اهلل.

الوفاء بالنذر، ل  النذر هو عنوان  الواجب بعد  اأّن  للم�صاألة وهو  اآخر  وهناك جواب 

عنوان المنذور، فال انقالب في حكم المنذور.

3. التخطئة والت�صويب

م�صاألة  هي  والطريقية  ال�صببية  بعد  الفقهاء،  اهتمام  �صغلت  التي  الم�صائل  ومن 

التخطئة والت�صويب، وملّخ�صها: هل الفتوى التي ي�صدرها المجتهد على اأ�صا�س دليل 

معتبر هي حتمًا �صحيحة، اأم من الممكن اأّنها مخالفة للواقع؟ في هذا ثالثة اأقوال:

من  الماأخوذة  الأحكام  وراء  لحكم  وجود  ل  اأّنه  من  الأ�صعري،  الت�صويب  اأولها: 

.
)4(

الأدّلة

الحكم  يقام على خالف  اإذا قام دليل معتبر  اأّنه  المعتزلي، من  الت�صويب  ثانيها: 

الواقعي فتوجد م�صلحة غالبة في الحكم الماأخوذ من الدليل، بحيث تبعث على 

)1(. ال�صهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 2، �س 211، القاعدة 223.

)2(. الم�صدر ال�صابق، �س 212.

)3(. الم�صدر نف�صه.

)4(. الغزالي، الدر الم�صت�صفى، �س 58 و 358؛ الفخر الرازي، المح�صول، ج 6، �س 33.
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.
)1(

جعلها وفعليتها، وعدم فعلية الحكم الواقعي

، واإذا تم�ّصك 
)2(

ثالثها: التخطئة، باأّن الأحكام الواقعية م�صتركة بين العالم والجاهل

المجتهد في ا�صتنباط حكم �صرعي بدليل معتبر مخالف للواقع، فعل الرغم من 

اأّن الحكم الم�صتند بهذا الدليل يكون بالن�صبة اإليه منجزًا ومعذرًا، ولكّنه مخالف 

للواقع.

ل  ال�صلوكية  الم�صلحة  �صببية  وحّتى  بل  التخطئة،  بالتفاق  المامية  فقهاء  ويرى 

.
)3(

يرونها ت�صويبًا

اإّما  الق�شاة،  تعّدد  »ويجوز  يقول:  بالتخطئة،  عباراته  في  ي�صّرح  الأول  وال�صهيد 

بالت�شريك اأو بالتخ�شي�س بمحلة اأو نوع من الق�شاء. ولو �شرط اتفاقهما في االأحكام 

ففيه نظر، من �شيق موارد االجتهاد، ومن اأّنه اأوثق في الحكم، وخ�شو�شاً عندنا، الأّن 

.
)4(

الم�شيب واحد«

ول يخفى اأّن النزاع فقط على �صعيد ا�صتنباط الحكم ال�صرعي، اأّما في مجال العقائد 

.
)5(

فالجميع يقولون بالتخطئة

وال�صرائع  الإ�صالمية  ال�صريعة  بين  الأحكام  حكمة  اختالف  اإمكان   .4

ال�صابقة

وهذا  الإ�صالم،  �صريعة  في  ما  مع  متفاوتة  ال�صابقة  ال�صرائع  في  الأحكام  اإّن حكمة 

.Pالتفاوت اإّنما هو بدليل كمال �صريعة خاتم الأنبياء

الدائمة  الزوجات  تعّدد  م�صاألة  في  بحثه  في  الأمر  هذا  اإلى  ال�صهيد  اأ�صار  وقد 

)1(. علي ال�صويحي، اآراء  المعتزلة الأ�صولية، �س 595؛ ابوالقا�صم الخوئي، كتاب الجتهاد والتقليد، �س 39؛ واأجود التقريرات، ج 

2، �س 67.

)2(. اآقا ال�صياء عراقي، نهاية الفكار، ج 4، �س 231؛ محمد علي الكاظمي، فوائد الأ�صول، ج 1، �س 349؛ جعفر ال�صبحاني، تهذيب 

الأ�صول، ج 2، �س 103.

)3(. محمد علي الكاظمي، فوائد الأ�صول، ج 3، �س 96؛ اأبوالقا�صم الخوئي، اأجود التقريرات، ج 2، �س 67.

)4(. ال�صهيد الأول، الدرو�س، ج 2، �س 67.

)5(. الآخوند الخرا�صاني، كفاية  الأ�صول، �س 468 وقال: اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلفت في ال�صرعيات.
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ومحدوديتها اإلى اأربع زوجات في الإ�صالم، وذكر اأّن هذه المحدودية واإباحة اأربع زوجات 

اإّنما هو مراعاة للزوج والزوجة معًا، ولي�س كما عليه �صرع مو�صى Q غير المح�صور 

مراعاة للرجال فقط، ول كما عليه �صرع عي�صى Q المح�صور بزوجة واحدة  فقط 

.
)1(

مراعاة للن�صاء  فقط

5. ارتباط عالم الم�صالح والمفا�صد ومالكات الأحكام بحكمة الحكم

ذكرنا اأّن راأي العدلية حول جعل الأحكام ال�صرعية باأّنه يقوم على اأ�صا�س المالكات 

والم�صالح  المالكات  هذه  من  المق�صود  ما  هنا:  ال�صوؤال  لكن  والمفا�صد،  والم�صالح 

والمفا�صد؟ هل المق�صود منها عّلة الحكم اأم حكمة الحكم؟ فاإن كان المق�صود الأول، 

فالن�صبة بين الحكم وبين هذه المالكات تكون مت�صاوية، واإن كان الثاني فال يلزم مثل 

هذا الت�صاوي.

وقد عّبر الفقهاء حول هذه الم�صاألة بتعابير مختلفة، فبع�صهم راأى اأّن الم�صالح هي 

. واآخرون ي�صّرحون خالف ذلك اإذ يقولون: اإّن المراد 
)2(

نف�س المالك ومناط الحكم

.
)3(

من الم�صالح والمفا�صد هو حكمة الحكم

ويوؤيد هذا الراأي الثاني اأّن تعريف الحكمة باأّنها الحكمة المق�صودة لل�صارع.

لالأ�صماء  تبعيتها  ومبنى  للم�صالح  الأحكام  تبعية  مبنى  بين  قارّنا  لو  ما  ويوؤيده 

بعالم  متعّلقة  الأولى  القاعدة  اأّن  وتو�صيحه  كذلك.  هي  عليها  نح�صل  التي  فالنتيجة 

الثبوت، والقاعدة الثانية متعّلقة بعالم الإثبات. اأّما هاتان القاعدتان ل تنطبقان عل ى 

بع�صها البع�س. اأي اأّن ال�صارع يمكنه ـ لأ�صباب يعلمها هو ـ اأن يجعل مو�صوع الحكم اأكبر 

اإطالق  الحكم من  اإثبات مو�صوع  والفقيه بدوره يمكنه  الم�صالح،  اأ�صغر من دائرة  اأو 

وعموم الأدّلة.

)1(. ال�صهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 2، �س 128، القاعده 191.

)2(. محمدر�صا المظفر، اأ�صول الفقه، ج 1، �س 219: ان م�صالح الأحكام ال�صرعية المولوية التي هي نف�صها مالكات اأحكام ال�صارع 

ل تندرج تحت �صابط نحن ندركه.

)3(. علي الغروي التبريزي، كتاب الطهارة، ج 3، �س 486؛ محمد علي الكاظمي، فوائد الأ�صول، ج 4، �س 284.
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هذا في حال اأّن المراد من العّلة هو في مقابل الحكمة، وهو اأمر منطبق دقيقًا على 

.
)1(

المو�صوع، ويمكن اأن يقوم مقامه

مكانة  مقاصد الشريعة في الفقه اإلسالمي
الأحكام،  جعل  في  الأ�صلي  المحور  بمثابة  ال�صريعة  مقا�صد  اأّن  الأول  ال�صهيد  يرى 

وتقديمها وتنظيمها في عالم الفقه. وقد وردت ب�صع م�صطلحات قريبة من م�صطلح 

قبيل:  من  عليها،  والوقوف  مالحظتها  ت�صتدعي  ال�صهيد،  كلمات  في  ال�صريعة  مقا�صد 

المق�صود الأ�صلي، جلب النفع ودفع ال�صرر، الم�صالح، ال�صروريات.

من  نجد  الأخرى،  بالم�صطلحات  ومقارنتها  ال�صريعة  مقا�صد  مفهوم  ولتو�صيح 

ال�صروري التعّر�س اإلى بع�س النقاط:

االأولى: من وجهة نظر ال�صهيد الأول اأّن جعل جميع الأحكام هو لجل جلب المنفعة 

اأخرويًا،  يكون  اأو  دنيويًا  يكون  اأن  يمكن  ال�صرر  اأو  النفع  وهذا  ال�صرر.  لدفع  اأو 

.
)2(

واأي�صًا هو ممكن اأن يكون مق�صودًا اأ�صليًا اأو مق�صودًا تبعيًا

وجدير بالذكر اأّن ال�صهيد الأول يرى اأّن المق�صود الأ�صلي يرتبط بدفع ال�صرر فقط. 

.
)3(

يقول: واأّما دفع ال�صرر المق�صود بالأ�صالة فهو حفظ المقا�صد الخم�س...

الثانية: عندما يتكّلم ال�صهيد عن الو�صائل التي لها مق�صود تبعي، فرغم اأّنه يقت�صر 

على اإحداها في مجال حفظ المقا�صد، اإل اأّنه بالتاأمل في �صائر الو�صائل نجدها 

تفيد  اأ�شباب  اأحدها  خم�س:  »الو�شائل  يقول:  المنوال،  هذا  في  ت�صارك  جميعًا 

تقت�شي  اأ�شباب  الثالثة:  الغير...  ملك  على  ت�شّلط  اأ�شباب  الثانية:  الملك... 

)1(. محمد ح�صين البجنوردي، القواعد الفقهية، ج 3، �س 184: وال�صابط في الفرق بين ما هو علة الحكم وبين ما هو حكمته هو 

اأن العلة ل تكون لّنه م�صكر، في�صح اأن يقول: ل ت�صرب الم�صكر. واأما فيما اإذا ل يمكن ذلك كقوله عليه ال�صالم: يجب على 

المطلقة المدخولة اأن تعتد بثالثة اأقراء لعدم تداخل المياه واختالط الن�صاب. فهو من قبيل حكمة الحكم، ول اطراد فيه، كما 

اأنه لو علمنا اأّنها عقيمة ول تحبل فمع ذلك يجب عليها اأن تعتد.

)2(. �صهيد اأول، القواعد والفوائد، ج 1، �س 35، قاعده 6.

)3(. الم�صدر ال�صابق.
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منع المالك من الت�شرف في ماله... الو�شيلة الرابعة: و�شيلة حفظ المقا�شد 

الخم�شة وهي النف�س والدين والعقل والن�شب والمال التي لم ياأت ت�شريع اإال 

بحفظها وهي ال�شروريات الخم�س... الو�شيلة الخام�شة: ما كان مقوياً لجلب 

.
)1(

المنفعة ودفع المف�شدة، وبهذه المقا�شد والو�شائل تنتظم كتب الفقه«

واأخرى  بالذات  المق�صود  اإلى  الأحكام  لمتعّلقات  تق�صيمه  بعد  ال�صهيد  اأّن  الثالثة: 

ما يو�صلنا اإليها، يعّرج على بيان ف�صائلها، واأّنها تتفاوت بح�صب المقا�صد، فكّل 

.
)2(

اأف�صل كانت الو�صيلة اإليه اأف�صل

يقوم  الم�صالح،  وهي  وغايات،  علل  لل�صريعة  باأّن  ال�صهيد  ي�صّرح  اأن  بعد  الرابعة: 

الم�صلحة  ال�صرورية،  الم�صلحة  اأق�صام:  خم�صة  اإلى  الم�صالح  هذه  بتق�صيم 

الحاجّية، والم�صلحة التمامية، والم�صتغنى عنها اإّما لقيام غيرها مقامها، واإّما 

.
)3(

لعدم ظهور اعتبارها

لكّنه في مو�صع اآخر يق�ّصمها اإلى ثالثة اأق�صام: �صرورية وحاجية وتمامية، ولم يذكر 

.
)4(

الآخرين

راأي  على  والمقا�صد  الم�صالح  بين  الن�صبة  هي  ما  هنا:  ال�صوؤال  حال،  كّل  وعلى 

ال�صهيد؟ 

والج�اب: ثمة �صاهدان ي�صهدان على اأّن مراده منهما واحد ل اثنين.

اأّن العلل الغائية لل�صريعة ترادف بلحاظ المفهوم مقا�صد ال�صريعة، ولّما كان نظر  1 .

اأّن  فاّت�صح  الم�صالح،  نف�س  هي  الغائية  العلل  اأّن  ـ  كالمه  جاء في  كما  ـ  ال�صهيد 

المراد منهما واحد.

يراهما  والذي  ال�صرر  ودفع  المنفعة  جلب  في  الأحكام  حكمة  يعّد  جهة  من  اأّنه  2 .

)1(. القواعد والفوائد، ج 1، �س 36، قاعدة 7.

)2(. الم�صدر ال�صابق، �س 60، قاعدة 30.

)3(. الم�صدر نف�صه، �س 218، �س قاعدة 64.

)4(. الم�صدر نف�صه، ج 2، �س 138، قاعدة 200.
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اأحكام  كّل  تنظيم  يرى  كان  اأّنه  اأخرى  ومن جهة   ،
)1(

والمفا�صد الم�صالح  بمعنى 

الفقه على اأ�ص�س المقا�صد. وهذا المطلب يدّل على وحدتهما.

اأ�صار  اأّن الفا�صل المقداد في معر�س تحرير عبارات ال�صهيد الأول قد  اإلى  اإ�صافة 

، وهو 
)2(

اإلى كالم ال�صهيد باأّن كتب الفقه تنتظم على اأ�صا�س جلب المنفعة ودفع ال�صرر

ما يدّل على ما ذكرناه.

الخام�شة: هل المقا�صد الخم�س مرّتبة اأم ل؟ ال�صهيد الأول احيانًا يرعى الترتيب في 

ذكرها، واأخرى لم يرع ذلك. اإل اأّنه دائمًا يذكر العقل ثم الن�صب والمال، ويردها 

.
)3(

في اآخر القائمة، ويقّدم النف�س على الدين مرة، ومرة اأخرى على العك�س

تق�صيم متعّلق الأحكام اإلى مق�صود بالذات وبالتبع

الأحكام في مو�صوعين من  لمتعّلق  ال�صهيد  تق�صيم  بالذكر هو  الجدير  النقاط  من 

وهو  بالذات،  مق�شود  هو  ما  اأحدهما:  ق�شمان:  االأحكام  »متعلقات  يقول:  كتابه، 

المت�شمن للم�شالح والمفا�شد في نف�شه، والثاني: ما هو و�شيلة وطريق اإلى الم�شلحة 

.
)4(

والمف�شدة«

اإل اأّنه يق�ّصم الو�صائل اإلى خم�صة اأق�صام مّرة، قال: »االأول: ما اجتمعت االأمة على 

فيه...  اختلف  ما  الثالث:  االأمة على عدم منعه...  اجتمعت  ما  الثاني:   تحريمه... 

بالن�شبة  المتعاطيين حراماً  اأحد  اإلى  بالن�شبة  الو�شيلة فيه مباحة  الرابع: ماكانت 

.
)5(

اإلى االآخر... الخام�س: الو�شيلة اإلى المع�شية حرام كالمتو�ّشل اإليه«

ومّرة  اأخرى يق�ّصمها اإلى ثالثة اأق�صام، قال: »االأّول: ق�شم اجتمعت ااُلمة على منعه... 

.
)6(

الثاني: ما اجتمعت ااُلمة على عدم منعه... الثالث: ما فيه خالف«

)1(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 33، قاعدة 4.

)2(. مقداد �صيوري، ن�صد القواعد الفقهية، �س 7، القاعدة الثانية.

)3(. انظر القواعد والفوائد، ج 1، �س 38، 226.

)4(. الم�صدر ال�صابق، �س 60، قاعدة 30 وراجع اأي�صًا: ج 2، �س 81، قاعدة 174.

)5(. الم�صدر نف�صه، ج 1،  �س 60، قاعدة 30.

)6(. الم�صدر نف�صه، ج 2، �س 81، قاعدة 174.



91

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

هذا واأّن ا�صطالح )و�صيلة( اأقرب اإلى )ذريعة(. والذريعة هي الو�صيلة التي تو�صل 

مت الأحكام  اإلى الواجب اأو الحرام اأو الم�صتحب اأو المكروه اأو المباح. وعلى �صوء هذا ُق�صِّ

اإلى خم�صة اأق�صام.

تقسيم األحكام إلی معامالت وعبادات علی أساس الحكمة 
األهم

ق�ّصم الفقهاء الأحكام اإلى ق�صمين: العبادات والمعامالت، ما يمّيز بينهما هو لزوم اأو 

. وهذا المالك الذي يتمايز على اأ�صا�صه هذان الق�صمان لي�س 
)1(

عدم لزوم ق�صد القربة

اإل معيارًا فقهيًا �صرفًا، ومتعّلقًا بالمتثال، ول ينظر اإلى واقع التفاوت بين حكم عبادي 

واآخر معاملي، ول التمييز بين نوع المالك وحكمته.

اإلى  ينظر  الحكمين  هذين  بين  التمايز  معيار  بيان  معر�س  في  الأول  ال�صهيد  لكن 

حقيقة ومالك وحكمة كّل حكم، ول يكتفي في التمييز على الم�صهور. فهو يعتقد اأّن كّل 

. وعليه فكّل حكم �صرعي يكون 
)2(

حكم يمكن اأن يكون له اأغرا�س متعددة دنيوية واأخروية

الغر�س الأهّم منه الدنيا، �صواء لجلب منفعة اأو دفع �صرر دنيوي، ي�صّمى معاملة، واإذا 

.
)3(

كان الغر�س الأهم منه الآخرة، اإما لجلب النفع اأو لدفع ال�صرر فيها، ي�صمى عبادة

وال�صهيد الأول في هذا المعيار ل يفّرق في جلب النفع الدنيوي اأو الأخروي، وكذلك 

دفع ال�صرر الدنيوي والأخروي بين المق�صود الأ�صلي لل�صارع ومق�صوده التبعي، واإّنما 

مراده من المق�صود الأ�صلي في جلب النفع هو ما يدرك بالحوا�س الخم�س، وفي دفع 

ومراده من  والمال.  والن�صب  والنف�س  والعقل  الدين  الخم�س:  المقا�صد  بحفظ  ال�صرر 

.
)4(

المق�صود التبعي هو الو�صائل التي تو�صله اإلى المدرك اأو اإلى المق�صود الأ�صلي

)1(. الوحيد البهبهاني، حا�صية على مجمع الفائدة والبرهان، �س 37.

)2(. �صهيد اأول، القواعد والفوائد، ج 1، �س 33، قاعدة 4.

)3(. الم�صدر ال�صابق، ج 1، �س 35، قاعدة 6 و �س 34، قاعدة 5.

)4(. الم�صدر نف�صه، �س 34، قاعدة 5.
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ـ  والو�صعي  التكليفي  من  اأعم  ـ  ال�صرعية  الأحكام  اأّن  اإلى  ي�صير  له  اآخر  بيان  وفي 

واأحكام وفي بيان هذا الح�صر  واإيقاعات  اأق�صام: عبادات وعقود  اأربعة  منح�صرة في 

.
)1(

اأي�صًا ا�صتخدم عن�صر الغر�س من الأحكام

تقسيم الواجب إلی عيني وكفائي علی أساس نوع حكمته
اإّنه تق�صيم معروف، ومعيار التمييز بينهما هو �صقوط التكليف عن الآخرين اإذا اأتى به 

�صخ�س في الواجب الكفائي، وعدم �صقوطه في العيني. وعليه فالواجب الكفائي تكليف 

.
)2(

واحد على الجميع، بينما العيني تكاليف متعّددة بتعّدد المكّلفين

وهذا المعيار معيار فقهي في مقام الإمتثال، اإل اأّن ال�صهيد يرى اأّن معيار التمييز بين 

هذين الواجبين يجب اأن يتعّلق بعالم المالك والحكمة. يقول: »فر�س العين: �شرعيته 

للحكمة في تكراره، كالمكتوبة فاّن م�شلحتها الخ�شوع هلل عزوجل... وكّلما تكررت 

ال�شالة تكررت هذه الم�شالح الحكمية. اأّما فر�س الكفاية فالغر�س اإبراز الفعل اإلى 

.
)3(

الوجود، وما بعده خاٍل عن الحكمة كانقاذ الغير«

اأ�صا�س  على  الفقهية  المفاهيم  بتحليل  ال�صهيد  اهتمام  على  ال�صاهدة  الأمور  ومن 

عالم الحكمة، كالمه حول الكبائر. فالمعيار الأول الذي يعر�صه هذا الفقيه على �صعيد 

. ثم 
)4(

تحديد الذنوب بالكبائر يقول: »كّل ما توّعد ال�شرع عليه بخ�شو�شه فاإّنه كبيرة«

يورد بع�صًا اآخر فيقول:

. - 
)5(

كّل مع�صية توجب الحّد

. - 
)6(

كّل جريمة توؤذن بقّلة اكتراث فاعلها بالدين

)1(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 30، قاعدة 2.

)2(. محمد ر�صا مظفر، اأ�صول الفقه، ج 1، �س 85.

)3(. ال�صهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 2، �س 33.

)4(. الم�صدر ال�صابق، ج 1، �س 224، قاعدة 68.

)5(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 225.

)6(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 226.
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يتعّلق  ما  اإلى  ترجع  التاأّمل  عند  المعدودة  الكبائر  »وهذه  قائاًل:  ي�صيف  ثّم 

واالأن�شاب  والعقول  والنفو�س  االأديان  م�شلحة  هي  التي  الخم�س  بال�شروريات 

.
)1(

واالأموال«

فهو بهذا البيان قد اأرجع كّل الكبائر اإلى هذه الم�صالح الخم�س، وهذا ي�صعر باهتمامه 

بالمقا�صد في تف�صير الق�صايا الفقهية.

تفسير شرط الحكم علی أساس تقّيدات عالم الحكمة
يرى ال�صهيد الأول M اأّن تف�صير �صرط الحكم يعود اأي�صًا اإلى منا�صبات الحكمة 

الكامنة وراء الحكم، يقول: »�شرط الحكم هو كّل ما ا�شتمل على حكمة يقت�شي عدمها 

نقي�س حكمة ال�شبب، مع بقاء حكم ال�شبب كالطهارة لل�شالة، فاإّن عدم الطهارة مع 

االتيان بال�شالة يقت�شي نقي�س حكمة  �شرعية ال�شالة؛ الأّن �شرعيتها للثواب، وفعلها 

.
)2(

بغير طهارة �شبب في ا�شتحقاق العقاب«

والواجب  الوجوب  �صرط  تف�صير  الأ�صوليون عند  نه�س  الكالم  قرون من هذا  وبعد 

الحكمة  عالم  قيود  من  ال�صتفادة  خالل  من  الحكم(  متعّلق  و�صرط  الحكم  )�صرط 

.
)3(

والمالك

تفسير شرط السبب علی أساس تقّيدات عالم الحكمة
ويف�ّصر ال�صهيد اأي�صًا �صرط ال�صبب على اأ�صا�س قيود عالم المالك والحكمة. و»ال�شبب« 

.
)4(

في كالمه اأحد اأق�صام الأحكام الو�صعية

وكان M يرى اأّن ال�صبب هو كّل و�صف ظاهر من�صبط دّل الدليل على كونه معرفًا 

لإثبات حكم �صرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويمتنع وجود 

)1(. الم�صدر نف�صه.

)2(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 64، قاعدة 34.

)3(. ال�صهيد ال�صدر، درو�س في علم الأ�صول، ج 2، �س 223.

)4(. القواعد والفوائد، ج 1، �س 39، قاعده 8.
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.
)1(

الحكم بدونه. وتخّلف الحكم عنه يكون اإّما لوجود مانٍع اأو فقد �صرط

وال�صبب ـ كما يراه ـ اإّما و�صف بحيث يكون م�صتلزمًا لحكمة باعثة على �صرعية الحكم 

الم�صّبب؛ كاليد التي هي �صبب لل�صمان، واإّما وقت فيكون مقت�صيًا لثبوت الحكم ال�صرعي 

.
)2(

كمواقيت ال�صالة

وعلى كل حال، ال�صبب مثل الحكم، له �صرط. وجاء في تعريف ال�صهيد ل�صرط ال�صبب 

اأن قال: »�شرط ال�شبب ما يخّل عدمه بحكمة ال�شبب كالقدرة على الت�شليم في �شحة 

البيع الذي هو �شبب ثبوت الملك، وي�شتمل على م�شلحة وهي االنتفاع بالمبيع، وهي 

اإذن عدم  الت�شليم.  القدرة على  الذي هو بدوره متوّقف على  الت�شليم  متوّقفة على 

.
)3(

القدرة يخّل بحكمة الم�شلحة«

تفسير مانع الحكم علی أساس تقّيدات عالم الحكمة
حكمة  مع  المانع  حكمة  بين  قارن  قد  الحكم،  لمانع  تف�صيره  في  الأول  ال�صهيد  اإّن 

رّجح  قد  ال�صارع  اأّن  يعتقد  فاإّنه  الأخرى،  اإلى  بالن�صبة  الأولى  اأهمية  وب�صبب  الحكم، 

حكمة الأهم )حكمة المانع( على حكمة المهم )حكمة الحكم( من منطلق الأهم ثم 

المهم، يقول: »مانع الحكم هو كّل و�شف ظاهر من�شبط م�شتلزم لحكمة مقت�شاها 

نقي�س حكم ال�شبب، مع بقاء حكمة ال�شبب، مثل الدين المانع من وجوب الخم�س في 

المكا�شب، فاإّن الحكمة في الخم�س نفع اأهل البيت عليهم ال�شالم... لكن الوجوب في 

اإّنما هو في ما ف�شل من قوت ال�شخ�س المكّلف وعياله، والوفاء بالدين  المكا�شب 

الحكمة  كانت  واإن  الخم�س  الحكمة مانع من وجوب  لهذه  فالدين  اإذن  اأهم منه... 

.
)4(

باقية في الخم�س«

)1(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 39، قاعدة 9.

)2(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 40، قاعدة 10.

)3(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 64، قاعدة 33.

)4(. الم�صدر نف�صه، ج 1، �س 67، قاعدة 37.
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توجيه معيار اإف�صاد وعدم اإف�صاد ال�صرط الفا�صد على اأ�صا�س حكمة العقد

من الأمور التي يمكن طرحها بعنوان تحليل الق�صايا الفقهية على اأ�صا�س عالم الحكمة هو 

بيان معيار �صحة وبطالن العقد بدليل ال�صرط الفا�صد. فالحكمة المعرو�صة في العقود هي 

واحدة بين مق�صود طرفي العقد ومق�صود ال�صارع واإن كان ثمة تفاوت في حكمة العقد عند 

الطرفين ومق�صودهما اإجراء العقد، وعند ال�صارع ومق�صوده اإم�صاء وت�صحيح العقد.

وعلى كلّ  حال، فقد ق�ّصم ال�صهيد الأول حكمة العقد اإلى اأ�صلي وفرعي، فقال: »كّل 

عقد �شرط فيه خالف ما يقت�شيه، مع كونه ركناً من اأركانه، فهو باطل، مثل: ت�شليم 

المبيع اإلى الم�شتري، والثمن اإلى البائع، اأو االنتفاع باأحدهما للمنتقل اإليه. واإذا لم 

اأركانه، ولكّنه من مكمالته، مثل: �شرط نفي خيار الحيوان، فعندنا  يكن ركناً من 

ي�شّح؛ الأّن لزوم العقود هو المق�شود االأ�شلي، واأّما الخيار فعار�س... وهو مق�شود 

.
)1(

ثانوي ال اأولي«

فه� M في هذا المعيار يف�ّصر مقت�صى العقد بالحكمة الأ�صيلة للعقد.

ول يخفى اأّن بحث �صرط العقد وف�صاده واإف�صاده، وتعابير من قبيل: مقت�صى العقد، 

م�صلحة العقد، م�صلحة المتعاقدين، قد وردت في كلمات الفقهاء المتقدمين على ال�صهيد، 

المتعاقدين لم  اأّن تعبير مق�صود  اإل   .
)2(

الحّليين كال�صيخ الطو�صي، والمحقق والعالمة 

يرد في كلماتهم كما يظهر للمتتبع، وقد انت�صر هذا الم�صطلح بين الفقهاء بعد ال�صهيد 

الأول، واأ�صحت عبارات ال�صهيد واأمثلته ترد في كلمات بع�س الفقهاء في معر�س البحث 

اأورد الم�صطلح من دون  اإف�صاد ال�صرط الفا�صد، واأّن منهم من  اإف�صاد وعدم  في معيار 

.M كما بّينه ال�صهيد 
)4(

. ومنهم من اأورده كاماًل
)3(

لفظة »مق�شود«

)1(. الم�صدر نف�صه، ج 2، �س 242، قاعدة 242.

)2(. ال�صيخ الطو�صي، المب�صوط، ج 2، �س 149؛ محقق الحلي، �صرائع ال�صالم، ج 3، �س 619؛ عالمه الحلي، قواعد الحكام، ج 2، 

�س 389.

)3(. مثل: ابن اأبي جمهور، الأقطاب الفقهية، �س 114.

)4(. مثل: محقق الكركي، جامع المقا�صد، ج 4، �س 312.
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كلمة الختام
وفي الختام نركز على اأربعة امور:

اإن للفقه مقامين: مقام الثبوت و التحليل و مقام الإثبات و ال�صتنباط. الفقيه في  1 .

مقام الإثبات يحاول ك�صف الحكم ال�صرعي عن الأدلة، و فى مقام الثبوت يحاول 

تحليل الق�صايا الفقهية و الأحكام ال�صرعية بعد الفراغ عن ك�صفها.

ال�صهيد  اأن  وراأينا  التحليلي؛  الفقه  المقال يكون من �صنخ  كل ما يعر�س في هذا  2 .

الأول ف�صر الق�صايا المعرو�صة فيها على اأ�صا�س حكمة الأحكام و مقا�صدها

اإنا اإذا قراأنا كتب ال�صهيد الأول ال�صتنباطية كالدرو�س و الذكرى و اللمعة، ل نجد  3 .

قراأنا  اإذا  اأما  و  ال�صتنباط؛  فيها عن�صرًا دخياًل في  الأحكام  و حكمة  المقا�صد 

كتاب القواعد و الفوائد وجدناه مملوًءا بالمقا�صد و الم�صالح و الِحَكم لالأحكام؛ 

الفقه  بين  فرق  التوجه،  و  العلم  مع  الأول  ال�صهيد  ان  النتيجة:  بهذه  ننتهي  و 

واأن  ال�صحيح  الأحكام دورها  للمقا�صد وحكمة  واأعطى  و ال�صتنباطي،  التحليلي 

الدور ال�صحيح لها هو في الفقه التحليلي ل الفقه ال�صتنباطي كي ل ينتهي اإلى 

الفقه المقا�صدي الذي يختلف عن الفقه الإمامي. واأّن لهذا الدور ال�صحيح فوائد 

نظرية. فكم من الفرق بين من يرى الأحكام ال�صرعية �صرف التكاليف من المولى 

اأن الأحكام  اإلى العبد كي يثيبه عند اطاعتها ويعاقبه عند ع�صيانها، ومن يرى 

اإ�صافة على  الم�صالح  اإلى  العبد  اإطاعتها تو�صل  واأن  العبد  كلها جعلت لم�صالح 

الثواب الأخروي، وع�صيانها يو�صله اإلى المفا�صد،اإ�صافة اإلى العقاب الأخروي.

اأن المقا�صد و حكمة  و ن�صيف زائدًا على ما كتب ال�صهيد الأول لمزيد الفائدة،  4 .

الأحكام و اإن لم يكن لها دور ا�صلي في الفقه ال�صتنباطي و لكن لها دور جزئي 

فيه، و ن�صير األى بع�صه: في بع�س ال�صتظهارات من الأدلة اللفظية، في الترجيح 

ل  المقا�صد  اآيات  مع  بالموافقة  الموافقة  كانت  اإذا  بالكتاب  المتعار�صين  بين 
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المرحجات  عن  بالتعدي  قلنا  اإذا  المتعار�صين  بين  الترجيح  في  الأحكام؛  اآيات 

المن�صو�صة و كانت موافقة الخبر للمقا�صد و الحكمة توجب الظن بال�صدور. و 

هناك مجالت اأخر مرتبطة بالفقه ت�صتخدم المقا�صد و حكمة الأحكام كعن�صر 

النظامات  ك�صف  الفقهية؛  النظريات  اإبداء  المتزاحمين؛  بين  الترجيح  ا�صلي: 

الأحكام  في  للتدخل  الموقت  الوليي  الحكم  اإ�صدار  و  الإ�صالمية؛  الإجتماعية 

ال�صرعية في الحوادث الواقعة.





99

للمنهج ال�صتدللي عند  المبارك  الموؤتمر  المقدمة لهذا  الدرا�صة  نتعر�س في هذه 

وتقدم  للبحث  مهما  بعدا  تعطي  ال�صتدللية  المناهج  درا�صة  اأن  في  �صك  ول  ال�صهيد، 

اإلى  والنظر  الدرا�صة.  تتناولها  التي  ال�صخ�صية  لدى  الفقهي  التفكير  لطريقة  نموذجا 

مجموع النتاج الفقهي للفقيه يختلف عن النظر الجزئي اإلى م�صائل مت�صتتة.

وللتعرف على منهج ال�صتدلل لل�صهيد الأول في كتابه ال�صهير »ذكرى ال�شيعة في 

اأحكام ال�شريعة«، نذكر اأمور عّدة:

الأمر الأول: التعريف بالكتاب:

اأثار متعددة وكثيرة لعّلها  لل�صيخ محمد بن مكي الجزيني، الملقب بال�صهيد الأول، 

تبلغ �صبعة وع�صرين موؤلفًا، ومن بين هذا الميراث ال�صخم، فاإّن لكتاب الذكرى ميزة 

ة. خا�صّ

فهذا الكتاب واإن لم ي�صمل جميع اأبواب الفقه فقد احتوى على بع�س اأبواب العبادات 

من الطهارة وال�صالة فقط، والموؤلف لم يوفق لإكمال �صائر اأبواب الفقه من المعامالت 

الموؤلف  اأن  يبدو  للكتاب  المتبع  المنهج  في  التاأمل  خالل  من  ولكن  وال�صيا�صات، 

ال�صهيد)ره( كان ب�صدد تاأليف مو�صوعة كبيرة في الفقه الإ�صالمي، ُيدرج فيها الأقوال 

والآراء المختلفة للمذاهب الإ�صالمية، مع ذكر الأدلة والم�صتندات لكل منها ثم ترجيح 

بع�صها على البع�س، واّتخاذ الراأي ال�صواب من بينها، ولأجل متابعة هذا المنهج فقد 

Pممثل جامعة الم�صطفى في لبنان ومدير كلية الر�صول الأكرم )*(

ال�صيخ م�صطفى جعفر پي�صه )*(

المنهج اإلستداللي عند الشهيد األول من 
خالل كتاب »الذكرى«
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بلغ الكتاب الذكرى الموجود باأيدينا الم�صتمل على باب الطهارة وال�صالة اأربعة مجلدات 

في ثوب طبعه الجديد ولو اأن الم�صنف وفق لإكمال هذه المو�صوعة اإلى اآخر اأبواب الفقه 

من الق�صا�س والديات لكان بلغ عدده اإلى ع�صرة مجلدات.

يكتمل  لم  الذي  ال�صرعية  الدرو�س  وهو  الآخر  كتابه  مع  الذكرى  كتاب  قاي�صنا  فلو 

اأي�صًا فقد و�صل اإلى اأبواب الرهن فقط وما اإن انتهى الى اآخر الفقه ولكن باب الطهارة 

اإلى ثلث مجلد واحد من المجلدات  وال�صالة من كتاب الدرو�س بح�صب الكم قد يبلغ 

الثالثة مع اأن هذا المقدار من المباحث، ففي كتاب الذكرى ت�صل اإلى اأربعة مجلدات.

والمهم اأنه قد انتهى ال�صهيد من كتابه الذكرى في �صهر �صفر من �صنة مائة واأربع 

وثمانون من الهجرة، قبل ا�صت�صهاده ب�صنتين تقريبًا، وفي ذلك الزمان ما كان يتجاوز 

عمره من حوالي خم�صين �صنة، فال�صهيد في هذا ال�صن الذي يعّد من �صنين ال�صباب لكل 

اإلى رتبة  محقق وباحث لكن ال�صيخ محمد بن مكي، قد و�صل في الخم�صين من عمره 

عالية من العلم والتحقيق يكون بقدرته اأن ياأتي باآثار  كثيرة مفخرة للطائفة بل للم�صلمين 

كافة ول تزال تكون حّية ي�صتفاد منها في المكتبات والحوزات العلمية والجامعات.

الأمر الثاني: تاأليف الكتاب ووجه ت�صميته:

يقول ال�صهيد في التعريف عن كتاب الذكرى:

�صيد  عن  �صدر  ما  فيها  اأوردت  ال�شريعة«  اأحكام  في  ال�شيعة  »ذكرى  كتاب  فهذا 

المر�صلين بوا�صطة خلفائه المع�صومين مما دل عليه الكتاب المبين واإجماع المطّهرين 

الر�صوم  لمعاقد  وتاأكيدًا  العلوم  لمعاهد  تجديدًا  الماأثور  والدليل  الم�صهور  والحديث 

وتاأييدًا للم�صائل الفقهية وتخليدًا للو�صائل ال�صرعية تقربًا اإلى بارىء البرية. 

في  الوجه  هو  وما  الكتاب؟  لتاأليف  الأ�صا�صي  المق�صود  ماهو  �صوؤالن:  ولكن هناك 

ت�صميته بالذكرى؟

اأما بالن�صبة اإلى ال�صوؤال الأول فمن التاأمل بالكتاب من اأوله اإلى اآخره يظهر اأن »ذكرى 
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ال�شيعة« بمنهجه وخ�صائ�صه ل يوجد له مثيل وبديل في تراثنا الفقهي، فاإن الذكرى 

واإن عد �صمن الكتب الموؤلفة في الفقه المقارن ومع اأن كثيرا من علماء الإمامية، من 

القدماء اإلى المتاأخرين كال�صيد علم الهدى وال�صيخ الطو�صي والمحقق والعالمة الحلي 

قّد�س اهلل اأ�صرارهم، قد اأّلفوا في الفقه المقارن ت�صانيف ذات قيمة كبيرة ولكن للذكرى 

ة في هذا المجال تختلف مع �صائر الكتب الموؤلفة في الفقه المقارن فالذكرى  ميزة خا�صّ

اإلى حّد ما ت�صابه تذكرة الفقهاء للعالمة من جهة ا�صتق�صاء الآراء وذكر الأقوال ولكن 

مع ذلك فاإنه من حيث ا�صتق�صاء الأدلة وذكر اأخبار  الفريقين للذكرى ميزة خا�صة، 

فمن خالل درا�صة هذا المنهج ففي مقام الإجابة عن ال�صوؤال الأول يمكن اأن يقال:

اإن غر�س ال�صهيد الأول من تاأليف مو�صوعة الذكرى اأن ي�صع مراآة كاملة من الأراء 

ببع�س  بع�صها  الآراء  لمقاي�صة  الأمر  ي�صّهل  حتى  م�صاألة  كل  في  واأدلتها،  وم�صتنداتها 

ولتخاذ الراأي، فكل محقق من�صف خبير باإمكانه مع م�صاهدة الأقوال ودرا�صة دليل كل 

منها اأن يرى راأي ال�صواب من خالل الأقوال المختلفة المتهافتة.

ومن هنا يمكن اأن نجد الجواب لل�صوؤال الثاني وهو اأنه ما هو الوجه في ت�صمية الكتاب 

بالذكرى، فاإنه اقتبا�س من الآيتين من الذكر الحكيم:

ْمَع َوُهَو �َشِهيٌد}، ق/ 37. ْلَقى ال�شَّ
َ
ْو اأ

َ
االأولى: قوله تعالى: {اإِنَّ ِفي َذِلَك لَِذْكَرى ِلَمن َكاَن لَُه َقْلٌب اأ

ْكَرى تَنَفُع اْلُموؤِْمِنيَن}. ْر َفاإِنَّ الذِّ
والثانية: قوله تعالى: { َوَذكِّ

فبالنظر اإلى م�صمون كتاب ذكرى ال�صيعة والتاأمل في منهجه ال�صتدلل من خالل 

اأدلتها يتمكن من له قلب والقي ال�صمع ويريد  الآراء المطروحة في كل م�صاألة ودرا�صة 

الفهم اأن ي�صتفيد منه ويتذكر وينتفع به للو�صول اإلى مبتغاه.

الأمر الثالث: اإ�صارة اإلى بع�س مبانيه الأ�صولية المهّمة:

في جميع  كمنهج ل�صتدللته  اتخذها  التي  الذكرى  في  المهمة  الأ�صول  مباني  من 

الكتاب، نذكر في هذا المجال والفر�صة القليلة المتاحة، مبنيان:
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المبنى االأول:

فاإن  الم�صهورة،  الروايات  الروائية  جوامعنا  في  الموجودة  الروايات  على  العتماد 

ال�صهيد واإن اعترف باأن جّل اأ�صحابنا القدماء ينكرون حّجية خبر الواحد ولكن مع ذلك 

يبني على العمل بالأخبار الموجودة باأيدينا ولتو�صيح هذا الأ�صا�س ي�صرح: كاأنهم يرون 

اأن ما باأيديهم متواتر اأو مجمع على م�صمونه واإن كان في حّيز الآحاد.

فالأجل اعتقاد الأ�صحاب بتواتر هذه الأخبار اأو لجماعهم على العمل بم�صمونها، ل 

اإ�صمال في اعتبار الروايات الموجودة في اإيدينا.

وم�صيًا على هذا المنهج ين�ّس ال�صهيد باأنه قد كفانا ال�صلف رحمهم اهلل موؤونة نقد 

الأحاديث.

فال�صهيد الأول خالفًا لمنهج المحقق الأردبيلي و�صاحب المدارك و�صاحب المعالم 

وخالفًا لمنهج الإخباريين قد يتخذ م�صلكًا و�صطًا يتجنب عن الإفراط والتفريط.

فيرى كثيرًا من الأخبار الموجودة في الجوامع الروائية بعين العتبار ول يرى لزوم 

التدقيق في ال�صند ولكن مع ذلك ي�صترط في هذا العتبار الجماع على م�صمونه ل كل 

رواية موجودة في الجوامع الروائية.

بع�س  طريق  في  الورادة  والرجال  ال�صند  عن  البحث  ين�صى  ل  فهو  كله  ذلك  ومع 

الأخبار اأحيانا كما اأنه يتكلم عن ح�صن بن محبوب وعلي بن يقطين و�صفوان بن يحي 

وغيرهم.

المبنى الثاني: العتقاد بال�صهرة العملية والفتوائية.

الظن  لقوة  بقوله:  ذلك  في  الوجه  ويعّلل  بها،  ويلتزم  بال�صهرة  يعتقد  ال�صهيد  فاإن 

بها.

ولعل مراده من الظن هنا هو الظن المتاخم للعلم وهو الطمئنان.

الأمر الرابع: حجية المذهب الفقهي لأهل البيت ووجوب التم�ّصك به:
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الإمامة  م�صاألة  حول  الكالمية  الطويلة  المباحث  عن  الطرف  غ�ّس  مع  ال�صهيد- 

و�صرائطها- ففي مجال الفقه، لأجل تاأ�صي�س بناء اأ�صيل لمنهجه ال�صتدللي المّتبع  في 

التم�صك  وجوب  لإثبات  اأدلة  ت�صعة  يذكر  ال�صابعة  الإ�صارة  في  المقدمة،  ففي  الذكرى 

بمذهب اأهل البيتR، حيث يقول: يجب التم�صك بمذهب الإمامية لوجوه ت�صعة وفي 

عداد هذه الأدلة الت�صعة ن�صير اإلى بع�صها.

في الوجه الثالث يتكلم عن الروايات المنقولة عن الفريقين في تف�صير اآية التطهير 

فينقل ما رواه م�صلم في ال�صحيح عن عائ�صة قال: خرج النبي ذات غداة عليه ِك�صاء 

.
)1(

مرّحل من �صعر فجاء الح�صن بن علي فاأدخله فيه

ثم جاء الح�صين فاأدخله فيه ثم جاءت فاطمة فاأدخلها فيه ثم جاء علي فاأدخله فيه 

ثم قال: اإنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س اأهل البيت ويطهركم تطهيرا.

ال�صنة،  الروائية لأهل  المروية في الجوامع  الروايات  ال�صهيد بعد ذكر عدة من  ثم 

كالمناقب لأحمد بن حنبل يقول روى الترمذي في الجامع عن عمر بن اأبي �صلمة، ربيب 

ْج�َض  ر�صول اهللP قال: نزلت هذه الآية على ر�صول اهلل، {اإِنََّما يُِريُد اهلل ِليُْذِهَب َعنُكُم الرِّ

النبي فيه فاطمة وح�صنا وح�صينًا  اأم �صلمة فدعى  تَْطِهيًرا} في بيت  َرُكْم  َويَُطهِّ اْلبَْيِت  ْهَل 
َ
اأ

فجللهم بك�صاء، وعلى خلف ظهره ثم قال: اللهم هوؤلء اأهل بيتي فاأذهب عنهم الرج�س 

وطهرهم تطهيرًا، قالت اأم �صلمة: واأنا معهم يا ر�صول اهلل قال اأنت على مكانك واأنت 

الى خير.

يجب  الذي  العزيز  بالكتاب  قرنهم  النبي   اأن  ال�صاد�س:  الوجه  في  ال�صهيد  قال  ثم 

اتباعه.

فروى م�صلم في �صحيحه عن زيد بن اأرقم قال: قام فينا ر�صول اهلل خطيبًا فحمد 

اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأما بعد اأيها النا�س اإنما اأنا ب�صر يو�صك اأن ياأتيني ر�صول ربي 

اأولهما كتاب اهلل فيه الهدى والنور، فتم�صكوا بكتاب  فاأجيبه فاإني تارك فيكم الثقلين 

)1( المرط: ك�صاء من �صوف اأو خّز كان يوؤتزر به، والمرّحل: �صرب من برود اليمن �صّمي مرحاًل لأن عليه ت�صاوير الرحل وما ي�صبهه
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اهلل عّز وجّل، وخذوا به. فحّث على كتاب اهلل ورّغب فيه ثم قال: واأهل بيتي اّذكر اهلل 

تعالى في اأهل بيتي ثالث مرات.

ثم في ذكر الوجه التا�صع لوجوب التم�ّصك بمذهب المامية يقول:

التا�صع: اتفاق الأمة على طهارتهم 

ولتو�صيح ذلك يذكر مقدمتين 

االأولى: اتفقت الأمة على طهارة اأهل البيتR و�صرف اأ�صولهم وظهور عدالتهم

الثانية: ا�صتهر النقل والنقلة عنهم يزيداأ�صعافًا كثيرة عن النقلة من كل واحد من 

روؤ�صاء المذاهب.

فالن�صاف يقت�صي الجزم بن�صبة ما نقل عنهم اليهم R فحينئٍذ نقول:

ويبطله  العقل  ياأباه  مما  بطالنه  مع  النقل عنهم  وثبوت هذا  بين عدالتهم  فالجمع 

العتبار بال�صرورة وهذا مع ما �صاع عنهم  من انكار ما عليه �صائر المذاهب من القيا�س 

وال�صتح�صان ون�صبة ذلك الى ال�صالل والقول في الدين بغير الحق.

الأمر الخام�س: ت�صلط ال�صهيد على الجوامع الروائية للفريقين 

فال�صهيد ا�صافة الى ت�صلطه على الروايات المروية في كتب المامية فان له ت�صلط 

ال�صنة ك�صحيح  لأهل  الم�صهورة  وال�صنن  ال�صحاح  في  الموجودة  الروايات  على  ممتاز 

البخاري وم�صلم والترمذي و�صنن اأبي داوود وم�صتدرك ال�صحيحين و�صنن كبرى وم�صند 

اأحمد و�صنن دار القطني و�صنن ابن ماجة و�صنن الدارمي و�صنن الن�صائي وغيرها ينقل 

عن جميع هذه الكتب في اأبواب مختلفة، كلها تدّل على �صعة علمه وقوة تحقيقه.

فعلى �صبيل المثال: 

حينما يذكر م�صاألة النياحة على الميت يقول: 

ل يعّذب المّيت بالبكاء عليه �صواء كان مباحًا اأو محرمًا لقوله تعالى: ول تزر وازرة 

وزر اأخرى.
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الميت  اإّن  قال:   P النبي  ان  بن عمر:  في خبر عبداهلل  وم�صلم  البخاري  في  اأّما 

لُيعّذب ببكاء اأهله عليه، موؤّول.

ثم ياأتي ال�شهيد باأجوبة لهذه الرواية منها:

قد روي عن عائ�صة رحم ابن عمر: واهلل ما كذب ولكنه اأخطاأ اأو ن�صي، اإّنما مّر ر�صول 

اإّنهم يبكون واإّنها لتعّذب في قبرها   :Pعلى يهودية وهم يبكون عليها فقال Pاهلل

ثم قال فهذا ن�صبه الراوي الى الخطاأ وهو علة من العلل المخرجة للحديث عن �صرط 

ال�صّحة.

اأهله  اأي يعّذب مع بكاء  الباء بمعنى مع  اأن تقول ان  و في جوابه الآخر يقول: ولك 

عليه يعني اأن الميت يعّذب باأعماله وهم يبكون عليه فما ينفعه بكاوؤهم ويكون زجرًا عن 

البكاء لعدم نفعه.

الأمر ال�صاد�س: محاربة البدع ومواجهة النحراف 

�صبيل  وفي   بزمانهم  العارفين  العلماء  ومن  زمانه  ابناء  من  كان  الول  ال�صهيد  ان 

اّلة  العمل على ما كّلف اهلل العلماء به من عدم ال�صكوت في مقابل البدع والأقوال ال�صّ

والم�صّلة.

ينقل  المثال:  �صبيل  فعلى  لإخمادها.  علمه  من  في�صتفيد  البدع  بع�س  يرى  حينما 

الى  اإّل  الرحال  ت�صّد  P ل  النبي  ينقل عن  اأبي هريرة  اأن  الرحال: حيث  �صد  حديث 

ثالثة م�صاجد: م�صجدي هذا، وم�صجد الحرام، وم�صجد الأق�صى. ثم في تف�صير هذا 

الخبر يقول:

اأي ل  اأن المراد بهذا النفي بالن�صبة الى الم�صجد  اإّل من �صّذ على  اأجمع العلماء: 

ي�صلح ذلك الى م�صجد غير هذه الثالث لتقارب الم�صاجد �صواها في الف�صل وهذا النهي 

يراد به نهي التنزيه لنعقاد الجماع على عدم تحريم ال�صفر الى غير هذه الم�صاجد 

المراد منها تحريم زيارة  اأن  ُيقال من  واأّما ما  القرب.  اأو قربة من  لتجارة  المذكورة 
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الأنبياء وال�صالحين متم�ّصكًا بهذا الخبر على مطلوبه فهو تحّكم مح�س لأ�صباب:  

اأواًل: اإباحة ال�صّد لالأ�صفار المطلقة ي�صتلزم اأولوية اإباحته لما هو عبادة، اإذ اأن العبادة 

اأرجح من نظر ال�صرع من ال�صفر المباح ويلزمه عدم ال�صّد لزيارة اأحياء العلماء 

وطلب العلم و�صلة الرحم وقد جاء: من زار عالمًا فكمن زار بيت المقد�س،واطلبوا 

العلم ولو بال�صين، و�صر �صنتين بّر والديك.

عفوه  دار  الى  نقله  منذ   Pالنبي زيارة  على  الم�صلمين مجمعون  ان جميع  ثانياً: 

ومحل كرامته الى هذا الزمان، ففي كل �صنة يعملون المطي وي�صّدون الّرحال ول 

ين�صرفون اإّل بعد ال�صالم عليه.

وبعده  ال�صنيعة  المقالة  قبل ظهور �صاحب هذه  الأع�صار  الإجماع في هذه  وانعقاد 

حّجة قاطعة على هذا المقام واأي حّجة اأقوى من اإجماع جميع اأهل ال�صالم على زيارة 

النبيP باأعمال المطي و�صّد الرحال في كل عام. 

واأّما الخبار الواردة في زيارتهP فهي كثيرة جّدًا قد �صّمنها العلماء في كثير 

اأبي  �صننه عن  في  داوود  اأبو  رواه  ما  مثل  الم�صهورة،  و�صننهم  الماأثورة  كتبهم  من 

اأرّد  اإّل رّد اهلل عليَّ روحي حتى  اأّن النبيP قال: ما من رجل ي�صّلم علّي  هريرة 

عليه ال�صالم.

ولم يزل ال�صحابة والتابعون كّلما دخلوا الم�صجد ي�صّلمون على النبي ول حاجة الى 

ال�صتدلل بالأخبار في هذا المقام المجمع عليه فاإّنه عدول عن يقين الى �صك ومن علم 

الى ظّن.

خالل  من  ال�صيا�صي  الفقه  في  ال�صهيد  منهج  الى  اإ�صارة  ال�صابع:  الأمر 

الذكرى:

ة بالفقه ال�صيا�صي والتكاليف الموّجهة الى المجتمع ف�صاًل  يعني ال�صهيد عناية خا�صّ

عن الفرد، وعلى �صبيل ذلك يذكر كثيرًا -حتى في اأبواب الطهارة وال�صالة الموجودة 
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في الذكرى- من الحكام المرتبطة بالمجتهد وباإمام الم�صلمين وال�صلطان العادل في 

ال�صالة على الميت واأحكام تجهيز ال�صهيد و�صالة الجمعة.

ففي �صالة الجمعة يقول: من �صرائط �صالة الجمعة ال�صلطان العادل وهو المام اأو 

نائبه اإجماعًا مّنا، ثم اأنه بالن�صبة الى حكم �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة يقول: اأّما مع 

غيبته –كهذا الزمان- ففي انعقادها قولن: اأحدهما وبه قال معظم الأ�صحاب الجواز 

اأمكن الجتماع والخطبتان لأن الذن حا�صل من الأئمة الما�صين فهو كالإذن من  اذا 

اإمام الوقت ولأّن الفقهاء حال الغيبة يبا�صرون ما هو اأعظم من ذلك بالإذن كالحكم 

والإفتاء فهذا اأولى. وبذلك ُي�صّرح ال�صهيد بولية الفقيه على الحكم والإفتاء.
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مقدمة
موؤلفه  ان  والمقارن،  التقريبي  الفقه  لمتن  الدم�صقية  اللمعة  كتاب  انتخابنا  دليل 

ال�صهيد لم يكتف بالثقافة التي تلقاها في بلده جزين و�صائر الحوزات ال�صيعية في الحلة 

وكربالء، بل نفر اإلى اهم مراكز الثقافة والحوزات ال�صنية بمكة والمدينة وبغداد وم�صر 

)1(

وبيت المقد�س ودم�صق ومقام ابراهيم الخليل و....

وبعد هذه المرحلة الطويلة والتنقل في مدار�س العلم عند ال�صيعة واهل ال�صنة ا�صتطاع 

وموؤ�ص�س  ال�صالمية  الوحدة  بطل  فهو  الإ�صالمي،  العالم  في  كبير  رمز  اإلى  يتحول  ان 

.
)2(

الحوار بين المذاهب والراف�س لفكرة رف�س الآخر لمجرد الختالف

وهذا التالقح اأفاده كثيًرا في تو�صيع فكره وتمكينه من التجديد والتطوير والتعمق، 

ا في كتاب اللمعة الدم�صقية، ولذا �صار هذا الكتاب كتاًبا تدري�صًيا منذ تاأليفه  خ�صو�صً

اإلى الآن.

لعالم  بل  فح�صب،  ال�صيعية  العلمية  للحوزات  وم�صباحا  لمعة  لي�س  الكتاب  وهذا 

للدكتور  الإ�صالمي  الفقه  ال�صنة، كمو�صوعة  اأهل  ال�صالم، ومنبع من منابع بع�س كتب 

.
)3(

روا�س قلعه جي

)*( رئي�س جامعة المذاهب ال�صالمية في طهران – اإيران.

)1( بحار النوار للمجل�صي، ج 25 �س 39 

)2( روؤى التقريب عند ال�صيخ محمد بن مكي الجزيني )ال�صهيد الأول( ال�صيخ ح�صن بغدادي ر�صالة التقريب �صنة 1424، العدد 40، 

�س 174 - 175 

)3(  راجع كتابه: مو�صوعة فقه علي بن ابي طالب، دم�صق، دار الفكر، �صنة 1407،  �س 25 و 42 

ال�صيخ عبد الكريم بي اآزار �صيرازي )*(

الفقه التقريبي والمقارن في شرح اللمعة 
الدمشقية
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اهلل  عبد  ال�صيخ  الأزهر  علماء  احد  مقدمة  مع  الدم�صقية  اللمعة  كتاب  طبع  فقد 

لعلماء وطالب الأزهر وجاء في مقدمة دار  التقريب في م�صر،  ال�صبيتي ومقدمة دار 

التقريب: »اإنه فقه االإ�شالم وح�شب«.

اأما خ�شائ�س �شرحنا لهذا الكتاب:

تهذيب اللمعة من الم�صائل غير المبتلى بها كالظهار والعبيد والإماء و... - 

تكميلها بم�صائل م�صتجدة للفقهاء المعا�صرين. - 

ذكر اآيات الأحكام المتعلقة بالمباحث المختلفة. - 

تزويد المو�صوعات بتعاريف لم يذكرها الموؤلف وتعريف مو�صوعات الأحكام في  - 

ع�صرنا الحا�صر.

تبويب ع�صري للف�صول والأبواب. - 

تو�صيح عالقة الموا�صيع والف�صول بع�صها بالبع�س الآخر. - 

بيان حكمة الأحكام وفقه المقا�صد. - 

بيان القواعد الفقهية التي ذكرها الموؤلف خالل الم�صائل الفقهية. - 

دعم بيان الالأحكام ب�صور منا�صبة. - 

بيان اأخالق الفقه وادب العبادات والمعامالت. - 

نقل اأقوال واآراء �صائر المذاهب ومقارنة المذاهب. - 

رعاية اأدب الختالف وتقريب المذاهب. - 

بيان اأ�صباب الختالف بين فقهاء المذاهب الإ�صالمية. - 

ال�صنة  اأهل  فقهاء  اإليها  ا�صتند  التي  ال�صنة  اأهل  طرق  من  البيت  اهل  روايات  نقل 

وتخريج الروايات النبوية ال�صحيحة المذكورة في �صحاح اأهل ال�صنة التي ا�صتند اإليها 

ال�صهيد الأول )ره(.
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الشهيد األول مؤلف اللمعة الدمشقية
ال�صهيد �صم�س الدين محمد بن مكي العاملي)م 786(، الذي يعتبر من اأكثر الفقهاء 

كتابه  في  ال�صيعي  للفقه  ا�صا�صية  واأ�صول  قواعد  نقح  ال�صنة.  اهل  عند  در�صوا  الذين 

القواعد والفوائد وكتب اخرى، وا�صتخدمها ب�صورة علمية في متون الفقه ال�صيعي بحيث 

غّير محتواها ومنحها �صورة وهوية م�صتقلة.

وكانت اآثاره الفقهية كـ: اللفية، القواعد، البيان،  الدرو�س ال�صرعية، غاية المراد، 

ذكرى ال�صيعة واللمعة الدم�صقية، تدل على  خ�صو�صية الفقيه في تلك المرحلة.

ولد �صنة 734 هـ وتلمذ على والده العالمة اوائل بلوغه، واجازه فخر المحققين، �صنة 

751 في الحلة، وهو لم يكتف بالثقافة التي تلقاها في بلده جزين و�صائر الحوزات العلمية 

 
)1(

ال�صيعية في الحلة وكربالء، بل نفر اإلى اأهم مراكز الثقافة وةالحوزات ال�صنية.

الكرماني  الأئمة  �صم�س  كاإجازة  الإجازات،  } �صورة هذه  المجل�صي  نقل  كذلك 

)2(

القر�صي ال�صافعي له: 

ا�شتجاز  فقد  وبعد.  واآله،  ر�شوله  وال�شالم على  وال�شالة  والحمد هلل،  اهلل  »ب�شم 

المولى االأعظم اإمام االإئمة �شاحب الف�شلين، مجمع المناقب والكماالت الفاخرة، 

جمال  العالم  ال�شيخ  بن  محمد  والدين  الملة  �شم�س  واالآخرة،  الدنيا  علوم  جامع 

الدين بن مكي، الدم�شقي..«..

مختلفة،  ثقافية  اأطر  في  يندمج  اأن  الأ�صفار  هذه  طريق  عن  الأول  لل�صهيد  تيح 
ُ
واأ

ويدل  المت�صاربة،  الفكرية  التجاهات  مع  ويتفاعل  الفكر  من  مختلفة  وجوًها  ويعر�س 

على �صلته بالتجاهات الفكرية ال�صنية وعلى معرفته التامة باآرائها واأفكارها، اإجازته 

لبن الخازن:

�شيًخا من  اأربعين  نحو  على  اأروي  فاإني  ومروياتهم  ال�شنة،  اأهل  »واما م�شنفات 

)1(  ر�صالة ال�صالم، المجموعة الثانية، محرم – رجب 1382هـ، العددان 51 و52، �س 346 - 344

)2(  الفقه على المذاهب الخم�صة، لمحمد جواد مغنية، �س 478 - 479
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ومقام  المقد�س  وبيت  ودم�شق  وم�شر  بغداد  ال�شالم  ودار  والمدينة  بمكة  علمائهم 

بخارى،  الى  ب�شندهم  كثيرة  البخاري عن جماعة  فرويت �شحيح  الخليل،  ابراهيم 

وكذا �شحيح م�شلم وم�شند ابن داوود، وجامع الترمذي وم�شند اأحمد، وم�شند الدار 

قطنى وم�شند ابن ماجة والم�شتدرك على ال�شحيحين اإلى غير ذلك«.

 نقل روايات اأهل البيت التي ا�صتند اإليها فقهاء اهل ال�صنة.

ومن خ�صو�صيات �صرحنا لكتاب اللمعة الدم�صقية نقل روايات اأهل البيتR التي 

ا�صتند بها فقهاء اأهل ال�صنة في كتبهم الفقهية.

كذلك فاإن �صيخ ال�صريعة الأ�صفهاني)ره()1266 – 1339هـ( من كبار مراجع ال�صيعة 

والجماعة،  ال�صنة  اأكابر علماء  الحج، بجماعات من  اإلى  �صفره  اجتمع خالل  الإمامية، 

وجرت بينهم مناظرات وعجبوا من اإحاطته ومعرفته العميقة بفقه المذاهب الأربعة. وكان 

 ،Qيقول:« اإني اثبت لهم من كتبهم وطرقهم علم المام جعفر بن محمد ال�صادق

الم�صطفى  روايته عن جده  وقبولهم �صحة  اليه  المذاهب  اأئمة  ورجوع  وعمقه،  وف�صله 

انا اكتب  ترِوه رجال حديثنا. فقلت لهم:  P ولكن قالوا: ل نعرف حديثه ولم  محمد 

لكم كتاًبا في الفقه ي�صتمل على اأحاديث الإمام جعفر ال�صادقQ المروية في كتبكم 

من طرقكم ال�صحيحة اأذكر فيه الأحاديث نقيا ب�صندها ومتنها المقبول عندكم. فقالوا 

)1(

حّبذا هذا الذي تذكر، واأظهروا غاية المحبة لهذا الموؤَلف و�صدة الطلب له«. 

 Rولتحقق هذا الفكر التقريبي من مرجع كبير نقلنا كثيًرا من رويات اأهل البيت

التي ا�صتند اإليها فقهاء اأهل ال�صنة، وكان اكثرها م�صترًكا مع روايات ال�صيعة. كما فعل 

المولى مح�صن الفي�س الكا�صاني في تف�صير ال�صافي، وقال في مقدمته: »فان ظفرنا 

بحديث معتبر عن اأئمة اأهل البيتR في الكتب المعتبرة من طرق اأ�شحابنا)ر�س( 

اأوردناه واإال اوردنا ما روينا عنهمR من طرق اأهل ال�شنة نظيره في االأحكام ما 

)1(  �صيخ ال�صريعة: بقلم عبد الح�صين الحلي، بيروت، دار القارئ 1426، �س 31.
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Q: »اإذا نزلت بكم حادثة ال تجدون حكمها في ما يروى عنا  روي عن ال�شادق 

.
)1(

فانظروا الى ما رووه عن عليQ فاعملوا به«. رواه ال�صيخ الطو�صي في العدة

استناد الشهيد إلی روايات أهل السنة
ومن خ�صو�صيات �صرحنا لكتاب اللمعة الدم�صقية تخريج الروايات النبوية ال�صحيحة 

المذكورة في �صحاح اأهل ال�صنة التي ا�صتند بها ال�صهيد)ره(.

جمع ابن ابي جمهور 198 رواية رواها ال�صهيد الأول محمد بن مكي في بع�س م�صنفاته 

تتعلق باأحوال الفقه رواها عنه بطرقه اليه، في اآخر المجلد الأول من كتابه عوالي الالآلي، 

 منها الحديث النبوي: »اإنما 
)2(

مئة حديث منها رواها ال�صهيد الأول من �صحاح ال�صنة. 

االأعمال بالنيات واإنما لكل امرئ ما نوى«. ومنها حديث:« ما راآه الم�صلمون ح�صًنا، فهو 

)3(

عند اهلل ح�صن«.

 الشهيد األول وفقه المقاصد
وال�صروريات  المقا�صد  بفقه  اعتقاده  )ره(  الأول  ال�صهيد  فقه  خ�صو�صيات  من 

في  والفوائد  القواعد  كتابه  من  الخام�صة  والو�صيلة  الرابعة  الو�صيلة  في  قال  الخم�س. 

الفقه والأ�صول

النف�س،  وهي:  الخم�صة،  المقا�صد  حفظ  في  الأ�صل  هو  ما  الو�شيلةالرابعة: 

والدين، والعقل، والن�صب، والمال، التي لم ياأت ت�صريع اإل بحفظها، وهي )ال�صرورات 

الخم�س(.

فحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد.

وحفظ العقل بتحريم الم�صكرات والحد عليها.

)1(  تف�صير ال�صافي ج 1 �س 64، مقدمة 13

)2(  عوالي الالآلي لبن ابي الجمهور، قم، مطبعة �صيد ال�صهداء 1403 هـ �س، 380 - 457

)3(  م�صند اأحمد بن حنبل، ج 1، �س 379
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الزنا واتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على  الن�صب بتحريم  وحفظ 

ذلك.

وحفظ المال بتحريم الغ�صب، وال�صرقة، والخيانة، وقطع الطريق والحد والتعزير 

عليها.

الق�صاء  وهو  المف�صدة  ودفع  الم�صلحة  لجلب  مقوًيا  كان  ما  الخام�شة:  الو�شيلة 

والدعاوى، والبينات، وذلك لأن الجتماع من �صروريات المكلفين، وهو مظنة النزاع، 

وال�صيا�صة  ونوابه،  الإمام  فال بد من حا�صم لذلك وهوال�صريعة ول بد من �صائ�س وهو 

)1(

بالق�صاء وما يتعلق به. 

كذلك فاإنه يعتقد بان الأحكام تابعة للم�صالح والمفا�صد:

وينق�صم في قاعدة متعلقات الأحكام اإلى ق�صمين:

احدهما: ما هو مق�صود بالذات، وهو المت�صمن للم�صالح والمفا�صد في نف�صه.

)2(

والثاني: ما هو و�صيلة وطريق اإلى الم�صلحة والمف�صدة.

وحكم الو�صائل في الحكام الخم�صة حكم المقا�صد، وتتفاوت في الف�صائل بح�صب 

المقا�صد، فكلما كان اأف�صل كانت الو�صيلة اإليه اأف�صل.

وقد مدح اهلل تعالى على الو�صائل كما مدح على المقا�صد بالذات: »ذلك باأنهم ال 

ي�شيبهم ظماأ وال ن�شب وال مخم�شة في �شبيل اهلل وال يطوؤون موطًئا يغيظ الكفار 

.
)3(

وال ينالون من عدو نياًل اإال كتب لهم به عمل �شالح«

فمدح على الظماأ والمخم�صة، كما مدح على النيل من العدو، واإن لم يكن الظماأ والمخم�صة 

بق�صد المكلف، لأنه اإنما ح�صل ب�صبب و�صيلته اإلى الجهاد الذي هو و�صيلة اإلى اإعزاز 

)1(  القواعد والفوائد في الفقه والأ�صول والعربية، محمد بن مكي العاملي)ال�صهيد الأول( ت 786 هـ، تحقيق د. ال�صيد عبد الهادي 

الحكيم، قم، ايران، من�صورات مكتبة المفيد.

)2(  في )كـ(: الحكم

)3(  التوبة: 120
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.
)1(

الدين، واإعالء كلمة اهلل تعالى، واللتان هما و�صيلتان اإلى ر�صوان الرب تبارك وتعالى

من احد مميزات كتاب الفقه التقريبي والمقارن في �صرح اللمعة الدم�صقية، اإحياء 

فقه المقا�صد من خالل الف�صول، كما جاء في كتاب اللمعة الدم�صقية و�صرحه: »ان من 

�شنن الطواف الوقوف عند الحجر والدعاء م�شتقبال وا�شتالم الحجر وتقبيله مع 

.
)2(

االإمكان وعدم الزحام واال�شارة اليه ان تعذر لالزدحام«

وهذا ما قرره المجمع الفقهي ال�صالمي، لرابطة العالم ال�صالمي لحل ازمة الزحام 

في الحج على �صوء مقا�صد ال�صريعة، على الرغم من ان الإمام ال�صافعي قال في كتاب 

الم:« ال في اول الطواف واآخره، فاأحب له ال�صتالم ولو مع الزحام«. وروى عن المام 

.
)3(

مالك مثله

الشهيد األول والقواعد الفقهية
بالقواعد  الهتمام  والمقارن،  التقريبي  الفقه  و�صرحه  اللمعة  كتاب  مميزات  ومن 

الفقهية وتبيينها بعنوان المثال:

قاعدة)1(

ا�شتحباب الخروج من الخالف والتقوى من االختالف:

وقع الختالف في بع�س الحكام ب�صبب ما طراأ على تف�صير القراآن ورواية الحديث 

اأو.... فقبل ال�صالم هذا الختالف  اأو كذبها  او غمو�صها  الن�صو�س  من �صياع بع�س 

ا على ا�صابة الحكم المطلوب واقًعا، فقد حث كال  واعتبر راأي كل مجتهد، لكنه حر�صً

من المجتهد والمقلد على العمل بما ا�صطلح عليه بـ»االحتياط« عند اختالف الراي. 

وهو الأخذ بالراأي الجامع بين الآراء المختلفة كالتزام جانب الترك عند افتاء اأحد من 

المجتهدين بالباحة والآخر بالحرمة، وهذا هو الذي ي�صمى عند المذاهب الإ�صالمية 

)1(  انظر في هذه القاعدة: القرافي/ الفروق: 33/2، وابن عبد ال�صالم / قواعد الأحكام: 1/ 124 - 125

)2(  الرو�صة في �صرح اللمعة لل�صهيد، ج2، �س 255 والم�صائل العبادية �س 268

)3(  م�صكلةا لزحام في الحجر، المجمع الفقهي رابطة العالم ال�صالمي 1423 هـ ج1 �س 203
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.
)1(

برعاية الخالف، واأن الخروج من الخالف م�صتحب

كما اأن في المذهب المالكي الجهر بالب�صملة مكروه، ولكن ي�صتحب لحفظ الوحدة. 

وقال ال�صيخ علي�س من المالكية انه ل تكره الب�صملة في الفر�س اإذا ق�صد بها الخروج 

من خالف من اأوجبها )منهج الجليل، ج1، �س160( وفي الإمامية:

قال ال�صهيد الأول في مبحث الناء: »فان ولغ فيه كلب قدم عليها م�شحة بالتراب 

الولوغ،  بالماء في  ال�شبع  الثاني: اي وي�شتحب  ال�شهيد  ال�شبع فيه.  قال  وي�شتحب 

، اأي الن تخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من 
(((

خروًجا من خالف من اأوجبها

.
(3(

اوجب ال�شبع كابن الجنيد

اللمعة الدمشقية كتاب مدرسي
اإذ جمعت الوجازة والخت�صار الى  احتلت »اللمعة« القمة بين الن�صو�س الفقهية، 

موؤلفه  كان  وقد  والفكر،  النظر  وتعميق  منظم  ب�صكل  الأبواب  وتن�صيق  التعبير،  روعة 

الكتاب جامًعا  في مطلع  الموزون  نثره  نموذًجا من  ن�صاهد  كما  و�صاعًرا  اديًبا  ال�صهيد 

علوم ال�صيعة وال�صنة ولم تكن معلوماته مق�صورة على الفقه وال�صول.

وقد حاول ال�صهيد في هذا الكتاب ان ل يجمد على العبارات الفقهية المتداولة في 

وقته، وان يحدث بع�س التغيير في �صياغة العبارات ويجيد في �صياغتها.

الفقية  الم�صطلحات  تحديد  في  الفائقة  ال�صهيد  دقة  الى  الباحثين  نظر  ونلفت 

وهذه المح�ّصنات كانت وراء �صر خلود كتاب اللمعة في الحوزات  العلمية والجامعات 

وكتابة �صروح كثيرة عليها، منها الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية لل�صهيد 

الثاني.

)1(  ال�صباه والنظائر لل�صيوطي، ط حلبي، �س 136، والمو�صوعة الفقهية الكويتية، كلمة خالف

)2(  �صرح اللمعة الدم�صقية، ج1، �س 63

)3(  وال�صافعي ومالك واحمد بن حنبل
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اللمعة الدمشقية فقه لعالم اإلسالم
لمعة  بل  فح�صب،  ال�صيعية  العلمية  للحوزات  وم�صباًحا  لمعة  لي�س  الكتاب  وهذا 

. فقد طبع هذ الكتاب مع مقدمة العالمة ال�صيخ عبد اهلل 
)1(

وم�صباًحا لعالم الإ�صالم

لعلماء وطالب الأزهر، وجاء في مقدمة دار  التقريب في م�صر  ال�صبيتي ومقدمة دار 

التقريب: »انه فقه اال�شالم وح�شب، اإال ان العادة جرت ان يوزع الفقه على المذاهب، 

وما  جميًعا،  للم�شلمين  ملك  واقعه  في  هو  بينما  خا�شة،  لمذهب  ملك  هو  كانما 

كان ي�شح ان يبتلى الفقه بالتع�شب، واأن يخت�س لفريق دون فريق، الأنه نتاج حكم 

الم�شلمين  اثنان من  فيه  والكتاب ال يختلف  ال�شريفة،  النبوية  وال�شنة  الكريم  اهلل 

وال تخت�س به طائفة دون طائفة، والنبي الكريم بّين ب�شنته للنا�س دينهم، واأو�شح 

والم�شلمون  اإِلَْيِهْم}.  َل  نُزِّ َما  ِللنَّا�ِض  ِلتُبَيَِّن  ْكَر  الذِّ اإِلَْيَك  نَزْلنَا 
َ
{َواأ القراآن:  اأحكام  مجمل  بها 

ال ي�شّكون في كتابهم، وال يترددون في االأخذ بما ثبت من �شنة نبيهم، وال فرق في 

ذلك بين �شنيهم و�شيعيهم، وهم ان اختلفوا فاإنما يختلفون نتيجة لطبيعة االجتهاد 

واال�شتنباط واالدلة والقرائن والظروف. فالخالف الفقهي في ا�شله غير �شادر عن 

اأن  الم�شلمين  على  يجب  التي  واأدلتها  ال�شريعة  ا�شول  عن  اإنما  والتع�شب،  الهوى 

يتكلوا عليها في معرفة دينهم والتعبد بما �شرعه اهلل لهم.

فاإن القارئ يرى في هذا الكتاب من الوفاقيات مع بقية المذاهب كثرة غالبة، ومن 

يهملها  ول  تتحكم  الأ�صول  ان  يثبت  الوفاقيات  في  والوفاق  محدودة.  قلة  الخالفيات 

اأحد. كذلك فاإن الخالف يدل على ان مجال النظر في ما ي�صح فيه الجتهاد يحترم 

.
)2(

ويقدر

وهذه المح�صنات دليل انتخابنا هذا الكتاب للفقه التقريبي والمقارن.

)1(  ومنبع من منابع بع�س كتب اأهل ال�صنة، كالدكتور روا�س قلعه جي الباحث في مو�صوعة الفقه الإ�صالمي. راجع كتابه »مو�شوعة 

فقه علي بن ابي طالب« ط، دم�صق، دار الفكر، 1407، �س25 و43

)2( ر�صالة ال�صالم، ال�صنة العا�صرة، العدد الرابع، ربيع الأول1378هـ، مقالة«تقديم لكتاب �صرح اللمعة الدم�صقية«، �س 341 - 351
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التبويب العصري في شرح المعة الدمشقية
عقدت �صعبة الحقوق موؤتمًرا في جامعة باري�س �صنة 1915م، تحت �صعار »ا�شبوع 

الع�شر  في  االإ�شالم  لفقهاء  االآتية  التو�شية  الموؤتمر  واأ�شدر  االإ�شالمي،  الفقه 

الحالي:

تبويًبا  مبوبة  والنظريات  المبادئ  فيها  تعر�س  الإ�صالمي  للفقه  مو�صوعة  اإخراج 

.
)1(

ع�صرًيا

من وجهة نظر فقهاء اأهل ال�صنة، تقوم امور الدين على العتقادات والآداب والعبادات 

والمعامالت والعقوبات وذلك هو الفقه الأكبر.

والعبادات خم�س: ال�صالة والزكاة وال�صوم والحج والجهاد.

من  اأما   .
)2(

والردة والقذف  والزنا  ال�صرقة  وحد  الق�صا�س،  خم�س:  والمعامالت 

وجهة نظر فقهاء الإمامية:ان اقدم تجربة لتبويب فقه ال�صيعة كان في كتاب المرا�صم 

ل�صالر بن عبد العزيز الديلمي)م448( والمهذب قا�صي عبد العزيز بن براج)م 481( 

والكافي ابو ال�صالح الحلبي)القرن الخام�س الهجري(. ق�ّصم ابو ال�صالح الفقه على 

ثالثة اأق�صام: العبادات، المحرمات، والأحكام، وعّد ابواب النذر والعهد والو�صايا من 

.
)3(

ابواب العبادات

ورتب ابن براج في المذهب الأحكام ال�صرعية اإلى ق�صمين: الأحكام العامة والحكام 

.
)4(

الخا�صة والأول كالعبادات

و�صنف �صالر الفقه على ق�صمين: العبادات والمعامالت. وهذه على ق�صمين: العقود 

.
)5(

ا على ق�صمين: اأحكام الجزاء، و�صائر الأحكام والأحكام، وهي اي�صً

)1(  مقدمة كتاب �صرحالنبل، علي من�صور، ج1، �س 32

)2(  رد المحتار، ج1 �س 73 والفقه ال�صالمي وادلته، الدطتور وهبة الزحيلي، ج1 �س 213

)3(  الكافي في الفقه، الحلبي1-2 ينقل من كتاب مقدمة على فقه ال�صيعة، د. ح�صين المدر�صي الطباطبائي، �س20

)4(  المهذب، ابن البراج، 123.

)5(  المرا�صم، �صالر، 28
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على  النافع«  »المخت�شر  و  اال�شالم«  »�شرائع  كتبه  الحلي}  المحقق  رتب  ثم 

اربعة اأق�صام:

.
(1(

العبادات 2- العقود 3- االيقاعات 4- االأحكام

اقتراحين  الفقه  ابواب  وتنظيم  لترتيب  826هـ(  المقداد)م  الفا�صل  اقترح  وقد 

، احدهما اقتراح تق�صيم الفقه على 
)2(

كالهما اقتبا�س من كتاب القواعد لل�صهيد الأول

خم�صة محاور، والتي كانت وظيفة الفقه حرا�صتها:

الدين 2. النف�س 3. المال 4. الن�شب 5. العقل

 اإلى 
)4(

، ومعت�صم ال�صيعة ومفاتيح ال�صرائع
)3(

وق�صم  الفي�س الكا�صاني كتابه الوافي

ق�صمين:

االأول: في العبادات وال�صيا�صات.

.
)5(

الثاني: في العبادات والمعامالت

واأخيًرا ق�ّصم ال�صهيد العالمة ال�صيد محمد باقر ال�صدر الأحكام اإلى اربعة اأق�صام:

ال�صلوك   .3 الخا�صة.  والأموال  العامة  الأموال  على:  وي�صتمل  الأموال،   .2 العبادات 

.
)6(

الخا�س 4. ال�صلوك العام

ولكن التق�صيم في كتاب ال�صرائع الم�صار اإليه هو المتعارف عليه في موؤلفات الإمامية 

منذ ع�صر الموؤلف اإلى الآن، وهذا التق�صيم يخلو من المنهجية المو�صوعية، اإذ:

)1(  قيل في وجه الح�صر: ان المبحوث عنه في الفقه اما ان يتعلق بالمور الخروية اي معاملة العبد مع ربه، اأو الدنيوية  فاإن 

كان الأول فهو عبادات. اأما الثاني: فما ان يحتاج الى �صيغة اأو ل، فغير المحتاج الى �صيغة هو الحكام كالديات والميراث 

والق�صا�س و الأطعمة، وما يحتاج اإلى �صيغة فقد يكون من الطرفين او من طرف واحد، فمن طرف واحد ي�صمى اليقاعات 

كمقدمة  الطهارة  بكتاب  العبادات  وتبداأ  والنكاح،  المعامالت  فيها  ويدخل  العقود  ي�صمى  الطرفين  ومن  والعتق  كالطالق 

للعبادات. فق�صم العبادات يبداأ بكتاب الطهارة وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وق�صم العقود يبدا بكتاب الطالق 

وينتهي بكتاب النذر وق�صم الحكام يبداأ بال�صيد والذباحة وينتهي بالديات.

)2(  القواعد، لل�صهيد الأول: 4 – 6.

)3(  الوافي للفي�س 6/1

)4(  مفاتيح ال�صرائع، للفي�س 14/1

)5(  اقتب�س الفي�س الكا�صاني هذا التق�صيم من كتاب اإحياء علوم الدين للغزالي

)6(  الفتاوى الوا�صحة، لل�صيد محمد باقر ال�صدر16
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الأحكام  من  بمجموعة  يرتبط  لي�س محوًرا  واليقاعات  كالعقود  العناوين  بع�س  اإن 

بع�صها مع بع�س بل فارق بع�س الأحكام المرتبطة كمفارقة مبحث الطالق من النكاح، 

اأن عقد النكاح والجارة من الطرفين والطالق والجعالة  والجعالة من الجارة بدليل 

من طرف واحد)اإيقاع(. وهكذا انف�صل بحث ال�صبق والرماية من مبحث الجهاد؛ لأن 

.
)1(

الجهاد ل ي�صتمل على عقد وال�صبق والرماية ي�صتمالن

 جمع كتب الق�صاء، والأطعمة والأ�صربة والإرث في مجموعة بدون اأي ارتباط؛ ب�صرف 

.
)2(

النظر اأنها لي�صت من العبادات والعقود واليقاعات

 اإن عدًدا من الأحكام ُد�ّس في اأبواب اأجنبية عنه لأدنى منا�صبة لأنها لم تكن تحت 

هذه العناوين الأربعة كاحكام الموات في مبحث الغ�صل. 

والتوليد  التلقيح  كاأحكام  الم�صتحدثة  الأحكام  من  كثيًرا  التق�صيم  هذا  ي�صتمل  ل 

ال�صناعيين وتغيير الجن�س والت�صريح والترقيع، وم�صاألة تحديد الن�صل و�صائر الحكام 

ال�صحية و...

منهجنا في تبويب اللمعة:
متنا�صب  علمي  ب�صكل  الحكام  منهجية  تطوير  اللمعة  تبويب  في  اهدافنا  اهم  من 

ومتنا�صق في محاور اولية اقترحها ال�صهيد الأول في كتابه، القواعد )المحاور الخم�س(، 

ومحاور ثانوية ت�صمل الحاجات الع�صرية.

الق�صم الأول: الدين والعبادة )الم�صائل العبادية(

الطهور والطهارة)مفتاح قربة اهلل ومناجاته( – 2. ال�صالة )ت�صبيح ومعراج( – 3. 

التوبة  4. الحج )رمز  ال�صجرة ل�صيافة اهلل(-  اأكل  ال�صوم )معالجة بطن الآدمي من 

والرجوع اإلى اهلل وجنته( – 5. الزكاة )والتزكية(.

)1(  العلوم الإ�صالمية ، 3 ا�صول الفقه والفقه، ال�صهيد مرت�صى مطهري، �س 129.

)2(  الم�صدر ال�صابق، �س 129
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الق�صم الثاني: النف�س وال�صحة )الم�صائل ال�صحية(

الطهارة وال�صحاح – 2. الحكام ال�صحية في ال�صالة – 3. ال�صوم وال�صحة – 4. 

الأحكام ال�صحية في ال�صيد والذبائح – 5. الطب الوقائي في الأطعمة والأ�صربة – 6. 

– 9. الطب  والترقيع  الت�صريح   .8 – الجن�س  تغيير   .7 – الر�صاع  اللباء ومدة  اإر�صاع 

ال�صحية  والأحكام  والمحت�صر  المري�س  اآداب   .10  – الإ�صالمي  الفقه  في  النف�صاني 

والنف�صية لالأموات.

الق�صم الثالث: المال والعدالة )الم�صائل القت�صادية(

العدالة القت�صادية في توزيع ما قبل النتاج – 2. العمل الم�صدر الثاني لالنتاج – 

3. القت�صادي الت�صنيعي – 4. القت�صادي الزراعي – 5. القت�صادي التجاري – 6. 

العقود القت�صادية والبنك الالربوي – 7. القت�صادي العبادي وال�صيا�صي – 8. التاأمين 

وال�صمان الجتماعي – 9. التكافل الجتماعي- 10. العتدال في ال�صتهالك.

الق�صم الرابع: الن�صب والعائلة )الم�صائل العائلية(

 النكاح وتكوين الأ�صرة – 2. الق�صاء العائلي – 3. الطالق – 4. الخلع والمباراة – 

5. الحقوق القت�صادية في الأ�صرة – 6. الحقوق التربوية لالأطفال.

الق�صم الخام�س: العقل وال�صيا�صة)الم�صائل ال�صيا�صية والحقوقية(

مقدمة: لزوم الحكومة ال�صالمية 

حكومة اأحكام اهلل مع ولية الفقيه- 2. حكومة الأمة الإ�صالمية مع رقابة الأمة)المر 

بالمعروف والنهي عن المنكر( – 3. حكومة الأمة الإ�صالمية مع الرباط وحفظ الثغور 

قانون  مع  اللهي  العدل  – 5. حكومة  العام  الدفاع  مع  ال�صالمية  المة  4. حكومة   –
الق�صاء – 6. حكومة العدل مع قانون العقوبات.
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المقّدمة
لقد اأّدت غيبة الإمام الثاني ع�صر، اإلى ظهور مجموعٍة من الأ�صئلة في الفقه وفي علم 

الكالم عند الإمامّية، وقد نجم عن ظهور هذه الأ�صئلة ومحاولت الإجابة عنها، تمايز 

بين حقبتين في تاريخ الفقه الإمامّي، هما فقه )ع�صر الح�صور( وفقه )ع�صر الغيبة(. 

والمحور الأ�صا�س وقطب الرحى في دائرة هذا التمايز والختالف، هو الأ�صئلة التي تدور 

حول دور الإمام في المجتمع الإ�صالمّي، واأهّم الأ�صئلة كانت تنتهي اإلى �صوؤال مركزّي هو: 

ما حكم الوظائف والمهاّم التي كان الإمام يقوم باأعبائها، في المجتمع الإ�صالمّي عمومًا 

والإمامّي على وجه التحديد؟ هل ي�صدر حكم عامٌّ و�صامٌل بالتعطيل لكّل هذه المهام، 

بحّجة غياب الولّي الأ�صيل؟ ويتفّرع من هذا ال�صوؤال �صوؤال اآخر يدور حول المهاّم التي 

ُت�صنَّف داخل دائرة )ال�صرورات الجتماعّية( التي ل يمكن تعطيلها، فمثل هذه المهاّم 

على عهدة من تقع، ومن يقوم بها؟ ثّم هل لهذه ال�صرورات حكم واحٌد؟

وقد ت�صّدى ال�صهيد الأّول، كما غيُره من الفقهاء للبحث في هذه الأ�صئلة، بمنا�صبة 

�س لها م�صاألة  البحث عن بع�س الم�صائل التي َتَمّت اإلى هذه الأ�صئلة ب�صلٍة دون اأن يخ�صّ

ة يعالج اأبعادها جميعًا. و�صوف نحاول في هذه المقالة جمع �صتات هذه المعالجات  خا�صّ

المتفّرقة، و�صّم بع�صها اإلى بع�صها الآخر، من اأجل ا�صتخراج الروؤية العاّمة الكلية اإلى 

هذه الم�صائل م�صتعينين بمواقفه المتفّرقة، وببع�س الإ�صارات العاّمة التي �صدرت عنه 

ال�صهيد  الغيبة( في مدر�صة  ن�صّميه )نظرّية فقه  لتكوين ما �صوف  بمنا�صبات مختلفٍة، 

)*( باحث متخ�ص�س في الفقه الإ�صالمي- اإيران

ال�صيخ محمد �صرو�س محالتي )*(

النظريّة العاّمة لفقه الغيبة

 

عند الشهيد األّول
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�صنا الق�صم الأّول منها ل�صتعرا�س   ثالثٍة، خ�صّ
ٍ
الأّول. وتنق�صم هذه المقالة اإلى اأق�صام

المواقف التي ي�صترك فيها ال�صهيد الأّول مع غيره من فقهاء الإمامّية كّلهم اأو بع�صهم 

على الأقّل، واأعني بذلك المواقف التي ترتبط بما نحن ب�صدد الحديث عنه، وهو جواز 

�صنا الق�صم الثاني من المقالة  ت�صّدي الفقهاء لبع�س المهام في ع�صر الغيبة. وخ�صّ

ل�صتعرا�س المواقف التي يرى جواز ت�صّدي الفقهاء لها، على خالف الراأي ال�صائد بين 

�صناه لتحليل هذه المواقف المتفّرقة  فقهاء الإمامّية. والق�صم الأخير من المقالة خ�صّ

وا�صتخراج النظرّية العاّمة عند ال�صهيد الأول، في ما يتعّلق بالولية في ع�صر الغيبة.

الق�صم الأّول: ال�صهيد وم�صتركاته مع الفقهاء

يّتفق ال�صهيد الأّول مع عدٍد من فقهاء الإمامّية، على اأّن للفقيه في ع�صر الغيبة توّلي 

وفاٍق  مو�صع  اأّنها  يبدو  التي  الموارد  هذه  واأحد  الغائب.  المع�صوم  الإمام  مهام  بع�س 

بين الفقهاء جميعًا، حالة الق�صاء؛ حيث يرى اأكثر الفقهاء اإن لم نقل كّلهم، يرون جواز 

ت�صّدي الفقيه للق�صاء بين النا�س في ع�صر الغيبة: »وفي الغيبة ينفذ ق�شاء الفقيه 

 ومن الموارد التي يرى ال�صهيد جواز ت�صّدي الفقيه لها 
)1(

الجامع ل�شرائط االإفتاء«.

الحدود والتعزيرات، اإن توّفرت الظروف التي ت�صمح للفقيه بالت�صّدي وتوّلي هذه المهاّم. 

ُيفتي  بل  الظروف،  توّفرت  اإن  الأمور  لمثل هذه  الت�صّدي  باب  بفتح  ال�صهيد  يكتفي  ول 

بوجوب م�صاعدة الفقهاء للقيام بهذا الدور، لرفع العوائق التي ي�صعها  الحاكم الظالم 

القيام بواجباتهم على هذا ال�صعيد: »والحدود  بينهم وبين  الفقهاء ليحول  في وجه  

مع  اإقامتها  للفقيه  الغيبة  حال  فيجوز  عموماً،  ولو  ونائبه  االإمام  اإلى  والتعزيرات 

وي�صّرح   .
)2(

االإمكان« مع  عليه  المتغّلب  منع  و  تقويته  العامة  على  ويجب  المكنة 

وتدخل   ،Qالمع�صوم الإمام  مهاّم  من  الحدود  اإقامة  باأّن  الن�ّس  هذا  في  ال�صهيد 

الجامع  الفقيه  االإمام ينفذ ق�شاء  »وفي غيبة   :67 89؛ ويقول في:الدرو�س، ج2، �س  الدم�صقية، �س  اللمعة  الأّول،  ال�صهيد   )1(

لل�شرائط ويجب الترافع اإليه وحكمه حكم المن�شوب من قبل االإمام خ�شو�شاً«.

)2( ال�صهيد الأّول، الدرو�س، ج2، �س 48.
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هذه المهّمة في حدود �صالحّيات الفقهاء، بدليل )النيابة العاّمة(. وفي ق�صّية �صالة 

الجمعة، يرى ال�صهيد اأي�صًا جواَز توّلي الفقهاء اإقامة هذه ال�صعيرة، في ع�صر الغيبة، 

اإلى  ُي�صير  اأي�صًا  المورد  وفي هذا   .
)1(

االأمن« الفقهاء مع  الغيبة تجمع  »وفي  فيقول: 

له في ع�صر  الفقهاء  توّلي  وما  المع�صوم،  الجمعة في �صالحّيات  اإقامة �صالة  دخول 

الغيبة، اإل من باب النيابة العاّمة الثابتة للفقهاء: »وال ينعقد اإال باالإمام اأو نائبه ولو 

. وفي الُخم�س، يرى ال�صهيد اأّن للمكّلف الحّق 
)2(

فقيهاً مع اإمكان االجتماع فى الغيبة«

في �صرف �صهم ال�صادة على م�صتحّقيه من ال�صادة، واأّما �صهم الإمام من الخم�س، فال 

على  �صرفه  للفقيه  فيجوز  الغيبة(،  )نائب  بو�صفه  الفقيه  من  باإذن  اإل  �صرفه  يجوز 

م�صارفه ومنهم ال�صادة ل�صّد حاجتهم اإن لم يِف �صهمهم بذلك، ونائب الغيبة هو الفقيه 

الجامع لل�صرائط، على حّد تعبيره، في الن�ّس الآتي: »واالأقرب �شرف ن�شيب االأ�شناف 

عليهم، والتخيير فى ن�شيب االإمام بين الدفن واالإي�شاء و�شلة االأ�شناف مع االإعواز 

 واأّما في 
)3(

باإذن نائب الغيبة وهو الفقيه العدل االإمامي الجامع ل�شرائط الفتوى«.

الزكاة، فيرى ال�صهيد عدم وجوب ت�صليمها اإلى الإمام اأو نائبه، اإل اإذا طالبا بها فيجب 

مع  نائبه  اأو  االإمام  اإلى  الزكاة  دفع  »ويجب  يقول:  الفقيه  وفي  الملّكفين،  على  ذلك 

. وعلى هذا الأ�صا�س يمكن 
)4(

اإلى الفقيه الماأمون« الطلب، واإال ا�شُتحّب وفي الغيبة 

للفقيه تكليف جباٍة لجمع الزكاة وتوزيعها، وي�صرف عليهم من )�صهم العاملين عليها(، 

الغيبة: »وت�شقط مع  ال�صهم في ع�صر  القيام بذلك، �صقط هذا  للفقيه  يت�صّن  واإن لم 

.
)5(

الغيبة اأي�شاً اإال مع تمّكن الفقيه من ن�شبه«

)1( الم�صدر نف�صه، ج1، �س 186.

)2( ال�صهيد الأّول، اللمعة الدم�صقية، �س 41.

اإلى  الن�شف  �شرف  اأ�شّحها  اأقوال  الغيبة  »ومع  �س351:  البيان،  كتاب:  في  ويقول  262؛  �س  ج1،  الدرو�س،  الأّول،  ال�صهيد   )3(

اإلى من يق�شر حا�شله من االأ�شناف كان  اإلى حين ظهوره، ولو �شرفه العلماء  االأ�شناف الثالثة وحفظ ن�شيب االإمام 

جائزاً ب�شرط اجتماع �شفات الحكم فيهم«.

)4( ال�صهيد الأّول، الدرو�س، ج1، �س 246.

)5( الم�صدر نف�صه، �س 248.
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الق�صم الثاني: المواقف المنفردة لل�صهيد في فقه الغيبة 

ل ينح�صر )فقه الغيبة( عند ال�صهيد الأّول بالم�صائل التي تعّر�س لها اأ�صالفه من 

الفقهاء، واأفتوا فيها. بل فتح باب البحث في عدٍد من الم�صائل التي لم تكن مطروحًة من 

َقْبل. ومن هذه الم�صائل الجديدة، البحُث حول حّجّية حكم الحاكم في اإثبات الهالل. 

فالبحث حول طرق اإثبات الهالل من الم�صائل المطروحِة قديمًا في الفقه الإمامّي، اإل 

اأّن البحث حول حكم الحاكم في هذا المجال، من الم�صائل التي لم اأجد قبل ال�صهيد 

الأول من تعّر�س لها، وذلك في حدود اطالعي؛ ومن هنا، نجد اأّنه عندما يعر�س لهذه 

قول  يكفي  »وهل  قائاًل:  فيت�صاءل  والتحّفظ،  الحتياط  من  ب�صيء  يعالجها  الم�صاألة 

 .
)1(

الحاكم وحده في ثبوت الهالل؟«، ثّم يجيب: »االأقرب نعم«

ومن المو�صوعات التي يمكن ن�صبة البتكار فيها اإلى ال�صهيد الأّول، ق�صّية )الولية 

على الحّج(، فهذه الم�صاألة لم ُتطَرح قبله، بل قّلما عر�س لها الفقهاء الالحقون اأي�صًا. 

�س لها مو�صعًا  والكتاب الذي بحث فيه هذه الم�صاألة هو كتاب )الدرو�س(؛ حيث خ�صّ

من الكتاب وعالجها فيه بالتف�صيل. وهو يعالج في كتابه الم�صار اإليه، هذه الم�صاألة من 

اأّن لالإمام الحقَّ  الغيبة على حدٍّ �صواء، ويرى  جهاٍت عّدٍة، ت�صمل زمن الح�صور وزمن 

في تعيين من يتوّلى )اإمارة الحّج(، واإدارة �صوؤون الحجيج، بو�صفه هذا المعيَّن نائبًا 

عن )الإمام الأعظم(: »ينبغي لالإمام االأعظم اإذا لم ي�شهد المو�شم ن�شب اإمام عليه 

بـ)العدالة(  يّت�صف  اأن  الأّول،  ال�صهيد  بح�صب  الحّج،  اأمير  في  وي�صترط  كّل عام«،  فى 

و)المعرفة بفقه الحّج(، والتحّلي بالكمالت الأخالقّية التي ت�صاعده على القيام باأعباء 

الحجيج،  في  التاأثير  على  والقدرة  ال�صجاعة،  الكمالت:  هذه  ومن  به،  المنوط  الدور 

والمعرفة باإدارة �صوؤون الحجيج. ولأمير الحّج مهّمتان هما: اإر�صاد القوافل، والإ�صراف 

على كيفّية اأداء المنا�صك لُتوؤّدى وفق ال�صروط ال�صرعّية.

)1( الم�صدر نف�صه، �س 286.
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وهاتان المهّمتان يمكن اأن يقوم بهما �صخ�س واحٌد، كما يمكن اأن يتوّلهما �صخ�صان، 

اإذا راأى الإمام تفوي�س ذلك اإلى �صخ�صين: »ويجوز اأن يتوّلى االإمام الواحد وظائف 

ال�شفر وتاأدية المنا�شك واأن يفّو�شا اإلى اإمامين«. وي�صير اإلى وجوب طاعة اأمير الحّج 

وعدم جواز مخالفته في ما ياأمر به اأو ينهى عنه: »وعلى النا�س طاعته فى ما ياأمر به 

ويكره التقّدم بين يديه فى ما ينبغي التاأّخر عنه وبالعك�س ولو نهى َحُرم«. ومّما يهتّم 

ال�صهيد بمعالجته على �صعيد البحث الفقهّي حالة الختالف الفقهّي بين الأمير وبين 

�صائر المكّلفين، فهل يجوز لالأمير اإلزام الحجيج بما يراه من راأي في تفا�صيل اأحكام 

الحّج و�صروط منا�صكه، اأم لي�س له ذلك، بل يجوز لكّل مكّلف العمل بما يراه اجتهادًا اأو 

تقليدًا؟ يجيب ال�صهيد عن هذا ال�صوؤال بالنفي، فال يجوز لأمير الحّج اإلزام الحجيج بما 

يراه من راأي فقهّي؛ ولكّنه ي�صتثني من ذلك موردين، اأحدهما اأّنه يعطي لالأمير �صالحّية 

الثاني هو  والمورد  الخطاأ،  التي هي وا�صحة  ال�صاّذة  بالفتاوى  العمل  الحجيج من  منع 

�صالحّية اإلزام النا�س بالعمل وفق راأي )الإمام الأعظم(: »ولو كان الحكم مختلَفاً فيه 

بين علماء ال�شيعة، فلي�س له اأن ياأمرهم باّتباع مذهبه اإذا لم يكن االإماَم االعظَم اأو 

. وبما 
)1(

من اأخذ عنه، اإال اأن يكون الخطاأ ظاهراً فيه لندور القول، فله رّد معتقِده«

اأّنه يتحّدث في ع�صر الغيبة، يمكن اأن يكون مراده من م�صطلح )الإمام الأعظم( غير 

الجامع  الفقيه  هو  اإليه،  الإ�صارة  يرمي  ما  يكون  اأن  يمكن  وبالتالي  المع�صوم،  الإمام 

لل�صرائط وذلك للحيلولة دون )ت�صّتت الآراء(، ومن اأجل تنظيم اأمور الحّج وح�صن �صير 

والمفتي  القا�صي  ي�صترط )الأعلمّية( في كّل من  اأّنه  اإلى  المنا�صك. مع اللتفات  اأداء 

. وعليه لي�س فقط ل يبعد ا�صتفادة هذا المعنى من كالمه، بل توجد 
)2(

على حّد �صواء

الحّج من خالل  في  ال�صيعة  اأمور  نظم  القيود  هذه  من  الهدف  اأّن  على  تدّل  موؤ�ّصرات 

جمعهم على راأي فقيه واحٍد.

)1( الم�صدر نف�صه، �س 497.

)2( الم�صدر نف�صه.
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الجتماعّية،  الم�صائل  اإلى  مختلفٍة  نظرٍة  عن  تك�صف  التي  المبتكرة  الم�صائل  ومن 

الأّول لي�س هو )ف�صل الخ�صومة(،  ال�صهيد  للق�صاء. فالق�صاء من وجهة نظر  تعريفه 

وحّل النزاع بين النا�س فح�صب، بل يكت�صب الق�صاء في فقهه بعدًا اأو�صع، في�صبح ولية 

على الحكم في )الم�صالح العاّمة(: »والية �شرعية على الحكم في الم�شالح العاّمة 

الق�صاء  اأّن دائرة  ن�صبيًا  الجديد  التعريف  الوا�صح وفق هذا   ومن 
)1(

االإمام«. ِقَبل  من 

تّت�صع لتدُخل، في �صالحّيات القا�صي الذي يقوم بهذا الدور نيابًة عن الإمام، كثيٌر من 

الأمور التي ل تدخل في دائرة الق�صاء بمعنى حّل الخ�صومة ورفع النزاعات. فالتعبير بـ 

)الم�صالح العاّمة( يو�ّصع �صالحّيات القا�صي ويبّدل الطابع ال�صلبّي والمنفعل للقا�صي، 

اإلى دور الفاعل الذي يجب عليه تاأمين الم�صالح العاّمة. وعلى اأ�صا�س هذه الروؤية يدخل 

في �صالحّيات القا�صي مجموعة من المهاّم، مثل اإقامة الحدود وتنفيذ قانون العقوبات 

م�صائل  يدخل في �صالحّياته  بل  الخمر،  �صرب  مثل  نزاع،  يكن  لم  لو  الإ�صالمّي، حّتى 

من قبيل الحكم بثبوت الهالل، والولية على اأموِر المحجور عليهم، والدليل الذي يدّل 

على �صعة دائرة �صالحّيات القا�صي، هو دليل التن�صيب العاّم للفقيه في ع�صر الغيبة. 

الخ�صومة(،  القا�صي في )ف�صل  بانح�صار �صالحّيات  القائل  الراأي  وهذا في مقابل 

وعدم �صمولها حّتى لمثل اإجراء الحدود، اأو اإدارة �صوؤون المحجور عليهم، كالقا�صرين 

وغيرهم من الممنوعين من الت�صّرف في اأموالهم اأو اأنف�صهم. 

ومن الأبحاث التي ا�صتْرَعْت انتباه ال�صهيد الأّول، ق�صّية )عزل الحاكم(. حيث يرى 

اأّن الحاكم الذي عّينه الإمام يمكن عزله في بع�س الحالت، منها حالة ما لو توّفر َمْن 

اإلى غيره  النا�س  لو مال  المنوط به، ومنها حالة ما  بالدور  للقيام  اأكثر كفاءًة منه  هو 

النا�س  فيه  يرغب  من  ي�صبح  الحالت  هذه  مثل  ففي  اأمورهم.  اإدارة  في  عنه  ورغبوا 

اأولى بالولية عليهم، حّتى لو كان المن�صوب اأفقه واأجمع لل�صرائط؛ وذلك لأّن الهدف 

)1( الم�صدر نف�صه، ج2، �س 65.
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على  الحفاظ  �صاأنه  من  ما  مراعاة  ينبغي  وبالتالي  العاّمة،  الم�صالح  هو  الإمامة  من 

هذه الم�صالح: »يجوز عزل الحاكم مع كراهية الّرعّية وانقيادهم اإلى غيره، واإن لم 

 
)1(

يكن اأكمل اإذا كان اأهاًل؛ الأّن ن�شبه لم�شلحتهم فكّلما كان ال�شالح اأتّم كان اأولى«.

غيره  اأّن  نرى  بينما  عنه،  النا�س  رغب  اإذا  الحاكم،  عزل  اإمكانّية  ال�صهيد  يطرح  اإذًا، 

من الفقهاء لم يطرحوا هذا ال�صوؤال، بل ح�صروا اإمكانّية العزل ببع�س الحالت، مثل: 

الفقهّي  الموقف  والمثير لالنتباه في هذا  الأ�صلح منه(.  و)توّفر  ال�صرائط(،  )فقدان 

من ال�صهيد، هو التفاته اإلى اأّن الدولة واإدارة �صوؤون النا�س ل يكفي فيهما توّفر ال�صروط 

الواقعّية في الحاكم، بل ل بّد من النظر اإلى موقف النا�س ور�صاهم به حاكمًا، ول�صت 

اأق�صد اأّن غيره من الفقهاء ل يراعون فكرة الم�صلحة في اإدارة ال�صوؤون العاّمة؛ كيف 

وكثير من الفقهاء ي�صّرح باأّن لالإمام عزل الحاكم اإذا راأى في ذلك م�صلحًة؟ اإل اأّن هذا 

ٍة اإلى مفهوم الم�صلحة في فقه ال�صهيد الأّول،  الموقف المتطّور يك�صف عن نظرة خا�صّ

ف�صاًل عن اأّن بع�س الفقهاء، ك�صاحب الجواهر مثاًل يرى اأّن البحث في مثل هذه الأمور 

ل جدوى له، بحّجة اأّن الإمام عندما يظهر يعرف تكليفه وما يجب عليه القيام به!! بل 

يرى اأّن مثل هذه الأبحاث ت�صّربت اإلى الفقه الإمامّي من الفقه ال�صّني، وفقهاء ال�صّنة 

 
)2(

بحثوا في مثل هذه الأمور بهدف ت�صخيم اأحجام كتبهم، وطمعًا بجوائز ال�صالطين!

وتك�صف المقارنة بين هذين الت�صّورين عن التفاوت في النظرة بين المدر�صتين، بين 

مدر�صٍة منفتحِة الآفاق، ومدر�صٍة ترى اأّن مثل هذه الأبحاث نظرّية ل فائدة عملّية منها، 

لبعدها عن متناول يد الفقيه.

الق�صم الثالث: النظرية العامة لفقه الغيبة عند ال�صهيد 

اأو ي�صتنتج مّما تقّدم،  بعد هذا ال�صتعرا�س المتقّدم، هل يمكن للباحث اأن ين�صب 

اأّن ال�صهيد الأّول يوؤمن بالولية المطلقة للفقيه؛ اأي يرى اأّن من �صالحّيات الفقيه كونه 

)1( ال�صهيد الأّول، القواعد والفوائد، ج1، �س 406.

)2( محمد ح�صن النجفي، جواهر الكالم، ج40، �س 62 و 63.
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على )راأ�س ال�صلطة( واأّن كّل �صالحّيات الإمام تثبت له بو�صفه نائبًا عن الإمام؟ اأجاب 

ال�صهيد مثل  اإلى  ون�صبوا  ال�صوؤال،  بالإيجاب عن هذا  المعا�صرين،  الباحثين  عدد من 

هذا الراأي.

وبين يدي البحث في مثل هذه الن�صبة، واإ�صناد مثل هذا الراأي اإلى ال�صهيد، اأو نفيه 

عنه ل بّد من الإ�صارة اإلى وجود اّتفاق بين الفقهاء على اأ�صل نيابة الفقيه عن الإمام 

المع�صوم، اإل اأّنهم لم يّتفقوا على �صيغة واحدٍة لتبرير حدود هذه ال�صالحّيات و�صعته، 

اأو لتبرير ثبوتها للفقيه. وعلى الأقّل توجد روؤيتان في هذا المجال، فبع�س الفقهاء يرون 

يت�صّدى  التي  الأطر  في  المجتمع  اأمور  واإدارة  لل�صلطة،  الت�صّدي  في  الحّق  للفقيه  اأّن 

لها ال�صلطان العرفّي، وذلك في ال�صاأن ال�صيا�صّي والع�صكرّي والقت�صادّي، وفي المقابل 

يوجد تّيار اآخر يح�صر �صالحّيات الفقيه في حدود ما تدّل عليه الأدلة التي تعطي للفقيه 

الق�صاء  حدود  في  النيابة  تح�صر  الأدّلة  هذه  اأّن  ويَرْون  الإمام  عن  النيابة  في  الحّق 

وعلى  يرى  الثانية؛ حيث  النظرية  اأن�صار  مثاًل، من  الطو�صي  فال�صيخ  الحدود.  واإقامة 

خالف غيره من الفقهاء الذين ف�ّصروا مفهوم )ال�صلطان العادل( بالإمام اأو نائبه ول 

يرون م�صروعّية توّلي ال�صلطة لغيرهما، يرى هو اأّن مفهوم )ال�صلطان العادل( اأو�صع من 

الإمام ونائبه. ويرى  اأّن توّلي بع�س الأمور تحت ولية ال�صلطان العادل الآمر بالمعروف 

والناهي عن المنكر والذي يدير الأمور على ما ينبغي اأن ُتدار به جائٌز، ويقول: »توّلي 

االأمر من ِقَبل ال�شلطان العادل االآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الوا�شع لالأ�شياء 

ال�صيخ الطو�صي ل يمكن حمله  . ومثل هذا الكالم من 
)1(

موا�شعها جائز مرّغب فيه«

اأو الفقيه، بل هو ظاهٌر في الحديث عن غيره من  على الحديث عن الإمام المع�صوم 

الحّكام. واإذا انتقلنا من ع�صر ال�صيخ الطو�صي، اإلى ما يقارب ع�صرنا هذا، فاإّننا �صوف 

نرى اأّن ال�صيخ عبد الكريم الحائري اليزدي يوافق �صلفه في الراأي، حول الولية للفقيه، 

)1( ال�صيخ الطو�صي، النهاية، �س 356.
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فهو يرى اأّن الدولة �صرورة اجتماعّية، فيقول: »اإّن حفَظ بي�شة االإ�شالم ودفع المفا�شد 

عن اأهله وحفظ نفو�شهم واأعرا�شهم واأموالهم يتوّقف على وجود ذي �شوكة كان له 

يٌد على نوِع اأهِل �شقٍع يتمّكنون اأهل ذلك ال�شقع فى ظل حمايته ويتعّي�شون في فيء 

الغيبة ال �شبهة  اأع�شار  اأعني  االأع�شار  المذكور فى هذه  كفايته وريا�شته، والتوّقف 

اإلى الفقهاء  اإمكان القول باإيكال مثل هذه الولية  فيه«، ولكّنه بعد ذلك ي�صيف، عدم 

من الإمام المع�صوم؛ وذلك لأّن دور الفقهاء وحدود �صالحّياتهم يدور في فلك الق�صاء 

واإقامة الحدود، ول تّت�صع �صالحّياتهم الم�صتمّدة من النيابة عن الإمام اإلى ما هو اأو�صع 

من هذه الدائرة: »ما كان �شاأناً للفقيه الجامع لل�شرائط هو اإجراء الحدود واالإفتاء 

ر واأين ذلك من ت�شّدي حفظ ثغور الم�شلمين  والق�شاء والوالية على الُغّيب والُق�شّ

اأيدي  ورفع  حوزتهم  وحفظ  معا�شهم  اأمر  واإدارة  والكفرة  الف�شقة  اأيدي  تعّدي  عن 

.
)1(

الكفرة عن روؤو�شهم«

والمحّقق ال�صبزواري بدوره يوؤمن باأّن ال�صلطان العادل هو ال�صلطان ال�صرعّي، ولكّنه 

عليهم،  المحجور  اأمور  كت�صيير  الح�صبّية  والأمور  الق�صاء  �صاأن  يوّلي  اأن  عليه  اأّن  يرى 

البحراني،  يو�صف  ال�صيخ  اإلى  الإ�صارة  تمكن  التّيار  واأخيرًا �صمن هذا   .
)2(

الفقهاء اإلى 

�صاحب )الحدائق( الذي ي�صتخدم تعبير النيابة عن الإمام في و�صف الفقهاء، اإل اأّنه 

 .
)3(

يرى انح�صار �صالحّياتهم في حدود الفتوى والق�صاء

ع دائرة  �صالحّيات الفقيه اإلى حدوٍد  وفي مقابل هذه الروؤية توجد روؤيٌة اأخرى تو�صِّ

وا�صعٍة  للفقيه �صالحّيات  اأ�صحابها  يعطي  بحيث  النيابة(،  بـ )عموم  عنها  ر  يعبَّ اأو�صع 

ي�صتثنون منها بع�س الموارد مثل البدء بالجهاد، وكّل هذه ال�صالحّيات والمهام تكون 

على عهدة الفقيه بو�صفه نائبًا عن الإمام، واأبرز من تبّنى مثل هذه الروؤية في التراث 

)1( محمد علي الأراكي، المكا�صب المحرمة، �س 94.

)2( المحّقق ال�صبزواري، رو�صة الأنوار، �س 32 و 561.

)3( ال�صيخ يو�صف بحراني، الحدائق النا�صرة، ج12، �س 470.
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الأّول  ال�صهيد  اإلى  الروؤية  هذه  مثل  ن�صبت  وقد  الكركي.  المحّقق  هو  الإمامّي،  الفقهّي 

العاّمة  بالولية  يوؤمن  الأّول  ال�صهيد  اأّن  يرى  الذي  اآذري قمي  ال�صيخ  اإليه  ن�صبها  ومّمن 

للفقيه، ومن اأبرز الموؤ�ّصرات التي ي�صتند اإليها تعبيره عن الفقيه، بـ)النائب العاّم( عن 

.
)1(

الإمام المع�صوم

نقد ودراسة: تحفظات الشهيد علی بعض الموارد
والإ�صكالّية التي تواجه ا�صتفادة هذا الراأي من ال�صهيد الأّول، هو تحّفظ ال�صهيد على 

تدّخل الفقيه في بع�س الموارد التي ل ينبغي الحتياط اأو الترّدد في ت�صّدي الفقيه لها، 

بناًء على الولية والنيابة العاّمة، ولتو�صيح ال�صورة ل بّد من ا�صتعرا�س نماذج نذكرها 

في ما ياأتي:

النموذج الأّول

نائبه  اأو  الإمام  الزكاة، ق�صّية مطالبة  اللمعة في مبحث  كتاب  ال�صهيد في  يعالج 

الفقيه  طلب  فر�صّية  ويطرح  ذلك،  طلب  لو  ما  في  اإليه  الدفع  وجوب  فيرى  بها، 

لالإ�صارة  تعبير)قيل(  وي�صتخدم  يتحّفظ  تجده  الفر�صّية  وفي موقفه من هذه  اإّياها، 

اأّن ا�صتخدام هذا التعبير  اإلى راأي من يرى وجوب الدفع اإلى الفقيه، ومن المعروف 

يدّل  لم  اإن  القول،  هذا  م�صمون  تبّني  عدم  على  الأدنى  بالحّد  يدّل  الفقهاء  لغة  في 

اأو  بنف�شه  الطلب  مع  االإمام  اإلى  دفعها  »ويجب  كالمه:  ن�ّس  وهاك  ت�صعيفه،  على 

في حال  الفقيه  اإلى  الدفع  اأّن  في حال   هذا 
)2(

الغيبة«. في  والفقيه  قيل:  ب�شاعيه، 

المطالبة، ينبغي اأن يكون من الأمور الم�صّلمة عند من يوؤمن بنظرّية النيابة العاّمة، 

اإلى  ين�صب  من  ياأتي  التحّفظ  هذا  مع  اأّنه  الملفت  ومن  للفقيه.  المطلقة  الولية  اأو 

ال�صهيد الأّول القوَل بالولية المطلقة، ا�صتنادًا اإلى ا�صتخدامه تعبير »قيل« وعدم رّده 

)1( ال�صيخ اأحمد الآذري القمي، وليت فقيه از ديدگاه فقهاى ا�صالم )ولية الفقيه عند فقهاء الإ�صالم(، �س 271.

)2( ال�صهيد الأّول، اللمعة الدم�صقية، �س 54. 
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)1(

اإليه! م�صمونه  لإثبات  القول  هذا  ت�صعيف  عن  ب�صكوته  يكتفون  وكاأّنهم  م�صمونه، 

النموذج الثاني

يرى ال�صهيد ا�صتحباَب دفع الزكاة اإلى الفقيه ولو لم يطالب بها، والأمر عينه 

ي�صدق في حالة الإمام المع�صومQ، اإل اأّنه ل يبّرر الفتوى با�صتحباب الدفع 

اإلى الفقيه بدليل النيابة. ول ي�صتدّل باأّنه ما دام ت�صليم الزكاة اإلى الإمام المع�صوم 

بل  اأي�صًا،  م�صتحّبًا  الإمام(  )نائب  الفقيه  اإلى  الدفع  يكون  اأن  فينبغي  م�صتحّبًا، 

ي�صتند في تبريره لذلك الراأي اإلى خبرة الفقيه وُح�ْصن ت�صخي�صه لم�صارف الزكاة: 

»الدفع اإلى االإمامQ اأو الفقيه فهو اأف�شل عندنا... لمعرفته )اأي الفقيه( 

 وفي هذا المورد اأي�صًا ُيالحظ اأّن ال�صهيد َعَدَل عن ال�صتدلل بما 
)2(

بم�شرفها«.

ّل به غيره من الفقهاء الموؤمنين بالنيابة العاّمة، اإلى اأمٍر اآخر وهو الخبرة  كان ي�صتدِّ

بم�صارف الزكاة، وهذا يك�صف مخالفتهم في المبنى. فالعاّلمة الحّلي مثاًل، ول 

�صّك في توّفر كتب العاّلمة بين يدي ال�صهيد الأّول، يبدو اأّن عدوله عن فكرة النيابة 

اإلى غيرها، مق�صود وناتج عن موقٍف يتبّناه ولي�س عن غفلة، فهذا العالمة الحّلي 

له  فكان   ،Qاالإمام نائب  والأّنه  بمواقعها  اأعرف  الفقيه(  )اأي  »الأّنه  يقول: 

)3(

والية ما يتواّله«.

)1( مح�صن الأراكي، نظرية الحكم فى الإ�صالم، �س 172: بعد نقل هذه العبارة عن �صاحب الجواهر الواردة في: )الجواهر، ج15، 

�س421( والتي ينقلها بدوره عن ال�صهيد الأّول قوله:: »قيل وكذا يجب دفعها اإلى الفقيه فى الغيبة لو طلبها بنف�شه اأو وكيله؛ 

الأّنه نائب االإمام كال�شاعي بل اأقوى منه لنيابته عنه فى جميع ما كان لالإمام وال�شاعي اإّنما هو وكيل لالإمام Q فى 

عمٍل مخ�شو�س«، بعد هذا النقل يعلق موؤّلف كتاب »نظرية الحكم« قائاًل: »وعدم مناق�شة ال�شهيد بهذا اال�شتدالل يك�شف 

عن قبوله بالكبرى اأي كبرى نيابة الفقيه عن االإمام المع�شوم نيابة عامة فى جميع ما كان لالإمام Q«. هذا ولكن 

م�صافًا اإلى غرابة هذا ال�صتنتاج من العبارة المنقولة، يظهر بالتدقيق اأّن عبارة ال�صهيد الأول هي فقط قوله: »قيل والفقيه 

الثاني،  لل�صهيد  اللمعة  �صرح  من  الوكيل هي  نيابة  من  اأقوى  الفقيه  نيابة  كون  والحديث عن  العبارة  بقّية  واأما  الغيبة«،  فى 

وتعليل الأقوائّية من عبارة �صاحب الجواهر: »لنيابته عنه فى جميع ما كان لالإمام«. وبالتالي فعبارة ال�صهيد الأّول هي عبارة 

مخت�صرة لي�س فيها �صوى الإ�صارة اإلى قول ل ُيعلم هل يتبّناه الناقل اأم ل.

)2( ال�صهيد الأّول، البيان، �س 323.

)3( العالمة الحلي، نهاية الإحكام، ج2، �س 417؛ وانظر: تذكرة الفقهاء، ج5، �س 402، حيث يقول: »الأّنهم اأب�شر بمواقعها والأنهم 

.»Q نّواب االإمام
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النموذج الثالث:

في اإقامة �صالة الجمعة، يرى ال�صهيد الأّول اأّن اإقامتها من �صوؤون الفقيه و�صالحّياته 

في ع�صر الغيبة؛ ولكن ي�صتند في هذه الفتوى اإلى دليل النيابة عن الإمام في جميع مهاّمه 

الثاني،  وال�صهيد  الكركي  فالمحّقق  الكركّي؟  المحّقق  عند  نالحظ  كما  و�صالحّياته، 

ي�صتندان في مثل هذه الموارد اإلى فكرة النيابة العاّمة عن الإمام، فها هو ال�صهيد الثاني 

يقول: »اإّن الفقيه ال�شرعّي من�شوٌب من قبل االإمام عموماً لقول ال�شادق فى مقبول 

يتحّدث  بدوره  الكركّي  والمحّقق   
)1(

عليكم حاكماً« قد جعلته  فاإّني  بن حنظلة:  عمر 

الفقيُه من�شوٌب للحكم  للفقهاء، ويقول: »ال يقال:  الإمام  العاّم من قبل  التعيين  عن 

واالإفتاء، وال�شالُة خارٌج عنها...؛ الأّن الفقيه من�شوٌب من قبلهم R حاكماً كما 

)2(

نطقت به االأخبار«.

دليلين  اإلى  الجمعة،  �صالة  الفقهاء  اإقامة  لتبرير  ي�صتند  الأّول  ال�صهيد  ولكّن  هذا 

اآخرين، اأحدهما دليل الأولوّية، وهو اأّن من الثابت اأّن للفقهاء الحّق في الت�صّدي لما هو 

اأهّم من اإقامة �صالة الجمعة واإمامتها، فال �صّك في جواز ت�صّديهم لها: »الأّن الفقهاء 

 
)3(

حال الغيبة يبا�شرون ما هو اأعظم من ذلك باالإذن كالحكم واالإفتاء فهذا اأولى«.

اإذًا عدل ال�صهيد الأّول عن ال�صتناد اإلى مفهوم )النيابة العاّمة( اإلى دليل الأولوّية، ومن 

اإليها؛  اأو لي�س بحاجة  الأولوّية،  اإلى فكرة  العاّمة ل ي�صتند  بالنيابة  يوؤمن  اأّن من  البّين 

الأّول على )النيابة  ال�صهيد  نّدعي ظهور مثل هذا ال�صتدلل في تحّفظ  وبالتالي نحن 

الفقيه  لّما كانت ولية  ال�صتدلل هو:  لأّن مفاد هذا  المطلقة(؛ وذلك  والولية  العاّمة 

ة التي دّلت على جواز ممار�صته لبع�س ال�صالحّيات،  و�صلطته مح�صورة بالأدّلة الخا�صّ

ولما كانت هذه الأمور اأقلَّ خطرًا واأهمّية من اإقامة �صالة الجمعة، يثبت بالأولوّية جواز 

)1( ال�صهيد الثاني،  رو�س الجنان، �س 290.

)2( المحّقق الكركي، جامع المقا�صد، ج2، �س 375.

)3( ال�صهيد الأّول، الذكرى، ج4، �س 104.
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ال�صهيد هو عدم  اإليه  ي�صتند  الذي  الثاني  والدليل  اأهمية.  اأقّل  لما هو  الفقهاء  ت�صّدي 

وجوب )ال�صتئذان( من الإمام المع�صوم Q في ع�صر الغيبة، وذلك لأّن ا�صتئذان 

الإمام واجٌب في حال ح�صوره، واأّما في حال الغيبة وعدم اإمكان ال�صتئذان فال يجب، 

اإقامة  التي ل تفيد ح�صر  الآيات والروايات  اإطالقات  اإلى  وفي مثل هذه الحالة يرجع 

.
)1(

�صالة الجمعة و�صّحتها في حال القدرة على ال�صتئذان

من  بالقبول  واأجدر  اأولى  الثاني  الدليل  هذا  اأّن  ال�صهيد  يرى  للدليلين  تقويمه  وفي 

اأمٍر فاإّن هذا الدليل )الثاني(، يك�صف  اأي�صًا، ومهما يكن من  الأّول، رغم �صّحة الأّول 

عن اعتقاد ال�صهيد الأّول بعدم ثبوت الإذن العاّم في ممار�صة جميع �صالحّيات الإمام، 

بع�س  ممار�صة  الإذن،  عموم  ثبوت  عدم  من  الرغم  وعلى  للفقيه  يجوز  ذلك  مع  ولكن 

المهاّم التي هي اأقّل اأهمية مّما ثبت فيه الإذن. وما يدعو اإلى الأ�صف، اأّن بع�س الباحثين 

يريدون من جميع الفقهاء العتقاد بـ)الولية العاّمة(؛ ولذلك ا�صتندوا اإلى هذا المورد 

 
)2(

اأي�صًا لين�صبوا اإلى ال�صهيد القول بها!

ل �صّك في اأّن ال�صهيد يمّيز بين مفهومين هما: )النائب العاّم( في مقابل )النائب 

الخا�ّس(، فالفقيه )نائب عاّم( عن الإمام في ممار�صة بع�س المهام التي يت�صّدى لها 

الإمام في حال ح�صوره، ولكّن ال�صوؤال هو: النيابة الثابتة للفقيه هي نيابٌة عاّمة اأي�صًا؛ 

له؟  �صمولها  عدم  على  الدليل  دّل  ما  عند  وتقف  الإمام  ولية  حدود  اإلى  تّت�صع  بحيث 

الحدود  واإقامة  والفتوى  الق�صاء  في  الإمام  عن  العاّم(  )النائب  الفقيه  ينوب  هل  اأي 

فح�صب؟ اأم تت�صع �صالحّياته اإلى ما هو اأو�صع من ذلك الإطار واأ�صمل؟ والموؤ�صف هو اأّن 

بع�س الباحثين والكّتاب خلطوا بين المفهومين الأخيرين؛ اأي مفهومي: )النائب العاّم( 

و)النيابة العاّمة(، وا�صتندوا لإثبات اعتقاد ال�صهيد الأّول اأو غيره من الفقهاء بـ)النيابة 

اأّما مع عدمه في�شقط اعتباره ويبقى عموم القراآن واالأخبار خالياً عن  اإّنما يعتبر مع امكانه  )1( الم�صدر نف�صه: »اإّن االذن 

المعار�س«.

)2( ال�صيخ م�صطفى وهبي العاملي، اتفاق الكلمة بين علماء الأمة على ولية الفقيه العاّمة، �س 122.
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ال�صهيد  يرى  مثاًل  الفقهاء،  و�صف  في  العام(  )النائب  تعبير  ا�صتخدامه  اإلى  العاّمة( 

ًا، اإقامة الحدود والتعزير: »والحدود  جواز توّلي الفقيه الذي هو نائب عاّم ولي�س خا�صّ

للفقيه  الغيبة  حال  فى  فيجوز  عموماً  ولو  نائبه  اأو   Q االإمام  اإلى  والتعزيرات 

 فمثل هذه العبارة تدّل على قبول �صاحبها باأّن الفقيه نائب عاّم عن الإمام، 
)1(

اإقامتها«

مثل  تدّل  اأخرى:  وبعبارة  �صعوبات،  دونه  اآخر  اأمر  النيابة(  على )عموم  دللتها  ولكّن 

هذه العبارة على قبول النيابة العاّمة في الجملة، واأما دللتها على قبول النيابة بالجملة 

يحتاج اإلى نقا�س.

ويميل بع�س الذين عالجوا كالم ال�صهيد الأول، اإلى ن�صبة تو�صعة حدود �صلطة الفقيه 

في  غيره  اأو  المورد  هذا  في  كالمه  ظهور  ُفِر�س  لو  حّتى  اأّنه  والحال  النيابة،  وتعميم 

هذا المعنى المن�صوب اإليه، اإّل اأّنه ل يمكن اإغفال قرائن وعبارات تدّل على غير ذلك، 

وت�صِرف مراده اإلى معنى مختلٍف عّما ُيّدعى له. والمثير للعجب ا�صتناد بع�س الباحثين 

اإلى فكرة النيابة العاّمة الم�صار اإليها اأعاله، لإثبات عموم النيابة و�صعة دائرة حدودها، 

لت�صّم بين ثناياها النيابة عن الإمام في اإدارة اأمور المجتمع على ال�صعيد الجتماعّية 

وال�صيا�صّية والقت�صادّية وغيرها. ووجه الغرابة هو دعوى �صراحِة ال�صهيد في تبّني مثل 

 
)2(

هذا الموقف!

نقد ودراسة: تبعيض االستئذان من الفقيه
في  بال�صتئذان  العاّمة  تكليف  وبين  العاّمة  بالنيابة  القول  بين  قهرّي  تالزم  يوجد 

الم�صائل ذات الطابع الجتماعّي وال�صيا�صّي، قبل اأن يقِدم اأحدهم على عمل؛ وبعبارة 

اأخرى: الفقيه الذي يرى ثبوت الولية العاّمة للفقهاء في ع�صر الغيبة، ل بّد من اأن يفتي 

)1( ال�صهيد الأول، الدرو�س، ج2، �س 47.

)2( مح�صن الأراكي، نظرية  الحكم فى الإ�صالم، �س 172: »يبدو للمتاأمل من عبائر ال�شهيد، ذهابه اإلى ثبوت الوالية العامة 

للفقيه من خالل ما يظهر من اآرائه... خا�شة ت�شريحه بكون الفقيه »نائباً عاماً لالإمام« لقوله والحدود والتعزيرات اإلى 

الإمام ونائبه ولو عمومًا«.
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لعاّمة النا�س بوجوب ال�صتئذان من الفقيه في كّل اأمر كان يجب عليهم ال�صتئذان من 

الإمام فيه، في ع�صر ح�صوره، وذلك كّله تحت عنوان مفهوم النيابة عن الإمام.

اآخر، ففي  اإلى  فاآراوؤه تختلف من مورد  العاّمة،  بالنيابة  يوؤمن  الذي ل  الفقيه  واأّما 

حالت  وفي  الحدود،  حالة  في  كما  الفقيه،  من  ال�صتئذان  وجوب  يرى  الموارد  بع�س 

اأخرى يفتي تبعًا لإطالق اأدّلة بع�س التكاليف والواجبات، بجواز اإقدام عاّمة المكّلفين 

على الت�صّدي لهذه الواجبات، وفي مجموعة ثالثة من الموارد يرى وجوب تعطيل بع�س 

التكاليف اإذا كان دليلها الخا�ّس يدّل على توّقف اأدائها على اإذن الإمام، وبالتالي ل بّد 

من تعطيلها في حالة غياِب الإمام وتعّذِر تح�صيل الإذن منه، وذلك كما في حالة الجهاد 

الموارد مرهوٌن بالدليل الخا�ّس الذي يدّل  البتدائّي. والموقف في كّل مورٍد من هذه 

على وجوبها المطلق، اأو تقييدها باإذن الإمام اأو تقييدها باإذن الفقيه الجامع لل�صرائط. 

وهذا الختالف الموردّي والترّدد ُيالَحظ وجوده عند ال�صهيد الأّول، ما يك�صف عن عدم 

اعتقاده بالنيابة العاّمة للفقيه. فهو يرى اأّن الق�صاء والحدود من الأمور التي تدخل في 

�صالحّية الإمام بالدرجة الأولى وبعده في دائرة �صالحّيات نائبه ولو كان نائبًا عاّمًا، 

ولكّنه في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقّيد يَد الفقيه، عندما ي�صل الأمر 

اإلى الجرح والقتل، ويرهن القيام بذلك باإذن الإمام، ول يرى كفاية اإذن النائب العاّم؛ 

اأي الفقيه:»اأّما الجرح والقتل، فاالأقرب تفوي�شهما اإلى االإمام... والحدود والتعزيرات 

. ومن المثير للعجب، اأّنه 
)1(

اإلى االإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز حال الغيبة للفقيه«

في كتاب اآخر من كتبه، ل يقّيد جواَز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باإذن الإمام 

دوا الأمر والنهي  ح فتوى الفقهاء الذين لم يقيِّ معلِّال ذلك بعموم الأدّلة. وهو بالتالي يرجِّ

بالإذن، ومن هوؤلء الفقهاء: ال�صّيد المرت�صى، وال�صيخ الطو�صي في التبيان، واأبو ال�صالح 

. وقد ا�صتند هوؤلء جميعًا اإلى اأدّلِة 
)2(

الحلبي في الكافي، والعالمة الحّلي في المختلف

)1( ال�صهيد الأول، الدرو�س، ج2، �س 47.

)2( ال�صهيد الأّول، غاية المراد، ج1، �س 509.
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ر ال�صيخ النجفي: »وفي جوازه لنائب الغيبة ـ مع فر�س ح�شول  عموم الولية، كما يعبِّ

 � R شرائطه اأجمع التي منها اأمن ال�شرر والفتنة والف�شاد  لعموم واليته عنهم�

 واأّما ال�صهيد فاإّنه لم يبِن فتواه على عموم النيابة اأو الولية المطلقة.
)1(

قوٌة..«.

اإذا  ومن الفتاوى الغريبة لل�صهيد في هذا المجال، تعليقه جواَز مواجهة الظالمين 

ترّتب عليها خطٌر على اإذن الإمام، ولّما لم يعطف النائب العاّم عليه، فُي�صتفاد من كالمه 

عدم الكتفاء باإذن الفقيه، ويترّتب على ذلك عدم تاأييده للحركات الثورّية التي ترتِّب 

ال�صرر على الثّوار، حّتى لو اندرجت هذه الحركات تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي 

ع دون اإذن الإمام. وي�صتعر�س في  عن المنكر، وبالتالي فهي كالجهاد البتدائي، ل ُت�صرَّ

كتاب القواعد، اأدّلَة القائلين بالجواز، وينتقدها، قائاًل: 

»لو اأّدى االإنكار اإلى قتل المنِكر، ُحُرم ارتكابه؛ لما �شلف. وجّوزه كثيٌر من العاّمة، 

ُقِتلوا ب�صبب  لقوله تعالى: »وكاأيِّن ِمْن نِبّي قاَتل معه ربِّّيون كثير.«.. مدحهم باأّنهم 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا م�صّلم اإذا كان على وجه الجهاد. 

قالوا: ُقِتل يحيى بن زكريا Q لنهيه عن تزويج الربيبة؛ قلنا: وظيفة الأنبياء غير 

وظائفنا.

قالوا: قال ر�صول اهلل P: »اأف�شل الجهاد كلمة حّق عند �شلطاٍن جائٍر« وفي هذا 

من  الفروع،  اأو  الأ�صول  في  ن�ّس  اأهي  الكلمات  بين  يفّرق  ولم  بالقتل،  لنف�صه  تعري�س 

الكبائر اأم ال�صغائر؟ قلنا: محموٌل على الإمام، اأو نائبه اأو باإذنه، اأو على من ل يظّن 

القتل.

التابعين في قتال الحّجاج، لإزالة ظلمه  قالوا خرج مع ابن الأ�صعث جمع عظيم من 

وظلم الخليفة عبد الملك، ولم ينكر ذلك عليهم اأحد من العلماء. قلنا: لم يكونوا كّل الأّمة. 

يكون خروجهم  اأن  اأو جاز  المنكر.  ورفع  التاأثير  بل جّوزوا  بالقتل،  اأّنهم ظّنوا  ول علمنا 

)1( محمد ح�صن النجفى، جواهر الكالم، ج21، �س 385.
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.
)1(
Q Q، وغيره من بني علّي  اإمام واجب الطاعة، كخروج زيد بن علّي  باإذن 

وعلى عك�س الحركات الثورّية ومحاولت الخروج على الحاكم التي ل يقّرها ال�صهيد 

دون اإذن الإمام، يرى اأّن بع�س الت�صّرفات التي تتوّقف على الإذن في زمن الح�صور، ل 

تحتاج اإلى اإذن في زمن الغيبة، بل يرى جوازها مطلقًا دون الحاجة اإلى اإذن الفقيه، 

مع ت�صريحه بالحاجة اإلى الإذن من الإمام فيها في زمن ح�صوره. مثاًل في الأرا�صي 

المفتوحة عنوًة، ل يجيز ال�صهيد اأّي ت�صّرٍف فيها دون اإذن الإمام في ع�صر الح�صور، 

اأنحاء الت�صّرف. واأّما في ع�صر الغيبة، فالت�صّرف  ل ببيع ول وقف ول غير ذلك من 

فيها جائٌز ونافٌذ: »وال يجوز الت�شّرف فى المفتوحة عنوًة اإال باإذن االإمام Q �شواء 

 وينطبق هذا الموقف 
)2(

كان بالوقف اأو بالبيع اأو غيرهما، نعم فى الغيبة ينفذ ذلك.«.

على الأنفال اأي�صًا؛ حيث يجوز الت�صّرف فيها في زمن الغيبة مطلقًا، مع توّقفه في زمن 

.
)3(

الح�صور على اإذن الإمام

والكالم عينه يقال على اإحياء الموات، فال يجوز تمّلكها بالإحياء في زمن الح�صور 

اإل باإذن الإمام، بينما ي�صّح ذلك في زمن الغيبة دون حاجٍة اإلى اإذن من اأحٍد: »ويتملّكه 

)4(

من اأحياه مع غيبة االإمام، واإال افتقر اإلى اإذنه«.

نقد ودراسة: خصوصية القضاء عند الشهيد
اأو�صع بكثير واأقّل تحّفظًا مّما  عالج ال�صهيد مباحث الق�صاء وما يرتبط به، بنظرة 

يالحظ عند غيره من الفقهاء، ما دعا بع�س الباحثين في فكره وتراثه، اإلى العتقاد 

اإّن »الق�شاء  اأو المطلقة. وقد نقلنا عنه �صابقًا قوله:  باأّنه من القائلين بالولية العاّمة 

واليٌة على الم�شالح العاّمة«، ولّما كان الفقيه من وجهة نظره من�صوبًا للق�صاء، ل بّد 

)1( ال�صهيد الأّول،  القواعد والفوائد، ج2، �س 206.

)2( ال�صهيد الأول، الدرو�س، ج2، �س 41.

)3( ال�صهيد الأّول، البيان، �س 352؛ وانظر: الدرو�س، ج1، �س 262.

)4( ال�صهيد الأول، اللمعة الدم�صقية، �س 352؛ وانظر: الدرو�س، ج1، �س262.
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من اأن يكون له وليٌة ّما على ميدان الم�صالح العاّمة. وبما اأّن اإدارة البالد وتدبير اأمور 

الدولة من الم�صالح العاّمة؛ اإذًا ل بّد من اأن تكون مثل هذه الأمور داخلًة �صمن نطاق 

.
)1(

ولية الفقيه و�صلطته

ل �صّك في اأّن )الق�صاء( �صاأن من �صوؤون الولية، ول يمكن ح�صر الولية في دائرة 

الق�صاء، وال�صهيد نف�صه ملتفٌت دون ريٍب اإلى هذه النكتة، فهو ي�صير بعبارٍة �صريحٍة اإلى 

ف�صل  واأّن  الإمامة،  �صوؤون  من  المال  بيت  اأمور  وتدبير  كالجهاد  الت�صّرفات  بع�س  اأّن 

 وبناء على التمييز بين ال�صاأنين، اأعني �صاأن الإمامة 
)2(

الخ�صومات من �صوؤون الق�صاء.

و�صاأن الق�صاء، ل يمكن ن�صبة تبّني الولية المطلقة اإلى كّل فقيٍه يرى الوليَة على الق�صاء 

للفقيه، بحيث نن�صب اإليه اإعطاءه �صالحّية  قيادة الجيو�س والفتوحات، اأو اأن نن�صب اإليه 

تجويزه له )للفقيه( �صالحّية الت�صّرف في بيت المال.

ولية  اأّن  هو  العاّمة(  الم�صالح  في  )الحكم  تعبير  من  ال�صهيد  اإليه  يرمي  ما  اإّن 

القا�صي ل تنح�صر في حّل النزاعات والنظر في الدعاوى، بل تتجاوز ذلك اإلى ال�صلطة 

على اأموال الأيتام، اأو الحكم بثبوت الهالل وبدايات ال�صهور القمرّية. ولأجل الدللة على 

تو�صعة مفهوم الق�صاء ا�صتخدم تعبيرًا عاّمًا، ولكن ل ينبغي اأن يدعونا ذلك اإلى الحكم 

بالت�صاوي في المعنى بين هذا التعبير العاّم وبين مفهوم )اإمام( اأو )قائد(. ومن هنا 

ب�صيء من  الم�صوب  تعبيره  ي�صتخدموا  لم  ال�صهيد،  بعد  اأتوا  الذين  الفقهاء  اأّن  نالحظ 

الت�صامح، حذرًا من هذا اللب�س الذي يوجبه ذلك التعبير، �صواء كان هوؤلء الفقهاء يرون 

ب�صكل  القواعد، حّدد  كتاب  في  ال�صهيد  اأّن  هو  والملفت  يرونها.  ل  اأم  المطلقة  الولية 

كامل الموارد التي يرى جواز ت�صّرف الفقيه فيها، و�صردها دون اأن يذكر بينها بع�س 

الت�صّرفات التي تقع خارج دائرة الق�صاء، كبع�س التدبيرات القت�صادّية اأو الجتماعّية 

التي هي من مقت�صيات الولية المطلقة ولوازمها التي ي�صعب اأن تنفّك عنها؛ واكتفى بل 

)1( انظر: مالك م�صطفى وهبي العاملي، اتفاق الكلمة بين علماء الأمة على ولية الفقيه العامة، �س 122.

)2( ال�صهيد الأّول، القواعد والفوائد، ج1، �س 214.
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رّبما يمكن القول اإّنه ح�صر ولم يتجاوز حدود ال�صالحّيات التي ُتمَنح للقا�صي في الفقه 

الإ�صالمّي: »في �شبط ما يحتاج اإليه الحاكم: كل ق�شّية وقع التنازع فيها بين اثنين 

ف�شاعداً فى اإثبات �شيء الأحدهم اأو نفيه اأو كيفّيته، وكل اأمٍر فيه اختالف بين العلماء 

كثبوت ال�شفعه مع الكثرة، اأو احتيج فيه اإلى التقويم كاالأر�س وتقدير النفقات، اأو اإلى 

.
)1(

�شرب المدة كاالإيالء، اأو اإلى االألفاظ كاللعان والق�شا�س والحدود«

نقد ودراسة: حدود رأي الشهيد
جرت في العقدين الأخيرين محاولت حثيثة بين كّتاب الجمهورّية الإ�صالمّية لإدخال 

ا�صم ال�صهيد الأّول في  عداد الفقهاء المنّظرين لفكرة )الدولة في ع�صر الغيبة(، اأو 

للقول اإّنه من رّواد هذا الطرح. ول يخفى اأّن البيئة الفكرّية التي ا�صتجّدت بعد الثورة 

تركت اأثرها على بع�س الأعمال العلمّية، ب�صكل واٍع اأو غير واٍع. مثاًل طبعت )موؤ�ّص�صة 

الدرا�صات الإ�صالمّية( )بنياد پژوهشهای ا�صالمى( التابعة لإدارة الم�صهد الر�صوّي، 

كتاب )الدرو�س( لل�صهيد الأّول، طبعًة محّققًة، وفي مقّدمة الكتاب عالج كاتب المقّدمة 

فراأى  ال�صهادة،  مرتبة  ونيله  بالإعدام،  ال�صهيد  على  الحكم  اإلى  دعت  التي  الأ�صباب 

م اأّن اأحَد اأهّم الأ�صباب هو اعتقاد ال�صهيد بولية الفقيه وفكرة الدولة الإ�صالمّية،  المقدِّ

واحتمل كاتب المقّدمة اأّن ال�صهيد هو اأّول من ا�صتخدم تعبير )نائب الإمام( لالإ�صارة 

.
)2(

اإلى الفقيه

هذا ولكّن هذا التحليل يفتقر اإلى الدّقة العلمّية؛ وذلك لأّن ال�صهيد لم يتجاوز الحدود 

اأّن هذا  كما  للفقيه،  الولية  اإعطاء  م�صتوى  على  الفقهاء،  من  غيره  �صمنها  التي جال 

الفقهاء  لغيره من  ي�صّبب  يكن  لم  الحدود  و�صالحّياته �صمن هذه  الفقيه  الموقف من 

الموافقين له م�صكلًة مع الأنظمة الحاكمة. فهذا هو الفقه الإمامّي مليء بالحديث عن 

)1( الم�صدر نف�صه، ج1، �س 405؛ الفا�صل المقداد، ن�صد القواعد الفقهية، �س 491.

)2( ال�صهيد الأّول، الدرو�س، ج1، �س 65.
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�صالحّية الفقهاء �صمن دائرة الق�صاء وف�صل النزاعات، بل واإجراء الحدود وقد قّيدوا 

ذلك بقولهم: »مع االأمن«. فهل كان ال�صهيد اأو النظام الحاكم المعا�صر ا�صتثناًء بحيث 

اأّدى ذلك اإلى الت�صارب بين الطرفين؟ ل يبدو اأّن اأحدًا من الباحثين ا�صتطاع اإثبات مثل 

اأّن تعبير »نائب االإمام« وما �صابهه، هو تعبير متداول  اإلى ذلك  هذا ال�صتثناء. اأ�صف 

في الفقه الإمامّي قبل ال�صهيد. فالعاّلمة الحّلي ي�صتخدم التعبير  عينه، ومن محا�صن 

ال�صدف والّتفاقات اأّنه يعطي الفقيَه جميع �صالحّيات الإمام: »ولو تعّذر االإمام فاالأولى 

�شرفها اإلى الفقيه الماأمون وكذا حال الغيبة؛ الأّنه نائب االإمام Q فكان له والية 

. بل نجد هذا التعبير في التراث الفقهي لبن اإدري�س الحّلي وهو متقّدم على 
)1(

ما يتواله«

العاّلمة ب�صنوات، في بحٍث له حول حدود �صالحّيات الفقيه، بعنوان: »�شروط النائب 

. واإلى هذين الفقيهين ي�صاف اأي�صًا الفقيه ال�صابق على ابن اإدري�س وهو 
)2(

عن االإمام«

)3(

اأبو ال�صالح الحلبّي الذي يقول: »فهو نائٌب عن ولي االأمر فى الحكم«

يرى  اأن  دون  الأّول،  لل�صهيد  ذهنه  في  ر�صمها  �صورة  يقّدم  اآخر  لكاتب  قراأت  وقد 

اأّن  اإلى  فيها  يخل�س  لالإثبات،  الكافية  والم�صتندات  الأدّلة  تقديم  اإلى  م�صطرًا  نف�صه 

كتاَب )اللمعة( هو )برنامج عمل حكومي(، وال�صهيد بو�صفه من القائلين بجواز تدّخل 

الفقهاء في �صوؤون الدول والحكومات بما في ذلك )الجهاد(! يكون اأّول الفقهاء الذين 

في  الم�صارك  موقع  من  الفقهاء  موقع  نقل  الإمامّي،   الفقه  في  جديدًا  عهدًا  افتتحوا 

الحكم اإلى موقع النائب عن الإمام فيه. وليت مثل هوؤلء الباحثين والكّتاب قّدموا لنا 

تقريرًا وافيًا يك�صف عن الخ�صائ�س الموجودة في »اللمعة« وغير الموجودة في الكتب 

الفقهّية ال�صابقة عليها، في مجال فقه الدولة وال�صلطة؛ لنعلم ما هو المعيار الذي دعاهم 

اأّن  اإلى ت�صنيف ال�صهيد في لئحة الفقهاء الموؤ�ّص�صين لفقه الدولة! ويرى هذا الكاتب 

)1( العالمة الحلي، نهاية الإحكام، ج2، �س 417.

)2( ابن اإدري�س، ال�صرائر، ج3، �س 357.

)3( اأبو ال�صالح الحلبي، الكافي، �س 421.
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الخا�صة(  )الولية  بين  مّيز  عندما  الإمامّي  الفقه  في  جديدًا  بابًا  وفتح  اأبدع  ال�صهيد 

و)الولية العادية(؛ فالفقيه هو )النائب الخا�ّس( لالإمام، ويثبت له في غياب الإمام، 

كل ما كان ثابتًا للنائب الخا�س في زمن ح�صور الإمام. وكتاب اللمعة الدم�صقية الذي 

الفقه  تاريخ  في  افتتح  قد  للفقيه،  الثابتة  ة(  الخا�صّ )الولية  نظرّية  اأ�صا�س  على  ن  دوِّ

الإمامي ف�صاًل جديدًا، وكان هذا الكتاب بحّق اأّول د�صتور للدولة الم�صروعة في ع�صر 

.
)1(
Rالغيبة، في فقه اأهل البيت

وبالعودة اإلى ال�صيخ اآذري قمي، فقد نقلنا عنه اأّنه ين�صب اإلى ال�صهيد الأول العتقاد 

بالولية العاّمة للفقيه. وتعليقًا على تلك الإ�صارة نقول هنا اإّن ال�صواهد التي اأ�صرنا اإليها 

في هذه الدرا�صة تك�صف عن عدم �صّحة هذه الن�صبة، وعلى افترا�س �صّحة الن�صبة ودللة 

بع�س عبارات ال�صهيد على هذا المعنى، اإل اأّنها ل ت�صلم من عبارات معار�صٍة تدّل على 

معنى معاك�س، يعيقنا ويحول بيننا وبين مثل هذا ال�صتنتاج. وحّبذا لو اأّن هوؤلء الكّتاب 

اأ�صاروا اإلى تعبير )ال�صلطان ذي ال�صوكة( الذي يترّدد في فقه ال�صهيد الأّول، في �صياق 

علمًا  الجائرين،  من  كانوا  لو  حّتى  ال�صالطين؛  هوؤلء  مثل  ت�صّرفات  نفوذ  عن  حديثه 

اأكثر من غيره من الفقهاء. فهو مثاًل يرى نفوذ المعاهدات التي  اأّنه يهتّم بهذا الأمر 

يعقدها )ذو ال�صوكة( مع )اأهل الكتاب(، ويرى اأّنه ل بّد من وجود مثل هذه المعاهدات 

والتفاقّيات في ع�صر الغيبة، كما ينبغي اأن توجد في الع�صور ال�صابقة، واإذا اقت�صتها 

)اأي ن�شارى  اإقرارهم  الغيبة يجب  »وفي زمن  احترامها:  بّد من  الحاجة ووجدت ل 

روا فى االإ�شالم( على ما اأقّرهم عليه ذو ال�شوكة من الم�شلمين  تغلب مع اأّنهم تن�شّ

الكتاب  اأهل  اأمن  الحفاظ على  الكالم وجوب  الفقهاء من هذا  . وقد فهم 
)2(

كغيرهم«

الذّمة،  عن  الخروج  يوجب  ما  فعلوا  فاإن  هذا  »فعلى  بتعهداتهم:  يفوا  لم  ولو  حّتى 

اإماميه« )موقع الولية في الفقه ال�صيا�صي الإمامي(،  )1( محمد كريمى زنجاني ا�صل، مقالة »جايگاه واليت در فقه �شيا�شى 

)گنجينه�صهاب، ج3، �س 268(.

)2( ال�صهيد الأّول، الدرو�س، ج2، �س 35.
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اأّن كونهم تحت حكم الم�شلم الجائر  فال يجوز قتلهم وال ا�شترقاقهم... والحا�شل 

  
)1(

و�شدورهم على مقت�شى ر�شاه في معنى االأمان لهم، فال يجوز التعّر�س لهم...«

ولأجل هذه التو�صعة في فتوى ال�صهيد، الذي ل يوافقه �صاحب الجواهر عليه، رّده بقوله: 

.
)2(

»كما ترى«

)1( الميرزا القمي، جامع ال�صتات، ج1، �س 410.

)2( محمد ح�صن النجفي، جواهر الكالم، ج21، �س 276.
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الفكر  لنقاط  الإ�صتوفاء  خاللها  من  اأريد  اأكبر،  خطة  من  جزء  البحث  هذا  يعتبر 

وفوا�صله، لحركاته و�صكناته، لي�س اأن اأختمه نهائًيا، ولكن لأمار�س �صرط التحرير للفكر 

الأ�صير في اإتجاه واحد، ل في اإتجاهات عدة. ومن هذه الممار�صات تبيان موقف فقهاء 

الإمامية من المواطنة، وتحديًدا موقف ال�صهيدين.

وحاولت �صغط هذا البحث �صمن العناوين الآتية: 

مدخل �صوؤالي، واإطار البحث.

المواطنة والفقهاء: �صرورة العمل على نظرية فقهية معا�صرة. 

مفهوم »المواطنة« في بحثنا.

مواطنة »ال�صهيدين« والدعوة لالإنتماء والتعاي�س. 

الإمامية والعمالة، مقالة ممّلة.

ال�صهيد الثاني وقبول الآخر. 

الإمامية و »االأر�شيف« و»النبذ« و »الهّم الوطني«.

في حركة هذه العناوين تدور ورقتي ومقاربتي. 

مدخل سؤالي وإطار البحث: 
ما هي عالقة فقهاء الإمامية اللبنانيين بالوطن؟ هل هي عالقة عر�صية وزائلة،اأم 

اإلى الوطن  اللبناني ينتمي  ال�صيعي الإمامي  اأن  اآخر: هل  اأنها جوهرية ودائمة، وبلفظ 

)*( اأ�صتاذ الفل�صفة وعلم الكالم في الجامعة اللبنانية.

 د. خ�صر نبها )*(

المواطنة عند الشهيدين
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اإنتماًء حقيقيًا،اأم اأّن �صفة المواطنة غائبة عنه وبعيدة المنال؟ 

وبالحرى، هل اأّن المواطنة والإنتماء للوطن هو �صعور را�صخ عند ال�صيعة الإمامية اأم 

اأّنه �صعور على َدَخن، يتجاوز الوطن اإلى اأوطان اأخرى؟ 

اإلى )حب الوطن(  القدامى ما ي�صير  الإمامية  اأكثر: هل نجد عند فقهاء  ونت�صاءل 

ومقالتهم  العمالنية  �صيرهم  في  لذلك  اأثر  ل  اأّنه  اأم  عنه(؟  و)الدفاع  به(،  )والتعلٌق 

بل  وت�صريد.  ا�صطهاد  من  الفقهاء  هوؤلء  اأ�صاب  ما  نف�ّصر  بماذا  ترى،  ويا  الفكرية؟ 

»الخيانة«  و  »العمالة«  نتيجة  الحاكمة؟ فهل هو  ال�صلطات  يد  وا�صت�صهاد على  من قتل 

لأوطانهم، لأ�صباب وعوامل اأكثر تعقيدًا وخطورة؟ 

الموؤ�ص�س  بالفقيه  مبتدئًا  الم�صغوط هذا،  بحثي  في  اأبّينه  اأن  اأحاول  �صوف  ما  هذا 

 ،« االأول  »بال�شهيد  والم�صهور  م(   1382 هـ/  الجزيني )ت784  مّكي  بن  ال�صهيد محمد 

ومنتهياً  بالفقيه الوحدوي عنيت به زين الدين بن علي الجباعي )ت965 ه /1558 

م(، واالأكثر �شهرة بـ »ال�شهيد الثاني«. وهذه المحاولة ت�صتغرق ما يقرب من قرنين من 

الزمن، اإذ تبداأ من اأواخر القرن الثامن الهجري، وتنتهي اأواخر القرن العا�صر الهجري، 

با�صت�صهاد ال�صهيد الثاني خارج وطنه واأر�صه. 

المواطنة والفقهاء: ضرورة العمل علی  نظرية فقهية معاصرة 

وبّينوا   ،
)1(

ال�صرعي والوطن  العرفي  الوطن  الأوطان:  من  نوعين  اإلى  الفقهاء  اأ�صار 

محددات كل واحد منهما.

ولكن، من المهم  اليوم بيان الروؤية الفقهية تجاه هذه المقولة )الوطن والمواطنة(، 

�صيا�صية،  د�صتورية،  قانونية؛  عالقة  هي  بل  فح�صب،  عاطفية  عالقة  لي�صت  هي  والتي 

هذا  تجاه  معا�شرة«  فقهية  »نظرية  �صياغة  تتطلب  ثقافية  اجتماعية،  اإقت�صادية، 

اهلل  اآية  واأي�صًا   222،223،224 �س  1922م،  �صنة  ط1،  لبنان،  المجتبى،  دار  الفقهي  القامو�س  مرعي:  ح�صين  راجع    )1(

الم�صكيني،م�صطلحات الفقه،دفتر ن�صر الهادي،قم ط1،1377ه،ق،�س561و562 مع الإ�صارة اإلى اأن اآية اهلل الم�صكيني ذهب في 

كتابه اإلى اأن الفقهاء ق�ّصموا الوطان اإلى ثالثة اأق�صام،الوطن ال�صلي والوطن الم�صتجد،والوطن ال�صرعي...اإلخ  



149

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

المو�صوع اأو الظاهرة الإن�صانية المعا�صرة، لأن ال�صعور الوطني اأ�صحى اليوم من الحقائق 

اأوطان  الد�صتورية، والقانونية، وال�صيا�صية الهامة. والأمة الإ�صالمية، اليوم موزعة في 

متعددة، وقوانين مختلفة. والإن�صان، عادة، ينتمي اإلى دوائر اإن�صانية عديدة، ومنها دائرة 

الوطن فكيف ال�صبيل اإلى التوفيق بين هذه الدوائر )الأ�صرة، القبيلة، المذهب، الوطن، 

الإن�صانية....( واإمكانية انفتاح الإنتماء الوطني على الإن�صانية، لت�صبح الإن�صانية اأكثر 

نباًل، بدًل من الإنغالق والت�صّحر الإن�صاني؟ 

مفهوم المواطنة في بحثنا 
لن اأدخل هنا في عمل معهود وم�صهور ، اأي الحديث عن تعريف الوطن، والمواطنة،لأن 

ة،وال في ذلك ب�صاطة ورتابة، وهو في الأخير متوّفر وب�صكل مو�ّصع في الدرا�صات المخت�صّ

قوامي�س،والمو�صوعات،ل �صّيما اأن م�صطلح )المواطنة( ل ينفك في يومنا،وببداهة،عن 

اأن  هذه،  ورقتي  في  لت  ف�صّ فلذلك،  والواجبات،  والحقوق   ،
)1(

والموطن بالوطن  ربطه 

اأترك هذا الجانب، والغو�س راأ�صًا في المق�صود من )المواطنة( عند ال�صهيدين ،لأن 

بالتمام ما هو مق�صود منه  يعني  مفهوم )الوطن( )والمواطن(  في ع�صر هوؤلء، ل 

1621 م( »اأن  1030 هـ /  العاملي )ت  في ع�صرنا الحا�صر، فقديمًا اعتبر بهاء الدين 

«. فلذلك ، ومنذ البداية، اأعني بـ »المواطنة 
(((

الوطن هو ذلك المكان الذي ال اإ�شم له

والوطن« عند ال�صهيدين  »الكيان الثقافي« ولي�س »الكيان ال�شيا�شي  المعروف« لعدمه 

. اأعني بذلك اأن المواطنة عندهم تعني الن�صاأة، والمولد، والإنتماء لالأر�س 
)3(

في حينه 

والنا�س، والدفاع عنهم،والت�صديد على رابطة التعاي�س ال�صلمي بين اأفراد يت�صاركون اأر�صًا 

ار في  اأ�صا�س الوطن والموطن وتعريفاته للوطن وغيرها. نا�صيف ن�صّ )1(  راجع تفريق د.ن�صّار بين المواطن والمواطنية على 

التربية وال�صيا�صة دار الطليعة البنيان،ط1 �صنة 2000م �س 14 وما بعدها 

الوطن  بل  وال�صام  والعراق  الوطن هو م�صر  لي�س  ه:  نان وحلوا( ما ن�صّ الفار�صي )مثنوي  البهائي في ديوانه  ال�صيخ  يقول     )2(

هو ذلك المكان لذي ل اإ�صم له،راجع الدين والعلم: مطارحات في ديننة العلم،مجموعة من الباحثين تعريب ال�صيخ محمد 

زراقط، مركز الح�صارة لتنمية الفكر الإ�صالمي،لبنان،ط1 �صنة 2008،�س206 

)3(   راجع عن هوية لبنان وت�صّكله ككيان �صيا�صي درا�صة د.غ�صان طه: هوية لبنان،المركز الإ�صالمي للدرا�صات الفكرية،لبنان 

ط1،�صنة 2009 م 
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واحدة،لأن »الهوية المذهبية« عند ال�صهيدين وغيرهم طبعًا، لم تكن قاعدة اأو منطلقًا 

لل�صراع بين الأفراد والجماعات، بل غدت وعيًا عميقًا في الم�صوؤولية تجاه انتماءاتهم، 

فلذلك، قاتلوا، وجاهدوا، بل  وا�صت�صهدوا في �صبيل هذا الوعي. ومن الموؤ�صف حقًا،اأن 

اإعدام وجودها، فنرى بث الفرقة  اأو  ما يح�صل اليوم هو تمزيق »للذاكرة الجماعية« 

بين اأبناء الوطن الواحد،بل الأمة الواحدة، على قاعدة الإنتماء الحقيقي اأو العمالة. 

مواطنة الشهيدين و »الدعوة لإلنتماء والتعايش«
اإن العقل العاملي يبتعد عن �صيغة التجزئة كما يبتعد عن منطق الأحادية في التفكير. 

هو عقل تركيبي تعدّدي يهتم بالكليات وكذلك بالجزئيات. والعقل العاملي عقل موّزع، 

وفي توزيعه وحدة، كما ين�صد وحدة متكاملة في المعرفة،فال تتجدد اأفكاره داخل حقولها 

الخا�صة المنتجة فيها، بل اأي�صًا من حركة الإنفتاح المزدوج على بقية  الحقول المعرفية 

 .
)1(

والقطاعات المجتمعية. وبالتالي ت�صاهم في �صنع الأحداث وتفاعل الأفكار

  ولأن الإن�صان في جوهره له عقل  يدرك ويرّتب ويعي،فاإنه يك�صف العالقات واأ�صباب 

.
)2(

الإنبثاق

هذا ما ا�صتغل عليه ال�صهيدان،  حيث نجد اأثناء قراءتنا للفكر العاملي عامة، عماًل 

تاأ�صي�صّيًا  »لوحدة العقل المختلف ـ الموؤتلف«، الذي يعمل على خلخلة ما هو م�صتوطن 

في ال�صاحات الثقافية،ثم يعمل على ترتيبها وتن�صيقها �صمن اأفق معرفي خا�س. 

اإلى  ن�صاطهما خارج جباع وجزين،فانتقال  تو�ّصع  ال�صهيدان، حيث  به  نمّيز  ما  هذا 

دم�صق والقاهرة والحجاز،والآ�صتانة والقد�س والحّلة والنجف... ي�صتجمعان اأو�صال ما 

تقّطع بين ال�صيعة وال�صنة، ولكن ال�صراع على الأفكار كان مطية لالأذى الذي لحق بهما 

فيما بعد، وهو ما اأدى اإلى اإعدامهما. 

)1(  علي حرب: تواطوؤ ال�صداد، الدار العربية للعلوم نا�صرون، موؤ�ص�صة الإختالف،ط1،�صنة 2008،�س61.

)2(  كمال البكاري: ميتافيزيقا الإرادة، دار الفكر العربي  لبنان، ط1،�صنة 2000،�س41 
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وكمثال حيوي عن منظومة ال�صهيد الأول في التعاي�س والحوار، نجده ي�صتخل�س تجربته 

ال�صخ�صية في و�صية كتبها لأخوانه،  وفيها التركيز على الوحدة،والتعاي�س،والإنتماء،وقبول 

من  اأحدًا  يذكروا  ل  اأنا  اأخوانه(  )اأي  واأو�صيهم  ه:  ن�صّ ما  الول  ال�صهيد  الآخر،فيقول 

الم�صلمين اإل بخير على ما يعتقد فيه من بدعة اأو �صبهة، ول يفتحوا على اأنف�صهم باب 

. واأما  الآخر غير الم�صلم،ف�صئل ال�صهيد الأول يومَا عنه 
)1(

التاأويل للوقيعة في الم�صلمين

اإذا وجد تاجرًا في بالد الإ�صالم،فهل يحّل ماله اأم ل؟. فاأجاب ال�صهيد الأول بالنفي، 

ه: »ال ريب في حرمة مال حربّي دخل  وحّرم الإعتداء عليه، واأخذ ماله، فقال ما ن�صّ

باأمان اإلى بالد االإ�شالم،واإن كان الموؤمن �شلطاناً متغّلباً،الّنه �شبهة. ويثبت في الذمة 

ماله. ومال الذّمي وكل كافر حرام. ويكون المطالب به يوم القيامة ذلك الماأخوذ 

... فهل هناك دعوة للتعاي�س، واحترام االآخر، اأكثر من ذلك«؟ 
(((

منه

واإذا ما تركنا ن�صو�س ال�صهيد الأول، وتاأّملنا �صيرته العملية، نجده مثاًل يحتذى به 

تاآمر مع ال�صلطة  اأو  اأي تعامل  في ال�صدق، والإخال�س، والإنتماء الوطني. فهو رف�س  

ل الولء ل�صلطان دم�صق »بيدمر«، بل اأظن اأن  المملوكية الم�صرية النا�صئة حديثًا، وف�صّ

بينهما معركة حامية في مدينة  الذي خرج عليه، ووقعت  »اليالو�س«  تلميذه  حربه مع 

النبطية، و�صقط فيها العديد من ال�صهداء، )معركة بين يالو�س وال�صهيد الأول( حتى 

عرفت بمعركة ال�صهداء، واأعتقد اأن هذه المعركة كانت من �صمن هذا ال�صياق، اأي رف�س 

التاآمر على ال�صلطة الحاكمة مع �صلطة اأجنبية في طور التكوين والن�صوء. 

ولكن،من الموؤ�صف له حقًا، اأّن هذا الإخال�س لل�صلطة الحاكمة في دم�صق لم ي�صفع 

له، بل نجد »بيدمر« �صلطان دم�صق، وبعد اأن يدرك اإرها�صات ولدة جديدة حاكمة،اأعني 

بهم مماليك م�صر، ي�صرع الخطى نحو ال�صلطة الجديدة، ويقيم حلفًا معها وتفاهمات 

�صيا�صية. ومن هذه التفاهمات كانت »�شفقة دنيئة«، تق�صي باإعدام ال�صهيد الول القائد 

)1(  ر�صائل ال�صهيد الول،مركز البحاث والدرا�صات الإ�صالمية،قم،ط1،�صنة 1433 ق، �س300 )الو�صية( 

)2(  ر�صائل ال�صهيد الول،�س 274 – 275 )م.�س(.
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�صهرين من  وبعد  وبالفعل،  الجديدة.  لل�صلطة  اإزعاج وحرج  يعد م�صدر  الذي  والفقيه 

عودة »بيدمر« �صلطان دم�صق من م�صر، نجده ينفذ حكم الإعدام  في �صديقه القديم، 

من دون اأن ت�صفع عنده تجربة ال�صهيد المخل�صة، ول ولوؤه الحقيقي له، ف�صاًل عن رف�صه 

التحولت ال�صريعة مع تبدلت الحكام، ل �صّيما اأن ال�صهيد نف�صه رف�س عر�صًا جاءه من 

الأمير علي بن موؤيد الخر�صاني للذهاب اإلى اإيران، وم�صاعدة اأميرها في حكمه،فنرى 

»اللمعة  كتاب  بت�صطير  واكتفى  اأهله،  لأجل  والعمل  وطنه،  في  المكوث  ل  يف�صّ ال�صهيد 

هناك  فهل   .
)1(

اأتباعه بين  ال�صريعة  ن�صر  على  لالإ�صتعانة  لالأمير  واإر�صاله  الدم�شقية« 

اأكثر اإنتماء ووطنية من هذا الموقف. 

اإلمامية  والعمالة: مقالة مّملة:
وت�صت�صهد  تقاتل  لبنان  في  اليوم  الإمامية  الطائفة  فهذه   نف�صه،  يعيد  التاريخ  وكاأّن 

الوطني، ورغم ذلك نجد بع�س ال�صوات  اإنتمائها  الوطن، وحر�صًا منها على  اأجل  من 

العالية تتهمها بالخيانة والعمالة لإيران و�صوريا،وتخد�س بانتمائها الوطني. ولو اأّن الإمام 

المغّيب مو�صى ال�صدر عر�س عليه �صابقًا �صفقة التعامل مع اإ�صرائيل، على قاعدة توّحد 

الأقليات  من  باعتبارهم  واإ�صرائيل  وال�صيعة،  الموارنة،  تعاون  بذلك  )يق�صد  الأقليات 

و�صالم،مقابل  باأمن  ال�صيعية  الطائفة  تعي�س  اأن  تق�صي  العربي(.وال�صفقة  الوطن  في 

التعاون، فنجد الإمام ال�صدر يرف�س هذه ال�صفقة )على عك�س غيره ممن يت�صّدق اليوم 

بالوطنية والإ�صتقالل( ويجيب ال�صائل اأن الإمام الح�صينQ منذ ما يقرب  من 1400 

 Qل الإمام �صنة، عّلمنا اأن في الحياة طريقين: طريق الكرامة وطريق ال�صالمة، وف�صّ

 .
)2(

طريق الكرامة على ال�صالمة وكذلك هو ي�صير على الخطى نف�صها

)1(   هذا التحليل ل يقبله بع�صهم،بل يذهب اإلى اأّن ال�صهيد الول لم يكن على عالقة بال�صلطة، بمعنى اأن عمله كان فرديًا وخارج 

�صياق ال�صلطة الحاكمة. واأظن اأن هذا الميل هو جنوح في الحكم، وبعيد عن واقعية  الأحداث، راجع حول هذا المو�صوع و�صيرة 

القزويني؛  للدكتور جودت  ال�صيعية  الدينية  الموؤ�ص�صة  كتاب  واأي�صًا  المهاجر؛  لل�صيخ جعفر  اأبطال  فقهاء  �صتة  ال�صهيد عامة: 

العلوم  مركز  عن  ال�صادر  طباجة.  يو�صف  الدكتور  ال�صديق  مقال  وتحديدًا  لل�صهيدين  العالمي  الموؤتمر  مقالت  ومجموعة 

والثقافة الإ�صالمية، قم، ط1،�صنة 2009، وغيرها الكثير من الدرا�صات.

)2(  ف�صاًل عن اأّن الإمام  ال�صدر يبّين لل�صائل الهدف من هذا العر�س، وهو اإ�صعال فتنة �صنية و�صيعية  اأوًل،ومن ثم الإ�صتعانة بال�صباب 
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الشهيد الثاني وقبول اآلخر:
ه(  )ت965  الثاني  ال�صهيد  اإلى  واأتينا  جانبًا،  الأول  ال�صهيد  تركنا  يكن،فاإذا  ومهما 

وبعد مرور ما يقارب من القرنين من  الزمن، نجد ال�صيرة ذاتها في التعاطي مع ق�صايا 

الوطن، وهموم النا�س. فها هو ال�صهيد الثاني وردًا على �صوؤال من اأحد اأتباعه، �صائاًل 

ه: »واأما ال�شالة خلف  اإياه عن ال�صالة خلف المخالف له في المذهب، يجيبه بما ن�صّ

.»
(1(

المخالف ففيها ثواب عظيم، بل هي اأف�شل واأكثر ثواباُ من جماعة الموؤمنين

بالطبع هذه دعوة للتعاي�س،وقبول الآخر بل نجد ال�صهيد الثاني وردًا على �صوؤال يجيز 

 . فلي�صت هذه الأجوبة وغيرها اإل دعوة لالإنتماء، والعي�س 
)2(

المقا�صاة عند قا�صي الجور

العقيدية  الم�صائل  في  الثاني،حتى  ال�صهيد  نرى  بل  الواحد،  الوطن  اأفراد  مع  ب�صالم 

الخا�صة بمذهبه،يحاول تخفيف مدلولتها للتنا�صب مع العي�س الم�صترك، فنراه عندما 

من  الأئمةR،ل  لأحد  العداوة  اأعلن  بمن  ال�صهيد  فيح�صره  النا�صبي،  عن  ي�صاأل 

ه: »وعلى هذا فالنا�شبي قليل الوجود في  . ويعلق بعد ذلك بما ن�صّ
)3(

يجحد اإمامتهم

.»
(4(

الدنيا

فتفريق  والوفاق.  الآخر  وقبول  ال�صلمي،   والتعاي�س  التقريب،  في  عملي  در�س  هذا 

 R ال�شهيد  بين »عداوة االأئمة« والإعتراف باإمامتهم ، وتقريره باأن المعادي لالأئمة

قليل الوجود في دنياه، لهو »نهج تاأ�شي�شي للعي�س الم�شترك، والوفاق الوطني«.

ولي�س هذا بالغريب عن نهج ال�صهيد الثاني، وهو ممن عرف عنه تدري�س الفقه  على 

على  مذهب  لكل  يفتي  فكان   ،
)5(

بعلبك في  النورية  المدر�صة  في   ، الخم�صة  المذاهب 

ال�صيعي للق�صاء على ال�صالح الفل�صطيني في وقته.راجع ن�س ال�صوؤال الذي طرح على الإمام في ليبيا وفي اآخر موؤتمر �صحفي له قبل 

غيابه واختطافه من النظام الليبي. ولحظ جواب الإمام ال�صدر عنه.راجع مو�صوعة الإمام مو�صى ال�صدر،�صنة 1978.

)1(  ر�صائل ال�صهيد الثاني، �صادرة عن مركز الأبحاث والدرا�صات الإ�صالمية، قم، ط1،�صنة 1421 ق، ج1 /585 

)2(  م. ن. 589/1 

)3(  م. ن. 592/1 

)4(  م. ن.

)5(   وما زالت اآثار هذه المدر�صة  في مدينة بعلبك، وهي خربة، ولطالما تمنينا اأن يعاد ترميم هذه المدر�صة. واأن تحمل ا�صم ال�صهيد 

الثاني عليها، بل تحمل نهجه التقريبي،اآماًل في الم�صتقبل القريب ترميم هذه المدر�صة وتحقيق حلم ال�صهيد في التقريب.    
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مذهبه، بل و�صف ال�صهيد الثاني نف�صه،  هذه المرحلة من حياته، فعدها »اأياماً ميمونة 

«، واأنه »�شاحب اأهلها على اإختالف اآرائهم اح�شن �شحبة وعا�شرهم 
(1(

واأوقات بهجة 

.»
(((

اأح�شن ع�شرة

اإذن، عمل ال�صهيد  الثاني على بناء مجتمع  على �صورته، تلتقي فيه المذاهب والآراء 

لقاًء مبنيًا على التعارف والمعرفة، في مقابل  التناكر والإنكار. 

ولكن لم ي�صفع منهج ال�صهيد التقريبي هذا له،بل نجد ال�صلطة العثمانية الحاكمة،تلقي 

القب�س عليه وتعدمه، بل تجعل موته لغًزا، اإذ ل قبر له ول مدفن، ول ذنب له اإل العمل 

على التقريب، والدعوة اإلى التعاي�س وال�صلم الأهلي، مثلما نعّبر اليوم. 

هذه هي خال�صة �صيرة فقهاء اإثنين من الإمامية، مع ال�صلطات الحاكمة في حينه. 

يعملون على الوفاق فيطاردون، وي�صعون للتعاي�س والتقريب وتر�صيخ الإنتماء، فيعدمون 

ويحرقون. وبعد كل ذلك يتهمون بالعمالة والخيانة؟!

في نهاية المطاف: 
فيها  لي  فاإّن  والم�صغوط  المخت�صر  البحث  لهذا  موجزة  بد من خاتمة  ل  كان  اإذا 

اأمنيتين: 

اأن تت�صع �صدور المخالفين، بحيث يتم التعامل مع هذه الآراء ب�صفافية و�صعور عال 

بالم�صوؤولية.

اأن نتخلى عن الأحكام الم�صبقة بحق بع�صنا بع�صًا. وبحق فقهاء الإمامية والطائفة 

ال�صيعية عامة، لأنه لي�س المهم اأن يترّبع حاكم على كر�صي حكم بائ�س لعقد اأو عقدين 

من ال�صنين، ثم ينتهي بعدها اإلى مزبلة  التاريخ تالحقه لعنة الجيال والأمم، اإنما المهم 

فترة  الحكم  مار�س  اأو  الحكم،  يمار�س  اأن  له  يت�صن  لم  رجل  ومواقف  كلمات  تبقى  اأن 

)1(  علي بن محمد العاملي:الدر المنثور، ج2/ 182. 

)2(  م.ن. 
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محدودة، ولكنه يظل حّيًا في �صمائر النا�س، يمار�س عليهم �صلطته الفكرية والروحية، 

وي�صتنه�صهم  دائمًا واأبدًا للثورة �صد الجبابرة والطغاة، وكاأنه حّي لم يمت، على الرغم 

من مرور قرون طويلة على اإ�صت�صهاده. 

هذا هو حالنا مع ال�صهيدين، وعلى الرغم من عدم ا�صتالمهم ال�صلطة، ولكنهم بقوا 

اأحياء في قلوبنا وما زالوا م�صدر الثورة فينا؟

7.   الإمامية و »الأر�صيف« و »النبذ« و »الهم الوطني«

اأعتقد اأّن المذهب الإمامي، وفي لبنان تحديدًا،لن يجنح نحو التخّلي ب�صمت عن اإرادة 

اأن يكون ذاتًا فاعلة، ولن يدمن اإلى حد الهو�س بما اأ�صماه دريدا »مر�س االر�شيف« اأي العي�س  

على ذكريات الن�صال القديم. اإذ يتحّول الما�صي اإلى ماأوى لأحالمه المجه�صة اأو المعذورة. 

نعم، في معركة التغيير، تعر�صت الإمامية اإلى ما اأ�صماه فوكو بـ)عملية النبذ( با�صكال 

�صتى، فكان من غير الم�صموح لها البوح بما تريده اأو باأي �صيء، ول  تعّبر عن نف�صها في 

اأي �صكل، وبقيت وما زالت  تنا�صل كيفما تطابق بين وعيها، وهويتها، ووظيفتها، وهذا ل 

يعني اأننا ننظر اإلى المواطنة عند فقهاء الإمامية كحالة مذهبية اأو �صجال مذهبي، اإنما 

ننظر اإليها باعتبارها »م�شكلة وطنية«، لن ال�صجال المذهبي اإن فتح لن يغلق ب�صهولة 

الفر�صة  هذه  ينتهزون  الوطن  اأعداء  نجعل  ول  المذهبية،  على  نرتقي  اأن  اأبدًا،فاأرجو 

ويجعلون المذهبية اأو الطائفية عالقة يعّلقون عليها م�صكالتهم. 

اإن معالجة هذا الم�صكل الوطني هو في التوجه نحو الإ�صالح ال�صيا�صي ال�صامل في 

الوطن، لأن الإ�صالح ال�صامل يحتاج اإلى تراكم الجهود،  وينبغي لل�صعب وللمجتمع الأهلي 

اأن يكون له الدور الكبير.

نحن ل نريد اأن يت�صّخم لدينا »الم�شكل الطائفي« و »الهم الطائفي الخا�س« على 

 .
)1(

ح�صاب »الهم الوطني العام«، لأننا نرى مياًل لدى ال�صعوب العربية اإلى التدافع الطائفي

)1(  مجلة الم�صتقبل العربي،عدد 364،حزيران 2006،بحث نيفين م�صعد،�س 76.
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فقّدما  تحقيقه  على  وعمال  الجليلين،  فقيهينا  عقلي  في  تكّون  ما  هذا  اأّن  اأعتقد 

»واإجتهادات  »روؤية و�شلوك«  الت�صّيع عند فقهائنا هو  اأن  روحيهما فداء لذلك. ويظهر 

. ويدّلل 
)1(

اأو الوطن اأو دولة م�صتقلة عن منظومة المة  ومواقف« ولي�س م�صروع �صلطة 

على ذلك اأكثر، وثيقة حزب اهلل الأخيرة. فلنعمل �صويًا على تر�صيخ الهم الوطني،  لأنه 

كلما ارتقى الإن�صان بم�صروعه وبهّمه، اأ�صبح  في موقعية  متقدمة، وا�صتطاع اأن يخدم 

.
)2(

هّمه الخا�س خدمة اأف�صل

   والحمد هلل رب العالمين

)1( راجع ال�صيخ ح�صن ال�صّفار: الم�صكل الطائفي والم�صوؤولية الوطنية،دار الإنت�صار العربي،ط2،�صنة 2009،�س32. 

)2( مو�صوعة الإمام  مو�صى ال�صدر، محا�صرات في العقيدة،ج11، �س155 
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تمهيد:
تعتبر ر�صالة ابن العوذي، الم�صّماة »بغية المريد في الك�شف عن اأحوال ال�شيخ زين 

منذ  الثاني  ال�صهيد  حياة  تناولت  التي  المعتمدة  الم�صادر  اأهم  من  ال�صهيد«،  الدين 

ولدته وحتى ا�صت�صهاده، خ�صو�صًا واأّن الموؤلف قد لزم ال�صهيد الثاني طيلة �صبعة ع�صر 

عامًا )945 هـ - 962 هـ(، وتلّمذ على يديه.

القيمة،  الر�صالة  هذه  على  ال�صوء  لت�صليط  هي  الموجزة  المتوا�صعة  الدرا�صة  هذه 

واإبراز خ�صائ�صها، وتبيين مميزاتها، والتعريف بموؤلفها.

ومحاولة  الثاني،  ال�صهيد  �صخ�صية  حول  النقا�س  اإثراء  اإلى  ذلك  خالل  من  نهدف 

ر�صد نقاط بحثية نظن اأنها لم تطرق من قبل.

واهلل هو الم�صتعان على كل �صيء.

من هو ابن العوذي:
تلميذ  الجزيني،  العاملي  العودي  الح�صن  بن  بن علي  الدين محمد  بهاء  ال�صيخ  هو 

 .
)2(

واأنه كان اأديبًا �صاعرًا
)1(

ال�صهيد الثاني، و�صفه الحر العاملي بـ »الف�شل وال�شالح«

وو�صفه   ،
)3(

االأجل« الفا�شل  »ال�شيخ  بـ  الماأوى  جنة  في  النوري  ال�صيخ  عنه  وعّبر 

)*( باحث ومدير مكتب �صماحة ال�صيد ال�صي�صتاني في لبنان.

)1(   اأمل الآمل ج 1 �س 166 ترجمة رقم 169 

)2(  اأمل الآمل ج 1 �س 166 ترجمة رقم 169 

)3( جنة الماأوى، عنه في بحار الأنوار ج 53 �س 296 

اأ. حامد الخفاف )*(

رسالة ابن الَعْوذّي _ بالذال المعجمة _

دراسة رجالية تاريخية
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.
)1(

الخون�صاري في الرو�صات بالتلميذ »الم�ؤيد«

المقال من علماء  كتابه طرائف  في  هـ(  البروجوردي )1313  ال�صيد علي  عّده  وقد 

.
)2(

الطبقة الثامنة

ابن  و�صف  في  باإ�صهابه   
)3(

الآمل اأمل  تكملة  كتابه  في  ال�صدر  ال�صيد ح�صن  وانفرد 

العلوم  في  متبحر  عجيب،  ناثر  لبيب،  �شاعر  اديب،  »فا�شل  قال:  حيث  العودي، 

واختالف  الفقهاء  م�شالك  في  التامة  الخبرة  وله  والرجال،  والعربية  التاريخية 

�شولي محّدث، على جانب عظيم من التقوى والورع، ومحّب للعلم 
ُ
م�شاربهم، وهو اأ

والعلماء. له الخبرة في علم المعقول، والتبحر في علم االأوائل، وكذلك الخبرة في 

اأّن ال�صيد ح�صن ال�صدر قد ا�صتنتج هذه الأو�صاف من خالل  علوم القراآن«. والظاهر 

ر�صالة ابن العودي.

اأّي نتاج علمي لبن  – اإلى  – في حدود ما ا�صتق�صيناه  ولم ُت�صر كل كتب التراجم 

العودي �صوى ر�صالته في ترجمة ا�صتاذه، ومقطوعة �صعرية في رثائه. لذلك لم يتجاوز 

كل من ترجم له حدود ذكره بال�صم، وتلّمذه على ال�صهيد الثاني، وال�صارة اإلى ر�صالته 

على  تلّمذه  بفترة  تتعلق  المترَجم  عن  منها  خذت 
ُ
اأ التي  المعلومات  وبع�س  ال�صهيرة، 

حيًا  كان  العودي  ابن  اأن  اإلى  الأمين  ال�صيد مح�صن  اأ�صار  وقد  عليه.  وقراءته  ال�صهيد، 

»مدفون فوق قرية كفركال« في جبل  المترَجم  اأّن  اإلى  بال�صارة  وتفّرد  هـ،   975 �صنة 

عامل وعليه قبة في مكان نزه م�صرٍف عاٍل، والنا�س ي�صمونه »الَعويذي« بالذال المعجمة 

. وقد راجعنا في ترجمته - 
)4(

والياء، والمذكور هو »العودي« بالدال المهملة بدون ياء

على �صبيل المثال ل الح�صر - المراجع التالية:

اأمل الآمل للحر العاملي، ريا�س العلماء لل�صيخ عبد اهلل افندي، الكنى والألقاب، 

)1( رو�صات الجنات ج 3 �س 339 

)2( طرائف المقال ج 1 �س 83 / 267 

)3( تكملة اأمل الآمل �س 353 

)4(  اأعيان ال�صيعة ج 9 �س 424 
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البحراني،  يو�صف  لل�صيخ  البحرين  لوؤلوؤة  القمي،  عبا�س  لل�صيخ  البحار  و�صفينة 

لل�صيد ح�صن ال�صدر، معجم  اأمل الآمل  لل�صيد الخون�صاري، تكملة  رو�صات الجنات 

مح�صن  لل�صيد  عامل  جبل  وخطط  ال�صيعة  اأعيان  الخوئي،  لل�صيد  الحديث  رجال 

الأمين. الذريعة اإلى ت�صانيف ال�صيعة لل�صيخ الطهراني، طرائف المقال لل�صيد علي 

البروجوردي، بلدان جبل عامل لل�صيخ ابراهيم �صليمان، جبل عامل في التاريخ لل�صيخ 

.
)1(

محمد تقي الفقيه

كنيته أو لقبه:
لقد كانت ا�صارة ال�صيد مح�صن الأمين اإلى لقب جديد لبن العودي، حينما قال في 

اأعيان ال�صيعة: »والنا�س ي�شمونه بالَعويذي« بالذال المعجمة والياء، كانت تلك ال�صارة 

الم�صادر  كّل  في  ر�صخت  قد  العودي  ابن  وكنية  لقب  واأّن  خ�صو�صًا  لف�صولنا،  مدعاة 

والمراجع التي اأ�صارت اإليه اأو تحّدثت عنه.

هذا الف�صول قادنا اإلى ما يلي:

لقد وجدنا ال�صيد الأمين يذكر المو�صوع ثانية وباإ�صهاب في كتابه خطط جبل عامل، 

فيقول:

وذال  �شاكنة،  تحتية  ومثناة  مك�شورة،  وواو  مفتوحة،  مهملة  بعين  »الَعِوْيِذي: 

معجمة مك�شورة وياء، م�شهد على قمة جبل عال، فوق قرية »كفركال« في مرجعيون. 

الم�صهور فيه قبر ال�صيخ بهاء الدين محمد بن الح�صن العودي العاملي الجزيني، تلميذ 

ال�صهيد الثاني، ون�صبته العودي بالدال المهملة، اإذًا فالَعِوْيِذي بالذال المعجمة ت�صحيف، 

وزيادة الياء تحريف، وله ر�صالة في اأحوال �صيخه المذكور ورثاء فيه. 

)1( اأمل الآمل ج 1 �س 166، ريا�س العلماء ج 5 �س 131، الكنى والألقاب ج1 �س 368، �صفينة البحار ج 1 �س 724، لوؤلوؤة البحرين 

�س 29، رو�صات الجنات ج 3 �س 339، تكملة اأمل الآمل �س 353، معجم رجال الحديث ج 7 �س 372، اأعيان ال�صيعة ج 9 �س 424، 

خطط جبل عامل �س 286، الذريعة ج 3 �س 136 / 462، طرائف المقال ج 1 �س 83 / 267، بلدان جبل عامل �س 557، جبل عامل 

في التاريخ �س 95 
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وبنو العودي، بيت علم في جبل عامل، منهم ال�صيخ اأحمد بن الح�صين العودي العاملي 

الجزيني، وذكر الذهبي في تاريخه ال�صيخ نجيب الدين بن العودي العاملي الجزيني في 

اأحمد بن محمد جعفر الح�صيني ال�صحاقي، لكنه قال:  النقيب  ال�صريف  اأثناء ترجمة 

ابن العود بدون ياء، فلعلها �صقطت من الن�صاخ، ويوجد في قرية برع�صيت طائفة يعرفون 

باآل عودي، فيمكن كونهم في ذريته.

وفي �صور من اآل العودي وفي برع�صيت«.

اإلى هنا انتهى كالم ال�صيد الأمين في كتابه خطط جبل عامل، والذي نقله عنه بدون 

.
)1(

تعليق بما ي�صبه التبّني ال�صيخ ابراهيم �صليمان في كتابه بلدان جبل عامل

ويّت�صح من ذلك اأّن ال�صيد الأمين قد حكم على لقب »الَعِوْيِذي« بالت�صحيف، بعد اأن 

قّدم لحكمه هذا بتلقيب النا�س له بذلك.

بع�س  يثير  اأن  العلمي  للبحث  المجال  فا�صحين  الكالم،  نتفق مع هذا  ولعّلنا هنا ل 

النقاط نراها �صرورية لت�صليط ال�صوء على هذا المو�صوع بالذات و�صوًل اإلى الحقيقة.

لقد تبّين لنا بعد مراجعة كتب الأن�صاب، اأّنها حددت ِللقب )العودي( �صيغة واحدة، وهي 

اأن يكون اللقب، ب�صم العين المهملة و�صكون الواو، وفي اآخرها الدال المهملة. هذه الن�صبة اإلى 

.
)2(

الُعود، وهو خ�صبة تلقى على النار ليت�صوع كريح الم�صك. وا�صتهر بهذا اللقب كثيرون

اآخرها  في  الواو،  و�صكون  المهملة  بفتح  )الَعْوِذي(  لقب  الأن�صاب  كتب  في  وذكروا 

الذال المعجمة.

هذه بالن�صبة اإلى بني َعوذ، وبنو َعائذة وهم بطن من الأزد. قال اأحمد بن الحباب: 

.
)3(

َعْوذ وعايذ وعياذ بنو �ُصود بن حجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء ال�صماء

 – فقال  الن�صبة  هذه  حول  )َعوذ(  مادة  في  العرو�س  تاج  في  الَزبيدي  اأ�صهب  وقد 

)1(  خطط جبل عامل �س 268، بلدان جبل عامل �س 557 

)2(  الأن�صاب لل�صمعاني ج 4 �س 256 

)3(  الأن�صاب لل�صمعاني ج 4 �س 256 
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باخت�صار وت�صرف -: »وبنو عائذة وبنو عوذة، وبنو عوذي بطون... وكذلك )َعّيُذاهلل(، 

يقال: هو من بني َعّيذاهلل... و�شّموا: َعائذاً وَعائذة وُمعاذاً وَعْوًذا اأو عياذاً وُمَعوذاً«.

وقال: والَعْيِذّيون في ال�صحابة والرواة كثيرون، ن�صبوا اإلى َعيَّذ اهلل المتقدم ذكره، 

.
)1(

وفي الن�صبة يخفف

قرفة  بن  حبيب  منهم:  بالَعْوذي،  لقب  ممن  كثير  والَزبيدي  ال�صمعاني  ذكر  وقد 

.
)2(

العوذي، واأبو عبداهلل بن يحيى بن دينار الزدي العوذي، وغيرهم

وبعد هذا العر�س فاإننا نجد اأنف�صنا اأْمَيل اإلى تبّني لقب )الَعْوِذي( – بالعين المهملة 

المفتوحة والذال المعجمة المك�صورة، بينهما واو �صاكنة – ل�صاحبنا المترجم، وذلك 

لالأ�صباب الآتية:

اإّن كل من ذكره بلقب )العودي( - بالدال المهملة - هو اعتمادًا على ما وجده في 

كتاب الدر المنثور لحفيد ابن ال�صهيد ال�صيخ علي، عند نقل ر�صالته ال�صهيرة في ترجمة 

ال�صهيد الثاني في كتابه المذكور.

الن�صخ المخطوطة  اأب�صط الأمور في  اأن �صقوط نقطة )الذال( هي من  واإذا عرفنا 

القديمة، حينها يزول الإ�صكال وتتو�صح الأمور، خ�صو�صًا وانه ل يوجد اأي �صبط حرفي 

ِلّلقب في اأّي م�صدر اأو مرجع قديم.

نعة »الُعود« وبيع البخور، اأو على الأقل رواج تلك  لم ُيعرف عن �صاحبنا المترجم، �صَ

ال�صنعة في جبل عامل في القرون الغابرة، اإذ اأننا لو ارت�صينا هذا اللقب، يجب اأن ن�صّم 

العين، واإّل فال يوجد في كتب الأن�صاب لقب )الَعودي( بفتح العين، وهو ما يعني العود 

اأي الرجوع!!

اإن ت�صمية النا�س - كما اأ�صار ال�صيد الأمين وكما �صمعت من اأهالي بلدة كفركال عند 

زيارتي لمرقد ابن العودي �صخ�صيًا - لحّد الآن ل�صاحب المرقد بـ )الَعِوْيِذي( لم ياأِت 

)1(  تاج العرو�س - مادة عوذ - ج 9 �س 445 

)2( تاج العرو�س - مادة عوذ - ج 9 �س 445 
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اعتباطًا، ولعلهم تناقلوه عن اآبائهم واأجدادهم، وهو ما يتنا�صب مع كثرة لقب )الَعْوِذّي( 

و)الَعِويِذي( في كتب الأن�صاب واأ�صالته العربية.

وال�صهرة  المترجم  ل�صاحبنا  )الَعودي(  لقب  اأن  القول:  اإلى  نميل  يجعلنا  ذلك  كل 

ال�صحيح هو  ولعل  فيه وهو ت�صحيف،  اأمر م�صكوك  اأربعة قرون هو  اأخذها طيلة  التي 

)الَعْوِذي( بالذال المعجمة. هذا ما نوؤمن به منذ الآن وحتى اإ�صعار اآخر.

رسالة ابن العوذي:
لقد األف ابن العوذي ر�صالة في ترجمة ال�صهيد الثاني، اأ�صماها: »بغية المريد في 

الك�شف عن اأحوال ال�شيخ زين الدين ال�شهيد«. وقد ذكر فيها تاريخًا كاماًل ل�صتاذه 

ال�صهيد الثاني منذ ولدته وحتى ا�صت�صهاده، وهي مرتبة على مقدمة وف�صول وخاتمة. 

وقد �صاع اأكثرها، ولم يبق منها ولالأ�صف ال�صديد اإل القليل، الذي ظفر به ال�صيخ علي بن 

محمد بن الح�صن بن زين الدين، اأي حفيد ابن ال�صهيد، واأودعه في كتابه »الدر المنثور 

 الذي �صدر عام 1398 هـ في مدينة قم الم�صرفة، من دون 
)1(

من الماأثور وغير الماأثور«

تحقيق ول �صبط.

وفرادتها  لأهميتها  نظرًا  الر�صالة،  هذه  على  كثيرة  رجالية  مراجع  اعتمدت  وقد 

في  الثاني  ال�صهيد  كتبها  خا�صة  ر�صالة  �صّمنها،  قد  كان  العوذي،  ابن  واأّن  خ�صو�صًا 

ترجمة نف�صه.

 
)2(

فقد عنونه ال�صيخ اأقابزرك الطهراني في حرف الباء تحت عنوان »بغية المريد..«.

الذين ذكروا  العلماء  اأغلب  الأ�صف لزم  الكتاب، هذا  اأكثر ف�صول  وتاأ�ّصف على �صياع 

الر�صالة وعنونوها.

الحجة  بلقاء  فاز  من  في  الماأوى  »جنة  كتابه  في  النوري  ال�صيخ  عنها  ونقل 

)1(  الدر المنثور ج 2 �س 149 

)2(  الذريعة ج 13 �س 136 / 463 
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، الحكاية التا�صعة والأربعون، وهي ا�صتفادة تاريخية خارج نطاق اخت�صا�س 
)1(

الكبرى«

الر�صالة بترجمة ال�صهيد كما ل يخفى.

 من الر�صالة، ونقل 
)2(

وقد �صرح الحر العاملي في كتابه اأمل الآمل باأنه راأى »قطعة«

منها، فال ندري هل اأّنه راأى الر�صالة م�صتقلة، اأي كانت لديه ن�صخة منها، اأو اأّنه راآها 

لترجمة  لي�س كم�صدر  فاإّنه قد اعتمد عليها  الحالتين  المنثور؟ وفي  الدر  �صمن كتاب 

اأ�صا�صي ووحيد في ترجمة بع�س  واإّنما كم�صدر  الثاني - كما درجت العادة -  ال�صهيد 

الأعالم من تالمذة ال�صهيد الثاني، كما حدث عندما ترجم لل�صيخ علي بن زهرة العاملي 

.
)3(

الجبعي

.
)4(

ونقل ال�صيد الخون�صاري في الرو�صات معظم ف�صول الر�صالة

ولم نعثر في حدود ما ا�صتق�صيناه على ن�صخة مخطوطة للكتاب - خارج كتاب الدر 

المنثور- ناأمل اأن يوفق اهلل المهتمين بهذا الفن لذلك.

الرجالية  والمراجع  الم�صادر  كل  لزمت  قد  العوذي  ابن  ر�صالة  فاإن  وبالإجمال، 

والتاريخية التي ترجمت لل�صهيد الثاني، فهي بحق كما قال اأحد المحققين المعا�صرين: 

.
)5(

»اأول واأح�شن م�شدر لترجمة ال�شيخ ال�شهيد«

خصائص الرسالة: 
ُي�صّنف هذا النوع من الر�صائل تحت عنوان التراجم الخا�صة - اإْن �صّح التعبير - 

اأْن يوؤلف تلميٌذ  وهو لون �صاع في كتب التراث، واأخذ حيزًا من اهتمام التراثيين، وهو 

كتابًا في ترجمة اأ�صتاذه، اأو اأن يوؤلف موؤلٌف كتابًا خا�صًا في ترجمة اأحد الأعالم.

وهذا النوع من التاأليف - ور�صالة ابن العوذي نموذج على ذلك - يمتاز بما يلي:

)1(  جنة الماأوى عنه في بحار الأنوار ج 53 �س 296 

)2(  اأمل الآمل ج 1 �س 166 / 169 

)3(  نف�س الم�صدر ج 1 �س 120 / 125 

)4(  رو�صات الجنات ج 3 �س 339 

)5(  ال�صيخ ر�صا المختاري في مقدمته لمنية المريد �س 11 
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يبدو تاأّثر الموؤلف وا�صحًا بالمترجم له، وذلك لقربه منه وتلّمذه عليه، واأخذه عنه، 

ونتذكر هنا كالمًا لل�صيخ اأقابرزك الطهراني عندما بداأ بكتابة ترجمة لأ�صتاذه ال�صيخ 

النوري �صاحب الم�صتدرك.

يقول اأقابرزك الطهراني - وهو الذي كتب الآلف من التراجم - ما ن�صه:

راأيت  عندما  الفكر  وا�شتوقفني  االإ�شم،  هذا  كتبت  عندما  بيدي  القلم  »اإرتع�س 

�شتاذي النوري، وتمّثل لي بهيئته المعهودة بعد اأن م�شى 
ُ
نف�شي عازماً على ترجمة اأ

وال  له،  هيبة  وده�شت  لمقامه،  اإجالاًل  فخ�شعت  �شنة،  وخم�شون  خم�س  فراقنا  على 

ولئك االأبطال 
ُ
غرابة فلو كان المترجم له غيره لهان االأمر، ولكن كيف بي وهو من اأ

 اإلى اآخر كالمه. وهذا المعنى يبدو وا�صحًا في 
)1(

غير المحدودة حياتهم واأعمالهم..«.

ر�صالة ابن العوذي.

بيان رفيع، وبالغة  �صليمة، و�صجعًا مر�صوفًا، يدّلن على  لغة  العوذي  ابن  ا�صتخدم 

مميزة، ومنطٍق جمع بين عر�س التفا�صيل ودقة التعبير.

اإن الماأ�صاة التي تعّر�س لها ال�صهيد الثاني بالطريقة المبهمة التي ا�صت�صهد بها، قد 

وراء  بالألم، مملوءة بوجع يختفي  الر�صالة م�صكونة  العوذي، فغدت  ابن  خالطت مداد 

ال�صطور، فجاءت الكلمات �صادقة مخل�صة، وتبّدى التعبير على �صخامة بع�س الو�صف، 

منطقيًا مو�صوعيًا عفويًا، ل يقارب المبالغة، ول يبتعد عن الحقيقة.

اإن النق�س الموجود في ر�صالة ابن العوذي، من خالل فقدان معظمها، يجعلنا نتردد 

في تقييم م�صتوى ال�صتيعاب وال�صتق�صاء الذي قام به الموؤلف لحركة ال�صهيد الثاني 

لتبرز،  كانت  ما  نقاط  على  ال�صوء  �صلطت  باأّنها  نجزم  اأننا  اإل  والجتماعية،  الفكرية 

لول ن�س ابن العوذي، المرتكز على خ�صو�صية المالزمة - �صبعة ع�صر عامًا - ومعرفة 

القرب، و�صدة العالقة.

اإّن ر�صالة ابن العوذي قد عرفتنا على كثير من خ�صو�صيات ال�صهيد الثاني، ويا ليتها 

)1(  م�صتدرك الو�صائل ج 1 �س 41 
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عرفتنا اأكثر على ابن العوذي، ذلك التلميذ المخل�س الذي ل نزال نجهل الكثير عنه، 

وعن م�صتواه العلمي، وعن حركته الثقافية.

قبر ابن العوذي حاليًا:
وقد زرت مرقد )ابن العوذي( في بلدة كفركال مرتين. الأولى في �صباح يوم الربعاء 

ب�صعوبة  التّلة  اإلى  �صعدت  وقد  ع�صرة،  الحادية  ال�صاعة  2001م،  اأيار   30 الم�صادف 

فوجدت المرقد كما و�صف ال�صيد الأمين على قمة جبٍل عاٍل خارج البلدة.

وكانت ا�صرائيل قد حولته في فترة الحتالل الغا�صم لجنوب لبنان اإلى مركز ع�صكري 

نظرًا لموقعه ال�صتراتيجي المطل على المنطقة كافة، بما فيها م�صتعمرة )المطلة(، اإل 

اأنها تركته بعد فترة. و�صمعت من بع�س اأهالي المنطقة ان ال�صرائيليين تركوا الموقع 

بعد اأن ظهرت كرامات ل�صاحب القبر منعتهم من البقاء.

قام  لبنان  جنوب  من  ال�صرائيلي  للعدو  الذليل  الن�صحاب  بعد  اأنه  والظاهر 

ال�صرائيليون بتهديم المقام، وما �صاهدته في تلك الزيارة هو اطالل اآثار، وركام من 

ال�صخور والحجارة لعل تحتها قبر )ابن العوذي(، لكن الآثار تدل بو�صوح على وجود 

المقام المحاط بمنطقة ملغومة ب�صكل كثيف.

والنا�س في بلدة كفركال ي�صمونه )النبي الَعويذي( جهاًل منهم ب�صاحب القبر، اإل 

انهم - وبالجماع - يتلفظون لقبه ب�صكل �صحيح وهو )الَعويذي( بفتح العين. وقد تعمدت 

اأن األفظه اأمامهم ب�صيغ اأخرى عندما كنت اأ�صاأل عن مكان المقام، فكانوا ي�صححون 

لي اللقب ويوؤكدون ان ا�صمه )العويذي( وهو ما يوؤكد اأي�صًا ما ذهبنا اإليه في بحثنا عن 

لقب المترجم له. وما �صمعته من النا�س يمكن اأن ُي�صّنف من باب التاريخ ال�صفهي الذي 

تتناقله الجيال عبر ال�صنين. وبما ان الفترة التي تف�صلنا عن مرحلة ابن العوذّي تتعدى 

القرون الأربعة بقليل تقريبًا، وهي فترة ق�صيرة ن�صبيًا، فهو عن�صر ي�صاف اإلى اأدلتنا 

ال�صابقة في تاأكيد ما ذهبنا اإليه.
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وقد زرت القبر ثانية بعد مرور ع�صر �صنوات على زيارتي الأولى، وذلك في يوم الثالثاء 

الم�صادف 2011/4/12، ال�صاعة الخام�صة ع�صرًا. فوجدت - ولالأ�صف - ان الآثار التي 

كانت تدل بو�صوح على وجود المقام والتي راأيتها في زيارتي الأولى قد اأزيلت وتهدمت 

وتحولت اإلى ركام كبير ب�صبب المعارك التي دارت في المنطقة ابان العدوان ال�صرائيلي 

2006. وهذا يدعونا اإلى توثيق اآثارنا الإ�صالمية ب�صكل علمي ومنهجي، ومنها  في تموز 

بالتاأكيد قبور العلماء. اإن ما يمكن توثيقه اليوم قد ل يتي�صر غدًا.

الح�صارات  وحوار  العولمة  األفية  الثالثة،  الألفية  مطلع  في  نفقد  اأن  الموؤ�صف  ومن 

اأن نفقد تراثًا ُحفظ على مدى  والتطور الهائل في و�صائل التوثيق ال�صمعي والب�صري، 

اأجيال، نتيجة عدوان همجي جاهل.

رحم اهلل ال�صهيد الأول، ورحم اهلل ال�صهيد الثاني، وتلميذه المجهول ابن العوذي.
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تمهيد
عامل،  جبل  ان  �صكَّ من  واأهله  محّبوه  عليه  اأطلقها  التي  ال�صفة  هي  الثاني  ال�صهيد 

عندما بلغهم نباأ ا�صت�صهاده على يد اأحد ال�صالطين العثمانيين في عام 965 هـ ـ 1558م. 

وكان زين الّدين بن علي بن اأحمد من م�صاهير الفقهاء العظام الذي ترك بعد رحلِة 

المو�صوعات  مختلف  في  ور�صالًة  كتابًا  �صبعين  من  نحوا  عامًا(   54( الق�صيرة  عمره 

الفقهيَّة والأخالقّية والتربوّية. وفي كتب الرجال والأن�صاب وال�صروح والتحقيق والتف�صير 

والأحكام ال�صرعّية، بقيت زادًا وكنزًا ثمينًا لمن خلفه من العلماء والّدار�صين.

ة، �صاأن العلماء الم�صلمين الذين داأبوا على  ل ال�صهيد الثاني في الأم�صار الإ�صالميَّ تنقَّ

P بتح�صيله  الحّل والترحال بحثًا عن المعرفة وحبًا بالعلم الذي اأو�صى ر�صول اهلل 

والفوز به، وجعله مع الحكمة �صاّلة الموؤمن. اإل اأنَّ ما تميَّز به ال�صهيد الثاني في رحلته 

المذهب  على  يقت�صر  ولم  ة،  كافَّ الإ�صالمّية  المذاهب  در�س  اأنَّه  المعرفة  عن  الدائمة 

�س طالبه حيث اأقام هذه المذاهب،  ًة ـ اأنَّه درَّ الإمامّي فقط. بل ـ وهذا هو الأكثر اأهميَّ

وقارن بينها، واأدلى بدلوه واأفتى براأيه فيها. وكانت معرفته بفقه هذه المذاهب الأربعة 

العه على كتب اأحاديثهم »اأعلى من معرفتهم بمذاهبهم«. وكان لفتًا في حياة هذا  واطِّ

اأْن يتنقل في بالد الدولة العثمانّية في زمن الت�صّدد  الفقيه والعابد والمجتهد ال�صيعّي 

ال�صبر  على  القدرة  هذه  ولول  والوحدة.  التقريب  لواء  حاماًل  والمذهبيَّة،  والع�صبّية 

والتحّمل لما �صطع على الأرجح نجمه وخلد اأثره، كما يقول العارفون به. خ�صو�صًا واأنَّ 

)*( اأ�صتاذ علم الجتماع التربوي في الجامعة اللبنانية

د. طالل عتري�صي )*(

 البعد األخالقي للتربية والتعليم
عند الشهيد الثاني بحث مقارن بين منية المريد 

والتربية والتعليم المعاصرين
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ازدهرت  تاريخها في جبل عامل. حيث  العلم مع   بيئٍة تالزم   ن�صاأ في  الثاني  ال�صهيد 

ج منها المجتهدون الكبار والعلماء الأفذاذ... قبل اأن ت�صرب  الحوزات الدينّية التي تخرَّ

د ح�صيلة ما ُجِمَع في القرون ال�صابقة.. ما  في تلك المنطقة يد الجور وال�صتبداد لتبدِّ

ى اإلى هجرة العلماء واإقفال الحوزات بعدما حرقت الكتب والمكتبات... اإلى اأن ورثت  اأدَّ

المدر�صة الحديثة  في مطلع القرن الع�صرين الحياة التعليميَّة في جبل عامل.

القطيعة بين التعليم القديم والحديث
ا�صتهرت كتب ال�صهيد الثاني ور�صائله في المو�صوعات كاّفة التي كتب فيها، خ�صو�صًا 

التعليم  نظام  بين  التاريخيَّة  القطيعة  اأنَّ  اإل  المختلفة.  العلمّية  الحوزات  اأو�صاط  في 

الحديث ونظام التعليم في الحوزات الدينّية، الذي نجم عن تحّولت �صيا�صّية وع�صكرّية 

راتها المختلفة، بعد  وثقافّية انتهت بتقّدم الغرب في بالد الم�صلمين وبهيمنته على مقدَّ

نه  دوَّ ما  على  الع  الطِّ من  الحديث  التعليم  هذا  طالب  حرم  العثمانيَّة،  الدولة  انهيار 

ة واإن�صانّية  ة وفل�صفيَّ الفقهاء، وما تركه العلماء والمجتهدون من اأفكار ومو�صوعات فكريَّ

والتقدير  التقييم  موازين  في  الختالل  بذلك  مبا�صرة  عالقٌة  الأمر  ولهذا  وتربوّية. 

الناجمة عن التقّدم الغربّي الذي اأ�صرنا اإليه، وما رافقه من تراجٍع نف�صيٍّ وثقافيٍّ تجاه 

ما تركه علماء الم�صلمين وتجاه تجربتهم ال�صابقة في التعليم وفي تح�صيل العلم، وحّتى 

في مكانة هذا العلم ودوره. حّتى طرح المرحوم �صكيب اأر�صالن ت�صاوؤله ال�صهير: »لماذا 

نظام  في  هو  ال�صبب  اإنَّ  بقوله:  ذلك  عن  واأجاب  الم�شلمون؟«  وتراجع  الغرب  م  تقدَّ

ظام العلَّة التي ُيمكن بوا�صطتها ا�صتعادة �صبل التقّدم والنه�صة.  التعليم؛ لأنَّ في هذا النِّ

وب�صبب هذا التفّوق الغربّي بات )من الطبيعّي( اأن يعرف طالب الجامعات في بالدنا 

الإ�صالمّية، علماء الغرب، ومدار�صهم ومناهجهم في التربية والجتماع والفل�صفة وباقي 

ا يعرفون النظريَّات والأفكار التي تركها علماء الم�صلمين. وبات رو�صو  العلوم، اأكثر ممَّ

وديوي ومونت�صوري وب�صتالوتزي و�صواهم مّمن قّدموا اإ�صهامات مهّمة في عالم التربية 
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وال�صهيد  جماعة  وابن  والقاب�صي  الغزالّي  وتجارب  اأفكار  من  �صيوعًا  اأكثر  الغرب  في 

ة في التربية والجتماع. وبذلك حرم هوؤلء  ن كتب الر�صائل المهمَّ الثاني واأمثالهم ممَّ

الطالب من تراٍث عظيم من المعرفة لم يكن ملكًا لأيِّ طائفٍة اأو دين اأو مذهب. ومن 

اأبرز ما حرم منه هوؤلء  الطالب  ذلك ال�صفر النفي�س في علوم التربية والأخالق وفي 

اآداب المفيد والم�صتفيد(، الذي  اأعني به كتاب )منية المريد في  ممار�صتهما العملّية 

عا�س موؤلِّفه قبل اأكثر من خم�صة قرون، وتوّفي قتاًل ب�صبب مذهبه الإمامي في عام 1558، 

وهو لم يتجاوز الرابعة والخم�صين من العمر.

التربية  �ص�س 
ُ
اأ التربوّية والأخالقّية مقارنًة مع  اأهمّيته  ال�صفر؟ وما هي  فما هو هذا 

اتها المختلفة؟ الحديثة واأدبيَّ

تعريف بالكتاب
وتكاليف  العلم  قيمة  بيان  في  كتاب  والم�صتفيد(  المفيد  اآداب  في  المريد  )منية 

التالمذة والأ�صاتذة، والمفتي والم�صتفتي، واآداب المناظرة والكتابة، واآداب التعليم... 

اأنهى الموؤلِّف هذا الكتاب وهو في نحو الرابعة والأربعين من العمر بعد اأن ق�صى  وقد 

معظم �صنيِّ حياته متنقاًل بين الحوزات الدينّية ومجال�س العلم، ومراكز التعليم. فجمع 

في كتابه هذا اإلى خبرته العملّية، واإلى ما �صاهده من واقع حال المعلِّمين والمتعلِّمين، 

ة والنظريَّة  في دم�صق وم�صر وبيت المقد�س والق�صطنطينية، والعراق، معرفته الفل�صفيَّ

نها من تاآليفه في علوم القراآن والفقه والأخالق والتف�صير...  ومعارفه الِحَكمّية التي كوَّ

وهذا الكتاب كما قال بع�س من عرفه: »من اأح�شن كتب االإمامّية في كيفّية البلوغ اإلى 

اأق�شى الغاية والترّقي اإلى المقامات العالية، وبيان ف�شل العلم واأهله، واآداب تعليمه 

والعمل  بالعلم  يتعلَّق  مّما  ذلك  وغير  واآدابهما،  والمفتي  الفتوى  و�شرائط  وتعّلمه، 

بالنفو�س  واللحوق  الملكية،  الدرجات  اإلى  والو�شول  االإن�شانّية،  االأخالق  وتهذيب 

الكاملة القد�شية...«.
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مٍة في ف�صل العلم من الكتاب وال�صنة، ودليل العقل،واإلى  م الموؤلِّف كتابه اإلى مقدِّ ق�صَّ

اآداب  في  والثاني  والمتعلِّم،  المعلِّم  اآداب  في  منها  الأّول  الباب  وخاتمة.  اأبواب،  اأربعة 

ا الباب  الفتوى والمفتي والم�صتفتي، والثالث في المناظرة و�صروطها واآدابها واآفاتها. اأمَّ

ة،  الرابع فكان في اآداب الكتابة والكتب التي هي اآلة العلم. وجعل الخاتمة في مطالب مهمَّ

منها اأق�صام العلوم ال�صرعّية ومراتب اأحكام العلم ال�صرعّي، وترتيب العلوم بالنظر اإلى 

المتعلِّم، واأ�صاف في  تتّمة الكتاب ن�صائح مهّمة لطالب العلوم.

مكانة العلم مقارنة بين اّتجاهين
امتّن بها اهلل على  ٍة  ل منَّ اأوَّ اأ�صا�س كلِّ علٍم ومدار كلِّ معرفة(. وهي  )القراءة هي 

 ِبا�ْشِم َربَِّك 
ْ
ابن اآدم بعد خلقه. اإذ قال في اأّول �صورٍة اأنزلها على نبّيه محمد P: {اْقَراأ

ِباْلَقَلِم * َعلََّم الإِن�َشاَن  َعلََّم  الَِّذي  ْكَرُم * 
َ
َوَربَُّك الأ  

ْ
اْقَراأ َعَلٍق *  ِمْن  َخَلَق الإِن�َشاَن  الَِّذي َخَلَق * 

وِتَي َخْيراً 
ُ
َما لَْم يَْعَلْم} )العلق، 1ـ 5(. وقرن العلم بالحكمة فقال:{َوَمْن يُوؤَْت اْلِحْكَمَة َفَقْد اأ

ل الذين يعلمون على الذين ل يعلمون، ورفع الذين اآمنوا  َكِثيرا} )البقرة، 269(، كما ف�صَّ

اأوتوا العلم درجات. ثمَّ ذكر في بيان ف�صل العلم الأحاديث ال�صريفة، كما في  والذين 

قوله P: »ف�شل العالم على العابد �شبعون درجة«. و»من خرج في طلب العلم فهو 

في �شبيل اهلل حتى يرجع«. و»قليل من العلم خير من كثير من العبادة«. ثم يذكر 

ا ذكرته الآيات والأحاديث ال�صريفة.  الموؤلِّف روايات م�صابهة ل تخرج في م�صمونها عمَّ

Q:»يا كميل العلم خير من  من ذلك على �صبيل المثال ما  روي عن الإمام علي 

المال، العلم يحر�شك واأنت تحر�س المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال 

تنق�شه النفقة، والعلم يزكو باالإنفاق«.

َتطرح فكرة تف�صيل العلم على العبادة التي ُي�صير اإليها ال�صهيد الثاني ا�صتنادًا اإلى 

ة ق�صيًة اأخرى موازية مطروحة بقّوة في عالم اليوم هي العالقة بين  اأحاديث نبوّية عدَّ

العلم والعمل. وهذه الق�صية ل تختلف في جوهرها عن عالقة العلم والمال التي ُي�صير 
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ال العلم على المال. اإنَّ لقيمة العلم بالن�صبة اإلى الإ�صالم  اإليها الإمام علي Q مف�صِّ

واأئّمته قيمة عليا ل ت�صاهيها قيمة حّتى لو كانت العبادة نف�صها، فكيف اإذا كانت جني 

ة والقت�صاديَّة من باب وظيفة  المال؟! هذه الق�صية ُتناَق�س في كثيٍر من الأدبيَّات التربويَّ

العلم. هل هذه الوظيفة هي لخدمة ما ُيطلق عليه )�صوق العمل(؟ اأم اأنَّ العلم نف�صه هو 

قيمة من دون اأن يكون لذلك اأّي ارتباط باأيِّ �صوق. اأم اأنَّ وظيفة العلم هي المعرفة من 

ف على حاجاتهم  جهٍة وهي من جهٍة ثانية التقّرب اإلى اهلل واإلى النا�س من خالل التعرَّ

ووظيفته(.  التعليم  و�صع  التفكير في  )اإعادة  اأي�صًا  عليه  ُيطلق  ما  وم�صاكلهم؟... هذا 

وهذا هو ما ي�صتحقُّ المقارنة بين هدف التعليم في الإ�صالم وبالن�صبة اإلى ال�صهيد الثاني 

التعليمّية  المجالت  في  العولمة  دعوات  عنه  ر  تعبِّ كما  الحديث  الغربيِّ  الم�صار  وبين 

والتربوّية والقت�صادّية و�صواها... وتنطبق هذه الدعوات خ�صو�صًا على التعليم العالي؛ 

ي  �س في مجالت المعرفة. وهو الذي يفتر�س اأّن يوؤدِّ لأنَّ هذا التعليم هو مرحلة التخ�صّ

اإلى �صوق العمل. لذا اإّن اإعادة التفكير في و�صع التعليم العالي اليوم له عالقة مبا�صرة 

بهذه العولمة التي  طرحت وب�صكل جذرّي البحث في كثيٍر من المفاهيم التي عرفتها 

الهدف  التعليمّية، ومثل  العملّية  والمكان في  الزمان  بين  الترابط   �صابقة، مثل  اأجيال 

من التعليم، اإلى وظيفة الجامعة، واإنتاج المعرفة، وقيمة المعرفة، و�صوق العمل، واأدوار 

الفاعلين الُجدد  المحلّيين والخارجّيين غير الر�صمّيين وغير التربوّيين وغير الجامعّيين 

في التعليم العالي... )اأدوار اأهل القت�صاد وال�صيا�صة والتكنولوجيا...(.

تواجه الجامعة اليوم، وهي مقّر التعليم العالي، تحديًا مهمًا ل يمكن تجاهل تاأثيراته 

على دورها ومهامها. فعليها في ظلِّ التطّورات القت�صادّية العالمّية وفي ظلِّ تغّير الأفكار 

برامجها  تن�صجم  بحيث  العمل.  �صوق  لمطالب  جهٍة  من  تخ�صع  اأن  الجامعة  دور  حول 

اأي ما يتنا�صب مع  ال�صوق.  الدرا�صّية مع حاجات هذا  راتها  التعليم فيها ومقرَّ ومناهج 

المختلفة  الحاجات  خلق  ومن  الأرباح،  جني  في  و  البيع  في  تطّوٍر  من  ال�صوق  بلغه  ما 

ر  لال�صتهالك. وب�صبب الترابط العولمّي الراهن بين الأ�صواق �صيكون علينا عندما  نفكِّ
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وحاجاته  ال�صوق  هذا  عالقة  نتجاهل  ل  اأن  المحلي  العمل  ب�صوق  الجامعة  عالقة   في 

وفي ظلِّ  ثانيٍة،  الجامعة من جهٍة  على  لكن  العالمّية.  الأ�صواق  تحوَّلت  مع  المفتر�صة 

ة والتكنولوجّية، اأن تكون مكانًا لإنتاج المعرفة. خ�صو�صًا واأنَّ اأحد اأبرز  رات العلميَّ التطوَّ

تجليَّات العولمة هو ما ُيطلق عليه )اإقت�صاد المعرفة(. وعلى التعليم العالي يقع العبء 

الأ�صا�س في هذا المجال. اأي في مجال اإنتاج المعرفة. 

ق بين  ى لها  اأن توفِّ لذا ُي�صبح ال�صوؤال المهّم الذي تواجهه الجامعة هو كيف �صيت�صنَّ

دورين متناق�صين: 

م  التكّيف مع ال�صوق من جهة، وهو تكّيف ل يعني �صوى الخ�صوع لإمالءات من يتحكَّ

ين ومن م�صادر  ال�صوق من قوًى �صيا�صّية واقت�صادّية )اأي من لعبين غير تربويِّ بهذا 

غير تربوّية محلّية ودولّية...(.

وهذا  رين(.  والمفكِّ ين  التربويِّ )اأدوار  المعرفة،  اإنتاج  في  ثانيٍة  جهٍة  من  دورها 

الدور يتجاوز ال�صوق اإلى ما هو اأبعد من ذلك بكثيٍر. اأي اإلى حيث تح�صل المعرفة على 

اأن�صار  ر  يبرِّ اأي�صًا.  والمكان  الزمان  تتجاوز حدود  اأن  ُيمكن  واإلى حيث  لذاتها  قيمتها 

ربط الجامعة ب�صوق العمل بالتكاليف التي تتكبَّدها الدولة لالإنفاق على الجامعة، ولذا 

ُيريد هوؤلء  خف�س عدد طاّلب الجامعة وعدد اأ�صاتذتها وزيادة ر�صوم النت�صاب اإليها، 

و�صوًل اإلى التفكير بخ�صخ�صتها. وفي ذلك، كما يبدو، للوهلة الأولى، تناق�ٌس �صارٌخ 

)منطق  تجاريَّة  ربحيَّة  منظومة  عن  الجامعة  في  يبحث  حديٍث  منطٍق  منطقين:  بين 

ال�صوق(، ومنطٍق تقليدّي يريد للجامعة دورًا  اأخالقيًا وعلمّيًا ومعرفّيًا. وهذا تمامًا ما 

يريده ال�صهيد الثاني من التعليم بغ�سِّ النظر عن المرحلة التي يتعلَّم فيها الطالب. لكن 

من الوا�صح اأنَّ هذا الهدف يتَّ�صل بالتعليم في مراحله العليا ولي�س في المراحل الدنيا 

�س اأو المعرفة.  التي ل تّت�صح فيها معالم التخ�صّ

اإنَّ التفكير في ربط اأهداف التعليم بال�صوق وح�صرها بذلك اأو جعل العالقة مع هذا 

ى اإلى ذلك التحّول في النظر اإلى قيمة  ة على ما عداه من اأهداف هو الذي اأدَّ ال�صوق اأولويَّ
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�س الذي  العلم نف�صه. فقد ارتفعت القيمة المعنوّية والمادّية لكلِّ ما له عالقة بالتخ�صّ

ي اإلى وظيفة في ال�صوق. وتراجعت في الوقت نف�صه على الم�صتَوَيين المعنوّي والمادّي  يوؤدِّ

والأرباح.  المال  وجني  وال�صراء  البيع  �صوق  في  مكانًا  له  يجد  ل  قد  تخ�ص�سٍ  اأيِّ  قيمة 

�صاهم في الترويج لهذا الفكرة الأخيرة التحّولت القت�صادّية والجتماعّية طوال العقود 

الحياة في  بالم�صرف محور  المرتبط  ال�صوق  التي جعلت من الم�صرف ومن  الما�صية 

لت بعد ذلك  المدينة، ثمَّ محور الحياة والعالقات والِقَيم الجتماعّية في المجتمع. وتحوَّ

ر عنه اإريك  قيمة الإن�صان تدريجًا اإلى ما يملك ولي�س اإلى ما َيعرف اأو ما يكون. وهو ما عبَّ

فروم في كتابه ال�صهير )بين الملكّية والكينونة( الذي انتقد فيه المجتمع الغربّي الحديث 

خرى )قيمة الكينونة(.
ُ
ة اأ د قيمة الملكّية اأكثر من اأيِّ قيمٍة اإن�صانيَّ الذي  بات يمجِّ

ة  اإن�صانيَّ قيمة  الأخير  يعد هذا  لم  التعليم  اإلى  النظرة  الِقَيمّي في  التراجع  مع هذا 

عليا بحدِّ ذاتها بغ�سِّ النظر عن الوظيفة التي �صيح�صل عليها المتعّلم. لم يكن الأمر 

كذلك في كلِّ الح�صارات العظيمة التي رفعت �صاأن العلم والعلماء. فلم ي�صاأل اأحد يومًا 

ماذا كان يعمل �صقراط اأو اأفالطون اأو الغزالي اأو ابن عربي اأو رو�صو اأو فولتير اأو جمال 

العلماء  �صواهم من  اأو  المجل�صّي...  العالمة  اأو  الطباطبائي  ال�صيد  اأو  الأفغاني،  الدين 

رين والم�صلحين... حتَّى اأنَّ بع�س العلماء عاب على اأقرانه قبول  والفال�صفة، ومن المفكِّ

اإنَّ  اأجٍر ُيمكن الح�صول عليه. وقال اآخر:  اأيِّ  اأ�صمى من  الأجر على التعليم؛ لأنَّ العلم 

�صه الإمام علي Q بقوله ال�صهير: »العلم خيٌر  رتبة العلم اأعلى الرتب. وهذا ما لخَّ

من المال، العلم يحر�شك واأنت تحر�س المال، والعلم حاكم والمال محكوم، والعلم 

يزكو باالإنفاق والمال تنق�شه النفقة...« والمق�صود من ذلك كله اأنَّ العلم هو الحاكم 

خرى. اإنَّها بتعبيٍر اآخر اأ�صالة العلم، واأ�صالة 
ُ
ة الأ�صا�س قبل اأيِّ مرجعّيٍة اأ وهو المرجعيَّ

المعرفة. ولي�صت اأ�صالة ال�صوق، اأو اأ�صالة البيع وال�صراء. وهذا ما اأراد ال�صهيد الثاني 

د عليه في ر�صالته التربوّية من خالل البرهان على اأنَّ »كلَّ االأديان والح�شارات،  اأن يوؤكِّ

وكذلك  علوم االأّولين، جعلت العلم في مكانة �شامية«.
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وظيفة التربية في العملية التعليمّية
ل يكتفي ال�صهيد الثاني بذكر الآيات والأحاديث ال�صريفة التي تح�ّس على طلب العلم 

وعلى �صموِّ مقا�صده. بل يعود اإلى الحكمة القديمة، في تاأكيٍد منه على توا�صل المعرفة، 

له  ودعوته  لبنه  لقمان  قاله  ما  فيذكر  وف�صله.  بالعلم  اأي�صًا  يتعلَّق  ما  منها  ياأخذ  التي 

الحكمة، ومن  تعليم  اإلى  وفيه دعوة  التوراة،  اآخر من  ثمَّ يذكر مثاًل  العلماء،  لمجال�صة 

ولم  بالعلم  �شمع  لمن  »ويل  الإنجيل  ومن  والعلماء،  الأتقياء  النا�س  لمحادثة  الزبور، 

قين والعلماء، ثم يعود اإلى دليل  يطلبه«. ثمَّ يروي ال�صهيد الثاني ما ذكره بع�س المحقِّ

العًا  العقل على ف�صل العلم. وبهذا يك�صف موؤلِّف منية المريد في كتابه، �صعًة في العلم، واطِّ

على ما جاء في علوم الأّولين، ويبرهن للطالب وللقارئ �صمة العلم وعلوِّ �صاأنه عند جميع 

الأديان وفي جميع الح�صارات، فال يترك مجاًل ل�صٍك اأو ترّدد. وهذا التركيز على مكانة 

مة تقليدّية لكتاٍب عن العالقة بين العالم والمتعلِّم، بل  العلم ال�صامية، لي�س مجّرد مقدِّ

لع على هذه  هو مدخل فل�صفّي، ل يمكن اأن ندرك كلَّ ما �صيرد فيه من اآداب اإذا لم نطَّ

المقّدمة، واإذا لم نعرف مكانة العلم الفريدة في الإ�صالم. وهي مكانة لم تذكرها في 

د عليها اأيٌّ من علماء التربية المرموقين  الواقع اأيٌّ من اأدبيَّات التربية الحديثة ولم ي�صدِّ

د  في عالم الغرب؛ لأنَّ وظيفة التربية،وكذلك العالقة بين العالم والمتعلِّم، لي�صت مجرَّ

ة اأو منهجّية... بل هي تعبير عن فل�صفٍة �صاملٍة لمعنًى الوجود  ن�صائح اأو اإر�صادات تقنيَّ

بالعلم  اإل  ق  يتحقَّ ل  الذي  الوجود  وفي هذا  الأر�س  الإن�صان على هذه  ولدور  الإن�صانّي، 

ا �صرط تح�صيل هذا العلم،فهو اإخال�س النّية. وبهذه الدعوة يبداأ  ل. اأمَّ في المقام الأوَّ

ل من كتابه.  ال�صهيد الثاني حديثه عن اآداب المعلِّم والمتعلِّم في الق�صم الأوَّ

وتثير هذه الق�صية حول اإخال�س النيَّة في طلب العالم اأ�صئلًة كثيرًة في عالم اليوم. 

وعندما يجعل ال�صهيد الثاني من النية �صرطًا لتح�صيل العلم ويربط ذلك باآداب المعلِّم 

اأو  ة  تجاريَّ مكانٍة  اإلى  اليوم  لت  تحوَّ التي  ال�صامية  مكانته  للعلم  يعيد  فاإنَّما  والمتعلِّم 
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ة الأولى  ة. اإنَّها المرَّ ة بغ�سِّ النظر عن الأهداف الإن�صانّية اأو الأهداف المعنويَّ اقت�صاديَّ

في تاريخ التربية والتعليم التي تو�صع فيها ال�صروط لآداب العالم واآداب المتعلِّم. اأي اإنَّ 

اإلى اآخر. بل هي عالقة تفاعل وتاأثير  د معلومات تنتقل من �صخ�سٍ  التعليم لي�س مجرَّ

ة واأخالقّية ومعنوّية. ولم تلحظ الأدبيَّات التربوية الغربيَّة في تاريخ التربية  وتاأّثر �صلوكيَّ

واحٍد  كلِّ  في  المطلوبة  بال�صروط  اأو  والمتعلِّم  العالم  بين  بالعالقة  الهتمام  هذا  مثل 

منهما. خ�صو�صًا واأنَّ التعليم في الغرب لم يعد يهتّم باأيِّ اأهداف معنويَّة في تح�صيل 

ة، بعدما فقد الدور المرجعّي الذي كان للّدين،  العلم، ول حّتى في جوانب الحياة كافَّ

ة الم�صلحة والرغبة والفردّية بعيدًا  خرى هي مرجعيَّ
ُ
ٍة اأ وانتقل بعدها الغرب اإلى مرجعيَّ

من اأيِّ �صلٍة بالجوانب المعنوّية اأو الأخالّقية.

ة اأكثر نجاحًا. وا�صتفادوا في  ة التعليميَّ ون بالتقنّيات التي تجعل العمليَّ لقد اهتمَّ الغربيِّ

مت كثيرًا. كما اأنَّهم اهتّموا اأي�صًا بالبيئة  ة التي تقدَّ هذا المجال من الختراعات العلميَّ

بالجانب  يهتّموا  لم  هم  لكنَّ والب�صرّية...  ال�صمعية  الو�صائل  اإلى  ال�صفِّ  من  التعليميَّة 

اأنَّهم  ثوا عن ال�صروط المطلوبة في هذا الجانب. كما  الأخالقّي عند المعلِّم ولم يتحدَّ

دوا على م�صتوًى اآخر على  لم ي�صعوا ال�صروط اأو النظريَّات حول اآداب المتعلِّم. بل �صدَّ

ف المتعلِّم مع معلِّمه  ة التعليم اأو على اإلزامّيته على �صبيل المثال. لكن كيف يت�صرَّ مجانيَّ

لم تكن �صمن الهتمامات التي �صغلت بال المفّكرين والتربوّيين الغربّيين. كذلك لم تكن 

النية مطلبًا في تح�صيل العلم. خ�صو�صًا واأنَّ النية مفهوم له عالقة بالمقا�صد الدينّية 

والأخالقّية التي لم يعد الغرب يعيرها اأي اهتمام في الن�صاط الإن�صانّي عمومًا. وانطالقًا 

من هذا الرتباط بين الأعمال والنّيات، ي�صتمّر ال�صهيد الثاني في روؤيته الفل�صفّية اإلى كلِّ 

ما يريد قوله اأو عمله؛ لأنَّ النية المطلوبة ينبغي اأن ُيق�صد بها من العلم »وجه اهلل تعالى، 

وامتثال اأمره، واإ�شالح نف�شه، واإر�شاد عباده اإلى معالم دينه، وال يق�شد بذلك عر�س 

اأو �شهرٍة، ونحو ذلك من االأغرا�س الفا�شدة..« هنا  اأو جاٍه  الدنيا من تح�شيل ماٍل 

اأي�صًا يتجاوز ال�صهيد الثاني ما كتبه علماء التربية في ع�صرنا الحديث. فال ي�صاركهم 
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اأهداف )التربية الوظيفّية(؛ لأنَّ وظيفة العلم بالن�صبة اإليهم باتت لتح�صيل ال�صاأن اأو 

والفارق  الأّول.  المقام  اإلى اهلل في  للتقّرب  بابًا  الثاني  ال�صهيد  اأرادها  بينما  المعا�س. 

كبيٌر والهّوة �صا�صعة بين الروؤيتين وفي الواقع بين الفل�صفتين، واإذا كانت التربية الحديثة 

عمومًا لم تلتفت اإلى هذه القيمة المعنوّية لطلب العلم ولم ت�صّدد على مكانته ال�صامية، 

فاإنَّ ال�صعوب القديمة كانت اأكثر اهتمامًا بهذا ال�صاأن وبهذه القيمة للعلم. فقد روي اأنَّ 

ك،  اأحد الحكماء الم�صريين القدماء قال لبنه: »امنح قلبك للعلم واأحّبه كما تحب اأمَّ

فال يعلو على الثقافة �شيء«.

واإلى اإخال�س النيَّة ك�صرٍط لتح�صيل العلم، ي�صع ال�صهيد الثاني في الباب الأّول نف�صه 

ثالثة اأنواع من الآداب:

ل م�شترك بين العالم والمتعلِّم: وفيه اأن يكون الغر�س من طلب العلم هو العمل  االأوَّ

به للهدف نف�صه. وتجّنب الغرور في هذا الطلب، والتوّكل على اهلل والعتماد عليه. ثّم 

ي�صترط عليهما اأن تكون مالزمة ال�صتغال بالعلم مطلوبهما وراأ�س مالهما...

ل هذه الآداب اأن يكون هذا المعلِّم اأهاًل للتدري�س،  الثاني، يخت�سُّ به المعلِّم: واأوَّ

ى لهوانه«. وثانيها اأن ل ُيذلَّ العلم فُيبذل لغير  ى قبل اأوانه فقد ت�شدَّ »الأنَّ من ت�شدَّ

وين�صون  بالبرِّ  النا�س  ياأمرون  كمن  يكون  ل  حتَّى  بعلمه  عاماًل  يكون  اأن  وثالثها  اأهله. 

م �صيئًا ويفعله... ثمَّ ُي�صيف اإلى ذلك ح�صن الخلق، والتوا�صع، واإظهار  اأنف�صهم، ول يحرِّ

الحّق بح�صب الطاقة، من غير مجاملة اأحٍد من خلق اهلل تعالى«. 

بهم بالتدريج على الآداب ال�صنّية، وعلى ريا�صة  اأن يوؤدِّ اآدابه مع طلبته: فعليه  ا  اأمَّ

واأن  لنف�صه،  يحّب  ما  لهم  يحبَّ  واأن  بالعلم،  بهم  يرغِّ واأن  الدينّية،  بالآداب  النف�س 

يزجرهم عن �صوء الخلق، واأن يتوا�صع لهم، ول يتعاظم عليهم،... ثمَّ ي�صيف اإلى هذه 

ى اليوم )الفروق الفردّية( بين  الآداب تفا�صيل عملّية التعليم نف�صها، ومالحظة ما ي�صمَّ

الطالب. فيرى اأنَّ على المعلِّم اأن ُيخاطب كلَّ طالٍب بح�صب فهمه واإدراكه، ول ُيعطيه 

ا ذكره لهم... واأن  ما ل يحتمله ذهنه... واأن يطالبهم بعادة محفوظاتهم، وي�صاألهم عمَّ
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ح لهم العلوم الأخرى التي  اأو اعتناء. وان ل يقبِّ ة  ل بع�صهم على بع�س في مودَّ ل يف�صِّ

�صها )كما يتَّفق ذلك  كثيرًا لجهلة المعلِّمين(... وعندما ينتقل اإلى الحديث عن  ل يدرِّ

اآداب المعلِّم في در�صه، ل ي�صّذ في روؤيته لهذه الآداب عن �صياق ما �صبق من التوا�صع، 

ومن رفعة �صاأن العلم، والإخال�س، واحترام الطالب... ولذا على المعلِّم اأن ل يخرج اإلى 

الدر�س اإل مع ما يوجب له الوقار والهيبة في اللبا�س، والنظافة في الثوب والبدن. واأن 

َن  واأن يح�صِّ واأن يجل�س ب�صكينٍة ووقار...  اإلى المجل�س،  اإذا و�صل  ي�صلِّم على من ح�صر 

خلقه مع جل�صائه، واأن يراعي م�صلحة الجماعة في تقديم وقٍت لح�صوره اأو تاأخيره في 

النهار... واأن ي�صون مجل�صه عن اللغط. واأن يقول ل اأعلم اإذا �صئل عن �صيء ل يعرفه... 

وان يختم مجل�صه بالدعاء. واأن يمكث قلياًل بعد قيام الجماعة... وهي اآداٌب ل تنف�صل 

عن روؤية ال�صهيد الثاني اإلى اأولوّية الأخالق واإلى تهذيب النف�س في المقام الأّول وقبل 

في  مهّمة  تفا�صيل  اإلى  العملّية  التجربة  خالل  ومن  الأولوّية  هذه  ل  يحوِّ وهو  عمل،  اأّي 

عالقة العالم بالمتعلِّم. وهي تفا�صيل على م�صتوى ال�صلوك، والعالقة مع الطالب، واأدب 

ق اإليها اأدبّيات التربية الحديثة، واإن كان بع�س رّواد التربية قد  التدري�س، التي لم تتطرَّ

اإدراك الطالب وطريقة تدري�صهم  بين  التفاوت  التفا�صيل مثل  تحّدثوا عن بع�س هذه 

التي اأ�صرنا ليها بالفروق الفردّية.

مع  اآدابه  ثالثة:  اإلى  بدورها  الآداب  هذه  وتنق�صم  بالمتعلِّم:  فيخت�سُّ  الثالث  ا  اأمَّ

نف�صه، واآدابه مع �صيخه، واآدابه في مجل�س در�صه. ويبداأ الآداب مع تح�صين النّية وتطهير 

ي العلم، ان�صجامًا مع ما ذكره في بداية كتابه حول مقام العلم  القلب، ليكون �صالحًا لتلقِّ

وقبل  ال�صواغل،  وقلَّة  البدن،  ة  وقوَّ ال�صباب  فترة  في  التح�صيل  يغتنم  واأن  �صاأنه.  وعلوِّ 

ارتفاع المنزلة... وان يقطع ما يقدر عليه من العوائق المانعة عن تمام الطلب وكمال 

اآدابه مع �صيخه فتبداأ بتعظيم  ا  اأمَّ الجتهاد، واأن يحر�س على التعّلم ويواظب عليه... 

واأن  الروحانّي،  والوالد  الحقيقّي  الأب  اأنَّه  يعتقد في �صيخه  واأن  واإجالل قدره،  مكانته 

َي�صرب �صفحًا عن عيوبه، واأن ي�صبر على جفوٍة ت�صدر منه اأو �صوء خلق... واأن يجتهد 
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ن�صيطًا  الهيئة  كامل  المجل�س  يدخل  واأن  ال�صيخ...  قبل ح�صور  المجل�س  اإلى  بالح�صور 

وخ�صوٍع...  ب�صكوٍن  الأدب  يديه جل�صة  بين  يجل�س  واأن  الذهن،  �صافي  ال�صدر  من�صرح 

ا اآداب المتعلِّم  واأن ل يقطع على ال�صيخ كالمه، ول ي�صاأل عن �صيء في غير مو�صعه. اأمَّ

ه اأ�صل  في در�صه وقراءته فيرّتبها الموؤلِّف ابتداًء من حفظ كتاب اهلل حفظًا متَقنًا؛ لأنَّ

اأوقات ليله ونهاره  م  له فهمه.. واأن يق�صِّ العلوم. ثمَّ يقت�صر من المطالعة على ما يتحمَّ

له، واأن ُيبالغ في الجّد، واأن يلتزم بما مرَّ من اآداب مع �صيخه.  على ما يح�صّ

ُتطرح ق�صية التزام المتعّلم بالآداب المفرو�صة في عالقته مع معلِّمه اأو �صيخه التي 

ة في الموؤ�ص�صات التعليمية والتربوّية من المدر�صة  ي�صّدد عليها ال�صهيد الثاني، م�صاألة مهمَّ

المتعّلمين  على  فقط  لي�س  الوالدين  و�صلطة  المعّلم  �صلطة  تراجعت  فقد  الأ�صرة.  اإلى 

البلدان  اليوم في الغرب وحّتى في كثيٍر من  اأي�صًا. بحيث بات ع�صر  الأبناء  بل وعلى 

الذي ل  ال�صاب  الجيل  التربوّية. وهو ع�صر  ال�صلطة  التراجع في  الإ�صالمّية هو ع�صر 

ال�صهيد  اإليه  المعلِّم ول لهيبته. خالفًا لما يدعو  ين�صاع لالأوامر ول يقيم وزنًا لطاعة 

ب�شكوٍن  يديه  بين  يجل�س  واأن  قدره..  واإجالل  المعلِّم  مكانة  »تعظيم  من:  الثاني 

وخ�شوع«. اإنَّ التجربة الغربيَّة في العالقة بين العالم والمتعلِّم اأو بين الأ�صتاذ والتلميذ 

دت الأدبّيات  ذهبت بمرور الوقت في التِّجاه المعاك�س ل�صروط ال�صهيد الثاني. فقد �صدَّ

ا حر�صت  اأكثر ممَّ التلميذ  رين على تعظيم دور  المفكِّ الغربّية من خالل كبار  ة  التربويَّ

ال�صيا�صّية  التطّورات  نتيجة  هو  الواقع  في  الأمر  هذا  وكان  المعّلم.  دور  تعظيم  على 

والجتماعّية والثقافّية التي ح�صلت في الغرب والتي رفعت من �صاأن الحريَّات الفردّية، 

مت الِقَيم والمعايير الأخالقّية التي كانت ُتعلي من �صاأن الطاعة والحترام �صواء  وحطَّ

الغرب  التي �صهدها  التحوَّلت  ال�صنين ومع كلِّ  المدر�صة. ومع مرور  اأو في  المنزل  في 

وباتت  هيبة  وبال  �صلطة  بال  المعّلم  وبات  �صلطة  بال  التربية  باتت  المجال  هذا  في 

م�صطلحات الطاعة والحترام  تنتمي اإلى حقبٍة ما�صيٍة ل يعرفها الجيل الجديد. وهذا 

ر ال�صكوى التي ن�صمعها اليوم في الأو�صاط الأ�صرّية والمدر�صّية من الجيل ال�صاب  يف�صِّ
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ا كان عليه الجيل ال�صابق. ول تقف  اأكبر منه �صنًا ممَّ اأقّل احترامًا لمن هم  الذي بات 

الم�صكلة عند حدود المنزل. بل تمتدُّ اإلى المدر�صة اأي�صًا. فقد ذهبت هيبة المعلِّم. وبات 

التلميذ يواجه اأ�صتاذه من موقع النّد للند. فال طاعة ول احترام، بل تحدٍّ قد ي�صل في 

العقوبات  واتِّخاذ  المبادرة  المعلِّم على  والوعيد. ول يجروؤ  التهديد  اإلى  الأحيان  بع�س 

الأهل، ما يجعله عر�صَة قلٍق دائم  اأو خ�صية اعترا�س  الإدارة  رّد فعل  المنا�صبة خ�صية 

ي هذا  من تجروؤ التالميذ عليه من جهٍة ومن �صغوط الأهل والإدارة من جهٍة ثانية. ويوؤدِّ

التراجع في الم�صافة بين البنّوة والأبّوة، وبين المعّلم والتلميذ اإلى حالٍة من  الالمبالة  

ومن عدم الم�صوؤولّية لدى الأبناء والتالميذ.  

لقد انهارت ال�شلطة التربوّية: �صلطة المعلِّم وهيبته، ثمَّ �صلطة الوالدين وطاعتهما. فقد 

ة التي جعلت الطفل في م�صتوى المعلِّم  انت�صرت في العقود الما�صية الكثير من الأفكار التربويَّ

من حيث القيمة والأهمّية. وفر�صت على المعلِّم قيودًا �صديدًة منعته بها من فر�س ال�صلطة 

على تالميذه. وباتت �صلطة هذا الأخير في غير مو�صعها وفقدت وظيفتها في التاأديب وفي 

فاع عنها هي التالية: لي�س هناك عملّية  التربية. والفكرة التي ل بدَّ من التوّقف عندها والدِّ

ى هذه التربية.  تربوّية في البيت اأو في المدر�صة من دون �صلطٍة ُيمار�صها المرّبي على من يتلقَّ

ب  له الحّق  ل وهو لي�س بجديد على اأدبيَّات التربية في كلِّ الع�صور هو اأن من يوؤدِّ اإذًا المبداأ الأوَّ

ب هو �صاحب ال�صلطة. وال�صلطة هنا لي�صت الت�صّلط. والفارق كبير  في اأن يعاقب. واأنَّ من يوؤدِّ

بين الأمرين؛ لأنَّ الت�صّلط يعني الظلم وغياب الرحمة وال�صتبداد وفقدان اللين والمرونة، 

ة  ة التربويَّ في حين اأنَّ ال�صلطة تعني الهيبة واإرغام المتلّقي على تنفيذ ما ُيطلب منه. والعمليَّ

وحّتى العملّية التعليمّية هي عالقة عمودّية بين طرفين واحد يعطي واآخر متلّقي. وهي لي�صت 

بع�س  لها  روَّجت   التي  الفكرة  هذه  لأنَّ  الجميع؛  فيها  يت�صاوى  اأفقّية  عالقة  الإطالق  على 

نٍة، جعلت التلميذ اأو المتعلِّم بح�صب تعبير ال�صهيد  ة الغربيَّة في مرحلٍة معيَّ النظريَّات التربويَّ

الثاني، في الموقع نف�صه مع الأ�صتاذ على اعتبار اأنَّه محور العملّية التعليمّية، واأرغمت المعلِّم  

تدريجيًا على التخّلي عن �صلطته لكي ين�صجم مع فكرة المحورّية هذه. 
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تلّخ�س هذه الآداب وال�صروط التي و�صعها ال�صهيد الثاني في )منية المريد( ثمرة 

تجربٍة وا�صعٍة ق�صاها في اأو�صاط الحوزات العلمّية. وثمرة معرفٍة عميقٍة بالإ�صالم على 

م�صتوى الإعداد ال�صلوكّي والأخالقّي، ووظيفة العلم، ومهّمة العالم والمرّبي في تقديم 

القدوة الأخالقّية ال�صالحة والمنا�صبة. واإذا كان معظم من َكَتَب من علماء الم�صلمين 

ز على اأهميَّة هذه القدوة، وعلى اقتران  عن العالقة التربوّية بين العالم والمتعلِّم قد ركَّ

القول بالعمل، وعلى الإخال�س هلل تعالى، وعن زهد العالم وورعه،كما فعل الغزالي وابن 

اإخوان  كتب  كما  اأو  علي.  بن  بن محمد  القا�صم  باهلل  المن�صور  بن  والح�صين  جماعة، 

ال�صفا في ر�صائلهم، فاإنَّ ال�صهيد الثاني اأ�صاف اإلى ذلك كله ما عرفه في تجربته على 

م�صتوى تق�صيم هذه الآداب تجاه العالم والمتعّلم، وتجاه اآداب الفتوى والم�صتفتي، اإلى 

اآداب المناظرة واآداب الكتابة والكتب، وما يتعّلق بها. فتكون ر�صالته بهذا المعنى اأكثر 

�صموًل مّما �صبق وتطرق اإليه علماء اآخرون. ناهيك بمن يحتمل اأن يكون قد اأخذ عنه، اأو 

ن�صب ما كتبه اإليه.

ا ما كتبه القاب�صي، وهو من علماء المغرب، وقد ولد في 324 هجرية وتوّفي في 403  اأمَّ

هجرية اأي قبل ال�صهيد الثاني بنحو 500 عام، فقد توّجه في كتابه  )الر�صالة المف�صلة 

لأحوال المعّلمين واأحكام المعلِّمين والمتعلِّمين( اإلى تدري�س ال�صبيان وطريقة تعليمهم 

وتاأديبهم مف�صاًل في الثواب والعقاب وفي مناهج الحفظ والتعليم... وكذلك فعل ابن 

بيان  )جامع  موؤّلفه:  في  463هجرية،  في  �صنة  ب�صتين  القاب�صي  بعد  المتوّفى  البّر  عبد 

العلم وف�صله،وما ينبغي في روايته وحملته(...

لقد فر�صت التطّورات التي عرفتها المجتمعات الإ�صالمّية في القرون الما�صية على 

علماء الم�صلمين اإعادة التاأكيد على اأهداف التربية واأولوّياتها، وعلى ربط هذه الأهداف 

تكون  اأن  ُيفتر�س  الغاية  وهذه  تعالى.  اهلل  اإلى  التقّرب  وهو  للتعليم  الأ�صا�صّية  بالغاية 

الر�صائل  وفي  التربية(.  )فل�صفة  اليوم  عليه  نطلق  ما  وهي  تربوّي.  م�صروع  كّل  اأ�صا�س 

التي كتبها هوؤلء العلماء نلحظ في )منية المريد( لل�صهيد الثاني، انتقاًل من الأهداف 
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العاّمة اإلى التفا�صيل ال�صلوكّية والأخالقية التي ُيفتر�س بالعالم والمتعّلم اأن يتحّليا بها 

مهما كانت البيئة التي تحيط بهما قد اأ�صابها من التدهور على هذه الم�صتويات ال�صلوكّية 

والأخالقّية. ول تنف�صل هذه الآداب ول الأخالق المرتبطة بها عن طريقة التعّلم ول عن 

اأهدافه ال�صامية ول عن الإخال�س في النية... فتكون بذلك هذه العملّية حلقًة متكاملًة 

ت�صتقي وجودها وجوهرها من غاية العلم الذي هو التقّرب اإلى اهلل اأوًل واأخيرًا.

ى   اإنَّ تركيز ال�صهيد الثاني على الجانب المعنوّي لتح�صيل العلم ينطبق عليه ما ي�صمَّ

اليوم )فل�صفة التربية(. ويقول بع�س علماء التربية الغربيين: )ل تربية بال فل�صفة(. اأي 

لت هذ  د لها ما ينبغي اأن تكون عليه اأهدافها. وعندما تحوَّ ل تربية بال خلفّية فكرّية تحدِّ

اإلى فل�صفة مادّية ل ترى �صوى الم�صلحة الفردّية بعيدًا عن القيم الأخالقّية  الفل�صفة 

ولي�س  القانون  يجمعهم  الأفراد  من  مجموعٍة  اإلى  المجتمع  ل  تحوَّ والدينّية  والمعنوية 

لدور  فقط  لي�س  تراجعًا  �صن�صهد  هكذا  التكامل.  اأو  الت�صحية  اأو  التعاطف  اأو  التراحم 

اأ�صا�س  الح�صارات  كلِّ  عبر  كانت   الأ�صرة  لأّن  الجتماعّية؛  لوظيفتها  حّتى  بل  الأ�صرة 

لحمة المجتمع. وهذا ما فقده الغرب تدريجًا عبر ع�صرات ال�صنين. وهذا ما يف�ّصر لنا 

كيف بداأت تخرج الأ�صوات القانونّية والجتماعية التي تدعو اإلى كلِّ اأ�صكال الأ�صرة في 

الغرب. بمعنى ت�صريع العالقات المثلّية عل اأ�صا�س اأن لي�س هناك ثوابت اأخالقّية اأو دينّية 

ر �صوى  تفر�س نموذجًا واحدًا لالأ�صرة هو نموذج الرجل والمراأة. وهذه الدعوات ل تعبِّ

بعدما  والدينّية  الأخالقّية  القيم  لمرجعّية  غياٍب  من  الغربّي  المجتمع  اإليه  و�صل  ا  عمَّ

ة تختفي من المجتمع عندما يتطّور،  اعتبر الفكر المهيمن اأنَّ تلك الِقيم هي ِقَيٌم ن�صبيَّ

ول يعود بحاجة اإليها... وُتثير هذه الق�صّية عالقة التربية بالمجتمع. وهي ق�صّية �صغلت 

اإذا لم تكن في خدمة  التربية  الفائدة من  اإذ ما هي  الع�صور.  التربية على مّر  علماء 

المجتمع ولم تكن تهدف اإلى تطّوره من خالل تطوير الإن�صان ا�صتنادًا اإلى ِقيم ثابتة من 

جهة، وا�صتنادًا اإلى ما يتغّير في المجتمع من جهٍة ثانيٍة. 

ة الِقَيم التي روَّجت لها الأفكار الغربّية منذ ع�صرات ال�صنين وانعك�صت على  اإنَّ ن�صبيَّ
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التربية بحيث لم يعد المطلوب من هذه التربية تر�صيخ الِقَيم الثابتة بل تدريب الطفل 

على التعامل مع كلِّ ما يتغيَّر من حوله، ودفعه اإلى التعامل مع رغباته وما يريد اإ�صباعه 

من خالل تلك التحّولت. اأي ل �صيء ثابت. وهذا يعني اأنَّ �صكل الأ�صرة لي�س ثابتًا، ول 

ال�صلطة...  ة  هرميَّ ول  الأ�صرة،  اأفراد  بين  العالقة  ول  الطالق،  ِقَيم  ول  الزواج،  �صكل 

لذلك �صاهمت هذه الأفكار في الترويج لم�صروعّية المثلّية ولم�صروعية الزواج من الجن�س 

الطفل  تدريب  واإلى  التغّير  لهذا  الترويج  اإلى  التربوّية  الموؤ�ّص�صات  تحّولت  وقد  نف�صه. 

على قبول المثلّية على �صبيل المثال باعتبارها حقًا واختالفًا م�صروعًا ل يمكن اإدانته. 

هنا التربية التحقت بالمجتمع على الرغم من ال�صلبّيات التي يعي�صها هذا المجتمع في 

روؤيته لالأ�صرة وللزواج اأو لق�صايا اأخرى لها �صلة مبا�صرة بالعالقات الإن�صانية والعائلية 

والجتماعّية... ترافقت تلك التحّولت التربوّية مع  ما ن�صهده اليوم من ت�صارع في )ثورة 

الّت�صالت( وفي م�صادر الح�صول على المعلومات، وفي م�صار العولمة على الم�صتويات 

كاّفة. وقد �صاهمت تلك التحّولت في  تعاظم ِقَيم الربح والمنفعة وتجميع الثروة وتراجع 

باتت  والجتماعّية  القت�صادّية  النظريَّات  اأنَّ  والتاآخي. حتَّى  والت�صحية  الت�صامن  ِقَيم 

د هذا التراجع في ِقَيم الت�صامن والرعاية الذي كانت تقوم به الدولة طيلة  بدورها توؤيِّ

يلتهم  )الأ�صرع  اأو  الأ�صغر(،  يلتهم  )الأكبر  قيم  باتت  بحيث  الما�صي  القرن  ن�صف 

الأبطاأ( ماألوفة وعالمّية النت�صار.

اإنَّ المخاطر الم�صتقبلّية الناجمة عن ما بات يطلق عليه )العولمة المتوّح�صة( كبيرة 

في  مهّمًا  دورًا  ونظرّياتها  ومناهجها  التربية  تلعب  الذي  القيمي،  الم�صتوى  هذا  على 

الترويج له اأو البتعاد عنه. حتَّى اأنَّ اأ�صواتًا بارزًة في الغرب نف�صه بداأت تدعو اإلى عولمة 

اأخالقّية اأو اأكثر اإن�صانّية، ب�صبب مخاوفها مّما ُيمكن اأن تجر اإليه هذه العولمة التي ت�صير 

على هدي ِقَيم الربح والمنفعة وتكدي�س الثروة قبل اأي �صيء اآخر.

ما يهّمنا في هذا الإطار اأنَّ مثل هذه الِقَيم الأخالقّية التي يرغب البع�س في الغرب 

ة بالدرجة الأولى.  ة تربويَّ العودة اإليها اأو البحث عنها، اأو ربط العولمة بها، هي ِقَيم اأ�صريَّ
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ففي الأ�صرة يتعّلم الإن�صان منذ نعومة اأظفاره ومن خالل تربية والديه له وب�صكل تلقائي 

ة من  وَعَفوّي ِقَيم الت�صحية ويراها باأمِّ عينه من والديه. وفي الأ�صرة يتلّقى الطفل محبَّ

ُيحيط به ويتعّلم مبادلتهم الحّب بالحّب. وفي الأ�صرة يتعّلم احترام الأكبر �صنًا من اأجل 

قيم اأخالقية ولي�س من اأجل منفعة مادّية مبا�صرة.

مها  اإنَّ ر�صالة ال�صهيد الثاني واأمثالها من الر�صائل والو�صايا والآراء التربوّية التي قدَّ

الحالي،  ع�صرنا  في  بالتربية  الم�صتغلين  على  تحديًا  تطرح  اآخرون،  م�صلمون  علماء 

وخ�صو�صًا في المجتمعات الإ�صالمّية. �صواء من حيث العالقة بين التربية والمجتمع، 

اأو من حيث قيم التربية الثابتة والمتغيرة، اأو العالقة بين الزمان والمكان في العملّية 

الأخالق  على  ت�صّدد  المثال،  �صبيل  على  الثاني  ال�صهيد  ر�صالة  تت�صّمنه  وما  التربوّية. 

عن  النظر  بغ�سِّ  متبّدلة  اأو  متقّلبة  غير  ثابتٍة  كقاعدٍة  الإيمان  وعلى  مطلقة،  كقيمة 

تحّولت المجتمع وتقّلباته؛ لأنَّ ما تفتر�صه هذه الر�صالة هو المعيار والمرجع في نموذج 

العالقة بين العالم والمتعلِّم من جهٍة، وبين اأفراد المجتمع بم�صتوياتهم المختلفة من 

جهٍة ثانيٍة.

الإيمان  اأ�ص�س  هي  التربية،  في  ثابتة  اأ�ص�س  اإلى  تدعو  الثاني  ال�صهيد  ر�صالة  اإنَّ 

والأخالق، في العالقة بين طرفّي العملّية التعليمّية والتربوّية اأي العالم والمتعلِّم. وهي 

اأ�ص�س ل يمكن التقليل من �صاأنها اأو التهاون فيها، اأو الدعوة اإلى تبديلها حّتى في ع�صر 

مثل ع�صرنا �ِصَمته التبّدل والتغير...
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تمهيد 
الثاني  ال�صهيد  كتاب  خالل  من  الإ�صالمّي  العربّي  الدللة  علم  البحث  هذا  يتناول 

بذلها  متتابعٍة  تاريخّيٍة  لجهوٍد  ثمرة  من  الكتاب  هذا  يمّثله  لما  )التمهيد(،   {

اإلى )علوم  الأ�صول(  ت�صايف )علم  م�صتفيدين من  التاريخ  مّر  الأجاّلء على  علماوؤنا  

عن  بحثه  في  وا�صح  منهج  ذا  كان   { الثاني  ال�صهيد  اأنَّ  خ�صو�صًا  العربّية(  اللغة 

الدللة يرتكز في جانب اأّول اإلى اأ�صئلة اللغة العربّية التي طرحتها على نف�صها بو�صاطة 

وثنائّية  المجاز(،  وثنائّية )الحقيقة/  المعنى(،  ثنائّية )اللفظ/  ثنائّيات عديدة: هي 

ة  الخا�صّ بالعلوم  المنهج  ذلك  اإم�صاك  اإلى  اآخر  جانب  وفي  الموا�صعة(،  )التوقيف/ 

القراآنّي  الن�ّس  مدلول  عن  بحثه  اأثناء،  في  خاّلقًا  ا�صتخدامًا  وا�صتخدامها  بالدللة 

الغرب،  في  الدللة  علم  اأربع:  الأ�صا�صّية  البحث  هذا  ونقاط  ال�صرعّي.  الحكم  بو�صفه 

البراغماتّي،  المنهج  اإلى  الل�صاني  المنهج  من  التمهيد  دللة  الن�ّس،  وح�صارة  الدللة 

ال�صهيد الثاني واأ�صئلة اللغة العربّية.

علم الداللة في الغرب:. 1 الدللة في الغرب الحديث، مو�صوع مجموعة متمايزة متَّ�صلة 

 ،)les sémiologie(وال�صيميولوجيا  ،)es sémantiqueال�صيمانتي( هي: 

وعلم تحليل الخطاب البراغماتّي، ولقد ترجمت اإلى العربّية موؤلَّفات عديدة تتناول 

هذه العلوم. ومن يتجاوز رداءة العديد من تلك الترجمات يقع في لْب�س الم�صطلح 

)*( ا�صتاذ جامعي ومدير معهد العلوم الجتاعية في البقاع – لبنان

 د. علي زيتون )*(

اإلعجاز القرآني وعلم الداللة في تمهيد 
الشهيد الثاني
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جهوٍد  بذل  اإلى  وي�صطّر  العلمين،  هذين  اأ�صا�صّيات  يفقه  يكاد  فال   ،
)1(

وا�صطرابه

كبيرة من اأجل ا�صتيعابها.

وعلم الدللة )ال�صيمانتيك( »علم لغوّي حديث يبحث في الداللة اللغوّية التي ُيلتزم 

ة ال�صو�صيرّية في  ، ا�صتنادًا اإلى العلميَّ
)2(

فيها حدوُد النظام اللغوي، والعالقات اللغوية«

 .
)4(

، فيكون الف�صل في الدللة لجذر العالمة اللغوّية ثّم ل�صيغتها
)3(

را�صات اللغوّية الدِّ

ويتعّدى هذا العلم درا�صة معاني المفردات اإلى درا�صة معاني الجمل والملفوظات على 

نخت�صر حقيقة هذا  اأن  اأردنا  واإذا   .
)6(

والدللة النحو  تالزم  يراعي  بما   ،
)5(

�صواء حدٍّ 

العلم قلنا اأنَّه المنهج الل�صانّي في درا�صة الدللة.

المتجاوزِة  الممار�شات  »�شوغ  فهو  )ال�صيميولوجي(  الآخر  الدللة  علم  هدف  اأّما 

، ولذلك فاإّن ماّدة هذا العلم تتعّدى العالمة اللغوّية اإلى العالمة 
)7(

لل�شانّياِت وقولبُتها«

المنهج  هدف  اأّما   .
)8(

غيرها اللبا�س،  الج�صد،  حركات  ال�صير،  اأ�صاراِت  اللغوّية:  غير 

ظام اللغوّي وحده تحديدها.  البراغماتّي فهو الإم�صاك بدللة الخطاب التي ل ي�صتطيع النِّ

ي�صاركه في ذلك الظرف وزمان الخطاب ومكانه.   

، بل على العك�س  2 .
)9(

الداللة وح�شارة الن�ّس: لم يكن العرب غرباء عن هذه العلوم

ر من مرحلة ظهور القراآن الكريم. فالحكم  من ذلك ا�صتغلوا بهما في وقت مبكِّ

 على حدِّ تعبير ال�صهيد الثاني 
)10(

ال�صرعي »خطاب اهلل تعالى، اأو مدلول خطابه«

)1( نقل كالهما اإلى العربية با�صم )علم الدللة(، واإذا عّربوا كلمة )sémantique( )ال�صيمانتيك( للدللة على اأحدهما اأطلقوا 

على الآخر )علم الدلئل( و)الدلئلية( و)ال�صيميولوجيا(.

)2( عدنان بن ذريل، اللغة والدللة، دم�صق، اتحاد الكتاب العرب، 1980، �س، 50.

)3( دي �صو�صير، محا�صرات في الأل�صنّية العامة، ترجمة يو�صف غازي، لبنان، دار نعمان، 1984، �س18.

)4( عدنان بن ذريل، م.�س، �س53.

)5( عدنان بن ذريل، اللغة والدللة، �س54.

)6( منذر عيا�صي، الل�صانيات والكلمة، حلب، مركز الإنماء الح�صاري، 1996، �س 54.

)7( جوليا كري�صتيفا، الدلئلية علم اأو نقد للعلم، العرب والفكر العالمي، العدد الأول، 1988، �س61.

)8( بارت، علم الأدلة، ترجمة محمد البكري، الالذقية، دار الحوار، 1987، �س 47 وما بعدها.

)9( عادل فاخوري، علم الدللة عند العرب، بيروت، دار الطليعة، 1985.

)10( ال�صهيد الثاني، تمهيد القواعد، تحقيق تبريزيان الح�صيني، �صياء، خر�صان، مراكز الأعالم الإ�صالمي، 1416هـ، �س29.
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يّت�صع لمجمل حياة الإن�صان و�صلوكه �صيا�صًة وثقافًة واجتماعًا واقت�صادًا. وهو اإلى 

اأو مدلول خطابه(.  ذلك )مبتداأ( في جملِة ال�صهيِد خبُرها )خطاب اهلل تعالى 

 ،
)1(

العك�س« دون  خبره  في  »منح�شٌر  معًا  والأ�صوليين  النّحاة  عند  والمبتداأ 

الن�س  )ح�صارة  هي  الإ�صالمّية  العربّية  الح�صارة  باأنَّ  مبكرًا  وعيًا  هذا  وي�صكل 

علمان  الثاني  ال�صهيد  عند  الفقه(  مقّدمات )علم  واأعظم  ل  كيف   .
)2(

القراآني(

م�شلكه  والثاني  ودليله،  قاعدته  االأّول  اإذ  العربّية،  وعلم  االأ�شول  »علم  هما: 

و�شبيله«. وعلم الفقه م�صتقطب حول ن�سٍّ اأ�صا�صيٍّ وحيد هو الن�ّس القراآني. ويعني 

ذلك اأنَّ العرب قد انطلقوا من اأنَّ الفكر لغة واللغة فكر، يقت�صي كٌل منهما الآخر. 

 
)3(

وي�صتتبع ذلك اأّن يكون البحث العربّي في الدللة نتاجًا لح�صارة ذلك  الن�ّس

ذلك  من  اأكثر  فعل  بل  ل   ،
)4(

نف�صه حول  العربّية  العلوم  مختلف  ا�صتقطب  الذي 

. ولي�س غريبًا اأن تكون الح�صارة العربّية 
)5(

حين اأقام تما�صك تلك العلوم وتكاملها

. والكون بالن�صبة اإليها فعٌل لغوّي مرتكز على قوله تعالى: 
)6(

الإ�صالمّية فعاًل لغوّيًا

اإنَّما  لغوّي  فعل  العربّية  الح�صارة  باأنَّ  والقول   .)47 عمران،  َفيَُكوُن})اآل  {ُكْن 

يمّيزها من تلك الح�صارة التي ت�صّكل اأجوبًة لأ�صئلٍة يطرحها الإن�صان، في مرحلٍة 

تهّدد  التي  التحّديات  مواجهة  كيفّية  اأو  تحقيق حاجاته  كيفّية  تاريخه، حول  من 

وجوده �صيا�صّية كانت اأم وجودّية، اأم اقت�صادية اأم ثقافّية، اأم اجتماعّية. وانطالُق 

اأّن هذا  ‘ يعني  الر�صول  اإلى  به  الموحى  الن�ّس  الإ�صالمّية من  العربّية  الح�صارة 

اأ�صا�صّي  اأّنه نظام دللّي  اأي  لأ�صيائه ومكّوناته،  وت�صمية  للوجود  الن�ّس هو قراءة 

تنبع منه جميع الأنظمة الدللّية �صيمانتيكّية كانت اأم براغماتية اأم �صيميولوجّية، 

)1( ال�صهيد الثاني، تمهيد القواعد، تحقيق تبريزيان الح�صيني، �صياء، خر�صان، مراكز الأعالم الإ�صالمي، 1416هـ، �س399.

)2( منذر عيا�صي، م.�س، �س95.

)3( منذر عيا�صي، م.�س، �س 91 – 92.

)4( على حرب، التاأويل والحقيقة، بيروت، دار التنوير، 1985، �س37.

)5( منذر عيا�صي، م.�س، �س10.

)6( م.ن، �س93.
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وفي كلِّ الأزمنة.  وهذا ما ذهبت اإليه جوليا كري�صتيفا حديثًا حين راأت اأّن الدلئلّية 

غير  عالمة  اأّي  دللة  اأّن  يعني  بما   ،
)1(

الإيديولوجّيات علم  هي  )ال�صيميولوجيا( 

منف�صلة عن الإيديولوجيا التي تنتظمها. 

اأّما الثقافة العربّية الإ�صالمّية المبنّية على الن�ّس القراآني، فاإّنها ُمرتبطة بخ�صو�صّية 

هذا الن�ّس الذي يجمع وظيفة الن�ّس التداولي النفعّي اإلى وظيفة الن�ّس الإبداعّي في 

، مقّدمًا نف�صه على 
)2(

اإلى خا�صّية الإعجاز اللغة غايًة بحدِّ ذاتها. ويتجاوُزهما  اعتبار 

اأّنه الروؤية المكتملة اإلى الوجود القادرة على الإجابة عن الأ�صئلة التي تطرحها �صيرورُة 

 في 
)3(

الن�شاط، والمتعالَي على كل ن�شاٍط« اأّي ن�سٍ »منبع  الن�ّس،  واإذا كان  الحياة. 

 .
)4(

ل �صلطًة مرجعّية للعقل العربّي الوقت نف�صه، فاإّن الن�ّس القراآني �صي�صكِّ

كيف ل والملتقى العربي في تكوينه النف�صي والجتماعي والثقافي وال�صيا�صي جزء 

؟ وهو حين يعود اإليه بحثًا عن دللته يدرُك اأّن الدللة ل تاأخذ 
)5(

من دللة ذلك الن�ّس

 ويحتاج 
)6(

ا تقوله لغُة الن�ّس فقط، ولكن من طبيعِة الخطاب القراآني اأي�صًا معناها ممَّ

في ذلك اإلى منهج �صيميولوجّي، ومن ثمَّ اإلى اآخر براغماتّي، ل اإلى منهج ل�صانّي فقط؛ 

،وتتجاوز 
)7(

الق�صد داّلها  يت�صّمن  اإ�صارة  الن�ّس  ترى  اأن  ت�صتطيع  ال�صيميولوجيا  لأّن 

بالبراغماتية ذلك الّدال اإلى الظرف الذي يحيط الخطاب الب�صرّي.

اأنَّ  داللة التمهيد من  المنهج الل�شاني اإلى المنهج البراغماتّي: راأى بع�صهم ». 3

اً  علم االأ�شول على وجه االإجمال، اإنَّما هو بحث في الداللة لفظاً وجملة، ن�شّ

)1( جوليا كري�صتيفا، م.�س، �س63 و66.

)2( منذر عيا�صي، م.�س �س 93 وما بعدها.

)3( م�صطفى نا�صف، اللغة والتف�صير والتوا�صل، عالم المعرفة الكويتية، عدد 193، 1995، �س76.

1982، �س  الثقافة العربية، بيروت، درا�صات عربية، ني�صان  اللغة والفكر في  )4( محمد عابد الجابري، خ�صو�صية العالقة بين 

.71 – 70

)5( منذر عيا�صي، م.�س، �س102.

)6( م.ن، �س13.

)7( م.ن، �س67.
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، ولعلَّهم ق�صدوا بال�صياق الظرف المحيط بالكالم، بما يعني اأّنهم راأوا 
)1(

و�شياقاً«

د. والعودة  اأنَّ هذا العلم قد تعاطى مع اللغة بو�صفها نظامًا مرتبطًا بظرف محدَّ

هذا  لكتب  جّيدًا  نموذجًا  ُيعدُّ  الذي  القواعد(  )تمهيد  الثاني  ال�صهيد  كتاب  اإلى 

العلم، ي�صكل ُمدخاًل �صليمًا للتعّرف اإلى اأبعاد هذه الم�صاألة.

ولقد تنّوعت المباحث اللغوّية في هذا الكتاب. عالج بع�صها اللفظ معجمًا و�صرفًا، 

وبع�صها الآخر الجملة، وتعّدى ق�صٌم منها الل�صانّي  اإلى البراغماتّي  فال�صيميولوجّي.

1ـ 3 اللفظ والداللة: يواجه القارُئ قلقًا عميقًا عند ال�صهيد الثاني في اأثناء بحثه 

كلمٌة  معتوٍق،  العبيد،  عاتق  اإلى  بالن�صبة  )موالي(،  فكلمة  الدللة.  حقيقة  عن 

م�صتركٌة تفيد الذين اعتقوه من قبل، والذين اأعتقهم من بعد. ولذلك فهو حين 

يرى  الثاني  ال�صهيد  اإلى  بالن�صبة  م�صكلٌة  الو�صّية  هذه  فاإّن  بماٍل  لمواليه  يو�صي 

ف لهما، حيث  فيها اأربعة وجوه: »اأحدها: اإّنه ُيق�َشم بينهما لتناول الجمع المعرِّ

لم ي�شترط فيه اتحاد المعنى، اأو الأّن الم�شترك ُيْحَمل على معنيْيه. والثاني: 

اأ�شفل،  من  لهم  والثالث:  مكافاأتهم.  لقرينة  اأعلى،  من  الموالي  اإلى  �شرفه 

الم�شترك ال  العادة بكونهم محتاجين غالباً. والرابع البطالن، الأن  لجريان 

 .
)2(

ُيحمل على معانيه وال على بع�شها بغير قرينة والفر�ُس انتفاوؤها هنا«

وتعّبر هذه الوجوه الأربعة عن قلٍق معرفّي و�صعنا اأمام اأربع دللت محتملة ُبنيت كًلُ 

الوفاء  المبنّية على  والمكافاأة  الأّول،  الوجه  الإطالق في  واحدة منها على حّجة قوّية. 

المطلوب في الثاني، والحاجة الداعية في الثالث، وغياب القرينة في الرابع. ول يعني 

ر عن اإح�صا�صه بالم�صوؤولّية  ه يعبِّ ذلك اأنَّ ال�صهيد} يزجي اإلينا اأحجيًة للت�صلية، ولكنَّ

الدقيقة والخطيرة التي رّتبها القراآن الكريم على العلماء بو�صفه خطابًا وحكمًا �صرعيًا 

في الوقت نف�صه. والكلمة الم�صتركة التي اأوجدت مثَل هذا الت�صّتِت في الدللة هي جزء 

)1( م.ن، �س11.

)2( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س 389.
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من نظام اللغة الذي ُيوؤَ�ّص�س الكالم عليه. واإذا وجد ال�صهيد الثاني } اأّن البحث عن 

اأ�صا�صه علم الدللة )ال�صيمانتيك( غيُر  الدللة من خالل هذا الّنظام الذي قام على 

مجٍد ب�صكٍل كامل، لجاأ اإلى البحث عن الدللة من خالل نظام قائٍم خارَج نظام اللغِة 

ومّت�صل به في الوقت نف�صه، اأي من خالل المنهج البراغماتّي الذي يعّول على الظرف 

المحيط بالكالم، الو�صية هنا. فكالم المو�صي غير منفكٍّ عن ظرفه،ول عن مراحل 

ر  ر ي�صتدعي فقر المحرَّ ره، وهو محرَّ ر ي�صتدعي تحريره مكافاأة من حرَّ حياته. وهو محرَّ

ره. ول يمكن فكُّ لب�س تلك الو�صّية باللغة وحدها. الظرف  الجديد اأن ُيدعم بتركة محرِّ

القارئ من  اللب�س. ول ي�صل  تذليل ذلك  بالتدّخل في  للبراغماتّية  ي�صمح  قوٌي  حا�صر 

خالل البراغماتّية اإلى م�صتقر الكالم الدللي. يحتاج اإلى المنهج ال�صيميولوجي لُيكِمَل 

ما بداأه.

البراغماتّي  ثمَّ  ومن  الل�صانّي  المنهج  اإعمال  الناجم عن  الكالم  مدلول  يتحّول  اإذًا 

اإلى عالمة �صيميولوجية مكّونِة من دال ومدلوٍل، هو تلك الأوجه التي عّددها للو�صّية. 

وهذه الأوجه لم ت�صل بال�صهيد الثاني } اإلى برد اليقين، فظّل الأمر معّلقًا من غير 

ًا مبنّيًا  ترجيٍح لأيٍّ منها. وعدم الترجيح اإ�صارة اإلى اأّن الكالم الذي ُحلِّل ل ي�صّكل ن�صّ

على ق�صدّية قابلة للتاأويل خ�صو�صًا اأّنه خطاب تداولّي ل اإبداعّي ول قراآنّي.

وتعامل ال�صهيد الثاني} مع الدللة ال�صرفّية مثلما تعامل مع الدللة المعجمّية. 

وعلى  اال�شتقبال،  وعلى  الحال،  »على  تطلق  التي  ال�صرفّية  الفاعل(  )ا�صم  فبنية 

 مختلف حول كونها حقيقًة اأو مجازًا في الما�صي 
)1(

الما�شي« اإطالقًا حقيقّيًا عند النحاة

عند الأ�صوليين. ولقد ا�صتطاع ال�صهيد الثاني اأن يربط ذلك الختالف بالنتماء العَقدّي 

على  اإطالقه  في  حقيقة  هو  الفاعل  ا�صم  اأّن  يقولون  والمعتزلة  فال�صيعة  للمختلفين. 

اإليه  األمح  ه  اأنَّ اإل  كاماًل،  بالتعليل  ي�صّرح  لم  واإن  وهو  اأّنه مجاز.  والأ�صاعرة  الما�صي، 

)1( ال�صهيد الثاني، التمهيد، �س 354.
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 .
)1(

توقيفّية ال�صيغ  باأّن  اعتقادهم  ب�صبب  كان  الأ�صاعرة،  موقف  اأّن  اإلى  اأ�صار  عندما 

والتوقيفّية مرتبطة بقوله اإّن كالم اهلل قديم، وهو معنى قائم في ذات اهلل منذ الأزل، 

اإّن كالم  بقولهم  المرتبطة  ال�صيغ  با�صطالحّية  قالوا  الذين  والمعتزلة  ال�صيعة  بعك�س 

اهلل محدث وهو تلك الأ�صوات والألفاظ القراآنّية. ولذلك فاإّن قول القائل لمراأته عند 

الأ�صاعرة: »اأنت طالق، مخت�ّس بالحال واال�شتقبال من دون الما�شي؛ الأّن داللة ا�شم 

الفاعل على الطالق من الم�شترك اللفظّي بّين الحال والم�شتقبل، وال يتعّدى اإلى 

ل معالجته هذه اإ�صارة وا�صحة اإلى الوعي المبكر بم�صكالت  . وت�صكِّ
)2(

الما�شي االإمجازاً«

الدللة. فهو بعد اأن قاده اإح�صا�صه المرهف اإلى تجاوز ما بتنا نعرفه بالمنهج الل�صانّي 

اإلى المنهج البراغماتّي  فال�صيميولوجّي، راأيناه يربط الموقف الدللي بالنتماء العقدّي 

في  الدللة  ق�صايا  من  علينا  التب�س  ما  تف�ّصر  اأهّم  بحقيقة  اإم�صاكه  على  يدّل  ربطًا 

الأبحاث اللغوّية العربّية القديمة. فالدللة، هنا، مرتبطة بظروف المتكّلم العَقدّية ولي�س 

د اعتماد ال�صهيد الثاني على الظرف المحيط بالكالم في  بالنظام اللغوّي وحده. وما يوؤكِّ

ُخُذوا 
ْ
محاولة الإم�صاك باأبعاده الدللّية اإح�صاوؤه اأربعة ع�صر مذهبًا في قوله تعالى: {َوْليَاأ

ي�صتطيع  التي  للبراغماتّية  مدعاة  �صاع  التِّ من  القدر  بهذا  الكالم  وانفتاح  �ْشِلَحتَُهْم}. 
َ
اأ

منهجها وحده تحديد المق�صود اعتمادًا على الظرف المحيط باأخذ الأ�صلحة.

2ـ 3 الجملة والداللة: ويتناول ال�صهيد الثاني دللة الجملة بالطريقة نف�صها، اإذ 

الجارية(  هذه  مع  العبد  هذا  )ِبْع  اأحدهم  لقول  ت�صّدى  حين  ابتداًء  افتر�س 

باأّن المتلّقى في و�صعّية من اثنتين: اإّما اأن يعلم اإرادة المتكلم اجتماَعهما في 

�صفقٍة واحدٍة، اأو مجّرَد اإجراء البيع عليهما ب�صفقٍة واحدٍة اأو ب�صفقتين، واإّما 

. وعلم المتلّقي باإرادة المتكلِّم يعني اأنَّ الق�صد معروف 
)3(

اأن ت�صتبه عليه الحال

)1( ال�صهيد الثاني، التمهيد، �س.354.

)2( م.ن، �س345 – 355.

)3( ال�صهيد الثاني، التمهيد، �س375.
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من ِقَبِله ب�صبب خبرٍة اأو حديث �صابق. وُي�صير هذا اإلى اأّن القوَل الذي اأمامنا هو 

جزء من ملفوظ اأو ن�سٍّ اأكبَر منه، اأو هو تابع لجزٍء من الكالم م�صكوٍت عنه هنا، 

وهو معروف من المر�صِل والمر�َصل اإليه. وفي حال عدم وجود مثل هذا التقدير، 

)من  اأي�صًا:  قوله  وفي  الحال(،  ت�صتبه  )اأن   :{ الثاني  ال�صهيد  قول  ففي 

اأنَّ الم�صتويين ال�صرفّي والنحَوّي  اإلى  اإ�صارٌة  اأو فرادى(  احتمال الأمرين معًا 

للملفوظ غير قادرين وحدهما على تقديم دللٍة دقيقٍة محّددٍة. وهو كما فعل 

في المّرة ال�صابقة �صيلجاأ اإلى المنهج البراغماتّي من اأجل الوقوف على حقيقة 

الدللة. ولذلك فهو يرى في القول: )ِبْع هذا العبد مع هذه الجارية(، عالمًة 

تتجاوز المنهج الل�صانّي لتومئ اإلى اأنَّ اأحد المبيعين رديٌّ والآخر جيٌد؛ لأّن من 

»عادة النا�س �شمَّ الرديء اإلى الجّيد وبيعهما بيعًة واحدة« على حدِّ تعبيره، 

فاإنَّ ترجيح هذه الدللة قائٌم على جودتها وعلى اأّنها اأمر متّيقن. ول يعني هذا 

الترجيح اأّن ال�صهيد الثاني } قد ا�صت�صلم لدللة واحدة. ولكّنه على العك�س 

 ،
)1(

من ذلك يقول: »ال يتعّين االأّول )ال�شفقة الواحدة(؛ الأّن الثاني اأعمُّ منه«

تاركًا الأمر معّلقًا باأذيال الظرف المحيط بالمكّلف والمكّلف والماّدة مو�صوع 

ة ال�صابقة واإن لم يكن بالم�صتوى نف�صه؛ لأنَّ الترجيح الغائب  البيع. كما في المرَّ

المنهج  ذلك  خ�صوع  من  الناجم  عن  والبحث  وا�صح.  ب�صكٍل  هنا  وارد  هناك 

الحقيقة  بين  با�صتمرار  قائمًة  الم�صافة  يبقى  بما  والق�صد،  لل�صياق  وتبعّيته 

الل�صاني  بالنظام  لي�صت محكومًة  الدللة  باأّن  اإدراكًا  هذا  ل  وي�صكِّ  ،
)2(

والكالم

ظام تحتاجها  اأنظمٌة م�صتقلة عن ذلك النِّ معجمًا و�صرفًا ونحوًا فح�صب. ثّمة 

الدللة لكي تاأخذ حّيزها في الوجود، ذلك الوجوِد الم�صكِل با�صتمرار.

ال�صهيد  تحّدث  ال�شيميولوجي:  و  البراغماتي  والمنهجان  الثاني  ال�شهيد   3 3ـ 

)1( ال�صهيد الثاني، التمهيد، �س.375.

)2( اأدوني�صن الكتابة واآفاق الن�ّس القراآني، �س20.
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الثاني } عن مفهوم الموافقة الذي يتعّلق بملفوٍظ يتناول حكمًا وي�صكت عن 

. فا�صتخدامه 
)1(

اآخر موؤّكدًا »اأّن الحكم في الم�شكوت عنه اأولى به في المنطوق«

لأنَّ  ال�صيميولوجي؛  الدللة  علم  في  مبا�صرًة  ُيدخلنا  عنه(  )الم�صكوت  تعبير 

عالمات هذا الّنظام الدللي �صاكتٌة جميُعها عن المدلول في الوقت الذي ُت�صير 

اإليه. وقوله: )اأولى( لجوء اإلى المنطق في تعليل اإرادة الم�صكوت عنه. واللجوء 

اإلى المنطق دخول في رحاب المنهج البراغماتي الذي يومئ اإلى الظرف المحيط 

بالمتكلم والذي دفعه اإلى ال�صكوت عن حقيقة يريد اإي�صالها. ولئن ا�صتنتج ال�صهيد 

})الإ�صراء، 23( تحريم �صربهما  فٍّ
ُ
الثاني } من قوله تعالى: {َفاَل تَُقْل لَُهَما اأ

، فاإّن هّم الح�صول على الحكم ال�صرعي قد اأف�صد عليه 
)2(

ونحَوه من اأنواع الأذى«

البحث عن الدللة البراغماتية ال�صيميولوجية التي يكتنـزها هذا التعبير. وهي 

تعظيم مقام الوالدين والترهيب ال�صديد من التعّر�س لهما حّتى ولو كان الأذى 

تلك  الطرفين،  بين  القائمة  العالقة  لول  ليكون  التعظيم  لهذا  (. وما كان  فٍّ
ُ
)اأ

العالقة التي اأوجدها ظرف الأبّوة من ناحيٍة، وظرف البنّوة من ناحيٍة اأخرى. 

ٍة َخْيراً}  وو�صل اإلى الموقف نف�صه حين تعّر�س لقوله تعالى:{َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

دّقة  ولكن  المطلوب هنا،  لي�س هو   
)3(

المثقال بما فوق  فالجزاء   ،)7 )الزلزلة، 

الح�صاب. ووقف هّم الح�صول على الحكم ال�صرعي حائاًل في مو�صع ثالث اأي�صًا. 

ًة َفَلْن يَْغِفَر اهلل لَُهْم} )التوبة، 80(  ل يعني  فقوله تعالى: {اإِْن تَ�ْشتَْغِفْر لَُهْم �َشْبِعيَن َمرَّ

اأنَّ تجاوز ال�صبعين اإلى رقم اأعلى ل يوؤّدي اإلى الغفران بقدر ما يعني الإ�صارة اإلى 

ِعَظم ذنٍب ل ُيغتفر. وتناُوُل ال�صهيد الثاني } هذا الم�صتوى من الدللة يعني 

اأّن الن�ّس عنده اأو�صُع من اللغة. وهذا ما دفعه ليتّو�صل مفهوَم الموافقة في البحث 

)1( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س108.

)2( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س.ن.

)3( ال�صهيد بالثاني، م.�س، �س.ن.
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المنهج  اأو  البراغماتي  المنهج  اأّن ي�صمّيه  واإن لم يكن مطلوبًا منه  الدللة،  عن 

دد اأّنه  ال�صيميولوجي ب�صبب انتمائه الزمانّي. كّل ما ن�صتطيع اأن نقوله بهذا ال�صّ

اأح�ّس اإح�صا�صًا قوّيًا، كما اأ�صلفنا، باأّن المنهج الل�صانّي عاجز وحده عن الو�صول 

اإلى الدللة؛ لأّنه يقف عند حدود داّل الكلمة، بعك�س منهج  )الموافقة( الذي 

. وحين يتعّلق الأمر بالن�ّس القراآني 
)1(

يرى الن�ّس اإ�صارة يت�صمن دالُّها الق�صد

نجد اأنف�صنا قد انفتحنا على منهج دللّي اأ�صماه القراآن الكريم التاأويل. والتاأويل 

خرى كما ذهب 
ُ
لم يكن لرفع التناق�س بين العقل والن�ّس، ول لتغليب دللٍة على اأ

بعملّية  ُيقام  اأو  حرٌج،  به  لُيدفع  ل  الكريم  القراآن  اإليه  اأ�صار  فقد   .
)2(

هم بع�صُ

بالتاأويل  القائم  لأّن  ذلك؛  غير  فالحقيقة  الن�ّس.  يحتملها  دللت  بين  اختيار 

ًا )عالمة( تحّدد الروؤية الدللة، واإن  حامٌل روؤية ومحاط بظرف يواجه بهما ن�صّ

اأقّرت تلك الروؤية وذلك الظرف بوجود غيرهما من الروؤى  والظروف  التي قد 

وروؤيته  للمتلّقي  اأهمّية  يوليه من  بما  والتاأويل  اإلى حقائق دللّية مختلفة.  ت�صل 

اإلى منهج ثالث في البحث عن الدللة. عنينا به نظرّية التلّقي  اإيماءٌة وا�صحة 

يتعّلق بالن�ّس  ال�صراكة، فيما  واإن كانت  اإنتاج الدللة،  المتلّقي في  التي ت�صرك 

المتلّقي  لأّن  الواحد؛  النبع  اإلى  جميعها  الم�صارب  اإعادة  على  قادرًة  القراآني، 

. ول تنف�صل هذه النظرّية عن المنهج المزدوج: 
)3(

بالن�صبة اإليه جزء من دللته

البراغماتي ال�صيميولوجي، ولكّنها تعّززه حين ت�صت�صيُغ نظاَمَه  المطواَع القابَل 

لتعّدد القراءات على ح�صاب النظام الل�صاني الذي يعّد منهجًا دقيقًا في تاأدّية 

الدللة اإذا ما عزل عن غيره من الأنظمة.

العاملين  باَل  �صغلت  نف�شها:  عن  العربّية  اللغة  واأ�شئلة   { الثاني  ال�صهيد  4ـ 

)1( منذر عيا�صي، م.�س، �س 76.

)2( على حرب، م.�س، �س 35 – 37.

)3( منذر عيا�صي، م.�س، �س102.
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اأ�صئلة. يتعّلق الأّول بثنائّية  في حقل اللغة العربّية، داخَل الإطار القراآني، ثالثُة 

دة لمفهوم الكالم، والثاني بثنائّية )الحقيقة/ المجاز(،  )اللفظ/ المعنى( المحدِّ

والثالث بثنائّية )التوقيف/ الموا�صعة(. وما كنا لنتوّقف عند هذه الأ�صئلة لول 

الثنائّيات  اأو ذاك من  اإلى هذا الطرف  الميل  يترّتب على  اإذ  بالدللة.  عالقُتها 

الثالثة تباينًا في تحديد حقيقة الدللة. 

العربّية  الثقافّية  ال�صاحة  المعنى(: �صهدت  الثاني وثنائّية )اللفظ/  ال�شهيد   4ـ1 

الإ�صالمّية موقفين اأ�صا�صّيين من هذه الثنائّية. قال ال�صيعة والمعتزلة، اإّن الكالم 

وقال  اهلل.  كالم  بحدوث  قولهم  على  بناء  وذلك  والأ�صوات.  الألفاظ  تلك  هو 

الأ�صاعرة: اإّن الكالم هو المعنى القائم في النف�س، وذلك بناًء على قولهم بِقَدم 

. ولقد اأّدى هذا الفتراق في فهم الكالم اإلى افتراق في الوقوف 
)1(

كالم اهلل تعالى

 
)2(

عند حقيقة الدللة. ولقد اأ�صار ال�صهيد الثاني } اإلى هذه الم�صالة بو�صوح

موؤ�ّص�صًا عليها افتراق المواقف في تحديد  الدللة. ناق�س عبارة )اإّني �صائم( في 

فاإّن  يرفْث وال يجهْل.  اأحدكم، فال  يوُم �شياِم  كان  »فاإذا   :Pالر�صول حديث 

. فراأى جماعة، ولعلَّهم الأ�صاعرة، 
)3(

امروؤ �شاَتَمه اأو قاَتلَه، فليقل: اإّني �شائم«

اأّن المق�صود بتلك  ، وذهبوا اإلى 
)4(

اإاّل اإظهار العبارة« اأّل »معنى لذكره بل�شانه 

ال�صيعة  اآخر، وهم  راأى فريق  بينما   ،
)5(

لتنـزجر بال�صيام  النف�س  تذكير  العبارة 

المعنى  على  »حماًل  بل�صانه  �صائم(  )اإني  العبارة  تلك  يقول  اأن  المطلوب  اأّن 

 ،
)7(

. ولئن ا�صتفا�س في متابعة هذه الم�صاألة من خالل اأمثلة عديدة
)6(

الحقيقي«

)1( للّتو�صع في هذه الم�صاألة،، الإعجاز القراآني واأثره فب تطّور النقد الأدبي، بيروت، دار، 1992.

)2( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س79.

)3( �صحيح البخاري، )كتاب ال�صوم(، 34/3.

)4( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س80.

)5( م.ن، �س.ن.

)6( م.ن، �س.ن.

)7( م.ن، �س 80 – 81.
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دقيق من  ب�صكٍل  الكالم  اأبعاد مفهوم  ليالحق  الحقيقة  انطلق من هذه  قد  فاإنَّه 

قال:  حين  والإ�صارة  الكتابة  من  كلِّ  عن  الكالم  اختالف  م�صاألة  متابعته  خالل 

»اإطالق الكالم على الكتابة واالإ�شارة وما يفهم من حال ال�شيء، اإطالق مجازيِّ 

 واإذا اأراد اأن يو�صح لنا كالمه هذا جاء 
)1(

على ال�شحيح، ال من باب اال�شتراك«

يحنث  فال  اإليه،  اأ�شار  اأو  فكاتبه،  يكّلمه،  »ال  اأحدهم  حلف  لو  اأّنه  مفاده  بمثٍل 

 منطلقًا في موقفه ال�صيعي باأّن الكالم هو تلك الألفاظ والأ�صوات. وهو 
)2(

بذلك«

الأولوّية  اأعطى  الذي  بارت  مع  َيختلف  لم  فاإنَّه   ،
)3(

�صو�صير مع  بذلك  التقى  واأن 

؛ لأّنه حين اأقام الحدود بين الكالم والكتابة لم 
)4(

للكتابة في الدرا�صات اللغوّية

يلغ طرفًا )الكتابة مثاًل( لح�صاب طرف اآخر )ال�صفوية(. فكالهما عنده �صالح 

اأ�صا�صًا لدرا�صات لغوّية تتعّلق به.

الكالم،  لمفهوم  كان  وكما  المجاز(:  )الحقيقة/  وثنائّية  الثاني  ال�شهيد   2 4ـ 

الثاني،  ال�صهيد  الدللي عند  البحث  اتجاهات  تاأثيٌر في تحديد  اأو معنى،  لفظًا 

راأى  واإذا  اأي�صًا.  الوا�صح في ذلك  تاأثيرها  لها  المجاز(  ثنائّية )الحقيقة/  فاإنَّ 

نوعها،  معرفة  على  ويترتَّب  و�صرعّية،  وعرفّية،  لغوّية،  اأنواع:  ثالثة  الحقيقة  اأّن 

معرفة حقيقة الدللة، بعد اأْن و�صع هذه الأنواع الثالثة ب�صكل تراتبّي: »الحقيقة 

اأ�صفل  في  اللغوّية  الحقيقة  و�صع  فاإنَّ  ؛ 
)5(

اللغوّية« ثّم  العرفية،  ثّم  ال�شرعّية، 

عنده  وال�صيميولوجية  البراغماتية  الدللتين  �صيطرة  اإلى  وا�صحة  اإ�صارة  ال�ّصلم 

العرفّية ذات  تلك  اللغوّية مع  الحقيقة  تتقابل  ال�صيمانتيكية، فحين  الدللة  على 

 .
)6(

العمق البراغماتي، تكون الغلبة للثانية كما راأينا عند من يحلف اأنَّه ل يبني بيتًا

)1( م.ن، �س322.

)2( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س332.

)3( �صو�صير، م.�س، �س 17 وما بعدها.

)4( بارت، م.�س، �س 68 – 69، در�س ال�صيميولوجيا، ترجمة ع. �صعيد العالي، الدار البي�صاء، دار توبقال، ط3، 1993 �س 46.

)5( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س95 /58.

)6( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س98.
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فالبناء حقيقة لغوّية في مبا�صرة الحالف له، وهو حقيقة عرفّية اإذا تّم بوا�صطة 

غيره. ويقت�صي تقديم الحقيقة العرفّية دللة مختلفة بتفا�صيلها، واإن اّتفقت مع 

الحقيقة اللغوية من خالل العنوان العام بناء البيت.

وكذلك حين تتقابل الحقيقتان اللغوّية وال�صرعّية، فالغلبة للثانية كما نرى عند من 

ينذر ال�صالة، مع العلم اأنَّ كلمة �صالة من الألفاظ المنقولة �صرعًا عن معناها اللغوّي. 

، ثّم نقلت �صرعًا اإلى ذات الركوع وال�صجود. فالناذر ل 
)1(

اإذ كانت ال�صالة ا�صمًا للدعاء

ينذر ال�صالة بمعنى الدعاء اللغوّي، ولكن بمعناها ال�صرعي ا�صتنادا اإلى �صيطرة الحقيقة 

. ول ُي�صرف الكالم اإلى المجاز عند ال�صهيد الثاني اإل 
)2(

ال�صرعّية على الحقيقة اللغوّية

، وهو اإذا راأى اأّن النكاح ل ُيطلق على 
)3(

اإذا »تعّذر الحمل على الحقيقة لدليل خارج«

العقد والوطء على الحقيقة، في الحالين، فالأّن ال�صتراك مرجوح بالن�صبة اإلى المجاز. 

فاللفظ لي�س من باب الم�صترك. والمعنى مختلف بين قوله تعالى: {تَنِكُحوا َما نََكَح اآبَاوؤُُكْم 

َزْوجًا  تَنِكَح  َحتَّى  بَْعُد  ِمْن  لَُه  تَِحلُّ  َفاَل  َقَها  َطلَّ 22(، وقوله تعالى: {َفاإِْن  النِّ�َشاِء} )الن�صاء،  ِمْن 

َغْيَرُه})البقرة، 230(، وي�صتنتج ال�صهيد الثاني، بناء على ذلك، اأنَّها حقيقة في واحدٍة 

. واإذا 
)4(

منهما، ومجاز في الأخرى، من خالل العالقة ال�صببّية. فالعقد �صبب في الوطء

اإلى  الحقيقة  التحّول من  ، فالأنَّ 
)5(

اإطالق مجازّي الكتابة  الكالم على  اإطالق  اأنَّ  راأى 

المجاز ل يعني اأن تطّل الحقيقة نف�صها من خالل برقٍع جديد. فالمجاز منهج تعبيرّي 

ل يمّوه الحقيقة بل يبحث عنها من خالل قراءة مختلفة، ولذلك فهو حين يواجه جانبًا 

لكي  )الكالم(؛  غيره  با�صم  ت�صميته  اإلى  يلجاأ  اإنَّما  هنا(  )الكتابة  الوجود  جوانب  من 

اأنَّ  ويبقى  الحقيقي.  ال�صم  يطالها  ل  اأبعادًا  الجديدة  الت�صمية  فيه من خالل  يكت�صف 

)1( المعجم الو�صيط، �س 396.

)2( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س99.

)3( م.ن، �س96.

)4( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س101.

)5( م.ن، �س132.
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هاج�س التفريق بين الحقيقة باأنواعها والمجاز باأنواعه، هو هاج�س دللي يتو�ّصل جميع 

الطرائق المو�صلة اإلى الدللة، حّتى واإن لم يكن على وعيٍّ كامل بمقّومات هذه الطرائق 

من  الم�صتوى  بمثل هذا  لت�صمح  كانت  ما  في مرحلة  كان هذا طبيعّيًا  واإذا  وتبايناتها، 

الوعي، فاإنَّ ن�صاط ال�صهيد الثاني } الدللي كان ن�صاطًا خاّلقًا يوؤّدي دورًا تاأ�صي�صّيًا؛ 

لأنَّ الوعي الب�صرّي ا�صتمرارّية، على اختالف الأزمان والأمكنة، حّتى ولو لم يتّم الت�صال 

بين الأمم ب�صكل وا�صح. فهو �صيتّم ب�صكل غير معلن.

الثنائية  هذه  تقّل  ول  )التوقيف/الموا�شعة(:  وثنائية  الثاني}  ال�صهيد   3 4ـ 

اأهمّية عن �صابقتها في توجيه تّيارات علم الدللة وتحديدها، فمن المعلوم عند 

مطلق،  ب�صكل  توقيف  اللغة  اأّن  اإلى  ذهب  قد  الأ�صعرّي  اأّن   { الثاني  ال�صهيد 

، ولئن 
)1(

وذهب اأبو ها�صم الجّبائي المعتزلي اإلى اأّنها موا�صعة وب�صكل مطلق اأي�صًا

اّتفق مذهب كلٍّ منهما مع منطلقاته الأ�صا�صّية في فهم الكالم بين قديم ومحدث، 

فاإّنه �صيترّتب على ذلك افتراق في تحديد الدللة. ففيما يتعّلق بمهر ال�صّر، »وه� 

اإذا تزّوج الرجل امراأة باألف، وكانا قد ا�شطلحا على ت�شمية االألف باألفين، فاإّن 

الواجب األف على ما يقت�شيه اال�شطالح اللغوي عند من يقول با�شطالحية 

بالبطالن؛  فالقول  بالتوقيف  يقول  من  عند  اأّما  والمعتزلة،  كال�شيعة  اللغة 

الأّن المو�شوع اللغوي غير ملفوظ، والملفوظ غير مق�شود، وال يتّم العقد اإال 

، اإذ اأّن في الأمر مخالفتين للحقيقة، الأولى هي اأّن دللة كلمة )األفين( 
)2(

بهما«

توقيف، ول يمكنها اأن تدّل على معنى غير معناها التوقيفي، والثانية في الإ�صمار 

مع اأّن �صرط الزواج الإعالن. وينطبق الأمر نف�صه عند ال�صهيد الثاني } على 

من باع اأو اعتق، اأو طّلق، اأو حلف ثم اأّدعى عدم اإرادة المعنى من اللفظ، »فاإن 

اإنها ا�شطالحية دين  واإن قلنا  اإلى دعواه،  اللغات توقيفّية لم يلتفت  اأنَّ  قلنا 

)1( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س81

)2( م.ن، �س82.
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ا الدللة فمختلف حولها. وهذا عائٌد اإلى تاأثير ثنائّية  ، اللفظ نف�صه، اأمَّ
)1(

بّنيته«

)التوقيف/ الموا�صعة( في ذلك.   

5- كلمة اأخيرة: 

ويبقى اأنَّ الإطاللة على علم الدللة العربّي الإ�صالمّي من خالل ال�صهيد الثاني كانت 

اإطاللة مفيدة، لم تقّدم لنا الجهود الم�صنية التي بذلها علماوؤنا في مجال علم الدللة 

ها ك�صفت لنا عن اإ�صالة تعاطيهم مع هذا العلم اأي�صًا. ولئن راأى الغربّيون  فح�صب، ولكنَّ

ة اإلى درا�صات علمّية، فالأنَّهم يرون اأّن العالم  في �صو�صير بداية تحّول الدرا�صات اللغويَّ

هو الغرب وحده �صاربين بذلك ال�صفَح عن الجهود العربّية الرائدة في هذا المجال، 

المنهج  خارج  يقع  دللّي  منهج  عن  الحديث  اإلى  عديدة  بقرون  �صو�صير  �صبقت  والتي 

الل�صانّي، ل بل عملت بموجبه في البحث عن دللة الن�ّس القراآني. ولعلَّ ظاهرة التاأويل 

التي قّدمها الن�س القراآني بو�صفها منهجًا دللّيًا م�صتقاًل جمع نظرّية التلّقي اإلى المنهج 

ال�صيميولوجي، هي ظاهرة عربّية اإ�صالمّية من دون منازع، واإذا كان الأمر كذلك فاإّننا 

 ودعا اإلى ك�صف 
)2(

ل نجد موري�س اأبو نا�صر مغاليًا حين �صّمى تلك الجهود كنوزًا ثمينة

الغطاء عنها؛ لأّنها »في م�شاّف الجهود العالمّية في هذا الحقل اللغوّي الذي يعّد من 

.
)3(

اأبرز الحقول العلمّية حداثًة، نظراً الرتباطه بالعلوم االإن�شانّية واالجتماعّية«

)1( ال�صهيد الثاني، م.�س، �س83.

)2( موري�س اأبو نا�صر، م.�س، �س37.

)3( م.ن، �س.ن.
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ال�صريعة،  ومجتهد  ال�صيعة  فخر  القمقام،  البحر  ال�صلف،  و�صفوة  الخلف  نادرة  اإّن 

ال�صيخ الأجّل الأعظم، المولى علّي بن عبد العالي الكركي )المتوّفى: 940( ُيعّد من اأبرز 

لالإمامّية  اأبرز �صخ�صّية  بل هو  العا�صر،  القرن  الأّول من  الن�صف  العظام في  علمائنا 

ّمة لتخفى على كّل من�صٍف 
ُ
ظهرت في القرن العا�صر بال ريب. واأياديه الم�صكورة على الأ

مور لم يبحث عنها ال�صابقون بالتف�صيل، كحدود اختيارات الفقيه، 
ُ
مّطلع، وقد بحث في اأ

و�صالة الجمعة، والخراج والمقا�صمة، وذلك لحتياج الدولة ال�صيعّية الحاكمة في اإيران 

خالل تلك الفترة، ولبتالء النا�س بهذه الم�صائل.

و من خ�صو�صيات هذا العالم الفّذ اأّنه كان وا�صطة الِعقد بين مدر�صة ال�صهيد الأّول 

محّمد بن مّكي العاملي الم�صت�صهد عام 786هـ، وبين مدر�صة َمن بعده من الفقهاء من 

965هـ وغيره، ف�صار �صببًا  ال�صهيد الثاني زين الدين بن علّي العاملي الم�صت�صهد عام 

لن�صر اآراء ال�صهيد الأّول واآثاره، وَبيَّن مقا�صَده، وا�صتفاد من اآثاره واآرائه وتاأّثر بها ونقلها 

في غ�صون م�صّنفاته، واعتنى بها عناية كبيرة.

فاإّن ال�شهيد كما قال بع�س المعا�شرين:

ًا لجباية الخم�س وتوزيع العلماء في المناطق، وكان لهذا  قد ا�صتحدث نظامًا خا�صّ

العمل الفكري والثقافي والتنظيمي الذي نه�س به ال�صهيد وَمن خلفه ِمن فقهاء ال�صيعة 

دوٌر كبير في حفظ الت�صّيع في بالد ال�صام.

�َس هذا التنظيم الذي يربط الفقيه  و المعروف اأّن ال�صهيد الأّول M هو اأّول َمن اأ�صَّ

)*( محقق في الحوزة العلمية /قم.

ال�سيخ ر�سا المختاري )*(

تأثّر المحّقق الكركي بالشهيد األّول 
وتأثيره على الشهيد الثاني



(0(

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ّمة بوا�صطة �صبكة من الوكالء.
ُ
ي بالأ المت�صدِّ

و َنَمْت وتطّورْت مدر�صة جّزين بعد �صهادة ال�صهيد M وا�صتقطب طلبة العلم من 

مناطق مختلفة، واأ�صبح جبل عامل بف�صل هذه المدر�صة وجهود ال�صهيد مركزًا لالإ�صعاع 

ًة والعالم الإ�صالمي عاّمًة. الفكري في بالد ال�صام خا�صّ

و لم نجد فقيهًا كالمحّقق الكركي في الفترة الزمنّية بينه وبين ال�صهيد.

و فيما يلي نبحث عن تاأّثر المحّقق الكركي بال�صهيد الأّول وتاأثيره على ال�صهيد الثاني 

)قد�س اهلل اأ�صرارهم( واأجعل مقالتي هذه في ف�صلين: ف�صل في تاأّثر المحّقق الكركي 

بال�صهيد الأّول، وف�صل في تاأثير المحّقق الكركي على ال�صهيد الثاني.

الف�صل الأّول: تاأّثر المحّقق الكركي بال�صهيد الأّول

و نبحث عن هذا المو�صوع �صمن عّدة اأبحاث:

االأّول: اأّن الكركي عّظم ال�صهيد وبّجله في اإجازاته واآثاره. واإليك بع�س كالمه ب�صاأن 

ال�صهيد: قال المحّقق الكركي في اإجازته لل�صيخ علّي بن عبد العالي المي�صي في 

و�صفه لل�صهيد:

�صيخنا الإمام، �صيخ الإ�صالم، فقيه اأهل البيت في زمانه، ملك العلماء، علم الفقهاء، 

رين، �صم�س المّلة والحّق والدين،  مين والمتاأخِّ قين، اأف�صل المتقدِّ قين والمدقِّ قدوة المحقِّ

اأبيعبد اهلل محّمد بن مّكي، م�صتكمل �صنوف ال�صعادة، حائز درجة ال�صهادة )قّد�س اهلل 

روحه الطاهرة الزكّية واأفا�س على مرقده المراحم الرّبانّية(.

وقال اأي�صًا في اإجازته لل�صيخ ح�صين العاملي في و�صفه لل�صهيد:

مين، المنقطعة على اآثار  ال�صيخ الجليل، الرئي�س الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدِّ

ب المذهب، فقيه اأهل البيت في زمانه، الم�صهود  اأنفا�صه اأنفا�س العلماء الرا�صخين، مهذِّ

اأبيعبد اهلل محّمد بن مّكي  والدين،  الحّق  بال�صهادة، �صم�س  له  والمختوم  بال�صعادة  له 

ه بمالئكته الكرام(. )�َصَقى اهلل �صريَحه �صوَب الغمام وَحفَّ
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و قال اأي�صًا في اإجازته لبن اأبيجامع العاملي:

�صيخنا الأعظم، �صيخ الطائفة المِحّقة في زمانه، عالمة المتقّدمين وعلم المتاأخرين، 

خاتمة المجتهدين، �صم�س المّلة والحّق والدين اأبيعبد اهلل محّمد بن مّكي )قّد�س اهلل 

روحه الطاهرة الزكّية واأفا�س على تربته المراحم القد�صّية(.

وقال اأي�صًا في اإجازته للمولى عبد العلّي الأ�صتراآبادي:

عاّلمة  المحّققين،  ملك  الإ�صالم،  �صيخ  ال�صعيد،  الأجّل  الإمام  ال�صيخ  �صيخنا 

مين والمتاأّخرين، الفائز بال�صعادة وال�صهادة، �صم�س الدين اأبيعبد اهلل محّمد بن  المتقدِّ

.)R مّكي )رفع اهلل درجته في عّليين، واألحقه بالنبّي والأئّمة المع�صومين

و قال اأي�صًا في اإجازته للقا�صي �صفي الدين:

حاّلل  المتاأّخرين،  ورئي�س  المتقّدمين  عاّلمة  الإ�صالم،  �صيخ  الإمام،  �صيخنا 

الم�صكالت وك�ّصاف المع�صالت، �صاحب التحقيقات الفائقة والتدقيقات الرائقة، حبر 

العلماء وعلم الفقهاء، �صم�س المّلة والحّق والدين اأبيعبد اهلل محّمد بن مّكي، الملّقب 

بال�صهيد )رفع اهلل درجته في عّليين وح�صره في زمرة الأئّمة الطاهرين، �صلوات اهلل 

عليهم اأجمعين(.

اأّن الكركي ينقل كثيرًا من اآراء ال�صهيد من كتبه: الدرو�س، الذكرى، غاية  الثاني: 

الحّج،  منا�صك  ور�صالة  القواعد،  حا�صية  والفوائد،  القواعد  البيان،  المراد، 

وي�صرحها ويوؤدها ورّبما يناق�صها ويعّبر عن ال�صهيد بـ »�شيخنا« و »�شيخنا ال�شهيد«، 

حّتى اأّن الكركي اأكثر من النقل عن حا�صية القواعد لل�صهيد كثرة لم نجدها في 

المهّمة  الم�صادر  من  المقا�صد  جامع  وُيَعدُّ  ال�صهيد،  بعد  الفقهّية  الكتب  �صائر 

الحافظة لآراء ال�صهيد في حا�صيته على قواعد العاّلمة فاإّن المحّقق ذكرها في 

بع�س كتبه مترّددًا في ن�صبتها اإلى ال�صهيد، ففي موارد كثيرة ـ خ�صو�صًا في جامع 

خر يترّدد في 
ُ
المقا�صد ـ ين�صبها اإليه وبعبارات مختلفة دون اأّي ترّدد، وفي موارد اأ

ن�صبتها اإليه؛ اإذ يعّبر عنها بالمن�صوبة لل�صهيد.
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عقبها بذكر الموارد التي ترّدد 
ُ
و اأنا اأذكر اأّوًل الموارد التي ن�صبها اإليه دون ترّدد، ثّم اأ

في ن�صبتها اإليه:

هي:  ال�شهيد«،  �شيخنا  حوا�شي  »في  بعنوان:  ذكرها  موردًا  وع�صرين  ثمانية  ففي 

158/3 و 437 و 443 و 456، 19/4 و 165 و 181 و 222 و 235 و 366، 42/7 و 86 و 120 و 150 

و 161 و248 و 343، 7/8، 28/9 و 38 و 187 و211 و 220، 138/11، 138/12، 89/12 و 169 و 

.489

و في ع�صرة موارد بعنوان: »�شيخنا ال�شهيد في حوا�شيه«، هي: 175/3، 45/4، 28/6 

و 195، 125/7 و 155، 197/9 و291 و 363، 8/10 .

و في ثمانية موارد بعنوان: »�شيخنا ال�شهيد في بع�س حوا�شيه«، هي: 292/3، 13/4 

و 56 و 402 و 450، 134/7، 207/9، 433/12.

و في �صبعة موارد بعنوان: »في حوا�شي ال�شهيد«، هي: 403/1، 198/3 و 207 و 263 و 

.32/7 ، 88/4 ،380

و في خم�صة موارد بعنوان: »ال�شهيد في حوا�شيه«، هي: 168/3 و 234 و 299 و 303 و 

.455

و في اأربعة موارد بعنوان: »ال�شهيد في بع�س حوا�شيه«، هي: 86/4 ، 85/7 و 98 و 

.112

و في ثالثة موارد بعنوان: »�شيخنا ال�شهيد في بع�س الحوا�شي«، هي: 182/7، 118/9 

و 120.

و في موردين بعنوان: »في بع�س حوا�شي �شيخنا ال�شهيد«، هما: 37/7، 144/8.

و في موردين اأي�صًا بعنوان: »في حا�شية ال�شهيد«، هما: 305/3 و 383.

و في مورٍد واحد بعّدة عناوين:

»ال�شهيد في حا�شيته« في 109/3.

»�شيخنا في حوا�شيه« في 203/3.
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»في بع�س حوا�شي ال�شهيد« في 64/4.

»على ما نقلناه عن بع�س حوا�شي ال�شهيد« في 193/4.

»واحتمل في حوا�شي القواعد كونه عيباً« في 328/4.

»وقد �شّرح بذلك �شيخنا ال�شهيد في بع�س حوا�شيه على الكتاب« في 150/9.

وقد ذكرها بعنوان: »وفي حوا�شي �شيخنا ال�شهيد } على القواعد« في ر�صالته 

الخراجّية.

اأّما الموارد التي ترّدد في ن�شبتها اإليه فهي:

في اأربعة موارد ذكرها بعنوان: »في الحوا�شي المن�شوبة اإلى �شيخنا ال�شهيد«، هي: 

.259/12 ،154/8 ،277/7 ،378/3

�شيخنا  اإلى  المن�شوبة  الحوا�شي  بع�س  »في  بعنوان:  ذكرها  موارد  ثالثة  في  و 

ال�صهيد«، هي: 85/8 ، 287/9، 444/13.

و في مورد واحد ذكرها بعنوان: »وجدُت في بع�س الحوا�شي المن�شوبة اإلى �شيخنا 

ال�شهيد على القواعد في بحث االأنفال من الخم�س«، هو: 11/7.

و في مورد واحد اأي�صًا ذكرها بعنوان: »و على هذا حمله �شيخنا ال�شهيد في بع�س 

ماين�شب اإلى من الحوا�شي«، هو:408/13.

و قد ذكرها بعنوان: »�شّرح به �شيخنا ال�شهيد في بع�س الحوا�شي الماأثورة عنه« 

في حا�صيته على �صرائع الإ�صالم للمحّقق الحّلي.

و من كّل هذا يّت�صح لنا اأّن ال�صهيد قد كتب �صيئًا ما على قواعد الأحكام اإّما بعنوان 

الحا�صية اأو ال�صرح اأو التعليقة، اإّل اأّن بع�س كتاباته هذه قد ِزيد فيها اأو ُحذف منها بع�س 

الجمل، اأو اختلطت مع ما كتبه غيره.

الثالث: ُتَعدُّ اآثار ال�صهيد الأّول من اأهّم الم�صادر للكتب الفقهّية المتاأّخرة ولعّله جاز 

لنا اأن نقول: اإّنه لم ُيوؤّلف كتاٌب فقهيٌّ جامع ومهّم بعد اآثاره اإّل قد ا�صتفاد منها ب�صكل 

مبا�صر اأو بالوا�صطة. والمحّقق الكركي اأحُد علمائنا الأفذاذ الذين ا�صتفادوا كثيرًا من 
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كتب  عن  خذت 
ُ
اأ كثيرًة  مطالب  الكركي  المحّقق  كتب  في  نرى  هنا  ومن  ال�صهيد.  اآثار 

ال�صهيد دون اأْن ُيرجع مانقله اإلى اآثاره ـ م�صافًا اإلى موارَد �صّرح بن�صبتها اإلى ال�صهيد ـ 

على ماكان معهودًا في ال�صابق، ولم يكن منق�صًة ُتذكر. و�صنذكر فيما يلي نماذج من 

هذا المو�صوع:

غاية المراد، لل�صهيد الأّول }، ج 1، �س 147، 149:

... ول�صحيحة اله�صامين عن ال�صادق  عليه  ال�صالم... وفيه اإيماء اإلى التعليل، فلول 

الجتزاء بالذكر لم يكن ت�صبيهه بالذكر دالًّ على الجواز.

ومن  النقائ�س  من  العظيم  لرّبي  تنزيهًا  وبحمده«:  العظيم  رّبي  »�شبحان  معنى 

�صفات المخلوقين... وقيل: معنى »و بحمده«: والحمد لرّبي... وعليه ُحِمَل قوله تعالى: 

ْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن« اأي والنعمة لربِّك تعالى. والعظيم في �صفته تعالى معناه 
َ
»َما اأ

ُر عنه... . اأّن كلَّ �صيٍء �صواه يق�صُ

�صفات  له جميُع  وقيل: من ح�صل  النق�س.  �صفاُت  عنه  انتفْت  العظيم من  قيل:  و 

الكمال.

غاية المراد، ج 1، �س 172:

في  �صرط  هي  هل  الم�صجد  في  والخبث  الحدث  من  الخطيب  في  الطهارة  بـ( 

الخطبتين؟

عن  �صنان  ابن  �صحيحة  )اأي  ال�صابق  للحديث  نعم؛  الخالف:  و  المب�صوط  في  قال 

ال�شادق Q: »و اإّنما ُجعلت الجمعة ركعتين من اأجل الخطبتين، فهي �شالة حّتى 

َيْنزل االإمام«(، ولتيّقن البراءة بها، ولأّن النبّي P وَمن بعده كانوا يتطّهرون، والتاأ�ّصي 

به واجب.

غاية المراد، ج 1، �س 148 ـ 150:

اأوجب فيها: »و بحمده«... وهي موجودة في رواية  ثّم القائلون بالكبرى منهم من 

في  ة  الخا�صّ طريق  ومن  و�شجوده«؛  ركوعه  في  يقولها  »كان   :P النبّي  عن  حذيفة 
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Q رواياٍت، كرواية زرارة... واأبيبكر الح�صرمي... وفي حديث حّماد عن ال�صادق

المت�صّمن لبيان ال�صالة بالفعل.

ومن  النقائ�س  من  العظيم  لرّبي  تنزيهًا  وبحمده«:  العظيم  رّبي  »�شبحان  معنى 

هه... . نزِّ
ُ
�صفات المخلوقين، وبحمده اأ

ْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك 
َ
و قيل: معنى »و بحمده« والحمد لرّبي. وعليه ُحِمَل قوله تعالى: »َما اأ

ِبَمْجُنوٍن«، اأي والنعمة لرّبك تعالى.

ُر عنه... وقيل: العظيم من  و العظيم في �صفته تعالى معناه: اأّن كلَّ �صيٍء �ِصواه يق�صُ

انتفت عنه �صفات النق�س. وقيل: من ح�صل له جميُع �صفات الكمال.

جامع المقا�صد، للمحّقق الكركي )طاب ثراه( ج 2، �س 286، 287:

... ل�صحيحتي ه�صام بن الحكم وه�صام بن �صالم عن اأبي عبد اهللQ ... وفيه 

 ويت�صّمن ثناًء عليه.
ّ

اإيماء اإلى العّلة، فيجزُئ كّل ما ُيعّد ذكرًا هلل

معناه  وقيل:  النقائ�س...  من  له  تنزيهًا  وبحمده:  العظيم  رّبي  �صبحان  معنى   ...

ْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن«، اأي والنعمة 
َ
 على حّد ما قيل في قوله تعالى: »َما اأ

ّ
والحمد هلل

لربِّك. والعظيم في �صفته من يق�صر كّل �صيٍء �صواه عنه.

وقيل: َمن انتفت عنه �صفات النق�س.

وقيل: َمن ح�صل له جميُع �صفات الكمال.

جامع المقا�صد، ج 2، �س 399 ـ 400:

هل ُي�صترط في الخطبتين كون الخطيب متطّهرًا؟ لالأ�صحاب فيه قولن:

P بالنبّي  تاأ�ّصيًا  نعم؛  ـ  المب�صوط   و  الخالف  في  ال�صيخ  قال  به  و  ـ  اأحدهما 

والأئّمة Rبعده، ولتوّقف يقين البراءة عليه، ول�صحيحة عبد اهلل بن �صنان عن 

ال�شادق Q: »و اإّنما جعلت الجمعة ركعتين من اأجل الخطبتين، فهي �شالة 

حّتى ينزل االإمام«.

جامع المقا�صد، ج 2، �س 287:
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 P في كثير من الأخبار لي�س فيه: »و بحمده« وقد ت�صّمنْته روايُة حذيفَة اأّن النبّي

كان يقول في ركوعه. وفي �صجوده... ومن طريق الأ�صحاب رواية حّماد عن ال�صادق 

Q المت�صّمنة قوله Q له في ركوعه و�صجوده وغيرها... .

وبحمده  اأو  النقائ�س...  من  له  تنزيهًا  وبحمده«:  العظيم  رّبي  »�شبحان  معنى 

هه...  . نزِّ
ُ
اأ

َربَِّك  ِبِنْعَمِة  ْنَت 
َ
اأ »َما  تعالى:  قوله  في  قيل  ما  حّد  على   ،

ّ
هلل والحمد  معناه:  وقيل: 

ِبَمْجُنوٍن«، اأي والنعمة لرّبَك.

�صفات  عنه  انتفت  َمن  وقيل:  عنه.  �صواه  �صيٍء  كلُّ  ُر  َيْق�صُ َمْن  �صفته  في  والعظيم 

النق�س. وقيل: من ح�صل له جميع �صفات الكمال.

الرابع: ذكر الكركي في اآثاره فوائد كثيرة حول اآثار ال�صهيد وكتبه مّما ُيعيننا على 

التعّرف على اآثاره واآرائه، فمثاًل:

1. ذكر الكركي في ر�صالته �صالة الجمعة:

واإّن عبارة الدرو�س على خالف ذلك، وهي بعد الذكرى، و�صمعنا كثيرًا من اأ�صياخنا 

رحمهم اللهاأّنه Mكان يقول: خذوا عّني ما في الدرو�س.

2. قال في ر�صالته طريق ا�صتنباط الأحكام ال�صرعّية بعد اأن ذكر المنهج الذي اّتبعه 

العاّلمة واعتمده في كتابه خال�صة الأقوال:

ومن تاأّخر عنه كّلهم اعتمدوا على هذا الطريق، كال�صيخ فخر الدين في الإي�صاح... 

وال�صهيد في كتبه خ�صو�صًا الذكرى و �صرح الإر�صاد.

3. وقال الكركي في ر�صالته الر�صاعّية:

اإّنه قد ا�صتهر على األ�صنة الطلبة في هذا الع�صر تحريم المراأة على بعلها باإر�صاع 

بع�س  ما �صنذكره.

... فاإّن الذين �صاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون اأّنه من فتاوى �صيخنا ال�صهيد 

كونها  ا�صتبعدنا  المذهب  �صول 
ُ
لأ الفتوى  مباينة هذه  لأجل  ونحن  روحه(،  )قّد�س اهلل 
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مقالة لمثل �صيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، ل�صّيما ولنجد لهوؤلء المّدعين لذلك 

اإ�صنادًا يّت�صل ب�صيخنا في هذه الفتوى يعتّد به، ولمرجعًا يركن اإليه.

... فاإن قيل: قد ذكرت في ما �صبق ن�صبة القول بذلك اإلى ال�صهيد M، فقد ثبت 

القائل بالتحريم، فح�صل ال�صلف واندفع المحذور.

 ،M قلنا: هذه الن�صبة غير ثابتة عندنا، فاإّنا لم نجدها في م�صّنف من�صوب اإليه

ول�صمعناها مّمن يركن اإلى قوله �صماعًا يوّثق بمثله وي�صتند اإليه، واإّنما كّنا نجدها مكتبة 

بع�س  من  ن�صمعها  كّنا  المحاورة  خالل  وفي  اإليه،  م�صتندة  الفقه  كتب  بع�س  َظهر  في 

اإلى  اأي�صًا لو طولبوا باإ�صناد في ذلك ت�صكن النف�س  الطلبة الذين عا�صرناهم، وهولء 

مثله لم يجدوا اإليه �صبياًل. ومثل هذا لي�صفي غّلة، وليقطع عّلة.

اأجزم  واأنا   M اإليه  من�صوبة  والقيود  الحوا�صي  من  كثيرًا  ع�صري  في  راأيت  وقد 

الزيادة  من  �صالمته  تعّز  الذي  الطلبة  ت�صّرف  ذلك  في  وال�صّر  الن�صبة.  تلك  بف�صاد 

والنق�صان، اأو الخطاأ و�صوء الفهم.

4. قال في جامع المقا�صد:

الم�صّنف  توّقف  اإّن  التحرير:  ال�صهيد على  اإلى �صيخنا  المن�صوبة  الحوا�صي  وفي  - 

يحتمل �صيئين....

ذلك  تقييد  التحرير:  على  ال�صهيد  �صيخنا  اإلى  المن�صوبة  الحوا�صي  وفي  - 

بالمر�س....

ولكن نفى هذه الن�صبة عن ال�صهيد في �صرح الألفّية، حيث قال:

و قد يوجد في بع�س الحوا�صي المن�صوبة اإلى الم�صّنف على التحرير وغيره، ول�صّك 

في بطالن هذه الن�صبة.

بالدّقة  وو�صفها  ال�صهيد  عبارات  على  الكركي  المحّقق  اأثنى  ما  كثيرًا  الخام�س: 

والبالغة والجزالة: 

منها: ما قاله في قاطعة اللجاج:
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اأجود كالم المحّققين... حيث  الباب من  وقال �صيخنا في الدرو�س كالمًا في هذا 

اًل  ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها اأف�صل، وبالغ في اأحكام الخراج بما �صنحكيه مف�صّ

اأخذ حا�صل هذا الكالم  النافع  التنقيح �صرح  M في  المقداد  و   . و�صورة كالمه... 

واأورده ب�صورة  ال�صرح مطّوًل.

هذه  »و  طهور«:  »بماء  ال�صهيد:  كالم  �صرح  عند  الألفّية  �صرح  في  قاله  ما  ومنها: 

.»M العبارة من بديع عبارات الم�شّنف

ومنها: ما قاله في �صرح الألفّية اأي�صًا عند �صرح كالم ال�صهيد: »و خفاء الجدران«: 

»وقد ا�شتملت هذه العبارة الفائقة على اأكثر من مباحث ال�شفر مع �شّدة االخت�شار 

ولزوم البالغة«.

ومنها: ما قاله في �صرح الألفّية اأي�صًا عند �صرح كالم ال�صهيد: »و للكالم كذلك«: 

»وهو  معنى ر�شيق«.

ال�شاد�س: �َصَرَح ر�صالًة لل�صهيد وهي الألفّية �صرحًا دقيقًا، وهذا ال�صرح موجود ومطبوع 

بحمد اهلل �صبحانه، وله M اأي�صًا حا�صيٌة على الألفّية.

و خال�صة الكالم اأّن الكركي اعتنى باآراء ال�صهيد واآثاره، وبالغ في فهمها و�صرحها 

وحفظها و�صّرح في كتبه عن ثمانية كتب ر�صائل لل�صهيد الأّول وهي:

1. الدرو�س ال�صرعّية؛ 2. ذكرى ال�صيعة؛ 3. غاية المراد؛ 4. البيان؛ 5. حا�صية القواعد؛ 

6. القواعد والفوائد؛ 7. منا�صك الحّج ؛ 8 . الألفّية )و �َصَرَحها اأي�صًا(.

الف�صل الثاني: تاأثير المحّقق الكركي على ال�صهيد الثاني

اإّن ال�صهيد الثاني قد�س �صره تاأّثر في اآرائه واأنظاره الفقهّية بال�صهيد الأّول والمحّقق 

يتاأّثر بغيرهما من الفقهاء العظام،  اأن نقول لم  اأكثر من غيرهما، ولعّله جاز  الكركي 

واإن ا�صتفاد منهم وراجع اآثارهم وا�صتقى من عيون علومهم. فاإّنه م�صافًا اإلى نقله اآراء 

�صرح  في  ور�صائَل  كتٍب  خم�صة  اأّلف  اآثاره،  غ�صون  في  ونقدها  و�صرحها  الأّول  ال�صهيد 
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موؤلفات ال�صهيد الأّول، وهي:

الر�صالة  ب�صرح  الملّية  الفوائد   .2 الدم�صقّية؛  اللمعة  �صرح  في  البهّية  الرو�صة   .1

النفلّية؛  3 . المقا�صد العلّية في �صرح الر�صالة الألفّية؛ 4. الحا�صية الو�صطى على الألفّية؛ 

5. الحا�صية ال�صغرى على الألفّية.

وهناك وجه م�صترك بين ال�صهيدين، وهو نيل درجة ال�صهادة دفاعًا عن مذهب اأهل 

البيت R، ويقول تلميذه ابن العودي بهذا ال�صاأن:

ال�صعادة بخاتمة  نيل درجة  الم�صاركة في  ال�صهيد من  وبين  بينه  الن�صبة  َعِلَم  لّما  و 

لقي في قلبه الميل اإلى اإحياء اآثاره والتعّلق ب�صرح م�صّنفاته واإظهار تحقيقاته. 
ُ
ال�صهادة، اأ

ولقد كانت نف�صه كاأّنها ممزوجة بنف�صه، وكثيرًا ما كان يبني على مباحثه، ويرجع اإلى 

ن�صه به كاأّنه معا�صره، ومن اّطالعه 
ُ
عباراته وي�صّوب ما اعتمده من ترجيحاته. كان من اأ

على �صريف اأنفا�صه كاأّنه معا�صره )قّد�س اهلل روحهما الزكّية واأفا�س عليهما المراحم 

الرّبانّية(.

و اأّما تاأّثر ال�صهيد الثاني بالمحّقق الكركي فهو وا�صح لكّل من راجع اآثارهما، ولقد 

بالغ بع�صهم في ذلك، فمثاًل يقول العاّلمة ال�صّيد ح�صن ال�صدر M عند ذكره للمحّقق 

الكركي:

و اأّما في العلم فهو المحّقق الثاني، وكّل من تاأّخر عنه عيال عليه، حّتى ال�صهيد في 

الم�صالك؛ فاإّنها في المعامالت ماأخوذة من جامع المقا�صد كما ليخفى على الممار�س 

وكذلك المقا�صد العلّية؛ فاإّن للمحّقق �صرحين على الألفّية كبير و�صغير... .

و يقول ال�صّيد �صاحب الرو�صات عند ذكر م�صّنفات ال�صهيد الثاني، ومنها �صروحه 

على الألفّية حيث قال:

اأكثره  اأّن  اإّل  بيٍت،  اآلف  ثمانية  من  يقرب  فيما  العلّية  المقا�صد  مو�صوم  اأكبرها  و 

ماأخوذ من �صرح ال�صيخ علي المحّقق حرفًا بحرٍف، كما ليخفى على المتاأّمل.

�صرحه  في  رحمهم اهلل  البهائي  ال�صيخ  والد  ال�صمد  عبد  بن  ح�صين  ال�صيخ  قال  و 
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لالألفّية، عند �صرحه لقول ال�صهيد: »م�شروطة بالقبلة اختياراً«:

كان ال�صيخ الزيني )يعني ال�صهيد( اأّوًل قد نقل في �صرحه كالم �صيخنا العالئي )يعني 

المحّقق الكركي( كما هو، فاأوردت عليه هذا الإ�صكال واأنا اأتوّهم اأّن الكالم له. فقال: 

العالئي،  �صيخنا  اإلى  فن�صبه  اأوردته عليه،  ما  وا�صتح�صن  المحّقق«  ال�شارح  »هذا كالم 

واألحق الإ�صكال عليه في ن�صخ الأ�صل على الحا�صية.

وكما تقّدم فاإّن في كالم ال�صّيد ال�صدر وال�صّيد �صاحب الرو�صات �صيٌء من المبالغة 

الألفّية لم  اآثارهما، فهناك موارد كثيرة في �صرح  كما ليخفى على كّل من�صٍف راجع 

ي�صرحها المحّقق الكركي و�صرحها ال�صهيد الثاني، وهناك عبارات كثيرة �صرحها الكركي 

ل، وهناك موارد كثيرة وّجه فيها  ب�صكل مخت�صر، و�صرحها وبّينها ال�صهيد ب�صكل مف�صّ

ال�صهيد انتقاده للمحّقق الكركي في �صرحه لالألفّية والتي زادت على الثالثين موردًا.

و على اأّي حاٍل، فنبحُث عن تاأّثره بالكركي وتبجيله وتعظيمه �صمن عّدة نقاٍط:

االأّول: اأّن ال�صهيد الثاني عّظم الكركي وبّجله في اإجازاته واآثاره، واإليك بع�س كالمه 

ب�صاأن المحّقق الكركي:

1. يقول ال�صهيد في اإجازته الكبيرة لوالد ال�صيخ البهائي:

الدين  نوِر  ال�صيخ  الأوان،  ويتيمة  الزمان،  نادرِة  ح،  المنقِّ المحّقق  الإمام  ال�صيخ  - 

علّي بن عبد العالي الكركي )قّد�س اهلل تعالى روحه(.

العالي  عبد  بن  علّي  الدين  نوِر  ال�صيخ  والمحّققين  العلماء  َمِلك  الإمام  ال�صيخ  - 

الكركي المولد، الغروي الخاتمة.

2. ويقول في ر�صالته تقليد المّيت:

اأَجلُّهم ال�صيخ علّي M، وكان عند من  روا جماعًة من المجتهدين  اأّنهم عا�صَ  ...

يعرف مراتب الفقهاء على غايٍة عظيمٍة من الفقه ومرتبٍة عاليٍة في ال�صتدلل، بحيث 

كان اأعلى من كثيٍر من الفقهاء ال�صابقين....

اأي�صًا،  الكركي  المحّقق  قبله  فيها  اأّلف  موا�صيع  حول  ر�صائل  ال�صهيد  اأّلف  الثاني: 
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ر�صائَل، و�َصَرَح ال�صهيد ُكتبًا وَعّلق عليها وكتب المحّقق اأي�صًا قبله حوا�صي عليها، 

وفي هذه الآثار نظر ال�صهيد اإلى اآراء الكركي ونقلها واأّيدها اأو انتقدها ورّد عليها، 

واإليك فهر�س الآثار المت�صابهة لل�صهيد الثاني والكركي:

الرقم المحّقق الكركي الرقم ال�صهيد الثاني

 1 و 2حا�صية القواعد و جامع المقا�صد1 فوائد القواعد

3 و 4�صرحا الألفّية2و3و4المقا�صد العلّية و حا�صيتا الألفّية

5 تعليق الإر�صاد5حا�صية الإر�صاد

6فوائد ال�صرائع6حا�صية ال�صرائع

7 حا�صية المخت�صر النافع 7 حا�صية المخت�صر النافع

8 ر�صالة في �صالة الجمعة8�صالة الجمعة

9 الر�صالة النجمّية9ما ل ي�صع المكّلف جهله

10 ر�صالة في العدالة10العدالة

11 ر�صالة في الحّج11 منا�صك الحّج

12 ر�صالة في المنع عن تقليد المّيت12تقلّيد المّيت

13ر�صالة طالق الغائب12طالق الغائب

14خروج المقيم عن حدود البلد14نتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأ�صفار

15ر�صالة في النّية15النّية

الثالث: لقد اأكثر ال�صهيد النقل عن موؤلفات الكركي و�صّرح بالنقل عنها في كثير من 

خرى، على ماكان عليه ديدن العلماء في 
ُ
الموا�صع ولم ي�صّرح بالنقل في موا�صع اأ

ذلك الزمان ولم تكن منق�صة تذكر.

و اإليك نماذج من اقتبا�س ال�صهيد عن الكركي وتاأّثره به من دون ت�صريح به:

جامع المقا�صد، ج 10، �س 7، الو�صّية:
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االأّول: الو�شّية: تمليك عيٍن اأو منفعٍة بعد الموت. الو�صّية ماأخوذة من و�صى ي�صي 

و�صل  اإذا  بكذا،  اإليه  و�صى  يقال:  تو�صية.  ي  يو�صّ ى  وو�صّ يو�صى،  واأو�صى  و�صّيًة 

الموت  الواقعة بعد  القربة  الت�صّرف و�صّية لما فيه من و�صلة  به... و�ُصّمي هذا 

بالقربات المنّجزة في الحياة.

و قد عّرفها الم�صّنف باأّنها تمليك عين اأو منفعة بعد الموت. فقوله: »تمليك عين اأو 

منفعة« بمنزلة الجن�س، يعّم الهبة والوقَف و�صائر الت�صّرفات الممّلكة. وفي ذكر العين 

والمنفعة تنبيٌه على متعّلق الو�صّية. ويندرج فيها العين الموجودة بالفعل والموجودة بالقّوة 

دتين. ويندرج في المنفعة: المووؤتة والمووؤدة والمطلقة. كال�صجرة والثمرة المتجدِّ

و قوله: »بعد الموت« كالف�صل يخرج به الهبة وغيرها من الت�صّرفات المنّجزة في 

الحياة.

وبالو�صّية  الأمرين  اأحد  تمليك  لي�صت  فاإّنها  بالولية؛  بالو�صية  عك�صه  في  ونق�س 

، وبالو�صّية  ، والتدبير؛ فاإّنه و�صّية عند كثيرين ووقف الم�صجد؛ فاإّنه فكٌّ بالعتق؛ فاإّنه فكٌّ

بالم�صاربة والم�صاقاة.

ٍة من الربح والثمرة. قلنا: قد ليح�صل الربح ولالثمرة،  فاإن قيل: اإّنهما ممّلكان لح�صّ

فينتفي التمليك.

الرو�صة البهّية، ج 5، �س 11، كتاب الو�صايا:

ي. واأ�صلها  ى يو�صّ االأّول: الو�صّية ماأخوذة من و�صى ي�صي، اأو اأو�صى يو�صى، اأو و�صّ

الو�صل. و�ُصّمي هذا الت�صّرف و�صّيًة لما فيه من و�صلة الت�صّرف في حال الحياة 

خرى.
ُ
به بعد الوفاة، اأو و�صلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأ

و �شرعاً: تمليك عين اأو منفعٍة، اأو ت�صليط على ت�صّرف بعد الوفاة. فالتمليك بمنزلة 

العين  ذكر  وفي  والهبة.  والوقف  البيع  من  الممّلكة  الت�صّرفاِت  �صائَر  ي�صمل  الجن�س 

والمنفعة تنبيٌه على متعّلقي الو�صّية. ويندرج في العين: الموجوُد منها بالفعل كال�صجرة، 

والقّوة كالثمرة المتجّددة. وفي المنفعة: المووؤتة والمووؤدة والمطلقة. ويدخل في الت�صليط 
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على الت�صّرف الو�صاية اإلى الغير باإنفاذ الو�صّية، والولية على َمن للمو�صي عليه ولية، 

ويخرج ببعدّية الموِت الهبُة وغيرها من الت�صّرفات المنّجزة في الحياة...

و ينتق�س في عك�صه بالو�صّية بالعتق؛ فاإّنه فّك ملٍك، والتدبير؛ فاإّنه و�صّية عند الأكثر. 

اأي�صًا، وبالو�صّية بالم�صاربة  فاإّنه فّك ملٍك  باإبراء المديون وبوقف الم�صجد؛  والو�صّية 

تقدير  على  والثمرة  الربح  من  َة  الح�صّ العامِل  ملَك  اأفادا  واإن  فاإّنهما  والم�صاقاة؛ 

ظهورهما، اإّل اأّن حقيقتهما لي�صْت كذلك، وقد ليح�صل ربٌح ولثمرٌة فينتفي التمليك.

الرابع: وهذا الأمر ليعني اأّنه يكتفي بالنقل عن الكركي فقط، فقد رّد ال�صهيد على 

الكركي في كثير من الموا�صع وانتقد اآراءه انتقادًا دقيقًا ودّقق النظر في كلماته، 

واإليك نماذج منها:

اأ( قال ال�صهيد في ر�صالته: �صالة الجمعة:

نقلهم  اإلى   M علي  ال�صيخ  ا�صتند  من  جملة  علمائنا  من  المذكورون  فهولء   ...

الإجماَع على ا�صتراط اإذن الإمام في �صرعّية �صالة الجمعة... .

له  لدللة  بل  ذلك،  عن  الدللة  عن  بمعِزٍل  وجدَته  كالمهم  اعتبرَت  اإذا  اأنت  و 

اأ�صاًل....

ب( قال ال�صهيد اأي�صًا في ر�صالته: �صالة الجمعة:

... لكانت هذه الدعوى في غاية المتانة ونهاية ال�صتقامة، ولي�صّرها اأي�صًا ت�صريح 

الذي  الإجماع  اإلى  القول  ا�صتند في  اإّنما  لأّنه  بال�صتراط؛   M علّي   ال�صيخ  الفا�صل 

فهمه... وقد ظهر لك اأّن الأمر على خالف هذه الدعوى....

ج( قال ال�صهيد اأي�صًا في ر�صالته: �صالة الجمعة:

اإليه ما اّدعاه كثيٌر من المتاأّخرين ـ خ�صو�صًا المرحوم ال�صيخ علّي  ... ولو �صممنا 

لطال الخطب. ومن غريبها دعوى ال�صيخ علّي M في �صرح الألفّية الإجماَع على اأّن 

نا�صي الغ�صب في الثوب والمكان لتجب عليه الإعادُة خارج الوقت، مع ظهور المخالف 
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في ذلك... ولو اأتيُت لَك على جميع ما ذكره من ذلك في موؤلفاته ور�صائله لطال وفي 

هذا القدر كفاية.

د( نقل ال�صهيد في ر�صالته طالق الغائب كالمًا للمحّقق الكركي واأورد عليه 

اإيراداٍت كثيرة، حيث قال:

... ومّما اّتفق الكالم فيه اأّن ال�صيخ علّي M نقل في بع�س فوائده عن الإمام فخر 

الدين M يجوز طالق الغائب بعد المّدة المعتبرة... فقال ال�صيخ علّي M ما هذا 

لفظه:

اأقول: في هذا البحث نظر من وجوٍه:

نقله عن العاّلمة فخر الدين غير وا�صح... . اأ- 

ن�صبة ذلك اإلى فخر الدين ُت�صعر بكونه اأفتى به... والحال اأّنه لم يذكر ذلك على  ب- 

وجه الفتوى، واإّنما هو ب�صدد َتعداد الأقوال في الم�صاألة... .

ن�صبته اإليه تعليل هذا الحكم... باأّن فيه جمعًا بين الأخبار غير �صديد... . ج- 

اأّن  فيه   .» كّل حاٍل..  التطليق على  دّل على جواز  بع�شها  االأخبار  »الأّن  قوله:  د- 

ذلك مبنيٌّ على اأّن طريق الجمع بين الأخبار تنزيلها على مراتب العادات... وقد 

تقّدم ما فيه...( قوله... »اإّنه اإذا دار الحال في الن�شو�س بين اأمرين، اإلخ« فيه: 

اأّن الجمع بين الن�صو�س غير مقت�صٍر اإلى هذين التقديرين... .

ثّم قال ال�صهيد:

بما  م�صعرة  الأ�صحاب  عبارات  اأّن  اّدعى   ...  M علّي  ال�صيخ  المحّقق  اأّن  واعلم 

اّدعاه... واأنت خبيٌر بعدم اإ�صعار هذه العبارات بما اّدعاه....

:M قال في رو�س الجنان في رّد اإجماٍع اّدعاه الكركي ه- 

جواز  على  الإجماع  نقل  الألفّية  �صرح  في   M علّي  ال�صيخ  للمحّقق  اّتفق  وقد   ...

ال�صالة في ميتة ال�صمك... وينبغي التثّبت في تحقيق هذا النقل... والذي اأوقع في هذا 
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الوهم اأّن عبارة الذكرى توّهم ذلك، لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ 

الخّز ل في جلده ول في جلد ميتة  وبر  الكالم في  اأّن  َق  وَتَحقَّ المراد،  يك�صف  المعتبر 

ال�صمك... فلو بذل الجهد في تحقيق الحّق، ظهر له جلّية فيما ذكرناه....

قال ال�صهيد في فوائد القواعد رّدًا على المحّقق الكركي في �صرح القواعد اأعني  و- 

جامع المقا�صد:

و اأّما قول ال�صارح M: ... فلي�س بجّيٍد....  -

و اعلم اأّن المحّقق ال�صيخ علّي M: »اإّن ما ذكره العاّلمة قطب الدين ينا�صب   -

خرى«.
ُ
مذهب العاّمة القائلين باخت�صا�س كّل �صالة بوقت لت�صاركها فيه الأ

و فيه نظر؛ لأّن العاّمة واإن قالوا بالخت�صا�س لكن اأوجبوا على ُمدرك خم�س ركعات 

من اآخر الوقت فعل الظهرين والع�صاءين وق�صاوؤما لو فاتتا حينئٍذ، و�صّرحوا في كتبهم 

في هذه الم�صاألة بوجوب ق�صائها في هذه الفرو�س....

�صرحه  في  الكركي  للمحّقق  انتقاده  الم�صّنف  فيها  وّجه  كثيرة  موارد  وهناك  ز- 

لالألفّية، والتي زادت على الثالثين موردًا، منها:

ما قاله عند �صرح قول الماتن: »وحّجة خير من بيت مملوء ذهباً«:

واعلم اأّنه ليحتاج اإلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمعًا من ال�صدقات 

الواجبة، كما قّيده به ال�صارح المحّقق؛ بناًء على اأّن المندوب لمزّية في تف�صيل بع�س 

الواجبات عليه، لأّن الواجب القليل اإذا ف�صل على المندوب الكثير تتّم به المزية.

و ما قاله عند �صرح قول الماتن: »فلو ا�شتاأنف ماًء الأحد الم�شحين بطل«:

وال�صارح المحّقق M جعل �صمير »بطل« عائدًا اإلى الو�صوء ل اإلى الم�صح، م�صتدلًّ 

بعدم ذكر الم�صح �صابقًا. وهو غريب، فاإّنه مذكور عن ُقرب وُبعد، بخالف الو�صوء فاإّنه 

لي�س مذكورًا في الرمز.

وما قاله عند �صرح قول الماتن: »اإيقاعها في مكان اأو ثوب نج�شين اأو مغ�شوبين«:

بعد  الغ�صب  نا�صي  اإعادة  على عدم  هنا  الإجماع  اّدعى  المحّقق  ال�صارح  اأّن  واعلم 
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ة اأو عدم الإعادة مطلقًا.  خروج الوقت، واأّن الخالف اإّنما وقع في اإعادته في الوقت خا�صّ

وهذه الدعوة غريبة من مثل هذا المحّقق، فاإّن الخالف في ذلك م�صهور حتى اأّن العاّلمة 

في اأكثر كتبه اختار اعادة النا�صي مطلقًا.

واأ�صكنهم  بغفرانه  اهلل  )تغّمدهم  الكركي  المحّقق  و  ال�صهيدين  فاإّن  اأّي حاٍل  وعلى 

ذكرهم،  الدهر  ين�صى  ل  مقام  في  اّلذين  ومن  الفقه،  فطاحل  من  جنانه(  فرادي�س 

ّمة ل تخفى، و ل تزال اآثارهم القّيمة محّطًا ل�صتفادة الخلف 
ُ
واأياديهم الم�صكورة على الأ

و مالذًا للعلماء والفقهاء.
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و  الحقيقية  الوحدة  الموؤتمر خطوة حقيقية نحو  يكون هذا  اأن  العظيم  ا�صاأل اهلل 

يذكر على �صعيد  اأثرا  تترك  اأن   تنف�س من دون  التي  الموؤتمرات  الخروج عن عادة 

المذاهب  بين  الإ�صالمية  فالوحدة  الوحدة.    �صعيد  على  اأو  الإ�صالم،  اأخوة  توثيق 

�صيكون  الموؤتمرات  لي�صت بخير، وحتى هذه  انها  لكم  قلت  اإن  اأعذروني  ال�صالمية،  

مفعولها عند كثير من العوام، بالإ�صافة الى الخوا�س، بالن�صبة لمن ي�صارك فيها هو 

اللوم والعتاب. في حين لو كان الموؤتمر مع غير الم�صلمين،  بعنوان اإن�صاني اأو حوار 

 - لالأ�صف  و   - الآن   و حتى  الم�صتعان.  فاهلل  اأكثر!!  النا�س  لكان مقبول عند  اأديان، 

فالوحدة الأ�صالمية ما هي اإل �صعارات، ول يعرف البع�س ما المق�صود بالوحدة؛ فاإن 

كانت اإلغاء المذاهب، فهذا لن يكون اأبًدا، واإن كانت تغّلب مذهب على اآخر، اأو ذوبانه 

ا م�صتحيل. فيه، فهذا اأي�صً

ودعونا نقترح عنوانا جديدا بدل الوحدة ال�صالمية، وهو الأخوة ال�صالمية التي 

و�صفنا اهلل بها في قوله { اإِنََّما اْلُموؤِْمنُوَن اإِْخَوٌة}. وكما اأن الأخوة في الن�صب حين يختلفون 

في فكر اأو ميل وانتماء ل ي�صطب الأخ اأخاه من اأ�صرته، فما لنا يطرد الم�صلم اأخاه من 

الإ�صالم عند الختالف، نا�صيا اأو متنا�صيا اأن اأخوة ال�صالم اأعظم واأقد�س من اأخوة 

باآفة  المتمثل  اأهون بكثير من الطرد من ال�صالم،  الأ�صرة  اأن الطرد من  و  الن�صب، 

الع�صر، وهي التبديع والتف�صيق ثم التكفير الع�صوائي والهوائي، ثم القتل وال�صتهانة 

بالدم.

)*( من علماء الأزهر ال�صريف

ال�صيخ ح�صين حبلي  ال�صيداوي )*(

األخوة اإلسالمية
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تمهيد حول المذاهب االسالمية:
معتمدة،  اأربعة  مذاهب  ال�صنة  بل  فقط،  �صيعًيا  و  �صنًيا  مذهبين،  لي�صوا  الم�صلمون 

ومنها  ال�صاذ  منها  كثيرة،  وتفريعات  اجتهادات  المذاهب  وداخل  مذاهب،  وال�صيعة 

المعتبر ومنها ما له مقلدون ومنها ما انقر�س مع مقلديه. فكيف ن�صاأت هذه المذاهب؟ 

كان النا�س في زمن النبي P، يلجاأون في معرفة اأمور دينهم اإليه P، واإلى َمن عينهم 

 .P كاأمراء اأو ُر�ُصل اإلى البالد الأخرى. وبقي الحال على ذلك، اإلى اأن ُقِب�س ،P

في  قوا  تفرَّ ا  لمَّ عامة  وال�صحابة  خا�صة،  الخلفاء  ي�صاألون  النا�س  فكان  بعده،  واأما 

�صائر البلدان، لأنهم كانوا اأقرب النا�س اإلى ر�صول اهلل P، واأعرفهم باأحكام دينه. 

ولما جاء ع�صر التابعين وتابعي التابعين انق�صم العلماء اإلى ق�صمين: اأهل الحديث، 

الفتوى. وكثر المفتون في المدينة ومكة وال�صام وم�صر والكوفة وبغداد وغيرها  واأهل 

من بالد الإ�صالم، فكان العامة ي�صاألون َمن يظهر لهم علمه ومعرفته، دون اأن يتمذهبوا 

بقول واحد بعينه. 

الراأي  اأهل  الفتوى وبالأخ�س  واأهل  اأهل الحديث  بين  التي وقعت  المهاترات  اأن  اإل 

منهم من جهة، م�صافًا اإلى تقريب الخلفاء لبع�س العلماء دون البع�س الآخر من جهة 

باآرائه  اللتزام  على  والحر�س  الفقهاء،  لبع�س  النا�س  عند  ب  التع�صّ روح  َولَّد  اأخرى، 

الفقهية وطرح اآراء غيره. 

ولما ظهر اأبو حنيفة كفقيه له اآراوؤه الفقهية، ا�صتطاع اأن ي�صتقطب له تالميذ �صار 

لهم الدور الكبير بعد ذلك في ن�صر تلك الآراء، ول �صيما القا�صي اأبو يو�صف الذي نال 

المهدي  الخلفاء:  لثالثة من  الق�صاء  العبا�صيين، فتولى من�صب  الخلفاء  الحظوة عند 

هو  يعّينهم  كان  الذين  الق�صاة  بوا�صطة  حنيفة  اأبي  مذهب  فن�صر  والر�صيد،  والهادي 

واأ�صحابه. 

اأن يحمل النا�س على العمل  اأبو جعفر المن�صور  اأراد  اأن�س  ولما بزغ نجم مالك بن 
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بما في الموطاأ، واأمر من ينادي في النا�س: )األ ل ُيفتينَّ اأحد ومالك بالمدينة(. وحظي 

اأبنائه الخلفاء، كالمهدي والهادي  مالك بمكانة عظيمة عنده وعند َمن جاء بعده من 

والر�صيد، ف�صّبب ذلك ظهور اأتباع له يرّوجون مذهبه، ويظهرون التع�صب له. 

مالك  على  تتلمذه  ذلك  على  و�صاعده  ع�صره،  علماء  على  وبرز  ال�صافعي  تاألَّق  ثم 

الحكم  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  عند  م�صر  اإلى  ذهب  لما  �صيفًا  ونزوله  المدينة،  في 

مًا عند اأهل م�صر، فقام هذا  الذي كانت له في م�صر مكانة ومنزلة علمية، وكان مقدَّ

الأخير بن�صر علم ال�صافعي وبث كتبه، م�صافًا اإلى ما لقيه ال�صافعي في بادئ الأمر من 

المالكية في م�صر من الإقبال والحفاوة، ب�صبب كثرة ثنائه على الإمام مالك، وت�صميته 

بـ)الأ�صتاذ(. 

رب وُحب�س، مع ما اأظهر  ولما وقع الإمام اأحمد بن حنبل في محنة خلق القراآن، و�صُ

من ال�صبر والتجلد، جعل له المكانة عند النا�س، ول�صيما بعد اأن اأدناه المتوكل العبا�صي 

مه، وعني به عناية فائقة. واأكرمه وعظَّ

بن  مالك  ومذهب  بمكة،  عيينة  بن  �صفيان  مذهب  المعروفة،  ال�صنة  اأهل  فمذاهب 

اأن�س بالمدينة، ومذهب اأبي حنيفة و�صفيان الثوري بالكوفة، ومذهب الأوزاعي بال�صام، 

ومذهب ال�صافعي والليث بن �صعد بم�صر، ومذهب اإ�صحاق بن راهويه بني�صابور، ومذهب 

اأحمد بن حنبل واأبي ثور ببغداد... وغيرها. 

نة في بطون  اإل اأن اأكثر تلك المذاهب انقر�س بين النا�س، وظّلت اآراء اأ�صحابها مدوَّ

الكتب عند اأهل ال�صنة، وبقيت منها تلك المذاهب: الأربعة المعروفة، وهي مذهب اأبي 

حنيفة النعمان، ومذهب مالك بن اأن�س، ومذهب محمد بن اإدري�س ال�صافعي، ومذهب 

اأحمد بن حنبل. 

وهذه المذاهب �صارت هي المذاهب التي عليها اأهل ال�صنة في كافة الأم�صار منذ 

اأن ُح�صر التقليد فيها بقرار من الم�صتن�صر العبا�صي باإي�صاد اأبواب الجتهاد ووقفها 

على المذاهب الأربعة، فتع�صب له الم�صايخ و العوام وكاأنه ال�صنة النبوية المفقودة و قد 
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عثر عليها توا، ومنذ ذلك الحين اي عام 631ه اإلى ع�صرنا الحا�صر �صار الخروج على 

المذاهب الأربعة  يعتبر بدعة م�صتنكرة؟

من هنا عد تمرد ابن تيمية على هذا القرار من  اأهم ما اأخذ عليه، اإذ خالف المذاهب 

الأربعة في كثير من الم�صائل، وقد ح�صرها ابن العماد الحنبلي بخم�س ع�صرة م�صاألة 

منها:

ارتفاع الحدث بالماء المعت�صر كماء الورد ونحوه - 

المائع القليل ل ينج�س بوقوع النجا�صة فيه كالكثير - 

جواز التيمم خ�صية فوات الوقت مع توفر الماء - 

تارك ال�صالة عمدا ل يجب عليه الق�صاء و لي�صرع - 

جواز الق�صر في م�صمى ال�صفر مهما كان ق�صيرا  - 

من اأكل في رم�صان  نهارا معتقدا اأنه ليل ل ق�صاء عليه - 

جواز طواف الحائ�س في الحرم ول �صيء عليها - 

الحلف بالطالق ل يقع و عليه كفارة يمين  - 

الطالق المحرم ل يقع - 

الطالق ثالًثا يقع واحد  - 

وقد رماه حتى اأقرب اأن�صاره بال�صذوذ وعدوا ذلك �صذوذا اإل اأنه اجتهاد خاطئ له 

به اأجر واحد ومن اأولئك: الذهبي و ال�صفدي و ابن كثير. 

و قد �صبقه الى هذا الم�صمار اعالم كبار كاأبي �صامة المقد�صي الدم�صقي و قبله العز 

بن عبد ال�صالم و من قوله في ذلك )من العجب ان الفقهاء المقلدين يقف اأحدهم على 

�صعف ما اخذ به امامه و مع ذلك يقلده فيه و يترك من �صهد الكتاب و ال�صنة و الأقي�صة 

اأن  خبيث  ل�صبيل  انه  تيمية:  ابن  يقول  امامه.  تقليد  على  جمودا  لمذهبهم  ال�صحيحة 

يترك القول و العمل بموجب اأحاديث ر�صول اهلل ظنا اأن القول بموجبها م�صتلزم للطعن 

في من خالفه 
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قال ابن حزم في كتابه )الإحكام في اأ�صول الأحكام(: 

وليعلم َمن قراأ كتابنا اأن هذه البدعة العظيمة ـ نعني التقليد ـ اإنما حدثت في النا�س 

وابُتدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة، وبعد اأزيد من مائة عام وثالثين عامًا 

الذي ذكرنا م�صلم  الوقت  الإ�صالم قبل  لم يكن قط في  واأنه   Pبعد وفاة ر�صول اهلل

واحد ف�صاعدًا على هذه البدعة، ول وجد فيهم رجل يقلد عالمًا بعينه، فيتبع اأقواله في 

الفتوى، فياأخذ بها ول يخالف �صيئًا منها. 

ثم ابتداأت هذه البدعة من حين ذكرنا في الع�صر الرابع في القرن المذموم، ثم لم 

ت بعد المائتين من الهجرة عمومًا طبق الأر�س، اإل من ع�صم اهلل  تزل تزيد حتى عمَّ

عز وجل وتم�صك بالأمر الأول الذي كان عليه ال�صحابة والتابعون وتابعو التابعين بال 

خالف من اأحد منهم. 

ط في  تنا عليه، واأن ل يعدل بنا عنه، واأن يتوب على من تورَّ ن�صاأل اهلل تعالى اأن يثبِّ

هذه الكبيرة من اإخواننا الم�صلمين، واأن يفيء بهم اإلى منهاج �صلفهم ال�صالح.

والبدعة  بال�صالل   الأخرى  المذاهب  اأتباع  على  الفريق  هذا  يحكم  كان  حين  في 

لتع�صبهم المذهبي، تجد لهذا التع�صب اأزيزا في دمائهم ل يهداأ!!

اإلى الال مذهبية وتر�صخت كعقيدة جديدة تولى  ثم ن�صاأت عند هذا الفريق الدعوة 

اأ�صحابها �صرحها في كتب عديدة،؟منها كتاب بعنوان )المذهبية اأخطر بدعة(غافلين 

اأنهم قد اأ�ص�صوا بدعوتهم هذه مذهبا جديدا،بل فتحوا الطريق لمذاهب ل تنتهي حين 

منحوا حق الجتهاد في الدين حتى لمن ل يح�صن اأن يتو�صاأ، فطالما اأنه قراأ اآية اأو حديث 

ُمُروَن النَّا�َض 
ْ
تَاأ

َ
فله اأن ي�صتنبط ما يوؤدي اإليه )اجتهاده(. قكم جميل ان نعي قوله تعالى: {اأ

نُف�َشُكْم}.
َ
ِباْلِبرِّ َوتَن�َشْوَن اأ

عالقة  تيمية  لبن  فكان  بالحكام  عالقتهم  و)اأتباعه(من  تيمية  ابن  ا�صتفاد  وقد 

مميزة مع اأمير دم�صق: فعندما تكلم بال�صفات و بالغ في التج�صيم بعبارة لم يجروؤ عليها 

اأحد قبله و قام عليه علماء دم�صق و نادوا ببطالن كالمه و �صكوه اإلى القا�صي فاأبى اأن 
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يح�صر اإلى الق�صاء، وتدخل الأمير فانت�صر لبن تيمية،واأر�صل في طلب العلماء الذين 

ا�صتكوه فاختفى منهم جماعة و قب�س على الخرين ف�صربهم،وكان ابن تيمية اإذا اأ�صار 

.
)1(

اإلى ال�صلطان بعزل قا�س اأو خطيب اأو �صيخ نفذ طلبه فورا

 فهل نجح ابن تيمية في قهر الع�صبية للمذهب الواحد؟وهل جعل من اأتباعه جبال 

مت�صاميا فوق الع�صبية بغيته الحق و ال�صواب الموافق للكتاب و ال�صنة؟

ل فاأتباعه كانوا يرددون في حياته )نحن ل نتبع اإل اأقوال المام اأحمد و �صيخنا تقي 

)
)2(

الدين ابن تيمية

التع�صب محورا جديدا تمثل في �صخ�س ابن  فالنتيجة اذن ان ا�صيف الى محاور 

تيمية وفتواه!

هكذا تبين ان تثبيت المذاهب الربعة واق�صاء غيرها كان بامر ال�صلطان وكذا ادراج 

ابن تيمية واتباعه كمذهب جديد كان بامره.

من أسباب التعصب المذهبي:
نف�صي  عن  اتكلم  فانا  ع�صرنا  في  ال�صباب  اهم  من  يعتبر  وهذا  باالخر:  الجهل 

هناك  الوقت  وبنف�س  الب�صر  عن  مختلفة  ف�صيلة  انهم  اظن  بال�صيعه  �صمعت  اذا  كنت 

من ال�صيعة من يعتقد ذلك باهل ال�صنة ومما قد يزيد هذه ال�صورة الم�صوهه ا�صطياد 

اخطاء �صخ�س من المذهب المخالف وتعميمه على اتباع المذهب كله

الجهل العام: كلما زاد الجهل زادت الع�صبية وقد راأيت اكثر النا�س تع�صبا اكثرهم 

ا�ص�صه  من  او  المذهب  ت�صمية  �صبب  يعلمون  ل  للمذهب  المتع�صبين  من  فكثير  جهال 

عو�صا عن فروع المذهب وا�صوله.

الم�صلمين  بين  النعرات  تغذية  الى  عمدوا  ال�صالم  اعداء  فان  االعداء:  مخطط 

)1( راجع البداية و النهاية ج14�س30()لفقيه المعذب عبد الرحمن ال�صرقاوي �س142(

)2( الفقيه المعذب عبد الزحمن ال�صرقاوي �س86



((5

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ل�صرب  الوهابيين  با�صتخدام  البريطاني  ال�صتعمار  فعل  كما  ببع�س  ب�صربهم  لي�صتفيدوا 

الدولة العثمانية التي كانت ترعى التدين ال�صوفي بحجة ان ال�صوفيين مبتدعون وم�صركون. 

ونالحظ هذا جليا في زماننا اإذ تزداد النعرة المذهبية بح�صب الو�صع ال�صيا�صي، فنجد 

الف�صائيات )والفتاوي على الهوى( والكتب المجانية التي يختم عليها بكلمة طبع منه... 

ن�صخه لوجه اهلل وما ارى الكثير منها ال لوجه اعداء اهلل، وقد و�صل هذا البالء لبع�س 

ا�صحاب المنا�صب الدينية و�صارت الع�صبية تعمي وت�صم وتجيز ان نن�صب للمذاهب الخرى 

ما لي�س فيها ومثل على ذلك كتاب كان يدر�س في احد المعاهد ال�صرعية ال�صنية حول الفرق 

ال�صالمية فعند ذكر المامية يتهمها بامور يندى لها الجبين ويخلط بين ال�صيعة والفر�س 

اهل  عند  �صح  ما  وينكر  امامية،   ولي�صت  ال�صيعة  عن  من�صقة  اخرى  وطوائف  والمجو�س 

ال�صنة فيذكر حديث غدير خم ويقول حرفيا لم يثبت عند موؤرخي اهل ال�صنة او محدثيهم 

مع العلم ان الحديث ورد في البخاري وهو ا�صح كتب الحديث عند ال�صنة!

 وبالمقابل وجدت في كتاب معتمد في احدى حوزات ال�صيعة ياأتى بكالم �صاذ  لفرقة 

من غالة الحنابلة فيه تج�صيم هلل ي�صف اهلل كانه ب�صر يتحرك وينزل وله �صورة وبعدها 

يعقب )بان هذا راي اهل ال�صنة(.

لي�س  المة  الطاعون  هذا  يعم  حيث  الناجية  الفرقة  ق�صية  هي  الم�صاكل  وم�صكلة 

بين المذاهب فقط، بل داخل المذهب الواحد حيث تعتقد كل جماعة انها الناجية وان 

الباقين من المة في النار ولذلك ل بد من تف�صيل حديث الفرقة الناجية.

قال الإمام ال�صيوطي عن زيادة »كلهم في النار اإاّل مّلة واحدة ما اأنا عليه واأ�شحابي 

. وكذا قال الإمام المناوي في كتاب في�س القدير اأنه �صعيف، وكذا الإمام 
)1(

اأنه �شعيف«

باقي  مع  وتتنا�صب  النف�س  اإليها  تطمئن  والتي  الروايات  هذه  واأف�صل  الذهبي  الحافظ 

الن�صو�س ال�صرعية وروح الدين – والتي هي اأ�صح ما ورد في المو�صوع من حيث ال�صند 

)1(  الجامع ال�صغير المجلد الخام�س رقم 7532.
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اأي�صًا فقد اأحببُت هنا اأن اأذكره بالتف�صيل مع �صنده ليكون حجًة لمن اأراد اأن يطيع اهلل 

ور�صوله بالإعت�صام بحبل اهلل وعدم تف�صيق وتكفير الفرق المخالفة له. وحجة على من 

ْم تَُقولُوَن َعَلى اهلل 
َ
تََّخْذتُْم ِعنَد اهلل َعْهًدا َفَلن يُْخِلَف اهلل َعْهَدُه اأ

َ
اتبع هواه وجعل نف�صه ناٍج {ُقْل اأ

َما َل تَْعَلُموَن}.

: حدثنا عمرو بن عثمان اأخبرنا اأبي 
)1(

وهذا ن�س الحديث الذي ورد في �صنن اأبي داود

اأخبرنا �صهاُب بُن خرا�ٍس عن القا�صم بن غزوان عن اإ�صحاق بن را�صد الجزرّي عن �صالم 

قال حّدثني عمرو بن واب�صة الأ�صدّي عن اأبيه واب�صة عن ابن م�صعود قال �صمعت النبي 

اإلى قوله  الأول  ال�صطر  بكرة )الذي مر ذكره( وهو  اأبي  يقول فذكر بع�س حديث   P

وتفترق اأمتي اإلى ب�صٍع و�صبعين �صعبة«. قال: »قتالها كلهم في النار«. قال �صفينة قلت 

متى ذاك يا ابن م�صعود؟ قال: تلك اأيام الهرج حيث ل ياأمن الرجل جلي�صه. قلُت: فما 

تاأمرني اإْن اأدركني ذلك الزماُن؟ قال: تكّف ل�صانك ويدَك وتكوُن حل�صًا من اأحال�س بيتك 

فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى اأتيت دم�صق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته 

»فحلف باهلل الذي ال اإله اإال هو ل�شمعته من ر�شول اهلل P كما حدثنيه ابن م�شعود«. 

 - اأي قتالها كلهم في النار - يعني اأن الأمة �صتفترق وهذا الفتراق واقع ل محالة 
)2(

اأ.هـ

فقد ي�صل بين هذه الفرق من العداوة والتنازع اإلى التقاتل فعند ذلك »قتالها كلهم في 

النار«، وهذا يتوافق مع الحديث ال�صحيح اأي�صًا »اإذا التقى الم�شلمان ب�شيفهما فالقاتل 

اأن نفترق؟؟  اأمة، فكيف نكون في النار لمجرد  اأننا خير  والمقتول في النار...« ويتفق 

اإل  اأين نظرة الر�صول لأمته حين يقول اأمتي اأمتي، هل كون اأمة محمد )كلها في النار 

ى} هل �صيحرق اهلل  فرقة(ل ي�صووؤه Pوهو الذي وعده اهلل{ َولَ�َشْوَف يُْعِطيَك َربَُّك َفتَْر�شَ

اأمة في قلبها حب اهلل ور�صوله؟؟فقط لأنها افترقت؟؟ األم يفترق ال�صحابة؟؟ هل هم في 

النار؟؟هل هذا ظنكم باهلل؟؟؟ 

)1( كتاب الفتن والمالحم باب النهي عن ال�صعي في الفتنة رقم 4253

)2( �صنن اأبي داود رقم 4253
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الكتاب: 
فى  وما  الأحاديث  ن�صه:فهذه  وهذا  المو�صوع  هذا  في  رائع  كالم  على  وقفت  وقد 

معناها فى و�صف اآخر الزمان واأهله قد دلت على اأنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين. 

واأحاديث الغرباء قد دلت على اأو�صافهم باأنهم الفرقة الناجية فى ذلك الزمان ولي�صوا 

بفرقة م�صار اإليها كالأ�صعريين والمعتزلة، بل هم النزاع من القبائل كما فى الحديث، 

اأى فرقة كانت. هذا وقد ذكر فى الفرقة  وهم متبعوا الر�صول اتباعا قوليا وفعليا من 

الناجية اأنهم �صالحو كل فرقة وذكر انهم اأهل البيت النبوى عليهم ال�صالم ومن اتبعهم، 

اإل اأن ذلك مبنى على اأن الق�صية دائمة ثم هو ل يدفع ال�صكال. نعم وهذا كله توفيق بين 

الأحاديث مبنى على �صحة قوله كلها هالكة ال فرقة ول �صك اأنه قد ثبت فى كتب ال�صنة 

بع�س  فى   M الوزير  اإبراهيم  ابن  العالمة محمد  ال�صيد  نقل  قد  ولكنه  �صمعته  كما 

ر�صائله عن اأبى محمد بن حزم الأندل�صى M ما لفظه. قال اأبو حزم اأن الزيادة يعنى 

قوله كلها هالكة اإل فرقة مو�صوعة واإنما الحديث المعروف اإنما تفترق اإلى نيف و�صبعين 

فرقة ول زيادة على هذا فى نقل الثقات.

فالحديث الم�صهور كان عند المحدثين معال وما زاده غير �صحيح واإن كان الراوى 

ثقة غير اأن مخالفة الثقات فيما �صاركوه فى الحديث يقوى الظن على اأنه وهم في ما زاده 

اأو اأدرج فى الحديث كالم بع�س الرواة وح�صبه من كالم ر�صول اهلل فيعلون الحديث بهذا 

واإن لم يكن مقدوحا فيه، على اأن اأ�صل الحديث الذى حكموا ب�صحته لي�س مما اتفقوا 

على �صحته وقد ترك اإخراجه البخارى وم�صلم مع �صهرته لعدم اجتماع �صرائطهما فيه. 

انتهى كالمه حرره ال�صيد العالمة الأمير M فى �صنة 1133 الهجرية.

وفى الفتح الربانى فى فتاوى ال�صوكانى بعد ذكر حديث اأبى هريرة المتقدم والكالم 

اأن رجال حديث ابى هريرة رجال ال�صحيح  عليه جرحا وتعديال ما ن�صه فتقرر بهذا 

فيكون اأ�صل الحديث اأعنى افتراق الأمة اإلى تلك الفرق �صحيحا ثابتا
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واأما الزيادة التى فى الحديث الأول ف�صعيفه فال تقوم بها حجة فى حكم �صرعي ولو 

على بع�س المكلفين فكيف فى مثل هذا الأمر العظيم الذى هو حكم بالهالك على هذه 

الأمة المرحومة �صرفها واخت�صها بخ�صائ�س لم ي�صاركها فيها اأمة من الأمم ال�صابقة 

وزادها �صرفا وتعظيما وتجليال باأن جعلها �صهداء على النا�س واأى خير فى اأمة تفترق اإلى 

ثالث و�صبعين فرقة وتهلك جميعا فال ينجو منها اإل فرقة واحدة

ولقد اأح�صن بع�س الحفاظ حين يقول واما زيادة كلها هالكة اإل واحدة فزيادة غير 

�صحيحة القاعدة واأظنها من د�صي�س المالحدة وكذلك اأنكر ثبوتها الحافظ اأبو حزم

التنفير  اأنها من د�صي�س المالحدة والزنادقة فان فيها من  ولقد جاد ظن من ظن 

يطلبه  ما  لوا�صعها  يقادر قدره فتح�صل  فيه مال  الدخول  والتخويف من  الإ�صالم  عن 

الوا�صعين  �صاأن كثير من  والتنفير عنها كما هو  المرحومة  الأمة  من الطعن على هذه 

للمطاعن المنافية لل�صريعة ال�صمحة ال�صهلة كما قال ال�صادق الم�صدوق بعثت بالحنفية 

ال�صمحة ال�صهلة وقال اهلل عز وجل وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال ب�صروا ول 

تنفروا ي�صروا ول تع�صروا.

وها اأنا اأ�صرب لك مثال وهو اأنك لو راأيت جماعة من النا�س قد اجتمعوا فى مكان 

من الأر�س عددهم اثنان و�صبعون رجال وقال لك قائل ادخل مع هوؤلء فان واحدا منهم 

�صيملك ما طلعت عليه ال�صم�س و�صي�صرب اأعناق الباقين اأجمعين وربما تفوز اأنت من 

بينهم  واحدا منهم داخال  تكون  اأن  المملكة فهل تر�صى  تلك  بال�صالمة فتعطى  بينهم 

والحال هكذا ول يدرى من هذا الواحد منهم يدعى لنف�صه اأنه الفائز بال�صالمة الظافر 

)1(

بالغنيمة بمجرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان

امثلة من التع�صب العمى البغي�س بين المذاهب قديما والتي وردت في الكتب قديما 

وقد �صرت حتى بين العلماء وطلبة العلم وا�صت�صاغها  الحكام!! 

النار،�صديق بن ح�صن بن علي القنوجي،طباعة: مكتبة عاطف - دار  النار واأ�صحاب  اأولي العتبار مما ورد في ذكر  )1( يقظة 

الأن�صار – القاهرةالطبعة الأولى، 1398 - 1987 تحقيق: د. اأحمد حجازي ال�صقا)�س206(
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يقول ال�صبكي: حكي ان الظاهر بيبر�س راأى ال�صافعي في النوم لما �صم الى مذهبه 

بقية المذاهب فقال له ال�صافعي: اتهين مذهبي؟ البالد لي او لك؟ انا قد عزلتك وعزلت 

ذريتك ليوم الدين 

دولته،  وزالت  ي�صيرا  ال  ال�صعيد  ولده  يمكث  ولم  ومات  ي�صيرا  ال  يمكث  فلم  قال: 

وذريته الى الن فقراء !

وهكذا تنطلي ا�صغاث احالم الب�صطاء على ال�صبكي العالمة فيقول بعك�س ما ترى 

عيناه فهو يعلم ان بيبر�س بقي في ال�صلطنة ثالثة ع�صرة �صنة بعد قراره ب�صم الق�صاة 

وانه من اح�صن ال�صالطين �صيرة فعطل الخمرة والح�صي�صه في كل البالد ولم يفعل ذلك 

احد غيره وهزم المغول وال�صليبيين وحقق ما عجز عنه �صالح الدين حتى توفي �صنة 

676 هـ. ولكن �صيئا من ذلك لم يكن �صافعا له فال�صبكي يقول: حكي انه راى في النوم 

 .
)1(

بعد موته فقيل له ما فعل اهلل بك؟ قال عذبني عذابا �صديدا بجعل الق�صاة الربعة 

ولم يكن ذلك �صاأن ال�صافعية وحدهم فمما تناقله الحنابل من اخبارهم نرتقي الى مثل 

ذلك حتى رواه الذهبي واثبته العماد الحنبلي في )�صذرات الذهب( فقال في احداث 

�صنة 725 هـ كان غرق بغداد المغول و�صاوى الماء ال�صواق وغرق امم ل تح�صى ودام 

خم�س ليال. قال الذهبي ومن اليات ان مقبرة المام احمد غرقت �صوى البيت الذي 

�صريحه فيه فان الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف باذن اهلل وبقيت البواري عليها 

. ذكر ذلك عن قبر احمد ولم يخبر بم�صير قبر ابي حنيفه او ال�صيخ 
)2(

غبار حول القبر

الحناف  م�صوؤولية  من  ذلك  ان  راأى  ولعله  بغداد  في  وكالهما  الجيالني  القادر  عبد 

وال�صوفية! 

اليوبي  ال�صرف  الملك  فحج  المذهبي  التع�صب  �صببها  كان  كبيرة  احداث  وثم 

الذين  الحنابلة  وبين  بينه  كان جراء خالف  ال�صافعية  �صيخ  ال�صالم  بن عبد  العز  على 

)1( )طبقــــات ال�صافعية الكبرى ج 8 �س 320 – 321 (

)2( )�صذرات الذهب( ج 6 �س 66
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ا�صتمالوا الملك ال�صرف واقنعوه ان قولهم قول ال�صلف  وان العز بن عبد ال�صالم زائغ 

.
)1(

عن ال�صراط

وفي ق�صية احمد ابن ا�صماعيل التبريزي ال�صافعي الذي ق�صى عليه القا�صي الحنفي 

بالجلد ثمانين �صربة ثم بنفيه واخراجه من التدري�س ب�صبب �صتمه احد ذرية المام ابي 

حنيفه قال ال�صوكاني قد لطف اهلل به بمرافعته الى حاكم حنفي فلو روفع الى مالكي 

لحكموا ب�صرب عنقه ! 

وقبح اهلل هذه المجازفات وال�صتحالل للدماء والعرا�س  بمجرد ا�صياء لم يوجب فيها 

اهلل اراقة دم ول هتك عر�س. ومن هذه الخرافات عن هناد بن ابراهيم الن�صفي يقول: 

�صمعت ابا القا�صم عبد الواحد بن عبد ال�صالم بن الواثق �صمعت بع�س ال�صالحين يقول:

راأى بع�س ال�صالحين في المنام فقيل له  ما فعل اهلل بك فقال غفر لي قيل له من 

وجدت اكثر اهل الجنة قال ا�صحاب ال�صافعي قال: فاين ا�صحاب احمد ابن حنبل قال 

�صاألتني عن اكثر اهل الجنة وما �صاألتني عن اعلى اهل الجنة فا�صحاب احمد هم اعلى 

اهل الجنة وا�صحاب ال�صافعي هم اكثر اهل الجنة.

هذا كله ل يعني اأن هناك تجافيا تاما بين اأ�صحاب المذاهب،بل على العك�س كانت 

هناك اإفادة بع�صهم من البع�س ماألوفة جدا في التاأليف و  التعليم و الحوار و ربما كان 

الحوار ينتهي بانتقال فقيه من مذهب لآخر، وقد ح�صل. ورغم التع�صب و الخالف بين 

اأتباع المذاهب كان اأئمة المذاهب لهم �صاأن اآخر.

وهذا مما يروى في حق اأئمة المذاهب اأنف�صهم وما بينهم من ال�صلة والمحبة ورغم 

الخالفات الكبيرة في الجتهاد كانت قاعدتهم »اختالف الراأي ال يف�شد للود ق�شية«، 

وهذه بع�س اأمثلة: 

الإمام اأبو حنيفة تتلمذ على يد الإمام جعفر ال�صادق ر�صي اهلل عنهما وكان يردد 

)1( )طبقات ال�صافعية( ج 8 �س 218
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»لوال ال�شنتان لهلك النعمان« اأي ال�صنتان اللتان ق�صاهما تلميذًا عند الإمام جعفر بن 

 .Qمحمد ال�صادق

اأما ال�صافعي فيقول عن اأبي حنيفة:

حنيفة اأبـــو  الم�شلمين  امـــام  عليها  ومــن  الــبــالد  زان  لقد 

ال�شحيفة عــلــى  الــــزبــــور  كــــاآيــــات  وفـــقـــٍه  واآداب  بـــاأحـــكـــام 

بــالــمــغــربــيــن وال بكوفة نــظــيــر وال  لـــه  بــالــمــ�ــشــرقــيــن  فــمــا 

(1(
قـــراأت �شحيفة مــا  االأيـــام  عليه مــدى  اأبـــداً  ربنا  فرحمة 

واأما ال�صافعي مع الإمام اأحمد، وهو في ال�صجن ُيعذب، يطلب قمي�صه الذي ُعِذَب 

فيه ليتبرك به.

واأما ال�صافعي ومالك: يمر�س ذات يوم الإمام مالك فيعوده ال�صافعي فمن �صدة حزن 

ال�صافعي على مالك يمر�س ال�صافعي.

ثم يزوره مالك بعدما تعافى، فيقول ال�صافعي:

فــــــمــــــر�ــــــشــــــت مـــــــــن حــــــــزنــــــــي عـــلـــيـــهمـــــــــــر�ـــــــــــس الــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب فــــــعــــــدتــــــه

واأتـــــــــــــــــــــــى الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــب يـــــــعـــــــودنـــــــي
(((

اإلـــــــيـــــــه  ــــــظــــــري  ن مـــــــن  فـــــبـــــرئـــــت 

والكتب مليئة بهذه النماذج الرائعة لالأئمة ال�صالحين ن�صاأله تعالى اأن يخلقنا باأخالق 

�صلفنا ال�صالح رحمهم اهلل.

 وينبغي اأن ل نن�صى رابطة الأخوة بيننا حتى واإن كّنا من مذاهب مختلفة، والأخوة 

ل�صريعة  تابع  مع  التقينا  فاإذا  حواء  واأمنا  اآدم  فاأبونا  الب�صرية،  بالأخوة  تبداأ  درجات، 

رابطا  زاد  توحيد اهلل  زاد  فاإذا  رابطًا جديدًا،  الأخوة  زادت  باهلل فقد  يوؤمن  �صماوية  

والقدر خيره  الآخر  واليوم  ور�صله  وكتبه  يوؤمن باهلل ومالئكته  فاإذا وجدت من  جديدا 

و�صره و�صلنا اإلى الأخوة العظمى »اإنما الموؤمنون اأخوة« »الم�شلم اأخو الم�شلم«. فاإذا 

)1( ديوان ال�صافعي

)2( الم�صدر نف�صه
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ازدادت الأخوة بالنتماء لنف�س المذهب اأو الفكر زادت الأخوة. هذه هي الأخوة الحقيقية 

بدرجاتها ولي�س كما يح�صل في زماننا...!!

ماهي ضوابط التعامل بين المذاهب المختلفة؟
في  جاء  كما  ال�صالم  لعلماء  العالمي  لالتحاد  ال�صوؤال  هذا  على  الجواب  واترك   

ميثاقه 

اأنقل ن�س »الميثاق االإ�شالمي«  حرفيًا في هذا المو�صوع والذي �صدر عن مرجعية 

من اأكبر الهيئات لالأمة وهو »االتحاد العالمي لعلماء الم�شلمين« وهذا ن�س الميثاق:

قائم بال ريب، واأنه ل  نوؤمن باأن الختالف في فروع الدين – اعتقادية اأم عملية – . 1

�صر فيه ول خطر اإذا التزمت اآداب الخالف، بل هو �صرورة ورحمة و�صعة.

لقد اقت�صت الم�صيئة الإلهية اختالف الأفهام الب�صرية للدين، هذا الختالف ينطلق 

من �صرورة لغوية، لأن اللغة التي تحدثت بها م�صادر هذا الدين، فيها الحقيقة والمجاز، 

وال�صريح والكناية، والعام والخا�س، والمطلق والمقيد...الخ، وفيها تتفاوت الأفهام.

وهو فطرة ب�صرية، لأن اهلل لم يخلق الب�صر ن�صخًا مكررة، بل لكل منهم تفكيره ونوازعه 

واإرادته، منهم البليد، ومنهم الذكي ومنهم العبقري، كما اأن منهم ال�صهل ال�صمح الذي 

يميل اإلى التي�صير، ومنهم ال�صعب ال�صديد الذي يميل اإلى الت�صييق والت�صدد.

الأمر  راأيًا واحدًا، ل�صاق  ال�صريعة  بالنا�س، فلو كانت  اأن هذا الختالف رحمة  كما 

على الأمة، ولم ي�صع اإل فئة واحدة من النا�س، وع�صر الأمر على الآخرين.

وفي هذا الختالف ثراء للفقه، وخ�صوبة لل�صريعة، وتو�صعة على الأمة، فقد ي�صلح 

راأي لزمن ول ي�صلح لغيره، وي�صلح اآخر لبلد في حين ل ي�صلح لبلد اآخر، وي�صلح قول في 

حال، على حين ل ي�صلح في حال اأخرى. وفي التعدد مجال لالنتقاء والختيار، لترجيح 

ما هو اأقوى دلياًل، واأهدى �صبيال، واأوفق بتحقيق مقا�صد ال�صرع، وم�صالح الخلق.

راأي واحد  واإلغاء المذاهب، وجمع الجميع على  ولهذا كانت محاولة رفع الخالف، 
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ات�صع �صدر الأمة لتعدد المذاهب،  محاولة غير ممكنة، وغير مجدية. وقد راأينا كيف 

وتنوع المدار�س، واختالف الفرق.

ومن هنا كان الواجب األ ن�صيق بالخالف، ولكن نجتهد اأن نجعله خالف ثراء وتنوع، ل 

خالف �صراع وتناق�س، واأن نلتزم جميعًا باأدب الخالف، ونعرف )فقه الختالف( اأو ما 

�صماه بع�س اإخواننا من علماء الع�صر )فقه الئتالف(، بحيث تختلف اآراوؤنا ول تختلف 

قلوبنا، وبحيث نقف جميعًا في ق�صايا الأمة الكبيرة، �صفا واحدًا كالبنيان المر�صو�س، 

وتفريق  لتمزيق وحدتنا،  يت�صلل منها  لعدو مترب�س،  ثغرة  ندع  ول  بع�صا،  بع�صنا  ي�صد 

كلمتنا، ول�صيما في هذه المرحلة الع�صيبة من الزمن، التي ُيكاد فيها لالأمة اأعظم كيد، 

ويتعر�س دينها للخطر، حتى اإنهم ليريدون تغييرها من جذورها، بتغيير ثقافتها، وتغيير 

عقليتها، وتغيير هويتها، حتى التعليم الديني، يريدون اأن يتدخلوا فيه، لي�صنعوا اأمة ل 

ر�صالة لها، ت�صت�صلم لما يخططون، وت�صتجيب لما يطلبون.

اإن الوحدة الإ�صالمية مطلوبة في كل وقت، ولكنها اأ�صد ما تكون طلبا في هذا الوقت، 

الذي ل ينقذ فيه الأّمة من الخطر اإل ت�صامنها وتنا�صرها.

ويجب اأن تبداأ الوحدة بين اأهل العلم الذين يقودون جماهير الأمة باأحكام ال�صرع. 

على قاعدة: )نتعاون فيما نتفق عليه، ونتحاور فيما نختلف فيه(.

وما نطمح اإليه هو الحوار البناء الهادف الذي يظهر الحّق، ويفتح باب التعاون على 

الخير، على اأن يتم هذا الحوار – اأول ما يتم – بين اأهل العلم والفكر، في ظل الإخاء 

والود، وتحت راية العلمية والمو�صوعية، بعيدًا عن الإثارة الغوغائية.

نوؤمن باأن الأ�صل في عالقة الم�صلم باأخيه الم�صلم: هو ح�صن الظن به، وحمل حاله  2 .

على ال�صالح ما اأمكن، فال يوؤثمه ول يف�ّصقه ول يبّدعه اإل بدليل قاطع، واأعظم ما 

ي�صيء به الم�صلم اإلى الم�صلم: اأن يرميه بالكفر الأكبر، المخرج من ملة الإ�صالم، 

بدون برهان من اهلل، اأي بدون ن�س قطعي الثبوت، قطعي الدللة، ل يحتمل �صكًا 

ول جدل.
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اأما ما فيه محل للجدل والقيل والقال، فهو يف�صر ل�صالح الم�صلم، فمن ثبت اإ�صالمه 

بيقين، فاإن اليقين ل يزال بال�صك.

بع�صهم  الم�صلمين  تكفير  من  تحذر  الم�صتفي�صة  ال�صحيحة  الأحاديث  جاءت  وقد 

مخالفيها.  تكفير  طائفة  كل  ت�صتبيح  حتى  بحال،  ذلك  في  التهاون  يجوز  فال  لبع�س، 

»ومن دعا رجاًل بالكفر، اأو قال: عدو اهلل، ولي�س كذلك، اإال عاد عليه«. »اإذا قال الرجل 

الأخيه يا كافر، فقد باء بها اأحدهما. فاإن كان كما قال، واإال رجعت اإليه«.

فالتكفير: خطيئة دينية، وخطيئة علمية، وخطيئة اجتماعية، لأنه يوؤدي اإلى تمزيق 

كفارا  بعدي  ترجعوا  »ال  بقوله:   P الر�صول  منه  ما حذر  فيها  ويقع  الواحدة،  الأمة 

ي�شرب بع�شكم رقاب بع�س«.

واإن جاز التكفير باأدلته، فينبغي اأن يكون لالأنواع ل لالأ�صخا�س، فيقال: من قال كذا 

وكذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، ومن اأنكر كذا فهو كافر... ول يجوز اأن يقال 

عن اإن�صان بعينه: فالن كافر، اإل بعد مواجهة وتحقيق وتمحي�س، تنفي معه كل �صبهة، 

وهذه ل ي�صتطيعها اإل الق�صاء.

ومن هنا نقول: اإن اإعطاء عامة الأفراد حق الحكم على �صخ�س بالردة، ثم الحكم 

عليه با�صتحقاق العقوبة، وتحديدها باأنها القتل ل غير، وتنفيذ ذلك بال هوادة، يحمل 

يجمع  اأن  هذا  مقت�صى  لأن  واأعرا�صهم،  واأموالهم  النا�س  دماء  على  �صديدة  خطورة 

ال�صخ�س العادي – الذي لي�س له علم اأهل الفتوى، ول حكمة اأهل الق�صاء، ول م�صوؤولية 

اأهل التنفيذ – �صلطات ثالثا في يده يفتي – وبعبارة اأخرى يتهم – ويحكم وينفذ، فهو 

الإفتاء والإدعاء والق�صاء وال�صرطة جميعًا!!!

نوؤمن بوحدة اأهل القبلة رغم كّل اأنواع الخالف، واأن الم�صلمين حيثما كانوا اأمة  3 .

واحدة، بعد اأن ر�صوا باهلل تعالى ربًا، وبالإ�صالم دينا، وبمحمد P نبيًا ور�صوًل، 

نَا َربُُّكْم َفاْعبُُدوِن} 
َ
ًة َواِحَدًة َواأ مَّ

ُ
تُُكْم اأ مَّ

ُ
وبالقراآن اإمامًا ومنهاجًا. يقول تعالى: {اإِنَّ َهِذِه اأ

)الأنبياء:92(
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الأخوة  – تجمعهم  الغاية  ووحدة  ال�صريعة،  ووحدة  العقيدة،  وحدة  – بحكم  وهم 

والرعاية  والتكافل  الن�صرة  في  ثابتة  حقوقًا  الأخوة  لهذه  يجعل  والإ�صالم  الإيمانية، 

ي�شعى  »الم�شلمون  عنه  يتخلى  ل  اأي  ي�شلمه«  وال  يظلمه  ال  الم�شلم:  اأخو  »الم�شلم 

بذمتهم اأدناهم، ويجير عليهم اأق�شاهم، وهم يد على من �شواهم«.

واإن من اأف�صل الأعمال عند اهلل ال�صعي في التقريب بين الم�صلمين، واإ�صالح ذات 

ِلُحوا  �شْ
َ
َفاأ اإِْخَوٌة  اْلُموؤِْمنُوَن  اأ�صباب ال�صقاق بين طوائفهم وجماعاتهم: {اإِنََّما  بينهم، واإزالة 

َخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهلل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن} )الحجرات: 10(
َ
بَْيَن اأ

وفي الحديث: »اأال اأخبركم باأف�شل من درجة ال�شالة وال�شيام وال�شدقة؟ قالوا: 

بلى، قال: اإ�شالح ذات البين، فاإن ف�شاد ذات البين هي الحالقة«.

اإّن الم�صلمين اإخوة، جمعتهم العقيدة الواحدة، والقبلة الواحدة، والإيمان بكتاب واحد، 

ور�صول واحد، و�صريعة واحدة، واإن عليهم اأن يزيلوا كل العوامل المفرقة لجماعتهم، من 

الخ�صوع للع�صبيات العن�صرية والإقليمية، ومن التبعية للمناهج والأنظمة الم�صتوردة: 

يمينية اأو ي�صارية، ومن الرتماء في اأح�صان الولءات المعادية لأمتنا غربية اأو �صرقية، 

�صبيل  في  الكبيرة،  الأمة  م�صالح  تدو�س  التي  الحاكمة،  والأنانيات  الأهواء  اتباع  ومن 

مطامعها ال�صغيرة، ومكا�صبها القريبة.

كما اإن عليهم اأن ينتقلوا بالت�صامن الإ�صالمي القائم، من مرحلة الكالم اإلى مرحلة 

العمل، واأن ي�صدوا اأزره، ويو�صعوا نطاقه، حتى ي�صل اإلى �صكل �صيا�صي من اأ�صكال التحاد 

ول  الكبير،  في حماية  اإل  ال�صغير  فيه  يعي�س  ل  الذي  المعا�صر،  عالمنا  في  التكتل  اأو 

تنجح فيه اإل الدول اأو الكتل الكبرى، واأمتنا جديرة اأن تكون كتلة كبرى، اإذا ا�صتجابت 

ُقوْا} )اآل عمران: 103( {َوَل تَُكونُوْا َكالَِّذيَن  ُمواْ ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوَل تََفرَّ لنداء ربها: {َواْعتَ�شِ

ُقوْا َواْختََلُفوْا ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم اْلبَيِّنَاُت..} )اآل عمران: 105(، {َوَل تَنَاَزُعوْا َفتَْف�َشُلوْا َوتَْذَهَب  تََفرَّ

ِريُحُكْم...}»)االأنفال: 46)

من  االإ�شالمية«  »االأر�س  تحرير  على  يعملوا  اأن  مت�صامنين،  الم�صلمين  وعلى 
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والحاجات  العليا،  الإ�صالمية  الم�صالح  الح�صابات  في  ياأخذ  توّجه  وفق  غا�صبيها، 

الجهاد  اأف�صل  من  هذا  في  وعملهم  والب�صرية.  والقت�صادية  الع�صكرية  والمقت�صيات 

فعلى جميع  اأر�صه،  تحرير  وعن  الغزاة،  مقاومة  وحده عن  فمن عجز  اهلل.  �صبيل  في 

الم�صلمين اأن يعاونوه بما ي�صتطيعون.

ولفل�صطين – خا�صة – مكان في جهاد الم�صلمين اليوم، فهي اأر�س النبوات، وم�صرى 

النبيP وبلد الم�صجد الأق�صى، وهي ق�صية كل م�صلم، فعلى الأمة الإ�صالمية كلها اأن 

تعاون اأهلها بكل ما يحتاجون اإليه، حتى تتحرر اأر�صها ال�صليبة، وي�صتعيد �صعبها حقه، 

.
)1(

ويقيم دولته الم�صتقلة في اأر�صه

للم�صلمين  مرجعية  اأعلى  عن  ال�صادر  الإ�صالمي  الميثاق  من  الحرفي  الن�س  هذا 

بمثابة  وتوجهاتهم. وهو  الم�صلمين على اختالف م�صاربهم  اأقطاب علماء  الموؤلفة من 

الأمة  علماء  كالم  يعجبه  لم  ومن  عنه  يحيد  ل  اأن  م�صلم  لكل  ينبغي  الذي  الد�صتور 

المعتبرين والم�صتند اإلى كتاب اهلل وال�صنة ال�صحيحة فهو كالخفا�س الذي ل يعجبه نور 

ال�صم�س.

ب�شرما �شر �شم�س ال�شحى في االأفق طالعًة ذا  لي�س  مــن  نــورهــا  يـــرى  ال  اأن 

تبيين  وبعد  والعوام  الحكام  معها  تعامل  وكيف  المذاهب  ن�صاأت  كيف  تبين  بعدما 

ا�صباب الختالف بين المذاهب وانه خالف للفهم وال�صتنباط للن�س او اختالف حول 

ثبوته وان م�صادر ائمة المذاهب واحدة، ولكن قد يبلغ احدهم ن�س لم يثبت لدى الآخر 

او يفهم منه ما يخالف فهم الخر، فال�صوؤال الآن:

 هل ينبغي ان يدخل مذهب ال�صيعة المامية �صمن المذاهب ال�صالمية في الفقه 

المقارن؟ وهل يعتبر هذا ادراج لج�صم غريب بين المذاهب ال�صنية؟ 

وقبل ان نجيب ل بد من �صوؤال بديهي ب�صيط ومعقد 

الميثاق الإ�صالمي ال�صادر عن التحاد العالمي لعلماء الم�صلمين، �صرورة لكل اإن�صان اإن كان م�صلمًا ليعرف الخطوط العري�صة 
 

)1(

لدينه واإن كان غير م�صلم ليعرف حقيقة الإ�صالم من وجهة نظر علماء الأمة ل من تطبيقات الجهلة الخاطئة.
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من هم ال�صيعة ومن هم ال�صنة. من ا�ص�صهم ومتى ولماذا �صموا بهذه ال�صماء؟

باخت�صار وبب�صاطة اهل ال�صنة هم اتباع �صنة ر�صول اهلل ال�صحيحة والذين يعتبرون 

ال�صنة م�صدرا ا�صا�صيا في الت�صريع.فهل ال�صيعة المامية ياأخذون بال�صنة؟ ويعتبرونها 

من م�صادر الت�صريع عندهم؟ من البديهي الجواب اإيجابا و لكن قد يقول قائل اأن ال�صنة 

تختلف بين كتب ال�صيعة و ال�صنة، وحقيقة هناك خالف حول علم الدراية و الرواية بين 

الفريقين،رغم اأن الكثير من الأحاديث نف�صها ثابتة عند الطرفين مع اختالف في �صند 

الرواية و كثيرا مع التفاق. ونحن نعلم اأنه حتى عند محدثي ال�صنة اختالف في قبول 

الرواية و نقلها و �صروطها و لذلك اعتبر البخاري من اأ�صح الكتب عند اهل ال�صنة لأنه 

ت�صدد في �صروطه.

بالإ�صافة اإلى اأنه كثيرا ما يمر في رجال ال�صند رواة عند اأهل ال�صنة قد علقوا على 

اأو تعديله بكلمة )�صيعي �صدوق - غالي بالت�صيع ثقة(...اإلخ من العبارات التي  جرحه 

تثبت اأن التتلمذ بين العلماء �صيعة و �صنة كان م�صهورا، وح�صبنا لو قراأنا �صيرة العالمين 

واأجيزا من علماء  تتلمذا  فقد  با�صمهما،  الموؤتمر هنا  اللذين عقد  ال�صهيدين  العلمين 

اأحناف و �صافعية في ال�صام و م�صر و بيت المقد�س من كبار علماء ال�صنة في زمانه.

اأما اإذا �صاألنا من هم ال�صيعة، فباخت�صار و ب�صاطة اأي�صا نقول: �صيعة الرجل حزبه 

و اأن�صاره. قال تعالى )واإن من �صيعته لإبراهيم(. وعندما تطلق هذه الكلمة فالمق�صود 

ا ب�صاللة  ا اأي�صً بها �صيعة علي اأي من �صايع عليا و نا�صره)...(. ولي�س هذا اللقب خا�صً

من الب�صر بل كل م�صلم ينبغي اأن يكون �صيعيا. فاإن �صيعة علي هم �صيعة محمد  ومن يحب 

و يوالي محمدا فمن الموؤكد اأن يوالي عليا. و خال�صة القول فاإن �صيعة علي هم اأهل ال�صنة 

الحقيقيون و اأهل ال�صنة الحقيقيون هم �صيعة علي و كالهما هم الم�صلم الحقيقي.

وكثير من علماء ال�صنة قد اتهموا بهذا اللقب، في زمن كانت كلمة �صيعي تعتبر تهمة 

خطيرة و تودي بالمتهم اإلى المهالك. ومن هوؤلء المام ال�صا فعي حين قال:
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حبكم اهلل  ر�ـــــــشـــــــول  بـــــيـــــت  اآل  فـــر�ـــس مــــن اهلل فــــي الـــــقـــــراآن اأنـــزلـــهيـــــــا 

مــــن لــــم يــ�ــشــل عــلــيــكــم ال �ـــشـــالة لهيــكــفــيــكــم مــــن عـــظـــيـــم الـــفـــخـــر اأنـــكـــم

ويظهر ان بع�س النا�س في زمانه لموه على ذلك و طلبوا منه اأن ل يذكر اآل البيت 

فقال

عـــلـــيـــا نـــــــذكـــــــر  ــــ�ــــس  مــــجــــل فــــــــي  الـــــزكـــــيـــــةاإذا  فـــــاطـــــمـــــة  و  و�ــــشــــبــــطــــيــــه 

ـــــــــــجـــــــــــاوزوا هـــــــــــذا فـــــهـــــذا ـــــــيـــــــة  يـــــــقـــــــال ت مـــــــــــــن حـــــــــــديـــــــــــث الـــــــرافـــــــ�ـــــــش

الفاطمية بــــرئــــت اإلــــــــى الـــمـــهـــيـــمـــن مـــــن اأنــــا�ــــس حــــــب  الــــرفــــ�ــــس  يـــــــــرون 

ربــــي �ـــــشـــــالة  الــــــر�ــــــشــــــول  اآل  ــــــه لــــــتــــــلــــــك الـــــجـــــاهـــــلـــــيـــــةعــــلــــى  ــــــت ــــــعــــــن ول

عندها رموه بالرف�س)الت�صيع(�صراحة فقال:

ـــــــت كــــال ــــــت قـــــــل ــــــرفــــــ�ــــــش اعـــتـــقـــادي قــــــــــالــــــــــوا ت ديــــنــــي وال  الـــتـــرفـــ�ـــس  مــــا 

ـــــــــر �ـــــشـــــك ـــــــــكـــــــــن تـــــــــولـــــــــيـــــــــت غـــــــــي هـــــــــــاديل ـــــــر  خـــــــي و  اإمـــــــــــــــــــــام  ـــــــر  خـــــــي

رفــــ�ــــس الــــــــولــــــــي  حــــــــب  كـــــــــــان  اإذا 
(1(

الــــــعــــــبــــــاد  اإلـــــــــــى  رفـــــ�ـــــشـــــي  فـــــــــــاإن 

أما االمام النسائي صاحب السنن )شهيد أمير المؤمنين علي( 
اأبو  دينار  بن  بحر  بن  �صنان  بن  على  بن  �صعيب  بن  اأحمد  كتاب   من  ق�صته  فهذه 

الم�صنفات  من  وغيره  ال�صنن  كتاب  �صاحب  الحافظ  القا�صي  الن�صائي  الرحمن  عبد 

الم�صهورة اأحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعالم الم�صهورين طاف البالد 

و�صمع بخرا�صان والعراق والحجاز وم�صر وال�صام والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم 

عليه  ينكرون  قوما  و�صمعت  هذا.....  كتابنا  من  تراجمهم  في  عنهم  روايته  ذكرنا  قد 

دم�صق  اإلى  دخلنا  فقال  �صمعت  ما  له  فحكيت  عنه  اهلل  ر�صي  لعلي  الخ�صائ�س  كتاب 

والمنحرف عن علي بها كثير ف�صنفت كتاب الخ�صائ�س رجاء اأن يهديهم اهلل ثم �صنف 

بعد ذلك ف�صائل اأ�صحاب ر�صول اهلل P وقراأها على النا�س وقيل له واأنا حا�صر األ 

)1( )ديوان ال�صافعي(
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تخرج ف�صائل معاوية فقال اأي �صيء اخرج اللهم ل ت�صبع بطنه و�صكت و�صكت ال�صائل.

الرحمن  عبد  اأبو  كان  يقول  عمر  بن  علي  �صمعت  الحافظ  اهلل  عبد  اأبو  الحاكم  وقال 

الن�صائي اأفقه م�صايخ م�صر في ع�صره واأعرفهم بال�صحيح وال�صقيم من الآثار واأعلمهم 

بالرجال فلما بلغ هذا المبلغ ح�صدوه فخرج اإلى الرملة ف�صئل عن ف�صائل معاوية فاأم�صك 

اإلى مكة فاأخرجوه اإلى مكة وهو عليل وتوفي  عنه ف�صربوه في الجامع فقال اأخرجوني 

بها مقتول �صهيدا. قال الحاكم اأبو عبد اهلل ومع ما جمع اأبو عبد الرحمن من الف�صائل 

رزق ال�صهادة في اآخر عمره فحدثني محمد بن اإ�صحاق الأ�صبهاني قال �صمعت م�صايخنا 

بم�صر يذكرون اأن اأبا عبد الرحمن فارق م�صر في اآخر عمره وخرج اإلى دم�صق ف�صئل 

بها عن معاوية بن اأبي �صفيان وما روي من ف�صائله فقال األ ير�صى معاوية راأ�صا براأ�س 

اإلى مكة  الم�صجد ثم حمل  زالوا يدفعون في ح�صنيه حتى اخرج من  يف�صل فما  حتى 

 
)1(

ومات بها �صنة ثالث وثالث مائة وهو مدفون بمكةاأ.هـ

والعجب بعد ذلك اأن اأنا�صا يقتلون من اأجل علي و يبخل عليهم بع�س النا�س بلقب 

�صيعي فقد احتكروه وو�صعوا الختم في جيوبهم كحق ح�صري ورثوه عن اآبائهم، يختم 

به لمن ي�صاء و يحرم منه من ي�صاء،قراأت كالما لعالم �صيعي ا�صمه محمد هادي الأميني 

�صرح كتاب )خ�صائ�س اأمير الموؤمنين وو�صع فهار�صه وحققه و �صحح اأ�صانيده(ثم تكلم 

ال�صيعة  الذريعة)اأعيان  كتاب   على  يرد  و  �صيعيا  لي�س  الن�صائي  اأن  ليثبت  بكالم طويل 

اأن  يبين  كله  وهذا  �صيعي،  الن�صائي  اأن  اعتبروا  448(لأنهم  ج118/�س  في  يذكر  حيث 

الع�صبية التي نعي�صها وندافع عنها، قد �صيطرت على اأرواحنا، و المهم ما هي منزلتنا 

عند اهلل،بغ�س النظر عن ما يقوله النا�س عنا.

وفرق كبير بين من يموت من اأجل كلمة حق في علي يدفع روحه ثمنها و بين من يظن 

اأن موالة علي كالما اأو �صجال يكتب في دائرة النفو�س. 

اأجدادهم  عن  ورثوها  كاأنهم  و  النا�س  بع�س  احتكرها  فقد  ال�صنة  اأهل  لفظة  كذا  و 

)1( )تهذيب الكمال ج1�س328(
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وهي حق ح�صري لهم فال بد اأن تكون من �صاللة معينة لتاأخذ هذا اللقب.حتى ان فرقة 

الماتردية  و  ال�صاعرة  وان  ال�صنة  اهل  من  لي�صت  الربعة  المذاهب  ان  اعتبرت  الوهابية 

كتاب مو�صوعة  ال�صنة.ورد ذلك في  اهل  لي�صوا من  ال�صنة   اهل  الذين هم جمهور علماء 

لرابطة  التابعة  ال�صالمي  لل�صباب  العلمية  الندوة  المعا�صرة )طباعة  والمذاهب  الأديان 

العالم ال�صالمي؟؟؟( فيذكر في �صفحة 91 ان من ال�صاعرة الرازي و القرطبي والجويني  

و الباقالني و الغزالي...  الخ ثم يقول:«و ل يخفى ما في هذا من البطالن والمخالفة لأهل 

ال�صنة والجماعة«. و في �صفحة 92 يقول: »هكذا خالف اال�شاعرة اأهل ال�شنة والجماعة في 

معنى التوحيد«. هنيئا لنا جميعا فقد �صيطرت ال�صلفية)الوهابية( على ختم اأهل ال�صنة 

و طردت اأهل ال�صنة من اأهل ال�صنة، و �صار اأ�صحاب المذاهب الأربعة و ال�صيعة الإمامية 

مخالفين لمنهج اأهل ال�صنة ول ينطبق اأهل ال�صنة عليك اإل اأن ت�صير وهابيا!!!!! 

وقال العالمة الزبيدي في �صرحه على الإحياء)7/1(: اإذا اأطلق اأهل ال�صنة والجماعة 

فالمراد بهم الأ�صاعرة والماتريدية.

قال الخيالي في �صرحه على العقائد: 

والعراق  خرا�صان  ديار  في  الم�صهور  هو  هذا  والجماعة،  ال�صنة  اأهل  هم  الأ�صاعرة 

اأ�صحاب  الماتريدية  على  ذلك  يطلق  النهر  وراء  ما  ديار  وفي  الأقطار.  واأكثر  وال�صام 

الإمام اأبي من�صور الماتريدي. 

وقال الك�صتلي في حا�صيته عليه: 

الم�صهور من اأهل ال�صنة في ديار خرا�صان والعراق وال�صام واأكثر الأقطار هم الأ�صاعرة 

اإلى  اأبا علي الجبائي وردع عن مذهبه  اأول من خالف  اأبي الح�صن الأ�صعري،  اأ�صحاب 

ال�صنة اأي طريق النبي P والجماعة، اأي طريقة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم، وفي ديار 

العيا�صي  ن�صر  اأبي  تلميذ  الماتريدي  من�صور  اأبي  اأ�صحاب  الماتريدية  النهر  وراء  ما 

تلميذ اأبي بكر الجوزجاني �صاحب اأبي �صليمان الجوزجاني �صاحب محمد بن الح�صن 

�صاحب الإمام اأبي حنيفة. اأهـ
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و بعد هذه الجولة مع لفظتي �صيعة و �صنة نعود لل�صوؤال،هل ن�صتطيع اأن ندرج الفقه 

ال�صيعي  المامي مع فقه المذاهب الأربعة؟؟؟

�صدرت فتوى ال�صيخ محمود �صلتوت بجواز التعبد بالمذهب المامي وهذا ن�صها: 

لعادة  م�صكورة  عدة  خطوات  ح�صلت  فقد  الأزهر  �صيخ  فتوى  اإلى  بالإ�صافة 

المذهب المامي مع المذاهب الأربعة كمذاهب ا�صالمية بينها الكثير الكثير من نقاط 

اللتقاء،ولهذه الخطوات النتيجة الإيجابية الكبيرة، ومن ذلك  اأن المذهب المامي و 

حتى يومنا هذا من المذاهب المعتمدة في مادة الفقه المقارن في كليات جامعة الأزهر 

و ل نن�صى كتاب الفقه على المذاهب الخم�صة لل�صيخ محمد جواد مغنية.

اأربعة فقط فلماذا  اأن المذاهب   ولكن هذا الكالم ل يروق للبع�س فقد يقول قائل 

نجعلها خم�صة؟؟

العبا�صي،  الم�صتن�صر  هو  اأربعة  على  ق�صرها  الذي  بل  اأربعة  لي�صت  والجواب:انها 

ولعل ذلك كان لم�صلحة الدولة العبا�صية في زمانه اأو للحد من ت�صرذم الأمة. هذا و قد 

عال مذهب في زمن و منع تقليده في زمن اآخر.واحتكر المنا�صب الدينية و الق�صائية 

اأتباع مذاهب في زمن حرموا منها في زمن اآخر. والذي يقراأ التاريخ  يرى كيف �صجن 

تقلب  مع  اأق�صوا  ثم  ال�صلطان  من  مقربين  رفيعة  منا�صب  اأ�صحاب  اأ�صبحوا  ثم  اأئمة 

اإق�صاء من يحرر فكره ويغلبه  الزمان بالحكام و العلماء. ولعل زماننا اليوم هو زمان 

على ع�صبيته. ولعله زمن منع و نبذ المنطق ال�صليم  الذي يقرب بين مذاهب الم�صلمين، 

ومن يتكلم عن الوحدة اأو الأخوة ال�صالمية يمنع عليه اأن يتجاوز �صقف المجامالت و 

المظاهر الفارغة، نا�صين المخاطر المحدقة بالمة.

قد يقول معتر�س اأن الخالف بين ال�صيعة و ال�صنة لي�س في التعبد كما اأفتى �صيخ  - 

ا. الأزهر و اأن الخالف في الأ�صول اأي�صً

الجواب ان بع�س الفرق )ال�صنية( بل من ت�صع ختم اهل ال�صنة في جيبها، وتعطي 

نف�صها الحق الح�صري لأهل ال�صنة، تختلف اختالفا جذريا في العقائد مع اأهل ال�صنة 
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اأي�صا؛ ففي حين اأن عقيدة اأهل ال�صنة المعتمدة هي العقيدة الأ�صعرية والماتريدية، ل 

يعدها هوؤلء )ال�صنة( عقائد �صنية كما مر، بل يجعلون من يزور قبر نبي اأو ولي ي�صت�صفع 

و يتو�صل به اإلى اهلل م�صرًكا. 

قال ال�صيخ �صالح الفوزان ع�صو هيئة كبار العلماء و ع�صو اللجنة الدائمة للبحوث و 

يتحدث عن اأنواع ال�صرك:
)1(

الإفتاء:في كتابه التوحيد 

اإذا مات و لم  النـار  اأكبر يخرج من الملة و يخلد �صاحبـه في  النوع االأول: �صـرك 

اأنــواع العبــادة لغير اهلل، كدعــاء غير اهلل و التقــرب  يتب منه. وهـو �صـرف �صيء من 

اأو  بالذبائح و النـذور لغير اهلل من القبــور والجـن و ال�صياطين. و الخـوف من الموتى 

الجن اأو ال�صياطين اأن ي�صروه اأو يمر�صوه. و رجاء غير اهلل فيما ل يقدر عليه اإل اهلل 

من ق�صاء الحاجات و تفريج الكربات مما يمار�س الآن حول الأ�صرحة المبنية على قبور 

يَنَفُعُهْم َويَُقولُوَن  ُهْم َوَل  رُّ الأولياء و ال�صالحين. قال تعالى:{َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اهلل َما َل يَ�شُ

َهـوؤُلء �ُشَفَعاوؤُنَا ِعنَد اهلل..} )18( يون�س

و لي�س هنا مو�صع نقا�س هذه الفكار الخطيرة، و ان ال�صرك هو اعتقاد اأن ال�صرر 

الملك  باب  يطرق  كمن  فهو  ولي  اأو  بنبي  ان�صان  تو�صل  لو  ولكن  اهلل،  غير  بيد  النفع  و 

هما   الطبيب  اأو  الدواء  ان  يعتقد  من  اأن  كما  و�صيلة،  الباب  انما  الملك  عند  حاجته  و 

ال�صافيان و ينفي هذه ال�صفة عن اهلل فهو م�صرك، من دون ان يزور ال�صرحة و يتو�صل 

بال�صالحين. 

اأباح دمنا ومالنا و عر�صنا لأننا م�صركون. نحن ال�صنة  اأنه  و الأخطر من ذلك كله 

اأتباع المذاهب و ال�صيعة اي�صا كلنا دمنا ومالنا و عر�صنا حالل.قال في نف�س الكتاب 

عن حكم الم�صرك:)فلمـا كان ال�صــرك منافيـا بالذات لهذا المق�صـود كان اأكبـر الكبائر 

)1( هذه الكتب يطبع منها اآلف الن�صخ و توزع مجانا وبا�صراف وزارة الحج والأوقاف،وهي منت�صرة في مكتبات بيوتنا و م�صاجدنا 

من دون اأن ندري ولقد �صعرت المملكة ال�صعودية اخيرا بخطورة  هذا الفكرالتكفيري وهم الآن يحثون الم�صايخ على الكتابة �صد 

الفكر المتطرف وفعال بدوؤوا  م�صكورين بن�صر كتب مناه�صة للتكفير وتوزيعها  ولكن هيهات هيهات فقد فات الأوان
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على الإطـالق و حــرم اهلل الجنــة على كل م�صرك و اأبـاح دمـه وماله واأهله لأهل التوحيد، 

و اأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته(. وو�صلت الوقاحة الى ان يف�صل 

اأحدهم اأبا جهل واأبا لهب على الم�صلمين، و هذا ن�س اآخر لأحد �صيوخهم  ال�صيخ محمد 

اأحمد با�صميل )كتاب كيف نفهم التوحيد(�س 16. عنوان الن�س: 

توحيد أبي جهل وأبي لهب:
ويوحدونه  يوؤمنون باهلل  كانوا  الم�صركين  واأبو لهب ومن على دينهم من  اأبو جهل 

في الربوبية خالقًا ورازقًا، محييًا ومميتًا، �صارًا ونافعًا، ل ي�صركون به في ذلك �صيئًا. 

من  به  اإيمانًا  واأخل�س  هلل  توحيدًا  اأكثر  لهب  واأبو  جهل  اأبو  يكون  اأن  وعجيب  غريب 

الم�صلمين الذين يتو�صطون بالأولياء وال�صالحين وي�صت�صفعون بهم اإلى اهلل!! اأبو جهل 

واأبو لهب اأكثر توحيًدا واأخل�س اإيمانًا من هوؤلء الم�صلمين الذين يقولون: ل اإله اإل اهلل 

محمد ر�صول اهلل! وفي �س17 فقرة بعنوان »الدليل على توحيد الم�شركين واإيمانهم 

.
)1(

باهلل!«

لذلك ل ت�صتغربوا حين ت�صمعو عن )ال�صت�صهاديين( الذين فجروا مقامات اهل البيت 

و م�صاجد ال�صوفية »ال�شنة« في باك�صتان. ول ت�صتغربوا حين ل ي�صدر موقف ا�صتنكار 

واحد،)فال�صت�صهاديون(ينفذون الفتاوى ال�صادرة عن )اأعلى مراجع الأمة(، والمقتولون 

في التفجيرات ال�صت�صهادية اأ�صواأ من اأبي لهب و اأبي جهل فهنيئا لمن يقتل اأبا جهل واأبا 

لهب فكيف بمن هو اأ�صواأ؟؟؟ونرى بالمقابل، تبذل جهود جبارة لثبات تحريم »النتحار« 

حين ح�صلت التفجيرات ال�صت�صهادية الحقيقية في فل�صطين، ولكن لعل ذلك م�صداقا 

لقول النبي في و�صف المارقة: »يقتلون اأهل اال�شالم ويدعون اهل االأوثان«.

وهذه الكتب برعاية وزارة الوقاف و الحج. 

فاإذا �صح اأن يكون هوؤلء من المذاهب ال�صالمية وهم يكفرون ال�صنة وال�صيعة و كل من لم 

)1(كيف نفهم التوحيد / محمد اأحمد با�صميل �س16، المملكة العربية ال�صعودية – جدة �س.ب. 1535.
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يوافقهم ويدافعون عن م�صركي الع�صر و يحرمون اأذيتهم و يحلون �صفك دماءنا و اأعرا�صنا 

على يدهم، فهل من المنطق اأن ل نعد ال�صيعة المامية من المذاهب ال�صالمية؟

مع العلم اأن اأهل ال�صنة والمامية يتوافقون في اأ�صول الدجين )العقيدة(، من حيث 

المت�صابهة  الن�صو�س  ياأولون  و  مكان  يحويه  ول  الجهات  تحده  ل  باأنه  باهلل  العتقاد 

يتكلم  و  ويجل�س  يتحرك  و  ينزل  الوهابيين  معبود  اأن  حين  ظاهرها.في  عن  ب�صرفها 

ب�صوت وله وجه و عينان ويدان...اإلخ، وهذا مخالف لعتقاد اأهل ال�صنة وال�صيعة اأي�صا. 

الأولياء،  و  بالأنبياء  نتو�صل  لأننا  م�صركين  الوهابيون  عّدنا  فاإن  وباخت�صار،  ولذلك، 

فنقول لهم: بل نحن نت�صرف باأن نكفر بما تعبدون والذي هو يخالف ما نعبد فنحن نعبد 

اأئمة  الذي لي�س كمثله �صيء و الذي مهما ت�صورت ببالك فاهلل بخالف ذلك وقد قال 

اإليهم لمن �صاأل عن ال�صتواء)ال�صتواء معلوم والكيف  ال�صلف الذين تدعون النت�صاب 

غير معقول واليمان به واجب وال�صوؤال عنه بدعة(:

القيامة وهو ح�صبنا  يوم  بينكم  و  بيننا  بوؤتم بدمائنا واهلل يحكم  قتلتمونا فقد  وان 

ونعم الوكيل.  

الفقه  مع  المامي  الفقه  جمع  على  اتفقنا  ان  المقارن؟؟بعد  الفقه  يفيدنا  ماذا 

ال�صني؟

اأوال: يو�صع اآفاق الن�صان حيث لكل مذهب طرق اثبات وا�صتنباط. 

ثانيا: يعرف احدنا بمذاهب الآخرين و حقيقة ان الخالف موجود ول ي�صتهان به، 

من  بكثير  اكبر  هو  الفقهية  المدار�س  اأ�صحاب  بين  بين  الموجود  الجهل  لكن  و 

الخالف الحقيقي.

ثالثا: على �صعيد الخوة ال�صالمية فان اأي ان�صان يتعلم لغة قوم اأو ينال جن�صيتهم او 

يعي�س في بلدهم تجده يميل اليهم بفطرته و النقا�س العلمي الفقهي الجاد الذي 

ل يق�صد منه الغلبة يزيد اأوا�صر الخوة بين الم�صلمين و من يتعلم طريقة فقيه 

يميل اليه.
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حتى لو اردنا نقا�صا بناء فاننا عندما نقراأ فقه الآخرين نكت�صف ال�صلبيات الواقعية 

ونرى اليجابيات و ن�صيق م�صاحة الخالف و حتى لو اأردنا اثبات خطاأ ما عند الطرف 

الآخر فعلي ان اثبته من كتبه وفقهه ل من كتب خ�صومه خا�صة في زمن �صياع المانة 

وتو�صيد المر الى غير اأهله 

فوائد الفقه المقارن:
من اهم ما ي�صيق الم�صافة بين المختلفين هو الحتكاك المبا�صر، فتجد اكثر النا�س 

من اهل ال�صنة قربا مع ال�صيعة و العك�س من له رحم تو�صل بينهما. و كذلك فغن كثيرا 

من الحاديث الواردة في كتب ال�صنة تجد في اأ�صانيدها �صيعة وعبر التاريخ كان كثير من 

علماء ال�صيعة يتتلمذون على علماء ال�صنة و من امثلة ذلك ال�صهيد الثاني اذ تتلمذ في 

دم�صق على كبار علمائها من ال�صنة  ثم رحل الى م�صر عام 942 هجرية و قراأ على علماء 

بكتاب  اأجيز منه  و  المقد�س  بيت  و كذا في  الدين بن طولون  الأحناف كال�صيخ �صم�س 

البخاري و م�صلم وغيره من العلوم ال�صالمية و العلوم الم�صاعدة لها، و در�س على لئحة 

طويلة وردت في �صيرة حياته في كتاب الدر المنثور. وكما يقول ال�صهيد الثاني عندما 

ذهب الى ا�صالمبول و طلب لقاء  ال�صلطان �صليمان الول فيقول اأنه اأُاكرم اف�صل اكرام، 

و قد اوكل اليه ال�صلطان التدري�س في المدر�صة النورية في بعلبك و جعل له وقفا، و كان 

يدر�س المذاهب الخم�صة في بعلبك منذ 953 هـ. يقول: و �صاحبنا اأهلها على اختالف 

اآرائهم اح�صن �صحبة وعا�صرناهم اح�صن ع�صرة و كانت اياما ميمونة واوقاتا بهجة ما 

راى ا�صحابنا في الأع�صار مثلها اأهـ.

و قد كان لي تجربة �صخ�صية مع الفقه المقارن و عظيم فائدته عندما �صافرت الى 

م�صر عام 1991 بعدما تخرجت من ازهر بيروت و كنت ل اعرف �صيئا عن فقه المامية 

يتوافق فيها  الكثير فكلما مرت م�صاألة  اأ�صتك�صف  فلما در�صت في جامعة الزهر بداأت 

المامية مع احد المذاهب ال�صنية تقا�صرت الم�صافة التي كنت و�صعتها من بيئتي حول 
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له  معظمها  ا�صتدللته  و  م�صائله  ووجدنا  المذهب  باأدلة  خ�صنا  عندما  ثم  المامية. 

ا�صا�س في م�صادر اهل ال�صنة، �صواء كان راجحا او مرجوحا، فكانت النتيجة ان ردمت 

هوة كبيرة كانت بين تفكيري كطالب علم �صني و بين الفقه المامي. ولو كان هذا مجال 

نقا�س فقهي بحت ل�صردت الكثير من الم�صائل العلمية الم�صهورة عند ال�صيعة و التي لها 

اأ�صول في كتبنا، كالم�صح على الأرجل،وجمع ال�صلوات و ال�صجود على جن�س الر�س...

الخ. و �صاأكتفي بم�صاألة واحدة و هي م�صح الأرجل و هي من تف�صير الطبري الذي يقول 

وال�صنة؟اأجاب:اأما  الكتاب  الى  اقرب  اأيها  التفا�صير،  عن  �صئل  حين  تيمية   ابن  عنه 

الطبري، فانه يذكر  تف�صير محمد بن جرير  فاأ�صحها  النا�س  اأيدي  التي في  التفا�صير 

.
)1(

مقالت ال�صلف بال�صانيد الثابتة ولي�س فيه بدعة و ل ينقل عن المتهمين

قال حدثنا  نعيم  اأبو  قال حدثنا  بن حازم  اأحمد  الطبري:حدثنا  تف�صير  وهذا ن�س 

ْرُجَلُكْم} قال: اغ�صلوها غ�صال.
َ
ُكْم َواأ و�شِ �صلمة عن ال�صحاك: {َواْم�َشُحوْا ِبُروؤُ

ْرُجَلُكْم} بخف�س 
َ
ُكْم َواأ وقراأ ذلك اآخرون من قراأة الحجاز والعراق: {َواْم�َشُحوْا ِبُروؤُو�شِ

الأرجل وتاأول قارئو ذلك كذلك: اأن اهلل اإنما اأمر عباده بم�صح الأرجل في الو�صوء دون 

غ�صلها وجعلوا الأرجل عطفا على الراأ�س فخف�صوها لذلك

ذكر من قال ذلك من اأهل التاأويل:

حدثنا اأبو كريب قال حدثنا محمد بن قي�س الخرا�صاني عن ابن جريج عن عمرو بن 

دينار عن عكرمة عن ابن عبا�س قال: الو�صوء غ�صلتان وم�صحتان.

حدثنا حميد بن م�صعدة قال: حدثنا ب�صر بن المف�صل عن حميد وحدثنا يعقوب 

اأن�س لأن�س  اإبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا حميد قال: قال مو�صى بن  بن 

ونحن عنده: يا اأبا حمزة اإن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: 

اغ�صلوا وجوهكم واأيديكم وام�صحوا بروؤو�صكم واأرجلكم؟ واإنه لي�س �صيء من ابن اآدم 

)1(  التف�صير الكبير ج2 �س255 – مقدمة في اأ�صول التف�صير
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اأقرب اإلى خبثه من قدميه فاغ�صلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال اأن�س: �صدق 

ْرُجَلُكْم} قال: وكان اأن�س اإذا م�صح 
َ
ُكْم َواأ اهلل وكذب الحجاج قال اهلل: {َواْم�َشُحوْا ِبُروؤُو�شِ

قدميه بلهما.

حدثنا علي بن �صهل قال حدثنا موؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عا�صم الأحول عن 

اأن�س قال: نزل القراآن بالم�صح وال�صنة الغ�صل.

حدثنا ابن ب�صار قال حدثنا ابن اأبي عدي عن حميد عن مو�صى بن اأن�س قال: خطب 

وعراقيبهما  وبطونهما  ظهورهما  واأرجلكم  واأيديكم  وجوهكم  اغ�صلوا  فقال:  الحجاج 

فاإن ذلك اأدنى اإلى اأخبثيكم. قال اأن�س: �صدق اهلل وكذب الحجاج قال اهلل: {َواْم�َشُحوْا 

ْرُجَلُكْم اإِلَى اْلَكْعبَيِن}.
َ
ُكْم َواأ ِبُروؤُو�شِ

العتكي عن عكرمة قال:  حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبيد اهلل 

لي�س على الرجلين غ�صل اإنما نزل فيهما الم�صح.

حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنب�صة عن جابر عن اأبي جعفر قال: ام�صح 

على راأ�صك وقدميك

اأبو ال�صائب قال حدثنا ابن اإدري�س عن داود بن اأبي هند عن ال�صعبي قال:  حدثني 

اأن يم�صح ما كان غ�صال  التيمم  اأن  األ ترى  ال�صعبي:  نزل جبريل بالم�صح قال: ثم قال 

ويلغي ما كان م�صحا؟

حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ال�صعبي قال: اأمر بالتيمم فيما اأمر 

به بالغ�صل.

حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية عن داود عن ال�صعبي اأنه قال: اإنما هو الم�صح 

الم�صح  الم�صح وما كان عليه  الغ�صل جعل عليه  اأنه ما كان عليه  األ ترى  الرجلين  على 

اأهمل. 

حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر اأنه قال: اأمر 

اأن يم�صح في التيمم ما اأمر اأن يغ�صل في الو�صوء واأبطل ما اأمر اأن يم�صح في الو�صوء: 
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الراأ�س والرجالن

حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن اأبي عدي عن داود عن ال�صعبي قال: اأمر اأن يم�صح 

بال�صعيد في التيمم ما اأمر اأن يغ�صل بالماء واأهمل ما اأمر اأن يم�صح بالماء

حدثنا ابن اأبي زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا اإ�صماعيل قال: قلت لعامرة اإن نا�صا 

يقولون اإن جبريل Q نزل بغ�صل الرجلين ! فقال: نزل جبريل بالم�صح

حدثنا اأبو ب�صر الوا�صطي اإ�صحاق بن �صاهين قال حدثنا خالد بن عبد اهلل عن يون�س 

قال حدثني من �صحب عكرمة اإلى وا�صط قال: فما راأيته غ�صل رجليه اإنما يم�صح عليهما 

حتى خرج منها.

اآَمنُوْا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ {يَا  قوله:  قتادة  عن  �صعيد  حدثنا  قال  يزيد  حدثنا  قال  ب�صر  حدثنا 

لَى  اإِ ْرُجَلُكْم 
َ
َواأ ُكْم  ِبُروؤُو�شِ َواْم�َشُحوْا  اْلَمَراِفِق  اإِلَى  ْيِديَُكْم 

َ
َواأ ُوُجوَهُكْم  ُلوْا  فاْغ�شِ الِة  ال�شَّ اإِلَى  ُقْمتُْم  اإَِذا 

اْلَكْعبَيِن} افتر�س اهلل غ�صلتين وم�صحتين.

حدثنا ابن حميد و ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعم�س عن يحيى بن وثاب عن 

ْرُجَلُكْم} مخفو�صة الالم.
َ
علقمة: اأنه قراأ: {َواأ

حدثنا ابن حميد و ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعم�س مثله.

عن  حميد  عن  الوارث  عبد  عن  العكلي  الح�صين  اأبو  حدثنا  قال  وكيع  ابن  حدثنا 

مجاهد: اأنه كان يقراأ: واأرجلكم.

حدثنا اأبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا اإ�صماعيل بن اأبي خالد قال كان 

ال�صعبي يقراأ: واأرجلكم بالخف�س.

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا اأبي عن الح�صن بن �صالح عن غالب عن اأبي جعفر: اأنه 

قراأ: واأرجلكم بالخف�س.

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا اأبي عن �صلمة عن ال�صحاك: اأنه قراأ: واأرجلكم بالك�صر.

قال اأبو جعفر: وال�صواب من القول عندنا في ذلك اأن اهلل عز ذكره اأمر بعموم م�صح 

واإذا فعل  التيمم  بالتراب في  الوجه  اأمر بعموم م�صح  الو�صوء كما  بالماء في  الرجلين 
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ذلك بهما المتو�صىء كان م�صتحقا ا�صم ما�صح غا�صل لأن غ�صلهما اإمرار الماء عليهما اأو 

اإ�صابتهما بالماء و م�صحهما اإمرار اليد اأو ما قام مقام اليد عليهما فاإذا فعل ذلك بهما 

فاعل فهوغا�صل ما�صح.

ولذلك - من احتمال الم�صح المعنيين اللذين و�صفت من العموم والخ�صو�س اللذين 

ْرُجَلُكْم} 
َ
اأحدهما م�صح ببع�س والآخر م�صح بالجميع - اختلفت قراءة القراأة في قوله: {َواأ

فن�صبها بع�صهم توجيها منه ذلك اإلى اأن الفر�س فيهما الغ�صل واإنكارا منه الم�صح عليهما 

مع تظاهر الأخبار عن ر�صون اهلل P بعموم م�صحهما بالماء.

)1(

وخف�صها بع�صهم توجيها منه ذلك اإلى اأن الفر�س فيهما الم�صح اأ. هـ.

وقد اأعطيت هذا المثل لثبات اأن الفقه المامي لي�س ج�صما غريبا عن فقه المذاهب 

الأربعة و اأمثلة ذلك اأكثر من اأن تح�صى.

و�صل  ووجوب  العلماء  بين  التقارب  و  المقارن  الفقه  فائدة  البحث عن  واأختم هذا 

اأرحامهم العلمية بالحوار الذي جرى عام 943 هـ بين ال�صهيد الثاني و بين ال�صيخ اأبي 

الح�صن علي بن محمد البكري و قد كان من اأعلى �صيوخ م�صر مكانة في زمانه و �صمع 

عليه ال�صهيد جملة من الكتب.

ا�صطحبا في طريق الحج و قد �صجل ابن العودي ان �صيخه كان يطري علينا اأحوال 

)قال ال�صهيد الثاني: ما تقولون في امر هوؤلء العوام الذين ل 
)2(

هذا ال�صيخ و يثني عليه

يعرفون �صيئا من الدللت المنجية من الهالكات.ما حكمهم عند اهلل؟و هل ير�صى منه 

كل  جمد  الذين  الكرام  الف�صالء  و  الأعالم  العلماء  الى  الكالم  ننقل  التق�صير؟بل  هذا 

فريق منهم على مذهب من المذاهب الربعة ولم يدر ما قيل في ما عدا هذا المذهب 

الذي اختاره مع قدرته على الطالع و التفح�س و ادراك المطالب و قنع بالتقليد لل�صلف و 

�صاكر طبعة:  اأحمد محمد  هـ تحقيق:   310 - 224 الطبري،  اأبو جعفر  بن جرير،  القراآن ج10�س61-  تاأويل  البيان في  )1( جامع 

موؤ�ص�صة الر�صالة

)2( الدر المنثور ج 2�س163
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جزم باأنهم كفوه موؤنة ذلك و من المعلوم اأن الحق في جهة واحدة فان قالت احدى الفرق 

الحق في جانبنا اعتمادا على فالن وفالن فكذلك الخرى تقول اعتمادا على محققيهم و 

اعيان م�صايخهم. لن ما من فرقة ال و لها ف�صالء ترجع اليهم و تقول عليهم. فال�صافعية 

مثال يقولون نحن المام ال�صافعي و فالن وفالن كفونا ذلك و كذلك الحنفية ي�صتندون الى 

المام اأبي حنيفة و غيره من محققي المذهب و كذلك المالكية والحنابلة ي�صتندون الى 

ف�صالئهم و محققيهم. وكذلك ال�صيعة يقولون نحن ال�صيد المرت�صى وال�صيخ الطو�صي و 

الخواجة ن�صير الدين و ال�صيخ جمال الدين و غيرهم بذلوا الجهد وكفونا موؤونة التفح�س 

بالقت�صار على  الف�صالء  هوؤلء  مثل  يكتفي  فكيف  امرنا.  ثقة من  و  ب�صيرة  ونحن على 

احد المذاهب ولم يطلع على حقيقة المذاهب الآخر، بل ول وقف على م�صنفات اهلها 

ول عرف اأ�صماءهم، فكون الحق مع الجميع ل يمكن ومع البع�س ترجيح من غير مرجح. 

فاجاب ال�صيخ البكري: »اأما ما كان من اأمر العوام فنرجو من عفو اهلل اأال يوؤاخذهم 

بتق�شيرهم واأما العلماء فيكفيهم كون كل واحد منهم محقا في الظاهر« قال ال�صهيد: 

»كيف يكفيهم ما ذكرنا من تق�شيرهم في النظر و تحقيق الحال« قال له ال�صيخ البكري: 

»يا �شيخ جوابك �شهل مثال على ذلك من ولد مختونا خلقة فانه يكفيه عن الختان 

الواجب �شرعا« فاجابه ال�صهيد هذا المختون خلقة ل ي�صقط عنه الوجوب حتى يعلم اأن 

هذا هو الختان ال�صرعي باأن ي�صاأل و يتفح�س من اأهل الخبرة و الممار�صين«. 

في الختام ونتيجة لهذا البحث فال بد من التاأكيد على النقاط التالية:

اأوال: ان المذاهب لي�صت ن�صا محكما ل يمكن عليها زيادة اأو نق�صان واأن الخالف ل 

يتجاوز م�صكلة اثبات الن�س اأو فهمه و اأن الخالف الحقيقي بين ال�صيعة المامية 

تحديدا و بين المذاهب ال�صنية المعتبرة ل يتجاوز حد الخالف بين الآراء داخل 

المذهب نف�صه. 

في ظل  قتلوا  الذين  ال�صهداء  العلماء  و غيرهم من  ال�صهيدين  نذكر  ثانيا: عندما 

حاكم من الحكام ل يجوز اأن نتهم المذهب الذي ينتمي اليه الحاكم باأن المذهب 
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هو من قتله خا�صة وقد مر معنا اأن كثيرا من علماء المذاهب الأربعة لقوا الكثير 

من القتل و الت�صريد من الحكام الذين هم على مذهبهم. 

ثالثا: علينا التحذير و ال�صتعداد لمواجهة الخطر القادم المتمثل بخوارج الع�صر 

المكفرين الم�صتحلين للدماء، الخدم لالعداء الذين ل يفرقون في جرائمهم بين 

�صني و �صيعي، و لو لم يكن ال هذه م�صكلة الفرقة لوجب علينا بالأولى ان نتوحد 

لمواجهة هذا الخطر. 

رابعا: على علماء ال�صيعة بالذات افهام عوامهم اأن الوهابية �صيء مختلف عن اهل 

ال�صنة في الفروع وال�صول واأنهم حين ي�صتحلون تفجير ح�صينيات العراق هم انف�صهم 

يفجرون م�صاجد ال�صنة في باك�صتان ول اأرى هذا الوباء ال قد �صار على ابوابنا فعلينا 

ان ن�صرع للت�صدي له قبل فوات الأوان، وكذلك يجب على علماء ال�صنة ان يبينوا ف�صائح 

الوهابية اوعلى الأقل التحذير منها حتى يعزلوا عن المجتمع ال�صني. 

على  نتمنى  لذلك  كثيرة،  ايجابيات  له  المقارن  الفقه  اأن  لنا  تبين  كما  خام�شا: 

مقرراتهم  في  يجعلوا  ان  ال�صيعية  الحوزات  و  ال�صنية  ال�صرعية  المعاهد  على  القيمين 

الفقه المقارن، والأف�صل تبادل المدر�صين واأف�صل منه مع انه بعيد المنال دمج المعاهد 

والحوزات.

المام  ظهور  حتى  حاليا  ينتهي  ولن  واقع  اأمر  المذاهب  بين  الخالف  فان  ختاما 

و  الظلم  كثرة  اي�صا،وفي  ال�صنة  اأهل  بها عند  الم�صلم  العقائد  الذي هو من  المهدي   

الجورحولنا دليل وا�صح على قرب ظهوره، فلنتعاي�س مع هذا الواقع بنوع من الحترام 

المتبادل  وال�صتعداد لتحدي الظلم و الظالمين.

 و�صلى اهلل و �صلم وبارك على �صيدنا و مولنا

محمد ر�صول اهلل واآله و �صحبه الطيبين الطاهرين.
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تمهيد
را�صات  ين كان قد ُعني بطبعهما )مركز الأبحاث والدِّ را�صة على ن�صّ تعتمد هذه الدِّ

ال�صالحات(  )الباقيات  ر�صالة  اأّولهما  الإ�صالمّي(؛  التراث  اإحياء  ق�صم  ـ  الإ�صالمّية 

والن�صف،  ال�صفحة  تتجاوز  ل  وهي  الجّزيني،  العاملي  مّكي  بن  محمد  الأّول  لل�صهيد 

وثانيهما ر�صالة عنوانها المركز با�صم )حقيقة الإيمان لل�صهيد الثاني( ال�صيخ زين الدين 

بن علي الجباعي العاملي؛ وهي ر�صالة واإن كانت قد وردت في طبعتها الحجرّية ال�صادرة 

عن )من�صورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�صي النجفي، قم ـ اإيران 1404هـ.ق(. با�صم 

�صاأ�صعى  ما  وهو  المركز،  اختارها  التي  الأولى  للت�صمية  اأميل  ي  فاإنِّ الإيمان(،  )حقائق 

ال�صهيد  ا�صتهّله  الذي  الن�س،  هذا  وا�صتهدافات  م�صامين  قراءة  اأثناء  اأ�صبابه  لأبّين 

الثاني بتعريف الإيمان لغويًا.

معنی اإليمان في اللغة
االأمن،  من  اإفعال  وهو  اأهلها،  عليه  ن�ّس  كما  الت�شديق  لغًة  االإيمان  اأنَّ  »فاعلم 

بمعنى �شكون النف�س واطمئنانها؛..

ا الت�شديق فقد قيل: اإنَّه القبول واالإذعان بالقلب، كما ذكره اأهل الميزان. واأمَّ

.
(1(

ويمكن اأن ُيقال: معناه قبول الخبر اأعّم من اأن يكون بالجنان اأو بالل�شان«

)*( مدير معهد المعارف الحكمية للدرا�صات الدينية والفل�صفية - لبنان.

)1( ال�صهيد الثاني، حقيقة الإيمان عند المتكلمين، الم�صنفات الأربعة، �س 12، 13.

ال�صيخ �صفيق جرادي )*(   

بحث في رسالة اإليمان عند الشهيدين
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ا ما تبّناه من بين المذاهب فهو: »واعلم اأنَّ مفهوم االإيمان على المذهب االأّول  واأمَّ

يكون تخ�شي�شاً للمعنى اللغوي، واأّما على المذاهب الباقية فهو منقول، والتخ�شي�س 

.
)1(

خيٌر من النقل«

ة لإثبات  وينطلق البحث في مجمل معالجته على مناق�صٍة لالآراء والتِّجاهات الكالميَّ

�صدق تبّنيه لمعنى الإيمان. وتمييزه عن الف�صق والكفر وم�صتلزمات كّل ذلك.

يكون  بحيث  العقائدّية.  الإيمان  حقائق  �صرح  من  مقاطع  الر�صالة  اآخر  في  ولُيفرد 

من  يريد  والتي  الر�صالة  تعالجه  الذي  البحثّي  بالمق�صد  الر�صالة  ت�صمية  الأن�صب  من 

خاللها الم�صّنف التمييز بين الإيمان كحقيقٍة قائمٍة في النف�س، وبين حقائق الإيمان 

العتقادّية التي ن�ّس عليها وف�ّصرها الإ�صالم بن�صو�صه المقّد�صة. وهي محاولة مبتكرٌة 

في  الإيمان  دمجت  التي  الكالمّية  الكتب  من  كثيٍر  عن  فيها  تفّرد  الثاني  ال�صهيد  من 

المقّررات العتقادّية.

ولعّلنا ل نجازف في القول اإن ذهبنا لإقرار كون هذا العمل حّقق قفزة نوعّيًة، اإذ بّين 

نافذًة  التي فتحت  والمعالجات  الأبحاث  ليكون في م�صاف  يوؤّهله  الإيمان. مّما  ماهية 

اجتهادّيًة في القراءة الكالمّية �صبقت اأهداف ن�صوء علم الكالم الجديد.

الكالميين  اأّن  اإلى  ُن�صير   جديد 
ٍ
علم كالم قيام  الهدف من  الحديث عن  وبمعر�س 

الُجدد كانوا قد اأخذوا على علم الكالم التقليدي عدم تحديده لحقيقة الإيمان، واأنَّهم 

تحّدثوا به من خالل تناولهم المعتقدات الكالمّية. وعندما اأرادوا اإبراز اأهمّية التجديد 

منهجّية  تطّورات  وقيام  جديدة،  فل�صفات  قيام  اأنَّ  اعتبروا  ا�صتحدثوه  الذي  الكالمي 

وعلمّية معا�صرة �صمح لهم باكت�صاف التفريق المنهجّي بين الإيمان بما هو هو، والإيمان 

عاءاتهم  بما هو مقّررات عقائدّية. وتاأتي اأبحاث هذه الر�صالة ومعالجاتها لتدح�س ادِّ

التقليدّي قد �صهد تطّورات  اأنَّ علم الكالم  التي ذهبوا فيها مذهبهم الخا�س، ولتعلن 

)1( م. ن. �س 18.
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�صرورة  عاتقنا  على  ي�صع  الذي  الأمر  بتو�ّصع.  واإن  الكالمّي  الجتهاد  من�صوؤها  ذاتّية 

الفكرّي  الجتهاد  من  قواعد  على  الكالمّي  البحث  من  لأ�صوٍل  البانية  النقدّية  العودة 

العام في عالم الإ�صالم.

الِسَمات العاّمة لمبحث اإليمان عند الشهيدين  
و�صعه  الإيمان عن  لمبحث  والثاني  الأّول  ال�صهيدين  عند  المعالجة  خرجت طريقة 

الرئي�س  المحور  منه  ليجعال  الكالميَّة،  للم�صائل  المنظومّي  العر�س  اإطار  في  كجزئّية 

للبحث. وعلى خالف المعتاد تقليديًا من بحث ما نوؤمن به من موا�صيع عقائدّية فاإّن 

اأمٌر ل  الثاني رّكز على معرفة الإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها، ل بما هو  ال�صهيد 

يبحث اإل في اإطار المقولت والمقّررات الكالمية. وهذان الجانبان من المعالجة يمثالن 

تطّورين حقيقيين في حياة المبحث الكالمّي.

الإيمان كحقيقٍة معنوّيٍة مو�صولة  اإبراز  الأّول فهو  ال�صهيد  الذي قّدمه  المنظور  ا  اأمَّ

مع فكر اإ�صالمي �صهير هو )الباقيات ال�صالحات(. الأمر الذي اأعطى الجانب الكالمّي 

�صاعًا من الكالم التقليدّي بما  ُبعدًا عقائديًا ُيعاي�س الروح ويتمازج مع اأبعاد هي اأكثر اتِّ

هو علم اأو فٌن م�صتقل يعّبر عند القدماء عن المقررات والأ�صول العقائدّية.

اإن تف�صيل الكالم في هذا البحث واإن كان يق�صي في المتابعة الزمانّية له اأن نقّدم 

علينا  تفر�س  المعالجة  لطريقة  المو�صوعّي  المقت�صى  اأنَّ  اإل  الثاني.  على  الأّول  ال�صهيد 

النطالق من عند ال�صهيد الثاني ب�صبب وفرة ما في ر�صالة )حقيقة الإيمان( من بحث 

ومعطيات، وب�صبب كونها الخطوة الجتهادّية الواقعة داخل علم الكالم نف�صه، الأمر الذي 

ي�صمح لنا اأن نرى كيفّية تح�صير الأر�صية المنا�صبة للتجّدد الجتهادّي في الأطروحة.

لقد عالج ال�صهيد الثاني في ر�صالته )حقيقة الإيمان( المو�صوع اعتمادًا على الأبعاد 

يًا في الروايات من حيث ال�صند والدللة؛ وهو الأمر الذي خلت منه كثيٌر  اللغوّية، وتق�صّ

من المباحث الكالمّية، بحيث اإّنه كان ي�صّوب العتماد على رواية اأو ُيخطئها بحر�ٍس 
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علميٍّ �صديد وكاأنَّما ُيعالج م�صاألة فقهّية. ثّم يعود ليناق�س الم�صاألة من حيث الم�صّلمات 

والقواعد والأ�ص�س العقلّية، اإ�صافًة اإلى تعاطيه مع القواعد والمباحث الأ�صولّية )اأ�صول 

الفقه( حين درا�صته لدللة اأو لحّجية معّينة، دون اأن ين�صى رعاية الم�صتلزمات المتوّجبة 

اأو  الذي يطرحه،  الطرف  اآراء  بما يخالف  وقوعه،  الأقوال، في حال  قوٍل من  اأيِّ  على 

اأو  مخالفته لما هو متفٌق عليه وم�صلٌَّم به. ولطالما راعى الفهم العرفي لزمن الن�ّس، 

الفهم ال�صائد في زمانه في تحديد موقف من هذا الفهم اأو ذاك.. لكن تبقى الإ�صارة اأنَّ 

هناك مف�صالن ح�ّصا�صان في عموم اأطروحته: 

المف�شل االأوَّل: مناق�صته الت�صويبّية لأيِّ طرٍح بناًء على العدل، وم�صتلزمات ما يرجوه 

المرء من رحمة اهلل. من هنا، فاإّن المالحظ في طروحات ال�صهيد الثاني نظرته 

للعدل الإلهّي ل بما هو اأمٌر مفتوح على العقاب، بمقدار ما هو مفتوح على الجود 

والرحمة الإلهّية. بحيث اإنه كّلما ا�صت�صّف من قوٍل ما، اأمرًا ي�صل اإلى حكم الكفر 

واأّن  المرء،  عند  الإيمان  تحفظ  التي  التخفيفّية  التحديدات  من  جملًة  له  و�صع 

ال�صائبة هي في هذا العمل اأو ذاك. اإلى الدرجة التي تجعل مبحث العدل وبرغم 

من  اقترابه  كيفّية  في  الموؤمن  م�صكلة  ُيعالج  اإنَّما  التوحيد  عن  ناتجًا  اأ�صاًل  كونه 

ه اأ�صل اإن�صانّي يمثِّل في حياة  رحمة ربه التي و�صعت كلَّ �صيٍء، حتَّى تخال العدل وكاأنَّ

الإلهّية  الرحمة  بنعمة  والخال�س  الرتقاء  لنيل  التكاملي  ال�صعود  طريق  الإن�صان 

وعدلها ال�صابق. وهذه خطوة ح�صا�صة على طريق اأن�صنة طروحات القيم الإلهّية.

المف�شل الثاني: هو الف�صل الذي اأحدثه طرح ال�صهيد الثاني بين معالجة الإيمان 

ر  في قلب المقّررات العقائدّية، والإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها، وهو ما يعبِّ

عنه: »الكالم فيما يتحّقق به االإيمان عند اهلل تعالى، بحيث ي�شير المتَّ�شف 

ق به االإ�شالم في ظاهر ال�شرع، حيث ال  به موؤمناً في نف�س االأمر، ال فيما يتحقَّ

.
)1(

ُيمكن االإطالع على الباطن«

)1( م. ن. �س 18.
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الإ�صارة اإلى )نف�س الأمر( تمييز بين الإيمان بما هو هو ومظاهر الإيمان المنعك�صة 

في الإقرار العقائدّي اأو المظهر ال�صلوكي. وهذا ما يفتح المعالجة على تحديد المعنى 

والروايات  القراآنّيات  مثل  من  مباحث  باإدخال  �صي�صمح  ما  وهو  بالإيمان.  المق�صود 

والعرفانّيات والفل�صفة والكالمّيات وغير ذلك، وهنا، تجدر الإ�صارة اإلى اأنَّ الغرب ومن 

تاأثَّر به من بع�س المهتّمين في مجتمعاتنا كانوا يعتبرون اأّن هذا النوع من المعالجة هي 

حديثة لم َيِعها العقل الم�صلم قباًل.

اأنَّ ال�صهيد الثاني تعامل مع مو�صوع الإيمان كحقيقٍة  اإلى  لكن، من المفيد الإ�صارة 

النف�صانّية. وهو لهذا  الكيفّيات  اأحيانًا من  النف�س حّتى ولو اعتبرها  جوهرّيٍة تقع عند 

ذهب للقول: اإنَّ الزيادة والنق�صان ل يح�صالن في اأ�صل ماهّية الإيمان، بل في كمالته. 

من هنا، ذهب للقول: »اإنَّ الت�شديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات )وهو االإيمان( 

ر فيه الزيادة عن ذلك،.. وكذا ال َتعر�س له النقي�شة واإال لما كان ثابتاً وقد  فال تت�شوَّ

فر�شناه كذلك وهذا خلف. واأي�شاً حقيقة ال�شيء لو قبلت الزيادة والنق�شان لكانت 

ب على هذا الطرح بالقول:  . ثمَّ يعقِّ
)1(

حقائق متعّددة، وقد فر�شناها واحدة هذا خلف«

.
)2(

»اإّن النزاع اإّنما هو في اأ�شل حقيقته )االإيمان( ال في كمالها«

فالموقف عند ال�صهيد الثاني اأّن الإيمان حقيقة محّددة تقع عند النف�س وهي ثابتة 

كحقيقة ل تتغير واأنَّ تكاملها اأو نق�صانها هو في نف�س الحقيقة ل �صيئًا غيرها. 

ول�صتكمال بيان ما هي هذه الحقيقة فاإّنه يعود فيقول: »اإنَّ حقيقة االإيمان لّما كانت 

من االأمور االعتبارّية لل�شارع، كان تحديدها اإنَّما هو بجعل ال�شارع وتقريره لها، فال 

العزيز  الكتاب  اآيات  تتّبع  ُيعلم كذلك من  اإال منه...  ُيعلم حينئٍذ مقداره وحقيقته 

وال�شّنة المّطهرة... وراأينا االأكثر وروداً في كتابه بذلك االأمر باالعتقاد القلبّي من 

غير تعيين مقدار مخ�شو�س منه بقاطع يوقفنا على اعتباره.

)1( م. ن. �س 358.

)2( م.ن. �س 361.
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بالزيادة  والتفاوت  العلمّي...  العتقاد  مطلق  منه  مراده  يكون  اأن  حينئٍذ  اأمكن 

في  داخاًل  يكون  فال  م�صّخ�صاتها  ومن  الحقيقة  تلك  اأفراد  في  هو  اإّنما  والنق�صان 

ل  الذين  العّوام  اأكثر  باإيمان  الحكم  في  الخطب  ي�صهل  وبذلك  المذكورة...  الحقيقة 

فاإّن علم الطماأنينة  الُم�صّكك،  الذي ل يقبل ت�صكيك  بالعلم  يتي�ّصر لأنف�صهم التِّ�صاف 

.
)1(

متي�ّصر لكلِّ اأحد

وهكذا يتّم توظيف البحث لما فيه مراعاة ل�صعفاء النا�س من حيث العلم والمعرفة. 

وهو ما يجعل من مقولته الكالمّية �صعبّية واإن لم تنف الخ�صو�صيات العالية في الإيمان 

واأهله.

ا حول عالقة الإيمان بما هو ت�صديق واإذعان نف�صي بالإقرار فهو من باب ال�صرط  اأمَّ

العملية  اللتزامات  في  بالنعكا�س  اإل  ظهورها  ويتّم  ُت�صتكمل  ل  التي  الإيمانّية  للهوّية 

والِذكرّية والعبادّية.

اإليمان في قراءة الشهيد األّول
الإمامة،  النبّوة،  العدل،  )التوحيد،  الخم�صة:  بالأ�صول  الإيمان  الأّول  ال�صهيد  ربط 

ال�صالحات )�صبحان اهلل،  بالباقيات  والم�صّماة  الخا�صة  الكلمات  اأنَّ  المعاد(، واعتبر 

لها  الحمد هلل، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر( ت�صتمل على اأ�صول الإيمان الخم�صة، فمن ح�صّ

.
)2(

ل الإيمان وهّن الباقيات ال�صالحات ح�صّ

م الإيمان من حيث تعّلقه بمو�صوعاته الم�صوغة في البيان الإلهّي. وفي  وهو بهذا قدَّ

هذا ا�صتكمال لما كان عليه من �صبقه من علماء الكالم. اإل اأّن الجديد في طرحه هو 

ربط المو�صوع العقائدّي بالذكر. فالباقيات ال�صالحات هي ذكر يرّبي عالم المعنوّية 

�ص�ٍس تتجاوز الحدود المفاهيمّية اإلى البناء الروحي عند الإن�صان. وهذا ما �صرع 
ُ
على اأ

)1( م. ن. �س 364- 365.

)2( اأربع ر�صائل كالمية، مركز الأبحاث والدرا�صات الإ�صالمية، �س 236.
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ال�صهيد الأّول ببيانه من خالل ر�صالته التي اأ�صماها )الباقيات ال�صالحات( وهي ر�صالة 

على رغم �صغر حجمها فاإنه كّثف فيها م�صامين عالية من الروح المعنوّي والعقائدّي. 

جميع  عن  ر  تعبِّ فح�صاء  كلِّ  عن  وبراءته  �صوء  كلِّ  عن  اهلل  تنزيه  اجتماع  اأنَّ  اعتبر  اإذ 

ال�صفات ال�صلبية التي تنفي الحدود والفقر المالزم لكلِّ موجود حادث، بل هي عين كلِّ 

موجود حادث. وهنا، ينك�صف التنزيه المائز بين ذات الغنّي وحاجة الفقير الممكن في 

اإلى مرحلة الحمد بما هو »الثناء  اإليه �صبحانه. لينتقل الذاكر في اإيمانه  اأ�صل وجوده 

. التي منها اأ�صل الوجود المتعّين 
)1(

على اهلل بذكر اآالئه ونعمه التي ال تحّد وال تعّد«

في العالم، والعقل الفا�صل بين الحّق والباطل، واإر�صال الرحمات ال�صادعة بكالم اهلل 

من الر�صل. وعند هذه النقطة ُيقيم الم�صّنف دمجًا بين الرحمة الر�صولّية واأ�صل و�صاية 

ة من نور ر�صول اهلل  الأو�صياء الذين اختتم بهم المولى �صبحانه الزمان، اإذ اأر�صل لالأمَّ

والمختتمين   Qالموؤمنين علي اأمير  بدًءا من �صيدهم  اأو�صياءه   Pالخاتم محمد

ب�صيد الأمناء اأبي القا�صم المهدي  ـ ح�صب تعبير ال�صهيد الأّول ـ.

ولم يكتف الم�صّنف باإيراد النعم الوجودّية والعقائدّية، بل ذهب بعيدًا لير�صم وجوه 

وهي  العاقل  الإن�صانّي  والوجود  الذات  اأ�صل  من  ُتمّثل  لما  الحمد  ت�صتحقُّ  التي  عم  النِّ

.
)2(

)الحياة والقدرة وال�صهوة والنفرة والعقل والإدراك والإيجاد(

فيه،  الطبع  ومزاج  الإن�صان،  في  الّذات  تمّثل  التي  الإلهّية  ال�صَنن  اأ�صول  هي  وهذه 

ومائز العقل والإدراك الذي يف�صله عن كلِّ موجود، كما اأنَّها تمّثل اأ�صل وجود كلِّ موجود 

)الإيجاد(. وتتجاوز ال�صنن الإلهّية الأ�صول الرئي�صة لت�صتوعب حّتى المتفّرعات عنها، 

بحيث اإنَّ الَنَف�س واإرادة ال�صكر هي في حقيقة الأمر ت�صتوجب �صكرًا، لأّنها من اآلء اهلل، 

وهذا هو وجه الحمد الذي ل يحّد ول يعّد.

ومع هذا الق�صم من الآلء نكون مع النعمة العاّمة التي ا�صتّنها اهلل لكّل موجود، لذا 

)1( م. ن. م.�س. �س 235.

)2( م. ن. �س 235.
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ت ال�صهيد الأّول ذكر النعمة الخا�صة المقرونة في ذاتها بذات الحمد وهي نعمة  ل يفوِّ

.
)1(

)ت�صديق النبي P في جميع ما جاء به(

في ذلك  اأنَّ  ليعتبر  اإل اهلل(  اإله  )ل  لكلمة  �صرحه  في  يدخل  والحمد  التنزيه  وبعد 

اإلى الخلق عبر كلِّ نبيٍّ  اإلى معنى التوحيد الذي حفظ فيه الإ�صالم ر�صالة اهلل  دخوًل 

التاأويالت والتف�صيرات الدينّية هنا وهناك. وراأى في مثل هذا  ور�صول، والتي حّرفتها 

الحفظ للتوحيد ح�صنًا مانعًا، اإذ »هي ال�شهادة التي من قالها مخل�شاً دخل الجنة«. 

وا�صتراط الإخال�س ُي�صير اإلى اأنَّ مجّرد الإقرار ل ُيفيد في تح�صيل ُبعِد وعمِق الإيمان 

ال�صرعّي في النفو�س التّواقة للرجاء.

اإلى اأن ينتهي اإلى التوحيد الأحدّي )اهلل اأكبر( الذي اخت�ّس اهلل �صبحانه به الإ�صالم، 

والذي ُيثبت كلَّ �صفٍة كمالّية هلل وحده �صبحانه. حتَّى اإذا ما جاء ليقّدم الأمثلة على هذا 

التوحيد الأحدّي ذكر الأمور التالية:

الوجود والوجوب:. 1 وهما تعبير عن التوحيد الأحدّي الذي يمكن للعقل الفطرّي 

د بين العالم والعلم والمعلوم، بحيث اإنَّ كاًل منهم هو  معاي�صته بمعاينٍة معرفّيٍة توحِّ

عين انبعاث هذا الفي�س المر�صل بمظاهر الوجود الأحدّي له �صبحانه.

ة المّت�صفة بما يمكن للمرء اأن  ات الإلهيَّ والقدرة والعلم:. 2 بما هما الإ�صارة اإلى الذَّ

يتعّرف اإليه بالأمثال، حتَّى اإذا ما امتاز عنده بالكمال المطلق القاهر لكلِّ حدود، 

نزع الروح الإن�صانّي نحو التخّلق باأخالق من له المثل الأعلى، وهو ما يرّبي اأ�صل 

الكيان والذات على مقت�صى اأ�صل كّل مبداأ وماآل.

الزمن  مقاربة  تمّثل  اأربع  مفردات  وهي  وال�شرمدّية:. 3  والبقاء  واالأبدّية  االأزلّية 

اأن يفهم  اإذ ل يمكن للمرء  اأر�صّية الفهم والمعرفة عند �صاحب الإيمان.  لتوفير 

يتجاوز حدود  ما  اإلى  اإيمانه  الفهم،  بعد  ين�صب،  اأن  له  اأمكن  واإن  الزمن.  خارج 

)1( م. ن. �س 235.



(61

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الزمن بكلِّ مفرداته الدهرّية، بل التي تتجاوز الزمن الواقع والمتوّقع. وهنا يوّحد 

المرء معارفه توحيدًا اأحدّيًا.

ون�صل هنا اإلى توحيد يلحظ الجوارح والجوانح، بحيث  ال�شمع والب�شر واالإدراك: . 4

ل تتحّول اأدوات الج�صد والنف�س المعرفّية اأو العاملة اإلى اأمٍر منف�صل عن اهلل في 

توحيده، بل هي مظهر مثاله الأعلى �صبحانه، فيفنى الحّد عن حدوده القا�صرة 

من نف�س بعده المن�صوب اإلى هذا المت�صّخ�س هنا اأو هنا �صمعًا وب�صرًا واإدراكًا، 

اإ�صقاط الج�صد في متاهة النقي�س  ليتوّحد بالّذات الأعلى توحيدًا اأحدّيًا يرف�س 

لم�صدر في�صه ومبداأ وجوده.

كونه عداًل حكيماً جاريًة اأفعاله على وفق  كل فعل من اأفعاله �صبحانه تتاأّتى من ». 5

.
)1(

الحكمة وال�شواب«

وهنا ينتهي ت�صعيد التوحيد الأحدّي باإعالن العجز عن معرفة كنه ذاته اأو �صفة  6 .

يعني  ل  وهذا  الوا�صفين.  و�صف  يبلغه  اأو  يو�صف  اأن  من  اأكبر  لأّنه  �صفاته؛  من 

امتناع معرفته بمقدار ما يعني اأّن ال�صوق الذاتّي في اأ�صل وجود الإن�صان لمعرفته 

�صبحانه يبقى في �صيره و�صلوكه اأبدًا عاجزًا عن تمام الو�صول اإليه �صبحانه، ف�صاًل 

عن الإحاطة به، اإذ ل يعلم ما هو اإل هو.

ل  لها ح�صّ وبعد اأن يورد ـ ال�صهيد المقّد�س ـ اأّن هذه هي اأ�صول العتقاد التي من ح�صّ

ل الباقيات ال�صالحات. الإيمان، فما ذلك اإل لأّنه ح�صَّ

وبقليل من الربط بين المبحث الأكاديمّي المو�صوم في اأدبيَّات الم�صلمين بالجتهاد 

الفكرّي، وبين هذه الوحدة الموثوقة الُعرى بين الذكر واأ�صول المعتقد واأ�صول ال�صنن، 

)اإلهّيات  بـ  ت�صميته  ن�صتن�صب  ال�صهيدين،  عند  الإيمان  مبحث  في  مبتكرًا  خطًا  نجد 

المعرفة(. وهي خطوة يمكن البناء عليها، بحيث ل نقت�صر على فٍن دون اآخر في درا�صة 

)1( م. ن. �س 236.
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ًا  ًا روائيًا اأو ن�صّ الم�صاألة العقائدّية، ول على اقت�صار مرجعّية ن�سٍّ قراآنّي ل يراعي ن�صّ

دعائيًا، اأو ذكرًا ثابتًا في تكوين البنى الرئي�صة لعقلنا الإ�صالمّي التّواق نحو اإيمان ُيعاي�س 

الن�س والعقل الفطري المودع في الذوات، لي�صتجلي الفهم الباعث على اإيمان ت�صديقي 

ثابت في عين قلقه الدائم نحو كمال ا�صتجالء كلِّ �صوؤال ودللة وعبرة واآية.
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ان رجاًل يحيا حياة حافلة بالعطاء ويبقى عطاوؤه مثمرًا بعد رحيله هو بال �صك 

رجل مبارك، وال�صهيد الثاني ال�صيخ الجليل زين الدين بن علي العاملي الجبعي )911 

} م�صداق �صاخ�س لذلك، وهو الذي تعددت جوانب �صخ�صيته الفذة  965هـ(   –
واأبعادها المعطاءة.

ولعل نظرة متاأنية في حياته الحافلة باألوان التنوير واإحياء الفكر الإ�صالمي تقدم لنا 

الكثير من �صمات منهجه العلمي وفكره الإ�صالمي الخالق، واأنا هنا ل اأريد اأن ا�صتعر�س 

رواد  اأحد  ب�صفته  الدينية  والأو�صاط  الحوزات  في  الأجيال  عرفته  رجل  حياة  مراحل 

النتاج الواعي على ع�صره من علماء ال�صيعة، ومجّدد الفقه الإمامي في القرن العا�صر 

الفقه ونتاجاته المعرفية وت�صانيفه  الريادي في ن�صوج لغة  الهجري، وقد تميز بدوره 

الرائدة في الت�صريع الإ�صالمي، ل �صيما وقد �صمعنا وقراأنا الكثير عن ترجمة هذا العالم 

المجدد والمجاهد الكبير وعن اآثاره ودرا�صاته الفقهية والحديثية المقارنة التي اأ�صبحت 

مق�صدًا للباحثين ومالذًا للعاملين وموئاًل للطالب والدار�صين. وما نقدمه الآن ماهي 

وكان  المختلفة  العلوم  اأبواب  طرق  الذي  الجليل  العالم  لهذا  متوا�صعة  وفاء  نفحة  اإّل 

ل للفقه فاأبدع، ونظر لالأخالق فاأجاد؛ ا�صتند الى  مو�صوعًيا متجردًا من الهوى، فقد اأ�صّ

العقل والنقل واألف بين المختلف والموؤتلف، حّقق وعّلق ورّتب وبّوب، �صاغ اللفظ فاأ�صاب 

المعنى وتحّرى الدليل وبحث في المبنى.

داء  و�صّخ�س  واأ�صبابه،  الختالف  لغة  در�س  انه  العلمية  حياته  في  اإبداعاته  ومن 

)*( م�صاعد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية

د. محمد ح�صن تبرائيان )*(   

الشهيد الثاني} وكتابه منية المريد
في آداب المفيد والمستفيد
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وا�صتجازهم،  والمخالفين  الموافقين  تتلمذ على  التقارب، لذلك  التفرقه وو�صف دواء 

وّدر�س الأفكار والروؤى والت�صريعات على مختلف المذاهب واأجازهم.

وفي مجال التقريب فقد ك�صر حواجز المذهبية ال�صيقة والطائفية المنبوذة منطلقًا 

 ،M في اآفاق التحري والتنقيب لبحث �صبل اللتقاء وتقريب هوة الفتراق. كما در�س

برواية  لمذهبه  المخالفون  اأجازه  حتى  والدليل  النتيجة  بين  ووازن  المقارن  الفقه 

ليثبت  مع غيرهم  وغيره  المالكية  مع  ومالكيًا  ال�صافعية  بين  �صافعيًا  فكان  م�صادرهم 

�صمو الهدف و�صالمة النوايا والخال�س في العلم والعمل. كما اأثبت اأن تباين النتائج هو 

خير دليل على تنوع الفكر لدى الب�صر تبعًا لنتماءاتهم، وبهذا �صدق ما عاهد اهلل عليه 

وانتظر حتى ق�صى نحبه �صهيدًا في 965 هجرية.

تأمالت في مؤلفات الشهيد الثاني وأفكاره التقريبية:
اأورد العالمة المرحوم ال�صيد مح�صن الأمين في الجزء 33، �س 278 من اأعيانه نحو 

ثمانين كتابًا من نتاجات ال�صهيد الثاني في مختلف العلوم الإ�صالمية اأكثرها ر�صائل في 

الفقه وم�صائله وقواعده. وقد تناول في عدد من م�صنفاته القيمة: اأ�صول الت�صريع عند 

الم�صائل  اأمهات  في  ليتداول معهم  بينهما  الخالف  نقاط  الى  للو�صول  وال�صنة  ال�صيعة 

�صرح  بناء  الإ�صالمية  المذاهب  بمبادئ  الوا�صع  اإلمامه  بف�صل  ا�صتطاع  وقد  الفقهية، 

التوا�صل و�صل عملية النغالق والنف�صال.

ومن هذا المنطلق عقد ال�صهيد الثاني �صالت متينة مع المراكز والموؤ�ص�صات ال�صنية 

الكبرى في م�صر وتركيا وبع�س مدن بالد ال�صام وغيرها، كما نقل عنه تدري�صه الفقه 

على المذاهب الخم�صة، حيث كان يطرح الآراء الفقهية لأئمة المذاهب ثم يعقد مقارنة 

بينها قبل عر�س راأيه النهائي، وهذا المنهج العقالني القويم والتعامل اليجابي البناء 

يدعونا الى تجاوز الخالفات الفرعية ووحدة المواقف وحرية الجتهاد وقبول التعددية 

الفكرية واحترام الآخر والنفتاح على المذاهب الأخرى ونبذ التطرف والتع�صب وواأد 
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الفتنة للحفاظ على م�صروع الوحدة والتقريب الذي خطط له وطالب به قادة الم�صلمين 

والإمام  �صلتوت  محمود  ال�صيخ  والإمام  الدين  �صرف  عبدالح�صين  ال�صيد  الإمام  اأمثال 

البروجردي وال�صيخ ح�صن البنا والإمام ال�صيخ كا�صف الغطاء والإمام الخميني رحمهم 

اهلل، وكذلك دعا ويدعو اليه في منا�صبات عديدة ل�صيما في الفتاوى الأخيرة �صماحة 

الإمام الخامنئي )حفظه اهلل( قائد الثورة الإ�صالمية موؤكدًا على اللتزام بكل ما يوؤدي 

الى وحدة الأمة والتقريب بين المذاهب الإ�صالمية عبر اإ�صاعة العقالنية المطلوبة وروح 

ما  وهو  الم�صتركة  الم�صاحات  عن  والبحث  ال�صادق  والتاآلف  البناء  الإ�صالمي  الحوار 

نعبر عنه بـ »حركة التقريب« التي تمتلك جذورًا تمتد الى اأقدم الع�صور الإ�صالمية لأنها 

ت�صتمد اأ�صالتها وحيويتها من اأ�صول ال�صريعة الغراء، وتتو�صح �صرورتها كلما ات�صع نطاق 

م�صوؤولية هذه الأمة في �صنع الح�صارة الإن�صانية اأو ال�صهام الفاعل فيها على الأقل.

نجد  اإذ  حقًا  �صعداء  الإ�صالمية  المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  المجمع  في  ونحن 

هذه البذرة قد نمت وتحولت اإلى »�شجرة طيبة اأ�شلها ثابت وفرعها في ال�شماء توؤتي 

 حيث اهتمت بها المجامع والأو�صاط العلمية كمجمع الفقه 
)1(

اأكلها كل حين باإذن ربها«

العلماء  جهود  اأثمرت  وقد  اأهدافها.  اأهم  من  وجعلتها  الإي�صي�صكو  ومنظمة  الإ�صالمي 

والمفكرين والم�صلحين اتجاهًا عامًا نحو التقريب ومياًل عامًا نحو تغليب لغة الحوار 

مع  وتناغمًا  الأ�صيلة  الإ�صالم  توجهات  ان�صجامًا مع  لغة  اأية  وترجيحها على  المنطقية 

الرغبة العالمية نحو هذا الأ�صلوب فيما بين الح�صارات والثقافات والأديان.

اآراء  ـ على ماورد في  فالدعوة الى »التقريب« عبر النفتاح على المذاهب الأخرى 

و�صيرة ال�صهيد الثاني M لي�صت دعوة الى تنازل اأ�صحاب مذهب معين عن مذهبهم، 

اأكده  ما  وهذا  والتنازل  اللغاء  الى  دعوة  ولي�صت  والتعاي�س  التفاهم  اإلى  دعوة  هي  بل 

ويوؤكده اأ�صتاذي الجليل ف�صيلة العالمة ال�صيخ الت�صخيري الأمين العام لمجمع التقريب 

في كثير من الندوات والموؤتمرات الدولية وفي غالب كتبه واأبحاثه وكلماته القيمة موؤكدًا 

)1(-  ابراهيم/ 24 و 25. 
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في  دينية«  »ثقافة  الى  بها  الموؤمنين  الأفراد  من  التقريب«  »ثقافة  نقل  �صرورة  على 

موؤ�ص�صاتنا ومعاهدنا التعليمية.

»منية  كتاب  اأجواء  الى  لأنقلكم  عذرًا  ا�صتميحكم  ال�صريع،  التطواف  هذا  بعد 

المريد في اآداب المفيد والم�شتفيد« ال�صهير لل�صهيد الثاني، في اآداب الفتوى والمفتي 

والم�صتفتي وكذلك اأخالقيات واآداب العالم والمتعلم.

الم�صادر  اأرقى  من  وخاتمة  اأبواب  واأربعة  مقدمة  ت�صمن  الذي  الكتاب  هذا  يعد 

الإ�صالمية في حقل الفتاء والدرا�صات الأخالقية والتربوية. وقد ذكر الم�صنف فيه كل 

ما يلزم العالم والمتعلم من المواظبة والأخالق الفا�صلة وما يجب على القا�صي والمفتي 

حين الفتاء، واآداب الكتابة والكاتب وكيفية التعامل مع الن�س واإخراجه باأح�صن �صورة. 

ثم تناول في الخاتمة اأق�صام العلوم وما يتوقف عليها، و�صاأقت�صر على المجالت التالية:

مجال الإفتاء و�صروط المفتي واآداب الفتوى واأحكام الم�صتفتي، فقد خ�ص�س بابًا  1 .

م�صتقاًل من كتابه لهذا الغر�س، فا�صتقراأ اآيات القراآن الكريم ليفتتح بها كالمه 

واأحاديث عن الر�صولP واأئمة اهل البيتR لي�صتدل بها على قوله، ثم اأقوال 

العلماء من الفريقين. وكلها تحذر من الفتوى بغير علم ودون اإقامة دليل م�صداقًا 

لقول الإمام الباقرQ: »من اأفتى النا�س بغير علم وال هدى لعنته مالئكة 

.
)1(

الرحمة ومالئكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه«

ل القول في  مجال المناظرة و�صروطها واآدابها واأوقاتها، فقد عقد لها بابًا وف�صّ 2 .

اآفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخالق وعّد منها اثنتي ع�صرة اآفة: 

ال�صتكبار عن الحق وكراهيته والرياء والغ�صب والحقد والح�صد والهجر والقطعية، 

والكبر والترفع والتج�ص�س وتتبع العورات والفرح بم�صاءة النا�س والغم ب�صرورهم، 

والغيبة وتزكية النف�س والثناء عليها والنفاق.

مجال اأ�صول البحث والكتابة والتاأليف، فقد اعتبر المخت�صون اآراءه بمثابة نظريات  3 .

)1( ا�صول الكافي، الكليني، ج 1، �س 61، باب النهي عن القول بغير علم. 
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والمعلومات  الم�صادر  تعالى وجمع  النية هلل  فا�صترط اخال�س  والكتابة،  للبحث 

من الكتب التي �صبقه بها الما�صون مركزًا على �صرورة توثيق الم�صادر ومراعاة 

اأخالقيات المانة العلمية. 

مجال الو�صايا الخالقية، لقد كاد ال�صهيد الثاني اأن يحول الو�صايا الخالقية التي  4 .

 Rالبيت اأهل  وائمة   Pالعظيم الر�صول  بها  واأو�صى  الكريم  القراآن  تناولها 

وال�صلف ال�صالح من فقهاء الم�صلمين وعلمائهم، اأن يحولها الى نظريات يعتمدها 

والبحث  التلقي،  اأو  الإلقاء  وفي  والعر�س،  الطرح  في  والمتعلم  والمعلم  العالم 

والكتابه، لير�صم لنا منهجًا تربويًا ونظامًا اأخالقيًا يجعل للعلم جوهرًا، وللمعلم 

والمتعلم ذاتًا متجردة عن الأنا وخ�صو�صيات الذات،فربط الخالق بالدين عامل 

اأ�صا�صي في رقي المجتمع وكذلك تفاعل الخالق بالتقنية العلمية يمثل الجوهر 

ال�صا�س للتطور العلمي.

مجال الق�صايا التربوية، فقد تميز ال�صهيد الثاني عن غيره من المفكرين التربويين  5 .

باأنه ا�صتفاد من كل التراث النظري والعملي الذي ا�صتطاع اأن يتو�صل اإليه، فظهر كاأنه 

مو�صوعة متكاملة في هذا الحقل، م�صتندًا الى القراآن دلياًل على نظرياته وم�صت�صهدًا 

بال�صنة وروايات اأئمة اأهل البيتR لتكون اأ�ص�صًا لمنهجه في التنظير.

واخالقياته،  اآدابه  وللم�صتفيد  وللمفيد  الثانيMللعلم  ال�صهيد  نّظر  فقد  وبهذا 

واأعطى للتعلم نظريات والتفاتات لم تكن قد تبلورت اآنذاك.

واأخيرًا قيل عن كتابه هذا »انه ي�شتمل على مهمات جليلة وفوائد نبيلة، تحمل على 

غاية االنبعاث في الترغيب في اكت�شاب الف�شائل واجتناب الرذائل والتحلي ب�شيم 

.
)1(

االأخيار والعلماء االأبرار«

)1( الدر المنثور، علي بن محمد الجبعي، ج 2، �س 86. 





الخامسة الجلس��ة 

أعمال جلسات المؤتمر

برئاسة السيد هادي خسروشاهي
نائب الرئيس الشيخ حسن بغدادي

الشيخ نبيل قاووق ✽✽

الشيخ أحمد مبلغي ✽✽

أ. محمود حيدر ✽✽

الشيخ عبد الناصر الجبري ✽✽

الشيخ علي جابر ✽✽

الشيخ محمود محمدي عراقي ✽✽

د. محمد علي آذرشب ✽✽

اليوم الثاني:

  الأربعاء 1 حزيران 2011 – جباع – النادي الح�سيني 

وزار الم�صاركون منزل ال�صهيد الثاني، ومقامي العالمين الجليلين، ال�صيد 

ومعلم  جباع  في  المعالم،  �صاحب  ح�صن  وال�صيخ  المدارك  �صاحب  محمد 

مليتا الجهادي.
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ِباهلل  َوَكَفى  اهلل  اإِلَّ  َحًدا 
َ
اأ يَْخ�َشْوَن  َوَل  َويَْخ�َشْونَُه  اهلل  ِر�َشاَلِت  يُبَلُِّغوَن  {الَِّذيَن 

يبًا})الأحزاب/39(. َح�شِ

بين العمامة وال�صهادة حكاية. حكاية و�صل منذ البداية.

منذ اللحظة الأولى والرجال الأوائل.

ر بالدم، اإلى الكف العا�صي على الأزمنة والألباب، والذي  من م�صجد الكوفة، المحبَّ

تحار في ت�صنيفه: اأتاريٌخ هو اأم حا�صر، اأم عنوان لغد.

من �صيد ال�صهداء بكربالء، والذي ما زلنا كلما قراأنا كتابه تخ�صبت الأكف دًما.

اإلى اأحد ع�صر اإماًما من قري�س. اأولهم �صهيد واآخرهم �صهيد.

من هناك بداأت القافلة، فات�صل الوريد بالوريد. اأما �صيل الدم فواحد، وخط الم�صير 

.Pواحد، والإرث واحد، اإرث الح�صين وعلي والم�صطفى محمد

اإن ال�صهيد الأول، لهو راية في الركب الكربالئي، واإن ال�صهيد الثاني لهو اإ�صراقة من 

الهدى الح�صيني. هي مواكب تهدي وتم�صي، تنمو وتمتد، فتزداد الراية تاألًقا، ويت�صوع 

العالم كرامة واإباًء وعظمة وطيًبا.

هنا كل ما في الأر�س يحكي، وبفخر، حكاية العلماء ال�صهداء. هنا نقف على �صفاف 

بحر جود كرم ال�صهيدين.

هنا الب�صاتين وقمم الجبال تزهر بقافلة العلماء ال�صهداء، التي منها ال�صيد عبا�س 

وال�صيخ راغب حرب.

نائب رئي�س المجل�س التنفيذي في حزب اهلل.
 

 )*(

ال�صيخ نبيل قاووق )*(   

العلماء الشهداء.. تعدد أزمنة ووحدة هدف
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بدمهما  اأكدا  والثاني،  الأول  كال�صهيدين  كبيرين مجددين مجاهدين،   عالمين  اإن 

الح�صور المدوي للعلماء في ميادين المواجهة ومقاومة الطغاة والظالمين.

العلماء  على  والظالمين،  الطغاة  مواجهة  في  ان  ننهل،  المباركة  �صهادتهما  اإن من 

الليالي المظلمة،  ان يظهروا علمهم وي�صهروا دمهم. واأنه حين ال�صدائد والمحن وفي 

فان دماء ال�صهداء العلماء تكون م�صاعل الم�صيرة، وان ال�صهادة ل ُتنال اإل بفعل ال�صهود 

الدائم، وما لم يكن العالم �صاهًدا فلن يكون �صهيًدا.

ان مواقف وكلمات وت�صحيات عالمين كبيرين، كال�صهيدين اللذين امتالآ علًما، ت�صكل 

�صهادة  نهر  الح�صيني،  النهر  روافد  هم  ال�صهداء  علماءنا  وان  العلماء.  كل  على  حجة 

علي والح�صن والح�صين والأئمة الأطهار من ذرية الح�صينQ، وكواكب زاهرة زينتها 

.Pصم�س الم�صطفى محمد�

ان عقد هذا الموؤتمر في بلدة ُجبع، بلدة ال�صهيد الثاني، تاأكيد على البذرة الطيبة، 

التي كانت وما زالت  الثاني في ربوع عاملة  ال�صهيد  التي تركها  وال�صهادة،  العلم  بذرة 

معقاًل للمجاهدين ومنطلًقا لم�صيرة التحرير.

من على هذه الأر�س اأ�صرقت �صم�س الحرية على لبنان في �صنة 2000، وكان التحرير 

فجًرا لنت�صارات الأمة، وتحوًل في الم�صارات الكبرى في المنطقة.

لقد ا�صتطاعت المقاومة ان تقزم التعملق ال�صرائيلي، واأن تلقي با�صرائيل اإلى قعر 

الهزيمة، ول تزال اإ�صرائيل اليوم تتخبط بقعر هذه الهزيمة. بمعادلة المقاومة اأ�صحى 

يوم النكبة نكبة اإ�صرائيل. وبمعادلة المقاومة �صيتحول يوم النك�صة اإلى نك�صة لإ�صرائيل.

اإن اإ�صرائيل التي اجتاحت في حزيران 67، الأرا�صي العربية يجتاحها اليوم الخوف 

والهلع في ذكرى النك�صة.

اإن ا�صرائيل ا�صتنفرت جي�صها على الحدود مع لبنان و�صوريا، وحركت كل الدبلوما�صية 

العالمية لمواجهة التحركات ال�صعبية القادمة في ذكرى النك�صة، وكل ذلك لي�س اإل دلياًل 

على الإفال�س والعجز الإ�صرائيلي، ودلياًل على قوة واإرادة ال�صعوب التي ا�صتلهمت درو�س 
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المقاومة والجهاد والإيثار والت�صحية من �صهداء المقاومة.

ا�صتهدفت  والتي  و�صيا�صية،  ع�صكرية  باجتياحات  ا�صتهدفت  التي  المقاومة  اإن هذه 

وال�صيا�صية  الع�صكرية  قدراتها  تعزيز  في  نجحت  قد  دولية،  ومحاكم  دولية  بقرارات 

وال�صعبية حتى و�صلنا الى ان ا�صبحت المعادلة الأ�صعب في المنطقة.

ان هذه المقاومة �صتبقى على عهدها ل�صهدائها واأهلها، ولن ت�صاوم على قطرة دم 

وماء ونفط، ول على ذرة تراب وذرة كرامة.

لل�صهيدين الأول والثاني، �صاحة القد�س اللهي والرحمة والعظمة. من روحهما ن�صتمد 

تعّددت  واحدة،  م�صيرة  في  على طريقهما  ال�صير  فن�صتكمل  وال�صبر،  والكبرياء  الأنفة 

اأزمنتها وف�صولها، وتوحدت اهدافها.
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ال�صيخ اأحمد مبلغي )*(   

دور الواجب الكفائي في تعميق وتوسعة المسؤولية 
االجتماعية )بالتركيز على االستلهام من الشهيد الثاني(

ل نبالغ اإذا قلنا اإن فرو�س الكفايات رغم وجود البحث عنها في الأو�صاط الفقهية، 

البحث عنها،  والكثير من محاور  الكاملة وجملة عظيمة من م�صاديقها  فان حقيقتها 

وكذلك اأداءها الجتماعى ودورها في الإجابة على متطلبات التحولت الزمنية، اأبعاد 

هي بين و�صعين: اإما اأن تكون غائبة اأ�صا�صا في الفكر والدرا�صات الفقهية، اأو لو كانت 

مطروحة فان طرحها لم يقع ب�صورة بارزة في الفقه.

وهذا الق�صم الثاني – اأي الذي لم يبرز في الفقه – لعل �صببه يرجع اإلى اأن فرو�س 

�صرح  كما  الفقه،  من  مختلفة  وموا�صع  متعددة  اأبواب  في  ومنت�صرة  متفرقة  الكفايات 

    
)1(

بذلك الفقهاء.

وهذا المقال ي�صعى لأن يلقي ال�صوء على بحث الواجب الكفائي، ول �صيما دوره في 

اأن ي�صتلهم من  تعميق وتو�صعة الم�صوؤولية الجتماعية. كذلك �صيحاول لتعميق البحث  

روؤى واأفكار ومباني ال�صهيد الثاني الموجودة في كتبه حول الواجب الكفائي.  

تتمحور مباحث هذه المقالة حول ثالثة محاور:

تعريف الفر�س الكفائي. 

امتيازات الفر�س الكفائي عن الفر�س العيني.

الدور الذي يلعبه الواجب الكفائي قبال الم�صوؤولية  الجتماعية.

)*( م�صوؤول مركز الدرا�صات ال�صالمية في مجل�س ال�صورى ال�صالمي في ايران والم�صرف على موؤتمر ال�صهيدين.

)1( راجع: تذكرة الفقهاء، 9:8، اي�صاح الفوائد، 2:624، كفاية الأحكام، 1: 366، اإعانة الطالبين،4:206.
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تعريف الفرض الكفائي 

قد وردت حول الواجب الكفائي تعاريف، تختلف بع�صها عن البع�س من حيث العن�صر 

الأ�صا�س الذي ركزت عليه في تبيين حقيقته. 

ويمكن تق�صيم هذه التعاريف اإلى اتجاهات ثالثة: 

االأول: اتجاه التركيز في تعريفه على تعيين المخاطب للطلب:

الذي  تعيين  بع�س في  بع�صها عن  تعاريف عدة، تختلف  التجاه  ويندرج تحت هذا 

ُيوجه الخطاب اإليه، وهي ما يلي: 

بعينه،  ال  المكلفين  اأحد  اإلى  الخطاب  فيه  ُيوجه  الذي  هو  الكفائي  »الواجب 

 
)1(

المنطبق على كل واحد منهم وي�شقط بفعل بع�س عن الباقي«.

ووا�صح اأن هذا التعريف يجعل المخاطب اأحد المكلفين غير المعين. 

»الواجب الكفائي هو الذي ُيوجه فيه الخطاب اإلى اآحاد المكلفين، لكن ال على 

وجه االإطالق؛ بل بتقييد الخطاب )المتوجه اإلى كل اأحد( ب�شورة عدم �شبق الغير 

بالفعل المخاطب به«. 

يرى القائل بهذ التعريف اأنه في الواجب الكفائي ينحل الخطاب اإلى خطابات متعددة 

ح�صب تعدد اأفراد المكلفين، كل خطاب مقيد بعدم �صبق الغير بفعل متعلق الخطاب. 

والتعريف يجعل المخاطب اآحاد المكلفين مع قيد.

)2(

»اأن الخطاب الكفائي خطاب عينّي متعلق بكل واحد، م�شروط بعدم قيام الغير به«.

 وهذا التعريف مثل التعريف الذي �شبقه:

ما ذكره اإبن عابدين، وهو هذا التعريف: »فر�س الكفاية{ ُهَو الَِّذي} يجب على جملة 

)1( محا�صرات في اأ�صول الفقه، تقرير بحث الخوئي، للفيا�س 2: 203.

)2( م�صتند ال�صيعة، للمحقق النراقي 3:84 - 85
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)1(

المكلفين كفاية، بمعنى اأنه لو قام به بع�شهم كفى عن الباقين، واإال اأثموا كلهم«.

وهذا التعريف ك�صابقه.

»الواجب الكفائي هو الذي توجه فيه الخطاب اإلى النوع، ولمكان انطباق النوع 

على االآحاد يكون كل فرد من اأفراد المكلفين مخاطبا بذلك الخطاب الواحد، فلو 

 
)2(

اأ�شغل اأحد المكلفين �شفحة الوجود بالفعل �شقط الخطاب عن الباقي«.

وهذا التعريف يجعل المخاطب هو النوع.

الثاني: اتجاه التركيز في تعريفه على تعيين المق�صود من الطلب:

وهذا التجاه يركز على اأن الأ�صل المق�صود من الطلب هو الفعل ل الفاعل، ويندرج 

تحت هذا التجاه تعريفان: 

اأنه ال  للفعل، �شرورة  بالتبع  اإال  اإلى فاعله  الذي ال ينظر  الكفائي هو  »الواجب 

اأن فر�س العين منظور بالذات   والقائل بهذا التعريف يرى 
(3(

يح�شل بدون فاعل.

اإلى فاعله حيث ق�شد ح�شوله من كل عين اأو من عين مخ�شو�شة كالنبي P فيما 

  
)4(

فر�س عليه دون اأمته«.

وهذا التعريف يعتبر للفاعل �صاأنا تبعيا. 

 
)5(

»اإن الواجب الكفائي مق�شود ح�شوله من غير نظر بالذات اإلى فاعله«.

وهذ التعريف �صبيه التعريف ال�صابق.

 »الواجب الكفائي هو الذي يراد منه نف�س الوجود في الخارج ولو ح�شل من غير 

)1( حا�صية رد المحتار، ابن عابدين،1: 379

)2(  فوائد الأ�صول، الكاظمي، 3: 436. 

)3( حوا�صي ال�صرواني، ال�صرواني والعبادي،9:213

)4( حوا�صي ال�صرواني، ال�صرواني والعبادي،9:213

)5( حا�صية رد المحتار، ابن عابدين،1: 580
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)1(

مكلف«

اعتبارًا  ّما  لطريق  يعطي  اأن  دون  من  الواجب،  ح�صول  على  يركز  التعريف  وهذا 

ودخالة.

الثالث: اتجاه التركيز في تعريفه على تعيين مقدار تعلق الطلب بالعمل:

وهناك تعريف يت�صم بهذا الطابع وهو ما يلي: 

»هو الذي كان المطلوب فيه اإ�شغال اأحد المكلفين �شفحة الوجود بفعل ال يقبل 

  
)2(

التكرر اأو اإذا كان قابال للتكرر، ال يكون وجوده الثاني متعلق الطلب«.

وهذا التعريف فيه التركيز على كون الفعل غير قابل للتكرر. 

وقد ذكر ال�صهيد الثاني تعريفا للواجب الكفائي يندرج تعريفه تحت التجاه الأول؛ 

اأي: الذي يركز على عن�صر تعيين المخاطب للطلب وتمييز الواجب الكفائي عن العيني 

من هذه الزاوية، يقول: 

من  وقوعه  يقت�شي  وجه  على  ابتداء  به  الكل  الكفائي مخاطبة  الفر�س  »معنى 

اأيهم كان، و�شقوطه بقيام من فيه الكفاية، فمتى تلب�س به يمكنه القيام به �شقط عن 

(3(
غيره �شقوطا مراعى باإكماله ومتى لم يتفق ذلك اأثم الجميع في التاأخر عنه

ويقول في مو�صع اآخر: 

به  فاإذا قام  النا�س،  اأن الخطاب به عام على جميع  الكفاية  الوجوب على  »معنى 

من يح�شل الكفاية... �شقط عن الباقين، �شقوطا مراعى با�شتمرار القائم به اإلى اأن 

)4(

يح�شل الغر�س المطلوب منه �شرعا«. 

)1( اأنظر: جواهر الكالم، الجواهري 1: 203.

)2(  فوائد الأ�صول، الكاظمي، 3: 436. 

)3(  �صرح اللمعة،  ال�صهيد الثاني، 1:443 

)4( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 3: 8.
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المندرجة  التعاريف  �صائر  لم يذكره  اإ�صافي  قيد  تعريفه  يوجد في  وكما هو معلوم 

تحت هذا التجاه، وهو قيد كون �صقوطه مراعى با�صتمرار القائم به اإلى مرحلة يكتمل 

بعمله الواجب الكفائي.

امتيازات الواجب الكفائي عن الواجب العيني

المتياز الأول: كونه ذا حجم وعدد اأكثر بالن�صبة اإلى الواجب العيني:

 باأن فرو�س 
)1(

لم يذكر الفقهاء عددا خا�صا للواجبات الكفائية؛ غير اأنهم �صرحوا 

 
)2(

الكفايات كثيرة، بل قال الوحيد البهبهاني: »الواجبات الكفائية في غاية الكثرة«.

)3(

غير اأن الم�صكلة هي خفاء اأكثر فرو�س الكفايات، كما �صرح به بع�س اأهل ال�صنة.

الكفايات  »وفرو�س  يقول:  ذلك،  غير  خا�س  راأى  له  فلي�س  الثاني  ال�صهيد  اأما 

)4(

كثيرة«

المتياز الثاني: احتوائه للمنافع اأكبر من ت�صمنه للماآثم:

اأما احتوائه لمختلف المنافع والم�صالح فهو معلوم – و�صنحدث عن ذلك -، واأما كون 

م�صتوى �صببيته للتاأثيم �صعيفا وقليال وغير وا�صع، فهو مما يت�صح بما قاله ال�صهيد الثاني: 

جميع  به  البع�س  بقيام  ي�شان  الأنه  العين،  فر�س  من  اأف�شل  الكفاية  »فر�س 

المكلفين عن اإثمهم المترتب على تركهم له، بخالف فر�س العين فاإنما ي�شان به 

 
)5(

عن االثم القائم به فقط«.

)1( كالعالمة)تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، 9:8 -.9( وفخر المحققين )ي�صاح الفوائد، 2:624.( والمحقق ال�صبزواري)كفاية 

الأحكام، المحقق ال�صبزواري، 1: 366( و البكري الدمياطي)اإعانة الطالبين،4:206(

)2( الر�صائل الفقهية، الوحيد البهبهاني:27.

)3( اإعانة الطالبين، البكري الدمياطي، 4:206

)4( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 3: 8.

)5( منية المريد، ال�صهيد الثاني: 381
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و�شبيه الكالم لمحيى الدين النووي، يقول:

اأ�شقط  اإنه  حيث  من  العين  بفر�س  القائم  على  مزية  الكفاية  بفر�س  »للقائم   

الحرج عن نف�شه وعن الم�شلمين، وقد قال اإمام الحرمين في كتابه الغياثي: الذي 

اأراه اأن القيام بفر�س الكفاية اأف�شل من فر�س العين، الأنه لو ترك المتعين، اخت�س 

هو باالثم، ولو فعله، اخت�س ب�شقوط الفر�س، وفر�س الكفاية لو تركه، اأثم الجميع، 

وفر�س الكفاية لو فعله، �شقط الحرج عن الجميع، وفاعله �شاع في �شيانة االأمة عن 

الماأثم، وال ي�شك في رجحان من حل محل الم�شلمين اأجمعين في القيام بمهم من 

)2(

 وقال في المجموع مثله.
)1(

مهمات الدين«.

المتياز الثالث: قابليته لالنقالب اإلى الواجب العيني ولي�س عك�صه �صادقا:

وقابلية  مرونة  وت�صمين  تاأمين  عاتقها  على  تحمل  الكفائي  للواجب  اأحكام  هناك 

الثاني:  ال�صهيد  العيني؛ يقول  الواجب  اإلى  اأ�صا�صه  الكفائي ينقلب على  للواجب  خا�صة 

اإل باأ�صباب ثالثة: اأحدها: تعيين  كون ال�صخ�س المعين ل يجب عليه القيام به حتما، 

المام له،..... فاإن المام قد يرى في نهو�صه معهم م�صلحة من جهة اخرى، كجودة 

راأيه، وح�صن تدبيره، واأ�صباه ذلك. وثانيها: ق�صور القائمين عن فر�س الكفاية، بحيث 

القائمين  ق�صور  من  يلزم  فال  وال  عينا،  ذلك  اي�صا  عليه  فيجب  قيامه،  على  يتوقف 

الوجوب على من لم يقم عينا، لجواز تعدده، بحيث لما علموا بق�صور القائمين نه�صوا 

مع زيادتهم عن الكفاية، فيجب القيام عليهم كفاية اأي�صا. وثالثها: تعيينه... على نف�صه 

بنذر و�صبهه بحيث ينعقد النذر، فيجب عليه القيام عينا، واإن ا�صتغني عنه، لنه راجح 

)3(

في الجملة. 

)1( رو�صة الطالبين، محيى الدين النووي، 7: 427.

)2( المجموع، محيى الدين النووي، 1: 27.

)3( ال�صهيد الثاني ج م�صالك الأفهام، 3:10.



(81

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ويمكن ذكر االأحكام بال�شورة التالية:

 
)1(

االأول: في �صورة عدم وجود من به الكفاية ينقلب الكفائي اإلى العيني.

الثاني: في �صورة ما اإذا لم يقم النا�س بالواجب الكفائي، فانه حينئذ ي�صير الواجب 

.
)2(

الكفائي عينيا

 وهذا الثالث محل 
)3(

الثالث: في �صورة ال�صروع في الكفائي، فانه يتعين بال�صروع.

خالف بين العلماء، حيث ن�صاهد الأقوال التالية:

القول االأول: لمحي الدين النووي يقول: »ال يتعين الن ال�شروع ال يغير الم�شروع 

.
)4(

فيه عندنا اال في الحج والعمرة«

الواجب  بمقدمات  البع�س  تلب�س  »اإذا  يقول:  الجواهر  ل�صاحب  الثاني:  القول 

 
)5(

الكفائي ال ي�شقط عن الباقين، واإن كان من تلب�س بها على قدر الكفاية«

ولوقبلنا المعتقد الثاني )اأي: عدم التعّين( فهو يت�صمن قوة ت�صمينية اأكثر للحفاظ 

على الواجب الكفائي، كما هو معلوم.

الرابع: في �صورة تعيين الإمام �صخ�صًا للقيام به، كما قال ال�صهيد الثاني.

 الدور الذي يلعبه الواجب الكفائي

قبال المسؤولية  االجتماعية

 هناك اإمكانيات متوفرة في الواجب العيني تجعله قادرا على اإيجاد وتعميق وتو�صعة 

الم�صوؤولية الجتماعية، وفي هذا العر�س نذكر البحث على الترتيب التالي:

)1( كتاب الجارة، الأول، الخوئي: 496

)2( جواهر الكالم، الجواهري 21:404

)3(  اإي�صاح الفوائد، فخر المحققين، 1: 239،  ال�صرح الكبير، اأبو البركات،4: 126

)4( المجموع، محيى الدين النووي، 1: 27.

)5( جواهر الكالم، محمد ح�صن الجواهري، 40: 39.
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الواجب  في  كمن  ما  وعنا�صرها  تعريفها  الجتماعية؛  الم�صوؤولية  من  المق�صود 

التاأثير على الم�صوؤولية الجتماعية الم�صوؤولية الجتماعية؛  الكفائي من العنا�صر ذات 

تعريفها وعنا�صرها:

اأوًل: تعريفها:

 قد عرفت الم�صوؤولية الجتماعية بتعريفات ن�صير اإلى البع�س منها:

اللتزام الم�صتمر من قبل الموؤ�ص�صة بالت�صرف اأخالقيًا والم�صاهمة في تحقيق التنمية 

في المجتمع، والعمل على تح�صين نوعية الظروف المعي�صية للقوى العاملة وعائالتهم، 

والمجتمع المحلي والمجتمع ككل«. 

التنمية  في  بالم�صاهمة  الموؤ�ص�صات  اأ�صحاب  التزام  هي  الجتماعية  الم�صوؤولية 

الم�صتدامة من خالل تح�صين اأو�صاع الموظفين وعائالتهم والمجتمع المحيط اجتماعيًا 

و�صحيًا وعلميًا.

خدمة  �صبيل  في  الموؤ�ص�صات  تمار�صها  التي  الأن�صطة  هي  الجتماعية  الم�صوؤولية 

المجتمع.

م�صاهمة من�صاآت القطاع الخا�س في تحقيق رفاهية حياة موظفيها، وتحقيق اأهداف 

دينية  بدوافع  بم�صوؤولية  الت�صرف  مع  به،  تعمل  الذي  للمجتمع  الم�صتدامة  التنمية 

واأخالقية، ولتعزيز مكانتها التناف�صية في مجال ن�صاطها. 

بها،  اهتمام  من  عليه  ينطوي  وما  الجماعة  تجاه  للفرد  والفعلي  الذاتي  اللتزام 

بحاجات  الإح�صا�س  مع  ما،  عمل  انجاز  في  معها  والم�صاركة  م�صاكلها،  فهم  ومحاولة 

الجماعة والجماعات الأخرى التي ينتمي اإليها.

في  الجتماعية  الم�صوؤولية  بع�صها حول  وردت  التعريفات  فان هذه  معلوم  هو  وكما 

مطلق الموؤ�ص�صات، وبع�صها حول الم�صوؤولية الجتماعية في مجال خا�س؛ مثل المن�صاآت 
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في القطاع الخا�س، وبع�صها الآخر حول الم�صوؤولية الجتماعية لالأفراد.   

ثانيًا: عنا�صرها:

تتوفر في الم�شوؤولية االجتماعية عنا�شر، واأهمها:

عنصر الشمولية: 

اإن الم�صوؤولية الجتماعية ت�صتوعب فكرتها الأفراد والموؤ�ص�صات، كما اأن الم�صوؤولية 

لجميع  الموؤ�ص�صات  جميع  ت�صتوعب  بل  موؤ�ص�صة  دون  بموؤ�ص�صة  تخت�س  ل  الجتماعية 

المعمارية  الجتماعية  الم�صوؤولية  مثل  موارد  طرحت  اأنه  نرى  ولذلك  المجالت، 

لل�صركات  الجتماعية  والم�صوؤولية  الإعالمية  للموؤ�ص�صة  الجتماعية  والم�صوؤولية 

والم�صوؤولية  الطبية  للمراكز  الجتماعية  والم�صوؤولية  للبنوك  الجتماعية  والم�صوؤولية 

الجتماعية للمطاعم و....

عنصر الذاتية:

اأن الم�صوؤولية الجتماعية تعّد ظاهرة اجتماعية تلقي بظاللها على ق�صايا  �صحيح 

عملية  هي  منها  الظاهرة  هذه  وتتغذى  تنطلق  التي  الأ�صلية  النواة  اأن  غير  المجتمع، 

»تكوين ذاتي قائم على ال�شمير«، فلول هذه العملية لما وجدت هذه الظاهرة. 

قد  اإلى حد  بالغة  الجتماعية  الم�صوؤولية  تحقق  في  ال�شعور«  »هذا  واأهمية  ومكانة   

عّرف الم�صوؤولية الجتماعية بع�س علماء علم الجتماع: باأنها »ال�شعور الواعي والمدرك 

»�شرب  باأنها  الآخر:  البع�س  كما عرفها  تجاه جماعته ومجتمعه«،  الفرد  اللتزامات 

من �شروب الوعي االجتماعي الذي يج�شده الفرد في تفكيره و�شلوكه وعالقاته مع 

االآخرين«.
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عنصر التركيز علی التوجه نحو المجتمع:

وهذا العن�شر يتمتع باأبعاد كما يلي: 

البعد الأول: التوحد مع الجماعة والتفاعل معها:

اإن فكرة الم�صوؤولية الجتماعية – كما يبدو من اإ�صمها وكذلك من المباحث العلمية 

اإلى  الموؤ�ص�صة  اأو  ال�صخ�س  ارتقاء  هو  المطلوب  باأن  توحي  فل�صفتها-  حول  المطروحة 

طموحاتها  اأن  يح�س  بحيث  الجماعة،  مع  له  م�صيرية  وحدة  بوجود  ال�صعور  م�صتوى 

طموحاته واأهدافها اأهدافه وفوزها فوزه واأمنها اأمنه، كما توحي باأن ي�صبح ال�صخ�س اأو 

الموؤ�ص�صة بحيث ينطلق من دوافع ثقافية واأخالقية اإلى التعاون الفاعل والتفاعل الجاد 

مع الجماعة والم�صايرة لها.

البعد الثاني: محاولة تحقيق م�صالح ومطالبات المجتمع:

والأفراد  الموؤ�ص�صات  تهتم  منطلقًا  تعد  معروف-  هو  كما   - الجتماعية  الم�صوؤولية 

منه بم�صالح المجتمع. ولتبيين عمق تمتعها بهذا البعد، ن�صير اإلى اأحد اأنواع الم�صوؤولية 

الفردية  الرغبات  في  التحكم  لعملية  الأر�صية  تمهد  كيف  اأنها  نرى  لكي  الجتماعية 

نظرية  اإن  فنقول:  الإعالم،  مجال  في  الجتماعية  الم�صوؤولية  وهو  المجتمع،  ل�صالح 

الم�صوؤولية الجتماعية احتلت مكانة مرموقة في المباحث المتعلقة بالمجال الإعالمي، 

بحيث طرحت ول تزال تطرح في هذا المجال كنظرية بديلة جدية لنظرية الحرية.

وقد تعر�صت نظرية الحرية لمالحظات ومناق�صات عدة، اأهمها اأنها ف�صحت المجال 

ل�صوء ال�صتخدام المفرط لمفهوم الحرية من قبل الإعالميين، فنزعوا اإلى ممار�صات 

تنطلق اإلى التحرر من اأي قيمة اأخالقية اجتماعية، والتبني لتوجهات ت�صلط الرغبات 

الفردية على ح�صـاب م�صالح المجتمع.
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العملية  »ممار�شة  �صرورة  فكرة  تعطي  فهي  الجتماعية  الم�صوؤولية  نظرية  واأما 

توحي  ذلك  من  وانطالقًا  االجتماعية«  الم�شوؤولية  على  قائمة  بحرية  االإعالمية 

ب�صرورة �صّن قواعد وقوانين تجعل الراأي العام رقيبا على اآداب المهنة من جهة، وت�صع 

معايير مهنية لالإعالم مثل ال�صدق والمو�صوعية والتوازن والدقة وعدم اللعب بالقيم 

والأخالق من جهة اأخرى. 

 فالم�صوؤولية الجتماعية توجد اإطارًا يجعل الإعالم يبتعد عن ن�صر وعر�س ما ي�صاعد 

على الجريمة اأو العنف اأو ما له التاأثير ال�صلبي على الأقليات، كما يجنب الإعالم التدخل 

في حياة الأفراد الخا�صة.

ا على   ولي�صت للم�صوؤولية الجتماعية تاأثيراتها فقط على المجال الإعالمي، بل اأي�صً

المجالت الأخرى، وما قلناه مجرد مثال للتنبيه اإلى دور الم�صوؤولية الجتماعية. 

 البعد الثالث: التغطية الديناميكية المتطورة للق�صايا الجتماعية:

ان الم�صوؤولية الجتماعية ظاهرة اجتماعية لها قابلية في اأن تتو�صع دائرتها وتتعمق 

اأدوارها، ولي�س ذلك اإل لأنها في الواقع عبارة عن عمل ونتاج اجتماعي يتمكن من اأن 

يلقي رويدًا رويدًا بظالله على الق�صايا الجتماعية، وعليه فان الم�صوؤولية الجتماعية، 

واإن كانت ل تملك - ب�صورة عامة-  قوة اإلزامية قانونية، غير اأنها مع ذلك لي�صت ذات 

ب�صكل  ت�صتبطن عنا�صر ديناميكية وواقعية تجعلها قابلة لأن تتطور  طبيعة جامدة، بل 

م�صتمر.

ما في الواجب الكفائي من العنا�صر ذات التاأثير على الم�صوؤولية الجتماعية:

يتوفر في الواجب الكفائي عنا�صر يوؤثر عبرها على الم�صوؤولية الجتماعية، وهي ما 

يلي:
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العن�صر الأول: اإيجاد الإح�صا�س بالتكليف: 

ان اأول اأداء يقوم به الواجب الكفائي هو اإيجاد الإح�صا�س بالم�صوؤولية في المكلف، 

ويبلغ هذا الإح�صا�س درجة يح�س المكلف بكونه اآثمًا لو تخلى عن الذي كلفه اهلل �صبحانه 

به كواجب �صرعي كفائي فيما لم يقم غيره به. وهذا الأداء القوي للواجب الكفائي يرجع 

»بمقولة  الجتماعية  الم�صوؤولية  مقولة«اإح�صا�س  تربط  الكفائي  الواجب  فكرة  اأن  اإلى 

»م�شوؤولية االإن�شان اأمام اهلل �شبحانه«.  وعليه فلو كانت الم�صوؤولية الجتماعية تتعط�س 

المتكفل لإيجاده  الكفائي هو  الواجب  الإن�صان، فان  الإح�صا�س في داخل  اإلى مثل هذا 

ب�صورة فاعلة وقوية،

العن�صر الثاني: ال�صمولية:

تعابير  وللفقهاء  المكلفين.  جميع  الكفائي  الواجب  ي�صمل   - معلوم  هو  كما   - اإنه 

مختلفة في ذلك مثل:

عمومية الخطاب على الجميع؛ يقول ال�صهيد الثاني: »اّن الخطاب به عام على جميع 

)1(

النا�س« 

)2(

عمومية الوجوب للجميع؛ يقول النووي: »ويعم وجوبه جميع المخاطبين به« 

تعلق الخطاب بالجملة على حد واحد: يقول �صاحب الجواهر: »اّن مقت�شى الوجوب 

 وقال اأي�صا: »تعلق الواجب 
)3(

الكفائي تعلق خطابه بجملة المكلفين على حد واحد«

)4(

الكفائي بالجميع من حيث الخطاب«

اأحد  هي  التي  ال�صمولية  عن�صر  تقوي  للجميع  ال�صمولية  هذه  فان  معلوم،  هو  وكما 

)1( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني،3:8.

)2( المجموع، محيى الدين النووي، 1: 27.

)3( جواهر الكالم،4:34.

)4( جواهر الكالم، 21:361.
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العنا�صر المقومة للم�صوؤولية الجتماعية.

وعمق هذه ال�صمولية يبلغ حدًا يتوجه التكليف في الواجب الكفائي اإلى غير القادرين 

عبر  ال�صرع  يريد  ل  واجب  الكفائي  الواجب  اأن  من  انطالقًا  وذلك  اأي�صًا.  العمل  على 

ت�صريعه اإل تحققه من اأي �صخ�س كان، فالكل مكلفون به حتى غير القادرين على التيان 

به.  وتو�صيحه: اأن هناك �صمولية في الخطاب الحا�صل في الواجب الكفائي بحيث تغطي 

التي  الم�صلحة  اأن  اأي�صًا، وذلك من جهة  الكفائي  بالواجب  العمل  القادرين على  غير 

تكمن وراء الواجب ل بد من اأن تتحقق على اأي حال؛ وعليه فهو لي�س مما يركز فيه على 

عن�صر »القدرة المبا�شرة على االتيان به«، نظير ما في الواجب العيني )من كون كل 

التركيز  له عليه(. ومعنى عدم  القدرة  الذي لزمه هو وجود  الأمر  به،  �صخ�س مكلفًا 

فيه على عن�صر القدرة هو اأنه ل بد على الإ�صخا�س الذين لي�صت لهم القدرة المبا�صرة 

عليه من اأن ل يتجنبوا ول يعزلوا اأنف�صهم، بل يلعبوا دورهم في تحقيق الواجب، فيما اإذا 

لم يقم القادرون عليه به، باأن يهيئوا الأر�صية لتحقيقه من خالل حّث القادرين عليه 

بالتيان به. يقول ال�صاطبي: 

القيام بذلك  التجوز، الأن  انه واجب علي الجميع علي وجه من  اأن يقال  »ي�شح 

الفر�س قيام بم�شلحة عامة، فهم مطالبون ب�شدها على الجملة فبع�شهم هو قادر 

عليها مبا�شرة وذلك من كان اأهال لها، والباقون وان لم يقدروا عليها قادرون علي 

)1(

اإقامة القادرين«

العن�صر الثالث: قابلية التغطية لأنواع الم�صلحة: 

 في الواجب الكفائي توجد قوة ا�صتنها�صية اإزاء مختلف الطاقات، وقوة توزيعية لها، 

ب�صكل يحقق اأنواع الم�صالح. 

)1( الموافقات1: 178- 179.



(88

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

 وتو�صيحه اأّن من خ�صائ�س الواجب الكفائي قابليته لأن يلعب دورين اإيجابيين اإزاء 

الطاقات والقدرات والمهارات المتوفرة في اأفراد المجتمع:

اأواًل: اأن يعمل على ا�صتنها�صها في �صبيل تحقيق الم�صالح التي يرمي اإليها.

اأنواع الم�صالح. واإنما يح�صل هذا  ثانياً: اأن يعمل على توزيع هذه المجموعة على 

الدور بلحاظ اأن كل واجب عندما ا�صتغل به فرد اأو اأفراد فيهم كفاية لتحقيق ذلك 

الواجب، يف�صح المجال ب�صورة طبيعية ل�صالح الواجبات الأخرى لكي ي�صتغل بها 

المجموعات الأخرى؛ وبتعبير اآخر اأن عن�صر »الكفاية« ل ي�صمح اأن تتركز جميع 

على  وتتوزع  ت�صرف  تجعلها  بل  خا�صة،  واجبات  على  واحد  زمن  في  الطاقات 

مختلف الواجبات والتي تحمل كل منها نوعًا خا�صًا اأو جهة خا�صة من الم�صالح 

الجتماعية.

اأنه كيف تحمل على عاتقها مهمة  يتبين  التالية  الكفائية  الواجبات  اإلى  وباللتفات 

تاأمين الم�صالح: 

  
)1(

»اإن القيام بما كان من الم�شالح العامة واجب كفائي«

  
)2(

»يجب على الكفاية ما به يتحقق نظام النوع«

 
)3(

»ما به قوام المعاي�س واجب كفائي«

 
)4(

»ما يتعلق بم�شالح المعاي�س وانتظام اأمور النا�س واجب كفائي«

العن�صر الرابع: المرونة: 

 والمق�صود منها وجود مرونة في الواجبات الكفائية تعطيها القدرة على تغطية اأنواع 

)1( تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي،2: 196.

)2( جامع المقا�صد، المحقق الكركي،4:6.

)3( رو�صة الطالبين، النووي،7:423.

)4( رو�صة الطالبين، النووي،7:423.
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الحركات والتجاهات اأو الموؤ�ص�صات الرامية اإلى تربية وتنمية واإ�صالح المجتمع اأو دفع 

جميع اأنواع  ال�صررعنه.

ونذكر فيما يلي نماذج من الواجبات الكفائية التي عر�صها ال�صهيد الثاني وغيره من 

الفقهاء اإثباتًا لما قلنا من وجود مرونة في هذه الواجبات ت�صتهدف تحقيق مهمة تقديم 

اأنواع الخدمات اإلى المجتمع:  

 - 
)1(

�صيانة المال الم�صرف على التلف واجب كفائي

- 
)2(

اإزالة فاقة المحتاحين واجب كفائي

 - 
)3(

موؤونة العاجزين عن التك�صب واجب على الم�صلمين من اأموالهم كفاية

 - 
)4(

اإغاثة الم�صتغيثين في النائبات من فرو�س الكفايات

- 
)5(

تاأمين ما ي�صطر اإليه الأطفال واجب كفائي

- 
)6(

اإطعام الجائعين واجب كفائي

- 
)7(

 ك�صوة المحتاجين واجب كفائي

- 
)8(

يجب على الكفاية ما يدفع به حاجة الم�صطر

- 
)9(

تح�صين الحقوق واجب كفائي

 - 
)10(

حفظ الأبدان واجب كفائي

)1( راجع: م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 6: 266 

)2( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني،3:9.

)3( راجع: م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 6: 266.

)4( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 3:9.

)5( راجع: م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني، 6: 266.

)6( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني،3:9.

)7( م�صالك الأفهام، ال�صهيد الثاني،3:9.

)8( جامع المقا�صد، المحقق الكركي،4:6.

)9( اأحكام القراآن، ابن العربي، 2:603

)10( ك�صف الظنون، حاجي خليفة، 1:24.
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 - 
)1(

يجب على الكفاية ما به يتحقق نظام النوع

 - 
)2(

ما به قوام المعاي�س واجب كفائي

 - 
)3(

ما يتعلق بم�صالح المعاي�س وانتظام اأمور النا�س واجب كفائي

يجوز اأخذ الأجرة على الواجبات الكفائية التي وجوبها من جهة احتياج النا�س  - 

 
)4(

ورفع الحاجة عنهم 

 - 
)5(

ال�صناعات المهمة التي بها قوام المعا�س من فرو�س الكفاية

 - 
)6(

كل علم ل ي�صتغنى عنه في قوام اأمر الدنيا واجب كفائي

 - 
)7(

دفع ال�صرر عن الم�صلمين واجب كفائي

 - 
)8(

اإعانة المحتاج من الواجبات الكفائية

العن�صر الخام�س: امتالكه ديناميكية فاعلة لتحقيق الن�صجام الجتماعي:

اإن فرو�س الكفايات ت�صتبطن ان�صجامًا اجتماعيًا ذات اأبعاد ثالثة: 

الن�صجام المتمثل بالهتمام الم�صترك الحا�صل من وجود و�صعية خا�صة ظاهرة  اأ- 

اأمام المجتمع: 

 والمق�صود اأن كون المجتمع المكلف بالواجب الكفائي مواجهًا لو�صعية خا�صة، اأي: 

تلك الو�صعية التي تم بلحاظها ت�صريع الوجوب، يعد نف�صه ان�صجاماً اجتماعيًا.

الن�صجام الحا�صل من توافق المجتمع على موقف خا�س:  ب- 

)1( جامع المقا�صد، المحقق الكركي،4:6.

)2( رو�صة الطالبين، النووي،7:423.

)3( رو�صة الطالبين، النووي،7:423.

)4( حا�صية مجمع الفائدة والبرهان، الوحيد البهبهاني: 509.

)5(  رو�صة الطالبين، النووي، 7: 425، اإي�صاح الفوائد،فخر المحققين،1:350

)6( ك�صف الظنون، حاجي خليفة، 1:24.

)7( تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، 9:8 -.9

)8( الحدائق النا�صرة، المحقق البحراني، 21:400.
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والمق�صود اأن اتفاق النا�س على اختيار عمل خا�س اإزاء تلك الو�صعية )والذي هو 

عبارة عن عملهم بالتكليف( ي�صكل ان�صجامًا اجتماعيًا من نوع ما.   

الن�صجام المتمثل في نفي الهرج والمرج:  ج- 

 والمق�صود اأن اتفاق المجتمع على اأن ل يكون لموقفهم العملي اإزاء تلك الو�صعية 

اأن الواجب  اإنما يح�صل ب�صبب  اأي هرج ومرج، يعد ان�صجامًا اجتماعيًا؛ وهذا التفاق 

اأنه لو قام اأحدهم بالفعل، لكفى عن الأخرين، وهذا بذاته ينفي الهرج  الكفائي يعني 

والمرج.
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يرمي هذا البحث الى تظهير روؤية مجملة تدور مدار ال�صيرة الدينية للفقيه العارف 

ال�صيخ زين الدين بن علي الجبعي العاملي المعروف بـ»ال�صهيد الثاني)911ه-965ه(«. 

كان لنا اأن نعتني على الخ�صو�س بما مّيز  تلك  ال�صيرة من اختبارات علمية وروحانية، 

وجدنا اأن ن�صعها تحت عنوان محوري هو »واحدية العالم/ -العارف في تجربة ال�شهيد 

الثاني الدينية«.

 قد يثير العنوان الكثير من  الت�صاوؤل عما يق�صد به. وربما ي�صت�صير الإ�صكال لدى 

ِلف ما تقّرر عنه في ميراث الحوزات العلمية. والداعي الى ذلك جائز  على غالب 
َ
من اأ

الظن.فاإن  مرجعية كبرى كالجبعي العاملي، نه�صت مجاهداتها العلمية والعملية على 

ُع �صاحبها في العادة ل�صرائطها  الم�صلمات، كيف لها اأن ُترى من خالل التجربة التي ُتْخ�صِ

وقوانينها التاريخية، وتجعله قيد المراوحة بين ال�صك واليقين؟

يماثل  ما  على  اأي  النحو،  هذا  على  يبدو  لي�س  الثاني،  ال�صهيد  عند  الحال  واقع 

واجهه  الذي  الأمر  الوجودي.  القلق  دائرة  الديني من  الإيمان  الى  الإنتقال  تجريبيات 

فال�صفة ومفكرون انحكمت اختباراتهم الفكرية والمعنوية في ما عّرفته الفل�صفة الحديثة 

بالتجربة،  اليقينّيات  فيه  اّتحدت  ديني  اختبار  باإزاء  كّنا  ولّما  المنهجي«.  بـ»ال�شك 

والم�صّلمات الإيمانية بح�صور الّذات في التاريخ فقد وجدنا اأن ندرج �صيرة ال�صيخ  في ما 

ن�صميه »منطقة االإعتدال المعرفي«. وهي المنطقة التي توؤول فيها ثنائيات، مثل العقل 

و النقل، والبرهان والعرفان، وال�صهادة والغيب، الى مقام الجمع والوحدة. 

)*( باحث في الفكر الإ�صالمي واللهيات ورئي�س مركز دلتا لالأبحاث المعّمقة - لبنان

اأ. محمود حيدر )*(   

واحدية العالم-العارف
بناءات  التجربة الدينية عند الشهيد الثاني
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ر لل�صهيد الثاني اأن ينعطف نحو طور جديد  اإذ من هذه المنطقة المعرفية �صوف يقدَّ

�صيتعر�س  الذي  العرفاني«  بـ»الحادث  ن�صفه  ما  هو  الطور  وهذا  الدينية.  تجربته  في 

له، وي�صبح بالن�صبة اإليه اأدنى الى ولدة جديدة. وهذا »الحادث« هو غالبا« ما يعر�س 

على ال�صالك من غير تقدير م�صبق منه. وَمَثل ال�صيخ في �صاأنه واآثاره، ،َمَثُل كثيرين من  

الحكماء والعرفاء والعلماء مّمن ذكرت اأحوالهم في تاريخ الأديان على الإجمال. فاإذا 

بلغ ال�صيخ زين الدين الأربعين - كما ي�صّرح - لحت له اإ�صارات باأن يم�صي في اأ�صفار 

العقل والقلب. وفي ذكره للحادثة اأن الفا�صلة كانت في بعلبك حيث اأقام هناك للتدري�س 

في المدر�صة النورية. وفيها على- ما يبدو من ت�صريحه-، �صتظهر تجربته الدينية على 

ن�صاأتها الثانية. حيث �صين�صرف الى الإن�صغال في التعّرف الى  الحق و�صفاته واآثاره، 

وفي معرفة ال�صراط الم�صتقيم ودرجات ال�صعود الى اهلل وكيفية ال�صلوك اإليه، وكذلك 

في معرفة  المبداأ و المعاد واليوم الآخر واأحوال الوا�صلين الى محل القرب. عن ذلك 

المنعطف الروحاني يقول اإنه: »اختارالمدر�شة النورية لم�شالح وجدها، ولظهور اأمر 

اهلل تعالى بها على الخ�شو�س. وفيها اتفق له من ف�شل اهلل، في مدة اقامته بالبلد 

عنه  يق�شر  ما  الخفية  والِحَكم  الربانية  واالأ�شرار  االإلهية  االألطاف  من  المذكور 

.
)1(

البيان، ويعجز عن تحريره البنان،ويكل عن تقريره الل�شان«

عند نقطة المنعطف هذه، �صتاأخذ الإختبارات العرفانية �صيرتها الفعلية في الم�صلك 

الديني لل�صهيد الثاني. رب اأحٍد ل يجد في م�صلكه ما يماثل الماألوف من �ِصَيِر و تجارب 

طائفة وا�صعة من اأعالم الت�صّوف والعرفان الإ�صالمي، اأمثال الح�صن الب�صري، وابن 

�صدرا،  ومال  الرومي،  الدين  وجالل  والجنيد  والب�صطامي،  الفار�س،  وابن  عربي، 

و�صواهم. غير اأن معاينة اجمالية لالأ�صفار العلمية والعملية التي انجزها ال�صهيد الثاني، 

�صوف تك�صف عما ق�صدناه من الواحدية التي انتظمت اختباراته الروحية.

)1( راجع »اأ�شرار ال�شالة« لل�صهيد الثاني-تحقيق محمد علي قا�صم-الدار الإ�صالمية 1989-�س24-18
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 .R نحن اإذا«،باإزاء  منهج اإيماني خا�س م�صتلهم من الوحي و بيانات اأهل الع�صمة

قوام هذا المنهج ربٌط ل انف�صام له بين  �صريعٍة موؤّيدٍة بالحقيقة، وحقيقٍة موؤّيدة بال�صريعة. 

المبّينة  الأعمال  باإثبات  ال�صيخ-،اإل  يقول  الحقيقة-كما  ا�صرار  على  الوقوف  يمكن  فال 

ببيان �صاحب ال�صرع )تعالى(. لأن كل منهج و طريقة يخالفان ال�صريعة �صوف ُيف�صيان الى 

.
)1(

ّنة تف�صي الى الإلحاد الإنزياح عن ال�صراط، وان كل حقيقة ل ي�صهد لها الكتاب وال�صُّ

و�صاأنه في هذا، �صاأن كبار الفقهاء  العرفاء الذين ل يجدون اأي ف�صل او تباين بين 

ال�صريعة والحقيقة. فهو مّمن يرون اأن كل �صريعة هي حقيقة من كل وجه، وكل حقيقة 

�صريعة، مع مالحظة التمييز بين كليهما. فال�صريعة نزلت  بوا�صطة الر�صل، واأما الحقيقة 

والزجر،  بالأمر  الواجبات  الى  بال�صريعة  ُي�صار  وربما  وا�صطة.  غير  من  تقريب  فهي 

وبالحقيقة الى المكا�صفات بال�صر. والى اأن ال�صريعة هي وجود الأفعال، والحقيقة �صهود 

لزوم  عبر  يتحّقق  الول  الحق  الى  ال�صير  حا�صل  فاإن  العرفاء،  وبح�صب  بها.  الأحوال 

على  الوقوف  زعم  من  التوحيد،فاإن  اأهل  لإجماع  وطبقا  ال�صريعة.  اأحكام   حدوده.اأي 

اأ�صرار الحقيقة بما يخالف ال�صريعة، فقد طغى وغلبت عليه ال�صاللة والن�صيان.

الحيرة والتعّرف إلی الحق األعلی
لل�صيخ زين الدين للعروة الوثقى بين ال�صريعة وحقائقها اإدراك �صيكون له اأثر بّين في 

اهتداءاته الى المنطقة الو�صطى في رحلة ال�صير وال�صلوك. ول�صوف يمكنه فهمه العميق 

لمقا�صد ال�صريعة من اجراء م�صالحة دقيقة مع العرفان العملي بو�صفه التعبير الأ�صمى 

عن جوهر المنظومة العبادية.

ل معنا بعد المعاينة، اأن تجربة ال�صهيد الثاني الروحية هي  اختبار الحائر  لقد تح�صّ

باهلل ل اختبار القلق في اأمر اهلل. فالحيرة عنده هي دين فيه الحق الأعلى. اإنها الحيرة 

الحافزة على التعّرف و�صعة الفهم واإتيان الحكمة. فلم يكن كذاك الذي يجد نف�صه على 

)1( الم�صدر نف�صه-�س25
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الدوام محمول على المزيد من الإ�صتغراق في عتمة الجهل، و�صيق ال�صدر،اأو العازف 

عن  ا�صتكناه المراتب الالمتناهية للحقيقة الدينية.

في غ�صون الكالم على  اختبارات ال�صهيد الثاني �صوف يتبّين لنا، اأن تحيَُّره المعرفي 

اأنعمه اهلل عليه من علم وعمل. فاإّنه المتاأ�ّصي بحامل  كان تحّير المطمئن، الواثق بما 

الأ�صياء كما هي،  لأرى  تعّلما«  اأي زدني  زدني تحّيرا«.  »رب   Pقوله الوحي في  اأمانة 

ولأتعّرف على ذاتك واأ�صمائك و�صفاتك واأفعالك المقّد�صة.

فاإن  ال�صالك على حقيقة التوحيد هو من عرف نف�صه، و�صافر بالحق الى الحق عبر 

طرق وم�صالك عددها – كما في الحديث القد�صي - بعدد اأنفا�س الخالئق. و�صاأنه اأن 

ي�صل الى معرفة ربه ماّرا بمعرفة نف�صه. وفاقا للماأثور عن اأهل الع�صمة، »من عرف 

نف�شه فقد عرف رّبه«.

 واأما الحيرة  التي و�صمت تجربته في  رحلة التعّرف الى الحق تعالى فهي اأ�صبه بمواج 

المّد والجزر،اأو ما يعرف بال�صطالح القراآني بحركة القب�س والب�صط التي ل م�صتقر 

لها. ذلك اأن الحيرة في معرفة التوحيد باقية ما بقي العبد في عالم الكثرة. ففي هذا 

ل  المتعّرف  ال�صالك  فاإن  ما. وحالئٍذ،  نق�صان  و  ما،  المتعّرف على فقر  يبقى  العالم  

يفا�س عليه من علم اهلل اإّل بقدر �صعته، ومحدوديته. من هنا الآية الكريمة »واعبد رّبك 

حتى ياأتيك اليقين«، من اأجل اأن يربط الحق تعالى على فوؤاد عبده الُموؤمن. وقد نقل 

عن عابد عارف قوله »لو اأن العر�س وما حواه دخل األف األف مّرة في زاوية من زوايا 

�صفره  يم�صي في  العارف  العالم  اأن  الى حقيقة  ي�صير  و ذلك  به«.  اأح�ش�شت  لما  قلبي 

وهو واثق من اأمر ينُق�صه. ويعرف جيدا اأن الذي يبحث عنه لي�س �صيئا معّينا اأو مكانا 

محددا، واأنه ب�صبب من ذلك، ل يمكنه البقاء في نقطة محّددة، بل ان عليه اأن يوا�صل 

�صيره ب�صمٍت وحيرة، وبانِجذاٍب لمتناٍه في رحاب الألوهية الُمطلقة.

على م�صلك الإعتدال الُم�صتلهم من �صيرة اآل البيت النبويR �صوف يبتني ال�صهيد 

الثاني منهجه المعرفي. ولو توّخينا التدقيق لوجدنا اأنه منهج قراآني ا�صتقامت فيه عروة 
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وثقى بين العقل والغيب، و مهّمتها جمع  

ال�صمل بين اأركان ال�صريعة واألطاف الحقيقة، وبين العلم النظري والعرفان العملي، 

اِلُح  يُِّب َواْلَعَمُل ال�شَّ
َعُد اْلَكِلُم الطَّ ُة َجِميًعا اإِلَْيِه يَ�شْ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ تبعا لقوله تعالى {َمن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ

 .
)1(

يَْرَفُعُه}

خا�صّية الواحدية عند ال�صيخ  تكمن في ما اأ�صارت اإليه الآية الكريمة:اأن العلم مرفوع 

بالعمل ال�صالح وُم�صّدد به. وهي خا�صية تعين من يلزم نف�صه بمكارمها،على اإجراء توازن 

العارف  العالم  لكن  الم�صتترة.  حقائقها  بفهم  مو�صول  ال�صريعة  ظاهر  فهم  في  دقيق 

المتوحد في �صخ�صية ال�صهيد الثاني، �صوف يدرك على نحو ل�صية فيه، اأن �صرط العمل 

بمقت�صى المكا�صفة هو اإقامة الوزن بالق�صط، حيث ل ُيخرم فيه حكم �صرعي ول قاعدة 

دينية.

ٌن للِق�صط  في اأعمال ال�صهيد الثاني، الممتّدة �صحابة خم�صة وخم�صين موؤلفا، تظهيٌر بَيّ

والّتنا�ُصب والإعتدال. فلقد حر�س- مثل جمٍع كبير  من اأهل الذكر- على اأن  ي�صتعيذ 

باهلل من فتنة القول، كما ي�صتعيذه من فتنة العمل. وهذا هو ال�صيء الذي اأتاح له تح�صيل 

روؤية َتَقوّية اإيمانية بلغت ذروة اإخال�صها بواحدّية العالم العارف في تجربته الدينية. 

فالواحدّية بهذا الأ�صا�س، تكت�صب معانيها ودللتها الجوهرية من طريق رفع التناق�س 

بين علم العالم وعرفان العارف. فما ُيظن اأنه ثنائية ل يلبث اأن ي�صير واحدا، بعدما 

تمحي المباينة ويزول اللب�س .. 

جامعية الشهيد الثاني
مما  يغتذي  معرفي  منب�صط  على  الثاني،  لل�صهيد  العلمي/العرفاني  المنجز  تكّون 

وظهور  والحديث،  ال�صنة،  تدوين  منذ  الإ�صالمي  الفكر  بها  زخر  منجزات  من  �صبقه 

علوم الكالم والأ�صول والفقه والرجال، الى التف�صير والبالغة، ناهيك بعلوم الت�صوف 

)1( �صورة فاطر-الآية10
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والأخالق والفل�صفة. لم يقطع ال�صهيد الثاني مع اأي من الفروع العلمية الم�صار اإليها، بل 

هو م�صى في رحلته العلمية الى ا�صتيعابها، والأخذ منها ما وافق ال�صريعة وحقائقها.

و�صيتبّين لنا تبعا لذلك اأنه اختبر هذه المنجزات، من خالل  الو�صل الوطيد فيما بينها، 

وعلى مبداأ وحدة العلم بالعمل.  وهو مبداأ يدخل في دائرة البديهّيات، لكون العلم عين 

العمل، والعمل عين العلم في مقام التخّلق الذي تفتر�صه التجربة الدينية. فالعلم -على 

اآداب المفيد  ما يعّرفه ال�صهيد الثاني في كتابه الأخالقي الم�صهور »منية المريد في 

ال�شجرة  من  والغر�س  الثمرة.  بمنزلة  والعمل  ال�شجرة  بمنزلة  هو»  والم�شتفيد«، 

اإال ثمرتها.اأما �شجرتها لو هي بقيت دون االإ�شتعمال، فال يتعّلق بها  المثمرة لي�س 

 اإن  
)1(

غر�س اأ�شال«، فاإن الإنتفاع بها على اأي وجه لهو �صرب من الثمرة بهذا المعنى«.

ما ُي�صتخل�س من تو�صيف كهذا، يمكن اأن ن�صعه في �صياق تاأ�صي�صي لنظرية معرفة دينية 

قوامها:اأن العلم المعتبر، هو العلم الباعث على العمل.

واقعة  والعمل  العلم  بين  الو�صل  �صلة  ان  يف�صح عن   الثاني  ال�صهيد  اإليه  ما ذهب 

�صمن منف�صحات الحقيقة الدينية، في�صير اإلى ذلك بو�صوح حين يرى اأن الغر�س الذاتي 

من العلم مطلقا هو العمل، و اأن العلوم كلها ترجع بح�صب هذا التاأ�صيل الى �صنفين:علم 

معاملة وعلم معرفة.

الأحكام، ومعرفة  والحرام ونظائرهما من  الحالل  المعاملة عنده،هو معرفة  فعلم 

اأخالق النف�س المذمومة وكيفية عالجها والفرار منها. واأما علم المعرفة فيقوم على 

العلم باهلل تعالى و�صفاته واأ�صمائه. وما عداهما من العلوم، فاإنه اإما اآلت لهذا العلوم،اأو 

ما يراد به عمل من الأعمال في الجملة. و الوا�صح اأن علوم المعاملة ل تراد اإّل للعمل، 

.
)2(

بل لول الحاجة الى العمل لم يكن لها اأي قيمة

لالإ�صتدلل  الفقه،وذلك   به من عالم  بَمَثٍل جاء  الروؤية  مّثل هذه  اأنه  كيف  و�صنرى 

)1(»منية المريد في اآداب المفيد والم�شتفيد«-مكتبة دار المجتبى – العراق –النجف –الطبعة الأول -2010�س50

)2(الم�صدر نف�صه �س51.
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بوا�صطته على واحدية النظر والعمل. فالفقيه- بنظره -، اإذا اأحكم علم الطاعات،اأي 

اأدركه بالنظر العقلي، ولم يعمل به،واإذا اأحكم علم المعا�صي ولم يتجنبها،و ان اأحكم 

ولم  المحمودة  الأخالق  علم  اأحكم  اأو  منها،  نف�صه  زّكى  ما  المذمومة،و  الأخالق  علم 

ولهذه   « دينه  عن  نف�صه،مخدوع  في  مغرور  الفقيه،  ذاك  اأن  فحا�صله  بها..  يّت�صف 

كيفّية  تعلم  اأفلح من  يقل:قد  ولم  اَها}،  َزكَّ َمن  ْفَلَح 
َ
اأ تعالى {َقْد  قال  بالذات  الناحية 

. اإذ لو عرف اهلل حقَّ معِرفته لخ�شيه واّتقاه، 
(1(

تزكيتها، وكتب علمها، وعّلمها النا�س

وذلك ما نّبه عليه الحق تعالى بقوله:

{اإِنََّما يَْخ�َشى اهلل ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء}.

يوؤ�ص�س ال�صهيد الثاني منظوريته في وجوبية العلم من ال�صاهد القراآني الوارد في اأول 

ْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم اْلإِن�َشاَن َما لَْم يَْعَلْم }. 
َ

 َوَربَُّك اْلأ
ْ
�صورة نزلت على النبي P: {اْقَراأ

فلقد جعل اهلل العلم ال�صبب الكلي لخلق هذا العالم.مثلما جعل علم التوحيد اأ�صا�س كل 

علم ومدار كل معرفة في حياة النوع الإن�صاني. والجعل الإلهي للعلم هنا يندرج في مقام 

معادل  الوحدانية   لعلم  الإلهي  الجعل  يكون  وبهذا  الإن�صان.  به  اخت�ّس  الذي  التكريم 

لالأكرمية الإلهية لالإن�صان. فالتكريم بالعلم  هو المعطى الأعظم الذي تتميز به الآدمية 

الإن�صان  الأكرم فالأنه عّلم  بالرب  نف�صه  تعالى  لّما و�صف اهلل  المخلوقات.و  �صائر  عن 

العلم، فلو كان ثّمة �صيء اأف�صل من العلم لكان اقترانه بالأكرمية اأولى. ومن هنا ُينظر 

الى  الكالم على وجوبية العلم من اهلل وواجبيته على الإن�صان بو�صف كونه اأمًرا داخال 

كعلٍة تكوينية في اأ�صل الخلق. وربما من هنا تقّرر في مبادئ علم اأ�صول الفقه القاعدة 

التي تقول: »اإن ترّتب الحكم على الو�شف، م�شعٌر بكون الو�شف عّلة«. ولقد بنى اهلل 

تعالى ترّتب قبول الحق والأخذ به على الّتذّكر )اإقراأ(. كما بنى التذّكر على الخ�صية، 

مّر  كما  العلماء  هم  «،اأولئك  يخ�شى  من  فقال:»�شيّذّكر  العلماء.  في  الخ�صية  وح�صر 

لها  قبل قليل. والعلماء عند اهلل هم الحكماء الرا�صخون في العلم، والحكمة حين يح�صّ

)1(زين الدين بن علي العاملي –منية المريد –الم�صدر نف�صه-�س52
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ل اأمرا معّظما كما في الآية المباركة »ومن  العاِلم بفي�ٍس من اهلل وت�صديده، فاإنما يح�صَّ

.
)1(

يوؤَت الحكمة فقد اأوتي خيرا كثيرا«

فلئن كان لإتيان الحكمة من الحق مثل هذه العظمة، فاإن لتح�صيلها مدارج ومعارج 

ومقامات ينبغي للعالم اأن يّتخذها �صبيال منهجيا له. وب�صبب من هذا الترتب فقد خ�ّس 

اهلل �صبحانه العلماء بخم�س مناقب:

الأولى: الإيمان:

ُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَُقولُوَن اآَمنَّا ِبِه}. ا�شِ {َوالرَّ

الثانية: التوحيد:

ْولُوْا اْلِعْلِم}.
ُ
نَُّه َل اإِلَـَه اإِلَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َواأ

َ
{�َشِهَد اهلل اأ

الثالثة والرابعة: الُبكاء والحزن:

وتُوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه}.
ُ
{اإِنَّ الَِّذيَن اأ

ْذَقاِن يَْبُكوَن}.
َ
وَن ِلالأ الى قوله:{َويَِخرُّ

الخام�سة: الَخ�ْسية:

{اإِنََّما يَْخ�َشى اهلل ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء}.

ويقول تعالى مخاطبا نبّيه  مما اآتاه من العلم والحكمة:

»وُقْل ربي زدني علماً«.

وتُوا 
ُ
ُدوِر الَِّذيَن اأ وفي معر�س التو�صيف والإطالق، قال تعالى: { بَْل ُهَو اآيَاٌت بَيِّنَاٌت ِفي �شُ

اْلِعْلَم}.

هذه المنظومة الإيمانية �صوف تتجاوز في تجربة ال�صهيد الثاني دائرة الم�صّلمات، 

اإيقاعات  ا�صتقراء  ولعّل  والعمل.  العلم  بين  الو�صل  فعل خاّلق �صمن �صلة  الى  لتتحّول 

)1(الم�صدر نف�صه-�س54.
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النمو المعنوي التي مّهدت للحادث العرفاني عند ال�صيخ، �صوف ينقلنا الى معاينة نظام 

الإت�صال بين العلم والمعرفة والعمل بو�صف كونه اأحد اأبرز المرتكزات التي تقوم عليها 

واحدّية العالم العارف في التجربة التي نحن ب�صددها.

فالعلم كما في اختبارات ال�صهيد الثاني، هو مقدمة للمعرفة، وهو مت�صل بها ات�صال 

الب�صري. فالعلم عندما  الإجتماع  ل يكون له من معنى ما لم ي�صبح عمال  �صاريًا في 

يتحول الى عمل فاإنه يمنح من جانب العالم مت�صًعا للحكم عليه ما اإذا كان �صادقًا اأو 

باطاًل. ثم اإنه بالعمل يغدو في وعاء التجربة. ليختبر ما اإذا كان قابال ليوؤ�ص�س الوقائع 

في حركة الإن�صان.

المعارف  منه  ت�صتنبت  ان  ينبغي  الذي  المنب�صط  هي  المعنى  بهذا  النقلية  العلوم 

الإلهية من خالل توظيف هذه العلوم في حقول التجربة وذلك على قاعدة اأن التجارب 

هي علٌم ُم�صتحدٌث كما في الماأثور عن امير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ. العلم 

الم�صتحدث يطابق كنه المعرفة. ما يعني اأنه بهذا المقام، هو  تلك المرتبة من العلم 

الُم�صّدد بالعمل الذي يختبره الفاعل الب�صري في حقل التجربة. ولذا فاإن اي ف�صل بين 

العلم والعمل �صوف يوؤدي الى اإبطال القيمة المفتر�صة للعلم. الأمر الذي ُيف�صي بدوره 

اإبطال الأ�صا�س الطبيعي لن�صوء المعارف وت�صّكلها.على ان التالزم والتنا�صب بين  الى 

العلم والعمل هو عماد التوحيد التي تقوم عليها منهجية ال�صهيد الثاني المعرفية. وما 

اأورده من الروايات في كتاب »منية المريد« يوؤول الى هذا المق�صد من التطابق بين 

العلم والمعرفة بو�صفهما اأ�صا�س العمل في رحلة ال�صير وال�صلوك.

فعلم اآدم Q- كما ورد في الكتاب الم�صار اإليه-  كان �صببا في �صجود المالئكة 

له والرفعة عليهم، وعلم الخ�صر كان �صببا في وجود مو�صى تلميذا له، وعلم يو�صف كان 

�صببا لوجود الأهل والمملكة والجتباء، وعلم داوود كان �صببا للرئا�صة والدرجة، وعلم 

�صليمان كان �صببا في وجدان بلقي�س والغلبة، وعلم عي�صى كان �صببا لزوال التهمة عن 

اأّمه، وعلم محمدP كان �صببا في ال�صفاعة.
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وعنه P:ان طريق الجنة في اأيدي  اأربعة: العالم، والزاهد، والعابد، والمجاهد، 

الخوف،  والعابد  الأمن،  يرزق  والزاهد  الحكمة،  رزق  دعواه  في  العالم  �صدق  فاإذا 

.
)1(

والمجاهد الثناء

في صفات العالم والعارف والفرق بينهما
على وجود تمايز في تعريف معنى م�صطلحي العلم والمعرفة. فالعالم غير العارف 

،وكذلك العلم غير المعرفة.

الغيب  الحكيم()عالم  الحق.)العليم  �صفات  من  �صفة  وهو  اهلل.  عند  من  فالعلم 

وال�صهادة( وفي القراآن الكريم من الآيات الكثيرة ما يدخل في هذا المقام ويدل على 

اأن العلم والعلمية والعاِلمية اإنما �صفات تخت�س بذات الحق ول دخل لها بالخلق ال على 

�صبيل المجاز.

ال�صالك الى الحق من خالل معرفة الخلق. بالعبد  اأما المعرفة فهي �صفة تخت�س 

والعارف يخت�س بمن عرف الحق �صبحانه باأ�صمائه و�صفاته، ثم �صدق اهلل في معامالته، 

ثم فارق اأخالقه الّرديئة واآفاته،ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب على اعتكافه، كما 

قّرر العلماء الرّبانّيون واأهل العرفان.

وبح�صب العرفاء. اأن ال�صالك في طريق الحق اذا تحققت له من ذلك خواطر ودامت 

مناجاته في ال�ّصر مع اهلل، و�صار محّدثا »من قبل الحق بتعريف اأ�شراره في ما يجري 

من ت�شاريف اأقداره، ي�شمى عند ذلك عارفا«، وت�صمى حالته معرفة. وبمقدار مخالفته 

ل معرفته بربه.اذ ل معرفة باهلل ال بمفارقة النف�س. فاذا ُعرَفت الّنف�ُس  لنف�صه تتح�صَّ

حت، لأّن بقاءها على �صفاتها واأفعالها الحيوانّية وال�صهوانية يعني  على حقيقتها زالت وامَّ

الل،وبذلك يقع ال�صرك فال يح�صل الّتوحيد. ناأيها عن الحق وان�صرافها عنه الى ال�صّ

تعالى،  الحق  �صيء دون  المعرفة عن كل  بو�صف  العارف  اإ�صتغناء  المعرفة  وحقيقة 

)1(»منية المريد« -م�صدر �ُصبق ذكره –�س56.
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فالمعرفة اإذًا هي ما قطعتك عن غير اهلل وردتك الى اهلل.

وطريق المعرفة يبداأ من الخلق الى الحق، ولذلك راأينا كيف اأن التوحيد يبداأ بال�صلب)ل 

ومحجوبة  بالخلق  م�صتورة  اهلل.فالّذات  لتعرف  اهلل  �صوى  ما  تمحو  ان  اي  اّل اهلل(،  اله 

اأنها حجب هو عين العلم باهلل. لذلك قيل)العجز عن  بذاتها، ومعلومة لها، والعلم بها 

درك الإدراك اإدراك(.

واذا كانت المعرفة ل ت�صح ال بزوال الحجب يكون ال�صلب هو الأ�صل في التوحيد.

واأما اليجاب هو الإيجاب الحق. واإذا �صحَّ ان الحق ل يظهر اإّل بزوال الحجب �صح ان 

معرفة النف�س  هي معرفة اهلل. ول ُيعرف الحق حق معرفته اإّل بزوال ال�صرك في النف�س 

بعد معرفتها على حقيقتها. واإذا بقيت على ما هي عليه لم تعرف اهلل. هكذا قيل )من 

عرف نف�صه عرف ربه(، وقيل اي�صا )دع نف�صك وتعال(، اأو »دع نف�شك واتبعني« كما قال 

.Qال�صيد الم�صيح

المعرفة  الى  ان ت�صل  ت�صتطيع  النف�س  ان  الى  العلماء  ولقد ذهب كثيرون من كبار 

جت  والإرادة،فتدرَّ العزم  اأهل  ة  بهمَّ الحق  الى  عرجت  هي  ان  الحق  معرفة  في  الحّقة 

من مراتبها الدنيا )الأمارة بال�صوء-واللّوامة( الى مرتبة النف�س  المطمئنة، وبع�صهم 

فوها  يم�صي بعد ذلك الى اّن النف�س تظل على �صفر ل ينقطع في اّتجاه الحق وهي ما عرَّ

بـ»النف�س ال�شّوالة«.

ته بكمال �صفاته واأ�صمائه،والمعرفة  ثم قيل في المعرفة انها تحقيق القلب باإثبات وحدانيَّ

ما  على  تعالى  اهلل  وحدانية  اإثبات  الحق  حقيقة.فمعرفة  ومعرفة  حق  معرفة  معرفتان: 

اأبرز من ال�صفات، ومعرفة الحقيقة ل �صبيل اليها لمتناع ال�صمدّية وتحقق الربوبّية عن 

ِعْلًما} لأنَّ ال�صمد )وهذه الكلمة لم ترد ا اّل مرة  ِبِه  يُِحيُطوَن  الحاطة، قال تعالى:{َوَل 

واحدة في القراآن الكريم –)�صورة الخال�س(هو الذي ل تدرك حقائق نعوته، و�صفاته.

وقيل اي�صا: عن المعرفة اإنها على ثالثة اوجه:

معرفة اقرار. - 
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معرفة حقيقة. - 

معرفة م�صاهدة. - 

فالأولى للعوام، والثانية للخوا�س، والثالثة لخا�صة الخوا�س، اي لالأولياء وال�صّديقين 

والأنبياء.

هذا بع�س ما يتفق عليه الحكماء والعرفاءفي تعريف المعرفة.

اأما العلم، بما هو امر مخت�س بالذات، فهو من هذا الوجه �صفة ازلّية،اأي اّن علم اهلل 

�صبحانه، بنف�صه وبخلقه علم واحد غير منق�صم ول متعدد ولكّنه يعلم نف�صه بما هو له، 

ويعلم خلقه بما هم عليه، وعلم اهلل �صبحانه بذاته هو نف�س ذاته.فالعالم والمعلوم والعلم 

واحد، وهو الوجود الخا�س.وي�صّمى الحق عليما بن�صبة العلم اإليه مطلقا، وعالما بن�صبة 

ما)عاّلُم الُغيوب( بن�صبة العلم ومعلومّية الأ�صياء اليه معا. معلومية الأ�صياء اإليه وعالَّ

مراتب  معرفة  علم  نطاق  في  فيندرج  بالحق  الخلق  وعلم  بالخلق،  الخلق  علم  اأما 

الخلق  وحركة  الّنف�س  �صهوات  وخفايا  الدنيا  اق�صام  معرفة  موجود،اي  هو  بما  الوجود 

والعمران الب�صري.

ل العرفاء والُحكماء علوم الخلق في معرفة الحق الى مراتب ومقامات عّدة هي: لقد ف�صَّ

علم الباطن: وهو م�صتنبط من القراآن الكريم وال�صّنة ومن الحاديث الُقد�صّية التي 

.Rوعلى ما ورد عن اهل البيتPورَدت عن ل�صان الّر�صول

علم الظاهر: هو علم العمال الظاهرة على الجوارح والحوا�س.وعلم الظاهر مت�صل 

بعلم الباطن ول ينف�صل عنه وهو علم ال�صريعة القائم على ظاهر وباطن،لأن العلم متى 

كان في القلب فهو باطن فيه الى ان يجري ويظهر على الل�صان.

العلم اللدني: هو العلم الذي ياأتي العبَد من اهلل من غير وا�صطة، وهو قذف نوراني 

وهبة رّبانّية ل �صلة له بالعلوم المكت�صبة.وقيل فيه انه معرفة ا�صماء اهلل تعالى، و�صفاته 

علما يقينيا من م�صاهدة وذوق بب�صائر القلوب.

الوراثة فاأفادهم  اأخذوا حّظا من  علم الوراثة: هو الفقه في الدين.واهل العرفان 
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العمل بالعلم. فمن عمل بما علم اأغناه اهلل عما ل علم له به.

علوم  والحكماء.بينما  للفال�صفة  وهو  البرهان  ب�صرط  كان  ما  هو  اليقين:  علوم 

الت�صّوف هي علوم احوال.

في الخال�صة...اذا كانت النف�س من عند الرب. وهي فائ�س عنه فاإن معرفتها تعني 

يقال:من  ان  في�صّح  الفرع،  ُعرف  الأ�صل  ُعرف  منه.ومتى  الذي جاءت  ال�صل  معرفة 

عرف ربه عرف نف�صه.

اأّيا كانت مراتبها فهي ت�صل الى نقطة تكون المعرفة فيها محال.اي  لكن المعرفة 

معرفة الذات اللهّية بالكنه.اي معرفة الذات بالذات.وذلك انطالقا من قاعدة فل�صفية 

تقول:المحاط ل يحيط بالمحيط.

الأئمة)الإمام زين  ت�صاألوا في ذات اهلل قولوا كما قال  »يحذركم اهلل نف�شه«،اي ل 

العابدينQ: )بك عرفتك(

او كما يقول المام علي Q: ل يدركه ُبعد الهمم. وا�صحاب العقول الراجحة اأي 

الفال�صفة والحكماء. ول يناله غو�س الفطن )اأي الأولياء(.

وُينقل عن بع�س المحّققين ان العلماء ثالثة: عالٌم باهلل غير عالم باأمر اهلل، فهو 

عبد ا�صتولت المعرفة الإلهية على قلبه ف�صار م�صتغرقا بم�صاهدة نور الجالل والكبرياء، 

فال يتفّرغ لتعّلم علم الأحكام اإّل ما ل بّد منه، وعالم باأمر اهلل غير عالم باهلل، وهو الذي 

عرف الحالل والحرام ودقائق الأحكام، لكّنه ل يعرف اأ�صرار جالل اهلل، وعالم باهلل 

وباأمر اهلل، فهو جال�س على الحد الم�صترك بين عالم المعقولت وعالم المح�صو�صات، 

فهو تارة مع اهلل بالحب له، وتارة مع الخلق بال�صفقة والرحمة، فاإذا رجع من رّبه الى 

بذكره  م�صتغال  بربه  خال  واإذا  اهلل،  يعرف  ل  كاأنه  منهم،  كواحٍد  معهم  �صار  الخلق 

من  المراد  يقين،وهو  وال�صَدّ المر�صلين  �صبيل  فهذا  الخلق،  يعرف  ل  فكاأنه  وخدمته، 

قوله:  �صائل العلماء، وخالط الحكماء، وجال�س الكبراء.

واإذا تقّرر ذلك، فكّلما كان الإدراك اأغو�س واأ�صّد، والمدِرُك اأ�صرف واأكمل، والمدَرُك 
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اأبقى واأنقى، فالّلذة اأ�صرف، واما المعلوم فال �صك اأنه اأ�صرف لآنه هو اهلل رب العالمين.

حدود التمايز واإلرتباط بين العلم والمعرفة
في ما يت�صل بالتمايز بين �صّفتي العلم والمعرفة، فقد ذهب المحّققون اإلى بيانات 

والعلم.  العرفان  بين  الفروق  الكالم على تحديد  لة. وهو ما يالحظ في معر�س  مف�صّ

نًا بين »التعرف على �شيء« وبين »العلم به«.يقال اإن  فقد وجد هوؤلء اأن ثّمة تمايزًا بَيّ

»العلم« في اللغة يخت�س بالكليات. و»المعرفة« خا�صة بالجزئيات والت�صخ�س، ويقال اإن 

»العارف« باهلل هو الذي يتعرف اإلى الحق �صبحانه بالم�صاهدة الح�صورية، واإن »العالم« 

باهلل هو الذي ينتهي اإلى الحق �صبحانه من خالل البراهين الفل�صفية. وذهب بع�صهم اإلى 

اأن الفارق بين العلم والعرفان،يتاأتى من وجهين: الأول من ناحية متعلق كل منهما كما 

ذكرنا-متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفة جزئي -، والثاني اأنه اأخذ في »المعرفة« ن�صيان 

ال�صيء العلوم �صابقًا. في حين اأن »العلم« هو ما يدركه الإن�صان ابتداًء، واأما ال�صيء الذي 

كان معلومًا فُغفل عنه ون�صيه ثم اأدركه ثانيًا، يقال له اأنه قد »عرفه«، واإنما يقال للعارف 

»عارفاً« لأنه يتذّكر الأكوان ال�صالفة، والن�صاآت ال�صابقة على ن�صاأته الطبيعية.

ولأن العرفان لحق على العلم، وهو ادراك جزئي للحقائق العلمية الكلية ول تح�صل 

من  جمع  –بنظر  فاإنه  والتعّرف..  وال�صلوك  ال�صير  من  ُم�صنية  رحلة  بعد  اإل  مقاماته 

العرفاء الكبار - عالم ا�صتعادة العلم الإلهي من بحور الغفلة. فالعرفان يعني اليقظة 

والّتذّكر،وقد وجد بع�س المحّققين اأن �صبب الت�صمية هو تذكر عالم »الذر« واأنه لو اأزيح 

حجاب الطبيعة الباعث على الغفلة والن�صيان عن قلب ال�صالك، لتذّكر العوالم ال�صابقة. 

وقال بع�صهم: اإن حقيقة المعراج المعنوي والروحاني  هي تذكر الأيام ال�صالفة.في الإطار 

نف�صه ُينقل عن ال�صيخ الرئي�س ابن �صينا اأنه تذّكر اأول لحظة ولدته، وكان يقول؛ يمكن 

لالإن�صان اأن يتذكر اأبعد من ذلك فيتذكر فترة تواجده جنينًا في رحم الأم اأو فترة وجوده 

في �صلب الأب، ثّم يرجع الى الوراء ويتذّكر جميع الأحوال التي مّر بها في عالم الملك، 
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حتى ي�صل متقهقرًا الى اأكوان عالم الملكوت الأعلى والجبروت،ثّم الى عالم الجبروت 

الأعلى. وهكذا دواليك، حتى يتذكر ن�صاأة العلم الربوبي. ومثل هذا التذّكر، هو حقيقة 

اأهل  عند  الروحاني  المعراج  حقيقة  تف�صير  ولكّن  الروحاني.  العروج  ومنتهى  المعراج 

العرفان، ينحو نحوًا مختلفًا عّما هو عليه عند الفال�صفة. فقد وجدوا اأن حقيقة المعراج 

الروحاني هي حركة معنوية �صعودية ل نزولية تقهقرية. ذلك اأن مثل هذه الأخيرة هي 

على خالف �صنة اهلل الجارية في الكائنات، وخا�صة في الأنبياء، وعلى الأخ�س في النبي 

محمدP. واإنما ي�صبه هذا ال�صلوك، حال المجذوبية المتوفرة في �صنف  من المالئكة 

المهّيمة المتحّيرة في ذات ذي الجالل، الذين غفلوا نهائيًا عن الكثرات، ولم ينتبهوا 

.
)1(

اإلى اأن هناك مخلوقًا با�صم الإن�صان والعالم

قاعدة »معرفة اهلل باهلل«:
اإلى ما مّر معنا ثّمة �صروحات و�صعها عدد من كبار المحّققين الم�صلمين تبّين على 

الجملة الروؤية المعرفية العميقة للعالقة بين العلم والمعرفة، منها:

»عرفنا اهلل  الخبر، ما حا�صله:  اإيراد  بعد  ال�صدوق ر�صوان اهلل عليه  ال�صيخ  قول  

باهلل الأنا عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها، واإن عرفناه عز وجل باأنبيائه ور�شله 

وحججه R فهو عز وجل باعثهم ومر�شلهم ومتخذهم حجباً، واإن عرفناه باأنف�شنا 

فهو عز وجل محدثها فبه عرفناه«.

الحق  لمعرفة  �صبيلين  هناك  اأن  من  ال�صيرازي،  المتاألهين  �صدر  اإليه  اأ�صار  ما  ومنها 

اأن  وحيث  والتقدي�س.  التنزيه  ثانيهما:  العرفان.  و�صريح  الم�صاهدة  )اأحدهما:  المتعالي 

ال�صبيل الأول ل يتي�ّصر اإّل لالأنبياء والكاملين اختار P بيان الطريق الثاني في الحديث(.

للعلم  الفل�صفية  الروؤية  �صمن  يندرج  فهو  الكا�صاني  الفي�س  المحّقق  بّينه  ما  واأما 

»اإن لكل �شيء ماهية هو بها هو، وهي وجهه  الوجود. وهو ما يرد في قوله:  بحقيقة 

)1(راجع الإمام الخميني-الأربعون حديثا –�س646
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الذي اإلى ذاته. كذلك لكل �شيء حقيقة محيطة به، بها قوام ذاته وبها ظهور اآثاره 

و�شفاته، وهي وجهه الذي اإلى اهلل �شبحانه، واإليهما �شي�شار بقوله عز وجل:{اإِنَُّه ِبُكلِّ 

ْيَن َما ُكنتُْم}، {ُكلُّ �َشْيٍء َهاِلٌك اإِلَّ َوْجَهُه}.  
َ
ِحيٌط}، {َوُهَو َمَعُكْم اأ �َشْيٍء مُّ

اأما قوله Q: »اعرفوا اهلل باهلل« فمعناه ان تنظروا في الأ�صياء الى وجودها التي 

الى اهلل  بعد اأن اأثبتم اأن لها ربًا �صانعًا فاطلبوا معرفته بامارة فيها من حيث تدبيره لها 

وقيوميته عليها وت�صخيره لها اأو اإحاطته بها وقهره اإياها حتى تعرفوا اهلل بهذه ال�صفات 

القائمة به. ول تنظروا الى وجهها التي الى نف�صها. اأعني – والكالم للكا�صاني- من حيث 

اأنها اأ�صياء لها ماهيات ل يمكن اأن توجد بذواتها، بل هي مفتقرة الى موجد يوجدها؛ 

فاإنكم اإذا نظرتم اإليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم اهلل بالأ�صياء،فلن تعرفوه اإذن 

حق المعرفة. فاإن معرفة مجرد كون ال�صيء مفتقرًا اإليه في وجود الأ�صياء لي�صت بمعرفة 

في الحقيقة. على اأن ذلك غير محتاج اإليه لما عرفت اأنها فطرية بخالف النظر الأول 

الى  ثم  اآثاره،  هي  حيث  من  واآثاره  وجل  عز  اهلل  الى  اأوًل  الأ�صياء  في  تنظرون  فاإنكم 

.
)1(

الأ�صياء وافتقارها في اأنف�صها«

البيت  الخروج من  الى اهلل، هو  ال�صير  الأول في  ال�صرط  اأن  العرفاء  يرى  على هذا 

المظلم للنف�س والذات والأنانية. فكما اأن الإن�صان في ال�صفر الخارجي العيني المح�صو�س، 

بعد  اإل  يتحّقق  ل  الذي  ال�صفر  تخّيله  وبيته رغم  مكانه  في  دام هو  ما  م�صافرًا  يكون  ل 

ال�صهودية  والهجرة  العرفاني،  ال�صفر  يتحّقق  ل  فكذلك  اآثاره..  واختفاء  البلد  مغادرة 

اآثار  دامت  ما  ومعالمها،لأنه  اآثارها  واختفاء  للنف�س  المظلم  البيت  عن  التخلي  بعد  اإل 

اأنه تخيل  الإن�صان م�صافرًا، بل  الكثرات م�صموعة، ل يكون  واأ�صوات  التعيينات م�صهودة 

ال�صفر واّدعى ال�صير وال�صلوك، وهكذا فبعد اأن يغادر ال�صالك الى اهلل بخطوات تروي�س 

العلقة  الخروج  هذا  في  معه  ي�صطحب  ولم  النف�س،  بيت  من  الكاملة  والتقوى  النف�س 

)1( الم�صدر نف�صه –�س 647
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الدنيوية، والتعّينات، ويتحّقق له ال�صفر الى اهلل �صبحانه، يتجلى له الحق المتعالي قبل كل 

�صيء، على قلبه المقد�س بالألوهية ومقام الظهور الأ�صماء وال�صفات ويكون هذا التجلي 

اأي�صًا مرتبًا ومنّظمًا، حيث ينطلق من الأ�صماء المحاطة مرورًا بالأ�صماء المحيطة ح�صب 

�صّدة ال�صير و�صعفه وح�صب قّوة قلب ال�صالك و�صعفه على التف�صيل الذي ل ي�صتوعبه هذا 

الكتاب المخت�صر، حتى ينتهي الى رف�س كل تعيينات عالم الوجود �صواء كانت تعيينات 

تعود الى نف�صه اأو تعيينات راجعة الى غيره والتي تعتبر- اأي هذه التعيينات الغيرية- في 

المنازل والمراحل التالية من التعيينات العائدة الى نف�صه اأي�صًا وبعد الرف�س المطلق، 

يتم التجلي بالألوهية، ومقام اهلل الذي هو مقام اأحدية جمع ظهور الأ�صماء.

ولدى و�صول العارف الى هذا المقام والمنزلة، يفنى في هذا التجلي، فاإذا و�صعته 

وح�صة  عنه  وزالت  اإ�صتئنا�صًا،  التجلي،  هذا  في  الفاني  للعارف  ح�صل  الأزلية،  العناية 

الطريق وا�صتفاق، فلم يقتنع بهذا المقام، وي�صتمر بخطوات ملوؤها ال�صوق والع�صق. وفي 

�صفر الع�صق هذا يكون الحق المتعالي مبداأ ال�صفر والباعث على ال�صفر ونهاية ال�صفر، 

م« وي�صتمر في الّتقّدم الى اأن  وتتم خطواته في اأنوار التجلي، وي�صمع هاتفًا يقول له »تقدَّ

تتجّلى في قلبه ب�صورة مرتبة ومنّظمة. الأ�صماء وال�صفات في مقام الواحدية، حتى يبلغ 

مقام الأحدية، ومقام الإ�صم الأعظم الذي هو اإ�صم اهلل، فيتحّقق في هذا المقام »اإعرفوا 

.
)1(

اهلل باهلل« في مرتبة عالية. ويوجد بعد هذا المقام، مقام اآخر ل مجال لذكره فعال

مزايا توحيد العالم/ العارف
الدين،  علوم  عليه  افتر�صته  اأمرًا  التوحيد  على  الثاني  ال�صهيد  ان�صغال  يكن  لم 

وبالأخ�س منها علم الأ�صول، فالتوحيد بالن�صبة اإليه هو الغاية الق�صوى لتجربته الدينية 

وا�صفاره العقلية والمعنوية.

التوحيد  حّل  كيف  الثاني  لل�صهيد  الإجمالية  ال�صيرة  معاينة  من  لنا  يتبّين  ول�صوف 

)1( الم�صدر نف�صه –�س648
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كاأ�صل في مجاهداته القولية والعملية. فلو اأردنا بيان واحدية العالم العارف في �صخ�صية 

ال�صهيد الثاني لظهر لنا  �صرٌب مخ�صو�س من هذه الواحدية، عنينا بها الو�صول اإلى 

حقيقة التوحيد من مقام العمل.

فاإن التوحيد الذي يلحظه العارف ويعده قمة الإن�صانية العليا وهو اآخر مقا�صد ال�صير 

وال�صلوك يختلف عن التوحيد العامي عند النا�س وحتى عن توحيد الفيل�صوف الذي يعتبر 

اأن واجب الوجود واحد ل اأكثر، والفرق بينهم كالم�صافة ما بين ال�صماء والأر�س.

فتوحيد العارف، قائم على اليقين القلبي والعقلي من اأن الوجود الحقيقي منح�صر 

باهلل، فكل ما عدا اهلل »مظهر« ل »وجود«. وتوحيد العارف هو »ال �شيء اإال اهلل«. يكون 

بالن�صبة اإليه عبر  في طّي الطريق والو�صول اإلى مرحلة ل يرى فيها اإل اهلل.. و اإذ ل يقبل 

الحقيقي  التوحيد  بان  يعتقدون  العرفاء  فاإن  للتوحيد،  الفهم  العلماء هذا  من  كثيرون 

واعتقادهم  العرفاء  وبراأي  ال�صرك.  من  تخلو  ل  التوحيد  مراتب  �صائر  واأن  هذا  هو 

فاإن الو�صول اإلى هذه المرحلة ل يكون عبر اإعمال العقل والتفكير، بل يتم عبر القلب 

والمجاهدة وال�صير وال�صلوك وت�صفية النف�س وتهذيبها.

منزلة العرفان في »أسرار الصالة«:
اإذا كانت اعمال ال�صهيد الثاني في كتابه »منية المريد« تناولت على التعيين علم 

الأخالق بركنيه النظري والعملي،بما ي�صعها �صمن ما ي�صّمى دائرة البحث العلمي، ففي 

كتاب »اأ�شرار ال�شالة« �صيم�صي الى طبقات اأكثر عمقا في ا�صت�صراف الأبعاد المعنوية 

لهذا الركن العبادي. و�صيظهر لنا كيف اْنَب�َصط ا�صتغاله  في رحاب  ال�صريعة.. وكيف  

في  الخطو  يحث  وهو  المح�س.لكنه  العبدانية  مقام  الى  للو�صول  معراجا  �صيتخذها 

منازلها األفيناه عامال عالما على �صيرة الندرة من اأكابر الفقهاء العارفين.

يعّرف ال�صهيد الثاني كتابه »اأ�شرار ال�شالة« بـ»الر�شالة«. حيث توؤدي هذه الر�صالة 

نبذة من اأ�صرار ال�صالة وزبدة من اآدابها.واأن ن�صو�صها م�صتقاة من الن�صو�س الواردة 
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عن اأهل الخ�صو�س )اأي اأهل بيت النبّوةR(. وبمراعاتها  �صوف يترقى العامل في 

في  متفرقة  كانت  واإن  الأمور  وهذه  ي�صيف:  والتجليات.  الأ�صرار  معارج  الى  مدارجها 

ت�صاعيف الن�صو�س، وكالم الكاملين من العلماء والعاملين، لكن ل تكاد تجتمع اأطرافها 

.
)1(

اإّل عند قليل من الأماجد، ول يطلع على معادنها ال واحد بعد واحد

على اأن الإ�صارة الدالة على مغزى تظهير  الكتاب ما يذكره ال�صهيد الثاني لجهة 

الغاية من تاأليفه. فهو يق�صد به تظهير  الأ�صرار القلبية، ل المباحثة الفقهية.حيث 

تخ�صع ال�صالة في تلك المباحثة لمقايي�س الفقه، ومعايير اأ�صوله، ومنطق اأحكامه. 

عنها  ُر  ُيعبَّ روحية،  رّبانية   لطيفة  هو  بما  القلب  ن�صاأة  على  المعالجة  ت�صتوي  وهنا 

بالنف�س تارة، وبالروح تارة اأخرى..»فاإذا عرفنا باأن قلب االإن�شان  يقع بين اأ�شبعين 

اأمر ربي«« ل تتاأطر  اأ�شابع الرحمن يقلبه بهما كيفما ي�شاء..وباأن الروح »من  من 

�صمن اأي اأطر علمية..ثم تاأملنا بلحاظ الب�صيرة وندر القلب اأدركنا كم هو خطير هذا 

المو�صوع الذي ل يخ�صع لمقيا�س، وكم هو دقيق هذا الأمر الذي ل يدرك بالحوا�س 

)...( وفي �صياق اإي�صاح ما ذهب اإليه، لئال يح�صل اللب�س والإبهام يقول: »واأما �شادة 

هذا ال�شرب من �شروب المعرفة فهو فهم اأهل الحقيقة والعرفان، ال اأهل ال�شطح 

المهوو�شون وال اأهل الفقه الجامدون«. وهوؤلء –على ما يرمي ال�صهيد الثاني- هم 

اأهل الندرة الذي يجمعون العلم الى العمل و الفقه الى العرفان جمعا ل تفاوت فيه، ول 

ترجيح لأ�صل على اأ�صل.

اللطيف  الفقه، والمعطون من ذلك الذوق  وهم - كما ي�صيف - الآخذون من هذا 

الرهيف معا. فتو�صلوا بوا�صتطهما الى المعرفة الحقيقية التي تقود بدورها الى الإيمان 

الُمح�ّس، ويعزز اهلل تعالى ذلك في نفو�صهم بالروؤيا ال�صالحة، والإ�صارات  والإنخطافات 

والتاأييد،  والت�صديد،  القلب،  في  والوقر  الأذن،  في  والنقر  النور،  ووم�صات  والأطياف 

)1( راجع المخطوطة ال�صلية-نقال« عن تحقيق كتاب ا�صرار ال�صالة-للباحث محمد علي قا�صم-الدار ال�صالمية 1989-�س32
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.
)1(

فيزدادون اإيمانا على اإيمان، ونورا على نور

لم يكن ا�صتغال ال�صهيد الثاني باأ�صرار ال�صالة من قبيل بيان ما تنطوي عليه اأحكامها. 

ماآله  التعرفي  الم�صعى  هذا  ومثل  حقيقته..  وا�صتبطان  الواجب  ا�صتقراء  الى  �صعى  بل 

معاينة نف�س اأمر هذا الواجب  الذي هو نف�س ال�صالة. لكي ي�صتظهر الم�صلي مراتبها 

الاّلمتناهية، بالن�صبة الى الم�صّلي ويقيمها بو�صفها واجبا  فاإنما يكون مق�صده الأعلى  

التعّرف الى الواجب الأول.  فهي بالن�صبة الى الم�صّلي  باب ال�صر، فمن اأفلح في طرق 

الباب،اأذن له بالدخول،  ومن ق�صد ال�صر فيما يعمل اأمكنه عبر التقّرب الم�صدد بح�صور 

الفوؤاد ال�صير �صعودا مرتبة اثر مرتبة، حتى يتحّقق له �صر الأ�صرار،وهو التوحيد. 

ال�صهيد الثاني ك�ِصواه من الفقهاء العارفين بّين العروة الوثقى بين ال�صالة والتوحيد. 

بالّتوحيد،  اّل  الحقيقي  �صّرها  ال�صالة  تبلغ  تعامل معهما كحقيقة واحدة. فال  لقد  بل 

وهو  بالعظمة.  وتعالى  تبارك  اهلل  و�صفها  .التي  ال�صالة  بغير  نيله  يمكن  ل  والتوحيد 

اأطوار  الى  الو�صول  مراده  فاإن  والك�صف،  وال�صتبطان  ال�صتقراء  رحلة  في  يم�صي  اإذ 

متقدمة في التاأّله. ل يقف على حقيقتها اإل من ك�ِصَف له لينعقد ت�صاعده في المعراج 

ال�صلواتي على بّينات و�صواهد  �صر ال�صالة الكامن في ال�صهود العيني للم�صلي .ولأن  

لل�صهود العيني درجات،فاإن لأ�صرار ال�صالة مراتب. فكل درجة عليا هي باطن م�صتور 

ن�صبة الى ما دونها، وكل مرتبة دانية  هي ظاهر م�صهور ن�صبة الى ما فوقها. والم�صّلي 

ال�صالك ي�صافر دائما بالروح والقلب من الم�صهور الى الم�صتور، الى حيث ل يكون هناك 

من ال�صهرة اإ�صم، ومن ال�صر اأثر، ول من »ال�شر« عالمة، ول من ال�صالة عيان،ول من 

الم�صلّي اإ�صم،فال يرى �صوى المعبود فح�صب.

وتكمن ذروة �صر ال�صالة في �صهود اهلل »واعبد رّبك حتى ياأتيك اليقين«، وتكمن 

ثم  اإال اهلل«،  اإله  »ال  وطي مرحلة  اال باهلل«،  قوة  وال  »ال حول  دائرة  عبور  في  اأي�صا« 

)1(الم�صدر نف�صه-�س34
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الو�صول الى القمة التي يكون معها »ل ه� اإل ه�«.

وهذه المرتبة ل يحققها اّل الوا�صل الذي تحقق و�صوله بكمال  التوحيد بين النظر 

والعمل، وتاليا« بين العلم الح�صولي والمعرفة الك�صفية، فالعارف الوا�صل  هو الجامع 

الجمع  نقطة  ليبلغ  المعرفة  مراحل  قطع  الذي  وهو  الحقيقة،  وفقه  ال�صريعة  فقه  بين 

بين المراحل جميعا. و�صيكون لنا اأن ندرك �صيغة  الجمع متى عرفنا الأق�صام الثالثة 

للتعّرف، وهي التالية:

معرفة العام، وهي المعرفة باأفعال اهلل. - 

الخا�س، وهي المعرفة ب�صفات اهلل. - 

معرفة الخ�س، وهي المعرفة بذات اهلل. - 

فالمعرفة ب�صفات اهلل مقام عوام الموؤمنين، والمعرفة ب�صفات اهلل مقام خوا�س 

الموؤمنين، والمعرفة بذات اهلل مقام الأولياء والأنبياء والمر�صلين.

�صبيال  اأمرين«  بين  »اأمر  مذهب  من  تتخذ  اأن  الثاني  ال�صهيد  لمنهجية  كان  لقد 

لالإهتداء الى ت�صوية الإ�صكال بين اأق�صام المعرفة ال�صابق ذكرها. ولأن المنازل المعنوية 

لهذا التق�صيم  مترابطة في ما بينها ترابطا ل انف�صال فيه، يعود ال�صهيد الثاني كما فعل 

الموّحدون من اأمثاله، الى الإحالة على ما اأ�ص�صت له العقيدة الإمامية في التوحيد من اأن 

الم�صاهد الح�صورية الحا�صلة لالأولياء  الوا�صلين الكاملين، هي اأعلى درجات العرفان. 

�صبب  واما  والمعلوم،  العالم  باّتحاد  يح�صل  اإنما  بال�صيء  العلم  مراتب  اأعلى  اأن  ذلك 

الجهل كما يبّين ماّل �صدرا، فلي�س اإّل ب�صبب الغيرية. وباأنه كلما كان الإتحاد اأتّم كانت 

الم�صاهدة اأكمل. واأن العلم الكامل اإنما يح�صل بعد محو ر�صوم التعينات الإمكانية.

فال�صالك بعد ال�صروع في تكميل عمارة الباطن  عبر متابعة الأنبياء واإتيان الواجبات 

وترك المحرمات وتهذيب الظاهر والباطن، يظهر له النور الإيماني من باطنه ثم يرى 

عينيه ومظهريه الروحاني والنف�صاني م�صجونين في �صجن الطبيعة، وي�صير متوجها الى 

باطنه ويدرك نق�صانه وت�صييع وقته، ثم يجعل جميع همومه هما واحدا.
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لقد بّين �صدر المتاألهين ال�صيرازي اأن المباحث الإلهية والمعارف الربانية هي  في 

غاية الغمو�س، واأنها دقيقة الم�صلك بحيث ل يقف على حقيقتها اإل واحد بعد واحد،و ل 

يهتدي الى كنهها اإل وارد بعد وارد. فمن اأراد الخو�س في بحر المعارف الإلهية والتعّمق 

في الحقائق الربانية، فعليه الإرتيا�س بالريا�صات العلمية والعملية، واكت�صاب ال�صعادات 

.
)1(

الأبدية،حتى يتي�صر له �صروق نور الحق

ليتيّقن  القلبي، حتى  والتهّيوؤ  العقلي  ال�صتعداد  ُتلزم  المقام،  ان علوما من هذا  ثم 

الحقيقة،ولدة جديدة  ال�صفر هو على  واأن مقت�صى  �صفر لمتناه،  اأنه على  طالبها من 

وظهور على ن�صاأة اأخرى.وذلك ما كان اأ�صار اإليه اري�صطو بقوله »اإن من اأراد اأن َي�شرع 

في علومنا فلي�شتحدث لنف�شه فطرة اأخرى«...فالعلوم الإلهية مماثلة للعقول القد�صية 

كما يبّين مال �صدرا ذاك اأن اإدراكها يحتاج الى تجّرد تام، ولطف �صديد، اإذ المق�صود 

اأو بالفطرة الثانية ح�صب مال �صدرا، ان تّتخذ م�صارها  في �صماوات  بالن�صاأة الأخرى 

الحكمة التي ت�صتعد النف�س بها لالإرتقاء  الى المالأ الأعلى والغاية الق�صوى، وهي معرفة 

.
)2(

اهلل و�صفاته واأفعاله وكيفية �صدور الأ�صياء منه ورجوعها اإليه

لم تن�صاأ المنظومة التوحيدية للفقهاء العارفين اإل بعد اإدراك جلي لمنطقة معرفية، 

هي في غاية الخ�صو�صية واللطافة.هي منطقة العلم بحقائق الوحي التي بّينها اأئمة اأهل 

البيتR في ما ُنقل عنهم من الك�صوفات الإلهية والعلوم الغيبية.

)1( �صدر الدين ال�صيرازي)مال �صدرا(-المظاهر الإلهية-تحقيق جالللدين ال�صتياني-مكتب التبليغ في الحوزة العلمية –قم-

�س58

)2( �صدرا - المظاهر الإلهية - م�صدر �صابق - �س58
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الكالم عن العلماء والعاملين ل ت�صتطيع اأن تف�صله عن الزهد والتزكية اأو التربية اأو 

الدرو�صة اأو الت�صوف دون مقام المعرفة اأو العرفان. وكل المعاني اأو الألفاظ ال�صابقة 

هي طريق اإلى العرفان اأو الحقيقة، والعالم العامل كذلك ل يكون اإل ان خرجت الدنيا 

من قلبه ولعلها تكون في يده ولعله ل يح�صل عليها.

ونحن اأمام عالمين جليلين لهما الأثر الكبير في الحركة العلمية �صواء كان ال�صهيد 

الأول محمد بن مكي من علماء القرن الثامن اأو ال�صهيد  الثاني من علماء القرن العا�صر 

الهجري علي بن اأحمد العاملي الجبعي. ولقد ح�صب على الت�صوف اأو الدرو�صة ب�صبب 

ف�صاد  من  عنه  نتج  وما  ال�صليبي  الغزو  اإبان  المنطقة  �صادت  التي  ال�صيا�صية  الأجواء 

اأخالقي واقت�صادي و�صيا�صي. الف�صاد الذي ا�صت�صرى في المجتمعات، فهرب النا�س اإلى 

الزوايا والتكايا بنية النطالق نحو الإ�صالح.

فالدرو�صة هي النخالع عن ظواهر الحياة الدنيا، وممكن اأن يكون حاًل وممكن اأن 

يكون ت�صبهًا.

واأما الت�صوف يتعلق بباطن المت�صوف المتخلي عن الدنيا، ونالحظ هذا من خالل 

�صديدو  وهم  الطرق،  بع�س  زّهاد  هم  فالدراوي�س  العلمية؛  والم�صطلحات  التعاريف 

الفقر والتق�صف، وهذا عن اقتناع واإيمان وكاأنه ثورة على كل مظاهر الدنيا، في مقابل 

المترفين. وهوؤلء لم يكونوا من طبقة الجهلة، بل كثير منهم معروف بحكمته من خالل 

الطب اأوال�صعر اأوالذكاء.

)*( عميد كلية الدعوة الإ�صالمية في بيروت – لبنان.

ال�صيخ عبد النا�صر جبري )*(   

المنهج الصوفي في عهد الشهيدين
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وعرف هذا الم�صطلح عند العرب، وكاأنه مركب من دار و وي�س عند الترك والفر�س، 

ومعناها الهدوء والتزان وذو النف�صية الزاهدة المجذوبة ال�صائحة، وهي حالة اعترا�س 

الطرق،  من  اأي  اأتباع  من  الدروي�س  يكون  اأن  ي�صترط  ول  اإن�صاني.  موؤلم  لواقع  ورف�س 

ويمكن اأن ي�صبح ظاهرة لمجتمع متعدد المذاهب والطوائف، مثلما كانت مدينة قونية 

م�صتقر مولنا جالل الدين الرومي، الذي اتخذ من الدرو�صة طريقًا له، وقد اتبعه كثير 

من الم�صلمين ومن الن�صارى واليهود في ذلك الوقت، ولم تزل الطريقة المولوية اإلى 

الآن، من مظاهرها طريقة النكفاء عن مظاهر الترف الدنيوي.

اأ�صل الكلمة، ح�صب ما ذهب  فاإذًا الدرو�صة هي حالة ظاهرية، واأما الت�صوف فاإن 

الكالباذي، من ال�صفاء. و �صموا بال�صوفية ل�صفاء �صرائرهم وان�صراح �صدورهم و�صياء 

قلوبهم. هذا بالن�صبة اإلى حال ال�صوفية الأوائل، ولم ينظر اإلى ال�صتقاق اللغوي. علمًا 

ربنا  اإل اهلل عز وجل، لذلك قال  يعلمه  الباطن، ل  ونقاءها ومعرفة  القلوب  اأن �صفاء 

ْعَلُم ِبَمِن اتََّقى}.
َ
نُف�َشُكْم ُهَو اأ

َ
وا اأ تبارك وتعالى: {َفاَل تَُزكُّ

والت�صوف لي�س حالة اإ�صالمية فقط، بل ا�صتعمل الت�صوف عند الأمم ال�صابقة، اإل 

اأننا نتكلم هنا عن الت�صوف الموافق لل�صريعة الإ�صالمية ال�صمحاء، فهي حالة اإن�صانية 

يحتاجها الإن�صان بعد طول نظر. وقد ا�صُتعملت هذه الكلمة باليونانية »�شوفيا«،بال�صين، 

ومعناها الحكمة. والحكمة ل تاأتي اإل بعد هدوء داخلي، وبعد عن زخارف الدنيا، لذلك 

اعتبرها فال�صفة اليونان المنهج الذي قوامه البحث النظري المجرد في الوجود للوقوف 

الإ�صالمي هو  الت�صوف  الت�صوف حالة فل�صفية، ولكن  اأن  البع�س  على حقائقه، و ظن 

�صلوك وعمل وطريق اإلى اهلل عز وجل، لذلك كانت القاعدة �صريعة- طريقة- حقيقة، 

فكل فعل اأو قول ن�صب للت�صوف وخالف ال�صرع الحنيف مردود على �صاحبه، لذلك كان 

تعريف الت�صوف عند اأهله �صواء كان بمعنى الزهد اأو الخلق اأو ال�صفاء اأو المجاهدة 

اأو الت�صليم الكامل هلل اأو الرتباط الروحي باهلل تبارك وتعالى، اأو الطريق المخ�صو�س 

لل�صالكين، اأو ترك التكلف وال�صكليات الظاهرة. فكل هذه المعاني ت�صير بالحقيقة اإلى 
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جانب من الجوانب العظيمة لهذا الدين القيم، الموافق لل�صريعة العظيمة، والبعد عن 

الباطلة.  والفل�صفات  الغريب  الفكر  وعن  الم�صلة  البدع  وعن  عنه،  ال�صارع  نهى  ما  كل 

وهناك تعريف لبن خلدون للت�صوف، يدل دللة وا�صحة على معاني الت�صوف واأحوال 

زخرف  عن  والإعرا�س  تعالى  اهلل  اإلى  والنقطاع  العبادة  عن  العكوف  وهو  ال�صوفية، 

في  الخلق  عن  والنفراد  وجاه  ومال  لذة  من  الجمهور  عليه  يقبل  فيما  والزهد  الدنيا 

الخلوة للعبادة. فالدرو�صة والت�صوف اأمران متغايران، ولو كان بينهما عموم وخ�صو�س، 

اأو يجمع البع�س بينهما في �صخ�صه، اإل ان من ق�صدهما لحد ذاتيهما اأخطاأ الطريق، 

اإلى الحقيقة »وال يزال  اأو الو�صول  فالمق�صود من ذلك هو معرفة اهلل تبارك وتعالى 

عبدي يتقرب اإلي بالنوافل والعبادات حتى اأحبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه الذي ي�شمع 

به وب�شره الذي يب�شر فيه ويده التي يبط�س بها ورجله التي يم�شي بها ولئن �شاألني 

الأعطينه ولئن ا�شتعاذني الأعيذّنه. في�شير العارف مت�شاًل بالحق، فيرى كل قدرة 

م�شتغرقة في قدرته، وكل علم م�شتغرقاً في علمه وكل حياة م�شتغرقة في حياته، 

بل وكل الوجود م�شتغرقاً في وجوده، في�شير العارف متخّلقاً باأخالق اهلل عز وجل 

ْذ  لكونه مظهراً تاماً للحق تعالى في �شفاته، كما اأ�شار اإليه قوله تعالى:{َوَما َرَمْيَت اإِ

َرَمْيَت َولَـِكنَّ اهلل َرَمى}.

ومنه قول �صيدنا علي بن اأبي طالب Q: »ما قلعت باب خيبر بقوة ج�شمانية بل 

بقوة ربانية«، وذلك هو مقام الفناء.

الظاهر  بعلم  اإليه  و�صال  لما  و�صال  ما  ال�صهيدين  الإمامين  اإن  لأقول  بهذا  واكتفي 

فقط، بل �صلكا م�صالك كبار الأولياء، فلم يريا اأن الإ�صالم هو ما راآه اأتباع المذاهب في 

مذاهبهم، ولكن الإ�صالم كبير وعظيم حتى و�صع كل من قال: ل اإله اإل اهلل محمد ر�صول 

اهلل، ولم ينكر معلومًا من الدين بال�صرورة.
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تمهيد
م عن القرن العا�صر على ال�صعيد الإ�صالمّي العام،  ة التي ُتقدَّ خالفًا للقراءة التقليديَّ

ة يغلب عليها الجمود وا�صتعادة الموا�صيع  والتي تخل�س الى �صورٍة باهتٍة للحركة العلميَّ

فات لالأعالم ال�صابقين، تبدو �صورة  المبحوثة وكثرة الحوا�صي على الموؤلَّفات والم�صنَّ

الحركة العلميَّة في الدائرة ال�صيعيَّة ن�صيطة وحيَّة في مختلف الميادين، حيث لمع في 

تلك الفترة اأعالم كالمحّقق وال�صيخ علي بن محمد بن هالل الجزائرّي )حوالي 909هـ(، 

ق  والمحقِّ هـ(   937( الكركي  العال  عبد  بن  الح�صين  بن  علي  ال�صيخ  الثاني  ق  والمحقِّ

�س الأردبيلّي اأحمد بن محمد )ت 993 هـ(، وال�صيخ ح�صن بن زين الّدين العاملّي  المقدَّ

العالي  عبد  بن  علي  ال�صيخ  )1031هـ(  العاملّي  الّدين  بهاء  وال�صيخ  )1011هـ(  ال�شهيد 

المي�صّي، وال�صّيد محّمد باقر الّداماد ال�صترابادي )ت 1040 هـ(، وغيرهم.. ليتبيَّن من 

التي  ِرد،  المطَّ العلمّي  والنموِّ  الر�صد  المرحلة كانت مرحلة  تلك  اأنَّ  الح�صد  خالل هذا 

�صيخنا زين  التالية. وكان  الثالثة  القرون  ثمارها في  اآتت  تكاماًل  اأكثر  دت لمرحلٍة  مهَّ

الدين بن علي بن اأحمد الجبعي العاملي المعروف بال�صهيد الثاني )911- 966 هـ( من 

بين هوؤلء الأعالم الكبار.

ة ة العلميَّ الشخصيَّ
ة والثقافيَّة نجدها �صاملًة ومو�صوعّية اإلى جانب  ته العلميَّ ل في �صخ�صيِّ وعندما نتاأمَّ

)*( اأ�صتاذ في الحوزة العلمية -  لبنان

ال�صيخ علي جابر )*(   

التفسير القرآني عند الشهيد الثاني
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العمق الذي تتمّيز به في كلِّ فٍن، رغم غلبة الطابع الفقهي عليها كما �صنو�صح، حيث 

اأنَّه قد در�س جملًة وا�صعًة من العلوم اإلى جانب الفقه واأ�صوله كعلم الهيئة والريا�صيات 

وغيرها..  والمنطق  والحديث  والدراية  الكالم  وعلم  والفل�صفة  العربيَّة  واآداب  والطّب 

حتَّى قال عنه ال�صيخ الحّر العاملّي )1104 هـ( في اأمل الآمل: »كان فقيهاً محّدثاُ نحوياً 

قارئاً متكلماً حكيماً جامعاً لفنون العلم، وهو اأّول من �شنَّف من االإمامّية في دراية 

 .
)1(

الحديث، لكّنه نقل اال�شطالحات من كتب العامة، كما ذكر ولده وغيره«

وما اأ�صار اإليه ال�صيخ الحّر اأخيرًا يمثِّل ق�صّيًة هاّمًة في روؤية ال�صيخ ال�صهيد للمدر�صة 

المتداولة لدى  العلمّية  ال�صيعّية وقدرتها على تقديم ما لديها وفق ال�صياغات  العلمّية 

المذاهب الإ�صالمّية الأخرى لي�صهل تناولها وال�صتفادة منها بدون معوقات �صكلّية قد 

ت�صّر بالهدف الجوهرّي وهو اإطالق الثراء العلمّي لمدر�صة اأهل البيت R من الدائرة 

�صه في اأ�صفاره  قة والخا�صة اإلى الف�صاء الإ�صالمّي العام، وهو اأمر نتلمَّ ة  ال�صيِّ المذهبيَّ

العلمّية  المنظومات  في  والندماج  باأعالمها  واللقاء  الإ�صالمّية  العوا�صم  اإلى  المكثَّفة 

القائمة فقهًا وحديثًا وغيرهما وجهوده التي بذلها في ميدان الفقه المقارن والذي بثَّه 

في كثيٍر من اأبحاثه وموؤلَّفاته.

وفي نظرٍة اإلى مجمل نتاجه العلميِّ والذي بلغ في بع�س اح�صاءاته حوالي المائة وفي 

عه  بع�صه الآخر خم�صة و�صتين بين كتاب ور�صالة وحا�صية و�صرح ومنظومة، نلحظ توزَّ

على مجموعٍة من الأبواب والفنون واإن بن�صٍب متفاوتة:

ففي الفقه بلغ ال�صتين، وفي اأ�صوله الخم�صة، وفي الحديث بلغ الت�صعة وفي الكالم بلغ 

ال�صبعة، وفي الأخالق بلغ الت�صعة، وفي الرجال والتراجم بلغ الأربعة وفي النحو والعربّية 

قات )الك�صكول( واحدًا، وفي التف�صير ثالثة وربما رجع بع�صها اإلى  بلغ اثنين وفي المتفرِّ

بع�س بالنظر اإلى ال�صتباهات في الأ�صماء وعّدها متعددة وهي واحدة، ول �صّك اأنَّ لهذه 

)1( انظر امل المل، ج 1/ �س86، تحقيق ال�صيد احمد الح�صيني.



3(1

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الن�صب والأرقام دللتها العميقة التي تك�صف عن الطبيعة الفكرّية لل�صهيد واهتماماته 

دات لوجهته العلمّية ور�صد مواقفه  ا يدفعنا للتوّغل اأكثر فيها نحو المحدِّ الأ�صا�صّية، ممَّ

من �صائر العلوم.

دات الشخصّية العلمّية محدِّ
دات الميول والهتمامات العلميَّة ومواقف القبول والرف�س التي  نق�صد بهذه المحدِّ

ة الأ�صا�صّية في جانبها العلمّي وفي اإطاللٍة  بمجموعها تر�صم لنا �صورًة متكاملًة عن الهويَّ

ى لنا �صورة الفقيه العاكف على معالجة كلِّ الم�صائل من موقعه الفقهّي  ة تتبدَّ عاّمٍة اأوليَّ

الباحث في كلِّ م�صاألٍة بروح م�صبعٍة بالهمِّ ال�صرعّي بقطع النظر عن طبيعة هذا الفّن 

والعلم اأو ذاك.

اإنَّ المو�صوع الأول والأخير لديه هو الفقه باإ�صطالحه الخا�س بحيث اأنَّه ينظر اليه 

ل اإلى اآلت وو�صائط  لخدمة المو�صوع  ًة، في حين اأنَّ �صائر العلوم تتحوَّ ًة ذاتيَّ نظرًة مو�صوعيَّ

الأ�صا�س، فهي بالمنظور الآلي ُتطلب لغر�ٍس اآخر خارٍج عن ذاتها ومو�صوعها.

ها تعطيه  هذه الروؤية المنهجيَّة ل تنتق�س من القيمة المعرفيَّة بنظره لكلِّ علٍم، لكنَّ

دها م�صبقًا، وتتفاوت الأوزان بقدر  وزنه وفق منظومة الهتمامات والأولويَّات التي حدَّ

القتراب اأو البتعاد عن المو�صوع ـ الهم.

وبهذا المعنى العام نتهّياأ لجملِة مواقف �صلبيَّة من مجموعة العلوم العقلية المتداولة 

في الحوزات الدينّية والمعاهد العلمية تتراوح بين التحّفظ وال�صتبعاد.

فهو يوؤمن بـ )النقل( كاأ�صا�ٍس في المعرفة الدينيَّة بمعنى اأنَّ المنقولت ال�صرعيَّة في 

دة وم�صالكها  الكتاب وال�صنة ُتغني عن الرجوع الى العلوم والفنون وا�صطالحاتها المعقَّ

ب منه وتو�صل اإليه. ا تقرِّ د عن الحّق اأكثر ممَّ ال�صعبة التي تبعِّ

ل المالحظات والمواقف التالية: وفي تف�صيل ال�صورة العامة هذه ن�صجِّ

ال�صانع   )لمعرفة  و�صع  بامتياز  اإ�صالمّي  علم  وهو  الكالم،  علم  اإلى  نظرته  في  1 .
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م�صت�صهدًا  وخطرًا،  خوفًا  واأكثرها  واأ�صعبها  الطرق  اأبعد  يجده  العليا(  و�صفاته 

د م�صبقًا موقفًا وا�صحًا  بجملِة اأخباٍر يحملها على ذمِّ ال�صتغال بهذا العلم، وهو يحدِّ

ف على تعّلم علم الكالم وال  تجاهه فيقول: »فظهر اأنَّ تح�شيل االإيمان ال يتوقَّ

د الفطرة االإن�شانيَّة على  نة بل يكفي مجرَّ المنطق وال غيرها من العلوم المدوَّ

اختالف مراتبها، والتنبيهات ال�شرعيَّة من الكتاب وال�شّنة المتواترة اأو ال�شائعة 

الم�شهورة، بحيث يح�شل من العلم بها العلم بالم�شائل المذكورة«.

وي�صل في تب�صيط الموقف وكيفّية تح�صيل الإيمان اإلى القول:

ة وكلُّ حديٍث دليل، وفهم المق�شود ا�شتدالل وكلُّ  »وكلُّ ممكن برهان، وكلُّ اآيٍة حجَّ

عاقل م�شتدّل، واإن لم يعلم ال�شغرى وال الكبرى وال التالي وال المقّدم بهذه العبارات 

.
)1(

والقانونات واال�شطالحات«

بالطبع هو يقترح �صبياًل للمعرفة يعتمد الطبيعة والفطرة الإن�صانية بما تحمله من 

، فالإن�صان يمار�س الفكر وال�صتدلل دون 
)2(

قّوة )الإلهام والك�صف والتعّلم وال�صتدلل(

اأن يعلم كيفّيتهما اإذ هو بطبعه كذلك.

ح لنا كيف يكون كلُّ ممكٍن برهان ومن اأين لنا اأن نعلم اأنَّ هذا الفهم  لكنه ل يو�صِّ

�صائب للمق�صود؟ وكيف يكون ا�صتدلًل للغير؟ وغيرها من الق�صايا التي يمكن اأن َتاأخذ 

وجهة اإلى هنا اأو هناك، ويمكن اأن يكون مق�صوده اأبعد من ظاهر الكلمات التي تبقى 

الفطرة  نداء  تلبية  اإلى  يدعوه  لالإن�صان، حيث  النف�صّي  الباطن  اإلى  النظر  دون  مبهمًة 

اتية فالطرق اإلى اهلل  واإلى التفاعل الروحّي مع ن�سِّ الكتاب وال�صّنة لتح�صيل المعرفة الذَّ

تعالى بعدد اأنفا�س الخالئق، ولكلِّ نف�ٍس طريقها المالئم لها وهو بذلك ير�صم منهجًا 

ًا مفعمًا بالروحانّية وقد ي�صفه البع�س بال�صوفّية لكّنه وعلى كلِّ حاٍل يجانب الطرق  نقليَّ

العقلّية الوعرة.

)1( انظر ر�صالة القت�صاد، �س 175.

)2( الم�صدر ال�صابق، �س 174.
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ا علم المنطق، وقد �صبقت الإ�صارة اإليه، فاإنَّه ل يوافق على المتداول حوله من  اأمَّ 2 .

لعدم  كما يح�صل  الخطاأ  لأنَّ  الفكر،  في  الخطاأ  الفكر عن  بمراعاته  يع�صم  اأّنه 

المراعاة كذلك يح�صل في المراعاة من جهة �صعف القدرة ومن جهة ال�صورة. 

وبعد مناق�صته لكيفيَّة ح�صول الت�صّورات والت�صديقات ي�صل اإلى النتيجة فيقول:

والباقي  بديهّية  فاأكثرها  الت�شديقات  ا  واأمَّ فيها،  فائدة  رات ال  الت�شوَّ اأنَّ  »فظهر 

د التقليد واتِّباع اآثار ال�شلف  غير محتاج اإليه، فاال�شتغال بتعّلم المنطق لي�س اإال بمجرَّ

  .
)1(

فاختر لنف�شك ما ال بدَّ لك منه لئال تهلك«

من  اأيٍّ  توّقف  وينفي  الدينّية،  والمعارف  المنطق  علم  بين  لة  ال�صِّ يقطع  وهكذا، 

الأحكام والق�صايا ال�صرعّية والت�صديقات الدينيَّة على �صيء من الم�صائل النظرّية من 

هذا العلم ويقول في مو�صوٍع اآخر:

»...فكما يكفي بديهّية لتح�شيل نظرّية، يحتمل اأن يكون كافياً لتح�شيل االأحكام 

.
)2(

ال�شرعّية والت�شديقات الدينّية«

ا موقفه من الفل�صفة فهو اأكثر و�صوحًا وح�صمًا، فمطالب الفل�صفة زخرف  وهو  واأمَّ 3 .

ر من ال�صتغال بها عن طلب العلم ال�صرعي، ونكتفي بالإ�صارة الى ما ذكره في  يحذِّ

ر من  د عليهما وحذَّ ب بعلم الفقه والحديث واأكَّ اآخر )ر�صالة تقليد الميت( حيث رغَّ

 واحد ق�صير خام�س 
ٍ
ال�صتغال بعلوم الفال�صفة، وقد كتبها في جزء ي�صير من يوم

.
)3(

�صوال 949هـ

مع  م�صاكنة  يقبل  ل  الذي  والفقهي  الحديثي  التِّجاه  مع  يتماهى  الموقف  وهذا 

الفل�صفة، ويدعو اإلى اإق�صائها عن منظومة العلوم الدينّية؛ لأنها معرفة ل دينّية تناق�س 

المطلوب.

)1( انظر ر�صالة القت�صاد، �س 182.

)2( انظر الم�صدر ال�صابق، �س 179.

)3( انظر ن�صخة الر�صالة في مكتبة اآية اهلل المرع�صي العامة رقم 1259.



3(4

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ة الأ�صا�صّية لال�صتنباط وهو  اإنَّ علم الأ�صول كما هو معروف من العلوم التمهيديَّ 4 .

قلَّة  الثاني  ال�صهيد  تراث  والملفت في  العقلّي،  بالطابع  يتَّ�ِصم  الأخيرة  اأدواره  في 

البحوث الأ�صولّية والتي قد ا�صتجمعها في كتابه )تمهيد القواعد( بمائة قاعدة 

ر�صائل  في  ته  وحجيَّ الإجماع  وبحث  اأحكام،  من  عليها  غ  يتفرَّ ما  وذكر  اأ�صوليَّة 

منفردة كر�صالة )حجّية الإجماع( و )تحقيق الإجماع( ولعلَّهما واحدة.

وقلَّة البحث هذه م�صتندٌة في واقع الحال الى روؤية اآلّية مح�صة لأ�صول الفقه، ومدى 

دخالته بنظره في تح�صيل الجتهاد. وفي هذا الإطار ل يرى ال�صهيد كثير جدوى في 

ا اأ�شول الفقه  اأغلب مباحثه ول ا�صتقاللّية لأكثر م�صائله. وهو يقول بهذا ال�صدد: »واأمَّ

ا م�شائله، منها داخل في علوم اآخر فحكمه حكم  فكثير من مباحثه ال طائل تحته واأمَّ

.
)1(

ذلك العلم، واأّما القيا�س وهو العمدة وقد عرفت حاله، وكذا بحث االجماع«

في المقابل نجد ال�صهيد ُيعطي العلوم العربيَّة وعلم الرجال والكتاب وال�صّنة الموقع  5 .

ة ال�صليقة الم�صاعدة  المهم الأثر الإيجابّي في الفقاهة، وتكفي في العلوم العربيَّ

ة واأحاديثها، واإن كان لعلميَّ المعاني والبيان دخل في  على فهم الآيات الأحكاميَّ

 .
)2(

معرفة لغة العرب رغم عدم عدِّ اأكثرهم لهما من �صرائط الجتهاد

اإلى  الحديث  تق�صيم  بعد  خ�صو�صًا  �صهل  اأمر  وهو  منه  بّد  فال  الرجال  علم  ا  واأمَّ

ال�صحيح والح�صن وغيرها من الأق�صام.

ال�صتغال  يكون  وبهما  عنهما  مفرَّ  ول  ة،  المادَّ بمنزلة  فهما  وال�صنة  الكتاب  ا  واأمَّ

الفقهي.

نظراته في التفسير
نا ل  ه من �صرائط الجتهاد، لكنَّ ة التف�صير عند ال�صهيد الثاني، حيث عدَّ رغم اأهميَّ

)1( انظر ر�صالة القت�صاد، �س198-197.

)2( النظر اإلى م�صدر ال�صابق، �س198.
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نعثر في اآثاره العلميَّة على اأعمال وا�صعة وملفته في هذه الميدان ما خال ما �صن�صير اإليه. 

ة العمر المحدودة والن�صغالت الأخرى والظروف ال�صعبة التي واجهته لم ُتتح  ولعلَّ مدَّ

له الفر�صة المنا�صبة لتف�صير القراآن الكريم. وعليه، فمن حيث ال�صكل يمكن القول باأنَّ 

قة من الآيات و�صمن  دة ومتفرِّ التف�صير عنده  كان جزئيًا بمعنى اأنَّه تناول موا�صع محدَّ

خرى كما �صن�صير، ولم ياأخذ الطابع الكلّي التقليدي الذي يبداأ ب�صورة الفاتحة 
ُ
اهتماماٍت اأ

ا معنى التف�صير فاإنَّه وان لم يذكره بحدود ما وقفت عليه على  وينتهي ب�صورة النا�س. اأمَّ

نحو ر�صميٍّ مق�صود، لكن ُيفهم من بع�س كتاباته باأنَّه: »بيان المدلوالت والبحث عن 

.
)1(

كيفيَّة الدالالت« وتعيين المفهوم المعتبر من الآيات

ز على الدللة  د لنا طريقة عمله في التف�صير، حيث يركِّ وبحدود هذا المعنى فهو يحدِّ

فقد  المنهج  ا من حيث  واأمَّ وبالأخبار،  ة  اللغويَّ الفهم  باأدوات  م�صتعينًا  العرفي  والفهم 

�صلك المنهج المو�صوعّي في التف�صير.

الإح�صاء،  نحو  على  معيَّن  بمو�صوٍع  ة  الخا�صَّ الآيات  جمع  على  المنهج  هذا  ويقوم 

وتفهم على هذا  لتف�ّصر  بها  تحفُّ  التي  والمالب�صات  المنا�صبات  ترتيبها ومالحظة  ثمَّ 

الأ�صا�س. وهذا المنهج هو المتَّبع في بحث اآيات الأحكام واآيات العقائد واآيات الق�ص�س 

القراآنّي وغيرها وهو بالتالي منهج  تخ�ص�صّي ُيعنى باأجزاء وموا�صع من القراآن الكريم 

وقد نهجه كلُّ من بحث في فقه الأحكام من مختلف المذاهب الإ�صالمّية حتَّى ا�صتهرت 

جملًة من كتب التف�صير  لكلِّ المذاهب على هذا النحو.

ن  ومن خ�صائ�س هذا المنهج اأنَّه ُيحيط بالمو�صوع من كلِّ جوانبه وي�صبر اأغواره ويمكِّ

الرائعة  ة  البالغيَّ ال�صور  ُيظهر  كما  عنها،  مغفوًل  كان  حقائق  ا�صتنباط  من  الباحث 

ر  للقراآن من خالل التركيز على الآيات، وُيتيح ربط الآيات ودللتها بع�صها ببع�س ليوفِّ

بالتالي اإمكانات اأو�صع لتف�صير القراآن بالقراآن.

)1( انظر اإلى الم�صدر ال�صابق، �س198.
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اإنَّ التف�صير الفقهّي والكالمّي هو اأبرز م�صاديق التف�صير المو�صوعّي للقراآن الكريم 

وهو بالتالي منهج الفقهاء والمتكلِّمين.

وال�صهيد الثاني قد بذل جهدًا هامًا في الميدان وهو الفقيه البارع والمتكلِّم الحذق، 

�س، كما  ر المتخ�صِّ ه لم ي�صتغل في هذا المنهج وفق الأ�صلوب المتَّبع لدى المف�صِّ اأنَّ اإل 

ة ثمَّ ترتَّب  نجده في تفا�صير اآيات الأحكام مثاًل، باأن ُتجَمع الآيات وفق الأبواب الفقهيَّ

�س  للتف�صير  ويجري تف�صيرها وفق كلِّ باب ل�صتنباط الأحكام ال�صرعيَّة منها، واإنَّما تعرَّ

في طي البحث الفقهّي التقليدّي لدى الفقهاء اأو الكالمّي لدى المتكّلمين، فجاءت الآيات 

في �صياق البحث التف�صيلّي وال�صتدلل. وقبل عر�س نماذج لهذا التف�صير والإلماح اإلى 

على  متوا�صع  قليل  وهو  التف�صير  في  م�صتقاًل  ال�صهيد  كتبه  ما  نذكر  خ�صائ�صه  بع�س 

النحو التالي:

تف�صير اآية الب�صملة، ويوجد منها مخطوطة في مكتبة اية اهلل المرع�صي األنجفي  - 

} تحت رقم 444.

ِمْن  لُوَن  وَّ
َ
الأ اِبُقوَن  َوال�شَّ - } تعالى:  قوله  وهو  التوبة  �صورة  من  المائة  الآية  تف�صير 

لَُهْم  َعدَّ 
َ
َواأ َعْنُه  وا  َوَر�شُ َعْنُهْم  اهلل  َي  َر�شِ ِباإِْح�َشاٍن  اتَّبَُعوُهْم  َوالَِّذيَن  اِر  ن�شَ

َ
َوالأ اْلُمَهاِجِريَن 

بَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} ذكرها اأمل الآمل87/1 
َ
ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأ

َ
َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها الأ

ورو�صات الجنات 379/3 ولوؤلوؤة البحرين �س35 وغيرهم.

ْو تُْخُفوُه 
َ
ُكْم اأ نُف�شِ

َ
َواإِْن تُْبُدوا َما ِفي اأ تف�صير الآية84 من �صورة البقرة وهو قوله تعالى:{ -

ْبُكْم ِبِه اهلل}، في جواب الم�صاألة 75 من الأ�صئلة المازحية �س232. يَُحا�شِ

نماذج من التفسير الفقهّي
للبحث هنا مجال وا�صع نظرًا لوفرة الجهد الفقهّي الذي بذله ال�صهيد. و�صنالحظ 

اأنَّه اعتمد في تف�صيره على عنا�صر ثالثة هي: اللغة،  من خالل النماذج التي نعر�صها 

د  تحدِّ التي  الثالثة هي  العنا�صر  اأنَّ هذه  بحيث  اأ�صلفنا،  كما  والأخبار  العرفّي  والفهم 
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المعنى النهائّي لالآية �صعًة اأو �صيقًا اأو ترجيحًا لمعنًى دون اآخر في فر�س التعار�س كما 

ف في المعنى اللغوّي اعتمادًا على الأخبار. وقد يت�صرَّ

الفائدة  هي  الغنيمة  1 .« الإ�صالم:  �صرائع  في  الحلّي  المحّقق  قول  على  معلقًا  قال 

المكت�شبة �شواء اكت�شبت براأ�س المال كاأرباح التجارات اأو بغيره كما ي�شتفاد من 

دار الحرب«:

»ا�شتطرد البحث عن مفهومها لغًة بالمعنى العام مع اأنَّ المق�شود هنا هو الق�شم 

وجوب  ي�شتفاد  ومنه  اأ�شله،  على  عندنا  باٍق  العام  مفهومها  اأنَّ  على  للتنبيه  الثاني 

 ِ
َّ

هلِل نَّ 
َ
َفاأ �َشْيٍء  ِمْن  َغِنْمتُْم  نََّما 

َ
التجارات ونحوها لعموم قوله تعالى: {اأ اأرباح  الخم�س في 

وها بالمعنى الثاني ونقلوها عن مو�شوعها اللغويِّ  ة حيث خ�شّ ُخُم�َشُه}، خالفاً للعامَّ

.
)1(

وها به« ة اأو خ�شَّ اإلى غنائم الحرب خا�شَّ

ح فيما بعد هو اللغة. فعموم حكم الخم�س في الغنيمة  والمراد من الأ�صل كما �صرَّ

ف. اعتمد على المعنى اللغوّي دون ت�صرَّ

قال معلِّقًا على قول المحّقق في ال�صرائع: )القول في العتق(: 2 .

بالفعل  ما  وجود  على  مرتَّب  بالعتق  ارة  الكفَّ عليه  وجب  من  على  ال�شارع  »حكم 

يَاُم �َشْهَرْيِن  اأو بالقّوة، كما ينبِّه عليه قوله تعالى:  {َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُموؤِْمنٍَة... َفَمْن لَْم يَِجْد َف�شِ

ُمتَتَاِبَعْيِن} والوجدان اأعّم من الملك الأّنه ي�شمل لغًة وعرفاً ما ال يملك الرقبة ولكنَّه 

يقدر على �شرائها بما يملكه من الثمن فا�شاًل عن الم�شتثنيات كما ُيعتبر فيها مع 

.
)2(

وجودها في ملكه اإن تكون فا�شلة عنها«

فقد اعتمد في �صعة معنى الوجدان لي�صمل ما بالقّوة على اللغة والعرف معًا، ليلزم 

حكم تحرير الرقبة في الكّفارة ول ينتقل عنها اإلى �صوم ال�صهرين المتتابعين.

ح�شور  من  بّد  فال  3 .« الطالق:  على  الإ�صهاد  في  المحّقق  قول  على  معلِّقًا  قال 

)1( انظر م�صالك الإفهام اإلى تنقيح �صرائع الإ�صالم، ج1، كتاب الجهاد، �س 157 من الطبعة الحجرية.

)2( انظر اإلى الم�صدر ال�صابق، ج2، خ�صال الكفارة، �س89 من الطبعة الحجرية.
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ة الطالق، ويدل  ال�صاهدين«: »اأجمع االأ�شحاب على اأنَّ االإ�شهاد �شرط في �شحَّ

ِمْنُكْم}،  َعْدٍل  َذَوى  �ْشِهُدوا 
َ
عليه وراء االإجماع قوله تعالى بعد ذكر الطالق: {َواأ

�شته  واالآية واإن كانت محتملة لالإ�شهاد على الرجعة لقربها، اإال اأنَّ االأخبار خ�شَّ

اإنَّ  قال:   Q اأبي جعفر  الح�شن عن  وزارة في  بن م�شلم  وروى محمد  به. 

 Q الطالق ال يكون  بغير �شهود، وروى اأبو ال�شباح الكناني عن اأبي عبد اهلل

 .
)1(

قال: من طلق بغير �شهود فلي�س ب�شيء...«

ت على الإ�صهاد  ونجد ال�صهيد هنا قد اعتمد بالدرجة الأولى على الأخبار التي ن�صَّ

د بين رجوع الإ�صهاد اإلى كونه على اإرجاع الزوجة  على الطالق، فيما الدللة اللغوية  تتردَّ

قبل انق�صاء عدة طالقها وبين كونه على نف�س الطالق اأو عليهما معًا.

ا ما ذكره من اأنَّ الإ�صهاد يحتمل كونه على الرجعة لقربها. فهو احتمال �صعيف  واأمَّ

واإن كان كما ذكر قريب لعدم طول الف�صل في الكالم، لكّن الأقرب في الآية هو الطالق 

�ْشِهُدوا 
َ

ْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َواأ
َ
ُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف اأ ْم�شِ

َ
َجَلُهنَّ َفاأ

َ
اأي�صا، حيث قال تعالى: {َفاإَِذا بََلْغَن اأ

} )الطالق،2(. ِ
َّ

َهاَدَة هلِل ِقيُموا ال�شَّ
َ
َذَوى َعْدٍل ِمْنُكْم َواأ

ت الإ�صهاد بالطالق دون الرجعة اأتت متوافقًة مع الأقرب  وعليه فالإخبار التي خ�ص�صَّ

بح�صب اللغة اأي�صًا. 

نماذج من التفسير الكالمي
ونعر�س هنا لنموذجين من التف�صير للقراآن الكريم في بحوثه الكالميَّة.

في معر�س بحثه عن حقيقة ومعنى الإيمان، وبعد اأن ذكر اأنَّ الت�صديق الذي هو  1 .

الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت كما يظهر من كالم من حكينا عنه قال: 

نَّ  ل ـ اأي ما ذكر ـ فاآيات بيِّنات منها: قوله تعالى: َ{اإِنَّ الظَّ ا الدليل على االأوَّ »اأمَّ

يكفي  فال  واالإجماع،  للن�ّس  حٌق  واالإيمان   ،)36 �َشْيئًا})يون�س،  اْلَحقِّ  ِمَن  يُْغِني  َل 

)1( انظر م�صالك الإفهام، ج2، كتاب الطالق �س 18 من الطبعة الحجرية.
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})االأنعام، 116)، {اإِْن ُهْم  نَّ في ح�شوله وتحّققه الظّن. ومنها: {اإِْن يَتَِّبُعوَن اإِلَّ الظَّ

اإِْثٌم})الحجرات، 12(، فهذه االآيات قد  نِّ  اإِلَّ يَُظنُّوَن} )الجاثية،24)، {اإِنَّ بَْع�َض الظَّ

ا�شتركت في التوبيخ على اتِّباع الظنِّ واالإيمان ال يوبَّخ من ح�شل له باالإجماع 

فال يكون ظناً. ومنها قوله: {اإِنََّما اْلُموؤِْمنُوَن الَِّذيَن اآَمنُوا ِباهلل َوَر�ُشوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا} 

)الحجرات،15(، فنفى عنهم الريب فيكون الثابت هو اليقين.

اعتبار  بل على خالفه، وهو عدم  عى  المدَّ تدلُّ على  الكريمة ل  الآية  اإن قلت: هذه 

اليقين في الإيمان وذلك اأّنها اإنَّما دلَّت على ح�صر الإيمان فيما عدا ال�صك، في�صدق 

الإيمان على الظّن.

قلت: الظنُّ في معر�س الريب لأّن النقي�س مجّوز فيه ويقوى باأدنى ت�صكيك، ف�صاحبه 

ل يخلو من الريب، حيث اإنَّه دائمًا يجوز النقي�س، على اإنَّ الريب قد ُيطلق على ما هو اأعمُّ 

.
)1(

، ُيقال: ل ارتاب في كذا، ويريد اأنَّه منه على يقين، وهذا ال�صائع ذائع« من ال�صكِّ

وبمالحظة ما ذكره نقف على معادلٍة لغوّيٍة اأقامها لتحديد معنى الإيمان. فالإيمان 

ي�صاوي الت�صديق، والت�صديق ي�صاوي اليقين الجازم الثابث فاليمان هو اليقين، وخرج 

ما عداه وهو الظنُّ ف�صاًل عن ال�صك، اإذ الجامع بين �صائر المراتب ما دون اليقين هو 

من  اأعمُّ  هو  ما  على  الريب  ُيطلق  الذي  العرفي  بالفهم  النتيجة  دعم هذه  وقد  الريب 

، ثمَّ �صاق الآيات الواردة حول المو�صوع هذا الم�صاق. ال�صكِّ

ين مع كونه اأمراً ممكناً  اإنَّ المعاد الج�شمانيَّ من �شروريَّات الدِّ ذكر ال�صهيد: ». 2

وقد اأخبر ال�شادق بوقوعه فال بدَّ من ذلك«. وبعد اأن بيَّن الإمكان و نفى المتناع 

ا اإنَّ ال�شادق اأخبر بوقوعه، فِلَما ورد في القراآن العزيز من اآياٍت دالٍَّة  قال: »واأمَّ

على ذلك على وجٍه ال يقبل التاأويل، كقوله تعالى: {َقاَل َمْن يُْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم 

ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم})ي�س، 78(، وقوله تعالى: { َل َمرَّ وَّ
َ
اأ َها 

َ
ن�َشاأ

َ
اأ الَِّذي  * ُقْل يُْحِييَها 

)1( انظر ر�صالة حقائق الإيمان، �س57-56.
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 ،(4 بَنَانَُه} )القيامة،3ـ  َي  نُ�َشوِّ ْن 
َ
اأ َعَلى  َقاِدِريَن  بََلى   * ِعَظاَمُه  نَْجَمَع  لَّْن 

َ
اأ الإِن�َشاُن  يَْح�َشُب 

َ
اأ

ُلوَن} )ي�س، 51(، وقوله تعالى:  ْجَداِث اإِلَى َربِِّهْم يَن�شِ
َ
وقوله تعالى: {َفاإَِذا ُهْم ِمْن الأ

ٍة} )االإ�شراء،51(، وقوله تعالى: {يَْوَم  َل َمرَّ وَّ
َ
{َف�َشيَُقولُوَن َمْن يُِعيُدنَا ُقْل الَِّذي َفَطَرُكْم اأ

َفاَل يَْعَلُم اإَِذا 
َ
يٌر})ق، 44(، وقوله تعالى: {اأ َراعًا َذِلَك َح�ْشٌر َعَلْينَا يَ�شِ ْر�ُض َعْنُهْم �شِ

َ
ُق الأ تَ�َشقَّ

بُْعِثَر َما ِفي اْلُقبُوِر})العاديات، 9(، وهذه االآيات الكريمة كما تدل على المعاد البدنّي 

 .
)1(

تدلُّ اأي�شاً على نف�س البدن ال مثله على ما ذهب اإليه بع�س االأ�شاعرة«

اإليهم القول  وهو هنا بطبيعة الحال يذمُّ الفال�صفة ومذاهبهم في الم�صاألة وَين�صب 

بالمعاد الروحانّي كما ُينكر على الأ�صاعرة قولهم اإنَّ المق�صود من المعاد الج�صمانيِّ هو 

اإعادة مثل البدن ل هو نف�صه. ويرى في نف�س الوقت اإنَّ العقل ل ي�صتقلُّ باإثبات المعاد 

البدنّي اإل بمعونة ال�صمع. لذلك كان الن�ّس القراآني هو �صّيد الأدلَّة لإثباته. 

وقد كان ال�صهيد هنا �صاهدًا مخل�صًاً على اإحدى حقائق ع�صره في الأو�صاط العلميَّة، 

حيث لم يكن قد ظهر بعد �صدر المتاألهين ال�صيرازّي لُيقيم الدليل الفقهّي على المعاد 

ق انجازًا عقليًا في الفل�صفة الإ�صالميَّة  الج�صمانّي بعد حوالي ن�صف قرٍن من الزمان ليحقِّ

يقوى بها الإيمان وتعت�صد به حقائق القراآن.

المراد  باعتبارها  الكريمة  لالآيات  ة  العرفيَّ الظهورات  على  تف�صيره  في  اعتمد  لقد 

الجدّي للمولى تعالى على نحو ل يدع مجاًل فيها للتاأويل، �صوى في اإثبات اأ�صل المعاد 

البدنّي، اأو في كون البدن الُمعاد هو نف�صه الذي كان في الحياة الدنيا.

نماذج أخرى ملفتة
ة  خارج �صياق الفقه والكالم والبحث ال�صتدلللّي فيهما، نقف على نماذج تف�صيريَّ

التف�صير  خ�صائ�س  على  اأكثر  ال�صوء  ُتلقي  ووجازتها  توا�صعها  برغم  قة،  متفرِّ اأخرى 

ل  ته العلميَّة كفقيٍه يرى ال�صريعة �صبيل الهداية الأوحد، وقد �صكَّ د هويَّ عند ال�صهيد، توؤكِّ

)1( انظر ر�صالة حقائق الإيمان، �س 160- 161.
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ذلك محور تفكيره في كلِّ العلوم وهو ما دفعه اإلى تقديم تف�صيٍر ملفٍت لبع�س الآيات لم 

يكن خاللها في مقام التف�صير القراآني اأ�صاًل، لكن �صاقه البحث اإليها. ففيما هو يبيِّن 

الحكمة من اإنزال ال�صريعة قال:

الين عن الخطاأ الزلل فبعث اهلل ر�شواًل  »وحكمة و�شعها ـ اأي ال�شريعة ـ هداية ال�شَّ

يهم ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي �شالل  يتلو عليهم اآياته ويزكِّ

وِتَي 
ُ
مبين، ففي الحكمة التي اأخبرنا �شبحانه بقوله عز وعال: {َوَمْن يُوؤَْت اْلِحْكَمَة َفَقْد اأ

 .
)1(

َخْيراً َكِثيراً} فدلَّنا واأر�شدنا اإلى ما فيه �شالحنا فله الحمد على ما هدانا«

ول �صكَّ اأنَّ و�صع ال�صريعة بما هي فعل من اأفعاله تعالى هي م�صداق بارز من م�صاديق 

الحكمة اإذ ل ي�صدر عنه تعالى الف�صل اإل عن حكمٍة وهو الحكيم لكنَّ تعليم الكتاب غير 

تعليم الحكمة كما يرى ال�صّيد الطباطبائي حيث يقول:

»وتعليم الكتاب بيان األفاظ اآياته وتف�شير ما اأ�شكل من ذلك، ويقابله تعليم الحكمة 

 .
)2(

نها القراآن« وهي المعارف الحقيقّية التي يت�شمَّ

ة المطابقة للواقع من حيث  ويقول في مو�صٍع اآخر: »فالحكمة هي الق�شايا الحقَّ

والمعاد  المبداأ  في  االإلهيَّة  ة  الحقَّ كالمعارف  االإن�شان  �شعادة  على  بنحٍو  ا�شتمالها 

االإن�شان  ب�شعادة  م�شا�شها  جهة  من  الطبيعّي  العالم  حقائق  ت�شرح  التي  والمعارف 

.
)3(

كالحقائق الفطريَّة التي هي اأ�شا�س الت�شريعات الدينّية«

فالحكمة اإذن هي الأ�صا�س الذي ي�صتند اإليه الت�صريع الديني، ل اأنَّه نف�س الت�صريع ول 

ى به ال من باب الت�صمية بالنتيجة. ي�صمَّ

و�صتَّان بين النظريتين: نظرة ال�صهيد الثاني ونظرة ال�صّيد الطباطبائي ففي حين ينظر 

قها على و�صعها، َينظر ال�صيد الطباطبائي  ال�صهيد اإلى الحكمة من نظرٍة ت�صريعّيٍة ويطبِّ

)1( انظر ر�صالة القت�صاد، �س 168.

)2( الميزان في تف�صير القراآن، ج 19 / �س 265.

)3( الميزان في تف�صير القراآن، ج 2 / �س 395.
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ة ويرى اأنَّها »الحّق من اأ�شول االعتقادات الباطلة والخرافيَّة  اليها من زاوية اعتقاديَّ

اأفهام النا�س من ت�شّور عالم الوجود وحقيقة االإن�شان الذي هو جزء  التي دبَّت في 

مت االإ�شارة، وما هو الحقُّ في االعتقادات الفرعيَّة المترتِّبة على تلك  منه، كما تقدَّ

 .
)1(

ا كان مبداأ لالأعمال االإن�شانّية وعناوين لغاياتها ومقا�شدها« االأ�شول ممَّ

والنموذج الآخر هو ما جاء في ر�صالة الأ�صئلة المازحية حيث �صاأله ال�صيخ اأحمد العاملي 

ْبُكْم ِبِه اهلل} )البقرة، 284(. ْو تُْخُفوُه يَُحا�شِ
َ
ُكْم اأ نُف�شِ

َ
عن قوله تعالى: {َواإِْن تُْبُدوا َما ِفي اأ

»فهل نحا�شب على ما َيخطر في النف�س من عزٍم على ترك واجٍب اأو فعل قبيٍح 

اأم ال؟ الجواب: المراد من االآية ما يتناوله االأمر والنهي من االعتقادات واالإرادات 

ا ما ال يدخل في التكليف من  ا هو م�شتودعنا وُيمكن المكلف نفيه واإثباته، فاأمَّ ممَّ

الهواج�س النف�شانيَّة والو�شاو�س وما ال يمكن التحفَّظ عنه من الخواطر فخارج عن 

اأنف�شها«، والعقل يدل على ذلك  ثت به  ا حدَّ ة عمَّ ذلك، لقولهP: »عفي لهذه االأمَّ

 .
)2(

اي�شاً«

ا  ومراده من العقل هو اإدراكه قبح التكليف بغير المقدور لأنَّ الهواج�س والو�صاو�س ممَّ

ل ُيمكن الختيار فيها.

ونلحظ غلبة الهتمام ال�صرعّي على فهم الآية فبين ما هو محلُّ التكليف والمحا�صبة 

الإن�صانيَّة مثاًل كما فعل غيره من  بالنف�س  المتَّ�صلة  الأخرى  الأبعاد  اإلى  اللتفات  دون 

د الطباطبائي الذي واإن قارب المعنى المذكور لجهة اأنَّ المحا�صبة ل  رين كال�صيِّ المف�صِّ

ه ومع ال�صتعانة بالعرف واللغة  رات ال�صاذجة، لكنَّ ت�صمل الهواج�س والو�صاو�س والت�صوَّ

د مو�صوع الح�صاب بالم�صتقرِّ في النف�س من المَلَكات وال�صفات من الف�صائل والرذائل  حدَّ

كالإيمان والكفر التي ت�صدر عنها الأفعال من الطاعات والمعا�صي، فاهلل تعالى ُيحا�صب 

ْدتُْم  ْيَماِنُكْم َولَِكْن يُوؤَاِخُذُكْم ِبَما َعقَّ
َ
ْغِو ِفي اأ الن�صان بها كما في قوله تعالى: {َل يُوؤَاِخُذُكْم اهلل ِباللَّ

)1( الميزان في تف�صير القراآن، ج 19 / �س 271.

)2( ر�صالة ال�صئلة المازحية، الم�صاألة 75، �س 232.
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د مو�صوع المحا�صبة لالإن�صان بح�صب الآية  خرى حدَّ
ُ
اأ 225(، وبعبارٍة  ْيَماَن})البقرة، 

َ
الأ

ا ا�صتقرَّ في النف�س على نحو الملكة �صواء اأظهره اأم  الكريمة ب�صرطين: االأوَّل اأن يكون ممَّ

.
)1(

 ل�صدور الفعل
ً
ل، والثاني اأن يكون من�صاأ

القراآن  بتف�صير  المتعلِّقة  ة  العلميَّ ة  المادَّ وقلَّة  ال�صانحة  الفر�صة  بحدود  حاولنا  لقد 

الكريم عند �صهيدنا الثاني العاملي، اأن نك�صف عن جوانب من تف�صيره، وهو اأمٌر لي�س 

ر قلة الباحثين الأفا�صل الذين طرقوا هذا الباب، وما  ا يف�صِّ بالهيِّن ودونه عقبات، ممَّ

توفيقنا ال باهلل تعالى.

)1( الميزان في تف�صير القراآن، ج 2/ / �س 436
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 ال�صيخ محمود محمدي عراقي )*(

دروس قيّمة مستلهمة من سيرة الشهيد األول

العالم المجاهد والفقيه المجدد والمحدث والمتكلم والديب الكبير، ال�صيخ ال�صهيد 

العاملي،  الجزيني  المطلبي  بن حامد  بن محمد  بن مكي  ابو عبد اهلل محمد  ال�صعيد 

الملقب ب�صم�س الدين، والمعروف با�صم ال�صهيد الأول، والذي ي�صمى با�صم ال�صهيد على 

اأ�صهر فقهاء المامية.  الطالق. كان من ابرز العلماء في الفقه وال�صول والدب. هو 

ولد في احدى قرى جبل عامل �صنة 734هـ. تتلمذ على ابيه، وعلى عمه ا�صد الدين �صائغ، 

الذي كان عالما ذا فنون، حتى في الريا�صيات والعلوم الحديثة. رحل الى مدينة الحلة 

في العراق، والتي كانت من اف�صل الحوزات العلمية يومذاك، �صنة 751، حيث اأخذ عن 

كبار ال�صاتذة والم�صايخ، معظم العلوم الدينية، مثل: الفقه وال�صول والحديث والقراءة 

وتف�صير القراآن. منهم فخر المحققين محمد بن العالمة الح�صن بن المطهر الحلي، 

وعميد الدين عبد المطلب بن محمد بن اعرج الح�صيني.

الظاهر انه بقي في الحلة الى �صنة 755، واأتقن الفقه والأ�صول والحديث وعلم الرجال 

علومه  ون�صر  ودر�س  علمية  مدر�صة  اأ�ص�س  حيث   ،757 �صنة  موطنه  الى  عاد  ثم  هناك، 

بها. - وبال ال�صام ومنها جبل عامل من اأقدم البالد ال�صالمية واهلها ا�صلموا على يد 

ال�صحابي الكبير المجاهد ابي ذر الغفاري M، اإذ نجد حتى اليوم بع�س الم�صاجد 

في جبل عامل ي�صمى با�صمه في منطقة مي�س الجبل وغيرها من القرى – وقد ظهر من 

جبل عامل، هذه الر�س المباركة المت�صلة بفل�صطين والقد�س ال�صريف، علماء كبار مثل 

ال�صيخ البهائي العالم العظيم المتفنن في جميع العلوم في زمانه. ومنهم ال�صيخ لطف 

. 

ع�صو اللجنة المركزية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ال�صالمية - ايران
 

)*(
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الأمين  ال�صيد مح�صن  المحقق  والعالمة  الثاني  والمحقق  الثاني  وال�صهيد  المي�صي  اهلل 

وال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين العاملي )ر�صوان اهلل تعالى عليهم اجمعين(.

مكانته العلمية:
 كفى به فخرا في تعريفه وف�صل علمه ونبوغه وعبقريته، ان ا�صتاذه فخر المحققين 

كتب في اجازته في �صهر �صوال عام 756م، حين كان عمره اثنين وع�صرين �صنة فقط، 

فو�صفه يقول: »موالنا االإمام العالمة االعظم اف�شل علماء العالم �شيد ف�شالء بني 

 )ادام اهلل ايامه(«. 
)1(

اآدم �شم�س الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد 

وان  الكالم  وهذا  تعلم مني«.  اكثر مما  ا�شتفدت منه  »اإنني  قائال:  اإلى هذا  واأ�صاف 

�صدر نتيجة توا�صعه M، ولكن فيه دللة وا�صحة على المق�صود من علميته ونبوغه. 

وال�صافعي،  الكرماني  الئمة  ب�صم�س  الملقب  ال�صنة  اهل  علماء  كبار  احد  اجاز  وهكذا 

ال�صهيد في جمادى الأولى عام758م، حينما كان ابن اثنين وع�صرين ربيعا وو�صفه بقوله: 

والكماالت  المناقب  مجمع  الف�شلين  �شاحب  االئمة  امام  االعلم  االعظم  »المولى 

...
)2(

الفاخرة جامع علوم الدنيا واالآخرة �شم�س الملة والدين«

واخيرا كفى في عبقريته العلمية انه اتم كتابة اللمعة الدم�صقية في الفقه المامي في 

مدة �صبعة ايام، ح�صب نقل ولده. مع العلم اأنه لم يكن عنده اإل م�صدر واحد، هو كتاب 

»مخت�شر النافع« في علم الفقه. وقد و�صع »اللمعة«، اإجابًة لطلب علي بن موؤيد، اآخر 

حاكم من نحلة ال�صربدارية في خرا�صان. ومع ذلك اأ�صبح هذا الكتاب محط انظار اكثر 

العلماء من جهابذة الفقهاء �صرًحا وتف�صيًرا، حتى بلغ عدد ال�صارحين والمعلقين عليه 

اأكثر من ع�صرين.

رتبتها على مقدمة  والتي  المبارك،  الموؤتمر  الى هذا  قدمتها  التي  الورقة  في هذه 

)1( بحار النوار المجلد 107 ال�صفحة 178

)2( بحار النوار المجلد 107 ال�صفحة 183
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وخم�صة ف�صول، اأريد ان اذكر بع�صا من اهم خ�صو�صياته و�صفاته في �صيرته العلمية 

والعملية التي يمكن ان نتعلم منها درو�صا قيمة وتجارب ثمينة في زماننا هذا. ومعظم 

المذاهب  علماء  مع  والتعامل  والتبليغ  والتدري�س  التحقيق  مجال  في  الدرو�س  هذه 

والح�صور في المراكز العلمية والدينية وغيرها.

الدرس األول:

�صلوكه الوحدوي واهتمامه بالتقريب والحوار بين المذاهب ال�صالمية:

عندما نتابع حياة ال�صهيد ون�صاطاته العملية والعملية، نرى انه بعد اتمام التح�صيل 

للعلوم الدينية في العراق، لم يعد مبا�صرة الى موطنه، مكتفيا بهذا القدر من العلم الذي 

ح�صل عليه، على الرغم من ال�صوق الى زيارة الهل والوطن، بل جال على المراكز العلمية 

عند علماء اأهل ال�صنة، ليطلع اوًل، على المخزون العلمي والفكري لدى فقهائهم، وثانًيا، 

كي ين�صئ عالقة تمهد لم�صروع يفتح بابا كبيرا للحوار والتفاعل بين روؤى المدر�صتين 

الطريق  لقطع  المتنوعة،  العالقات  يوؤ�ص�س لنماط من  ال�صالم. وكذلك  الكبريين في 

ولهذا  تفككها.  وا�صتغالل  ال�صالمية  الكبرى لالمة  بالم�صالح  ال�صرار  يريد  على من 

واأقام بها مدة من الزمن،  اإلى بغداد،  758هـ  انه اتجه في عام  نقراأ في ق�صة حياته، 

حيث در�س على عدد من فقهاء اهل ال�صنة، منهم �صم�س الأئمة الكرماني، ومحمد بن 

�صعيد القر�صي، الفقيه ال�صافعي، وفق ما اأ�صار اإليه ابن الجزري في طبقات القراء. ثم 

غادر بغداد باتجاه عوا�صم وبالد اأخرى في العالم ال�صالمي، ذات طابع علمي اآنذاك، 

مثل دم�صق والقاهرة ومكة والمدينة والخليل، مدينة ابراهيم في فل�صطين، واخذ بها 

عن نحو اربعين �صيًخا من علماء اهل ال�صنة، على حد تعبيره. وروى عنهم �صحاحهم، 

بقلمه  مكتوبا  موؤلفيهم،  ا�صماء  مع  اجازته،  في  اح�صاها  التي  م�صنفاتهم  من  وكثيًرا 

.
)1(

ال�صريف لتلميذه ابن الخازن الحائري في دم�صق �صنة 784م

)1(راجع المجلد الخام�س والع�صرين من بحار الأنوار للعالمة المجل�صي تجد فيه ا�صماء كثيرة للعلماء منهم من تلقى اجازة من 
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وبعد هذه الرحالت العلمية ا�صبح ال�صهيد في ع�صره مرجعا كبيرا في العلوم ال�صرعية، 

فاطلقوا عليه فقيه الآفاق. حتى اإن كاتب ال�صيرة المبدع محمد باقر الخوان�صاري المتوفى 

�صنة 1313، و�صفه فقال: »وكان بعد موالنا المحقق على االطالق، افقه جميع فقهاء 

كانت  الرتبة  وتلك  الحلي«.  العالمة  بالمحقق على االطالق هو  والمق�شود  االآفاق، 

معروفة له في ذلك الع�صر عند �صائر المذاهب.

وكان ال�صهيد يلقي محا�صرات قيمة في مناهج ال�صتنباط والفقه وال�صول والحديث 

والكالم، ويدر�س في حلقات متنوعة على المذاهب الفقهية الخم�صة في البالد المختلفة، 

واأ�صبح ذا مكانة عالية في مختلف  العراق،  اأم  اأم فل�صطين  اأم دم�صق  لبنان  �صواء في 

البالد ال�صالمية ول �صيما �صورية ولبنان.

الفقهية  المدار�س  من  كثير  في  ووجوده  وتنقله  والطويلة،  الكثيرة  الرحالت  هذه  وبعد 

رمز  الى  يتحول  ان  ال�صهيد  ا�صتطاع  وال�صنة،  ال�صيعة  علماء  عند  وح�صوره  العلم،  ومراكز 

العالم  في  الو�صاع  ير�صد  كان  ال�صهيد  ان  لنا  يظهر  هنا  ومن  ال�صالمي.  العالم  في  كبير 

الم�صلمين عامة، ل مذهبا  ر لبداع منهجية جديدة وم�صروع كبير يخدم  ال�صالمي، ليح�صّ

خا�صا اأو طائفة خا�صة، م�صتفيدا من الظروف الجتماعية وال�صيا�صية في ذلك الع�صر. ولكن 

– لال�صف -  لم تكن الظروف متوائمة مع هذا الفكر المنفتح، فواجه ال�صيخ ع�صبية بغ�صاء، 
وفي النهاية افتدى بنف�صه هذا المنهج. ومن هنا ينبغي ان ننطلق الى مو�صوع مهم اآخر، وهو 

ر�صد الو�صاع الجتماعية وال�صيا�صية في ع�صره، وما نتعلم منه كعالم ب�صير بزمانه.

الدرس الثاني:

ر�صد الو�صاع الجتماعية وال�صيا�صية في ع�صر ال�صهيد الأول.

كان العالمة ال�صهيد يعي�س في ظروف قا�صية جًدا، فالحتالل ال�صليبي من جهة، 

ال�صهيد وبع�صهم من و�صف بما ي�صعر بانهم من تالميذه وكثير منهم تدل القرائن على انهم من معا�صري ال�صهيد. واذا اردت 

معلومات اكثر راجع مو�صوعة ال�صهيد الأول وهكذا مو�صوعة اعالم الدعوة والوحدة وال�صالح لموؤلفه المحقق ال�صيخ محمد 

ال�صاعدي �صفحة 471. 
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وظلم الحكام الم�صتبدين في الداخل، من جهة اأخرى.

وي�صف ال�صيد ح�صن الأمين اأحوال اهل جبل عامل في ذلك الع�صر فيقول:« كان اهل 

هذا الجبل يعي�صون الغربة في اوطانهم، ويدفعون الجزية لالفرنج، الذين ي�صاطرونهم 

الغالت، ويعي�صون في فقر وبوؤ�س«. ول �صك ان دور العلماء المجاهدين والفقهاء العاملين 

العالمة  ان  والحق  وتوعيتهم،  اللم�صلمين  في حفظ هوية  الظروف مهم جدا،  في هذه 

ال�صهيد، قد ا�صطلع بهذه الر�صالة كعالم عارف ب�صير بزمانه، وهذا هو الدر�س الكبير 

الذي نتعلمه من �صيرته. فقد جاء رف�صه لطلب حاكم ولية خرا�صان، الم�صمى بعلي بن 

بان  لعلمه  وذلك  للطائفة هناك،  ورئي�صا  تاما  ليكون مرجعا  اليها  دعاه  الموؤيد، حينما 

اعباء الم�صوؤولية في هذه المنطقة ال�صتراتيجية ثقيلة جًدا، وما �صيح�صل من تداعيات 

لن يتمكن احد من تحملها مثله. نعم هو حقا بطل من ابطال الوحدة ال�صالمية، وموؤ�ص�س 

للحوار والتقريب بين المذاهب، وراف�س لفكرة اق�صاء الآخر لمجرد الختالف في الراي. 

وحقيق بنا ان نعد ال�صهيد من اكبر رواد الحركة ال�صالحية في زمانه، وهو جدير بان 

يحتل مكانة علمية واجتماعية مرموقة، بين الخبراء والمن�صفين من علماء الفريقين، 

للبحث  لديه  ويجتمعون  بيته،  بعين الحترام، فيح�صرون في  اليه  ينظرون  كانوا  الذين 

والمناق�صة وال�صتفادة من فكره وحل الم�صاكل الفكرية والكالمية وغيرها، على العك�س 

ممن يتلب�س بزي العلماء من المتع�صبين الذين يخفون في قلوبهم الحقد والح�صد، فكانوا 

يتاآمرون عليه دائًما، حتى رموا به في ال�صجن، وق�صوا عليه في نهاية المطاف.

الدرس الثالث:

اهتمامه بت�صنيف الكتب والمتون الدرا�صية

في رايي المتوا�صع، ان من لمور المهمة التي ينبغي ان نتعلمها من علمائنا الما�صين 

للتعليم  الخا�صة  والمراجع  الكتب  بت�صنيف  اهتمامه  هو  الول،  ال�صهيد  اكبرهم  ومن 

�صك  ول  فيه.  واوقاتهم  و�صرف عمرهم  والم�صتويات،  ال�صطوح  في مختلف  والتدري�س 
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ان لل�صهيد منهجا خا�صا يظهر من ت�صانيفه، مثل الكتاب الم�صمى بـ»الدرو�س«، الذي 

ا�صمه.  من  يظهر  ما  وفق  المتعلمين،  وتدري�س  الطالب  لتعليم  خا�صة  ال�صهيد  �صنفه 

وكذلك �صفره القيم في الفقه ال�صالمي، الم�صمى بـ»اللمعة الدم�شقية«، وهو واإن لم 

ي�صنفه للتعليم مبا�صرة بل تلبية لدعوة والي خرا�صان وزعيم النه�صة ال�صربدارية، اإل 

اأن ا�صلوبه البديع وايجازه الجميل، جعال منه ومن �صرحه المرموق، المكتوب بيد ال�صهيد 

الثاني، والم�صمى بـ»الرو�شة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية«، مجموعة قيمة لتعليم 

الفقه، خالل مو�صوعة درا�صية جامعة، ما زالت ُتدر�س منذ القرون ال�صابقة وحتى اليوم 

في الجامعات والحوزات العلمية، ولم يوجد لها بديل حتى الآن.

ومن ح�صن حظ علماء ال�صالم من الفريقين، الإقبال على هذا ال�صفر الثمين، بما 

الكامل  الحترام  مع  البيت،  اهل  ال�صالمي على مذهب  الفقه  في  كاملة  انه مجموعة 

لآراء �صائر المذاهب. ولذلك نرى انه ُطبع في العقود الأخيرة على ايدي موؤ�ص�صي دار 

التقريب بين المذاهب ال�صالمية في القاهرة، وقدم له عالمان من العلماء الكبار في 

 ،M هذا العقد من ال�صنة وال�صيعة، اولهما �صماحة العالمة ال�صيخ محمد تقي القمي

ال�صكرتير العام لجماعة التقريب، الذي جاء ببيان تاريخي كامل في مو�صوع فتح باب 

الجتهاد، وق�س ق�صة مرة في عوامل ان�صداده. وثانيهما، مقمة تف�صيلية بقلم �صماحة 

ال�صيخ عبد اهلل �صبيتي، من كبار علماء الأزهر في القاهرة.

الدرس الرابع: 

مدر�صته الراقية في الفقه واآفاقه العلمية في العلوم ال�صالمية:

وبديعة،  عظيمة  والتف�صير  الحديث  في  وكذا  والأ�صول،  الفقه  في  ال�صهيد  اآراء 

ثالثين،  تبلغ  والتي  الفقهية،  والأبواب  الف�صول  مختلف  في  ور�صائله  اآثاره  ا  وخ�صو�صً

�صاهد قوي على اخت�صا�صه في الفقه والأ�صول. ولكن مدر�صته الخا�صة في درا�صة الفقه 

درا�صتها  ينبغي  وخ�صو�صيات  ابعاد  لها  ا،  خ�صو�صً الإمامي  والفقه  عموًما،  الإ�صالمي 
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وتحليلها علمًيا، لناخذ منها ما نحتاج اليه في ع�صرنا هذا، ومنها:

مقا�صد  على  وتاكيده  وال�صرع،  العقل  بين  الوثيق  بالترابط  واعتقاده  اهتمامه   -

ا في كتابه الم�صهور »القواعد والفوائد«،   ال�صريعة في اآرائه واآثاره وم�صنفاته، خ�صو�صً

الذي و�صفه بال�صوابط الكلية في اجازته لبن الخازن، في الثاني ع�صر من �صهر رم�صان 

مخت�شر  الفقه.  في  والفوائد  القواعد  كتاب  �شنفته  »فمما  فيها:  قال  اإذ   ،784 عام 

يعمل  لم  �شرعية  احكام  منها  ت�شتنبط  وفرعية  ا�شولية  كلية  �شوابط  على  ي�شتمل 

.
)1(

لال�شحاب مثلها« 

وبع�س  الفقه  ا�صول  على  ي�صتمل  بل  فقط،  فقهيا  لي�س  الكتاب  هذا  اأن  يخفى  ول 

ابداعاته  الى  ي�صير  كذلك  عليها.  الغالب  وهو  الفقهي،  الطابع  ذات  العربية،  القواعد 

فيها اأحد المحققين وال�صارحين لها، بانها تحقيقات، هي لطائف الأ�صرار، واحتوت على 

. وينبغي اأن ن�صير هنا الى ان هذا المو�صوع والت�صنيف 
)2(

اعتبارات، هي عرائ�س الأفكار

ا في مو�صوع علل ال�صرائع ومقا�صد الأحكام، لي�س من ابداعات ال�صهيد،  فيه، خ�صو�صً

اثره  ال�صدوق}، في  المحدثين  �صيخ  المامية، منهم  فيه عدد من علماء  بل كتب 

القيم »علل ال�شرائع«. ومن علماء ال�صنة، كان المام محمد ابو حامد الغزالي، متقدًما 

في ذلك الأمر.

بالحكام  واهتمامه  وال�صيا�صات،  العبادات  الى  ال�صريعة  اأحكام  تق�صيمه  ومنها 

ال�صيا�صية ومباحث الحكومة ال�صالمية، ول �صيما اآراوؤه في ولية الفقيه العامة، والتاأكيد 

على ال�صتدلل العقلي والنقلي لثباتها وبيان احكامها. ومما ا�صتهر عنه التفريق بين 

بين  بالف�صل  القائلين  على  للرد  المطالب  اهم  من  المو�صوع  وهذا  والفتوى.  الحكم 

الدين وال�صيا�صة، الذي ا�صتوحي من الآراء ال�صائدة في العالم الغربي. ولالأ�صف، �صاعت 

الع�صور الأخيرة. والإمام الخميني في ع�صرنا هو  الم�صلمين في  كنظرية �صاملة بين 

)1(  انظر بحار النوار المجلد 107 ال�صفحة 187

)2( راجع الباب الثالث من المجلد الأول من مو�صوعة ال�صهيد الأول رقم ال�صفحة 366
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الرائد الكبير والفقيه المجاهد، الذي رد على هذا الراي الفا�صد في اكثر كتبه ور�صائله، 

وال�صيا�صة،  العبادة  بين  الف�صل  وعدم  ال�صالمي  الفكر  توحيد  على  تاأكيده  خالل  من 

حتى و�صف �صالة الجمعة ومنا�صك الحج بانهما اعمال ومنا�صك عبادية و�صيا�صية مًعا. 

والذي يلفت النظر اأن �صماحته في بيان حكمة بع�س الأحكام، ياأخذ وينقل عن العلماء 

ال�صابقين، كما في �صفره القيم الم�صمى بـ»اأداب ال�شالة«، ففيه بع�س الكلمات الم�صتفادة 

من كتاب »علل ال�شرائع« لل�صدوق )ره(.

زوجته  اأن  التاريخ  في  فنقراأ  الجتهاد.  طريق  على  الن�صاء  بتعليم  اهتمامه  ومنها 

المكناة بـ»اأم علي«، وكذلك ابنته اأم الح�صن، كانتا فقيهتين، وفق ما يقول ال�صهيد الثاني: 

»راأيت بخط ال�شيد الجليل تاج الدين بن معية، اإجازته ال�شتاذنا �شم�س الدين محمد 

ا الأختهما فاطمة، اأم الح�شن«. )يعني ال�شهيد االأول(، وابنيه محمد وعلي، واأي�شً

وهكذا ذكر العالمة ال�صبيتي في مقدمته على اللمعة الدم�صقية في و�صف حالها: »هي 

فا�شلة من ف�شليات الن�شاء. وكانت من االأعالم. وكان ابوها ياأمر الن�شاء بالرجوع 

اإليها في االأحكام.

الدرس الخامس: 

وماذا بعد الجهاد العلمي والعملي الم�صتمر، وال�صبر في ا�صعب الظروف في 

�صبيل الهدف؟

اإن الدر�س المهم الذي نتعلمه منه في ختام حياته، هو تلك ال�صفحة الذهبية الأخيرة 

�صبيل حرية  ا�صت�صهاده في  وهو  المقد�س،  بدمه  الذي ختمه  ال�صريف،  دفتر عمره  من 

الفكر والجتهاد، حينما كان عمره اثنتين وخم�صين �صنة، في يوم الخمي�س التا�صع من 

جمادى الأولى �صنة 786. وهذا اآخر ما علمناه في حياته، وهو در�س ال�صبر وال�صتقامة، 

والملفت  تعالى.  اهلل  �صبيل  في  والعملي  العلمي  جهاده  في  والت�صييق  ال�صجن  وتحمل 

النقل،  الكبير النحرير ح�صب  الورع والفقيه  العالم  للنظر والجدير بالعتبار، ان هذا 



343

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

بعدما حب�س مرتين، قتل بال�صيف ثم �صلب ثم احرق ج�صده ال�صريف. وروي انه رجم 

قبل الحراق. ومن العجيب ان قتله ورجمه وحرقه لم يكن بيد الأعداء، بل بحكم ق�صاة 

الم�صلمين، فاعتبروا يا اأولي الأب�صار.

ن�صهد كل هذا  يومنا هذا، ونحن  العبر في  واكبر  الدرو�س  اهم  وهذا في ظني من 

التطرف والفتن الطائفية.

وعلينا اأن نتعلم من الحوادث المرة في تاريخ ال�صالم، ونعلم اأن الفتنة الطائفية لو 

خّليت و�صبيلها، �صتجر المجتمع ال�صالمي والديني اإلى الزوال والنهدام.

وفي الختام ايها الخوة الكرام من العلماء والمثقفين والف�صالء، األ يجب علينا ان 

ا الى جزين، التي مر عليها زمان  ننظر بعين العتبار الى منطقةجبل عامل، وخ�صو�صً

اأنه ح�صر  كانت فيه مركزا مهما للعلم والدين والثقافة ال�صالمية، فنقل في التاريخ 

في ت�صييع احدى الجنائز �صبعون مجتهدا في زمن ال�صهيد الثاني. واليوم  - لالأ�صف 

-  لم يبق من المدار�س والمراكز التعليمية عين ول اأثر، ف�صاًل عن العلماء والف�صالء. 

وعلينا ان ن�صتذكر اننا بحاجة الى ا�صترجاع ذلك التالق العلمي والفقهي والجتهادي 

المنفتح على الزمان والمكان في ع�صرنا هذا، لنقدم خدمات جّلى للب�صرية الظامئة 

الى الفاق المعنوية والقيم الن�صانية، فالعلم يجمع، بينما الجهل يفرق. فاإلى مزيد من 

ا�صتلهام درو�س اأولئك العظام، الذين كانوا خيًرا وبركة ونفًعا لكل النا�س، في كل زمان 

وفي كل مكان.
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العودة اإلى التاريخ ـ اإذا كان بذهنية واعية ـ ي�صتطيع اأن يكون فر�صة لالنطالق نحو 

الم�صتقبل، خا�صة حين يتناول اأ�صباب التقدم والتخّلف على ال�صاحة التاريخية، وحين 

يحاول اكت�صاف ال�صنن التي تتحكم في هذه ال�صاحة.

اأ�صحاب المدار�س الفكرية، الإ�صالميون منهم وغير الإ�صالميين اتجهوا اإلى اكت�صاف 

اإلى  َعَمَد  ال�صدر  باقر  ال�صهيد محمد  ال�صيد  الطريق.  معالم  لهم  لتو�صح  ال�صنن  هذه 

ذلك في محا�صراته عن التف�صير المو�صوعي، وقبَله حاول مارك�س في راأ�س المال، وبعده 

فوكوياما في نهاية التاريخ والإن�صان الأخير.

تاريخ الأمم وال�صعوب، بل والأفراد، ي�صتطيع اأي�صًا اأن َيْك�ِصَف لنا حقائق هامة في هذا 

ال�صدد، وكان للم�صلمين اهتمام بهذا الأمر منذ القديم على نحو ما فعل ابن خلدون في 

الِعبر وابن م�صكويه في تجارب الأمم.

الهتمام بهذا الأمر ي�صتند اإلى خلفية �صرورة ال�صتفادة من الما�صي لالنطالق 

والجماعات.  الأفراد  لتاريخ  الح�صارية  الروؤية  هي  وهذه  الم�صتقبل.  بناء  نحو 

فالح�صارة في فهمنا هي نتاج الحركة الم�صتقبلية لالإن�صان في المجالين المعنوي 

اإلى  التّواقة  الحّية  الإن�صان  طبيعة  وليدة  الم�صتقبلية  الحركة  وهذه  والمادي، 

الكمال.

نحن اليوم اأمام �صخ�صيتين في تاريخنا العلمي ا�صتطاعا اأن يخلدا على مّر القرون، 

وتذكرهما الأجيال باإكبار واإجالل لما ا�صطلعا به من دور علمي وعملي. فما هو �صبب 

)1( اأ�صتاذ في جامعة طهران.

 د. محمد علي اآذر�صب )*( 

الشهيدان برؤية حضارية
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ارتفاعهما اإلى م�صتوى البقاء والخلود والعطاء الم�صتمر؟

نحن نعتقد اأّن ال�صبب يعود اإلى اأن الم�صروع الح�صاري الإحيائي الإ�صالمي قد تجّلى 

فيهما فكانا حيين واإحيائيين.

معنى الإحياء

الإحياء هو هدف الإ�صالم النهائي، بل ويمكن تلخي�س الم�صروع الإ�صالمي باأجمعه 

�ُشوِل اإَِذا َدَعاُكم ِلَما يُْحِييُكْم}  ِ َوِللرَّ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ا�ْشتَِجيبُوْا هلِلهّ

َ
في الإحياء لقوله �صبحانه: {يَا اأ

والإحياء هو تفعيل »نفخة روح رّب العالمين« في الكائن الإن�صاني.

الطين  وهذا  ِطيٍن}  ِمن  بَ�َشراً  َخاِلٌق  {اإِنِّي  طين:  من  مخلوق  الإن�صان  اأن  يرى  القراآن 

يمّثل الجانب الهابط من الإن�صان ـ كما يقول ال�صهيد ال�صدر ـ وفيه نفخة من روح رّب 

يتكامل  لأن  الإن�صان  توؤّهل  النفخة  وهذه  وِحي}  رُّ ِمن  ِفيِه  َونََفْخُت  ْيتُُه  �َشوَّ العالمين: {َفاإَِذا 

ماديًا ومعنويًا، دون حّد لهذا التكامل.

لأهوائه  ويعي�س  الظلمات،  يقبع في  فاإنه  ال�صامي  الأعلى  المثل  الإن�صان عن  ابتعد  اإذا 

ْيَت َمِن اتََّخَذ اإِلََهُه َهَواُه}.
َ
َراأ

َ
و�صهواته، ويكون مثله الأعلى ـ اأو اإلهه بالتعبير القراآني ـ هواه: {اأ

النُُّوِر}،  اإِلَى  ُلَماِت  الظُّ مَِّن  {يُْخِرُجُهم  النور:  اإلى  الظلمات  من  الإن�صان  ينت�صل  الدين 

وفي النور يرى الجمال فيع�صق ويتحرك نحو المثل الأعلى المطلق �صبحانه. نحو البناء 

الح�صاري.

الذاتية
تكامل  اأمام  اأكبر �صنم يقف حائاًل  الطين، وهي  النغما�س في خ�صلة  الذاتية هي 

الإن�صان والمجتمع.

والحيائيون جميعًا حاولوا تحرير الإن�صان من هذه الذاتية ال�صيقة، وتحريكه نحو 

مثل اأعلى خارج ذاته، واإيجاد الدافع لهذه الحركة.

دينية  خدمة  ي�صتهدف  اأنه  يبدو  م�صير  في  يتحرك  قد  ذاتياته  في  الغارق  الإن�صان 
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اإلى  الإ�صالم  دعا  الذي  »الرياء«  هو  وهذا  ذاته.  يكّر�س  الواقع  في  لكنه  اجتماعية،  اأو 

محاربته في النف�س، واأطلق على هذه الحرب ا�صم »الجهاد االأكبر«.

الذاتية تحول دون بروز مظاهر الحياة في الفرد والمجتمع، بل توؤدي اإلى التخلف على 

الم�صتوى الفردي والجتماعي، واإلى األوان ال�صراع والنزاع، واألوان ال�صلبيات ال�صلوكية 

كالحقد والح�صد.

مظاهر الحياة الحضارية وتجلياتها في حياة الشهيدين

التعارف

يَُّها النَّا�ُض اإِنَّا َخَلْقنَاُكم 
َ
التعارف في المنظور القراآني هو �صبب التنوع في الب�صرية: {يَا اأ

»التبادل  يعني  هنا  التعارف  اأن  وا�صح  ِلتََعاَرُفوا}.  َوَقبَاِئَل  �ُشُعوبًا  َوَجَعْلنَاُكْم  نثَى 
ُ
َواأ َذَكٍر  مِّن 

المعرفي«. فاهلل �صبحانه �صاء اأن يكون كل من الذكر والأنثى ذي طبيعة خا�صة، ومعرفة 

اأحدهما الآخر ي�صكل قاعدة هامة للتكامل والنماء الإن�صاني. وهكذا ال�صعوب والقبائل، 

والكمال.  النماء  اإلى  يوؤدي  بينها  والتعارف  الآخر.  يحتاجه  ما  المعارف  منها من  لكل 

يوؤدي  اإذ  ال�صعوب من مكان لآخر،  الح�صارات بعد هجرات  ن�صوء  ولعّل ذلك هو �صبب 

ذلك اإلى تعارف ال�صعوب.

ومن الطبيعي اأن التعارف يتطلب حياًة ُتخرج الإن�صان من محيطه المحدود، وتجعله 

ينطلق في الكون الف�صيح. وفي حياة ال�صهيدين الأول والثاني نرى مظاهر حركة دائبة 

اإلى بغداد  اإلى الحلة ثم  على �صاحة العالم الإ�صالمي. ال�صهيد الأول يغادر جبل عامل 

ودم�صق والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومقام اإبراهيم، وال�صهيد الثاني غادر 

جبل عامل اإلى دم�صق ثم اإلى م�صر واإلى بيت المقد�س.

ر.  هذه الحركة العلمية الدائبة، مظهر هام من مظاهر التعارف والتكامل والتح�صّ

الح�صاري،  ازدهارنا  ع�صر  في  بقّوة  والأدباء  العلماء  �صعيد  على  موجودة  كانت  لقد 

نلم�س ذلك من حركة العلماء بين خرا�صان والأندل�س، وحركة الأدباء بين حوا�صر العالم 
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الإ�صالمي. كان هذا التحرك موجوًدا على الرغم من م�صاق ال�صفر واأخطاره.

بيئتهم  من  العلماء  خروج  نجعل  اأن  الح�صاري  م�صتقبلنا  ن�صت�صرف  ونحن  بّد  ول 

المحدودة اأحَد معايير التقويم العلمي، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى اأن تتوفر للعلماء 

والمثقفين �صبل التوا�صل العلمي والثقافي، خا�صة ونحن نعي�س اإرها�صات ربيع اإ�صالمي 

تتجه فيه رقابات القوى الطاغية و�صغوطها نحو الزوال.

ال�صتماع

ال�صتماع يحتاج اإلى الخروج من الذاتية. فالغارق في ذاتيته يتكلم فقط، ول ي�صمع. 

واإذا راأيته �صاكتًا اأمام ُمحاِور يكّلمه فاإنه يتكلم مع نف�صه ليرّد. فالت ثمة ا�صتماع. وال�صبب 

ـ كما ذكرنا ـ هو الذاتية التي تتحول اإلى �صنم واإلى طاغوت بالتعبير القراآني. ال�صماع 

يتحقق حين يتحقق اجتناب الطاغوت. والقراآن الكريم يذكر هذه العالقة بو�صوح في 

لَُهُم  اهلل  اإِلَى  نَابُوا 
َ
َواأ يَْعبُُدوَها  ن 

َ
اأ اُغوَت  الطَّ اْجتَنَبُوا  {َوالَِّذيَن  �صبحانه:  يقول  متواليتين:  اآيتين 

ْح�َشنَُه}.
َ
ْر ِعبَاِد * الَِّذيَن يَ�ْشتَِمُعوَن اْلَقْوَل َفيَتَِّبُعوَن اأ اْلبُ�ْشَرى َفبَ�شِّ

على  النفتاح  اليوم  ي�صمى  ما  اأو  ال�صتماع،  اإلى  �صوقًا  نرى  ال�صهيدين  حياة  في 

والعلوم  والقراءات  والحديث  الفقه  في  لالآخر  ي�صتمعا  اأن  على  حر�صا  فقد  الآخر. 

الأخرى. كما اأنهما دّر�صا الفقه والحديث على غير مذهبهما، ودّر�صا الفقه المقارن 

على المذاهب الخم�صة.

الفكر المقاصدي
فكر الإن�صان الذي يعي�س لذاتياته �صّيق، لأنه يدور في اإطار الم�صلحة ال�صخ�صية. 

الإ�صالم لدى الذاتيين يتحول اإلى دّكان، وهوؤلء يحاربون كل من يهّدد دكانهم بخطر. 

اأما المتحررون من ذاتيتهم فيتجهون اإلى التفكير في مقا�صد الإ�صالم الكبرى.

التجاه الفكري لدى ال�صهيدين نحو واجب العلماء في رعاية �صوؤون الأمة والدفاع عن 

مقدراتها وتطبيق ال�صريعة �صمن م�صروع ولية الفقيه ياأتي في هذا ال�صياق.
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الوحدة

ا�شتكى  »اإذا  الحّي مترابط في وحدة ع�صوية  الحياة، فالج�صم  الوحدة من مظاهر 

اإلى  دائمًا  يميلون  والأحياء  والحّمى«.  بال�شهر  الج�شد  �شائر  له  تداعى  ع�شو  منه 

يميلون  الحياة  يفتقدون عنا�صر  والذين  وال�صتراك،  والوئام  الوحدة  �صبل  البحث عن 

اإلى التمزيق والتفتيت والبحث عن الم�صتفزات ومواطن الفتراق. واإذا وجدتهم ياأتلفون 

مع اأحد فاإنما يتخذونه �صقة اأخرى من المق�ّس فيكونون معه ك�صّقي مق�سٍّ تجمعتا على 

غير �صيء �صوى التفرقة.

الدولة  نجده في موقفهم من  الأمة،  بين  للوئام  بارزة  ال�صهيدين مظاهر  في حياة 

العثمانية وفي ارتباطهم بعلماء العالم الإ�صالمي، وفي خطابهم العلمي والثقافي، وهي 

تبلور هذه الروح الحّية الح�صارية التّواقة اإلى وحدة الأمة.

الع�صق

الع�صق من اأبرز مظاهر الحياة. وهو الحرقة التي ت�صطرم في نف�س الإن�صان �صوقًا 

اإلى الجمال، ومن مظاهر العا�صق اأنه يعزف عن البطر والراحة والدعة، ويتحرك نحو 

كل جميل من كرم واأريحية واإباء نف�س وعطاء وان�صجام ووئام. نالحظ ذلك في �صيرة 

العا�صقين جميعًا، ومنهم ال�صهيدان. ال�صهيد الأول ُين�صد ما يبّين ارتفاعه اإلى م�صتوى 

كبار العا�صقين يقول:

لـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس الــــــــــــتــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــّوف ُعـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــازاً ومـــــــ�ـــــــشـــــــبـــــــحـــــــة

الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــرف ذلــــــــــــــــــــك  روؤيـــــــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــفــــــــــقــــــــــر  وال  كــــــــــــــــــــاّل 

ـــــــــــعـــــــــــة مـــــــــــرّق فــــــــــــــــــــي  وتــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــدو  تــــــــــــــــــــــــــــــــروح  واأن 

ـــــــــــــَرف وتـــــــــحـــــــــتـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــوبـــــــــــــقـــــــــــــاُت الــــــــــكــــــــــبــــــــــر والـــــــــــــ�ـــــــــــــشّ

وُتـــــــــظـــــــــهـــــــــر الــــــــــــــزهــــــــــــــّد فــــــــــــي الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا واأنــــــــــــــــــــــــت عــــلــــى

عــــــــــكــــــــــوفــــــــــهــــــــــا كـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــوف الـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــِب والـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــِف
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ـــــــُه  ــــــــس تـــــــحـــــــجـــــــُب ــــــــفــــــــ� ــــــــن ــــــــــــــرٌّ وعــــــــــــنــــــــــــك ال الـــــــــفـــــــــقـــــــــر �ــــــــــــــشِ

ـــــــــمـــــــــة الــــــــتــــــــلــــــــِف فــــــــــــــا رفــــــــــــــــــع حـــــــــجـــــــــابـــــــــك تــــــــجــــــــلــــــــو ُظـــــــــل

وفــــــــــــــــــــارق الــــــجــــــنــــــيــــــ�ــــــس واقــــــــــــــــــــِد الــــــنــــــفــــــ�ــــــس فــــــــــي َنــــــَفــــــ�ــــــس

ـــــــــــــــــــــْب عـــــــــــن الـــــــــحـــــــــ�ـــــــــسِّ واجـــــــــــلـــــــــــب دمـــــــــعـــــــــة االأ�ـــــــــــشـــــــــــِف وِغ

عـــــلـــــى عـــــــــــزمـــــــــــت  اإن  ووّحـــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــمـــــــــثـــــــــانـــــــــي  واتـــــــــــــــــــــل 

ذكـــــــــــــــــــِر الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــب و�ــــــــــشــــــــــف مــــــــــــا �ـــــــشـــــــئـــــــت واتــــــــ�ــــــــشــــــــِف

اإلى اأن يقول:

يـــــــــــــــدِه مـــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــراِح  مــــــــــــديــــــــــــر  �ــــــــــشــــــــــقــــــــــاك  واإن 

ـــــــي فـــــــــُخـــــــــز بــــــــالــــــــطــــــــا�ــــــــسِ واغـــــــــــتـــــــــــرِف ـــــــجـــــــّل كــــــــــــاأ�ــــــــــــسَ الـــــــت

ظـــــــــمـــــــــاأٍ عـــــــــلـــــــــى  تـــــــبـــــــخـــــــل  وال  ـــــــــــــــــِق  واإ�ـــــــــــــــــش وا�ـــــــــــــــشـــــــــــــــرب 

اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــِف فـــــــــــــــــــــــوا  ِريٍّ  ـــــــــــــــــال  ب رجــــــــــــــعــــــــــــــت  فــــــــــــــــــــــــــــاإن 

ولعّل ما ذكر من اهتمام ال�صهيد الأول باأ�صرته علميًا وفقهيًا و�صلوكيًا ي�صّب في �صفة 

العا�صقين، فزوجته اأّم علّي فقيهة وابنته �صّت الم�صايخ فقيهة.

»لم  قيل عنه:  المع�صوق.  في  ذوباته  يدّل على  الثاني  لل�صهيد  المالزمون  وما ذكره 

ي�شرف لحظة من عمره اإاّل في اكت�شاب ف�شيلة. ووزع اأوقاته على ما يعود نفعه في 

اليوم والليلة اإليه. اأما النهار ففي تدري�س ومطالعة وت�شنيف ومراجعة، واأما الليل 

فله فيه ا�شتعداد كامل لتح�شيل ما يبتغيه من الف�شائل«، و»هذا ما غاية اجتهاده في 

التوّجه اإلى مواله، وقيامه باأوراد العبادة حتى تكّل قدماه، وهو مع ذلك قائم بالنظر 

يلقى  قيام،  باأتّم  المحتاجين  حوائج  وق�شاء  نظام،  اأح�شن  على  معي�شته  اأحوال  في 

االأ�شياف بوجه م�شفر عن كرم كان�شجام االأمطار«.

اأنه كان ينقل  اإلى خدمته  اأي�صًا: »ولقد �شاهدت منه �شنة ورودي  وقال من لزمه 

الحطب على حمار في الليل لعياِلِه، ي�شّلي ال�شبح في الم�شجد وي�شتغل بالتدري�س 

بقّية نهاره«. وقال: »وكان �شيخنا المذكور مع ما عرفت يتعاطى جميع مهّماته بقلبه 
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وبدنه، حتى لو لم يكن اإال مهّمات الواردين عليه، وم�شالح ال�شيوف المترددين اإليه، 

م�شافاً اإلى القيام باأموال االأهل والعيال، ونظام المعي�شة واأ�شبابها من غير وكيل وال 

م�شاعد يقوم بها. حتى اأنه ما كان يعجبه تدبير اأحد في اأموره..«.

اإلى  نتطلع  ونحن  بنا  وجدير  ال�صهيدين.  لدى  الح�صاري  التوّجه  معالم  بع�س  هذه 

م�صتقبل ح�صاري تعود فيه الحياة اإلى هذه الأمة اأن نقراأ تراثنا و�صخ�صياتنا وتاريخنا 

بنظرة ح�صارية ن�صتجلي  فيها منعطفات منحى الحركة الح�صارية فيما مّر على اأمتنا 

لبناء م�صتقبلنا الح�صاري الذي يرفعنا ـ باإذن اهلل ـ اإلى م�صتوى الأمة ال�صاهدة الو�صط 

على ال�صاحة العالمّية.





الجلسة السادسة والختامية

تلى الجل�صة جولة في المنطقة للم�صاركين، �صملت زيارة لمقام ال�صيدة 

كذلك  النورية،  والمدر�صة  بعلبك  مدينة  واآثار   Lالح�صين بنت  خولة 

زيارة مقام نبي اهلل �صيثQ و�صريح �صيد �صهداء المقاومة الإ�صالمية 

ال�صيد عبا�س المو�صوي} في بلدة النبي �صيث البقاعية.

أعمال جلسات المؤتمر

برئاسة الشيخ محمد يزبك
نائب الرئيس السيد هاشم الشخص

الشيخ محمد يزبك ✽✽

السيد محمد حسين رئيس زادة ✽✽

الشيخ أحمد الزين ✽✽

د. حسن يعقوب ✽✽

السيد هاشم الشخص ✽✽

الشيخ محمد رحماني ✽✽

اليوم الثالث:

الخمي�س 2 حزيران 2011م -بعلبك - قاعة ال�صهيد ال�صيد عبا�س المو�صوي )ر�س( 
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بعلبك بين الماضي والحاضر
 هي مدينة ال�صم�س، نورها �صاطع لن يغيب وهل يغيب الخير والعطاء؟ اأعمدة قلعتها 

تخت�صر ما�صيها، وحولها م�صجد وكني�صة يحكيان عي�صها الر�صالي، وفيها مقام ال�صيدة 

خولة وم�صجد راأ�س الإمام الح�صين Q، كل ذلك يوؤكد دورها وما اأعّد لتكون واحة 

من واحات الأدب والعرفان والفل�صفة والح�صارة، و�صاحة ثورٍة على الظلم والإ�صتبداد 

)1(

والتفرقة.

 اإ�صتجاب اأهل بعلبك والجوار لنداء الفقيه ال�صيخ اأحمد بن مح�صن بن عّلي الأن�صاري 

البعلبكي لمقاومة الزحف المغولي، واجتمع تحت راية الجهاد ع�صرة اآلف وك�صر ال�صيخ 

ال�صيعي الإ�صطفاف المذهبي والطائفي بتجاوزه كل الحواجز دفاعًا عن الإن�صان وقيمه 

ومعتقداته. ودخل بعلبك واأقام فيها ال�صيخ زين الدين بن علي الجباعي}، ودر�س 

في مدر�صة )النورية(، الفقه على المذاهب الخم�صة.

وحطَّ ال�صيخ حبيب اآل اإبراهيم راحلة دعوته في خم�صينات القرن الما�صي، فاتحًا 

اأبواب الحوار وداعيًا اإلى الوحدة والأخوة. اإلى العديد من علمائنا الكرام، حتى �صهدت 

مرجة راأ�س العين اأكبر مهرجان في تاريخ لبنان عام 1975، وقد بايعت الجماهير ال�صعبية 

والإهمال،  الحرمان  والإ�صالمية ورفع  الوطنية  الوحدة  اأجل  ال�صدر من  الإمام مو�صى 

الحق  مقابل  في  اإ�صرائيل  المطلق  ال�صر  والإن�صان  الوطن  مواجهة عدو  اإلى  والإنطالق 

المطلق فل�صطين. اإلى عودة العلماء من النجف الأ�صرف وتاأ�صي�س حوزة الإمام المنتظر 

)*( رئي�س الهيئة ال�صرعية في حزب اهلل.

ال�صيخ محمد يزبك )*(   

 بين يدي الشهيد الثاني في
مؤتمره التكريمي
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الدينية |، برعاية �صيد �صهداء المقاومة الإ�صالمية، والتقريب بين المذاهب بو�صع 

اأ�ص�س لتجمع علماء الم�صلمين، والتفاعل الكبير بين علماء بعلبك. اإلى اإنطالق المقاومة، 

اإلى يومنا الحا�صر، بعلبك حا�صرة وفّية للمقاومة و�صيدها، ولخط الإمام ونهجه في ظل 

الإمام الخامنئي {، و�صتبقى داعية الوحدة وحاملة الق�صية.

تكريم  موؤتمر  وعقدكم  وت�صريفكم  برعايتكم  تحظى  اإذ  �صعيدة،  اليوم  بعلبك 

ال�شهيدين } في لبنان، وكان لبعلبك هذا الن�صيب الوافر من ح�صوركم المبارك 

تراث  لمواكبته   ،} الخامنئي  لالإمام  ال�صكر  وكل  والإمتنان.  ال�صكر  اإلَّ  نملك  فال 

العلماء. وا�صتجابة لرغبته الكريمة، حظي ملف اإحياء تراث العلماء في لبنان بعناية 

وال�صكر  م�صوؤوله.  المولى(  )حفظه  بغدادي  ح�صن  ال�صيخ  العالمة  الأخ  وكان  خا�صة، 

للجمهورية الإ�صالمية، ولكل القيمين على مجمع التقريب والوحدة، وال�صاعين لإحياء 

تراث العلماء الوحدويين، ليكون ذلك مدر�صة لكل عا�صقي طريق الوحدة.

الشهيد الثاني وتطلعاته لوحدة األمة:
، منذ اأن عرف وانطلق اإن�صانه  جبل عامل، جبل اأ�صم، بانتمائه ورف�صه، قاهر م�صتع�سٍ

الذي عانق اأبا ذر روحًا وعقيدة واإيمانًا ومقاومة، اإنتماءًا ورف�صًا، وما زاده الإبعاد اإل 

عزيمة وقوة وت�صميمًا على موا�صلة الطريق بالدعوة اإلى الحق، وقد بذر بذوره الولئية 

الخال�صة لمن اأمر اهلل تعالى بوليته، وتفاعل النا�س مع ال�صادق قوًل وعماًل، والتزكية 

من الر�صول الأكرم P �صهادة حق: )ما اأقلت الغبراء وما اأظلَّت ال�صماء على ذي لهجة 

اأ�صدق من اأبي ذر(. وقد اأرعب الحاكم، فكتب ن�صيحته طالبًا اإبعاده، واإل اأف�صد عليه 

اإلى الربذه ليعي�س ما تبقى من عمره وحيدًا،  اأمر النا�س في بالد ال�صام.  واأبعد ثانية 

ويموت وحيدًا، وودعه اأمير الموؤمنين علي Q بكلمات قد اأن�صفته وخلدت م�صيرته: 

)يا اأبا ذر اإنك غ�صبت هلل فارُج من غ�صبت له اإن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على 

دينك، فاترك في اأيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما اأحوجهم 
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اإلى ما منعتهم، وما اأغناك عّما منعوك، و�صتعلم من الرابح غدًا والأكثر ح�صدًا، ولو اأن 

ال�صماوات والأر�س كانتا على عبد رتقًا ثم اإتقى اهلل لجعل منهما مخرجًا. ل يوؤن�صك اإل 

الحق ول يوح�صك اإل الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحّبوك، ولو قر�صت منها لأّمنوك(.

في قرية من قرى هذا الجبل )جبل عامل( ُجبع، ومعروفة بجباع الحالوة. ومن 

زين  ال�صيخ  �صيخنا  ولدة  كانت  متوا�صع  بيت  وفي  واأهله.  الحق  عا�صت  علمية  اأ�صرة 

الدين بن علي بن اأحمد، المعروف بال�صهيد الثاني )ر�س(، في الثالث ع�صر من �صوال 

�صنة 911 هجري. 

العنب،  الفواكه وكروم  وباأ�صجار  المياه  بكثرة  المتميزة  الجميلة  الوديعة  البلدة  في 

وكاأن الطبيعة قد األقت بجمالها كله على هذه البقعة، والتي كانت قاعدة من قواعد العلم 

العاملي. ثالثة قرون واأكثر، وهي مثابة العلم، ورحلة العلماء ومنتجع الف�صالء والأدباء. 

من  تزال  ل  التي  الم�صنفات  �صاحب  الثاني،  ال�صهيد  اأمثال  اإليها  ينت�صب  اأن  وح�صبك 

مفاخر جبل عامل.

ن�صاأ وترعرع وتربى على يد والده وتتلمذ عنده ل�صنوات، وقد حباه بروحه الطاهرة 

العلوية و�صيرته واهتمامه بالدين و�صوؤونه، مع كّده وعمله في الأر�س يكفي به موؤونة عياله، 

وقد رباهم على ذلك. فكانت �صيرته اهلل والعمل وطلب العلم. ثم انتقل اإلى )مي�س( طلبًا 

للعلم، ومن بعدها ق�صد كرك نوح. وفي الثالثين ونيف من عمره نال درجة الإجتهاد، 

الموؤمنين  اأمير  وراء �صالته، كما في حديث  اآخر  اإلى  بلد  الأقطار من  يتنقل في  وكان 

Q: »العلم �شالة الموؤمن«. واأقام في دم�صق دار�صًا ومدر�صًا ومحاوًرا،  وذهب اإلى 

فل�صطين وغزة للقاء العلماء، واإلى م�صر حيث والتقى الم�صايخ، واإلى الحجاز والعراق 

فيها  واأقام  بعلبك،  النوريه في  المدر�صة  التعليم في  اإجازة  اأعطي  الأ�صتانة، وقد  واإلى 

اأمر  التي  المدار�س  من  المدر�صة  وهذه  الخم�صة.  المذاهب  على  الفقه  يدر�س  �صنتين 

باإن�صائها )نور الدين زنكي(، وقد اأحب اأهل بعلبك واأحبوه، وتحدث عن تلك الأيام باأنها 

ميمونة، بما تنطوي عليه من براءة وعظمة ومثٍل وخلو�س.
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كان  بل  ال�صافعي،  الق�صاة  قا�صي  اإ�صراف  تحت  كانت  النورية  المدر�صة  اأن  علمًا 

والبرهان،  والحجة  رائده  هو  العلم  كان  ذلك  كل  مع  يومها،  الحنبلي  للمذهب  النفوذ 

اأحبه طالبه وقد فتح قلوبهم على الفقه المقارن وفهم ما يملكه الخر من دليل  ولذا 

وبيان، واأن النا�س اأعداء ما جهلوا. كثيرة هي الم�صتركات وعلينا اأن نحترم اآراء العلماء 

واجتهاداتهم، وعلى الطالب اأن يتاأمل، ير�صى وُير�صي.

كان يركز على اأحاديث ر�صول اهلل P التي تتناول تاأكيد وحدة الأمة. وفي حديثه 

اأو اآخرها خير(، يعني الخير في اأمتي في  اأولها خير  المبارك )اأمتي مباركة ل يدرى 

اأولها وفي اآخرها، واأن ميدان التناف�س بين اأبناء اأمة ر�صول اهلل P، ينبغي اأن يكون في 

.P الخير والعطاء والعلم والمحبة والرحمة، كما كان ر�صول اهلل

ر هذه االأمة بال�شناء والدين والرفعة والن�شر والتمكين  P: »ب�َشّ وما ورد عنه 

في االأر�س«.

الذي كان  الحنيف  الدين  بالإلتزام بهذا  بالثناء والعظمة  اأمتك  ب�صر  يا ر�صول اهلل 

ْر�ِض})الق�ص�س/6(، 
َ
َن لَُهْم ِفي اْلأ �صبب رفعتها ون�صرها والتمكين لها في الأر�س {َونَُمكِّ

 ِ
َّ

َمُروا ِباْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِل
َ
َكاَة َواأ اَلَة َواآتَُوا الزَّ َقاُموا ال�شَّ

َ
ْر�ِض اأ

َ
نَّاُهْم ِفي اْلأ كَّ {الَِّذيَن اإِن مَّ

ُموِر })الحج/41( وهي الأمة الوارثة.
ُ
َعاِقبَُة اْلأ

علينا اأن نحافظ على وحدة الأمة فاإن يد اهلل مع الجماعة هي الأمة التي ل تزال طائفة 

منها قوامة على اأمر اهلل، ل ي�صرها من خالفها ما دامت متم�صكة بالحق وعاملة به.

Q: )رحم اهلل عبدًا  }: متاأثرًا بكالم لالإمام ال�صادق  كان ال�صهيد الثاني 

حببنا الى النا�س، ول يبغ�صنا اإليهم، اأما واهلل لو يروون محا�صن كالمنا لكانوا به اأعز، 

وما ا�صتطاع اأن يتعلق عليهم ب�صيء(.

اإنه العالم العارف، �صخ�صُه مع الخلق وقلبه مع اهلل تعالى، ولو �صها قلبه عن اهلل 

طرفة عين لمات �صوقًا اإليه تلك هي �صيرته وجهاده فهو الأقرب اإلى درجة النبوة، فهو 

من اأهل العلم والجهاد وهو �صاحب المداد ودم ال�صهادة وهو الحّي واإن كان ميتًا بما خلد 
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من �صيرة مباركة. وعلم ع�صرات من الكتب والر�صائل وال�صروحات وا�صتفاد من ع�صرات 

والمعرفة. وقد  العلم  اإنتمى. �صالته  اأي مذهب  الى  واآخر  بين عالم  العلماء ولم يفرق 

نال من م�صايخ دم�صق الإجازة بالرواية كما تخرج على يديه الع�صرات من اأكابر العلماء 

وم�صايخ الإجازة.

دعوته اإلى الوحدة نابعة من خال�س توحيده. وهل الإ�صالم اإل كلمة التوحيد ووحدة 

اإلى  اإنطلق من هذا الهدف بروؤية وا�صحة. ل غبار ول ت�صوي�س. يعّبد الطريق  الكلمة؟ 

وحدة الأمة، عمليًا بالإنفتاح والحوار، بقلب م�صع وعقل نير وفكر وّقاد.

وقد اآلمه كثيرًا ما اآلت اإليه الأمة الإ�صالمية، من كيانات مذهبية مغلقة على ذاتها 

كبار  البكري من  بن محمد  ال�صيخ علي  مع  لقائه في م�صر  وفي  تحاور.  ول  تعارف  ل 

الم�صايخ، �صرح له عن قلقه وحزنه من تقوقع المذاهب على نف�صها.

وقد دّر�س في مدار�س عديدة بعيدًا عن المذهبية.عا�س بروحه المنفتحة ور�صالته 

الوحدوية عظيمًا، ورحل عظيمًا ويبعث عظيمًا، ي�صعى نوره بين يديه. وقد ق�صى عمره 

بالإنفتاح، وقد ترجل عن فر�س جهاده  الباطل بالحق، والإنغالق  في الجهاد ومقارعة 

ومقاومته وقد تجاوز الخم�صين بعد اأداء فري�صة الحج، واعتقاله وجلبه اإلى الق�صطنطينية 

وقتله. ذنبه الوحيد اأنه عالم منفتح وداٍع وحدوي، يوؤمن بالإ�صالم فكرًا ومنهجًا وعماًل، 

َة  ْجًرا اإِلَّ اْلَمَودَّ
َ
لُُكْم َعَلْيِه اأ

َ
�ْشاأ

َ
ويلتزم بخط ذوي القربى الذين اأمر اهلل تعالى بمودتهم {ُقل لَّ اأ

ِفي اْلُقْربَى})ال�صورى/23(.

باأنه دخل  اإلى لقاء ربه �صهيدًا محت�صبًا. ويروي والد ال�صيخ البهائي )ر�س(  وعرج 

يومًا على ال�صهيد الثاني فوجده م�صتغرقًا في فكر عميق، ف�صاأله عن الأمر الذي �صغل 

باله، فقال: »يا اأخي اأظن اأني �شاأكون ثاني ال�شهيدين، الأنني راأيت البارحة في المنام 

اأن ال�شيد المرت�شى علم الهدى)ر�س(، قد اأقام وليمة جمع فيها علماء االإمامية في 

بيت، فلما دخلت عليه قام ورحب بي، وقال: »اإجل�س بجنب ال�شهيد فلما اإ�شتوى بنا 

المجل�س اإنتبهت««.
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المحبة هلل  الطاهرة  الطيبة  الروحية  اإلى هذه  الإ�صالمي،  والعالم  العالم  اأحوج  ما 

والإن�صانية وحاجتنا كبيرة اإلى دعاة الوحدة والرحمة والمحبة.

التفرقة  ودعاة  والم�صتكبرين  الطاغوت  وقوى  الأكبر  لل�صيطان  ال�صاحة  تكون  لن 

والتكفير والبغ�صاء، ولن تكون لالعبين بنار الفتنة الطائفية والمذهبية. اإن كل ذلك كيد 

ِعيًفا})الن�صاء/76(. ْيَطاِن َكاَن �شَ ال�صيطان و�صبيله  فقاتلوا اأولياء ال�صيطان {اإِنَّ َكْيَد ال�شَّ

ُموْا  وما علينا اإل �صبيل اهلل تعالى، �صبيل الوحدة والإعت�صام بحبل اهلل المتين {َواْعتَ�شِ

ُقوْا})اآل عمران( وهو ال�صبيل الأنجح ل�صعادة الدارين. ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوَل تََفرَّ

�صيبقى ال�صهيد الثاني } رمزًا ومنارًا للوحدويين يالحق الظالمين والمفرقين، 

ولن يكون خال�س منطقتنا والعالم من الفو�صى والهرج والمرج اإل بالتم�صك بالوحدة 

والحوار الهادئ والهادف والن�صيحة والعمل بما ير�صي اهلل تعالى.
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التاريخية  الرابطة  الجمال  نحو  على  اتناول  ان  هذه  مداخلتي  في  احاول  �صوف 

بين الفكر الديني الذي مثَّله علماء جبل عامل في لبنان وتطور العلوم الدينية الفقهية 

وال�صولية والعقلية في ايران.

اأما الوجه التف�صيلي الذي �صاأركز عليه فهو ال�صاءة على الدور المركزي الذي قام 

به ال�صيخ زين الدين الجبعي المعروف بال�صهيد الثاني في تمتين هذه الرابطة المعرفية. 

العاملي  بن عبدال�صمد  ال�صيخ عبدالح�صين  تلميذه  لعبه  الذي  الدور  لجهة  وخ�صو�صًا 

والد الفيل�صوف والعارف الكبير بهاء الدين العاملي المعروف بال�صيخ البهائي.

من الثابت تاريخيًا، اأن الثقافة ال�صيعية في ايران قد تاأثرت كثيرًا بمنجزات علماء 

اآل  البيت  فقه  على  الحفاظ  في  كبيرًا  جهدًا  بذلوا  الذين  الرّواد  اولئك  جبل عامل، 

�صتمئة  وقبل  اللهية.  المعارف  وتحقيق  تبيين  على  العمل  في  وكذلك   ،Rالطهار

عام كان علماء ايرانيون قد هاجروا الى لبنان )منطقة جبل  عامل والبقاع( لي�صتفيدوا 

والثاني  الول  ال�صهيدان  ابرزهم  تتوجها درو�س علماء كبار  التي  العلمية  الحوزات  من 

الم�صتوى بل  المعرفي لم يتوقف عند هذا  التوا�صل  الكركي وامثالهم. ولكن  والمحقق 

ر�س كتاب  لقد ا�صتمر التاأثر والتاأثير الى  يومنا. ففي الحوزات العلمية اليرانية مازال ُيدَّ

الفقه.  ابواب  الفريد الذي ي�صم جميع  الفقهي  الن�س  الدم�صقية و�صرحها وهو  اللمعة 

حيث يدر�صها طالب العلم في ايران كمادة مرجعية مميزة. ويمكن القول انه بعد درا�صة 

هذا الن�س ل يوجد ن�س درا�صي في الحوزات يحتوي تمام اأبواب الفقه كهذا الكتاب لكي 

)*( الم�صت�صار الثقافي للجمهورية الإ�صالمية في بيروت

ال�صيد محمد ح�صين رئي�س زادة )*(

أثر الشهيد الثاني في ايران من خالل كتبه وتالمذته 
الشيخ حسين بن عبد الصمد نموذجًا
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يدر�صها طالب علوم الدين.

من  كبار  علماء  بح�صور  ايران  في  الدينية  الثقافة  تاأثرت  فقد  ذلك  الى  ا�صافة 

البهائي  ال�صيخ  المجال منهم  ولعبوا دورًا كبيرًا في هذا  ايران  الى  �صافروا  جبل عامل 

ووالده ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد الذي هو من ابرز تالميذ ال�صهيد الثاني وكذلك 

المحقق الكركي وال�صيخ الحر العاملي وغيرهم.

بعد انق�صام العالم ال�صالمي الى دولتين: ال�صفويون في ايران والعثمانيون في تركيا، 

عّين كل واحد منهما م�صايخ لالإ�صالم في مناطق نفوذه، في هذا المجال طلبت الدولة 

ايران وان يكون �صيخًا  لل�صيعة في  الدينية  الثاني قبول الزعامة  ال�صهيد  الى  ال�صفوية 

لالإ�صالم في هذه البالد، ولكنه رف�س الذهاب الى ايران ليم�صي على  نف�س طريق ونهج 

تلبية دعو ة حاكم خرا�صان  الذي رف�س  الجزيني  ال�صيخ محمد  بن مكي  ال�صهيد الول 

علي بن الموؤيد ليكون مرجعًا �صيعيًا هناك �صنة 782هـ. اإذ حر�س على البقاء في المنطقة 

لأجل حماية وتطوير منجزات جبل عامل العلمية، التي عكف على العناية بها بعد عودته 

من الحوزة العلمية في مدينة الحلة العراقية.

لموا�صلة  الكبير  �صعيه  هو  الثاني،  لل�صهيد  العلمي  الجهاد  في  المهم  الجانب  ولعل 

م�صروعه الوحدوي والتقريب بين المذاهب ال�صالمية، ل�صيما من خالل العالقة بعلماء 

المذاهب ال�صالمية. ولكن من اأجل دفع اتهام القادة ال�صفويين له اعر�س عن ال�صفر 

في  الأر�صية  بان  معرفته  من  الرغم  على   ،Qالر�صا امام  لزيارة  حتى  ايران  الى 

اأة ل�صتقباله ا�صتقبال الفاتحين، خ�صو�صًا واأن ال�صلطة تعرف مكانته  ايران كانت مهيَّ

واهميته في المجال العلمي. 

وهكذا لم توفق ال�صلطة في اقناع ال�صهيد الثاني للذهاب الى ايران. ولكن من ح�صن 

ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد الذي هو  ال�صعب اليراني من تلميذه  اأن ا�صتفاد  الحظ 

من اهم تالميذ ال�صهيد الثاني، اإذ لزمه مدة من الزمن وكان رفيق در�صه في رحلة 

ال�صهيد عام 952هـ الى ا�صطنبول لأجل لقاء الفقهاء القريبين من ال�صلطة. وكان من 
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في  ال�صالم  �صيخ  من  تعرفة«  »بيان  قادم  اأي  من  القا�صي  يطلب  اأن  عليه  المتعارف 

منطقته، وبما ان ال�صهيد لي�س لديه بطاقة تعرفة فقد بقي ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد 

الفقه  كتابة ع�صرة مباحث في  َفَرَغ من  اأن  الى  اأحد،  اليه  يلتفت  يومًا ل  ثمانية  ع�صر 

القا�صي  الى  قدمها  وعندما  والدقة.  البراعة  غاية  في  وكانت  وغيرهما،  والتف�صير 

)محمد  بن  قطب  الدين قا�صي  زاده الدولي( �ُصِحَر بمكانته العلمية قائاًل له: مثلك ل 

يحتاج الى بيان تعرفة. ثم ادخلهما على ال�صلطان �صليمان الذي امر لكل واحد منهما 

بوظيفته في المنطقة، فكانت المدر�صة النورية من ن�صيب ال�صهيد الثاني في بعلبك، 

اإقامة  اأن  ال  لل�صيخ عبدالح�صين بن عبدال�صمد.  بغداد  كما منح وظيفة مرموقة في 

بعلبك،  مدينة  في  الثاني  ال�صهيد  با�صتاذه  فالتحق  بغداد،  في  تطل  لم  ح�صين  ال�صيخ 

وكانت عائلة ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد هناك، وبعد مرور �صنتين على المكوث في 

بعلبك وكانت المور م�صتتبة كما ينقل تلميذ ال�صهيد ال�صيخ محمد بن العودي: »كنا في 

اأح�شن حال وعا�شرنا اهلها على اف�شل وجه وكنا نعين الم�شلمين كل طبق مذهبه«. 

ال�صهيد  تعر�س  ال�صالمية،  الأمة  وحدة  على  والتاآمر  والح�صد  الكيد  تحرك  اذا  حتى 

الثاني للم�صايقات والتهديد بالقتل مما دفعه لترك بعلبك والتخفي في جبع وجزين من 

�صنة 955هـ حتى �صنة 965هـ ال�صنة التي قتل فيها. والمالحظة هنا انه على الرغم من 

هذه الو�صاع الحرجة لم يلجاأ ال�صهيد الثاني ول تلميذه ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد 

ال المواجهة. الى ايران،  بل انهما ف�صَّ

الى  عبدالح�صين  ال�صيخ  تلميذه  ا�صطر  ُيطاق  ل  حد  الى  الأمر  و�صل  ما  بعد  لكن 

مغادرة بعلبك. ففي �صنة 960هـ ذهب مع عائلته الى ايران بعدما بلغه خبر ف�صل ا�صتاذه 

ال�صهيد الثاني، و كانت معه العائلة من بينهم ابنه ال�صيخ محمد البهائي وهو ابن اثنى 

 ع�صر �صنة.

المحطة الولى، كانت في ا�صفهان. وكان �صيخ ال�صالم فيها ال�صيخ علي الم�صار 

وهو لم يكن يعرف ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد، لكن بمجرد ان �صمع انه من تالميذ 
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ال�صهيد الثاني كّرمه وقّدمه الى  ال�صاب ال�صفوي)طهما�صب( كعالم فا�صل من تالميذ 

ال�صهيد، وبمجرد ان عرف ال�صاه ذلك طلبه الى عا�صمة الدولة ال�صفوية )قزوين( في 

ذلك الوقت، حيث اقام فيها �صبع �صنين، اماًما ل�صالة الجمعة. بعد ذلك انتقل الى 

خرا�صان ليكون �صيخ ال�صالم فيها، ليطلب الى ال�صاه ال�صفوي من هناك ان يذهب 

الى مدينة هراة التي كانت تمتلئ بالم�صاكل وتحتاج الى عالم قدير، حيث بقي فيها 

ثماني �صنوات.

من هنا نجد كيف تعاملت ال�صلطة ال�صفوية مع تالميذ ال�صهيد الثاني، فكانوا يقدرون 

بكل فخر واعتزاز كل من ينتمي الى ال�صهيد الثاني، الذي احتل مكانة ل ُتو�صف وقدر 

ل ُيثّمن، ولم تكن الدولة لتوافق على مغادرة اأحد من هولء العلماء ايران ال ل�صرورات 

ا�صتثنائية، مثلما حدث مع المحقق الكركي، نتيجة انق�صام داخلي حول م�صروعه الديني، 

الذي تّوجه بتاأ�صيل قل نظيره حول موقعية الولي الفقيه بو�صفه نائب الإمام |، لكنه 

مات قبل العودة.

وفي تلك اللحظة طلب ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد الخروج من ايران، على خلفية 

ال�صلطة،  داخل  النق�صام  نتيجة  جبل عامل،  علماء  بع�س  تواجه  كانت  التي  الم�صكلة 

تياًرا لم يكن يحّبذ الم�صروع الديني، وانما كان البع�س من هذا  وخ�صو�صًا ان هناك 

ا�صتغالل  الى  بال�صافة  هذا  ونزواته.  اهوائه  لتغطية  �صرعي  غطاء  الى  يحتاج  التيار 

العلماء.  الأجالء من  بها هوؤلء  التي عرف  الدنيا  والعزوف عن  والزهد  التقوى  �صيرة 

ان هذه الو�صعية �صت�صكل لدى مجموعة من هوؤلء حافزًا للمغادرة والبتعاد عن �صرور 

ال�صلطة. ذلك ما عّبر عنه ولده ال�صيخ البهائي في احدى ر�صائله، اإذ يقول: »ان منطق 

ال�شلطة على كل جاهل وان والدي لو لم ياأت الى بالد العجم ويختلط بالملوك لكنت 

من اأزهد الب�شر«.

كان ال�صاه اذا اأراد ان يتخل�س من �صخ�س او يعفيه من مهامه يعر�س عليه الحج، 

فان وافق فمعناه تنحيته عن من�صبه. لهذا نرى ان ال�صيخ ح�صين عبدال�صمد جاء وطلب 



365

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الرخ�صة للحج له ولولده ال�صيخ البهائي، فاأعطاه ال�صاه الرخ�صة من دون الذن للبهائي، 

فذهب ال�صيخ ح�صين الى الحج ومن هناك قّدر اأن ذهب الى البحرين، تلبية لدعوة له من 

بع�س علمائها. وكانت رحلته ب�صبب روؤية راآها، ومفادها ان البحرين ب�صعبها قد رفعها 

بولده  المقام  ا�صتقر  البحرين ومات ودفن فيها. في حين  الى  الجنة، فذهب  الى  اهلل 

ا�صبحت  بعدما  ا�صفهان،  في  لالإ�صالم  �صيخًا  ا�صبح  حيث  اإيران،  في  البهائي  ال�صيخ 

عا�صمة الدولة ال�صفوية الى ان مات هناك، حيث نقل جثمانه الى  مدينة م�صهد، ليدفن 

الى جوار المام الر�صاQ، حيث ا�صبح قبره مزاًرا للموؤمنين.
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لدى مطالعتنا ل�صيرة ال�صهيد الثاني زين الدين بن علي بن اأحمد بن علي بن جمال 

الدين بن تقي بن �صالح الطو�صي، نجد اأنه من بلدة جبع في جنوب لبنان، وهو من مواليد 

الثالث ع�صر من �صوال �صنة اإحدى ع�صرة وت�صعماية هجرية. هو فقيه كبير وعالم جليل 

در�س ودّر�س الفقه و�صنف واأح�صن في كل ذلك، ولكنه م�صى �صهيًدا في عا�صمة الدولة 

العثمانية، لأنه اختار ان ي�صير عاماًل و�صاعًيا في �صبيل الو�صول اإلى الوحدة الإ�صالمية، 

واإعادة المعنى ال�صادق لالأمة الإ�صالمية والتوجه الإ�صالمي والمذهبي، وهو ان يكون 

هذا التوجه التزاًما �صادًقا بكتاب اهلل تعالى و�صنة نبيه الم�صطفى P و�صحبه، بعيًدا 

اأ�صكالها، وان ياأتي الحكم ال�صرعي  عن الت�صلط وال�صتبداد والع�صبيات على اختالف 

معالًجا لجميع الم�صاكل والأحداث الطارئة.

الأول  ال�صهيد  بعد  اأتى  والذي  الثاني،  ال�صهيد  الكبير  العالم  راأينا  ذلك  اأجل  من 

محمد بن مكي الجزيني، راأيناه الرحالة الكبير الذي ينتقل من بلد اإلى بلد اآخر، من 

دون ان يهداأ له بال، طالًبا للعلم، من�صًدا للحق، متحّماًل اأعباء وم�صقة ال�صفر ومتجاوًزا 

الفروقات والختالف في الراأي والجتهاد، وملتقًيا واآخًذا من كبار العلماء في �صائر 

وتباعدت  مذاهبها  تعددت  واإن  الإ�صالمية،  الوحدة  ليوؤكد  الإ�صالمي،  العالم  اأنحاء 

اأم�صارها.

اإلى ال�صيخ المحقق �صم�س الدين بن محمد بن مكي ويقرا  فها هو في دم�صق ياتي 

وف�صول  الق�صد  معرفة  في  الق�صد  وغاية  النفي�س  الرجز  �صرح  الطب  كتب  من  عليه 

)*( رئي�س مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�صلمين - لبنان.

ال�صيخ احمد الزين )*(   

 الشهيد الثاني:
الوحدوي المتعّمق في المذاهب
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ا اإلى ال�صيخ اأحمد  الفرغاني وبع�س حكمة الأ�صراف لل�صهروردي. ويذهب في دم�صق اأي�صً

بن جابر ليقراأ عليه في علم القراآن، وكذلك قراءة ابن نافع واأبي عمرو وعا�صم.

وها نحن نراه يرتحل اإلى م�صر�صنة 942هـ،  ليلتقي بعدد كبير من علمائها، ومنهم 

ال�صيخ �صم�س الدين بن طولون الدم�صقي الحنفي، ويقراأ عليه جملة من ال�صحيحين، 

ا بال�صيخ �صهاب الدين اأحمد  ويجيزه �صم�س الدين على روايتهما. ويلتقي في م�صر اأي�صً

لبن  الأ�صول  ومخت�صر  الفقه،  في  النوري  منهاج  عليه  يقراأ  حيث  ال�صافعي،  الرملي 

و�صرح  و«ال�صريفين«  ال�صعدية  ومنها  حوا�صيه،  مطالعة  مع  الع�صدي  و�صرح  الحاجب، 

ت�صريف العربي و�صرح ورقات لإمام الحرمين الجويني في اأ�صول الفقه واأذكار النوري 

وتو�صيح ابن ه�صام في النحو. وقد اعطاه ال�صيخ �صهاب الدين الإجازة العامة بما يجوز 

له روايته، وكان ذلك �صنة 943هـ.

اإلى ال�صيخ �صهاب الدين بن النجار الحنبلي  ا ذهب ال�صهيد الثاني  اأي�صً وفي م�صر 

العرو�س  في  الخزرجية  �صرح  وجميع  للجاريردي،  ال�صافية  �صرح  جميع  عليه  ليقراأ 

والقوافي لل�صيخ زكريا الن�صاري.

وهكذا اأخذ ال�صهيد الثاني ينتقل بين علماء المذاهب الجتهادية في م�صر لياأخذ 

عنهم ويعطيهم، فنراه يذهب اإلى ال�صيخ اأبي الح�صن البكري، ومنه اإلى ال�صيخ المحقق 

نا�صر الدين الدقاني المالكي، ويقراأ القراآن الكريم على ال�صيخ نا�صر الدين الطالوي 

اأبي  بن  الدين محمد  �صم�س  ال�صيخ  اإلى  يذهب  وكذلك  ال�صبع.  القراءات  في  ال�صافعي 

عبد  ال�صيخ  اإلى  ويذهب  الكريم،  القراآن  في  ال�صبع  القراءات  ليتابع  النحا�س  النجا 

ال�صيخ  واإلى  ال�صافعي  القادر  عبد  بن  محمد  الدين  �صم�س  وال�صيخ  ال�صمهوري  الحميد 

عميرة وال�صيخ �صهاب البلقيني و�صم�س الدين الديروطي و�صهاب الدين بن عبد الحق، 

واإلى غيرهم من علماء وم�صايخ م�صر.

.P ويكمل ارتحاله اإلى الحجاز لأداء فري�صة الحج والعمرة، وزيارة الر�صول

اإلى  الذهاب  ين�صى  اأن  دون  من   Rالأطهار الأئمة  لزيارة  العراق  اإلى  ياأتي  ثم 
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اأبي اللطف المقد�صي،  القد�س، ويلتقي هناك بعلمائها ومنهم ال�صيخ �صم�س الدين بن 

ليعود بعدها اإلى بلده جبع.

اإلى  و�صفره  الثاني  ال�صهيد  بن علي  الدين  زين  الكبير  العالم  �صيرة  تقدم في  ومما 

م�صر والتقائه بعدد كبير من علمائها من جميع المذاهب الإ�صالمية، حيث التقى بعلماء 

من الحنفية واآخرين من ال�صافعية وكذلك من المالكية والحنابلة واأخذ عنهم واأخذوا 

منه واأجازوه بالحديث والنقل عنهم، وهو العالم ال�صيعي الجعفري على مذهب الإثني 

ع�صرية، واإن دل هذا الأمر على �صيء فاإنما يدل على م�صائل عدة:

اإن هذا العالم الكبير در�س المذاهب الإ�صالمية بعمق وتو�ّصع واقتناع، وهو الأمر  1 .

الذي جعل علماءها يجيزونه بالكالم والنقل عما نقل وحفظ عنهم.

اإن هذه المذاهب على تعددها ترجع في اأحكامها اإلى كتاب اهلل تعالى و�صنة نبيه  2 .

الم�صطفى P، وما جاء في اأقوال الأئمة الأطهار وال�صحابة الأبرار.

اإن ما تلقاه ال�صهيد الثاني في م�صر وفي دم�صق وفي القد�س من اأقوال العلماء، يوؤكد  3 .

ما ذهب اإليه العالم ال�صيخ محمد جواد مغنية، في كتابه »الفقه على المذاهب 

الخم�شة«، حيث يقول: »اإن لنا اأن نعي�س اأحراًرا في اأفكارنا، وندع التقليد لمذهب 

يتفق مع تطور  المذاهب ما  اجتهادات جميع  خا�س وقول معين ونختار من 

الحياة وُي�شر ال�شريعة، واإذا لم يكن التخير من المذاهب اجتهاًدا مطلًقا، فاإنه 

على كل حال �شرب من االجتهاد«.

ان ال�صهيد الثاني في لقائه مع علماء م�صر وال�صام، قد اأكد وحدة الأمة الإ�صالمية،  4 .

واإن تعددت مذاهبها واختلفت اجتهاداتها واآراء العلماء فيها، اإذ اإن هذه الختالفات 

قد تكون اأ�صبابها الختالف في ظروف وطبائع المجتمعات والأحداث الطارئة.

اإن تعدد الآراء والجتهادات قد يك�صب الفقه مرونة اأكثر عند تعدد المجتمعات،  5 .

وكثرة الأحداث، بحيث ي�صتطيع العالم والمجتهد ان يختار الأ�صلح للحل ومعالجة 

الم�صاكل.
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وهكذا نرى اهتمام ال�صهيد الثاني واطاللته على �صائر المذاهب الإ�صالمية فر�صة  6 .

ثمينة لمراجعة الأمور في ع�صرنا هذا، وما نواجهه من م�صاكل واحداث.

اإنني ل اأرى فائدة من ا�صتعرا�س ال�صخ�صيات التاريخية والحديث عنها، مكتفين  7 .

فقط بال�صرد للتاريخ من دون مقارنته بالأحداث الطارئة في حا�صرنا وال�صتفادة 

منه في النظر للحا�صر والم�صتقبل.

اإن الع�صر الذي نعي�س فيه هو ع�صر الوحدة والتوا�صل بين الب�صر، ول مكان فيه  8 .

للتقوقع والنعزال.

الإ�صالمية مطلب �صرعي وحاجة ما�صة و�صرورية في  للوحدة  الدعوة  فاإن  وعليه  9 .

هذا الع�صر.

اإن القراآن الكريم يوؤكد الوحدة الإ�صالمية والأمة الإ�صالمية الواحدة، واإن تعددت  10 .

فيها المذاهب والآراء الجتهادية والأ�صقاع والقوميات واللغات، حيث يقول تعالى: 

»اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة وانا ربكم فاعبدون«.

القارات،  جميع  وفي  العالم  انحاء  �صائر  في  الم�صلمين  انت�صار  الى  نلتفت  حين  11 .

ال�صتراتيجية  المواقع  ومع  م�صلم،  مليون  واربعماية  مليار  على  عددهم  زاد  وقد 

التي يقيمون فيها، واطاللتهم على جميع المحيطات في �صائر القارات، والأموال 

الطائلة التي يملكونها، وهم مع هذا يتلقون الهانات والعتداءات على اوطانهم 

ومقد�صاتهم، وبالأخ�س على القد�س ال�صريف والم�صجد الأق�صى، ول تجد لهم اأي 

اأثر في رد هذه الإهانات والعتداءات.

الطريق الوحيد للنهو�س بالأمة الإ�صالمية، اإنما هو باللتزام بالإ�صالم، اأي بالحكم  12 .

.P ال�صرعي الم�صتنبط من كتاب اهلل و�صنة ر�صول اهلل

واآخر،  حين  بين  تتردد  التي  والخطب  الكالم  جملة  من  كالمنا  يكون  ل  وحتى  13 .

ومن دون ال�صتفادة منها، فاإننا ندعو اإلى الو�صائل العلمية التي جاء بها الإ�صالم 

الحنيف، وذلك من اأجل تنفيذ اأحكامه وخططه.
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الإ�صالمية،  لالأمة  الإ�صالمية  القيادة  على  الحر�س  راأ�صها  وعلى  منها  والتي  14 .

بولية  المتثملة  القيادة  اأو  الم�صلمين،  اإمارة  اأو  الخالفة  اأو  بالإمامة  والمتمثلة 

الفقيه، و�صمها ما �صئت، والمهم اأن يبقى لالأمة الإ�صالمية الراأ�س والقائد الذي 

يحمل م�صوؤولية تنفيذ الحكم ال�صرعي.

مجل�س ال�صورى الذي ي�صاعد القائد في تنفيذ الحكم ال�صرعي، وبدروه على التفرد  15 .

�ُشوَرى  ْمُرُهْم 
َ
َواأ  } تعالى:  قال  حيث  ذلك  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�صار  وقد  بالحكم 

ِفي  اإلى ا�صت�صارة ال�صحابة فقال عز وجل: {َو�َشاِوْرُهْم  بَْينَُهْم}. وحين دعا النبي 

ْمِر}.
َ
الأ

حماية الوحدة الإ�صالمية وعدم النجرار للتفرقة والنق�صام والتلهي به، والن�صغال  16 .

عن الجهاد والدعوة اإلى اهلل تعالى.

بقيادة  الإيرانية،  الإ�صالمية  الثورة  من  ال�صتفادة  اليوم  الإ�صالمية  الأمة  على  17 .

الإمام الخميني}، والإمام الخامنئي)حفظه اهلل ورعاه(. وذلك من خالل ما 

قام به الإمام الخميني من اإعداد للثورة الإ�صالمية.

فالإمام الخميني بداأ بالدعوة لاللتزام بالإ�صالم واإقامة الدولة الإ�صالمية، مبتدًئا  18 .

خالل  من  والتوجه  معهم،  والتوا�صل  بهم  والت�صال  الم�صلمين  العلماء  بدعوة 

العلماء اإلى ال�صعب للثورة ورف�س النحراف، الذي كان �صائًدا اأيام ال�صاه والدعوة 

لتطبيق �صرع اهلل تعالى.

الملتف  الإيراني  وال�صعب  العلماء  تكتل  خالل  ومن  الخميني،  الإمام  ا�صتطاع  19 .

اإيران دولة  يقيم في  واأن  واأعوانه،  ال�صاه  الن�صر ويطرد  ان يحقق  العلماء،  حول 

الإ�صالم.

والمقاومة  الفل�صطينية  للق�صية  الثورة  تبني  الإ�صالمية  الثورة  ثمرات  من  وكان  20 .

الإ�صالمية وطرد ال�صفارة الإ�صرائيلية من طهران، وتبني ق�صايا العالم الإ�صالمي 

الم�صلمين،  غير  من  او  الم�صلمين  من  كانوا  �صواء  العالم،  من  والم�صت�صعفين 
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الب�صر. فهل  والتراحم بين  والتعاون  واإن�صانيته وح�صارته  الإ�صالم  تاأكيًدا لعدالة 

للم�صلمين اليوم اأن ي�صتفيدوا من تجربة الثورة الإ�صالمية في اإيران، ومن تجربة 

الإمام الخميني المنت�صرة والناجحة.

لال�صتفادة  الثاني،  وال�صهيد  الأول  ال�صهيد  الجليلين،  العالمين  نكرم  وهكذا  21 .

منهما في بناء حا�صرنا وم�صتقبلنا، وليكون التاريخ والحديث عن العلم والعلماء، 

العتداءات  ولمواجهة  وم�صتقبلها،  حا�صرها  وبناء  بالأمة،  للنهو�س  طريًقا 

الطارئة عليها.
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العدل  دولة  تحولت  و  زبرجها،  فراقهم  نفو�س محبيها،  على  الدنيا من جديد  اطبقت 

الجهاد  و  الن�صال  والطغاة. فتجدد  للمتحكمين  �صلطة  الى  ال�صنين  الر�صالة على مر  و 

للحفاظ على اأم الر�صالة وروحها، ف�صطرت المالحم و قدمت الت�صحيات التي تعمدت 

بالدماء و ال�صهداء.

و كان الت�صدي لالنحراف عمال �صاًقا و �صعًبا، حتى و �صل الى قمة العطاء والفداء، 

التي ج�صدها �صيد ال�صهداء المام الح�صينQ، فحدد قواعد ال�صتباك بين الحق و 

الباطل عندما قال: و اهلل ما خرجت ا�صرا و ل بطرا انما لال�صالح في امة جدي  ر�صول 

اهللP. و اعلن انه ان »لم ي�شتقم دين جدي اال بقتلي فيا �شيوف خذيني..«..

من هذا المنطلق يمكننا ان نقارب حركة ال�صهيدين الجليلين ر�صوان اهلل عليهما. 

اإذ اإن �صهيدنا الول الذي ولد في جزين، ن�صاأ في بلدة لم ي�صتطع الحتالل ال�صليبي اأن 

يدن�صها، فظّلت طاهرة ع�صية ب�صبب وعورة جبالها الطبيعية، وحافظت الى حد ما على 

حرية الحركة العلمية التي يتحدر �صهيدنا من احدى عائالتها الموؤ�ِص�صة.

ولنه ان�صرف الى تلقي العلوم، والتفكر والتبحر فيها، والتدبر با�صتخدامها، و�صع 

لنف�صه نهًجا يلتقط من خالله كل �صنوف العلوم والمدار�س، فعمد بعد انتقاله الى الحلة 

محاورا  متعلما  العالم  والفقهاء  ال�صاتذة  من  وا�صعة  قاعدة  حياكة  على  العراق  في 

وباحثا في مداخل العلوم ومخارجها، مطلعا على كل المذاهب ال�صالمية، حائًزا على 

)*( نائب �صابق في البرلمان اللبناني.

د. ح�صن يعقوب )*(   

اإلصالح يبعث العالم شهيًدا
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�صرعية دينية وعلمائية واجتماعية تو�صع م�صاحة الم�صترك وتقل�س تاثير التباينات.

واذا تاملنا في حركة ا�صفاره، من بغداد الى دم�صق والقاهرة ومكة والمدينة المنورة 

ومقام الخليل ابراهيم، وات�صاله بالعلماء العالم في هذه الم�صار وقراءته فيها على 

اربعين �صيخا من علماء ال�صنة وال�صيعة، حتى لقب بافقه جميع فقهاء الفاق، ولقب اي�صا 

ب�صيخ ال�صيعة والمجتهد في مذهبهم، نجد من خالل هذه المتابعة ال�صريعة ان �صهيدنا 

ر�صوان اهلل عليه امتلك روؤية وم�صروعا خطط له بكل دقة واناة، وعمل على تامين كل 

الظروف وال�صباب لنجاحه؛ لذلك بامكاننا القول وبمو�صوعية ودون مبالغة، ان ال�صهيد 

الول  كان يوؤ�ص�س لحركة ال�صالح التي كان العالم ال�صالمي بحاجة ما�صة لها.

في هذا ال�صياق ل بد لنا ان نتوقف عند عالقته الغام�صة ولقائه في الحلة مع علي 

بن الموؤيد العلوي الخر�صاني، الذي ا�صبح فيما بعد ملكا على خر�صان،  على رغم ان 

الم�صادر التاريخية لم تذكر �صيئا عن ما دار بين الرجلين، الذين �صغال موقعين قياديين 

في ال�صيا�صة والدين، ويوؤمن كالهما بنف�س المعتقد، مما يدفعنا للحاظ البعد ال�صيا�صي 

في حركة �صيدنا ال�صهيد الول ر�صوان اهلل عليه.

وبما انه ل يمكن لنا درا�صة �صخ�صية علمائية تاريخية فاعلة وموؤثرة بمعزل عن الواقع 

الجتماعي وال�صيا�صي، فاإن الظروف المو�صوعية المحيطة بالمام الجزيني، تو�صح لنا 

م�صتوى الخطار التي تترافق مع حركته.

الذين  العثمانيين  الفقيه، في زمن كان ال�صراع محتدما بين  فقد حمل راية ولية 

حكموا  و  حكمهم  في  اليه  ي�صتندون  لل�صرعية  مفهوما  العريق  الخالفة  مبداأ  اعتمدوا 

بو�صفهم خلفاء، وال�صفوين الذين اعتمدوا مبداأ ولية الفقية، بو�صف الفقيه نائًبا عاًما 

عن المام، ما منح ال�صراع ال�صيا�صي و الع�صكري وجًها فكرًيا و ثقافًيا.

اما �صهيدنا الثاني زين الدين بن علي الجبعي، الذي يبعد قرنا و يزيد عن �صهيدنا 

الول، فبعد ختمه القران الكريم في التا�صعة من عمره، انتقل الى مي�س ثم اإلى كرك نوح، 

ثم عاد الى قريته. وتوجه بعد ذلك اإلى دم�صق فم�صر والعراق وبيت المقد�س، موؤ�ص�ًصا 
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اأثناء هذها الأ�صفار، �صبكة وا�صعة من العالقات، تلقى عبرها العلوم من الع�صرات من 

العلماء العالم. ثم �صافر الى الق�صطنطينية، وتجّراأ على المكوث في ا�صطنبول، ون�صج 

عالقات طيبة مع كل من التقاهم، حتى كلفه ال�صلطان العثماني تولي مقاليد المدر�صة 

النورية في بعلبك وهي من اهم المدار�س في ذاك الع�صر، يدر�س فيها المذاهب الربعة 

ويلقى محبة واإلفة من كل ابناء المنطقة، وا�صفا ايامه في بعلبك بانها »ايام ميمونة 

واوقات بهجة ما راى ا�شحابنا في االع�شار مثلها«.

يتبين لنا من خالل حركة هذا العالم ال�صهيد، انه ا�صتطاع ان ي�صع يده على مكمن 

القوة عند ال�صلطة اآنذاك وين�صفه من جذوره، لنه تمكن من تفكيك الفتنة بين المذاهب 

والتقريب بينها، الأمر الذي يجعله رائدا فذا من رواد الوحدة ال�صالمية التي تحطم 

منطق التفرقة والفتنة التي يعتمدها الحكام لتثبيت �صلطتهم.

ولنني تعمدت المرور �صريعا و باخت�صار �صديد ل�صيق الوقت واف�صاحا في المجال 

لالخوة المنتدين اردت ت�صليط ال�صوء على لب ال�صكالية التي دفعت ال�صلطة لمحاربة 

�صهيدينا العالمين وقتلهما.

لذلك نرى لزاما علينا ا�صقاط التاريخ على واقعنا، واعتبار ان الفتنة المذهبية عمل 

والفتن  والعع�صبيات  التفرقة  يتو�صلون  بالعباد،  المتحكمين ظلما  ال�صر  لقوى  متوا�صل 

لبقائهم على رووؤ�س العباد. وبما اأن فل�صطين هي اعلى راية جهادية على الطالق، فاإنها 

الديان  بين  التقارب  باب  ال�صريف  والقد�س  الم�صلمين،  بين  للوحدة  النجع  الطريق 

ال�صماوية. فالوحدة فل�صطين والراية القد�س.

بالعودة الى عالمينا فانني اجزم انهما لو عا�صرا احتالل فل�صطين واغت�صاب القد�س 

لكانا اول من افتتح قافلة ال�صهداء.

ال�صرعية  الحقوق  وجمع  والهداية  للتبليغ  وا�صعة  مناطق  في  وكالء  تكليف  فبعد   

وال�صطرار لت�صكيل قوة ع�صكرية كما يتبين لنا عند ال�صهيد الول، والتي ا�صفرت في 

احدى المحطات عن واقعة دموية �صقط خاللها المئات من ال�صهداء كما تظهر لنا قبور 
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ال�صهداء في بقعة من الر�س على يمين الطريق العام الذي ي�صل الى مدينة النبطية، 

والذي يعرف الآن بـ«مقام محمد ال�صهيد«، وقبول العامة بنزع الفوارق والتباينات بين 

المدار�س العلمية والقدرة على التقريب بين المذاهب، كما تبين لنا وا�صحا عند ال�صهيد 

الثاني.

ول نغفل النظام المالي الدقيق والمحا�صبي لدى الوكالء عند ال�صهيد الول.

كل ذلك وغيره يدفعنا للقول ان العالم عندما يخرج من كنوز ال�صالم ما هو محظر 

على مجتمعه، في�صبح كالمه كالما ممنوعا وفهمه الر�صالي فهما ممنوعا، عندها ي�صبح 

ممنوع،  العثمانية  الدولة  رقعة  في  �صيعي  كفقيه  البارز  ووجوده  الممنوعة  الوجوه  من 

ويتعر�س للخطر حيث لم يكن الآخرين في خطر، فت�صدر القرارات با�صتحالل دمائهم 

وو�صمهم زورا بما هم منه براء، فينال ال�صهادة على ايدي الطغاة الحاقدين.

و ل يدرك هوؤلء الطغاة ان قتل العلماء و ت�صريدهم مبعث لتحرير المة، و طريًقا 

منيرا في عالم من الظالم. و ما خلود �صهيدينا و انتقال علومهما الى كل الجيال وقيامنا 

بكل توا�صع و تق�صير ب�صرد بع�س الماثر و العتراف بالف�صل العظيم، ال دليل على ما 

ا�صره في لقاء خا�س المام المغيب ال�صيد مو�صى ال�صدر قائال: »لقد و�شعنا اللقاح و 

تم الحمل و الوالدة اآتية باذن اهلل تعالى«.
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تمهيد:
ـين الأول والثاني كانا من كبار فقهاء الطائفة  ل يختلف اإثنان في اأن ال�صهيدين العامليَّ

الم�صلمين  فقهاء  في  بل  المامية  فقهاء  في  نظيرهما  قلَّ  الََّذين  المتميزين  واأجالئها 

عامة، �صواًء من حيث الإ�صتيعاب وال�صمولية اأو من حيث العمق ودقة النظر اأو من حيُث 

الإبداع والتجديد.

ـ اإذ يف�صل  ومن الملفت للنظر اأنَّ هذين العلمين الجليلين رغم تباعدهما الزمني 

بينهما  هناك  اأن  اإل  الن�صب،  في  تالقيهما  وعدم  ـ  الزمن  من  القرنين  قرابة  بينهما 

ا�صتراك وت�صابه في اأمور عديدة، حتى كاأنَّ ال�صهيد الثاني امتداد لل�صهيد الأول ون�صخة 

اأخرى عن �صخ�صيته وكاأنَّه جاء متمًما لأعماله وم�صاريعه.

واإذا اأردنا اأن ُنحدَد نقاط الت�صابه والإ�صتراك بين هذين العلمين يمكن اأن ن�صير اإلى 

اأهمها فيما يلي:

اإنَّ كليهما من بالد )جبل عامل( اأ�صالًة ومولدًا ومن�صاأ. 1 .

دين. كالهما من كبار وم�صاهير علماء ال�صيعة المتميزين المجدِّ 2 .

كلٌّ منهما متخ�ص�ٌس في علم الفقه ومتميٌز وبارٌز فيه. 3 .

التقارب الكبير في الذوق والمنهج الفقهي بين العلمين. 4 .

فقهيا  كتابًا  تجد  تكاد  ل  بحيث  الفقه،  علم  في  ومبدًعا  دًا  ُمجدِّ ُيعدُّ  منهما  كلٌّ  5 .

ا�صتدلليا اإل وفيه ذكٌر لهما في معظم اأبواب الفقه اإن لم يكن في كلها.

)*( من علماء القطيف - ال�صعودية.

ال�صيد ها�صم بن ال�صيد محمد ال�صخ�س )*(

قراءة في المنهج الفقهي عند الشهيدين
)التطابق ونقاط االختالف(
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معظم موؤلفاتهما فقهية. 6 .

كال ال�صهيدين كان لهما جولت مكوكية واأ�صفار عديدة لعدد من البلدان كال�صام  7 .

ا �صنين  بلٍدمَّ ي�صتقر في  اأيٌّ منهما  والعراق وفل�صطين وم�صر وغيرها، بل ليكاد 

طويلة لكثرة اأ�صفارهما.

كلٌّ منهما نال �صرف ال�صهادة ذبًحا وبدافع طائفي. 8 .

كالهما له ات�صال وثيق بعلماء اأهل ال�صنة وله تملذة عليهم ويروي عنهم. 9 .

عاًما و ال�صهيد الثاني عمره  عمرهما ق�صير ومتقارب، فال�صهيد الأول كان عمر 52. 10

54 اأو 55 عاًما.

موضوع البحث:
الفقهية  و  العلمية  الناحية  ال�صهيدين من  اأن  بو�صوح  يتجلَّى  التمهيد  في  مرَّ  بعدما 

ب�صكل خا�س يبدوان كن�صخة واحدة لتكاد تفرق بينهما، بحيث لو َن�صَب اأحٌد بع�س كتب 

اأحدهما اإلى الآخر لكان مقبوًل ومنا�صًبا.

وكاأنَّ اهلل تعالى قد عوَّ�س عن ق�صر عمر ال�صهيد الأول ـ الذي ا�صُت�صهد ولم ُيتم بع�س 

كتبه وم�صاريعه العلمية ـ بال�صهيد الثاني الذي جاء بعد حوالي قرن ون�صف من الزمن 

ليتم وي�صرح ويو�صح ماجاء به ال�صهيد الأول.

وخطر ببالي واأنا اأقراأ واأكتب عن هذين العلمين الجليلين تخمي�س بع�س اأبيات الق�صيدة 

الأزرية ال�صهيرة في مدح اأميرالموؤمنينQ، اإذ راأيت تخمي�س بع�س اأبياتها في و�صف  

النبي P والمام علي Q ينطبق تماًما على ال�صهيدين الجليلين، اإذ يقول: 

ور�ــــــــــــــــشــــــــــــــــٍم بـــــــــــــــاإ�ـــــــــــــــشـــــــــــــــم  ــــــــــــــْزهــــــــــــــمــــــــــــــا  ــــــــــــــمــــــــــــــيِّ ُت اإن 

ـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــزهـــــــــــــمـــــــــــــا ِبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٍم وحـــــــــــــــلـــــــــــــــٍم لـــــــــــــــــــــــــــــْم ُت

فـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍح بــــــــــجــــــــــ�ــــــــــشــــــــــٍم

انـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا الــــــــــمــــــــــ�ــــــــــشــــــــــطــــــــــفــــــــــى مــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة عــــــــــلــــــــــٍم

ـــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاُب َمــــــــــــــــــــــــــــــْن اأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه اأتـــــــــــــــاهـــــــــــــــا وهــــــــــــــــ
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فال�صهيد الأول هو الأ�صل والموؤ�ص�س وال�صهيد الثاني متمم ومحلل و�صارح ومفتاح لما 

جاء به ال�صهيد الأول.

اأهم نقاط التطابق:

اأما نقاط التطابق في المنهج الفقهي بين العلمين فلعل اأبرزها ما يلي: 

قوة  في  مجددان  هما  بل  قه،  وُمَعمَّ دقيقة  تحقيقية  نظرة  ذو  ال�صهيدين  من  كلٌّ  1 .

الإ�صتدلل و الدقة والتحقيق، وذلك وا�صح في كتبهما الفقهية، وي�صهد لهما به كلُّ 

من عرف ف�صلهما اأو كتب  عنهما.

كلٌّ منهما ذو نظرة م�صتقيمة ومنهج ا�صتدللي قويم بعيد عن ال�صذوذ والإعوجاج،  2 .

وهذا ماجعل اآراءهما اأقرب اإلى ال�صواب واأبعد عن الآراء ال�صاذة و الغريبة، وهذا 

ا وا�صح في كتب ال�صهيدين. اأي�صً

اأ�صلوب التق�صي والتتبع  ال�صامل اإلى حدٍّ كبير لأقوال الفقهاء واأهل اللغة في عر�س  3 .

الم�صائل الفقهية، بحيث ليكاد يوجد راأي لعلماء ال�صيعة اأو علماء اأهل ال�صنة في 

الم�صائل التي يعر�صانها اإلَّ وي�صيران اإليه، هذا ف�صاًل عن ا�صتق�صاء اأقوال اأهل 

اللغة المرتبطة بالمو�صوع.

قد  اأنها  اإل  القدماء  العديد من علمائنا  لدى  كانت موجودة  واإن  ي�صة  الخ�صّ وهذه 

تبدو اأو�صح واأجلى لدى ال�صهيدين.

واأهل  العلماء  و  الفقهاء  واأقوال  باآراء  ال�صاملة  الإحاطة  و  الإطالع  �صعة  دليل  وهذا 

الناق�صة  النظرة  اإن  اإذ  الإ�صتدلل،  الأقوى في  والمنهج  النظر  بعد  دليل  بل هو  الفن، 

للم�صائل وعدم الإطالع على اآراء الآخرين واأدلتهم ليوؤدي اإل اإلى نتائج منقو�صة وبعيدة 

عن الحقيقة والواقع.

اأبدع فيه ال�صهيد الأول  م للم�صائل الفقهية: وهذا مما  العر�س المنهجي و المنظَّ 4 .

�صار على نهجه ومنواله  الفقهاء، وقد  �صبقه من  َمن  اأو جل  َق فيه على كل  تفوَّ و 

ال�صهيد الثاني}.



380

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الرائعة  المنهجية  في  ال�صبق  ق�صب  له  كان  الحلي)ره(  المحقق  اأن  والمعروف 

والتنظيم الدقيق لأبواب الفقه في كتابيه )ال�صرائع( و )المخت�صر النافع(، لكن ال�صهيد 

الأول اأخذ بنهجه وزاد عليه.

يقول العالمة الحجة ال�صيخ محمد مهدي الآ�صفي في مقدمة )�صرح اللمعة(: »فقد 

�شاير ال�شهيُد )المحقَق الحلي( في تنظيم كتب الفقه واأبوابه، لكنه زاد عليه بجملة 

من التح�شينات....ففي هذا الكتاب )اللمعة الدم�شقية( ُيقدم ال�شهيد اأحكام كل باب 

قبل اأي �شيء اآخر، ثم يبحث عما يلحق بها من الملحقات، ثم ُيتبعها بعر�س الم�شائل 

التي تتبع هذه االأحكام وترتبط بها، ثم ي�شتق�شي المندوبات والمكروهات فيما اإذا 

اأنه  والتبويب  التنظيم  هذا  في  النظر  ُيلفُت  ومكروه.والذي  مندوب  الباب  في  كان 

مُّ روعَة التن�شيق اإلى  يجمع اإلى روعة النظام ا�شتيعاب اأطراف الم�شاألة. وحينما َن�شُ

ا�شتيعاب الفكرة اإلى االيجاز في التعبير نح�شل على مزاج فقهي واأدبي من اأروع ما 

 .
)1(

اأنجزه الفكر االإن�شاني ومن اأ�شمى ما تحتويه المكتبة االإ�شالمية«

وهكذا �صار على نف�س النهج ال�صهيد الثاني في كتبه الفقهية.

نقاط اإلختالف:
واأما نقاط الإختالف في منهج ال�صهيدين الفقهي فاأهمها مايلي:

اأما  ـ  وقوتها  متانتها  مع  ـ  الخت�صار  و  الإيجاز  الأول  ال�صهيد  موؤلفات  على  يغلب  1 .

الم�صائل  عر�س  في  بيانًا  اأو�صح  و  �صرًحا  واأو�صع  تف�صيال  فاكثر  الثاني  ال�صهيد 

الفقهية وتفريعاتها واأدلتها.

اأقرب  وموؤلفاته  الثاني  ال�صهيد  من  تاأليًفا  اأقل  اأنه  الرغم  على  الأول،  وال�صهيد  2 .

اإلى الإخت�صار و الإيجاز، اإل اأنه يبدو اأدق واأعمق في بحوثه الفقهية وا�صتدللته 

العلمية.

)1( مقدمة )�صرح اللمعة(: ج1 �س103   
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اأفقه واأدق نظراً  ال�صيعة(: »ال�شهيد االأول  ال�صيد مح�صن الأمين في )اأعيان  يقول 

ل ت�شانيفهما، مع  واأبعد غوراً و اأكثر واأمتن تحقيقا وتدقيقا، يظهر ذلك لكل من تاأمَّ

.
)1(

االعتراف بجاللة قدر ال�شهيد الثاني وعظمه �شاأنه وعلو مقامه«

ال�صنة  اأهل  مدر�صة  فقهاء  اآراء  على  واطالًعا  اإحاطة  اأكثر  يبدو  الثاني  ال�صهيد  3 .

والجماعة، رغم اأن ال�صهيد الأول اأي�صا نهل من المدر�صتين واأخذ من الفقهين، اإل 

اأن ال�صهيد الثاني اأبعد غورًا واأكثر اإلمامًا واأو�صع اطالًعا باآراء ومذاهب المدر�صة 

ال�صنية وتفريعاتها، يظهر ذلك جليا ب�صكل خا�س من خالل )اللمعة الدم�صقية( ـ 

لل�صهيد الأول ـ و)الرو�صة البهية( لل�صهيد الثاني.

اأن ال�صهيدين )الأول و الثاني( يمثالن مدر�صة  اإلى  وفي الختام: لبد من الإ�صارة 

الحلِّيين  العلمين  في  اأ�صا�س  ب�صكل  المتمثلة  ـ  الحلة  فقهاء  مدر�صة  هي  واحدة  فقهية 

والطريقة  المنهج  حيث  من  اختالف  بينهما  يوجد  يكاد  ول  ـ   والعالمة(  )المحقق 

والأ�صلوب، اإل بع�س الختالفات الي�صيرة، كما اأ�صرنا.

)1( اأعيان ال�صيعة: ج7 �س 147  
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امتاز الفقه ال�صيعي على �صائر المذاهب والتجاهات الفقهية في العالم بامتيازات 

عدة، يمكن اأن نعّد منها: انفتاح باب الجتهاد.

وهذا النفتاح لم ي�صاعد مذهب ال�صيعة على �صيانة الفقه من عوامل الخطر فح�صب، 

بل اأفا�س عليه من البركات الكثيرة، منها: اإعانته على التطور والتو�ّصع على ال�صعيدين: 

الكمي والكيفي، والمواكبة لحاجات ومتطلبات الع�صور المتعاقبة.

عمله  ممار�صة  في  الفقيه  تعين  واآلة  و�صيلة  باعتباره  الأ�صول  علم  اأّن  في  �صّك  ول 

الجتهادي، قد �صمله التطّور والتقّدم هو الآخر، واحتّل موقعًا رفيعًا على هذا ال�صعيد، 

نظرًا للترابط الحا�صل بين هذين العلمين.

وهذا لم يكن ليح�صل لول وجود علماء باحثين وعاملين؛ �صّحوا بالغالي والنفي�س من 

اأجل حفظ وتطوير هذا الإرث العلمي الكبير، و�صيانته من عوامل الهدم اأو التحريف.

ومن بين هوؤلء يبرز ا�صم األمعّي، كان له حظور ملفت في عر�صة الفقه والأ�صول، وهو 

ال�صيخ البارع زين الدين العاملي، الم�صهور بال�صهيد الثاني.

مكانة الشهيد الثاني في علم األصول
مّر  بل  فجاأة،  الآن  عليه  هو  الذي  التطور  هذا  اإلى  ال�صيعي  الأ�صول  علم  ي�صل  لم 

ب�صل�صلة تحولت متعددة حّتى  بلغ هذا الم�صتوى.

وقد ق�ّصم بع�س موؤّرخي هذا العلم مراحل تطّوره اإلى ثالثة مراحل،  واأ�صماها دورات 

وقّيدها بالخا�صة:

)*( اأ�صتاذ في الحوزة العلمية / قم.

 ال�سيخ محمد رحماني )*(

بعض االبتكارات األصولية للشهيد الثاني
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فكان  ال�صّنة،  لأهل  الفكري  بالموقف  ال�صيعة  علماء  اهتمامات  عن  عبارة  االأولى: 

التالقح العلمي قائمًا بين علماء  المدر�صتين، فمن جهة ثّمة نقد لبع�س البحوث 

فقهاء  بع�س  تاأّثر  اأخرى  جهة  ومن  مثاًل،  القيا�س  كبحث  ال�صّنة  لأهل  الأ�صولية 

ال�صيعة كابن جنيد مثاًل.

الثانية: وهذه الدورة عبارة عن ال�صدامات العلمية بين الأ�صوليين وعلماء الأخبار 

)الأخباريين( الذين تزعم تيارهم  اآنذاك الماّل اأحمد اأمين ال�صتراآبادي، وكاد 

يغلب هذا التيار الحركة الأ�صولية لول ظهور جملة من فحول الأ�صول البارعين 

انت�صروا  الذين  الأن�صاري  وال�صيخ  القّمي  والمحقق  البهبهاني  الوحيد  اأمثال: 

للفكر الأ�صولي.

الثالثة: وهو الع�صر الحا�صر وما ي�صهده من تطور نوعي في علم الأ�صول.

طلق على كّل مرحلة 
ُ
لكن ثّمة علماء يق�ّصمون تاريخ اأ�صول الفقه اإلى اأربع مراحل، واأ

مدر�صة معّينة، فخل�س اإلى اأربع مدار�س:

.L اأولها: مدر�صة  ما قبل التدوين، وقد كان رّوادها تالمذة الإمامين ال�صادقين

وابن  اأبي عقيل  ابن  رّوادها  اأبرز  وكان  التدوين،  اأوائل ع�صر  وتبداأ من  وثانيهما: 

الجنيد.

وثالثها: مرحلة النمّو وتبتدئ بع�صر ال�صيخ الطو�صي.

ورابعها: مرحلة التكامل، وتبتدئ بع�صر الوحيد البهبهاني وا�صتمرت حّتى ع�صرنا 

الحا�صر.

المتتبعين  اأحد  يذكرها  دورات،  ثماني  بلغت  اأخرى  تق�صيمات  ثّمة  كذلك 

.
)1(

المعا�صرين

ورغم هذا الختالف اإل اأّنها ت�صترك جميعًا في التاأكيد على اأّن هنالك ثالثة مراحل 

)1(. تاريخ الفقه والفقهاء، �س 299 )فار�صي(.
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ولعّل  التكامل.  مرحلة  التو�ّصع،  مرحلة  التاأ�صي�س،  مرحلة  عن:  عبارة  وهي  اأ�صا�صية، 

التفاق موجود باأّن الأخيرة تبتدئ من القرن ال�صابع؛ نظرًا لما �صهدته هذه المرحلة من 

تدوين كتب تخ�ص�صية في الأ�صول ت�صتمل على مباحث معّمقة وقواعد متفرعة واأخرى 

مت�صّيدة، دّونت باأدبيات وقوالب مبتكرة لم ت�صهدها المراحل ال�صابقة.

وقد برز اإّبان هذه المرحلة جملة من ال�صخ�صيات الفقهية والأ�صولية الالمعة كال�صيخ 

البهائي وال�صيخ ح�صن المعروف ب�صاحب المعالم، ومازالت اأ�صماوؤهم متالألئة في �صماء 

وبف�صل  الذي  الثاني،  ال�صهيد  �صخ�صية  اأ�صهرها  من  ولعّل  والدينية.  العلمية  الحوزات 

ابتكاراته والمتيازات التي اأك�صبت هذا العلم رونقًا باهرًا، اأ�صحى اأ�صهر من اأن ُيعّرف.

من  �صّم  وما  القواعد«  »تمهيد  النفي�س  كتابه  محتوى  على  عامة  نظرة  اإلقاء  اإّن 

مباحث اأ�صولية، يدفع الباحث اإلى العتقاد باأّنه قائم على منهجية مبتكرة خا�صة به، 

نذكر �صطرًا منها:

1. ال�صتفادة من المنهج التطبيقي:

 ففي مورد القاعدة )96( وعند الحديث عن حجية ال�صت�صحاب يقول: »اإّن االأ�شل 

في كل حادث تقديره في اأقرب زمان«. وي�صرع في تو�صيح القاعدة وبيان اأق�صامها، ثم 

ياأتي بع�صرين ونّيف من الم�صاديق على هذه القاعدة.

وكذلك الأمر بالن�صبة اإلى القاعدة )98( في مجال التعار�س بين اأ�صلين، فهو يذكر 

قرابة اأربعين موردًا م�صداقًا لها.

وين�صحب ذلك اأي�صًا عند ذكر القاعدة )99( ب�صدد تعار�س الأ�صل والظاهر وياأتي 

بخم�صين مثاًل على ذلك.

اإّن هذا البتكار لي�س بالأمر ال�صهل، ولي�س با�صتطاعة اأّي فقيه واأ�صولي تقديم �صواهد 

غزيرة على قاعدة واحدة، اإن لم يكن يتملك ت�صّلطًا وا�صعًا وتتبعًا عظيمًا على الموارد 

الفقهية والحياتية.
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2. عر�س الأقوال والآراء المختلفة:

 اإذ يعر�س في كتابه األوان الآراء الواردة في الم�صاألة من دون ملل اأو كلل. فمثاًل حينما 

ياأتي على القاعدة )31( وهي حول مفهوم الأمر الأعم من �صيغة الأمر اأو الفعل الم�صارع 

اأربعة ع�صر قوًل وراأيًا في هذه  اأو ا�صم الفاعل، فاإّنه يذكر  المحّلى)؟؟( بالألف والالم 

الم�صاألة تحديدًا! )التعجب في غير مو�صعه( وهو ما ي�صير اإلى عمق نظرته و�صموليتها.

3. الهتمام بجوانب البحوث والموا�صيع الجوهرية:

 فاإذا طرح مو�صوعاً  لم يكتف بذكره ب�صكل عاجل، من دون ذكر مقدمة ممّهدة له، 

ثّم تبيين حقيقة الم�صاألة واأق�صامها واأركانها، ثّم لم ينته حّتى يورد تو�صيحات مبهماتها 

حّتى يخل�س اإلى ثمرتها.

4. ال�صتفادة من المطالب العربية في البحوث الفقهية:

اهتمامه  اإلى  ي�صير  مّما  البارع،  الفقيه  موؤّلفات هذا  اإلى  اآخر ي�صاف  امتياز   وهذا 

اإلى تكميلها واأن ل تكون  ب�صرورة تكامل البحوث الواردة على �صعيد الفقه، والت�صويق 

تقرير  الثاني:  »الق�شم  اأ�صماه  خا�صًا  ق�صمًا  يعقد  جعله  ما  وهذا  وعابرة.  �صطحية 

المطالب العربية وما يتفرع عليها من االأحكام ال�شرعية«، يذكر تحت هذا الق�صم ما 

يقارب مائة قاعدة م�صطبغة ب�صبغة اأ�صولية، ونافعة في طريق ال�صتنباط، اإ�صافة اإلى 

متفرعات كّل قاعدة.

وهذا البتكار ـ ول �صّك ـ لم ي�صبقه اأحد فيه، وي�صلح اأن يكون منهجًا متبعًا حّتى في 

ع�صرنا الحا�صر.

5. ال�صتفادة من منهج القواعد:

فبالرغم من اأّن هذا المنهج قد �صلكه من �صبق ال�صهيد الثاني، �صواء من ال�صيعة اأو 

ال�صّنة، اإل اأّن في موؤلفات هذا الفقيه البارع طعمًا ونكهًة خا�صة مختلفة عن الآخرين، 

ول�صيما قواعد ال�صهيد الأول.
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امتيازات منهج الشهيد الثاني علی األول
ولتو�صيح اأ�صلوب ال�صهيد الثاني، والنكهة التي تتمّيز بها موؤّلفاته، يجدر بنا مقارنته 

باأ�صلوب فحل اآخر من فحول هذا العلم، وهو ال�صهيد الأول الذي كان له باع في مجال 

مقارنة  وعند  يعّرف.  اأن  من  اأ�صهر  والفوائد«  »القواعد  النفي�س  كتابه  ولعّل  القواعد، 

الرجلين على هذا  بين منهج هذين  ن�صهد فرقًا وا�صحًا  الكتاب،  القواعد بهذا  تمهيد 

ال�صعيد، نذكر بع�صًا منه:

اأّن القواعد ي�صتمل ـ اإ�صافة اإلى القواعد الأ�صولية ـ على قواعد علمية اأخرى من  1 .

ه  خ�صّ القواعد  تمهيد  في  الثاني  ال�صهيد  بينما  والأدبية،  الفقهية  القواعد  قبيل 

بالقواعد الأ�صولية، وحّتى عندما ذكر القواعد الأدبية العربية فعل ذلك في مناخ 

حاجة علم الأ�صول لمثل هذه القواعد، واأدخلها في هذا الإطار.

كتاب  خالف  على  المو�صوع،  في  خا�صًا  ترتيبًا  يراع  لم  الأول  ال�صهيد  كتاب  اإّن  2 .

ال�صهيد الثاني الذي دّونه على اأ�صا�س ممّيز وخا�س، وبترتيب معتبر.

اأّن منهج ال�صهيد الأول في كتابه قد طرح جميع مباحث علم الأ�صول، بينما منهج  3 .

ال�صهيد الثاني يمكن القول باأّنه طرح جميع المباحث اأي�صًا اإّل قلياًل.

في كتاب ال�صهيد الثاني �صلك م�صلكًا علميًا، حيث من اأّول الكتاب اإلى اآخره يطرح  4 .

هدفًا وي�صعى اإلى البحث عنه واإثباته. ولقد نجح في هذا الأمر. فهو على اأ�صا�س 

اأول الكتاب حيث يقول: »ليكون ذاك عوناً  اأعلنه في  ت�صديه لبلوغ الهدف الذي 

لطالب التفّقه في تح�شيل ملكة ا�شتنباط االأحكام في الموارد..«.؛ يقّدم خدمة 

للفقه من جهة  ولطالبه من جهة اأخرى، على خالف ال�صهيد الأول الذي لم يعلن 

اأّلفه في هذا المجال فح�صب، لذا تراه مفعمًا  اأّن كتابه قد  عن هكذا هدف، بل 

بالبحوث غير الأ�صولية.

كانت غاية ال�صهيد الأول من تاأليفه للقواعد هو اإعانة الطالب على كيفية تفريع  5 .
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وا�صتخراج الفروع من الأ�صل، لكن من دون مراعاة  لالأدّلة، يقول في مقدمة كتاب: 

»وفّرعنا الم�شائل الفقهية على نف�س القاعدة من غير مراعاة الدليل المذكور، 

اإال ما �شّذ«.

اأّما غاية ال�صهيد الثاني فهي ـ اإ�صافة اإلى التفريع ـ التطبيق، فهو اأحيانًا كثيرة ي�صير 

اإلى المنهج ال�صتدللي لتفريعه، ثم ي�صعى اإلى تطبيقه.

وبيان  الفقهية،  والألفاظ  للم�صطلحات  اللغوية  بالفروق  الثاني  ال�صهيد  اهتمام  6 .

اأوجة  الفرق بينها، من جملتها بحث الخبر والإن�صاء في كتابه »التمهيد«، بينما 

.M ال�صهيد الأّول لم يبد اهتمامًا كما اأبداه الثاني

لم ي�صع ال�صهيد الأول اإلى تفكيك القواعد الأ�صولية عن القواعد الأدبية، بخالف  7 .

ال�صهيد الثاني الذي فّرق بينهما، فجعل الق�صم الأول يت�صّدى للقواعد الأ�صولية، 

والق�صم الآخر يتعّر�س للقواعد الأدبية.

مراعاة  ال�صهيد الثاني لم�صاألة تقرير محل النزاع اأوًل قبل ال�صروع في البحث، كما  8 .

اهتمامًا  الأول  ال�صهيد  يبد  لم  بينما  تقريره،  اأطنب في  القاعدة )52( حيث  في 

بهذا ال�صاأن.

بعض من أفكاره في أصول الفقه

1. الحد الأقّل والأكثر من الدين:

87( كون جميع  القاعدة  الثاني )�صمن  ال�صهيد  التي يطرحها  المهّمة  البحوث  من 

اأفعال النبيP حجة، اإل ما ثبت بالدليل على خالف ذلك.

اأفعال  اإذا كانت كّل  اأّنه  لكّنه في هام�س هذا البحث يتعّر�س لم�صاألة مبتكرة، وهي 

النبيP اإّنما هي في مقام بيان الأحكام ال�صرعية فتحمل على العبادة، وهو الهدف من 

بعثة الأنبياء، وكذلك يمكن حملها على  الفعل العادي من باب اأّن الأ�صل عدم الت�صريع، 

فعند ال�صّك اأّيهما يقّدم؟ يقول: في  الم�صاألة خالف.
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ثم اإّنه يفّرع على هذه الم�صاألة جملة م�صائل، منها:

حكم جل�صة ال�صتراحة في ال�صالة، واجبة اأم ل؟ اأ- 

دخول مكة من طريق كذا والخروج من طريق كذا، فواجب اأم ل؟ ب- 

ب« هل هو واجب على الآخرين  نزول النبي P في حجة الوداع في منطقة »مح�شّ ج- 

اأم ل؟

اأدّلة  لعموم  ال�شرعي،  على  محمول  كّله  ذلك  »وعندنا  ومجيبًا:  م�صيفًا  يقول  ثم 

التاأ�ّشي«.

الرائجة،  الفقهية  البحوث  اليوم من  تعّد  ترّتب عليها من فروع  وما  القاعدة  وهذه 

وتحت عنوان: هل الدين الحّد الأقّل اأم الأكثر.

2. دوران الحكم بين الحكومة والأ�صل الأّولي:

اأحيانًا من موقع  اأو قوله هو   Pاأّن فعل النبي اآخر �صرحه للقاعدة )89(  يذكر في 

تبليغ الأحكام ال�صرعية، بحيث يقع موقع الفتوى، من مقام الإمامة ولوازمها، مثل حكم 

الجهاد والت�صّرف في بيت المال، واأحيانًا من موقع الق�صاء ولوازمه. ثم ي�صيف بعد ذلك 

مت�صائاًل: في حال ال�صّك ما العمل؟ وثمرة هذا البحث تظهر في مثل قولهP: »من اأحيا 

اأر�شاً ميتاً فهي له«. فلو كان في مقام التبليغ فال يلزم اإذن الإمام في ع�صر الح�صور اأو 

نائبه )ولي الفقيه( في ع�صر الغيبة، ولو كان غير ذلك فالإذن لزم في المقام.

ومن هنا ففي موارد ال�صّك يجب الحمل على ما في حيثية ال�صدور، من باب ترجيح 

الغالب على النادر.

3. دوران الفعل بين الوجوب والندب:

لو ثبت فعل من اأفعال النبي الأكرمP بق�صد القربة، لكن �صّك في اأّنه واجب اأم 

م�صتحب، فهل يحمل على الوجوب اأم الندب؟

ثمرات  لها  اأّن  ويعّقب   ،)89( القاعدة  ذيل  في  الم�صاألة  هذه  الثاني  ال�صهيد  يذكر 
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فقهية، منها: رعاية  التاأ�صي بر�صول اهلل في تح�صيل الطهارة من غير الغ�صل، الموالة 

في الطواف، تقديم خطبة الجمعة اأو العيد اإذا اجتمعا، المبيت في الم�صعر الحرام... 

وغير ذلك.

ومن هنا فمن ال�صروري مطالعة تاريخ و�صيرة المع�صومين R، اإذ اإّن م�صاديق 

.Rهذه الم�صاألة وما يماثلها تكثر في �صيرتهم

4. تعار�س الأ�صل والظاهر:

من البحوث التي انفرد بطرحها ال�صهيد الثاني، هو بحث تعار�س الأ�صل مع الظاهر 

اًل في القاعدة )99(، حيث يبحثه في اأربعة اأق�صام: الذي يطرحه مف�صّ

ع�صر  اأحد  يقارب  بما  فاأتى  الترك،  والأ�صل  بظاهرها،  يعمل  التي  الموارد  اأولها: 

م�صداقًا فقهيًا لها.

ثانيها: الموارد التي يعمل بالأ�صل ل الظاهر، من باب اأّنه دليل �صرعي، فاأتى ب�صبعة 

م�صاديق.

ثالثها:الموارد التي يعمل بالظاهر، وترك العمل بالأ�صل، لي�س من باب اأّنه دليل �صرعي، 

واإّنما هو من باب تقديم الظاهر على الأ�صل. واأتى ب�صتة ع�صر م�صداقًا لها.

رابعها: في موارد ال�صك، اأّيهما يقّدم: الظاهر اأم الأ�صل؟ وقد اأورد �صبعة م�صاديق 

عليها. وبهذا يكون المجموع ما يقارب الخم�صين فرعًا فقهيًا كم�صاديق واأمثلة 

للقاعدة المذكورة.

5. ال�صابط في دللة الأمر على الوجوب:

ثّمة موارد يتحرك المكّلف نحو امتثال الماأمور به، ب�صيغة الأمر لكن ب�صرف النظر 

عنه، فالدللة في مثل هكذا موارد لي�س على نحو الوجوب، لأّن الغاية من وجوب الماأمور 

به هو البعث والتحريك للمكّلف لتحقيق اأمر اأو فر�س.

يقول M في القاعدة )33(: »اإذا اأمر ب�شيء يتعّلق بالماأمور، وكان عند الماأمور 
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دافع يحمله على االإتيان به، فال يحمل ذلك االأمر على الوجوب الأّن المق�شود في 

االإيجاب اإّنما هو الحّث على طلب الفعل«.

اإّن هذه اللتفاتة من ال�صهيد الثاني تعّد اإحدى اهتمامات هذا الفقيه على نحو الدّقة 

في ت�صخي�س المطالب، واإحدى الخ�صائ�س التي تمّيز بها عن غيره من الفقهاء.

6. اأق�صام متعّلق الواجب:

الإ�صالمي وما  بالحكم  يتعّلق  القاعدة )12( موردًا ظريفًا  الثاني في  ال�صهيد  يذكر 

ي�صدق عليه من اأمور، مثل الم�صح على الراأ�س في الو�صوء، والأ�صحية في الحج، يذكر 

�صتة ثمرات فقهية مترتبة على هذه الم�صاألة.

ال�صتحباب؟  اأم  بالوجوب  عليه  يحكم  فهل  الم�صح،  م�صّمى  ب�صدة  �صدق  لو  منها: 

اأقوال، اأحدها التف�صيل بين اأن يكون الم�صح دفعة واحدة اأو دفعات اأو بالتدريج. ففي 

الأول ي�صدق الواجب، والثاني، بمقدار م�صّمى الواجب والباقي م�صتحب.

ول يخفى اأّن لهذه القاعدة م�صاديق كثيرة، من جملتها: الزيادة على الت�صبيح الواحد 

في الركوع وال�صجود، والزيادة في مقدار الحلق اأو التق�صير. فهو يذكر خم�صة ثمرات 

فقهية مترتبة على هذا التفريع.

7. مدلول النهي بعد الوجوب؛

الوارد بعد  النهي  اأّن  البحث في  الثاني هو  ال�صهيد  التي طرحها  البحوث  من جملة  

الوجوب داّل على الحرمة اأم ل؟ فهو يعتقد اأّن البحث في دللة الأمر على  الوجوب كما 

هو مهم ورائج بين المحّققين، كذلك هذا البحث وهو دللة النهي على الحرمة، فيقول 

بعد  النهي  اإّن  قال:  للوجوب،  التحريم  بعد  االأمر  اإّن  قال:  »من  القاعدة )41(:  في 

الوجوب للتحريم اأي�شاً«.

8. تقديم ال�صت�صحاب على قاعدة اليد:

الم�صهور بين الأ�صوليين في موارد تعار�س الأ�صل مع الأمارة، تقّدم الأمارة، فعند 
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تعار�س قاعدة اليد وهي اأمارة على الملكية مع ا�صت�صحاب عدم الملكية لغير ذي اليد، 

المقام،  في  الملكية  عدم  ا�صت�صحاب  يقّدم  الثاني  ال�صهيد  لكن  هنا.  القاعدة  فتقّدم 

يقول في القاعدة )96(: »لو تعار�س الملك القديم واليد الحادثة ففي ترجيح اأيهما 

قوالن.. واالأّول مقّدم«.

9. حجية قيا�س من�صو�س العّلة:

اّن ال�صهيد بعد تق�صيمه للقيا�س اإلى منطقي وفقهي كتب يقول: اإّن قيا�س من�صو�س 

العّلة اأو الن�ّس الداّل على العّلة قطعي اأم الظاهر والظّني؟ الأول هو الحجة، وقد ترتب 

عليه فروعات كثيرة.

بعض من أفكاره في القواعد األدبية
بعملية  عالقة  ولها  الأ�صول،  مجال  في  تدخل  التي  الأدبية  القواعد  من  جملة  ذكر 

ال�صتنباط، منها:

1. �صدق الكالم على الكتابة دون غيرها:

وقع بين اأ�صحاب النظر بحث مبني على اأّن اإطالق الكالم على الكتابة هو من باب 

البحث في  ال�صهيد هذا  والحقيقي؟ يطرح  اللفظي  ال�صتراك  باب  اأم هو من  المجاز، 

القاعدة )103( وذكر له ثمرات فقهية مترتبة عليه، مثل: رجل له زوجتان وقال: اإحداهما 

طالق! واأ�صار اإليها. ففي �صورة �صدق الكالم على الإ�صارة مجازي، فالطالق غير واقع، 

واإذا كان الإطالق من باب ال�صتراك اللفظي فالطالق واقع.

2. مفهوم ا�صم الفاعل والمفعول:

حقيقة  في�صمل  طلق 
ُ
اأ اإذا  والمفعول  الفاعل  ا�صم  اأّن  والنحو  ال�صرف  علماء   براأي 

الحال  ي�صمل  معناه  اأّن  على  اتفقوا  فقد  الأ�صوليون  اأّما  والم�صتقبل.  والحال  الما�صي 

بينما ذهب  الإطالق مجازي،  باأّن  الأ�صاعرة  الما�صي، فقال  واختلفوا في  والم�صتقبل، 
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الإمامية والمعتزلة اإلى اأّنه حقيقي.

ثمرات  ب�صع  مع ذكر  القاعدة )115(  الأدبي �صمن  البحث  الثاني هذا  ال�صهيد  يذكر 

فقهية، مثل: قول القائل: وقفت داري على حّفاظ القراآن. فلو اأّن �صخ�صًا كان حافظًا للقراآن 

لكّنه الآن ن�صي، فعلى مذهب الأ�صاعرة لي�صدق عليه، والإمامية ترى اأّنه ي�صدق عليه.

3. الترخيم:

وهو عبارة عن حذف اآخر ال�صم في النداء وغيره... ومن ثمرات هذا البحث الأدبي 

في مورد اأّن الزوج لو قال لزوجته: »اأنت طاِل« بحذف القاف هل تقع �صيغة الطالق اأم 

ل؟ يتعر�س ال�صهيد الثاني للم�صاألة في القاعدة )200( مع ذكر جملة ثمرات لها، ويرى 

اأّن الطالق لم يقع ب�صبب اأّن �صيغة الطالق توقيفية من وجهة نظر ال�صرع، وعليه يجب 

اأن يتحّقق ب�صكله الخا�ّس به.

4. تبديل الحاء  بالهاء، والقاف بالكاف:

من البحوث المطروحة جواز اأو عدم جواز تبديل هذه الحروف واإن لم تكن �صائعة، 

لكّنها ت�صتمل على ثمرات فقهية، مثل: من يلفظ »الحمد« و»الرحمن« و»الرحيم« بالهاء، 

فهل �صالته �صحيحة؟ يذكر ال�صهيد في القاعدة )200( اأ�صل الم�صاألة، واأّنها مبتنية على 

قال: هذه  ثم  المتواترة.  القراءات  لإحدى  تكون مطابقة  اأن  الواجبة يجب  القراءة  اأّن 

القراءة لو اأمكن ت�صحيحها فهي باطلة، واإن لم يمكن فهي اأ�صبه بمن يلثغ، اأي ل ي�صتطيع 

تلّفظها �صحيحة.

5. معنى الفعل الم�صارع:

ينقل ال�صهيد الثاني �صمن القاعدة )141( اأقواًل مختلفة حول معنى  الم�صارع:

م�صترك بين الحال والم�صتقبل. اأ- 

حقيقي في الحال ومجازي في ال�صتقبال. ب- 

عك�س الثانية. ج- 
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حقيقي في الحال ول ي�صتعمل في ال�صتقبال، ل حقيقًة ول مجازًا. د- 

عك�س ال�صورة ال�صابقة. ه- 

اأحدهم  اأق�صم  اإذا  مثل:  الأقوال،  هذه  على  الفقهية  الثمرات  بع�س  ال�صهيد  ويرّتب 

اأو ال�صتقبال طبق  وقال: »واهلل الأ�شومّن« ففي �صورة عدم القرينة على تعيين الحال 

فاأداء  والرابع  الثاني  المعنى  وطبق  ذلك،  بعد  اأو  الآن  ال�صيام،  فعليه  الأول،  المعنى 

 ال�صوم في الوقت الحا�صر واجب.

6. ذكر الو�صف في نهاية الجمل المتعددة:

الفّن،  هذا  اأرباب  فيه  اختلف  اأدبيًا  بحثًا   )192( القاعدة  في  ال�صهيد  يطرح 

مثل  بو�صف،  اأتى  نهايتها  وفي  عّدة جمل،  على  ا�صتمل  اإذا  الكالم  اأّن  في حالة  وهو 

قول القائل: وقفت داري على اأولدي واأولد اأولدي والطالب والقّراء العدول. فهل 

الو�صف  اأّن  الثاني  ال�صهيد  يذكر  خا�صة؟  بالأخير  اأم  بالكّل  متعّلق  العدول  و�صف 

بناًء على تعّلقه بكّل الجمل فهو قيد لها جميعًا وبدون هذا القيد ل يكون حكم، لأّن 

يتحّقق. لم  المو�صوع 

7. اأقّل عدد:

اإّن العدد الأقّل اثنان، واأّما الواحد فلي�س هو جزء العدد،  في بحث الأعداد، قالوا: 

بل هو اأ�صل. فهو يذكر في القاعدة )135( اأّن لهذا البحث جملة ثمرات فقهية في باب 

القرار والو�صية والنذر... وغيرها.

بعض أفكاره ونقودها

طرح ال�صهيد الثاني بع�صًا من الأفكار لم يرّحب بها الأ�صوليون، بل و�صارت هدفًا 

لنقودهم، نذكر اأهّمها:
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1. مفهوم الو�صف:

ذكر ال�صهيد الثاني حجية المفهوم وال�صرط بعد اأن اأورد اأقواًل، واختار القول الثالث 

الوقت  في  الم�صهور  اأّن  رغم   )25( القاعدة  في  ذكره  المفهومين.  بين  التف�صيل  وهو 

الحا�صر بينهما تفاوت كبير على �صعيد الحجية وعدم الحّجة.

2. مفهوم الزمان والمكان:

ذيل  في  ذكره  والمكان،  الزمان  مفهوم  اأي�صًا  لها  تعر�س  التي  البحوث  من جملة 

عند  ومردود  جماعة  عند  حجة  والمكان  الزمان  »مفهوم  فيقول:   )28( القاعدة 

المحققين«.

3. مدلول الفكرة الواقعة في �صياق ال�صرط والإثبات:

من البحوث التي طرحت في ع�صر ال�صهيد الثاني هذا البحث وهو اأّن الفكرة الواقعة 

األفاظ  الإثبات، فهي من  ال�صرط )ج( في �صياق  النفي )ب( في �صياق  )اأ( في �صياق 

العموم وهل تدّل عليه اأم ل؟ يرى ال�صهيد اأّن ثالثتها تدّل على العموم. ذكر ذلك �صمن 

القواعد )53، 54 و 55(.

4. دخول المتكلم في عموم الخطاب:

ذكر في القاعدة )60( اأّن المتكلم الذي يدخل في متعّلق عموم الخطاب، فهل هو داخل 

في خطاب الخبر فح�صب اأم هو يدخل في اأعّم من ذلك كاأن يكون لالأمر والنهي اأي�صًا؟

وقد رّتب على الم�صاألة ع�صرة فروع فقهية كّلها تدخل في عملية ال�صتنباط.

5. بطالن المعاملة المنهي عنها:

يرى ال�صهيد الثاني اأّن النهي في المعامالت كالنهي في العبادات موجب للف�صاد. يقول 

في القاعدة )42(: »النهي في العبادات يدّل على الف�شاد مطلقاً، وكذا في المعامالت، 
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اإاّل اأن يرجع النهي اإلى اأمر تقارن للق�شد غير الزم له، بل منفك عنه، كالنهي عن 

البيع يوم الجمعة وقت النداء«.

6. دخول العبيد في عموم خطابات ال�صارع:

في نهاية القاعدة )61( يطرح ال�صهيد الثاني م�صاألة دخول العبيد والرّق في عموم 

الخطابات ال�صرعية، كالم�صلمين والموؤمنين. ورّتب على ذلك ب�صع نتائج فقهية واإن كان 

هذا المو�صوع لم يلق ترحيبًا من الآخرين.

7. اخت�صا�س الخطابات بالم�صافهة:

في  الحا�صرين  ت�صمل  النا�س«  اأّيها  »يا  مثل  الخطابات  اأّن   )63( القاعدة  في  ذكر 

اأّيها  )يا  نحو  الم�شافهة  »خطاب  يقول:  بعدهم  ما  ت�صمل  ول  فقط،  الخطاب  ع�صر 

النا�س( لي�س خطاباً لمن بعدهم، واإّنما يثبت الحكم بدليل اآخر كاالإجماع«.

8. الخت�صار في بحث الخبر:

من جملة البحوث التي تعّر�س لها، وا�صتهرت في كتب الأ�صوليين اإلى الآن هو بحث 

حجية خبر الواحد، ومن جهات متعددة، حيث يذكر في الباب )8( من المق�صد الثاني 

من كتابه التمهيد، مطالب عديدة متعلقة بهذه الم�صاأله. وكذا في القاعدة )90( حيث 

يذكر تعريف الخبر وفروع ذلك، وفي القاعدة )91( يبحث في مفهوم ال�صدق والكذب، 

وفي القاعدة )92( حول القرائن الم�صّببة للخبر ودخلها في م�صداقه. فالمو�صوع رغم 

لم  ال�صهيد  اأّن  اإل  به،  اأبوابًا خا�صة  الأ�صوليون  له  اأفرد  وقد  الأ�صول،  علم  في  اأهميته 

يتعّر�س له اإل اخت�صارًا، ولعّل ذلك عّد من وارد نق�س كتابه.

9. تهمي�س البحوث الأ�صلية:

فال�صهيد الثاني وخالل بحثه حول »المفاهيم« وهو من البحوث المحورية والمهمة 
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في علم الأ�صول، نجده يوردها في الحوا�صي اأو المالحق لبحوث اأخرى. ونرى اأّن ذلك 

نق�صًا يلحق بالكتاب.

10. عدم اهتمامه بالبحوث العقلية:

في  يذكرها  لم  يكاد  بل  بالعقل،  المتعّلقة  بالبحوث  اهتمامًا  الثاني  ال�صهيد  يبد  لم 

م�صاحة  وتحتّل  الأحكام،  ا�صتنباط  م�صادر  اأحد  البحوث  هذه  ت�صّكل  وقت  في  كتابه، 

وا�صعة من علم الأ�صول، ولها اأثر في مقدمات الأدّلة الأخرى.
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