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ظاهرة التكفير
فقهي استداللی مستندا َ الى رؤية الشهيدين (رحمهما اهلل)
بحث
ٌ

ال�شيخ د .محمد مهدي الت�سخيري

(*)

مقدمة:

لقد �شهد العالم اال�سالمي في العقود االولى من القرن الهجري االخير حوادث
خطيرة وعظيمة كان لها االثر الكبير على خارطة العالم في مجاالت حياة االن�سان كافة،
ال�سيا�سية والثقافية و ....والذي يهمنا في هذا المقال الكالم عن «ظاهرة التكفير»
التي اخذت دور ًا كبير ًا خا�صة بعد انت�صار الثورة اال�سالمية االيرانية وخروج الغزو
ال�سوفييتي من افغان�ستان و ا�ستالم طالبان الحكم ،وبعد وقوع حادثة �11سپتامبر،2001
و من ثم الغزو االميركي للعالم اال�سالمي واخير ًا انتفا�ضة ال�شعوب في اقطار العالم
اال�سالمي كافة.
ان ا�ستخدام اال�صطالحات الدينية في خدمة الم�شروع ال�سيا�سي الذي ت�سعى الى
تحقيقه الدول �أو االحزاب �أو ال�شخ�صيات ،قد فتح الباب امام اللعب بكل الم�صطلحات
ورفع قد�سية كثير منها .وقد جاء كثير من هذه الم�صطلحات لحماية االن�سان والحفاظ
على نف�سه و كرامته وحياته الطبيعية .ولأن االن�سان عندما يعجز عن الحوار المنطقي،
ي�ستخدم منطق القوة الزالة الخ�صم واثبات ر�أيه وارداته على الطرف الآخر.
ول�سنا هنا ب�صدد ك�شف الم�ؤامرات المحاكة من قبل اال�ستكبار وو�سائل االعالم
ال�سلطوية التي �ساعدت على ن�شر وتو�سيع فجوة التقريب في ما بين الم�سلمين ،وان كان
الحديث عن هذه الم�ؤمرات هو امر �ضروري البد من االلتفات اليه في جميع بحوثنا
ال�سيا�سية وغيرها لك�شف القرائن المقامية لكل هذه البحوث.
(*) م�ست�شار �أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب اال�سالمية ورئي�س وكالة �أنباء التقريب.

5

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

�شاهدنا في الآونة االخيرة كيف تجر�أ الكثير من هواة العالم و قادة العنف و زعماء
التطرف في عالمنا المعا�صر بدعم ما ّدي و اعالمي و مدرو�س ،تجر�أوا في ا�صدار
الكثيرمن الفتاوي التي تم�س المذاهب اال�سالمية و ت�ؤجج الفتن في ما بينها ،وتبيح
دماء اال�شخا�ص وترخ�ص دم ال�شعوب ليكون الن�صر في النهاية لأعداء اال�سالم ،وه�ؤالء
المفتون قد يكون الكثير منهم يعي�ش في ظل انظمة تابعة لقوى الكفر العالمي والتي
ا�صبحت ارا�ضي دولها قواعد ع�سكرية لقوات الكفر .وهي تحمي الكافر في وجه الم�سلم،
والمفتي غافل عن دور قوى اال�ستكبار في ايجاد الفتن واالفتراق.
ان «ظاهرة التكفير» قد ال ُي�ص ّرح بها تارة ،ولكن تعامل البع�ض مع ابناء المذاهب
المختلفة خيردليل على قبول ثقافة التكفير في او�ساط مجتمعنا اال�سالمي .ون�أ�سف
كثير ًا عندما ن�سمع ان هناك بع�ض العلماء قد انجروا الى هذا الوادي ،تبع ًا لعواطفهم او
تبعية لواقع مفرو�ض عليهم عاطفي ًا.
من هذا المنطلق تطرقنا في هذا المقال الى معنى الكفروا�سبابه ،في بحث ا�ستداللي
فقهي للوقوف على حقيقة هذا االمر .وقد ا�ستندنا الى اقوال العلماء و�آرائهم ،خا�صة
ال�شهيدين { .ال�شك �أن لاليمان والكفر مراتب مختلفة .فالمتيقن من اال�سالم ،هو
االقرار بال�شهادتين ،مع عدم انكار �شيء يعود الى انكار احدهما ،وكل من لم يكن هكذا
فهو كافر .ثم هل ي�شترط في اال�سالم االقرار اللفظي� ،أو يكفي االعتقاد القلبي ،و�إن لم
يظهر بالل�سان؟ فها هنا وجوه:
الوجه الأ ّول:

ا�شتراط مقارنة االعتقاد القلبي لالقرار اللفظي :فمع اختالل احدهما يخرج عن
دائرة الإ�سالم.
الوجه الثاني:

كفاية االعتقاد القلبي عن االقرار الل�ساني .فيحكم با�سالم من اعتقد التوحيد،
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واذعن بر�سالة خاتم المر�سلين ،ولو لم يبرز ال�شهادتين بل�سانه.
الوجه الثالث:

كفاية الإقرار الل�ساني بال�شهادتين ،و�إن لم ُيعلم مطابقته لالعتقاد ،بل وان ُعلم
عدم مطابقته.
الوجه الرابع:

عدم ا�شتراط �أحد الأمرين ،بل كفاية عدم الجحود القلبي ،واالنكار الل�ساني .وهذا
مف�ص ًال بين من كان ا�سالمه تبع ّي ًا لأبويه ،ومجتمعه ،و من
الق�سم قد عده ال�سيد الخوئي ّ
كان ا�سالمه ا�ستقاللي ًا،وهو المتولد من كافرين.
ففي الأ ّول :ال يعتبرفي ا�سالمه �شيء من الأمرين ،فما لم يجحد ،ولم يظهر الكفر،
يحكم با�سالمه ،ويدل على ذلك ال�سيرة الم�ستمرة على معاملة اال�سالم مع �أوالد
الم�سلمين من دون توقف على الزامهم باالقرار بال�شهادتين عند البلوغ ،بل يكتفي
بمجرد ن�شوئه من م�سلمين �أو م�سلم واحد� ،إ ّال �أن يظهرالكفرو الجحود ،م�ضاف ًا �إلى
�شهادة جملة من الروايات بذلك(((.
وهذا الوجه تحققه �صعب� .إذ �إن ق�صد بالجحود الأعم من القلبي والل�ساني ،فال
يمكن �سلب االلتفات �إلى م�س�ألة وا�ضحة ،كالتوحيد والنبوة عن القلب .ف�إذا التفت
النا�شىء في بيئ ٍة ا�سالم ّي ٍة �إلى هذين المو�ضوعين ،اليخلو الأمر �إما �أنه يذعن بهما،
فهوالوجه الأول� ،أوال ،وهذا هو الجحود� .إذ الجحود هنا الزم عدم االعتقاد ال خ�صو�ص
اعتقاد العدم ،ومن لم ينعقد قلبه على التوحيد ،والعلى عدمه ،ف�صدق االيمان عليه
الوجود له.
وما ا�ستدل به من االخبار قا�صرة في معنى عن ابقاء مطلوبه� ،سوى رواية زرارة عن
�أبي عبداهلل قال« :لو �أن العباد �إذا جهلوا وقفوا ،ولم يجحدوا ،لم يكفروا» فانها مع
((( فقه ال�شيعة ج � ،3ص .109
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ّ
غ�ض النظر عن �ضعف �سندها بمحمد بن �سنان ،ف�إن الخبر لم يكن ظاهر ًا في ما ادعى،
�إذ انه يمكن �أن يريد بان جحدهم يمنعهم من التفكر ،والفح�ص ،والتحقيق الم�ؤدي �ألى
االيمان ،ف�إذ ًا عند عدم جحودهم �سي�ؤمنون ،لو�ضوح البرهان ،وقوة دليل الفطرة.
وي�ؤيد ما ذهبنا �إليه روايات كثيرة ،كموثقة حمران بن اعين� ،س�ألت �أباعبداهلل عن
ال�سب َ
ِيل �إِ َّما � َشاكِ ًرا َو ِ�إ َّما َك ُفو ًرا{؟ قال� :Qإما �آخذ فهو م�ؤمن،
قوله عزوجل�} :إِنَّا َه َد ْينَا ُه َّ
و�إما تارك فهو كافر» .و كذلك �صحيحة محمد بن م�سلم قال� :سمعت �أبا جعفر يقول«:كل
�شيء يجره االقرار والت�سليم ،فهوااليمان ،وكل �شيء يج ّره االنكار والجحو ُد فهو
ال ُكفر».
�أماالوجه الثاني:

وهو االعتقاد القلبي غير المبرز بالل�سان ،فالظاهر كفايته ،لثبوت االيمان ،وان كان
الثباته البد من مبرز ،كالتلفظ بال�شهادتين� ،أو االلتزام بما يخت�ص بالم�سلمين.
واماالوجه الثالث:

فالظاهر من عبارة بع�ض الفقهاء كفايته ،وان ح�صل العلم بعدم االعتقاد القلبي ،و يدل
عليه ال�سيرة النبو ّية� ،إذ كان ر�سول اهلل يكتفي في الحروب بمجرد االقرار بال�شهادتين.
ويحكم الم�سلمون با�سالم ه�ؤالء ،مع العلم بعدم اعتقاد اكثرهم ،بل ان بع�ض المنافقين
كانوا يظهرون ال�شهادتين بالل�سان ،ولم ي�ؤمنوا باهلل طرفة عين ابد ًا .واهلل تعالى قد
اخبرر�سوله بهم ،ولكنه لم يحكم بكفرهم ،والأدلة عليه من القر�آن وال�سنة.
فمن القر�آن قوله تعالى�}:إِ َذا َج َ
اءك ا ْل ُمنَا ِف ُقو َن َقالُوا نَ ْ�ش َه ُد �إِنَّ َك لَ َر ُ�س ُ
ول اهلل َواهلل يَ ْع َل ُم �إِنَّ َك
لَ َر ُ�سولُ ُه َواهلل يَ ْ�ش َه ُد �إِ َّن ا ْل ُمنَافِقِ َين لَ َكاذِ بُو َن{(.((()1/63
قال الطبري في تف�سيره جامع البيان:
«واهلل ي�شهد �أن المنافقين لكاذبون في اخبارهم عن انف�سهم انها ت�شهد �أنك
((( �سورة المنافقون،الآية1:
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لر�سول اهلل ،وذلك انها التعتقد ذلك ،والت�ؤمن به ،فهم كاذبون في خبرهم عنها
بذلك»(((.
وقوله تعالىَ }:قالَ ِت ْ أالَ ْع َر ُاب �آ َمنَّا ُقل لَّ ْم تُ�ؤْمِ نُوا َولَكِ ن ُقولُوا �أَ ْ�س َل ْمنَا َولَ َّما يَدْ خُ ِل ِْ إالي َما ُن فِي
ُق ُلو ِب ُك ْم َو�إِن تُطِ ي ُعوا اهلل َو َر ُ�سولَ ُه اَل يَ ِل ْت ُكم ِّم ْن �أَ ْع َما ِل ُك ْم � َش ْيئًا �إِ َّن اهلل َغ ُفو ٌر َّرحِ ٌيم{(.((()/49
واما الأخبار فهي كثيرة منها ،ما عن طرقنا ،كموثقة �سماعة قال �أبو عبداهلل« :في
االختالف بين اال�سالم وااليمان ،اال�سالم �شهادة �أن الاله �إالاهلل ،والت�صديق بر�سول
وحرمت المناكح ،والمواريث ،وعلى ظاهره جماعة النا�س،
اهلل ،به حقن الدماءُ ،
وااليمان الهدى ،وما يثبت في القلوب من �صفة اال�سالم ،وما ظهر من العمل به،
وااليمان ارفع من اال�سالم بدرجة ،ان االيمان ي�شارك اال�سالم في الظاهر ،واال�سالم
ال ي�شارك الأيمان في الباطن ،وان اجتمعا في القول وال�صفة»(((.
ال�سنة ما رواه البخاري عن النبي:P
ومن اهل ّ
«امرت ان اقاتل النا�س حتى ي�شهدوا �أن ال �إله �إ ّال اهلل ،و�أن محمداً ر�سول اهلل
مني دماءهم واموالهم»(((.
ويقيموا ال�صالة ،وي�ؤتوا الزكاة ،ف�إذا فعلوا ذلك ع�صموا ّ
فا�ستظهر من هذه الأخبار كفاية االقرار بالل�سان ،حتى مع العلم بعدم مطابقة
الل�سان للجنان.
التحقيق:

و لكن التحقيق ان االقرار الل�ساني ا�صبح حاقن ًا للدماء ،و حافظ ًا للفروج ،و محترم ًا
لالموال ،لكونه حاكي ًا عما في ال�ضميرمما انعقد عليه القلب في االعتقاد ،و�إ ّال فمجرد
لقلقة الل�سان من دون داللته على معنى ال يفيد �أي �شيء ،ف�ض ًال عن اثبات الإ�سالم ،وبناء ًا
((( جامع البيان ج � ،28ص 106
((( �سورة الحجرات ،الآية.14 :
((( ا�صول الكافي ج� ،2ص 25
((( �صحيح البخاري ،ج� ،1ص13
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على ماهو المحقق في محله من تب ّعية الداللة لالرادة ،فمثل المنافق الذي لم يعقد قلبه
على ما جرى به ل�سانه ،لم يكن م�سلم ًا في الواقع ،وهذا �شيء غيرمختلف فيه.
وبما �أنه اليمكن االطالع على باطن القلوب ،واالحاطة بغايات الأفعال دائم ًا� ،إ ّال
لالوحديين ممن اعلمهم اهلل بالغيب ،فنحن م�أمورون بحمل الباطن على الظاهر }يَا
ال�س َال َم لَ ْ�ستَ ُم�ؤْمِ نًا تَ ْبتَ ُغو َن
�أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا �إِ َذا َ�ض َر ْبت ُْم فِي َ�سب ِِيل اهلل َفتَبَ َّينُو ْا َو َال تَ ُقولُو ْا ِل َم ْن �أَ ْل َقى �إِلَ ْي ُك ُم َّ
َع َر َ�ض ا ْل َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َفعِ ن َد اهلل َم َغان ُِم َكثِي َر ٌة َك َذل َِك ُكنتُم ِّمن َق ْب ُل َف َم َّن اهلل َع َل ْي ُك ْم َفتَبَ َّينُو ْا �إِ َّن اهلل َكا َن ِب َما
تَ ْع َم ُلو َن خَ بِي ًرا{ (.((()94/4
وي�ؤيده ما رواه القمي في تف�سير قوله تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا ِ�إ َذا َ�ض َر ْبت ُْم فِي � َسب ِِيل
اهلل {...انها نزلت لما رجع ر�سول اهلل من غزوة خبير ،و بعث ا�سامة بن زيد في خيل،
�إلى بع�ض قرى اليهود في ناحية فدك ،ليدعوهم �إلى الإ�سالم ،حيث كان رجل يقال له
مردا�س بن ناهيك الفدكي في بع�ض القرى ،فلما اح�س بخيل ر�سول اهلل جمع اهله
وماله في ناحية الجبل ،فاقبل يقول� :أ�شهد �أن ال�إله �إالاهلل ،و ان محمد ر�سول اهلل .اخبر
ذلك ،فقال له ر�سول اهلل « :قتلت رج ً
ال �شهد �أن ال�إله �إال اهلل ،وان محمد ر�سول اهلل.
فال �شققت الغطاء عن قلبه ،وال ما قال بل�سانه قبلت ،وال ما كان في نف�سه علمت»
فحلف بعد ذلك �أن اليقتل �أحد ًا �شهد �أن ال �إله �إال اهلل وان محمدً ا ر�سول اهلل ،فتخلف
عن علي في حروبه(((.
فما �سبق �إلى بع�ض الأوهام من �أن الجحود واالنكار اليكون منافي ًا لال�سالم مع
االقرار بالل�سان ،فهو خلط بين مقامي الثبوت واالثبات ،لعدم ن�صب قرينة من المنافق
والكذاب على خالف ظاهر كالمه ،بل يحلف بان ما جرى به ل�سانه مطابق لما انعقد
عليه قلبه ،ولهذا �أقول :اكد المنافقون �شهادتهم بر�سالة الر�سول بالجملة اال�سم ّية،
وبالم التوكيد.
((( �سورة الن�ساء ،الآية94 :
((( تف�سير القمي �ص .176
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قال التفتازاني في �شرحه المطول على تلخي�ص المفتاح للزويني« :بان المعنى
الكاذبون في ال�شهادة وادعائهم فيها المواطئة((( ،فالتكذيب راجع �إلى قولهم
ن�شهد((( ،باعتبار ّ
ت�ضمنه خبراً كاذباً ،وهو ان �شهادتنا هذه عن �صميم القلب وخلو�ص
االعتقاد ،ب�شاهدة �أن ،والالم ،والجملة اال�سم ّية ،وال�شك �أنه غير مطابق للواقع،
لكونهم المنافقين الذين يقولون بافواههم ما لي�س في قلوبهم»(((.
محصل البحث:

موجه،
فتح�صل ان تجريد اال�سالم من االعتقاد النف�سي واالذعان القلبي ،غير ّ
وان كان بعد لزوم حمل الباطن على الظاهر ،وعدم االعتمادعلى الظن بل الحد�س في
الحكم بعدم ايمان �شخ�ص �أو كفره.
فبعد ما اتّ�ضح لدينا معنى اال�سالم ،الب�أ�س باال�شارة �إلى منافيات اال�سالم �أي
الأ�سباب التي ت�سلب عنوان اال�سالم عن النا�س ،والزمه ثبوت عنوان الكفر ،بناء على
عدم الوا�سطة بين الكفر واال�سالم ،فقد ذهبت المعتزلة �إلى الوا�سطة بين االيمان
والكفر ،بارتكاب الكبائر(((.
أسباب الكفر

الأول :الجحود واالنكار

ال�شك �أن االلحاد باهلل �سبحانه و تعالى ،وانكار ر�سالة ر�سول اهلل ،م�ساوق للكفر.
ومن �صدر منه بعد ا�سالمه ،فهو مرتد .وهذا يتمثل في �أ�صل انكار وجود واجب الوجود.
وكذلك االعتقاد بتع ّدد الواجب الم�ساوق النكار التوحيد ،الذي هو ال�شرك ،وتكذيب
((( بين القلب و الل�سان.
((( ال باعتبار نف�سه.
((( الموطل �ص .39
((( امالي المرت�ضى ج� ،1ص .14
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ر�سول اهلل في �آياته ،ور�سالته� ،سوا ٌء اعتقد بر�سالة غيره من الر�سل� ،أم ال .وثبوت الكفر
لهذه اال�صناف من �ضروري الدين .واما الجحود ببع�ض ا�صول الدين ،كالمعاد فالظاهر
انه ال يختلف عن انكار ر�سالة الر�سول  ،Pو تكذيب �صريح القر�آن �إذا كان في �صورة
انكار مطلق انواع الرجوع و البعث ،واما انكار بع�ض اق�سامه ،كالج�سماني منه ،ف�إذا
ا�ستلزم انكار ال�ضروري فهو ملحق بمنكر ال�ضرورة المبحوث عنه في الق�سم الثاني.
و اما بناء على �أن الإ�سالم �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،والت�صديق بر�سول اهلل كما ورد
في موثقة �سماعة المتقدمة ،فال وجه للتعدي عن اطالق مثل هذه الأخبار ،في اعتبار
مدخل ّية االقرار با�شياء �أُخر في اال�سالم .فالإعتقاد باليوم الآخر اليمكن غ�ض النظر
عنه� ،إذ ال يجتمع انكاره مع ت�صديق ر�سول اهلل بوجه من الوجوه .فالمح�صل انه ال دخل
لالقرار وااليمان بغير التوحيد والنبوة في ثبوت �أ�صل اال�سالم.
نعم قد يرجع انكار بع�ض ال�ضرور ّيات �إلى انكار هذه الأركان.
الثاني� :إنكار ال�ضروري:

قال في مفتاح الكرامة« :ويدخل في الكافر كل من �أنكر �ضروريات الدين .قال
في التحرير :ان الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين �ضرورة� ،سواء حربيين،
�أو �أهل الكتاب� ،أو مرتدّين ،وكذا النوا�صب ،والغالة ،والخوارج .ومثله في ال�شرايع،
ونهاية الأحكام ،واالر�شاد ،والذكرى ،والتذكرة ،والبيان ،والرو�ضة ،والحا�شية
المي�س ّية وغيرها ،بل ظاهر نهاية الأحكام ،التذكرة ،والرو�ض ،االجماع على ذلك
بخ�صو�صه»(((.
الإنكار النظري:

الظاهر من تف�سيرالم�شهور� :أن ال�ضروري هو ما عليه ثبوته من الدين �ضرورة (�أي
من غير حاجة الى دليل لثبوته) بالتواتر� ،أو بال�شهرة الم�ستم ّرة ،في االع�صار المختلفة
((( مفتاح الكرامة ج� 1ص.43
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رمة �شرب الخمر ،وباقي الأحكام المتفق
المتفوقة على التواتر ،كوجوب ال�صالةُ ،
وح َ
عليها بين الم�سلمين في الجملة ،حتى مثل نجا�سة البول ،والغائط ،والمخالفة ال�شا ّذة
من بع�ض من ال يتّبع من الم�سلمين ،ال ُيخرج الم�س�ألة عن مورد االتفاق ،وبالت�شكيك في
حرمة الربا� ،أو وجوب ال�ستر ،اليخرج الم�س�ألتين عن ال�ضرورة.
قال العالمة في النهاية« :الق�صر جائز في ال�صالة الرباع ّية ب�إجماع العلماء....
حتى �أن جاحده كافر ،لأنه جحد ما علم ثبوته من الدين �ضرورة»(((.
وهل يعتبر في ال�ضروري �أن يكون يقين ًيا ولو بالبرهان لدى المنكر ،فال يحكم بكفر
المنكر �شبهة� ،أو ان �إنكار المجمع عليه مطلق ًا� ،سواء �أفاد اليقين� ،أو لم ُيفد موجب
الكفر؟
فالظاهر ممن اطلق ُكفر منكر ال�ضروري ،هوالثاني.
التحقيق:

ولكن التحقيق :ان انكار من لم يتي ّقن بثبوت حكم من االحكام المجمع عليه لدى
�أهل الإ�سالم� ،إذا كان انكاره نا�شئ ًا من كونه حديث الإ�سالم� ،أو جاه ًال بتفا�صيل
الأحكام� ،أو غريب ًا عن االجواء اال�سالمية ،فالحكم بكفره م�شكل.
أقوال العلماء:

قال �صاحب الجواهر بعد ذكر كفر من َجحد ما ُيعلم من الدين �ضرورة« :بل تحقق
اجماعي� ،أو �ضروري ،بل وبالثاني
الكفر باال ّول (الخروج عن الإ�سالم كاالرتداد)
ّ
(من انتحل اال�سالم و جحد �ضرورياً من ال�ضروريات) اي�ضاً ،بنا ًء على ان �سبب ّية
الكفر ال�ستلزامه انكار الدين ،و�إ ّال فال دليل على تحقق الكفر به لنف�سه ،ومن هنا
لم يحكم بالكفر بانكار جديد وكل من احتمل وقوع ال�شبهة في َح ّقه ،لعدم ثبوت
((( نهاية الأحكام ج� 2ص.163
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اال�ستلزام المذكور في �شيء منها ،الذي هو المدا ُر ،في ح�صوله»(((.
فظهر من �صاحب الجواهر ان المدار في ثبوت الكفر ،انكار ما ي�ستلزم انكار الدين
لدى ال ُمنكر ،فعلى هذا قد يتم الكفر غير �ضروري؛ �إذا قطع به المنكر بانه من الدين.
قال في الجواهر« :ولذا لو تحقق ولو بانكار غير �ضروري ،كالمقطوع به بالنظر
حكم بكفر منكره اي�ضاً ،مع فر�ض قطعه به»(((.
وقد ن�سب �إلى مجمع البرهان« :ان المراد بال�ضروري الذي يك ُّفر منكره ،الذي
ثبت عنده يقيناً انه من الدين ،ولو بالبرهان ،وان لم يكن مجمعاً عليه� .إذ الظاهر
من دليل الكفر هو انكار ال�شريعة ،وانكار �صدق النبي مث ً
ال في ذلك الإمر مع ثبوته
يقيناً ،ولي�س كل من انكر مجمعاً عليه يحكم بكفره ،بل المدار على ح�صول العلم
واالنكار وعدمه؛ �إال �أنه لما كان ح�صوله في ال�ضروري غالباً ،جعل ذلك المدار
وحكموا به»(((.
ثم ا�شكل عليه :بان ذلك مناف لما هو الظاهر من اال�صحاب ،خ�صو�ص ًا من عبر
باالنكار منهم ،و الظاهر من عطفهم جحود ال�ضروري على الكفر ،والخروج من
اال�سالم ،مغايرته لهما.
نعم ،قد اقت�صر بع�ضهم :في �ضابط �أ�صل الكفر على انكاره ال�ضرورة؛ الندراج ا�سباب
الكفر فيه ،وقد ي�شهد له مكاتبة عبد الرحيم لل�صادق ،قال فيها« :ال يخرجه �إلى الكفر
�إال الجحود واال�ستحالل ،ان يقول للحالل هذا حرام ،و للحرام هذا حالل ،ودان
كذلك فعندها يكون خارجاً من اال�سالم وااليمان ،داخ ً
ال في الكفر ،وكان بمنزلة من
الح َر َم ثم دخل الكعبة واحدث في الكعبة حدثاً ،فاخرج عن الكعبة وعن الحرم،
دخل َ
ف�ضربت ُعنقه»(((.
((( الجواهر ج� ،6ص46
((( الجواهرج� ،6ص .46
((( الجواهر ج� ،6ص.47
((( ا�صول الكافي ج� ،2ص .27
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حينئذ ،االقوال الم�شعرة بعدم االعتقاد بما ثبت يقي ًنا لدى
فما يوجب الكفر
ٍ
الم�سلمين ،وبع�ض االفعال ك�إهانة مق ّد�سات الم�سلمين ،كما قال االردبيلي في مجمعه:
«وعدم �صدور �شيء يوجب الكفر من فعل �أو قول ،مثل القاء الم�صحف في
القاذورات ا�ستهزاء و�إهانة ،وانكار �ضروري الدين»(((.
االنكار العملي:

اما الخروج العملي وال�شذوذ الظاهري ،فال دليل على ايجابه الكفر ،و به وردت اخبار
هذا مفادها ،كالمروي في فقه الر�ضا« :تارك التقية كافر»((( .وفي هداية ال�صدوق
«من ترك واحدة من الخم�س عمد�أُ ،فهو كافر»((( .وروي عن �أمير الم�ؤمنين « :من
جدّد قبراً� ،أو مثل مثا ًال ،فقد خرج عن الإ�سالم»(((.
قال ال�سيد المرت�ضى« :ان مرتكبي هذه المعا�صي المذكورة على �ضربين :م�ستحل،
ومحرم ،فالم�ستحل اليكون �إال كافراً ،وانما قلنا انه كافر ،الجماع الأمة على تكفيره،
لأنه الي�ستحل الخمر والزنا مع العلم ال�ضروري بان النبي حرمهما ،وكان من دينه
حظرهما؛ �إال من هو �شاك في نبوته ،وغير م�صدّق به ،وال�شك في النبوة كفر ،فما
ال بد من م�صاحبة ال�شك في النبوة له ،كفر �أي�ضاً .فاما المحرم لهذه المعا�صي مع
االقدام عليها ،فلي�س كافر»(((.
وقال الأردبيلي معل ّق ًا على رواية �أميرالم�ؤمنين المتقدمة« :واما الخروج عن اال�سالم،
فاما �أن يكون للمبالغة ،فكانه بمنزلتهم لكثرة الذنوب� ،أو مع اال�ستحالل بعد ثبوت
التحريم بقول الإمام وغيره ،فيكون من انكار ال�ضروري في الدين ،فيكفر»(((.
((( مجمع الفائدة والبرهان ج� ،6ص51
((( فقه الر�ضا ،ج� ،1ص 338
((( الهداية ج� ،1ص .12
((( الو�سائل ب  43من ابواب الدفن ج.1
((( ر�سائل المرت�ضى ج� ،1ص .155
((( مجمع الفائدة والبرهان ج� ،2ص .499
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فتح�صل من مطاوي ما ذكرنا�:أن كل ما كان راجع ًا �إلى انكار الر�سالة ب�صورة
ظاهرة ،فهو من انكار ال�ضروري و ملحق بالكفر ،و�إال فا�ست�صحاب الإ�سالم و االيمان،
ولزوم حمل عمل وكالم الم�سلم على الوجه ال�صحيح ،يدفع الحكم بالكفر.
التحقيق:

�إن اكثرهذه الآراء ت�ستند الى المالزمات التي ي�ستنبطها الآخر و قد ال يقبل بها
فاعلها ،فالمنكر العملي وان ا�ستلزم من عمله انكار ال�ضروري بو�سائط عديدة اال �أ ّنه
قد ال يكون يعلم بها �أو قد ال يكون م�ؤمن ًا بهذا اال�ستلزام .لذلك كان الحكم عليه بالكفر
م�شكل ،خا�صة وان الحدود تدر�أ بال�شبهات ،فكيف يجوزاتهام ال�شخ�ص بالكفر ،وااليمان
ا�سا�س كل �شيء في حياته؟.
الثالث الإنحراف االعتقادي:

وقد نقل االجماع على كفر النوا�صب ،الخوارج ،والغالة ،كما نقله في مفتاح الكرامة
من الرو�ض ،والدالئل((( .ويمكن ارجاعه �إلى انكار ال�ضروري بجميع معانيه� ،إذ اتفق
فن�صب العداء لهم مخالف لما اتفقوا عليه ،وللغالة
الم�سلمون على مو ّدة �أهل البيت،
ُ
معتقدات تنافي �ضرورة الدين ،كت�أليه بع�ض االولياء الذي هو عين ال ُكفر ،ون�سبة ما لم
يثبت ا�شتراك غير اهلل �سبحانه تعالى له فيها �إلى بع�ض العباد كالرزق ،وتدبير الأمور،
واالحياء ،والإماتة ،وال�شفاء .ف�إذا قطع ثبوت احد هذه العناوين ،يحكم بكفره و�إال ،فال.
وظاهر حال النا�س انها ال تق�صد ن�سبة هذه االمور الى غير اهلل ،لذلك الحكم عليهم
بالكفر �أمر م�شكل اي�ض ًا .وتف�صيل هذه اال�صناف هو:
الناصب:

لعلي.Q
ان النا�صب هو المعادي ،وا�صطالح ًا يطلق على المبغ�ضين ّ
((( مفتاح الكرامة ج� ،1ص144
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قال في القامو�س« :والنوا�صب والنا�صبة واهل الن�صب المتد ّينون ببغ�ض علي
 ،Qلأنهم ن�صبوا له� ،أي عادوا»((( .فعلى هذا ي�صبح الن�صب المعاداة ،مع اتخاذه
دين ًا ،و �شعار ًا ورمز ًا.
قال العالم المحدث الفقيه ال�شيخ فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين« :والن�صب
�أي�ضاً المعاداة ،يقال ن�صبت لفالن ن�صباً �إذا عاديته ،ومنه النا�صب وهو الذي يتظاهر
بعداوة �أهل البيت � ،Pأو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ...وقال البع�ض اختلف في
تحقيق النا�صبي ،فزعم �آخرون �أنه من ن�صب العداوة ل�شيعتهم ،وفي الأحاديث ما
ي�ص ّرح بالثاني .فعن ال�صادق :Qانه لي�س النا�صب من ن�صب لنا �أهل البيت ،لأنه
التجد رج ً
ال يقول انا ابغ�ض محمداً و�آل محمد ،Pولكن النا�صب من ن�صب لكم،
انتم من �شيعتنا»(((.
والتحقيق �أنّ وجود النا�صبي في عالمنا المعا�صر كاد ان يكون الوجود له .نعم
هناك من لهم عداء ال�صل اال�سالم وهم يحملون عنوان اال�سالم وه�ؤالء هم المنافقون
والغير.
الخارجي:

واما الخارجي :قال ابن منظور في الل�سان«:والخوارج الحرور ّية والخارجية
طائف ُة منهم لزمهم هذا اال�سم لخروجهم عن النا�س ،والخوارج قوم من �أهل االهواء
لهم مقالة على حدة»(((.
وقال في المجمع« :والخارجي واحد الخوارج ،وهم فرقة من فرق الإ�سالم،
ُ�سموا خوارج لخروجهم على علي .وهل االنتماء الطائفي من دون اعتبار العداء،
الن�صب واللعن ،وال�شتم ،كاف في �صدق اال�سم ،ومن ثم �سحب عنوان الكفر ،وترتب
((( القامو�س المحيط :مادة (ن�صب).
((( مجمع البحرين :مادة (ن�صب).
((( ل�سان العرب مادة (خرج).
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احكامه؟ �أم ال بد من االت�صاف ب�صفات خوارج زمن الإمام علي ،Qوالقرنين
الأ ّولين من القرون الهجرية؟ وجهان :من حيث �صدق العنوان ،وعدم ثبوت العداوة
والبغ�ضاء».
وبالتحقيق اي�ض ًا لي�س من البعيد ان يقال ال م�صداق اليوم لوجود الخارجي وفق ًا
لم�صطلح ال�سلف في المجتمع اال�سالمي.
الغال:

واما الغالة :فهم على ما قاله ال�شهيد الثاني في رو�ض الجنان« :والغالة جمع غال،
وهو مجاوزة الحد في �شيء ،والمراد هنا الذين زادوا في الأئمة  ،Rواعتقدوا
فيهم� ،أو في احدهم �أنه �إله ،ونحو ذلك .ويطلق الغلو على من قال ب�إله َّية احد من
النا�س»(((.
ولكن المتتبع في كلمات الأ�صحاب يرى �أن اطالقهم عنوان الغلو على الأفراد
والمقاالت لم يكن �سواء .فهذا محمد بن الح�سن بن الوليد((( ال�شيخ الثقة ،الذي كان
�شيخ القميين و فقيههم ،على ما ينقل عنه تلميذه ال�صدوق ما هذا ن�صه« :كان �شيخنا
محمد بن الح�سن بن الوليد يقول :ا ّول درجة من الغلو نفي ال�سهو عن النبي(((.
فعلى هذا ،فهل �صحيح ان نتهم ال�شيعة من ال�شيخ المفيد �إلى يومنا هذا بالغلو؟ ،وهو
وا�ضح البطالن ،حيث �أن الغلو عند علمائنا في ال�صدر الأ ّول من المحدثين ،مختلف
المعنى عما ا�صطلح عليه بعدهم ،وهومما يوجب الكفر.
فقد قال المحقق ال�شيخ محمد ح�سين الأ�صفهاني«:و من الوا�ضح �أن الغلو في
ال�صدر الأ ّول الرباب الحديث ،لي�س من الغلو الموجب للف�سق� ،أو الكفر ،فانهم يرون
((( رو�ض الجنان ج� ،1ص .163
((( رجال النجا�شي �ص .382
((( مختلف ال�شيعة ج� ،2ص  ،199والذكرى �ص .215
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ان نفي ال�سهو عن النبي Pمن الغلو ،واهلل اعلم»(((.
التحقيق:

والتحقيق :ان الم�س�ألة البد �أن تبحث في علم التوحيد والكالم ،وان يميز هناك ما
ال يجوز عق ًال ن�سبته �إلى الممكنات ،عما يجوز ،ثم ما ثبت ا�سناده �إلى الممكنات ،عما لم
يثبت� ،أي في الواقع ،مثل الوجوب بالن�سبة للحوادث محال عق ًال ،اما مثل الخلق والرزق
ا�ستقال ًال محال وقوع ًا ،ثم في الأمور التي لي�ست م�ستحيلة كا�سناد الأفعال �إلى الأولياء،
مع قيد اذن اهلل وامره.
فحينئذ ال بد من مبرر وم�سوغ �شرعي ،وهو نقل ال�صادق الم�صدق ،وفي كفاية
ٍ
مايفيد الظن في ذلك ت�أمل ،ونظر .وكل هذا محال �إلى محله من علم الكالم.
المجسمة:

�أما القول بالتج�سيم وفي الحاق القائلين به بالكفار ،قول قد خالفه ال�سيد اليزدي
في العروة الوثقى قائ ًال:
«و�أما المج�سمة ،والمجبرة ،والقائلون بوحدة الوجود من ال�صوفية� ،إذا التزموا
باحكام اال�سالم ،فاالقوى عدم نجا�ستهم»(((.
وقد حكى في مفتاح الكرامة نجا�سة المج�س ّمة عن المب�سوط ،والتحرير ،والمنتهى،
والدرو�س ،البيان ،وال�شرائع ،والم�سالك ،وحكى الطهارة عن التذكرة ،والمعتبر،
والذكرى.
و كذلك حكى نجا�سة الم�شبهة عن المب�سوط ،والتحرير ،و المنتهى ،وحكى طهارتهم
عن المعتبر ،والتذكرة و نهاية الإحكام ،والذكرى(((.
((( بحوث في الفقه ج�،2ص .20
((( العروة الوثقى ج� ،1ص 54
((( مفتاح الكرامة ج� ،1ص 145
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المج�سمة .قال في جامع
والظاهر من جامع المقا�صد عدم الخالف في نجا�سة
ّ
المقا�صد:
«�أما المج�سمة فق�سمان ،بالحقيقة و هم الذين يقولون ان اهلل تعالى ج�سم
كالأج�سام ،والمج�سمة بالت�سمية المجردة ،وهم القائلون بانه ج�سم ال كاالج�سام،
وربما تردد بع�ضهم في نجا�سة الق�سم الثاني ،واال�صح نجا�سة الجميع .واذا تقرر
ذلك فنجا�سة هذه الفرق الأربع (الخوارج ،والغالة ،والنوا�صب ،المج�سمة)،
الكالم فيها» ((( .والقول بالنجا�سة فرع القول بكفره هذا على مبنى من قال
بنجا�سة الكافر.
وانك�شاف الواقع والحق في هذه الم�س�ألة �أي�ض ًا يحتاج �إلى بحث عقائدي عميق عن
المراد بالت�شبيه والج�سم ،ما �شابهه ،واليد ،وال�سمع ،والب�صر ،والخبر ،واالختيار،
وعندئذ ماكان منافي ًا لثوابت وم�سلمات التوحيد والر�سالة ،فهو باطل،
والقلب ،واالرادة،
ٍ
ملحق بالكفر ،بل هو عين الكفر ،وغيره مالم يكن ا�ستلزامه لما يفيد الكفر من النوع
البين بالمعنى الأخ�ص ،فالأمر ههنا م�شكل ،والأ�صل الطهارة واال�سالم.
المجبرة:
ّ

اما المج ّبرة الذاهبون �إلى الجبر العام في التكوين ،و�سلب االختيار مطلق ًا عن
العباد ،فقد ذهب جمع �إلى تكفيرهم .ا�ستناد ًا �إلى بع�ض الأخبار ،كالر�ضوي« :القائل
بالجبر كافر والقائل بالتفوي�ض م�شرك» .وقول ال�صادق « :Qان النا�س في القدر
على ثالثة �أوجه :رجل يزعم �أن اهلل تعالى اجبرالنا�س على المعا�صي ،فهذا قد ظلم
اهلل في حكمه ،فهو كافر .و رجل يزعم ان الأمر مفو�ض اليهم ،فهذا قد وهن اهلل في
�سلطانه فهو كافر»(((.
والظاهر �أن هذه الأخبار كما قال ال�شيخ ح�سين الحلي« :التكون ظاهرة في �إثبات
((( جامع المقا�صد ج� ،1ص .164
((( الو�سائل الباب العا�شر من �أبواب حد المرتدج� 28ص .356 – 339
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الكفر لهم حقيقة ،وال تنزي ً
ال ،بل وردت في مراتب االيمان و الكفر» (((.
واذا امعنا النظر في كثيرمن االحاديث الواردة في خ�صو�ص الكفر وااليمان ن�شاهد
انها قد وردت في مقام بيان مراتب االيمان �أو الكفر ،ولم ترد لتبيين حقيقة الكافر
والم�ؤمن كماهوم�صطلح عليه �شرع ًا.
فمح�صل البحث ان كل ما انتهى �إلى انكار �ضروري من معتقدات الأمة ،فهو كفر؛
وا ّال فالحكم به �صعب جد ًا.

((( دليل العروة الوثقى ج� ،1ص .470

21

صالة الجمعة ووجوبها عي ًنا :إحدى استحداثات الشهيد الثاني
(دراسة موضوعية في األدلّة واألبعاد)

ال�سيد عبد اهلل نظام

(*)

�أو ًال :مقدمة في بيان �أهمية �صالة الجمعة

�صالة الجمعة فري�ضة عظيمةَ ,ذ َكرها ر ّبنا في كتابه الكريم ,و�أحاطها بجملة من
الت�شريعات� ,صيان ًة لها من �أن يتهاون النا�س بها ,فح َّرم البيع والمعاملة عند النداء,
ونهى نب ّينا و�أئمة �أهل بيته ,عن اال�شتغال قبلها ,بكل ما يحتمل فيه �أن يكون مانع ًا
من �أدائها ,من ال�سفر وطلب الحاجات ,بل بكل ما ال يرتبط بها من الأعمال ,ولع َّله ال
توجد فري�ضة في الإ�سالم ,حثَّ الم�ش ِّرع عليها ,و�أ َّكد االلتزام بها ,كح ّثه وت�أكيده فري�ضة
الجمعات ,لما لها من الخ�صو�صية من جهة �إظهارها لعظمة وقوة الإ�سالم باجتماعها
المهيب ,وح�ضورها الوا�سع الذي ي�شمل �سائر المك َّلفين ,و�إن في ما ذكره نب ّيناP
حج
والأئمة من �آل البيت Rمن تعظيم �أمرها ,والحثّ عليها ,كقولهم عنها �أنها ّ
تب منافق ًا ,و�أن فيها موقف ًا لإجابة
الفقراء ,و�أنَّ َمنْ َ
غاب عنها ثالث ُج َم ٍع ال لع ّل ٍةُ ,ك َ
الدعاء ,ما بين نزول الإمام وت�سوية ال�صفوف لل�صالة ,وغير ذلك ,ما ي�ؤ ِّكد �أهميتها,
وي�شير �إلى مكنون �س ّرها.
لقد جرت العادة �أن ي�ؤ ّم النا�س فيها ذوو ال�ش�أن منهم و�أرباب العلم وال�سلطان ,وهي
منبر �إعالمي عظيم ,ومدر�سة في الوعظ والإر�شاد ,وبيا ٌن لما ينبغي على الم�سلمين �أن
يطلعوا عليه ,و�أن يلتفتوا �إليه من �أمور دينهم ودنياهم ,وما يطرق باب حياتهم من نوازل
و�أحداثَّ ,
في�شخ�ص داءها ,و ُيع َّين دواءها ,ليكون النا�س على معرف ٍة بما يتعلق ب�ش�ؤون
حياتهم.
(*) رئي�س الهيئة العلمائية لأتباع اهل البيت Rفي �سوريا
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ولع ّل ما �أحيطت به هذه الفري�ضة من وجوب ال�سعي �إليها من م�سافة بعيدة ,وما لها
وقت م�ض َّيق ,يجعل ح�ضور النا�س لها في وقت واحد ,يقدِّ م ح ًال عملي ًا للذين ت�شغلهم
من ٍ
�أعمالهم و�ش�ؤونهم الخا�صة ,فال يح�ضرون في معظم �أيامهم مجال�س علم وتحقيق,
وعظ و�إر�شاد ,يبني ذواتهمِّ ,
فيتم لهم كل ذلك من
وال ي�ستمعون �إلى ٍ
ويهذب نفو�سهمّ ,
خالل منبر الجمعة ,الذي ي�ش َّكل الفر�صة المثلى والوحيدة �أ�سبوعي ًا ,ليح�صل ه�ؤالء على
ن�صيبهم من العلم والتوجيه والذكر وتليين القلوب.
و�إن ما نعي�شه في هذه الأيام من كثرة االن�شغاالت ,وطول وقت العمل ,يجعل �صالة
الجمعة لقا ًء وحيد ًا يجتمع فيه الم�ؤمنون ب�إخوانهم ,ويتداولون �ش�ؤونهم ,وي�ستمعون فيه
�إلى ما يز ّكي نفو�سهمّ ,
وينظف قلوبهم ويعمرها بالعلم والحكمة ,بحيث يمكن القول �إنه
لو لم تكن هذه الفري�ضة م�شرعة ,ف�إنه يجب علينا �أن نبحث في فرائ�ض ديننا ع َّما يم ِّكننا
من جمع النا�س لما ي�ؤدي وظائفها ,ويقوم مقامها ,وال �أح�سب �أنه يوجد في ت�شريعات
ديننا ما يحفظ الدين والأ ّمة ,كما تحفظه هذه الفري�ضة.
لذا ر�أيت �أن �أ�ؤ ِّكد على ما �أ َّكد عليه �شهيدنا الثاني زين العابدين الجبعي العاملي,
التم�سك بالدليل الوا�ضح ,والبرهان الالئح,
ط َّيب اهلل ثراه ,في بحث حكمها ,من لزوم ّ
لمن �أخرج رقبته من ربقة التقليد للأ�سالف ,و�سلك �سبيل الحق بالإن�صاف ,وخاف اهلل
تعالى في امتثال �أمره ,والوقوف معه ,ف�إنه �أولى من يخاف(((.
منهجي في كثير من
والتزام ًا م َّنا بما ذكرناه ,ف�إنه ابتدا ًء الب ّد من التنبيه �إلى خط�أ
ّ
بحوثنا الفقهية ,عندما نبد�أ من ا�ستعرا�ض الأقوال في الم�س�ألة قبل النظر في �أد ّلتها من
فهم خا�ص لتلك
الكتاب ُ
وال�س َّنة ,لأن ذلك يو ِّلد موقف ًا َق ْبلي ًا يتحكم بالباحث ويوجهه �إلى ٍ
الأد ّلة ,الأمر الذي قد ي�صرفه عن الفهم العرفي للدليل ,ويبعده عن الحيادية في بحثه
العلمي ,لي�صبح معه وك�أ َّنه يتبنى موقف ًا َق ْبلي ًا يبحث له عن دليل ,بينما ينبغي �أن تكون
((( الجبعي العاملي ,زين الدين المعروف بال�شهيد الثاني ,ر�سائل ال�شهيد الثاني :طبعة حجرية ,من�شورات مكتبة ب�صيرتي ,قم,
�إيران ,ر�سالة في وجوب �صالة الجمعة� ,ص.51-50
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الغاية الأ�سا�سية من ذكر الأقوال �إنما هي مقابلة ما و�صل �إليه الباحث في الم�س�ألة ,مع
اعوج ,جراء �إحاطته
ما و�صل �إليه غيره من الباحثين ,فيتيقن من ال�صحيح ,ويق ِّوم ما ّ
ّ
ا�ستدل به �أ�سالفه ومعا�صروه.
بما
وال�س َّنة,
لذا �س�أبد�أ  -قبل عر�ض الأقوال في الم�س�ألة  -بذكر �أد ّلتها من الكتاب ُ
وا�ستخال�ص نتائجها ,ثم �أنتقل �إلى مقارنتها مع ما و�صل �إليه الفقهاء في هذه الم�س�ألة.
ثاني ًا :الأدلة من القر�آن الكريم

ِل�صلاَ ِة مِ ن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِ َف ْا�س َع ْوا ِ�إلَى ذِ ْك ِر اهلل َو َذ ُروا
قال تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ِ�إ َذا نُودِ ي ل َّ
ال�صلاَ ُة َفانتَ�شِ ُروا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َوا ْبتَ ُغوا مِ ن َف ْ�ض ِل اهلل
ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم ِ�إن ُكنت ُْم تَ ْع َل ُمو َن * َف ِ�إ َذا ُق ِ�ضيَ ِت َّ
َوا ْذ ُك ُروا اهلل َكثِي ًرا لَّ َع َّل ُك ْم تُ ْفل ُِحو َن * َو ِ�إ َذا َر�أَ ْوا ت َِجا َر ًة �أَ ْو لَ ْه ًوا ان َف ُّ�ضوا ِ�إلَ ْي َها َوتَ َر ُك َ
وك َقا ِئ ًما ُق ْل َما عِ ن َد
ِين{ (الجمعة).
اللهو َومِ َن الت َِّجا َر ِة َواهلل خَ ْي ُر ال َّرازِ ق َ
اهلل خَ ْي ٌر ِّم َن ِ
بد�أ اهلل تعالى كالمه في هذه الآيات المباركة بنداء �إلى جميع الم�ؤمنين ,ي�شملهم
فرد ًا فرد ًا ,ي�أمرهم فيه بال�سعي �إلى ذكر اهلل عند النداء لل�صالة من يوم الجمعة ,وقد
المف�سرون على �أن المراد بال�سعي هو الإ�سراع بالإجابة بالته ّي�ؤ والح�ضور �إلى
�أجمع
ِّ
الم�ساجد ,وقد وردت في هذا المعنى روايات عن �أئمة �أهل البيت تحثّ على الم�سارعة
والبكور في الح�ضور ,منها ما رواه الكليني عن �أبي علي الأ�شعري ,عن محمد بن �سالم،
عن �أحمد بن ال َّن�ضر ،عن عمرو بن �شمر ،عن جابر قال :كان �أبو جعفر ُي َب ِّك ُر �إلى
مح ،ف�إذا كان �شهر رم�ضان يكون قبل
الم�سجد يوم الجمعة حين تَكونُ ال�شم�س َ
قيد ُر ٍ
ذلك ،وكان يقول� :إنَّ ِل ُج َم ِع �شهر رم�ضان على ُج َم ِع �سائر ال�شهور ف�ض ًال كف�ضل �شهر
رم�ضان على �سائر ال�شهور(((.
وعن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن الح�سين بن �سعيد ,عن ال َّن�ضر بن
�سويد ،عن عبد اهلل بن �سنان ،عن حف�ص بن البختري ,عن محمد بن م�سلم ,عن �أبي
((( العاملي ,محمد بن الح�سن الح ّر ,و�سائل ال�شيعة �إلى تح�صيل م�سائل ال�شريعة :ط ,1م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ,بيروت,
1427هـ2007 ,م ,مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى الم�سجد والمباكرة �إليه� ,ص ,28حديث.2
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قراطي�س من
جعفر  Qقال� :إذا كان يوم الجمعة َنزَ َل المالئكة ال ُم َق َّربون معهم
ُ
ف�ضة ،و�أقال ٌم من ذهب ,فيجل�سون على �أبواب الم�سجد على كرا�سي من نورٍ ,فيك ُت ُبون
النا�س على منازلهم ,الأول والثاني ,حتى يخرج الإمام ،ف�إذا خرج الإمام طووا ُ�ص ُح َفهم,
وال يهبطون في �شيءٍ ِمنَ الأيام �إال يوم الجمعة ،يعني المالئكة المقربين ,ورواه ال�صدوق
مر�س ًال نحوه �إلى قوله :طووا �صحفهم(((.
ن�صت عليه الآية المباركة,
كما �أجمع
ِّ
المف�سرون على �أن المراد من ذكر اهلل الذي َّ
هو �صالة الجمعة بخ�صو�صها ,وقال بع�ضهم هو الخطبتان.
والنداء هو الآذان ,فيجب عند �سماعه الم�سارعة �إلى تلبيته والذهاب �إلى ال�صالة,
وقال ال�شيخ الطو�سي في تف�سيره التبيان :وفر�ض الجمعة الزم على جميع المك َّلفين �إال
مر�ض� ,أو عمى� ,أو عرج� ,أو �آفة ,وغير ذلك ,وعند اجتماع
�صاحب العذر ِمنْ �سفر� ,أو ٍ
ال�شروط.(( (((ë
توه ٍم مفاده� :أن
وقد �أ�شار ال�شهيد الثاني في ر�سالته في وجوب �صالة الجمعة �إلى ّ
الأمر بال�سعي �إليها مع َّلق على الآذان الخا�ص بها � -صالة الجمعة  -ال مطلق الآذان,
وبالتالي ف�إنه لو لم يكن نداء خا�ص بالجمعة ,ف�إن وجوب ال�سعي يكون معدوم ًا ,بناء
على �أن الم�شروط عدم عند عدم �شرطه ,و�أقول �إنه ال داعي لدفع هذا الدخل ,ف�إن كل
يتوهم وجود تقييد حقيقي
من له معرفة بالعربية � -إذا نظر في الآيات الكريمات  -ال ّ
لوجوب ال�سعي ب�سماع الآذان الخا�ص بالجمعة� ,إنما هو نح ٌو من الحثّ على الم�سارعة
�إلى ال�صالة عند حلول وقتها؛ لخ�صو�صية فيها من �ضيقه ,وللخطبتين ,ي�ؤ ِّيده ما ذكرناه
َّ
الحا�ضة على البكور �إلى الم�سجد يوم الجمعة ,بحيث �إنه �إذا �سمع المك َّلف
من الروايات
((( و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى الم�سجد والمباكرة �إليه� ,ص ,28حديث.1
((( الطو�سي ,محمد بن الح�سن ,التبيان في تف�سير القر�آن :تحقيق وت�صحيح� :أحمد حبيب ق�صير العاملي ,ط ,1مطبعة مكتب
الإعالم الإ�سالمي ,دار �إحياء التراث العربي ,ج� ,10ص.8
((( �سوف ن� ّؤجل الكالم في تلك ال�شروط �إلى محله �إن �شاء اهلل ,فما يه ّمنا هنا �إثبات �أ�صل الوجوب العيني ل�صالة الجمعة كما هو
ظاهر كالمه.
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اذان الجمعة ال ينبغي له �أن ي�شتغل ب�شيء �سوى ال�سعي �إلى ال�صالة.
كما �أجهد بع�ضهم نف�سه بت�صوير دور في الآية يمنع من اال�ستدالل بها على وجوب
�صالة الجمعة ,خال�صته �أن الأمر بها متوقف على النداء ,والنداء متوقف على الأمر
بها ,فيلزم على ذلك ثبوت وجوبها من خارج الآية المباركة� ,أي بدليل �آخر.
ِل�صلاَ ِة مِ ن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِ
والجواب� :إن اهلل ع َّز وج ّل �إنما قال} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا �إِ َذا نُودِ ي ل َّ
َف ْا�س َع ْوا �إِلَى ذِ ْك ِر اهلل َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن ُكنت ُْم تَ ْع َل ُمو َن { (الجمعة) ,ف�إنه ج َّل �ش�أنه
�إنما �أ�شار �إلى لزوم ال�سعي �إلى هذه ال�صالة الواجبة عند �سماع ندائها ,ووجوب ال�سعي
والم�سارعة �إلى ال�شيء ,غير فعله وغير م�شروعيته ,وبعبارة �أخرى :وجوب ال�سعي والنداء
متوقف على الم�شروعية والوجوب ,وهما غير وجوب ال�سعي ,فال دور.
وقد غاب عن الم�ست�شكل �أن ذات كالمه ج َّل �ش�أنه يثبت وجوب الجمعة على كل حال,
ف�إن الآية ّ
تدل بالمالزمة على الوجوب ,وت�ؤ ِّكد عليه و�إن كان ثابت ًا بدليل �سابق ,وروايات
�أ�سباب النزول ت�ؤ ِّكد ذلك((( .ف�إن الم�سلمين  -على ما في تلك الروايات  -كانوا قد
ان�شغلوا عن �أدائها بالبيع وال�شراء ,لو�صول قافلة �إلى المدينة عند النداء ,فنزلت هذه
الآية المباركة لر ّدهم �إلى طاعة اهلل والتزام �أوامره ج َّل �ش�أنه ,ولو لم تكن تلك ال�صالة
داع لهذا النزول ,وذلك لقيام ر�سول اهلل مع جماعة
واجبة وجوب ًا عيني ًاَ ,لما كان هنالك ٍ
ون�صت عليه الروايات ,5فال �أق ّل من وجود مدلول
معه بها ,كما �أ�شارت �إليه الآياتّ ,
التزامي لهذا الخطاب القر�آني مفاده الوجوب العيني لتلك ال�صالة ,و�إال فلماذا كان
موجه ًا �إلى جميع الم�ؤمنين ,ومثله النهي عن البيع وال�شراء.
الأمر بال�سعي َّ
ولوال �أن بع�ضهم قد ذكر هذا الإ�شكال في داللة الآيةَ ,لما كان ينبغي التع ّر�ض له من �أ�صله,
وقد كان هذا التع ّر�ض من �أجل �أن ال تبقى و�سو�سة في النف�س ,وتوهّ م ِلما يمنع الداللة.
((( راجع :الطبر�سي� ,أبو علي الف�ضل بن الح�سن ,تف�سير مجمع البيان :تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخ�صائيين ,ط,1
من�شورات م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ,بيروت ,لبنان1995 ,م ,ج ,10تف�سير �سورة الجمعة ,وكذلك :الطو�سي� ,أبو جعفر محمد بن
الح�سن �شيخ الطائفة ,التبيان في تف�سير القر�آن :تحقيق وت�صحيح� :أحمد حبيب ق�صير العاملي ,ط ,1دار �إحياء التراث العربي,
بيروت ,لبنان1409 ,هـ ,ج� ,10ص 9وما بعدها ,في تف�سير �سورة الجمعة ,وغيرها من كتب التف�سير و�أ�سباب النزول.
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فداللة الآية على وجوب ال�سعي عند �سماع اذان ال�صالة في يوم الجمعة خالية من
الإ�شكال ,و�سواء قلنا� :إن االذان هو اذان الجمعة بالخ�صو�ص� ,أو قلنا :االذان بنح ٍو مطلق
لل�صلوات في ذلك اليوم ,فالجمعة منها على كل حال ,ولأن تتمة الآية المباركة وما بعدها
من الآيات ,يظهر �أن المق�صود ,و�أنه �صالة الجمعة بالخ�صو�ص ,ف�إن البيع وال�شراء في
تلك الأيام لم يكن وقت انعقادهما وا�شتغال النا�س بهما عند طلوع الفجر �أو بعد الغروب,
و�إنما هو في و�ضح النهار ,و�صالة الظهر والع�صر لي�ستا مق�صودتين �إجماع ًا ,ولقوله
تعالى� :إذا نودي لل�صالة من يوم الجمعة (( )9الجمعة) ,فلو كان الم�سلمون م�شغولين
بال�صالة لما خرجوا ,و�إنما كانت الخطبة ,مما يعني خ�صو�ص الجمعة.
خ�ص اهلل تعالى البيع بالذكر؛ لكونه الفرد الأكثر �أهمية و�شيوع ًا في م�شاغل
وقد ّ
النا�س ,ولكونه الحدث الذي كان ال�سبب في نزول الآية ح�سب روايات �أ�سباب النزول.
ثم �إنه قد يعتر�ض على اال�ستدالل بما مفاده �أن الأمر بال�سعي في الآية المباركة مع َّلق
على مطلق النداء لل�صالة ,ال�صالح لجميع �أفراده ,وخروج بع�ض الأفراد بدليل خارج,
�أو لعدم تو ّفر بع�ض ال�شرائط المفرو�ضة فيه ,ال ينافي الإطالق في النداء ,لذا ف�إن الآية
ال ت�صلح لإثبات الوجوب العيني بنح ٍو مطلق ل�صالة الجمعة على الم�سلمين ,و�إنما هو
يتبع ال�شروط ,والتي منها وجود الإمام المع�صوم �أو نائبه الخا�ص؛ لذا ال وجوب لها
في ع�صر الغيبة ,بل في كل ع�صر ال َب ْ�س َط لواليتهم فيه ,ف�إن ال�صالة الم�أمور بها في
الآيات الكريمات �إنما هي الم�ستوفية لجميع ال�شرائط والأجزاء ,والتي فر�ض اهلل تعالى
�إقامتها كذلك ,لذا ال يمكننا اال�ستناد �إليها لإيجاب ال�سعي على جميع الم�ؤمنين عند
�سماع النداء والقول بالوجوب العيني ل�صالة الجمعة ,لو ك َّنا نحتمل �شرطية �شيء فيها,
كاحتمال �شرطية �إقامة الإمام المع�صوم لها �أو نائبه الخا�ص ,مع االلتفات �إلى �أنه ال
ينبغي �أن يراد من االحتمال لل�شرطية مطلق االحتمال� ,أي كيفما اتفق ,لأن هذا يقدح
توهم �شرطية �شيء
وال�س َّنة ,لإمكان ّ
في �إمكانية ا�ستفادة وجوب � ّأي �شيء من الكتاب ُ
فيه ,ونحن في الحقيقة يكفينا من الآيات المباركات ثبوت وجوب عيني في الجملة في
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زمن الر�سول ،ومع وجود روايات بيانية في المقام((( خالية من ا�شتراط ت�صدي الإمام
المع�صوم �أو نائبه الخا�ص ,بل وحتى العام ,في وجوب �إقامتها ,ف�إنه يمكننا اال�ستناد
�إلى �إطالقها بالن�سبة �إلى هذا ال�شرط ,وبالتالي ف�إن القول بالوجوب العيني  -الذي ّ
تدل
عليه الآيات  -في زمن الر�سول ,م�ستم ّر في ع�صر غيبة المع�صوم� ,أو عدم ب�سط يده.
لذا على ال ُم ِنكر لهذا الوجوب ,تقديم الدليل على �شرطية ح�ضور الإمام� ,أو �إذنه
لالنعقاد.
ومع االلتفات �إلى �أن ال�شرط ينق�سم �إلى �شرط واجب و�شرط وجوب ,ف�إن ما يكون
من قبيل الثاني ال يجب على المك َّلف ال�سعي �إلى تح�صيله ,لخروجه عن القدرة - ,كعدم
كونه مري�ض ًا� ,أو عبد ًا� ,أو كونه امر�أ ًة� ,أو كونه على �أز َيد من فر�سخين ,ومنها على القول
به ح�ضور الإمام �أو نائبه الخا�ص  -بخالف �شروط الواجب ,التي يجب على المك َّلف
ال�سعي �إلى تح�صيلها ,حتى ال يقع في المقدمة المف ّوتة في�أثم ,ومن �شروط الواجب
ح�ضور الفقيه الجامع لل�شرائط ,بنا ًء على �شموله بالنيابة ,في�صبح ال�سعي واجب ًا عليه,
وكذلك حال َمنْ يكمل به العدد من الم�ؤمنين ,ف�إنَّ تقاع�س ه�ؤالء عنها مع تو ّفر بقية
�شروطها ,يعتبر من المقدمة المف ّوتة ال ريب ,ويكونون به من العا�صين.
ولنا �أن نقول �أي�ض ًا ما ذكره ال�شهيد الثاني في ر�سالته الخا�صة بوجوب �صالة
الجمعة :مقت�ضى الآية �أن الأمر بال�سعي مع َّلق على مطلق النداء لل�صالة ال�صالح لجميع
�أفراده ,وخروج بع�ض الأفراد بدليل خارج ,وا�شتراط بع�ض ال�شرائط فيه ,ال ينافي �أ�صل
الإطالق ,فكل ما ال ّ
يدل دليل على خروجه ,فالآية متناولة له ,وبه يح�صل المطلوب(((.
والحق في الآية المباركة �أن النداء المذكور فيها هو النداء الخا�ص ب�صالة الجمعة,
وهو الظاهر من �سياق كلماتها ,و�إن كثرة الو�سو�سة في الأدلة ,و�إلقاء االحتماالت كيفما
اتفق ,ي�ش ّو�ش المطلب ,وي�ضيع معه �أ�صل الم�س�ألة ,ف�إن الآية الكريمة تخاطب الم�سلمين
((( و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب وجوب �صالة الجمعة على المك َّلف� ,ص ,5الأحاديث ,3 ,2 ,1 :و�ص ,6الحديث ,14وغيرها.
((( ر�سائل ال�شهيد الثاني� :ص.53
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في زمن النبي ,ومن ورائهم جميع الم�سلمين �إلى قيام ال�ساعة ,وت�أمرهم بالمبادرة �إلى
�صالة الجمعة وترك ما �سواها من الأعمال ,فالحديث والنداء �إنما عنياها بخ�صو�صها,
�شك في �أن ح�ضورهP
و�إن كان وقتها  -الزوال  -م�شترك ًا مع غيرها اي الظهر ,وال ّ
لي�س من �شروطها ,لإقامتها في غير المدينة المن ّورة على عهده ,ولعدم ذكر �شرطيته
في الروايات البيانية المتقدمة ,والقول �إن الإمام للجمعة كان ُين�صب من ِقبله P
لخ�صو�ص القيام بذلك ,هو نحو من االدعاء الذي ال ي�صمد �أمام التحقيق والتدقيق ,ف�إنه
عندما كان ير�سل �أحد �أ�صحابه �إلى قوم لإدارة �أمورهم ,ورعاية �ش�ؤونهم ,يكون قيامه
ب�إمامتهم في �صالة الجمعة من قبيل الجري لقيامه ب�سائر �ش�ؤونهم� ,أو لعدم وجود غيره
ن�ص واحد ,وال عند غيرنا من مذاهب الم�سلمين,
من العارفين ب�أحكامها ,ولي�س عندنا ّ
�أنه  Pقد ن�صب �إمام ًا خا�ص ًا للجمعة ال يقوم بها غيره ,بحيث تظهر الخ�صو�صية
جل ّي ًة في ن�صبه� ,إذ ال يكفي �أن يقوم بها من �أُر�سل �إلى قوم ليعلمهم �أمور دينهم� ,أو
لإدارة �أمورهم ,ليقال �إنه نائب خا�ص �أو حتى عام في هذا المقام ,ثم ولو تنزَّلنا عن
ذلك ,فال �أق ّل من �أن النا�س كانوا م�أمورين ب�صالة الجمعة بح�ضوره  Pونزل بوجوبها
قر�آن ,كانت �آياته خالية من �أي �شرط في وجوبها غير حلول وقتها ,وعليه ف�إن �أي �شرط
إ�ضافي الب ّد له من دليل ي�صلح لتقييد الآية ب�شرطيته من خالل الروايات البيانية ,و�إال
� ّ
فهي باقية على �إطالقها بالن�سبة �إليه ,وهذا كله في م�صلحة الوجوب العيني في زمن
الح�ضور ,وفي زمن الغيبة على ال�سواء.
ثم �أ�شار �سبحانه �إلى �أن �إجابة نداء الم� ِؤذن ل�صالة الجمعة ,هو خير عند اهلل ع َّز
وج ّل من البيع وما �شابهه من الأعمال ,وهذا �أمر يرتبط ب�أ�صول ومرتكزات العقيدة
يق�سم الأرزاق
الإ�سالمية ,من �أن جميع �أمور الدنيا والآخرة بيده ج َّل �ش�أنه ,فهو الذي ِّ
بين عباده ,وهو الذي �إليه م�آبهم ,وعليه ح�سابهم ,لذا من الخير لعباده االلتزام ب�أوامره,
وهو القادر على �إي�صال الخير لهم بنحو �أح�سن م َّما ق�صدوه وتوجهوا �إليه ,دون �أن ينافي
ذلك �أ�صل �سعيهم ,لذا نجده ج َّل �ش�أنه قد �أذن لعباده �أن ينت�شروا في الأر�ض  -وهو
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التف ّرق بعد االجتماع  -بعد �أدائهم �صالة الجمعة ,و�أن يبتغوا من ف�ضله� ,أي �أن يعودوا �إلى
�أعمالهم وي�سعوا في ك�سب �أرزاقهم و ِن َعم ر ّبهم ,مع �أمرهم بدوام ذكره ,لأنه �أثناء القيام
بك�سب الرزق قد يفتح باب لل�شيطان ,ولت�سويل النف�س الإن�سانية ك�سب المال من غير
ِح ِّله ,وما قد يح�صل �أثناء ذلك من التنازع الداخلي بين ك�سب المنافع الدنيوية ورعاية
�أحكام اهلل تعالى ,حيث يم ِّثل ِّ
الذكر عام ُال مهم ًا ,وقوة رادعة ,تح�سم الم�س�ألة ل�صالح
الأحكام ال�شرعية ,ورعاية الم�سائل الإن�سانية ,فال ي�ست�شري تح ّكم الهوى و�سلطان
الأنانية ,وي�سيطرا على قلوب الم�ؤمنين ,وهو ما يظهر من قوله ج َّل �ش�أنهَ } :ف ْا�س َع ْوا �إِلَى
ذِ ْك ِر اهلل َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن ُكنت ُْم تَ ْع َل ُمو َن{(الجمعة) ,وفي الم�أثور عن علي Q
ما ي�شير �إلى دوام حالة الذكر عنده :Qما ر�أيت �شيئ ًا �إال ور�أيت اهلل معه وقبله وبعده.
وقد ب َّين اهلل تعالى في القر�آن الكريم حالة �أولي الألباب فقال ع َّز من قائلَ } :و َما يَ َّذ َّك ُر
�إِ َّال �أُ ْولُو ْا الأَ ْلبَ ِاب{(�آل عمران).
وجه ال َّلوم �إلى �أولئك النفر الذين ّ
انف�ضوا وخرجوا من الم�سجد
ثم �إنَّ اهلل تعالى قد َّ
النبي Pمع بع�ض الم�ؤمنين ,و�أ َّنبهم على عملهم ,وب َّين
�أثناء خطبة الجمعة وتركوا ّ
لهم مج َّدد ًا �أن ما عنده ج َّل �ش�أنه خير من اللهو ومن التجارة ,و�أنه خير الرازقين.
وخال�صة القول� :إن الآيات المباركات تتحدث عن �صالة ال ت�ؤ َّدى �إال جماعة ,بخالف
�سائر ال�صلوات المفرو�ضة الأخرى ,وهو ما ذكرته الروايات عن �أهل بيت الع�صمة(((.
ي�صح اال ّدعاء هنا ب�أن الآية تتحدث عن مطلق ال�صلوات المفرو�ضة� ,أو عن مطلق
فال ّ
الذكر ,ل ُبعد ذلك عن �سياق الكالم قطع ًا ,وع َّما جاء في متون الروايات ,ولنا �أن نقول
ِ
بعد ذلك� :إن الأ�صل في ت�شريع �صالة الجمعة  -بح�سب التنزيل  -هو الوجوب العيني في
الجملة� ,إال ما خرج بدليل.
ن�صت الروايات البيانية على خروج المري�ض ,والمملوك ,والم�سافر ,والمر�أة,
وقد َّ
((( راجع :و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل ُمك َّلف ,الروايات.19 ,16 ,14 ,12 ,8 ,2 ,1 :
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وال�صبي ,ومن كان على ر�أ�س فر�سخين ,للروايات المتقدمة وغيرها.
ّ
فما هو الدليل الذي ح َّول الوجوب العيني في زمنه � ,Pإلى وجوب تخييري في
ين�ص ّب البحث على وجود هذا
زمان الغيبة� ,أو �إلى عدم م�شروعية ,وبالتالي ال ب ّد �أن َ
الدليل الذي كان ال�سبب في هذا التح ّول ,و�إال فال ب ّد �أن يكون العمل بموجب �إطالق الآية
الكريمة ,بعد نفي �شرطية ح�ضور المع�صوم� Qأو �إذنه ,بالروايات البيانية التي لم
زمني الح�ضور والغيبة ,وكذلك مناق�شة الإجماع الم ّدعى
تف ّرق في عدم ال�شرطية بين ّ
على ال�شرطية ,وهو ما �سنناق�شه في محله �إن �شاء اهلل.
ثالث ًا� :أدلة الوجوب العيني من الحديث ال�شريف

1 .1محمد بن علي بن الح�سين ب�إ�سناده ,عن زرارة بن �أعين ,عن �أبي جعفر الباقر قال:
�إ َّنما َف َر َ�ض اهلل ع َّز وج َّل على النا�س من الجمعة �إلى الجمعة خم�س ًا وثالثين �صالة,
منها �صال ٌة واحد ٌة َف َ
ر�ضها اهلل ع َّز وج َّل في جماع ٍة ,وهي الجمعةَ ،و َو َ�ضعها عنْ
ِت�سع ٍة :عن ال�صغير ,والكبير ,والمجنون ,والم�سافر ,وال َع ْبد ,والمر�أة ,والمري�ض,
ر�سخين .ورواه الكليني ،عن محمد بن �إ�سماعيل،
والأعمىَ ,ومنْ كانَ على ر�أ�س َف َ
عن الف�ضل بن �شاذان ،وعن علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،جميع ًا عن حماد بن
عي�سى ،عن حريز ،عن زرارة ,ورواه ال�شيخ ب�إ�سناده عن محمد بن يعقوب ,ورواه
ال�صدوق في الأمالي عن �أبيه ,عن علي بن �إبراهيم(((.
2 .2ورواه في الخ�صال عن محمد بن الح�سن ،عن ال�صفار ،عن �أحمد بن محمد
بن عي�سى ،عن عبد الرحمن بن �أبي نجران ،عن الح�سين بن �سعيد ،عن حماد
بن عي�سى ,عن حريز ،عن زرارة مثله ,وزاد :والقراءة فيها جها ٌر ,وال ُغ�سل فيها
وتان :قنوتٌ في الركعة الأولى قبل الركوع ،وفي الثانية
واجب ،وعلى االمام فيها ُق ُن ِ
بعد الركوع.
((( و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,5حديث.1
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ورواه �أي�ض ًا في الخ�صال عن �أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ،عن علي بن �إبراهيم،
عن �أبيه ،عن حماد بن عي�سى مثله� ,إلى قوله :وهي الجمعة(((.
3 .3وقال :قالَ :
الولي الحميد� ,إلى
وخ َط َب �أمير الم�ؤمنين في الجمعة فقال :الحم ُد هلل ِّ
ال�صبي ,والمري�ض ,والمجنون,
ؤمن� ,إال على
�أن قال :والجمع ُة واجب ٌة على كل م� ٍ
ّ
وال�شيخ الكبير ,والأعمى ,والم�سافر ,والمر�أة ,والعبد المملوكَ ,ومنْ كانَ على
ر�أ�س َف ْر َ�سخين(((.
4 .4محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن الح�سين بن
�سعيد ،عن ال َّن�ضر بن ُ�سويد ،عن عا�صم بن ُح َميد ،عن �أبي ب�صير ومحمد بن
م�سلم ,جميع ًا عن �أبي عبد اهلل Qقال� :إنَّ اهلل ع َّز وج َّل َف َر َ�ض في ِّ
كل َ�سبع ِة
�سلم �أنْ ي�ش َه َد َها �إال
أيام خم�س ًا وثالثين �صالة ,منها �صال ٌة واجب ٌة على ك ّل ُم ٍ
� ٍ
وال�صبي ,ورواه المحقق في
َخم�س ٌة :المري�ض ,والمملوك ,والم�سافر ,والمر�أة,
ّ
المعتبر مر�س ًال� ,إال �أنه قال :في كل �أ�سبوع ,محمد بن الح�سن ب�إ�سناده عن محمد
بن يعقوب مثله(((.
حديث قال :الجمعة واجب ٌة
5 .5وعنه ،عن �صفوان ،عن من�صور ،عن �أبي عبد اهلل في ٍ
على ِّ
النا�س فيها �إال خم�س ٌة :المر�أة ,والمملوك ,والم�سافر,
أحد ,ال ُي ْع َذ ُر
كل � ٍ
ُ
والمري�ض,
وال�صبي(((.
ّ
6 .6محمد بن محمد بن النعمان المفيد في «ال ُمقنِعة» قال� :إن الرواية جاءت عن
الجمعة �إلى الجمعة
ال�صاد َقين � Lأنَّ اهلل ج َّل جال ُله َف َر َ�ض على عباده ِمنَ ُ
خا�صة،
خم�س ًا وثالثين �صالةْ ,لم
ْ
يفر�ض فيها االجتما َع �إ َّال في �صالة الجمع ِة َّ
فقال َّ
ِل�صلاَ ِة مِ ن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِ َف ْا�س َع ْوا �إِلَى ذِ ْك ِر
جل ِمنْ قائل} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا �إِ َذا نُودِ ي ل َّ
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,5حديث.2
((( و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,6حديث.6
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,6حديث.14
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,7حديث.16
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ال�صلاَ ُة َفانتَ�شِ ُروا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض
اهلل َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن ُكنت ُْم تَ ْع َل ُمو َن * َف�إِ َذا ُق ِ�ضيَ ِت َّ
َوا ْبتَ ُغوا مِ ن َف ْ�ض ِل اهلل َوا ْذ ُك ُروا اهلل َكثِي ًرا لَّ َع َّل ُك ْم تُ ْفل ُِحو َن{ (الجمعة)(((.
تجب
تجب الجمعة؟ ,قالُ :
7 .7وب�إ�سناده ,عن زرارة قال :قلت لأبي جعفر :على َمنْ ُ
نفر من الم�سلمين ,وال ُج ُم َع َة ل ِّ
أقل ِمنْ خم�س ٍة منَ الم�سلمين� ،أحدُهُ ُم
على �سبع ِة ٍ
الإمام ،ف�إذا اجتم َع �سبع ٌة ولم َيخافوا� ,أ َّم ُه ْم َب ْع ُ�ض ُهم َو َخ َط َب ُه ْم(((.
8 .8محمد بن الح�سن ب�إ�سناده ,عن محمد بن علي بن محبوب ،عن العبا�س ،عن
حماد بن عي�سى ,عن ربعي ،عن عمر بن يزيد ،عن �أبي عبد اهلل قال� :إذا كانوا
�سبع ًة يوم الجمعة فل ُي َ�صلُّوا في جماع ٍة� ،إلى �أن قال :و ْل َي ْق ُع ْد َق ْع َد ًة بينَ ُ
الخ ْط َب َت ْي ِن.
الحديث(((.
9 .9محمد بن الح�سن ب�إ�سناده عن الح�سين بن �سعيد ،عن �صفوان ،عن العالء ،عن
محمد بن م�سلم ،عن �أحدهما  Qقال� :س�ألته عن �أنا�س في قرية هل ي�صلون
الجمعة جماعة؟ قال :نعم (و) ي�صلون �أربع ًا �إذا لم يكن من يخطب(((.
1010وعنه ،عن ف�ضالة ،عن �أبان بن عثمان ،عن الف�ضل بن عبد الملك قال� :سمعت �أبا
عبد اهلل  Qيقول� :إذا كان قوم (القوم) في قرية �صلوا الجمعة �أربع ركعات،
ف�إن كان لهم من يخطب لهم جمعوا �إذا كانوا خم�س نفر و�إنما جعلت ركعتين
لمكان الخطبتين(((.
1111محمد بن الح�سن ب�إ�سناده ,عن الح�سين بن �سعيد ،عن ابن �أبي عمير ،عن عمر
بن �أذينة ،عن زرارة قال :قال �أبو جعفر :Qالجمعة واجب ٌة على َمنْ �إنْ �ص َّلى
الغدا َة في �أهل ِه � َ
الظهر
أدرك الجمع َة ,وكان ر�سول اهلل �إنما ُي�ص ِّلي الع�ص َر في وقت
ِ
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,7حديث.19
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور �سبعة� ،ص ,8حديث.4
((( و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور �سبعة� ،ص ,9حديث.10
((( الم�صدر نف�سه :باب وجوب الجمعة على �أهل الأم�صار وعلى �أهل القرى وغيرهم� ,ص ,9حديث.1
((( الم�صدر نف�سه :باب وجوب الجمعة على �أهل الأم�صار وعلى �أهل القرى وغيرهم� ,ص ,9حديث.2
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كي �إذا َق�ض ُوا ال�صال َة مع ر�سول اهلل  Pرجعوا �إلى ِرحالهم َ
قبل
في �سائر الأ َّيام ْ
الليل؛ وذلك ُ�س َّن ٌة �إلى يوم القيام ِة ,وب�إ�سناده عن محمد بن علي بن محبوب ،عن
ِ
يعقوب بن يزيد ،عن ابن �أبي عمير مثله(((.
1212وب�إ�سناده ,عن محمد بن �أحمد بن يحيى ،عن يعقوب بن يزيد ،عن �إبراهيم بن
عبد الحميد ،عن جميل ،عن محمد بن م�سلم ،عن �أبي جعفر Qقال :ت َِج ُب
الجمع ُة على َمنْ كانَ ِمنها على َف ْر َ�س َخ ْي ِن(((.
1313محمد بن يعقوب ،عن علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن ابن �أبي عمير ،عن جميل
تجب الجمعة على ِّ
كل
بن د َّراج ،عن محمد بن م�سلم وزرارة ،عن �أبي جعفر قالُ :
َمنْ كانَ منها على َف ْر َ�س َخ ْي ِن ,ورواه ال�شيخ ب�إ�سناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن علي بن ال�سندي ،عن محمد بن �أبي عمير مثله(((.
ألت �أبا عبد
حريز ،عن محمد بن م�سلم ،قال� :س� ُ
1414وعنه ،عن �أبيه ،عن ح َّماد ،عن ٍ
اهلل عن الجمعة َ
تجب على َمنْ كانَ منها على ر� ِأ�س َف ْر َ�س َخ ْينَ ،ف�إنْ زا َد على
فقالُ :
ذلك فل ْي َ�س عليه �شي ٌء ,ورواه ال�شيخ ب�إ�سناده عن علي ،عن �أبيه� ,أقول :وتق َّدم ما
ّ
يدل على ذلك(((.
و�أ َّما رواية الحكم بن م�سكين ,ف�إن الإعرا�ض عنها �أولى(((؛ لعدم توثيق الحكم,
ولعدم عمل الأ�صحاب بها ,بل �أجمعوا على عدم ا�شتراط ح�ضور القا�ضي ,والمدعي,
يدي الإمام.
وال�شاهدين ,والمدعى عليه ,والذي ي�ضرب الحدود ,بين ّ
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب عدم وجوب ح�ضور الجمعة على من بعد عنها ب�أز َيد من فر�سخين،
�ص ,10حديث.1
((( الم�صدر نف�سه :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب عدم وجوب ح�ضور الجمعة على من بعد عنها ب�أز َيد من فر�سخين،
�ص ,10حديث.2
((( و�سائل ال�شيعة :باب عدم وجوب ح�ضور الجمعة على من بعد عنها ب�أز َيد من فر�سخين� ،ص ,10حديث.5
((( الم�صدر نف�سه :باب عدم وجوب ح�ضور الجمعة على من بعد عنها ب�أز َيد من فر�سخين� ،ص ,10حديث.6
((( محمد بن علي بن الح�سين ب�إ�سناده ,عن محمد بن �أحمد بن يحيى ،عن محمد بن الح�سين ،عن الح َكم بن ِم ْ�سكين ،عن العالء,
نفر من الم�سلمين (الم�ؤمنين) ،وال تجب على �أق َّل ِمن ُهم:
تجب الجمعة على �سبع ِة ٍ
عن محمد بن م�سلم ،عن �أبي جعفر قالُ :
ال�ص ُدوق مر�س ًال,
وقا�ضي ِه ،وال ُمدَّعي َح َّق ًا ،وال ُمد ََّعى عليه،
ِ
إمامِ ،
وال�شاهدان ،والذي ِ
ي�ضرب ُ
ال ُ
الحدو َد بينَ يدَ ي الإمام ,ورواه َّ
ب�إ�سناده عن محمد بن م�سلم مثله[الو�سائل :مج ,3باب ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور �سبعة� ،ص ,9حديث.91
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وقال الح ّر العاملي في تعليقته على هذه الرواياتّ :
ويدل على ذلك جمي ُع ما َّ
دل
قيام
على
ِ
عدم ِ
الوجوب من القر�آن والأحاديث المتواترة ال َّدا َّل ِة بعمومها و�إطالقها مع ِ
إثبات اال�شتراط ،وما ت ََ�ض َّمنَ َ
الج ُمعة ,المرا ُد به
لفظ الإمام من � ِ
�صالح ل ِ
ٍ
أحاديث ُ
دليل ٍ
زائد ,وهو كو ُن ُه ُي ْح ِ�سنُ ُ
الخوف،
لعدم
قيد ٍ
إمام الجماع ِة ,مع ٍ
ِ
� ُ
الخ ْط َبتَين َو َي َت َم َّكنُ منهما ِ
وهو �أع ُّم من المع�صوم ،كما �ص َّرح به علماء اللغة وغيرهم ،وكما ُيفهم من �إطالقه
َ
اال�شتراط
في مقام االقتداء ،والقرائنُ على ذلك كثير ٌة جد ًا ،والت�صريحاتُ بما يد َف ُع
�أي�ض ًا كثير ٌة ،و� ُ
إطالق لفظ الإمام هنا ك�إطالقه في �أحاديث الجماعة ,و�صالة الجنازة,
واال�ست�سقاء ,والآيات ,وغير ذلك من �أماكن االقتداء في ال�صالة ،و�إنما المراد به هنا
ا�شتراط الجماعة مع ما ُذ ِك َر(((.
و�أقول� :إن الروايات المتقدمة فيها روايات بيانية ,كالرواية الأولى والثانية والثالثة
وال�سابعة والثامنة ,وكلها كانت مطلقة من ا�شتراط ح�ضور الإمام المع�صوم �أو نائبه,
وحتى من �شرط �إذنه ,وهي في ذلك توافق �إطالق �آيات الكتاب الكريم ,و�إن �أبت وجود
�إطالق في الكتاب ,لكون ال�صالة المذكورة فيه ب�شرطها و�شروطها ,ف�إن الروايات
البيانية تتك ّفل ذلك ,وتب ّين �أن هذه ال�صالة واجبة عين ًا ,وغير م�شروطة بح�ضوره �أو
نائبه �أو �إذنه.
ومن المنا�سب �أي�ض ًا �أن نورد هنا على �سبيل الت�أييد نماذج من الروايات التي تتحدث
عن �أهمية �صالة الجمعة ,وتبرز اهتمام الأئمة بح�ضورها ,وبذكر بع�ض خ�صائ�صها ,مع
�أن حال ح�ضورهم كحال غيبة قائمهم� ,إذ لم يكونوا ي�ؤ ّمون النا�س ,ولم يكن بمقدورهم
تعيين نواب خا�صين لإقامتها ,وكانوا يعلمون �أن هذه الحال �ستكون م�ستمرة �إلى ع�صر
الظهور ,فعن �أي �شيء كانوا يتحدثون؟ ,ولماذا كل تلك الروايات لو لم تكن هنالك
�أهمية لما يذكر فيها ,ووجوب لفري�ضتها ,و�إمكانية التزام الم�ؤمنين العملي بها؟.
((( الم�صدر نف�سه :باب عدم ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور ال�سلطان العادل �أو من ن�صبه� ,ص.11
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أهم الروايات مع تق�سيمها �إلى مجموعات َر ْوم ًا
و�س�أقت�صر هنا على ذكر � ّ
لالخت�صار.
1 .1روى الكليني ,عن �أبي علي الأ�شعري ,عن محمد بن �سالم ،عن �أحمد بن ال َّن�ضر،
عن عمرو بن �شمر ،عن جابر قال :كان �أبو جعفر ُي َب ِّك ُر �إلى الم�سجد يوم الجمعة
مح ،ف�إذا كان �شهر رم�ضان يكون قبل ذلك ،وكان يقول:
حين تَكونُ ال�شم�س َ
قيد ُر ٍ
�إنَّ ِل ُج َم ِع �شهر رم�ضان على ُج َم ِع �سائر ال�شهور ف�ض ًال كف�ضل �شهر رم�ضان على
�سائر ال�شهور(((.
فلماذا كان يبكر �إلى الم�سجد في يوم الجمعة؟ ,ولماذا كان يبكر �أكثر في �شهر
رم�ضان ويقول� :إنَّ ِل ُج َم ِع �شهر رم�ضان على ُج َم ِع �سائر ال�شهور ف�ض ًال كف�ضل �شهر
رم�ضان على �سائر ال�شهور؟.
2 .2محمد بن يعقوب ,عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن الح�سين بن
�سعيد ,عن ال َّن�ضر بن �سويد ،عن عبد اهلل بن �سنان ،عن حف�ص بن البختري,
عن محمد بن م�سلم ,عن �أبي جعفر قال� :إذا كان يوم الجمعة َنزَ َل المالئكة
قراطي�س من ف�ضة ،و�أقال ٌم من ذهب ,فيجل�سون على �أبواب
ال ُم َق َّربون معهم
ُ
الم�سجد على كرا�سي من نورٍ ,فيك ُت ُبون النا�س على منازلهم ,الأول والثاني ,حتى
يخرج الإمام ،ف�إذا خرج الإمام طووا ُ�ص ُحفهم ,وال يهبطون في �شيءٍ ِمنَ الأيام
�إال يوم الجمعة ،يعني المالئكة المقربين ,ورواه ال�صدوق مر�س ًال ,نحوه �إلى قوله:
طووا �صحفهم(((.
فانظر �إلى هذا الحثّ على الم�سارعة �إلى الذهاب �إلى الم�سجد باكر ًا يوم الجمعة,
حيث يكتب النا�س على منازلهم في الح�ضور �إلى الم�سجد :الأول ,الثاني ...,حتى يخرج
الإمام ,فمن هو الإمام الذي ذكر الإمام الباقر خروجه من الم�سجد وجعله ح َّدا لكتابة
((( و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى الم�سجد والمباكرة �إليه� ,ص ,28حديث.2
((( و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى الم�سجد والمباكرة �إليه� ,ص ,28حديث.1
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المالئكة مراتب ح�ضور النا�س في �صحفها؟ ,وهل كان  Qيع ِّين �أئم ًة ل�صالة الجمعة
في تلك الأيام في ظ ّل الدولة الأموية؟! ,و�إذا كان الأمر يتعلق بما �سي�أتي من الأيام خارج
�سيتم ذلك؟!.
ع�صره ،فمتى ّ
وهذا �إ ّنما يعني وجوب االلتزام بهذه الفري�ضة على كل حال ,ف�إن كان �إمام الجمعة
ت�صح خلفه ال�صالة ,فقد عالج الأئمة هذه الم�س�ألة كما �سنب ّينه الحق ًا.
م َّمن ال ّ
روي عن الإمام ال�صادق في باب ا�ستحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ
3 .3ما َ
الخطيب وا�ستواء ال�صفوف:
�أ -محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن الح�سين بن
ال�س َاع ُة التي
�سعيد ،عن ال َّن�ضر ،عن عبد اهلل بن �سنان ،عن �أبي عبد اهلل قالَّ :
إمام ِمنَ ُ
�ستوي
الخط َبة �إلى �أن َي َ
ُي ْ�ست ََج ُ
اب فيها ال ُّدعاء يوم الجمعة ما بينَ فرا ِغ ال ِ
ال�صفوف ,و�ساع ٌة �أخرى من � ِآخ ِر النهار �إلى غروب ال�شم�س(((.
النا�س في
ِ
ب -وعنه ،عن �أحمد بن محمد ،عن ابن �أبي ن�صر ،عن معاوية بن عمار قالُ :قلت
لأبي عبد اهلل :ال�ساعة التي في يوم الجمعة التي ال يدعو فيها م�ؤمنٌ �إ َّال ا�ستُجيب
زاغت
عجل و ُي� ِّؤخر ،قال� :إذا ِ
إمام ُي ِّ
نعم� ,إذا َخ َر َج الإمامُ ،ق ُلت� :إن ال َ
لهُ ،قالْ :
ال�شم�س ,ورواه ال�شيخ ب�إ�سناده عن محمد بن يعقوب ،والذي قبله ب�إ�سناده عن
ُ
الح�سين بن �سعيد� ,أقول :وتقدم ما يدل على ذلك ,وي�أتي ما ّ
يدل عليه(((.
فعن � ّأي �شيء تح َّدث الإمام ال�صادق في هاتين الروايتين؟! ,و�إذا لم تكن هنالك
جمعة معتبرة بنح ٍو من الأنحاء ,كيف يربط ا�ستحباب الدعاء بخروج الإمام �إلى الخطبة
حتى فراغه منها وا�ستواء ال�صفوف ,وهو يجيب عن �س�ؤال َمنْ َ�س َ�أله عن �ساعة �إجابة
الدعاء ,ولم ينبهه على �أن ذلك ال يكون �إال في ع�صر تم ّكن المع�صوم �أو نائبه من �إمامة
هذه ال�صالة؟! ,وال ّ
�شك �أنه Qكان عالم ًا ب�أنه ما بين ع�صره �إلى خروج الإمام
((( الم�صدر نف�سه :مج ,3باب ا�ستحباب الدعاء يوم الجمعة� ,ص ,30حديث.1
((( الم�صدر نف�سه :مج ,3باب ا�ستحباب الدعاء يوم الجمعة� ,ص ,30حديث.2
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المهدي لن تكون هنالك جمعة يقوم بها �إمام مع�صوم �أو نائب خا�ص عنه ,فحديثه �إنما
الج َمع المتعارفة في زمانه ,والم�ستمرة �إلى زماننا وحتى ظهور الحجة,
كان عن تلك ُ
ومن الوا�ضح �أنه ال عالقة ل�شخ�ص �إمام الجمعة بذلك ك ّله ,و�إنما هو التوقيت ,خ�صو�ص ًا
ما ورد في رواية معاوية بن عمار المتقدمة.
4 .4
�أ -ما روي عن محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن
ال َّن�ضر بن �سويد ،عن عبد اهلل بن �سنان قال :قال �أبو عبد اهللَّ :
يوم
ف�ضل اهلل َ
الجنان لتُزَ خرف وتُزَ َّين يوم الجمعة ِلمن
الجمعة على غيرها من الأيام ،و�إن ِ
�أتَاها ،و�إنكم تت�سابقون �إلى الج َّنة على َقدر �سبق ُكم �إلى الجمعة ،و�إن �أبواب
ال�سماء لتُفتَّح ِل�ص ُعود �أعمال العباد(((.
فما معنى قوله :و�إنكم تت�سابقون �إلى الج َّنة على َقدر �سبق ُكم �إلى الجمعة ,فعن � ّأي
جمع ٍة كان يتحدث الإمام داعي ًا �إليها م�شجع ًا على ح�ضورها؟.
ب -محمد بن علي بن الح�سين في (الأمالي) ,عن محمد بن مو�سى بن المتوكل،
عن محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد ،عن ال َبز ْنطي ،عن ُم َف َّ�ضل ،عن جابر،
عن �أبي جعفر قال� :إذا كان حيثُ َي ْب َعثُ اهلل العباد �أُ ِت َي بالأيام َي ْع ِر ُفها َ
الخال ِئق
وح ْل َيتهاَ ،ي ْق ُد ُمها َيوم الجمعة َل ُه نو ٌر �ساط ٌع يتبع ُه �سائ ُر الأيام ك�أ َّنها
با�س ِمها ِ
ْ
عرو�س كريم ٌة ذاتُ َو َقا ٍر ُتهدى �إلى ذي ِح ْلم َو َي َ�سار ،ثم يكون يوم الجمعة �شاهد ًا
ٌ
وحافظ ًا لمن �سار َع �إلى الجمعة ،ثم يدخلون ( َي ْد ُخ ُل) الم�ؤمنين �إلى الجنة على
الج ُمعة(((.
َق ْد ِر َ�س ْب ِق ِه ْم �إلى ُ
نا�س كان يتحدث بقوله� :إذا كان حيثُ َي ْب َعثُ اهلل العباد �أُ ِت َي بالأيام ...ثم
فعن � ِّأي �أُ ٍ
يكون يوم الجمعة �شاهد ًا وحافظ ًا لمن �سار َع �إلى الجمعة؟!.
((( و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى �صالة الجمعة� ,ص ,44حديث.1
((( الم�صدر نف�سه :باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى �صالة الجمعة� ,ص ,44حديث.2
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�أ -وعن الح�سين بن �إبراهيم بن َناتَا َنة ،عن علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن محمد
هدي ،عن عبد اهلل بن بكير قال :قال ال�صادق
بن �أبي عمير ،عن �أبي زياد ال َّن ّ
الج ُم َعة �إال َح َّر َم اهلل َج َ�س َدها على
جعفر بن محمد :ما ِمنْ َق َد ٍم َ�س َع ْت �إلى ُ
النار(((.
الج ُم َعة �إال َح َّر َم اهلل َج َ�س َدها على النار,
ما المق�صود من قوله :ما ِمنْ َق َد ٍم َ�س َع ْت �إلى ُ
وما منا�سبة الحديث �إذا كانت الجمعة ال تنعقد �إال بالإمام المع�صوم �أو نائبه الخا�ص؟,
يتم �إال في ع�صر الظهور ,ويعلم � Qأن بينه وبينه �أكثر من �ألف عام.
وهو ما ال ّ
.5
ال�س ِر ِّي ،عن �أبي الح�سن علي بن محمد
�أ -محمد بن علي بن الح�سين ب�إ�سناده ,عن َّ
قالُ :يك َر ُه ال�سفر وال�سعي في الحوائج يوم الجمعة ُبكر ًة من �أجل ال�صالة ،ف�أ َّما
بعد ال�صالة فجائ ٌز ُي َت َب َّرك به(((.
لقد ع َّللت الرواية كراهة ال�سفر وال�سعي في الحوائج ب�أنه من �أجل ال�صالة ,ومن
الوا�ضح هنا �أن تلك الكراهة راجعة �إلى ت�شاغل ال�ساعي في حوائجه ,والم�سافر ببعده
عن مكان �أداء �صالة الجمعة ,لأنه ال ت�أثير لذلك على �صالة الظهر كما هو معلوم ,حيث
يمكن �أدا�ؤها في ال�سفر والح�ضر ,وفرادى وجماعة ,وفي جميع الأحوال ,و�إنما الكراهة
خا�ص.
لخوف �ضياع فري�ضة خا�صة ال ت�ؤدى �إال جماعة وفي وقت م�ض َّيق ّ
�أ�	-إبراهيم بن علي الكفعمي في (الم�صباح) ,عن الر�ضا  Qقال :ما ُي�ؤْ ِمنُ َمنْ
َ�سافر يوم الجمعة قبل ال�صالة �أن ال يحفظه اهلل تعالى في �سفره ،وال َيخ ُلفه في
�أهله ،وال َيرزقه ِمنْ َف ْ�ض ِله(((.
ب -محمد بن الح�سين الر�ضي في (نهج البالغة) ,عن �أمير الم�ؤمنين Qفي
((( و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب ا�ستحباب ال�سبق �إلى �صالة الجمعة� ,ص ,45حديث.3
((( الم�صدر نف�سه :باب كراهة ال�سفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة� ,ص ,53حديث.1
((( الم�صدر نف�سه :باب كراهة ال�سفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة� ,ص ,54حديث.5
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كتابه �إلى الحارث الهمداني قال :وال ت�سافر في يوم الجمعة حتى ت�شهد ال�صالة
أمر ُت ْع َذ ُر به(((.
�إال ِ
نا�ص ًال في �سبيل اهلل� ،أو في � ٍ
فما معنى قوله :Qحتى ت�شهد ال�صالة؟ ,وهل ال�شهود غير الح�ضور؟ ,والرواية
تخت�ص بحال دون حال ,وال خ�صو�صية للحارث
مطلقة من حيث النهي عن ال�سفر ,ال
ّ
الهمداني فيها ,فهي ت�شمل كل م�ؤمنّ ,
ويدل على ذلك جمع من الروايات ,وكذلك ف�إن
الحارث قد مات بعد �شهادة �أمير الم�ؤمنين ,حتى ال يقول قائل �إنها خا�صة بما كان في
زمانه.Q
5 .5
�أ -عبد اهلل بن جعفر في (قرب الإ�سناد) ,عن عبد اهلل بن الح�سن ،عن جده علي
يخطب
أمام
بن جعفر ،عن �أخيه قال� :س�أل ُت ُه عن القعود في َ
ُ
العيد ْي ِن ُ
والج ُمعة وال ُ
ُ
َ
إمام ,ورواه علي
إمام �أو
ي�ستقبل القبل َة؟ ,قال :ي�ستقب ُل ال َ
كيف ي�صن ُع َي ْ�ستَق ِب ُل ال َ
بن جعفر في كتابه(((.
ف�إذا لم تكن �صالة الجمعة ممكنة على وجهها في ع�صر الإمام الكاظم,Q
مهم كان ي�شغل ذهن علي بن جعفر حتى
و�ستبقى كذلك حتى ع�صر الظهور ,ف�أي �شيء ّ
�س�أل �أخاه الإمام الكاظم؟.
وظ ِقبلة
�أ -محمد بن علي بن الح�سين قال :قال النبيُ :Pك ُّل ٍ
واعظ ِق ْب َل ٌة ،و ُك ُّل َم ْو ُع ِ
للواعظ ,يعني في الجمعة والعيدين و�صالة اال�ست�سقاء ,في ُ
الخطبة ي�ستقب ُل ُه ُم
ِ
الإمام وي�ستقبلو َن ُه حتى يف ُر َغ من ُخطبته(((.
نادَ :ح ُر َم البي ُع,
يوم الجمع ِة نادى ُم ٍ
ب -قالَ :
وروي �أنه كان بالمدينة � َإذا � َّأذنَ الم� ِّؤذنُ َ
َح ُر َم البي ُعِ ,ل َق ْو ِله ع َّز َّ
ِل�صلاَ ِة مِ ن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِ َف ْا�س َع ْوا
وجل} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا �إِ َذا نُودِ ي ل َّ
�إِلَى ذِ ْك ِر اهلل َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن ُكنت ُْم تَ ْع َل ُمو َن { (الجمعة)� ,أقول :وتق َّدم ما
((( الم�صدر نف�سه :باب كراهة ال�سفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة� ,ص ,54حديث.6
((( و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب ا�ستحباب ا�ستقبال الخطيب للنا�س� ,ص ,54حديث.2
((( الم�صدر نف�سه :مج ,3باب ا�ستحباب ا�ستقبال الخطيب للنا�س� ,ص ,54حديث.3
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ّ
يدل على ذلك(((.
لقد ب َّينا فيما تق َّدم �أن الآية الكريمة تتحدث عن �صالة الجمعة بخ�صو�صها ,و�أن
النهي عن البيع جاء لئ َّال ين�شغل به النا�س عنها لخ�صو�صيتها ,و�ضيق وقتها ,وعدم
�إمكان ت�أديتها �إال جماعة ,بح�سب بع�ض الروايات المع ّللة المذكورة فيما تق َّدم.
6 .6
�أ -عبد اهلل بن جعفر في ( ُقرب الإ�سناد) عن �أحمد بن �إ�سحاق ,عن بكر بن محمد,
النا�س
عن ال�صادق  ,Qعن �آبائه  ,Rقال :قال �أمير الم�ؤمنينُ :Q
الج ُمع ِة :رج ٌل �أتى الجمعة َ
َ
قبل �أن يخ ُر َج الإمام َو َ�ش ِه َدها
على ثالثة
منازل في ُ
و�سكون ,ف�إن ذلك َك َّفار ُة الجمعة �إلى الجمعة ,وزيادة ثالثة �أيام لقول
إن�صات
ٍ
ب� ٍ
اهلل ع َّز وج ّل :من جاء بالح�سنة فله ع�شر امثالها ومن جاء بال�سيئة فال يجزى اال
مثلها وهم ال يظلمون (الأنعام  ,)160 -ورج ٌل َ�ش ِه َدها بل َغ ٍط وق َل ٍق ,فذلك َح ُّظهُ,
ورج ٌل �أتاها والإمام َي ُ
ال�س َّنة ,وهو ي�س�أل اهلل ع َّز
خط ُب فقام ُي�ص ِّلي فقد خا َل َف ُ
وج ّل �إن �شاء �أعطا ُه ,و�إن �شا َء َح َر َم ُه(((.
علي بن جعفر ,عن �أخيه مو�سى بن جعفر Q
ب -وعن عبد اهلل بن الح�سن ,عن جدِّ ه ّ
يوم الجمعة هل َي َ
وج ُه ال�صالة� ,أو ي�ص ّلي
قط ُع ُخ ُر ُ
إمام �إذا َخ َر َج َ
قال�َ :س�ألت ُه عن ال ِ
إمام ُ
النا�س وه َو ُ
يخط ُب �إ َّال �أن يكونَ قد �ص َّلى
ال�صال ُة وال ُ
يخط ُب؟ ,قال :ال تَ�ص ُل ُح َّ
ُ
ركع ًة َف ُي َ
إمام ِمنْ ُخ ْط َب ِت ِه� .أقول :وقد
�ضيف �إليها �أُخرى ,وال ُي�ص ّلي حتى َي ْف ُر َغ ال ُ
تق َّد َم ما ّ
يدل على ذلك(((.
علي بن جعفر ,فهل كانت غير ال�صالة التي تقام في
فعن � ّأي �صالة جمعة كان ي�س�أل ّ
الأم�صار في تلك الأيام والتي هي م�ستمرة ومتعارفة في هذه الأيام؟.
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب ا�ستحباب ا�ستقبال الخطيب للنا�س� ,ص ,54حديث.4
(((و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب عدم جواز ال�صالة والإمام يخطب� ,ص ,57حديث.1
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب عدم جواز ال�صالة والإمام يخطب� ,ص ,58حديث.2
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ال�سندي بن محمد ،عن �أبي ال َب ْختري،
7 .7عبد اهلل بن جعفر في (قرب الإ�سناد) ,عن ِّ
ُ
َّ
يوم
يتخطى
عن جعفر ،عن �أبيه �أن علي ًا Qكان يقول :ال َب ْ�أ�س ب�أنْ
الرجل َ
النا�س،
رقاب ِ
إمام فال َيت ََخ َّطانَّ � َأح ٌد َ
خرج ال ُ
الجمع ِة �إلى مجل�سه حيثُ كانَ  ،ف�إذا َ
ال�س َع ِة،
وليجل�س حيثُ َي َت َي َّ�س ُر �إ َّال َمنْ َج َل َ�س على ال ِ
أبواب َوم َن َع َ
النا�س �أنْ يم�ضوا �إلى َّ
ْ
فال ُح ْر َم َة �أنْ َيت ََخ َّطا ُه(((.
هل يعقل �أن تكون ال�صالة المذكورة يوم الجمعة �صالة تقام في مكان خا�ص
وال يح�ضرها �إال ث َّلة من النا�س؟! �أم �أنها �صالة الجمعة على عظم م�شهدها ,وكثرة
ح�ضورها؟!.
كل هذه الروايات ,وغيرها كثير ,م�ضاف ًا �إلى الآية الكريمة ,ت�شير في الواقع �إلى �صالة
الجمعة المتعارفة في �سائر الأم�صار والأزمان حتى هذه الأيام ,والتي ورد فيها جميع ًا
ت�شجيع الأئمة Rالنا�س على ح�ضورها ,ب�أ�ساليب مختلفة ,مبا�شرة وغير مبا�شرة.
نعم ,بقيت هنالك مجموعتان من الروايات:
�أوالهما :ما ورد فيها من قولهم  :Qواالجتماع �إليها فري�ضة مع الإمام ,وهما
روايتان:
1 .1محمد بن علي بن الح�سين ،عن علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن حماد بن عي�سى،
عن حريز بن عبد اهلل ،عن زرارة بن �أعين ،عن �أبي جعفر الباقر  Qقال:
�صالة الجمعة فري�ض ٌة ,واالجتماع �إليها فري�ض ٌة مع الإمام ،ف�إن َت َر َك رج ٌل ِمنْ غير
ِع َّل ٍة َ
َ
فرائ�ض ,وال يد ُع ثالث فرائ�ض ِمن غير ِع َّل ٍة �إال
مع فقد َت َر َك ثالث
ثالث ُج ٍ
ُمنافق ,ورواه البرقي في المحا�سن عن �أبي محمد ،عن حماد بن عي�سى مثله(((.
2 .2محمد بن علي بن الح�سين ،عن ال�صفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن حماد بن
عي�سى ,عن حريز وف�ضيل ،عن زرارة ،عن �أبي جعفر Qقال� :صالة الجمع ِة
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب كراهة ّ
تخطي رقاب النا�س في الجمعة� ,ص ,58حديث.1
(((و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,6حديث.8
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فري�ض ٌة ،واالجتماع �إليها فري�ضة مع الإمام ،ف�إن َ
ترك رج ٌل من غير ِع َّل ٍة َ
ثالث ُج َم ٍع
فرائ�ض ,وال يد ُع َ
َ
َ
فرائ�ض ِمن غير ِع َّلة �إال ُمناف ٌق(((.
ثالث
فقد َت َرك ثالث
والإن�صاف في هاتين الروايتين �أن قوله :واالجتماع �إليها فري�ضة مع الإمام ,يحتمل
فيه �إرادة الإمام المع�صوم ,كما يحتمل فيه بيان حكم المك َّلف من جهة �أنه �إذا �أقامها َمنْ
ت�صح �إمامته لها ,وجب الح�ضور على المك َّلفين ,و�إذا ح�صل االحتمال ,بطل اال�ستدالل,
ّ
م�ضاف ًا �إلى �أن ما ذكرناه من كالم �صاحب الو�سائل يق ِّوي االحتمال الثاني ,وكذلك ما
ظهر من الروايات البيانية من عدم هذا اال�شتراط ,وكذلك ما �سيظهر من المجموعة
الثانية من الروايات ,وهي:
1 .1محمد بن الح�سن ب�إ�سناده عن الح�سين بن �سعيد ،عن ابن �أبي عمير ،عن ه�شام
ابن �سالم ،عن زرارة قال :حثنا �أبو عبد اهلل عليه ال�سالم على �صالة الجمعة حتى
ظننت �أنه يريد �أن ن�أتيه ،فقلت :نغدو عليك؟ فقال :ال� ،إنما عنيت عندكم .ورواه
المفيد في (المقنعة) عن ه�شام بن �سالم مثله(((.
2 .2وب�إ�سناده عن محمد بن علي بن محبوب ،عن العبا�س ،عن عبد اهلل بن المغيرة
عن ابن بكير ،عن زرارة ،عن عبد الملك ،عن �أبي جعفر عليه ال�سالم قال :قال
مثلك يهلك ولم ي�صل فري�ضة فر�ضها اهلل ،قال :قلت :كيف �أ�صنع؟ قال� :صلوا
جماعة يعني �صالة الجمعة(((.
3 .3محمد بن الح�سن با�سناده عن الح�سين بن �سعيد ،عن �صفوان ،عن العالء ،عن
محمد بن م�سلم ،عن �أحدهما قال� :س�ألته عن �أنا�س في قرية هل ي�صلون الجمعة
جماعة؟ قال :نعم (و) ي�صلون �أربع ًا �إذا لم يكن من يخطب(((.
4 .4وعنه ،عن ف�ضالة ،عن �أبان بن عثمان ،عن الف�ضل بن عبد الملك قال� :سمعت
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,6حديث.12
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب عدم ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور ال�سلطان العادل �أو من ن�صبه� ,ص ,11حديث.1
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب عدم ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور ال�سلطان العادل �أو من ن�صبه� ,ص ,11حديث.2
(((و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب وجوب الجمعة على �أهل الأم�صار وعلى �أهل القرى وغيرهم� ,ص ,9حديث.1
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�أبا عبد اهلل يقول� :إذا كان قوم (القوم) في قرية �صلوا الجمعة �أربع ركعات ،ف�إن
كان لهم من يخطب لهم جمعوا �إذا كانوا خم�س نفر و�إنما جعلت ركعتين لمكان
الخطبتين(((.
ف�إن ظاهر هذه الروايات عدم ا�شتراط ح�ضور الإمام المع�صوم �أو نائبه ,بل هو
ال�صريح ,لأنه �أمر زرارة بها ,وح َّثه عليها ,و�ص َّرح بعدم الح�ضور عنده ,مما ينفي ما
احتمله بع�ضهم ب�أنه �إذن خا�ص من الإمام له لإقامتها ,وكذلك ظاهر رواية عبد الملك,
روايتي محمد بن م�سلم ,والف�ضل بن عبد الملك في
بل فيها معاتبة ولوم ,وكذلك �صريح
ّ
�إقامتها في القرى �إذا كان هنالك َمنْ يخطب م َّمن ي�ؤ ّدون الجماعة.
فال�صحيح هو عدم اال�شتراط ,ويبقى الوجوب العيني على حاله كما نزل به القر�آن
الكريم؛ لعدم ما ي�صلح للتقييد.
فما ذكرناه في هذه العجالة ي�ؤ ِّيد �أن �صالة الجمعة كانت تقام في ع�صر الأئمة،
الخا�صون �أئمتها.
و�أنهم كانوا يدعون �إليها دون �أن يكونوا هم �أو نوابهم
ّ
ولي�س ما ورد هنا �إ َّال نماذج من روايات مباركات ,ن�شير من خاللها �إلى �أهمية هذه
الفري�ضة وعظم مكانتها ,و�إلى �أننا بحاجة �إلى �أد ّلة قاطعة تناه�ض تلك الأدلةّ ,
تدل
على عدم وجوبها في ع�صر الغيبة ,ف�ض ًال عن عدم م�شروعيتها ,ليمكننا بها تخ�صي�ص
كاف لر ّد القول بعدم
�أدلة الوجوب العيني �أو معار�ضتها ,مع ت�أكيدنا �أن ما ذكرناه هو ٍ
الم�شروعية ,و�إن ك َّنا �سنتح َّدث عن ذلك �أي�ض ًا عند البحث فيما ا ُّد ِع َي من الإجماع ,وعند
البحث في داللة طائفة من الروايات تفيد �أن �صالة الجمعة كانت تقام في ع�صر الأئمة,
و�أنهم كانوا يدعون �أتباعهم �إلى ح�ضورها بنح ٍو عام.
والخال�صة� :إن الآية الكريمة ,وكذلك الروايات الواردة تحت عنوان الأدلة من
ال�س َّنة ،وخا�صة البيانية منها ,والتي اعتبرناها دلي ًال ,ظاهر ٌة في الوجوب العيني في
ُ
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب وجوب الجمعة على �أهل الأم�صار وعلى �أهل القرى وغيرهم� ,ص ,9حديث.2
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ع�صر الغيبة ,كما هو الحال في ع�صر الظهور ،لعدم وجود ما ّ
يدل على ا�شتراط ح�ضور
الإمام �أو نائبه الخا�ص في وجوب �صالة الجمعة .ولقد كان ب�إمكان الإمام فيما �س ّميناه
عدم ح�ضوره
بالروايات البيانية التي تق ّيد الوجوب� ,أن يذكر �ضمن الموانع التي ذكرهاُ ،
� Qأو نائبه� ,أو عدم �إذنه ,فكما قال� :إن الجمعة واجبة �إال على خم�سة :المر�أة,
والمري�ض ,والمملوك ,والم�سافر ,ومن كان على ر�أ�س فر�سخين ,كان ب�إمكانه �أن يقول:
َومنْ ال يح�ضره الإمام �أو نائبه الخا�ص �أو العام ,مع كون الم�س�ألة في ذلك الزمان عامة
البلوى؛ لعدم ب�سط يدهم ,Rومالحقة الظالمين لهم ,بحيث ي�ستبعد دعوته لإقامتها
بنف�سه ,كما ي�ستبعد �إمكان ن�صب نواب له لإقامتها في بلدان العا َلم الإ�سالمي وقراه في
ذلك الزمان ,فعندما وجدنا �أنه  Qكان يحثّ النا�س عليهاّ ,
ويح�ضهم على �إقامتها,
بل على ح�ضورها ,ويب ّين لهم ف�ضائلها وخ�صو�صياتها ,ودون �أن يذكر لهم ما يتعلق
بح�ضوره �أو �إذنه الخا�صَ ,علمنا �أن ح�ضوره �أو نوابه �أو �إذنه لي�س �شرط ًا.
نعم ,بقي �أن ن�شير �إلى م�س�ألتين هما :ا ّدعاء الم�شهور الإجماع على ا�شتراط
عي ظهورها فيه.
�إذنه  ,Qوكذلك وجود روايات ا ّد َ
�أو ًال :مناق�شة الإجماع

و�إليك نبذة من �أقوالهم؛ ليظهر لك ا�ضطراب �أقوالهم فيما �أجمعوا عليه ,عدا َمنْ
�أنك َر �شرطية الإذن والح�ضور ,و�أكتفي بهذا العر�ض ليت�ضح بطالن هذا اال ّدعاء ,وعدم
�إمكان البناء عليه:
قال ال�سيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ،ناق ًال عن الع ّالمة الح ّلي في قواعده:
الثاني :ال�سلطان العادل �أو من ي�أمره ...ا�شتراط هذا ال�شرط في وجوبها م�شهور بين
الأ�صحاب ,كما في المدارك ,والذخيرة ,ومح ّل ِوفاق كما في التذكرة ,ونهاية الإحكام,
والتحرير ,وكنز العرفان ,ومو�ضع من مجمع البرهان ,وك�شف اللثام ...,وفي المعتبر
ن�سبته �إلى علمائنا(((.
(((العاملي ,محمد جواد ,مفتاح الكرامة في �شرح قواعد الع َّالمة :ن�شر دار التراث ,بيروت ,لبنان ,ج� ,5ص.994
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وفاق عند �آخرين ,مع تزلزل في الر�أي
فالحظ كيف ع َّده م�شهور ًا عند بع�ض ,ومح ّل ٍ
�أحيان ًا كما في مجمع البرهان.
كما نقل عن الغنية الإجماع على �أن وجوبها يقف على ح�ضور الإمام العادل �أو َمنْ
ّ
وا�ستدل الإثنان على ر�أييهما
َن�صبه وجرى مجراه .وكذلك نقل عن القا�ضي ذات العبارة,
بالإجماع.
ولنا �أن نقول هنا� :إن الإمام العادل لو كان يراد منه المع�صوم ,لكان ينبغي عليهم
الت�صريح به؛ �إذ ال مانع لدى ه�ؤالء من الت�صريح ,وخ�صو�ص ًا �أن الخالف �إنما هو على
المراد من هذه العبارة.
وثاني ًا :لو تنزَّلنا واعتبرنا �أنه المع�صوم ,Qف�إن قولهم :وجرى مجراه� ,إنما هو
تو�سعة باتجاه النيابة العامة ,وهي للفقيه المجتهد العادل ,وعندها ال �أق ّل من وجوب
�إقامتها عليه ,وه�ؤالء  -وهلل الحمد  -موجودون في �سائر الأم�صار والحوا�ضر الإ�سالمية,
وال�س ّيما و�أنهم نوابه ,Qوتكليفهم بالن�سبة �إليها كتكليفه ,ف�إن النائب كالأ�صيل� ,أو
لي�س �إذا كان حا�ضر ًا متمكن ًا من �إقامتها كانت واجبة عليه ,فكذلك هي عليهم �أي�ض ًا.
ونقل عن الرو�ض والرو�ضةالإجماع على �أن ذلك �شرط مع ح�ضوره ,وفي المقا�صد
العل ّيةعلى �أن ذلك �شرط للوجوب العيني� ,أو مع ح�ضوره ,وفي المدارك �إن من ا ّدعى
الإجماع على ا�شتراط الإمام �أو نائبه ف�إنما �أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني� ,أو مع
الح�ضور ,ال مطلق ًا(((.
وقال المفيد في المقنعة :ففر�ضها (الجمعة)  -و َّفقك اهلل  -االجتماع� ,إال �أنه
ب�شريطة ح�ضور �إمام م�أمون على �صفات ,يتق ّدم الجماعة ويخطبهم خطبتين ,ي�سقط
بهما وباالجتماع ,عن المجتمعين ,من الأربع ركعات ركعتان ,و�إذا ح�ضر الإمام وجبت
الجمعة على �سائر المك َّلفين� ,إال َمنْ َع َذره اهلل تعالى منهم ,و�إن لم يح�ضر �إمام َ
�سقط
(((مفتاح الكرامة في �شرح قواعد الع َّالمة :ج� ,5ص.994
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فر�ض االجتماع ,و�إن ح�ضر �إمام يخ ّل �شرائطه ب�شريطة َمن يتق ّدم في�صلح به االجتماع,
فحكم ح�ضوره حكم عدم الإمام ,وال�شرائط التي تجب فيمن يجب معه االجتماع �أن يكون
حر ًا ،بالغ ًا ،طاهر ًا في والدته ،مج َّنب ًا من الأمرا�ض� ,إلى �أن قال :ف�إن كان كذلك واجتمع
إمام بهذه ال�صفات وجب عليه الإن�صات
معه �أربعة نفر وجب االجتماعَ ,ومنْ �ص َّلى خلف � ٍ
إمام بخالف
عند قراءته ،والقنوت في الأولى من الركعتين في فري�ضة ،ومن �صلى خلف � ٍ
ما و�صفناه ,رتَّب الفر�ض على الم�شروح فيما ق َّدمناه ،ويجب ح�ضور الجمعة مع َمنْ و�صفناه
من الأئمة فر�ض ًا ،وي�ستحب مع َمنْ خالفهم تق َّي ًة وندب ًا � -إلى �أن قال - :ف�إذا اجتمعت
هذه الثمانية ع�شر خ�صلة ,وجب االجتماع في ال�صالة يوم الجمعة على ما ذكرناه ,وكان
فر�ضها على الن�صف من فر�ض الظهر للحا�ضر في �سائر الأيام ،انتهى(((.
وقال في كتاب الإ�شراف فيما نقل :باب عدد ما يجب به االجتماع في �صالة الجمعة:
عدد ذلك ثماني ع�شرة خ�صلة :الحرية ,والبلوغ ,والتذكير ,و�سالمة العقل ,و�صحة
الج�سم وال�سالمة من العمى ,وح�ضور الم�صر ,وال�شهادة للنداء ,وتخلية ال�سرب ,ووجود
�أربعة نفر مما تقدم ذكره من هذه ال�صفات ,ووجود خام�س ي�ؤ ُّمهم ,له �صفات يخت�ص
بها على الإيجاب ,ظاهر الإيمان ,والطهارة في المولد من ال�سفاح ,وال�سالمة من ثالثة
�أدواء :البر�ص ,والجذام ,والمعرة بالحدود الم�شينة لمن �أقيمت عليه في الإ�سالم,
والمعرفة بفقه ال�صالة ,والإف�صاح بالخطبة والقر�آن ,و�إقامة فر�ض ال�صالة في وقتها
من غير تقديم وال ت�أخير عنه بحال ,والخطبة بما ي�صدق فيه من الكالم ،ف�إذا اجتمعت
هذه الثماني ع�شرة خ�صلة ,وجب االجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه ,وكان
فر�ضها على الن�صف من فر�ض الظهر في �سائر الأيام ،انتهى(((.
ي�صح ذكره في الإمام المع�صوم؛ لعل ّوه
وغني عن البيان �أن ما ذكره من ال�صفات ال ّ
ّ
(((المفيد ,محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بال�شيخ المفيد ,المقنعة :ط ,2م�ؤ�س�سة الن�شر التابعة لجماعة
المدر�سين بقم المقد�سة� ,إيران1410 ,هـ� ,ص ,162وما بعدها� ,إلى قوله� :أكثر من فر�سخين.
(((مفتاح الكرامة :ج� ,5ص.999-998
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عن ذلك ,وهو الإن�سان الكامل التا ّم ,وال في نائبه الخا�ص ,بل وال العام ,خ�صو�ص ًا ما
ذكره من �شرط الإيمان ,وطهارة المولد ,والمعرفة بفقه ال�صالة ,و ...مما يقطع معه
عدم �إرادة المع�صوم �أو نائبه الخا�ص �أو العام.
و�أ َّما ما ذكره في الإر�شاد في باب ذكر طرف من الدالئل على �إمامة القائم بالحق
محمد بن الح�سن :من الدالئل على ذلك ما يقت�ضيه العقل باال�ستدالل ال�صحيح من وجود
�إمام مع�صوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان ،ال�ستحالة خ ّلو
المك َّلفين من �سلطان يكونون بوجوده �أقرب �إلى ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ،وحاجة الك ّل
حام
من ذوي النق�صان �إلى م�ؤدِّب للجناة ,مق ِّوم للع�صاة � -إلى �أن قال - :مقيم للحدودٍ ,
عن بي�ضة الإ�سالم ,جامع للنا�س في الجمعات والأعياد ،انتهى ,فتراه كيف جعل الجمع
في الجمعات من من�صب الإمام وخوا�صه كالع�صمة والكمال والغنى عن رعاياه(((.
�أقول� :إنما يراد منه الدرجة الأعلى والحد الأكمل ,و�إال فالقيام بالمهام المذكورة
ال يقت�صر على ح�ضور الإمام ,بل يقوم بها الفقهاء العدول ,بل وبع�ضها يقوم به عدول
فجارهم عند اللزوم ,نعوذ باهلل من التح ّكم بفهم
الم�ؤمنين عند فقد الفقهاء ,بل وحتى َّ
العبارات ,واعتماد المنطلقات القبلية في ا�ستنباط الأحكام ,واالن�سياق وراء العقل
الجمعي الذي ُيبعد الفقيه عن االجتهاد.
و�إال ماذا يقول ذلك العالم الجليل في قول �أمير الم�ؤمنين :ال ب ّد للنا�س من �أمير ب ّر
�أو فاجر ,يعمل في �إمرته الم�ؤمن ,وي�ستمتع فيها الكافر ,ويبلغ اهلل فيها ال َأجل ,ويجمع
القوي حتى ي�ستريح
ال�سبل ,وي�ؤخذ به لل�ضعيف من ّ
به الفيء ,ويقاتل به العد ّو ,وت�أمن به ُ
به ب ّر وي�ستراح به من فاجر(((.
و�أ َّما ما ذكره �صاحب مفتاح الكرامة من تف�سيره لكالم ال�شيخ المفيد في كتابيه
(((مفتاح الكرامة :ج� ,5ص.999
الر�ضي من كالم �سيدنا �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب)� :شرح الأ�ستاذ الإمام
(((نهج البالغة (مجموع ما اختاره ال�شريف
ّ
محمد عبده ,ط ,1دار المعرفة للطباعة والن�شر ,بيروت ,لبنان1412 ,هـ ,ج ,1من كالم له في الخوارج يب ّين �أن الب ّد للنا�س من
�أمير� ,ص.91
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الإ�شراف ,والمقنعة ,من �أن عدم ذكره لعدالة الإمام في �شرط �إمام الجماعة ,فهو كعدم
ذكره ل�شرطية ال�سلطان العادل ,وبيان �أنه هو الإمام المع�صوم ,فهو لم يذكر الأول لعدم
ب�شكل
الخالف فيه ,وكذلك الثاني ف�أقول �إنه لم يذكر �أي�ض ًا العدالة في �شروط القا�ضي ٍ
�صريح ,و�إنما ا�شترط كون القا�ضي ورع ًا عن محارم اهلل ع َّز وج ّل ,زاهد ًا في الدنيا,
متوفر ًا على الأعمال ال�صالحات ,مجتنب ًا للذنوب وال�سيئات� ,شديد الحذر من الهوى,
حري�ص ًا على التقوى((( ,وع َّرف العدل في باب البينات بقوله :والعدل َمنْ كان معروف ًا
بالدين والورع عن محارم اهلل ع َّز وج ّل((( ,فقد م َّيز بين �إحراز العدالة في النا�س ,والتي
يكتفى فيها بح�سن الظاهر ,وبين �إحرازها من ِقبل الإن�سان في نف�سه ,والذي الب ّد منه
لقبوله بمن�صب الق�ضاء مع اجتماع ال�شروط الأخرى ,فالعدل َمنْ كان يعلم من نف�سه
الورع عن محارم اهلل ع َّز وج ّل ,والزهد في الدنيا ,والتوفر على الأعمال ال�صالحات,
واجتناب الذنوب وال�سيئات ,و�شدة الحذر من الهوى ,والورع عن المحارم.
بينما نجده قد ا�شترط { لإمامة الجمعة �أن يكون الإمام م�سلم ًا م�ؤمن ًا ,معتقد ًا
للحقّ ب�أ�سره في دينه ,م�ص ّلي ًا للفر�ض في �ساعته ,ف�إذا كان كذلك ,واجتمع معه �أربعة
نفر ,وجب االجتماع ,مما يظهر معه �أن هنالك تفاوت ًا في تعريف العدالة عنده بح�سب
التكليف والوظيفة� ,أو الجهة التي يلزمها �إحرازها ,وما ذكره في باب �صالة الجماعة هو
الموافق للروايات ,ومن المعلوم �أن الفقهاء قبل ال�شيخ الطو�سي �إنما كان فقههم يعتمد
تن�ص في �شروط �إمام الجمعة والجماعة �إال على
على الم�أثور ,وحيث �إن الروايات لم ّ
�صحة العقيدة كاملة ,وعدم المجاهرة بالف�سق ,والمحافظة على ال�صلوات ,فقد �أخذه
ون�ص عليه في �شروط �إمام الجمعة والجماعة كما هو مذكور في متون الروايات ,فراجع
ّ
ما رواه �صاحب الو�سائل من الروايات الدا ّلة على ا�شتراط كون �إمام الجماعة م�ؤمن ًا
موالي ًا للأئمة ,وعدم جواز االقتداء بالمخالف في االعتقادات ال�صحيحة الأ�صولية �إال
(((المقنعة� :ص ,721كتاب الق�ضاء وال�شهادات والق�صا�ص والديات.
(((المقنعة� :ص ,725كتاب الق�ضاء وال�شهادات والق�صا�ص والديات ,باب البينات.
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لتق ّية((( ,وما رواه في باب عدم جواز االقتداء بالفا�سق ,ف�إن فعل وجب �أن يقر�أ لنف�سه,
وجواز االقتداء بمن واظب على ال�صلوات وال يظهر منه الف�سق(((.
فالمفيد لم ُيعر�ض عن ا�شتراط العدالة كما ن�سبه �إليه �صاحب مفتاح الكرامة ,و�إنما
ي�صح �أن نعتبر �أنه قد �أعر�ض عن ذكرها,
ذكرها بما يع ّبر عنها من متون الروايات ,فال ّ
وكذلك عندما �أعر�ض عن ذكر ا�شتراط ح�ضور ال�سلطان العادل �أي الإمام المع�صوم �أو
نائبه في �صالة الجمعة ,ف�إنه لم يعر�ض عنه بنا ًء على �أنه من المت�سالم عليه� ,إنما لأنه
كان يرى وجوبها في ع�صر الغيبة ,و�أن الح�ضور والنيابة لي�سا من �شروطها ,و�أنه يكفي
في الإمام ال�شروط المعتبرة في متون الروايات ,فما ذهب �إليه �صاحب مفتاح الكرامة
وغيره ,تح ّكم في تف�سير الكالم ,وهو نو ٌع من الخ�ضوع لت�أثير المتبنيات القبلية والأحكام
الم�سبقة التي ي�سعى الباحث �أحيان ًا �إلى ج ّر الن�صو�ص �إليها ,وهذا من الأ�سباب الرئي�سة
ِلما يرد �أحيان ًا من مخالفات لظواهر الن�صو�ص في فقه المذاهب الإ�سالمية.
وكذلك قال ال�صدوق في المقنع :و�إن �صليت الظهر مع �إمام بخطبة �صليت ركعتين,
و�إن �صليت بغير خطبة �صليتها �أربع ًا ،وقد فر�ض اهلل �سبحانه من الجمعة �إلى الجمعة
خم�س ًا وثالثين �صالة ،واحدة فر�ضها اهلل تعالى في جماعة وهي الجمعة ،وو�ضعها
عن ت�سعة :عن ال�صغير ,والكبير ,والمجنون ,والم�سافر ,والعبد ,والمر�أة ,والمري�ض,
والأعمى ,ومن كان على ر�أ�س فر�سخينَ ,ومنْ �ص َّالها َوحده فلي�ص ِّلها �أربع ًا ك�صالة
الظهر في �سائر الأيام(((.
وقال في كتاب الأمالي  -في و�صف دين الإمامية  :-والجماعة يوم الجمعة فري�ضة,
وفي �سائر الأيام ُ�س َّنة ،ف َمنْ َت َركها رغبة عنها وعن جماعة الم�سلمين ,من غير ِع َّلة فال
�صالة له ,وو�ضعت الجمعة عن ت�سعة.(((...
(((راجع :و�سائل ال�شيعة :مج� ,3ص ,232الأحاديث .11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,1
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3الباب الحادي ع�شر من �أبواب �صالة الجماعة ,الأحاديث ,5 ,3 ,1 :وغيرها من الروايات.
(((نق ًال عن مفتاح الكرامة :ج� ,5ص.1001
(((القمي� ,أبو جعفر محمد بن علي بن الح�سين ابن بابويه القمي المعروف بال�صدوق ,الأمالي :ط ,5م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات,
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وبه �أي�ض ًا قال ال�شيخ الطو�سي في التهذيب ,ف�إنه بعد ذكر ما رواه الكليني عن زرارة
عن الإمام الباقر� :إ َّنما َف َر َ�ض اهلل ع َّز وج َّل على النا�سَ ...و َو َ�ضعها عنْ ِت�سع ٍةَ ...:ومنْ كانَ
ر�سخين((( ,ع َّلق على ذلك قائ ًال :وه�ؤالء الذين و�ضع اهلل عنهم الجمعة متى
على ر�أ�س َف َ
ح�ضروها لزمهم الدخول فيها و�أن ي�ص ّلوها كغيرهم ,ويلزمهم ا�ستماع الخطبة وال�صالة
ركعتين((( ,فلو لم تكن واجبة عين ًا النتفاء عندهم ِل َم قال :لزمهم الدخول فيها.
وقال �أبو ال�صالح الحلبي في كتابه الكافي :ال تنعقد الجمعة �إال ب�إمام الم ّلة� ،أو
من�صوب ِمن ِقبله� ،أو بمن يتكامل له �صفات �إمام الجماعة عند تع ّذر الأمرين(((.
وقال �أي�ض ًا في باب الجماعة من كتابه الكافي :و�أ ْولى النا�س بها �إمام الم ّلة �أو َمنْ
ين�صبه ،ف�إن َّ
تعذر الأمران لم تنعقد �إال ب�إمام عادل ,طاهر الوالدة� ,سليم من الجنون
والجذام والبر�ص(((.
ثم قال في �صالة الجمعة :ف�إذا تكاملت هذه ال�شروط انعقدت جمعة ,وانتقل فر�ض
الظهر من �أربع ركعات �إلى ركعتين بعد الخطبة ,وتع َّين فر�ض الح�ضور على كل رجل,
بالغ ,ح ّر� ,سليم ,مخلى ال�سرب ,حا�ضر ,بينه وبينها فر�سخان فما دونهما ،وي�سقط
فر�ضها عن َمنْ َع َداه ،ف�إن ح�ضرها تع َّين عليه فر�ض الدخول فيها جمعة(((.
وقال القا�ضي �أبو الفتح الكراجكي في تهذيب الم�ستر�شدين بعد �أن ذكر جملة من
�أحكام الجمعة ,و�أنّ العدد المعتبر فيها خم�سة ,ما هذا لفظه :و�إذا ح�ضرت العدة التي
ي�صح �أن ينعقد بح�ضورها الجماعة يوم الجمعة ,وكان �إمامهم مر�ض َّي ًا متم ِّكن ًا من �إقامة
ّ
ال�صالة في وقتها ,و�إبراز الخطبة على وجهها ,وكانوا حا�ضرين �آمنين ,ذكور ًا بالغين,
بيروت ,لبنان1410 ,هـ1990 ,م� ,ص.513
(((و�سائل ال�شيعة :مج� ,3أبواب �صالة الجمعة و�آدابها ,باب وجوبها على كل مك َّلف� ,ص ,5حديث.1
(((الطو�سي� ,أبو جعفر محمد بن الح�سن بن علي �شيخ الطائفة ,تهذيب الأحكام :حققه وع َّلق عليه :ال�سيد ح�سن المو�سوي
الخر�سان ,ط ,4دار الكتب الإ�سالمية ,طهران� ,إيران�1365 ,ش ,ج� ,3ص.21
(((الحلبي� ,أبو ال�صالح ,الكافي في الفقه :تحقيق :ر�ضا �أ�ستادي ,ن�شر مكتبة الإمام �أمير الم�ؤمنين علي العامة� ,أ�صفهان� ,إيران,
�ص.151-150
(((الكافي في الفقه� :ص.143
(((الكافي في الفقه� :ص.151
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أ�صحاء ,وجبت عليهم فري�ضة الجمعة ,وكان على الإمام �أن يخطب بهم
كاملي العقلَّ � ,
خطبتين ,وي�صلي بهم بعدهما ركعتين(((.
وهذه �أي�ض ًا من العبارات الظاهرة في عدم ا�شتراط ح�ضور الإمام المع�صوم �أو نائبه
في الوجوب العيني.
وقال ال�شيخ الطو�سي في المب�سوط ,بعد �أن ذكر ابتداء ا�شتراطها بال�سلطان العادل
�أو من ي�أمره :وال ب�أ�س �أن يجمع الم�ؤمنون في زمان التقية بحيث ال �ضرر عليهم في�ص ّلون
جمعة بخطبتين ,ف�إن لم يتمكنوا من الخطبة �ص ّلوا جماعة ظهر ًا �أربع ركعات(((.
وهذه العبارة من ال�شيخ في المب�سوط ال �أق ّل من ظهورها في م�شروعية �إقامتها في
ع�صر الغيبة ,دون وجود �إذن خا�ص �أو عام من الإمام ,ومجرد نفي الب�أ�س عنها ,يعني
نفي ا�شتراط ح�ضور الإمام �أو �إذنه فيها ,ال�س َّيما و�أنه كان معتمد ًا في َنفيه على ما رواه
من �أخبار �صحاح خالية عن هذا اال�شتراط ,وهذا ما �ص َّرح به في كتابه الخالف ,حيث
قال :ف�إن قيل� :ألي�س قد رويتم فيما م�ضى وفي كتبكم �أنه يجوز لأهل القرايا وال�سواد
والم�ؤمنين �إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم �أن ي�صلوا الجمعة؟ ,قلنا :ذلك م�أذون فيه
مرغوب فيه ،فجرى ذلك مجرى �أن ين�صب الإمام َمنْ ي�ص ّلي بهم(((.
ف�إن ال�شيخ قد اعتبر ما ورد في الروايات من حثّ الأئمة على �صالة الجمعة ,و�أمرهم
إذن عام من الإمام ب�إقامتها ,وهو م�سلك ت�صالحي
ب�إقامتها في القرى وال�سواد ,بمثابة � ٍ
مع القائلين با�شتراط النيابة �أو الإذن ,وهو ي�ؤدي �إلى ذات النتيجة من وجوب �إقامتها
في ع�صر الغيبة ,كما هو ظاهر الروايات ,والعتبار ذلك �إذن ًا منهم  Rيكون بدي ًال
عن ا�شتراط ح�ضورهم �أو نائبهم.
(((نق ًال عن مفتاح الكرامة :ج� ,5ص.1001-1000
َّ
(((الطو�سي� ,أبو جعفر محمد بن الح�سن بن علي �شيخ الطائفة ,المب�سوط في فقه الإمامية� :صححه وعلق عليه :ال�سيد محمد تقي
الك�شفي ,المكتبة الر�ضوية لإحياء الآثار الجعفرية ,ج� ,1ص.151
(((الطو�سي� ,أبو جعفر محمد بن الح�سن بن علي �شيخ الطائفة ,الخالف :م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين
بقم الم�شرفة� ,إيران1407 ,هـ ,ج� ,1ص.626

53

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

ويجب �أن نف ّرق بين ا�شتراط الإذن فيها ,وبين �أن تكون م�ستح َّبة بمعنى ا�ستحباب
ف�سروا الوجوب التخييري� ,أو الذهاب �إلى التخيير المطلق,
اختيارها على الظهر ,كما َّ
بنوعيه؛ لمخالفته لظواهر الآيات والروايات ,ولعدم وجود
وال�صحيح نفي التخيير َ
مخ�ص�ص للوجوب العيني في ع�صر الغيبة� ,أو دليل ي�صلح لتحويله �إلى الوجوب التخييري,
بعد �إجماعهم على الوجوب العيني عند ح�ضور المع�صوم ,ومن المعلوم �أن هذا الح�ضور
ب�سط الي ّد و�سلطنته ,و�إال لماذا لم يت�صدى لها الأئمة
منه �أو نائبه �أو �إذنه ,هو مقت�ضى ْ
طيلة حياتهم �إال في خالفة �أمير الم�ؤمنين ,و�إنّ ما ا َّدعوه من �إجماع على اال�شتراط ,كان
ا�شتباه ًا منهم ق َّد�س اهلل �أ�سرارهم ,ونوع ًا من العقل الجمعي ,و�إال كيف ي�ستقيم ا ّدعاء
الإجماع بعد وجود المخالفين الذين يعت ّد بهم بين المتقدمين والمت�أخرين ,كال�شيخ
المفيد ,والطو�سي ,و�أبو ال�صالح الحلبي ,وال�صدوق ,والكراجكي ,وال�شيخ عماد الدين
وال�شهيدين ,وغيرهم.
الطبر�سي,
َ
وقد ظهر م َّما تق َّدم الإ�شكال في ا�شتراط �إقامتها بح�ضور الفقيه الجامع لل�شرائط,
ف�إنه ال يوجد فيما ذكر من الآيات والروايات المتعلقة ب�صالة الجمعة ما ّ
يدل عليه �ألبتة,
�إال �إذا �أردنا �أن نلج�أ �إلى التح ّكم في تف�سير الأد ّلة وبيان الكالم ,كما ظهر �أن الوجوب
التخييري ال ذكر له وال �أثر ّ
يدل عليه في الآيات والروايات ,ولم يقم عليه �إجماع ,فتبقى
بعد ذلك عهدته على م َّدعيه.
هذا ف�ض ًال عن �أ�صل المناق�شة في �أ�صل �إمكان تح�صيل الإجماع مع كثرة الخالف في
نقل كلمات المتقدمين ,وكذلك مع عدم �إمكان �إح�صاء كل الكلمات والآراء من الناحية
الواقعية ,ف�ض ًال عن احتمال كونه مدركي ًا؛ لوجود روايات في المقام ,ا�ستند بع�ضهم
�إليها وزعم �أنها ّ
تدل على اال�شتراط ,وهو ما �سنناق�شه في الفقرة الآتية.
ثاني ًا :الروايات المدَّ عى داللتها على ا�شتراط الح�ضور �أو الإذن

قال �صاحب مفتاح الكرامة :ومن الأخبار الدا َّلة على اال�شتراط؛ الخبر النبوي
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الم�شهور المنجبر بالعمل ,وهو قوله� :أربع للوالة :الفيء ,والحدود ,وال�صدقات ,والجمعة,
وفي �آخر� :إن الجمعة والحكومة لإمام الم�سلمين(((.
و�أ َّما قوله :النبوي الم�شهور المنجبر بالعمل ,فهو اعتراف منه ب�ضعفه ,ودعوى
االنجبار بالعمل عهدتها على م َّدعيها ,ولو كان المق�صود من الوالة الأئمة المع�صومون,
فهذا يعني �أنه ال تقام الحدود �إال ِمنْ ِقبلهم ,وهذا خالف ما رويناه من حال �أمير
الم�ؤمنين علي في زمن الخلفاء من ت�صحيحه لأحكامهم التي كانت تت�ضمن حدود ًا,
كما ي�شهد على عدم العمل به ما ذهب �إليه م�شهور فقهائنا من �إقامتها في ع�صر الغيبة
ِمن ِق َبلهم ,وكذلك قولهم بوجوب الزكاة و�إنفاقها على م�ستحقيها في ع�صر الغيبة ِمن
ِقبل ُمخرجيها ,وعدم لزوم الرجوع بها �إلى النائب العام للإمام في زمن الغيبة.
ثم �إذا ا�ستثنينا هذه الأربعة وخ�ص�صناها بالإمام المع�صوم في زمن ح�ضوره ,مع
�أنه لم يكن مب�سوط اليد ,ومالحظة ع�صر الغيبة �أي�ض ًا ,فكيف يكون العمل بالزكوات,
والفيء ,والحدود ,في تلك الفترة ,وهل �إهمال هذا �إال هدم للدين في هذه المدة
المديدة ,ولماذا �إذن كل تلك الأحكام �إذا لم يكن بالإمكان تطبيقها �إال في ع�شرات من
ال�سنين من عمر الإ�سالم على �أح�سن الأحوال؟!.
وكذلك حال الرواية الأخرى التي جمعت بين الجمعة والحكومة ,وذكرت �أنهما لإمام
الم�سلمين ,ف�إنه من الطبيعي في حال وجود �إمام مب�سوط اليد �أن يكون ذلك له ومن
مخت�صاته ,وهذا م َّما ال �إ�شكال فيه ,ولكننا �إنما نتكلم عن ع�صر الغيبة ,وكذلك عن
ع�صر عدم ب�سط يده ولو كان حا�ضر ًا ,هذا مع ّ
غ�ض النظر عن �سند تلك الرواية.
واحتجوا بموثقة �سماعة ,التي رويت بذات ال�سند على نحوين:
ّ
�أ -محمد بن يعقوب ,عن محمد بن يحيى ،عن محمد بن الح�سين ،عن عثمان بن
عي�سى ,عن �سماعة قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل عن ال�صالة يوم الجمعة ،فقال:
(((مفتاح الكرامة :ج� ,5ص.1018-1017
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�أ َّما مع الإمام فركعتان ،و�أ َّما َمنْ ُي�ص ِّلي وحده فهي �أربع ركعات بمنزلة الظهر,
يعني �إذا كان �إما ٌم يخطب ،ف�إن لم يكن الإمام يخطب فهي �أربع ركعات و�إن �ص ّلوا
جماعة ,ورواه ال�شيخ ب�إ�سناده عن محمد بن يعقوب مثله(((.
ب -وعن محمد بن يحيى ،عن محمد بن الح�سين ،عن عثمان بن عي�سى ،عن �سماعة
قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل عن ال�صالة يوم الجمعة ،فقال� :أ َّما مع الإمام فركعتان،
و�أ َّما لمن �ص َّلى وحده فهي �أرب ُع ركعات و�إنْ �ص ّلوا جماعة(((.
ومن المعلوم �أنهم ال يقبلون العمل برواية فيها مثل هذا الخلل في المتن في ا�ستنباط
حكم �شرعي في �أق ّل الم�سائل �ش�أن ًا ,ف�ض ًال عن �أن بع�ضهم ال يعمل �إال بالخبر ال�صحيح
الذي يرويه العدل الإمامي عن العدل الإمامي ,فما بالهم لم يلتفتوا �إلى كل ذلك هنا.
َ
لخلفائك
المقام
اللهم �إنَّ هذا
ال�سجاد ,يقول فيهَّ :
َ
احتج بدعاء للإمام َّ
كما �أن بع�ضهم َّ
أنت
َهم بهاَ ,ق ِد ا ْب َتزُّوها ,و� َ
و�أ�صفيا ِئ َك وموا�ض َع �أُ َم َنا ِئ َك في الدرجة الرفيع ِة التي ْاخت ََ�ص ْ�صت ْ
ال ُم َقدِّ ُر َ
لذلك((( ,ومن الوا�ضح �أن المقام المذكور هو الوالية على الأمة ,و�أين هذا الحديث
من �صالة الجمعة التي هي في زمن ح�ضورهم لي�ست �إال فرع ًا �صغير ًا من فروع واليتهم.
احتج بع�ضهم بما ورد في العلل :ف�إن قال :فلم �صارت �صالة الجمعة �إذا كانت مع
كما َّ
لعلل �شتَّى ,منها� :إن النا�س
الإمام ركعتين ,و�إذا كانت بغير �أمام ركعتين وركعتين ,قيلٍ :
أحب اهلل �أن يخفف عنهم لمو�ضع التعب الذي �صاروا
يتخطون �إلى الجمعة من بعد ،ف� َّ
�إليه ,ومنها� :إن الإمام يحب�سهم للخطبة وهم منتظرون لل�صالة ،ومن انتظر ال�صالة
فهو في ال�صالة في حكم التمام ,ومنها� :إن ال�صالة مع الإمام � ّأتم و�أكمل ،ل ِعلمه وفقهه
وف�ضله وعدله ,ومنها� :إن الجمعة عيد ,و�صالة العيد ركعتين(((.
(((و�سائل ال�شيعة :مج ,3باب عدم ا�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور ال�سلطان العادل� ,ص ,11الحديث.3
(((الم�صدر نف�سه :مج ,3باب كيفية �صالة الجمعة وجملة من �أحكامها� ,ص ,13الحديث.8
(((الطو�سي� ,أبو جعفر محمد بن الح�سن ,م�صباح المتهجد :ط ,2م�ؤ�س�سة الأعملي للمطبوعات ,بيروت ,لبنان1425 ,هـ2004 ,م,
�ص ,267الدعاء بعد �صالة الجمعة والعيدين.
(((القمي� ,أبو جعفر محمد بن علي بن الح�سين ابن بابويه القمي المعروف بال�صدوق ,علل ال�شرائع :ط ,1م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات ,بيروت ,لبنان1408 ,هـ1988 ,م ,ج� ,1ص.308-307
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ويكفي في بيان عدم حجية هذا الكالم على ما �أرادوه ,تعليله ب�أن ال�صالة مع الإمام
� ّأتم و�أكمل ل ِعلمه وفقهه وف�ضله وعدله ,فلو كان المراد من الإمام خ�صو�ص الإمام
المع�صوم ,لكان عليه �أن يقول :لإمامته� ,أو لع�صمته ,ف�إنها تكفي عن كل تلك ال�صفات
الم�شتركة بينه وبين غيره ,والم�شككة في مراتبها.
ولأن ما ذكره من التعليل لتخفيف ركعتين في �صالة الجمعة ,حيث ع َّلل ذلك �أن
الإمام يحب�سهم للخطبة وهم منتظرون لل�صالة ،ومن انتظر ال�صالة فهو في ال�صالة
في حكم التمام ,ال ّ
يدل على ما يريد ,لأنه يح�صل خلف كل �إمام ,وكذلك �إن ال�صالة
مع الإمام � ّأتم و�أكمل ،ف�إنها كانت كذلك لما ذكره من �صفات الإمام (�إمام الجماعة),
�أ َّما قوله �إن الجمعة عيد ,و�صالة العيد ركعتان ,فهو قيا�س �سمج من المحال �أن يكون قد
�صدر عن المع�صوم ,ف�إننا نجزم �أن متن هذه الرواية ي�شعر ب�ضعفها؛ ِلما تق َّدم ,ولأنه
يمكننا �أن نقول بنا ًء على مقاي�سة �صالة الجمعة ب�صالة العيد من حيث عدد الركعات,
ركعتي العيد من عدد الركوعات؟!.
ركعتي الجمعة ما في
لماذا ال يكون في
ّ
ّ
وخال�صة القول� :إذا كانت �أحكام اهلل تعالى �ست�صاب بمثل هذه الت�أويالت الغريبة,
والخ�ضوع للأحكام الم�سبقة ,ف�إن هذا يعطي بيان ًا لبعد ال�شقة بين الأحكام الواقعية
التي �ش َّرعها اهلل تعالى ,وبين ما ُز ِّو َق ب�أخطاء الب�شر وتح ّكمهم بعملية اال�ستنباط التي
عيب على غيرنا �إف�ساده لها باال�ستح�سان ,واال�ست�صالح ,والأقي�سة الم�ستنبطة
طالما ُن ُ
العلة ,وما �شابه من الظنون.
نعم ,بقيت عدة روايات تذكر �أن الأئمة كانوا �إذا ا�ضط ّروا لل�صالة خلف �إمام ال
يقتدى به ,كانوا يقدِّ مون ُظهرهم على الجمعة� ,أو ينوون الجمع َة ظهر ًا ,ويت ّموها بركعتين
�أخريين مت�صلتين بها لتكون ظهر ًا ,ولكن هذه الم�س�ألة خارجة عن مح ّل بحثنا؛ لأننا �إنما
ي�صح االقتداء به ,حيث ذهب
نبحث عن حكم �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة خلف �إمام ّ
ال�شهيدان �إلى وجوبها عين ًا على المك َّلفين ,مع المحافظة على ال�شروط المعتبرة في
�إمام الجماعة ,والتي منها العدالة ,م�ضاف ًا �إليها القدرة على الخطبتين ,وتو ّفر الأمان
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لذلك ,وقد �ص َّرح بذلك ال�شهيد الأول في الذكرى ,حيث قال :ال�شرط الأول :ال�سلطان
العادل ،وهو الإمام �أو نائبه� ,إجماع ًا ِم َّناِ ،لما م َّر ،ولأن النبي كان يع ِّين لإمامة الجمعة,
وي�شترط في النائب �أمور ت�سعة ...التا�سع� :إذن الإمام له  -كما كان النبي ي�أذن لأئمة
الجمعات و�أمير الم�ؤمنين بعده  -وعليه �إطباق الإمامية ,هذا مع ح�ضور الإمام ,و�أ َّما
أ�صحهما  -وبه قال معظم الأ�صحاب
مع غيبته  -كهذا الزمان  -ففي انعقادها قوالنَّ � ،
 الجواز �إذا �أمكن االجتماع والخطبتان ,ويع َّلل ب�أمرين� :أحدهما� :إن الإذن حا�صل منالأئمة الما�ضين ,فهو كالإذن من �إمام الوقت ،واليه �أ�شار ال�شيخ في الخالف ,وي�ؤ ِّيده
�صحيح زرارة قال :ح َّثنا �أبو عبد اهلل على �صالة الجمعة حتى ظننت �أنه يريد �أن ن�أتيه،
فقلت :نغدو عليك ،فقال :ال� ،إنما عنيت عندكم ,ولأن الفقهاء حال الغيبة يبا�شرون ما
هو �أعظم من ذلك بالإذن  -كالحكم والإفتاء  -فهذا �أولى ,والتعليل الثاني� :إن الإذن
�إ َّنما يعتبر مع �إمكانه� ،أ َّما مع عدمه في�سقط اعتباره ،ويبقى عموم القر�آن والأخبار خالي ًا
عن المعار�ض ,وقد روى عمر بن يزيد  -في ال�صحيح  -عن ال�صادق� :إذا كانوا �سبع ًة
يوم الجمعة فلي�ص ّلوا في جماعة ,وفي ال�صحيح عن من�صور ,عن ال�صادق :يجمع القوم
يوم الجمعة �إذا كانوا خم�سة فما زاد ،والجمعة واجبة على كل �أحد ،ال يعذر النا�س فيها
�إال خم�سة :المر�أة ،والمملوك ،والم�سافر ،والمري�ض ،وال�صبي ,وفي الموثق عن زرارة,
عن عبد الملك ,عن الباقر ،قال :قال :مثلك يهلك ولم ِّ
ي�صل فري�ضة فر�ضها اهلل ,قال:
قلت :كيف �أ�صنع؟ ,قال� :ص ّلوا جماعة ,يعني� :صالة الجمعة ،في �أخبار كثيرة مطلقة,
والتعليالن ح�سنان ،واالعتماد على الثاني(((.
بينما َ
مال في اللمعة والدرو�س �إلى ا�شتراط �إقامتها بالفقيه؛ لنيابته العامة ,وقال في
اللمعة الدم�شقية :وال تنعقد �إال بالإمام �أو نائبه ,ولو كان فقيه ًا ,مع �إمكان االجتماع في
الغيبة ,وذلك للنيابة العامة للفقيه الجامع ل�شرائط الفتوى.
(((العاملي ,محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني المعروف بال�شهيد الأول ,ذكرى ال�شيعة في �أحكام ال�شريعة :تحقيق:
م�ؤ�س�سة �آل البيت  Rلإحياء التراث ,ط ,1قم� ,إيران1419 ,هـ ,ج� ,4ص.105-100
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وقال مثله في الدرو�س �أي�ض ًا.
وذهب ال�شهيد الثاني في الرو�ضة �إلى وجوبها في زمن الغيبة :و�أ َّما في حال الغيبة
 كهذا الزمان  -فقد اختلف الأ�صحاب في وجوب الجمعة وتحريمها :فالم�صنفهنا �أوجبها مع كون الإمام فقيه ًا؛ لتحقق ال�شرط ,وهو �إذن الإمام الذي هو �شرط في
حينئذ و�إن لم
الجملة �إجماع ًا ,وبهذا القول �ص َّرح في الدرو�س �أي�ض ًا ,وربما قيل بوجوبها ٍ
يجمعها فقيه ،عم ًال ب�إطالق الأدلة ,وا�شتراط الإمام� ،أو ن�صبه� ,إن �سلم ,فهو مخت�ص
بحالة الح�ضور� ،أو ب�إمكانه ،فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب وال�سنة خالي ًا
عن المعار�ض ،وهو ظاهر الأكثر ,ومنهم الم�ص ِّنف في البيان ،ف�إنهم يكتفون ب�إمكان
االجتماع مع باقي ال�شرائط(((.
ولوال دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة(((.
�أقول :وقد ب َّينا عدم �صحة دعوى الإجماع.
وقال في ر�سالة في وجوب �صالة الجمعة :اتفق علماء الإ�سالم في جميع الأع�صار
و�سائر الأم�صار والأقطار على وجوب �صالة الجمعة على الأعيان في الجملة ,و�إ َّنما
اختلفوا في بع�ض �شروطها ,و�سي�أتي تحقيق الكالم في مو�ضع الخالف �إن �شاء اهلل
وال�س َّنة
تعالى ,ومع ذلك فالحثّ على فعلها والأمر به ب�ضروب الت�أكيد في الكتاب ُ
ال يوجد مثله في فري�ضة �ألبتة ,و�سنورد عليك جملة منه ,ثم �إن الأ�صحاب اتفقوا
على وجوبها عين ًا مع ح�ضور الإمام �أو نائبه الخا�ص ,و�إ َّنما اختلفوا فيه في حال
الغيبة وعدم وجود الم�أذون له فيها على الخ�صو�ص ,فذهب الأكثر حتى كاد �أن
يكون �إجماع ًا� ,أو هو �إجماع على قاعدتهم الم�شهورة من �أن المخالف �إذا كان معلوم
ال َن�سب ال يقدح فيه� ,إلى وجوبها �أي�ض ًا مع اجتماع باقي ال�شرائط غير �إذن الإمام,
(((العاملي ,محمد بن جمال الدين مكي المعروف بال�شهيد الثاني ,الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية :ت�صحيح وتعليق
ال�سيد محمد كالنتر ,م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ,بيروت ,لبنان ,ج� ,1ص.299
(((الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية :ج� ,1ص.301
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�صرح بعدم اعتبار �شرط الإمام �أو من
وهم بين ٍ
مطلق للوجوب كما ذكرناه ,وبين ُم ِّ
ن�صبه خ�صو�ص ًا ,وربما ذهب بع�ضهم �إلى ا�شتراطها حينئذٍ بح�ضور الفقيه الذي
ي�صح ,وذهب قوم �إلى عدم �شرعيتها �أ�ص ًال
هو نائب الإمام على العموم ,و�إال لم ّ
حال الغيبة مطلق ًا ,والذي نعتمده من هذه الأقوال ونختاره وندين اهلل تعالى به هو
المذهب الأول(((.
وبعد ما ّتم عر�ض الأد ّلة من الآيات والروايات ,والمناق�شة في الإجماع ,ف�إنه يمكن
الإ�شارة �إلى الأقوال في الم�س�ألة ومناق�شتها:
 .1القول بالوجوب العيني

وهو الأوفق بظواهر الأد ّلة وب�إطالق الوجوب في الآية المباركة ,والأ�صل في الوجوب
�أن يكون عيني ًا تعييني ًا.
لذا ف�إن العدول عنه بحاجة �إلى دليل ,بل حتى مع القول بعدم وجود �إطالق في الآية
المباركة ,وكون ال�صالة المق�صودة هي خ�صو�ص ال�صالة ال�صحيحة التا ّمة الأجزاء
وال�شرائط ,بنا ًء على �أن �أ�سماء العبادات مو�ضوعة لخ�صو�ص ال�صحيح �أو من جهة تع ّلق
الأمر بال�سعي ,لإن الأمر به ال يتع ّلق �إال لما يكون �صحيح ًا تا ّم ال�شرائط ,لذا ف�إننا نبقى
بحاجة �إلى دليل على اعتبار هذا ال�شرط.
والب ّد هنا من الإ�شارة �إلى �أنه �إذا قلنا بعدم ا�شتراط ح�ضور المع�صوم �أو نائبه الخا�ص
�أو العام ,وهو ما نلتزم به بح�سب الأد ّلة ,فالأمر كما ذكرنا من الوجوب العيني.
�أ َّما �إذا ا�ستفيد من بع�ض الروايات وجود �إذن عام من المع�صوم لإقامتها في ع�صر
الغيبة ,فالأمر كذلك �أي�ض ًا كما ذكرناه من الوجوب العيني ,وهي الروايات المتع ّلقة
بح ِّثه لزرارة ,وكذلك �أي�ض ًا خبر عبد الملك ,والروايات المتعلقة ب�إقامتها في القرى �إذا
ت�صح �إمامته ,وكان قادر ًا على الخطبتين.
كان هناك َمنْ ّ
(((ر�سائل ال�شهيد الثاني� :ص ,51ر�سالة في وجوب �صالة الجمعة.
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و�أ َّما �إذا ا�ستفيد �أن ا�شتراط ح�ضور الإمام �أو نائبه ,ي�شمل نائبه العام �أي�ض ًا ,ف�إنه
مبني على �صحة هذا اال�شتراط و�شموله ,ونتيجته وجوب ال�سعي على الفقيه الجامع
ّ
ُثني ,وبالتالي فوجوب
لل�شرائط ,ف�إن فعل ,وجب ال�سعي على �سائر المك َّلفين عدا َمنْ ا�ست َ
اال�شتراط بحاجة �إلى دليل ,وال�شمول كذلك ,وقد ب َّينا �أنه ال يوجد دليل على ذلك.
 .2القول بالوجوب التخييري

وله عدة �أق�سام:
�أ -التخيير المطلق للإمام وللمك َّلفين ,وال يوجد دليل ّ
يدل عليه �سوى ما ا َّدعاه بع�ض
من الإجماع ,وقد عرفت الحال فيه.
فردي التخيير ,وال دليل عليه �إال
ب -التخيير مع ا�ستحباب اختيار فرد الجمعة من ّ
ما ا َّدعوه من الإجماع ,وكذلك قد عرفت الحال فيه.
ت�صح �إمامته �صالة
ج -التخيير للإمام ,والوجوب العيني على المك َّلفين لو اختار من ّ
الجمعة ,وهذا �أي�ض ًا ك�سابق َيه عهدته على م َّدعيه ,لم ّ
يدل عليه دليل ,وال قام
عليه �إجماع.
 .3ا�ستحباب الجمعة

فردي التخيير:
ف�سروه بعدما �أطلقه قوم ب�أنه ا�ستحباب اختيار الجمعة من ّ
وقد َّ
الظهر �أو الجمعة ,فيرجع �إلى �سابقه
 .4عدم الم�شروعية في ع�صر الغيبة

وهذا هو �أرد�أ الأقوال ,وقد ا�ستد ّلوا له با�شتراط وجوب الجمعة بح�ضور الإمام
المع�صوم �أو نائبه الخا�ص ,وهو غير ممكن في ع�صر الغيبة ,وب�أن مقت�ضى االحتياط عند
ّ
ال�شك في م�شروعيتها؛ بناء على اال�شتراط وعلى دوران الأمر بينها وبين الظهر ,اختيار
مبني على ثبوت اال�شتراط ,وقد
الظهر ,وعدم االجتزاء بالجمعة مطلق ًا ,وهو كما ذكرنا ّ
تق َّدم الكالم فيه.
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مع �إمكانية طرح ت�سا�ؤل في المقام خال�صته� :إن عدد الأحاديث الواردة في حكم
�صالة الجمعة ,وف�ضلها ,و�آدابها ,و�سائر �أجزائها و�شروطها ,قد بلغ في الو�سائل مئتان
وثمان و�ستون حديث ًا ( ,)268ويوجد �أي�ض ًا �أكثر من ِ�ضعفها في الم�ستدرك ,وفي البحار,
فلماذا �أتعب الأئمة �أنف�سهم في بيان م�سائل وتفا�صيل عباد ٍة ال تقام في ع�صر الغيبة,
و�شغلوا بذلك فحول تالمذتهم ,وهي من مخت�صات ع�صر الظهور ,فتترك ل�صاحب الأمر
كغيرها من مخت�صاته ,ف�إنه كما ال ُي�ستح�سن ت�أخير البيان عن وقت الحاجة ,كذلك ال
ُي�ستح�سن البيان مع عدم الحاجة ,و�إن حكمة المع�صومين ت�أبى ذلك بكال ِ�ش َّقيه.
والنتيجة هي القول بالوجوب العيني بنا ًء على عدم ا�شتراط ح�ضور المع�صوم �أو
نائبه الخا�ص �أو العام �أو �إذنه ,ولعدم وجود �إجماع على غيره ,واهلل العالم.
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قراءة في الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية القيمة ،المنهج ،التطبيق
ال�شيخ عبد الكريم حبيل

(*)

بطاقة مجد:

ينتمي ال�شهيد الثاني زين الدين بن ال�شيخ نور الدين علي بن �أحمد العاملي ال�شامي
�إلى �أ�سرة را�سخة في قواعد العلم والف�ضل �شامخة في �سماء ال�شرف والمجد� .أ�صلها
ثابت وفرعها في ال�سماء ،ت�ؤتي �أكلها كل حين ب�إذن ربها .فلقد مار�س �أبنا�ؤها التعلم
والتعليم زمن ًا طوي ًال ،كابر ًا عن كابر ،و�أ�سهموا في �إر�ساء �أ�صول وقواعد و�آداب وعلوم
مدر�سة �أهل البيت ،Rحتى غدت تلك الأ�سرة تعرف با�سم (�سل�سلة الذهب)،
لت�سل�سل العلم فيها زمن ًا طوي ًال.
يقول �صاحب رو�ضات الجنان «ومن العجب �أنه كان بمنزلة النقطة المتو�سطة
المحاطة بدائرة المعارف والعلوم �أو مركزاً ت�ؤول �إليه ن�سبة غير واحدة من كرات
ف�ضائل �أرباب الفوا�ضل على النهج المنظوم� ،إذ ان ك ً
ال من �آبائه ال�ستة المذكورين
كانوا من الف�ضالء الم�شهورين ،وكذلك �أبنا�ؤه النبالء الذين لم ينق�ضوا هذه العادة
�إلى هذا الحين «رو�ضات الجنان جـ � 3صـ.»337
نشأته ومكانته العلمية:

كما ذكرنا في التعريف بذلك البيت العريق �أنه بيت علم وف�ضل ،ف�أبوه من كبار
علماء ع�صره وكذلك كما ذكرنا في التعريف بذلك البيت العريق �أنه بيت علم وف�ضل
ف�أبوه من كبار علماء ع�صره وكذلك جداه ،جمال الدين والتقي وجده الأعلى ال�شيخ
(*) من علماء القطيف  -ال�سعودية.
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�صالح الذي يعد من تالمذة الع ّالمة الحلي { .ففي ذلك البيت تفتحت عينا ذلك
ال�شهيد العظيم وتبلورت ذهنيته وان�شرح �صدره وزكت نف�سه ،فكان له الأثر الكبير في
�صناعته الذهنية والنف�سية ،ناهيك عن البيئة المفعمة بالعلم والمعرفة ،حيث كان
ي�شارك في مجال�س العلم والفقه وي�ستمع �إلى تلك الحوارات والمطارحات التي تدور
بين والده ورجال العلم من �أقرانه .وكان ال�شهيد مع ما يملك من عبقرية مبكرة ي�أن�س
بتلك المجال�س ويح�شر نف�سه فيها فاجتمعت كل العوامل – البيت والتربية والمحيط -
في تكوين �شخ�صيته و�صناعتها على عين اهلل .فال عجب �إذن من ذلك العظيم �أن يكون
محب ًا للعلم مكثر ًا من درا�سته ومراجعته ،قاطع ًا لمراحله الواحدة تلو الأخرى بتلهف
وا�شتياق ،طامح ًا في خو�ض غماره� ،سباق ًا للو�صول �إلى قمة مجده ،حتى منّ اهلل عليه
ب�أن يكون فار�س رهانه الذي ال يجارى ،وزعيمه الذي تتك�سر �أجنحة �صقوره في الو�صول
�إلى ذروة عليائه ال�سامقة.
كلمات العلماء في حقه:

ح�سب ذلك ال�شهيد العظيم رتبة �أن دانت له �أكابر العلماء بالف�ضل ،ف�سطروا �أبلغ
كلمات المدح والثناء في حقه ،من الخا�صة والعامة،وال يعرف الف�ضل �إال �أهله يا �أيها
الأمي .ح�سبك رتبة في العلم �أن دانت له العلماء .فلن�سمع ما قاله �أولئك الأكابر في حق
ذلك العظيم.
�أ -ابن العودي:

«�شيخنا وموالنا ومرجعنا ومنقدنا من الجهالة وهادينا ومر�شدنا �إلى الخيرات
ومربينا بديع زمانه ونادرة �أوانه وفريد ع�صره وغرة دهره ال�شيخ الإمام الفا�ضل
والحبر العالم العامل والنحرير المحقق الكامل خال�صة الف�ضالء المحققين وزبدة
العلماء المدققين» الدر المنثور جـ � 2صـ .150
ب -الحر العاملي:
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«�أمره في العلم والف�ضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق والتبحر وجاللة
القدر وعظم ال�ش�أن وجمع الف�ضائل والكلمات �أ�شهر من �أن يذكر ومحا�سنه و�أو�صافه
الحميدة �أكثر من �أن تح�صى وتح�صر وم�صنفاته م�شهورة ...وكان فقيهاً مجتهداً
نحوياً حكيماً متكام ً
ال قارئاً جامعاً لفنون العلوم� ..»..أمل الآمل جـ � 1صـ .85
ت� -صدر المت�ألهين ال�شيرازي:

«ناهج م�سلك الورع واليقين وقدوة المجتهدين «�شرح �أ�صول الكافي �صـ .156
ث -الع ّالمة الأميني:

«من �أكبر ح�سنات الدهر و�أغزر عيالم العلم زين الدين والملة و�شيخ الفقهاء
الأج ّلة م�شارك في علوم مهمة من حكمة وكالم وفقه و�أ�صول و�شعر و�أدب وطبيعي
وريا�ضي وقد كفانا م�ؤونة التعريف به �شهرته الطائلة في ذلك كله» �شهداء
الف�ضيلة �صـ .132
ونكتفي بهذا القدر �إذ لي�س بحثنا م�سوق ًا لهذا الهدف.
 -4المدر�سة التي ينتمي �إليها ال�شهيد الثاني{:
ينتمي ال�شهيد الثاني �إلى مدر�سة جبل عامل والتي �أر�سى قواعدها ال�شهيد الأول
محمد بن جمال الدين مكي العاملي الم�ست�شهد �أواخر القرن الثامن الهجري �سنة 786
للهجرة وتلك المدر�سة العامرة كانت امتداد ًا لمدر�سة الحلة التي هي الأخرى تعتبر
من �أكبر مدار�س الفقه الإمامي التـي و�ضع حجر �أ�سا�سها �إبن �إدري�س الحلي ونمت نما ًء
مبارك ًا وتوجت تلك المدر�سة بعلماء �أفذاذ مل�ؤوا الدنيا علم ًا وعطا ًء كابن نما الحلي
وابن طاوو�س والمحقق الحلي والعالمة الحلي وابنه فخر المحققين وابن �سعيد الحلي
وابن فهد الحلي وا�ستمر عطاء تلك المدر�سة �إلى �أواخر القرن التا�سع الهجري.
� -5أبرز علماء مدر�سة جبل عامل:
�أ -ال�شيخ علي بن عبد العال العاملي الكركي المتوفى عام 940هـ:
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المعروف (بالمحقق الثاني) ذكره ال�سيد النفر�شي في رجاله وقال عنه �شيخ الطائفة
وع ّالمة وقته �صاحب التحقيق والتدقيق كثير العلم نقي الكالم جيد الت�صانيف« :من
�أج ّ
الء هذه الطائفة».من م�ؤلفاته:
جامع المقا�صد في �شرح القواعد وهو من �أ�ساتذة ال�شهيد الثاني وقد اعتنى به
عناية خا�صة لما وجد فيه من النبوغ والكفاءة والذهنية المتوقدة والذكاء .نقد الرجال
�صـ .238
ب -ال�شيخ ح�سين بن عبد ال�صمد العاملي المتوفى عام 984هـ:
والد ال�شيخ البهائي وهو من تالمذة ال�شهيد وقد و�صفه بقوله« :ال�شيخ الإمام العالم
الأوحد المرقى عند ح�ضي�ض التقليد �إلى �أوج اليقين ع�ضد الإ�سالم والم�سلمين
في الدنيا والدين ح�سين بن ال�شيخ ال�صالح العالم العامل المتقي خال�صة الأخيار
ال�شيخ عبد ال�صمد بن ال�شيخ الإمام �شم�س الدين محمد ال�شهير بالجبعى الحارثي
الهمداني «طبقات �أعالم ال�شيعة ج� 1صـ .88
�أ -ال�شيخ جمال الدين الح�سن بن زين الدين ال�شهيد الثاني المتوفى عام 1011هـ:
ابن ال�شهيد الثاني و�أحد تالميذه انتقل للنجف الأ�شرف وحاز ق�صب ال�سبق فيها
وا�شتهر بكتابه معالم الدين ومالذ المجتهدين في علم الأ�صول الذي �أ�صبح لقرون
منهج ًا درا�سي ًا في الحوزات العلمية وقد ترجم هذا الحبر �أكابر العلماء و�أمطروه مدح ًا
ال متبحراً محققاً
ال كام ً
ال عام ً
وثنا ًء ،يقول في حقه الحر العاملي« :كان عالماً فا�ض ً
ثقة فقيهاً وجيهاً نبيهاً محدثاً جامعاً للفنون �أديباً و�شاعراً زاهداً عابداً ورعاً جليل
القدر عظيم ال�ش�أن كثير المحا�سن وحيد دهره �أعرف �أهل زمانه بالفقه والحديث
والرجال «�أمل الآمل ج� 1صـ .57
�أ -ال�سيد محمد �صاحب المدارك المتوفى عام 1011هـ :وهو ال�سيد محمد بن علي
بن الح�سين المو�سوي العاملي الجبعي �سبط ال�شهيد الثاني وزميل خاله ال�شيخ
ح�سن ترجمه �سيد الأعيان فقال في حقه كان عالم ًا فا�ض ًال متبحر ًا ماهر ًا
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محقق ًا مدقق ًا زاهد ًا عابد ًا ورع ًا فقيه ًا محدث ًا كام ًال جامع ًا للفنون والعلوم جليل
القدر عظيم المنزلة» �أعيان ال�شيعة ج� 46صـ .103
� -6أ�شهر علماء ومدار�س ال�شيعة في ع�صر ال�شهيد الثاني:
ال�شهيد الثاني { �أحد �أعالم القرن العا�شر الهجري الذي يعد من الع�صور العتيدة
لمدر�سة �أهل البيت� ،Rإذ وافق قيام الدولة ال�صفوية التي �أر�ست قواعد المذهب
الحق وفو�ضت الأمور �إلى الفقهاء الأعالم فازدهرت العلوم الإ�سالمية و�آب العلم �إلى
باب مدينته النجف الأ�شرف كما ظهرت �إلى جانب النجف وجبل عامل مدار�س �أخرى
ومن �أ�شهرها مدر�سة �أ�صفهان فبرز جمع من �أ�ساطين العلم ورجاله وكان من �أبرزهم:
�أ -المحقق الكركي �أ�ستاذ ال�شهيد نف�سه وقد م ّر الحديث عنه.
ب -ال�شيخ �إبراهيم القطيفي المتوفى عام 945هجرية.
وقد ع ّرفه �صاحب الريا�ض قائ ًال« :الإمام الفقيه الفا�ضل العالم الكامل المحقق
المدقق المعا�صر لل�شيخ علي الكركي العاملي المعروف بـ (المحقق الثاني)
وكان هو وال�شيخ عز الدين الآملي وال�شيخ علي الكركي �شركاء الدر�س عند
ال�شيخ علي بن هالل الجزائري وكان زاهداً عابداً ورعاً م�شهوراً تاركاً للدنيا
برمتها» ريا�ض العلماء ج� 1صـ .15
ج -المحقق �أحمد الأردبيلي المتوفي عام 993هجرية.
قال عنه �صاحب الرو�ضات «�أمره في الثقة الجاللة والف�ضل والنبالة والزهد
والديانة والورع والأمانة �أ�شهر من �أن ن�ؤدي مكانه �أو نت�صدى بيانه وقد�سية ذاته
وملكية �صفاته مما ي�ضرب به الأمثال في العالم» رو�ضات الجنات ج� 1صـ.88
وقد خ ّلف �أثرين عظيمين في الفقه ق ّلما يوجد لهما من مثيل وهما:
مجمع الفائدة والبرهان في �شرح �إر�شاد الأذهان.
زبدة البيان في �أحكام القر�آن.
67

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

د -ال�سيد محمد المو�سوي العاملي �صاحب المدارك وقد م ّر ذكره.
ه -عبد اهلل ابن الح�سين الت�ستري المتوفى 1021هجرية.
يعرفه تلميذه النفر�شي في كتابه نقد الرجال بقوله «عبد اهلل بن الح�سين
الت�ستري م ّد ظله �شيخنا و�أ�ستاذنا الإمام الع ّ
المة المحقق المدقق جليل القدر
عظيم المنزلة دقيق الفطنة كثير الحفظ وحيد ع�صره وفريد دهره .»......الخ
نقد الرجال �صـ .197
 -7مالمح مدر�سة جبل عامل:
قلنا �إن تلك المدر�سة الذائعة ال�صيت تعد امتداد ًا لمدر�سة الح ّلة وبعد �أن ذكرنا �أبرز
علماء تلك المدر�سة نريد �أن نتع ّرف على �أهم ما تمتاز به تلك المدر�سة لنتمكن من
قراءة كتاب الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية قراءة مدر�سية دقيقة.
�أما �أهم مالمح ومميزات تلك المدر�سة نلخ�صها فيما يلي:
ترتيب �أبواب الفقه وتنظيمها تنظيم ًا دقيق ًا بح�سب مو�ضوعاتها .ومع �أن ال�شيخ
الطو�سي  Mقد ا�ضطلع بهذا الدور �إال �أنه ال تزال تجد ت�شوي�ش ًا وخلط ًا بين فروعها
وناهيك ما ترى في كتاب �شرائع الإ�سالم للمحقق الحلي من تق�سيم رباعي معتمد ًا
في ذلك طريقة الق�سمة الثنائية القائمة على �أ�سا�س النفي والإثبات فق�سمه �إلى �أربعة
�أق�سام هي :العبادات ،العقود ،الإيقاعات والأحكام.
تهذيب الأحكام الخا�صة بالمذهب وبلورتها وتدوين �أ�صولها وقد كان لل�شهيد الأول
دور بارز في تثبيت �أركان الفقه الإ�ستداللي التفريعي وت�شييد معالمه متبع ًا في ذلك
خطى الع ّالمة الحلي ومن قبله المحقق ففتح بذلك �آفاق ًا وا�سعة كانت من �أ�سباب ازدهار
الفقه وتطوره وكتاب الدرو�س �أكبر �شاهد.
االهتمام الكبير بالفقه اال�ستداللي المقارن وبالأخ�ص بين �آراء علماء ال�شيعة
�أنف�سهم بد ًال من علماء ال�سنة� ،إذ كثر االختالف بينهم �إما البتعادهم عن ع�صر الن�ص
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�أو لتوفرهم على فهم الآيات والروايات ب�شكل �أعمق ،فكتبت في ذلك المو�سوعات
الجامعة لآراء العلماء ليت�سنى للفقيه الإطالع عليها� ،إذ ال بد له �أن يلم بها حتى ي�ستطيع
�أن يحكم في الم�س�أله بر�أيه .ومن �أبرز الكتب في ذلك كتاب المختلف للع ّالمة الحلي
{ والتذكرة له كذلك .ولل�شهيد الأول حا�شية على كتاب (الذكرى) للعالمة الحلي.
تنقيح اال�ستدالل على مباني وقواعد علمية ا�ستنبطها العلماء من روايات �أهل البيت
 ،Rوكان باكورة هذا الإبداع على يد ال�شهيد الأول { في كتابه القواعد والفوائد
وتبعه في ذلك ال�شهيد الثاني { ،ف�أكثر من تطبيقات القواعد الفقهية في �شرح
اللمعة وبالأخ�ص في ق�سم المعامالت منها.
كتابة الموسوعات الفقهية الكبيرة:

ككتاب (م�سالك الأفهام في �شرح �شرائع الإ�سالم) لل�شهيد الثاني .و(جامع المقا�صد في
�شرح القواعد) للمحقق الكركي و(مدارك الأحكام) لل�سيد محمد العاملي ...وغيرها.
تدوين علم الحديث �أو ما يعرف بعلم الدراية:
فقد كانت لم�ؤلفات ال�شهيد الثاني الدور الكبير في تر�سيخ قواعد هذا العلم
وا�ستقراره .يقول الع ّالمة الدكتور الف�ضلي (حفظه اهلل)« :وفي القرن العا�شر الهجري
كانت م�ؤلفات ال�شيخ زين الدين العاملي ال�شهيد الثاني والتي بها ا�ستقر تدوين هذا
العلم وعنها نهل من جاء بعده» �أ�صول الحديث �صـ .27
ومن ت�أليفاته في هذا العلم:

 -كتاب البداية في علم الدراية. -كتاب الرعاية في علم الدراية وهو �شرح البداية. -منية القا�صدين في معرفة �إ�صالحات المحدثين.ناهيك عما كتبه غيره من علماء تلك المدر�سة ،ككتاب و�صول الأخيار �إلى �أ�صول
الأخبار ،لل�شيخ ح�سين بن عبد ال�صمد العاملي(توفي 984هـ).
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فقد كان لمدر�سة جبل عامل باع طويل بهذا العلم كما كان لل�شهيد الثاني وابنه ال�شيخ
ح�سن الدور البارز في تدوين هذا العلم والإبداع فيه ،فقد كتب فيه ال�شهيد الثاني كتابه
المعروف بـ (تمهيد القواعد الأ�صولية والعربية) ،وكتاب ابنه معالم الدين �أعرف من �أن
يعرف و�أ�شهر من �أن يو�صف .هذه �أهم مالمح تلك المدر�سة العتيدة و�أهم �أدوارها.
إحاطته بعلوم عصره:

كل من ترجم ال�شهيد الثاني { �أكبر فيه غزارة علمه و�سعة اطالعه وا�ستيعابه
لكثير من فنون الثقافة في ع�صره وات�صاله بكثير من المدار�س العلمية المعا�صرة
ومزاحمته للعلماء وتج�شمه عناء ال�سفر بحث ًا عن �أكابر علماء الع�صر وجهابذة العلم،
فدر�س الفقه و�أ�صوله والأدب والقراءة والتف�سير وعلم الحديث والرجال والفل�سفة والطب
والريا�ضيات والهيئة وغيرها ،فكان عالم ًا مو�سوعي ًا بحق مع ما يمتلك من دقة مالحظة
وعمق نظر ناهيك عن �إحاطته بالمذاهب الإ�سالمية ودرا�سته على يد �أكابر علمائها،
ف�سافر �إلى دم�شق وم�صر ،وهما يوم ذاك �أكبر حا�ضرتين علميتين في العالم الإ�سالمي،
فدر�س الفقه والأ�صول والحديث والتف�سير والتجويد وعلم القراءات وال�صحيحين
والمنطق والفل�سفة ونال ق�صب ال�سبق و�أجيز من �أكابر علمائها .يقول ال�شيخ محمد
مهدي الآ�صفي وهو يتحدث عن هذه ال�سمة في ال�شهيد الثاني« :قليل �أولئك اللذين
يجمعون بين دقة المالحظة وعمق النظر واالخت�صا�ص في حقل من حقول العلم
وبين الإحاطة بحقول المعرفة الب�شرية .وقد �أتيح ل�شيخنا (ال�شهيد) وهو من تلك
الفئة الفذة في تاريخ الإن�سانية �أن يجمع بين الإحاطة بثقافة ع�صره والمذاهب
الإ�سالمية وبين دقة المالحظة والتعمق في الفقه «مقدمة الرو�ضة البهية ج� 1صـ
 .168ويدلك على ذلك ما انبثق من �سل�سبيل يراعه� ،إذ كتب في �شتى حقول المعرفة
و�أبدع في �أنواع المعارف والعلوم ،وكذلك دقة مالحظته وبعد نظره ومحافظته على
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ا�ستقاللية �أ�صول وقواعد فقه �أهل البيت Rفي مقام اال�ستنباط ،وعدم ت�أثره بما
يلقى في تلك المدار�س الأخرى.
التعريف بكتاب الروضة البهية:

مزج �إ�ستداللي مخت�صر لكتاب اللمعة الدم�شقية لل�شهيد الأول { ،التزم
هو �شرح ٍ
فيه (ال�شهيد الثاني) اخت�صار العبارة و قوتها و�إ�شارته في �أكثر الأحيان �إلى الدليل
وبع�ض الأراء الفقهية التي لها �أهميتها.
و قد و�صفه هو بنف�سه فقال :فهذه تعليقة لطيفة و فوائد خفيفة �أ�ضفتها �إلى المخت�صر
ال�شريف والم�ؤلف المنيف الم�شتمل على �أمهات المطالب ال�شرعية المو�سوم بـ (اللمعة
الدم�شقية) ...جعلتها جارية له مجرى ال�شرح الفاتح لمغلقه و المقيد لمطلقه و المتم
لفوائده و المهذب لقواعده ينتفع به المبتدئ و ي�ستمد منه المتو�سط و المنتهي» الرو�ضة
البهية ج � 1صـ.5
و تكمن �أهمية هذا ال�شرح المبارك في كونه دورة فقهية ت�ضم �أبواب الفقه ولذا �صار
كتاب ًا درا�سي ًا منذ قرون و ما زال يدر�س في الحوزات ال�شيعية �إلى يومنا هذا.
�أما بالن�سبة �إلى طريقة ال�شهيد في �شرحه هذا فهي كالتالي:
�1 .1شرح عبارات ال�شهيد الأول (الم�صنف) و �إظهار الموافقة على �آرائه �إذا كان
موافقا له.
2 .2اال�ستدالل �أحيان ًا على ر�أي (الم�صنف) و �إ�سناد �آرائه.
3 .3مناق�شة االراء التي تتعار�ض مع ر�أي الم�صنف و ر�أيه عندما يكون موافق ًا له و�إبداء
المعار�ضة لر�أي ال�شهيد الأول وغيره من العلماء عندما يكون له ر�أي مخالف.
4 .4ت�سجيل ارائه الخا�صة في حال المخالفة بكل جر�أة وو�ضوح.
والبد لنا من بيان منهج علمائنا الأبرار في اال�ستدالل على الأحكام ال�شرعية ليت�سنى
لنا معرفة منهج ال�شهيد في �شرح اللمعة.
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يق�سم الدكتور الف�ضلي في كتابه �أ�صول البحث المنهج الت�أملي الذي ينتمي �إليه
مباحث الإ�ستنباط في الفقه الإمامي �إلى ق�سمين:
�أ -المناهج العامة :وهي القواعد المنهجية العامة التي يرجع �إليها عند البحث في
�أي حقل من حقول نوع عام من �أنواع المعرفة.
ب -المناهج الخا�صة :وهي مجموعة من القواعد و�ضعت لت�ستخدم في حقل خا�ص
من حقول المعرفة �أو علم خا�ص من العلوم.
و يعتبر ال�شيخ الف�ضلي المنهج الإ�ستداللي المتبع في مباحث الفقه الإمامي منهج ًا
خا�ص ًا مختلف ًا عن المناهج الأخرى.
�أما مادته فهي:
الن�صو�ص ال�شرعية من الكتاب و ال�سنة.
القواعد:

�أ -اللغوية.
ب -الأ�صولية بق�سميها االجتهادي و الفقاهتي.
ج -الفقهية.
د -الرجالية.
القرائن:

�أ -التاريخية االجتماعية.
ب -التف�سيرية.
�أما خطواته فهي:
تعيين مو�ضوع البحث وي�شترط �أن يكون وا�ضح ًا جلي ًا.
تحديد مو�ضوع الحكم.
جمع الن�صو�ص المرتبطة بالحكم والمالب�سة لها.
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درا�سة الن�صو�ص من خالل:
�أ -تق�سيم ال�سند اذا كان الن�ص رواية.
ب -تقويم المتن �سواء كان �آية �أو رواية.
ج -ا�ستفادة داللة الن�ص على الحكم.
د -ا�ستخال�ص الحكم.
ه� -صياغة الحكم.
في حالة فقدان الن�ص �أو �إجماله �أو تعار�ضه مع ن�ص �آخر تعار�ض ًا محكم ًا يرجع �إلى:
�أ -الأ�صول العملية.
ب -القواعد الفقهية التي يرجع اليها في مو�ضع ال�شك.
�أ�صول البحث للدكتور الف�ضلي �ص .147-146-145- 66
أشهر كتب الفقه اإلمامي في عصر الشهيد:

امتاز القرن العا�شر بغزارة االنتاج الفقهي من كتابة متون �أو �شرح لمتون �أخرى
�سابقة فظهرت المو�سوعات الفقهية الكبرى كما تنوعت الكتابة في علم الفقه من كتب
جامعة للخالفيات و�آخرى في الفقه المقارن وثالثة �أولت �إهتمام ًا خا�ص ًا بفقه القر�آن
و رابعة بر�صد القواعد الفقهية وتطبيقاتها ،ومن �أبرز كتب الفقه الإمامي في ذلك
الع�صر هي:
 -جامع المقا�صد في �شرح القواعد  -المحقق الكركي. -مجمع الفائدة و البرهان في �شرح �إر�شاد الأذهان  -المولى الأردبيلي. -مدارك الأحكام  -ال�سيد محمد العاملي. -زبدة البيان في �شرح �آيات �أحكام القر�آن  -المولى الأردبيلي � -أحمد بن محمد. -م�سالك الأفهام  -ال�شهيد الثاني. -مفاتيح ال�شرائع  -الكا�شاني.73
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 -الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية. -مقارنة الرو�ضة ب�شروح اللمعة الأخرى:جل ال�شروح الأخرى للمعة كانت في القرن الثالث الهجري وكثير منها غير تام وبع�ضها
لمجاهيل وقد �أجمع العلماء على �أن �أف�ضلها هو كتاب الرو�ضة البهية لل�شهيد الثاني.
مميزات الروضة البهية:

تمتاز الرو�ضة على غيرها من ال�شروح بمميزات عدة منها:
�أقدم �شرح للمعة ،فببركته لفت ال�شهيد الثاني �أنظار العلماء �إلى �أهمية ذلك المتن
الفقهي القيم.
�شرحه م�ؤلفه �شرح ًا مزجي ًا رائع ًا قل نظيره من حيث ر�صانة ال�سبك و�سال�سة التعبير
مزج في الفقه الإمامي قال عنه
حتى ال تكاد �أن تميز بين المتن و ال�شرح وهو �أول �شرح ٍ
�سيد الأعيان �أن م�ؤلفه �أول من �أدخل هذا اللون من ال�شرح على م�ؤلفات الإمامية.
مخت�صر تميز بمتانة اال�ستدالل و تركيز الدليل و تجنب الخو�ض في المناق�شات
المطولة.
ا�ستيعابه لكل �أبواب الفقه من الطهارة �إلى الديات ،ولهذا �أ�صبح من الكتب الدرا�سية
منذ القرن العا�شر �إلى يومنا هذا.
�صالحيته لتدريب طالب العلم المبتدئ على طريقة اال�ستدالل واال�ستنتاج الفقهي
وتزويده بالقدرة الالزمة لهذا الغر�ض.
تطبيقاته للقواعد الفقهية والأ�صولية والرجالية وغيرها ،وبالأخ�ص في كتب
المعامالت ما ال تجد له نظير ًا في الأعمال الفقهية التي �سبقته.
تطبيقاته للقواعد الفقهية:

لقد �أكثر ال�شهيد من تطبيقات القواعد الفقهية في �شرحه هذا حتى �أ�صبحت ميزة
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خا�صة به ،و�سن�ضرب بع�ض الأمثلة على ذلك:
قاعدة الإح�سان :ما على المح�سنين من �سبيل.
المراد من القاعدة �أنه لو ت�صرف �شخ�ص في مال الغير بق�صد �إي�صال النفع �إليه
وكان ت�صرفه موجب ًا للنفع واقع ًا ،لكن اتفق التلف في االثناء فال ي�ؤاخذ المح�سن على
فعله ذلك ال تكليف ًا وال و�ضع ًا.
وقد طبقها ال�شهيد الثاني في كتابه الوديعة على الودعي ،فلو �أنه ادعى رد الوديعة
و�أنكر المالك فالقول قول الودعي لأنه مح�سن.
قال« :ويقبل قوله بيمينه في الرد «و�أنه كان مدّعياً بكل وجه على الم�شهور لأنه
مح�سن وقاب�ض لمح�ض م�صلحة المالك والأ�صل براءة ذمته .الرو�ضة البهية ج 4
�صـ .250
قاعدة التالزم بين ق�صر ال�صالة وال�صوم« :كل �سفر يجب فيه ق�صر ال�صالة
يجب فيه ق�صر ال�صوم وبالعك�س».
وقد طبقها ال�شهيد في كتاب ال�صوم .قال في المجلد الثاني من الرو�ضة ما ن�صه:
«وكلما ق�صرت ال�صالة ق�صر ال�صوم».
قاعدة الفرا�ش« :الولد للفرا�ش وللعاهر الحجر».
وقد طبقها ال�شهيد الثاني في الرو�ضة فقال« :ولو فجر بها� ،أي بالزوجة الدائمة،
فاجر ،فالولد للزوج ،وللعاهر الحجر (وال يجوز له نفيه لذلك) للحكم بلحوقه
بالفرا�ش �شرعاً و�إن �أ�شبه الزاني خلقة» .الرو�ضة البهية ج � 5ص ـ .436
تطبيقاته للقواعد األصولية:

فقد كان لل�شهيد الثاني باع طويل في علم الأ�صول فهو يعد من �أولئك الأ�صوليين
الأفذاذ وقد راعى تطبيقات قواعد هذا العلم في مقام اال�ستنباط كما راعى ذلك في
القواعد الفقهية.
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من الأمثلة على ذلك:
مرجعية العرف في ت�شخي�ص مو�ضوعات الأحكام التي لم يت�صد ال�شارع
لت�شخي�صها:
ف�إن العرف هنا يكون قرينة على حمل مقا�صد الكالم عليه �سوا ًء كانت قرينة عادة
�أو غلبة �أو �شيوع ًا �أو مجاز ًا م�شهور ًا �إذا اقترنت بالكالم من معاملة وغيرها ،فمتى �أو
جبت ظهور ًا في الكالم على ما قامت عليه العادة و�أ�شباهها كان الظاهر حجة ،وقد
طبقها ال�شهيد في الرو�ضة في كتاب التجارة فقال« :الثالث فيما يدخل في المبيع»
عند �إطالق لفظة (و) ال�ضابط �أنه يراعى فيه اللغة �أو العرف �أو الخا�ص» .الرو�ضة
البهية ج� 3صـ.-529530
وقال كذلك في نف�س الكتاب« :الخام�س �إطالق الكيل والوزن» .والنقد (ين�صرف
�إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع �إن اتحد (ف�إن تعدد فالأغلب ا�ستعما ًال و�إطالق ًا).
الرو�ضة البهية ج� 3صـ .543
تطبيق المعومات في مواردها :العام والخا�ص من المعاني المرتكزة �إجما ًال في
الأذهان في كل لغة ومحاوره والعموم عند العرف متقوم بال�شمول و ال�سريان بخالف
الخ�صو�ص الذي هو في مقابله ،و الألفاظ المتداولة في العموم خم�سة :لفظ كل وما
بمعناه والنكرة في �سياق النفي �أو النهي والمحلى بالالم جمع ًا �أو مفرد ًا.
وقد طبق ال�شهيد هذه القاعدة كثير ًا في �شرحه ،منها على �سبيل المثال ما جاء في
كتاب الإجارة �إذ قال(:ويجوز ا�شتراط الخيار لهما �أو لأحدهما) مدة م�ضبوطة لعموم
الم�ؤمنين عند �شروطهم وال فرق بين المعينة والمطلقة عندنا.
قاعدة النهي في غير العبادات ال يقت�ضي الف�ساد �إال �إذا كان �إر�شا ًدا �إلى ف�سادها:
طبقها ال�شهيد الثاني في كتاب الطالق في مبحث من طلق مرات في طهر واحد ،ك�أن
يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع وهكذا ثال ًثا بعد �أن �صحح وقوعه ثال ًثا.
ً
معر�ضا لها
ذكر رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ال�صادق  Qفقال« :وال
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�إال رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن ال�صادق  Qفي الرجل يطلق امر�أته له
�أن يراجعها قال :ال يطلق التطليقة الأخرى حتى يم�سها وهي ال تدل على بطالنها
نظراً الى �أن النهي في غير العبادة ال يف�سد» .
تطبيقاته للقواعد الرجالية:

يعتبر ال�شهيد الثاني رجالي ًا بامتياز فقد كتب في علم الدراية وتلقى وح�ضر درو�س
الحديث و�أ�صوله على عدد من م�شايخ الحديث �شيعة و�سنة و ا�ستجازهم في الرواية
واثنوا عليه ثنا ًء بليغ ًا ومن ي�سبر غور كتابه الرو�ضة البهية يجده ذا باع طويل وفار�س
من فر�سان هذا الم�ضمار ،ولئال �أطيل في هذه النقطة �أحيل القارئ الكريم �إلى كتاب
الطالق من �شرح اللمعة المجلد ال�ساد�س �صفحة  39في مناق�شته قول ال�شيخ ب�أن
ال�صحابة �أجمعت على ت�صحيح ما ي�صح عن عبد اهلل بن بكر و�أقروا له بالعفة والثقة.
تطبيقه لمنهجية البحث الفقهي:

ذكرنا منهجية البحث في الفقه الإمامي والآن نرى تطبيق ال�شهيد الثاني لذلك
المنهج واتّباع خطواته و�سن�أخذ مبحث ًا من مباحث الرو�ضة البهية من كتاب ال�صالة في
م�س�ألة جواز ال�سجود على القرطا�س.
ويجوز ال�سجود على القرطا�س في الجملة اجماع ًا للن�ص ال�صحيح الدال عليه،
وبه خرج عن �أ�صله المقت�ضي لعدم جواز ال�سجود عليه لأنه مركب من جز�أين ال ي�صح
ال�سجود عليهما :وهما النورة وما مازجها ،من القطن والكتان ،وغيرهما ،فال مجال
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�سجود عليه وهذا �إنما يبني على القول
با�شتراط كون هذه الأ�شياء مما ال يلب�س بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع� ،أو
كونه غير مغزول �أ�ص ًال �إن جوزناه فيما دون المغزول ،وكالهما ال يقول به الم�صنف،
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و�أما �إخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه ال ي�صح ال�سجود عليه بحال ،وهذا ال�شرط
على تقدير جواز ال�سجود على هذه الأ�شياء لي�س بوا�ضح ،لأنه تقييد لمطلق الن�ص �أو
تخ�صي�ص لعامه من غير فائدة ،لأن ذلك ال يزيله عن حكم مخالفة الأ�صل ،ف�إن �أجزاء
النورة المنبثة فيه بحيث ال يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه ال�سجود كافية
في المنع ،فال يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي ي�صح ال�سجود عليها منفردة ،وفي
الذكرى جواز ال�سجود عليه �إن اتخذ من القنب وا�ستظهر المنع من المتخذ من الحرير،
وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز ال�سجود عليهما ،وي�شكل تجويزه القنب على
�أ�صله لحكمه فيها بكونه ملبو�س ًا في بع�ض البالد و�أنّ ذلك يوجب عموم التحريم وقال
فيها �أي�ض ًا :في النف�س من القرطا�س �شيء من حيث ا�شتماله على النورة الم�ستحيلة من
ا�سم الأر�ض باالحراق.
قال� :إال �أن نقول :الغالب جوهر القرطا�س �أو نقول جمود النورة يرد �إليها ا�سم
الأر�ض.
وهذا الإيراد متجه لوال خروج القرطا�س بالن�ص ال�صحيح وعمل الأ�صحاب وما دفع
به الإ�شكال غير وا�ضح ،ف�إن �أغلبية الم�سوغ ال يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث �أجزائهما
بحيث ال يتميز وكون جمود النورة ا�سم الأر�ض في غاية ال�ضعف ،وعلى قوله  - M -لو
�شك في جن�س المتخذ منه – كما هو الأغلب – لم ي�صح ال�سجود عليه لل�شك في ح�صول
�شرط ال�صحة.
وبهذا ين�سد باب ال�سجود عليه غالب ًا وهو غير م�سموع في مقابل الن�ص وعمل
الأ�صحاب.
لنرى تطبيق ال�شهيد لخطوات ذلك المنهج:
�أو ًال :تعيين المو�ضوع وهو ال�سجود على القرطا�س.
ثانياً :تحديد مو�ضوع الحكم وهو المراد من القرطا�س.
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ثالثاً :جمع الن�صو�ص المرتبطة بالحكم وهي ما عبر عنه بقوله «للن�ص ال�صحيح
الدال عليه».
رابعاً :اال�ستدالل بالإجماع.
خام�ساً :درا�سة الن�ص.
�ساد�ساً :مناق�شة �آراء �أقرانه من العلماء.
�سابعاً :ا�ستخال�ص الحكم ال�شرعي و�صياغته.
وبهذا نكون قد �أتينا على نهاية بحثنا في �شرح الرو�ضة البهية.
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مكانة حكمة األحكام في الفقه التحليلي
عند الشهيد األول
ال�شيخ ح�سنعلي علي �أكبريان

(*)

يبحث هذا المقال عن المكانة التي تحت ّلها حكمة الأحكام في الفقه التحليلي عند
ال�شهيد الأول ،لكن من ال�ضروري �أو ًال بيان المراد من «الحكمة» المدعاة في هذا المقام
لكي نقف علي البحث بك ّل زواياه.
�إنّ المراد منها هو ت�ص ّور ال�شهيد الأول لمكانة حكمة الحكم في جغرافيا الفقه
الإمامي ،وتحليل المفاهيم الفقهية علي �ضوء ذلك .ولذا فهذه المقالة ال تتع ّر�ض �إلی
حكمة ك ّل حكم خا�ص ،من قبيل حكمةال�صالة وال�صوم و ...الواردة في �آثار هذا الفقيه،
و�إ ّنما تتناول الم�سائل التحليلية بهدف تحديد مكان ة الحكمة في الفقه ،هذه الم�سائل
ت�صب في خانة العلوم ،وتد ّون كجزء من فل�سفة الفقه.
ولخ�صائ�ص فيها ّ
والفقه التحليلي هو في قبال الفقه اال�ستداللي ،ودرا�سة مكانة حكمة الأحكام في
الثاني يعني البحث في الدور الذي تلعبه حكمة الأحكام في عملية اال�ستنباط �إلی جانب
القواعد و�أ�صول اال�ستنباط التي تعين المجتهد علی ممار�سة وظيفته .والبحث في هذا
الأمر له مجاله الم�ستق ّل عن مقالنا هذا.
مفهوم حكمة األحكام

�إنّ الم�صطلح المتداول على �أل�سنة المعا�صرين «فل�سفة الحكم»((( وهي تعني ما نحن
ب�صدده ،وقد تطلق �أي�ض ًا لفظة حكمة الت�شريع ،وع ّلة الت�شريع ،ويراد منها الم�صطلح.
(*) ع�ضو الهيئة العلمية للمركز العالي للعلوم والثقافة اال�سالمية  -قم.
((( علی �سبيل المثال راجع� :آية اهلل گلپايگاني ،جامع الم�سائل ،ج � ،1ص 106؛ لطف اهلل ال�صافي ،مجموعة الر�سائل ،ج � ،1ص
224؛ المحمدي الري�شهري ،ميزان الحكمة ،ج �،1ص .132
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و ُتع َّرف ب�أ ّنها هی الم�صلحة ـ بمعنی جلب المنفعة ودفع ال�ضرر ـ المق�صودة لل�شارع
في ت�شريع الحكم(((.
أهم خ�صائ�ص الحكمة هي �أنّ للحكمة بالن�سبة �إلی الحكم �أكثر من جانب ثبوتي،
ومن � ّ
حتّی يتب ّين الجانب الإثباتي له ،بمعنی �أ ّنه حتّی ينك�شف ع ّلة جعل الحكم من جانب
ال�شارع ،ال ع ّلة ك�شف الحكم للفقيه المجتهد .ولذا نجد العمل ال يكاد يجري ب�سهولة في
الفقه الإمامي ،و�أنّ ثمة محدودية و�شروط �صعبة لك�شف الحكم ،بينما العك�س في ظ ّل
ي�صب م�ستند الأحكام في قوالب من قبيل :اال�ستح�سان واال�ست�صالح
الفقه ال�س ّني ،حيث ّ
(الم�صالح المر�سلة)(((.
وال يلزم كون حكمة الحكم جامع ًا ،ولها وجود ك ّل م�صاديقه ،لذا فمن الممكن �أن
مكان ال تتح ّقق فيه حكمته .كما ال يلزم كونه مانع ًا؛ لأنّ الحكمة لي�ست
يوجد حكم في ٍ
ع ّلة تامة للحكم((( ،لذا فمن الممكن �أن تتح ّقق الحكمة ،لكن ب�سبب فقدان �سائر �أجزاء
الع ّلة التامة ال يكون الحكم موجودًا(((.
ولعدم لزوم الجامعية والمانعية فن�سبة الحكمة ومو�ضوع الحكم لي�س من ال�ضروري
�أن تكون مت�ساوية ،ومع ذلك فيعتقد بع�ض �أ ّنه يلزم وجود الحكمة في غالب م�صاديق
الحكم ،و�أنكر �آخر لزوم الغلبة ،و حتی ال�شيوع �أي�ض ًا(((.
مباني حكمة األحكام

قبل الخو�ض في هذا البحث يلزم ذكر بع�ض المباني المختلف عليها في هذا
الإطار:
((( .محمد تقي الحكيم ،الأ�صول العامة للفقه المقارن� ،ص .310
((( .راجع :ال�شاطبي ،االعت�صام ،ج  ،2الباب الثامن� ،ص 409 – 373؛ وهبة الزحيلي� ،أ�صول لفقه الإ�سالمي ،ج � ،2ص 757 – 752؛
م�صطفی ديب البغا� ،أثر الأدلة المختلف فيها� ،ص .53 – 28
((( .ابوالقا�سم الخوئي ،كتاب الطهارة ،ج � ،9ص 220؛ نا�صر مكارم ،القواعد الفقهية ،ج � ،1ص .197
((( .نا�صر مكارم ،القواعد الفقهية ،ج � ،1ص 197؛ ومحمد ح�سين الأ�صفهاني ،حا�شية المكا�سب ،ج � ،4ص .169
((( .نا�صر مكارم ال�شيرازي ،القواعد الفقهية ،ج � ،1ص .50
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 .1تبعية الأحكام للم�صالح
ثمة نزاع في هذه الم�س�ألة ،وقوامه هو هل للحكم الواقعي ،بقطع النظر عن دليله،
م�صلحة قديمة كان قد جعل ال�شارع حكمه علی �أ�سا�سها �أم ال؟ وهنا ثالثة �أقوال:
�أ ّولها� :إنكار التبعية ،ذهب �إليه الأ�شاعرة(((.
ثانيها :التبعية في متع ّلق الحكم ،ذهب �إليه المعتزلة وم�شهور ال�شيعة(((.
ثالثها :التبعية في الجعل� ،أو التبعية في الجملة� ،إ ّما في المتع ّلق �أو في الجعل ،وهذا
من�سوب �إلی الآخوند الخرا�ساني(((.
هذا في الأحكام التكليفية� ،أ ّما الأحكام الو�ضعية فقد اتّفق الإمامية علی تبعيتها
للم�صالح في جعلها ،ال في متع ّلقها(((.
وقد نوق�شت م�س�ألة التبعية �أي�ض ًا علی �صعيد الحكم الظاهري ـ وهو الحكم الذي
ي�ؤخذ في مو�ضوعه ّ
ال�شك ـ علی �أنّ الأ�شاعرة والمعتزلة لم يت�ص ّوروا حكم ًا بهذا اال�سم
ويقع مقاب ًال للحكم الواقعي.
وال�شهيد الأ ّول ك�سائر فقهاء الإمامية يری �أنّ للأحكام م�صالح ومفا�سد ،وال�شريعة
مع ّللة بغاية ،وكان يری �أنّ المح ّل الأ�صلي لهذه الم�س�ألة �إ ّنما هو في علم الكالم ،يقول:
«ل ّما ثبت في علم الكالم � ّأن �أفعال اهلل تعالی مع ّللة بالأغرا�ض ،و� ّأن الغر�ض ي�ستحيل
كونه قبيحاً ،و�أ ّنه ي�ستحيل عوده �إليه تعالی ،فثبت كونه لغر�ض يعود �إلی المك ّلف.
وذلك الغر�ضّ � :إما جلب نفع �إلی المك ّلف �أو دفع �ضرر عنه ،وكالهما قد ين�سبان �إلی
الدنيا وقد ين�سبان �إلی الآخرة .فالأحكام ال�شرعية ال تخلو من هذه الأربعة»(((.
((( .ابن حزم ،الإحكام في �أ�صول الأحكام ،ج � ،8ص  ،566حقي ،تف�سير حقي ،ج � ،14ص 223؛ الرازي ،تف�سير الرازي ،ج � ،14ص
.328
((( .في مقابل القول الثالث.
((( .الآخوند خرا�ساني ،كفاية الأ�صول� ،ص 308؛ محمد �سرور البه�سودي ،م�صباح الأ�صول ،ج � ،2ص 438؛ محمد علي الكاظمي،
فوائد الأ�صول ،ج �،3ص 58؛ �أبوالقا�سم عليدو�ست ،فقه و م�صلحت� ،ص .161
((( .ابوالقا�سم عليدو�ست ،تبعيت يا عدم تبعيت احكام از م�صالح ومفا�سد واقعي ،مجله فقه و حقوق� ،شماره  ،6پاييز .84
((( .القواعد والفوائد ،ج � ،1ص  ،33قاعدة .4
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ويقول �أي�ض ًا في مو�ضع �آخر« :ال�شرع مع ّلل بالم�صالح ،فهي �إ ّما في محل ال�ضرورة،
�أو مح ّل الحاجة� ،أو التتمة� ،أو م�ستغنی عنها� ،إ ّما لقيام غيرها مقامها و�إ ّما لعدم
ظهور اعتبارها»(((.
� .2سببية الدليل لإيجاد الم�صلحة
�إنّ الدليل الذي ي�ستند �إليه الفقيه هل ي�ساهم في �إيجاد الم�صلحة في الحكم �أم ال؟
والكالم يدور هنا حول الم�صلحة بعد الحكم ال قبله .وفيه �أربعة �أقوال:
�أولها :ما ذكره الأ�شاعرة من �أنّ وجود الدليل علی الحكم هو بنف�سه �سبب وجود
الم�صلحة في متع ّلق الحكم(((.
ثانيها :ما ذكره المعتزلة من �أنّ الدليل في موارد مخالفة الدليل مع الحكم الواقعي،
�سبب الم�صلحة في متع ّلق الحكم(((.
ثالثها� :سببية الم�صلحة ال�سلوكية وهو �أنّ الم�صلحة في اتباع الدليل و�سلوكه ال في
متع ّلقه ،وهو ما قال به ال�شيخ الأعظم(((.
رابعها :الطريقة المح�ضةّ ،
وتتلخ�ص ب�أنّ وجود الدليل علی الحكم لي�س �سبب ًا لإيجاد
الم�صلحة� ،إذ الم�صلحة في الأحكام الواقعية فقط((( .وهو ما ذهب �إليه م�شهور
الإمامية ،وبه قال ال�شهيد الأول.
ولكن يقول في م�س�ألة النذر« :الأفعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها ،لأجلها تكون
مو�صوفة بالأحكام الخم�سة .فكيف جاز انقالب �أحدها �إلی الآخر؟ والنذر قالب؛ لأ ّنه
يجعل المكروه حراماً ،والندب واجباً ...وقد علم � ّأن ال�سببية �أي�ضاً تابعة للم�صلحة،
((( .الم�صدر ال�سابق� ،ص  ،218قائدة .64
((( .ابوالقا�سم الخوئي� ،أجود التقريرات ،ج � ،2ص .67
((( .الم�صدر نف�سه.
((( .ال�شيخ االن�صاري ،فرائد الأ�صول ،ج � ،1ص .112
(((� .آقا �ضياء العراقي ،نهاية الأفكار ،ج � ،2ص 18؛ بهاء الدين الحجتي البروجردي ،حا�شية علی كفاية الأ�صول (تقريرات در�س
�آية اهلل ح�سين بروجردي) ،ج �،2ص .52
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فمن �أين ن�ش�أت هذه الم�صالح ب�سبب النذر؟!(((.
ثم يجيب علی هذا الإ�شكال بقبول نوع من ال�سببية لفعل النذر ،فيقول�« :أ ّنه لي�س من
الممتنع �أن تن�ش�أ في الندب ب�سبب النذر م�صلحة ي�ساوي فيها الوجوب»(((.
وي�ضيف قائ ًال« :وال يجب علينا بيان تلك الم�صلحة علی التف�صيل لأ ّنا لما علمنا
� ّأن النذر موجب ،وعلمنا � ّأن الإيجاب يتبع خ�صو�صيات الم�صالح ،علمنا هنا تح ّقق
خ�صو�صية م�صلحة الوجوب»(((.
وال يخفی �أنّ ال�سببية التي يعر�ضها ال�شهيد هنا تختلف عن تلك التي يعر�ضها
الأ�شاعرة والمعتزله ،ف�سببية ه�ؤالء للأد ّلة التي ي�ستند �إليها الفقيه في ا�ستنباط �أحكام
اهلل تعالی ،ولكن �سببية النذر هو بعد �إقامة الدليل علی وجوب الوفاء به ،والناذر ال يری
�أبد ًا الحكم الجديد للمنذور حكم اهلل.
وهناك جواب �آخر للم�س�ألة وهو �أنّ الواجب بعد النذر هو عنوان الوفاء بالنذر ،ال
عنوان المنذور ،فال انقالب في حكم المنذور.
 .3التخطئة والت�صويب
ومن الم�سائل التي �شغلت اهتمام الفقهاء ،بعد ال�سببية والطريقية هي م�س�ألة
التخطئة والت�صويبّ ،
وملخ�صها :هل الفتوى التي ي�صدرها المجتهد علی �أ�سا�س دليل
معتبر هي حتم ًا �صحيحة� ،أم من الممكن �أ ّنها مخالفة للواقع؟ في هذا ثالثة �أقوال:
�أولها :الت�صويب الأ�شعري ،من �أ ّنه ال وجود لحكم وراء الأحكام الم�أخوذة من
الأد ّلة(((.
ثانيها :الت�صويب المعتزلي ،من �أ ّنه �إذا قام دليل معتبر يقام علی خالف الحكم
الواقعي فتوجد م�صلحة غالبة في الحكم الم�أخوذ من الدليل ،بحيث تبعث علی
((( .ال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد ،ج � ،2ص  ،211القاعدة .223
((( .الم�صدر ال�سابق� ،ص .212
((( .الم�صدر نف�سه.
((( .الغزالي ،الدر الم�ست�صفی� ،ص  58و 358؛ الفخر الرازي ،المح�صول ،ج � ،6ص .33
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جعلها وفعليتها ،وعدم فعلية الحكم الواقعي(((.
تم�سك
ثالثها :التخطئة ،ب�أنّ الأحكام الواقعية م�شتركة بين العالم والجاهل((( ،و�إذا ّ
المجتهد في ا�ستنباط حكم �شرعي بدليل معتبر مخالف للواقع ،فعل الرغم من
�أنّ الحكم الم�ستند بهذا الدليل يكون بالن�سبة �إليه منجز ًا ومعذر ًا ،ولك ّنه مخالف
للواقع.
ويری فقهاء االمامية باالتفاق التخطئة ،بل وحتّی �سببية الم�صلحة ال�سلوكية ال
يرونها ت�صويب ًا(((.
وال�شهيد الأول ي�ص ّرح في عباراته بالتخطئة ،يقول« :ويجوز تعدّد الق�ضاةّ � ،إما
بالت�شريك �أو بالتخ�صي�ص بمحلة �أو نوع من الق�ضاء .ولو �شرط اتفاقهما في الأحكام
ففيه نظر ،من �ضيق موارد االجتهاد ،ومن �أ ّنه �أوثق في الحكم ،وخ�صو�صاً عندنا ،ل ّأن
الم�صيب واحد»(((.
وال يخفی �أنّ النزاع فقط علی �صعيد ا�ستنباط الحكم ال�شرعي� ،أ ّما في مجال العقائد
فالجميع يقولون بالتخطئة(((.
� .4إمكان اختالف حكمة الأحكام بين ال�شريعة الإ�سالمية وال�شرائع
ال�سابقة
�إنّ حكمة الأحكام في ال�شرائع ال�سابقة متفاوتة مع ما في �شريعة الإ�سالم ،وهذا
التفاوت �إ ّنما هو بدليل كمال �شريعة خاتم الأنبياء.P
وقد �أ�شار ال�شهيد �إلی هذا الأمر في بحثه في م�س�ألة تع ّدد الزوجات الدائمة
((( .علي ال�ضويحي� ،آراء المعتزلة الأ�صولية� ،ص 595؛ ابوالقا�سم الخوئي ،كتاب االجتهاد والتقليد� ،ص 39؛ و�أجود التقريرات ،ج
� ،2ص .67
(((� .آقا ال�ضياء عراقي ،نهاية االفكار ،ج � ،4ص 231؛ محمد علي الكاظمي ،فوائد الأ�صول ،ج � ،1ص 349؛ جعفر ال�سبحاني ،تهذيب
الأ�صول ،ج � ،2ص .103
((( .محمد علي الكاظمي ،فوائد الأ�صول ،ج � ،3ص 96؛ �أبوالقا�سم الخوئي� ،أجود التقريرات ،ج � ،2ص .67
((( .ال�شهيد الأول ،الدرو�س ،ج � ،2ص .67
((( .الآخوند الخرا�ساني ،كفاية الأ�صول� ،ص  468وقال :اتفقت الكلمة علی التخطئة في العقليات واختلفت في ال�شرعيات.
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ومحدوديتها �إلی �أربع زوجات في الإ�سالم ،وذكر �أنّ هذه المحدودية و�إباحة �أربع زوجات
�إ ّنما هو مراعاة للزوج والزوجة مع ًا ،ولي�س كما عليه �شرع مو�سی  Qغير المح�صور
مراعاة للرجال فقط ،وال كما عليه �شرع عي�سی  Qالمح�صور بزوجة واحدة فقط
مراعاة للن�ساءفقط(((.
 .5ارتباط عالم الم�صالح والمفا�سد ومالكات الأحكام بحكمة الحكم
ذكرنا �أنّ ر�أي العدلية حول جعل الأحكام ال�شرعية ب�أ ّنه يقوم علی �أ�سا�س المالكات
والم�صالح والمفا�سد ،لكن ال�س�ؤال هنا :ما المق�صود من هذه المالكات والم�صالح
والمفا�سد؟ هل المق�صود منها ع ّلة الحكم �أم حكمة الحكم؟ ف�إن كان المق�صود الأول،
فالن�سبة بين الحكم وبين هذه المالكات تكون مت�ساوية ،و�إن كان الثاني فال يلزم مثل
هذا الت�ساوي.
وقد ع ّبر الفقهاء حول هذه الم�س�ألة بتعابير مختلفة ،فبع�ضهم ر�أی �أنّ الم�صالح هي
نف�س المالك ومناط الحكم((( .و�آخرون ي�ص ّرحون خالف ذلك �إذ يقولون� :إنّ المراد
من الم�صالح والمفا�سد هو حكمة الحكم(((.
وي�ؤيد هذا الر�أي الثاني �أنّ تعريف الحكمة ب�أ ّنها الحكمة المق�صودة لل�شارع.
وي�ؤيده ما لو قار ّنا بين مبنی تبعية الأحكام للم�صالح ومبنی تبعيتها للأ�سماء
فالنتيجة التي نح�صل عليها هي كذلك .وتو�ضيحه �أنّ القاعدة الأولی متع ّلقة بعالم
الثبوت ،والقاعدة الثانية متع ّلقة بعالم الإثبات� .أ ّما هاتان القاعدتان ال تنطبقان علی
بع�ضها البع�ض� .أي �أنّ ال�شارع يمكنه ـ لأ�سباب يعلمها هو ـ �أن يجعل مو�ضوع الحكم �أكبر
�أو �أ�صغر من دائرة الم�صالح ،والفقيه بدوره يمكنه �إثبات مو�ضوع الحكم من �إطالق
وعموم الأد ّلة.
((( .ال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد ،ج � ،2ص  ،128القاعده .191
((( .محمدر�ضا المظفر� ،أ�صول الفقه ،ج � ،1ص  :219ان م�صالح الأحكام ال�شرعية المولوية التي هي نف�سها مالكات �أحكام ال�شارع
ال تندرج تحت �ضابط نحن ندركه.
((( .علي الغروي التبريزي ،كتاب الطهارة ،ج � ،3ص 486؛ محمد علي الكاظمي ،فوائد الأ�صول ،ج � ،4ص .284
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هذا في حال �أنّ المراد من الع ّلة هو في مقابل الحكمة ،وهو �أمر منطبق دقيق ًا علی
المو�ضوع ،ويمكن �أن يقوم مقامه(((.
مكانة مقاصد الشريعة في الفقه اإلسالمي

يری ال�شهيد الأول �أنّ مقا�صد ال�شريعة بمثابة المحور الأ�صلي في جعل الأحكام،
وتقديمها وتنظيمها في عالم الفقه .وقد وردت ب�ضع م�صطلحات قريبة من م�صطلح
مقا�صد ال�شريعة في كلمات ال�شهيد ،ت�ستدعي مالحظتها والوقوف عليها ،من قبيل:
المق�صود الأ�صلي ،جلب النفع ودفع ال�ضرر ،الم�صالح ،ال�ضروريات.
ولتو�ضيح مفهوم مقا�صد ال�شريعة ومقارنتها بالم�صطلحات الأخری ،نجد من
ال�ضروري التع ّر�ض �إلی بع�ض النقاط:
الأولی :من وجهة نظر ال�شهيد الأول �أنّ جعل جميع الأحكام هو الجل جلب المنفعة
�أو لدفع ال�ضرر .وهذا النفع �أو ال�ضرر يمكن �أن يكون دنيوي ًا �أو يكون �أخروي ًا،
و�أي�ض ًا هو ممكن �أن يكون مق�صود ًا �أ�صلي ًا �أو مق�صود ًا تبعي ًا(((.
وجدير بالذكر �أنّ ال�شهيد الأول يری �أنّ المق�صود الأ�صلي يرتبط بدفع ال�ضرر فقط.
يقول :و�أ ّما دفع ال�ضرر المق�صود بالأ�صالة فهو حفظ المقا�صد الخم�س.(((...
الثانية :عندما يتك ّلم ال�شهيد عن الو�سائل التي لها مق�صود تبعي ،فرغم �أ ّنه يقت�صر
علی �إحداها في مجال حفظ المقا�صد� ،إال �أ ّنه بالت�أمل في �سائر الو�سائل نجدها
جميع ًا ت�شارك في هذا المنوال ،يقول« :الو�سائل خم�س� :أحدها �أ�سباب تفيد
الملك ...الثانية� :أ�سباب ت�س ّلط علی ملك الغير ...الثالثة� :أ�سباب تقت�ضي
((( .محمد ح�سين البجنوردي ،القواعد الفقهية ،ج � ،3ص  :184وال�ضابط في الفرق بين ما هو علة الحكم وبين ما هو حكمته هو
�أن العلة ال تكون ال ّنه م�سكر ،في�صح �أن يقول :ال ت�شرب الم�سكر .و�أما فيما �إذا ال يمكن ذلك كقوله عليه ال�سالم :يجب علی
المطلقة المدخولة �أن تعتد بثالثة �أقراء لعدم تداخل المياه واختالط االن�ساب .فهو من قبيل حكمة الحكم ،وال اطراد فيه ،كما
�أنه لو علمنا �أ ّنها عقيمةوال تحبل فمع ذلك يجب عليها �أن تعتد.
(((� .شهيد �أول ،القواعد والفوائد ،ج � ،1ص  ،35قاعده .6
((( .الم�صدر ال�سابق.
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منع المالك من الت�صرف في ماله ...الو�سيلة الرابعة :و�سيلة حفظ المقا�صد
الخم�سة وهي النف�س والدين والعقل والن�سب والمال التي لم ي�أت ت�شريع �إال
بحفظها وهي ال�ضروريات الخم�س ...الو�سيلة الخام�سة :ما كان مقوياً لجلب
المنفعة ودفع المف�سدة ،وبهذه المقا�صد والو�سائل تنتظم كتب الفقه»(((.
الثالثة� :أنّ ال�شهيد بعد تق�سيمه لمتع ّلقات الأحكام �إلی المق�صود بالذات و�أخری
ما يو�صلنا �إليها ،يع ّرج علی بيان ف�ضائلها ،و�أ ّنها تتفاوت بح�سب المقا�صد ،فك ّل
�أف�ضل كانت الو�سيلة �إليه �أف�ضل(((.
الرابعة :بعد �أن ي�ص ّرح ال�شهيد ب�أنّ لل�شريعة علل وغايات ،وهي الم�صالح ،يقوم
بتق�سيم هذه الم�صالح �إلی خم�سة �أق�سام :الم�صلحة ال�ضرورية ،الم�صلحة
الحاج ّية ،والم�صلحة التمامية ،والم�ستغنی عنها �إ ّما لقيام غيرها مقامها ،و�إ ّما
لعدم ظهور اعتبارها(((.
يق�سمها �إلی ثالثة �أق�سام� :ضرورية وحاجية وتمامية ،ولم يذكر
لك ّنه في مو�ضع �آخر ّ
الآخرين(((.
وعلی ك ّل حال ،ال�س�ؤال هنا :ما هي الن�سبة بين الم�صالح والمقا�صد علی ر�أي
ال�شهيد؟
والجواب :ثمة �شاهدان ي�شهدان علی �أنّ مراده منهما واحد ال اثنين.
�1 .1أنّ العلل الغائية لل�شريعة ترادف بلحاظ المفهوم مقا�صد ال�شريعة ،ول ّما كان نظر
ال�شهيد ـ كما جاءفي كالمه ـ �أنّ العلل الغائية هي نف�س الم�صالح ،فاتّ�ضح �أنّ
المراد منهما واحد.
�2 .2أ ّنه من جهة يع ّد حكمة الأحكام في جلب المنفعة ودفع ال�ضرر والذي يراهما
((( .القواعد والفوائد ،ج � ،1ص  ،36قاعدة .7
((( .الم�صدر ال�سابق� ،ص  ،60قاعدة .30
((( .الم�صدر نف�سه� ،ص � ،218ص قاعدة .64
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،2ص  ،138قاعدة .200
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بمعنی الم�صالح والمفا�سد((( ،ومن جهة �أخری �أ ّنه كان يری تنظيم ك ّل �أحكام
الفقه علی �أ�س�س المقا�صد .وهذا المطلب ّ
يدل علی وحدتهما.
�إ�ضافة �إلی �أنّ الفا�ضل المقداد في معر�ض تحرير عبارات ال�شهيد الأول قد �أ�شار
�إلی كالم ال�شهيد ب�أنّ كتب الفقه تنتظم علی �أ�سا�س جلب المنفعة ودفع ال�ضرر((( ،وهو
ما ّ
يدل علی ما ذكرناه.
الخام�سة :هل المقا�صد الخم�س مرتّبة �أم ال؟ ال�شهيد الأول احيان ًا يرعی الترتيب في
ذكرها ،و�أخری لم يرع ذلك� .إال �أ ّنه دائم ًا يذكر العقل ثم الن�سب والمال ،ويردها
في �آخر القائمة ،ويق ّدم النف�س علی الدين مرة ،ومرة �أخری علی العك�س(((.
تق�سيم متع ّلق الأحكام �إلی مق�صود بالذات وبالتبع
من النقاط الجدير بالذكر هو تق�سيم ال�شهيد لمتع ّلق الأحكام في مو�ضوعين من
كتابه ،يقول« :متعلقات الأحكام ق�سمان� :أحدهما :ما هو مق�صود بالذات ،وهو
المت�ضمن للم�صالح والمفا�سد في نف�سه ،والثاني :ما هو و�سيلة وطريق �إلی الم�صلحة
والمف�سدة»(((.
يق�سم الو�سائل �إلی خم�سة �أق�سام م ّرة ،قال« :الأول :ما اجتمعت الأمة علی
�إال �أ ّنه ّ
تحريمه ...الثاني :ما اجتمعت الأمة علی عدم منعه ...الثالث :ما اختلف فيه...
الرابع :ماكانت الو�سيلة فيه مباحة بالن�سبة �إلی �أحد المتعاطيين حراماً بالن�سبة
كالمتو�سل �إليه»(((.
�إلی الآخر ...الخام�س :الو�سيلة �إلی المع�صية حرام
ّ
يق�سمها �إلی ثالثة �أق�سام ،قال« :الأ ّول :ق�سم اجتمعت ا ُالمة علی منعه...
وم ّرة �أخری ّ
الثاني :ما اجتمعت ا ُالمة علی عدم منعه ...الثالث :ما فيه خالف»(((.
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،33قاعدة .4
((( .مقداد �سيوري ،ن�ضد القواعد الفقهية� ،ص  ،7القاعدة الثانية.
((( .انظر القواعد والفوائد ،ج � ،1ص .226 ،38
((( .الم�صدر ال�سابق� ،ص  ،60قاعدة  30وراجع �أي�ض ًا :ج � ،2ص  ،81قاعدة .174
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،60قاعدة .30
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،2ص  ،81قاعدة .174
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هذا و�أنّ ا�صطالح (و�سيلة) �أقرب �إلی (ذريعة) .والذريعة هي الو�سيلة التي تو�صل
�إلی الواجب �أو الحرام �أو الم�ستحب �أو المكروه �أو المباح .وعلی �ضوء هذا ُق ِّ�سمت الأحكام
�إلی خم�سة �أق�سام.
تقسيم األحكام إلی معامالت وعبادات علی أساس الحكمة
األهم

ق�سم الفقهاء الأحكام �إلی ق�سمين :العبادات والمعامالت ،ما يم ّيز بينهما هو لزوم �أو
ّ
عدم لزوم ق�صد القربة((( .وهذا المالك الذي يتمايز علی �أ�سا�سه هذان الق�سمان لي�س
�إال معيار ًا فقهي ًا �صرف ًا ،ومتع ّلق ًا باالمتثال ،وال ينظر �إلی واقع التفاوت بين حكم عبادي
و�آخر معاملي ،وال التمييز بين نوع المالك وحكمته.
لكن ال�شهيد الأول في معر�ض بيان معيار التمايز بين هذين الحكمين ينظر �إلی
حقيقة ومالك وحكمة ك ّل حكم ،وال يكتفي في التمييز علی الم�شهور .فهو يعتقد �أنّ ك ّل
حكم يمكن �أن يكون له �أغرا�ض متعددة دنيوية و�أخروية((( .وعليه فك ّل حكم �شرعي يكون
أهم منه الدنيا� ،سواء لجلب منفعة �أو دفع �ضرر دنيوي ،ي�س ّمی معاملة ،و�إذا
الغر�ض ال ّ
كان الغر�ض الأهم منه الآخرة� ،إما لجلب النفع �أو لدفع ال�ضرر فيها ،ي�سمی عبادة(((.
وال�شهيد الأول في هذا المعيار ال يف ّرق في جلب النفع الدنيوي �أو الأخروي ،وكذلك
دفع ال�ضرر الدنيوي والأخروي بين المق�صود الأ�صلي لل�شارع ومق�صوده التبعي ،و�إ ّنما
مراده من المق�صود الأ�صلي في جلب النفع هو ما يدرك بالحوا�س الخم�س ،وفي دفع
ال�ضرر بحفظ المقا�صد الخم�س :الدين والعقل والنف�س والن�سب والمال .ومراده من
المق�صود التبعي هو الو�سائل التي تو�صله �إلی المدرك �أو �إلی المق�صود الأ�صلي(((.
((( .الوحيد البهبهاني ،حا�شية علی مجمع الفائدة والبرهان� ،ص .37
(((� .شهيد �أول ،القواعد والفوائد ،ج � ،1ص  ،33قاعدة .4
((( .الم�صدر ال�سابق ،ج � ،1ص  ،35قاعدة  6و �ص  ،34قاعدة .5
((( .الم�صدر نف�سه� ،ص  ،34قاعدة .5
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وفي بيان �آخر له ي�شير �إلی �أنّ الأحكام ال�شرعية ـ �أعم من التكليفي والو�ضعي ـ
منح�صرة في �أربعة �أق�سام :عبادات وعقود و�إيقاعات و�أحكام وفي بيان هذا الح�صر
�أي�ض ًا ا�ستخدم عن�صر الغر�ض من الأحكام(((.
تقسيم الواجب إلی عيني وكفائي علی أساس نوع حكمته

�إ ّنه تق�سيم معروف ،ومعيار التمييز بينهما هو �سقوط التكليف عن الآخرين �إذا �أتی به
�شخ�ص في الواجب الكفائي ،وعدم �سقوطه في العيني .وعليه فالواجب الكفائي تكليف
واحد علی الجميع ،بينما العيني تكاليف متع ّددة بتع ّدد المك ّلفين(((.
وهذا المعيار معيار فقهي في مقام الإمتثال� ،إال �أنّ ال�شهيد يری �أنّ معيار التمييز بين
هذين الواجبين يجب �أن يتع ّلق بعالم المالك والحكمة .يقول« :فر�ض العين� :شرعيته
للحكمة في تكراره ،كالمكتوبة ّ
فان م�صلحتها الخ�ضوع هلل عزوجل ...وك ّلما تكررت
ال�صالة تكررت هذه الم�صالح الحكمية� .أ ّما فر�ض الكفاية فالغر�ض �إبراز الفعل �إلی
الوجود ،وما بعده خالٍ عن الحكمة كانقاذ الغير»(((.
ومن الأمور ال�شاهدة علی اهتمام ال�شهيد بتحليل المفاهيم الفقهية علی �أ�سا�س
عالم الحكمة ،كالمه حول الكبائر .فالمعيار الأول الذي يعر�ضه هذا الفقيه علی �صعيد
تحديد الذنوب بالكبائر يقول« :ك ّل ما تو ّعد ال�شرع عليه بخ�صو�صه ف�إ ّنه كبيرة»((( .ثم
يورد بع�ض ًا �آخر فيقول:
 -ك ّل مع�صية توجب الح ّد(((. -ك ّل جريمة ت�ؤذن بق ّلة اكتراث فاعلها بالدين(((.((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،30قاعدة .2
((( .محمد ر�ضا مظفر� ،أ�صول الفقه ،ج � ،1ص .85
((( .ال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد ،ج � ،2ص .33
((( .الم�صدر ال�سابق ،ج � ،1ص  ،224قاعدة .68
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص .225
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص .226

92

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

ّثم ي�ضيف قائ ًال« :وهذه الكبائر المعدودة عند الت� ّأمل ترجع �إلی ما يتع ّلق
بال�ضروريات الخم�س التي هي م�صلحة الأديان والنفو�س والعقول والأن�ساب
والأموال»(((.
فهو بهذا البيان قد �أرجع ك ّل الكبائر �إلی هذه الم�صالح الخم�س ،وهذا ي�شعر باهتمامه
بالمقا�صد في تف�سير الق�ضايا الفقهية.
تقيدات عالم الحكمة
تفسير شرط الحكم علی أساس ّ

يری ال�شهيد الأول � Mأنّ تف�سير �شرط الحكم يعود �أي�ض ًا �إلی منا�سبات الحكمة
الكامنة وراء الحكم ،يقول�« :شرط الحكم هو ك ّل ما ا�شتمل علی حكمة يقت�ضي عدمها
نقي�ض حكمة ال�سبب ،مع بقاءحكم ال�سبب كالطهارة لل�صالة ،ف� ّإن عدم الطهارة مع
االتيان بال�صالة يقت�ضي نقي�ض حكمة �شرعية ال�صالة؛ ل ّأن �شرعيتها للثواب ،وفعلها
بغير طهارة �سبب في ا�ستحقاق العقاب»(((.
وبعد قرون من هذا الكالم نه�ض الأ�صوليون عند تف�سير �شرط الوجوب والواجب
(�شرط الحكم و�شرط متع ّلق الحكم) من خالل اال�ستفادة من قيود عالم الحكمة
والمالك(((.
تقيدات عالم الحكمة
تفسير شرط السبب علی أساس ّ

ويف�سر ال�شهيد �أي�ض ًا �شرط ال�سبب علی �أ�سا�س قيود عالم المالك والحكمة .و«ال�سبب»
ّ
في كالمه �أحد �أق�سام الأحكام الو�ضعية(((.
وكان  Mيری �أنّ ال�سبب هو ك ّل و�صف ظاهر من�ضبط ّ
دل الدليل علی كونه معرف ًا
لإثبات حكم �شرعي ،بحيث يلزم من وجوده الوجود ،ومن عدمه العدم ،ويمتنع وجود
((( .الم�صدر نف�سه.
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،64قاعدة .34
((( .ال�شهيد ال�صدر ،درو�س في علم الأ�صول ،ج � ،2ص .223
((( .القواعد والفوائد ،ج � ،1ص  ،39قاعده .8
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مانع �أو فقد �شرط(((.
الحكم بدونه .وتخ ّلف الحكم عنه يكون �إ ّما لوجود ٍ
وال�سبب ـ كما يراه ـ �إ ّما و�صف بحيث يكون م�ستلزم ًا لحكمة باعثة علی �شرعية الحكم
الم�س ّبب؛ كاليد التي هي �سبب لل�ضمان ،و�إ ّما وقت فيكون مقت�ضي ًا لثبوت الحكم ال�شرعي
كمواقيت ال�صالة(((.
وعلی كل حال ،ال�سبب مثل الحكم ،له �شرط .وجاء في تعريف ال�شهيد ل�شرط ال�سبب
�أن قال�« :شرط ال�سبب ما يخ ّل عدمه بحكمة ال�سبب كالقدرة علی الت�سليم في �صحة
البيع الذي هو �سبب ثبوت الملك ،وي�شتمل علی م�صلحة وهي االنتفاع بالمبيع ،وهي
متو ّقفة علی الت�سليم الذي هو بدوره متو ّقف علی القدرة علی الت�سليم� .إذن عدم
القدرة يخ ّل بحكمة الم�صلحة»(((.
تقيدات عالم الحكمة
تفسير مانع الحكم علی أساس ّ

�إنّ ال�شهيد الأول في تف�سيره لمانع الحكم ،قد قارن بين حكمة المانع مع حكمة
رجح
الحكم ،وب�سبب �أهمية الأولی بالن�سبة �إلی الأخری ،ف�إ ّنه يعتقد �أنّ ال�شارع قد ّ
حكمة الأهم (حكمة المانع) علی حكمة المهم (حكمة الحكم) من منطلق الأهم ثم
المهم ،يقول« :مانع الحكم هو ك ّل و�صف ظاهر من�ضبط م�ستلزم لحكمة مقت�ضاها
نقي�ض حكم ال�سبب ،مع بقاءحكمة ال�سبب ،مثل الدين المانع من وجوب الخم�س في
المكا�سب ،ف� ّإن الحكمة في الخم�س نفع �أهل البيت عليهم ال�سالم ...لكن الوجوب في
المكا�سب �إ ّنما هو في ما ف�ضل من قوت ال�شخ�ص المك ّلف وعياله ،والوفاء بالدين
�أهم منه� ...إذن فالدين لهذه الحكمة مانع من وجوب الخم�س و�إن كانت الحكمة
باقية في الخم�س»(((.
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،39قاعدة .9
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،40قاعدة .10
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،64قاعدة .33
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،1ص  ،67قاعدة .37
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توجيه معيار �إف�ساد وعدم �إف�ساد ال�شرط الفا�سد علی �أ�سا�س حكمة العقد
من الأمور التي يمكن طرحها بعنوان تحليل الق�ضايا الفقهية علی �أ�سا�س عالم الحكمة هو
بيان معيار �صحة وبطالن العقد بدليل ال�شرط الفا�سد .فالحكمة المعرو�ضة في العقود هي
واحدة بين مق�صود طرفي العقد ومق�صود ال�شارع و�إن كان ثمة تفاوت في حكمة العقد عند
الطرفين ومق�صودهما �إجراء العقد ،وعند ال�شارع ومق�صوده �إم�ضاء وت�صحيح العقد.
ق�سم ال�شهيد الأول حكمة العقد �إلی �أ�صلي وفرعي ،فقال« :ك ّل
وعلی ك ّل حال ،فقد ّ
عقد �شرط فيه خالف ما يقت�ضيه ،مع كونه ركناً من �أركانه ،فهو باطل ،مثل :ت�سليم
المبيع �إلی الم�شتري ،والثمن �إلی البائع� ،أو االنتفاع ب�أحدهما للمنتقل �إليه .و�إذا لم
يكن ركناً من �أركانه ،ولك ّنه من مكمالته ،مثل� :شرط نفي خيار الحيوان ،فعندنا
ي�ص ّح؛ ل ّأن لزوم العقود هو المق�صود الأ�صلي ،و�أ ّما الخيار فعار�ض ...وهو مق�صود
ثانوي ال �أولي»(((.
يف�سر مقت�ضی العقد بالحكمة الأ�صيلة للعقد.
فهو  Mفي هذا المعيار ّ
وال يخفی �أنّ بحث �شرط العقد وف�ساده و�إف�ساده ،وتعابير من قبيل :مقت�ضی العقد،
م�صلحة العقد ،م�صلحة المتعاقدين ،قد وردت في كلمات الفقهاء المتقدمين علی ال�شهيد،
كال�شيخ الطو�سي ،والمحقق والعالمة الح ّليين(((� .إال �أنّ تعبير مق�صود المتعاقدين لم
يرد في كلماتهم كما يظهر للمتتبع ،وقد انت�شر هذا الم�صطلح بين الفقهاء بعد ال�شهيد
الأول ،و�أ�ضحت عبارات ال�شهيد و�أمثلته ترد في كلمات بع�ض الفقهاء في معر�ض البحث
في معيار �إف�ساد وعدم �إف�ساد ال�شرط الفا�سد ،و�أنّ منهم من �أورد الم�صطلح من دون
لفظة «مق�صود»((( .ومنهم من �أورده كام ًال((( كما ب ّينه ال�شهيد .M
((( .الم�صدر نف�سه ،ج � ،2ص  ،242قاعدة .242
((( .ال�شيخ الطو�سي ،المب�سوط ،ج � ،2ص 149؛ محقق الحلي� ،شرائع اال�سالم ،ج � ،3ص 619؛ عالمه الحلي ،قواعد االحكام ،ج ،2
�ص .389
((( .مثل :ابن �أبي جمهور ،الأقطاب الفقهية� ،ص .114
((( .مثل :محقق الكركي ،جامع المقا�صد ،ج � ،4ص .312
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كلمة الختام

وفي الختام نركز علی �أربعة امور:
�1 .1إن للفقه مقامین :مقام الثبوت و التحلیل و مقام الإثبات و اال�ستنباط .الفقیه في
مقام الإثبات یحاول ك�شف الحكم ال�شرعي عن الأدلة ،و فی مقام الثبوت یحاول
تحلیل الق�ضایا الفقهیة و الأحكام ال�شرعیة بعد الفراغ عن ك�شفها.
2 .2كل ما یعر�ض في هذا المقال یكون من �سنخ الفقه التحلیلي؛ ور�أینا �أن ال�شهید
الأول ف�سر الق�ضایا المعرو�ضة فیها علی �أ�سا�س حكمة الأحكام و مقا�صدها
�3 .3إنا �إذا قر�أنا كتب ال�شهید الأول اال�ستنباطیة كالدرو�س و الذكری و اللمعة ،ال نجد
المقا�صد و حكمة الأحكام فیها عن�صر ًا دخی ًال في اال�ستنباط؛ و �أما �إذا قر�أنا
الح َكم للأحكام؛
كتاب القواعد و الفوائد وجدناه مملو ًءا بالمقا�صد و الم�صالح و ِ
و ننتهي بهذه النتیجة :ان ال�شهيد الأول مع العلم و التوجه ،فرق بین الفقه
التحلیلي و اال�ستنباطي ،و�أعطی للمقا�صد وحكمة الأحكام دورها ال�صحيح و�أن
الدور ال�صحيح لها هو في الفقه التحليلي ال الفقه اال�ستنباطي كي ال ينتهي �إلی
الفقه المقا�صدي الذي يختلف عن الفقه الإمامي .و�أنّ لهذا الدور ال�صحيح فوائد
نظرية .فكم من الفرق بين من يری الأحكام ال�شرعية �صرف التكاليف من المولی
�إلی العبد كي يثيبه عند اطاعتها ويعاقبه عند ع�صيانها ،ومن يری �أن الأحكام
كلها جعلت لم�صالح العبد و�أن �إطاعتها تو�صل العبد �إلی الم�صالح �إ�ضافة علی
الثواب الأخروي ،وع�صيانها يو�صله �إلی المفا�سد�،إ�ضافة �إلی العقاب الأخروي.
4 .4و ن�ضیف زائد ًا علی ما كتب ال�شهید الأول لمزید الفائدة� ،أن المقا�صد و حكمة
الأحكام و �إن لم یكن لها دور ا�صلي في الفقه اال�ستنباطي و لكن لها دور جزئي
فیه ،و ن�شیر �ألی بع�ضه :في بع�ض اال�ستظهارات من الأدلة اللفظية ,في الترجیح
بین المتعار�ضین بالكتاب �إذا كانت الموافقة بالموافقة مع �آیات المقا�صد ال
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�آیات الأحكام؛ في الترجیح بین المتعار�ضین �إذا قلنا بالتعدي عن المرحجات
المن�صو�صة و كانت موافقة الخبر للمقا�صد و الحكمة توجب الظن بال�صدور .و
هناك مجاالت �أخر مرتبطة بالفقه ت�ستخدم المقا�صد و حكمة الأحكام كعن�صر
ا�صلي :الترجیح بین المتزاحمین؛ �إبداء النظریات الفقهیة؛ ك�شف النظامات
الإجتماعیة الإ�سالمیة؛ و �إ�صدار الحكم الوالیي الموقت للتدخل في الأحكام
ال�شرعیة في الحوادث الواقعة.

97

المنهج اإلستداللي عند الشهيد األول من
خالل كتاب «الذكرى»
ال�شيخ م�صطفى جعفر پي�شه

(*)

نتعر�ض في هذه الدرا�سة المقدمة لهذا الم�ؤتمر المبارك للمنهج اال�ستداللي عند
ال�شهيد ،وال �شك في �أن درا�سة المناهج اال�ستداللية تعطي بعدا مهما للبحث وتقدم
نموذجا لطريقة التفكير الفقهي لدى ال�شخ�صية التي تتناولها الدرا�سة .والنظر �إلى
مجموع النتاج الفقهي للفقيه يختلف عن النظر الجزئي �إلى م�سائل مت�شتتة.
وللتعرف على منهج اال�ستدالل لل�شهيد الأول في كتابه ال�شهير «ذكرى ال�شيعة في
�أحكام ال�شريعة» ،نذكر �أمور ع ّدة:
الأمر الأول :التعريف بالكتاب:
لل�شيخ محمد بن مكي الجزيني ،الملقب بال�شهيد الأول� ،أثار متعددة وكثيرة لع ّلها
تبلغ �سبعة وع�شرين م�ؤلف ًا ،ومن بين هذا الميراث ال�ضخم ،ف�إنّ لكتاب الذكرى ميزة
خا�صة.
ّ
فهذا الكتاب و�إن لم ي�شمل جميع �أبواب الفقه فقد احتوى على بع�ض �أبواب العبادات
من الطهارة وال�صالة فقط ،والم�ؤلف لم يوفق لإكمال �سائر �أبواب الفقه من المعامالت
وال�سيا�سات ،ولكن من خالل الت�أمل في المنهج المتبع للكتاب يبدو �أن الم�ؤلف
ال�شهيد(ره) كان ب�صدد ت�أليف مو�سوعة كبيرة في الفقه الإ�سالميُ ،يدرج فيها الأقوال
والآراء المختلفة للمذاهب الإ�سالمية ،مع ذكر الأدلة والم�ستندات لكل منها ثم ترجيح
بع�ضها على البع�ض ،واتّخاذ الر�أي ال�صواب من بينها ،ولأجل متابعة هذا المنهج فقد
(*) ممثل جامعة الم�صطفى في لبنان ومدير كلية الر�سول الأكرمP

99

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

بلغ الكتاب الذكرى الموجود ب�أيدينا الم�شتمل على باب الطهارة وال�صالة �أربعة مجلدات
في ثوب طبعه الجديد ولو �أن الم�صنف وفق لإكمال هذه المو�سوعة �إلى �آخر �أبواب الفقه
من الق�صا�ص والديات لكان بلغ عدده �إلى ع�شرة مجلدات.
فلو قاي�سنا كتاب الذكرى مع كتابه الآخر وهو الدرو�س ال�شرعية الذي لم يكتمل
�أي�ض ًا فقد و�صل �إلى �أبواب الرهن فقط وما �إن انتهى الى �آخر الفقه ولكن باب الطهارة
وال�صالة من كتاب الدرو�س بح�سب الكم قد يبلغ �إلى ثلث مجلد واحد من المجلدات
الثالثة مع �أن هذا المقدار من المباحث ،ففي كتاب الذكرى ت�صل �إلى �أربعة مجلدات.
والمهم �أنه قد انتهى ال�شهيد من كتابه الذكرى في �شهر �صفر من �سنة مائة و�أربع
وثمانون من الهجرة ،قبل ا�ست�شهاده ب�سنتين تقريب ًا ،وفي ذلك الزمان ما كان يتجاوز
عمره من حوالي خم�سين �سنة ،فال�شهيد في هذا ال�سن الذي يع ّد من �سنين ال�شباب لكل
محقق وباحث لكن ال�شيخ محمد بن مكي ،قد و�صل في الخم�سين من عمره �إلى رتبة
عالية من العلم والتحقيق يكون بقدرته �أن ي�أتي ب�آثار كثيرة مفخرة للطائفة بل للم�سلمين
كافة وال تزال تكون ح ّية ي�ستفاد منها في المكتبات والحوزات العلمية والجامعات.
الأمر الثاني :ت�أليف الكتاب ووجه ت�سميته:
يقول ال�شهيد في التعريف عن كتاب الذكرى:
فهذا كتاب «ذكرى ال�شيعة في �أحكام ال�شريعة» �أوردت فيها ما �صدر عن �سيد
المر�سلين بوا�سطة خلفائه المع�صومين مما دل عليه الكتاب المبين و�إجماع المط ّهرين
والحديث الم�شهور والدليل الم�أثور تجديد ًا لمعاهد العلوم وت�أكيد ًا لمعاقد الر�سوم
وت�أييد ًا للم�سائل الفقهية وتخليد ًا للو�سائل ال�شرعية تقرب ًا �إلى بارىء البرية.
ولكن هناك �س�ؤاالن :ماهو المق�صود الأ�سا�سي لت�أليف الكتاب؟ وما هو الوجه في
ت�سميته بالذكرى؟
�أما بالن�سبة �إلى ال�س�ؤال الأول فمن الت�أمل بالكتاب من �أوله �إلى �آخره يظهر �أن «ذكرى
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ال�شيعة» بمنهجه وخ�صائ�صه ال يوجد له مثيل وبديل في تراثنا الفقهي ،ف�إن الذكرى
و�إن عد �ضمن الكتب الم�ؤلفة في الفقه المقارن ومع �أن كثيرا من علماء الإمامية ،من
القدماء �إلى المت�أخرين كال�سيد علم الهدى وال�شيخ الطو�سي والمحقق والعالمة الحلي
ق ّد�س اهلل �أ�سرارهم ،قد �أ ّلفوا في الفقه المقارن ت�صانيف ذات قيمة كبيرة ولكن للذكرى
خا�صة في هذا المجال تختلف مع �سائر الكتب الم�ؤلفة في الفقه المقارن فالذكرى
ميزة ّ
�إلى ح ّد ما ت�شابه تذكرة الفقهاء للعالمة من جهة ا�ستق�صاء الآراء وذكر الأقوال ولكن
مع ذلك ف�إنه من حيث ا�ستق�صاء الأدلة وذكر �أخبار الفريقين للذكرى ميزة خا�صة،
فمن خالل درا�سة هذا المنهج ففي مقام الإجابة عن ال�س�ؤال الأول يمكن �أن يقال:
�إن غر�ض ال�شهيد الأول من ت�أليف مو�سوعة الذكرى �أن ي�ضع مر�آة كاملة من الأراء
وم�ستنداتها و�أدلتها ،في كل م�س�ألة حتى ي�س ّهل الأمر لمقاي�سة الآراء بع�ضها ببع�ض
والتخاذ الر�أي ،فكل محقق من�صف خبير ب�إمكانه مع م�شاهدة الأقوال ودرا�سة دليل كل
منها �أن يرى ر�أي ال�صواب من خالل الأقوال المختلفة المتهافتة.
ومن هنا يمكن �أن نجد الجواب لل�س�ؤال الثاني وهو �أنه ما هو الوجه في ت�سمية الكتاب
بالذكرى ،ف�إنه اقتبا�س من الآيتين من الذكر الحكيم:
الأولى :قوله تعالى�} :إِ َّن ِفي َذ ِل َك لَ ِذ ْك َرى ِل َمن َكا َن لَ ُه َق ْل ٌب �أَ ْو �أَ ْل َقى َّال�س ْم َع َو ُه َو � َشهِ ٌيد{ ،ق.37 /
ِين{.
والثانية :قوله تعالىَ } :و َذ ِّك ْر َف�إِ َّن ال ِّذ ْك َرى تَن َف ُع ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
فبالنظر �إلى م�ضمون كتاب ذكرى ال�شيعة والت�أمل في منهجه اال�ستدالل من خالل
الآراء المطروحة في كل م�س�ألة ودرا�سة �أدلتها يتمكن من له قلب والقي ال�سمع ويريد
الفهم �أن ي�ستفيد منه ويتذكر وينتفع به للو�صول �إلى مبتغاه.
الأمر الثالث� :إ�شارة �إلى بع�ض مبانيه الأ�صولية المه ّمة:
من مباني الأ�صول المهمة في الذكرى التي اتخذها كمنهج ال�ستدالالته في جميع
الكتاب ،نذكر في هذا المجال والفر�صة القليلة المتاحة ،مبنيان:
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المبنى الأول:
االعتماد على الروايات الموجودة في جوامعنا الروائية الروايات الم�شهورة ،ف�إن
حجية خبر الواحد ولكن مع ذلك
ال�شهيد و�إن اعترف ب�أن ج ّل �أ�صحابنا القدماء ينكرون ّ
يبني على العمل بالأخبار الموجودة ب�أيدينا ولتو�ضيح هذا الأ�سا�س ي�صرح :ك�أنهم يرون
�أن ما ب�أيديهم متواتر �أو مجمع على م�ضمونه و�إن كان في ح ّيز الآحاد.
فلأجل اعتقاد الأ�صحاب بتواتر هذه الأخبار �أو الجماعهم على العمل بم�ضمونها ،ال
�إ�شمال في اعتبار الروايات الموجودة في �إيدينا.
ين�ص ال�شهيد ب�أنه قد كفانا ال�سلف رحمهم اهلل م�ؤونة نقد
وم�شي ًا على هذا المنهج ّ
الأحاديث.
فال�شهيد الأول خالف ًا لمنهج المحقق الأردبيلي و�صاحب المدارك و�صاحب المعالم
وخالف ًا لمنهج الإخباريين قد يتخذ م�سلك ًا و�سط ًا يتجنب عن الإفراط والتفريط.
فيرى كثير ًا من الأخبار الموجودة في الجوامع الروائية بعين االعتبار وال يرى لزوم
التدقيق في ال�سند ولكن مع ذلك ي�شترط في هذا االعتبار االجماع على م�ضمونه ال كل
رواية موجودة في الجوامع الروائية.
ومع ذلك كله فهو ال ين�سى البحث عن ال�سند والرجال الورادة في طريق بع�ض
الأخبار �أحيانا كما �أنه يتكلم عن ح�سن بن محبوب وعلي بن يقطين و�صفوان بن يحي
وغيرهم.
المبنى الثاني :االعتقاد بال�شهرة العملية والفتوائية.
ف�إن ال�شهيد يعتقد بال�شهرة ويلتزم بها ،ويع ّلل الوجه في ذلك بقوله :لقوة الظن
بها.
ولعل مراده من الظن هنا هو الظن المتاخم للعلم وهو االطمئنان.
التم�سك به:
الأمر الرابع :حجية المذهب الفقهي لأهل البيت ووجوب
ّ
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ال�شهيد -مع ّ
غ�ض الطرف عن المباحث الطويلة الكالمية حول م�س�ألة الإمامة
و�شرائطها -ففي مجال الفقه ،لأجل ت�أ�سي�س بناء �أ�صيل لمنهجه اال�ستداللي المتّبع في
الذكرى ففي المقدمة ،في الإ�شارة ال�سابعة يذكر ت�سعة �أدلة لإثبات وجوب التم�سك
بمذهب �أهل البيت ،Rحيث يقول :يجب التم�سك بمذهب الإمامية لوجوه ت�سعة وفي
عداد هذه الأدلة الت�سعة ن�شير �إلى بع�ضها.
في الوجه الثالث يتكلم عن الروايات المنقولة عن الفريقين في تف�سير �آية التطهير
فينقل ما رواه م�سلم في ال�صحيح عن عائ�شة قال :خرج النبي ذات غداة عليه ِك�ساء
مرحل من �شعر فجاء الح�سن بن علي ف�أدخله فيه(((.
ّ
ثم جاء الح�سين ف�أدخله فيه ثم جاءت فاطمة ف�أدخلها فيه ثم جاء علي ف�أدخله فيه
ثم قال� :إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س �أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ثم ال�شهيد بعد ذكر عدة من الروايات المروية في الجوامع الروائية لأهل ال�سنة،
كالمناقب لأحمد بن حنبل يقول روى الترمذي في الجامع عن عمر بن �أبي �سلمة ،ربيب
ر�سول اهلل Pقال :نزلت هذه الآية على ر�سول اهلل�} ،إِنَّ َما يُ ِري ُد اهلل ِليُ ْذهِ َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س
�أَ ْه َل ا ْلبَ ْي ِت َويُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطهِ ي ًرا{ في بيت �أم �سلمة فدعى النبي فيه فاطمة وح�سنا وح�سين ًا
فجللهم بك�ساء ،وعلى خلف ظهره ثم قال :اللهم ه�ؤالء �أهل بيتي ف�أذهب عنهم الرج�س
وطهرهم تطهير ًا ،قالت �أم �سلمة :و�أنا معهم يا ر�سول اهلل قال �أنت على مكانك و�أنت
الى خير.
ثم قال ال�شهيد في الوجه ال�ساد�س� :أن النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب
اتباعه.
فروى م�سلم في �صحيحه عن زيد بن �أرقم قال :قام فينا ر�سول اهلل خطيب ًا فحمد
اهلل و�أثنى عليه ثم قال� :أما بعد �أيها النا�س �إنما �أنا ب�شر يو�شك �أن ي�أتيني ر�سول ربي
ف�أجيبه ف�إني تارك فيكم الثقلين �أولهما كتاب اهلل فيه الهدى والنور ،فتم�سكوا بكتاب
والمرحل� :ضرب من برود اليمن �س ّمي مرح ًال لأن عليه ت�صاوير الرحل وما ي�شبهه
((( المرط :ك�ساء من �صوف �أو خ ّز كان ي�ؤتزر به،
ّ
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اهلل ع ّز وج ّل ،وخذوا به .فحثّ على كتاب اهلل ّ
ورغب فيه ثم قال :و�أهل بيتي ا ّذكر اهلل
تعالى في �أهل بيتي ثالث مرات.
التم�سك بمذهب االمامية يقول:
ثم في ذكر الوجه التا�سع لوجوب ّ
التا�سع :اتفاق الأمة على طهارتهم
ولتو�ضيح ذلك يذكر مقدمتين
الأولى :اتفقت الأمة على طهارة �أهل البيت Rو�شرف �أ�صولهم وظهور عدالتهم
الثانية :ا�شتهر النقل والنقلة عنهم يزيد�أ�ضعاف ًا كثيرة عن النقلة من كل واحد من
ر�ؤ�ساء المذاهب.
فاالن�صاف يقت�ضي الجزم بن�سبة ما نقل عنهم اليهم R
فحينئذ نقول:
ٍ
فالجمع بين عدالتهم وثبوت هذا النقل عنهم مع بطالنه مما ي�أباه العقل ويبطله
االعتبار بال�ضرورة وهذا مع ما �شاع عنهم من انكار ما عليه �سائر المذاهب من القيا�س
واال�ستح�سان ون�سبة ذلك الى ال�ضالل والقول في الدين بغير الحق.
الأمر الخام�س :ت�سلط ال�شهيد على الجوامع الروائية للفريقين
فال�شهيد ا�ضافة الى ت�سلطه على الروايات المروية في كتب االمامية فان له ت�سلط
ممتاز على الروايات الموجودة في ال�صحاح وال�سنن الم�شهورة لأهل ال�سنة ك�صحيح
البخاري وم�سلم والترمذي و�سنن �أبي داوود وم�ستدرك ال�صحيحين و�سنن كبرى وم�سند
�أحمد و�سنن دار القطني و�سنن ابن ماجة و�سنن الدارمي و�سنن الن�سائي وغيرها ينقل
عن جميع هذه الكتب في �أبواب مختلفة ،كلها ّ
تدل على �سعة علمه وقوة تحقيقه.
فعلى �سبيل المثال:
حينما يذكر م�س�ألة النياحة على الميت يقول:
ال يع ّذب الم ّيت بالبكاء عليه �سواء كان مباح ًا �أو محرم ًا لقوله تعالى :وال تزر وازرة
وزر �أخرى.
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�أ ّما في البخاري وم�سلم في خبر عبداهلل بن عمر :ان النبي  Pقال� :إنّ الميت
ل ُيع ّذب ببكاء �أهله عليه ،م�ؤ ّول.
ثم ي�أتي ال�شهيد ب�أجوبة لهذه الرواية منها:
قد روي عن عائ�شة رحم ابن عمر :واهلل ما كذب ولكنه �أخط�أ �أو ن�سي� ،إ ّنما م ّر ر�سول
اهلل Pعلى يهودية وهم يبكون عليها فقال� :Pإ ّنهم يبكون و�إ ّنها لتع ّذب في قبرها
ثم قال فهذا ن�سبه الراوي الى الخط�أ وهو علة من العلل المخرجة للحديث عن �شرط
ال�صحة.
ّ
و في جوابه الآخر يقول :ولك �أن تقول ان الباء بمعنى مع �أي يع ّذب مع بكاء �أهله
عليه يعني �أن الميت يع ّذب ب�أعماله وهم يبكون عليه فما ينفعه بكا�ؤهم ويكون زجر ًا عن
البكاء لعدم نفعه.
الأمر ال�ساد�س :محاربة البدع ومواجهة االنحراف
ان ال�شهيد االول كان من ابناء زمانه ومن العلماء العارفين بزمانهم وفي �سبيل
العمل على ما ك ّلف اهلل العلماء به من عدم ال�سكوت في مقابل البدع والأقوال ّ
ال�ضا ّلة
والم�ض ّلة.
حينما يرى بع�ض البدع في�ستفيد من علمه لإخمادها .فعلى �سبيل المثال :ينقل
حديث �شد الرحال :حيث �أن �أبي هريرة ينقل عن النبي  Pال ت�ش ّد الرحال � اّإل الى
ثالثة م�ساجد :م�سجدي هذا ،وم�سجد الحرام ،وم�سجد الأق�صى .ثم في تف�سير هذا
الخبر يقول:
�أجمع العلماء � :اّإل من �ش ّذ على �أن المراد بهذا النفي بالن�سبة الى الم�سجد �أي ال
ي�صلح ذلك الى م�سجد غير هذه الثالث لتقارب الم�ساجد �سواها في الف�ضل وهذا النهي
يراد به نهي التنزيه النعقاد االجماع على عدم تحريم ال�سفر الى غير هذه الم�ساجد
المذكورة لتجارة �أو قربة من القرب .و�أ ّما ما ُيقال من �أن المراد منها تحريم زيارة
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متم�سك ًا بهذا الخبر على مطلوبه فهو تح ّكم مح�ض لأ�سباب:
الأنبياء وال�صالحين ّ
�أو ًال� :إباحة ال�ش ّد للأ�سفار المطلقة ي�ستلزم �أولوية �إباحته لما هو عبادة� ،إذ �أن العبادة
�أرجح من نظر ال�شرع من ال�سفر المباح ويلزمه عدم ال�س ّد لزيارة �أحياء العلماء
وطلب العلم و�صلة الرحم وقد جاء :من زار عالم ًا فكمن زار بيت المقد�س،واطلبوا
العلم ولو بال�صين ،و�سر �سنتين ب ّر والديك.
ثانياً :ان جميع الم�سلمين مجمعون على زيارة النبي Pمنذ نقله الى دار عفوه
ومحل كرامته الى هذا الزمان ،ففي كل �سنة يعملون المطي وي�ش ّدون ال ّرحال وال
ين�صرفون � اّإل بعد ال�سالم عليه.
وانعقاد الإجماع في هذه الأع�صار قبل ظهور �صاحب هذه المقالة ال�شنيعة وبعده
حجة �أقوى من �إجماع جميع �أهل اال�سالم على زيارة
حجة قاطعة على هذا المقام و�أي ّ
ّ
النبي Pب�أعمال المطي و�ش ّد الرحال في كل عام.
و�أ ّما االخبار الواردة في زيارته Pفهي كثيرة ج ّد ًا قد �ض ّمنها العلماء في كثير
من كتبهم الم�أثورة و�سننهم الم�شهورة ،مثل ما رواه �أبو داوود في �سننه عن �أبي
علي روحي حتى �أر ّد
هريرة �أنّ النبي Pقال :ما من رجل ي�س ّلم ّ
علي � اّإل ر ّد اهلل َّ
عليه ال�سالم.
ولم يزل ال�صحابة والتابعون ك ّلما دخلوا الم�سجد ي�س ّلمون على النبي وال حاجة الى
اال�ستدالل بالأخبار في هذا المقام المجمع عليه ف�إ ّنه عدول عن يقين الى �شك ومن علم
الى ظنّ .
الأمر ال�سابع� :إ�شارة الى منهج ال�شهيد في الفقه ال�سيا�سي من خالل
الذكرى:
الموجهة الى المجتمع ف�ض ًال
خا�صة بالفقه ال�سيا�سي والتكاليف ّ
يعني ال�شهيد عناية ّ
عن الفرد ،وعلى �سبيل ذلك يذكر كثير ًا -حتى في �أبواب الطهارة وال�صالة الموجودة
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في الذكرى -من االحكام المرتبطة بالمجتهد وب�إمام الم�سلمين وال�سلطان العادل في
ال�صالة على الميت و�أحكام تجهيز ال�شهيد و�صالة الجمعة.
ففي �صالة الجمعة يقول :من �شرائط �صالة الجمعة ال�سلطان العادل وهو االمام �أو
نائبه �إجماع ًا م ّنا ،ثم �أنه بالن�سبة الى حكم �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة يقول� :أ ّما مع
غيبته –كهذا الزمان -ففي انعقادها قوالن� :أحدهما وبه قال معظم الأ�صحاب الجواز
اذا �أمكن االجتماع والخطبتان لأن االذن حا�صل من الأئمة الما�ضين فهو كالإذن من
�إمام الوقت ولأنّ الفقهاء حال الغيبة يبا�شرون ما هو �أعظم من ذلك بالإذن كالحكم
والإفتاء فهذا �أولى .وبذلك ُي�ص ّرح ال�شهيد بوالية الفقيه على الحكم والإفتاء.
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الفقه التقريبي والمقارن في شرح اللمعة
الدمشقية
ال�شيخ عبد الكريم بي �آزار �شيرازي

(*)

مقدمة

دليل انتخابنا كتاب اللمعة الدم�شقية لمتن الفقه التقريبي والمقارن ،ان م�ؤلفه
ال�شهيد لم يكتف بالثقافة التي تلقاها في بلده جزين و�سائر الحوزات ال�شيعية في الحلة
وكربالء ،بل نفر �إلى اهم مراكز الثقافة والحوزات ال�سنية بمكة والمدينة وبغداد وم�صر
(((
وبيت المقد�س ودم�شق ومقام ابراهيم الخليل و....
وبعد هذه المرحلة الطويلة والتنقل في مدار�س العلم عند ال�شيعة واهل ال�سنة ا�ستطاع
ان يتحول �إلى رمز كبير في العالم الإ�سالمي ،فهو بطل الوحدة اال�سالمية وم�ؤ�س�س
الحوار بين المذاهب والراف�ض لفكرة رف�ض الآخر لمجرد االختالف(((.
وهذا التالقح �أفاده كثي ًرا في تو�سيع فكره وتمكينه من التجديد والتطوير والتعمق،
خ�صو�صا في كتاب اللمعة الدم�شقية ،ولذا �صار هذا الكتاب كتا ًبا تدري�س ًيا منذ ت�أليفه
ً
�إلى الآن.
وهذا الكتاب لي�س لمعة وم�صباحا للحوزات العلمية ال�شيعية فح�سب ،بل لعالم
اال�سالم ،ومنبع من منابع بع�ض كتب �أهل ال�سنة ،كمو�سوعة الفقه الإ�سالمي للدكتور
روا�س قلعه جي(((.
(*) رئي�س جامعة المذاهب اال�سالمية في طهران – �إيران.
((( بحار االنوار للمجل�سي ،ج � 25ص 39
((( ر�ؤى التقريب عند ال�شيخ محمد بن مكي الجزيني (ال�شهيد الأول) ال�شيخ ح�سن بغدادي ر�سالة التقريب �سنة  ،1424العدد ،40
�ص 175 - 174
((( راجع كتابه :مو�سوعة فقه علي بن ابي طالب ،دم�شق ،دار الفكر� ،سنة � ،1407ص  25و 42

109

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

فقد طبع كتاب اللمعة الدم�شقية مع مقدمة احد علماء الأزهر ال�شيخ عبد اهلل
ال�سبيتي ومقدمة دار التقريب في م�صر ،لعلماء وطالب الأزهر وجاء في مقدمة دار
التقريب�« :إنه فقه الإ�سالم وح�سب».
�أما خ�صائ�ص �شرحنا لهذا الكتاب:
 -تهذيب اللمعة من الم�سائل غير المبتلى بها كالظهار والعبيد والإماء و... -تكميلها بم�سائل م�ستجدة للفقهاء المعا�صرين. -ذكر �آيات الأحكام المتعلقة بالمباحث المختلفة. -تزويد المو�ضوعات بتعاريف لم يذكرها الم�ؤلف وتعريف مو�ضوعات الأحكام فيع�صرنا الحا�ضر.
 -تبويب ع�صري للف�صول والأبواب. -تو�ضيح عالقة الموا�ضيع والف�صول بع�ضها بالبع�ض الآخر. -بيان حكمة الأحكام وفقه المقا�صد. -بيان القواعد الفقهية التي ذكرها الم�ؤلف خالل الم�سائل الفقهية. -دعم بيان اللأحكام ب�صور منا�سبة. -بيان �أخالق الفقه وادب العبادات والمعامالت. -نقل �أقوال و�آراء �سائر المذاهب ومقارنة المذاهب. -رعاية �أدب االختالف وتقريب المذاهب. -بيان �أ�سباب االختالف بين فقهاء المذاهب الإ�سالمية.نقل روايات اهل البيت من طرق �أهل ال�سنة التي ا�ستند �إليها فقهاء �أهل ال�سنة
وتخريج الروايات النبوية ال�صحيحة المذكورة في �صحاح �أهل ال�سنة التي ا�ستند �إليها
ال�شهيد الأول (ره).
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ال�شهيد �شم�س الدين محمد بن مكي العاملي(م  ،)786الذي يعتبر من �أكثر الفقهاء
الذين در�سوا عند اهل ال�سنة .نقح قواعد و�أ�صول ا�سا�سية للفقه ال�شيعي في كتابه
القواعد والفوائد وكتب اخرى ،وا�ستخدمها ب�صورة علمية في متون الفقه ال�شيعي بحيث
غ ّير محتواها ومنحها �صورة وهوية م�ستقلة.
وكانت �آثاره الفقهية كـ :االلفية ،القواعد ،البيان ،الدرو�س ال�شرعية ،غاية المراد،
ذكرى ال�شيعة واللمعة الدم�شقية ،تدل على خ�صو�صية الفقيه في تلك المرحلة.
ولد �سنة  734هـ وتلمذ على والده العالمة اوائل بلوغه ،واجازه فخر المحققين� ،سنة
 751في الحلة ،وهو لم يكتف بالثقافة التي تلقاها في بلده جزين و�سائر الحوزات العلمية
(((
ال�شيعية في الحلة وكربالء ،بل نفر �إلى �أهم مراكز الثقافة وةالحوزات ال�سنية.
كذلك نقل المجل�سي { �صورة هذه الإجازات ،ك�إجازة �شم�س الأئمة الكرماني
(((
القر�شي ال�شافعي له:
«ب�سم اهلل والحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله و�آله ،وبعد .فقد ا�ستجاز
المولى الأعظم �إمام الإئمة �صاحب الف�ضلين ،مجمع المناقب والكماالت الفاخرة،
جامع علوم الدنيا والآخرة� ،شم�س الملة والدين محمد بن ال�شيخ العالم جمال
الدين بن مكي ،الدم�شقي..»..
و�أُتيح لل�شهيد الأول عن طريق هذه الأ�سفار �أن يندمج في �أطر ثقافية مختلفة،
ويعر�ض وجوهً ا مختلفة من الفكر ويتفاعل مع االتجاهات الفكرية المت�ضاربة ،ويدل
على �صلته باالتجاهات الفكرية ال�سنية وعلى معرفته التامة ب�آرائها و�أفكارها� ،إجازته
البن الخازن:
«واما م�صنفات �أهل ال�سنة ،ومروياتهم ف�إني �أروي على نحو �أربعين ً
�شيخا من
(((
(((

ر�سالة اال�سالم ،المجموعة الثانية ،محرم – رجب 1382هـ ،العددان  51و� ،52ص 344 - 346
الفقه على المذاهب الخم�سة ،لمحمد جواد مغنية� ،ص 479 - 478
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علمائهم بمكة والمدينة ودار ال�سالم بغداد وم�صر ودم�شق وبيت المقد�س ومقام
ابراهيم الخليل ،فرويت �صحيح البخاري عن جماعة كثيرة ب�سندهم الى بخارى،
وكذا �صحيح م�سلم وم�سند ابن داوود ،وجامع الترمذي وم�سند �أحمد ،وم�سند الدار
قطنى وم�سند ابن ماجة والم�ستدرك على ال�صحيحين �إلى غير ذلك».
نقل روايات �أهل البيت التي ا�ستند �إليها فقهاء اهل ال�سنة.
ومن خ�صو�صيات �شرحنا لكتاب اللمعة الدم�شقية نقل روايات �أهل البيت Rالتي
ا�ستند بها فقهاء �أهل ال�سنة في كتبهم الفقهية.
كذلك ف�إن �شيخ ال�شريعة الأ�صفهاني(ره)(1339 – 1266هـ) من كبار مراجع ال�شيعة
الإمامية ،اجتمع خالل �سفره �إلى الحج ،بجماعات من �أكابر علماء ال�سنة والجماعة،
وجرت بينهم مناظرات وعجبوا من �إحاطته ومعرفته العميقة بفقه المذاهب الأربعة .وكان
يقول� »:إني اثبت لهم من كتبهم وطرقهم علم االمام جعفر بن محمد ال�صادق،Q
وف�ضله وعمقه ،ورجوع �أئمة المذاهب اليه وقبولهم �صحة روايته عن جده الم�صطفى
محمد  Pولكن قالوا :ال نعرف حديثه ولم تر ِوه رجال حديثنا .فقلت لهم :انا اكتب
لكم كتا ًبا في الفقه ي�شتمل على �أحاديث الإمام جعفر ال�صادق Qالمروية في كتبكم
من طرقكم ال�صحيحة �أذكر فيه الأحاديث نقيا ب�سندها ومتنها المقبول عندكم .فقالوا
(((
ح ّبذا هذا الذي تذكر ،و�أظهروا غاية المحبة لهذا الم�ؤ َلف و�شدة الطلب له».
ولتحقق هذا الفكر التقريبي من مرجع كبير نقلنا كثي ًرا من رويات �أهل البيتR
التي ا�ستند �إليها فقهاء �أهل ال�سنة ،وكان اكثرها م�شتر ًكا مع روايات ال�شيعة .كما فعل
المولى مح�سن الفي�ض الكا�شاني في تف�سير ال�صافي ،وقال في مقدمته« :فان ظفرنا
بحديث معتبر عن �أئمة �أهل البيت Rفي الكتب المعتبرة من طرق �أ�صحابنا(ر�ض)
�أوردناه و�إال اوردنا ما روينا عنهم Rمن طرق �أهل ال�سنة نظيره في الأحكام ما
((( �شيخ ال�شريعة :بقلم عبد الح�سين الحلي ،بيروت ،دار القارئ � ،1426ص .31
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روي عن ال�صادق �« :Qإذا نزلت بكم حادثة ال تجدون حكمها في ما يروى عنا
فانظروا الى ما رووه عن علي Qفاعملوا به» .رواه ال�شيخ الطو�سي في العدة(((.
استناد الشهيد إلى روايات أهل السنة

ومن خ�صو�صيات �شرحنا لكتاب اللمعة الدم�شقية تخريج الروايات النبوية ال�صحيحة
المذكورة في �صحاح �أهل ال�سنة التي ا�ستند بها ال�شهيد(ره).
جمع ابن ابي جمهور  198رواية رواها ال�شهيد الأول محمد بن مكي في بع�ض م�صنفاته
تتعلق ب�أحوال الفقه رواها عنه بطرقه اليه ،في �آخر المجلد الأول من كتابه عوالي اللآلي،
مئة حديث منها رواها ال�شهيد الأول من �صحاح ال�سنة ((( .منها الحديث النبوي�« :إنما
الأعمال بالنيات و�إنما لكل امرئ ما نوى» .ومنها حديث »:ما ر�آه الم�سلمون ح�س ًنا ،فهو
(((
عند اهلل ح�سن».
الشهيد األول وفقه المقاصد

من خ�صو�صيات فقه ال�شهيد الأول (ره) اعتقاده بفقه المقا�صد وال�ضروريات
الخم�س .قال في الو�سيلة الرابعة والو�سيلة الخام�سة من كتابه القواعد والفوائد في
الفقه والأ�صول
الو�سيلةالرابعة :ما هو الأ�صل في حفظ المقا�صد الخم�سة ،وهي :النف�س،
والدين ،والعقل ،والن�سب ،والمال ،التي لم ي�أت ت�شريع �إال بحفظها ،وهي (ال�ضرورات
الخم�س).
فحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد.
وحفظ العقل بتحريم الم�سكرات والحد عليها.
(((
(((
(((

تف�سير ال�صافي ج � 1ص  ،64مقدمة 13
عوالي اللآلي البن ابي الجمهور ،قم ،مطبعة �سيد ال�شهداء  1403هـ �ص457 - 380 ،
م�سند �أحمد بن حنبل ،ج � ،1ص 379
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وحفظ الن�سب بتحريم الزنا واتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على
ذلك.
وحفظ المال بتحريم الغ�صب ،وال�سرقة ،والخيانة ،وقطع الطريق والحد والتعزير
عليها.
الو�سيلة الخام�سة :ما كان مقو ًيا لجلب الم�صلحة ودفع المف�سدة وهو الق�ضاء
والدعاوى ،والبينات ،وذلك لأن االجتماع من �ضروريات المكلفين ،وهو مظنة النزاع،
فال بد من حا�سم لذلك وهوال�شريعة وال بد من �سائ�س وهو الإمام ونوابه ،وال�سيا�سة
(((
بالق�ضاء وما يتعلق به.
كذلك ف�إنه يعتقد بان الأحكام تابعة للم�صالح والمفا�سد:
وينق�سم في قاعدة متعلقات الأحكام �إلى ق�سمين:
احدهما :ما هو مق�صود بالذات ،وهو المت�ضمن للم�صالح والمفا�سد في نف�سه.
(((
والثاني :ما هو و�سيلة وطريق �إلى الم�صلحة والمف�سدة.
وحكم الو�سائل في االحكام الخم�سة حكم المقا�صد ،وتتفاوت في الف�ضائل بح�سب
المقا�صد ،فكلما كان �أف�ضل كانت الو�سيلة �إليه �أف�ضل.
وقد مدح اهلل تعالى على الو�سائل كما مدح على المقا�صد بالذات« :ذلك ب�أنهم ال
ي�صيبهم ظم�أ وال ن�صب وال مخم�صة في �سبيل اهلل وال يط�ؤون موط ًئا يغيظ الكفار
وال ينالون من عدو ني ً
ال �إال كتب لهم به عمل �صالح»(((.
فمدحعلىالظم�أوالمخم�صة،كمامدحعلىالنيلمنالعدو،و�إنلميكنالظم�أوالمخم�صة
بق�صد المكلف ،لأنه �إنما ح�صل ب�سبب و�سيلته �إلى الجهاد الذي هو و�سيلة �إلى �إعزاز
((( القواعد والفوائد في الفقه والأ�صول والعربية ،محمد بن مكي العاملي(ال�شهيد الأول) ت  786هـ ،تحقيق د .ال�سيد عبد الهادي
الحكيم ،قم ،ايران ،من�شورات مكتبة المفيد.
((( في (كـ) :الحكم
((( التوبة120 :
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الدين ،و�إعالء كلمة اهلل تعالى ،واللتان هما و�سيلتان �إلى ر�ضوان الرب تبارك وتعالى(((.
من احد مميزات كتاب الفقه التقريبي والمقارن في �شرح اللمعة الدم�شقية� ،إحياء
فقه المقا�صد من خالل الف�صول ،كما جاء في كتاب اللمعة الدم�شقية و�شرحه« :ان من
�سنن الطواف الوقوف عند الحجر والدعاء م�ستقبال وا�ستالم الحجر وتقبيله مع
الإمكان وعدم الزحام واال�شارة اليه ان تعذر لالزدحام»(((.
وهذا ما قرره المجمع الفقهي اال�سالمي ،لرابطة العالم اال�سالمي لحل ازمة الزحام
في الحج على �ضوء مقا�صد ال�شريعة ،على الرغم من ان الإمام ال�شافعي قال في كتاب
االم »:اال في اول الطواف و�آخره ،ف�أحب له اال�ستالم ولو مع الزحام» .وروى عن االمام
مالك مثله(((.
الشهيد األول والقواعد الفقهية

ومن مميزات كتاب اللمعة و�شرحه الفقه التقريبي والمقارن ،االهتمام بالقواعد
الفقهية وتبيينها بعنوان المثال:
قاعدة()1

ا�ستحباب الخروج من الخالف والتقوى من االختالف:
وقع االختالف في بع�ض االحكام ب�سبب ما طر�أ على تف�سير القر�آن ورواية الحديث
من �ضياع بع�ض الن�صو�ص او غمو�ضها �أو كذبها �أو ....فقبل اال�سالم هذا االختالف
حر�صا على ا�صابة الحكم المطلوب واق ًعا ،فقد حث كال
واعتبر ر�أي كل مجتهد ،لكنه ً
من المجتهد والمقلد على العمل بما ا�صطلح عليه بـ«االحتياط» عند اختالف الراي.
وهو الأخذ بالر�أي الجامع بين الآراء المختلفة كالتزام جانب الترك عند افتاء �أحد من
المجتهدين باالباحة والآخر بالحرمة ،وهذا هو الذي ي�سمى عند المذاهب الإ�سالمية
(((
(((
(((

انظر في هذه القاعدة :القرافي /الفروق ،33/2 :وابن عبد ال�سالم  /قواعد الأحكام125 - 124 /1 :
الرو�ضة في �شرح اللمعة لل�شهيد ،ج� ،2ص  255والم�سائل العبادية �ص 268
م�شكلةا لزحام في الحجر ،المجمع الفقهي رابطة العالم اال�سالمي  1423هـ ج� 1ص 203
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برعاية الخالف ،و�أن الخروج من الخالف م�ستحب(((.
كما �أن في المذهب المالكي الجهر بالب�سملة مكروه ،ولكن ي�ستحب لحفظ الوحدة.
وقال ال�شيخ علي�ش من المالكية انه ال تكره الب�سملة في الفر�ض �إذا ق�صد بها الخروج
من خالف من �أوجبها (منهج الجليل ،ج� ،1ص )160وفي الإمامية:
قال ال�شهيد الأول في مبحث االناء« :فان ولغ فيه كلب قدم عليها م�سحة بالتراب
وي�ستحب ال�سبع فيه .قال ال�شهيد الثاني :اي وي�ستحب ال�سبع بالماء في الولوغ،
خروجا من خالف من �أوجبها(((� ،أي الن تخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من
ً
اوجب ال�سبع كابن الجنيد(((.
اللمعة الدمشقية كتاب مدرسي

احتلت «اللمعة» القمة بين الن�صو�ص الفقهية� ،إذ جمعت الوجازة واالخت�صار الى
روعة التعبير ،وتن�سيق الأبواب ب�شكل منظم وتعميق النظر والفكر ،وقد كان م�ؤلفه
نموذجا من نثره الموزون في مطلع الكتاب جام ًعا
ال�شهيد ادي ًبا و�شاع ًرا كما ن�شاهد
ً
علوم ال�شيعة وال�سنة ولم تكن معلوماته مق�صورة على الفقه واال�صول.
وقد حاول ال�شهيد في هذا الكتاب ان ال يجمد على العبارات الفقهية المتداولة في
وقته ،وان يحدث بع�ض التغيير في �صياغة العبارات ويجيد في �صياغتها.
ونلفت نظر الباحثين الى دقة ال�شهيد الفائقة في تحديد الم�صطلحات الفقية
المح�سنات كانت وراء �سر خلود كتاب اللمعة في الحوزات العلمية والجامعات
وهذه
ّ
وكتابة �شروح كثيرة عليها ،منها الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية لل�شهيد
الثاني.
((( اال�شباه والنظائر لل�سيوطي ،ط حلبي� ،ص  ،136والمو�سوعة الفقهية الكويتية ،كلمة خالف
((( �شرح اللمعة الدم�شقية ،ج� ،1ص 63
((( وال�شافعي ومالك واحمد بن حنبل
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اللمعة الدمشقية فقه لعالم اإلسالم

وم�صباحا للحوزات العلمية ال�شيعية فح�سب ،بل لمعة
وهذا الكتاب لي�س لمعة
ً
وم�صباحا لعالم الإ�سالم((( .فقد طبع هذ الكتاب مع مقدمة العالمة ال�شيخ عبد اهلل
ً
ال�سبيتي ومقدمة دار التقريب في م�صر لعلماء وطالب الأزهر ،وجاء في مقدمة دار
التقريب« :انه فقه اال�سالم وح�سب� ،إال ان العادة جرت ان يوزع الفقه على المذاهب،
كانما هو ملك لمذهب خا�صة ،بينما هو في واقعه ملك للم�سلمين جمي ًعا ،وما
كان ي�صح ان يبتلى الفقه بالتع�صب ،و�أن يخت�ص لفريق دون فريق ،لأنه نتاج حكم
اهلل الكريم وال�سنة النبوية ال�شريفة ،والكتاب ال يختلف فيه اثنان من الم�سلمين
وال تخت�ص به طائفة دون طائفة ،والنبي الكريم ب ّين ب�سنته للنا�س دينهم ،و�أو�ضح
بها مجمل �أحكام القر�آنَ } :و�أَن َز ْلنَا �إِلَ ْي َك ال ِّذ ْك َر ِلتُبَيِّ َن لِلن َِّا�س َما نُ ِّز َل �إِلَ ْيهِ ْم{ .والم�سلمون
ال ي�ش ّكون في كتابهم ،وال يترددون في الأخذ بما ثبت من �سنة نبيهم ،وال فرق في
ذلك بين �سنيهم و�شيعيهم ،وهم ان اختلفوا ف�إنما يختلفون نتيجة لطبيعة االجتهاد
واال�ستنباط واالدلة والقرائن والظروف .فالخالف الفقهي في ا�صله غير �صادر عن
الهوى والتع�صب� ،إنما عن ا�صول ال�شريعة و�أدلتها التي يجب على الم�سلمين �أن
يتكلوا عليها في معرفة دينهم والتعبد بما �شرعه اهلل لهم.
ف�إن القارئ يرى في هذا الكتاب من الوفاقيات مع بقية المذاهب كثرة غالبة ،ومن
الخالفيات قلة محدودة .والوفاق في الوفاقيات يثبت ان الأ�صول تتحكم وال يهملها
�أحد .كذلك ف�إن الخالف يدل على ان مجال النظر في ما ي�صح فيه االجتهاد يحترم
ويقدر(((.
وهذه المح�سنات دليل انتخابنا هذا الكتاب للفقه التقريبي والمقارن.
((( ومنبع من منابع بع�ض كتب �أهل ال�سنة ،كالدكتور روا�س قلعه جي الباحث في مو�سوعة الفقه الإ�سالمي .راجع كتابه «مو�سوعة
فقه علي بن ابي طالب» ط ،دم�شق ،دار الفكر� ،1407 ،ص 25و43
((( ر�سالة اال�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،العدد الرابع ،ربيع الأول1378هـ ،مقالة»تقديم لكتاب �شرح اللمعة الدم�شقية»� ،ص 351 - 341
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التبويب العصري في شرح المعة الدمشقية

عقدت �شعبة الحقوق م�ؤتم ًرا في جامعة باري�س �سنة 1915م ،تحت �شعار «ا�سبوع
الفقه الإ�سالمي ،و�أ�صدر الم�ؤتمر التو�صية الآتية لفقهاء الإ�سالم في الع�صر
الحالي:
�إخراج مو�سوعة للفقه الإ�سالمي تعر�ض فيها المبادئ والنظريات مبوبة تبوي ًبا
ع�صر ًيا(((.
من وجهة نظر فقهاء �أهل ال�سنة ،تقوم امور الدين على االعتقادات والآداب والعبادات
والمعامالت والعقوبات وذلك هو الفقه الأكبر.
والعبادات خم�س :ال�صالة والزكاة وال�صوم والحج والجهاد.
والمعامالت خم�س :الق�صا�ص ،وحد ال�سرقة والزنا والقذف والردة(((� .أما من
وجهة نظر فقهاء الإمامية:ان اقدم تجربة لتبويب فقه ال�شيعة كان في كتاب المرا�سم
ل�سالر بن عبد العزيز الديلمي(م )448والمهذب قا�ضي عبد العزيز بن براج(م )481
ق�سم ابو ال�صالح الفقه على
والكافي ابو ال�صالح الحلبي(القرن الخام�س الهجري)ّ .
ثالثة �أق�سام :العبادات ،المحرمات ،والأحكام ،وع ّد ابواب النذر والعهد والو�صايا من
ابواب العبادات(((.
ورتب ابن براج في المذهب الأحكام ال�شرعية �إلى ق�سمين :الأحكام العامة واالحكام
الخا�صة والأول كالعبادات(((.
و�صنف �سالر الفقه على ق�سمين :العبادات والمعامالت .وهذه على ق�سمين :العقود
والأحكام ،وهي ً
اي�ضا على ق�سمين� :أحكام الجزاء ،و�سائر الأحكام(((.
(((
(((
(((
(((
(((

مقدمة كتاب �شرحالنبل ،علي من�صور ،ج� ،1ص 32
رد المحتار ،ج� 1ص  73والفقه اال�سالمي وادلته ،الدطتور وهبة الزحيلي ،ج� 1ص 213
الكافي في الفقه ،الحلبي 2-1ينقل من كتاب مقدمة على فقه ال�شيعة ،د .ح�سين المدر�سي الطباطبائي� ،ص20
المهذب ،ابن البراج.123 ،
المرا�سم� ،سالر28 ،
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ثم رتب المحقق الحلي{ كتبه «�شرائع اال�سالم» و «المخت�صر النافع» على
اربعة �أق�سام:
العبادات  -2العقود  -3االيقاعات  -4الأحكام(((.
وقد اقترح الفا�ضل المقداد(م 826هـ) لترتيب وتنظيم ابواب الفقه اقتراحين
كالهما اقتبا�س من كتاب القواعد لل�شهيد الأول((( ،احدهما اقتراح تق�سيم الفقه على
خم�سة محاور ،والتي كانت وظيفة الفقه حرا�ستها:
الدين  .2النف�س  .3المال  .4الن�سب  .5العقل
وق�سم الفي�ض الكا�شاني كتابه الوافي((( ،ومعت�صم ال�شيعة ومفاتيح ال�شرائع((( �إلى
ق�سمين:
الأول :في العبادات وال�سيا�سات.
الثاني :في العبادات والمعامالت(((.
ق�سم ال�شهيد العالمة ال�سيد محمد باقر ال�صدر الأحكام �إلى اربعة �أق�سام:
و�أخي ًرا ّ
العبادات  .2الأموال ،وي�شتمل على :الأموال العامة والأموال الخا�صة .3 .ال�سلوك
الخا�ص  .4ال�سلوك العام(((.
ولكن التق�سيم في كتاب ال�شرائع الم�شار �إليه هو المتعارف عليه في م�ؤلفات الإمامية
منذ ع�صر الم�ؤلف �إلى الآن ،وهذا التق�سيم يخلو من المنهجية المو�ضوعية� ،إذ:
((( قيل في وجه الح�صر :ان المبحوث عنه في الفقه اما ان يتعلق باالمور االخروية اي معاملة العبد مع ربه� ،أو الدنيوية ف�إن
كان الأول فهو عبادات� .أما الثاني :فما ان يحتاج الى �صيغة �أو ال ،فغير المحتاج الى �صيغة هو االحكام كالديات والميراث
والق�صا�ص و الأطعمة ،وما يحتاج �إلى �صيغة فقد يكون من الطرفين او من طرف واحد ،فمن طرف واحد ي�سمى االيقاعات
كالطالق والعتق ومن الطرفين ي�سمى العقود ويدخل فيها المعامالت والنكاح ،وتبد�أ العبادات بكتاب الطهارة كمقدمة
للعبادات .فق�سم العبادات يبد�أ بكتاب الطهارة وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وق�سم العقود يبدا بكتاب الطالق
وينتهي بكتاب النذر وق�سم االحكام يبد�أ بال�صيد والذباحة وينتهي بالديات.
((( القواعد ،لل�شهيد الأول.6 – 4 :
((( الوافي للفي�ض 6/1
((( مفاتيح ال�شرائع ،للفي�ض 14/1
((( اقتب�س الفي�ض الكا�شاني هذا التق�سيم من كتاب �إحياء علوم الدين للغزالي
((( الفتاوى الوا�ضحة ،لل�سيد محمد باقر ال�صدر16
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�إن بع�ض العناوين كالعقود وااليقاعات لي�س محو ًرا يرتبط بمجموعة من الأحكام
بع�ضها مع بع�ض بل فارق بع�ض الأحكام المرتبطة كمفارقة مبحث الطالق من النكاح،
والجعالة من االجارة بدليل �أن عقد النكاح واالجارة من الطرفين والطالق والجعالة
من طرف واحد(�إيقاع) .وهكذا انف�صل بحث ال�سبق والرماية من مبحث الجهاد؛ لأن
الجهاد ال ي�شتمل على عقد وال�سبق والرماية ي�شتمالن(((.
جمع كتب الق�ضاء ،والأطعمة والأ�شربة والإرث في مجموعة بدون �أي ارتباط؛ ب�صرف
النظر �أنها لي�ست من العبادات والعقود وااليقاعات(((.
�إن عددًا من الأحكام د ُّ�س في �أبواب �أجنبية عنه لأدنى منا�سبة لأنها لم تكن تحت
هذه العناوين الأربعة كاحكام االموات في مبحث الغ�سل.
ال ي�شتمل هذا التق�سيم كثي ًرا من الأحكام الم�ستحدثة ك�أحكام التلقيح والتوليد
ال�صناعيين وتغيير الجن�س والت�شريح والترقيع ،وم�س�ألة تحديد الن�سل و�سائر االحكام
ال�صحية و...
منهجنا في تبويب اللمعة:

من اهم اهدافنا في تبويب اللمعة تطوير منهجية االحكام ب�شكل علمي متنا�سب
ومتنا�سق في محاور اولية اقترحها ال�شهيد الأول في كتابه ،القواعد (المحاور الخم�س)،
ومحاور ثانوية ت�شمل الحاجات الع�صرية.
الق�سم الأول :الدين والعبادة (الم�سائل العبادية)
الطهور والطهارة(مفتاح قربة اهلل ومناجاته) –  .2ال�صالة (ت�سبيح ومعراج) – .3
ال�صوم (معالجة بطن الآدمي من �أكل ال�شجرة ل�ضيافة اهلل) .4 -الحج (رمز التوبة
والرجوع �إلى اهلل وجنته) –  .5الزكاة (والتزكية).
((( العلوم الإ�سالمية  3 ،ا�صول الفقه والفقه ،ال�شهيد مرت�ضى مطهري� ،ص .129
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص 129
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الق�سم الثاني :النف�س وال�صحة (الم�سائل ال�صحية)
الطهارة واال�صحاح –  .2االحكام ال�صحية في ال�صالة –  .3ال�صوم وال�صحة – .4
الأحكام ال�صحية في ال�صيد والذبائح –  .5الطب الوقائي في الأطعمة والأ�شربة – .6
�إر�ضاع اللباء ومدة الر�ضاع –  .7تغيير الجن�س –  .8الت�شريح والترقيع –  .9الطب
النف�ساني في الفقه الإ�سالمي – � .10آداب المري�ض والمحت�ضر والأحكام ال�صحية
والنف�سية للأموات.
الق�سم الثالث :المال والعدالة (الم�سائل االقت�صادية)
العدالة االقت�صادية في توزيع ما قبل االنتاج –  .2العمل الم�صدر الثاني لالنتاج –
 .3االقت�صادي الت�صنيعي –  .4االقت�صادي الزراعي –  .5االقت�صادي التجاري – .6
العقود االقت�صادية والبنك الالربوي –  .7االقت�صادي العبادي وال�سيا�سي –  .8الت�أمين
وال�ضمان االجتماعي –  .9التكافل االجتماعي .10 -االعتدال في اال�ستهالك.
الق�سم الرابع :الن�سب والعائلة (الم�سائل العائلية)
النكاح وتكوين الأ�سرة –  .2الق�ضاء العائلي –  .3الطالق –  .4الخلع والمباراة –
 .5الحقوق االقت�صادية في الأ�سرة –  .6الحقوق التربوية للأطفال.
الق�سم الخام�س :العقل وال�سيا�سة(الم�سائل ال�سيا�سية والحقوقية)
مقدمة :لزوم الحكومة اال�سالمية
حكومة �أحكام اهلل مع والية الفقيه .2 -حكومة الأمة الإ�سالمية مع رقابة الأمة(االمر
بالمعروف والنهي عن المنكر) –  .3حكومة الأمة الإ�سالمية مع الرباط وحفظ الثغور
–  .4حكومة االمة اال�سالمية مع الدفاع العام –  .5حكومة العدل االلهي مع قانون
الق�ضاء –  .6حكومة العدل مع قانون العقوبات.
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النظريّة العا ّمة لفقه الغيبة
عند الشهيد األ ّول
ال�شيخ محمد �سرو�ش محالتي

(*)

المقدمة
ّ

لقد �أ ّدت غيبة الإمام الثاني ع�شر� ،إلى ظهور مجموع ٍة من الأ�سئلة في الفقه وفي علم
الكالم عند الإمام ّية ،وقد نجم عن ظهور هذه الأ�سئلة ومحاوالت الإجابة عنها ،تمايز
إمامي ،هما فقه (ع�صر الح�ضور) وفقه (ع�صر الغيبة).
بين حقبتين في تاريخ الفقه ال ّ
والمحور الأ�سا�س وقطب الرحى في دائرة هذا التمايز واالختالف ،هو الأ�سئلة التي تدور
مركزي هو:
أهم الأ�سئلة كانت تنتهي �إلى �س�ؤال
حول دور الإمام في المجتمع ال
ّ
إ�سالمي ،و� ّ
ّ
إ�سالمي عموم ًا
ما حكم الوظائف والمها ّم التي كان الإمام يقوم ب�أعبائها ،في المجتمع ال
ّ
إمامي على وجه التحديد؟ هل ي�صدر حكم عا ٌّم و�شام ٌل بالتعطيل لك ّل هذه المهام،
وال ّ
الولي الأ�صيل؟ ويتف ّرع من هذا ال�س�ؤال �س�ؤال �آخر يدور حول المها ّم التي
ّ
بحجة غياب ّ
ُت�ص َّنف داخل دائرة (ال�ضرورات االجتماع ّية) التي ال يمكن تعطيلها ،فمثل هذه المها ّم
على عهدة من تقع ،ومن يقوم بها؟ ّثم هل لهذه ال�ضرورات حكم واح ٌد؟
وقد ت�ص ّدى ال�شهيد الأ ّول ،كما غي ُره من الفقهاء للبحث في هذه الأ�سئلة ،بمنا�سبة
يخ�ص�ص لها م�س�ألة
البحث عن بع�ض الم�سائل التي َت َم ّت �إلى هذه الأ�سئلة ب�صل ٍة دون �أن ّ
خا�صة يعالج �أبعادها جميع ًا .و�سوف نحاول في هذه المقالة جمع �شتات هذه المعالجات
ّ
و�ضم بع�ضها �إلى بع�ضها الآخر ،من �أجل ا�ستخراج الر�ؤية العا ّمة الكلية �إلى
المتف ّرقةّ ،
هذه الم�سائل م�ستعينين بمواقفه المتف ّرقة ،وببع�ض الإ�شارات العا ّمة التي �صدرت عنه
بمنا�سبات مختلف ٍة ،لتكوين ما �سوف ن�س ّميه (نظر ّية فقه الغيبة) في مدر�سة ال�شهيد
(*) باحث متخ�ص�ص في الفقه الإ�سالمي� -إيران
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خ�ص�صنا الق�سم الأ ّول منها ال�ستعرا�ض
أق�سام ثالث ٍةّ ،
الأ ّول .وتنق�سم هذه المقالة �إلى � ٍ
المواقف التي ي�شترك فيها ال�شهيد الأ ّول مع غيره من فقهاء الإمام ّية ك ّلهم �أو بع�ضهم
على الأق ّل ،و�أعني بذلك المواقف التي ترتبط بما نحن ب�صدد الحديث عنه ،وهو جواز
وخ�ص�صنا الق�سم الثاني من المقالة
ت�ص ّدي الفقهاء لبع�ض المهام في ع�صر الغيبةّ .
ال�ستعرا�ض المواقف التي يرى جواز ت�ص ّدي الفقهاء لها ،على خالف الر�أي ال�سائد بين
خ�ص�صناه لتحليل هذه المواقف المتف ّرقة
فقهاء الإمام ّية .والق�سم الأخير من المقالة ّ
وا�ستخراج النظر ّية العا ّمة عند ال�شهيد الأول ،في ما يتع ّلق بالوالية في ع�صر الغيبة.
الق�سم الأ ّول :ال�شهيد وم�شتركاته مع الفقهاء
عدد من فقهاء الإمام ّية ،على �أنّ للفقيه في ع�صر الغيبة تو ّلي
يتّفق ال�شهيد الأ ّول مع ٍ
وفاق
بع�ض مهام الإمام المع�صوم الغائب .و�أحد هذه الموارد التي يبدو �أ ّنها مو�ضع ٍ
بين الفقهاء جميع ًا ،حالة الق�ضاء؛ حيث يرى �أكثر الفقهاء �إن لم نقل ك ّلهم ،يرون جواز
ت�ص ّدي الفقيه للق�ضاء بين النا�س في ع�صر الغيبة« :وفي الغيبة ينفذ ق�ضاء الفقيه
الجامع ل�شرائط الإفتاء» (((.ومن الموارد التي يرى ال�شهيد جواز ت�ص ّدي الفقيه لها
الحدود والتعزيرات� ،إن تو ّفرت الظروف التي ت�سمح للفقيه بالت�ص ّدي وتو ّلي هذه المها ّم.
وال يكتفي ال�شهيد بفتح باب الت�ص ّدي لمثل هذه الأمور �إن تو ّفرت الظروف ،بل ُيفتي
بوجوب م�ساعدة الفقهاء للقيام بهذا الدور ،لرفع العوائق التي ي�ضعها الحاكم الظالم
في وجه الفقهاء ليحول بينهم وبين القيام بواجباتهم على هذا ال�صعيد« :والحدود
والتعزيرات �إلی الإمام ونائبه ولو عموماً ،فيجوز حال الغيبة للفقيه �إقامتها مع
المكنة ويجب علی العامة تقويته و منع المتغ ّلب عليه مع الإمكان»((( .وي�ص ّرح
الن�ص ب�أنّ �إقامة الحدود من مها ّم الإمام المع�صوم ،Qوتدخل
ال�شهيد في هذا ّ
((( ال�شهيد الأ ّول ،اللمعة الدم�شقية� ،ص 89؛ ويقول في:الدرو�س ،ج� ،2ص « :67وفي غيبة الإمام ينفذ ق�ضاء الفقيه الجامع
لل�شرائط ويجب الترافع �إليه وحكمه حكم المن�صوب من قبل الإمام خ�صو�صاً».
((( ال�شهيد الأ ّول ،الدرو�س ،ج� ،2ص .48
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هذه المه ّمة في حدود �صالح ّيات الفقهاء ،بدليل (النيابة العا ّمة) .وفي ق�ض ّية �صالة
الجمعة ،يرى ال�شهيد �أي�ض ًا جوا َز تو ّلي الفقهاء �إقامة هذه ال�شعيرة ،في ع�صر الغيبة،
فيقول« :وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن»((( .وفي هذا المورد �أي�ض ًا ُي�شير �إلى
دخول �إقامة �صالة الجمعة في �صالح ّيات المع�صوم ،وما تو ّلي الفقهاء له في ع�صر
الغيبة� ،إال من باب النيابة العا ّمة الثابتة للفقهاء« :وال ينعقد �إال بالإمام �أو نائبه ولو
فقيهاً مع �إمكان االجتماع فی الغيبة»((( .وفي ُ
الخم�س ،يرى ال�شهيد �أنّ للمك ّلف الحقّ
في �صرف �سهم ال�سادة على م�ستح ّقيه من ال�سادة ،و�أ ّما �سهم الإمام من الخم�س ،فال
يجوز �صرفه �إال ب�إذن من الفقيه بو�صفه (نائب الغيبة) ،فيجوز للفقيه �صرفه على
يف �سهمهم بذلك ،ونائب الغيبة هو الفقيه
م�صارفه ومنهم ال�سادة ل�س ّد حاجتهم �إن لم ِ
الن�ص الآتي« :والأقرب �صرف ن�صيب الأ�صناف
الجامع لل�شرائط ،على ح ّد تعبيره ،في ّ
عليهم ،والتخيير فی ن�صيب الإمام بين الدفن والإي�صاء و�صلة الأ�صناف مع الإعواز
ب�إذن نائب الغيبة وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع ل�شرائط الفتوی» (((.و�أ ّما في
الزكاة ،فيرى ال�شهيد عدم وجوب ت�سليمها �إلى الإمام �أو نائبه� ،إال �إذا طالبا بها فيجب
ذلك على المل ّكفين ،وفي الفقيه يقول« :ويجب دفع الزكاة �إلی الإمام �أو نائبه مع
حب وفي الغيبة �إلی الفقيه الم�أمون»((( .وعلى هذا الأ�سا�س يمكن
الطلب ،و�إال ا�س ُت ّ
للفقيه تكليف جبا ٍة لجمع الزكاة وتوزيعها ،وي�صرف عليهم من (�سهم العاملين عليها)،
و�إن لم يت�سنّ للفقيه القيام بذلك� ،سقط هذا ال�سهم في ع�صر الغيبة« :وت�سقط مع
الغيبة �أي�ضاً �إال مع تم ّكن الفقيه من ن�صبه»(((.
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .186
((( ال�شهيد الأ ّول ،اللمعة الدم�شقية� ،ص .41
أ�صحها �صرف الن�صف �إلی
((( ال�شهيد الأ ّول ،الدرو�س ،ج� ،1ص 262؛ ويقول في كتاب :البيان� ،ص« :351ومع الغيبة �أقوال � ّ
الأ�صناف الثالثة وحفظ ن�صيب الإمام �إلی حين ظهوره ،ولو �صرفه العلماء �إلی من يق�صر حا�صله من الأ�صناف كان
جائزاً ب�شرط اجتماع �صفات الحكم فيهم».
((( ال�شهيد الأ ّول ،الدرو�س ،ج� ،1ص .246
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .248
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الق�سم الثاني :المواقف المنفردة لل�شهيد في فقه الغيبة
ال ينح�صر (فقه الغيبة) عند ال�شهيد الأ ّول بالم�سائل التي تع ّر�ض لها �أ�سالفه من
عدد من الم�سائل التي لم تكن مطروح ًة من
الفقهاء ،و�أفتوا فيها .بل فتح باب البحث في ٍ
حج ّية حكم الحاكم في �إثبات الهالل.
َق ْبل .ومن هذه الم�سائل الجديدة ،البحثُ حول ّ
إمامي� ،إال
فالبحث حول طرق �إثبات الهالل من الم�سائل المطروح ِة قديم ًا في الفقه ال ّ
�أنّ البحث حول حكم الحاكم في هذا المجال ،من الم�سائل التي لم �أجد قبل ال�شهيد
الأول من تع ّر�ض لها ،وذلك في حدود اطالعي؛ ومن هنا ،نجد �أ ّنه عندما يعر�ض لهذه
الم�س�ألة يعالجها ب�شيء من االحتياط والتح ّفظ ،فيت�ساءل قائ ًال« :وهل يكفي قول
الحاكم وحده في ثبوت الهالل؟»ّ ،ثم يجيب« :الأقرب نعم»(((.
ومن المو�ضوعات التي يمكن ن�سبة االبتكار فيها �إلى ال�شهيد الأ ّول ،ق�ض ّية (الوالية
الحج) ،فهذه الم�س�ألة لم ُتط َرح قبله ،بل ق ّلما عر�ض لها الفقهاء الالحقون �أي�ض ًا.
على ّ
خ�ص�ص لها مو�ضع ًا
والكتاب الذي بحث فيه هذه الم�س�ألة هو كتاب (الدرو�س)؛ حيث ّ
من الكتاب وعالجها فيه بالتف�صيل .وهو يعالج في كتابه الم�شار �إليه ،هذه الم�س�ألة من
حد �سواء ،ويرى �أنّ للإمام الحقَّ
جهات ع ّد ٍة ،ت�شمل زمن الح�ضور وزمن الغيبة على ٍّ
ٍ
الحج) ،و�إدارة �ش�ؤون الحجيج ،بو�صفه هذا المع َّين نائب ًا
في تعيين من يتو ّلى (�إمارة ّ
عن (الإمام الأعظم)« :ينبغي للإمام الأعظم �إذا لم ي�شهد المو�سم ن�صب �إمام عليه
الحج ،بح�سب ال�شهيد الأ ّول� ،أن يتّ�صف بـ(العدالة)
فی ك ّل عام» ،وي�شترط في �أمير ّ
الحج) ،والتح ّلي بالكماالت الأخالق ّية التي ت�ساعده على القيام ب�أعباء
و(المعرفة بفقه ّ
الدور المنوط به ،ومن هذه الكماالت :ال�شجاعة ،والقدرة على الت�أثير في الحجيج،
الحج مه ّمتان هما� :إر�شاد القوافل ،والإ�شراف
والمعرفة ب�إدارة �ش�ؤون الحجيج .ولأمير ّ
على كيف ّية �أداء المنا�سك ل ُت�ؤ ّدى وفق ال�شروط ال�شرع ّية.
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .286
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وهاتان المه ّمتان يمكن �أن يقوم بهما �شخ�ص واح ٌد ،كما يمكن �أن اّ
يتولهما �شخ�صان،
�إذا ر�أى الإمام تفوي�ض ذلك �إلى �شخ�صين« :ويجوز �أن يتو ّلی الإمام الواحد وظائف
الحج
ال�سفر وت�أدية المنا�سك و�أن يف ّو�ضا �إلی �إمامين» .وي�شير �إلى وجوب طاعة �أمير ّ
وعدم جواز مخالفته في ما ي�أمر به �أو ينهى عنه« :وعلی النا�س طاعته فی ما ي�أمر به
يهتم
ويكره التقدّم بين يديه فی ما ينبغي الت� ّأخر عنه وبالعك�س ولو نهی َح ُرم» .وم ّما ّ
الفقهي بين الأمير وبين
الفقهي حالة االختالف
ال�شهيد بمعالجته على �صعيد البحث
ّ
ّ
�سائر المك ّلفين ،فهل يجوز للأمير �إلزام الحجيج بما يراه من ر�أي في تفا�صيل �أحكام
الحج و�شروط منا�سكه� ،أم لي�س له ذلك ،بل يجوز لك ّل مك ّلف العمل بما يراه اجتهاد ًا �أو
ّ
الحج �إلزام الحجيج بما
تقليد ًا؟ يجيب ال�شهيد عن هذا ال�س�ؤال بالنفي ،فال يجوز لأمير ّ
فقهي؛ ولك ّنه ي�ستثني من ذلك موردين� ،أحدهما �أ ّنه يعطي للأمير �صالح ّية
يراه من ر�أي ّ
منع الحجيج من العمل بالفتاوى ال�شا ّذة التي هي وا�ضحة الخط�أ ،والمورد الثاني هو
�صالح ّية �إلزام النا�س بالعمل وفق ر�أي (الإمام الأعظم)« :ولو كان الحكم مختلَفاً فيه
بين علماء ال�شيعة ،فلي�س له �أن ي�أمرهم با ّتباع مذهبه �إذا لم يكن الإما َم االعظ َم �أو
من �أخذ عنه� ،إال �أن يكون الخط�أ ظاهراً فيه لندور القول ،فله ر ّد معتقدِ ه»((( .وبما
�أ ّنه يتح ّدث في ع�صر الغيبة ،يمكن �أن يكون مراده من م�صطلح (الإمام الأعظم) غير
الإمام المع�صوم ،وبالتالي يمكن �أن يكون ما يرمي الإ�شارة �إليه ،هو الفقيه الجامع
الحج وح�سن �سير
لل�شرائط وذلك للحيلولة دون (ت�شتّت الآراء) ،ومن �أجل تنظيم �أمور ّ
�أداء المنا�سك .مع االلتفات �إلى �أ ّنه ي�شترط (الأعلم ّية) في ك ّل من القا�ضي والمفتي
على ح ّد �سواء((( .وعليه لي�س فقط ال يبعد ا�ستفادة هذا المعنى من كالمه ،بل توجد
م� ّؤ�شرات ّ
الحج من خالل
تدل على �أنّ الهدف من هذه القيود نظم �أمور ال�شيعة في ّ
واحد.
جمعهم على ر�أي فقيه ٍ
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .497
((( الم�صدر نف�سه.
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ومن الم�سائل المبتكرة التي تك�شف عن نظر ٍة مختلف ٍة �إلى الم�سائل االجتماع ّية،
تعريفه للق�ضاء .فالق�ضاء من وجهة نظر ال�شهيد الأ ّول لي�س هو (ف�صل الخ�صومة)،
وح ّل النزاع بين النا�س فح�سب ،بل يكت�سب الق�ضاء في فقهه بعد ًا �أو�سع ،في�صبح والية
العامة
على الحكم في (الم�صالح العا ّمة)« :والية �شرعية علی الحكم في الم�صالح ّ
من ِق َبل الإمام» (((.ومن الوا�ضح وفق هذا التعريف الجديد ن�سبي ًا �أنّ دائرة الق�ضاء
تتّ�سع ُ
لتدخل ،في �صالح ّيات القا�ضي الذي يقوم بهذا الدور نياب ًة عن الإمام ،كثي ٌر من
الأمور التي ال تدخل في دائرة الق�ضاء بمعنى ح ّل الخ�صومة ورفع النزاعات .فالتعبير بـ
ال�سلبي والمنفعل للقا�ضي،
يو�سع �صالح ّيات القا�ضي ويب ّدل الطابع
(الم�صالح العا ّمة) ّ
ّ
�إلى دور الفاعل الذي يجب عليه ت�أمين الم�صالح العا ّمة .وعلى �أ�سا�س هذه الر�ؤية يدخل
في �صالح ّيات القا�ضي مجموعة من المها ّم ،مثل �إقامة الحدود وتنفيذ قانون العقوبات
إ�سالمي ،حتّى لو لم يكن نزاع ،مثل �شرب الخمر ،بل يدخل في �صالح ّياته م�سائل
ال
ّ
من قبيل الحكم بثبوت الهالل ،والوالية على �أمو ِر المحجور عليهم ،والدليل الذي ّ
يدل
على �سعة دائرة �صالح ّيات القا�ضي ،هو دليل التن�صيب العا ّم للفقيه في ع�صر الغيبة.
وهذا في مقابل الر�أي القائل بانح�صار �صالح ّيات القا�ضي في (ف�صل الخ�صومة)،
وعدم �شمولها حتّى لمثل �إجراء الحدود� ،أو �إدارة �ش�ؤون المحجور عليهم ،كالقا�صرين
وغيرهم من الممنوعين من الت�ص ّرف في �أموالهم �أو �أنف�سهم.
ومن الأبحاث التي ا�ست ْر َع ْت انتباه ال�شهيد الأ ّول ،ق�ض ّية (عزل الحاكم) .حيث يرى
�أنّ الحاكم الذي ع ّينه الإمام يمكن عزله في بع�ض الحاالت ،منها حالة ما لو تو ّفر َمنْ
هو �أكثر كفاء ًة منه للقيام بالدور المنوط به ،ومنها حالة ما لو مال النا�س �إلى غيره
ورغبوا عنه في �إدارة �أمورهم .ففي مثل هذه الحاالت ي�صبح من يرغب فيه النا�س
�أولى بالوالية عليهم ،حتّى لو كان المن�صوب �أفقه و�أجمع لل�شرائط؛ وذلك لأنّ الهدف
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .65
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من الإمامة هو الم�صالح العا ّمة ،وبالتالي ينبغي مراعاة ما من �ش�أنه الحفاظ على
هذه الم�صالح« :يجوز عزل الحاكم مع كراهية ال ّرع ّية وانقيادهم �إلی غيره ،و�إن لم
(((
يكن �أكمل �إذا كان �أه ً
ال؛ ل ّأن ن�صبه لم�صلحتهم فك ّلما كان ال�صالح �أت ّم كان �أولی».
�إذ ًا ،يطرح ال�شهيد �إمكان ّية عزل الحاكم� ،إذا رغب النا�س عنه ،بينما نرى �أنّ غيره
من الفقهاء لم يطرحوا هذا ال�س�ؤال ،بل ح�صروا �إمكان ّية العزل ببع�ض الحاالت ،مثل:
الفقهي
(فقدان ال�شرائط) ،و(تو ّفر الأ�صلح منه) .والمثير لالنتباه في هذا الموقف
ّ
من ال�شهيد ،هو التفاته �إلى �أنّ الدولة و�إدارة �ش�ؤون النا�س ال يكفي فيهما تو ّفر ال�شروط
الواقع ّية في الحاكم ،بل ال ب ّد من النظر �إلى موقف النا�س ور�ضاهم به حاكم ًا ،ول�ست
�أق�صد �أنّ غيره من الفقهاء ال يراعون فكرة الم�صلحة في �إدارة ال�ش�ؤون العا ّمة؛ كيف
وكثير من الفقهاء ي�ص ّرح ب�أنّ للإمام عزل الحاكم �إذا ر�أى في ذلك م�صلح ًة؟ �إال �أنّ هذا
خا�ص ٍة �إلى مفهوم الم�صلحة في فقه ال�شهيد الأ ّول،
الموقف المتط ّور يك�شف عن نظرة ّ
ف�ض ًال عن �أنّ بع�ض الفقهاء ،ك�صاحب الجواهر مث ًال يرى �أنّ البحث في مثل هذه الأمور
بحجة �أنّ الإمام عندما يظهر يعرف تكليفه وما يجب عليه القيام به!! بل
ال جدوى لهّ ،
إمامي من الفقه ال�س ّني ،وفقهاء ال�س ّنة
يرى �أنّ مثل هذه الأبحاث ت�س ّربت �إلى الفقه ال ّ
(((
بحثوا في مثل هذه الأمور بهدف ت�ضخيم �أحجام كتبهم ،وطمع ًا بجوائز ال�سالطين!
وتك�شف المقارنة بين هذين الت�ص ّورين عن التفاوت في النظرة بين المدر�ستين ،بين
مدر�س ٍة منفتح ِة الآفاق ،ومدر�س ٍة ترى �أنّ مثل هذه الأبحاث نظر ّية ال فائدة عمل ّية منها،
لبعدها عن متناول يد الفقيه.
الق�سم الثالث :النظرية العامة لفقه الغيبة عند ال�شهيد
بعد هذا اال�ستعرا�ض المتق ّدم ،هل يمكن للباحث �أن ين�سب �أو ي�ستنتج م ّما تق ّدم،
�أنّ ال�شهيد الأ ّول ي�ؤمن بالوالية المطلقة للفقيه؛ �أي يرى �أنّ من �صالح ّيات الفقيه كونه
((( ال�شهيد الأ ّول ،القواعد والفوائد ،ج� ،1ص .406
((( محمد ح�سن النجفي ،جواهر الكالم ،ج� ،40ص  62و .63
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على (ر�أ�س ال�سلطة) و�أنّ ك ّل �صالح ّيات الإمام تثبت له بو�صفه نائب ًا عن الإمام؟ �أجاب
عدد من الباحثين المعا�صرين ،بالإيجاب عن هذا ال�س�ؤال ،ون�سبوا �إلى ال�شهيد مثل
هذا الر�أي.
وبين يدي البحث في مثل هذه الن�سبة ،و�إ�سناد مثل هذا الر�أي �إلى ال�شهيد� ،أو نفيه
عنه ال ب ّد من الإ�شارة �إلى وجود اتّفاق بين الفقهاء على �أ�صل نيابة الفقيه عن الإمام
المع�صوم� ،إال �أ ّنهم لم يتّفقوا على �صيغة واحد ٍة لتبرير حدود هذه ال�صالح ّيات و�سعته،
�أو لتبرير ثبوتها للفقيه .وعلى الأق ّل توجد ر�ؤيتان في هذا المجال ،فبع�ض الفقهاء يرون
�أنّ للفقيه الحقّ في الت�ص ّدي لل�سلطة ،و�إدارة �أمور المجتمع في الأطر التي يت�ص ّدى
واالقت�صادي ،وفي المقابل
والع�سكري
ال�سيا�سي
العرفي ،وذلك في ال�ش�أن
لها ال�سلطان
ّ
ّ
ّ
ّ
يوجد ت ّيار �آخر يح�صر �صالح ّيات الفقيه في حدود ما ّ
تدل عليه الأدلة التي تعطي للفقيه
الحقّ في النيابة عن الإمام وي َر ْون �أنّ هذه الأد ّلة تح�صر النيابة في حدود الق�ضاء
و�إقامة الحدود .فال�شيخ الطو�سي مث ًال ،من �أن�صار النظرية الثانية؛ حيث يرى وعلى
ف�سروا مفهوم (ال�سلطان العادل) بالإمام �أو نائبه وال
خالف غيره من الفقهاء الذين ّ
يرون م�شروع ّية تو ّلي ال�سلطة لغيرهما ،يرى هو �أنّ مفهوم (ال�سلطان العادل) �أو�سع من
الإمام ونائبه .ويرى �أنّ تو ّلي بع�ض الأمور تحت والية ال�سلطان العادل الآمر بالمعروف
والناهي عن المنكر والذي يدير الأمور على ما ينبغي �أن ُتدار به جائزٌ ،ويقول« :تو ّلي
الأمر من ِق َبل ال�سلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الوا�ضع للأ�شياء
موا�ضعها جائز ّ
مرغب فيه»((( .ومثل هذا الكالم من ال�شيخ الطو�سي ال يمكن حمله
على الحديث عن الإمام المع�صوم �أو الفقيه ،بل هو ظاه ٌر في الحديث عن غيره من
الح ّكام .و�إذا انتقلنا من ع�صر ال�شيخ الطو�سي� ،إلى ما يقارب ع�صرنا هذا ،ف�إ ّننا �سوف
نرى �أنّ ال�شيخ عبد الكريم الحائري اليزدي يوافق �سلفه في الر�أي ،حول الوالية للفقيه،
((( ال�شيخ الطو�سي ،النهاية� ،ص .356
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فهو يرى �أنّ الدولة �ضرورة اجتماع ّية ،فيقولّ �« :إن َ
حفظ بي�ضة الإ�سالم ودفع المفا�سد
عن �أهله وحفظ نفو�سهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم يتو ّقف علی وجود ذي �شوكة كان له
�صقع يتم ّكنون �أهل ذلك ال�صقع فی ظل حمايته ويتع ّي�شون في فيء
ي ٌد علی نو ِع �أهلِ ٍ
كفايته وريا�سته ،والتو ّقف المذكور فی هذه الأع�صار �أعني �أع�صار الغيبة ال �شبهة
فيه» ،ولك ّنه بعد ذلك ي�ضيف ،عدم �إمكان القول ب�إيكال مثل هذه الوالية �إلى الفقهاء
من الإمام المع�صوم؛ وذلك لأنّ دور الفقهاء وحدود �صالح ّياتهم يدور في فلك الق�ضاء
و�إقامة الحدود ،وال تتّ�سع �صالح ّياتهم الم�ستم ّدة من النيابة عن الإمام �إلى ما هو �أو�سع
من هذه الدائرة« :ما كان �ش�أناً للفقيه الجامع لل�شرائط هو �إجراء الحدود والإفتاء
والق�ضاء والوالية علی ال ُغ ّيب وال ُق ّ�صر و�أين ذلك من ت�صدّي حفظ ثغور الم�سلمين
عن تعدّي �أيدي الف�سقة والكفرة و�إدارة �أمر معا�شهم وحفظ حوزتهم ورفع �أيدي
الكفرة عن ر�ؤو�سهم»(((.
ال�شرعي ،ولك ّنه
والمح ّقق ال�سبزواري بدوره ي�ؤمن ب�أنّ ال�سلطان العادل هو ال�سلطان
ّ
يرى �أنّ عليه �أن يو ّلي �ش�أن الق�ضاء والأمور الح�سب ّية كت�سيير �أمور المحجور عليهم،
�إلى الفقهاء((( .و�أخير ًا �ضمن هذا الت ّيار تمكن الإ�شارة �إلى ال�شيخ يو�سف البحراني،
�صاحب (الحدائق) الذي ي�ستخدم تعبير النيابة عن الإمام في و�صف الفقهاء� ،إال �أ ّنه
يرى انح�صار �صالح ّياتهم في حدود الفتوى والق�ضاء(((.
حدود
تو�سع دائرة �صالح ّيات الفقيه �إلى ٍ
وفي مقابل هذه الر�ؤية توجد ر�ؤي ٌة �أخرى ِّ
�أو�سع يع َّبر عنها بـ (عموم النيابة) ،بحيث يعطي �أ�صحابها للفقيه �صالح ّيات وا�سع ٍة
ي�ستثنون منها بع�ض الموارد مثل البدء بالجهاد ،وك ّل هذه ال�صالح ّيات والمهام تكون
على عهدة الفقيه بو�صفه نائب ًا عن الإمام ،و�أبرز من تب ّنى مثل هذه الر�ؤية في التراث
((( محمد علي الأراكي،المكا�سب المحرمة� ،ص .94
((( المحقّق ال�سبزواري ،رو�ضة الأنوار� ،ص  32و .561
((( ال�شيخ يو�سف بحراني ،الحدائق النا�ضرة ،ج� ،12ص .470
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إمامي ،هو المح ّقق الكركي .وقد ن�سبت مثل هذه الر�ؤية �إلى ال�شهيد الأ ّول
الفقهي ال ّ
ّ
وم ّمن ن�سبها �إليه ال�شيخ �آذري قمي الذي يرى �أنّ ال�شهيد الأ ّول ي�ؤمن بالوالية العا ّمة
للفقيه ،ومن �أبرز الم� ّؤ�شرات التي ي�ستند �إليها تعبيره عن الفقيه ،بـ(النائب العا ّم) عن
الإمام المع�صوم(((.
نقد ودراسة :تحفظات الشهيد على بعض الموارد

والإ�شكال ّية التي تواجه ا�ستفادة هذا الر�أي من ال�شهيد الأ ّول ،هو تح ّفظ ال�شهيد على
ّ
تدخل الفقيه في بع�ض الموارد التي ال ينبغي االحتياط �أو التر ّدد في ت�ص ّدي الفقيه لها،
بنا ًء على الوالية والنيابة العا ّمة ،ولتو�ضيح ال�صورة ال ب ّد من ا�ستعرا�ض نماذج نذكرها
في ما ي�أتي:
النموذج الأ ّول
يعالج ال�شهيد في كتاب اللمعة في مبحث الزكاة ،ق�ض ّية مطالبة الإمام �أو نائبه
بها ،فيرى وجوب الدفع �إليه في ما لو طلب ذلك ،ويطرح فر�ض ّية طلب الفقيه
�إ ّياها ،وفي موقفه من هذه الفر�ض ّية تجده يتح ّفظ وي�ستخدم تعبير(قيل) للإ�شارة
�إلى ر�أي من يرى وجوب الدفع �إلى الفقيه ،ومن المعروف �أنّ ا�ستخدام هذا التعبير
يدل بالح ّد الأدنى على عدم تب ّني م�ضمون هذا القول� ،إن لم ّ
في لغة الفقهاء ّ
يدل
ن�ص كالمه« :ويجب دفعها �إلی الإمام مع الطلب بنف�سه �أو
على ت�ضعيفه ،وهاك ّ
ب�ساعيه ،قيل :والفقيه في الغيبة» (((.هذا في حال �أنّ الدفع �إلى الفقيه في حال
المطالبة ،ينبغي �أن يكون من الأمور الم�س ّلمة عند من ي�ؤمن بنظر ّية النيابة العا ّمة،
�أو الوالية المطلقة للفقيه .ومن الملفت �أ ّنه مع هذا التح ّفظ ي�أتي من ين�سب �إلى
ال�شهيد الأ ّول َ
القول بالوالية المطلقة ،ا�ستناد ًا �إلى ا�ستخدامه تعبير «قيل» وعدم ر ّده
((( ال�شيخ �أحمد الآذري القمي ،واليت فقيه از ديدگاه فقهای ا�سالم (والية الفقيه عند فقهاء الإ�سالم)� ،ص .271
((( ال�شهيد الأ ّول ،اللمعة الدم�شقية� ،ص .54
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م�ضمونه ،وك�أ ّنهم يكتفون ب�سكوته عن ت�ضعيف هذا القول لإثبات م�ضمونه �إليه!

(((

النموذج الثاني
ا�ستحباب دفع الزكاة �إلى الفقيه ولو لم يطالب بها ،والأمر عينه
يرى ال�شهيد
َ
ي�صدق في حالة الإمام المع�صوم� ،Qإال �أ ّنه ال يب ّرر الفتوى با�ستحباب الدفع
ّ
ي�ستدل ب�أ ّنه ما دام ت�سليم الزكاة �إلى الإمام المع�صوم
�إلى الفقيه بدليل النيابة .وال
م�ستح ّب ًا ،فينبغي �أن يكون الدفع �إلى الفقيه (نائب الإمام) م�ستح ّب ًا �أي�ض ًا ،بل
وح ْ�سن ت�شخي�صه لم�صارف الزكاة:
ي�ستند في تبريره لذلك الر�أي �إلى خبرة الفقيه ُ
«الدفع �إلی الإمام� Qأو الفقيه فهو �أف�ضل عندنا ...لمعرفته (�أي الفقيه)
بم�صرفها» (((.وفي هذا المورد �أي�ض ًا ُيالحظ �أنّ ال�شهيد َع َد َل عن اال�ستدالل بما
أمر �آخر وهو الخبرة
كان ِّ
ي�ستد ّل به غيره من الفقهاء الم�ؤمنين بالنيابة العا ّمة� ،إلى � ٍ
بم�صارف الزكاة ،وهذا يك�شف مخالفتهم في المبنى .فالعلاّ مة الح ّلي مث ًال ،وال
ّ
�شك في توفّر كتب العلاّ مة بين يدي ال�شهيد الأ ّول ،يبدو �أنّ عدوله عن فكرة النيابة
موقف يتب ّناه ولي�س عن غفلة ،فهذا العالمة الح ّلي
�إلى غيرها ،مق�صود وناتج عن ٍ
يقول« :لأنّه (�أي الفقيه) �أعرف بمواقعها ولأنّه نائب الإمام ،Qفكان له
(((
والية ما يتولاّ ه».
((( مح�سن الأراكي ،نظریة الحكم فی الإ�سالم� ،ص  :172بعد نقل هذه العبارة عن �صاحب الجواهر الواردة في( :الجواهر ،ج،15
�ص )421والتي ينقلها بدوره عن ال�شهيد الأ ّول قوله« ::قيل وكذا يجب دفعها �إلی الفقيه فی الغيبة لو طلبها بنف�سه �أو وكيله؛
لأ ّنه نائب الإمام كال�ساعي بل �أقوی منه لنيابته عنه فی جميع ما كان للإمام وال�ساعي �إ ّنما هو وكيل للإمام  Qفی
عملٍ مخ�صو�ص» ،بعد هذا النقل يعلق م�ؤ ّلف كتاب «نظرية الحكم» قائ ًال« :وعدم مناق�شة ال�شهيد بهذا اال�ستدالل يك�شف
عن قبوله بالكبری �أي كبری نيابة الفقيه عن الإمام المع�صوم نيابة عامة فی جميع ما كان للإمام  .»Qهذا ولكن
م�ضاف ًا �إلى غرابة هذا اال�ستنتاج من العبارة المنقولة ،يظهر بالتدقيق �أنّ عبارة ال�شهيد الأول هي فقط قوله« :قيل والفقيه
فی الغيبة» ،و�أما بق ّية العبارة والحديث عن كون نيابة الفقيه �أقوى من نيابة الوكيل هي من �شرح اللمعة لل�شهيد الثاني،
وتعليل الأقوائ ّية من عبارة �صاحب الجواهر« :لنيابته عنه فی جميع ما كان للإمام» .وبالتالي فعبارة ال�شهيد الأ ّول هي عبارة
مخت�صرة لي�س فيها �سوى الإ�شارة �إلى قول ال ُيعلم هل يتب ّناه الناقل �أم ال.
((( ال�شهيد الأ ّول ،البیان� ،ص .323
((( العالمة الحلي ،نهایة الإحكام ،ج� ،2ص 417؛ وانظر :تذكرة الفقهاء ،ج� ،5ص  ،402حيث يقول« :لأ ّنهم �أب�صر بمواقعها ولأنهم
ن ّواب الإمام .»Q
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النموذج الثالث:
في �إقامة �صالة الجمعة ،يرى ال�شهيد الأ ّول �أنّ �إقامتها من �ش�ؤون الفقيه و�صالح ّياته
في ع�صر الغيبة؛ ولكن ي�ستند في هذه الفتوى �إلى دليل النيابة عن الإمام في جميع مها ّمه
الكركي؟ فالمح ّقق الكركي وال�شهيد الثاني،
و�صالح ّياته ،كما نالحظ عند المح ّقق
ّ
ي�ستندان في مثل هذه الموارد �إلى فكرة النيابة العا ّمة عن الإمام ،فها هو ال�شهيد الثاني
من�صوب من قبل الإمام عموماً لقول ال�صادق فی مقبول
ال�شرعي
يقولّ �« :إن الفقيه
ٌ
ّ
الكركي بدوره يتح ّدث
عمر بن حنظلة :ف�إ ّني قد جعلته عليكم حاكماً»((( والمح ّقق
ّ
من�صوب للحكم
عن التعيين العا ّم من قبل الإمام للفقهاء ،ويقول« :ال يقال :الفقي ُه
ٌ
من�صوب من قبلهم  Rحاكماً كما
والإفتاء ،وال�صال ُة خار ٌج عنها...؛ ل ّأن الفقيه
ٌ
(((
نطقت به الأخبار».
هذا ولكنّ ال�شهيد الأ ّول ي�ستند لتبرير �إقامة الفقهاء �صالة الجمعة� ،إلى دليلين
�آخرين� ،أحدهما دليل الأولو ّية ،وهو �أنّ من الثابت �أنّ للفقهاء الحقّ في الت�ص ّدي لما هو
أهم من �إقامة �صالة الجمعة و�إمامتها ،فال ّ
�شك في جواز ت�ص ّديهم لها« :ل ّأن الفقهاء
� ّ
(((
حال الغيبة يبا�شرون ما هو �أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والإفتاء فهذا �أولی».
�إذ ًا عدل ال�شهيد الأ ّول عن اال�ستناد �إلى مفهوم (النيابة العا ّمة) �إلى دليل الأولو ّية ،ومن
الب ّين �أنّ من ي�ؤمن بالنيابة العا ّمة ال ي�ستند �إلى فكرة الأولو ّية� ،أو لي�س بحاجة �إليها؛
وبالتالي نحن ن ّدعي ظهور مثل هذا اال�ستدالل في تح ّفظ ال�شهيد الأ ّول على (النيابة
العا ّمة والوالية المطلقة)؛ وذلك لأنّ مفاد هذا اال�ستدالل هو :ل ّما كانت والية الفقيه
الخا�صة التي د ّلت على جواز ممار�سته لبع�ض ال�صالح ّيات،
و�سلطته مح�صورة بالأد ّلة
ّ
ولما كانت هذه الأمور �أق َّل خطر ًا و�أهم ّية من �إقامة �صالة الجمعة ،يثبت بالأولو ّية جواز
((( ال�شهيد الثاني ،رو�ض الجنان� ،ص .290
((( المحقّق الكركي ،جامع المقا�صد ،ج� ،2ص .375
((( ال�شهيد الأ ّول ،الذكری ،ج� ،4ص .104
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ت�ص ّدي الفقهاء لما هو �أق ّل �أهمية .والدليل الثاني الذي ي�ستند �إليه ال�شهيد هو عدم
وجوب (اال�ستئذان) من الإمام المع�صوم  Qفي ع�صر الغيبة ،وذلك لأنّ ا�ستئذان
واجب في حال ح�ضوره ،و�أ ّما في حال الغيبة وعدم �إمكان اال�ستئذان فال يجب،
الإمام ٌ
وفي مثل هذه الحالة يرجع �إلى �إطالقات الآيات والروايات التي ال تفيد ح�صر �إقامة
و�صحتها في حال القدرة على اال�ستئذان(((.
�صالة الجمعة ّ
وفي تقويمه للدليلين يرى ال�شهيد �أنّ هذا الدليل الثاني �أولى و�أجدر بالقبول من
أمر ف�إنّ هذا الدليل (الثاني) ،يك�شف
�صحة الأ ّول �أي�ض ًا ،ومهما يكن من � ٍ
الأ ّول ،رغم ّ
عن اعتقاد ال�شهيد الأ ّول بعدم ثبوت الإذن العا ّم في ممار�سة جميع �صالح ّيات الإمام،
ولكن مع ذلك يجوز للفقيه وعلى الرغم من عدم ثبوت عموم الإذن ،ممار�سة بع�ض
المها ّم التي هي �أق ّل �أهمية م ّما ثبت فيه الإذن .وما يدعو �إلى الأ�سف� ،أنّ بع�ض الباحثين
يريدون من جميع الفقهاء االعتقاد بـ(الوالية العا ّمة)؛ ولذلك ا�ستندوا �إلى هذا المورد
(((
�أي�ض ًا لين�سبوا �إلى ال�شهيد القول بها!
ال ّ
�شك في �أنّ ال�شهيد يم ّيز بين مفهومين هما( :النائب العا ّم) في مقابل (النائب
الخا�ص) ،فالفقيه (نائب عا ّم) عن الإمام في ممار�سة بع�ض المهام التي يت�ص ّدى لها
ّ
الإمام في حال ح�ضوره ،ولكنّ ال�س�ؤال هو :النيابة الثابتة للفقيه هي نياب ٌة عا ّمة �أي�ض ًا؛
بحيث تتّ�سع �إلى حدود والية الإمام وتقف عند ما ّ
دل الدليل على عدم �شمولها له؟
�أي هل ينوب الفقيه (النائب العا ّم) عن الإمام في الق�ضاء والفتوى و�إقامة الحدود
فح�سب؟ �أم تت�سع �صالح ّياته �إلى ما هو �أو�سع من ذلك الإطار و�أ�شمل؟ والم�ؤ�سف هو �أنّ
بع�ض الباحثين والكتّاب خلطوا بين المفهومين الأخيرين؛ �أي مفهومي( :النائب العا ّم)
و(النيابة العا ّمة) ،وا�ستندوا لإثبات اعتقاد ال�شهيد الأ ّول �أو غيره من الفقهاء بـ(النيابة
((( الم�صدر نف�سه�« :إنّ االذن �إ ّنما يعتبر مع امكانه �أ ّما مع عدمه في�سقط اعتباره ويبقی عموم القر�آن والأخبار خالياً عن
المعار�ض».
((( ال�شيخ م�صطفی وهبي العاملي ،اتفاق الكلمة بين علماء الأمة علی والية الفقيه العا ّمة� ،ص .122
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العا ّمة) �إلى ا�ستخدامه تعبير (النائب العام) في و�صف الفقهاء ،مث ًال يرى ال�شهيد
خا�ص ًا� ،إقامة الحدود والتعزير« :والحدود
جواز تو ّلي الفقيه الذي هو نائب عا ّم ولي�س ّ
والتعزيرات �إلی الإمام � Qأو نائبه ولو عموماً فيجوز فی حال الغيبة للفقيه
�إقامتها»((( فمثل هذه العبارة ّ
تدل على قبول �صاحبها ب�أنّ الفقيه نائب عا ّم عن الإمام،
ولكنّ داللتها على (عموم النيابة) �أمر �آخر دونه �صعوبات ،وبعبارة �أخرىّ :
تدل مثل
هذه العبارة على قبول النيابة العا ّمة في الجملة ،و�أما داللتها على قبول النيابة بالجملة
يحتاج �إلى نقا�ش.
ويميل بع�ض الذين عالجوا كالم ال�شهيد الأول� ،إلى ن�سبة تو�سعة حدود �سلطة الفقيه
وتعميم النيابة ،والحال �أ ّنه حتّى لو ُف ِر�ض ظهور كالمه في هذا المورد �أو غيره في
هذا المعنى المن�سوب �إليه � ،اّإل �أ ّنه ال يمكن �إغفال قرائن وعبارات ّ
تدل على غير ذلك،
مختلف ع ّما ُي ّدعى له .والمثير للعجب ا�ستناد بع�ض الباحثين
وت�صرف مراده �إلى معنى
ٍ
ِ
�إلى فكرة النيابة العا ّمة الم�شار �إليها �أعاله ،لإثبات عموم النيابة و�سعة دائرة حدودها،
لت�ضم بين ثناياها النيابة عن الإمام في �إدارة �أمور المجتمع على ال�صعيد االجتماع ّية
ّ
وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية وغيرها .ووجه الغرابة هو دعوى �صراح ِة ال�شهيد في تب ّني مثل
(((
هذا الموقف!
نقد ودراسة :تبعيض االستئذان من الفقيه

قهري بين القول بالنيابة العا ّمة وبين تكليف العا ّمة باال�ستئذان في
يوجد تالزم ّ
يقدم �أحدهم على عمل؛ وبعبارة
االجتماعي
الم�سائل ذات الطابع
وال�سيا�سي ،قبل �أن ِ
ّ
ّ
�أخرى :الفقيه الذي يرى ثبوت الوالية العا ّمة للفقهاء في ع�صر الغيبة ،ال ب ّد من �أن يفتي
((( ال�شهيد الأول ،الدرو�س ،ج� ،2ص .47
((( مح�سن الأراكي ،نظرية الحكم فی الإ�سالم� ،ص « :172يبدو للمت�أمل من عبائر ال�شهيد ،ذهابه �إلی ثبوت الوالية العامة
للفقيه من خالل ما يظهر من �آرائه ...خا�صة ت�صريحه بكون الفقيه «نائباً عاماً للإمام» لقوله والحدود والتعزيرات �إلی
الإمام ونائبه ولو عموم ًا».
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لعا ّمة النا�س بوجوب اال�ستئذان من الفقيه في ك ّل �أمر كان يجب عليهم اال�ستئذان من
الإمام فيه ،في ع�صر ح�ضوره ،وذلك ك ّله تحت عنوان مفهوم النيابة عن الإمام.
و�أ ّما الفقيه الذي ال ي�ؤمن بالنيابة العا ّمة ،ف�آرا�ؤه تختلف من مورد �إلى �آخر ،ففي
بع�ض الموارد يرى وجوب اال�ستئذان من الفقيه ،كما في حالة الحدود ،وفي حاالت
�أخرى يفتي تبع ًا لإطالق �أد ّلة بع�ض التكاليف والواجبات ،بجواز �إقدام عا ّمة المك ّلفين
على الت�ص ّدي لهذه الواجبات ،وفي مجموعة ثالثة من الموارد يرى وجوب تعطيل بع�ض
الخا�ص ّ
يدل على تو ّقف �أدائها على �إذن الإمام ،وبالتالي ال ب ّد
التكاليف �إذا كان دليلها
ّ
غياب الإمام وتع ّذ ِر تح�صيل الإذن منه ،وذلك كما في حالة الجهاد
من تعطيلها في حالة ِ
الخا�ص الذي ّ
يدل
مورد من هذه الموارد مرهو ٌن بالدليل
االبتدائي .والموقف في ك ّل ٍ
ّ
ّ
على وجوبها المطلق� ،أو تقييدها ب�إذن الإمام �أو تقييدها ب�إذن الفقيه الجامع لل�شرائط.
الحظ وجوده عند ال�شهيد الأ ّول ،ما يك�شف عن عدم
وهذا االختالف
ّ
الموردي والتر ّدد ُي َ
اعتقاده بالنيابة العا ّمة للفقيه .فهو يرى �أنّ الق�ضاء والحدود من الأمور التي تدخل في
�صالح ّية الإمام بالدرجة الأولى وبعده في دائرة �صالح ّيات نائبه ولو كان نائب ًا عا ّم ًا،
ولك ّنه في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يق ّيد َيد الفقيه ،عندما ي�صل الأمر
�إلى الجرح والقتل ،ويرهن القيام بذلك ب�إذن الإمام ،وال يرى كفاية �إذن النائب العا ّم؛
�أي الفقيهّ �«:أما الجرح والقتل ،فالأقرب تفوی�ضهما �إلی الإمام ...والحدود والتعزيرات
�إلی الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز حال الغيبة للفقيه»((( .ومن المثير للعجب� ،أ ّنه
في كتاب �آخر من كتبه ،ال يق ّيد جوا َز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب�إذن الإمام
يرجح فتوى الفقهاء الذين لم يق ِّيدوا الأمر والنهي
مع ِّلال ذلك بعموم الأد ّلة .وهو بالتالي ِّ
بالإذن ،ومن ه�ؤالء الفقهاء :ال�س ّيد المرت�ضى ،وال�شيخ الطو�سي في التبيان ،و�أبو ال�صالح
الحلبي في الكافي ،والعالمة الح ّلي في المختلف((( .وقد ا�ستند ه�ؤالء جميع ًا �إلى �أد ّل ِة
((( ال�شهيد الأول ،الدرو�س ،ج� ،2ص .47
((( ال�شهيد الأ ّول ،غایة المراد ،ج� ،1ص .509
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عموم الوالية ،كما يع ِّبر ال�شيخ النجفي« :وفي جوازه لنائب الغيبة ـ مع فر�ض ح�صول
�شرائطه �أجمع التي منها �أمن ال�ضرر والفتنة والف�ساد لعموم واليته عنهم  Rـ
يبن فتواه على عموم النيابة �أو الوالية المطلقة.
قو ٌة (((.»..و�أ ّما ال�شهيد ف�إ ّنه لم ِ
ومن الفتاوى الغريبة لل�شهيد في هذا المجال ،تعليقه جوا َز مواجهة الظالمين �إذا
ترتّب عليها خط ٌر على �إذن الإمام ،ول ّما لم يعطف النائب العا ّم عليه ،ف ُي�ستفاد من كالمه
عدم االكتفاء ب�إذن الفقيه ،ويترتّب على ذلك عدم ت�أييده للحركات الثور ّية التي تر ِّتب
ال�ضرر على الث ّوار ،حتّى لو اندرجت هذه الحركات تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،وبالتالي فهي كالجهاد االبتدائي ،ال ُت�ش َّرع دون �إذن الإمام .وي�ستعر�ض في
كتاب القواعد� ،أد ّل َة القائلين بالجواز ،وينتقدها ،قائ ًال:
العامة،
«لو �أ ّدى الإنكار �إلى قتل المنكِرُ ،ح ُرم ارتكابه؛ لما �سلف .وج ّوزه كثي ٌر من ّ
لقوله تعالى« :وك�أ ِّين مِ نْ ن ِب ّي قا َتل معه ر ِّب ّيون كثير ..».مدحهم ب�أ ّنهم ُق ِتلوا ب�سبب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وهذا م�س ّلم �إذا كان على وجه الجهاد.
قالواُ :ق ِتل يحيى بن زكريا  Qلنهيه عن تزويج الربيبة؛ قلنا :وظيفة الأنبياء غير
وظائفنا.
قالوا :قال ر�سول اهلل �« :Pأف�ضل الجهاد كلمة ّ
حق عند �سلطانٍ جائ ٍر» وفي هذا
ن�ص في الأ�صول �أو الفروع ،من
تعري�ض لنف�سه بالقتل ،ولم يف ّرق بين الكلمات �أهي ّ
الكبائر �أم ال�صغائر؟ قلنا :محمو ٌل على الإمام� ،أو نائبه �أو ب�إذنه� ،أو على من ال يظنّ
القتل.
الحجاج ،لإزالة ظلمه
قالوا خرج مع ابن الأ�شعث جمع عظيم من التابعين في قتال ّ
وظلم الخليفة عبد الملك ،ولم ينكر ذلك عليهم �أحد من العلماء .قلنا :لم يكونوا ك ّل الأ ّمة.
وال علمنا �أ ّنهم ظ ّنوا بالقتل ،بل ج ّوزوا الت�أثير ورفع المنكر� .أو جاز �أن يكون خروجهم
((( محمد ح�سن النجفی ،جواهر الكالم ،ج� ،21ص .385
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علي .(((Q
علي  ،Qوغيره من بني ّ
ب�إذن �إمام واجب الطاعة ،كخروج زيد بن ّ
وعلى عك�س الحركات الثور ّية ومحاوالت الخروج على الحاكم التي ال يق ّرها ال�شهيد
دون �إذن الإمام ،يرى �أنّ بع�ض الت�ص ّرفات التي تتو ّقف على الإذن في زمن الح�ضور ،ال
تحتاج �إلى �إذن في زمن الغيبة ،بل يرى جوازها مطلق ًا دون الحاجة �إلى �إذن الفقيه،
مع ت�صريحه بالحاجة �إلى الإذن من الإمام فيها في زمن ح�ضوره .مث ًال في الأرا�ضي
المفتوحة عنو ًة ،ال يجيز ال�شهيد � ّأي ت�ص ّر ٍف فيها دون �إذن الإمام في ع�صر الح�ضور،
ال ببيع وال وقف وال غير ذلك من �أنحاء الت�ص ّرف .و�أ ّما في ع�صر الغيبة ،فالت�ص ّرف
فيها جائ ٌز وناف ٌذ« :وال يجوز الت�ص ّرف فی المفتوحة عنو ًة �إال ب�إذن الإمام � Qسواء
كان بالوقف �أو بالبيع �أو غيرهما ،نعم فی الغيبة ينفذ ذلك (((.».وينطبق هذا الموقف
على الأنفال �أي�ض ًا؛ حيث يجوز الت�ص ّرف فيها في زمن الغيبة مطلق ًا ،مع تو ّقفه في زمن
الح�ضور على �إذن الإمام(((.
والكالم عينه يقال على �إحياء الموات ،فال يجوز تم ّلكها بالإحياء في زمن الح�ضور
أحد« :ويتمل ّكه
ي�صح ذلك في زمن الغيبة دون حاج ٍة �إلى �إذن من � ٍ
�إال ب�إذن الإمام ،بينما ّ
(((
من �أحياه مع غيبة الإمام ،و�إال افتقر �إلی �إذنه».
نقد ودراسة :خصوصية القضاء عند الشهيد

عالج ال�شهيد مباحث الق�ضاء وما يرتبط به ،بنظرة �أو�سع بكثير و�أق ّل تح ّفظ ًا م ّما
يالحظ عند غيره من الفقهاء ،ما دعا بع�ض الباحثين في فكره وتراثه� ،إلى االعتقاد
ب�أ ّنه من القائلين بالوالية العا ّمة �أو المطلقة .وقد نقلنا عنه �سابق ًا قوله� :إنّ «الق�ضاء
العامة» ،ول ّما كان الفقيه من وجهة نظره من�صوب ًا للق�ضاء ،ال ب ّد
والي ٌة على الم�صالح ّ
((( ال�شهيد الأ ّول ،القواعد والفوائد ،ج� ،2ص .206
((( ال�شهيد الأول ،الدرو�س ،ج� ،2ص .41
((( ال�شهيد الأ ّول ،البیان� ،ص 352؛ وانظر :الدرو�س ،ج� ،1ص .262
((( ال�شهيد الأول ،اللمعة الدم�شقية� ،ص 352؛ وانظر :الدرو�س ،ج� ،1ص.262
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من �أن يكون له والي ٌة ّما على ميدان الم�صالح العا ّمة .وبما �أنّ �إدارة البالد وتدبير �أمور
الدولة من الم�صالح العا ّمة؛ �إذ ًا ال ب ّد من �أن تكون مثل هذه الأمور داخل ًة �ضمن نطاق
والية الفقيه و�سلطته(((.
ال ّ
�شك في �أنّ (الق�ضاء) �ش�أن من �ش�ؤون الوالية ،وال يمكن ح�صر الوالية في دائرة
ريب �إلى هذه النكتة ،فهو ي�شير بعبار ٍة �صريح ٍة �إلى
الق�ضاء ،وال�شهيد نف�سه
ٌ
ملتفت دون ٍ
�أنّ بع�ض الت�ص ّرفات كالجهاد وتدبير �أمور بيت المال من �ش�ؤون الإمامة ،و�أنّ ف�صل
الخ�صومات من �ش�ؤون الق�ضاء (((.وبناء على التمييز بين ال�ش�أنين� ،أعني �ش�أن الإمامة
فقيه يرى الوالي َة على الق�ضاء
و�ش�أن الق�ضاء ،ال يمكن ن�سبة تب ّني الوالية المطلقة �إلى ك ّل ٍ
للفقيه ،بحيث نن�سب �إليه �إعطاءه �صالح ّية قيادة الجيو�ش والفتوحات� ،أو �أن نن�سب �إليه
تجويزه له (للفقيه) �صالح ّية الت�ص ّرف في بيت المال.
�إنّ ما يرمي �إليه ال�شهيد من تعبير (الحكم في الم�صالح العا ّمة) هو �أنّ والية
القا�ضي ال تنح�صر في ح ّل النزاعات والنظر في الدعاوى ،بل تتجاوز ذلك �إلى ال�سلطة
على �أموال الأيتام� ،أو الحكم بثبوت الهالل وبدايات ال�شهور القمر ّية .ولأجل الداللة على
تو�سعة مفهوم الق�ضاء ا�ستخدم تعبير ًا عا ّم ًا ،ولكن ال ينبغي �أن يدعونا ذلك �إلى الحكم
بالت�ساوي في المعنى بين هذا التعبير العا ّم وبين مفهوم (�إمام) �أو (قائد) .ومن هنا
نالحظ �أنّ الفقهاء الذين �أتوا بعد ال�شهيد ،لم ي�ستخدموا تعبيره الم�شوب ب�شيء من
الت�سامح ،حذر ًا من هذا اللب�س الذي يوجبه ذلك التعبير� ،سواء كان ه�ؤالء الفقهاء يرون
الوالية المطلقة �أم ال يرونها .والملفت هو �أنّ ال�شهيد في كتاب القواعد ،ح ّدد ب�شكل
كامل الموارد التي يرى جواز ت�ص ّرف الفقيه فيها ،و�سردها دون �أن يذكر بينها بع�ض
الت�ص ّرفات التي تقع خارج دائرة الق�ضاء ،كبع�ض التدبيرات االقت�صاد ّية �أو االجتماع ّية
التي هي من مقت�ضيات الوالية المطلقة ولوازمها التي ي�صعب �أن ّ
تنفك عنها؛ واكتفى بل
((( انظر :مالك م�صطفی وهبي العاملي ،اتفاق الكلمة بين علماء الأمة علی والية الفقيه العامة� ،ص .122
((( ال�شهيد الأ ّول ،القواعد والفوائد ،ج� ،1ص .214
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ر ّبما يمكن القول �إ ّنه ح�صر ولم يتجاوز حدود ال�صالح ّيات التي ُتم َنح للقا�ضي في الفقه
إ�سالمي« :في �ضبط ما يحتاج �إليه الحاكم :كل ق�ض ّية وقع التنازع فيها بين اثنين
ال
ّ
ف�صاعداً فی �إثبات �شيء لأحدهم �أو نفيه �أو كيف ّيته ،وكل �أمرٍ فيه اختالف بين العلماء
كثبوت ال�شفعه مع الكثرة� ،أو احتيج فيه �إلی التقويم كالأر�ش وتقدير النفقات� ،أو �إلی
�ضرب المدة كالإيالء� ،أو �إلی الألفاظ كاللعان والق�صا�ص والحدود»(((.
نقد ودراسة :حدود رأي الشهيد

جرت في العقدين الأخيرين محاوالت حثيثة بين كتّاب الجمهور ّية الإ�سالم ّية لإدخال
ا�سم ال�شهيد الأ ّول في عداد الفقهاء ّ
المنظرين لفكرة (الدولة في ع�صر الغيبة)� ،أو
للقول �إ ّنه من ر ّواد هذا الطرح .وال يخفى �أنّ البيئة الفكر ّية التي ا�ستج ّدت بعد الثورة
واع .مث ًال طبعت (م� ّؤ�س�سة
واع �أو غير ٍ
تركت �أثرها على بع�ض الأعمال العلم ّية ،ب�شكل ٍ
الر�ضوي،
الدرا�سات الإ�سالم ّية) (بنياد پژوهشهای ا�سالمی) التابعة لإدارة الم�شهد
ّ
كتاب (الدرو�س) لل�شهيد الأ ّول ،طبع ًة مح ّقق ًة ،وفي مق ّدمة الكتاب عالج كاتب المق ّدمة
الأ�سباب التي دعت �إلى الحكم على ال�شهيد بالإعدام ،ونيله مرتبة ال�شهادة ،فر�أى
أهم الأ�سباب هو اعتقاد ال�شهيد بوالية الفقيه وفكرة الدولة الإ�سالم ّية،
المقدِّ م �أنّ � َ
أحد � ّ
واحتمل كاتب المق ّدمة �أنّ ال�شهيد هو �أ ّول من ا�ستخدم تعبير (نائب الإمام) للإ�شارة
�إلى الفقيه(((.
هذا ولكنّ هذا التحليل يفتقر �إلى الد ّقة العلم ّية؛ وذلك لأنّ ال�شهيد لم يتجاوز الحدود
التي جال �ضمنها غيره من الفقهاء ،على م�ستوى �إعطاء الوالية للفقيه ،كما �أنّ هذا
الموقف من الفقيه و�صالح ّياته �ضمن هذه الحدود لم يكن ي�س ّبب لغيره من الفقهاء
إمامي مليء بالحديث عن
الموافقين له م�شكل ًة مع الأنظمة الحاكمة .فهذا هو الفقه ال ّ
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،1ص 405؛ الفا�ضل المقداد ،ن�ضد القواعد الفقهية� ،ص .491
((( ال�شهيد الأ ّول ،الدرو�س ،ج� ،1ص .65
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�صالح ّية الفقهاء �ضمن دائرة الق�ضاء وف�صل النزاعات ،بل و�إجراء الحدود وقد ق ّيدوا
ذلك بقولهم« :مع الأمن» .فهل كان ال�شهيد �أو النظام الحاكم المعا�صر ا�ستثنا ًء بحيث
�أ ّدى ذلك �إلى الت�ضارب بين الطرفين؟ ال يبدو �أنّ �أحد ًا من الباحثين ا�ستطاع �إثبات مثل
هذا اال�ستثناء� .أ�ضف �إلى ذلك �أنّ تعبير «نائب الإمام» وما �شابهه ،هو تعبير متداول
إمامي قبل ال�شهيد .فالعلاّ مة الح ّلي ي�ستخدم التعبير عينه ،ومن محا�سن
في الفقه ال ّ
ال�صدف واالتّفاقات �أ ّنه يعطي الفقي َه جميع �صالح ّيات الإمام« :ولو تع ّذر الإمام فالأولی
�صرفها �إلی الفقيه الم�أمون وكذا حال الغيبة؛ لأ ّنه نائب الإمام  Qفكان له والية
ما يتواله»((( .بل نجد هذا التعبير في التراث الفقهي البن �إدري�س الح ّلي وهو متق ّدم على
بحث له حول حدود �صالح ّيات الفقيه ،بعنوان�« :شروط النائب
العلاّ مة ب�سنوات ،في ٍ
عن الإمام»((( .و�إلى هذين الفقيهين ي�ضاف �أي�ض ًا الفقيه ال�سابق على ابن �إدري�س وهو
(((
نائب عن ولي الأمر فی الحكم»
�أبو ال�صالح
الحلبي الذي يقول« :فهو ٌ
ّ
وقد قر�أت لكاتب �آخر يق ّدم �صورة ر�سمها في ذهنه لل�شهيد الأ ّول ،دون �أن يرى
نف�سه م�ضطر ًا �إلى تقديم الأد ّلة والم�ستندات الكافية للإثبات ،يخل�ص فيها �إلى �أنّ
كتاب (اللمعة) هو (برنامج عمل حكومي) ،وال�شهيد بو�صفه من القائلين بجواز ّ
تدخل
َ
الفقهاء في �ش�ؤون الدول والحكومات بما في ذلك (الجهاد)! يكون �أ ّول الفقهاء الذين
إمامي ،نقل موقع الفقهاء من موقع الم�شارك في
افتتحوا عهد ًا جديد ًا في الفقه ال ّ
الحكم �إلى موقع النائب عن الإمام فيه .وليت مثل ه�ؤالء الباحثين والكتّاب ق ّدموا لنا
تقرير ًا وافي ًا يك�شف عن الخ�صائ�ص الموجودة في «اللمعة» وغير الموجودة في الكتب
الفقه ّية ال�سابقة عليها ،في مجال فقه الدولة وال�سلطة؛ لنعلم ما هو المعيار الذي دعاهم
�إلى ت�صنيف ال�شهيد في الئحة الفقهاء الم� ّؤ�س�سين لفقه الدولة! ويرى هذا الكاتب �أنّ
((( العالمة الحلي ،نهاية الإحكام ،ج� ،2ص .417
((( ابن �إدري�س ،ال�سرائر ،ج� ،3ص .357
((( �أبو ال�صالح الحلبي ،الكافي� ،ص .421
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إمامي عندما م ّيز بين (الوالية الخا�صة)
ال�شهيد �أبدع وفتح باب ًا جديد ًا في الفقه ال ّ
الخا�ص) للإمام ،ويثبت له في غياب الإمام،
و(الوالية العادية)؛ فالفقيه هو (النائب
ّ
كل ما كان ثابت ًا للنائب الخا�ص في زمن ح�ضور الإمام .وكتاب اللمعة الدم�شقیة الذي
الخا�صة) الثابتة للفقيه ،قد افتتح في تاريخ الفقه
د ِّون على �أ�سا�س نظر ّية (الوالية
ّ
الإمامي ف�ص ًال جديد ًا ،وكان هذا الكتاب بحقّ �أ ّول د�ستور للدولة الم�شروعة في ع�صر
الغيبة ،في فقه �أهل البيت.(((R
وبالعودة �إلى ال�شيخ �آذري قمي ،فقد نقلنا عنه �أ ّنه ين�سب �إلى ال�شهيد الأول االعتقاد
بالوالية العا ّمة للفقيه .وتعليق ًا على تلك الإ�شارة نقول هنا �إنّ ال�شواهد التي �أ�شرنا �إليها
�صحة الن�سبة وداللة
�صحة هذه الن�سبة ،وعلى افترا�ض ّ
في هذه الدرا�سة تك�شف عن عدم ّ
بع�ض عبارات ال�شهيد على هذا المعنى� ،إال �أ ّنها ال ت�سلم من عبارات معار�ض ٍة ّ
تدل على
معنى معاك�س ،يعيقنا ويحول بيننا وبين مثل هذا اال�ستنتاج .وح ّبذا لو �أنّ ه�ؤالء الكتّاب
�أ�شاروا �إلى تعبير (ال�سلطان ذي ال�شوكة) الذي يتر ّدد في فقه ال�شهيد الأ ّول ،في �سياق
حديثه عن نفوذ ت�ص ّرفات مثل ه�ؤالء ال�سالطين؛ حتّى لو كانوا من الجائرين ،علم ًا
يهتم بهذا الأمر �أكثر من غيره من الفقهاء .فهو مث ًال يرى نفوذ المعاهدات التي
�أ ّنه ّ
يعقدها (ذو ال�شوكة) مع (�أهل الكتاب) ،ويرى �أ ّنه ال ب ّد من وجود مثل هذه المعاهدات
واالتفاق ّيات في ع�صر الغيبة ،كما ينبغي �أن توجد في الع�صور ال�سابقة ،و�إذا اقت�ضتها
الحاجة ووجدت ال ب ّد من احترامها« :وفي زمن الغيبة يجب �إقرارهم (�أي ن�صاری
تن�صروا فی الإ�سالم) علی ما �أق ّرهم عليه ذو ال�شوكة من الم�سلمين
تغلب مع �أ ّنهم ّ
كغيرهم»((( .وقد فهم الفقهاء من هذا الكالم وجوب الحفاظ على �أمن �أهل الكتاب
الذمة،
حتّى ولو لم يفوا بتعهداتهم« :فعلى هذا ف�إن فعلوا ما يوجب الخروج عن ّ
((( محمد كريمی زنجاني ا�صل ،مقالة «جايگاه واليت در فقه �سيا�سی �إماميه» (موقع الوالية في الفقه ال�سيا�سي الإمامي)،
(گنجينه �شهاب ،ج� ،3ص .)268
((( ال�شهيد الأ ّول ،الدرو�س ،ج� ،2ص .35
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فال يجوز قتلهم وال ا�سترقاقهم ...والحا�صل � ّأن كونهم تحت حكم الم�سلم الجائر
(((
و�صدورهم على مقت�ضى ر�ضاه في معنى الأمان لهم ،فال يجوز التع ّر�ض لهم»...
ولأجل هذه التو�سعة في فتوى ال�شهيد ،الذي ال يوافقه �صاحب الجواهر عليه ،ر ّده بقوله:
«كما ترى»(((.

((( الميرزا القمي ،جامع ال�شتات ،ج� ،1ص .410
((( محمد ح�سن النجفي ،جواهر الكالم ،ج�،21ص .276
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أعمال جلسات المؤتمر
اليوم الأول:
الثالثاء � 31أيار  – 2011قرية ال�ساحة التراثية  -طريق المطار  -بيروت

ال��ج��ل��س��ة ال��راب��ع��ة

برئاسة الشيخ ماهر حمود
نائب الرئيس الشيخ محمد ساالر
✽

✽د .خضر نبها

✽

✽أ .حامد الخفاف

✽

✽د .طالل عتريسي

✽

✽د .علي زيتون

✽

✽الشيخ رضا المختاري

✽

✽الشيخ حسين حبلي

✽

✽الشيخ شفيق جرادي

✽

✽د .محمد حسن تبرائيان

المواطنة عند الشهيدين
د .خ�ضر نبها

(*)

يعتبر هذا البحث جزء من خطة �أكبر� ،أريد من خاللها الإ�ستوفاء لنقاط الفكر
وفوا�صله ،لحركاته و�سكناته ،لي�س �أن �أختمه نهائ ًيا ،ولكن لأمار�س �شرط التحرير للفكر
الأ�سير في �إتجاه واحد ،ال في �إتجاهات عدة .ومن هذه الممار�سات تبيان موقف فقهاء
الإمامية من المواطنة ،وتحديدً ا موقف ال�شهيدين.
وحاولت �ضغط هذا البحث �ضمن العناوين الآتية:
مدخل �س�ؤالي ،و�إطار البحث.
المواطنة والفقهاء� :ضرورة العمل على نظرية فقهية معا�صرة.
مفهوم «المواطنة» في بحثنا.
مواطنة «ال�شهيدين» والدعوة للإنتماء والتعاي�ش.
الإمامية والعمالة ،مقالة مم ّلة.
ال�شهيد الثاني وقبول الآخر.
الإمامية و «الأر�شيف» و«النبذ» و «اله ّم الوطني».
في حركة هذه العناوين تدور ورقتي ومقاربتي.
مدخل سؤالي وإطار البحث:

ما هي عالقة فقهاء الإمامية اللبنانيين بالوطن؟ هل هي عالقة عر�ضية وزائلة�،أم
�أنها جوهرية ودائمة ،وبلفظ �آخر :هل �أن ال�شيعي الإمامي اللبناني ينتمي �إلى الوطن
(*) �أ�ستاذ الفل�سفة وعلم الكالم في الجامعة اللبنانية.
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�إنتما ًء حقيقي ًا�،أم �أنّ �صفة المواطنة غائبة عنه وبعيدة المنال؟
وباالحرى ،هل �أنّ المواطنة والإنتماء للوطن هو �شعور را�سخ عند ال�شيعة الإمامية �أم
�أ ّنه �شعور على َد َخن ،يتجاوز الوطن �إلى �أوطان �أخرى؟
ونت�ساءل �أكثر :هل نجد عند فقهاء الإمامية القدامى ما ي�شير �إلى (حب الوطن)
(والتعلٌق به) ،و(الدفاع عنه)؟ �أم �أ ّنه ال �أثر لذلك في �سيرهم العمالنية ومقاالتهم
نف�سر ما �أ�صاب ه�ؤالء الفقهاء من ا�ضطهاد وت�شريد .بل
الفكرية؟ ويا ترى ،بماذا ّ
من قتل وا�ست�شهاد على يد ال�سلطات الحاكمة؟ فهل هو نتيجة «العمالة» و «الخيانة»
لأوطانهم ،لأ�سباب وعوامل �أكثر تعقيد ًا وخطورة؟
هذا ما �سوف �أحاول �أن �أب ّينه في بحثي الم�ضغوط هذا ،مبتدئ ًا بالفقيه الم�ؤ�س�س
ال�شهيد محمد بن م ّكي الجزيني (ت 784هـ 1382 /م) والم�شهور «بال�شهيد الأول «،
ومنتهياً بالفقيه الوحدوي عنيت به زين الدين بن علي الجباعي (ت 965ه 1558/
م) ،والأكثر �شهرة بـ «ال�شهيد الثاني» .وهذه المحاولة ت�ستغرق ما يقرب من قرنين من
الزمن� ،إذ تبد�أ من �أواخر القرن الثامن الهجري ،وتنتهي �أواخر القرن العا�شر الهجري،
با�ست�شهاد ال�شهيد الثاني خارج وطنه و�أر�ضه.
المواطنة والفقهاء :ضرورة العمل على نظرية فقهية معاصرة

�أ�شار الفقهاء �إلى نوعين من الأوطان :الوطن العرفي والوطن ال�شرعي((( ،وب ّينوا
محددات كل واحد منهما.
ولكن ،من المهم اليوم بيان الر�ؤية الفقهية تجاه هذه المقولة (الوطن والمواطنة)،
والتي هي لي�ست عالقة عاطفية فح�سب ،بل هي عالقة قانونية؛ د�ستورية� ،سيا�سية،
�إقت�صادية ،اجتماعية ،ثقافية تتطلب �صياغة «نظرية فقهية معا�صرة» تجاه هذا
((( راجع ح�سين مرعي :القامو�س الفقهي دار المجتبى ،لبنان ،ط� ،1سنة 1922م� ،ص  222،223،224و�أي�ض ًا �آية اهلل
الم�شكيني،م�صطلحات الفقه،دفتر ن�شر الهادي،قم ط1،1377ه،ق�،ص561و 562مع الإ�شارة �إلى �أن �آية اهلل الم�شكيني ذهب في
ق�سموا االوطان �إلى ثالثة �أق�سام،الوطن اال�صلي والوطن الم�ستجد،والوطن ال�شرعي�...إلخ
كتابه �إلى �أن الفقهاء ّ
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المو�ضوع �أو الظاهرة الإن�سانية المعا�صرة ،لأن ال�شعور الوطني �أ�ضحى اليوم من الحقائق
الد�ستورية ،والقانونية ،وال�سيا�سية الهامة .والأمة الإ�سالمية ،اليوم موزعة في �أوطان
متعددة ،وقوانين مختلفة .والإن�سان ،عادة ،ينتمي �إلى دوائر �إن�سانية عديدة ،ومنها دائرة
الوطن فكيف ال�سبيل �إلى التوفيق بين هذه الدوائر (الأ�سرة ،القبيلة ،المذهب ،الوطن،
الإن�سانية )....و�إمكانية انفتاح الإنتماء الوطني على الإن�سانية ،لت�صبح الإن�سانية �أكثر
والت�صحر الإن�ساني؟
نب ًال ،بد ًال من الإنغالق
ّ
مفهوم المواطنة في بحثنا

لن �أدخل هنا في عمل معهود وم�شهور � ،أي الحديث عن تعريف الوطن ،والمواطنة،لأن
المخت�صة،وال
مو�سع في الدرا�سات
ّ
في ذلك ب�ساطة ورتابة ،وهو في الأخير متو ّفر وب�شكل ّ
قوامي�س،والمو�سوعات،ال �س ّيما �أن م�صطلح (المواطنة) ال ينفك في يومنا،وببداهة،عن
ربطه بالوطن والموطن((( ،والحقوق والواجبات ،فلذلكّ ،
ف�ضلت في ورقتي هذه� ،أن
�أترك هذا الجانب ،والغو�ص ر�أ�س ًا في المق�صود من (المواطنة) عند ال�شهيدين ،لأن
مفهوم (الوطن) (والمواطن) في ع�صر ه�ؤالء ،ال يعني بالتمام ما هو مق�صود منه
في ع�صرنا الحا�ضر ،فقديم ًا اعتبر بهاء الدين العاملي (ت  1030هـ  1621 /م) «�أن
الوطن هو ذلك المكان الذي ال �إ�سم له(((» .فلذلك  ،ومنذ البداية� ،أعني بـ «المواطنة
والوطن» عند ال�شهيدين «الكيان الثقافي» ولي�س «الكيان ال�سيا�سي المعروف» لعدمه
في حينه (((� .أعني بذلك �أن المواطنة عندهم تعني الن�ش�أة ،والمولد ،والإنتماء للأر�ض
والنا�س ،والدفاع عنهم،والت�شديد على رابطة التعاي�ش ال�سلمي بين �أفراد يت�شاركون �أر�ض ًا
ن�صار في
((( راجع تفريق د.ن�ص ّار بين المواطن والمواطنية على �أ�سا�س الوطن والموطن وتعريفاته للوطن وغيرها .نا�صيف ّ
التربية وال�سيا�سة دار الطليعة البنيان،ط� 1سنة 2000م �ص  14وما بعدها
ن�صه :لي�س الوطن هو م�صر والعراق وال�شام بل الوطن
((( يقول ال�شيخ البهائي في ديوانه الفار�سي (مثنوي نان وحلوا) ما ّ
هو ذلك المكان الذي ال �إ�سم له،راجع الدين والعلم :مطارحات في ديننة العلم،مجموعة من الباحثين تعريب ال�شيخ محمد
زراقط ،مركز الح�ضارة لتنمية الفكر الإ�سالمي،لبنان،ط� 1سنة �،2008ص206
((( راجع عن هوية لبنان وت�ش ّكله ككيان �سيا�سي درا�سة د.غ�سان طه :هوية لبنان،المركز الإ�سالمي للدرا�سات الفكرية،لبنان
ط�،1سنة  2009م
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واحدة،لأن «الهوية المذهبية» عند ال�شهيدين وغيرهم طبع ًا ،لم تكن قاعدة �أو منطلق ًا
لل�صراع بين الأفراد والجماعات ،بل غدت وعي ًا عميق ًا في الم�س�ؤولية تجاه انتماءاتهم،
فلذلك ،قاتلوا ،وجاهدوا ،بل وا�ست�شهدوا في �سبيل هذا الوعي .ومن الم�ؤ�سف حق ًا�،أن
ما يح�صل اليوم هو تمزيق «للذاكرة الجماعية» �أو �إعدام وجودها ،فنرى بث الفرقة
بين �أبناء الوطن الواحد،بل الأمة الواحدة ،على قاعدة الإنتماء الحقيقي �أو العمالة.
مواطنة الشهيدين و «الدعوة لإلنتماء والتعايش»

�إن العقل العاملي يبتعد عن �صيغة التجزئة كما يبتعد عن منطق الأحادية في التفكير.
هو عقل تركيبي تعد ّدي يهتم بالكليات وكذلك بالجزئيات .والعقل العاملي عقل مو ّزع،
وفي توزيعه وحدة ،كما ين�شد وحدة متكاملة في المعرفة،فال تتجدد �أفكاره داخل حقولها
الخا�صة المنتجة فيها ،بل �أي�ض ًا من حركة الإنفتاح المزدوج على بقية الحقول المعرفية
والقطاعات المجتمعية .وبالتالي ت�ساهم في �صنع الأحداث وتفاعل الأفكار(((.
ولأن الإن�سان في جوهره له عقل يدرك ويرتّب ويعي،ف�إنه يك�شف العالقات و�أ�سباب
الإنبثاق(((.
هذا ما ا�شتغل عليه ال�شهيدان ،حيث نجد �أثناء قراءتنا للفكر العاملي عامة ،عم ًال
ت�أ�سي�س ّي ًا «لوحدة العقل المختلف ـ الم�ؤتلف» ،الذي يعمل على خلخلة ما هو م�ستوطن
في ال�ساحات الثقافية،ثم يعمل على ترتيبها وتن�سيقها �ضمن �أفق معرفي خا�ص.
تو�سع ن�شاطهما خارج جباع وجزين،فانتقال �إلى
هذا ما نم ّيز به ال�شهيدان ،حيث ّ
دم�شق والقاهرة والحجاز،والآ�ستانة والقد�س والح ّلة والنجف ...ي�ستجمعان �أو�صال ما
ّ
تقطع بين ال�شيعة وال�سنة ،ولكن ال�صراع على الأفكار كان مطية للأذى الذي لحق بهما
فيما بعد ،وهو ما �أدى �إلى �إعدامهما.
((( علي حرب :تواط�ؤ اال�ضداد ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،م�ؤ�س�سة الإختالف،ط�،1سنة �،2008ص.61
((( كمال البكاري :ميتافيزيقا الإرادة ،دار الفكر العربي لبنان ،ط�،1سنة �،2000ص41
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وكمثال حيوي عن منظومة ال�شهيد الأول في التعاي�ش والحوار ،نجده ي�ستخل�ص تجربته
ال�شخ�صية في و�صية كتبها لأخوانه ،وفيها التركيز على الوحدة،والتعاي�ش،والإنتماء،وقبول
ن�صه :و�أو�صيهم (�أي �أخوانه) �أنا ال يذكروا �أحد ًا من
الآخر،فيقول ال�شهيد االول ما ّ
الم�سلمين �إال بخير على ما يعتقد فيه من بدعة �أو �شبهة ،وال يفتحوا على �أنف�سهم باب
الت�أويل للوقيعة في الم�سلمين((( .و�أما الآخر غير الم�سلم،ف�سئل ال�شهيد الأول يوم َا عنه
�إذا وجد تاجر ًا في بالد الإ�سالم،فهل يح ّل ماله �أم ال؟ .ف�أجاب ال�شهيد الأول بالنفي،
حربي دخل
ن�صه« :ال ريب في حرمة مال
وح ّرم الإعتداء عليه ،و�أخذ ماله ،فقال ما ّ
ّ
ب�أمان �إلى بالد الإ�سالم،و�إن كان الم�ؤمن �سلطاناً متغ ّلباً،ال ّنه �شبهة .ويثبت في الذمة
الذمي وكل كافر حرام .ويكون المطالب به يوم القيامة ذلك الم�أخوذ
ماله .ومال ّ
منه((( ...فهل هناك دعوة للتعاي�ش ،واحترام الآخر� ،أكثر من ذلك»؟
و�إذا ما تركنا ن�صو�ص ال�شهيد الأول ،وت�أ ّملنا �سيرته العملية ،نجده مثا ًال يحتذى به
في ال�صدق ،والإخال�ص ،والإنتماء الوطني .فهو رف�ض �أي تعامل �أو ت�آمر مع ال�سلطة
المملوكية الم�صرية النا�شئة حديث ًاّ ،
وف�ضل الوالء ل�سلطان دم�شق «بيدمر» ،بل �أظن �أن
حربه مع تلميذه «اليالو�ش» الذي خرج عليه ،ووقعت بينهما معركة حامية في مدينة
النبطية ،و�سقط فيها العديد من ال�شهداء( ،معركة بين يالو�ش وال�شهيد الأول) حتى
عرفت بمعركة ال�شهداء ،و�أعتقد �أن هذه المعركة كانت من �ضمن هذا ال�سياق� ،أي رف�ض
الت�آمر على ال�سلطة الحاكمة مع �سلطة �أجنبية في طور التكوين والن�شوء.
ولكن،من الم�ؤ�سف له حق ًا� ،أنّ هذا الإخال�ص لل�سلطة الحاكمة في دم�شق لم ي�شفع
له ،بل نجد «بيدمر» �سلطان دم�شق ،وبعد �أن يدرك �إرها�صات والدة جديدة حاكمة�،أعني
بهم مماليك م�صر ،ي�سرع الخطى نحو ال�سلطة الجديدة ،ويقيم حلف ًا معها وتفاهمات
�سيا�سية .ومن هذه التفاهمات كانت «�صفقة دنيئة» ،تق�ضي ب�إعدام ال�شهيد االول القائد
((( ر�سائل ال�شهيد االول،مركز االبحاث والدرا�سات الإ�سالمية،قم،ط�،1سنة  1433ق� ،ص( 300الو�صية)
((( ر�سائل ال�شهيد االول�،ص ( 275 – 274م�.س).
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والفقيه الذي يعد م�صدر �إزعاج وحرج لل�سلطة الجديدة .وبالفعل ،وبعد �شهرين من
عودة «بيدمر» �سلطان دم�شق من م�صر ،نجده ينفذ حكم الإعدام في �صديقه القديم،
من دون �أن ت�شفع عنده تجربة ال�شهيد المخل�صة ،وال وال�ؤه الحقيقي له ،ف�ض ًال عن رف�ضه
التحوالت ال�سريعة مع تبدالت الحكام ،ال �س ّيما �أن ال�شهيد نف�سه رف�ض عر�ض ًا جاءه من
الأمير علي بن م�ؤيد الخر�ساني للذهاب �إلى �إيران ،وم�ساعدة �أميرها في حكمه،فنرى
ال�شهيد ّ
يف�ضل المكوث في وطنه ،والعمل لأجل �أهله ،واكتفى بت�سطير كتاب «اللمعة
الدم�شقية» و�إر�ساله للأمير للإ�ستعانة على ن�شر ال�شريعة بين �أتباعه((( .فهل هناك
�أكثر �إنتماء ووطنية من هذا الموقف.
مملة:
اإلمامية والعمالة :مقالة ّ

وك�أنّ التاريخ يعيد نف�سه ،فهذه الطائفة الإمامية اليوم في لبنان تقاتل وت�ست�شهد
من �أجل الوطن ،وحر�ص ًا منها على �إنتمائها الوطني ،ورغم ذلك نجد بع�ض اال�صوات
العالية تتهمها بالخيانة والعمالة لإيران و�سوريا،وتخد�ش بانتمائها الوطني .ولو �أنّ الإمام
توحد
المغ ّيب مو�سى ال�صدر عر�ض عليه �سابق ًا �صفقة التعامل مع �إ�سرائيل ،على قاعدة ّ
الأقليات (يق�صد بذلك تعاون الموارنة ،وال�شيعة ،و�إ�سرائيل باعتبارهم من الأقليات
في الوطن العربي).وال�صفقة تق�ضي �أن تعي�ش الطائفة ال�شيعية ب�أمن و�سالم،مقابل
التعاون ،فنجد الإمام ال�صدر يرف�ض هذه ال�صفقة (على عك�س غيره ممن يت�ش ّدق اليوم
بالوطنية والإ�ستقالل) ويجيب ال�سائل �أن الإمام الح�سين Qمنذ ما يقرب من 1400
وف�ضل الإمامQ
�سنة ،ع ّلمنا �أن في الحياة طريقين :طريق الكرامة وطريق ال�سالمةّ ،
طريق الكرامة على ال�سالمة وكذلك هو ي�سير على الخطى نف�سها(((.
((( هذا التحليل ال يقبله بع�ضهم،بل يذهب �إلى �أنّ ال�شهيد االول لم يكن على عالقة بال�سلطة ،بمعنى �أن عمله كان فردي ًا وخارج
�سياق ال�سلطة الحاكمة .و�أظن �أن هذا الميل هو جنوح في الحكم ،وبعيد عن واقعية الأحداث ،راجع حول هذا المو�ضوع و�سيرة
ال�شهيد عامة� :ستة فقهاء �أبطال لل�شيخ جعفر المهاجر؛ و�أي�ض ًا كتاب الم�ؤ�س�سة الدينية ال�شيعية للدكتور جودت القزويني؛
ومجموعة مقاالت الم�ؤتمر العالمي لل�شهيدين وتحديد ًا مقال ال�صديق الدكتور يو�سف طباجة .ال�صادر عن مركز العلوم
والثقافة الإ�سالمية ،قم ،ط�،1سنة  ،2009وغيرها الكثير من الدرا�سات.
((( ف�ض ًال عن �أنّ الإمام ال�صدر يب ّين لل�سائل الهدف من هذا العر�ض ،وهو �إ�شعال فتنة �سنية و�شيعية �أو ًال،ومن ثم الإ�ستعانة بال�شباب
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الشهيد الثاني وقبول اآلخر:

ومهما يكن،ف�إذا تركنا ال�شهيد الأول جانب ًا ،و�أتينا �إلى ال�شهيد الثاني (ت 965ه)
وبعد مرور ما يقارب من القرنين من الزمن ،نجد ال�سيرة ذاتها في التعاطي مع ق�ضايا
الوطن ،وهموم النا�س .فها هو ال�شهيد الثاني ورد ًا على �س�ؤال من �أحد �أتباعه� ،سائ ًال
ن�صه« :و�أما ال�صالة خلف
�إياه عن ال�صالة خلف المخالف له في المذهب ،يجيبه بما ّ
المخالف ففيها ثواب عظيم ،بل هي �أف�ضل و�أكثر ثواباُ من جماعة الم�ؤمنين(((».
بالطبع هذه دعوة للتعاي�ش،وقبول الآخر بل نجد ال�شهيد الثاني ورد ًا على �س�ؤال يجيز
المقا�ضاة عند قا�ضي الجور(((  .فلي�ست هذه الأجوبة وغيرها �إال دعوة للإنتماء ,والعي�ش
ب�سالم مع �أفراد الوطن الواحد ،بل نرى ال�شهيد الثاني،حتى في الم�سائل العقيدية
الخا�صة بمذهبه،يحاول تخفيف مدلوالتها للتنا�سب مع العي�ش الم�شترك ،فنراه عندما
ي�س�أل عن النا�صبي ،فيح�صره ال�شهيد بمن �أعلن العداوة لأحد الأئمة،Rال من
ن�صه« :وعلى هذا فالنا�صبي قليل الوجود في
يجحد �إمامتهم((( .ويعلق بعد ذلك بما ّ
الدنيا(((».
هذا در�س عملي في التقريب ،والتعاي�ش ال�سلمي ،وقبول الآخر والوفاق .فتفريق
ال�شهيد بين «عداوة الأئمة» والإعتراف ب�إمامتهم  ،وتقريره ب�أن المعادي للأئمة R
قليل الوجود في دنياه ،لهو «نهج ت�أ�سي�سي للعي�ش الم�شترك ،والوفاق الوطني».
ولي�س هذا بالغريب عن نهج ال�شهيد الثاني ،وهو ممن عرف عنه تدري�س الفقه على
المذاهب الخم�سة  ،في المدر�سة النورية في بعلبك((( ،فكان يفتي لكل مذهب على
ال�شيعي للق�ضاء على ال�سالح الفل�سطيني في وقته.راجع ن�ص ال�س�ؤال الذي طرح على الإمام في ليبيا وفي �آخر م�ؤتمر �صحفي له قبل
غيابه واختطافه من النظام الليبي .والحظ جواب الإمام ال�صدر عنه.راجع مو�سوعة الإمام مو�سى ال�صدر�،سنة .1978
((( ر�سائل ال�شهيد الثاني� ،صادرة عن مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سالمية ،قم ،ط�،1سنة  1421ق ،ج585/ 1
((( م .ن589/1 .
((( م .ن592/1 .
((( م .ن.
((( وما زالت �آثار هذه المدر�سة في مدينة بعلبك ،وهي خربة ،ولطالما تمنينا �أن يعاد ترميم هذه المدر�سة .و�أن تحمل ا�سم ال�شهيد
الثاني عليها ،بل تحمل نهجه التقريبي�،آم ًال في الم�ستقبل القريب ترميم هذه المدر�سة وتحقيق حلم ال�شهيد في التقريب.
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مذهبه ،بل و�صف ال�شهيد الثاني نف�سه ،هذه المرحلة من حياته ،فعدها «�أياماً ميمونة
و�أوقات بهجة (((» ،و�أنه «�صاحب �أهلها على �إختالف �آرائهم اح�سن �صحبة وعا�شرهم
�أح�سن ع�شرة(((».
�إذن ،عمل ال�شهيد الثاني على بناء مجتمع على �صورته ،تلتقي فيه المذاهب والآراء
لقا ًء مبني ًا على التعارف والمعرفة ،في مقابل التناكر والإنكار.
ولكن لم ي�شفع منهج ال�شهيد التقريبي هذا له،بل نجد ال�سلطة العثمانية الحاكمة،تلقي
القب�ض عليه وتعدمه ،بل تجعل موته لغ ًزا� ،إذ ال قبر له وال مدفن ،وال ذنب له �إال العمل
على التقريب ،والدعوة �إلى التعاي�ش وال�سلم الأهلي ،مثلما نع ّبر اليوم.
هذه هي خال�صة �سيرة فقهاء �إثنين من الإمامية ،مع ال�سلطات الحاكمة في حينه.
يعملون على الوفاق فيطاردون ،وي�سعون للتعاي�ش والتقريب وتر�سيخ الإنتماء ،فيعدمون
ويحرقون .وبعد كل ذلك يتهمون بالعمالة والخيانة؟!
في نهاية المطاف:

�إذا كان ال بد من خاتمة موجزة لهذا البحث المخت�صر والم�ضغوط ف�إنّ لي فيها
�أمنيتين:
�أن تت�سع �صدور المخالفين ،بحيث يتم التعامل مع هذه الآراء ب�شفافية و�شعور عال
بالم�س�ؤولية.
�أن نتخلى عن الأحكام الم�سبقة بحق بع�ضنا بع�ض ًا .وبحق فقهاء الإمامية والطائفة
ال�شيعية عامة ،لأنه لي�س المهم �أن يتر ّبع حاكم على كر�سي حكم بائ�س لعقد �أو عقدين
من ال�سنين ،ثم ينتهي بعدها �إلى مزبلة التاريخ تالحقه لعنة االجيال والأمم� ،إنما المهم
�أن تبقى كلمات ومواقف رجل لم يت�سن له �أن يمار�س الحكم� ،أو مار�س الحكم فترة
((( علي بن محمد العاملي:الدر المنثور ،ج.182 /2
((( م.ن.
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محدودة ،ولكنه يظل ح ّي ًا في �ضمائر النا�س ،يمار�س عليهم �سلطته الفكرية والروحية،
حي لم يمت ،على الرغم
وي�ستنه�ضهم دائم ًا و�أبد ًا للثورة �ضد الجبابرة والطغاة ،وك�أنه ّ
من مرور قرون طويلة على �إ�ست�شهاده.
هذا هو حالنا مع ال�شهيدين ،وعلى الرغم من عدم ا�ستالمهم ال�سلطة ،ولكنهم بقوا
�أحياء في قلوبنا وما زالوا م�صدر الثورة فينا؟
 .7الإمامية و «الأر�شيف» و «النبذ» و «الهم الوطني»
�أعتقد �أنّ المذهب الإمامي ،وفي لبنان تحديد ًا،لن يجنح نحو التخ ّلي ب�صمت عن �إرادة
�أن يكون ذات ًا فاعلة ،ولن يدمن �إلى حد الهو�س بما �أ�سماه دريدا «مر�ض االر�شيف» �أي العي�ش
على ذكريات الن�ضال القديم� .إذ يتح ّول الما�ضي �إلى م�أوى لأحالمه المجه�ضة �أو المعذورة.
نعم ،في معركة التغيير ،تعر�ضت الإمامية �إلى ما �أ�سماه فوكو بـ(عملية النبذ) با�شكال
�شتى ،فكان من غير الم�سموح لها البوح بما تريده �أو ب�أي �شيء ،وال تع ّبر عن نف�سها في
�أي �شكل ،وبقيت وما زالت تنا�ضل كيفما تطابق بين وعيها ،وهويتها ،ووظيفتها ،وهذا ال
يعني �أننا ننظر �إلى المواطنة عند فقهاء الإمامية كحالة مذهبية �أو �سجال مذهبي� ،إنما
ننظر �إليها باعتبارها «م�شكلة وطنية» ،الن ال�سجال المذهبي �إن فتح لن يغلق ب�سهولة
�أبد ًا،ف�أرجو �أن نرتقي على المذهبية ،وال نجعل �أعداء الوطن ينتهزون هذه الفر�صة
ويجعلون المذهبية �أو الطائفية عالقة يع ّلقون عليها م�شكالتهم.
�إن معالجة هذا الم�شكل الوطني هو في التوجه نحو الإ�صالح ال�سيا�سي ال�شامل في
الوطن ،لأن الإ�صالح ال�شامل يحتاج �إلى تراكم الجهود ،وينبغي لل�شعب وللمجتمع الأهلي
�أن يكون له الدور الكبير.
ّ
يت�ضخم لدينا «الم�شكل الطائفي» و «الهم الطائفي الخا�ص» على
نحن ال نريد �أن
ح�ساب «الهم الوطني العام» ،لأننا نرى مي ًال لدى ال�شعوب العربية �إلى التدافع الطائفي(((.
((( مجلة الم�ستقبل العربي،عدد ،364حزيران ،2006بحث نيفين م�سعد�،ص .76
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�أعتقد �أنّ هذا ما تك ّون في عقلي فقيهينا الجليلين ،وعمال على تحقيقه فق ّدما
روحيهما فداء لذلك .ويظهر �أن الت�ش ّيع عند فقهائنا هو «ر�ؤية و�سلوك» «و�إجتهادات
ومواقف» ولي�س م�شروع �سلطة �أو دولة م�ستقلة عن منظومة االمة �أو الوطن((( .ويد ّلل
على ذلك �أكثر ،وثيقة حزب اهلل الأخيرة .فلنعمل �سوي ًا على تر�سيخ الهم الوطني ،لأنه
كلما ارتقى الإن�سان بم�شروعه وبه ّمه� ،أ�صبح في موقعية متقدمة ،وا�ستطاع �أن يخدم
ه ّمه الخا�ص خدمة �أف�ضل(((.

والحمد هلل رب العالمين

((( راجع ال�شيخ ح�سن ال�صفّار :الم�شكل الطائفي والم�س�ؤولية الوطنية،دار الإنت�شار العربي،ط�،2سنة �،2009ص.32
((( مو�سوعة الإمام مو�سى ال�صدر ،محا�ضرات في العقيدة،ج� ،11ص155
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ذي _ بالذال المعجمة _
رسالة ابن ال َ
ع ْو ّ
دراسة رجالية تاريخية
�أ .حامد الخفاف

(*)

تمهيد:

تعتبر ر�سالة ابن العوذي ،الم�س ّماة «بغية المريد في الك�شف عن �أحوال ال�شيخ زين
الدين ال�شهيد» ،من �أهم الم�صادر المعتمدة التي تناولت حياة ال�شهيد الثاني منذ
والدته وحتى ا�ست�شهاده ،خ�صو�ص ًا و�أنّ الم�ؤلف قد الزم ال�شهيد الثاني طيلة �سبعة ع�شر
عام ًا ( 945هـ  962 -هـ) ،وتل ّمذ على يديه.
هذه الدرا�سة المتوا�ضعة الموجزة هي لت�سليط ال�ضوء على هذه الر�سالة القيمة،
و�إبراز خ�صائ�صها ،وتبيين مميزاتها ،والتعريف بم�ؤلفها.
نهدف من خالل ذلك �إلى �إثراء النقا�ش حول �شخ�صية ال�شهيد الثاني ،ومحاولة
ر�صد نقاط بحثية نظن �أنها لم تطرق من قبل.
واهلل هو الم�ستعان على كل �شيء.
من هو ابن العوذي:

هو ال�شيخ بهاء الدين محمد بن علي بن الح�سن العودي العاملي الجزيني ،تلميذ
ال�شهيد الثاني ،و�صفه الحر العاملي بـ «الف�ضل وال�صالح»(((و�أنه كان �أديب ًا �شاعر ًا(((.
وع ّبر عنه ال�شيخ النوري في جنة الم�أوى بـ «ال�شيخ الفا�ضل الأجل»((( ،وو�صفه
(*) باحث ومدير مكتب �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاني في لبنان.
((( �أمل الآمل ج � 1ص  166ترجمة رقم 169
((( �أمل الآمل ج � 1ص  166ترجمة رقم 169
((( جنة الم�أوى ،عنه في بحار الأنوار ج � 53ص 296
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الخون�ساري في الرو�ضات بالتلميذ «الم�ؤيد»(((.
وقد ع ّده ال�سيد علي البروجوردي ( 1313هـ) في كتابه طرائف المقال من علماء
الطبقة الثامنة(((.
وانفرد ال�سيد ح�سن ال�صدر في كتابه تكملة �أمل الآمل((( ب�إ�سهابه في و�صف ابن
العودي ،حيث قال« :فا�ضل اديب� ،شاعر لبيب ،ناثر عجيب ،متبحر في العلوم
التاريخية والعربية والرجال ،وله الخبرة التامة في م�سالك الفقهاء واختالف
ومحب للعلم
م�شاربهم ،وهو �أُ�صولي محدّث ،على جانب عظيم من التقوى والورع،
ّ
والعلماء .له الخبرة في علم المعقول ،والتبحر في علم الأوائل ،وكذلك الخبرة في
علوم القر�آن» .والظاهر �أنّ ال�سيد ح�سن ال�صدر قد ا�ستنتج هذه الأو�صاف من خالل
ر�سالة ابن العودي.
ولم ُت�شر كل كتب التراجم – في حدود ما ا�ستق�صيناه – �إلى � ّأي نتاج علمي البن
العودي �سوى ر�سالته في ترجمة ا�ستاذه ،ومقطوعة �شعرية في رثائه .لذلك لم يتجاوز
كل من ترجم له حدود ذكره باال�سم ،وتل ّمذه على ال�شهيد الثاني ،واال�شارة �إلى ر�سالته
المترجم تتعلق بفترة تل ّمذه على
ال�شهيرة ،وبع�ض المعلومات التي �أُخذت منها عن
َ
ال�شهيد ،وقراءته عليه .وقد �أ�شار ال�سيد مح�سن الأمين �إلى �أن ابن العودي كان حي ًا
المترجم «مدفون فوق قرية كفركال» في جبل
�سنة  975هـ ،وتف ّرد باال�شارة �إلى �أنّ
َ
عال ،والنا�س ي�سمونه «ال َعويذي» بالذال المعجمة
عامل وعليه قبة في مكان نزه
ٍ
م�شرف ٍ
والياء ،والمذكور هو «العودي» بالدال المهملة بدون ياء((( .وقد راجعنا في ترجمته -
على �سبيل المثال ال الح�صر  -المراجع التالية:
�أمل الآمل للحر العاملي ،ريا�ض العلماء لل�شيخ عبد اهلل افندي ،الكنى والألقاب،
((( رو�ضات الجنات ج � 3ص 339
((( طرائف المقال ج � 1ص 267 / 83
((( تكملة �أمل الآمل �ص 353
((( �أعيان ال�شيعة ج � 9ص 424
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و�سفينة البحار لل�شيخ عبا�س القمي ،ل�ؤل�ؤة البحرين لل�شيخ يو�سف البحراني،
رو�ضات الجنات لل�سيد الخون�ساري ،تكملة �أمل الآمل لل�سيد ح�سن ال�صدر ،معجم
رجال الحديث لل�سيد الخوئي� ،أعيان ال�شيعة وخطط جبل عامل لل�سيد مح�سن
الأمين .الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة لل�شيخ الطهراني ،طرائف المقال لل�سيد علي
البروجوردي ،بلدان جبل عامل لل�شيخ ابراهيم �سليمان ،جبل عامل في التاريخ لل�شيخ
محمد تقي الفقيه(((.
كنيته أو لقبه:

لقد كانت ا�شارة ال�سيد مح�سن الأمين �إلى لقب جديد البن العودي ،حينما قال في
�أعيان ال�شيعة« :والنا�س ي�سمونه بال َعويذي» بالذال المعجمة والياء ،كانت تلك اال�شارة
مدعاة لف�ضولنا ،خ�صو�ص ًا و�أنّ لقب وكنية ابن العودي قد ر�سخت في ك ّل الم�صادر
والمراجع التي �أ�شارت �إليه �أو تح ّدثت عنه.
هذا الف�ضول قادنا �إلى ما يلي:
لقد وجدنا ال�سيد الأمين يذكر المو�ضوع ثانية وب�إ�سهاب في كتابه خطط جبل عامل،
فيقول:
«ال َع ِو ْيذِ ي :بعين مهملة مفتوحة ،وواو مك�سورة ،ومثناة تحتية �ساكنة ،وذال
معجمة مك�سورة وياء ،م�شهد على قمة جبل عال ،فوق قرية «كفركال» في مرجعيون.
الم�شهور فيه قبر ال�شيخ بهاء الدين محمد بن الح�سن العودي العاملي الجزيني ،تلميذ
ال�شهيد الثاني ،ون�سبته العودي بالدال المهملة� ،إذ ًا فال َع ِو ْي ِذي بالذال المعجمة ت�صحيف،
وزيادة الياء تحريف ،وله ر�سالة في �أحوال �شيخه المذكور ورثاء فيه.
((( �أمل الآمل ج � 1ص  ،166ريا�ض العلماء ج � 5ص  ،131الكنى والألقاب ج� 1ص � ،368سفينة البحار ج � 1ص  ،724ل�ؤل�ؤة البحرين
�ص  ،29رو�ضات الجنات ج � 3ص  ،339تكملة �أمل الآمل �ص  ،353معجم رجال الحديث ج � 7ص � ،372أعيان ال�شيعة ج � 9ص ،424
خطط جبل عامل �ص  ،286الذريعة ج � 3ص  ،462 / 136طرائف المقال ج � 1ص  ،267 / 83بلدان جبل عامل �ص  ،557جبل عامل
في التاريخ �ص 95
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وبنو العودي ،بيت علم في جبل عامل ،منهم ال�شيخ �أحمد بن الح�سين العودي العاملي
الجزيني ،وذكر الذهبي في تاريخه ال�شيخ نجيب الدين بن العودي العاملي الجزيني في
�أثناء ترجمة ال�شريف النقيب �أحمد بن محمد جعفر الح�سيني اال�سحاقي ،لكنه قال:
ابن العود بدون ياء ،فلعلها �سقطت من الن�ساخ ،ويوجد في قرية برع�شيت طائفة يعرفون
ب�آل عودي ،فيمكن كونهم في ذريته.
وفي �صور من �آل العودي وفي برع�شيت».
�إلى هنا انتهى كالم ال�سيد الأمين في كتابه خطط جبل عامل ،والذي نقله عنه بدون
تعليق بما ي�شبه التب ّني ال�شيخ ابراهيم �سليمان في كتابه بلدان جبل عامل(((.
ويتّ�ضح من ذلك �أنّ ال�سيد الأمين قد حكم على لقب «ال َع ِو ْيذِ ي» بالت�صحيف ،بعد �أن
ق ّدم لحكمه هذا بتلقيب النا�س له بذلك.
ولع ّلنا هنا ال نتفق مع هذا الكالم ،فا�سحين المجال للبحث العلمي �أن يثير بع�ض
النقاط نراها �ضرورية لت�سليط ال�ضوء على هذا المو�ضوع بالذات و�صو ًال �إلى الحقيقة.
لقد تب ّين لنا بعد مراجعة كتب الأن�ساب� ،أ ّنها حددت ِللقب (العودي) �صيغة واحدة ،وهي
�أن يكون اللقب ،ب�ضم العين المهملة و�سكون الواو ،وفي �آخرها الدال المهملة .هذه الن�سبة �إلى
ال ُعود ،وهو خ�شبة تلقى على النار ليت�ضوع كريح الم�سك .وا�شتهر بهذا اللقب كثيرون(((.
وذكروا في كتب الأن�ساب لقب (ال َع ْو ِذي) بفتح المهملة و�سكون الواو ،في �آخرها
الذال المعجمة.
هذه بالن�سبة �إلى بني َعوذ ،وبنو َعائذة وهم بطن من الأزد .قال �أحمد بن الحباب:
َع ْوذ وعايذ وعياذ بنو ُ�سود بن حجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء ال�سماء(((.
(عوذ) حول هذه الن�سبة فقال –
وقد �أ�سهب الزَ بيدي في تاج العرو�س في مادة َ
(((
(((
(((

خطط جبل عامل �ص  ،268بلدان جبل عامل �ص 557
الأن�ساب لل�سمعاني ج � 4ص 256
الأن�ساب لل�سمعاني ج � 4ص 256
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باخت�صار وت�صرف « :-وبنو عائذة وبنو عوذة ،وبنو عوذي بطون ...وكذلك ( َع ّي ُذاهلل)،
يقال :هو من بني َع ّيذاهلل ...و�س ّمواَ :عائذاً و َعائذة و ُمعاذاً و َع ْو ًذا �أو عياذاً و ُم َعوذاً».
وقال :وال َع ْي ِذ ّيون في ال�صحابة والرواة كثيرون ،ن�سبوا �إلى َع َّيذ اهلل المتقدم ذكره،
وفي الن�سبة يخفف(((.
وقد ذكر ال�سمعاني والزَ بيدي كثير ممن لقب بال َع ْوذي ،منهم :حبيب بن قرفة
العوذي ،و�أبو عبداهلل بن يحيى بن دينار االزدي العوذي ،وغيرهم(((.
وبعد هذا العر�ض ف�إننا نجد �أنف�سنا � ْأم َيل �إلى تب ّني لقب (ال َع ْو ِذي) – بالعين المهملة
المفتوحة والذال المعجمة المك�سورة ،بينهما واو �ساكنة – ل�صاحبنا المترجم ،وذلك
للأ�سباب الآتية:
�إنّ كل من ذكره بلقب (العودي)  -بالدال المهملة  -هو اعتماد ًا على ما وجده في
كتاب الدر المنثور لحفيد ابن ال�شهيد ال�شيخ علي ،عند نقل ر�سالته ال�شهيرة في ترجمة
ال�شهيد الثاني في كتابه المذكور.
و�إذا عرفنا �أن �سقوط نقطة (الذال) هي من �أب�سط الأمور في الن�سخ المخطوطة
القديمة ،حينها يزول الإ�شكال وتتو�ضح الأمور ،خ�صو�ص ًا وانه ال يوجد �أي �ضبط حرفي
ِل ّلقب في � ّأي م�صدر �أو مرجع قديم.
لم ُيعرف عن �صاحبنا المترجم�َ ،صنعة «ال ُعود» وبيع البخور� ،أو على الأقل رواج تلك
ن�ضم
ال�صنعة في جبل عامل في القرون الغابرة� ،إذ �أننا لو ارت�ضينا هذا اللقب ،يجب �أن ّ
العين ،و�إ ّال فال يوجد في كتب الأن�ساب لقب (ال َعودي) بفتح العين ،وهو ما يعني العود
�أي الرجوع!!
�إن ت�سمية النا�س  -كما �أ�شار ال�سيد الأمين وكما �سمعت من �أهالي بلدة كفركال عند
زيارتي لمرقد ابن العودي �شخ�صي ًا  -لح ّد الآن ل�صاحب المرقد بـ (ال َع ِو ْي ِذي) لم ي� ِأت
((( تاج العرو�س  -مادة عوذ  -ج � 9ص 445
((( تاج العرو�س  -مادة عوذ  -ج � 9ص 445
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اعتباط ًا ،ولعلهم تناقلوه عن �آبائهم و�أجدادهم ،وهو ما يتنا�سب مع كثرة لقب (ال َع ْو ِذ ّي)
و(ال َع ِو ِيذي) في كتب الأن�ساب و�أ�صالته العربية.
كل ذلك يجعلنا نميل �إلى القول� :أن لقب (ال َعودي) ل�صاحبنا المترجم وال�شهرة
التي �أخذها طيلة �أربعة قرون هو �أمر م�شكوك فيه وهو ت�صحيف ،ولعل ال�صحيح هو
(ال َع ْو ِذي) بالذال المعجمة .هذا ما ن�ؤمن به منذ الآن وحتى �إ�شعار �آخر.
رسالة ابن العوذي:

لقد �ألف ابن العوذي ر�سالة في ترجمة ال�شهيد الثاني� ،أ�سماها« :بغية المريد في
الك�شف عن �أحوال ال�شيخ زين الدين ال�شهيد» .وقد ذكر فيها تاريخ ًا كام ًال ال�ستاذه
ال�شهيد الثاني منذ والدته وحتى ا�ست�شهاده ،وهي مرتبة على مقدمة وف�صول وخاتمة.
وقد �ضاع �أكثرها ،ولم يبق منها وللأ�سف ال�شديد �إال القليل ،الذي ظفر به ال�شيخ علي بن
محمد بن الح�سن بن زين الدين� ،أي حفيد ابن ال�شهيد ،و�أودعه في كتابه «الدر المنثور
من الم�أثور وغير الم�أثور»((( الذي �صدر عام  1398هـ في مدينة قم الم�شرفة ،من دون
تحقيق وال �ضبط.
وقد اعتمدت مراجع رجالية كثيرة على هذه الر�سالة ،نظر ًا لأهميتها وفرادتها
خ�صو�ص ًا و�أنّ ابن العوذي ،كان قد �ض ّمنها ،ر�سالة خا�صة كتبها ال�شهيد الثاني في
ترجمة نف�سه.
(((
فقد عنونه ال�شيخ �أقابزرك الطهراني في حرف الباء تحت عنوان «بغية المريد.»..
وت� ّأ�سف على �ضياع �أكثر ف�صول الكتاب ،هذا الأ�سف الزم �أغلب العلماء الذين ذكروا
الر�سالة وعنونوها.
ونقل عنها ال�شيخ النوري في كتابه «جنة الم�أوى في من فاز بلقاء الحجة
(((
(((

الدر المنثور ج � 2ص 149
الذريعة ج � 13ص 463 / 136
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الكبرى»((( ،الحكاية التا�سعة والأربعون ،وهي ا�ستفادة تاريخية خارج نطاق اخت�صا�ص
الر�سالة بترجمة ال�شهيد كما ال يخفى.
وقد �صرح الحر العاملي في كتابه �أمل الآمل ب�أنه ر�أى «قطعة»((( من الر�سالة ،ونقل
منها ،فال ندري هل �أ ّنه ر�أى الر�سالة م�ستقلة� ،أي كانت لديه ن�سخة منها� ،أو �أ ّنه ر�آها
�ضمن كتاب الدر المنثور؟ وفي الحالتين ف�إ ّنه قد اعتمد عليها لي�س كم�صدر لترجمة
ال�شهيد الثاني  -كما درجت العادة  -و�إ ّنما كم�صدر �أ�سا�سي ووحيد في ترجمة بع�ض
الأعالم من تالمذة ال�شهيد الثاني ،كما حدث عندما ترجم لل�شيخ علي بن زهرة العاملي
الجبعي(((.
ونقل ال�سيد الخون�ساري في الرو�ضات معظم ف�صول الر�سالة(((.
ولم نعثر في حدود ما ا�ستق�صيناه على ن�سخة مخطوطة للكتاب  -خارج كتاب الدر
المنثور -ن�أمل �أن يوفق اهلل المهتمين بهذا الفن لذلك.
وبالإجمال ،ف�إن ر�سالة ابن العوذي قد الزمت كل الم�صادر والمراجع الرجالية
والتاريخية التي ترجمت لل�شهيد الثاني ،فهي بحق كما قال �أحد المحققين المعا�صرين:
«�أول و�أح�سن م�صدر لترجمة ال�شيخ ال�شهيد»(((.
خصائص الرسالة:

�صح التعبير -
ُي�ص ّنف هذا النوع من الر�سائل تحت عنوان التراجم الخا�صة � -إنْ ّ
وهو لون �شاع في كتب التراث ،و�أخذ حيز ًا من اهتمام التراثيين ،وهو �أنْ ي�ؤلف تلمي ٌذ
كتاب ًا في ترجمة �أ�ستاذه� ،أو �أن ي�ؤلف م� ٌ
ؤلف كتاب ًا خا�ص ًا في ترجمة �أحد الأعالم.
وهذا النوع من الت�أليف  -ور�سالة ابن العوذي نموذج على ذلك  -يمتاز بما يلي:
جنة الم�أوى عنه في بحار الأنوار ج � 53ص 296
�أمل الآمل ج � 1ص 169 / 166
نف�س الم�صدر ج � 1ص 125 / 120
رو�ضات الجنات ج � 3ص 339

(((
(((
(((
(((
((( ال�شيخ ر�ضا المختاري في مقدمته لمنية المريد �ص 11
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يبدو ت�أ ّثر الم�ؤلف وا�ضح ًا بالمترجم له ،وذلك لقربه منه وتل ّمذه عليه ،و�أخذه عنه،
ونتذكر هنا كالم ًا لل�شيخ �أقابرزك الطهراني عندما بد�أ بكتابة ترجمة لأ�ستاذه ال�شيخ
النوري �صاحب الم�ستدرك.
يقول �أقابرزك الطهراني  -وهو الذي كتب الآالف من التراجم  -ما ن�صه:
«�إرتع�ش القلم بيدي عندما كتبت هذا الإ�سم ،وا�ستوقفني الفكر عندما ر�أيت
نف�سي عازماً على ترجمة �أُ�ستاذي النوري ،وتم ّثل لي بهيئته المعهودة بعد �أن م�ضى
على فراقنا خم�س وخم�سون �سنة ،فخ�شعت �إجال ًال لمقامه ،وده�شت هيبة له ،وال
غرابة فلو كان المترجم له غيره لهان الأمر ،ولكن كيف بي وهو من �أُولئك الأبطال
غير المحدودة حياتهم و�أعمالهم� (((.»..إلى �آخر كالمه .وهذا المعنى يبدو وا�ضح ًا في
ر�سالة ابن العوذي.
ا�ستخدم ابن العوذي لغة �سليمة ،و�سجع ًا مر�صوف ًا ،يد ّالن على بيان رفيع ،وبالغة
ومنطق جمع بين عر�ض التفا�صيل ودقة التعبير.
مميزة،
ٍ
�إن الم�أ�ساة التي تع ّر�ض لها ال�شهيد الثاني بالطريقة المبهمة التي ا�ست�شهد بها ،قد
خالطت مداد ابن العوذي ،فغدت الر�سالة م�سكونة بالألم ،مملوءة بوجع يختفي وراء
ال�سطور ،فجاءت الكلمات �صادقة مخل�صة ،وتب ّدى التعبير على �ضخامة بع�ض الو�صف،
منطقي ًا مو�ضوعي ًا عفوي ًا ،ال يقارب المبالغة ،وال يبتعد عن الحقيقة.
�إن النق�ص الموجود في ر�سالة ابن العوذي ،من خالل فقدان معظمها ،يجعلنا نتردد
في تقييم م�ستوى اال�ستيعاب واال�ستق�صاء الذي قام به الم�ؤلف لحركة ال�شهيد الثاني
الفكرية واالجتماعية� ،إال �أننا نجزم ب�أ ّنها �سلطت ال�ضوء على نقاط ما كانت لتبرز،
لوال ن�ص ابن العوذي ،المرتكز على خ�صو�صية المالزمة � -سبعة ع�شر عام ًا  -ومعرفة
القرب ،و�شدة العالقة.
�إنّ ر�سالة ابن العوذي قد عرفتنا على كثير من خ�صو�صيات ال�شهيد الثاني ،ويا ليتها
(((
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عرفتنا �أكثر على ابن العوذي ،ذلك التلميذ المخل�ص الذي ال نزال نجهل الكثير عنه،
وعن م�ستواه العلمي ،وعن حركته الثقافية.
قبر ابن العوذي حالي ًا:

وقد زرت مرقد (ابن العوذي) في بلدة كفركال مرتين .الأولى في �صباح يوم االربعاء
الم�صادف � 30أيار 2001م ،ال�ساعة الحادية ع�شرة ،وقد �صعدت �إلى الت ّلة ب�صعوبة
عال خارج البلدة.
فوجدت المرقد كما و�صف ال�سيد الأمين على قمة ٍ
جبل ٍ
وكانت ا�سرائيل قد حولته في فترة االحتالل الغا�شم لجنوب لبنان �إلى مركز ع�سكري
نظر ًا لموقعه اال�ستراتيجي المطل على المنطقة كافة ،بما فيها م�ستعمرة (المطلة)� ،إال
�أنها تركته بعد فترة .و�سمعت من بع�ض �أهالي المنطقة ان اال�سرائيليين تركوا الموقع
بعد �أن ظهرت كرامات ل�صاحب القبر منعتهم من البقاء.
والظاهر �أنه بعد االن�سحاب الذليل للعدو اال�سرائيلي من جنوب لبنان قام
اال�سرائيليون بتهديم المقام ،وما �شاهدته في تلك الزيارة هو اطالل �آثار ،وركام من
ال�صخور والحجارة لعل تحتها قبر (ابن العوذي) ،لكن الآثار تدل بو�ضوح على وجود
المقام المحاط بمنطقة ملغومة ب�شكل كثيف.
والنا�س في بلدة كفركال ي�سمونه (النبي ال َعويذي) جه ًال منهم ب�صاحب القبر� ،إال
انهم  -وباالجماع  -يتلفظون لقبه ب�شكل �صحيح وهو (ال َعويذي) بفتح العين .وقد تعمدت
�أن �ألفظه �أمامهم ب�صيغ �أخرى عندما كنت �أ�س�أل عن مكان المقام ،فكانوا ي�صححون
لي اللقب وي�ؤكدون ان ا�سمه (العويذي) وهو ما ي�ؤكد �أي�ض ًا ما ذهبنا �إليه في بحثنا عن
لقب المترجم له .وما �سمعته من النا�س يمكن �أن ُي�ص ّنف من باب التاريخ ال�شفهي الذي
العوذي تتعدى
تتناقله االجيال عبر ال�سنين .وبما ان الفترة التي تف�صلنا عن مرحلة ابن
ّ
القرون الأربعة بقليل تقريب ًا ،وهي فترة ق�صيرة ن�سبي ًا ،فهو عن�صر ي�ضاف �إلى �أدلتنا
ال�سابقة في ت�أكيد ما ذهبنا �إليه.
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وقد زرت القبر ثانية بعد مرور ع�شر �سنوات على زيارتي الأولى ،وذلك في يوم الثالثاء
الم�صادف  ،2011/4/12ال�ساعة الخام�سة ع�صر ًا .فوجدت  -وللأ�سف  -ان الآثار التي
كانت تدل بو�ضوح على وجود المقام والتي ر�أيتها في زيارتي الأولى قد �أزيلت وتهدمت
وتحولت �إلى ركام كبير ب�سبب المعارك التي دارت في المنطقة ابان العدوان اال�سرائيلي
في تموز  .2006وهذا يدعونا �إلى توثيق �آثارنا الإ�سالمية ب�شكل علمي ومنهجي ،ومنها
بالت�أكيد قبور العلماء� .إن ما يمكن توثيقه اليوم قد ال يتي�سر غد ًا.
ومن الم�ؤ�سف �أن نفقد في مطلع الألفية الثالثة� ،ألفية العولمة وحوار الح�ضارات
والتطور الهائل في و�سائل التوثيق ال�سمعي والب�صري� ،أن نفقد تراث ًا ُحفظ على مدى
�أجيال ،نتيجة عدوان همجي جاهل.
رحم اهلل ال�شهيد الأول ،ورحم اهلل ال�شهيد الثاني ،وتلميذه المجهول ابن العوذي.
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البعد األخالقي للتربية والتعليم
عند الشهيد الثاني بحث مقارن بين منية المريد
والتربية والتعليم المعاصرين
د .طالل عتري�سي

(*)

تمهيد

ال�شهيد الثاني هي ال�صفة التي �أطلقها عليه مح ّبوه و�أهله من �س َّكان جبل عامل،
عندما بلغهم نب�أ ا�ست�شهاده على يد �أحد ال�سالطين العثمانيين في عام  965هـ ـ 1558م.
وكان زين ال ّدين بن علي بن �أحمد من م�شاهير الفقهاء العظام الذي ترك بعد رحل ِة
عمره الق�صيرة ( 54عام ًا) نحوا من �سبعين كتاب ًا ور�سال ًة في مختلف المو�ضوعات
الفقه َّية والأخالق ّية والتربو ّية .وفي كتب الرجال والأن�ساب وال�شروح والتحقيق والتف�سير
والأحكام ال�شرع ّية ،بقيت زاد ًا وكنز ًا ثمين ًا لمن خلفه من العلماء وال ّدار�سين.
تن َّقل ال�شهيد الثاني في الأم�صار الإ�سالم َّية� ،ش�أن العلماء الم�سلمين الذين د�أبوا على
الح ّل والترحال بحث ًا عن المعرفة وحب ًا بالعلم الذي �أو�صى ر�سول اهلل  Pبتح�صيله
والفوز به ،وجعله مع الحكمة �ضا ّلة الم�ؤمن� .إال �أنَّ ما تم َّيز به ال�شهيد الثاني في رحلته
الدائمة عن المعرفة �أ َّنه در�س المذاهب الإ�سالم ّية كا َّفة ،ولم يقت�صر على المذهب
إمامي فقط .بل ـ وهذا هو الأكثر �أهم َّي ًة ـ �أ َّنه د َّر�س طالبه حيث �أقام هذه المذاهب،
ال ّ
وقارن بينها ،و�أدلى بدلوه و�أفتى بر�أيه فيها .وكانت معرفته بفقه هذه المذاهب الأربعة
ِّ
واطالعه على كتب �أحاديثهم «�أعلى من معرفتهم بمذاهبهم» .وكان الفت ًا في حياة هذا
ال�شيعي �أنْ يتنقل في بالد الدولة العثمان ّية في زمن الت�ش ّدد
الفقيه والعابد والمجتهد
ّ
والع�صب ّية والمذهب َّية ،حام ًال لواء التقريب والوحدة .ولوال هذه القدرة على ال�صبر
والتح ّمل لما �سطع على الأرجح نجمه وخلد �أثره ،كما يقول العارفون به .خ�صو�ص ًا و�أنَّ
(*) �أ�ستاذ علم االجتماع التربوي في الجامعة اللبنانية
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ال�شهيد الثاني ن�ش�أ في بيئ ٍة تالزم العلم مع تاريخها في جبل عامل .حيث ازدهرت
الحوزات الدين ّية التي تخ َّرج منها المجتهدون الكبار والعلماء الأفذاذ ...قبل �أن ت�ضرب
في تلك المنطقة يد الجور واال�ستبداد لتبدِّ د ح�صيلة ما ُج ِم َع في القرون ال�سابقة ..ما
�أ َّدى �إلى هجرة العلماء و�إقفال الحوزات بعدما حرقت الكتب والمكتبات� ...إلى �أن ورثت
المدر�سة الحديثة في مطلع القرن الع�شرين الحياة التعليم َّية في جبل عامل.
القطيعة بين التعليم القديم والحديث

ا�شتهرت كتب ال�شهيد الثاني ور�سائله في المو�ضوعات كا ّفة التي كتب فيها ،خ�صو�ص ًا
في �أو�ساط الحوزات العلم ّية المختلفة� .إال �أنَّ القطيعة التاريخ َّية بين نظام التعليم
الحديث ونظام التعليم في الحوزات الدين ّية ،الذي نجم عن تح ّوالت �سيا�س ّية وع�سكر ّية
وثقاف ّية انتهت بتق ّدم الغرب في بالد الم�سلمين وبهيمنته على مق َّدراتها المختلفة ،بعد
انهيار الدولة العثمان َّية ،حرم طالب هذا التعليم الحديث من ِّ
االطالع على ما د َّونه
الفقهاء ،وما تركه العلماء والمجتهدون من �أفكار ومو�ضوعات فكر َّية وفل�سف َّية و�إن�سان ّية
وتربو ّية .ولهذا الأمر عالق ٌة مبا�شرة بذلك االختالل في موازين التقييم والتقدير
وثقافي تجاه
نف�سي
الغربي الذي �أ�شرنا �إليه ،وما رافقه من
الناجمة عن التق ّدم
ٍّ
تراجع ٍّ
ّ
ٍ
ما تركه علماء الم�سلمين وتجاه تجربتهم ال�سابقة في التعليم وفي تح�صيل العلم ،وحتّى
في مكانة هذا العلم ودوره .حتّى طرح المرحوم �شكيب �أر�سالن ت�سا�ؤله ال�شهير« :لماذا
تقدَّم الغرب وتراجع الم�سلمون؟» و�أجاب عن ذلك بقوله� :إنَّ ال�سبب هو في نظام
التعليم؛ لأنَّ في هذا ال ِّنظام الع َّلة التي ُيمكن بوا�سطتها ا�ستعادة �سبل التق ّدم والنه�ضة.
الطبيعي) �أن يعرف طالب الجامعات في بالدنا
الغربي بات (من
وب�سبب هذا التف ّوق
ّ
ّ
الإ�سالم ّية ،علماء الغرب ،ومدار�سهم ومناهجهم في التربية واالجتماع والفل�سفة وباقي
العلوم� ،أكثر م َّما يعرفون النظر َّيات والأفكار التي تركها علماء الم�سلمين .وبات رو�سو
وديوي ومونت�سوري وب�ستالوتزي و�سواهم م ّمن ق ّدموا �إ�سهامات مه ّمة في عالم التربية
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الغزالي والقاب�سي وابن جماعة وال�شهيد
في الغرب �أكثر �شيوع ًا من �أفكار وتجارب
ّ
الثاني و�أمثالهم م َّمن كتب الر�سائل المه َّمة في التربية واالجتماع .وبذلك حرم ه�ؤالء
تراث عظيم من المعرفة لم يكن ملك ًا ل ِّأي طائف ٍة �أو دين �أو مذهب .ومن
الطالب من ٍ
�أبرز ما حرم منه ه�ؤالء الطالب ذلك ال�سفر النفي�س في علوم التربية والأخالق وفي
ممار�ستهما العمل ّية �أعني به كتاب (منية المريد في �آداب المفيد والم�ستفيد) ،الذي
عا�ش م�ؤ ِّلفه قبل �أكثر من خم�سة قرون ،وتو ّفي قت ًال ب�سبب مذهبه الإمامي في عام ،1558
وهو لم يتجاوز الرابعة والخم�سين من العمر.
فما هو هذا ال�سفر؟ وما هي �أهم ّيته التربو ّية والأخالق ّية مقارن ًة مع �أُ�س�س التربية
الحديثة و�أدب َّياتها المختلفة؟
تعريف بالكتاب

(منية المريد في �آداب المفيد والم�ستفيد) كتاب في بيان قيمة العلم وتكاليف
التالمذة والأ�ساتذة ،والمفتي والم�ستفتي ،و�آداب المناظرة والكتابة ،و�آداب التعليم...
وقد �أنهى الم�ؤ ِّلف هذا الكتاب وهو في نحو الرابعة والأربعين من العمر بعد �أن ق�ضى
�سني حياته متنق ًال بين الحوزات الدين ّية ومجال�س العلم ،ومراكز التعليم .فجمع
معظم ِّ
في كتابه هذا �إلى خبرته العمل ّية ،و�إلى ما �شاهده من واقع حال المع ِّلمين والمتع ِّلمين،
في دم�شق وم�صر وبيت المقد�س والق�سطنطينية ،والعراق ،معرفته الفل�سف َّية والنظر َّية
الح َكم ّية التي ك َّونها من ت�آليفه في علوم القر�آن والفقه والأخالق والتف�سير...
ومعارفه ِ
وهذا الكتاب كما قال بع�ض من عرفه« :من �أح�سن كتب الإمام ّية في كيف ّية البلوغ �إلى
�أق�صى الغاية والتر ّقي �إلى المقامات العالية ،وبيان ف�ضل العلم و�أهله ،و�آداب تعليمه
وتع ّلمه ،و�شرائط الفتوى والمفتي و�آدابهما ،وغير ذلك م ّما يتع َّلق بالعلم والعمل
وتهذيب الأخالق الإن�سان ّية ،والو�صول �إلى الدرجات الملكية ،واللحوق بالنفو�س
الكاملة القد�سية.»...
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ق�سم الم�ؤ ِّلف كتابه �إلى مقدِّ م ٍة في ف�ضل العلم من الكتاب وال�سنة ،ودليل العقل،و�إلى
َّ
�أربعة �أبواب ،وخاتمة .الباب الأ ّول منها في �آداب المع ِّلم والمتع ِّلم ،والثاني في �آداب
الفتوى والمفتي والم�ستفتي ،والثالث في المناظرة و�شروطها و�آدابها و�آفاتها� .أ َّما الباب
الرابع فكان في �آداب الكتابة والكتب التي هي �آلة العلم .وجعل الخاتمة في مطالب مه َّمة،
ال�شرعي ،وترتيب العلوم بالنظر �إلى
منها �أق�سام العلوم ال�شرع ّية ومراتب �أحكام العلم
ّ
المتع ِّلم ،و�أ�ضاف في تت ّمة الكتاب ن�صائح مه ّمة لطالب العلوم.
مكانة العلم مقارنة بين اتّجاهين

علم ومدار ِّ
(القراءة هي �أ�سا�س ِّ
كل معرفة) .وهي �أ َّول م َّن ٍة امتنّ بها اهلل على
كل ٍ
ابن �آدم بعد خلقه� .إذ قال في �أ ّول �سور ٍة �أنزلها على نب ّيه محمد } :Pا ْق َر�أْ ب ِْا�س ِم َربِّ َك
الَّذِ ي خَ َلقَ * خَ َلقَ الإِ َن�سا َن مِ ْن َع َلقٍ * ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم * الَّذِ ي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم الإِ َن�سا َن
َما لَ ْم يَ ْع َل ْم{ (العلق1 ،ـ  .)5وقرن العلم بالحكمة فقالَ }:و َم ْن يُ�ؤْتَ ا ْل ِح ْك َم َة َف َقدْ �أُوت َِي خَ ْيراً
َكثِيرا{ (البقرة ،)269 ،كما َّ
ف�ضل الذين يعلمون على الذين ال يعلمون ،ورفع الذين �آمنوا
والذين �أوتوا العلم درجاتَّ .ثم ذكر في بيان ف�ضل العلم الأحاديث ال�شريفة ،كما في
قوله « :Pف�ضل العالم على العابد �سبعون درجة» .و«من خرج في طلب العلم فهو
في �سبيل اهلل حتى يرجع» .و«قليل من العلم خير من كثير من العبادة» .ثم يذكر
الم�ؤ ِّلف روايات م�شابهة ال تخرج في م�ضمونها ع َّما ذكرته الآيات والأحاديث ال�شريفة.
من ذلك على �سبيل المثال ما روي عن الإمام علي «:Qيا كميل العلم خير من
المال ،العلم يحر�سك و�أنت تحر�س المال ،والعلم حاكم والمال محكوم عليه ،والمال
تنق�صه النفقة ،والعلم يزكو بالإنفاق».
تَطرح فكرة تف�ضيل العلم على العبادة التي ُي�شير �إليها ال�شهيد الثاني ا�ستناد ًا �إلى
�أحاديث نبو ّية ع َّدة ق�ضي ًة �أخرى موازية مطروحة بق ّوة في عالم اليوم هي العالقة بين
العلم والعمل .وهذه الق�ضية ال تختلف في جوهرها عن عالقة العلم والمال التي ُي�شير
170

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

�إليها الإمام علي ِّ Q
مف�ضال العلم على المال� .إنَّ لقيمة العلم بالن�سبة �إلى الإ�سالم
و�أئ ّمته قيمة عليا ال ت�ضاهيها قيمة حتّى لو كانت العبادة نف�سها ،فكيف �إذا كانت جني
كثير من الأدب َّيات التربو َّية واالقت�صاد َّية من باب وظيفة
المال؟! هذه الق�ضية ُتنا َق�ش في ٍ
العلم .هل هذه الوظيفة هي لخدمة ما ُيطلق عليه (�سوق العمل)؟ �أم �أنَّ العلم نف�سه هو
قيمة من دون �أن يكون لذلك � ّأي ارتباط ب� ِّأي �سوق� .أم �أنَّ وظيفة العلم هي المعرفة من
جه ٍة وهي من جه ٍة ثانية التق ّرب �إلى اهلل و�إلى النا�س من خالل التع َّرف على حاجاتهم
وم�شاكلهم؟ ...هذا ما ُيطلق عليه �أي�ض ًا (�إعادة التفكير في و�ضع التعليم ووظيفته).
وهذا هو ما ي�ستح ُّق المقارنة بين هدف التعليم في الإ�سالم وبالن�سبة �إلى ال�شهيد الثاني
الغربي الحديث كما تع ِّبر عنه دعوات العولمة في المجاالت التعليم ّية
وبين الم�سار
ِّ
والتربو ّية واالقت�صاد ّية و�سواها ...وتنطبق هذه الدعوات خ�صو�ص ًا على التعليم العالي؛
التخ�ص�ص في مجاالت المعرفة .وهو الذي يفتر�ض �أنّ ي�ؤدِّي
لأنَّ هذا التعليم هو مرحلة
ّ
�إلى �سوق العمل .لذا �إنّ �إعادة التفكير في و�ضع التعليم العالي اليوم له عالقة مبا�شرة
كثير من المفاهيم التي عرفتها
بهذه العولمة التي طرحت وب�شكل
ّ
جذري البحث في ٍ
�أجيال �سابقة ،مثل الترابط بين الزمان والمكان في العمل ّية التعليم ّية ،ومثل الهدف
من التعليم� ،إلى وظيفة الجامعة ،و�إنتاج المعرفة ،وقيمة المعرفة ،و�سوق العمل ،و�أدوار
الجدد المحل ّيين والخارج ّيين غير الر�سم ّيين وغير التربو ّيين وغير الجامع ّيين
الفاعلين ُ
في التعليم العالي�( ...أدوار �أهل االقت�صاد وال�سيا�سة والتكنولوجيا.)...
تواجه الجامعة اليوم ،وهي مق ّر التعليم العالي ،تحدي ًا مهم ًا ال يمكن تجاهل ت�أثيراته
ظل التط ّورات االقت�صاد ّية العالم ّية وفي ِّ
على دورها ومهامها .فعليها في ِّ
ظل تغ ّير الأفكار
حول دور الجامعة �أن تخ�ضع من جه ٍة لمطالب �سوق العمل .بحيث تن�سجم برامجها
ومناهج التعليم فيها ومق َّرراتها الدرا�س ّية مع حاجات هذا ال�سوق� .أي ما يتنا�سب مع
ما بلغه ال�سوق من تط ّو ٍر في البيع و في جني الأرباح ،ومن خلق الحاجات المختلفة
العولمي الراهن بين الأ�سواق �سيكون علينا عندما نف ِّكر
لال�ستهالك .وب�سبب الترابط
ّ
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في عالقة الجامعة ب�سوق العمل المحلي �أن ال نتجاهل عالقة هذا ال�سوق وحاجاته
المفتر�ضة مع تح َّوالت الأ�سواق العالم ّية .لكن على الجامعة من جه ٍة ثاني ٍة ،وفي ِّ
ظل
التط َّورات العلم َّية والتكنولوج ّية� ،أن تكون مكان ًا لإنتاج المعرفة .خ�صو�ص ًا و�أنَّ �أحد �أبرز
تجل َّيات العولمة هو ما ُيطلق عليه (�إقت�صاد المعرفة) .وعلى التعليم العالي يقع العبء
الأ�سا�س في هذا المجال� .أي في مجال �إنتاج المعرفة.
المهم الذي تواجهه الجامعة هو كيف �سيت�س َّنى لها �أن تو ِّفق بين
لذا ُي�صبح ال�س�ؤال ّ
دورين متناق�ضين:
التك ّيف مع ال�سوق من جهة ،وهو تك ّيف ال يعني �سوى الخ�ضوع لإمالءات من يتح َّكم
بهذا ال�سوق من قوىً �سيا�س ّية واقت�صاد ّية (�أي من العبين غير تربو ِّيين ومن م�صادر
غير تربو ّية محل ّية ودول ّية.)...
دورها من جه ٍة ثاني ٍة في �إنتاج المعرفة�( ،أدوار التربو ِّيين والمف ِّكرين) .وهذا
بكثير� .أي �إلى حيث تح�صل المعرفة على
الدور يتجاوز ال�سوق �إلى ما هو �أبعد من ذلك ٍ
قيمتها لذاتها و�إلى حيث ُيمكن �أن تتجاوز حدود الزمان والمكان �أي�ض ًا .يب ِّرر �أن�صار
ربط الجامعة ب�سوق العمل بالتكاليف التي تتك َّبدها الدولة للإنفاق على الجامعة ،ولذا
ُيريد ه�ؤالء خف�ض عدد ط ّالب الجامعة وعدد �أ�ساتذتها وزيادة ر�سوم االنت�ساب �إليها،
ٌ
تناق�ض �صار ٌخ
و�صو ًال �إلى التفكير بخ�صخ�صتها .وفي ذلك ،كما يبدو ،للوهلة الأولى،
حديث يبحث في الجامعة عن منظومة ربح َّية تجار َّية (منطق
منطق
بين منطقين:
ٍ
ٍ
تقليدي يريد للجامعة دور ًا �أخالقي ًا وعلم ّي ًا ومعرف ّي ًا .وهذا تمام ًا ما
ومنطق
ال�سوق)،
ّ
ٍ
يريده ال�شهيد الثاني من التعليم ِّ
بغ�ض النظر عن المرحلة التي يتع َّلم فيها الطالب .لكن
من الوا�ضح �أنَّ هذا الهدف يتَّ�صل بالتعليم في مراحله العليا ولي�س في المراحل الدنيا
التخ�ص�ص �أو المعرفة.
التي ال تتّ�ضح فيها معالم
ّ
�إنَّ التفكير في ربط �أهداف التعليم بال�سوق وح�صرها بذلك �أو جعل العالقة مع هذا
ال�سوق �أولو َّية على ما عداه من �أهداف هو الذي �أ َّدى �إلى ذلك التح ّول في النظر �إلى قيمة
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العلم نف�سه .فقد ارتفعت القيمة المعنو ّية والماد ّية ِّ
بالتخ�ص�ص الذي
لكل ما له عالقة
ّ
والمادي
المعنوي
ي�ؤدِّي �إلى وظيفة في ال�سوق .وتراجعت في الوقت نف�سه على الم�ست َو َيين
ّ
ّ
تخ�ص�ص قد ال يجد له مكان ًا في �سوق البيع وال�شراء وجني المال والأرباح.
قيمة �أيِّ
ٍ
�ساهم في الترويج لهذا الفكرة الأخيرة التح ّوالت االقت�صاد ّية واالجتماع ّية طوال العقود
الما�ضية التي جعلت من الم�صرف ومن ال�سوق المرتبط بالم�صرف محور الحياة في
المدينةَّ ،ثم محور الحياة والعالقات وال ِق َيم االجتماع ّية في المجتمع .وتح َّولت بعد ذلك
قيمة الإن�سان تدريج ًا �إلى ما يملك ولي�س �إلى ما َيعرف �أو ما يكون .وهو ما ع َّبر عنه �إريك
الغربي الحديث
فروم في كتابه ال�شهير (بين الملك ّية والكينونة) الذي انتقد فيه المجتمع
ّ
يمجد قيمة الملك ّية �أكثر من �أيِّ قيم ٍة �إن�سان َّية �أُخرى (قيمة الكينونة).
الذي بات ِّ
مي في النظرة �إلى التعليم لم يعد هذا الأخير قيمة �إن�سان َّية
مع هذا التراجع ال ِق َي ّ
عليا بحدِّ ذاتها ِّ
بغ�ض النظر عن الوظيفة التي �سيح�صل عليها المتع ّلم .لم يكن الأمر
كذلك في ِّ
كل الح�ضارات العظيمة التي رفعت �ش�أن العلم والعلماء .فلم ي�س�أل �أحد يوم ًا
ماذا كان يعمل �سقراط �أو �أفالطون �أو الغزالي �أو ابن عربي �أو رو�سو �أو فولتير �أو جمال
المجل�سي� ...أو �سواهم من العلماء
الدين الأفغاني� ،أو ال�سيد الطباطبائي �أو العالمة
ّ
والفال�سفة ،ومن المف ِّكرين والم�صلحين ...حتَّى �أنَّ بع�ض العلماء عاب على �أقرانه قبول
أجر ُيمكن الح�صول عليه .وقال �آخر� :إنَّ
الأجر على التعليم؛ لأنَّ العلم �أ�سمى من � ِّأي � ٍ
رتبة العلم �أعلى الرتب .وهذا ما َّ
لخ�صه الإمام علي  Qبقوله ال�شهير« :العلم خي ٌر
من المال ،العلم يحر�سك و�أنت تحر�س المال ،والعلم حاكم والمال محكوم ،والعلم
يزكو بالإنفاق والمال تنق�صه النفقة »...والمق�صود من ذلك كله �أنَّ العلم هو الحاكم
بتعبير �آخر �أ�صالة العلم ،و�أ�صالة
وهو المرجع َّية الأ�سا�س قبل � ِّأي مرجع ّي ٍة �أُخرى� .إ َّنها
ٍ
المعرفة .ولي�ست �أ�صالة ال�سوق� ،أو �أ�صالة البيع وال�شراء .وهذا ما �أراد ال�شهيد الثاني
�أن ي�ؤ ِّكد عليه في ر�سالته التربو ّية من خالل البرهان على �أنَّ «ك َّل الأديان والح�ضارات،
وكذلك علوم الأ ّولين ،جعلت العلم في مكانة �سامية».
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التعليمية
وظيفة التربية في العملية
ّ

ال يكتفي ال�شهيد الثاني بذكر الآيات والأحاديث ال�شريفة التي ّ
تح�ض على طلب العلم
أكيد منه على توا�صل المعرفة،
وعلى �سم ِّو مقا�صده .بل يعود �إلى الحكمة القديمة ،في ت� ٍ
التي ي�أخذ منها ما يتع َّلق �أي�ض ًا بالعلم وف�ضله .فيذكر ما قاله لقمان البنه ودعوته له
لمجال�سة العلماءَّ ،ثم يذكر مث ًال �آخر من التوراة ،وفيه دعوة �إلى تعليم الحكمة ،ومن
الزبور ،لمحادثة النا�س الأتقياء والعلماء ،ومن الإنجيل «ويل لمن �سمع بالعلم ولم
يطلبه»َّ .ثم يروي ال�شهيد الثاني ما ذكره بع�ض المح ِّققين والعلماء ،ثم يعود �إلى دليل
العقل على ف�ضل العلم .وبهذا يك�شف م�ؤ ِّلف منية المريد في كتابه� ،سع ًة في العلمِّ ،
واطالع ًا
على ما جاء في علوم الأ ّولين ،ويبرهن للطالب وللقارئ �سمة العلم وعل ِّو �ش�أنه عند جميع
ل�شك �أو تر ّدد .وهذا التركيز على مكانة
الأديان وفي جميع الح�ضارات ،فال يترك مجا ًال ٍ
لكتاب عن العالقة بين العالم والمتع ِّلم ،بل
العلم ال�سامية ،لي�س مج ّرد مقدِّ مة تقليد ّية ٍ
فل�سفي ،ال يمكن �أن ندرك ك َّل ما �سيرد فيه من �آداب �إذا لم َّ
نطلع على هذه
هو مدخل
ّ
المق ّدمة ،و�إذا لم نعرف مكانة العلم الفريدة في الإ�سالم .وهي مكانة لم تذكرها في
الواقع � ٌّأي من �أدب َّيات التربية الحديثة ولم ي�شدِّ د عليها � ٌّأي من علماء التربية المرموقين
في عالم الغرب؛ لأنَّ وظيفة التربية،وكذلك العالقة بين العالم والمتع ِّلم ،لي�ست مج َّرد
لمعنى الوجود
ن�صائح �أو �إر�شادات تقن َّية �أو منهج ّية ...بل هي تعبير عن فل�سف ٍة �شامل ٍة
ً
إن�ساني ،ولدور الإن�سان على هذه الأر�ض وفي هذا الوجود الذي ال يتح َّقق �إال بالعلم
ال ّ
في المقام الأ َّول� .أ َّما �شرط تح�صيل هذا العلم،فهو �إخال�ص الن ّية .وبهذه الدعوة يبد�أ
ال�شهيد الثاني حديثه عن �آداب المع ِّلم والمتع ِّلم في الق�سم الأ َّول من كتابه.
وتثير هذه الق�ضية حول �إخال�ص الن َّية في طلب العالم �أ�سئل ًة كثير ًة في عالم اليوم.
وعندما يجعل ال�شهيد الثاني من النية �شرط ًا لتح�صيل العلم ويربط ذلك ب�آداب المع ِّلم
والمتع ِّلم ف�إ َّنما يعيد للعلم مكانته ال�سامية التي تح َّولت اليوم �إلى مكان ٍة تجار َّية �أو
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اقت�صاد َّية ِّ
بغ�ض النظر عن الأهداف الإن�سان ّية �أو الأهداف المعنو َّية� .إ َّنها الم َّرة الأولى
في تاريخ التربية والتعليم التي تو�ضع فيها ال�شروط لآداب العالم و�آداب المتع ِّلم� .أي �إنَّ
�شخ�ص �إلى �آخر .بل هي عالقة تفاعل وت�أثير
التعليم لي�س مج َّرد معلومات تنتقل من
ٍ
وت�أ ّثر �سلوك َّية و�أخالق ّية ومعنو ّية .ولم تلحظ الأدب َّيات التربوية الغرب َّية في تاريخ التربية
مثل هذا االهتمام بالعالقة بين العالم والمتع ِّلم �أو بال�شروط المطلوبة في ِّ
واحد
كل ٍ
يهتم ب� ِّأي �أهداف معنو َّية في تح�صيل
منهما .خ�صو�ص ًا و�أنَّ التعليم في الغرب لم يعد ّ
المرجعي الذي كان لل ّدين،
العلم ،وال حتّى في جوانب الحياة كا َّفة ،بعدما فقد الدور
ّ
وانتقل بعدها الغرب �إلى مرجع َّي ٍة �أُخرى هي مرجع َّية الم�صلحة والرغبة والفرد ّية بعيد ًا
من � ِّأي �صل ٍة بالجوانب المعنو ّية �أو الأخال ّقية.
اهتم الغرب ِّيون بالتقن ّيات التي تجعل العمل َّية التعليم َّية �أكثر نجاح ًا .وا�ستفادوا في
لقد َّ
هذا المجال من االختراعات العلم َّية التي تق َّدمت كثير ًا .كما �أ َّنهم اهت ّموا �أي�ض ًا بالبيئة
ِّ
ال�صف �إلى الو�سائل ال�سمعية والب�صر ّية ...لك َّنهم لم يهت ّموا بالجانب
التعليم َّية من
أخالقي عند المع ِّلم ولم يتح َّدثوا عن ال�شروط المطلوبة في هذا الجانب .كما �أ َّنهم
ال
ّ
لم ي�ضعوا ال�شروط �أو النظر َّيات حول �آداب المتع ِّلم .بل �ش َّددوا على م�ستوىً �آخر على
مجان َّية التعليم �أو على �إلزام ّيته على �سبيل المثال .لكن كيف يت�ص َّرف المتع ِّلم مع مع ِّلمه
لم تكن �ضمن االهتمامات التي �شغلت بال المف ّكرين والتربو ّيين الغرب ّيين .كذلك لم تكن
النية مطلب ًا في تح�صيل العلم .خ�صو�ص ًا و�أنَّ النية مفهوم له عالقة بالمقا�صد الدين ّية
إن�ساني عموم ًا .وانطالق ًا
والأخالق ّية التي لم يعد الغرب يعيرها �أي اهتمام في الن�شاط ال ّ
من هذا االرتباط بين الأعمال والن ّيات ،ي�ستم ّر ال�شهيد الثاني في ر�ؤيته الفل�سف ّية �إلى ِّ
كل
ما يريد قوله �أو عمله؛ لأنَّ النية المطلوبة ينبغي �أن ُيق�صد بها من العلم «وجه اهلل تعالى،
وامتثال �أمره ،و�إ�صالح نف�سه ،و�إر�شاد عباده �إلى معالم دينه ،وال يق�صد بذلك عر�ض
الدنيا من تح�صيل مالٍ �أو جا ٍه �أو �شهرةٍ ،ونحو ذلك من الأغرا�ض الفا�سدة »..هنا
�أي�ض ًا يتجاوز ال�شهيد الثاني ما كتبه علماء التربية في ع�صرنا الحديث .فال ي�شاركهم
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�أهداف (التربية الوظيف ّية)؛ لأنَّ وظيفة العلم بالن�سبة �إليهم باتت لتح�صيل ال�ش�أن �أو
المعا�ش .بينما �أرادها ال�شهيد الثاني باب ًا للتق ّرب �إلى اهلل في المقام الأ ّول .والفارق
كبي ٌر واله ّوة �شا�سعة بين الر�ؤيتين وفي الواقع بين الفل�سفتين ,و�إذا كانت التربية الحديثة
عموم ًا لم تلتفت �إلى هذه القيمة المعنو ّية لطلب العلم ولم ت�ش ّدد على مكانته ال�سامية،
ف�إنَّ ال�شعوب القديمة كانت �أكثر اهتمام ًا بهذا ال�ش�أن وبهذه القيمة للعلم .فقد روي �أنَّ
�أحد الحكماء الم�صريين القدماء قال البنه« :امنح قلبك للعلم و�أح ّبه كما تحب �أ َّمك،
فال يعلو على الثقافة �شيء».
ك�شرط لتح�صيل العلم ،ي�ضع ال�شهيد الثاني في الباب الأ ّول نف�سه
و�إلى �إخال�ص الن َّية
ٍ
ثالثة �أنواع من الآداب:
الأ َّول م�شترك بين العالم والمتع ِّلم :وفيه �أن يكون الغر�ض من طلب العلم هو العمل
به للهدف نف�سه .وتج ّنب الغرور في هذا الطلب ،والتو ّكل على اهلل واالعتماد عليهّ .ثم
ي�شترط عليهما �أن تكون مالزمة اال�شتغال بالعلم مطلوبهما ور�أ�س مالهما...
يخت�ص به المع ِّلم :و�أ َّول هذه الآداب �أن يكون هذا المع ِّلم �أه ًال للتدري�س،
الثاني،
ُّ
«لأ َّن من ت�صدَّى قبل �أوانه فقد ت�صدَّى لهوانه» .وثانيها �أن ال ُي َّ
ذل العلم ف ُيبذل لغير
�أهله .وثالثها �أن يكون عام ًال بعلمه حتَّى ال يكون كمن ي�أمرون النا�س بالب ِّر وين�سون
�أنف�سهم ،وال يح ِّرم �شيئ ًا ويفعلهَّ ...ثم ُي�ضيف �إلى ذلك ح�سن الخلق ،والتوا�ضع ،و�إظهار
أحد من خلق اهلل تعالى».
الحقّ بح�سب الطاقة ،من غير مجاملة � ٍ
�أ َّما �آدابه مع طلبته :فعليه �أن ي�ؤدِّبهم بالتدريج على الآداب ال�سن ّية ،وعلى ريا�ضة
النف�س بالآداب الدين ّية ،و�أن ِّ
يحب لنف�سه ،و�أن
يحب لهم ما ّ
يرغبهم بالعلم ،و�أن َّ
يزجرهم عن �سوء الخلق ،و�أن يتوا�ضع لهم ،وال يتعاظم عليهمَّ ...،ثم ي�ضيف �إلى هذه
الآداب تفا�صيل عمل ّية التعليم نف�سها ،ومالحظة ما ي�س َّمى اليوم (الفروق الفرد ّية) بين
طالب بح�سب فهمه و�إدراكه ،وال ُيعطيه
الطالب .فيرى �أنَّ على المع ِّلم �أن ُيخاطب ك َّل ٍ
ما ال يحتمله ذهنه ...و�أن يطالبهم بعادة محفوظاتهم ،وي�س�ألهم ع َّما ذكره لهم ...و�أن
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ال ِّ
يف�ضل بع�ضهم على بع�ض في مو َّدة �أو اعتناء .وان ال يق ِّبح لهم العلوم الأخرى التي
ال يد ِّر�سها (كما يتَّفق ذلك كثير ًا لجهلة المع ِّلمين) ...وعندما ينتقل �إلى الحديث عن
�آداب المع ِّلم في در�سه ،ال ي�ش ّذ في ر�ؤيته لهذه الآداب عن �سياق ما �سبق من التوا�ضع،
ومن رفعة �ش�أن العلم ،والإخال�ص ،واحترام الطالب ...ولذا على المع ِّلم �أن ال يخرج �إلى
الدر�س �إال مع ما يوجب له الوقار والهيبة في اللبا�س ،والنظافة في الثوب والبدن .و�أن
يح�سنَ
ي�س ِّلم على من ح�ضر �إذا و�صل �إلى المجل�س ،و�أن يجل�س ب�سكين ٍة ووقار ...و�أن ِّ
وقت لح�ضوره �أو ت�أخيره في
خلقه مع جل�سائه ،و�أن يراعي م�صلحة الجماعة في تقديم ٍ
النهار ...و�أن ي�صون مجل�سه عن اللغط .و�أن يقول ال �أعلم �إذا �سئل عن �شيء ال يعرفه...
آداب ال تنف�صل
وان يختم مجل�سه بالدعاء .و�أن يمكث قلي ًال بعد قيام الجماعة ...وهي � ٌ
عن ر�ؤية ال�شهيد الثاني �إلى �أولو ّية الأخالق و�إلى تهذيب النف�س في المقام الأ ّول وقبل
� ّأي عمل ,وهو يح ِّول هذه الأولو ّية ومن خالل التجربة العمل ّية �إلى تفا�صيل مه ّمة في
عالقة العالم بالمتع ِّلم .وهي تفا�صيل على م�ستوى ال�سلوك ،والعالقة مع الطالب ،و�أدب
التدري�س ،التي لم تتط َّرق �إليها �أدب ّيات التربية الحديثة ،و�إن كان بع�ض ر ّواد التربية قد
تح ّدثوا عن بع�ض هذه التفا�صيل مثل التفاوت بين �إدراك الطالب وطريقة تدري�سهم
التي �أ�شرنا ليها بالفروق الفرد ّية.
فيخت�ص بالمتع ِّلم :وتنق�سم هذه الآداب بدورها �إلى ثالثة� :آدابه مع
�أ َّما الثالث
ُّ
نف�سه ،و�آدابه مع �شيخه ،و�آدابه في مجل�س در�سه .ويبد�أ الآداب مع تح�سين الن ّية وتطهير
القلب ،ليكون �صالح ًا لتل ِّقي العلم ،ان�سجام ًا مع ما ذكره في بداية كتابه حول مقام العلم
وعل ِّو �ش�أنه .و�أن يغتنم التح�صيل في فترة ال�شباب وق َّوة البدن ،وق َّلة ال�شواغل ،وقبل
ارتفاع المنزلة ...وان يقطع ما يقدر عليه من العوائق المانعة عن تمام الطلب وكمال
االجتهاد ،و�أن يحر�ص على التع ّلم ويواظب عليه� ...أ َّما �آدابه مع �شيخه فتبد�أ بتعظيم
الروحاني ،و�أن
الحقيقي والوالد
مكانته و�إجالل قدره ,و�أن يعتقد في �شيخه �أ َّنه الأب
ّ
ّ
َي�ضرب �صفح ًا عن عيوبه ،و�أن ي�صبر على جفو ٍة ت�صدر منه �أو �سوء خلق ...و�أن يجتهد
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بالح�ضور �إلى المجل�س قبل ح�ضور ال�شيخ ...و�أن يدخل المجل�س كامل الهيئة ن�شيط ًا
وخ�ضوع...
ب�سكون
من�شرح ال�صدر �صافي الذهن ،و�أن يجل�س بين يديه جل�سة الأدب
ٍ
ٍ
و�أن ال يقطع على ال�شيخ كالمه ،وال ي�س�أل عن �شيء في غير مو�ضعه� .أ َّما �آداب المتع ِّلم
في در�سه وقراءته فيرتّبها الم�ؤ ِّلف ابتدا ًء من حفظ كتاب اهلل حفظ ًا مت َقن ًا؛ لأ َّنه �أ�صل
يق�سم �أوقات ليله ونهاره
العلومَّ .ثم يقت�صر من المطالعة على ما يتح َّمله فهمه ..و�أن ِّ
يح�صله ،و�أن ُيبالغ في الج ّد ،و�أن يلتزم بما م َّر من �آداب مع �شيخه.
على ما ّ
ُتطرح ق�ضية التزام المتع ّلم بالآداب المفرو�ضة في عالقته مع مع ِّلمه �أو �شيخه التي
ي�ش ّدد عليها ال�شهيد الثاني ،م�س�ألة مه َّمة في الم�ؤ�س�سات التعليمية والتربو ّية من المدر�سة
�إلى الأ�سرة .فقد تراجعت �سلطة المع ّلم و�سلطة الوالدين لي�س فقط على المتع ّلمين
كثير من البلدان
بل وعلى الأبناء �أي�ض ًا .بحيث بات ع�صر اليوم في الغرب وحتّى في ٍ
الإ�سالم ّية هو ع�صر التراجع في ال�سلطة التربو ّية .وهو ع�صر الجيل ال�شاب الذي ال
ين�صاع للأوامر وال يقيم وزن ًا لطاعة المع ِّلم وال لهيبته .خالف ًا لما يدعو �إليه ال�شهيد
الثاني من« :تعظيم مكانة المع ِّلم و�إجالل قدره ..و�أن يجل�س بين يديه ب�سكونٍ
وخ�ضوع»� .إنَّ التجربة الغرب َّية في العالقة بين العالم والمتع ِّلم �أو بين الأ�ستاذ والتلميذ
ذهبت بمرور الوقت في اال ِّتجاه المعاك�س ل�شروط ال�شهيد الثاني .فقد �ش َّددت الأدب ّيات
التربو َّية الغرب ّية من خالل كبار المف ِّكرين على تعظيم دور التلميذ �أكثر م َّما حر�صت
على تعظيم دور المع ّلم .وكان هذا الأمر في الواقع هو نتيجة التط ّورات ال�سيا�س ّية
واالجتماع ّية والثقاف ّية التي ح�صلت في الغرب والتي رفعت من �ش�أن الحر َّيات الفرد ّية،
َّ
وحطمت ال ِق َيم والمعايير الأخالق ّية التي كانت ُتعلي من �ش�أن الطاعة واالحترام �سواء
في المنزل �أو في المدر�سة .ومع مرور ال�سنين ومع ِّ
كل التح َّوالت التي �شهدها الغرب
في هذا المجال باتت التربية بال �سلطة وبات المع ّلم بال �سلطة وبال هيبة وباتت
م�صطلحات الطاعة واالحترام تنتمي �إلى حقب ٍة ما�ضي ٍة ال يعرفها الجيل الجديد .وهذا
يف�سر ال�شكوى التي ن�سمعها اليوم في الأو�ساط الأ�سر ّية والمدر�س ّية من الجيل ال�شاب
ِّ
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الذي بات �أق ّل احترام ًا لمن هم �أكبر منه �سن ًا م َّما كان عليه الجيل ال�سابق .وال تقف
الم�شكلة عند حدود المنزل .بل تمت ُّد �إلى المدر�سة �أي�ض ًا .فقد ذهبت هيبة المع ِّلم .وبات
تحد قد ي�صل في
التلميذ يواجه �أ�ستاذه من موقع الن ّد للند .فال طاعة وال احترام ،بل ٍّ
بع�ض الأحيان �إلى التهديد والوعيد .وال يجر�ؤ المع ِّلم على المبادرة وا ِّتخاذ العقوبات
قلق دائم
المنا�سبة خ�شية ر ّد فعل الإدارة �أو خ�شية اعترا�ض الأهل ،ما يجعله عر�ض َة ٍ
من تجر�ؤ التالميذ عليه من جه ٍة ومن �ضغوط الأهل والإدارة من جه ٍة ثانية .وي�ؤدِّي هذا
التراجع في الم�سافة بين البن ّوة والأب ّوة ،وبين المع ّلم والتلميذ �إلى حال ٍة من الالمباالة
ومن عدم الم�س�ؤول ّية لدى الأبناء والتالميذ.
لقد انهارت ال�سلطة التربو ّية� :سلطة المع ِّلم وهيبتهَّ ،ثم �سلطة الوالدين وطاعتهما .فقد
انت�شرت في العقود الما�ضية الكثير من الأفكار التربو َّية التي جعلت الطفل في م�ستوى المع ِّلم
من حيث القيمة والأهم ّية .وفر�ضت على المع ِّلم قيود ًا �شديد ًة منعته بها من فر�ض ال�سلطة
على تالميذه .وباتت �سلطة هذا الأخير في غير مو�ضعها وفقدت وظيفتها في الت�أديب وفي
التربية .والفكرة التي ال ب َّد من التو ّقف عندها والدِّ فاع عنها هي التالية :لي�س هناك عمل ّية
تربو ّية في البيت �أو في المدر�سة من دون �سلط ٍة ُيمار�سها المر ّبي على من يتل َّقى هذه التربية.
�إذ ًا المبد�أ الأ َّول وهو لي�س بجديد على �أدب َّيات التربية في ِّ
كل الع�صور هو �أن من ي�ؤدِّب له ّ
الحق
في �أن يعاقب .و�أنَّ من ي�ؤدِّب هو �صاحب ال�سلطة .وال�سلطة هنا لي�ست الت�س ّلط .والفارق كبير
بين الأمرين؛ لأنَّ الت�س ّلط يعني الظلم وغياب الرحمة واال�ستبداد وفقدان اللين والمرونة،
في حين �أنَّ ال�سلطة تعني الهيبة و�إرغام المتل ّقي على تنفيذ ما ُيطلب منه .والعمل َّية التربو َّية
وح ّتى العمل ّية التعليم ّية هي عالقة عمود ّية بين طرفين واحد يعطي و�آخر متل ّقي .وهي لي�ست
على الإطالق عالقة �أفق ّية يت�ساوى فيها الجميع؛ لأنَّ هذه الفكرة التي ر َّوجت لها بع�ض
النظر َّيات التربو َّية الغرب َّية في مرحل ٍة مع َّين ٍة ،جعلت التلميذ �أو المتع ِّلم بح�سب تعبير ال�شهيد
الثاني ،في الموقع نف�سه مع الأ�ستاذ على اعتبار �أ َّنه محور العمل ّية التعليم ّية ،و�أرغمت المع ِّلم
تدريجي ًا على التخ ّلي عن �سلطته لكي ين�سجم مع فكرة المحور ّية هذه.
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ّ
تلخ�ص هذه الآداب وال�شروط التي و�ضعها ال�شهيد الثاني في (منية المريد) ثمرة
تجرب ٍة وا�سع ٍة ق�ضاها في �أو�ساط الحوزات العلم ّية .وثمرة معرف ٍة عميق ٍة بالإ�سالم على
أخالقي ،ووظيفة العلم ،ومه ّمة العالم والمر ّبي في تقديم
ال�سلوكي وال
م�ستوى الإعداد
ّ
ّ
القدوة الأخالق ّية ال�صالحة والمنا�سبة .و�إذا كان معظم من َكت ََب من علماء الم�سلمين
عن العالقة التربو ّية بين العالم والمتع ِّلم قد ر َّكز على �أهم َّية هذه القدوة ،وعلى اقتران
القول بالعمل ،وعلى الإخال�ص هلل تعالى ،وعن زهد العالم وورعه،كما فعل الغزالي وابن
جماعة ،والح�سين بن المن�صور باهلل القا�سم بن محمد بن علي� .أو كما كتب �إخوان
ال�صفا في ر�سائلهم ،ف�إنَّ ال�شهيد الثاني �أ�ضاف �إلى ذلك كله ما عرفه في تجربته على
م�ستوى تق�سيم هذه الآداب تجاه العالم والمتع ّلم ،وتجاه �آداب الفتوى والم�ستفتي� ،إلى
�آداب المناظرة و�آداب الكتابة والكتب ،وما يتع ّلق بها .فتكون ر�سالته بهذا المعنى �أكثر
�شمو ًال م ّما �سبق وتطرق �إليه علماء �آخرون .ناهيك بمن يحتمل �أن يكون قد �أخذ عنه� ،أو
ن�سب ما كتبه �إليه.
�أ َّما ما كتبه القاب�سي ،وهو من علماء المغرب ،وقد ولد في  324هجرية وتو ّفي في 403
توجه في كتابه (الر�سالة المف�صلة
هجرية �أي قبل ال�شهيد الثاني بنحو  500عام ،فقد ّ
لأحوال المع ّلمين و�أحكام المع ِّلمين والمتع ِّلمين) �إلى تدري�س ال�صبيان وطريقة تعليمهم
وت�أديبهم مف�ص ًال في الثواب والعقاب وفي مناهج الحفظ والتعليم ...وكذلك فعل ابن
عبد الب ّر المتو ّفى بعد القاب�سي ب�ستين �سنة في 463هجرية ،في م�ؤ ّلفه( :جامع بيان
العلم وف�ضله،وما ينبغي في روايته وحملته)...
لقد فر�ضت التط ّورات التي عرفتها المجتمعات الإ�سالم ّية في القرون الما�ضية على
علماء الم�سلمين �إعادة الت�أكيد على �أهداف التربية و�أولو ّياتها ،وعلى ربط هذه الأهداف
بالغاية الأ�سا�س ّية للتعليم وهو التق ّرب �إلى اهلل تعالى .وهذه الغاية ُيفتر�ض �أن تكون
تربوي .وهي ما نطلق عليه اليوم (فل�سفة التربية) .وفي الر�سائل
�أ�سا�س ك ّل م�شروع
ّ
التي كتبها ه�ؤالء العلماء نلحظ في (منية المريد) لل�شهيد الثاني ،انتقا ًال من الأهداف
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العا ّمة �إلى التفا�صيل ال�سلوك ّية والأخالقية التي ُيفتر�ض بالعالم والمتع ّلم �أن يتح ّليا بها
مهما كانت البيئة التي تحيط بهما قد �أ�صابها من التدهور على هذه الم�ستويات ال�سلوك ّية
والأخالق ّية .وال تنف�صل هذه الآداب وال الأخالق المرتبطة بها عن طريقة التع ّلم وال عن
�أهدافه ال�سامية وال عن الإخال�ص في النية ...فتكون بذلك هذه العمل ّية حلق ًة متكامل ًة
ت�ستقي وجودها وجوهرها من غاية العلم الذي هو التق ّرب �إلى اهلل �أو ًال و�أخير ًا.
المعنوي لتح�صيل العلم ينطبق عليه ما ي�س َّمى
�إنَّ تركيز ال�شهيد الثاني على الجانب
ّ
اليوم (فل�سفة التربية) .ويقول بع�ض علماء التربية الغربيين( :ال تربية بال فل�سفة)� .أي
ال تربية بال خلف ّية فكر ّية تحدِّ د لها ما ينبغي �أن تكون عليه �أهدافها .وعندما تح َّولت هذ
الفل�سفة �إلى فل�سفة ماد ّية ال ترى �سوى الم�صلحة الفرد ّية بعيد ًا عن القيم الأخالق ّية
والمعنوية والدين ّية تح َّول المجتمع �إلى مجموع ٍة من الأفراد يجمعهم القانون ولي�س
التراحم �أو التعاطف �أو الت�ضحية �أو التكامل .هكذا �سن�شهد تراجع ًا لي�س فقط لدور
الأ�سرة بل حتّى لوظيفتها االجتماع ّية؛ لأنّ الأ�سرة كانت عبر ِّ
كل الح�ضارات �أ�سا�س
يف�سر لنا
لحمة المجتمع .وهذا ما فقده الغرب تدريج ًا عبر ع�شرات ال�سنين .وهذا ما ّ
كيف بد�أت تخرج الأ�صوات القانون ّية واالجتماعية التي تدعو �إلى ِّ
كل �أ�شكال الأ�سرة في
الغرب .بمعنى ت�شريع العالقات المثل ّية عل �أ�سا�س �أن لي�س هناك ثوابت �أخالق ّية �أو دين ّية
تفر�ض نموذج ًا واحد ًا للأ�سرة هو نموذج الرجل والمر�أة .وهذه الدعوات ال تع ِّبر �سوى
غياب لمرجع ّية القيم الأخالق ّية والدين ّية بعدما
ع َّما و�صل �إليه المجتمع
الغربي من ٍ
ّ
اعتبر الفكر المهيمن �أنَّ تلك ال ِقيم هي ِق َي ٌم ن�سب َّية تختفي من المجتمع عندما يتط ّور،
وال يعود بحاجة �إليها ...و ُتثير هذه الق�ض ّية عالقة التربية بالمجتمع .وهي ق�ض ّية �شغلت
علماء التربية على م ّر الع�صور� .إذ ما هي الفائدة من التربية �إذا لم تكن في خدمة
المجتمع ولم تكن تهدف �إلى تط ّوره من خالل تطوير الإن�سان ا�ستناد ًا �إلى ِقيم ثابتة من
جهة ،وا�ستناد ًا �إلى ما يتغ ّير في المجتمع من جه ٍة ثاني ٍة.
�إنَّ ن�سب َّية ال ِق َيم التي ر َّوجت لها الأفكار الغرب ّية منذ ع�شرات ال�سنين وانعك�ست على
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التربية بحيث لم يعد المطلوب من هذه التربية تر�سيخ ال ِق َيم الثابتة بل تدريب الطفل
على التعامل مع ِّ
كل ما يتغ َّير من حوله ،ودفعه �إلى التعامل مع رغباته وما يريد �إ�شباعه
من خالل تلك التح ّوالت� .أي ال �شيء ثابت .وهذا يعني �أنَّ �شكل الأ�سرة لي�س ثابت ًا ،وال
�شكل الزواج ،وال ِق َيم الطالق ،وال العالقة بين �أفراد الأ�سرة ،وال هرم َّية ال�سلطة...
لذلك �ساهمت هذه الأفكار في الترويج لم�شروع ّية المثل ّية ولم�شروعية الزواج من الجن�س
نف�سه .وقد تح ّولت الم� ّؤ�س�سات التربو ّية �إلى الترويج لهذا التغ ّير و�إلى تدريب الطفل
على قبول المثل ّية على �سبيل المثال باعتبارها حق ًا واختالف ًا م�شروع ًا ال يمكن �إدانته.
هنا التربية التحقت بالمجتمع على الرغم من ال�سلب ّيات التي يعي�شها هذا المجتمع في
ر�ؤيته للأ�سرة وللزواج �أو لق�ضايا �أخرى لها �صلة مبا�شرة بالعالقات الإن�سانية والعائلية
واالجتماع ّية ...ترافقت تلك التح ّوالت التربو ّية مع ما ن�شهده اليوم من ت�سارع في (ثورة
االتّ�صاالت) وفي م�صادر الح�صول على المعلومات ،وفي م�سار العولمة على الم�ستويات
كا ّفة .وقد �ساهمت تلك التح ّوالت في تعاظم ِق َيم الربح والمنفعة وتجميع الثروة وتراجع
ِق َيم الت�ضامن والت�ضحية والت�آخي .حتَّى �أنَّ النظر َّيات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية باتت
بدورها ت�ؤ ِّيد هذا التراجع في ِق َيم الت�ضامن والرعاية الذي كانت تقوم به الدولة طيلة
ن�صف القرن الما�ضي بحيث باتت قيم (الأكبر يلتهم الأ�صغر)� ،أو (الأ�سرع يلتهم
الأبط�أ) م�ألوفة وعالم ّية االنت�شار.
المتوح�شة) كبيرة
�إنَّ المخاطر الم�ستقبل ّية الناجمة عن ما بات يطلق عليه (العولمة
ّ
على هذا الم�ستوى القيمي ،الذي تلعب التربية ومناهجها ونظر ّياتها دور ًا مه ّم ًا في
الترويج له �أو االبتعاد عنه .حتَّى �أنَّ �أ�صوات ًا بارز ًة في الغرب نف�سه بد�أت تدعو �إلى عولمة
�أخالق ّية �أو �أكثر �إن�سان ّية ،ب�سبب مخاوفها م ّما ُيمكن �أن تجر �إليه هذه العولمة التي ت�سير
على هدي ِق َيم الربح والمنفعة وتكدي�س الثروة قبل �أي �شيء �آخر.
ما يه ّمنا في هذا الإطار �أنَّ مثل هذه ال ِق َيم الأخالق ّية التي يرغب البع�ض في الغرب
العودة �إليها �أو البحث عنها� ،أو ربط العولمة بها ،هي ِق َيم �أ�سر َّية تربو َّية بالدرجة الأولى.
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ففي الأ�سرة يتع ّلم الإن�سان منذ نعومة �أظفاره ومن خالل تربية والديه له وب�شكل تلقائي
وي ِق َيم الت�ضحية ويراها ب� ِّأم عينه من والديه .وفي الأ�سرة يتل ّقى الطفل مح َّبة من
وع َف ّ
َ
بالحب .وفي الأ�سرة يتع ّلم احترام الأكبر �سن ًا من �أجل
الحب
ّ
ُيحيط به ويتع ّلم مبادلتهم ّ
قيم �أخالقية ولي�س من �أجل منفعة ماد ّية مبا�شرة.
�إنَّ ر�سالة ال�شهيد الثاني و�أمثالها من الر�سائل والو�صايا والآراء التربو ّية التي ق َّدمها
علماء م�سلمون �آخرون ،تطرح تحدي ًا على الم�شتغلين بالتربية في ع�صرنا الحالي،
وخ�صو�ص ًا في المجتمعات الإ�سالم ّية� .سواء من حيث العالقة بين التربية والمجتمع،
�أو من حيث قيم التربية الثابتة والمتغيرة� ،أو العالقة بين الزمان والمكان في العمل ّية
التربو ّية .وما تت�ض ّمنه ر�سالة ال�شهيد الثاني على �سبيل المثال ،ت�ش ّدد على الأخالق
كقيمة مطلقة ،وعلى الإيمان كقاعد ٍة ثابت ٍة غير متق ّلبة �أو متب ّدلة ِّ
بغ�ض النظر عن
تح ّوالت المجتمع وتق ّلباته؛ لأنَّ ما تفتر�ضه هذه الر�سالة هو المعيار والمرجع في نموذج
العالقة بين العالم والمتع ِّلم من جه ٍة ،وبين �أفراد المجتمع بم�ستوياتهم المختلفة من
جه ٍة ثاني ٍة.
�إنَّ ر�سالة ال�شهيد الثاني تدعو �إلى �أ�س�س ثابتة في التربية ،هي �أ�س�س الإيمان
طرفي العمل ّية التعليم ّية والتربو ّية �أي العالم والمتع ِّلم .وهي
والأخالق ،في العالقة بين
ّ
�أ�س�س ال يمكن التقليل من �ش�أنها �أو التهاون فيها� ،أو الدعوة �إلى تبديلها حتّى في ع�صر
مثل ع�صرنا ِ�س َمته التب ّدل والتغير...
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 -زين الدين بن علي العاملي ،تحقيق ر�ضا المختاري( :منية المريد في �آداب المفيدهجري ،الطبعة الأولى.
والم�ستفيد) .مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم1409 ،
ّ
 -عبد الأمير �شم�س الدين ،زين الدين بن �أحمد العاملي في (منية المريد في �آدابالمفيد والم�ستفيد) .دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة الأولى1981 ،م.
 �(-آداب العلماء والمتع ّلمين) ،جمعه موالنا العلم الحبر الح�سين بن �أمير الم�ؤمنينالمن�صور باهلل القا�سم بن محمد بن علي .الدار اليمنية للن�شر والتوزيع ،توزيع
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اإلعجاز القرآني وعلم الداللة في تمهيد
الشهيد الثاني
د .علي زيتون

(*)

تمهيد

إ�سالمي من خالل كتاب ال�شهيد الثاني
العربي ال
يتناول هذا البحث علم الداللة
ّ
ّ
لجهود تاريخ ّي ٍة متتابع ٍة بذلها
{ (التمهيد) ،لما يم ّثله هذا الكتاب من ثمرة
ٍ
علما�ؤنا الأج ّالء على م ّر التاريخ م�ستفيدين من ت�ضايف (علم الأ�صول) �إلى (علوم
اللغة العرب ّية) خ�صو�ص ًا �أنَّ ال�شهيد الثاني { كان ذا منهج وا�ضح في بحثه عن
الداللة يرتكز في جانب �أ ّول �إلى �أ�سئلة اللغة العرب ّية التي طرحتها على نف�سها بو�ساطة
ثنائ ّيات عديدة :هي ثنائ ّية (اللفظ /المعنى) ،وثنائ ّية (الحقيقة /المجاز) ،وثنائ ّية
الخا�صة
(التوقيف /الموا�ضعة) ،وفي جانب �آخر �إلى �إم�ساك ذلك المنهج بالعلوم
ّ
الن�ص القر� ّآني
بالداللة وا�ستخدامها ا�ستخدام ًا خ ّالق ًا في �أثناء ،بحثه عن مدلول ّ
ال�شرعي .ونقاط هذا البحث الأ�سا�س ّية �أربع :علم الداللة في الغرب،
بو�صفه الحكم
ّ
البراغماتي،
الن�ص ،داللة التمهيد من المنهج الل�ساني �إلى المنهج
الداللة وح�ضارة ّ
ّ
ال�شهيد الثاني و�أ�سئلة اللغة العرب ّية.
1 .1علم الداللة في الغرب :الداللة في الغرب الحديث ،مو�ضوع مجموعة متمايزة متَّ�صلة
هي( :ال�سيمانتي ،)es sémantiqueوال�سيميولوجيا(,)les sémiologie
البراغماتي ،ولقد ترجمت �إلى العرب ّية م�ؤ َّلفات عديدة تتناول
وعلم تحليل الخطاب
ّ
هذه العلوم .ومن يتجاوز رداءة العديد من تلك الترجمات يقع في ل ْب�س الم�صطلح
(*) ا�ستاذ جامعي ومدير معهد العلوم االجتاعية في البقاع – لبنان
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جهود
وا�ضطرابه((( ،فال يكاد يفقه �أ�سا�س ّيات هذين العلمين ،وي�ضط ّر �إلى بذل ٍ
كبيرة من �أجل ا�ستيعابها.
وعلم الداللة (ال�سيمانتيك) «علم لغويّ حديث يبحث في الداللة اللغو ّية التي ُيلتزم
فيها حدو ُد النظام اللغوي ،والعالقات اللغوية»((( ،ا�ستناد ًا �إلى العلم َّية ال�سو�سير ّية في
الدِّ را�سات اللغو ّية((( ،فيكون الف�ضل في الداللة لجذر العالمة اللغو ّية ّثم ل�صيغتها(((.
ويتع ّدى هذا العلم درا�سة معاني المفردات �إلى درا�سة معاني الجمل والملفوظات على
حد �سواء((( ،بما يراعي تالزم النحو والداللة((( .و�إذا �أردنا �أن نخت�صر حقيقة هذا
ٍّ
الل�ساني في درا�سة الداللة.
العلم قلنا �أ َّنه المنهج
ّ
�أ ّما هدف علم الداللة الآخر (ال�سيميولوجي) فهو «�صوغ الممار�سات المتجاوز ِة
لل�سان ّياتِ وقولب ُتها»((( ،ولذلك ف�إنّ ما ّدة هذا العلم تتع ّدى العالمة اللغو ّية �إلى العالمة
أ�شارات ال�سير ،حركات الج�سد ،اللبا�س ،غيرها(((� .أ ّما هدف المنهج
غير اللغو ّيةِ � :
اللغوي وحده تحديدها.
البراغماتي فهو الإم�ساك بداللة الخطاب التي ال ي�ستطيع ال ِّنظام ّ
ّ
ي�شاركه في ذلك الظرف وزمان الخطاب ومكانه.
الن�ص :لم يكن العرب غرباء عن هذه العلوم((( ،بل على العك�س
2 .2الداللة وح�ضارة ّ
من ذلك ا�شتغلوا بهما في وقت مب ِّكر من مرحلة ظهور القر�آن الكريم .فالحكم
ال�شرعي «خطاب اهلل تعالى� ،أو مدلول خطابه»( ((1على حدِّ تعبير ال�شهيد الثاني
((( نقل كالهما �إلى العربية با�سم (علم الداللة) ،و�إذا ع ّربوا كلمة (( )sémantiqueال�سيمانتيك) للداللة على �أحدهما �أطلقوا
على الآخر (علم الدالئل) و(الدالئلية) و(ال�سيميولوجيا).
((( عدنان بن ذريل ،اللغة والداللة ،دم�شق ،اتحاد الكتاب العرب� ،1980 ،ص.50 ،
((( دي �سو�سير ،محا�ضرات في الأل�سن ّية العامة ،ترجمة يو�سف غازي ،لبنان ،دار نعمان� ،1984 ،ص.18
((( عدنان بن ذريل ،م�.س� ،ص.53
((( عدنان بن ذريل ،اللغة والداللة� ،ص.54
((( منذر عيا�شي ،الل�سانيات والكلمة ،حلب ،مركز الإنماء الح�ضاري� ،1996 ،ص .54
((( جوليا كري�ستيفا ،الدالئلية علم �أو نقد للعلم ،العرب والفكر العالمي ،العدد الأول� ،1988 ،ص.61
((( بارت ،علم الأدلة ،ترجمة محمد البكري ،الالذقية ،دار الحوار� ،1987 ،ص  47وما بعدها.
((( عادل فاخوري ،علم الداللة عند العرب ،بيروت ،دار الطليعة.1985 ،
( ((1ال�شهيد الثاني ،تمهيد القواعد ،تحقيق تبريزيان الح�سيني� ،ضياء ،خر�سان ،مراكز الأعالم الإ�سالمي1416 ،هـ� ،ص.29
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يتّ�سع لمجمل حياة الإن�سان و�سلوكه �سيا�س ًة وثقاف ًة واجتماع ًا واقت�صاد ًا .وهو �إلى
ال�شهيد خب ُرها (خطاب اهلل تعالى �أو مدلول خطابه).
ذلك (مبتد�أ) في جمل ِة
ِ
النحاة والأ�صوليين مع ًا «منح�ص ٌر في خبره دون العك�س»(((،
والمبتد�أ عند ّ
وي�شكل هذا وعي ًا مبكر ًا ب�أنَّ الح�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية هي (ح�ضارة الن�ص
القر�آني)((( .كيف ال و�أعظم مق ّدمات (علم الفقه) عند ال�شهيد الثاني علمان
هما« :علم الأ�صول وعلم العرب ّية� ،إذ الأ ّول قاعدته ودليله ،والثاني م�سلكه
الن�ص القر�آني .ويعني
و�سبيله» .وعلم الفقه م�ستقطب حول ٍّ
أ�سا�سي وحيد هو ّ
ن�ص � ٍّ
ذلك �أنَّ العرب قد انطلقوا من �أنَّ الفكر لغة واللغة فكر ،يقت�ضي ك ٌل منهما الآخر.
(((
الن�ص
العربي في الداللة نتاج ًا لح�ضارة ذلك
وي�ستتبع ذلك �أنّ يكون البحث
ّ
ّ
الذي ا�ستقطب مختلف العلوم العرب ّية حول نف�سه((( ،ال بل فعل �أكثر من ذلك
حين �أقام تما�سك تلك العلوم وتكاملها((( .ولي�س غريب ًا �أن تكون الح�ضارة العرب ّية
لغوي مرتكز على قوله تعالى:
الإ�سالم ّية فع ًال لغو ّي ًا((( .والكون بالن�سبة �إليها فع ٌل ّ
لغوي �إ َّنما
} ُك ْن َفيَ ُكو ُن{(�آل عمران .)47 ،والقول ب�أنَّ الح�ضارة العرب ّية فعل ّ
يم ّيزها من تلك الح�ضارة التي ت�ش ّكل �أجوب ًة لأ�سئل ٍة يطرحها الإن�سان ،في مرحل ٍة
من تاريخه ،حول كيف ّية تحقيق حاجاته �أو كيف ّية مواجهة التح ّديات التي ته ّدد
ُ
وانطالق
وجوده �سيا�س ّية كانت �أم وجود ّية� ،أم اقت�صادية �أم ثقاف ّية� ،أم اجتماع ّية.
الن�ص الموحى به �إلى الر�سول ‘ يعني �أنّ هذا
الح�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية من ّ
أ�سا�سي
ّ
داللي � ّ
الن�ص هو قراءة للوجود وت�سمية لأ�شيائه ومك ّوناته� ،أي �أ ّنه نظام ّ
تنبع منه جميع الأنظمة الدالل ّية �سيمانتيك ّية كانت �أم براغماتية �أم �سيميولوج ّية،
((( ال�شهيد الثاني ،تمهيد القواعد ،تحقيق تبريزيان الح�سيني� ،ضياء ،خر�سان ،مراكز الأعالم الإ�سالمي1416 ،هـ� ،ص.399
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص.95
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص .92 – 91
((( على حرب ،الت�أويل والحقيقة ،بيروت ،دار التنوير� ،1985 ،ص.37
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص.10
((( م.ن� ،ص.93
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وفي ِّ
كل الأزمنة .وهذا ما ذهبت �إليه جوليا كري�ستيفا حديث ًا حين ر�أت �أنّ الدالئل ّية
(ال�سيميولوجيا) هي علم الإيديولوج ّيات((( ،بما يعني �أنّ داللة � ّأي عالمة غير
منف�صلة عن الإيديولوجيا التي تنتظمها.
الن�ص القر�آني ،ف�إ ّنها ُمرتبطة بخ�صو�ص ّية
�أ ّما الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية المبن ّية على ّ
إبداعي في
الن�ص التداولي
النفعي �إلى وظيفة ّ
الن�ص الذي يجمع وظيفة ّ
هذا ّ
الن�ص ال ّ
ّ
اعتبار اللغة غاي ًة بحدِّ ذاتها .ويتجاو ُزهما �إلى خا�ص ّية الإعجاز((( ،مق ّدم ًا نف�سه على
�أ ّنه الر�ؤية المكتملة �إلى الوجود القادرة على الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها �سيرور ُة
ن�شاط»((( في
ن�ص «منبع الن�شاط،
والمتعالي على كل ٍ
الن�صّ � ،أي ٍ
الحياة .و�إذا كان ّ
َ
الن�ص القر�آني �سي�ش ِّكل �سلط ًة مرجع ّية للعقل
العربي(((.
الوقت نف�سه ،ف�إنّ ّ
ّ
كيف ال والملتقى العربي في تكوينه النف�سي واالجتماعي والثقافي وال�سيا�سي جزء
الن�ص(((؟ وهو حين يعود �إليه بحث ًا عن داللته ُ
يدرك �أنّ الداللة ال ت�أخذ
من داللة ذلك ّ
الن�ص فقط ،ولكن من طبيع ِة الخطاب القر�آني �أي�ض ًا((( ويحتاج
معناها م َّما تقوله لغ ُة ّ
ل�ساني فقط؛
براغماتي ،ال �إلى منهج
�سيميولوجي ،ومن َّثم �إلى �آخر
في ذلك �إلى منهج
ّ
ّ
ّ
الن�ص �إ�شارة يت�ض ّمن دا ّلها الق�صد(((،وتتجاوز
لأنّ ال�سيميولوجيا ت�ستطيع �أن ترى ّ
الب�شري.
بالبراغماتية ذلك ال ّدال �إلى الظرف الذي يحيط الخطاب
ّ
البراغماتي :ر�أى بع�ضهم «�أ َّن
3 .3داللة التمهيد من المنهج الل�ساني �إلى المنهج
ّ
ن�صاً
علم الأ�صول على وجه الإجمال� ،إ َّنما هو بحث في الداللة لفظاً وجملةّ ،
((( جوليا كري�ستيفا ،م�.س� ،ص 63و.66
((( منذر عيا�شي ،م�.س �ص  93وما بعدها.
((( م�صطفى نا�صف ،اللغة والتف�سير والتوا�صل ،عالم المعرفة الكويتية ،عدد � ،1995 ،193ص.76
((( محمد عابد الجابري ،خ�صو�صية العالقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية ،بيروت ،درا�سات عربية ،ني�سان � ،1982ص
.71 – 70
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص.102
((( م.ن� ،ص.13
((( م.ن� ،ص.67
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و�سياقاً»((( ،ولع َّلهم ق�صدوا بال�سياق الظرف المحيط بالكالم ،بما يعني �أ ّنهم ر�أوا
�أنَّ هذا العلم قد تعاطى مع اللغة بو�صفها نظام ًا مرتبط ًا بظرف مح َّدد .والعودة
�إلى كتاب ال�شهيد الثاني (تمهيد القواعد) الذي ُيع ُّد نموذج ًا ج ّيد ًا لكتب هذا
العلم ،ي�شكل ُمدخ ًال �سليم ًا للتع ّرف �إلى �أبعاد هذه الم�س�ألة.
ولقد تن ّوعت المباحث اللغو ّية في هذا الكتاب .عالج بع�ضها اللفظ معجم ًا و�صرف ًا،
فال�سيميولوجي.
البراغماتي
الل�ساني �إلى
وبع�ضها الآخر الجملة ،وتع ّدى ق�س ٌم منها
ّ
ّ
ّ
ُ
القارئ قلق ًا عميق ًا عند ال�شهيد الثاني في �أثناء بحثه
1ـ  3اللفظ والداللة :يواجه
معتوق ،كلم ٌة
عن حقيقة الداللة .فكلمة (موالي) ،بالن�سبة �إلى عاتق العبيد،
ٍ
م�شترك ٌة تفيد الذين اعتقوه من قبل ،والذين �أعتقهم من بعد .ولذلك فهو حين
بمال ف�إنّ هذه الو�ص ّية م�شكل ٌة بالن�سبة �إلى ال�شهيد الثاني يرى
يو�صي لمواليه ٍ
ق�سم بينهما لتناول الجمع المع ِّرف لهما ،حيث
فيها �أربعة وجوه�« :أحدها� :إ ّنه ُي َ
لم ي�شترط فيه اتحاد المعنى� ،أو ل ّأن الم�شترك ُي ْح َمل على معني ْيه .والثاني:
�صرفه �إلى الموالي من �أعلى ،لقرينة مكاف�أتهم .والثالث :لهم من �أ�سفل،
لجريان العادة بكونهم محتاجين غالباً .والرابع البطالن ،لأن الم�شترك ال
ُ
والفر�ض انتفا�ؤها هنا»(((.
ُيحمل على معانيه وال على بع�ضها بغير قرينة
معرفي و�ضعنا �أمام �أربع دالالت محتملة ُبنيت ًُ
كل
قلق
وتع ّبر هذه الوجوه الأربعة عن ٍ
ّ
حجة قو ّية .الإطالق في الوجه الأ ّول ،والمكاف�أة المبن ّية على الوفاء
واحدة منها على ّ
المطلوب في الثاني ،والحاجة الداعية في الثالث ،وغياب القرينة في الرابع .وال يعني
ذلك �أنَّ ال�شهيد{ يزجي �إلينا �أحجي ًة للت�سلية ،ولك َّنه يع ِّبر عن �إح�سا�سه بالم�س�ؤول ّية
الدقيقة والخطيرة التي رتّبها القر�آن الكريم على العلماء بو�صفه خطاب ًا وحكم ًا �شرعي ًا
في الوقت نف�سه .والكلمة الم�شتركة التي �أوجدت َ
مثل هذا الت�شت ِّت في الداللة هي جزء
((( م.ن� ،ص.11
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص .389
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من نظام اللغة الذي ُي�ؤَ ّ�س�س الكالم عليه .و�إذا وجد ال�شهيد الثاني { �أنّ البحث عن
الداللة من خالل هذا ال ّنظام الذي قام على �أ�سا�سه علم الداللة (ال�سيمانتيك) غي ُر
خارج نظام اللغ ِة
ٍ
مجد ٍ
قائم َ
ب�شكل كامل ،لج�أ �إلى البحث عن الداللة من خالل نظام ٍ
البراغماتي الذي يع ّول على الظرف
ومتّ�صل به في الوقت نف�سه� ،أي من خالل المنهج
ّ
المحيط بالكالم ،الو�صية هنا .فكالم المو�صي غير ٍّ
منفك عن ظرفه،وال عن مراحل
حياته .وهو مح َّرر ي�ستدعي تحريره مكاف�أة من ح َّرره ،وهو مح َّرر ي�ستدعي فقر المح َّرر
الجديد �أن ُيدعم بتركة مح ِّرره .وال يمكن ُّ
فك لب�س تلك الو�ص ّية باللغة وحدها .الظرف
ّ
بالتدخل في تذليل ذلك اللب�س .وال ي�صل القارئ من
قوي ي�سمح للبراغمات ّية
حا�ضر ٌ
كم َل
خالل البراغمات ّية �إلى م�ستقر الكالم الداللي .يحتاج �إلى المنهج ال�سيميولوجي ل ُي ِ
ما بد�أه.
البراغماتي
الل�ساني ومن َّثم
�إذ ًا يتح ّول مدلول الكالم الناجم عن �إعمال المنهج
ّ
ّ
ومدلول ،هو تلك الأوجه التي ع ّددها للو�ص ّية.
�إلى عالمة �سيميولوجية مك ّون ِة من دال
ٍ
وهذه الأوجه لم ت�صل بال�شهيد الثاني { �إلى برد اليقين ،فظ ّل الأمر مع ّلق ًا من غير
ن�ص ًا مبن ّي ًا
ترجيح ل ٍّأي منها .وعدم الترجيح �إ�شارة �إلى �أنّ الكالم الذي ُح ِّلل ال ي�ش ّكل ّ
ٍ
إبداعي وال قر� ّآني.
على ق�صد ّية قابلة للت�أويل خ�صو�ص ًا �أ ّنه خطاب
تداولي ال � ّ
ّ
وتعامل ال�شهيد الثاني{ مع الداللة ال�صرف ّية مثلما تعامل مع الداللة المعجم ّية.
فبنية (ا�سم الفاعل) ال�صرف ّية التي تطلق «على الحال ،وعلى اال�ستقبال ،وعلى
الما�ضي» �إطالق ًا حقيق ّي ًا عند النحاة((( مختلف حول كونها حقيق ًة �أو مجاز ًا في الما�ضي
دي
عند الأ�صوليين .ولقد ا�ستطاع ال�شهيد الثاني �أن يربط ذلك االختالف باالنتماء الع َق ّ
للمختلفين .فال�شيعة والمعتزلة يقولون �أنّ ا�سم الفاعل هو حقيقة في �إطالقه على
الما�ضي ،والأ�شاعرة �أ ّنه مجاز .وهو و�إن لم ي�ص ّرح بالتعليل كام ًال� ،إال �أ َّنه �ألمح �إليه
((( ال�شهيد الثاني ،التمهيد� ،ص .354
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عندما �أ�شار �إلى �أنّ موقف الأ�شاعرة ،كان ب�سبب اعتقادهم ب�أنّ ال�صيغ توقيف ّية(((.
والتوقيف ّية مرتبطة بقوله �إنّ كالم اهلل قديم ،وهو معنى قائم في ذات اهلل منذ الأزل،
بعك�س ال�شيعة والمعتزلة الذين قالوا با�صطالح ّية ال�صيغ المرتبطة بقولهم �إنّ كالم
اهلل محدث وهو تلك الأ�صوات والألفاظ القر�آن ّية .ولذلك ف�إنّ قول القائل المر�أته عند
مخت�ص بالحال واال�ستقبال من دون الما�ضي؛ ل ّأن داللة ا�سم
الأ�شاعرة�« :أنت طالق،
ّ
اللفظي ب ّين الحال والم�ستقبل ،وال يتعدّى �إلى
الفاعل على الطالق من الم�شترك
ّ
الما�ضي الإمجازاً»((( .وت�ش ِّكل معالجته هذه �إ�شارة وا�ضحة �إلى الوعي المبكر بم�شكالت
الل�ساني
الداللة .فهو بعد �أن قاده �إح�سا�سه المرهف �إلى تجاوز ما بتنا نعرفه بالمنهج
ّ
العقدي
فال�سيميولوجي ،ر�أيناه يربط الموقف الداللي باالنتماء
البراغماتي
�إلى المنهج
ّ
ّ
ّ
ربط ًا ّ
تف�سر ما التب�س علينا من ق�ضايا الداللة في
يدل على �إم�ساكه بحقيقة � ّ
أهم ّ
الأبحاث اللغو ّية العرب ّية القديمة .فالداللة ،هنا ،مرتبطة بظروف المتك ّلم الع َقد ّية ولي�س
اللغوي وحده .وما ي�ؤ ِّكد اعتماد ال�شهيد الثاني على الظرف المحيط بالكالم في
بالنظام
ّ
محاولة الإم�ساك ب�أبعاده الدالل ّية �إح�صا�ؤه �أربعة ع�شر مذهب ًا في قوله تعالىَ } :و ْليَ�أْخُ ُذوا
�أَ ْ�سل َِحتَ ُه ْم{ .وانفتاح الكالم بهذا القدر من اال ِّت�ساع مدعاة للبراغمات ّية التي ي�ستطيع
منهجها وحده تحديد المق�صود اعتماد ًا على الظرف المحيط ب�أخذ الأ�سلحة.
2ـ  3الجملة والداللة :ويتناول ال�شهيد الثاني داللة الجملة بالطريقة نف�سها� ،إذ
افتر�ض ابتدا ًء حين ت�ص ّدى لقول �أحدهم ( ِب ْع هذا العبد مع هذه الجارية)
اجتماعهما في
ب�أنّ المتلقّى في و�ضع ّية من اثنتين� :إ ّما �أن يعلم �إرادة المتكلم
َ
�صفق ٍة واحد ٍة� ،أو مج ّر َد �إجراء البيع عليهما ب�صفق ٍة واحد ٍة �أو ب�صفقتين ،و�إ ّما
�أن ت�شتبه عليه الحال((( .وعلم المتلقّي ب�إرادة المتك ِّلم يعني �أنَّ الق�صد معروف
((( ال�شهيد الثاني ،التمهيد� ،ص.354.
((( م.ن� ،ص.355 – 345
((( ال�شهيد الثاني ،التمهيد� ،ص.375
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من ِق َب ِله ب�سبب خبر ٍة �أو حديث �سابق .و ُي�شير هذا �إلى �أنّ َ
القول الذي �أمامنا هو
م�سكوت عنه هنا،
ن�ص �أكب َر منه� ،أو هو تابع لجزءٍ من الكالم
ٍ
جزء من ملفوظ �أو ٍّ
والمر�سل �إليه .وفي حال عدم وجود مثل هذا التقدير،
المر�سل
وهو معروف من
ِ
َ
ففي قول ال�شهيد الثاني {�( :أن ت�شتبه الحال) ،وفي قوله �أي�ض ًا( :من
ال�صرفي والنح َو ّي
احتمال الأمرين مع ًا �أو فرادى) �إ�شار ٌة �إلى �أنَّ الم�ستويين
ّ
للملفوظ غير قادرين وحدهما على تقديم دالل ٍة دقيق ٍة مح ّدد ٍة .وهو كما فعل
البراغماتي من �أجل الوقوف على حقيقة
في الم ّرة ال�سابقة �سيلج�أ �إلى المنهج
ّ
الداللة .ولذلك فهو يرى في القولِ ( :ب ْع هذا العبد مع هذه الجارية) ،عالم ًة
ردي والآخر جي ٌد؛ لأنّ من
تتجاوز المنهج
الل�ساني لتومئ �إلى �أنَّ �أحد المبيعين ٌّ
ّ
حد تعبيره،
«عادة النا�س �ض َّم الرديء �إلى الج ّيد وبيعهما بيع ًة واحدة» على ِّ
ف�إنَّ ترجيح هذه الداللة قائ ٌم على جودتها وعلى �أ ّنها �أمر مت ّيقن .وال يعني هذا
الترجيح �أنّ ال�شهيد الثاني { قد ا�ست�سلم لداللة واحدة .ولك ّنه على العك�س
أعم منه»(((،
من ذلك يقول« :ال يتع ّين الأ ّول (ال�صفقة الواحدة)؛ لأنّ الثاني � ُّ
تارك ًا الأمر مع ّلق ًا ب�أذيال الظرف المحيط بالمك ّلف والمك ّلف والما ّدة مو�ضوع
البيع .كما في الم َّرة ال�سابقة و�إن لم يكن بالم�ستوى نف�سه؛ لأنَّ الترجيح الغائب
ب�شكل وا�ضح .والبحث عن الناجم من خ�ضوع ذلك المنهج
هناك وارد هنا ٍ
وتبع ّيته لل�سياق والق�صد ،بما يبقى الم�سافة قائم ًة با�ستمرار بين الحقيقة
والكالم((( ،وي�ش ِّكل هذا �إدراك ًا ب�أنّ الداللة لي�ست محكوم ًة بالنظام الل�ساني
معجم ًا و�صرف ًا ونحو ًا فح�سب .ث ّمة �أنظم ٌة م�ستقلة عن ذلك ال ِّنظام تحتاجها
الم�شكل با�ستمرار.
الوجود
الداللة لكي ت�أخذ ح ّيزها في الوجود ،ذلك
ِ
ِ
3ـ  3ال�شهيد الثاني والمنهجان البراغماتي و ال�سيميولوجي :تح ّدث ال�شهيد
((( ال�شهيد الثاني ،التمهيد� ،ص.375.
الن�ص القر�آني� ،ص.20
((( �أدوني�سن الكتابة و�آفاق ّ
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بملفوظ يتناول حكم ًا وي�سكت عن
الثاني { عن مفهوم الموافقة الذي يتع ّلق
ٍ
�آخر م�ؤ ّكد ًا «� ّأن الحكم في الم�سكوت عنه �أولى به في المنطوق»((( .فا�ستخدامه
تعبير (الم�سكوت عنه) ُيدخلنا مبا�شر ًة في علم الداللة ال�سيميولوجي؛ لأنَّ
عالمات هذا ال ّنظام الداللي �ساكت ٌة جمي ُعها عن المدلول في الوقت الذي تُ�شير
�إليه .وقوله�( :أولى) لجوء �إلى المنطق في تعليل �إرادة الم�سكوت عنه .واللجوء
�إلى المنطق دخول في رحاب المنهج البراغماتي الذي يومئ �إلى الظرف المحيط
بالمتكلم والذي دفعه �إلى ال�سكوت عن حقيقة يريد �إي�صالها .ولئن ا�ستنتج ال�شهيد
الثاني { من قوله تعالىَ } :ف َال تَ ُق ْل لَ ُه َما �أُ ٍّف{(الإ�سراء )23 ،تحريم �ضربهما
هم الح�صول على الحكم ال�شرعي قد �أف�سد عليه
ونح َوه من �أنواع الأذى»((( ،ف�إنّ ّ
البحث عن الداللة البراغماتية ال�سيميولوجية التي يكتنـزها هذا التعبير .وهي
تعظيم مقام الوالدين والترهيب ال�شديد من التع ّر�ض لهما حتّى ولو كان الأذى
(�أُ ٍّف) .وما كان لهذا التعظيم ليكون لوال العالقة القائمة بين الطرفين ،تلك
العالقة التي �أوجدها ظرف الأب ّوة من ناحي ٍة ،وظرف البن ّوة من ناحي ٍة �أخرى.
وو�صل �إلى الموقف نف�سه حين تع ّر�ض لقوله تعالىَ }:ف َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة خَ ْيراً{
(الزلزلة ،)7 ،فالجزاء بما فوق المثقال((( لي�س هو المطلوب هنا ،ولكن د ّقة
هم الح�صول على الحكم ال�شرعي حائ ًال في مو�ضع ثالث �أي�ض ًا.
الح�ساب .ووقف ّ
فقوله تعالى�} :إِ ْن تَ ْ�ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ْم َ�س ْبعِ َين َم َّر ًة َف َل ْن يَ ْغفِ َر اهلل لَ ُه ْم{ (التوبة )80 ،ال يعني
�أنَّ تجاوز ال�سبعين �إلى رقم �أعلى ال ي�ؤ ّدي �إلى الغفران بقدر ما يعني الإ�شارة �إلى
ذنب ال ُيغتفر .وتنا ُو ُل ال�شهيد الثاني { هذا الم�ستوى من الداللة يعني
ِع َظم ٍ
مفهوم الموافقة في البحث
الن�ص عنده �أو�س ُع من اللغة .وهذا ما دفعه ليت ّو�سل
َ
�أنّ ّ
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.108
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.ن.
((( ال�شهيد بالثاني ،م�.س� ،ص.ن.
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عن الداللة ،و�إن لم يكن مطلوب ًا منه �أنّ ي�سم ّيه المنهج البراغماتي �أو المنهج
ال�صدد �أ ّنه
ال�سيميولوجي ب�سبب انتمائه
الزماني .ك ّل ما ن�ستطيع �أن نقوله بهذا ّ
ّ
الل�ساني عاجز وحده عن الو�صول
أح�س �إح�سا�س ًا قو ّي ًا ،كما �أ�سلفنا ،ب�أنّ المنهج
� ّ
ّ
�إلى الداللة؛ لأ ّنه يقف عند حدود ّ
دال الكلمة ،بعك�س منهج (الموافقة) الذي
بالن�ص القر�آني
الن�ص �إ�شارة يت�ضمن دا ُّلها الق�صد((( .وحين يتع ّلق الأمر
ّ
يرى ّ
داللي �أ�سماه القر�آن الكريم الت�أويل .والت�أويل
نجد �أنف�سنا قد انفتحنا على منهج ّ
والن�ص ،وال لتغليب دالل ٍة على �أُخرى كما ذهب
لم يكن لرفع التناق�ض بين العقل
ّ
ُ
بع�ضهم((( .فقد �أ�شار �إليه القر�آن الكريم ال ل ُيدفع به حر ٌج� ،أو ُيقام بعمل ّية
الن�ص .فالحقيقة غير ذلك؛ لأنّ القائم بالت�أويل
اختيار بين دالالت يحتملها ّ
ن�ص ًا (عالمة) تح ّدد الر�ؤية الداللة ،و�إن
حام ٌل ر�ؤية ومحاط بظرف يواجه بهما ّ
�أق ّرت تلك الر�ؤية وذلك الظرف بوجود غيرهما من الر�ؤى والظروف التي قد
ت�صل �إلى حقائق دالل ّية مختلفة .والت�أويل بما يوليه من �أهم ّية للمتل ّقي ور�ؤيته
�إيماء ٌة وا�ضحة �إلى منهج ثالث في البحث عن الداللة .عنينا به نظر ّية التل ّقي
بالن�ص
التي ت�شرك المتل ّقي في �إنتاج الداللة ،و�إن كانت ال�شراكة ،فيما يتع ّلق
ّ
القر�آني ،قادر ًة على �إعادة الم�سارب جميعها �إلى النبع الواحد؛ لأنّ المتل ّقي
بالن�سبة �إليه جزء من داللته((( .وال تنف�صل هذه النظر ّية عن المنهج المزدوج:
َ
القابل
نظام َه المطوا َع
البراغماتي ال�سيميولوجي ،ولك ّنها تعزّزه حين ت�ست�سي ُغ َ
لتع ّدد القراءات على ح�ساب النظام الل�ساني الذي يع ّد منهج ًا دقيق ًا في ت�أد ّية
الداللة �إذا ما عزل عن غيره من الأنظمة.
4ـ ال�شهيد الثاني { و�أ�سئلة اللغة العرب ّية عن نف�سها� :شغلت َ
بال العاملين
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص .76
((( على حرب ،م�.س� ،ص .37 – 35
((( منذر عيا�شي ،م�.س� ،ص.102
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في حقل اللغة العرب ّيةَ ،
داخل الإطار القر�آني ،ثالث ُة �أ�سئلة .يتع ّلق الأ ّول بثنائ ّية
(اللفظ /المعنى) المحدِّ دة لمفهوم الكالم ،والثاني بثنائ ّية (الحقيقة /المجاز)،
والثالث بثنائ ّية (التوقيف /الموا�ضعة) .وما كنا لنتو ّقف عند هذه الأ�سئلة لوال
عالقتُها بالداللة� .إذ يترتّب على الميل �إلى هذا الطرف �أو ذاك من الثنائ ّيات
الثالثة تباين ًا في تحديد حقيقة الداللة.
4ـ 1ال�شهيد الثاني وثنائ ّية (اللفظ /المعنى)� :شهدت ال�ساحة الثقاف ّية العرب ّية
الإ�سالم ّية موقفين �أ�سا�س ّيين من هذه الثنائ ّية .قال ال�شيعة والمعتزلة� ،إنّ الكالم
هو تلك الألفاظ والأ�صوات .وذلك بناء على قولهم بحدوث كالم اهلل .وقال
الأ�شاعرة� :إنّ الكالم هو المعنى القائم في النف�س ،وذلك بنا ًء على قولهم ب ِق َدم
كالم اهلل تعالى((( .ولقد �أ ّدى هذا االفتراق في فهم الكالم �إلى افتراق في الوقوف
(((
عند حقيقة الداللة .ولقد �أ�شار ال�شهيد الثاني { �إلى هذه الم�سالة بو�ضوح
م� ّؤ�س�س ًا عليها افتراق المواقف في تحديد الداللة .ناق�ش عبارة (�إ ّني �صائم) في
ْ
حديث الر�سول« :Pف�إذا كان يو ُم �صيا ِم �أحدكم ،فال ْ
يجهل .ف� ّإن
يرفث وال
امر�ؤ �شا َت َمه �أو قا َتلَه ،فليقل� :إ ّني �صائم»((( .فر�أى جماعة ،ولع َّلهم الأ�شاعرة،
�أ ّال «معنى لذكره بل�سانه �إ ّال �إظهار العبارة»((( ،وذهبوا �إلى �أنّ المق�صود بتلك
العبارة تذكير النف�س بال�صيام لتنـزجر((( ،بينما ر�أى فريق �آخر ،وهم ال�شيعة
�أنّ المطلوب �أن يقول تلك العبارة (�إني �صائم) بل�سانه «حم ً
ال على المعنى
الحقيقي»((( .ولئن ا�ستفا�ض في متابعة هذه الم�س�ألة من خالل �أمثلة عديدة(((،
((( للتّو�سع في هذه الم�س�ألة ،،الإعجاز القر�آني و�أثره فب تط ّور النقد الأدبي ،بيروت ،دار.1992 ،
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.79
((( �صحيح البخاري( ،كتاب ال�صوم).34/3 ،
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.80
((( م.ن� ،ص.ن.
((( م.ن� ،ص.ن.
((( م.ن� ،ص .81 – 80
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ب�شكل دقيق من
ف�إ َّنه قد انطلق من هذه الحقيقة ليالحق �أبعاد مفهوم الكالم ٍ
خالل متابعته م�س�ألة اختالف الكالم عن ِّ
كل من الكتابة والإ�شارة حين قال:
«�إطالق الكالم على الكتابة والإ�شارة وما يفهم من حال ال�شيء� ،إطالق مجازيِّ
على ال�صحيح ،ال من باب اال�شتراك»((( و�إذا �أراد �أن يو�ضح لنا كالمه هذا جاء
بمثل مفاده �أ ّنه لو حلف �أحدهم «ال يك ّلمه ،فكاتبه� ،أو �أ�شار �إليه ،فال يحنث
ٍ
بذلك»((( منطلق ًا في موقفه ال�شيعي ب�أنّ الكالم هو تلك الألفاظ والأ�صوات .وهو
و�أن التقى بذلك مع �سو�سير((( ،ف�إ َّنه لم َيختلف مع بارت الذي �أعطى الأولو ّية
للكتابة في الدرا�سات اللغو ّية(((؛ لأ ّنه حين �أقام الحدود بين الكالم والكتابة لم
يلغ طرف ًا (الكتابة مث ًال) لح�ساب طرف �آخر (ال�شفوية) .فكالهما عنده �صالح
�أ�سا�س ًا لدرا�سات لغو ّية تتع ّلق به.
4ـ  2ال�شهيد الثاني وثنائ ّية (الحقيقة /المجاز) :وكما كان لمفهوم الكالم،
لفظ ًا �أو معنى ،ت�أثي ٌر في تحديد اتجاهات البحث الداللي عند ال�شهيد الثاني،
ف�إنَّ ثنائ ّية (الحقيقة /المجاز) لها ت�أثيرها الوا�ضح في ذلك �أي�ض ًا .و�إذا ر�أى
�أنّ الحقيقة ثالثة �أنواع :لغو ّية ،وعرف ّية ،و�شرع ّية ،ويترتَّب على معرفة نوعها،
تراتبي« :الحقيقة
معرفة حقيقة الداللة ،بعد �أنْ و�ضع هذه الأنواع الثالثة ب�شكل
ّ
ال�شرع ّية ،ث ّم العرفية ،ث ّم اللغو ّية»(((؛ ف�إنَّ و�ضع الحقيقة اللغو ّية في �أ�سفل
ال�سلم �إ�شارة وا�ضحة �إلى �سيطرة الداللتين البراغماتية وال�سيميولوجية عنده
ّ
على الداللة ال�سيمانتيكية ،فحين تتقابل الحقيقة اللغو ّية مع تلك العرف ّية ذات
العمق البراغماتي ،تكون الغلبة للثانية كما ر�أينا عند من يحلف �أ َّنه ال يبني بيت ًا(((.
((( م.ن� ،ص.322
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.332
((( �سو�سير ،م�.س� ،ص  17وما بعدها.
((( بارت ،م�.س� ،ص  ،69 – 68در�س ال�سيميولوجيا ،ترجمة ع� .سعيد العالي ،الدار البي�ضاء ،دار توبقال ،ط� 1993 ،3ص .46
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.58/ 95
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.98
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فالبناء حقيقة لغو ّية في مبا�شرة الحالف له ،وهو حقيقة عرف ّية �إذا ّتم بوا�سطة
غيره .ويقت�ضي تقديم الحقيقة العرف ّية داللة مختلفة بتفا�صيلها ،و�إن اتّفقت مع
الحقيقة اللغوية من خالل العنوان العام بناء البيت.
وكذلك حين تتقابل الحقيقتان اللغو ّية وال�شرع ّية ،فالغلبة للثانية كما نرى عند من
اللغوي.
ينذر ال�صالة ،مع العلم �أنَّ كلمة �صالة من الألفاظ المنقولة �شرع ًا عن معناها
ّ
�إذ كانت ال�صالة ا�سم ًا للدعاء(((ّ ،ثم نقلت �شرع ًا �إلى ذات الركوع وال�سجود .فالناذر ال
اللغوي ،ولكن بمعناها ال�شرعي ا�ستنادا �إلى �سيطرة الحقيقة
ينذر ال�صالة بمعنى الدعاء
ّ
ال�شرع ّية على الحقيقة اللغو ّية((( .وال ُي�صرف الكالم �إلى المجاز عند ال�شهيد الثاني �إال
�إذا «تع ّذر الحمل على الحقيقة لدليل خارج»((( ،وهو �إذا ر�أى �أنّ النكاح ال ُيطلق على
العقد والوطء على الحقيقة ،في الحالين ،فلأنّ اال�شتراك مرجوح بالن�سبة �إلى المجاز.
فاللفظ لي�س من باب الم�شترك .والمعنى مختلف بين قوله تعالى} :تَنكِ ُحوا َما نَ َك َح �آبَا�ؤُ ُك ْم
مِ ْن الن َِّ�ساءِ { (الن�ساء ،)22 ،وقوله تعالىَ } :ف ِ�إ ْن َط َّل َق َها َف َال تَ ِح ُّل لَ ُه مِ ْن بَ ْع ُد َحتَّى تَنكِ َح َز ْوج ًا
َغ ْي َر ُه{(البقرة ،)230 ،وي�ستنتج ال�شهيد الثاني ،بناء على ذلك� ،أ َّنها حقيقة في واحد ٍة
منهما ،ومجاز في الأخرى ،من خالل العالقة ال�سبب ّية .فالعقد �سبب في الوطء((( .و�إذا
ر�أى �أنَّ �إطالق الكالم على الكتابة �إطالق
مجازي((( ،فلأنَّ التح ّول من الحقيقة �إلى
ّ
تعبيري
برقع جديد .فالمجاز منهج
ّ
المجاز ال يعني �أن تط ّل الحقيقة نف�سها من خالل ٍ
ال يم ّوه الحقيقة بل يبحث عنها من خالل قراءة مختلفة ،ولذلك فهو حين يواجه جانب ًا
من جوانب الوجود (الكتابة هنا) �إ َّنما يلج�أ �إلى ت�سميته با�سم غيره (الكالم)؛ لكي
يكت�شف فيه من خالل الت�سمية الجديدة �أبعاد ًا ال يطالها اال�سم الحقيقي .ويبقى �أنَّ
((( المعجم الو�سيط� ،ص .396
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.99
((( م.ن� ،ص.96
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.101
((( م.ن� ،ص.132
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يتو�سل جميع
هاج�س التفريق بين الحقيقة ب�أنواعها والمجاز ب�أنواعه ،هو هاج�س داللي ّ
وعي كامل بمق ّومات هذه الطرائق
الطرائق المو�صلة �إلى الداللة ،حتّى و�إن لم يكن على ٍّ
وتبايناتها ،و�إذا كان هذا طبيع ّي ًا في مرحلة ما كانت لت�سمح بمثل هذا الم�ستوى من
الوعي ،ف�إنَّ ن�شاط ال�شهيد الثاني { الداللي كان ن�شاط ًا خ ّالق ًا ي�ؤ ّدي دور ًا ت�أ�سي�س ّي ًا؛
يتم االت�صال
لأنَّ الوعي
ّ
الب�شري ا�ستمرار ّية ،على اختالف الأزمان والأمكنة ،حتّى ولو لم ّ
�سيتم ب�شكل غير معلن.
بين الأمم ب�شكل وا�ضح .فهو ّ
4ـ  3ال�شهيد الثاني{ وثنائية (التوقيف/الموا�ضعة) :وال تق ّل هذه الثنائية
�أهم ّية عن �سابقتها في توجيه ت ّيارات علم الداللة وتحديدها ،فمن المعلوم عند
أ�شعري قد ذهب �إلى �أنّ اللغة توقيف ب�شكل مطلق،
ال�شهيد الثاني { �أنّ ال ّ
وذهب �أبو ها�شم الج ّبائي المعتزلي �إلى �أ ّنها موا�ضعة وب�شكل مطلق �أي�ض ًا((( ،ولئن
اتّفق مذهب ٍّ
كل منهما مع منطلقاته الأ�سا�س ّية في فهم الكالم بين قديم ومحدث،
ف�إ ّنه �سيترتّب على ذلك افتراق في تحديد الداللة .ففيما يتع ّلق بمهر ال�س ّر« ،وهو
�إذا تز ّوج الرجل امر�أة ب�ألف ،وكانا قد ا�صطلحا على ت�سمية الألف ب�ألفين ،ف� ّإن
الواجب �ألف على ما يقت�ضيه اال�صطالح اللغوي عند من يقول با�صطالحية
اللغة كال�شيعة والمعتزلةّ � ،أما عند من يقول بالتوقيف فالقول بالبطالن؛
ل ّأن المو�ضوع اللغوي غير ملفوظ ،والملفوظ غير مق�صود ،وال يت ّم العقد �إال
بهما»(((� ،إذ �أنّ في الأمر مخالفتين للحقيقة ،الأولى هي �أنّ داللة كلمة (�ألفين)
توقيف ،وال يمكنها �أن ّ
تدل على معنى غير معناها التوقيفي ،والثانية في الإ�ضمار
مع �أنّ �شرط الزواج الإعالن .وينطبق الأمر نف�سه عند ال�شهيد الثاني { على
من باع �أو اعتق� ،أو ط ّلق� ،أو حلف ثم �أ ّدعى عدم �إرادة المعنى من اللفظ« ،ف�إن
قلنا �أ َّن اللغات توقيف ّية لم يلتفت �إلى دعواه ،و�إن قلنا �إنها ا�صطالحية دين
((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص81
((( م.ن� ،ص.82
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ب ّنيته»((( ،اللفظ نف�سه� ،أ َّما الداللة فمختلف حولها .وهذا عائ ٌد �إلى ت�أثير ثنائ ّية
(التوقيف /الموا�ضعة) في ذلك.
 -5كلمة �أخيرة:

إ�سالمي من خالل ال�شهيد الثاني كانت
العربي ال
ويبقى �أنَّ الإطاللة على علم الداللة
ّ
ّ
�إطاللة مفيدة ،لم تق ّدم لنا الجهود الم�ضنية التي بذلها علما�ؤنا في مجال علم الداللة
فح�سب ،ولك َّنها ك�شفت لنا عن �إ�صالة تعاطيهم مع هذا العلم �أي�ض ًا .ولئن ر�أى الغرب ّيون
في �سو�سير بداية تح ّول الدرا�سات اللغو َّية �إلى درا�سات علم ّية ،فلأ َّنهم يرون �أنّ العالم
ال�صفح عن الجهود العرب ّية الرائدة في هذا المجال،
هو الغرب وحده �ضاربين بذلك
َ
داللي يقع خارج المنهج
والتي �سبقت �سو�سير بقرون عديدة �إلى الحديث عن منهج ّ
الن�ص القر�آني .ولع َّل ظاهرة الت�أويل
الل�ساني ،ال بل عملت بموجبه في البحث عن داللة ّ
ّ
التي ق ّدمها الن�ص القر�آني بو�صفها منهج ًا دالل ّي ًا م�ستق ًال جمع نظر ّية التل ّقي �إلى المنهج
ال�سيميولوجي ،هي ظاهرة عرب ّية �إ�سالم ّية من دون منازع ،و�إذا كان الأمر كذلك ف�إ ّننا
ال نجد موري�س �أبو نا�ضر مغالي ًا حين �س ّمى تلك الجهود كنوز ًا ثمينة((( ودعا �إلى ك�شف
ّ
م�صاف الجهود العالم ّية في هذا الحقل اللغويّ الذي يع ّد من
الغطاء عنها؛ لأ ّنها «في
�أبرز الحقول العلم ّية حداث ًة ،نظراً الرتباطه بالعلوم الإن�سان ّية واالجتماع ّية»(((.

((( ال�شهيد الثاني ،م�.س� ،ص.83
((( موري�س �أبو نا�ضر ،م�.س� ،ص.37
((( م.ن� ،ص.ن.
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ّ
المحقق الكركي بالشهيد األ ّول
تأثّر
وتأثيره على الشهيد الثاني
ال�شيخ ر�ضا المختاري

(*)

�إنّ نادرة الخلف و�صفوة ال�سلف ،البحر القمقام ،فخر ال�شيعة ومجتهد ال�شريعة،
علي بن عبد العالي الكركي (المتو ّفىُ )940 :يع ّد من �أبرز
ال�شيخ الأج ّل الأعظم ،المولى ّ
علمائنا العظام في الن�صف الأ ّول من القرن العا�شر ،بل هو �أبرز �شخ�ص ّية للإمام ّية
من�صف
ظهرت في القرن العا�شر بال ريب .و�أياديه الم�شكورة على الأُ ّمة التخفى على ك ّل
ٍ
ّ
مطلع ،وقد بحث في �أُمور لم يبحث عنها ال�سابقون بالتف�صيل ،كحدود اختيارات الفقيه،
و�صالة الجمعة ،والخراج والمقا�سمة ،وذلك الحتياج الدولة ال�شيع ّية الحاكمة في �إيران
خالل تلك الفترة ،والبتالء النا�س بهذه الم�سائل.
و من خ�صو�صيات هذا العالم الف ّذ �أ ّنه كان وا�سطة ال ِعقد بين مدر�سة ال�شهيد الأ ّول
مح ّمد بن م ّكي العاملي الم�ست�شهد عام 786هـ ،وبين مدر�سة َمن بعده من الفقهاء من
علي العاملي الم�ست�شهد عام 965هـ وغيره ،ف�صار �سبب ًا
ال�شهيد الثاني زين الدين بن ّ
مقا�صده ،وا�ستفاد من �آثاره و�آرائه وت�أ ّثر بها ونقلها
لن�شر �آراء ال�شهيد الأ ّول و�آثاره ،و َب َّين
َ
في غ�ضون م�ص ّنفاته ،واعتنى بها عناية كبيرة.
ف� ّإن ال�شهيد كما قال بع�ض المعا�صرين:
خا�ص ًا لجباية الخم�س وتوزيع العلماء في المناطق ،وكان لهذا
قد ا�ستحدث نظام ًا ّ
العمل الفكري والثقافي والتنظيمي الذي نه�ض به ال�شهيد َومن خلفه ِمن فقهاء ال�شيعة
دو ٌر كبير في حفظ الت�ش ّيع في بالد ال�شام.
و المعروف �أنّ ال�شهيد الأ ّول  Mهو �أ ّول َمن � َّأ�س َ�س هذا التنظيم الذي يربط الفقيه
(*) محقق في الحوزة العلمية /قم.
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المت�صدِّ ي بالأُ ّمة بوا�سطة �شبكة من الوكالء.
رت مدر�سة جزّين بعد �شهادة ال�شهيد  Mوا�ستقطب طلبة العلم من
و َن َم ْت وتط ّو ْ
مناطق مختلفة ،و�أ�صبح جبل عامل بف�ضل هذه المدر�سة وجهود ال�شهيد مركز ًا للإ�شعاع
خا�ص ًة والعالم الإ�سالمي عا ّم ًة.
الفكري في بالد ال�شام ّ
و لم نجد فقيه ًا كالمح ّقق الكركي في الفترة الزمن ّية بينه وبين ال�شهيد.
و فيما يلي نبحث عن ت�أ ّثر المح ّقق الكركي بال�شهيد الأ ّول وت�أثيره على ال�شهيد الثاني
(قد�س اهلل �أ�سرارهم) و�أجعل مقالتي هذه في ف�صلين :ف�صل في ت�أ ّثر المح ّقق الكركي
بال�شهيد الأ ّول ،وف�صل في ت�أثير المح ّقق الكركي على ال�شهيد الثاني.
الف�صل الأ ّول :ت�أ ّثر المحقّق الكركي بال�شهيد الأ ّول
و نبحث عن هذا المو�ضوع �ضمن ع ّدة �أبحاث:
الأ ّول� :أنّ الكركي ّ
وبجله في �إجازاته و�آثاره .و�إليك بع�ض كالمه ب�ش�أن
عظم ال�شهيد ّ
علي بن عبد العالي المي�سي في
ال�شهيد :قال المح ّقق الكركي في �إجازته لل�شيخ ّ
و�صفه لل�شهيد:
�شيخنا الإمام� ،شيخ الإ�سالم ،فقيه �أهل البيت في زمانه ،ملك العلماء ،علم الفقهاء،
قدوة المح ِّققين والمد ِّققين� ،أف�ضل المتقدِّ مين والمت� ِّأخرين� ،شم�س الم ّلة والحقّ والدين،
�أبيعبد اهلل مح ّمد بن م ّكي ،م�ستكمل �صنوف ال�سعادة ،حائز درجة ال�شهادة (ق ّد�س اهلل
روحه الطاهرة الزك ّية و�أفا�ض على مرقده المراحم الر ّبان ّية).
وقال �أي�ض ًا في �إجازته لل�شيخ ح�سين العاملي في و�صفه لل�شهيد:
ال�شيخ الجليل ،الرئي�س الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدِّ مين ،المنقطعة على �آثار
�أنفا�سه �أنفا�س العلماء الرا�سخينِّ ،
مهذب المذهب ،فقيه �أهل البيت في زمانه ،الم�شهود
له بال�سعادة والمختوم له بال�شهادة� ،شم�س الحقّ والدين� ،أبيعبد اهلل مح ّمد بن م ّكي
وح َّفه بمالئكته الكرام).
(�س َقى اهلل
�ضريحه َ
َ
�صوب الغمام َ
َ
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و قال �أي�ض ًا في �إجازته البن �أبيجامع العاملي:
المح ّقة في زمانه ،عالمة المتق ّدمين وعلم المت�أخرين،
�شيخنا الأعظم� ،شيخ الطائفة ِ
خاتمة المجتهدين� ،شم�س الم ّلة والحقّ والدين �أبيعبد اهلل مح ّمد بن م ّكي (ق ّد�س اهلل
روحه الطاهرة الزك ّية و�أفا�ض على تربته المراحم القد�س ّية).
العلي الأ�ستر�آبادي:
وقال �أي�ض ًا في �إجازته للمولى عبد ّ
�شيخنا ال�شيخ الإمام الأج ّل ال�سعيد� ،شيخ الإ�سالم ،ملك المح ّققين ،ع ّالمة
المتقدِّ مين والمت� ّأخرين ،الفائز بال�سعادة وال�شهادة� ،شم�س الدين �أبيعبد اهلل مح ّمد بن
بالنبي والأئ ّمة المع�صومين .)R
م ّكي (رفع اهلل درجته في ع ّليين ،و�ألحقه
ّ
و قال �أي�ض ًا في �إجازته للقا�ضي �صفي الدين:
�شيخنا الإمام� ،شيخ الإ�سالم ،ع ّالمة المتق ّدمين ورئي�س المت� ّأخرين ،ح ّالل
الم�شكالت ّ
وك�شاف المع�ضالت� ،صاحب التحقيقات الفائقة والتدقيقات الرائقة ،حبر
العلماء وعلم الفقهاء� ،شم�س الم ّلة والحقّ والدين �أبيعبد اهلل مح ّمد بن م ّكي ،المل ّقب
بال�شهيد (رفع اهلل درجته في ع ّليين وح�شره في زمرة الأئ ّمة الطاهرين� ،صلوات اهلل
عليهم �أجمعين).
الثاني� :أنّ الكركي ينقل كثير ًا من �آراء ال�شهيد من كتبه :الدرو�س ،الذكرى ،غاية
الحج،
المراد ،البيان ،القواعد والفوائد ،حا�شية القواعد ،ور�سالة منا�سك ّ
وي�شرحها وي�ؤدها ور ّبما يناق�شها ويع ّبر عن ال�شهيد بـ «�شيخنا» و «�شيخنا ال�شهيد»،
حتّى �أنّ الكركي �أكثر من النقل عن حا�شية القواعد لل�شهيد كثرة لم نجدها في
�سائر الكتب الفقه ّية بعد ال�شهيد ،و ُي َع ُّد جامع المقا�صد من الم�صادر المه ّمة
الحافظة لآراء ال�شهيد في حا�شيته على قواعد الع ّالمة ف�إنّ المح ّقق ذكرها في
بع�ض كتبه متر ّدد ًا في ن�سبتها �إلى ال�شهيد ،ففي موارد كثيرة ـ خ�صو�ص ًا في جامع
المقا�صد ـ ين�سبها �إليه وبعبارات مختلفة دون � ّأي تر ّدد ،وفي موارد �أُخر يتر ّدد في
ن�سبتها �إليه؛ �إذ يع ّبر عنها بالمن�سوبة لل�شهيد.
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و �أنا �أذكر �أ ّو ًال الموارد التي ن�سبها �إليه دون تر ّددّ ،ثم �أُعقبها بذكر الموارد التي تر ّدد
في ن�سبتها �إليه:
ففي ثمانية وع�شرين مورد ًا ذكرها بعنوان« :في حوا�شي �شيخنا ال�شهيد» ،هي:
 158/3و  437و  443و  19/4 ،456و  165و  181و  222و  235و  42/7 ،366و  86و  120و 150
و  161و 248و  28/9 ،7/8 ،343و  38و  187و 211و  89/12 ،138/12 ،138/11 ،220و  169و
.489
و في ع�شرة موارد بعنوان�« :شيخنا ال�شهيد في حوا�شيه» ،هي28/6 ،45/4 ،175/3 :
و  125/7 ،195و  197/9 ،155و 291و . 8/10 ،363
و في ثمانية موارد بعنوان�« :شيخنا ال�شهيد في بع�ض حوا�شيه» ،هي13/4 ،292/3 :
و  56و  402و .433/12 ،207/9 ،134/7 ،450
و في �سبعة موارد بعنوان« :في حوا�شي ال�شهيد» ،هي 198/3 ،403/1 :و  207و  263و
.32/7 ، 88/4 ،380
و في خم�سة موارد بعنوان« :ال�شهيد في حوا�شيه» ،هي 168/3 :و  234و  299و  303و
.455
و في �أربعة موارد بعنوان« :ال�شهيد في بع�ض حوا�شيه» ،هي 85/7 ، 86/4 :و  98و
.112
و في ثالثة موارد بعنوان�« :شيخنا ال�شهيد في بع�ض الحوا�شي» ،هي118/9 ،182/7 :
و .120
و في موردين بعنوان« :في بع�ض حوا�شي �شيخنا ال�شهيد» ،هما.144/8 ،37/7 :
و في موردين �أي�ض ًا بعنوان« :في حا�شية ال�شهيد» ،هما 305/3 :و .383
و في مور ٍد واحد بعدّة عناوين:
«ال�شهيد في حا�شيته» في .109/3
«�شيخنا في حوا�شيه» في .203/3
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«في بع�ض حوا�شي ال�شهيد» في .64/4
«على ما نقلناه عن بع�ض حوا�شي ال�شهيد» في .193/4
«واحتمل في حوا�شي القواعد كونه عيباً» في .328/4
«وقد �ص ّرح بذلك �شيخنا ال�شهيد في بع�ض حوا�شيه على الكتاب» في .150/9
وقد ذكرها بعنوان« :وفي حوا�شي �شيخنا ال�شهيد { على القواعد» في ر�سالته
الخراج ّية.
� ّأما الموارد التي تر ّدد في ن�سبتها �إليه فهي:
في �أربعة موارد ذكرها بعنوان« :في الحوا�شي المن�سوبة �إلى �شيخنا ال�شهيد» ،هي:
.259/12 ،154/8 ،277/7 ،378/3
و في ثالثة موارد ذكرها بعنوان« :في بع�ض الحوا�شي المن�سوبة �إلى �شيخنا
ال�شهيد» ،هي.444/13 ،287/9 ، 85/8 :
ُ
«وجدت في بع�ض الحوا�شي المن�سوبة �إلى �شيخنا
و في مورد واحد ذكرها بعنوان:
ال�شهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخم�س» ،هو.11/7 :
و في مورد واحد �أي�ض ًا ذكرها بعنوان« :و على هذا حمله �شيخنا ال�شهيد في بع�ض
ماين�سب �إلى من الحوا�شي» ،هو.408/13:
و قد ذكرها بعنوان�« :ص ّرح به �شيخنا ال�شهيد في بع�ض الحوا�شي الم�أثورة عنه»
في حا�شيته على �شرائع الإ�سالم للمح ّقق الح ّلي.
و من ك ّل هذا يتّ�ضح لنا �أنّ ال�شهيد قد كتب �شيئ ًا ما على قواعد الأحكام �إ ّما بعنوان
الحا�شية �أو ال�شرح �أو التعليقة� ،إ ّال �أنّ بع�ض كتاباته هذه قد زِيد فيها �أو ُحذف منها بع�ض
الجمل� ،أو اختلطت مع ما كتبه غيره.
أهم الم�صادر للكتب الفقه ّية المت� ّأخرة ولع ّله جاز
الثالثُ :ت َع ُّد �آثار ال�شهيد الأ ّول من � ّ
ومهم بعد �آثاره �إ ّال قد ا�ستفاد منها ب�شكل
لنا �أن نقول� :إ ّنه لم ُي�ؤ ّلف ٌ
فقهي جامع ّ
كتاب ٌّ
مبا�شر �أو بالوا�سطة .والمح ّقق الكركي �أح ُد علمائنا الأفذاذ الذين ا�ستفادوا كثير ًا من
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�آثار ال�شهيد .ومن هنا نرى في كتب المح ّقق الكركي مطالب كثير ًة ُ�أخذت عن كتب
ال�شهيد دون �أنْ ُيرجع مانقله �إلى �آثاره ـ م�ضاف ًا �إلى موار َد �ص ّرح بن�سبتها �إلى ال�شهيد ـ
على ماكان معهود ًا في ال�سابق ،ولم يكن منق�ص ًة ُتذكر .و�سنذكر فيما يلي نماذج من
هذا المو�ضوع:
غاية المراد ،لل�شهيد الأ ّول { ،ج � ،1ص :149 ،147
 ...ول�صحيحة اله�شامين عن ال�صادق عليهال�سالم ...وفيه �إيماء �إلى التعليل ،فلوال
االجتزاء بالذكر لم يكن ت�شبيهه بالذكر دا ًّال على الجواز.
معنى «�سبحان ر ّبي العظيم وبحمده» :تنزيه ًا لر ّبي العظيم من النقائ�ص ومن
�صفات المخلوقين ...وقيل :معنى «و بحمده» :والحمد لر ّبي ...وعليه ُح ِم َل قوله تعالى:
« َما �أَ ْنتَ ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ِب َم ْج ُنونٍ » �أي والنعمة لر ِّبك تعالى .والعظيم في �صفته تعالى معناه
يق�ص ُر عنه. ...
�أنّ ك َّل �شيءٍ �سواه ُ
انتفت عنه �صفاتُ النق�ص .وقيل :من ح�صل له جمي ُع �صفات
و قيل :العظيم من ْ
الكمال.
غاية المراد ،ج � ،1ص :172
بـ) الطهارة في الخطيب من الحدث والخبث في الم�سجد هل هي �شرط في
الخطبتين؟
قال في المب�سوط و الخالف :نعم؛ للحديث ال�سابق (�أي �صحيحة ابن �سنان عن
ال�صادق « :Qو �إ ّنما ُجعلت الجمعة ركعتين من �أجل الخطبتين ،فهي �صالة ح ّتى
النبي َ Pومن بعده كانوا يتط ّهرون ،والت� ّأ�سي
َي ْنزل الإمام») ،ولتي ّقن البراءة بها ،ولأنّ ّ
به واجب.
غاية المراد ،ج � ،1ص  148ـ :150
ّثم القائلون بالكبرى منهم من �أوجب فيها« :و بحمده» ...وهي موجودة في رواية
الخا�صة في
النبي « :Pكان يقولها في ركوعه و�سجوده»؛ ومن طريق
ّ
حذيفة عن ّ
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روايات ،كرواية زرارة ...و�أبيبكر الح�ضرمي ...وفي حديث ح ّماد عن ال�صادق Q
ٍ

المت�ض ّمن لبيان ال�صالة بالفعل.
معنى «�سبحان ر ّبي العظيم وبحمده» :تنزيه ًا لر ّبي العظيم من النقائ�ص ومن
�صفات المخلوقين ،وبحمده �أُ ِّنزهه. ...
و قيل :معنى «و بحمده» والحمد لر ّبي .وعليه ُح ِم َل قوله تعالىَ « :ما �أَ ْنتَ ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك
ِب َم ْج ُنونٍ »� ،أي والنعمة لر ّبك تعالى.
و العظيم في �صفته تعالى معناه� :أنّ َّ
يق�ص ُر عنه ...وقيل :العظيم من
كل �شيءٍ ِ�سواه ُ
انتفت عنه �صفات النق�ص .وقيل :من ح�صل له جمي ُع �صفات الكمال.
جامع المقا�صد ،للمح ّقق الكركي (طاب ثراه) ج � ،2ص :287 ،286
 ...ل�صحيحتي ه�شام بن الحكم وه�شام بن �سالم عن �أبي عبد اهلل ... Qوفيه
ُ
فيجزئ ك ّل ما ُيع ّد ذكر ًا للهّ ويت�ض ّمن ثنا ًء عليه.
�إيماء �إلى الع ّلة،
 ...معنى �سبحان ر ّبي العظيم وبحمده :تنزيه ًا له من النقائ�ص ...وقيل :معناه
والحمد للهّ على ح ّد ما قيل في قوله تعالىَ « :ما �أَ ْنتَ ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ِب َم ْج ُنونٍ »� ،أي والنعمة
لر ِّبك .والعظيم في �صفته من يق�صر ك ّل �شيءٍ �سواه عنه.
وقيلَ :من انتفت عنه �صفات النق�ص.
وقيلَ :من ح�صل له جمي ُع �صفات الكمال.
جامع المقا�صد ،ج � ،2ص  399ـ :400
هل ُي�شترط في الخطبتين كون الخطيب متط ّهر ًا؟ للأ�صحاب فيه قوالن:
بالنبي P
�أحدهما ـ و به قال ال�شيخ في الخالف و المب�سوط ـ نعم؛ ت� ّأ�سي ًا
ّ
والأئ ّمة Rبعده ،ولتو ّقف يقين البراءة عليه ،ول�صحيحة عبد اهلل بن �سنان عن
ال�صادق « :Qو �إنّما جعلت الجمعة ركعتين من �أجل الخطبتين ،فهي �صالة
حتّى ينزل الإمام».
جامع المقا�صد ،ج � ،2ص :287
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النبي P
في كثير من الأخبار لي�س فيه« :و بحمده» وقد ت�ض ّمنتْه رواي ُة حذيف َة �أنّ ّ

كان يقول في ركوعه .وفي �سجوده ...ومن طريق الأ�صحاب رواية ح ّماد عن ال�صادق
 Qالمت�ض ّمنة قوله  Qله في ركوعه و�سجوده وغيرها. ...
معنى «�سبحان ر ّبي العظيم وبحمده» :تنزيه ًا له من النقائ�ص� ...أو وبحمده
�أُ ِّنزهه. ...
وقيل :معناه :والحمد للهّ  ،على ح ّد ما قيل في قوله تعالىَ « :ما �أَ ْنتَ ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك
ِب َم ْج ُنونٍ »� ،أي والنعمة لر ّب َك.
والعظيم في �صفته َمنْ َي ْق ُ�ص ُر ك ُّل �شيءٍ �سواه عنه .وقيلَ :من انتفت عنه �صفات
النق�ص .وقيل :من ح�صل له جميع �صفات الكمال.
الرابع :ذكر الكركي في �آثاره فوائد كثيرة حول �آثار ال�شهيد وكتبه م ّما ُيعيننا على
التع ّرف على �آثاره و�آرائه ،فمث ًال:
 .1ذكر الكركي في ر�سالته �صالة الجمعة:
و�إنّ عبارة الدرو�س على خالف ذلك ،وهي بعد الذكرى ،و�سمعنا كثير ًا من �أ�شياخنا
رحمهمالله�أ ّنه Mكان يقول :خذوا ع ّني ما في الدرو�س.
 .2قال في ر�سالته طريق ا�ستنباط الأحكام ال�شرع ّية بعد �أن ذكر المنهج الذي اتّبعه
الع ّالمة واعتمده في كتابه خال�صة الأقوال:
ومن ت� ّأخر عنه ك ّلهم اعتمدوا على هذا الطريق ،كال�شيخ فخر الدين في الإي�ضاح...
وال�شهيد في كتبه خ�صو�ص ًا الذكرى و �شرح الإر�شاد.
 .3وقال الكركي في ر�سالته الر�ضاع ّية:
�إ ّنه قد ا�شتهر على �أل�سنة الطلبة في هذا الع�صر تحريم المر�أة على بعلها ب�إر�ضاع
بع�ض ما �سنذكره.
 ...ف�إنّ الذين �شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون �أ ّنه من فتاوى �شيخنا ال�شهيد
(ق ّد�س اهلل روحه) ،ونحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأُ�صول المذهب ا�ستبعدنا كونها
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مقالة لمثل �شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه ،ال�س ّيما والنجد له�ؤالء الم ّدعين لذلك
�إ�سناد ًا يتّ�صل ب�شيخنا في هذه الفتوى يعت ّد به ،والمرجع ًا يركن �إليه.
 ...ف�إن قيل :قد ذكرت في ما �سبق ن�سبة القول بذلك �إلى ال�شهيد  ،Mفقد ثبت
القائل بالتحريم ،فح�صل ال�سلف واندفع المحذور.
قلنا :هذه الن�سبة غير ثابتة عندنا ،ف�إ ّنا لم نجدها في م�ص ّنف من�سوب �إليه ،M
وال�سمعناها م ّمن يركن �إلى قوله �سماع ًا يو ّثق بمثله وي�ستند �إليه ،و�إ ّنما ك ّنا نجدها مكتبة
في َظهر بع�ض كتب الفقه م�ستندة �إليه ،وفي خالل المحاورة ك ّنا ن�سمعها من بع�ض
الطلبة الذين عا�صرناهم ،وهوالء �أي�ض ًا لو طولبوا ب�إ�سناد في ذلك ت�سكن النف�س �إلى
مثله لم يجدوا �إليه �سبي ًال .ومثل هذا الي�شفي غ ّلة ،واليقطع ع ّلة.
وقد ر�أيت في ع�صري كثير ًا من الحوا�شي والقيود من�سوبة �إليه  Mو�أنا �أجزم
بف�ساد تلك الن�سبة .وال�س ّر في ذلك ت�ص ّرف الطلبة الذي تع ّز �سالمته من الزيادة
والنق�صان� ،أو الخط�أ و�سوء الفهم.
 .4قال في جامع المقا�صد:
 -وفي الحوا�شي المن�سوبة �إلى �شيخنا ال�شهيد على التحرير� :إنّ تو ّقف الم�ص ّنفيحتمل �شيئين....
 -وفي الحوا�شي المن�سوبة �إلى �شيخنا ال�شهيد على التحرير :تقييد ذلكبالمر�ض....
ولكن نفى هذه الن�سبة عن ال�شهيد في �شرح الألف ّية ،حيث قال:
ّ
وال�شك
و قد يوجد في بع�ض الحوا�شي المن�سوبة �إلى الم�ص ّنف على التحرير وغيره،
في بطالن هذه الن�سبة.
الخام�س :كثير ًا ما �أثنى المح ّقق الكركي على عبارات ال�شهيد وو�صفها بالد ّقة
والبالغة والجزالة:
منها :ما قاله في قاطعة اللجاج:
209

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

وقال �شيخنا في الدرو�س كالم ًا في هذا الباب من �أجود كالم المح ّققين ...حيث
مف�ص ًال
ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها �أف�ضل ،وبالغ في �أحكام الخراج بما �سنحكيه ّ
و�صورة كالمه . ...و المقداد  Mفي التنقيح �شرح النافع �أخذ حا�صل هذا الكالم
و�أورده ب�صورة ال�شرح مط ّو ًال.
ومنها :ما قاله في �شرح الألف ّية عند �شرح كالم ال�شهيد« :بماء طهور»« :و هذه
العبارة من بديع عبارات الم�ص ّنف .»M
ومنها :ما قاله في �شرح الألف ّية �أي�ض ًا عند �شرح كالم ال�شهيد« :و خفاء الجدران»:
«وقد ا�شتملت هذه العبارة الفائقة على �أكثر من مباحث ال�سفر مع �شدّة االخت�صار
ولزوم البالغة».
ومنها :ما قاله في �شرح الألف ّية �أي�ض ًا عند �شرح كالم ال�شهيد« :و للكالم كذلك»:
«وهو معنى ر�شيق».
ال�ساد�س�َ :ش َر َح ر�سال ًة لل�شهيد وهي الألف ّية �شرح ًا دقيق ًا ،وهذا ال�شرح موجود ومطبوع
بحمد اهلل �سبحانه ،وله � Mأي�ض ًا حا�شي ٌة على الألف ّية.
و خال�صة الكالم �أنّ الكركي اعتنى ب�آراء ال�شهيد و�آثاره ،وبالغ في فهمها و�شرحها
وحفظها و�ص ّرح في كتبه عن ثمانية كتب ر�سائل لل�شهيد الأ ّول وهي:
 .1الدرو�س ال�شرع ّية؛  .2ذكرى ال�شيعة؛  .3غاية المراد؛  .4البيان؛  .5حا�شية القواعد؛
الحج ؛  . 8الألف ّية (و َ�ش َر َحها �أي�ض ًا).
 .6القواعد والفوائد؛  .7منا�سك ّ
الف�صل الثاني :ت�أثير المحقّق الكركي على ال�شهيد الثاني
�إنّ ال�شهيد الثاني قد�س�سره ت�أ ّثر في �آرائه و�أنظاره الفقه ّية بال�شهيد الأ ّول والمح ّقق
الكركي �أكثر من غيرهما ،ولع ّله جاز �أن نقول لم يت�أ ّثر بغيرهما من الفقهاء العظام،
و�إن ا�ستفاد منهم وراجع �آثارهم وا�ستقى من عيون علومهم .ف�إ ّنه م�ضاف ًا �إلى نقله �آراء
َ
ور�سائل في �شرح
كتب
ال�شهيد الأ ّول و�شرحها ونقدها في غ�ضون �آثاره� ،أ ّلف خم�سة ٍ
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م�ؤلفات ال�شهيد الأ ّول ،وهي:
 .1الرو�ضة البه ّية في �شرح اللمعة الدم�شق ّية؛  .2الفوائد المل ّية ب�شرح الر�سالة
النفل ّية؛  . 3المقا�صد العل ّية في �شرح الر�سالة الألف ّية؛  .4الحا�شية الو�سطى على الألف ّية؛
 .5الحا�شية ال�صغرى على الألف ّية.
وهناك وجه م�شترك بين ال�شهيدين ،وهو نيل درجة ال�شهادة دفاع ًا عن مذهب �أهل
البيت  ،Rويقول تلميذه ابن العودي بهذا ال�ش�أن:
و ل ّما َع ِل َم الن�سبة بينه وبين ال�شهيد من الم�شاركة في نيل درجة ال�سعادة بخاتمة
ال�شهادة� ،أُلقي في قلبه الميل �إلى �إحياء �آثاره والتع ّلق ب�شرح م�ص ّنفاته و�إظهار تحقيقاته.
ولقد كانت نف�سه ك�أ ّنها ممزوجة بنف�سه ،وكثير ًا ما كان يبني على مباحثه ،ويرجع �إلى
عباراته وي�ص ّوب ما اعتمده من ترجيحاته .كان من �أُن�سه به ك�أ ّنه معا�صره ،ومن ّ
اطالعه
على �شريف �أنفا�سه ك�أ ّنه معا�شره (ق ّد�س اهلل روحهما الزك ّية و�أفا�ض عليهما المراحم
الر ّبان ّية).
و �أ ّما ت�أ ّثر ال�شهيد الثاني بالمح ّقق الكركي فهو وا�ضح لك ّل من راجع �آثارهما ،ولقد
بالغ بع�ضهم في ذلك ،فمث ًال يقول الع ّالمة ال�س ّيد ح�سن ال�صدر  Mعند ذكره للمح ّقق
الكركي:
و �أ ّما في العلم فهو المح ّقق الثاني ،وك ّل من ت� ّأخر عنه عيال عليه ،حتّى ال�شهيد في
الم�سالك؛ ف�إ ّنها في المعامالت م�أخوذة من جامع المقا�صد كما اليخفى على الممار�س
وكذلك المقا�صد العل ّية؛ ف�إنّ للمح ّقق �شرحين على الألف ّية كبير و�صغير. ...
و يقول ال�س ّيد �صاحب الرو�ضات عند ذكر م�ص ّنفات ال�شهيد الثاني ،ومنها �شروحه
على الألف ّية حيث قال:
بيت� ،إ ّال �أنّ �أكثره
و �أكبرها مو�سوم المقا�صد العل ّية فيما يقرب من ثمانية �آالف ٍ
بحرف ،كما اليخفى على المت�أ ّمل.
م�أخوذ من �شرح ال�شيخ علي المح ّقق حرف ًا
ٍ
و قال ال�شيخ ح�سين بن عبد ال�صمد والد ال�شيخ البهائي رحمهماهلل في �شرحه
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للألف ّية ،عند �شرحه لقول ال�شهيد« :م�شروطة بالقبلة اختياراً»:
كان ال�شيخ الزيني (يعني ال�شهيد) �أ ّو ًال قد نقل في �شرحه كالم �شيخنا العالئي (يعني
أتوهم �أنّ الكالم له .فقال:
المح ّقق الكركي) كما هو ،ف�أوردت عليه هذا الإ�شكال و�أنا � ّ
«هذا كالم ال�شارح المح ّقق» وا�ستح�سن ما �أوردته عليه ،فن�سبه �إلى �شيخنا العالئي،
و�ألحق الإ�شكال عليه في ن�سخ الأ�صل على الحا�شية.
وكما تق ّدم ف�إنّ في كالم ال�س ّيد ال�صدر وال�س ّيد �صاحب الرو�ضات �شي ٌء من المبالغة
من�صف راجع �آثارهما ،فهناك موارد كثيرة في �شرح الألف ّية لم
كما اليخفى على ك ّل
ٍ
ي�شرحها المح ّقق الكركي و�شرحها ال�شهيد الثاني ،وهناك عبارات كثيرة �شرحها الكركي
وجه فيها
مف�صل ،وهناك موارد كثيرة ّ
ب�شكل مخت�صر ،و�شرحها وب ّينها ال�شهيد ب�شكل ّ
ال�شهيد انتقاده للمح ّقق الكركي في �شرحه للألف ّية والتي زادت على الثالثين مورد ًا.
نقاط:
حال ،فنبحثُ عن ت�أ ّثره بالكركي وتبجيله وتعظيمه �ضمن ع ّدة ٍ
و على � ّأي ٍ
الأ ّول� :أنّ ال�شهيد الثاني ّ
وبجله في �إجازاته و�آثاره ،و�إليك بع�ض كالمه
عظم الكركي ّ
ب�ش�أن المح ّقق الكركي:
 .1يقول ال�شهيد في �إجازته الكبيرة لوالد ال�شيخ البهائي:
 -ال�شيخ الإمام المح ّقق المن ِّقح ،نادر ِة الزمان ،ويتيمة الأوان ،ال�شيخ نو ِر الدينعلي بن عبد العالي الكركي (ق ّد�س اهلل تعالى روحه).
ّ
علي بن عبد العالي
 -ال�شيخ الإمام َم ِلك العلماء والمح ّققين ال�شيخ نو ِر الدين ّالكركي المولد ،الغروي الخاتمة.
 .2ويقول في ر�سالته تقليد الم ّيت:
علي  ،Mوكان عند من
� ...أ ّنهم َ
عا�صروا جماع ًة من المجتهدين � َأجلُّهم ال�شيخ ّ
يعرف مراتب الفقهاء على غاي ٍة عظيم ٍة من الفقه ومرتب ٍة عالي ٍة في اال�ستدالل ،بحيث
كثير من الفقهاء ال�سابقين....
كان �أعلى من ٍ
الثاني� :أ ّلف ال�شهيد ر�سائل حول موا�ضيع �أ ّلف فيها قبله المح ّقق الكركي �أي�ض ًا،
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َ
ر�سائلَ ،
وع ّلق عليها وكتب المح ّقق �أي�ض ًا قبله حوا�شي عليها،
و�ش َر َح ال�شهيد ُكتب ًا َ
وفي هذه الآثار نظر ال�شهيد �إلى �آراء الكركي ونقلها و�أ ّيدها �أو انتقدها ور ّد عليها،
و�إليك فهر�س الآثار المت�شابهة لل�شهيد الثاني والكركي:
الرقم المحقّق الكركي الرقم ال�شهيد الثاني
 1و 2حا�شية القواعد و جامع المقا�صد 1فوائد القواعد
 3و �4شرحا الألف ّية2و3و4المقا�صد العل ّية و حا�شيتا الألف ّية
 5تعليق الإر�شاد5حا�شية الإر�شاد
6فوائد ال�شرائع6حا�شية ال�شرائع
 7حا�شية المخت�صر النافع  7حا�شية المخت�صر النافع
 8ر�سالة في �صالة الجمعة�8صالة الجمعة
 9الر�سالة النجم ّية9ما ال ي�سع المك ّلف جهله
 10ر�سالة في العدالة10العدالة
الحج
الحج 11منا�سك ّ
 11ر�سالة في ّ
 12ر�سالة في المنع عن تقليد الم ّيت12تقل ّيد الم ّيت
13ر�سالة طالق الغائب12طالق الغائب
14خروج المقيم عن حدود البلد14نتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأ�سفار
15ر�سالة في الن ّية15الن ّية
الثالث :لقد �أكثر ال�شهيد النقل عن م�ؤلفات الكركي و�ص ّرح بالنقل عنها في كثير من
الموا�ضع ولم ي�ص ّرح بالنقل في موا�ضع �أُخرى ،على ماكان عليه ديدن العلماء في
ذلك الزمان ولم تكن منق�صة تذكر.
و �إليك نماذج من اقتبا�س ال�شهيد عن الكركي وت�أ ّثره به من دون ت�صريح به:
جامع المقا�صد ،ج � ،10ص  ،7الو�ص ّية:
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عين �أو منفع ٍة بعد الموت .الو�ص ّية م�أخوذة من و�صى ي�صي
الأ ّول :الو�ص ّية :تمليك ٍ
يو�صي تو�صية .يقال :و�صى �إليه بكذا� ،إذا و�صل
وو�صى ّ
و�ص ّي ًة و�أو�صى يو�صىّ ،
و�س ّمي هذا الت�ص ّرف و�ص ّية لما فيه من و�صلة القربة الواقعة بعد الموت
بهُ ...
المنجزة في الحياة.
بالقربات ّ
و قد ع ّرفها الم�ص ّنف ب�أ ّنها تمليك عين �أو منفعة بعد الموت .فقوله« :تمليك عين �أو
َ
والوقف و�سائر الت�ص ّرفات المم ّلكة .وفي ذكر العين
يعم الهبة
منفعة» بمنزلة الجن�سّ ،
والمنفعة تنبي ٌه على متع ّلق الو�ص ّية .ويندرج فيها العين الموجودة بالفعل والموجودة بالق ّوة
كال�شجرة والثمرة المتجدِّ دتين .ويندرج في المنفعة :المو�ؤتة والمو�ؤدة والمطلقة.
المنجزة في
و قوله« :بعد الموت» كالف�صل يخرج به الهبة وغيرها من الت�ص ّرفات ّ
الحياة.
ونق�ض في عك�سه بالو�صية بالوالية؛ ف�إ ّنها لي�ست تمليك �أحد الأمرين وبالو�ص ّية
فك ،والتدبير؛ ف�إ ّنه و�ص ّية عند كثيرين ووقف الم�سجد؛ ف�إ ّنه ٌّ
بالعتق؛ ف�إ ّنه ٌّ
فك ،وبالو�ص ّية
بالم�ضاربة والم�ساقاة.
لح�ص ٍة من الربح والثمرة .قلنا :قد اليح�صل الربح والالثمرة،
ف�إن قيل� :إ ّنهما مم ّلكان ّ
فينتفي التمليك.
الرو�ضة البه ّية ،ج � ،5ص  ،11كتاب الو�صايا:
يو�صي .و�أ�صلها
و�صى ّ
الأ ّول :الو�ص ّية م�أخوذة من و�صى ي�صي� ،أو �أو�صى يو�صى� ،أو ّ
و�س ّمي هذا الت�ص ّرف و�ص ّي ًة لما فيه من و�صلة الت�ص ّرف في حال الحياة
الو�صلُ .
به بعد الوفاة� ،أو و�صلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأُخرى.
و �شرعاً :تمليك عين �أو منفع ٍة� ،أو ت�سليط على ت�ص ّرف بعد الوفاة .فالتمليك بمنزلة
فات المم ّلكة من البيع والوقف والهبة .وفي ذكر العين
الجن�س ي�شمل �سائ َر الت�ص ّر ِ
والمنفعة تنبي ٌه على متع ّلقي الو�ص ّية .ويندرج في العين :الموجو ُد منها بالفعل كال�شجرة،
والق ّوة كالثمرة المتج ّددة .وفي المنفعة :المو�ؤتة والمو�ؤدة والمطلقة .ويدخل في الت�سليط
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على الت�ص ّرف الو�صاية �إلى الغير ب�إنفاذ الو�ص ّية ،والوالية على َمن للمو�صي عليه والية،
المنجزة في الحياة...
ويخرج ببعد ّية ِ
الموت الهب ُة وغيرها من الت�ص ّرفات ّ
و ينتق�ض في عك�سه بالو�ص ّية بالعتق؛ ف�إ ّنه ّ
ملك ،والتدبير؛ ف�إ ّنه و�ص ّية عند الأكثر.
فك ٍ
والو�ص ّية ب�إبراء المديون وبوقف الم�سجد؛ ف�إ ّنه ّ
ملك �أي�ض ًا ،وبالو�ص ّية بالم�ضاربة
فك ٍ
والم�ساقاة؛ ف�إ ّنهما و�إن �أفادا َ
الح�ص َة من الربح والثمرة على تقدير
العامل
ملك
ِ
ّ
لي�ست كذلك ،وقد اليح�صل رب ٌح والثمر ٌة فينتفي التمليك.
ظهورهما� ،إ ّال �أنّ حقيقتهما ْ
الرابع :وهذا الأمر اليعني �أ ّنه يكتفي بالنقل عن الكركي فقط ،فقد ر ّد ال�شهيد على
الكركي في كثير من الموا�ضع وانتقد �آراءه انتقاد ًا دقيق ًا ود ّقق النظر في كلماته،
و�إليك نماذج منها:
�أ) قال ال�شهيد في ر�سالته� :صالة الجمعة:

 ...فهوالء المذكورون من علمائنا جملة من ا�ستند ال�شيخ علي � Mإلى نقلهم
الإجما َع على ا�شتراط �إذن الإمام في �شرع ّية �صالة الجمعة. ...
بمعز ٍل عن الداللة عن ذلك ،بل الداللة له
و �أنت �إذا اعتبرتَ كالمهم وجدتَه ِ
�أ�ص ًال....
ب) قال ال�شهيد �أي�ض ًا في ر�سالته� :صالة الجمعة:

 ...لكانت هذه الدعوى في غاية المتانة ونهاية اال�ستقامة ،والي�ض ّرها �أي�ض ًا ت�صريح
علي  Mباال�شتراط؛ لأ ّنه �إ ّنما ا�ستند في القول �إلى الإجماع الذي
الفا�ضل ال�شيخ ّ
فهمه ...وقد ظهر لك �أنّ الأمر على خالف هذه الدعوى....
ج) قال ال�شهيد �أي�ض ًا في ر�سالته� :صالة الجمعة:

علي
 ...ولو �ضممنا �إليه ما ا ّدعاه كثي ٌر من المت� ّأخرين ـ خ�صو�ص ًا المرحوم ال�شيخ ّ
علي  Mفي �شرح الألف ّية الإجما َع على �أنّ
لطال الخطب .ومن غريبها دعوى ال�شيخ ّ
نا�سي الغ�صب في الثوب والمكان التجب عليه الإعاد ُة خارج الوقت ،مع ظهور المخالف
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أتيت َ
لك على جميع ما ذكره من ذلك في م�ؤلفاته ور�سائله لطال وفي
في ذلك ...ولو � ُ
هذا القدر كفاية.
د) نقل ال�شهيد في ر�سالته طالق الغائب كالم ًا للمحقّق الكركي و�أورد عليه
إيرادات كثيرة ،حيث قال:
�
ٍ

علي  Mنقل في بع�ض فوائده عن الإمام فخر
 ...وم ّما اتّفق الكالم فيه �أنّ ال�شيخ ّ
علي  Mما هذا
الدين  Mيجوز طالق الغائب بعد الم ّدة المعتبرة ...فقال ال�شيخ ّ
لفظه:
�أقول :في هذا البحث نظر من وجوهٍ:
�أ -نقله عن الع ّالمة فخر الدين غير وا�ضح. ...
ب -ن�سبة ذلك �إلى فخر الدين ُت�شعر بكونه �أفتى به ...والحال �أ ّنه لم يذكر ذلك على
وجه الفتوى ،و�إ ّنما هو ب�صدد تَعداد الأقوال في الم�س�ألة. ...
ج -ن�سبته �إليه تعليل هذا الحكم ...ب�أنّ فيه جمع ًا بين الأخبار غير �سديد. ...
د -قوله« :ل ّأن الأخبار بع�ضها ّ
دل على جواز التطليق على ك ّل حالٍ  .» ..فيه �أنّ
مبني على �أنّ طريق الجمع بين الأخبار تنزيلها على مراتب العادات ...وقد
ذلك ٌّ
تق ّدم ما فيه )...قوله�« ...إ ّنه �إذا دار الحال في الن�صو�ص بين �أمرين� ،إلخ» فيه:
مقت�صر �إلى هذين التقديرين. ...
�أنّ الجمع بين الن�صو�ص غير
ٍ
ّثم قال ال�شهيد:
علي  ... Mا ّدعى �أنّ عبارات الأ�صحاب م�شعرة بما
واعلم �أنّ المح ّقق ال�شيخ ّ
ا ّدعاه ...و�أنت خبي ٌر بعدم �إ�شعار هذه العبارات بما ا ّدعاه....
إجماع ا ّدعاه الكركي :M
ه -قال في رو�ض الجنان في ر ّد � ٍ
علي  Mفي �شرح الألف ّية نقل الإجماع على جواز
 ...وقد اتّفق للمح ّقق ال�شيخ ّ
ال�صالة في ميتة ال�سمك ...وينبغي التث ّبت في تحقيق هذا النقل ...والذي �أوقع في هذا
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توهم ذلك ،لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ
الوهم �أنّ عبارة الذكرى ّ
المعتبر يك�شف المراد ،وت ََحقَّقَ �أنّ الكالم في وبر الخ ّز ال في جلده وال في جلد ميتة
ال�سمك ...فلو بذل الجهد في تحقيق الحقّ  ،ظهر له جل ّية فيما ذكرناه....
و -قال ال�شهيد في فوائد القواعد ر ّد ًا على المح ّقق الكركي في �شرح القواعد �أعني
جامع المقا�صد:
 و �أ ّما قول ال�شارح  ... :Mفلي�س بج ّي ٍد....علي �« :Mإنّ ما ذكره الع ّالمة قطب الدين ينا�سب
 و اعلم �أنّ المح ّقق ال�شيخ ّمذهب العا ّمة القائلين باخت�صا�ص ك ّل �صالة بوقت الت�شاركها فيه الأُخرى».
و فيه نظر؛ لأنّ العا ّمة و�إن قالوا باالخت�صا�ص لكن �أوجبوا على ُمدرك خم�س ركعات
حينئذ ،و�ص ّرحوا في كتبهم
من �آخر الوقت فعل الظهرين والع�شاءين وق�ضا�ؤما لو فاتتا
ٍ
في هذه الم�س�ألة بوجوب ق�ضائها في هذه الفرو�ض....
وجه فيها الم�ص ّنف انتقاده للمح ّقق الكركي في �شرحه
ز -وهناك موارد كثيرة ّ
للألف ّية ،والتي زادت على الثالثين مورد ًا ،منها:
«وحجة خير من بيت مملوء ذهباً»:
ما قاله عند �شرح قول الماتن:
ّ
واعلم �أ ّنه اليحتاج �إلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمع ًا من ال�صدقات
الواجبة ،كما ق ّيده به ال�شارح المح ّقق؛ بنا ًء على �أنّ المندوب المز ّية في تف�ضيل بع�ض
تتم به المزية.
الواجبات عليه ،لأنّ الواجب القليل �إذا ف�ضل على المندوب الكثير ّ
و ما قاله عند �شرح قول الماتن« :فلو ا�ست�أنف ما ًء لأحد الم�سحين بطل»:
وال�شارح المح ّقق  Mجعل �ضمير «بطل» عائد ًا �إلى الو�ضوء ال �إلى الم�سح ،م�ستد ًّال
بعدم ذكر الم�سح �سابق ًا .وهو غريب ،ف�إ ّنه مذكور عن ُقرب و ُبعد ،بخالف الو�ضوء ف�إ ّنه
لي�س مذكور ًا في الرمز.
وما قاله عند �شرح قول الماتن�« :إيقاعها في مكان �أو ثوب نج�سين �أو مغ�صوبين»:
واعلم �أنّ ال�شارح المح ّقق ا ّدعى الإجماع هنا على عدم �إعادة نا�سي الغ�صب بعد
217

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

خا�صة �أو عدم الإعادة مطلق ًا.
خروج الوقت ،و�أنّ الخالف �إ ّنما وقع في �إعادته في الوقت ّ
وهذه الدعوة غريبة من مثل هذا المح ّقق ،ف�إنّ الخالف في ذلك م�شهور حتى �أنّ الع ّالمة
في �أكثر كتبه اختار اعادة النا�سي مطلق ًا.
حال ف�إنّ ال�شهيدين و المح ّقق الكركي (تغ ّمدهم اهلل بغفرانه و�أ�سكنهم
وعلى � ّأي ٍ
فرادي�س جنانه) من فطاحل الفقه ،ومن ا ّلذين في مقام ال ين�سى الدهر ذكرهم،
و�أياديهم الم�شكورة على الأُ ّمة ال تخفى ،و ال تزال �آثارهم الق ّيمة ّ
محط ًا ال�ستفادة الخلف
و مالذ ًا للعلماء والفقهاء.
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األخوة اإلسالمية
ال�شيخ ح�سين حبلي ال�صيداوي

(*)

ا�س�أل اهلل العظيم �أن يكون هذا الم�ؤتمر خطوة حقيقية نحو الوحدة الحقيقية و
الخروج عن عادة الم�ؤتمرات التي تنف�ض من دون �أن تترك �أثرا يذكر على �صعيد
توثيق �أخوة الإ�سالم� ،أو على �صعيد الوحدة .فالوحدة الإ�سالمية بين المذاهب
اال�سالمية� ،أعذروني �إن قلت لكم انها لي�ست بخير ،وحتى هذه الم�ؤتمرات �سيكون
مفعولها عند كثير من العوام ،بالإ�ضافة الى الخوا�ص ،بالن�سبة لمن ي�شارك فيها هو
اللوم والعتاب .في حين لو كان الم�ؤتمر مع غير الم�سلمين ،بعنوان �إن�ساني �أو حوار
�أديان ،لكان مقبوال عند النا�س �أكثر!! فاهلل الم�ستعان .و حتى الآن  -و للأ�سف -
فالوحدة الأ�سالمية ما هي �إال �شعارات ،وال يعرف البع�ض ما المق�صود بالوحدة؛ ف�إن
كانت �إلغاء المذاهب ،فهذا لن يكون � ًأبدا ،و�إن كانت تغ ّلب مذهب على �آخر� ،أو ذوبانه
فيه ،فهذا � ً
أي�ضا م�ستحيل.
ودعونا نقترح عنوانا جديدا بدل الوحدة اال�سالمية ،وهو الأخوة اال�سالمية التي
و�صفنا اهلل بها في قوله } �إِنَّ َما ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن �إِخْ َوةٌ{ .وكما �أن الأخوة في الن�سب حين يختلفون
في فكر �أو ميل وانتماء ال ي�شطب الأخ �أخاه من �أ�سرته ،فما لنا يطرد الم�سلم �أخاه من
الإ�سالم عند االختالف ،نا�سيا �أو متنا�سيا �أن �أخوة اال�سالم �أعظم و�أقد�س من �أخوة
الن�سب ،و �أن الطرد من الأ�سرة �أهون بكثير من الطرد من اال�سالم ،المتمثل ب�آفة
الع�صر ،وهي التبديع والتف�سيق ثم التكفير الع�شوائي والهوائي ،ثم القتل واال�ستهانة
بالدم.
(*) من علماء الأزهر ال�شريف
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تمهيد حول المذاهب االسالمية:

الم�سلمون لي�سوا مذهبين� ،سن ًيا و �شيع ًيا فقط ،بل ال�سنة مذاهب �أربعة معتمدة،
وال�شيعة مذاهب ،وداخل المذاهب اجتهادات وتفريعات كثيرة ،منها ال�شاذ ومنها
المعتبر ومنها ما له مقلدون ومنها ما انقر�ض مع مقلديه .فكيف ن�ش�أت هذه المذاهب؟
كان النا�س في زمن النبي  ،Pيلج�أون في معرفة �أمور دينهم �إليه  ،Pو�إلى َمن عينهم
 ،Pك�أمراء �أو ُر ُ�سل �إلى البالد الأخرى .وبقي الحال على ذلك� ،إلى �أن ُق ِب�ض .P
و�أما بعده ،فكان النا�س ي�س�ألون الخلفاء خا�صة ،وال�صحابة عامة ل َّما تف َّرقوا في
�سائر البلدان ،لأنهم كانوا �أقرب النا�س �إلى ر�سول اهلل  ،Pو�أعرفهم ب�أحكام دينه.
ولما جاء ع�صر التابعين وتابعي التابعين انق�سم العلماء �إلى ق�سمين� :أهل الحديث،
و�أهل الفتوى .وكثر المفتون في المدينة ومكة وال�شام وم�صر والكوفة وبغداد وغيرها
من بالد الإ�سالم ،فكان العامة ي�س�ألون َمن يظهر لهم علمه ومعرفته ،دون �أن يتمذهبوا
بقول واحد بعينه.
�إال �أن المهاترات التي وقعت بين �أهل الحديث و�أهل الفتوى وبالأخ�ص �أهل الر�أي
منهم من جهة ،م�ضاف ًا �إلى تقريب الخلفاء لبع�ض العلماء دون البع�ض الآخر من جهة
التع�صب عند النا�س لبع�ض الفقهاء ،والحر�ص على االلتزام ب�آرائه
�أخرىَ ،و َّلد روح
ّ
الفقهية وطرح �آراء غيره.
ولما ظهر �أبو حنيفة كفقيه له �آرا�ؤه الفقهية ،ا�ستطاع �أن ي�ستقطب له تالميذ �صار
لهم الدور الكبير بعد ذلك في ن�شر تلك الآراء ،وال �سيما القا�ضي �أبو يو�سف الذي نال
الحظوة عند الخلفاء العبا�سيين ،فتولى من�صب الق�ضاء لثالثة من الخلفاء :المهدي
والهادي والر�شيد ،فن�شر مذهب �أبي حنيفة بوا�سطة الق�ضاة الذين كان يع ّينهم هو
و�أ�صحابه.
ولما بزغ نجم مالك بن �أن�س �أراد �أبو جعفر المن�صور �أن يحمل النا�س على العمل
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بما في الموط�أ ،و�أمر من ينادي في النا�س�( :أال ال ُيفتينَّ �أحد ومالك بالمدينة) .وحظي
مالك بمكانة عظيمة عنده وعند َمن جاء بعده من �أبنائه الخلفاء ،كالمهدي والهادي
والر�شيد ،ف�س ّبب ذلك ظهور �أتباع له ير ّوجون مذهبه ،ويظهرون التع�صب له.
ثم ت�أ َّلق ال�شافعي وبرز على علماء ع�صره ،و�ساعده على ذلك تتلمذه على مالك
في المدينة ،ونزوله �ضيف ًا لما ذهب �إلى م�صر عند محمد بن عبد اهلل بن الحكم
الذي كانت له في م�صر مكانة ومنزلة علمية ،وكان مق َّدم ًا عند �أهل م�صر ،فقام هذا
الأخير بن�شر علم ال�شافعي وبث كتبه ،م�ضاف ًا �إلى ما لقيه ال�شافعي في بادئ الأمر من
المالكية في م�صر من الإقبال والحفاوة ،ب�سبب كثرة ثنائه على الإمام مالك ،وت�سميته
بـ(الأ�ستاذ).
ولما وقع الإمام �أحمد بن حنبل في محنة خلق القر�آنُ ،
وحب�س ،مع ما �أظهر
و�ضرب ُ
من ال�صبر والتجلد ،جعل له المكانة عند النا�س ،وال�سيما بعد �أن �أدناه المتوكل العبا�سي
و�أكرمه َّ
وعظمه ،وعني به عناية فائقة.
فمذاهب �أهل ال�سنة المعروفة ،مذهب �سفيان بن عيينة بمكة ،ومذهب مالك بن
�أن�س بالمدينة ،ومذهب �أبي حنيفة و�سفيان الثوري بالكوفة ،ومذهب الأوزاعي بال�شام،
ومذهب ال�شافعي والليث بن �سعد بم�صر ،ومذهب �إ�سحاق بن راهويه بني�سابور ،ومذهب
�أحمد بن حنبل و�أبي ثور ببغداد ...وغيرها.
�إال �أن �أكثر تلك المذاهب انقر�ض بين النا�س ،وظ ّلت �آراء �أ�صحابها مد َّونة في بطون
الكتب عند �أهل ال�سنة ،وبقيت منها تلك المذاهب :الأربعة المعروفة ،وهي مذهب �أبي
حنيفة النعمان ،ومذهب مالك بن �أن�س ،ومذهب محمد بن �إدري�س ال�شافعي ،ومذهب
�أحمد بن حنبل.
وهذه المذاهب �صارت هي المذاهب التي عليها �أهل ال�سنة في كافة الأم�صار منذ
�أن ُح�صر التقليد فيها بقرار من الم�ستن�صر العبا�سي ب�إي�صاد �أبواب االجتهاد ووقفها
على المذاهب الأربعة ,فتع�صب له الم�شايخ و العوام وك�أنه ال�سنة النبوية المفقودة و قد
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عثر عليها توا ,ومنذ ذلك الحين اي عام 631ه �إلى ع�صرنا الحا�ضر �صار الخروج على
المذاهب الأربعة يعتبر بدعة م�ستنكرة؟
من هنا عد تمرد ابن تيمية على هذا القرار من �أهم ما �أخذ عليه� ،إذ خالف المذاهب
الأربعة في كثير من الم�سائل ،وقد ح�صرها ابن العماد الحنبلي بخم�س ع�شرة م�س�ألة
منها:
 -ارتفاع الحدث بالماء المعت�صر كماء الورد ونحوه -المائع القليل ال ينج�س بوقوع النجا�سة فيه كالكثير -جواز التيمم خ�شية فوات الوقت مع توفر الماء -تارك ال�صالة عمدا ال يجب عليه الق�ضاء و الي�شرع -جواز الق�صر في م�سمى ال�سفر مهما كان ق�صيرا -من �أكل في رم�ضان نهارا معتقدا �أنه ليل ال ق�ضاء عليه -جواز طواف الحائ�ض في الحرم وال �شيء عليها -الحلف بالطالق ال يقع و عليه كفارة يمين -الطالق المحرم ال يقع -الطالق ثال ًثا يقع واحدوقد رماه حتى �أقرب �أن�صاره بال�شذوذ وعدوا ذلك �شذوذا �إال �أنه اجتهاد خاطئ له
به �أجر واحد ومن �أولئك :الذهبي و ال�صفدي و ابن كثير.
و قد �سبقه الى هذا الم�ضمار اعالم كبار ك�أبي �شامة المقد�سي الدم�شقي و قبله العز
بن عبد ال�سالم و من قوله في ذلك (من العجب ان الفقهاء المقلدين يقف �أحدهم على
�ضعف ما اخذ به امامه و مع ذلك يقلده فيه و يترك من �شهد الكتاب و ال�سنة و الأقي�سة
ال�صحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد امامه .يقول ابن تيمية :انه ل�سبيل خبيث �أن
يترك القول و العمل بموجب �أحاديث ر�سول اهلل ظنا �أن القول بموجبها م�ستلزم للطعن
في من خالفه
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قال ابن حزم في كتابه (الإحكام في �أ�صول الأحكام):

وليعلم َمن قر�أ كتابنا �أن هذه البدعة العظيمة ـ نعني التقليد ـ �إنما حدثت في النا�س
وابتُدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة ،وبعد �أزيد من مائة عام وثالثين عام ًا
بعد وفاة ر�سول اهلل Pو�أنه لم يكن قط في الإ�سالم قبل الوقت الذي ذكرنا م�سلم
واحد ف�صاعد ًا على هذه البدعة ،وال وجد فيهم رجل يقلد عالم ًا بعينه ،فيتبع �أقواله في
الفتوى ،في�أخذ بها وال يخالف �شيئ ًا منها.
ثم ابتد�أت هذه البدعة من حين ذكرنا في الع�صر الرابع في القرن المذموم ،ثم لم
تزل تزيد حتى ع َّمت بعد المائتين من الهجرة عموم ًا طبق الأر�ض� ،إال من ع�صم اهلل
عز وجل وتم�سك بالأمر الأول الذي كان عليه ال�صحابة والتابعون وتابعو التابعين بال
خالف من �أحد منهم.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن يث ِّبتنا عليه ،و�أن ال يعدل بنا عنه ،و�أن يتوب على من تو َّرط في
هذه الكبيرة من �إخواننا الم�سلمين ،و�أن يفيء بهم �إلى منهاج �سلفهم ال�صالح.
في حين كان يحكم هذا الفريق على �أتباع المذاهب الأخرى بال�ضالل والبدعة
لتع�صبهم المذهبي ,تجد لهذا التع�صب �أزيزا في دمائهم ال يهد�أ!!
ثم ن�ش�أت عند هذا الفريق الدعوة �إلى الال مذهبية وتر�سخت كعقيدة جديدة تولى
�أ�صحابها �شرحها في كتب عديدة,؟منها كتاب بعنوان (المذهبية �أخطر بدعة)غافلين
�أنهم قد �أ�س�سوا بدعوتهم هذه مذهبا جديدا,بل فتحوا الطريق لمذاهب ال تنتهي حين
منحوا حق االجتهاد في الدين حتى لمن ال يح�سن �أن يتو�ض�أ ,فطالما �أنه قر�أ �آية �أو حديث
َّا�س
فله �أن ي�ستنبط ما ي�ؤدي �إليه (اجتهاده) .قكم جميل ان نعي قوله تعالى�} :أَتَ�أْ ُم ُرو َن الن َ
بِا ْل ِب ِّر َوتَ َن�س ْو َن �أَن ُف َ�س ُك ْم{.
وقد ا�ستفاد ابن تيمية و(�أتباعه)من عالقتهم بالحكام فكان البن تيمية عالقة
مميزة مع �أمير دم�شق :فعندما تكلم بال�صفات و بالغ في التج�سيم بعبارة لم يجر�ؤ عليها
�أحد قبله و قام عليه علماء دم�شق و نادوا ببطالن كالمه و �شكوه �إلى القا�ضي ف�أبى �أن
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يح�ضر �إلى الق�ضاء ,وتدخل الأمير فانت�صر البن تيمية,و�أر�سل في طلب العلماء الذين
ا�شتكوه فاختفى منهم جماعة و قب�ض على االخرين ف�ضربهم,وكان ابن تيمية �إذا �أ�شار
�إلى ال�سلطان بعزل قا�ض �أو خطيب �أو �شيخ نفذ طلبه فورا(((.
فهل نجح ابن تيمية في قهر الع�صبية للمذهب الواحد؟وهل جعل من �أتباعه جبال
مت�ساميا فوق الع�صبية بغيته الحق و ال�صواب الموافق للكتاب و ال�سنة؟
ال ف�أتباعه كانوا يرددون في حياته (نحن ال نتبع �إال �أقوال االمام �أحمد و �شيخنا تقي
الدين ابن تيمية((()
فالنتيجة اذن ان ا�ضيف الى محاور التع�صب محورا جديدا تمثل في �شخ�ص ابن
تيمية وفتواه!
هكذا تبين ان تثبيت المذاهب االربعة واق�صاء غيرها كان بامر ال�سلطان وكذا ادراج
ابن تيمية واتباعه كمذهب جديد كان بامره.
من أسباب التعصب المذهبي:

الجهل باالخر :وهذا يعتبر من اهم اال�سباب في ع�صرنا فانا اتكلم عن نف�سي
كنت اذا �سمعت بال�شيعه اظن انهم ف�صيلة مختلفة عن الب�شر وبنف�س الوقت هناك
من ال�شيعة من يعتقد ذلك باهل ال�سنة ومما قد يزيد هذه ال�صورة الم�شوهه ا�صطياد
اخطاء �شخ�ص من المذهب المخالف وتعميمه على اتباع المذهب كله
الجهل العام :كلما زاد الجهل زادت الع�صبية وقد ر�أيت اكثر النا�س تع�صبا اكثرهم
جهال فكثير من المتع�صبين للمذهب ال يعلمون �سبب ت�سمية المذهب او من ا�س�سه
عو�ضا عن فروع المذهب وا�صوله.
مخطط االعداء :فان اعداء اال�سالم عمدوا الى تغذية النعرات بين الم�سلمين
((( راجع البداية و النهاية ج�14ص()30لفقيه المعذب عبد الرحمن ال�شرقاوي �ص)142
((( الفقيه المعذب عبد الزحمن ال�شرقاوي �ص86
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لي�ستفيدوا ب�ضربهم ببع�ض كما فعل اال�ستعمار البريطاني با�ستخدام الوهابيين ل�ضرب
الدولة العثمانية التي كانت ترعى التدين ال�صوفي بحجة ان ال�صوفيين مبتدعون وم�شركون.
ونالحظ هذا جليا في زماننا �إذ تزداد النعرة المذهبية بح�سب الو�ضع ال�سيا�سي ،فنجد
الف�ضائيات (والفتاوي على الهوى) والكتب المجانية التي يختم عليها بكلمة طبع منه...
ن�سخه لوجه اهلل وما ارى الكثير منها اال لوجه اعداء اهلل ,وقد و�صل هذا البالء لبع�ض
ا�صحاب المنا�صب الدينية و�صارت الع�صبية تعمي وت�سم وتجيز ان نن�سب للمذاهب االخرى
ما لي�س فيها ومثل على ذلك كتاب كان يدر�س في احد المعاهد ال�شرعية ال�سنية حول الفرق
اال�سالمية فعند ذكر االمامية يتهمها بامور يندى لها الجبين ويخلط بين ال�شيعة والفر�س
والمجو�س وطوائف اخرى من�شقة عن ال�شيعة ولي�ست امامية ،وينكر ما �صح عند اهل
ال�سنة فيذكر حديث غدير خم ويقول حرفيا لم يثبت عند م�ؤرخي اهل ال�سنة او محدثيهم
مع العلم ان الحديث ورد في البخاري وهو ا�صح كتب الحديث عند ال�سنة!
وبالمقابل وجدت في كتاب معتمد في احدى حوزات ال�شيعة ي�أتى بكالم �شاذ لفرقة
من غالة الحنابلة فيه تج�سيم هلل ي�صف اهلل كانه ب�شر يتحرك وينزل وله �صورة وبعدها
يعقب (بان هذا راي اهل ال�سنة).
وم�شكلة الم�شاكل هي ق�ضية الفرقة الناجية حيث يعم هذا الطاعون االمة لي�س
بين المذاهب فقط ،بل داخل المذهب الواحد حيث تعتقد كل جماعة انها الناجية وان
الباقين من االمة في النار ولذلك ال بد من تف�صيل حديث الفرقة الناجية.
قال الإمام ال�سيوطي عن زيادة «كلهم في النار �إ ّال م ّلة واحدة ما �أنا عليه و�أ�صحابي
�أنه �ضعيف»((( .وكذا قال الإمام المناوي في كتاب في�ض القدير �أنه �ضعيف ,وكذا الإمام
الحافظ الذهبي و�أف�ضل هذه الروايات والتي تطمئن �إليها النف�س وتتنا�سب مع باقي
الن�صو�ص ال�شرعية وروح الدين – والتي هي �أ�صح ما ورد في المو�ضوع من حيث ال�سند
((( الجامع ال�صغير المجلد الخام�س رقم .7532
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أحببت هنا �أن �أذكره بالتف�صيل مع �سنده ليكون حج ًة لمن �أراد �أن يطيع اهلل
�أي�ض ًا فقد � ُ
ور�سوله بالإعت�صام بحبل اهلل وعدم تف�سيق وتكفير الفرق المخالفة له .وحجة على من
ناج } ُق ْل �أَتَّ َخ ْذت ُْم عِ ن َد اهلل َع ْهدًا َف َلن يُ ْخل َِف اهلل َع ْه َد ُه �أَ ْم تَ ُقولُو َن َع َلى اهلل
اتبع هواه وجعل نف�سه ٍ
َما َال تَ ْع َل ُمو َن{.
وهذا ن�ص الحديث الذي ورد في �سنن �أبي داود((( :حدثنا عمرو بن عثمان �أخبرنا �أبي
الجزري عن �سالم
خرا�ش عن القا�سم بن غزوان عن �إ�سحاق بن را�شد
�شهاب بنُ
ّ
�أخبرنا ُ
ٍ
أ�سدي عن �أبيه واب�صة عن ابن م�سعود قال �سمعت النبي
قال ح ّدثني عمرو بن واب�صة ال ّ
 Pيقول فذكر بع�ض حديث �أبي بكرة (الذي مر ذكره) وهو ال�شطر الأول �إلى قوله
ب�ضع و�سبعين �شعبة» .قال« :قتالها كلهم في النار» .قال �سفينة قلت
وتفترق �أمتي �إلى ٍ
متى ذاك يا ابن م�سعود؟ قال :تلك �أيام الهرج حيث ال ي�أمن الرجل جلي�سه .قلتُ  :فما
تكف ل�سانك َ
ت�أمرني �إنْ �أدركني ذلك الزمانُ ؟ قالّ :
ويدك وتكونُ حل�س ًا من �أحال�س بيتك
فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى �أتيت دم�شق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته
«فحلف باهلل الذي ال �إله �إال هو ل�سمعته من ر�سول اهلل  Pكما حدثنيه ابن م�سعود».
�أ.هـ((( � -أي قتالها كلهم في النار  -يعني �أن الأمة �ستفترق وهذا االفتراق واقع ال محالة
فقد ي�صل بين هذه الفرق من العداوة والتنازع �إلى التقاتل فعند ذلك «قتالها كلهم في
النار» ،وهذا يتوافق مع الحديث ال�صحيح �أي�ض ًا «�إذا التقى الم�سلمان ب�سيفهما فالقاتل
والمقتول في النار »...ويتفق �أننا خير �أمة ،فكيف نكون في النار لمجرد �أن نفترق؟؟
�أين نظرة الر�سول لأمته حين يقول �أمتي �أمتي ,هل كون �أمة محمد (كلها في النار �إال
فرقة)ال ي�سو�ؤه Pوهو الذي وعده اهلل} َولَ َ�س ْو َف يُ ْعطِ َ
يك َر ُّب َك َفتَ ْر َ�ضى{ هل �سيحرق اهلل
�أمة في قلبها حب اهلل ور�سوله؟؟فقط لأنها افترقت؟؟ �ألم يفترق ال�صحابة؟؟ هل هم في
النار؟؟هل هذا ظنكم باهلل؟؟؟
((( كتاب الفتن والمالحم باب النهي عن ال�سعي في الفتنة رقم 4253
((( �سنن �أبي داود رقم 4253
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وقد وقفت على كالم رائع في هذا المو�ضوع وهذا ن�صه:فهذه الأحاديث وما فى
معناها فى و�صف �آخر الزمان و�أهله قد دلت على �أنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين.
و�أحاديث الغرباء قد دلت على �أو�صافهم ب�أنهم الفرقة الناجية فى ذلك الزمان ولي�سوا
بفرقة م�شار �إليها كالأ�شعريين والمعتزلة ،بل هم النزاع من القبائل كما فى الحديث،
وهم متبعوا الر�سول اتباعا قوليا وفعليا من �أى فرقة كانت .هذا وقد ذكر فى الفرقة
الناجية �أنهم �صالحو كل فرقة وذكر انهم �أهل البيت النبوى عليهم ال�سالم ومن اتبعهم،
�إال �أن ذلك مبنى على �أن الق�ضية دائمة ثم هو ال يدفع اال�شكال .نعم وهذا كله توفيق بين
الأحاديث مبنى على �صحة قوله كلها هالكة اال فرقة وال �شك �أنه قد ثبت فى كتب ال�سنة
كما �سمعته ولكنه قد نقل ال�سيد العالمة محمد ابن �إبراهيم الوزير  Mفى بع�ض
ر�سائله عن �أبى محمد بن حزم الأندل�سى  Mما لفظه .قال �أبو حزم �أن الزيادة يعنى
قوله كلها هالكة �إال فرقة مو�ضوعة و�إنما الحديث المعروف �إنما تفترق �إلى نيف و�سبعين
فرقة وال زيادة على هذا فى نقل الثقات.
فالحديث الم�شهور كان عند المحدثين معال وما زاده غير �صحيح و�إن كان الراوى
ثقة غير �أن مخالفة الثقات فيما �شاركوه فى الحديث يقوى الظن على �أنه وهم في ما زاده
�أو �أدرج فى الحديث كالم بع�ض الرواة وح�سبه من كالم ر�سول اهلل فيعلون الحديث بهذا
و�إن لم يكن مقدوحا فيه ،على �أن �أ�صل الحديث الذى حكموا ب�صحته لي�س مما اتفقوا
على �صحته وقد ترك �إخراجه البخارى وم�سلم مع �شهرته لعدم اجتماع �شرائطهما فيه.
انتهى كالمه حرره ال�سيد العالمة الأمير  Mفى �سنة  1133الهجرية.
وفى الفتح الربانى فى فتاوى ال�شوكانى بعد ذكر حديث �أبى هريرة المتقدم والكالم
عليه جرحا وتعديال ما ن�صه فتقرر بهذا �أن رجال حديث ابى هريرة رجال ال�صحيح
فيكون �أ�صل الحديث �أعنى افتراق الأمة �إلى تلك الفرق �صحيحا ثابتا
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و�أما الزيادة التى فى الحديث الأول ف�ضعيفه فال تقوم بها حجة فى حكم �شرعي ولو
على بع�ض المكلفين فكيف فى مثل هذا الأمر العظيم الذى هو حكم بالهالك على هذه
الأمة المرحومة �شرفها واخت�صها بخ�صائ�ص لم ي�شاركها فيها �أمة من الأمم ال�سابقة
وزادها �شرفا وتعظيما وتجليال ب�أن جعلها �شهداء على النا�س و�أى خير فى �أمة تفترق �إلى
ثالث و�سبعين فرقة وتهلك جميعا فال ينجو منها �إال فرقة واحدة
ولقد �أح�سن بع�ض الحفاظ حين يقول واما زيادة كلها هالكة �إال واحدة فزيادة غير
�صحيحة القاعدة و�أظنها من د�سي�س المالحدة وكذلك �أنكر ثبوتها الحافظ �أبو حزم
ولقد جاد ظن من ظن �أنها من د�سي�س المالحدة والزنادقة فان فيها من التنفير
عن الإ�سالم والتخويف من الدخول فيه ماال يقادر قدره فتح�صل لوا�ضعها ما يطلبه
من الطعن على هذه الأمة المرحومة والتنفير عنها كما هو �ش�أن كثير من الوا�ضعين
للمطاعن المنافية لل�شريعة ال�سمحة ال�سهلة كما قال ال�صادق الم�صدوق بعثت بالحنفية
ال�سمحة ال�سهلة وقال اهلل عز وجل وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال ب�شروا وال
تنفروا ي�سروا وال تع�سروا.
وها �أنا �أ�ضرب لك مثال وهو �أنك لو ر�أيت جماعة من النا�س قد اجتمعوا فى مكان
من الأر�ض عددهم اثنان و�سبعون رجال وقال لك قائل ادخل مع ه�ؤالء فان واحدا منهم
�سيملك ما طلعت عليه ال�شم�س و�سي�ضرب �أعناق الباقين �أجمعين وربما تفوز �أنت من
بينهم بال�سالمة فتعطى تلك المملكة فهل تر�ضى �أن تكون واحدا منهم داخال بينهم
والحال هكذا وال يدرى من هذا الواحد منهم يدعى لنف�سه �أنه الفائز بال�سالمة الظافر
(((
بالغنيمة بمجرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان
امثلة من التع�صب االعمى البغي�ض بين المذاهب قديما والتي وردت في الكتب قديما
وقد �سرت حتى بين العلماء وطلبة العلم وا�ست�ساغها الحكام!!
((( يقظة �أولي االعتبار مما ورد في ذكر النار و�أ�صحاب النار�,صديق بن ح�سن بن علي القنوجي,طباعة :مكتبة عاطف  -دار
الأن�صار – القاهرةالطبعة الأولى 1987 - 1398 ،تحقيق :د� .أحمد حجازي ال�سقا(�ص)206
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يقول ال�سبكي :حكي ان الظاهر بيبر�س ر�أى ال�شافعي في النوم لما �ضم الى مذهبه
بقية المذاهب فقال له ال�شافعي :اتهين مذهبي؟ البالد لي او لك؟ انا قد عزلتك وعزلت
ذريتك ليوم الدين
قال :فلم يمكث اال ي�سيرا ومات ولم يمكث ولده ال�سعيد اال ي�سيرا وزالت دولته،
وذريته الى االن فقراء !
وهكذا تنطلي ا�ضغاث احالم الب�سطاء على ال�سبكي العالمة فيقول بعك�س ما ترى
عيناه فهو يعلم ان بيبر�س بقي في ال�سلطنة ثالثة ع�شرة �سنة بعد قراره ب�ضم الق�ضاة
وانه من اح�سن ال�سالطين �سيرة فعطل الخمرة والح�شي�شه في كل البالد ولم يفعل ذلك
احد غيره وهزم المغول وال�صليبيين وحقق ما عجز عنه �صالح الدين حتى توفي �سنة
 676هـ .ولكن �شيئا من ذلك لم يكن �شافعا له فال�سبكي يقول :حكي انه راى في النوم
بعد موته فقيل له ما فعل اهلل بك؟ قال عذبني عذابا �شديدا بجعل الق�ضاة االربعة (((.
ولم يكن ذلك �ش�أن ال�شافعية وحدهم فمما تناقله الحنابل من اخبارهم نرتقي الى مثل
ذلك حتى رواه الذهبي واثبته العماد الحنبلي في (�شذرات الذهب) فقال في احداث
�سنة  725هـ كان غرق بغداد المغول و�ساوى الماء اال�سواق وغرق امم ال تح�صى ودام
خم�س ليال .قال الذهبي ومن االيات ان مقبرة االمام احمد غرقت �سوى البيت الذي
�ضريحه فيه فان الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف باذن اهلل وبقيت البواري عليها
غبار حول القبر((( .ذكر ذلك عن قبر احمد ولم يخبر بم�صير قبر ابي حنيفه او ال�شيخ
عبد القادر الجيالني وكالهما في بغداد ولعله ر�أى ان ذلك من م�س�ؤولية االحناف
وال�صوفية!
وثم احداث كبيرة كان �سببها التع�صب المذهبي فحج الملك اال�شرف االيوبي
على العز بن عبد ال�سالم �شيخ ال�شافعية كان جراء خالف بينه وبين الحنابلة الذين
((( (طبقـ ــات ال�شافعية الكبرى ج � 8ص ) 321 – 320
((( (�شذرات الذهب) ج � 6ص 66
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ا�ستمالوا الملك اال�شرف واقنعوه ان قولهم قول ال�سلف وان العز بن عبد ال�سالم زائغ
عن ال�صراط(((.
وفي ق�ضية احمد ابن ا�سماعيل التبريزي ال�شافعي الذي ق�ضى عليه القا�ضي الحنفي
بالجلد ثمانين �ضربة ثم بنفيه واخراجه من التدري�س ب�سبب �شتمه احد ذرية االمام ابي
حنيفه قال ال�شوكاني قد لطف اهلل به بمرافعته الى حاكم حنفي فلو روفع الى مالكي
لحكموا ب�ضرب عنقه !
وقبح اهلل هذه المجازفات واال�ستحالل للدماء واالعرا�ض بمجرد ا�شياء لم يوجب فيها
اهلل اراقة دم وال هتك عر�ض .ومن هذه الخرافات عن هناد بن ابراهيم الن�سفي يقول:
�سمعت ابا القا�سم عبد الواحد بن عبد ال�سالم بن الواثق �سمعت بع�ض ال�صالحين يقول:
ر�أى بع�ض ال�صالحين في المنام فقيل له ما فعل اهلل بك فقال غفر لي قيل له من
وجدت اكثر اهل الجنة قال ا�صحاب ال�شافعي قال :فاين ا�صحاب احمد ابن حنبل قال
�س�ألتني عن اكثر اهل الجنة وما �س�ألتني عن اعلى اهل الجنة فا�صحاب احمد هم اعلى
اهل الجنة وا�صحاب ال�شافعي هم اكثر اهل الجنة.
هذا كله ال يعني �أن هناك تجافيا تاما بين �أ�صحاب المذاهب,بل على العك�س كانت
هناك �إفادة بع�ضهم من البع�ض م�ألوفة جدا في الت�أليف و التعليم و الحوار و ربما كان
الحوار ينتهي بانتقال فقيه من مذهب لآخر ،وقد ح�صل .ورغم التع�صب و الخالف بين
�أتباع المذاهب كان �أئمة المذاهب لهم �ش�أن �آخر.
وهذا مما يروى في حق �أئمة المذاهب �أنف�سهم وما بينهم من ال�صلة والمحبة ورغم
الخالفات الكبيرة في االجتهاد كانت قاعدتهم «اختالف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية»،
وهذه بع�ض �أمثلة:
الإمام �أبو حنيفة تتلمذ على يد الإمام جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنهما وكان يردد
((( (طبقات ال�شافعية) ج � 8ص 218

230

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

«لوال ال�سنتان لهلك النعمان» �أي ال�سنتان اللتان ق�ضاهما تلميذ ًا عند الإمام جعفر بن
محمد ال�صادق.Q
�أما ال�شافعي فيقول عن �أبي حنيفة:
لقد زان ال��ب�لاد وم��ن عليها ام���ام الم�سلمين �أب���و حنيفة
ب����أح���ك���ام و�آداب وف���ق��� ٍه ك�����آي����ات ال����زب����ور ع��ل��ى ال�صحيفة
ف��م��ا ب��ال��م�����ش��رق��ي��ن ل���ه ن��ظ��ي��ر وال ب��ال��م��غ��رب��ي��ن وال بكوفة
()1
فرحمة ربنا �أب���داً عليه م��دى الأي���ام م��ا ق���ر�أت �صحيفة
و�أما ال�شافعي مع الإمام �أحمد ،وهو في ال�سجن ُيعذب ،يطلب قمي�صه الذي ُع ِذ َب
فيه ليتبرك به.
و�أما ال�شافعي ومالك :يمر�ض ذات يوم الإمام مالك فيعوده ال�شافعي فمن �شدة حزن
ال�شافعي على مالك يمر�ض ال�شافعي.
ثم يزوره مالك بعدما تعافى ،فيقول ال�شافعي:

م�����������ر������������ض ال��������ح��������ب��������ي��������ب ف������ع������دت������ه ف������م������ر�������ض������ت م���������ن ح��������زن��������ي ع���ل���ي���ه
()2
و�أت�����������������������ى ال�������ح�������ب�������ي�������ب ي�������ع�������ودن�������ي ف�����ب�����رئ�����ت م�������ن ن������ظ������ري �إل�������ي�������ه
والكتب مليئة بهذه النماذج الرائعة للأئمة ال�صالحين ن�س�أله تعالى �أن يخلقنا ب�أخالق
�سلفنا ال�صالح رحمهم اهلل.
وينبغي �أن ال نن�سى رابطة الأخوة بيننا حتى و�إن ك ّنا من مذاهب مختلفة ,والأخوة
درجات ,تبد�أ بالأخوة الب�شرية ،ف�أبونا �آدم و�أمنا حواء ف�إذا التقينا مع تابع ل�شريعة
�سماوية ي�ؤمن باهلل فقد زادت الأخوة رابط ًا جديد ًا ،ف�إذا زاد توحيد اهلل زاد رابطا
جديدا ف�إذا وجدت من ي�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والقدر خيره
و�شره و�صلنا �إلى الأخوة العظمى «�إنما الم�ؤمنون �أخوة» «الم�سلم �أخو الم�سلم» .ف�إذا
((( ديوان ال�شافعي
((( الم�صدر نف�سه
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ازدادت الأخوة باالنتماء لنف�س المذهب �أو الفكر زادت الأخوة .هذه هي الأخوة الحقيقية
بدرجاتها ولي�س كما يح�صل في زماننا!!...
ماهي ضوابط التعامل بين المذاهب المختلفة؟

واترك الجواب على هذا ال�س�ؤال لالتحاد العالمي لعلماء اال�سالم كما جاء في
ميثاقه
�أنقل ن�ص «الميثاق الإ�سالمي» حرفي ًا في هذا المو�ضوع والذي �صدر عن مرجعية
من �أكبر الهيئات للأمة وهو «االتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين» وهذا ن�ص الميثاق:
1 .1ن�ؤمن ب�أن االختالف في فروع الدين – اعتقادية �أم عملية – قائم بال ريب ،و�أنه ال
�شر فيه وال خطر �إذا التزمت �آداب الخالف ،بل هو �ضرورة ورحمة و�سعة.
لقد اقت�ضت الم�شيئة الإلهية اختالف الأفهام الب�شرية للدين ،هذا االختالف ينطلق
من �ضرورة لغوية ،لأن اللغة التي تحدثت بها م�صادر هذا الدين ،فيها الحقيقة والمجاز،
وال�صريح والكناية ،والعام والخا�ص ،والمطلق والمقيد...الخ ،وفيها تتفاوت الأفهام.
وهو فطرة ب�شرية ،لأن اهلل لم يخلق الب�شر ن�سخ ًا مكررة ،بل لكل منهم تفكيره ونوازعه
و�إرادته ،منهم البليد ،ومنهم الذكي ومنهم العبقري ،كما �أن منهم ال�سهل ال�سمح الذي
يميل �إلى التي�سير ،ومنهم ال�صعب ال�شديد الذي يميل �إلى الت�ضييق والت�شدد.
كما �أن هذا االختالف رحمة بالنا�س ،فلو كانت ال�شريعة ر�أي ًا واحد ًا ،ل�ضاق الأمر
على الأمة ،ولم ي�سع �إال فئة واحدة من النا�س ،وع�سر الأمر على الآخرين.
وفي هذا االختالف ثراء للفقه ،وخ�صوبة لل�شريعة ،وتو�سعة على الأمة ،فقد ي�صلح
ر�أي لزمن وال ي�صلح لغيره ،وي�صلح �آخر لبلد في حين ال ي�صلح لبلد �آخر ،وي�صلح قول في
حال ،على حين ال ي�صلح في حال �أخرى .وفي التعدد مجال لالنتقاء واالختيار ،لترجيح
ما هو �أقوى دلي ًال ،و�أهدى �سبيال ،و�أوفق بتحقيق مقا�صد ال�شرع ،وم�صالح الخلق.
ولهذا كانت محاولة رفع الخالف ،و�إلغاء المذاهب ،وجمع الجميع على ر�أي واحد
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محاولة غير ممكنة ،وغير مجدية .وقد ر�أينا كيف ات�سع �صدر الأمة لتعدد المذاهب،
وتنوع المدار�س ،واختالف الفرق.
ومن هنا كان الواجب �أال ن�ضيق بالخالف ،ولكن نجتهد �أن نجعله خالف ثراء وتنوع ،ال
خالف �صراع وتناق�ض ،و�أن نلتزم جميع ًا ب�أدب الخالف ،ونعرف (فقه االختالف) �أو ما
�سماه بع�ض �إخواننا من علماء الع�صر (فقه االئتالف) ،بحيث تختلف �آرا�ؤنا وال تختلف
قلوبنا ،وبحيث نقف جميع ًا في ق�ضايا الأمة الكبيرة� ،صفا واحد ًا كالبنيان المر�صو�ص،
ي�شد بع�ضنا بع�ضا ،وال ندع ثغرة لعدو مترب�ص ،يت�سلل منها لتمزيق وحدتنا ،وتفريق
كلمتنا ،وال�سيما في هذه المرحلة الع�صيبة من الزمن ،التي ُيكاد فيها للأمة �أعظم كيد،
ويتعر�ض دينها للخطر ،حتى �إنهم ليريدون تغييرها من جذورها ،بتغيير ثقافتها ،وتغيير
عقليتها ،وتغيير هويتها ،حتى التعليم الديني ،يريدون �أن يتدخلوا فيه ،لي�صنعوا �أمة ال
ر�سالة لها ،ت�ست�سلم لما يخططون ،وت�ستجيب لما يطلبون.
�إن الوحدة الإ�سالمية مطلوبة في كل وقت ،ولكنها �أ�شد ما تكون طلبا في هذا الوقت،
الذي ال ينقذ فيه الأ ّمة من الخطر �إال ت�ضامنها وتنا�صرها.
ويجب �أن تبد�أ الوحدة بين �أهل العلم الذين يقودون جماهير الأمة ب�أحكام ال�شرع.
على قاعدة( :نتعاون فيما نتفق عليه ،ونتحاور فيما نختلف فيه).
وما نطمح �إليه هو الحوار البناء الهادف الذي يظهر الحقّ  ،ويفتح باب التعاون على
الخير ،على �أن يتم هذا الحوار – �أول ما يتم – بين �أهل العلم والفكر ،في ظل الإخاء
والود ،وتحت راية العلمية والمو�ضوعية ،بعيد ًا عن الإثارة الغوغائية.
2 .2ن�ؤمن ب�أن الأ�صل في عالقة الم�سلم ب�أخيه الم�سلم :هو ح�سن الظن به ،وحمل حاله
يف�سقه وال يب ّدعه �إال بدليل قاطع ،و�أعظم ما
على ال�صالح ما �أمكن ،فال ي�ؤثمه وال ّ
ي�سيء به الم�سلم �إلى الم�سلم� :أن يرميه بالكفر الأكبر ،المخرج من ملة الإ�سالم،
بدون برهان من اهلل� ،أي بدون ن�ص قطعي الثبوت ،قطعي الداللة ،ال يحتمل �شك ًا
وال جدال.
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�أما ما فيه محل للجدل والقيل والقال ،فهو يف�سر ل�صالح الم�سلم ،فمن ثبت �إ�سالمه
بيقين ،ف�إن اليقين ال يزال بال�شك.
وقد جاءت الأحاديث ال�صحيحة الم�ستفي�ضة تحذر من تكفير الم�سلمين بع�ضهم
لبع�ض ،فال يجوز التهاون في ذلك بحال ،حتى ت�ستبيح كل طائفة تكفير مخالفيها.
«ومن دعا رج ً
ال بالكفر� ،أو قال :عدو اهلل ،ولي�س كذلك� ،إال عاد عليه»�« .إذا قال الرجل
لأخيه يا كافر ،فقد باء بها �أحدهما .ف�إن كان كما قال ،و�إال رجعت �إليه».
فالتكفير :خطيئة دينية ،وخطيئة علمية ،وخطيئة اجتماعية ،لأنه ي�ؤدي �إلى تمزيق
الأمة الواحدة ،ويقع فيها ما حذر منه الر�سول  Pبقوله« :ال ترجعوا بعدي كفارا
ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض».
و�إن جاز التكفير ب�أدلته ،فينبغي �أن يكون للأنواع ال للأ�شخا�ص ،فيقال :من قال كذا
وكذا فهو كافر ،ومن فعل كذا فهو كافر ،ومن �أنكر كذا فهو كافر ...وال يجوز �أن يقال
عن �إن�سان بعينه :فالن كافر� ،إال بعد مواجهة وتحقيق وتمحي�ص ،تنفي معه كل �شبهة،
وهذه ال ي�ستطيعها �إال الق�ضاء.
ومن هنا نقول� :إن �إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على �شخ�ص بالردة ،ثم الحكم
عليه با�ستحقاق العقوبة ،وتحديدها ب�أنها القتل ال غير ،وتنفيذ ذلك بال هوادة ،يحمل
خطورة �شديدة على دماء النا�س و�أموالهم و�أعرا�ضهم ،لأن مقت�ضى هذا �أن يجمع
ال�شخ�ص العادي – الذي لي�س له علم �أهل الفتوى ،وال حكمة �أهل الق�ضاء ،وال م�س�ؤولية
�أهل التنفيذ – �سلطات ثالثا في يده يفتي – وبعبارة �أخرى يتهم – ويحكم وينفذ ،فهو
الإفتاء والإدعاء والق�ضاء وال�شرطة جميع ًا!!!
3 .3ن�ؤمن بوحدة �أهل القبلة رغم ك ّل �أنواع الخالف ،و�أن الم�سلمين حيثما كانوا �أمة
واحدة ،بعد �أن ر�ضوا باهلل تعالى رب ًا ،وبالإ�سالم دينا ،وبمحمد  Pنبي ًا ور�سو ًال،
وبالقر�آن �إمام ًا ومنهاج ًا .يقول تعالى�} :إِ َّن هَذِ ِه ُ�أ َّمتُ ُك ْم ُ�أ َّم ًة َواحِ َد ًة َو�أَنَا َر ُّب ُك ْم َف ْاعبُدُونِ {
(الأنبياء)92:
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وهم – بحكم وحدة العقيدة ،ووحدة ال�شريعة ،ووحدة الغاية – تجمعهم الأخوة
الإيمانية ،والإ�سالم يجعل لهذه الأخوة حقوق ًا ثابتة في الن�صرة والتكافل والرعاية
«الم�سلم �أخو الم�سلم :ال يظلمه وال ي�سلمه» �أي ال يتخلى عنه «الم�سلمون ي�سعى
بذمتهم �أدناهم ،ويجير عليهم �أق�صاهم ،وهم يد على من �سواهم».
و�إن من �أف�ضل الأعمال عند اهلل ال�سعي في التقريب بين الم�سلمين ،و�إ�صالح ذات
بينهم ،و�إزالة �أ�سباب ال�شقاق بين طوائفهم وجماعاتهم�} :إِنَّ َما ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن �إِخْ َو ٌة ف َ�أ ْ�صل ُِحوا
بَ ْي َن �أَخَ َو ْي ُك ْم َواتَّ ُقوا اهلل لَ َع َّل ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن{ (الحجرات)10 :
وفي الحديث�« :أال �أخبركم ب�أف�ضل من درجة ال�صالة وال�صيام وال�صدقة؟ قالوا:
بلى ،قال� :إ�صالح ذات البين ،ف�إن ف�ساد ذات البين هي الحالقة».
�إنّ الم�سلمين �إخوة ،جمعتهم العقيدة الواحدة ،والقبلة الواحدة ،والإيمان بكتاب واحد،
ور�سول واحد ،و�شريعة واحدة ،و�إن عليهم �أن يزيلوا كل العوامل المفرقة لجماعتهم ،من
الخ�ضوع للع�صبيات العن�صرية والإقليمية ،ومن التبعية للمناهج والأنظمة الم�ستوردة:
يمينية �أو ي�سارية ،ومن االرتماء في �أح�ضان الوالءات المعادية لأمتنا غربية �أو �شرقية،
ومن اتباع الأهواء والأنانيات الحاكمة ،التي تدو�س م�صالح الأمة الكبيرة ،في �سبيل
مطامعها ال�صغيرة ،ومكا�سبها القريبة.
كما �إن عليهم �أن ينتقلوا بالت�ضامن الإ�سالمي القائم ،من مرحلة الكالم �إلى مرحلة
العمل ،و�أن ي�شدوا �أزره ،ويو�سعوا نطاقه ،حتى ي�صل �إلى �شكل �سيا�سي من �أ�شكال االتحاد
�أو التكتل في عالمنا المعا�صر ،الذي ال يعي�ش فيه ال�صغير �إال في حماية الكبير ،وال
تنجح فيه �إال الدول �أو الكتل الكبرى ،و�أمتنا جديرة �أن تكون كتلة كبرى� ،إذا ا�ستجابت
لنداء ربهاَ } :و ْاعت َِ�ص ُمو ْا ب َِح ْب ِل اهلل َجمِ ي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقو ْا{ (�آل عمرانَ } )103 :و َال تَ ُكونُو ْا َكالَّذِ َين
تَ َف َّر ُقو ْا َواخْ تَ َل ُفو ْا مِ ن بَ ْعدِ َما َجاء ُه ُم ا ْلبَيِّنَاتُ �( {..آل عمرانَ } ،)105 :و َال تَنَا َز ُعو ْا َفتَ ْف َ�ش ُلو ْا َوتَ ْذ َه َب
رِ ُيح ُك ْم(«{...الأنفال)46 :
وعلى الم�سلمين مت�ضامنين� ،أن يعملوا على تحرير «الأر�ض الإ�سالمية» من
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توجه ي�أخذ في الح�سابات الم�صالح الإ�سالمية العليا ،والحاجات
غا�صبيها ،وفق ّ
والمقت�ضيات الع�سكرية واالقت�صادية والب�شرية .وعملهم في هذا من �أف�ضل الجهاد
في �سبيل اهلل .فمن عجز وحده عن مقاومة الغزاة ،وعن تحرير �أر�ضه ،فعلى جميع
الم�سلمين �أن يعاونوه بما ي�ستطيعون.
ولفل�سطين – خا�صة – مكان في جهاد الم�سلمين اليوم ،فهي �أر�ض النبوات ،وم�سرى
النبي Pوبلد الم�سجد الأق�صى ،وهي ق�ضية كل م�سلم ،فعلى الأمة الإ�سالمية كلها �أن
تعاون �أهلها بكل ما يحتاجون �إليه ،حتى تتحرر �أر�ضها ال�سليبة ،وي�ستعيد �شعبها حقه،
ويقيم دولته الم�ستقلة في �أر�ضه(((.
هذا الن�ص الحرفي من الميثاق الإ�سالمي ال�صادر عن �أعلى مرجعية للم�سلمين
الم�ؤلفة من �أقطاب علماء الم�سلمين على اختالف م�شاربهم وتوجهاتهم .وهو بمثابة
الد�ستور الذي ينبغي لكل م�سلم �أن ال يحيد عنه ومن لم يعجبه كالم علماء الأمة
المعتبرين والم�ستند �إلى كتاب اهلل وال�سنة ال�صحيحة فهو كالخفا�ش الذي ال يعجبه نور
ال�شم�س.
ما �ضر �شم�س ال�ضحى في الأفق طالع ًة �أن ال ي���رى ن��وره��ا م��ن لي�س ذا ب�صر
بعدما تبين كيف ن�ش�أت المذاهب وكيف تعامل معها الحكام والعوام وبعد تبيين
ا�سباب االختالف بين المذاهب وانه خالف للفهم واال�ستنباط للن�ص او اختالف حول
ثبوته وان م�صادر ائمة المذاهب واحدة ،ولكن قد يبلغ احدهم ن�ص لم يثبت لدى الآخر
او يفهم منه ما يخالف فهم االخر ،فال�س�ؤال الآن:
هل ينبغي ان يدخل مذهب ال�شيعة االمامية �ضمن المذاهب اال�سالمية في الفقه
المقارن؟ وهل يعتبر هذا ادراج لج�سم غريب بين المذاهب ال�سنية؟
وقبل ان نجيب ال بد من �س�ؤال بديهي ب�سيط ومعقد
((( الميثاق الإ�سالمي ال�صادر عن االتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين� ،ضرورة لكل �إن�سان �إن كان م�سلم ًا ليعرف الخطوط العري�ضة
لدينه و�إن كان غير م�سلم ليعرف حقيقة الإ�سالم من وجهة نظر علماء الأمة ال من تطبيقات الجهلة الخاطئة.
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من هم ال�شيعة ومن هم ال�سنة .من ا�س�سهم ومتى ولماذا �سموا بهذه اال�سماء؟
باخت�صار وبب�ساطة اهل ال�سنة هم اتباع �سنة ر�سول اهلل ال�صحيحة والذين يعتبرون
ال�سنة م�صدرا ا�سا�سيا في الت�شريع.فهل ال�شيعة االمامية ي�أخذون بال�سنة؟ ويعتبرونها
من م�صادر الت�شريع عندهم؟ من البديهي الجواب �إيجابا و لكن قد يقول قائل �أن ال�سنة
تختلف بين كتب ال�شيعة و ال�سنة ,وحقيقة هناك خالف حول علم الدراية و الرواية بين
الفريقين,رغم �أن الكثير من الأحاديث نف�سها ثابتة عند الطرفين مع اختالف في �سند
الرواية و كثيرا مع االتفاق .ونحن نعلم �أنه حتى عند محدثي ال�سنة اختالف في قبول
الرواية و نقلها و �شروطها و لذلك اعتبر البخاري من �أ�صح الكتب عند اهل ال�سنة لأنه
ت�شدد في �شروطه.
بالإ�ضافة �إلى �أنه كثيرا ما يمر في رجال ال�سند رواة عند �أهل ال�سنة قد علقوا على
جرحه �أو تعديله بكلمة (�شيعي �صدوق  -غالي بالت�شيع ثقة)�...إلخ من العبارات التي
تثبت �أن التتلمذ بين العلماء �شيعة و �سنة كان م�شهورا ,وح�سبنا لو قر�أنا �سيرة العالمين
العلمين ال�شهيدين اللذين عقد الم�ؤتمر هنا با�سمهما ,فقد تتلمذا و�أجيزا من علماء
�أحناف و �شافعية في ال�شام و م�صر و بيت المقد�س من كبار علماء ال�سنة في زمانه.
�أما �إذا �س�ألنا من هم ال�شيعة ،فباخت�صار و ب�ساطة �أي�ضا نقول� :شيعة الرجل حزبه
و �أن�صاره .قال تعالى (و�إن من �شيعته لإبراهيم) .وعندما تطلق هذه الكلمة فالمق�صود
خا�صا � ً
أي�ضا ب�ساللة
بها �شيعة علي �أي من �شايع عليا و نا�صره( .)...ولي�س هذا اللقب ً
من الب�شر بل كل م�سلم ينبغي �أن يكون �شيعيا .ف�إن �شيعة علي هم �شيعة محمد ومن يحب
و يوالي محمدا فمن الم�ؤكد �أن يوالي عليا .و خال�صة القول ف�إن �شيعة علي هم �أهل ال�سنة
الحقيقيون و �أهل ال�سنة الحقيقيون هم �شيعة علي و كالهما هم الم�سلم الحقيقي.
وكثير من علماء ال�سنة قد اتهموا بهذا اللقب ،في زمن كانت كلمة �شيعي تعتبر تهمة
خطيرة و تودي بالمتهم �إلى المهالك .ومن ه�ؤالء االمام ال�شا فعي حين قال:
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ي�������ا �آل ب�����ي�����ت ر��������س�������ول اهلل حبكم ف���ر����ض م����ن اهلل ف����ي ال�����ق�����ر�آن �أن���زل���ه
ي��ك��ف��ي��ك��م م����ن ع���ظ���ي���م ال���ف���خ���ر �أن���ك���م م����ن ل����م ي�����ص��ل ع��ل��ي��ك��م ال ����ص�ل�اة له
ويظهر ان بع�ض النا�س في زمانه الموه على ذلك و طلبوا منه �أن ال يذكر �آل البيت
فقال
�إذا ف��������ي م����ج����ل���������س ن�������ذك�������ر ع���ل���ي���ا و�����س����ب����ط����ي����ه و ف�����اط�����م�����ة ال�����زك�����ي�����ة
ي�������ق�������ال ت�����������ج�����������اوزوا ه�����������ذا ف�����ه�����ذا م�������������ن ح�����������دي�����������ث ال�������راف���������������ض�������ي�������ة
ب����رئ����ت �إل��������ى ال���م���ه���ي���م���ن م�����ن �أن����ا�����س ي���������رون ال����رف���������ض ح������ب الفاطمية
ع����ل����ى �آل ال������ر�������س������ول ������ص��ل��اة رب����ي ول������ع������ن������ت������ه ل������ت������ل������ك ال�����ج�����اه�����ل�����ي�����ة
عندها رموه بالرف�ض(الت�شيع)�صراحة فقال:
ق����������ال����������وا ت������رف�������������ض������ت ق�������ل�������ت ك��ل�ا م����ا ال���ت���رف�������ض دي����ن����ي وال اع���ت���ق���ادي
ل���������ك���������ن ت���������ول���������ي���������ت غ���������ي���������ر ������ش�����ك خ�������ي�������ر �إم���������������������ام و خ�������ي�������ر ه�����������ادي
()1
�إذا ك�����������ان ح��������ب ال��������ول��������ي رف���������ض ف������������إن رف�����������ض�����ي �إل�����������ى ال������ع������ب������اد
أما االمام النسائي صاحب السنن (شهيد أمير المؤمنين علي)

فهذه ق�صته من كتاب �أحمد بن �شعيب بن على بن �سنان بن بحر بن دينار �أبو
عبد الرحمن الن�سائي القا�ضي الحافظ �صاحب كتاب ال�سنن وغيره من الم�صنفات
الم�شهورة �أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعالم الم�شهورين طاف البالد
و�سمع بخرا�سان والعراق والحجاز وم�صر وال�شام والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم
قد ذكرنا روايته عنهم في تراجمهم من كتابنا هذا .....و�سمعت قوما ينكرون عليه
كتاب الخ�صائ�ص لعلي ر�ضي اهلل عنه فحكيت له ما �سمعت فقال دخلنا �إلى دم�شق
والمنحرف عن علي بها كثير ف�صنفت كتاب الخ�صائ�ص رجاء �أن يهديهم اهلل ثم �صنف
بعد ذلك ف�ضائل �أ�صحاب ر�سول اهلل  Pوقر�أها على النا�س وقيل له و�أنا حا�ضر �أال
((( (ديوان ال�شافعي)
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تخرج ف�ضائل معاوية فقال �أي �شيء اخرج اللهم ال ت�شبع بطنه و�سكت و�سكت ال�سائل.
وقال الحاكم �أبو عبد اهلل الحافظ �سمعت علي بن عمر يقول كان �أبو عبد الرحمن
الن�سائي �أفقه م�شايخ م�صر في ع�صره و�أعرفهم بال�صحيح وال�سقيم من الآثار و�أعلمهم
بالرجال فلما بلغ هذا المبلغ ح�سدوه فخرج �إلى الرملة ف�سئل عن ف�ضائل معاوية ف�أم�سك
عنه ف�ضربوه في الجامع فقال �أخرجوني �إلى مكة ف�أخرجوه �إلى مكة وهو عليل وتوفي
بها مقتوال �شهيدا .قال الحاكم �أبو عبد اهلل ومع ما جمع �أبو عبد الرحمن من الف�ضائل
رزق ال�شهادة في �آخر عمره فحدثني محمد بن �إ�سحاق الأ�صبهاني قال �سمعت م�شايخنا
بم�صر يذكرون �أن �أبا عبد الرحمن فارق م�صر في �آخر عمره وخرج �إلى دم�شق ف�سئل
بها عن معاوية بن �أبي �سفيان وما روي من ف�ضائله فقال �أال ير�ضى معاوية ر�أ�سا بر�أ�س
حتى يف�ضل فما زالوا يدفعون في ح�ضنيه حتى اخرج من الم�سجد ثم حمل �إلى مكة
(((
ومات بها �سنة ثالث وثالث مائة وهو مدفون بمكة�أ.هـ
والعجب بعد ذلك �أن �أنا�سا يقتلون من �أجل علي و يبخل عليهم بع�ض النا�س بلقب
�شيعي فقد احتكروه وو�ضعوا الختم في جيوبهم كحق ح�صري ورثوه عن �آبائهم ,يختم
به لمن ي�شاء و يحرم منه من ي�شاء،قر�أت كالما لعالم �شيعي ا�سمه محمد هادي الأميني
�شرح كتاب (خ�صائ�ص �أمير الم�ؤمنين وو�ضع فهار�سه وحققه و �صحح �أ�سانيده)ثم تكلم
بكالم طويل ليثبت �أن الن�سائي لي�س �شيعيا و يرد على كتاب الذريعة(�أعيان ال�شيعة
حيث يذكر في ج�/118ص )448لأنهم اعتبروا �أن الن�سائي �شيعي ,وهذا كله يبين �أن
الع�صبية التي نعي�شها وندافع عنها ,قد �سيطرت على �أرواحنا ,و المهم ما هي منزلتنا
عند اهلل,بغ�ض النظر عن ما يقوله النا�س عنا.
وفرق كبير بين من يموت من �أجل كلمة حق في علي يدفع روحه ثمنها و بين من يظن
�أن مواالة علي كالما �أو �سجال يكتب في دائرة النفو�س.
و كذا لفظة �أهل ال�سنة فقد احتكرها بع�ض النا�س و ك�أنهم ورثوها عن �أجدادهم
((( (تهذيب الكمال ج�1ص)328
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وهي حق ح�صري لهم فال بد �أن تكون من �ساللة معينة لت�أخذ هذا اللقب.حتى ان فرقة
الوهابية اعتبرت ان المذاهب االربعة لي�ست من اهل ال�سنة وان اال�شاعرة و الماتردية
الذين هم جمهور علماء اهل ال�سنة لي�سوا من اهل ال�سنة.ورد ذلك في كتاب مو�سوعة
الأديان والمذاهب المعا�صرة (طباعة الندوة العلمية لل�شباب اال�سالمي التابعة لرابطة
العالم اال�سالمي؟؟؟) فيذكر في �صفحة  91ان من اال�شاعرة الرازي و القرطبي والجويني
و الباقالني و الغزالي ...الخ ثم يقول»:و ال يخفى ما في هذا من البطالن والمخالفة لأهل
ال�سنة والجماعة» .و في �صفحة  92يقول« :هكذا خالف اال�شاعرة �أهل ال�سنة والجماعة في
معنى التوحيد» .هنيئا لنا جميعا فقد �سيطرت ال�سلفية(الوهابية) على ختم �أهل ال�سنة
و طردت �أهل ال�سنة من �أهل ال�سنة ،و �صار �أ�صحاب المذاهب الأربعة و ال�شيعة الإمامية
مخالفين لمنهج �أهل ال�سنة وال ينطبق �أهل ال�سنة عليك �إال �أن ت�صير وهابيا!!!!!
وقال العالمة الزبيدي في �شرحه على الإحياء(� :)7/1إذا �أطلق �أهل ال�سنة والجماعة
فالمراد بهم الأ�شاعرة والماتريدية.
قال الخيالي في �شرحه على العقائد:
الأ�شاعرة هم �أهل ال�سنة والجماعة ،هذا هو الم�شهور في ديار خرا�سان والعراق
وال�شام و�أكثر الأقطار .وفي ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية �أ�صحاب
الإمام �أبي من�صور الماتريدي.
وقال الك�ستلي في حا�شيته عليه:
الم�شهور من �أهل ال�سنة في ديار خرا�سان والعراق وال�شام و�أكثر الأقطار هم الأ�شاعرة
�أ�صحاب �أبي الح�سن الأ�شعري� ،أول من خالف �أبا علي الجبائي وردع عن مذهبه �إلى
ال�سنة �أي طريق النبي  Pوالجماعة� ،أي طريقة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،وفي ديار
ما وراء النهر الماتريدية �أ�صحاب �أبي من�صور الماتريدي تلميذ �أبي ن�صر العيا�ضي
تلميذ �أبي بكر الجوزجاني �صاحب �أبي �سليمان الجوزجاني �صاحب محمد بن الح�سن
�صاحب الإمام �أبي حنيفة� .أهـ
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و بعد هذه الجولة مع لفظتي �شيعة و �سنة نعود لل�س�ؤال,هل ن�ستطيع �أن ندرج الفقه
ال�شيعي االمامي مع فقه المذاهب الأربعة؟؟؟
�صدرت فتوى ال�شيخ محمود �شلتوت بجواز التعبد بالمذهب االمامي وهذا ن�صها:
بالإ�ضافة �إلى فتوى �شيخ الأزهر فقد ح�صلت خطوات عدة م�شكورة العادة
المذهب االمامي مع المذاهب الأربعة كمذاهب ا�سالمية بينها الكثير الكثير من نقاط
االلتقاء,ولهذه الخطوات النتيجة الإيجابية الكبيرة ،ومن ذلك �أن المذهب االمامي و
حتى يومنا هذا من المذاهب المعتمدة في مادة الفقه المقارن في كليات جامعة الأزهر
و ال نن�سى كتاب الفقه على المذاهب الخم�سة لل�شيخ محمد جواد مغنية.
ولكن هذا الكالم ال يروق للبع�ض فقد يقول قائل �أن المذاهب �أربعة فقط فلماذا
نجعلها خم�سة؟؟
والجواب:انها لي�ست �أربعة بل الذي ق�صرها على �أربعة هو الم�ستن�صر العبا�سي،
ولعل ذلك كان لم�صلحة الدولة العبا�سية في زمانه �أو للحد من ت�شرذم الأمة .هذا و قد
عال مذهب في زمن و منع تقليده في زمن �آخر.واحتكر المنا�صب الدينية و الق�ضائية
�أتباع مذاهب في زمن حرموا منها في زمن �آخر .والذي يقر�أ التاريخ يرى كيف �سجن
�أئمة ثم �أ�صبحوا �أ�صحاب منا�صب رفيعة مقربين من ال�سلطان ثم �أق�صوا مع تقلب
الزمان بالحكام و العلماء .ولعل زماننا اليوم هو زمان �إق�صاء من يحرر فكره ويغلبه
على ع�صبيته .ولعله زمن منع و نبذ المنطق ال�سليم الذي يقرب بين مذاهب الم�سلمين،
ومن يتكلم عن الوحدة �أو الأخوة اال�سالمية يمنع عليه �أن يتجاوز �سقف المجامالت و
المظاهر الفارغة ،نا�سين المخاطر المحدقة باالمة.
 -قد يقول معتر�ض �أن الخالف بين ال�شيعة و ال�سنة لي�س في التعبد كما �أفتى �شيخالأزهر و �أن الخالف في الأ�صول � ً
أي�ضا.
الجواب ان بع�ض الفرق (ال�سنية) بل من ت�ضع ختم اهل ال�سنة في جيبها ,وتعطي
نف�سها الحق الح�صري لأهل ال�سنة ،تختلف اختالفا جذريا في العقائد مع �أهل ال�سنة
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�أي�ضا؛ ففي حين �أن عقيدة �أهل ال�سنة المعتمدة هي العقيدة الأ�شعرية والماتريدية ،ال
يعدها ه�ؤالء (ال�سنة) عقائد �سنية كما مر ،بل يجعلون من يزور قبر نبي �أو ولي ي�ست�شفع
و يتو�سل به �إلى اهلل م�شر ًكا.
قال ال�شيخ �صالح الفوزان ع�ضو هيئة كبار العلماء و ع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث و
الإفتاء:في كتابه التوحيد (((يتحدث عن �أنواع ال�شرك:
النوع الأول� :شـرك �أكبر يخرج من الملة و يخلد �صاحبـه في النـار �إذا مات و لم
يتب منه .وهـو �صـرف �شيء من �أنــواع العبــادة لغير اهلل ,كدعــاء غير اهلل و التقــرب
بالذبائح و النـذور لغير اهلل من القبــور والجـن و ال�شياطين .و الخـوف من الموتى �أو
الجن �أو ال�شياطين �أن ي�ضروه �أو يمر�ضوه .و رجاء غير اهلل فيما ال يقدر عليه �إال اهلل
من ق�ضاء الحاجات و تفريج الكربات مما يمار�س الآن حول الأ�ضرحة المبنية على قبور
الأولياء و ال�صالحين .قال تعالىَ }:ويَ ْعبُدُو َن مِ ن ُدونِ اهلل َما َال يَ ُ�ض ُّر ُه ْم َو َال يَن َف ُع ُه ْم َويَ ُقولُو َن
َهـ�ؤُالء ُ�ش َف َعا�ؤُنَا عِ ن َد اهلل )18( {..يون�س
و لي�س هنا مو�ضع نقا�ش هذه االفكار الخطيرة ,و ان ال�شرك هو اعتقاد �أن ال�ضرر
و النفع بيد غير اهلل ،ولكن لو تو�سل ان�سان بنبي �أو ولي فهو كمن يطرق باب الملك
و حاجته عند الملك انما الباب و�سيلة ،كما �أن من يعتقد ان الدواء �أو الطبيب هما
ال�شافيان و ينفي هذه ال�صفة عن اهلل فهو م�شرك ،من دون ان يزور اال�ضرحة و يتو�سل
بال�صالحين.
و الأخطر من ذلك كله �أنه �أباح دمنا ومالنا و عر�ضنا لأننا م�شركون .نحن ال�سنة
�أتباع المذاهب و ال�شيعة اي�ضا كلنا دمنا ومالنا و عر�ضنا حالل.قال في نف�س الكتاب
عن حكم الم�شرك(:فلمـا كان ال�شــرك منافيـا بالذات لهذا المق�صـود كان �أكبـر الكبائر
((( هذه الكتب يطبع منها �آالف الن�سخ و توزع مجانا وبا�شراف وزارة الحج والأوقاف,وهي منت�شرة في مكتبات بيوتنا و م�ساجدنا
من دون �أن ندري ولقد �شعرت المملكة ال�سعودية اخيرا بخطورة هذا الفكرالتكفيري وهم الآن يحثون الم�شايخ على الكتابة �ضد
الفكر المتطرف وفعال بد�ؤوا م�شكورين بن�شر كتب مناه�ضة للتكفير وتوزيعها ولكن هيهات هيهات فقد فات الأوان
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على الإطـالق و حــرم اهلل الجنــة على كل م�شرك و �أبـاح دمـه وماله و�أهله لأهل التوحيد،
و �أن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته) .وو�صلت الوقاحة الى ان يف�ضل
�أحدهم �أبا جهل و�أبا لهب على الم�سلمين ،و هذا ن�ص �آخر لأحد �شيوخهم ال�شيخ محمد
�أحمد با�شميل (كتاب كيف نفهم التوحيد)�ص  .16عنوان الن�ص:
توحيد أبي جهل وأبي لهب:

�أبو جهل و�أبو لهب ومن على دينهم من الم�شركين كانوا ي�ؤمنون باهلل ويوحدونه
في الربوبية خالق ًا ورازق ًا ،محيي ًا ومميت ًا� ،ضار ًا ونافع ًا ،ال ي�شركون به في ذلك �شيئ ًا.
غريب وعجيب �أن يكون �أبو جهل و�أبو لهب �أكثر توحيد ًا هلل و�أخل�ص �إيمان ًا به من
الم�سلمين الذين يتو�سطون بالأولياء وال�صالحين وي�ست�شفعون بهم �إلى اهلل!! �أبو جهل
توحيدا و�أخل�ص �إيمان ًا من ه�ؤالء الم�سلمين الذين يقولون :ال �إله �إال اهلل
و�أبو لهب �أكثر
ً
محمد ر�سول اهلل! وفي �ص 17فقرة بعنوان «الدليل على توحيد الم�شركين و�إيمانهم
باهلل!»(((.
لذلك ال ت�ستغربوا حين ت�سمعو عن (اال�ست�شهاديين) الذين فجروا مقامات اهل البيت
و م�ساجد ال�صوفية «ال�سنة» في باك�ستان .وال ت�ستغربوا حين ال ي�صدر موقف ا�ستنكار
واحد(,فاال�ست�شهاديون)ينفذون الفتاوى ال�صادرة عن (�أعلى مراجع الأمة) ,والمقتولون
في التفجيرات اال�ست�شهادية �أ�سو�أ من �أبي لهب و �أبي جهل فهنيئا لمن يقتل �أبا جهل و�أبا
لهب فكيف بمن هو �أ�سو�أ؟؟؟ونرى بالمقابل ,تبذل جهود جبارة الثبات تحريم «االنتحار»
حين ح�صلت التفجيرات اال�ست�شهادية الحقيقية في فل�سطين ،ولكن لعل ذلك م�صداقا
لقول النبي في و�صف المارقة« :يقتلون �أهل اال�سالم ويدعون اهل الأوثان».
وهذه الكتب برعاية وزارة االوقاف و الحج.
ف�إذا �صح �أن يكون ه�ؤالء من المذاهب اال�سالمية وهم يكفرون ال�سنة وال�شيعة و كل من لم
(((كيف نفهم التوحيد  /محمد �أحمد با�شميل �ص ،16المملكة العربية ال�سعودية – جدة �ص.ب.1535 .
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يوافقهم ويدافعون عن م�شركي الع�صر و يحرمون �أذيتهم و يحلون �سفك دماءنا و �أعرا�ضنا
على يدهم ،فهل من المنطق �أن ال نعد ال�شيعة االمامية من المذاهب اال�سالمية؟
مع العلم �أن �أهل ال�سنة واالمامية يتوافقون في �أ�صول الدجين (العقيدة) ،من حيث
االعتقاد باهلل ب�أنه ال تحده الجهات وال يحويه مكان و ي�أولون الن�صو�ص المت�شابهة
ب�صرفها عن ظاهرها.في حين �أن معبود الوهابيين ينزل و يتحرك ويجل�س و يتكلم
ب�صوت وله وجه و عينان ويدان�...إلخ ،وهذا مخالف العتقاد �أهل ال�سنة وال�شيعة �أي�ضا.
ولذلك ،وباخت�صار ،ف�إن ع ّدنا الوهابيون م�شركين لأننا نتو�سل بالأنبياء و الأولياء،
فنقول لهم :بل نحن نت�شرف ب�أن نكفر بما تعبدون والذي هو يخالف ما نعبد فنحن نعبد
الذي لي�س كمثله �شيء و الذي مهما ت�صورت ببالك فاهلل بخالف ذلك وقد قال �أئمة
ال�سلف الذين تدعون االنت�ساب �إليهم لمن �س�أل عن اال�ستواء(اال�ستواء معلوم والكيف
غير معقول وااليمان به واجب وال�س�ؤال عنه بدعة):
وان قتلتمونا فقد ب�ؤتم بدمائنا واهلل يحكم بيننا و بينكم يوم القيامة وهو ح�سبنا
ونعم الوكيل.
ماذا يفيدنا الفقه المقارن؟؟بعد ان اتفقنا على جمع الفقه االمامي مع الفقه
ال�سني؟
�أوال :يو�سع �آفاق االن�سان حيث لكل مذهب طرق اثبات وا�ستنباط.
ثانيا :يعرف احدنا بمذاهب الآخرين و حقيقة ان الخالف موجود وال ي�ستهان به،
و لكن الجهل الموجود بين بين �أ�صحاب المدار�س الفقهية هو اكبر بكثير من
الخالف الحقيقي.
ثالثا :على �صعيد االخوة اال�سالمية فان �أي ان�سان يتعلم لغة قوم �أو ينال جن�سيتهم او
يعي�ش في بلدهم تجده يميل اليهم بفطرته و النقا�ش العلمي الفقهي الجاد الذي
ال يق�صد منه الغلبة يزيد �أوا�صر االخوة بين الم�سلمين و من يتعلم طريقة فقيه
يميل اليه.
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حتى لو اردنا نقا�شا بناء فاننا عندما نقر�أ فقه الآخرين نكت�شف ال�سلبيات الواقعية
ونرى االيجابيات و ن�ضيق م�ساحة الخالف و حتى لو �أردنا اثبات خط�أ ما عند الطرف
الآخر فعلي ان اثبته من كتبه وفقهه ال من كتب خ�صومه خا�صة في زمن �ضياع االمانة
وتو�سيد االمر الى غير �أهله
فوائد الفقه المقارن:

من اهم ما ي�ضيق الم�سافة بين المختلفين هو االحتكاك المبا�شر ،فتجد اكثر النا�س
من اهل ال�سنة قربا مع ال�شيعة و العك�س من له رحم تو�صل بينهما .و كذلك فغن كثيرا
من االحاديث الواردة في كتب ال�سنة تجد في �أ�سانيدها �شيعة وعبر التاريخ كان كثير من
علماء ال�شيعة يتتلمذون على علماء ال�سنة و من امثلة ذلك ال�شهيد الثاني اذ تتلمذ في
دم�شق على كبار علمائها من ال�سنة ثم رحل الى م�صر عام  942هجرية و قر�أ على علماء
الأحناف كال�شيخ �شم�س الدين بن طولون و كذا في بيت المقد�س و �أجيز منه بكتاب
البخاري و م�سلم وغيره من العلوم اال�سالمية و العلوم الم�ساعدة لها ،و در�س على الئحة
طويلة وردت في �سيرة حياته في كتاب الدر المنثور .وكما يقول ال�شهيد الثاني عندما
ذهب الى ا�سالمبول و طلب لقاء ال�سلطان �سليمان االول فيقول �أنه �أ ُاكرم اف�ضل اكرام،
و قد اوكل اليه ال�سلطان التدري�س في المدر�سة النورية في بعلبك و جعل له وقفا ،و كان
يدر�س المذاهب الخم�سة في بعلبك منذ  953هـ .يقول :و �صاحبنا �أهلها على اختالف
�آرائهم اح�سن �صحبة وعا�شرناهم اح�سن ع�شرة و كانت اياما ميمونة واوقاتا بهجة ما
راى ا�صحابنا في الأع�صار مثلها �أهـ.
و قد كان لي تجربة �شخ�صية مع الفقه المقارن و عظيم فائدته عندما �سافرت الى
م�صر عام  1991بعدما تخرجت من ازهر بيروت و كنت ال اعرف �شيئا عن فقه االمامية
فلما در�ست في جامعة االزهر بد�أت �أ�ستك�شف الكثير فكلما مرت م�س�ألة يتوافق فيها
االمامية مع احد المذاهب ال�سنية تقا�صرت الم�سافة التي كنت و�ضعتها من بيئتي حول
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االمامية .ثم عندما خ�ضنا ب�أدلة المذهب ووجدنا م�سائله و ا�ستدالالته معظمها له
ا�سا�س في م�صادر اهل ال�سنة� ،سواء كان راجحا او مرجوحا ،فكانت النتيجة ان ردمت
هوة كبيرة كانت بين تفكيري كطالب علم �سني و بين الفقه االمامي .ولو كان هذا مجال
نقا�ش فقهي بحت ل�سردت الكثير من الم�سائل العلمية الم�شهورة عند ال�شيعة و التي لها
�أ�صول في كتبنا ,كالم�سح على الأرجل,وجمع ال�صلوات و ال�سجود على جن�س االر�ض...
الخ .و �س�أكتفي بم�س�ألة واحدة و هي م�سح الأرجل و هي من تف�سير الطبري الذي يقول
عنه ابن تيمية حين �سئل عن التفا�سير� ,أيها اقرب الى الكتاب وال�سنة؟�أجاب�:أما
التفا�سير التي في �أيدي النا�س ف�أ�صحها تف�سير محمد بن جرير الطبري ،فانه يذكر
مقاالت ال�سلف باال�سانيد الثابتة ولي�س فيه بدعة و ال ينقل عن المتهمين(((.
وهذا ن�ص تف�سير الطبري:حدثنا �أحمد بن حازم قال حدثنا �أبو نعيم قال حدثنا
�سلمة عن ال�ضحاكَ } :وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم{ قال :اغ�سلوها غ�سال.
وقر�أ ذلك �آخرون من قر�أة الحجاز والعراقَ } :وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َوَ�أ ْر ُج َل ُك ْم{ بخف�ض
الأرجل وت�أول قارئو ذلك كذلك� :أن اهلل �إنما �أمر عباده بم�سح الأرجل في الو�ضوء دون
غ�سلها وجعلوا الأرجل عطفا على الر�أ�س فخف�ضوها لذلك
ذكر من قال ذلك من �أهل الت�أويل:
حدثنا �أبو كريب قال حدثنا محمد بن قي�س الخرا�ساني عن ابن جريج عن عمرو بن
دينار عن عكرمة عن ابن عبا�س قال :الو�ضوء غ�سلتان وم�سحتان.
حدثنا حميد بن م�سعدة قال :حدثنا ب�شر بن المف�ضل عن حميد وحدثنا يعقوب
بن �إبراهيم قال :حدثنا ابن علية قال :حدثنا حميد قال :قال مو�سى بن �أن�س لأن�س
ونحن عنده :يا �أبا حمزة �إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال:
اغ�سلوا وجوهكم و�أيديكم وام�سحوا بر�ؤو�سكم و�أرجلكم؟ و�إنه لي�س �شيء من ابن �آدم
((( التف�سير الكبير ج� 2ص – 255مقدمة في �أ�صول التف�سير
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�أقرب �إلى خبثه من قدميه فاغ�سلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال �أن�س� :صدق
اهلل وكذب الحجاج قال اهللَ } :وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم{ قال :وكان �أن�س �إذا م�سح
قدميه بلهما.
حدثنا علي بن �سهل قال حدثنا م�ؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عا�صم الأحول عن
�أن�س قال :نزل القر�آن بالم�سح وال�سنة الغ�سل.
حدثنا ابن ب�شار قال حدثنا ابن �أبي عدي عن حميد عن مو�سى بن �أن�س قال :خطب
الحجاج فقال :اغ�سلوا وجوهكم و�أيديكم و�أرجلكم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما
ف�إن ذلك �أدنى �إلى �أخبثيكم .قال �أن�س� :صدق اهلل وكذب الحجاج قال اهللَ } :وا ْم َ�س ُحو ْا
ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم �إِلَى ا ْل َك ْعبَ ِين{.
حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبيد اهلل العتكي عن عكرمة قال:
لي�س على الرجلين غ�سل �إنما نزل فيهما الم�سح.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنب�سة عن جابر عن �أبي جعفر قال :ام�سح
على ر�أ�سك وقدميك
حدثني �أبو ال�سائب قال حدثنا ابن �إدري�س عن داود بن �أبي هند عن ال�شعبي قال:
نزل جبريل بالم�سح قال :ثم قال ال�شعبي� :أال ترى �أن التيمم �أن يم�سح ما كان غ�سال
ويلغي ما كان م�سحا؟
حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ال�شعبي قال� :أمر بالتيمم فيما �أمر
به بالغ�سل.
حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية عن داود عن ال�شعبي �أنه قال� :إنما هو الم�سح
على الرجلين �أال ترى �أنه ما كان عليه الغ�سل جعل عليه الم�سح وما كان عليه الم�سح
�أهمل.
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر �أنه قال� :أمر
�أن يم�سح في التيمم ما �أمر �أن يغ�سل في الو�ضوء و�أبطل ما �أمر �أن يم�سح في الو�ضوء:
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الر�أ�س والرجالن
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن �أبي عدي عن داود عن ال�شعبي قال� :أمر �أن يم�سح
بال�صعيد في التيمم ما �أمر �أن يغ�سل بالماء و�أهمل ما �أمر �أن يم�سح بالماء
حدثنا ابن �أبي زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا �إ�سماعيل قال :قلت لعامرة �إن نا�سا
يقولون �إن جبريل  Qنزل بغ�سل الرجلين ! فقال :نزل جبريل بالم�سح
حدثنا �أبو ب�شر الوا�سطي �إ�سحاق بن �شاهين قال حدثنا خالد بن عبد اهلل عن يون�س
قال حدثني من �صحب عكرمة �إلى وا�سط قال :فما ر�أيته غ�سل رجليه �إنما يم�سح عليهما
حتى خرج منها.
حدثنا ب�شر قال حدثنا يزيد قال حدثنا �سعيد عن قتادة قوله} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا
ال�صال ِة ْ
فاغ�سِ ُلو ْا ُو ُجو َه ُك ْم َو�أَ ْيدِ يَ ُك ْم �إِلَى ا ْل َم َرافِقِ َوا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم ِ�إلَى
�إِ َذا ُق ْمت ُْم �إِلَى َّ
ا ْل َك ْعبَ ِين{ افتر�ض اهلل غ�سلتين وم�سحتين.
حدثنا ابن حميد و ابن وكيع قاال حدثنا جرير عن الأعم�ش عن يحيى بن وثاب عن
علقمة� :أنه قر�أَ } :و�أَ ْر ُج َل ُك ْم{ مخفو�ضة الالم.
حدثنا ابن حميد و ابن وكيع قاال حدثنا جرير عن الأعم�ش مثله.
حدثنا ابن وكيع قال حدثنا �أبو الح�سين العكلي عن عبد الوارث عن حميد عن
مجاهد� :أنه كان يقر�أ :و�أرجلكم.
حدثنا �أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا �إ�سماعيل بن �أبي خالد قال كان
ال�شعبي يقر�أ :و�أرجلكم بالخف�ض.
حدثنا ابن وكيع قال حدثنا �أبي عن الح�سن بن �صالح عن غالب عن �أبي جعفر� :أنه
قر�أ :و�أرجلكم بالخف�ض.
حدثنا ابن وكيع قال حدثنا �أبي عن �سلمة عن ال�ضحاك� :أنه قر�أ :و�أرجلكم بالك�سر.
قال �أبو جعفر :وال�صواب من القول عندنا في ذلك �أن اهلل عز ذكره �أمر بعموم م�سح
الرجلين بالماء في الو�ضوء كما �أمر بعموم م�سح الوجه بالتراب في التيمم و�إذا فعل
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ذلك بهما المتو�ضىء كان م�ستحقا ا�سم ما�سح غا�سل لأن غ�سلهما �إمرار الماء عليهما �أو
�إ�صابتهما بالماء و م�سحهما �إمرار اليد �أو ما قام مقام اليد عليهما ف�إذا فعل ذلك بهما
فاعل فهوغا�سل ما�سح.
ولذلك  -من احتمال الم�سح المعنيين اللذين و�صفت من العموم والخ�صو�ص اللذين
�أحدهما م�سح ببع�ض والآخر م�سح بالجميع  -اختلفت قراءة القر�أة في قولهَ } :و�أَ ْر ُج َل ُك ْم{
فن�صبها بع�ضهم توجيها منه ذلك �إلى �أن الفر�ض فيهما الغ�سل و�إنكارا منه الم�سح عليهما
مع تظاهر الأخبار عن ر�سون اهلل  Pبعموم م�سحهما بالماء.
(((
وخف�ضها بع�ضهم توجيها منه ذلك �إلى �أن الفر�ض فيهما الم�سح �أ .هـ.
وقد �أعطيت هذا المثل الثبات �أن الفقه االمامي لي�س ج�سما غريبا عن فقه المذاهب
الأربعة و �أمثلة ذلك �أكثر من �أن تح�صى.
و�أختم هذا البحث عن فائدة الفقه المقارن و التقارب بين العلماء ووجوب و�صل
�أرحامهم العلمية بالحوار الذي جرى عام  943هـ بين ال�شهيد الثاني و بين ال�شيخ �أبي
الح�سن علي بن محمد البكري و قد كان من �أعلى �شيوخ م�صر مكانة في زمانه و �سمع
عليه ال�شهيد جملة من الكتب.
ا�صطحبا في طريق الحج و قد �سجل ابن العودي ان �شيخه كان يطري علينا �أحوال
هذا ال�شيخ و يثني عليه((((قال ال�شهيد الثاني :ما تقولون في امر ه�ؤالء العوام الذين ال
يعرفون �شيئا من الدالالت المنجية من الهالكات.ما حكمهم عند اهلل؟و هل ير�ضى منه
هذا التق�صير؟بل ننقل الكالم الى العلماء الأعالم و الف�ضالء الكرام الذين جمد كل
فريق منهم على مذهب من المذاهب االربعة ولم يدر ما قيل في ما عدا هذا المذهب
الذي اختاره مع قدرته على االطالع و التفح�ص و ادراك المطالب و قنع بالتقليد لل�سلف و
((( جامع البيان في ت�أويل القر�آن ج�10ص -61بن جرير� ،أبو جعفر الطبري 310 - 224 ،هـ تحقيق� :أحمد محمد �شاكر طبعة:
م�ؤ�س�سة الر�سالة
((( الدر المنثور ج �2ص163
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جزم ب�أنهم كفوه م�ؤنة ذلك و من المعلوم �أن الحق في جهة واحدة فان قالت احدى الفرق
الحق في جانبنا اعتمادا على فالن وفالن فكذلك االخرى تقول اعتمادا على محققيهم و
اعيان م�شايخهم .الن ما من فرقة اال و لها ف�ضالء ترجع اليهم و تقول عليهم .فال�شافعية
مثال يقولون نحن االمام ال�شافعي و فالن وفالن كفونا ذلك و كذلك الحنفية ي�ستندون الى
االمام �أبي حنيفة و غيره من محققي المذهب و كذلك المالكية والحنابلة ي�ستندون الى
ف�ضالئهم و محققيهم .وكذلك ال�شيعة يقولون نحن ال�سيد المرت�ضى وال�شيخ الطو�سي و
الخواجة ن�صير الدين و ال�شيخ جمال الدين و غيرهم بذلوا الجهد وكفونا م�ؤونة التفح�ص
ونحن على ب�صيرة و ثقة من امرنا .فكيف يكتفي مثل ه�ؤالء الف�ضالء باالقت�صار على
احد المذاهب ولم يطلع على حقيقة المذاهب الآخر ،بل وال وقف على م�صنفات اهلها
وال عرف �أ�سماءهم ،فكون الحق مع الجميع ال يمكن ومع البع�ض ترجيح من غير مرجح.
فاجاب ال�شيخ البكري�« :أما ما كان من �أمر العوام فنرجو من عفو اهلل �أال ي�ؤاخذهم
بتق�صيرهم و�أما العلماء فيكفيهم كون كل واحد منهم محقا في الظاهر» قال ال�شهيد:
«كيف يكفيهم ما ذكرنا من تق�صيرهم في النظر و تحقيق الحال» قال له ال�شيخ البكري:
«يا �شيخ جوابك �سهل مثال على ذلك من ولد مختونا خلقة فانه يكفيه عن الختان
الواجب �شرعا» فاجابه ال�شهيد هذا المختون خلقة ال ي�سقط عنه الوجوب حتى يعلم �أن
هذا هو الختان ال�شرعي ب�أن ي�س�أل و يتفح�ص من �أهل الخبرة و الممار�سين».
في الختام ونتيجة لهذا البحث فال بد من الت�أكيد على النقاط التالية:
�أوال :ان المذاهب لي�ست ن�صا محكما ال يمكن عليها زيادة �أو نق�صان و�أن الخالف ال
يتجاوز م�شكلة اثبات الن�ص �أو فهمه و �أن الخالف الحقيقي بين ال�شيعة االمامية
تحديدا و بين المذاهب ال�سنية المعتبرة ال يتجاوز حد الخالف بين الآراء داخل
المذهب نف�سه.
ثانيا :عندما نذكر ال�شهيدين و غيرهم من العلماء ال�شهداء الذين قتلوا في ظل
حاكم من الحكام ال يجوز �أن نتهم المذهب الذي ينتمي اليه الحاكم ب�أن المذهب
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هو من قتله خا�صة وقد مر معنا �أن كثيرا من علماء المذاهب الأربعة القوا الكثير
من القتل و الت�شريد من الحكام الذين هم على مذهبهم.
ثالثا :علينا التحذير و اال�ستعداد لمواجهة الخطر القادم المتمثل بخوارج الع�صر
المكفرين الم�ستحلين للدماء ،الخدم لالعداء الذين ال يفرقون في جرائمهم بين
�سني و �شيعي ،و لو لم يكن اال هذه م�شكلة الفرقة لوجب علينا بالأولى ان نتوحد
لمواجهة هذا الخطر.
رابعا :على علماء ال�شيعة بالذات افهام عوامهم �أن الوهابية �شيء مختلف عن اهل
ال�سنة في الفروع واال�صول و�أنهم حين ي�ستحلون تفجير ح�سينيات العراق هم انف�سهم
يفجرون م�ساجد ال�سنة في باك�ستان وال �أرى هذا الوباء اال قد �صار على ابوابنا فعلينا
ان ن�سرع للت�صدي له قبل فوات الأوان ،وكذلك يجب على علماء ال�سنة ان يبينوا ف�ضائح
الوهابية اوعلى الأقل التحذير منها حتى يعزلوا عن المجتمع ال�سني.
خام�سا :كما تبين لنا �أن الفقه المقارن له ايجابيات كثيرة ،لذلك نتمنى على
القيمين على المعاهد ال�شرعية ال�سنية و الحوزات ال�شيعية ان يجعلوا في مقرراتهم
الفقه المقارن ،والأف�ضل تبادل المدر�سين و�أف�ضل منه مع انه بعيد المنال دمج المعاهد
والحوزات.
ختاما فان الخالف بين المذاهب �أمر واقع ولن ينتهي حاليا حتى ظهور االمام
المهدي الذي هو من العقائد الم�سلم بها عند �أهل ال�سنة اي�ضا,وفي كثرة الظلم و
الجورحولنا دليل وا�ضح على قرب ظهوره ،فلنتعاي�ش مع هذا الواقع بنوع من االحترام
المتبادل واال�ستعداد لتحدي الظلم و الظالمين.
و�صلى اهلل و �سلم وبارك على �سيدنا و موالنا
محمد ر�سول اهلل و�آله و �صحبه الطيبين الطاهرين.
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بحث في رسالة اإليمان عند الشهيدين
ال�شيخ �شفيق جرادي

(*)

تمهيد

ن�صين كان قد ُعني بطبعهما (مركز الأبحاث والدِّ را�سات
تعتمد هذه الدِّ را�سة على ّ
إ�سالمي)؛ �أ ّولهما ر�سالة (الباقيات ال�صالحات)
الإ�سالم ّية ـ ق�سم �إحياء التراث ال
ّ
لل�شهيد الأ ّول محمد بن م ّكي العاملي الجزّيني ،وهي ال تتجاوز ال�صفحة والن�صف،
وثانيهما ر�سالة عنوانها المركز با�سم (حقيقة الإيمان لل�شهيد الثاني) ال�شيخ زين الدين
بن علي الجباعي العاملي؛ وهي ر�سالة و�إن كانت قد وردت في طبعتها الحجر ّية ال�صادرة
عن (من�شورات مكتبة �آية اهلل العظمى المرع�شي النجفي ،قم ـ �إيران 1404هـ.ق) .با�سم
(حقائق الإيمان) ،ف�إ ِّني �أميل للت�سمية الأولى التي اختارها المركز ،وهو ما �س�أ�سعى
لأب ّين �أ�سبابه �أثناء قراءة م�ضامين وا�ستهدافات هذا الن�ص ،الذي ا�سته ّله ال�شهيد
الثاني بتعريف الإيمان لغوي ًا.
معنى اإليمان في اللغة

ن�ص عليه �أهلها ،وهو �إفعال من الأمن،
«فاعلم �أ َّن الإيمان لغ ًة الت�صديق كما ّ
بمعنى �سكون النف�س واطمئنانها؛..
و�أ َّما الت�صديق فقد قيل� :إ َّنه القبول والإذعان بالقلب ،كما ذكره �أهل الميزان.
ويمكن �أن ُيقال :معناه قبول الخبر �أع ّم من �أن يكون بالجنان �أو بالل�سان»(((.
(*) مدير معهد المعارف الحكمية للدرا�سات الدينية والفل�سفية  -لبنان.
((( ال�شهيد الثاني ،حقيقة الإيمان عند المتكلمين ،الم�صنفات الأربعة� ،ص .13 ،12
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و�أ َّما ما تب ّناه من بين المذاهب فهو« :واعلم �أ َّن مفهوم الإيمان على المذهب الأ ّول
يكون تخ�صي�صاً للمعنى اللغوي ،و�أ ّما على المذاهب الباقية فهو منقول ،والتخ�صي�ص
خي ٌر من النقل»(((.
وينطلق البحث في مجمل معالجته على مناق�ش ٍة للآراء واال ِّتجاهات الكالم َّية لإثبات
�صدق تب ّنيه لمعنى الإيمان .وتمييزه عن الف�سق والكفر وم�ستلزمات ك ّل ذلك.
ول ُيفرد في �آخر الر�سالة مقاطع من �شرح حقائق الإيمان العقائد ّية .بحيث يكون
البحثي الذي تعالجه الر�سالة والتي يريد من
من الأن�سب ت�سمية الر�سالة بالمق�صد
ّ
خاللها الم�ص ّنف التمييز بين الإيمان كحقيق ٍة قائم ٍة في النف�س ،وبين حقائق الإيمان
وف�سرها الإ�سالم بن�صو�صه المق ّد�سة .وهي محاولة مبتكر ٌة
االعتقاد ّية التي ّ
ن�ص عليها ّ
كثير من الكتب الكالم ّية التي دمجت الإيمان في
من ال�شهيد الثاني تف ّرد فيها عن ٍ
المق ّررات االعتقاد ّية.
ولع ّلنا ال نجازف في القول �إن ذهبنا لإقرار كون هذا العمل ح ّقق قفزة نوع ّي ًة� ،إذ ب ّين
ماهية الإيمان .م ّما ي� ّؤهله ليكون في م�صاف الأبحاث والمعالجات التي فتحت نافذ ًة
اجتهاد ّي ًة في القراءة الكالم ّية �سبقت �أهداف ن�شوء علم الكالم الجديد.
كالم جديد ُن�شير �إلى �أنّ الكالميين
وبمعر�ض الحديث عن الهدف من قيام علم ٍ
الجدد كانوا قد �أخذوا على علم الكالم التقليدي عدم تحديده لحقيقة الإيمان ،و�أ َّنهم
ُ
تح ّدثوا به من خالل تناولهم المعتقدات الكالم ّية .وعندما �أرادوا �إبراز �أهم ّية التجديد
الكالمي الذي ا�ستحدثوه اعتبروا �أنَّ قيام فل�سفات جديدة ،وقيام تط ّورات منهج ّية
المنهجي بين الإيمان بما هو هو ،والإيمان
وعلم ّية معا�صرة �سمح لهم باكت�شاف التفريق
ّ
بما هو مق ّررات عقائد ّية .وت�أتي �أبحاث هذه الر�سالة ومعالجاتها لتدح�ض ادِّعاءاتهم
التقليدي قد �شهد تط ّورات
التي ذهبوا فيها مذهبهم الخا�ص ،ولتعلن �أنَّ علم الكالم
ّ
((( م .ن� .ص .18
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بتو�سع .الأمر الذي ي�ضع على عاتقنا �ضرورة
ذات ّية من�ش�ؤها االجتهاد
الكالمي و�إن ّ
ّ
الفكري
الكالمي على قواعد من االجتهاد
أ�صول من البحث
ّ
العودة النقد ّية البانية ل ٍ
ّ
العام في عالم الإ�سالم.
العامة لمبحث اإليمان عند الشهيدين
الس َمات
ِ
ّ

خرجت طريقة المعالجة عند ال�شهيدين الأ ّول والثاني لمبحث الإيمان عن و�ضعه
المنظومي للم�سائل الكالم َّية ،ليجعال منه المحور الرئي�س
كجزئ ّية في �إطار العر�ض
ّ
للبحث .وعلى خالف المعتاد تقليدي ًا من بحث ما ن�ؤمن به من موا�ضيع عقائد ّية ف�إنّ
ال�شهيد الثاني ر ّكز على معرفة الإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها ،ال بما هو �أم ٌر ال
يبحث �إال في �إطار المقوالت والمق ّررات الكالمية .وهذان الجانبان من المعالجة يمثالن
الكالمي.
تط ّورين حقيقيين في حياة المبحث
ّ
�أ َّما المنظور الذي ق ّدمه ال�شهيد الأ ّول فهو �إبراز الإيمان كحقيق ٍة معنو ّي ٍة مو�صولة
الكالمي
مع فكر �إ�سالمي �شهير هو (الباقيات ال�صالحات) .الأمر الذي �أعطى الجانب
ّ
التقليدي بما
ُبعد ًا عقائدي ًا ُيعاي�ش الروح ويتمازج مع �أبعاد هي �أكثر ا ِّت�ساع ًا من الكالم
ّ
هو علم �أو فنٌ م�ستقل يع ّبر عند القدماء عن المقررات والأ�صول العقائد ّية.
�إن تف�صيل الكالم في هذا البحث و�إن كان يق�ضي في المتابعة الزمان ّية له �أن نق ّدم
المو�ضوعي لطريقة المعالجة تفر�ض علينا
ال�شهيد الأ ّول على الثاني� .إال �أنَّ المقت�ضى
ّ
االنطالق من عند ال�شهيد الثاني ب�سبب وفرة ما في ر�سالة (حقيقة الإيمان) من بحث
ومعطيات ،وب�سبب كونها الخطوة االجتهاد ّية الواقعة داخل علم الكالم نف�سه ،الأمر الذي
االجتهادي في الأطروحة.
ي�سمح لنا �أن نرى كيف ّية تح�ضير الأر�ضية المنا�سبة للتج ّدد
ّ
لقد عالج ال�شهيد الثاني في ر�سالته (حقيقة الإيمان) المو�ضوع اعتماد ًا على الأبعاد
وتق�صي ًا في الروايات من حيث ال�سند والداللة؛ وهو الأمر الذي خلت منه كثي ٌر
اللغو ّيةّ ،
بحر�ص
من المباحث الكالم ّية ،بحيث �إ ّنه كان ي�ص ّوب االعتماد على رواية �أو ُيخطئها
ٍ
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علمي �شديد وك�أ َّنما ُيعالج م�س�ألة فقه ّيةّ .ثم يعود ليناق�ش الم�س�ألة من حيث الم�س ّلمات
ٍّ
والقواعد والأ�س�س العقل ّية� ،إ�ضاف ًة �إلى تعاطيه مع القواعد والمباحث الأ�صول ّية (�أ�صول
المتوجبة
لحجية مع ّينة ،دون �أن ين�سى رعاية الم�ستلزمات
الفقه) حين درا�سته لداللة �أو ّ
ّ
قول من الأقوال ،في حال وقوعه ،بما يخالف �آراء الطرف الذي يطرحه� ،أو
على � ِّأي ٍ
الن�ص� ،أو
مخالفته لما هو متف ٌق عليه وم�س َّل ٌم به .ولطالما راعى الفهم العرفي لزمن ّ
الفهم ال�سائد في زمانه في تحديد موقف من هذا الفهم �أو ذاك ..لكن تبقى الإ�شارة �أنَّ
ح�سا�سان في عموم �أطروحته:
هناك مف�صالن ّ
طرح بنا ًء على العدل ،وم�ستلزمات ما يرجوه
المف�صل الأ َّول :مناق�شته الت�صويب ّية لأيِّ ٍ
المرء من رحمة اهلل .من هنا ،ف�إنّ المالحظ في طروحات ال�شهيد الثاني نظرته
إلهي ال بما هو �أم ٌر مفتوح على العقاب ،بمقدار ما هو مفتوح على الجود
للعدل ال ّ
ّ
قول ما� ،أمر ًا ي�صل �إلى حكم الكفر
والرحمة الإله ّية .بحيث �إنه ك ّلما
ا�ست�شف من ٍ
و�ضع له جمل ًة من التحديدات التخفيف ّية التي تحفظ الإيمان عند المرء ،و�أنّ
ال�شائبة هي في هذا العمل �أو ذاك� .إلى الدرجة التي تجعل مبحث العدل وبرغم
كونه �أ�ص ًال ناتج ًا عن التوحيد �إ َّنما ُيعالج م�شكلة الم�ؤمن في كيف ّية اقترابه من
إن�ساني يم ِّثل في حياة
رحمة ربه التي و�سعت ك َّل �شيءٍ ،حتَّى تخال العدل وك�أ َّنه �أ�صل � ّ
الإن�سان طريق ال�صعود التكاملي لنيل االرتقاء والخال�ص بنعمة الرحمة الإله ّية
وعدلها ال�سابق .وهذه خطوة ح�سا�سة على طريق �أن�سنة طروحات القيم الإله ّية.
المف�صل الثاني :هو الف�صل الذي �أحدثه طرح ال�شهيد الثاني بين معالجة الإيمان
في قلب المق ّررات العقائد ّية ،والإيمان بما هو حقيقة قائمة بذاتها ،وهو ما يع ِّبر
عنه« :الكالم فيما يتح ّقق به الإيمان عند اهلل تعالى ،بحيث ي�صير الم َّت�صف
به م�ؤمناً في نف�س الأمر ،ال فيما يتح َّقق به الإ�سالم في ظاهر ال�شرع ،حيث ال
ُيمكن الإطالع على الباطن»(((.
((( م .ن� .ص .18
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الإ�شارة �إلى (نف�س الأمر) تمييز بين الإيمان بما هو هو ومظاهر الإيمان المنعك�سة
العقائدي �أو المظهر ال�سلوكي .وهذا ما يفتح المعالجة على تحديد المعنى
في الإقرار
ّ
المق�صود بالإيمان .وهو ما �سي�سمح ب�إدخال مباحث من مثل القر�آن ّيات والروايات
والعرفان ّيات والفل�سفة والكالم ّيات وغير ذلك ,وهنا ،تجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ الغرب ومن
ت�أ َّثر به من بع�ض المهت ّمين في مجتمعاتنا كانوا يعتبرون �أنّ هذا النوع من المعالجة هي
حديثة لم َي ِعها العقل الم�سلم قب ًال.
لكن ،من المفيد الإ�شارة �إلى �أنَّ ال�شهيد الثاني تعامل مع مو�ضوع الإيمان كحقيق ٍة
جوهر ّي ٍة تقع عند النف�س حتّى ولو اعتبرها �أحيان ًا من الكيف ّيات النف�سان ّية .وهو لهذا
ذهب للقول� :إنَّ الزيادة والنق�صان ال يح�صالن في �أ�صل ماه ّية الإيمان ،بل في كماالته.
من هنا ،ذهب للقول�« :إ َّن الت�صديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات (وهو الإيمان)
فال تت�ص َّور فيه الزيادة عن ذلك ..،وكذا ال َتعر�ض له النقي�صة و�إال لما كان ثابتاً وقد
فر�ضناه كذلك وهذا خلف .و�أي�ضاً حقيقة ال�شيء لو قبلت الزيادة والنق�صان لكانت
حقائق متعدّدة ،وقد فر�ضناها واحدة هذا خلف»(((َّ .ثم يع ِّقب على هذا الطرح بالقول:
«� ّإن النزاع �إ ّنما هو في �أ�صل حقيقته (الإيمان) ال في كمالها»(((.
فالموقف عند ال�شهيد الثاني �أنّ الإيمان حقيقة مح ّددة تقع عند النف�س وهي ثابتة
كحقيقة ال تتغير و�أنَّ تكاملها �أو نق�صانها هو في نف�س الحقيقة ال �شيئ ًا غيرها.
وال�ستكمال بيان ما هي هذه الحقيقة ف�إ ّنه يعود فيقول�« :إ َّن حقيقة الإيمان ل ّما كانت
من الأمور االعتبار ّية لل�شارع ،كان تحديدها �إ َّنما هو بجعل ال�شارع وتقريره لها ،فال
ُيعلم حينئذٍ مقداره وحقيقته �إال منهُ ...يعلم كذلك من تت ّبع �آيات الكتاب العزيز
وال�س ّنة ّ
القلبي من
المطهرة ...ور�أينا الأكثر وروداً في كتابه بذلك الأمر باالعتقاد
ّ
غير تعيين مقدار مخ�صو�ص منه بقاطع يوقفنا على اعتباره.
((( م .ن� .ص .358
((( م.ن� .ص .361
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العلمي ...والتفاوت بالزيادة
حينئذ �أن يكون مراده منه مطلق االعتقاد
�أمكن
ٍ
ّ
والنق�صان �إ ّنما هو في �أفراد تلك الحقيقة ومن ّ
م�شخ�صاتها فال يكون داخ ًال في
الحقيقة المذكورة ...وبذلك ي�سهل الخطب في الحكم ب�إيمان �أكثر الع ّوام الذين ال
يتي�سر لأنف�سهم اال ِّت�صاف بالعلم الذي ال يقبل ت�شكيك ال ُم�ش ّكك ،ف�إنّ علم الطم�أنينة
ّ
متي�سر ِّ
لكل �أحد(((.
ّ
يتم توظيف البحث لما فيه مراعاة ل�ضعفاء النا�س من حيث العلم والمعرفة.
وهكذا ّ
وهو ما يجعل من مقوالته الكالم ّية �شعب ّية و�إن لم تنف الخ�صو�صيات العالية في الإيمان
و�أهله.
�أ َّما حول عالقة الإيمان بما هو ت�صديق و�إذعان نف�سي بالإقرار فهو من باب ال�شرط
ويتم ظهورها �إال باالنعكا�س في االلتزامات العملية
للهو ّية الإيمان ّية التي ال ُت�ستكمل ّ
والذكر ّية والعباد ّية.
ِ
األول
اإليمان في قراءة الشهيد ّ

ربط ال�شهيد الأ ّول الإيمان بالأ�صول الخم�سة( :التوحيد ،العدل ،النب ّوة ،الإمامة،
المعاد) ،واعتبر �أنَّ الكلمات الخا�صة والم�س ّماة بالباقيات ال�صالحات (�سبحان اهلل،
ح�صلها
الحمد هلل ،ال �إله �إال اهلل ،اهلل �أكبر) ت�شتمل على �أ�صول الإيمان الخم�سة ،فمن ّ
ح�صل الإيمان وهنّ الباقيات ال�صالحات(((.
ّ
إلهي .وفي
وهو بهذا ق َّدم الإيمان من حيث تع ّلقه بمو�ضوعاته الم�صوغة في البيان ال ّ
هذا ا�ستكمال لما كان عليه من �سبقه من علماء الكالم� .إال �أنّ الجديد في طرحه هو
العقائدي بالذكر .فالباقيات ال�صالحات هي ذكر ير ّبي عالم المعنو ّية
ربط المو�ضوع
ّ
�س�س تتجاوز الحدود المفاهيم ّية �إلى البناء الروحي عند الإن�سان .وهذا ما �شرع
على �أُ ٍ
((( م .ن� .ص .365 -364
((( �أربع ر�سائل كالمية ،مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سالمية� ،ص .236
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ال�شهيد الأ ّول ببيانه من خالل ر�سالته التي �أ�سماها (الباقيات ال�صالحات) وهي ر�سالة
والعقائدي.
المعنوي
على رغم �صغر حجمها ف�إنه ك ّثف فيها م�ضامين عالية من الروح
ّ
ّ
كل �سوء وبراءته عن ِّ
�إذ اعتبر �أنَّ اجتماع تنزيه اهلل عن ِّ
كل فح�شاء تع ِّبر عن جميع
لكل موجود حادث ،بل هي عين ِّ
ال�صفات ال�سلبية التي تنفي الحدود والفقر المالزم ِّ
كل
الغني وحاجة الفقير الممكن في
موجود حادث .وهنا ،ينك�شف التنزيه المائز بين ذات ّ
�أ�صل وجوده �إليه �سبحانه .لينتقل الذاكر في �إيمانه �إلى مرحلة الحمد بما هو «الثناء
على اهلل بذكر �آالئه ونعمه التي ال تح ّد وال تعدّ»((( .التي منها �أ�صل الوجود المتع ّين
في العالم ،والعقل الفا�صل بين الحقّ والباطل ،و�إر�سال الرحمات ال�صادعة بكالم اهلل
من الر�سل .وعند هذه النقطة ُيقيم الم�ص ّنف دمج ًا بين الرحمة الر�سول ّية و�أ�صل و�صاية
الأو�صياء الذين اختتم بهم المولى �سبحانه الزمان� ،إذ �أر�سل للأ َّمة من نور ر�سول اهلل
الخاتم محمد� Pأو�صياءه بد ًءا من �سيدهم �أمير الم�ؤمنين علي Qوالمختتمين
ب�سيد الأمناء �أبي القا�سم المهدي ـ ح�سب تعبير ال�شهيد الأ ّول ـ.
ولم يكتف الم�ص ّنف ب�إيراد النعم الوجود ّية والعقائد ّية ،بل ذهب بعيد ًا لير�سم وجوه
إن�ساني العاقل وهي
ال ِّنعم التي ت�ستح ُّق الحمد لما ُتم ّثل من �أ�صل الذات والوجود ال ّ
(الحياة والقدرة وال�شهوة والنفرة والعقل والإدراك والإيجاد)(((.
وهذه هي �أ�صول ال�س َنن الإله ّية التي تم ّثل ال ّذات في الإن�سان ،ومزاج الطبع فيه،
كل موجود ،كما �أ َّنها تم ّثل �أ�صل وجود ِّ
ومائز العقل والإدراك الذي يف�صله عن ِّ
كل موجود
(الإيجاد) .وتتجاوز ال�سنن الإله ّية الأ�صول الرئي�سة لت�ستوعب حتّى المتف ّرعات عنها،
بحيث �إنَّ ال َن َف�س و�إرادة ال�شكر هي في حقيقة الأمر ت�ستوجب �شكر ًا ،لأ ّنها من �آالء اهلل،
وهذا هو وجه الحمد الذي ال يح ّد وال يع ّد.
ومع هذا الق�سم من الآالء نكون مع النعمة العا ّمة التي ا�ست ّنها اهلل لك ّل موجود ،لذا
((( م .ن .م�.س� .ص .235
((( م .ن� .ص .235

259

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

ال يف ِّوت ال�شهيد الأ ّول ذكر النعمة الخا�صة المقرونة في ذاتها بذات الحمد وهي نعمة
(ت�صديق النبي  Pفي جميع ما جاء به)(((.
وبعد التنزيه والحمد يدخل في �شرحه لكلمة (ال �إله �إال اهلل) ليعتبر �أنَّ في ذلك
دخو ًال �إلى معنى التوحيد الذي حفظ فيه الإ�سالم ر�سالة اهلل �إلى الخلق عبر ِّ
نبي
كل ٍّ
ور�سول ،والتي ح ّرفتها الت�أويالت والتف�سيرات الدين ّية هنا وهناك .ور�أى في مثل هذا
الحفظ للتوحيد ح�صن ًا مانع ًا� ،إذ «هي ال�شهادة التي من قالها مخل�صاً دخل الجنة».
وعمق الإيمان
وا�شتراط الإخال�ص ُي�شير �إلى �أنَّ مج ّرد الإقرار ال ُيفيد في تح�صيل ُب ِعد ِ
ال�شرعي في النفو�س الت ّواقة للرجاء.
ّ
اخت�ص اهلل �سبحانه به الإ�سالم،
�إلى �أن ينتهي �إلى التوحيد ال ّ
أحدي (اهلل �أكبر) الذي ّ
والذي ُيثبت ك َّل �صف ٍة كمال ّية هلل وحده �سبحانه .حتَّى �إذا ما جاء ليق ّدم الأمثلة على هذا
أحدي ذكر الأمور التالية:
التوحيد ال ّ
الفطري
أحدي الذي يمكن للعقل
ّ
1 .1الوجود والوجوب :وهما تعبير عن التوحيد ال ّ
توحد بين العالم والعلم والمعلوم ،بحيث �إنَّ ك ًال منهم هو
معاي�شته بمعاين ٍة معرف ّي ٍة ِّ
أحدي له �سبحانه.
عين انبعاث هذا الفي�ض المر�سل بمظاهر الوجود ال ّ
2 .2والقدرة والعلم :بما هما الإ�شارة �إلى َّ
الذات الإله َّية المتّ�صفة بما يمكن للمرء �أن
يتع ّرف �إليه بالأمثال ،حتَّى �إذا ما امتاز عنده بالكمال المطلق القاهر ِّ
لكل حدود،
إن�ساني نحو التخ ّلق ب�أخالق من له المثل الأعلى ،وهو ما ير ّبي �أ�صل
نزع الروح ال ّ
الكيان والذات على مقت�ضى �أ�صل ك ّل مبد�أ وم�آل.
3 .3الأزل ّية والأبد ّية والبقاء وال�سرمد ّية :وهي مفردات �أربع تم ّثل مقاربة الزمن
لتوفير �أر�ض ّية الفهم والمعرفة عند �صاحب الإيمان� .إذ ال يمكن للمرء �أن يفهم
خارج الزمن .و�إن �أمكن له �أن ين�سب ،بعد الفهم� ،إيمانه �إلى ما يتجاوز حدود
((( م .ن� .ص .235
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الزمن ِّ
يوحد
بكل مفرداته الدهر ّية ،بل التي تتجاوز الزمن الواقع والمتو ّقع .وهنا ّ
المرء معارفه توحيد ًا �أحد ّي ًا.
4 .4ال�سمع والب�صر والإدراك :ون�صل هنا �إلى توحيد يلحظ الجوارح والجوانح ،بحيث
أمر منف�صل عن اهلل في
ال تتح ّول �أدوات الج�سد والنف�س المعرف ّية �أو العاملة �إلى � ٍ
توحيده ،بل هي مظهر مثاله الأعلى �سبحانه ،فيفنى الح ّد عن حدوده القا�صرة
ّ
المت�شخ�ص هنا �أو هنا �سمع ًا وب�صر ًا و�إدراك ًا،
من نف�س بعده المن�سوب �إلى هذا
ليتوحد بال ّذات الأعلى توحيد ًا �أحد ّي ًا يرف�ض �إ�سقاط الج�سد في متاهة النقي�ض
ّ
لم�صدر في�ضه ومبد�أ وجوده.
5 .5كل فعل من �أفعاله �سبحانه تت�أتّى من «كونه عد ًال حكيماً جاري ًة �أفعاله على وفق
الحكمة وال�صواب»(((.
أحدي ب�إعالن العجز عن معرفة كنه ذاته �أو �صفة
6 .6وهنا ينتهي ت�صعيد التوحيد ال ّ
من �صفاته؛ لأ ّنه �أكبر من �أن يو�صف �أو يبلغه و�صف الوا�صفين .وهذا ال يعني
الذاتي في �أ�صل وجود الإن�سان لمعرفته
امتناع معرفته بمقدار ما يعني �أنّ ال�شوق
ّ
�سبحانه يبقى في �سيره و�سلوكه �أبد ًا عاجز ًا عن تمام الو�صول �إليه �سبحانه ،ف�ض ًال
عن الإحاطة به� ،إذ ال يعلم ما هو �إال هو.
ح�صل
ح�صلها ّ
وبعد �أن يورد ـ ال�شهيد المق ّد�س ـ �أنّ هذه هي �أ�صول االعتقاد التي من ّ
ح�صل الباقيات ال�صالحات.
الإيمان ،فما ذلك �إال لأ ّنه َّ
أكاديمي المو�سوم في �أدب َّيات الم�سلمين باالجتهاد
وبقليل من الربط بين المبحث ال
ّ
الفكري ،وبين هذه الوحدة الموثوقة ال ُعرى بين الذكر و�أ�صول المعتقد و�أ�صول ال�سنن،
ّ
نجد خط ًا مبتكر ًا في مبحث الإيمان عند ال�شهيدين ،ن�ستن�سب ت�سميته بـ (�إله ّيات
فن دون �آخر في درا�سة
المعرفة) .وهي خطوة يمكن البناء عليها ،بحيث ال نقت�صر على ٍ
((( م .ن� .ص .236
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ن�ص ًا
الم�س�ألة العقائد ّية ،وال على اقت�صار مرجع ّية ٍّ
ن�ص ًا روائي ًا �أو ّ
ن�ص قر� ّآني ال يراعي ّ
إ�سالمي الت ّواق نحو �إيمان ُيعاي�ش
دعائي ًا� ،أو ذكر ًا ثابت ًا في تكوين البنى الرئي�سة لعقلنا ال
ّ
الن�ص والعقل الفطري المودع في الذوات ،لي�ستجلي الفهم الباعث على �إيمان ت�صديقي
ثابت في عين قلقه الدائم نحو كمال ا�ستجالء ِّ
كل �س�ؤال وداللة وعبرة و�آية.
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الشهيد الثاني{ وكتابه منية المريد
في آداب المفيد والمستفيد
د .محمد ح�سن تبرائيان

(*)

ان رج ًال يحيا حياة حافلة بالعطاء ويبقى عطا�ؤه مثمر ًا بعد رحيله هو بال �شك
رجل مبارك ،وال�شهيد الثاني ال�شيخ الجليل زين الدين بن علي العاملي الجبعي (911
– 965هـ) { م�صداق �شاخ�ص لذلك ،وهو الذي تعددت جوانب �شخ�صيته الفذة
و�أبعادها المعطاءة.
ولعل نظرة مت�أنية في حياته الحافلة ب�ألوان التنوير و�إحياء الفكر الإ�سالمي تقدم لنا
الكثير من �سمات منهجه العلمي وفكره الإ�سالمي الخالق ،و�أنا هنا ال �أريد �أن ا�ستعر�ض
مراحل حياة رجل عرفته الأجيال في الحوزات والأو�ساط الدينية ب�صفته �أحد رواد
االنتاج الواعي على ع�صره من علماء ال�شيعة ،ومج ّدد الفقه الإمامي في القرن العا�شر
الهجري ،وقد تميز بدوره الريادي في ن�ضوج لغة الفقه ونتاجاته المعرفية وت�صانيفه
الرائدة في الت�شريع الإ�سالمي ،ال �سيما وقد �سمعنا وقر�أنا الكثير عن ترجمة هذا العالم
المجدد والمجاهد الكبير وعن �آثاره ودرا�ساته الفقهية والحديثية المقارنة التي �أ�صبحت
مق�صد ًا للباحثين ومالذ ًا للعاملين وموئ ًال للطالب والدار�سين .وما نقدمه الآن ماهي
�إ ّال نفحة وفاء متوا�ضعة لهذا العالم الجليل الذي طرق �أبواب العلوم المختلفة وكان
مو�ضوع ًيا متجرد ًا من الهوى ،فقد � ّأ�صل للفقه ف�أبدع ،ونظر للأخالق ف�أجاد؛ ا�ستند الى
العقل والنقل و�ألف بين المختلف والم�ؤتلف ،ح ّقق وع ّلق ورتّب وب ّوب� ،صاغ اللفظ ف�أ�صاب
المعنى وتح ّرى الدليل وبحث في المبنى.
ومن �إبداعاته في حياته العلمية انه در�س لغة االختالف و�أ�سبابهّ ،
و�شخ�ص داء
(*) م�ساعد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية
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التفرقه وو�صف دواء التقارب ،لذلك تتلمذ على الموافقين والمخالفين وا�ستجازهم،
و ّدر�س الأفكار والر�ؤى والت�شريعات على مختلف المذاهب و�أجازهم.
وفي مجال التقريب فقد ك�سر حواجز المذهبية ال�ضيقة والطائفية المنبوذة منطلق ًا
في �آفاق التحري والتنقيب لبحث �سبل االلتقاء وتقريب هوة االفتراق .كما در�س ،M
الفقه المقارن ووازن بين النتيجة والدليل حتى �أجازه المخالفون لمذهبه برواية
م�صادرهم فكان �شافعي ًا بين ال�شافعية ومالكي ًا مع المالكية وغيره مع غيرهم ليثبت
�سمو الهدف و�سالمة النوايا واالخال�ص في العلم والعمل .كما �أثبت �أن تباين النتائج هو
خير دليل على تنوع الفكر لدى الب�شر تبع ًا النتماءاتهم ،وبهذا �صدق ما عاهد اهلل عليه
وانتظر حتى ق�ضى نحبه �شهيد ًا في  965هجرية.
تأمالت في مؤلفات الشهيد الثاني وأفكاره التقريبية:

�أورد العالمة المرحوم ال�سيد مح�سن الأمين في الجزء � ،33ص  278من �أعيانه نحو
ثمانين كتاب ًا من نتاجات ال�شهيد الثاني في مختلف العلوم الإ�سالمية �أكثرها ر�سائل في
الفقه وم�سائله وقواعده .وقد تناول في عدد من م�صنفاته القيمة� :أ�صول الت�شريع عند
ال�شيعة وال�سنة للو�صول الى نقاط الخالف بينهما ليتداول معهم في �أمهات الم�سائل
الفقهية ،وقد ا�ستطاع بف�ضل �إلمامه الوا�سع بمبادئ المذاهب الإ�سالمية بناء �صرح
التوا�صل و�شل عملية االنغالق واالنف�صال.
ومن هذا المنطلق عقد ال�شهيد الثاني �صالت متينة مع المراكز والم�ؤ�س�سات ال�سنية
الكبرى في م�صر وتركيا وبع�ض مدن بالد ال�شام وغيرها ،كما نقل عنه تدري�سه الفقه
على المذاهب الخم�سة ،حيث كان يطرح الآراء الفقهية لأئمة المذاهب ثم يعقد مقارنة
بينها قبل عر�ض ر�أيه النهائي ،وهذا المنهج العقالني القويم والتعامل االيجابي البناء
يدعونا الى تجاوز الخالفات الفرعية ووحدة المواقف وحرية االجتهاد وقبول التعددية
الفكرية واحترام الآخر واالنفتاح على المذاهب الأخرى ونبذ التطرف والتع�صب وو�أد
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الفتنة للحفاظ على م�شروع الوحدة والتقريب الذي خطط له وطالب به قادة الم�سلمين
�أمثال الإمام ال�سيد عبدالح�سين �شرف الدين والإمام ال�شيخ محمود �شلتوت والإمام
البروجردي وال�شيخ ح�سن البنا والإمام ال�شيخ كا�شف الغطاء والإمام الخميني رحمهم
اهلل ،وكذلك دعا ويدعو اليه في منا�سبات عديدة ال�سيما في الفتاوى الأخيرة �سماحة
الإمام الخامنئي (حفظه اهلل) قائد الثورة الإ�سالمية م�ؤكد ًا على االلتزام بكل ما ي�ؤدي
الى وحدة الأمة والتقريب بين المذاهب الإ�سالمية عبر �إ�شاعة العقالنية المطلوبة وروح
الحوار الإ�سالمي البناء والت�آلف ال�صادق والبحث عن الم�ساحات الم�شتركة وهو ما
نعبر عنه بـ «حركة التقريب» التي تمتلك جذور ًا تمتد الى �أقدم الع�صور الإ�سالمية لأنها
ت�ستمد �أ�صالتها وحيويتها من �أ�صول ال�شريعة الغراء ،وتتو�ضح �ضرورتها كلما ات�سع نطاق
م�س�ؤولية هذه الأمة في �صنع الح�ضارة الإن�سانية �أو اال�سهام الفاعل فيها على الأقل.
ونحن في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية �سعداء حق ًا �إذ نجد
هذه البذرة قد نمت وتحولت �إلى «�شجرة طيبة �أ�صلها ثابت وفرعها في ال�سماء ت�ؤتي
�أكلها كل حين ب�إذن ربها»((( حيث اهتمت بها المجامع والأو�ساط العلمية كمجمع الفقه
الإ�سالمي ومنظمة الإي�سي�سكو وجعلتها من �أهم �أهدافها .وقد �أثمرت جهود العلماء
والمفكرين والم�صلحين اتجاه ًا عام ًا نحو التقريب ومي ًال عام ًا نحو تغليب لغة الحوار
المنطقية وترجيحها على �أية لغة ان�سجام ًا مع توجهات الإ�سالم الأ�صيلة وتناغم ًا مع
الرغبة العالمية نحو هذا الأ�سلوب فيما بين الح�ضارات والثقافات والأديان.
فالدعوة الى «التقريب» عبر االنفتاح على المذاهب الأخرى ـ على ماورد في �آراء
و�سيرة ال�شهيد الثاني  Mلي�ست دعوة الى تنازل �أ�صحاب مذهب معين عن مذهبهم،
بل هي دعوة �إلى التفاهم والتعاي�ش ولي�ست دعوة الى االلغاء والتنازل وهذا ما �أكده
وي�ؤكده �أ�ستاذي الجليل ف�ضيلة العالمة ال�شيخ الت�سخيري الأمين العام لمجمع التقريب
في كثير من الندوات والم�ؤتمرات الدولية وفي غالب كتبه و�أبحاثه وكلماته القيمة م�ؤكد ًا
((( -ابراهيم 24 /و .25
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على �ضرورة نقل «ثقافة التقريب» من الأفراد الم�ؤمنين بها الى «ثقافة دينية» في
م�ؤ�س�ساتنا ومعاهدنا التعليمية.
بعد هذا التطواف ال�سريع ،ا�ستميحكم عذر ًا لأنقلكم الى �أجواء كتاب «منية
المريد في �آداب المفيد والم�ستفيد» ال�شهير لل�شهيد الثاني ،في �آداب الفتوى والمفتي
والم�ستفتي وكذلك �أخالقيات و�آداب العالم والمتعلم.
يعد هذا الكتاب الذي ت�ضمن مقدمة و�أربعة �أبواب وخاتمة من �أرقى الم�صادر
الإ�سالمية في حقل االفتاء والدرا�سات الأخالقية والتربوية .وقد ذكر الم�صنف فيه كل
ما يلزم العالم والمتعلم من المواظبة والأخالق الفا�ضلة وما يجب على القا�ضي والمفتي
حين االفتاء ،و�آداب الكتابة والكاتب وكيفية التعامل مع الن�ص و�إخراجه ب�أح�سن �صورة.
ثم تناول في الخاتمة �أق�سام العلوم وما يتوقف عليها ،و�س�أقت�صر على المجاالت التالية:
1 .1مجال الإفتاء و�شروط المفتي و�آداب الفتوى و�أحكام الم�ستفتي ،فقد خ�ص�ص باب ًا
م�ستق ًال من كتابه لهذا الغر�ض ،فا�ستقر�أ �آيات القر�آن الكريم ليفتتح بها كالمه
و�أحاديث عن الر�سول Pو�أئمة اهل البيت Rلي�ستدل بها على قوله ،ثم �أقوال
العلماء من الفريقين .وكلها تحذر من الفتوى بغير علم ودون �إقامة دليل م�صداق ًا
لقول الإمام الباقر« :Qمن �أفتى النا�س بغير علم وال هدى لعنته مالئكة
الرحمة ومالئكة العذاب ،ولحقه وزر من عمل بفتياه»(((.
وف�صل القول في
2 .2مجال المناظرة و�شروطها و�آدابها و�أوقاتها ،فقد عقد لها باب ًا ّ
�آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخالق وع ّد منها اثنتي ع�شرة �آفة:
اال�ستكبار عن الحق وكراهيته والرياء والغ�ضب والحقد والح�سد والهجر والقطعية،
والكبر والترفع والتج�س�س وتتبع العورات والفرح بم�ساءة النا�س والغم ب�سرورهم،
والغيبة وتزكية النف�س والثناء عليها والنفاق.
3 .3مجال �أ�صول البحث والكتابة والت�أليف ،فقد اعتبر المخت�صون �آراءه بمثابة نظريات
((( ا�صول الكافي ،الكليني ،ج � ،1ص  ،61باب النهي عن القول بغير علم.
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للبحث والكتابة ،فا�شترط اخال�ص النية هلل تعالى وجمع الم�صادر والمعلومات
من الكتب التي �سبقه بها الما�ضون مركز ًا على �ضرورة توثيق الم�صادر ومراعاة
�أخالقيات االمانة العلمية.
4 .4مجال الو�صايا االخالقية ،لقد كاد ال�شهيد الثاني �أن يحول الو�صايا االخالقية التي
تناولها القر�آن الكريم و�أو�صى بها الر�سول العظيم Pوائمة �أهل البيتR
وال�سلف ال�صالح من فقهاء الم�سلمين وعلمائهم� ،أن يحولها الى نظريات يعتمدها
العالم والمعلم والمتعلم في الطرح والعر�ض ،وفي الإلقاء �أو التلقي ،والبحث
والكتابه ،لير�سم لنا منهج ًا تربوي ًا ونظام ًا �أخالقي ًا يجعل للعلم جوهر ًا ،وللمعلم
والمتعلم ذات ًا متجردة عن الأنا وخ�صو�صيات الذات،فربط االخالق بالدين عامل
�أ�سا�سي في رقي المجتمع وكذلك تفاعل االخالق بالتقنية العلمية يمثل الجوهر
اال�سا�س للتطور العلمي.
5 .5مجال الق�ضايا التربوية ،فقد تميز ال�شهيد الثاني عن غيره من المفكرين التربويين
ب�أنه ا�ستفاد من كل التراث النظري والعملي الذي ا�ستطاع �أن يتو�صل �إليه ،فظهر ك�أنه
مو�سوعة متكاملة في هذا الحقل ،م�ستند ًا الى القر�آن دلي ًال على نظرياته وم�ست�شهد ًا
بال�سنة وروايات �أئمة �أهل البيت Rلتكون �أ�س�س ًا لمنهجه في التنظير.
وبهذا فقد ّ
نظر ال�شهيد الثانيMللعلم وللمفيد وللم�ستفيد �آدابه واخالقياته،
و�أعطى للتعلم نظريات والتفاتات لم تكن قد تبلورت �آنذاك.
و�أخير ًا قيل عن كتابه هذا «انه ي�شتمل على مهمات جليلة وفوائد نبيلة ،تحمل على
غاية االنبعاث في الترغيب في اكت�ساب الف�ضائل واجتناب الرذائل والتحلي ب�شيم
الأخيار والعلماء الأبرار»(((.

((( الدر المنثور ،علي بن محمد الجبعي ،ج � ،2ص .86
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أعمال جلسات المؤتمر
اليوم الثاني:
الأربعاء  1حزيران  – 2011جباع – النادي الح�سيني

الجلس��ة الخامسة

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

وزار الم�شاركون منزل ال�شهيد الثاني ،ومقامي العالمين الجليلين ،ال�سيد
محمد �صاحب المدارك وال�شيخ ح�سن �صاحب المعالم ،في جباع ومعلم
مليتا الجهادي.

العلماء الشهداء ..تعدد أزمنة ووحدة هدف
ال�شيخ نبيل قاووق

(*)

}الَّذِ َين يُبَلِّ ُغو َن رِ � َس اَال ِت اهلل َويَ ْخ َ�ش ْونَ ُه َو اَل يَ ْخ َ�ش ْو َن �أَ َحدًا ِ�إ اَّل اهلل َو َك َفى بِاهلل
َح�سِ يبًا{(الأحزاب.)39/
بين العمامة وال�شهادة حكاية .حكاية و�صل منذ البداية.
منذ اللحظة الأولى والرجال الأوائل.
من م�سجد الكوفة ،المح َّبر بالدم� ،إلى الكف العا�صي على الأزمنة والألباب ،والذي
تحار في ت�صنيفه� :أتاري ٌخ هو �أم حا�ضر� ،أم عنوان لغد.
دما.
من �سيد ال�شهداء بكربالء ،والذي ما زلنا كلما قر�أنا كتابه تخ�ضبت الأكف ً
إماما من قري�ش� .أولهم �شهيد و�آخرهم �شهيد.
�إلى �أحد ع�شر � ً
من هناك بد�أت القافلة ،فات�صل الوريد بالوريد� .أما �سيل الدم فواحد ،وخط الم�سير
واحد ،والإرث واحد� ،إرث الح�سين وعلي والم�صطفى محمد.P
�إن ال�شهيد الأول ،لهو راية في الركب الكربالئي ،و�إن ال�شهيد الثاني لهو �إ�شراقة من
الهدى الح�سيني .هي مواكب تهدي وتم�ضي ،تنمو وتمتد ،فتزداد الراية ت�أل ًقا ،ويت�ضوع
العالم كرامة و�إبا ًء وعظمة وطي ًبا.
هنا كل ما في الأر�ض يحكي ،وبفخر ،حكاية العلماء ال�شهداء .هنا نقف على �ضفاف
بحر جود كرم ال�شهيدين.
هنا الب�ساتين وقمم الجبال تزهر بقافلة العلماء ال�شهداء ،التي منها ال�سيد عبا�س
وال�شيخ راغب حرب.
(*) نائب رئي�س المجل�س التنفيذي في حزب اهلل.
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�إن عالمين كبيرين مجددين مجاهدين ،كال�شهيدين الأول والثاني� ،أكدا بدمهما
الح�ضور المدوي للعلماء في ميادين المواجهة ومقاومة الطغاة والظالمين.
�إن من �شهادتهما المباركة ننهل ،ان في مواجهة الطغاة والظالمين ،على العلماء
ان يظهروا علمهم وي�شهروا دمهم .و�أنه حين ال�شدائد والمحن وفي الليالي المظلمة،
فان دماء ال�شهداء العلماء تكون م�شاعل الم�سيرة ،وان ال�شهادة ال ُتنال �إال بفعل ال�شهود
الدائم ،وما لم يكن العالم �شاهدً ا فلن يكون �شهيدً ا.
ان مواقف وكلمات وت�ضحيات عالمين كبيرين ،كال�شهيدين اللذين امتلآ عل ًما ،ت�شكل
حجة على كل العلماء .وان علماءنا ال�شهداء هم روافد النهر الح�سيني ،نهر �شهادة
علي والح�سن والح�سين والأئمة الأطهار من ذرية الح�سين ،Qوكواكب زاهرة زينتها
�شم�س الم�صطفى محمد.P
ان عقد هذا الم�ؤتمر في بلدة ُجبع ،بلدة ال�شهيد الثاني ،ت�أكيد على البذرة الطيبة،
بذرة العلم وال�شهادة ،التي تركها ال�شهيد الثاني في ربوع عاملة التي كانت وما زالت
معق ًال للمجاهدين ومنطل ًقا لم�سيرة التحرير.
من على هذه الأر�ض �أ�شرقت �شم�س الحرية على لبنان في �سنة  ،2000وكان التحرير
فج ًرا النت�صارات الأمة ،وتحو ًال في الم�سارات الكبرى في المنطقة.
لقد ا�ستطاعت المقاومة ان تقزم التعملق اال�سرائيلي ،و�أن تلقي با�سرائيل �إلى قعر
الهزيمة ،وال تزال �إ�سرائيل اليوم تتخبط بقعر هذه الهزيمة .بمعادلة المقاومة �أ�ضحى
يوم النكبة نكبة �إ�سرائيل .وبمعادلة المقاومة �سيتحول يوم النك�سة �إلى نك�سة لإ�سرائيل.
�إن �إ�سرائيل التي اجتاحت في حزيران  ،67الأرا�ضي العربية يجتاحها اليوم الخوف
والهلع في ذكرى النك�سة.
�إن ا�سرائيل ا�ستنفرت جي�شها على الحدود مع لبنان و�سوريا ،وحركت كل الدبلوما�سية
العالمية لمواجهة التحركات ال�شعبية القادمة في ذكرى النك�سة ،وكل ذلك لي�س �إال دلي ًال
على الإفال�س والعجز الإ�سرائيلي ،ودلي ًال على قوة و�إرادة ال�شعوب التي ا�ستلهمت درو�س
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المقاومة والجهاد والإيثار والت�ضحية من �شهداء المقاومة.
�إن هذه المقاومة التي ا�ستهدفت باجتياحات ع�سكرية و�سيا�سية ،والتي ا�ستهدفت
بقرارات دولية ومحاكم دولية ،قد نجحت في تعزيز قدراتها الع�سكرية وال�سيا�سية
وال�شعبية حتى و�صلنا الى ان ا�صبحت المعادلة الأ�صعب في المنطقة.
ان هذه المقاومة �ستبقى على عهدها ل�شهدائها و�أهلها ،ولن ت�ساوم على قطرة دم
وماء ونفط ،وال على ذرة تراب وذرة كرامة.
لل�شهيدين الأول والثاني� ،ساحة القد�س االلهي والرحمة والعظمة .من روحهما ن�ستمد
الأنفة والكبرياء وال�صبر ،فن�ستكمل ال�سير على طريقهما في م�سيرة واحدة ،تع ّددت
�أزمنتها وف�صولها ،وتوحدت اهدافها.

273

دور الواجب الكفائي في تعميق وتوسعة المسؤولية
االجتماعية (بالتركيز علی االستلهام من الشهيد الثاني)
ال�شيخ �أحمد مبلغي

(*)

ال نبالغ �إذا قلنا �إن فرو�ض الكفايات رغم وجود البحث عنها في الأو�ساط الفقهية،
فان حقيقتها الكاملة وجملة عظيمة من م�صاديقها والكثير من محاور البحث عنها،
وكذلك �أداءها االجتماعی ودورها في الإجابة علی متطلبات التحوالت الزمنية� ،أبعاد
هي بين و�ضعين� :إما �أن تكون غائبة �أ�سا�سا في الفكر والدرا�سات الفقهية� ،أو لو كانت
مطروحة فان طرحها لم يقع ب�صورة بارزة في الفقه.
وهذا الق�سم الثاني – �أي الذي لم يبرز في الفقه – لعل �سببه يرجع �إلی �أن فرو�ض
الكفايات متفرقة ومنت�شرة في �أبواب متعددة وموا�ضع مختلفة من الفقه ،كما �صرح
(((
بذلك الفقهاء.
وهذا المقال ي�سعی لأن يلقي ال�ضوء علی بحث الواجب الكفائي ،وال �سيما دوره في
تعميق وتو�سعة الم�س�ؤولية االجتماعية .كذلك �سيحاول لتعميق البحث �أن ي�ستلهم من
ر�ؤی و�أفكار ومباني ال�شهيد الثاني الموجودة في كتبه حول الواجب الكفائي.
تتمحور مباحث هذه المقالة حول ثالثة محاور:
تعريف الفر�ض الكفائي.
امتيازات الفر�ض الكفائي عن الفر�ض العيني.
الدور الذي يلعبه الواجب الكفائي قبال الم�س�ؤولية االجتماعية.
(*) م�س�ؤول مركز الدرا�سات اال�سالمية في مجل�س ال�شورى اال�سالمي في ايران والم�شرف على م�ؤتمر ال�شهيدين.
((( راجع :تذكرة الفقهاء ،9:8 ،اي�ضاح الفوائد ،2:624 ،كفاية الأحكام� ،366 :1 ،إعانة الطالبين.4:206،
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تعريف الفرض الكفائي

قد وردت حول الواجب الكفائي تعاريف ،تختلف بع�ضها عن البع�ض من حيث العن�صر
الأ�سا�س الذي ركزت عليه في تبيين حقيقته.
ويمكن تق�سيم هذه التعاريف �إلی اتجاهات ثالثة:
الأول :اتجاه التركيز في تعريفه علی تعيين المخاطب للطلب:
ویندرج تحت هذا االتجاه تعاريف عدة ،تختلف بع�ضها عن بع�ض في تعيين الذي
ُيوجه الخطاب �إليه ،وهي ما يلي:
«الواجب الكفائي هو الذي ُيوجه فيه الخطاب �إلی �أحد المكلفين ال بعينه،
(((
المنطبق على كل واحد منهم وي�سقط بفعل بع�ض عن الباقي».
ووا�ضح �أن هذا التعريف يجعل المخاطب �أحد المكلفين غير المعين.
«الواجب الكفائي هو الذي ُيوجه فيه الخطاب �إلی �آحاد المكلفين ،لكن ال على
وجه الإطالق؛ بل بتقييد الخطاب (المتوجه �إلی كل �أحد) ب�صورة عدم �سبق الغير
بالفعل المخاطب به».
يری القائل بهذ التعريف �أنه في الواجب الكفائي ينحل الخطاب �إلى خطابات متعددة
ح�سب تعدد �أفراد المكلفين ،كل خطاب مقيد بعدم �سبق الغير بفعل متعلق الخطاب.
والتعريف يجعل المخاطب �آحاد المكلفين مع قيد.
(((
عيني متعلق بكل واحد ،م�شروط بعدم قيام الغير به».
«�أن الخطاب الكفائي خطاب ّ
وهذا التعريف مثل التعريف الذي �سبقه:
ما ذكره �إبن عابدين ،وهو هذا التعريف« :فر�ض الكفاية} ُه َو الَّذِ ي{ يجب على جملة
((( محا�ضرات في �أ�صول الفقه ،تقرير بحث الخوئي ،للفيا�ض .203 :2
((( م�ستند ال�شيعة ،للمحقق النراقي 85 - 3:84
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المكلفين كفاية ،بمعنى �أنه لو قام به بع�ضهم كفى عن الباقين ،و�إال �أثموا كلهم».
وهذا التعريف ك�سابقه.
«الواجب الكفائي هو الذي توجه فيه الخطاب �إلی النوع ،ولمكان انطباق النوع
على الآحاد يكون كل فرد من �أفراد المكلفين مخاطبا بذلك الخطاب الواحد ،فلو
(((
�أ�شغل �أحد المكلفين �صفحة الوجود بالفعل �سقط الخطاب عن الباقي».
وهذا التعريف يجعل المخاطب هو النوع.
الثاني :اتجاه التركيز في تعريفه علی تعيين المق�صود من الطلب:
وهذا االتجاه يركز علی �أن الأ�صل المق�صود من الطلب هو الفعل ال الفاعل ،ویندرج
تحت هذا االتجاه تعريفان:
«الواجب الكفائي هو الذي ال ينظر �إلى فاعله �إال بالتبع للفعل� ،ضرورة �أنه ال
يح�صل بدون فاعل (((.والقائل بهذا التعريف يری �أن فر�ض العين منظور بالذات
�إلى فاعله حيث ق�صد ح�صوله من كل عين �أو من عين مخ�صو�صة كالنبي  Pفيما
(((
فر�ض عليه دون �أمته».
وهذا التعريف يعتبر للفاعل �ش�أنا تبعيا.
(((
«�إن الواجب الكفائي مق�صود ح�صوله من غير نظر بالذات �إلى فاعله».
وهذ التعريف �شبيه التعريف ال�سابق.
«الواجب الكفائي هو الذي يراد منه نف�س الوجود في الخارج ولو ح�صل من غير

(((

((( حا�شية رد المحتار ،ابن عابدين379 :1،
((( فوائد الأ�صول ،الكاظمي.436 :3 ،

((( حوا�شي ال�شرواني ،ال�شرواني والعبادي9:213،
((( حوا�شي ال�شرواني ،ال�شرواني والعبادي9:213،
((( حا�شية رد المحتار ،ابن عابدين580 :1،
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مكلف»
وهذا التعريف يركز على ح�صول الواجب ،من دون �أن يعطي لطريق ّما اعتبار ًا
ودخالة.
الثالث :اتجاه التركيز في تعريفه علی تعيين مقدار تعلق الطلب بالعمل:
وهناك تعريف يت�سم بهذا الطابع وهو ما يلي:
«هو الذي كان المطلوب فيه �إ�شغال �أحد المكلفين �صفحة الوجود بفعل ال يقبل
(((
التكرر �أو �إذا كان قابال للتكرر ،ال يكون وجوده الثاني متعلق الطلب».
وهذا التعريف فيه التركيز علی كون الفعل غير قابل للتكرر.
وقد ذكر ال�شهيد الثاني تعريفا للواجب الكفائي يندرج تعريفه تحت االتجاه الأول؛
�أي :الذي يركز علی عن�صر تعيين المخاطب للطلب وتمييز الواجب الكفائي عن العيني
من هذه الزاوية ،يقول:
«معنى الفر�ض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقت�ضي وقوعه من
�أيهم كان ،و�سقوطه بقيام من فيه الكفاية ،فمتى تلب�س به يمكنه القيام به �سقط عن
(((
غيره �سقوطا مراعى ب�إكماله ومتى لم يتفق ذلك �أثم الجميع في الت�أخر عنه
ويقول في مو�ضع �آخر:
«معنى الوجوب على الكفاية �أن الخطاب به عام على جميع النا�س ،ف�إذا قام به
من يح�صل الكفاية� ...سقط عن الباقين� ،سقوطا مراعى با�ستمرار القائم به �إلى �أن
(((
يح�صل الغر�ض المطلوب منه �شرعا».
(((

((( �أنظر :جواهر الكالم ،الجواهري .203 :1
((( فوائد الأ�صول ،الكاظمي.436 :3 ،
((( �شرح اللمعة ،ال�شهيد الثاني1:443 ،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.8 :3 ،
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وكما هو معلوم يوجد في تعريفه قيد �إ�ضافي لم يذكره �سائر التعاريف المندرجة
تحت هذا االتجاه ،وهو قيد كون �سقوطه مراعی با�ستمرار القائم به �إلی مرحلة يكتمل
بعمله الواجب الكفائي.
امتيازات الواجب الكفائي عن الواجب العيني

االمتياز الأول :كونه ذا حجم وعدد �أكثر بالن�سبة �إلی الواجب العيني:

لم يذكر الفقهاء عددا خا�صا للواجبات الكفائية؛ غير �أنهم �صرحوا ((( ب�أن فرو�ض
(((
الكفايات كثيرة ،بل قال الوحيد البهبهاني« :الواجبات الكفائية في غاية الكثرة».
(((
غير �أن الم�شكلة هي خفاء �أكثر فرو�ض الكفايات ،كما �صرح به بع�ض �أهل ال�سنة.
�أما ال�شهيد الثاني فلي�س له ر�أی خا�ص غير ذلك ،یقول« :وفرو�ض الكفايات
(((
كثيرة»
االمتياز الثاني :احتوائه للمنافع �أكبر من ت�ضمنه للم�آثم:

�أما احتوائه لمختلف المنافع والم�صالح فهو معلوم – و�سنحدث عن ذلك  ،-و�أما كون
م�ستوی �سببيته للت�أثيم �ضعيفا وقليال وغير وا�سع ،فهو مما يت�ضح بما قاله ال�شهيد الثاني:
«فر�ض الكفاية �أف�ضل من فر�ض العين ،لأنه ي�صان بقيام البع�ض به جميع
المكلفين عن �إثمهم المترتب على تركهم له ،بخالف فر�ض العين ف�إنما ي�صان به
(((
عن االثم القائم به فقط».
((( كالعالمة(تذكرة الفقهاء ،العالمة الحلي )9.- 9:8 ،وفخر المحققين (ي�ضاح الفوائد ).2:624 ،والمحقق ال�سبزواري(كفاية
الأحكام ،المحقق ال�سبزواري )366 :1 ،و البكري الدمياطي(�إعانة الطالبين)4:206،
((( الر�سائل الفقهية ،الوحيد البهبهاني.27:
((( �إعانة الطالبين ،البكري الدمياطي4:206 ،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.8 :3 ،
((( منية المريد ،ال�شهيد الثاني381 :
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و�شبيه الكالم لمحيى الدين النووي ،يقول:
«للقائم بفر�ض الكفاية مزية على القائم بفر�ض العين من حيث �إنه �أ�سقط
الحرج عن نف�سه وعن الم�سلمين ،وقد قال �إمام الحرمين في كتابه الغياثي :الذي
�أراه �أن القيام بفر�ض الكفاية �أف�ضل من فر�ض العين ،لأنه لو ترك المتعين ،اخت�ص
هو باالثم ،ولو فعله ،اخت�ص ب�سقوط الفر�ض ،وفر�ض الكفاية لو تركه� ،أثم الجميع،
وفر�ض الكفاية لو فعله� ،سقط الحرج عن الجميع ،وفاعله �ساع في �صيانة الأمة عن
الم�أثم ،وال ي�شك في رجحان من حل محل الم�سلمين �أجمعين في القيام بمهم من
(((
مهمات الدين» (((.وقال في المجموع مثله.
االمتياز الثالث :قابليته لالنقالب �إلی الواجب العيني ولي�س عك�سه �صادقا:

هناك �أحكام للواجب الكفائي تحمل علی عاتقها ت�أمين وت�ضمين مرونة وقابلية
خا�صة للواجب الكفائي ينقلب علی �أ�سا�سه �إلی الواجب العيني؛ يقول ال�شهيد الثاني:
كون ال�شخ�ص المعين ال يجب عليه القيام به حتما� ،إال ب�أ�سباب ثالثة� :أحدها :تعيين
االمام له .....،ف�إن االمام قد يرى في نهو�ضه معهم م�صلحة من جهة اخرى ،كجودة
ر�أيه ،وح�سن تدبيره ،و�أ�شباه ذلك .وثانيها :ق�صور القائمين عن فر�ض الكفاية ،بحيث
يتوقف على قيامه ،فيجب عليه اي�ضا ذلك عينا ،واال فال يلزم من ق�صور القائمين
الوجوب على من لم يقم عينا ،لجواز تعدده ،بحيث لما علموا بق�صور القائمين نه�ضوا
مع زيادتهم عن الكفاية ،فيجب القيام عليهم كفاية �أي�ضا .وثالثها :تعيينه ...على نف�سه
بنذر و�شبهه بحيث ينعقد النذر ،فيجب عليه القيام عينا ،و�إن ا�ستغني عنه ،النه راجح
(((
في الجملة.
((( رو�ضة الطالبين ،محيى الدين النووي.427 :7 ،
((( المجموع ،محيى الدين النووي.27 :1 ،
((( ال�شهيد الثاني ج م�سالك الأفهام.3:10 ،
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ويمكن ذكر الأحكام بال�صورة التالية:
(((
الأول :في �صورة عدم وجود من به الكفاية ينقلب الكفائي �إلی العيني.
الثاني :في �صورة ما �إذا لم يقم النا�س بالواجب الكفائي ،فانه حينئذ ي�صير الواجب
الكفائي عينيا(((.
الثالث :في �صورة ال�شروع في الكفائي ،فانه يتعين بال�شروع (((.وهذا الثالث محل
خالف بين العلماء ،حيث ن�شاهد الأقوال التالية:
القول الأول :لمحي الدين النووي يقول« :ال يتعين الن ال�شروع ال يغير الم�شروع
فيه عندنا اال في الحج والعمرة»(((.
القول الثاني :ل�صاحب الجواهر يقول�« :إذا تلب�س البع�ض بمقدمات الواجب
(((
الكفائي ال ي�سقط عن الباقين ،و�إن كان من تلب�س بها على قدر الكفاية»
ولوقبلنا المعتقد الثاني (�أي :عدم التع ّين) فهو يت�ضمن قوة ت�ضمينية �أكثر للحفاظ
علی الواجب الكفائي ،كما هو معلوم.
الرابع :في �صورة تعيين الإمام �شخ�ص ًا للقيام به ،كما قال ال�شهيد الثاني.
الدور الذي يلعبه الواجب الكفائي
قبال المسؤولية االجتماعية

هناك �إمكانیات متوفرة في الواجب العيني تجعله قادرا علی �إيجاد وتعميق وتو�سعة
الم�س�ؤولية االجتماعية ،وفي هذا العر�ض نذكر البحث علی الترتيب التالي:
((( كتاب االجارة ،الأول ،الخوئي496 :
((( جواهر الكالم ،الجواهري 21:404
((( �إي�ضاح الفوائد ،فخر المحققين ،239 :1 ،ال�شرح الكبير� ،أبو البركات126 :4،
((( المجموع ،محيى الدين النووي.27 :1 ،
((( جواهر الكالم ،محمد ح�سن الجواهري.39 :40 ،
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المق�صود من الم�س�ؤولية االجتماعية؛ تعريفها وعنا�صرها ما كمن في الواجب
الكفائي من العنا�صر ذات الت�أثير على الم�س�ؤولية االجتماعية الم�س�ؤولية االجتماعية؛
تعريفها وعنا�صرها:
�أو ًال :تعريفها:

قد عرفت الم�س�ؤولية االجتماعية بتعريفات ن�شير �إلى البع�ض منها:
االلتزام الم�ستمر من قبل الم�ؤ�س�سة بالت�صرف �أخالقي ًا والم�ساهمة في تحقيق التنمية
في المجتمع ،والعمل على تح�سين نوعية الظروف المعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم،
والمجتمع المحلي والمجتمع ككل».
الم�س�ؤولية االجتماعية هي التزام �أ�صحاب الم�ؤ�س�سات بالم�ساهمة في التنمية
الم�ستدامة من خالل تح�سين �أو�ضاع الموظفين وعائالتهم والمجتمع المحيط اجتماعي ًا
و�صحي ًا وعلمي ًا.
الم�س�ؤولية االجتماعية هي الأن�شطة التي تمار�سها الم�ؤ�س�سات في �سبيل خدمة
المجتمع.
م�ساهمة من�ش�آت القطاع الخا�ص في تحقيق رفاهية حياة موظفيها ،وتحقيق �أهداف
التنمية الم�ستدامة للمجتمع الذي تعمل به ،مع الت�صرف بم�س�ؤولية بدوافع دينية
و�أخالقية ،ولتعزيز مكانتها التناف�سية في مجال ن�شاطها.
االلتزام الذاتي والفعلي للفرد تجاه الجماعة وما ينطوي عليه من اهتمام بها،
ومحاولة فهم م�شاكلها ،والم�شاركة معها في انجاز عمل ما ،مع الإح�سا�س بحاجات
الجماعة والجماعات الأخرى التي ينتمي �إليها.
وكما هو معلوم فان هذه التعريفات وردت بع�ضها حول الم�س�ؤولية االجتماعية في
مطلق الم�ؤ�س�سات ،وبع�ضها حول الم�س�ؤولية االجتماعية في مجال خا�ص؛ مثل المن�ش�آت
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في القطاع الخا�ص ،وبع�ضها الآخر حول الم�س�ؤولية االجتماعية للأفراد.
ثاني ًا :عنا�صرها:

تتوفر في الم�س�ؤولية االجتماعية عنا�صر ،و�أهمها:
عنصر الشمولیة:

�إن الم�س�ؤولية االجتماعية ت�ستوعب فكرتها الأفراد والم�ؤ�س�سات ،كما �أن الم�س�ؤولية
االجتماعية ال تخت�ص بم�ؤ�س�سة دون م�ؤ�س�سة بل ت�ستوعب جميع الم�ؤ�س�سات لجميع
المجاالت ،ولذلك نرى �أنه طرحت موارد مثل الم�س�ؤولية االجتماعية المعمارية
والم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سة الإعالمية والم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
والم�س�ؤولية االجتماعية للبنوك والم�س�ؤولية االجتماعية للمراكز الطبية والم�س�ؤولية
االجتماعية للمطاعم و....
عنصر الذاتية:

�صحيح �أن الم�س�ؤولية االجتماعية تع ّد ظاهرة اجتماعية تلقي بظاللها على ق�ضايا
المجتمع ،غير �أن النواة الأ�صلية التي تنطلق وتتغذى هذه الظاهرة منها هي عملية
«تكوين ذاتي قائم على ال�ضمير» ،فلوال هذه العملية لما وجدت هذه الظاهرة.
ومكانة و�أهمية «هذا ال�شعور» في تحقق الم�س�ؤولية االجتماعية بالغة �إلى حد قد
ع ّرف الم�س�ؤولية االجتماعية بع�ض علماء علم االجتماع :ب�أﻧﻬا «ال�شعور الواعي والمدرك
اللتزامات الفرد تجاه جماعته ومجتمعه» ،كما عرفها البع�ض الآخر :ب�أﻧﻬا «�ضرب
من �ضروب الوعي االجتماعي الذي يج�سده الفرد في تفكيره و�سلوكه وعالقاته مع
الآخرين».
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عنصر التركيز على التوجه نحو المجتمع:

وهذا العن�صر يتمتع ب�أبعاد كما يلي:
البعد الأول :التوحد مع الجماعة والتفاعل معها:
�إن فكرة الم�س�ؤولية االجتماعية – كما يبدو من �إ�سمها وكذلك من المباحث العلمية
المطروحة حول فل�سفتها -توحي ب�أن المطلوب هو ارتقاء ال�شخ�ص �أو الم�ؤ�س�سة �إلى
م�ستوى ال�شعور بوجود وحدة م�صيرية له مع الجماعة ،بحيث يح�س �أن طموحاتها
طموحاته و�أهدافها �أهدافه وفوزها فوزه و�أمنها �أمنه ،كما توحي ب�أن ي�صبح ال�شخ�ص �أو
الم�ؤ�س�سة بحيث ينطلق من دوافع ثقافية و�أخالقية �إلى التعاون الفاعل والتفاعل الجاد
مع الجماعة والم�سايرة لها.
البعد الثاني :محاولة تحقيق م�صالح ومطالبات المجتمع:
الم�س�ؤولية االجتماعية  -كما هو معروف -تعد منطلق ًا تهتم الم�ؤ�س�سات والأفراد
منه بم�صالح المجتمع .ولتبيين عمق تمتعها بهذا البعد ،ن�شير �إلى �أحد �أنواع الم�س�ؤولية
االجتماعية لكي نرى �أنها كيف تمهد الأر�ضية لعملية التحكم في الرغبات الفردية
ل�صالح المجتمع ،وهو الم�س�ؤولية االجتماعية في مجال الإعالم ،فنقول� :إن نظرية
الم�س�ؤولية االجتماعية احتلت مكانة مرموقة في المباحث المتعلقة بالمجال الإعالمي،
بحيث طرحت وال تزال تطرح في هذا المجال كنظرية بديلة جدية لنظرية الحرية.
وقد تعر�ضت نظرية الحرية لمالحظات ومناق�شات عدة� ،أهمها �أنها ف�سحت المجال
ل�سوء اال�ستخدام المفرط لمفهوم الحرية من قبل الإعالميين ،فنزعوا �إلى ممار�سات
تنطلق �إلى التحرر من �أي قيمة �أخالقية اجتماعية ،والتبني لتوجهات ت�سلط الرغبات
الفردية على ح�سـاب م�صالح المجتمع.
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و�أما نظرية الم�س�ؤولية االجتماعية فهي تعطي فكرة �ضرورة «ممار�سة العملية
الإعالمية بحرية قائمة على الم�س�ؤولية االجتماعية» وانطالق ًا من ذلك توحي
ب�ضرورة �سنّ قواعد وقوانين تجعل الر�أي العام رقيبا على �آداب المهنة من جهة ،وت�ضع
معايير مهنية للإعالم مثل ال�صدق والمو�ضوعية والتوازن والدقة وعدم اللعب بالقيم
والأخالق من جهة �أخرى.
فالم�س�ؤولية االجتماعية توجد �إطار ًا يجعل الإعالم يبتعد عن ن�شر وعر�ض ما ي�ساعد
على الجريمة �أو العنف �أو ما له الت�أثير ال�سلبي على الأقليات ،كما يجنب الإعالم التدخل
في حياة الأفراد الخا�صة.
ولي�ست للم�س�ؤولية االجتماعية ت�أثيراتها فقط على المجال الإعالمي ،بل � ً
أي�ضا على
المجاالت الأخرى ،وما قلناه مجرد مثال للتنبيه �إلى دور الم�س�ؤولية االجتماعية.
البعد الثالث :التغطية الديناميكية المتطورة للق�ضايا االجتماعية:
ان الم�س�ؤولية االجتماعية ظاهرة اجتماعية لها قابلية في �أن تتو�سع دائرتها وتتعمق
�أدوارها ،ولي�س ذلك �إال لأنها في الواقع عبارة عن عمل ونتاج اجتماعي يتمكن من �أن
يلقي رويد ًا رويد ًا بظالله على الق�ضايا االجتماعية ،وعليه فان الم�س�ؤولية االجتماعية،
و�إن كانت ال تملك  -ب�صورة عامة -قوة �إلزامية قانونية ،غير �أنها مع ذلك لي�ست ذات
طبيعة جامدة ،بل ت�ستبطن عنا�صر ديناميكية وواقعية تجعلها قابلة لأن تتطور ب�شكل
م�ستمر.
ما في الواجب الكفائي من العنا�صر ذات الت�أثير على الم�س�ؤولية االجتماعية:
يتوفر في الواجب الكفائي عنا�صر ي�ؤثر عبرها على الم�س�ؤولية االجتماعية ،وهي ما
يلي:
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العن�صر الأول� :إيجاد الإح�سا�س بالتكليف:
ان �أول �أداء يقوم به الواجب الكفائي هو �إيجاد الإح�سا�س بالم�س�ؤولية في المكلف،
ويبلغ هذا الإح�سا�س درجة يح�س المكلف بكونه �آثم ًا لو تخلى عن الذي كلفه اهلل �سبحانه
به كواجب �شرعي كفائي فيما لم يقم غيره به .وهذا الأداء القوي للواجب الكفائي يرجع
�إلى �أن فكرة الواجب الكفائي تربط مقولة»�إح�سا�س الم�س�ؤولية االجتماعية «بمقولة
«م�س�ؤولية الإن�سان �أمام اهلل �سبحانه» .وعليه فلو كانت الم�س�ؤولية االجتماعية تتعط�ش
�إلى مثل هذا الإح�سا�س في داخل الإن�سان ،فان الواجب الكفائي هو المتكفل لإيجاده
ب�صورة فاعلة وقوية،
العن�صر الثاني :ال�شمولية:
�إنه  -كما هو معلوم  -ي�شمل الواجب الكفائي جميع المكلفين .وللفقهاء تعابير
مختلفة في ذلك مثل:
عمومية الخطاب علی الجميع؛ يقول ال�شهيد الثانيّ :
«ان الخطاب به عام على جميع
(((
النا�س»
(((
عمومية الوجوب للجميع؛ يقول النووي« :ويعم وجوبه جميع المخاطبين به»
تعلق الخطاب بالجملة علی حد واحد :يقول �صاحب الجواهرّ :
«ان مقت�ضى الوجوب
الكفائي تعلق خطابه بجملة المكلفين على حد واحد»((( وقال �أي�ضا« :تعلق الواجب
(((
الكفائي بالجميع من حيث الخطاب»
وكما هو معلوم ،فان هذه ال�شمولية للجميع تقوي عن�صر ال�شمولية التي هي �أحد
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.3:8،
((( المجموع ،محيى الدين النووي.27 :1 ،
((( جواهر الكالم.4:34،
((( جواهر الكالم.21:361 ،
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العنا�صر المقومة للم�س�ؤولية االجتماعية.
وعمق هذه ال�شمولية يبلغ حد ًا يتوجه التكليف في الواجب الكفائي �إلی غير القادرين
على العمل �أي�ض ًا .وذلك انطالق ًا من �أن الواجب الكفائي واجب ال يريد ال�شرع عبر
ت�شريعه �إال تحققه من �أي �شخ�ص كان ،فالكل مكلفون به حتى غير القادرين على االتيان
به .وتو�ضيحه� :أن هناك �شمولية في الخطاب الحا�صل في الواجب الكفائي بحيث تغطي
غير القادرين على العمل بالواجب الكفائي �أي�ض ًا ،وذلك من جهة �أن الم�صلحة التي
تكمن وراء الواجب ال بد من �أن تتحقق على �أي 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
�شخ�ص مكلف ًا به ،الأمر الذي الزمه هو وجود القدرة له عليه) .ومعنى عدم التركيز
فيه على عن�صر القدرة هو �أنه ال بد على الإ�شخا�ص الذين لي�ست لهم القدرة المبا�شرة
عليه من �أن ال يتجنبوا وال يعزلوا �أنف�سهم ،بل يلعبوا دورهم في تحقيق الواجب ،فيما �إذا
لم يقم القادرون عليه به ،ب�أن يهيئوا الأر�ضية لتحقيقه من خالل حثّ القادرين عليه
باالتيان به .يقول ال�شاطبي:
«ي�صح �أن يقال انه واجب علي الجميع علي وجه من التجوز ،لأن القيام بذلك
الفر�ض قيام بم�صلحة عامة ،فهم مطالبون ب�سدها على الجملة فبع�ضهم هو قادر
عليها مبا�شرة وذلك من كان �أهال لها ،والباقون وان لم يقدروا عليها قادرون علي
(((
�إقامة القادرين»
العن�صر الثالث :قابلية التغطية لأنواع الم�صلحة:
في الواجب الكفائي توجد قوة ا�ستنها�ضية �إزاء مختلف الطاقات ،وقوة توزيعية لها،
ب�شكل يحقق �أنواع الم�صالح.
((( الموافقات.179 -178 :1
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وتو�ضيحه �أنّ من خ�صائ�ص الواجب الكفائي قابليته لأن يلعب دورين �إيجابيين �إزاء
الطاقات والقدرات والمهارات المتوفرة في �أفراد المجتمع:
�أو ًال� :أن يعمل على ا�ستنها�ضها في �سبيل تحقيق الم�صالح التي يرمي �إليها.
ثانياً� :أن يعمل على توزيع هذه المجموعة على �أنواع الم�صالح .و�إنما يح�صل هذا
الدور بلحاظ �أن كل واجب عندما ا�شتغل به فرد �أو �أفراد فيهم كفاية لتحقيق ذلك
الواجب ،يف�سح المجال ب�صورة طبيعية ل�صالح الواجبات الأخرى لكي ي�شتغل بها
المجموعات الأخرى؛ وبتعبير �آخر �أن عن�صر «الكفاية» ال ي�سمح �أن تتركز جميع
الطاقات في زمن واحد على واجبات خا�صة ،بل تجعلها ت�صرف وتتوزع على
مختلف الواجبات والتي تحمل كل منها نوع ًا خا�ص ًا �أو جهة خا�صة من الم�صالح
االجتماعية.
وبااللتفات �إلى الواجبات الكفائية التالية يتبين �أنه كيف تحمل على عاتقها مهمة
ت�أمين الم�صالح:
(((
«�إن القيام بما كان من الم�صالح العامة واجب كفائي»
(((
«يجب على الكفاية ما به يتحقق نظام النوع»
(((
«ما به قوام المعاي�ش واجب كفائي»
(((
«ما يتعلق بم�صالح المعاي�ش وانتظام �أمور النا�س واجب كفائي»
العن�صر الرابع :المرونة:
والمق�صود منها وجود مرونة في الواجبات الكفائية تعطيها القدرة على تغطية �أنواع
((( تذكرة الفقهاء ،العالمة الحلي.196 :2،
((( جامع المقا�صد ،المحقق الكركي.4:6،
((( رو�ضة الطالبين ،النووي.7:423،
((( رو�ضة الطالبين ،النووي.7:423،
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الحركات واالتجاهات �أو الم�ؤ�س�سات الرامية �إلى تربية وتنمية و�إ�صالح المجتمع �أو دفع
جميع �أنواع ال�ضررعنه.
ونذكر فيما يلي نماذج من الواجبات الكفائية التي عر�ضها ال�شهيد الثاني وغيره من
الفقهاء �إثبات ًا لما قلنا من وجود مرونة في هذه الواجبات ت�ستهدف تحقيق مهمة تقديم
�أنواع الخدمات �إلى المجتمع:
(((
 �-صيانة المال الم�شرف على التلف واجب كفائي(((
 �-إزالة فاقة المحتاحين واجب كفائي(((
 -م�ؤونة العاجزين عن التك�سب واجب على الم�سلمين من �أموالهم كفاية(((
 �-إغاثة الم�ستغيثين في النائبات من فرو�ض الكفايات(((
 -ت�أمين ما ي�ضطر �إليه الأطفال واجب كفائي(((
 �-إطعام الجائعين واجب كفائي(((
  -ك�سوة المحتاجين واجب كفائي(((
 -يجب على الكفاية ما يدفع به حاجة الم�ضطر(((
 -تح�صين الحقوق واجب كفائي(((1
 -حفظ الأبدان واجب كفائي((( راجع :م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني266 :6 ،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.3:9،
((( راجع :م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.266 :6 ،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.3:9 ،
((( راجع :م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.266 :6 ،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.3:9،
((( م�سالك الأفهام ،ال�شهيد الثاني.3:9،
((( جامع المقا�صد ،المحقق الكركي.4:6،
((( �أحكام القر�آن ،ابن العربي2:603 ،
( ((1ك�شف الظنون ،حاجي خليفة.1:24 ،
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 -يجب على الكفاية ما به يتحقق نظام النوع(((
 -ما به قوام المعاي�ش واجب كفائي(((
 -ما يتعلق بم�صالح المعاي�ش وانتظام �أمور النا�س واجب كفائي -يجوز �أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية التي وجوبها من جهة احتياج النا�س(((
ورفع الحاجة عنهم
(((
 -ال�صناعات المهمة التي بها قوام المعا�ش من فرو�ض الكفاية(((
 -كل علم ال ي�ستغنى عنه في قوام �أمر الدنيا واجب كفائي(((
 -دفع ال�ضرر عن الم�سلمين واجب كفائي(((
 �-إعانة المحتاج من الواجبات الكفائية(((

العن�صر الخام�س :امتالكه ديناميكية فاعلة لتحقيق االن�سجام االجتماعي:
�إن فرو�ض الكفايات ت�ستبطن ان�سجام ًا اجتماعي ًا ذات �أبعاد ثالثة:
�أ -االن�سجام المتمثل باالهتمام الم�شترك الحا�صل من وجود و�ضعية خا�صة ظاهرة
�أمام المجتمع:
والمق�صود �أن كون المجتمع المكلف بالواجب الكفائي مواجه ًا لو�ضعية خا�صة� ،أي:
تلك الو�ضعية التي تم بلحاظها ت�شريع الوجوب ،يعد نف�سه ان�سجاما ًاجتماعي ًا.
ب -االن�سجام الحا�صل من توافق المجتمع على موقف خا�ص:
((( جامع المقا�صد ،المحقق الكركي.4:6،
((( رو�ضة الطالبين ،النووي.7:423،
((( رو�ضة الطالبين ،النووي.7:423،
((( حا�شية مجمع الفائدة والبرهان ،الوحيد البهبهاني.509 :
((( رو�ضة الطالبين ،النووي� ،425 :7 ،إي�ضاح الفوائد،فخر المحققين1:350،
((( ك�شف الظنون ،حاجي خليفة.1:24 ،
((( تذكرة الفقهاء ،العالمة الحلي9.- 9:8 ،
((( الحدائق النا�ضرة ،المحقق البحراني.21:400 ،
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والمق�صود �أن اتفاق النا�س على اختيار عمل خا�ص �إزاء تلك الو�ضعية (والذي هو
عبارة عن عملهم بالتكليف) ي�شكل ان�سجام ًا اجتماعي ًا من نوع ما.
ج -االن�سجام المتمثل في نفي الهرج والمرج:
والمق�صود �أن اتفاق المجتمع على �أن ال يكون لموقفهم العملي �إزاء تلك الو�ضعية
�أي هرج ومرج ،يعد ان�سجام ًا اجتماعي ًا؛ وهذا االتفاق �إنما يح�صل ب�سبب �أن الواجب
الكفائي يعني �أنه لو قام �أحدهم بالفعل ،لكفى عن الأخرين ،وهذا بذاته ينفي الهرج
والمرج.
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واحدية العالم-العارف
بناءات التجربة الدينية عند الشهيد الثاني
	�أ .محمود حيدر

(*)

يرمي هذا البحث الى تظهير ر�ؤية مجملة تدور مدار ال�سيرة الدينية للفقيه العارف
ال�شيخ زين الدين بن علي الجبعي العاملي المعروف بـ«ال�شهيد الثاني(911ه965-ه)».
كان لنا �أن نعتني على الخ�صو�ص بما م ّيز تلك ال�سيرة من اختبارات علمية وروحانية,
وجدنا �أن ن�ضعها تحت عنوان محوري هو «واحدية العالم- /العارف في تجربة ال�شهيد
الثاني الدينية».
قد يثير العنوان الكثير من الت�سا�ؤل عما يق�صد به .وربما ي�ست�شير الإ�شكال لدى
من �أَ ِلف ما تق ّرر عنه في ميراث الحوزات العلمية .والداعي الى ذلك جائز على غالب
الظن.ف�إن مرجعية كبرى كالجبعي العاملي ,نه�ضت مجاهداتها العلمية والعملية على
الم�سلمات ,كيف لها �أن ُترى من خالل التجربة التي ُت ْخ ِ�ض ُع �صاحبها في العادة ل�شرائطها
وقوانينها التاريخية ,وتجعله قيد المراوحة بين ال�شك واليقين؟
واقع الحال عند ال�شهيد الثاني ,لي�س يبدو على هذا النحو� ,أي على ما يماثل
تجريبيات الإنتقال الى الإيمان الديني من دائرة القلق الوجودي .الأمر الذي واجهه
فال�سفة ومفكرون انحكمت اختباراتهم الفكرية والمعنوية في ما ع ّرفته الفل�سفة الحديثة
بـ«ال�شك المنهجي» .ول ّما ك ّنا ب�إزاء اختبار ديني اتّحدت فيه اليقين ّيات بالتجربة,
والم�س ّلمات الإيمانية بح�ضور ال ّذات في التاريخ فقد وجدنا �أن ندرج �سيرة ال�شيخ في ما
ن�سميه «منطقة الإعتدال المعرفي» .وهي المنطقة التي ت�ؤول فيها ثنائيات ,مثل العقل
و النقل ,والبرهان والعرفان ,وال�شهادة والغيب ,الى مقام الجمع والوحدة.
(*) باحث في الفكر الإ�سالمي وااللهيات ورئي�س مركز دلتا للأبحاث المع ّمقة  -لبنان
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�إذ من هذه المنطقة المعرفية �سوف يق َّدر لل�شهيد الثاني �أن ينعطف نحو طور جديد
في تجربته الدينية .وهذا الطور هو ما ن�صفه بـ«الحادث العرفاني» الذي �سيتعر�ض
له ,وي�صبح بالن�سبة �إليه �أدنى الى والدة جديدة .وهذا «الحادث» هو غالبا» ما يعر�ض
على ال�سالك من غير تقدير م�سبق منهَ .وم َثل ال�شيخ في �ش�أنه و�آثاره,َ ,م َث ُل كثيرين من
الحكماء والعرفاء والعلماء م ّمن ذكرت �أحوالهم في تاريخ الأديان على الإجمال .ف�إذا
بلغ ال�شيخ زين الدين الأربعين  -كما ي�ص ّرح  -الحت له �إ�شارات ب�أن يم�ضي في �أ�سفار
العقل والقلب .وفي ذكره للحادثة �أن الفا�صلة كانت في بعلبك حيث �أقام هناك للتدري�س
في المدر�سة النورية .وفيها على -ما يبدو من ت�صريحه� ,-ستظهر تجربته الدينية على
ن�ش�أتها الثانية .حيث �سين�صرف الى الإن�شغال في التع ّرف الى الحق و�صفاته و�آثاره,
وفي معرفة ال�صراط الم�ستقيم ودرجات ال�صعود الى اهلل وكيفية ال�سلوك �إليه ,وكذلك
في معرفة المبد�أ و المعاد واليوم الآخر و�أحوال الوا�صلين الى محل القرب .عن ذلك
المنعطف الروحاني يقول �إنه« :اختارالمدر�سة النورية لم�صالح وجدها ,ولظهور �أمر
اهلل تعالى بها على الخ�صو�ص .وفيها اتفق له من ف�ضل اهلل ,في مدة اقامته بالبلد
المذكور من الألطاف الإلهية والأ�سرار الربانية والحِ َكم الخفية ما يق�صر عنه
البيان ,ويعجز عن تحريره البنان,ويكل عن تقريره الل�سان»(((.
عند نقطة المنعطف هذه� ,ست�أخذ الإختبارات العرفانية �سيرتها الفعلية في الم�سلك
أحد ال يجد في م�سلكه ما يماثل الم�ألوف من ِ�س َي ِر و تجارب
الديني لل�شهيد الثاني .رب � ٍ
طائفة وا�سعة من �أعالم الت�ص ّوف والعرفان الإ�سالمي� ,أمثال الح�سن الب�صري ,وابن
عربي ,وابن الفار�ض ,والب�سطامي ,والجنيد وجالل الدين الرومي ,ومال �صدرا,
و�سواهم .غير �أن معاينة اجمالية للأ�سفار العلمية والعملية التي انجزها ال�شهيد الثاني,
�سوف تك�شف عما ق�صدناه من الواحدية التي انتظمت اختباراته الروحية.
((( راجع «�أ�سرار ال�صالة» لل�شهيد الثاني-تحقيق محمد علي قا�سم-الدار الإ�سالمية �-1989ص24-18
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نحن �إذا»,ب�إزاء منهج �إيماني خا�ص م�ستلهم من الوحي و بيانات �أهل الع�صمة .R
قوام هذا المنهج ٌ
ربط ال انف�صام له بين �شريع ٍة م�ؤ ّيد ٍة بالحقيقة ,وحقيق ٍة م�ؤ ّيدة بال�شريعة.
فال يمكن الوقوف على ا�سرار الحقيقة-كما يقول ال�شيخ�,-إال ب�إثبات الأعمال المب ّينة
ببيان �صاحب ال�شرع (تعالى) .لأن كل منهج و طريقة يخالفان ال�شريعة �سوف ُيف�ضيان الى
وال�س ّنة تف�ضي الى الإلحاد(((.
الإنزياح عن ال�صراط ,وان كل حقيقة ال ي�شهد لها الكتاب ُّ
و�ش�أنه في هذا� ,ش�أن كبار الفقهاء العرفاء الذين ال يجدون �أي ف�صل او تباين بين
ال�شريعة والحقيقة .فهو م ّمن يرون �أن كل �شريعة هي حقيقة من كل وجه ,وكل حقيقة
�شريعة ,مع مالحظة التمييز بين كليهما .فال�شريعة نزلت بوا�سطة الر�سل ,و�أما الحقيقة
فهي تقريب من غير وا�سطة .وربما ُي�شار بال�شريعة الى الواجبات بالأمر والزجر,
وبالحقيقة الى المكا�شفات بال�سر .والى �أن ال�شريعة هي وجود الأفعال ,والحقيقة �شهود
الأحوال بها .وبح�سب العرفاء ,ف�إن حا�صل ال�سير الى الحق االول يتح ّقق عبر لزوم
حدوده�.أي �أحكام ال�شريعة .وطبقا لإجماع �أهل التوحيد,ف�إن من زعم الوقوف على
�أ�سرار الحقيقة بما يخالف ال�شريعة ,فقد طغى وغلبت عليه ال�ضاللة والن�سيان.
والتعرف إلى الحق األعلى
الحيرة
ّ

لل�شيخ زين الدين للعروة الوثقى بين ال�شريعة وحقائقها �إدراك �سيكون له �أثر ب ّين في
اهتداءاته الى المنطقة الو�سطى في رحلة ال�سير وال�سلوك .ول�سوف يمكنه فهمه العميق
لمقا�صد ال�شريعة من اجراء م�صالحة دقيقة مع العرفان العملي بو�صفه التعبير الأ�سمى
عن جوهر المنظومة العبادية.
تح�صل معنا بعد المعاينة� ,أن تجربة ال�شهيد الثاني الروحية هي اختبار الحائر
لقد ّ
باهلل ال اختبار القلق في �أمر اهلل .فالحيرة عنده هي دين فيه الحق الأعلى� .إنها الحيرة
الحافزة على التع ّرف و�سعة الفهم و�إتيان الحكمة .فلم يكن كذاك الذي يجد نف�سه على
((( الم�صدر نف�سه�-ص25
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الدوام محموال على المزيد من الإ�ستغراق في عتمة الجهل ,و�ضيق ال�صدر�,أو العازف
عن ا�ستكناه المراتب الالمتناهية للحقيقة الدينية.
في غ�ضون الكالم على اختبارات ال�شهيد الثاني �سوف يتب ّين لنا� ,أن تح ُّي َره المعرفي
كان تح ّير المطمئن ,الواثق بما �أنعمه اهلل عليه من علم وعمل .ف�إ ّنه المت� ّأ�سي بحامل
�أمانة الوحي في قوله« Pرب زدني تح ّيرا»� .أي زدني تع ّلما» لأرى الأ�شياء كما هي,
ولأتع ّرف على ذاتك و�أ�سمائك و�صفاتك و�أفعالك المق ّد�سة.
ف�إن ال�سالك على حقيقة التوحيد هو من عرف نف�سه ,و�سافر بالحق الى الحق عبر
طرق وم�سالك عددها – كما في الحديث القد�سي  -بعدد �أنفا�س الخالئق .و�ش�أنه �أن
ي�صل الى معرفة ربه ما ّرا بمعرفة نف�سه .وفاقا للم�أثور عن �أهل الع�صمة« ,من عرف
نف�سه فقد عرف ر ّبه».
و�أما الحيرة التي و�سمت تجربته في رحلة التع ّرف الى الحق تعالى فهي �أ�شبه بمواج
الم ّد والجزر�,أو ما يعرف باال�صطالح القر�آني بحركة القب�ض والب�سط التي ال م�ستقر
لها .ذلك �أن الحيرة في معرفة التوحيد باقية ما بقي العبد في عالم الكثرة .ففي هذا
وحالئذ ,ف�إن ال�سالك المتع ّرف ال
العالم يبقى المتع ّرف على فقر ما ,و نق�صان ما.
ٍ
يفا�ض عليه من علم اهلل �إ ّال بقدر �سعته ,ومحدوديته .من هنا الآية الكريمة «واعبد ر ّبك
حتى ي�أتيك اليقين» ,من �أجل �أن يربط الحق تعالى على ف�ؤاد عبده ال ُم�ؤمن .وقد نقل
عن عابد عارف قوله «لو �أن العر�ش وما حواه دخل �ألف �ألف م ّرة في زاوية من زوايا
قلبي لما �أح�س�ست به» .و ذلك ي�شير الى حقيقة �أن العالم العارف يم�ضي في �سفره
وهو واثق من �أمر ين ُق�صه .ويعرف جيدا �أن الذي يبحث عنه لي�س �شيئا مع ّينا �أو مكانا
محددا ,و�أنه ب�سبب من ذلك ,ال يمكنه البقاء في نقطة مح ّددة ,بل ان عليه �أن يوا�صل
ذاب المتنا ٍه في رحاب الألوهية ال ُمطلقة.
�سيره
ٍ
وبانج ٍ
ب�صمت وحيرةِ ,
على م�سلك الإعتدال ال ُم�ستلهم من �سيرة �آل البيت النبوي� Rسوف يبتني ال�شهيد
الثاني منهجه المعرفي .ولو ّ
توخينا التدقيق لوجدنا �أنه منهج قر�آني ا�ستقامت فيه عروة
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وثقى بين العقل والغيب ,و مه ّمتها جمع
ال�شمل بين �أركان ال�شريعة و�ألطاف الحقيقة ,وبين العلم النظري والعرفان العملي,
تبعا لقوله تعالى } َمن َكا َن يُ ِري ُد ا ْلعِ َّز َة َف ِل َّلهِ ا ْلعِ َّز ُة َجمِ ي ًعا �إِلَ ْيهِ يَ ْ�ص َع ُد ا ْل َكل ُِم َّ
ال�صال ُِح
الطيِّ ُب َوا ْل َع َم ُل َّ
يَ ْر َف ُع ُه{(((.
خا�ص ّية الواحدية عند ال�شيخ تكمن في ما �أ�شارت �إليه الآية الكريمة�:أن العلم مرفوع
بالعمل ال�صالح و ُم�س ّدد به .وهي خا�صية تعين من يلزم نف�سه بمكارمها,على �إجراء توازن
دقيق في فهم ظاهر ال�شريعة مو�صوال بفهم حقائقها الم�ستترة .لكن العالم العارف
المتوحد في �شخ�صية ال�شهيد الثاني� ,سوف يدرك على نحو ال�شية فيه� ,أن �شرط العمل
بمقت�ضى المكا�شفة هو �إقامة الوزن بالق�سط ,حيث ال ُيخرم فيه حكم �شرعي وال قاعدة
دينية.
في �أعمال ال�شهيد الثاني ,الممت ّدة �سحابة خم�سة وخم�سين م�ؤلفا ,تظهي ٌر ب َّينٌ لل ِق�سط
جمع كبير من �أهل الذكر -على �أن ي�ستعيذ
والت ُ
ّنا�سب والإعتدال .فلقد حر�ص -مثل ٍ
باهلل من فتنة القول ,كما ي�ستعيذه من فتنة العمل .وهذا هو ال�شيء الذي �أتاح له تح�صيل
ر�ؤية َت َقو ّية �إيمانية بلغت ذروة �إخال�صها بواحد ّية العالم العارف في تجربته الدينية.
فالواحد ّية بهذا الأ�سا�س ,تكت�سب معانيها ودالالتها الجوهرية من طريق رفع التناق�ض
بين علم العالم وعرفان العارف .فما ُيظن �أنه ثنائية ال يلبث �أن ي�صير واحدا ,بعدما
تمحي المباينة ويزول اللب�س ..
جامعية الشهيد الثاني

تك ّون المنجز العلمي/العرفاني لل�شهيد الثاني ,على منب�سط معرفي يغتذي مما
�سبقه من منجزات زخر بها الفكر الإ�سالمي منذ تدوين ال�سنة ,والحديث ,وظهور
علوم الكالم والأ�صول والفقه والرجال ,الى التف�سير والبالغة ,ناهيك بعلوم الت�صوف
((( �سورة فاطر-الآية10
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والأخالق والفل�سفة .لم يقطع ال�شهيد الثاني مع �أي من الفروع العلمية الم�شار �إليها ,بل
هو م�ضى في رحلته العلمية الى ا�ستيعابها ,والأخذ منها ما وافق ال�شريعة وحقائقها.
و�سيتب ّين لنا تبعا لذلك �أنه اختبر هذه المنجزات ,من خالل الو�صل الوطيد فيما بينها,
وعلى مبد�أ وحدة العلم بالعمل .وهو مبد�أ يدخل في دائرة البديه ّيات ,لكون العلم عين
العمل ,والعمل عين العلم في مقام التخ ّلق الذي تفتر�ضه التجربة الدينية .فالعلم -على
ما يع ّرفه ال�شهيد الثاني في كتابه الأخالقي الم�شهور «منية المريد في �آداب المفيد
والم�ستفيد» ,هو« بمنزلة ال�شجرة والعمل بمنزلة الثمرة .والغر�ض من ال�شجرة
المثمرة لي�س �إال ثمرتها�.أما �شجرتها لو هي بقيت دون الإ�ستعمال ,فال يتع ّلق بها
غر�ض �أ�صال» ,ف�إن الإنتفاع بها على �أي وجه لهو �ضرب من الثمرة بهذا المعنى»� (((.إن
ما ُي�ستخل�ص من تو�صيف كهذا ,يمكن �أن ن�ضعه في �سياق ت�أ�سي�سي لنظرية معرفة دينية
قوامها�:أن العلم المعتبر ,هو العلم الباعث على العمل.
ما ذهب �إليه ال�شهيد الثاني يف�صح عن ان �صلة الو�صل بين العلم والعمل واقعة
�ضمن منف�سحات الحقيقة الدينية ,في�شير �إلى ذلك بو�ضوح حين يرى �أن الغر�ض الذاتي
من العلم مطلقا هو العمل ,و �أن العلوم كلها ترجع بح�سب هذا الت�أ�صيل الى �صنفين:علم
معاملة وعلم معرفة.
فعلم المعاملة عنده,هو معرفة الحالل والحرام ونظائرهما من الأحكام ,ومعرفة
�أخالق النف�س المذمومة وكيفية عالجها والفرار منها .و�أما علم المعرفة فيقوم على
العلم باهلل تعالى و�صفاته و�أ�سمائه .وما عداهما من العلوم ,ف�إنه �إما �آالت لهذا العلوم�,أو
ما يراد به عمل من الأعمال في الجملة .و الوا�ضح �أن علوم المعاملة ال تراد �إ ّال للعمل,
بل لوال الحاجة الى العمل لم يكن لها �أي قيمة(((.
و�سنرى كيف �أنه م ّثل هذه الر�ؤية ب َم َث ٍل جاء به من عالم الفقه,وذلك للإ�ستدالل
(((«منية المريد في �آداب المفيد والم�ستفيد»-مكتبة دار المجتبى – العراق –النجف –الطبعة الأول �2010-ص50
(((الم�صدر نف�سه �ص.51

298

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

بوا�سطته على واحدية النظر والعمل .فالفقيه -بنظره � ,-إذا �أحكم علم الطاعات�,أي
�أدركه بالنظر العقلي ,ولم يعمل به,و�إذا �أحكم علم المعا�صي ولم يتجنبها,و ان �أحكم
علم الأخالق المذمومة,و ما ز ّكى نف�سه منها� ,أو �أحكم علم الأخالق المحمودة ولم
يتّ�صف بها ..فحا�صله �أن ذاك الفقيه ,مغرور في نف�سه,مخدوع عن دينه « ولهذه
الناحية بالذات قال تعالى } َقدْ �أَ ْف َل َح َمن َز َّكا َها{ ,ولم يقل:قد �أفلح من تعلم كيف ّية
تزكيتها ,وكتب علمها ,وع ّلمها النا�س(((� .إذ لو عرف اهلل َّ
حق معرِفته لخ�شيه وا ّتقاه,
وذلك ما ن ّبه عليه الحق تعالى بقوله:
}�إِنَّ َما يَ ْخ َ�شى اهلل مِ ْن عِ بَادِ ِه ا ْل ُع َل َماء{.
ي�ؤ�س�س ال�شهيد الثاني منظوريته في وجوبية العلم من ال�شاهد القر�آني الوارد في �أول
�سورة نزلت على النبي } :Pا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك َْ أال ْك َر ُم * الَّذِ ي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ْ إِالن� َسا َن َما لَ ْم يَ ْع َل ْم {.
فلقد جعل اهلل العلم ال�سبب الكلي لخلق هذا العالم.مثلما جعل علم التوحيد �أ�سا�س كل
علم ومدار كل معرفة في حياة النوع الإن�ساني .والجعل الإلهي للعلم هنا يندرج في مقام
اخت�ص به الإن�سان .وبهذا يكون الجعل الإلهي لعلم الوحدانية معادال
التكريم الذي
ّ
للأكرمية الإلهية للإن�سان .فالتكريم بالعلم هو المعطى الأعظم الذي تتميز به الآدمية
عن �سائر المخلوقات.و ل ّما و�صف اهلل تعالى نف�سه بالرب الأكرم فلأنه ع ّلم الإن�سان
العلم ,فلو كان ث ّمة �شيء �أف�ضل من العلم لكان اقترانه بالأكرمية �أولى .ومن هنا ُينظر
الى الكالم على وجوبية العلم من اهلل وواجبيته على الإن�سان بو�صف كونه �أم ًرا داخال
كعل ٍة تكوينية في �أ�صل الخلق .وربما من هنا تق ّرر في مبادئ علم �أ�صول الفقه القاعدة
التي تقول�« :إن تر ّتب الحكم على الو�صف ,م�شع ٌر بكون الو�صف ع ّلة» .ولقد بنى اهلل
تعالى ترتّب قبول الحق والأخذ به على التّذ ّكر (�إقر�أ) .كما بنى التذ ّكر على الخ�شية,
وح�صر الخ�شية في العلماء .فقال�«:سي ّذ ّكر من يخ�شى »�,أولئك هم العلماء كما م ّر
يح�صلها
قبل قليل .والعلماء عند اهلل هم الحكماء الرا�سخون في العلم ,والحكمة حين ّ
(((زين الدين بن علي العاملي –منية المريد –الم�صدر نف�سه�-ص52
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يح�صل �أمرا ّ
معظما كما في الآية المباركة «ومن
العا ِلم ٍ
بفي�ض من اهلل وت�سديده ,ف�إنما َّ
ي� َؤت الحكمة فقد �أوتي خيرا كثيرا»(((.
فلئن كان لإتيان الحكمة من الحق مثل هذه العظمة ,ف�إن لتح�صيلها مدارج ومعارج
خ�ص
ومقامات ينبغي للعالم �أن يتّخذها �سبيال منهجيا له .وب�سبب من هذا الترتب فقد ّ
اهلل �سبحانه العلماء بخم�س مناقب:
الأولى :الإيمان:

} َوال َّرا�سِ ُخو َن فِي ا ْلعِ ْل ِم يَ ُقولُو َن �آ َمنَّا بِهِ {.
الثانية :التوحيد:

}� َشهِ َد اهلل �أَنَّ ُه َال �إِلَـ َه �إِ َّال ُه َو َوا ْل َم َال ِئ َك ُة َو�أُ ْولُو ْا ا ْلعِ ْل ِم{.

الثالثة والرابعة :ال ُبكاء والحزن:

} ِ�إ َّن الَّذِ َين �أُوتُو ْا ا ْلعِ ْل َم مِ ن َق ْبلِهِ {.
الى قولهَ }:ويَ ِخ ُّرو َن ِللأَ ْذ َقانِ يَ ْب ُكو َن{.
الخام�سةَ :
الخ ْ�شية:

}�إِنَّ َما يَ ْخ َ�شى اهلل مِ ْن عِ بَادِ ِه ا ْل ُع َل َماء{.
ويقول تعالى مخاطبا نب ّيه مما �آتاه من العلم والحكمة:
«و ُق ْل ربي زدني علماً».
وفي معر�ض التو�صيف والإطالق ,قال تعالى } :بَ ْل ُه َو �آيَ ٌات بَيِّن ٌَات فِي ُ�صدُورِ الَّذِ َين �أُوتُوا
ا ْلعِ ْل َم{.
هذه المنظومة الإيمانية �سوف تتجاوز في تجربة ال�شهيد الثاني دائرة الم�س ّلمات,
لتتح ّول الى فعل خ ّالق �ضمن �صلة الو�صل بين العلم والعمل .ولع ّل ا�ستقراء �إيقاعات
(((الم�صدر نف�سه�-ص.54
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النمو المعنوي التي م ّهدت للحادث العرفاني عند ال�شيخ� ,سوف ينقلنا الى معاينة نظام
الإت�صال بين العلم والمعرفة والعمل بو�صف كونه �أحد �أبرز المرتكزات التي تقوم عليها
واحد ّية العالم العارف في التجربة التي نحن ب�صددها.
فالعلم كما في اختبارات ال�شهيد الثاني ,هو مقدمة للمعرفة ,وهو مت�صل بها ات�صاال
ال يكون له من معنى ما لم ي�صبح عمال �ساري ًا في الإجتماع الب�شري .فالعلم عندما
يتحول الى عمل ف�إنه يمنح من جانب العالم مت�س ًعا للحكم عليه ما �إذا كان �صادق ًا �أو
باط ًال .ثم �إنه بالعمل يغدو في وعاء التجربة .ليختبر ما �إذا كان قابال لي�ؤ�س�س الوقائع
في حركة الإن�سان.
العلوم النقلية بهذا المعنى هي المنب�سط الذي ينبغي ان ت�ستنبت منه المعارف
الإلهية من خالل توظيف هذه العلوم في حقول التجربة وذلك على قاعدة �أن التجارب
ٌ
�ستحدث كما في الم�أثور عن امير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب .Qالعلم
هي عل ٌم ُم
الم�ستحدث يطابق كنه المعرفة .ما يعني �أنه بهذا المقام ,هو تلك المرتبة من العلم
ال ُم�س ّدد بالعمل الذي يختبره الفاعل الب�شري في حقل التجربة .ولذا ف�إن اي ف�صل بين
العلم والعمل �سوف ي�ؤدي الى �إبطال القيمة المفتر�ضة للعلم .الأمر الذي ُيف�ضي بدوره
الى �إبطال الأ�سا�س الطبيعي لن�شوء المعارف وت�ش ّكلها.على ان التالزم والتنا�سب بين
العلم والعمل هو عماد التوحيد التي تقوم عليها منهجية ال�شهيد الثاني المعرفية .وما
�أورده من الروايات في كتاب «منية المريد» ي�ؤول الى هذا المق�صد من التطابق بين
العلم والمعرفة بو�صفهما �أ�سا�س العمل في رحلة ال�سير وال�سلوك.
فعلم �آدم  -Qكما ورد في الكتاب الم�شار �إليه -كان �سببا في �سجود المالئكة
له والرفعة عليهم ,وعلم الخ�ضر كان �سببا في وجود مو�سى تلميذا له ,وعلم يو�سف كان
�سببا لوجود الأهل والمملكة واالجتباء ,وعلم داوود كان �سببا للرئا�سة والدرجة ,وعلم
�سليمان كان �سببا في وجدان بلقي�س والغلبة ,وعلم عي�سى كان �سببا لزوال التهمة عن
�أ ّمه ,وعلم محمد Pكان �سببا في ال�شفاعة.
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وعنه :Pان طريق الجنة في �أيدي �أربعة :العالم ,والزاهد ,والعابد ,والمجاهد,
ف�إذا �صدق العالم في دعواه رزق الحكمة ,والزاهد يرزق الأمن ,والعابد الخوف,
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.
فالعلم من عند اهلل .وهو �صفة من �صفات الحق(.العليم الحكيم)(عالم الغيب
وال�شهادة) وفي القر�آن الكريم من الآيات الكثيرة ما يدخل في هذا المقام ويدل على
�أن العلم والعلمية والعا ِلمية �إنما �صفات تخت�ص بذات الحق وال دخل لها بالخلق اال على
�سبيل المجاز.
�أما المعرفة فهي �صفة تخت�ص بالعبد ال�سالك الى الحق من خالل معرفة الخلق.
والعارف يخت�ص بمن عرف الحق �سبحانه ب�أ�سمائه و�صفاته ,ثم �صدق اهلل في معامالته,
ثم فارق �أخالقه ال ّرديئة و�آفاته,ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب على اعتكافه ,كما
ق ّرر العلماء الر ّبان ّيون و�أهل العرفان.
وبح�سب العرفاء� .أن ال�سالك في طريق الحق اذا تحققت له من ذلك خواطر ودامت
ال�سر مع اهلل ,و�صار مح ّدثا «من قبل الحق بتعريف �أ�سراره في ما يجري
مناجاته في ّ
من ت�صاريف �أقداره ,ي�سمى عند ذلك عارفا» ,وت�سمى حالته معرفة .وبمقدار مخالفته
ف�س
لنف�سه َّ
تتح�صل معرفته بربه.اذ ال معرفة باهلل اال بمفارقة النف�س .فاذا ُعر َفت ال ّن ُ
على حقيقتها زالت وا َّمحت ,لأنّ بقاءها على �صفاتها و�أفعالها الحيوان ّية وال�شهوانية يعني
ن�أيها عن الحق وان�صرافها عنه الى ّ
ال�ضالل,وبذلك يقع ال�شرك فال يح�صل التّوحيد.
وحقيقة المعرفة �إ�ستغناء العارف بو�صف المعرفة عن كل �شيء دون الحق تعالى,
(((«منية المريد» -م�صدر ُ�سبق ذكره –�ص.56
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فالمعرفة �إذ ًا هي ما قطعتك عن غير اهلل وردتك الى اهلل.
وطريق المعرفة يبد�أ من الخلق الى الحق ,ولذلك ر�أينا كيف �أن التوحيد يبد�أ بال�سلب(ال
اله ا ّال اهلل) ,اي ان تمحو ما �سوى اهلل لتعرف اهلل.فال ّذات م�ستورة بالخلق ومحجوبة
بذاتها ,ومعلومة لها ,والعلم بها �أنها حجب هو عين العلم باهلل .لذلك قيل(العجز عن
درك الإدراك �إدراك).
واذا كانت المعرفة ال ت�صح اال بزوال الحجب يكون ال�سلب هو الأ�صل في التوحيد.
�صح ان الحق ال يظهر �إ ّال بزوال الحجب �صح ان
و�أما االيجاب هو الإيجاب الحق .و�إذا َّ
معرفة النف�س هي معرفة اهلل .وال ُيعرف الحق حق معرفته �إ ّال بزوال ال�شرك في النف�س
بعد معرفتها على حقيقتها .و�إذا بقيت على ما هي عليه لم تعرف اهلل .هكذا قيل (من
عرف نف�سه عرف ربه) ,وقيل اي�ضا (دع نف�سك وتعال)� ,أو «دع نف�سك واتبعني» كما قال
ال�سيد الم�سيح.Q
ولقد ذهب كثيرون من كبار العلماء الى ان النف�س ت�ستطيع ان ت�صل الى المعرفة
الح ّقة في معرفة الحق ان هي عرجت الى الحق به َّمة �أهل العزم والإرادة,فتد َّرجت
من مراتبها الدنيا (الأمارة بال�سوء-والل ّوامة) الى مرتبة النف�س المطمئنة ,وبع�ضهم
يم�ضي بعد ذلك الى انّ النف�س تظل على �سفر ال ينقطع في اتّجاه الحق وهي ما ع َّرفوها
بـ«النف�س ال�س ّوالة».
ثم قيل في المعرفة انها تحقيق القلب ب�إثبات وحدان َّيته بكمال �صفاته و�أ�سمائه,والمعرفة
معرفتان :معرفة حق ومعرفة حقيقة.فمعرفة الحق �إثبات وحدانية اهلل تعالى على ما
�أبرز من ال�صفات ,ومعرفة الحقيقة ال �سبيل اليها المتناع ال�صمد ّية وتحقق الربوب ّية عن
االحاطة ,قال تعالىَ }:و اَل يُ ِحي ُطو َن بِهِ عِ ْل ًما{ لأنَّ ال�صمد (وهذه الكلمة لم ترد ا ا ّال مرة
واحدة في القر�آن الكريم –(�سورة االخال�ص)هو الذي ال تدرك حقائق نعوته ,و�صفاته.
وقيل اي�ضا :عن المعرفة �إنها على ثالثة اوجه:
 -معرفة اقرار.303
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 -معرفة حقيقة. -معرفة م�شاهدة.فالأولى للعوام ,والثانية للخوا�ص ,والثالثة لخا�صة الخوا�ص ,اي للأولياء وال�ص ّديقين
والأنبياء.
هذا بع�ض ما يتفق عليه الحكماء والعرفاءفي تعريف المعرفة.
�أما العلم ,بما هو امر مخت�ص بالذات ,فهو من هذا الوجه �صفة ازل ّية�,أي انّ علم اهلل
�سبحانه ,بنف�سه وبخلقه علم واحد غير منق�سم وال متعدد ولك ّنه يعلم نف�سه بما هو له,
ويعلم خلقه بما هم عليه ,وعلم اهلل �سبحانه بذاته هو نف�س ذاته.فالعالم والمعلوم والعلم
واحد ,وهو الوجود الخا�ص.وي�س ّمى الحق عليما بن�سبة العلم �إليه مطلقا ,وعالما بن�سبة
معلومية الأ�شياء �إليه وع َّالما(ع ّال ُم ال ُغيوب) بن�سبة العلم ومعلوم ّية الأ�شياء اليه معا.
�أما علم الخلق بالخلق ,وعلم الخلق بالحق فيندرج في نطاق علم معرفة مراتب
الوجود بما هو موجود,اي معرفة اق�سام الدنيا وخفايا �شهوات ال ّنف�س وحركة الخلق
والعمران الب�شري.
والحكماء علوم الخلق في معرفة الحق الى مراتب ومقامات عدّة هي:
ف�صل العرفاء ُ
لقد َّ
علم الباطن :وهو م�ستنبط من القر�آن الكريم وال�س ّنة ومن االحاديث ال ُقد�س ّية التي
ور َدت عن ل�سان ال ّر�سولPوعلى ما ورد عن اهل البيت.R
علم الظاهر :هو علم االعمال الظاهرة على الجوارح والحوا�س.وعلم الظاهر مت�صل
بعلم الباطن وال ينف�صل عنه وهو علم ال�شريعة القائم على ظاهر وباطن,لأن العلم متى
كان في القلب فهو باطن فيه الى ان يجري ويظهر على الل�سان.
العبد من اهلل من غير وا�سطة ,وهو قذف نوراني
العلم اللدني :هو العلم الذي ي�أتي َ
وهبة ر ّبان ّية ال �صلة له بالعلوم المكت�سبة.وقيل فيه انه معرفة ا�سماء اهلل تعالى ,و�صفاته
علما يقينيا من م�شاهدة وذوق بب�صائر القلوب.
علم الوراثة :هو الفقه في الدين.واهل العرفان �أخذوا ّ
حظا من الوراثة ف�أفادهم
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العمل بالعلم .فمن عمل بما علم �أغناه اهلل عما ال علم له به.
علوم اليقين :هو ما كان ب�شرط البرهان وهو للفال�سفة والحكماء.بينما علوم
الت�ص ّوف هي علوم احوال.
في الخال�صة...اذا كانت النف�س من عند الرب .وهي فائ�ض عنه ف�إن معرفتها تعني
في�صح ان يقال:من
معرفة اال�صل الذي جاءت منه.ومتى ُعرف الأ�صل ُعرف الفرع,
ّ
عرف ربه عرف نف�سه.
لكن المعرفة �أ ّيا كانت مراتبها فهي ت�صل الى نقطة تكون المعرفة فيها محال.اي
معرفة الذات االله ّية بالكنه.اي معرفة الذات بالذات.وذلك انطالقا من قاعدة فل�سفية
تقول:المحاط ال يحيط بالمحيط.
«يحذركم اهلل نف�سه»,اي ال ت�س�ألوا في ذات اهلل قولوا كما قال الأئمة(الإمام زين
العابدين( :Qبك عرفتك)
او كما يقول االمام علي  :Qال يدركه ُبعد الهمم .وا�صحاب العقول الراجحة �أي
الفال�سفة والحكماء .وال يناله غو�ص الفطن (�أي الأولياء).
و ُينقل عن بع�ض المح ّققين ان العلماء ثالثة :عال ٌم باهلل غير عالم ب�أمر اهلل ,فهو
عبد ا�ستولت المعرفة الإلهية على قلبه ف�صار م�ستغرقا بم�شاهدة نور الجالل والكبرياء,
فال يتف ّرغ لتع ّلم علم الأحكام �إ ّال ما ال ب ّد منه ,وعالم ب�أمر اهلل غير عالم باهلل ,وهو الذي
عرف الحالل والحرام ودقائق الأحكام ,لك ّنه ال يعرف �أ�سرار جالل اهلل ,وعالم باهلل
وب�أمر اهلل ,فهو جال�س على الحد الم�شترك بين عالم المعقوالت وعالم المح�سو�سات,
فهو تارة مع اهلل بالحب له ,وتارة مع الخلق بال�شفقة والرحمة ,ف�إذا رجع من ر ّبه الى
كواحد منهم ,ك�أنه ال يعرف اهلل ,و�إذا خال بربه م�شتغال بذكره
الخلق �صار معهم
ٍ
وخدمته ,فك�أنه ال يعرف الخلق ,فهذا �سبيل المر�سلين
وال�صديقين,وهو المراد من
َّ
قوله� :سائل العلماء ,وخالط الحكماء ,وجال�س الكبراء.
و�إذا تق ّرر ذلك ,فك ّلما كان الإدراك �أغو�ص و�أ�ش ّد ,والمد ِر ُك �أ�شرف و�أكمل ,والمد َر ُك
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�أبقى و�أنقى ,فال ّلذة �أ�شرف ,واما المعلوم فال �شك �أنه �أ�شرف لآنه هو اهلل رب العالمين.
حدود التمايز واإلرتباط بين العلم والمعرفة

في ما يت�صل بالتمايز بين �ض ّفتي العلم والمعرفة ,فقد ذهب المح ّققون �إلى بيانات
مف�صلة .وهو ما يالحظ في معر�ض الكالم على تحديد الفروق بين العرفان والعلم.
ّ
فقد وجد ه�ؤالء �أن ث ّمة تمايز ًا ب َّين ًا بين «التعرف على �شيء» وبين «العلم به».يقال �إن
«العلم» في اللغة يخت�ص بالكليات .و«المعرفة» خا�صة بالجزئيات والت�شخ�ص ,ويقال �إن
«العارف» باهلل هو الذي يتعرف �إلى الحق �سبحانه بالم�شاهدة الح�ضورية ,و�إن «العالم»
باهلل هو الذي ينتهي �إلى الحق �سبحانه من خالل البراهين الفل�سفية .وذهب بع�ضهم �إلى
�أن الفارق بين العلم والعرفان,يت�أتى من وجهين :الأول من ناحية متعلق كل منهما كما
ذكرنا-متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفة جزئي  ,-والثاني �أنه �أخذ في «المعرفة» ن�سيان
ال�شيء العلوم �سابق ًا .في حين �أن «العلم» هو ما يدركه الإن�سان ابتدا ًء ,و�أما ال�شيء الذي
كان معلوم ًا ف ُغفل عنه ون�سيه ثم �أدركه ثاني ًا ,يقال له �أنه قد «عرفه» ,و�إنما يقال للعارف
«عارفاً» لأنه يتذ ّكر الأكوان ال�سالفة ,والن�ش�آت ال�سابقة على ن�ش�أته الطبيعية.
ولأن العرفان الحق على العلم ,وهو ادراك جزئي للحقائق العلمية الكلية وال تح�صل
مقاماته �إال بعد رحلة ُم�ضنية من ال�سير وال�سلوك والتع ّرف ..ف�إنه –بنظر جمع من
العرفاء الكبار  -عالم ا�ستعادة العلم الإلهي من بحور الغفلة .فالعرفان يعني اليقظة
والتّذ ّكر,وقد وجد بع�ض المح ّققين �أن �سبب الت�سمية هو تذكر عالم «الذر» و�أنه لو �أزيح
حجاب الطبيعة الباعث على الغفلة والن�سيان عن قلب ال�سالك ,لتذ ّكر العوالم ال�سابقة.
وقال بع�ضهم� :إن حقيقة المعراج المعنوي والروحاني هي تذكر الأيام ال�سالفة.في الإطار
نف�سه ُينقل عن ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا �أنه تذ ّكر �أول لحظة والدته ,وكان يقول؛ يمكن
للإن�سان �أن يتذكر �أبعد من ذلك فيتذكر فترة تواجده جنين ًا في رحم الأم �أو فترة وجوده
في �صلب الأبّ ,ثم يرجع الى الوراء ويتذ ّكر جميع الأحوال التي م ّر بها في عالم الملك,
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والجبروت,ثم الى عالم الجبروت
حتى ي�صل متقهقر ًا الى �أكوان عالم الملكوت الأعلى
ّ
الأعلى .وهكذا دواليك ,حتى يتذكر ن�ش�أة العلم الربوبي .ومثل هذا التذ ّكر ,هو حقيقة
المعراج ومنتهى العروج الروحاني .ولكنّ تف�سير حقيقة المعراج الروحاني عند �أهل
العرفان ,ينحو نحو ًا مختلف ًا ع ّما هو عليه عند الفال�سفة .فقد وجدوا �أن حقيقة المعراج
الروحاني هي حركة معنوية �صعودية ال نزولية تقهقرية .ذلك �أن مثل هذه الأخيرة هي
على خالف �سنة اهلل الجارية في الكائنات ,وخا�صة في الأنبياء ,وعلى الأخ�ص في النبي
محمد .Pو�إنما ي�شبه هذا ال�سلوك ,حال المجذوبية المتوفرة في �صنف من المالئكة
المه ّيمة المتح ّيرة في ذات ذي الجالل ,الذين غفلوا نهائي ًا عن الكثرات ,ولم ينتبهوا
�إلى �أن هناك مخلوق ًا با�سم الإن�سان والعالم(((.
قاعدة «معرفة اهلل باهلل»:

�إلى ما م ّر معنا ث ّمة �شروحات و�ضعها عدد من كبار المح ّققين الم�سلمين تب ّين على
الجملة الر�ؤية المعرفية العميقة للعالقة بين العلم والمعرفة ,منها:
قول ال�شيخ ال�صدوق ر�ضوان اهلل عليه بعد �إيراد الخبر ,ما حا�صله« :عرفنا اهلل
باهلل لأنا عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها ,و�إن عرفناه عز وجل ب�أنبيائه ور�سله
وحججه  Rفهو عز وجل باعثهم ومر�سلهم ومتخذهم حجباً ,و�إن عرفناه ب�أنف�سنا
فهو عز وجل محدثها فبه عرفناه».
ومنها ما �أ�شار �إليه �صدر المت�ألهين ال�شيرازي ,من �أن هناك �سبيلين لمعرفة الحق
المتعالي (�أحدهما :الم�شاهدة و�صريح العرفان .ثانيهما :التنزيه والتقدي�س .وحيث �أن
يتي�سر �إ ّال للأنبياء والكاملين اختار  Pبيان الطريق الثاني في الحديث).
ال�سبيل الأول ال ّ
و�أما ما ب ّينه المح ّقق الفي�ض الكا�شاني فهو يندرج �ضمن الر�ؤية الفل�سفية للعلم
بحقيقة الوجود .وهو ما يرد في قوله�« :إن لكل �شيء ماهية هو بها هو ,وهي وجهه
(((راجع الإمام الخميني-الأربعون حديثا –�ص646
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الذي �إلى ذاته .كذلك لكل �شيء حقيقة محيطة به ,بها قوام ذاته وبها ظهور �آثاره
و�صفاته ,وهي وجهه الذي �إلى اهلل �سبحانه ,و�إليهما �سي�شار بقوله عز وجل�}:إِنَّ ُه ِب ُك ِّل
� َش ْيءٍ ُّم ِح ٌيط{َ } ,و ُه َو َم َع ُك ْم �أَ ْي َن َما ُكنت ُْم{ُ } ,ك ُّل � َش ْيءٍ َهال ٌِك �إِ اَّل َو ْج َه ُه{.
�أما قوله « :Qاعرفوا اهلل باهلل» فمعناه ان تنظروا في الأ�شياء الى وجودها التي
الى اهلل بعد �أن �أثبتم �أن لها رب ًا �صانع ًا فاطلبوا معرفته بامارة فيها من حيث تدبيره لها
وقيوميته عليها وت�سخيره لها �أو �إحاطته بها وقهره �إياها حتى تعرفوا اهلل بهذه ال�صفات
القائمة به .وال تنظروا الى وجهها التي الى نف�سها� .أعني – والكالم للكا�شاني -من حيث
�أنها �أ�شياء لها ماهيات ال يمكن �أن توجد بذواتها ,بل هي مفتقرة الى موجد يوجدها؛
ف�إنكم �إذا نظرتم �إليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم اهلل بالأ�شياء,فلن تعرفوه �إذن
حق المعرفة .ف�إن معرفة مجرد كون ال�شيء مفتقر ًا �إليه في وجود الأ�شياء لي�ست بمعرفة
في الحقيقة .على �أن ذلك غير محتاج �إليه لما عرفت �أنها فطرية بخالف النظر الأول
ف�إنكم تنظرون في الأ�شياء �أو ًال الى اهلل عز وجل و�آثاره من حيث هي �آثاره ,ثم الى
الأ�شياء وافتقارها في �أنف�سها»(((.
على هذا يرى العرفاء �أن ال�شرط الأول في ال�سير الى اهلل ,هو الخروج من البيت
المظلم للنف�س والذات والأنانية .فكما �أن الإن�سان في ال�سفر الخارجي العيني المح�سو�س,
ال يكون م�سافر ًا ما دام هو في مكانه وبيته رغم تخ ّيله ال�سفر الذي ال يتح ّقق �إال بعد
مغادرة البلد واختفاء �آثاره ..فكذلك ال يتح ّقق ال�سفر العرفاني ,والهجرة ال�شهودية
�إال بعد التخلي عن البيت المظلم للنف�س واختفاء �آثارها ومعالمها,لأنه ما دامت �آثار
التعيينات م�شهودة و�أ�صوات الكثرات م�سموعة ,ال يكون الإن�سان م�سافر ًا ,بل �أنه تخيل
ال�سفر وا ّدعى ال�سير وال�سلوك ,وهكذا فبعد �أن يغادر ال�سالك الى اهلل بخطوات تروي�ض
النف�س والتقوى الكاملة من بيت النف�س ,ولم ي�صطحب معه في هذا الخروج العلقة
((( الم�صدر نف�سه –�ص 647
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الدنيوية ,والتع ّينات ,ويتح ّقق له ال�سفر الى اهلل �سبحانه ,يتجلى له الحق المتعالي قبل كل
�شيء ,على قلبه المقد�س بالألوهية ومقام الظهور الأ�سماء وال�صفات ويكون هذا التجلي
�أي�ض ًا مرتب ًا ّ
ومنظم ًا ,حيث ينطلق من الأ�سماء المحاطة مرور ًا بالأ�سماء المحيطة ح�سب
�ش ّدة ال�سير و�ضعفه وح�سب ق ّوة قلب ال�سالك و�ضعفه على التف�صيل الذي ال ي�ستوعبه هذا
الكتاب المخت�صر ,حتى ينتهي الى رف�ض كل تعيينات عالم الوجود �سواء كانت تعيينات
تعود الى نف�سه �أو تعيينات راجعة الى غيره والتي تعتبر� -أي هذه التعيينات الغيرية -في
المنازل والمراحل التالية من التعيينات العائدة الى نف�سه �أي�ض ًا وبعد الرف�ض المطلق,
يتم التجلي بالألوهية ,ومقام اهلل الذي هو مقام �أحدية جمع ظهور الأ�سماء.
ولدى و�صول العارف الى هذا المقام والمنزلة ,يفنى في هذا التجلي ,ف�إذا و�سعته
العناية الأزلية ,ح�صل للعارف الفاني في هذا التجلي� ,إ�ستئنا�س ًا ,وزالت عنه وح�شة
الطريق وا�ستفاق ,فلم يقتنع بهذا المقام ,وي�ستمر بخطوات مل�ؤها ال�شوق والع�شق .وفي
�سفر الع�شق هذا يكون الحق المتعالي مبد�أ ال�سفر والباعث على ال�سفر ونهاية ال�سفر,
وتتم خطواته في �أنوار التجلي ,وي�سمع هاتف ًا يقول له «تقدَّم» وي�ستمر في التّق ّدم الى �أن
تتج ّلى في قلبه ب�صورة مرتبة ّ
ومنظمة .الأ�سماء وال�صفات في مقام الواحدية ,حتى يبلغ
مقام الأحدية ,ومقام الإ�سم الأعظم الذي هو �إ�سم اهلل ,فيتح ّقق في هذا المقام «�إعرفوا
اهلل باهلل» في مرتبة عالية .ويوجد بعد هذا المقام ,مقام �آخر ال مجال لذكره فعال(((.
مزايا توحيد العالم /العارف

لم يكن ان�شغال ال�شهيد الثاني على التوحيد �أمر ًا افتر�ضته عليه علوم الدين,
وبالأخ�ص منها علم الأ�صول ,فالتوحيد بالن�سبة �إليه هو الغاية الق�صوى لتجربته الدينية
وا�سفاره العقلية والمعنوية.
ول�سوف يتب ّين لنا من معاينة ال�سيرة الإجمالية لل�شهيد الثاني كيف ح ّل التوحيد
((( الم�صدر نف�سه –�ص648
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ك�أ�صل في مجاهداته القولية والعملية .فلو �أردنا بيان واحدية العالم العارف في �شخ�صية
�ضرب مخ�صو�ص من هذه الواحدية ,عنينا بها الو�صول �إلى
ال�شهيد الثاني لظهر لنا
ٌ
حقيقة التوحيد من مقام العمل.
ف�إن التوحيد الذي يلحظه العارف ويعده قمة الإن�سانية العليا وهو �آخر مقا�صد ال�سير
وال�سلوك يختلف عن التوحيد العامي عند النا�س وحتى عن توحيد الفيل�سوف الذي يعتبر
�أن واجب الوجود واحد ال �أكثر ,والفرق بينهم كالم�سافة ما بين ال�سماء والأر�ض.
فتوحيد العارف ,قائم على اليقين القلبي والعقلي من �أن الوجود الحقيقي منح�صر
باهلل ,فكل ما عدا اهلل «مظهر» ال «وجود» .وتوحيد العارف هو «ال �شيء �إال اهلل» .يكون
طي الطريق والو�صول �إلى مرحلة ال يرى فيها �إال اهلل ..و �إذ ال يقبل
بالن�سبة �إليه عبر في ّ
كثيرون من العلماء هذا الفهم للتوحيد ,ف�إن العرفاء يعتقدون بان التوحيد الحقيقي
هو هذا و�أن �سائر مراتب التوحيد ال تخلو من ال�شرك .وبر�أي العرفاء واعتقادهم
ف�إن الو�صول �إلى هذه المرحلة ال يكون عبر �إعمال العقل والتفكير ,بل يتم عبر القلب
والمجاهدة وال�سير وال�سلوك وت�صفية النف�س وتهذيبها.
منزلة العرفان في «أسرار الصالة»:

�إذا كانت اعمال ال�شهيد الثاني في كتابه «منية المريد» تناولت على التعيين علم
الأخالق بركنيه النظري والعملي,بما ي�ضعها �ضمن ما ي�س ّمى دائرة البحث العلمي ,ففي
كتاب «�أ�سرار ال�صالة» �سيم�ضي الى طبقات �أكثر عمقا في ا�ست�شراف الأبعاد المعنوية
لهذا الركن العبادي .و�سيظهر لنا كيف ا ْن َب َ�سط ا�شتغاله في رحاب ال�شريعة ..وكيف
�سيتخذها معراجا للو�صول الى مقام العبدانية المح�ض.لكنه وهو يحث الخطو في
منازلها �ألفيناه عامال عالما على �سيرة الندرة من �أكابر الفقهاء العارفين.
يع ّرف ال�شهيد الثاني كتابه «�أ�سرار ال�صالة» بـ«الر�سالة» .حيث ت�ؤدي هذه الر�سالة
نبذة من �أ�سرار ال�صالة وزبدة من �آدابها.و�أن ن�صو�صها م�ستقاة من الن�صو�ص الواردة
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عن �أهل الخ�صو�ص (�أي �أهل بيت النب ّوة .)Rوبمراعاتها �سوف يترقى العامل في
مدارجها الى معارج الأ�سرار والتجليات .ي�ضيف :وهذه الأمور و�إن كانت متفرقة في
ت�ضاعيف الن�صو�ص ,وكالم الكاملين من العلماء والعاملين ,لكن ال تكاد تجتمع �أطرافها
�إ ّال عند قليل من الأماجد ,وال يطلع على معادنها اال واحد بعد واحد(((.
على �أن الإ�شارة الدالة على مغزى تظهير الكتاب ما يذكره ال�شهيد الثاني لجهة
الغاية من ت�أليفه .فهو يق�صد به تظهير الأ�سرار القلبية ,ال المباحثة الفقهية.حيث
تخ�ضع ال�صالة في تلك المباحثة لمقايي�س الفقه ,ومعايير �أ�صوله ,ومنطق �أحكامه.
وهنا ت�ستوي المعالجة على ن�ش�أة القلب بما هو لطيفة ر ّبانية روحيةُ ,يع َّب ُر عنها
بالنف�س تارة ,وبالروح تارة �أخرى«..ف�إذا عرفنا ب�أن قلب الإن�سان يقع بين �أ�صبعين
من �أ�صابع الرحمن يقلبه بهما كيفما ي�شاء..وب�أن الروح «من �أمر ربي»» ال تت�أطر
�ضمن �أي �أطر علمية..ثم ت�أملنا بلحاظ الب�صيرة وندر القلب �أدركنا كم هو خطير هذا
المو�ضوع الذي ال يخ�ضع لمقيا�س ,وكم هو دقيق هذا الأمر الذي ال يدرك بالحوا�س
( )...وفي �سياق �إي�ضاح ما ذهب �إليه ,لئال يح�صل اللب�س والإبهام يقول« :و�أما �سادة
هذا ال�ضرب من �ضروب المعرفة فهو فهم �أهل الحقيقة والعرفان ,ال �أهل ال�شطح
المهوو�سون وال �أهل الفقه الجامدون» .وه�ؤالء –على ما يرمي ال�شهيد الثاني -هم
�أهل الندرة الذي يجمعون العلم الى العمل و الفقه الى العرفان جمعا ال تفاوت فيه ,وال
ترجيح لأ�صل على �أ�صل.
وهم  -كما ي�ضيف  -الآخذون من هذا الفقه ,والمعطون من ذلك الذوق اللطيف
الرهيف معا .فتو�صلوا بوا�ستطهما الى المعرفة الحقيقية التي تقود بدورها الى الإيمان
ال ُم ّ
ح�ض ,ويعزز اهلل تعالى ذلك في نفو�سهم بالر�ؤيا ال�صالحة ,والإ�شارات والإنخطافات
والأطياف ووم�ضات النور ,والنقر في الأذن ,والوقر في القلب ,والت�سديد ,والت�أييد,
((( راجع المخطوطة اال�صلية-نقال» عن تحقيق كتاب ا�سرار ال�صالة-للباحث محمد علي قا�سم-الدار اال�سالمية �-1989ص32
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فيزدادون �إيمانا على �إيمان ,ونورا على نور(((.
لم يكن ا�شتغال ال�شهيد الثاني ب�أ�سرار ال�صالة من قبيل بيان ما تنطوي عليه �أحكامها.
بل �سعى الى ا�ستقراء الواجب وا�ستبطان حقيقته ..ومثل هذا الم�سعى التعرفي م�آله
معاينة نف�س �أمر هذا الواجب الذي هو نف�س ال�صالة .لكي ي�ستظهر الم�صلي مراتبها
ال ّالمتناهية ,بالن�سبة الى الم�ص ّلي ويقيمها بو�صفها واجبا ف�إنما يكون مق�صده الأعلى
التع ّرف الى الواجب الأول .فهي بالن�سبة الى الم�ص ّلي باب ال�سر ,فمن �أفلح في طرق
الباب�,أذن له بالدخول ,ومن ق�صد ال�سر فيما يعمل �أمكنه عبر التق ّرب الم�سدد بح�ضور
الف�ؤاد ال�سير �صعودا مرتبة اثر مرتبة ,حتى يتح ّقق له �سر الأ�سرار,وهو التوحيد.
ك�سواه من الفقهاء العارفين ب ّين العروة الوثقى بين ال�صالة والتوحيد.
ال�شهيد الثاني ِ
بل لقد تعامل معهما كحقيقة واحدة .فال تبلغ ال�صالة �س ّرها الحقيقي ا ّال بالتّوحيد,
والتوحيد ال يمكن نيله بغير ال�صالة .التي و�صفها اهلل تبارك وتعالى بالعظمة .وهو
�إذ يم�ضي في رحلة اال�ستقراء واال�ستبطان والك�شف ,ف�إن مراده الو�صول الى �أطوار
ك�ش َف له لينعقد ت�صاعده في المعراج
متقدمة في الت�أ ّله .ال يقف على حقيقتها �إال من ِ
ال�صلواتي على ب ّينات و�شواهد �سر ال�صالة الكامن في ال�شهود العيني للم�صلي .ولأن
لل�شهود العيني درجات,ف�إن لأ�سرار ال�صالة مراتب .فكل درجة عليا هي باطن م�ستور
ن�سبة الى ما دونها ,وكل مرتبة دانية هي ظاهر م�شهور ن�سبة الى ما فوقها .والم�ص ّلي
ال�سالك ي�سافر دائما بالروح والقلب من الم�شهور الى الم�ستور ,الى حيث ال يكون هناك
من ال�شهرة �إ�سم ,ومن ال�سر �أثر ,وال من «ال�سر» عالمة ,وال من ال�صالة عيان,وال من
الم�صلي �إ�سم,فال يرى �سوى المعبود فح�سب.
ّ
وتكمن ذروة �سر ال�صالة في �شهود اهلل «واعبد ر ّبك حتى ي�أتيك اليقين» ,وتكمن
�أي�ضا» في عبور دائرة «ال حول وال قوة اال باهلل» ,وطي مرحلة «ال �إله �إال اهلل» ,ثم
(((الم�صدر نف�سه�-ص34
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الو�صول الى القمة التي يكون معها «ال هو �إال هو».
وهذه المرتبة ال يحققها ا ّال الوا�صل الذي تحقق و�صوله بكمال التوحيد بين النظر
والعمل ,وتاليا» بين العلم الح�صولي والمعرفة الك�شفية ,فالعارف الوا�صل هو الجامع
بين فقه ال�شريعة وفقه الحقيقة ,وهو الذي قطع مراحل المعرفة ليبلغ نقطة الجمع
بين المراحل جميعا .و�سيكون لنا �أن ندرك �صيغة الجمع متى عرفنا الأق�سام الثالثة
للتع ّرف ,وهي التالية:
 -معرفة العام ,وهي المعرفة ب�أفعال اهلل. -الخا�ص ,وهي المعرفة ب�صفات اهلل. -معرفة االخ�ص ,وهي المعرفة بذات اهلل.فالمعرفة ب�صفات اهلل مقام عوام الم�ؤمنين ,والمعرفة ب�صفات اهلل مقام خوا�ص
الم�ؤمنين ,والمعرفة بذات اهلل مقام الأولياء والأنبياء والمر�سلين.
لقد كان لمنهجية ال�شهيد الثاني �أن تتخذ من مذهب «�أمر بين �أمرين» �سبيال
للإهتداء الى ت�سوية الإ�شكال بين �أق�سام المعرفة ال�سابق ذكرها .ولأن المنازل المعنوية
لهذا التق�سيم مترابطة في ما بينها ترابطا ال انف�صال فيه ,يعود ال�شهيد الثاني كما فعل
الموحدون من �أمثاله ,الى الإحالة على ما �أ�س�ست له العقيدة الإمامية في التوحيد من �أن
ّ
الم�شاهد الح�ضورية الحا�صلة للأولياء الوا�صلين الكاملين ,هي �أعلى درجات العرفان.
ذلك �أن �أعلى مراتب العلم بال�شيء �إنما يح�صل باتّحاد العالم والمعلوم ,واما �سبب
الجهل كما يب ّين م ّال �صدرا ,فلي�س �إ ّال ب�سبب الغيرية .وب�أنه كلما كان الإتحاد � ّأتم كانت
الم�شاهدة �أكمل .و�أن العلم الكامل �إنما يح�صل بعد محو ر�سوم التعينات الإمكانية.
فال�سالك بعد ال�شروع في تكميل عمارة الباطن عبر متابعة الأنبياء و�إتيان الواجبات
وترك المحرمات وتهذيب الظاهر والباطن ,يظهر له النور الإيماني من باطنه ثم يرى
عينيه ومظهريه الروحاني والنف�ساني م�سجونين في �سجن الطبيعة ,وي�صير متوجها الى
باطنه ويدرك نق�صانه وت�ضييع وقته ,ثم يجعل جميع همومه هما واحدا.
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لقد ب ّين �صدر المت�ألهين ال�شيرازي �أن المباحث الإلهية والمعارف الربانية هي في
غاية الغمو�ض ,و�أنها دقيقة الم�سلك بحيث ال يقف على حقيقتها �إال واحد بعد واحد,و ال
يهتدي الى كنهها �إال وارد بعد وارد .فمن �أراد الخو�ض في بحر المعارف الإلهية والتع ّمق
في الحقائق الربانية ,فعليه الإرتيا�ض بالريا�ضات العلمية والعملية ,واكت�ساب ال�سعادات
الأبدية,حتى يتي�سر له �شروق نور الحق(((.
ثم ان علوما من هذا المقامُ ,تلزم اال�ستعداد العقلي والته ّي�ؤ القلبي ,حتى ليتي ّقن
طالبها من �أنه على �سفر المتناه ,و�أن مقت�ضى ال�سفر هو على الحقيقة,والدة جديدة
وظهور على ن�ش�أة �أخرى.وذلك ما كان �أ�شار �إليه اري�سطو بقوله «�إن من �أراد �أن َي�شرع
في علومنا فلي�ستحدث لنف�سه فطرة �أخرى»...فالعلوم الإلهية مماثلة للعقول القد�سية
كما يب ّين مال �صدرا ذاك �أن �إدراكها يحتاج الى تج ّرد تام ,ولطف �شديد� ,إذ المق�صود
بالن�ش�أة الأخرى �أو بالفطرة الثانية ح�سب مال �صدرا ,ان تتّخذ م�سارها في �سماوات
الحكمة التي ت�ستعد النف�س بها للإرتقاء الى الملأ الأعلى والغاية الق�صوى ,وهي معرفة
اهلل و�صفاته و�أفعاله وكيفية �صدور الأ�شياء منه ورجوعها �إليه(((.
لم تن�ش�أ المنظومة التوحيدية للفقهاء العارفين �إال بعد �إدراك جلي لمنطقة معرفية,
هي في غاية الخ�صو�صية واللطافة.هي منطقة العلم بحقائق الوحي التي ب ّينها �أئمة �أهل
البيت Rفي ما ُنقل عنهم من الك�شوفات الإلهية والعلوم الغيبية.

((( �صدر الدين ال�شيرازي(مال �صدرا)-المظاهر الإلهية-تحقيق جالاللدين اال�شتياني-مكتب التبليغ في الحوزة العلمية –قم-
�ص58
((( �صدرا  -المظاهر الإلهية  -م�صدر �سابق � -ص58
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(*)

الكالم عن العلماء والعاملين ال ت�ستطيع �أن تف�صله عن الزهد والتزكية �أو التربية �أو
الدرو�شة �أو الت�صوف دون مقام المعرفة �أو العرفان .وكل المعاني �أو الألفاظ ال�سابقة
هي طريق �إلى العرفان �أو الحقيقة ،والعالم العامل كذلك ال يكون �إال ان خرجت الدنيا
من قلبه ولعلها تكون في يده ولعله ال يح�صل عليها.
ونحن �أمام عالمين جليلين لهما الأثر الكبير في الحركة العلمية �سواء كان ال�شهيد
الأول محمد بن مكي من علماء القرن الثامن �أو ال�شهيد الثاني من علماء القرن العا�شر
الهجري علي بن �أحمد العاملي الجبعي .ولقد ح�سب على الت�صوف �أو الدرو�شة ب�سبب
الأجواء ال�سيا�سية التي �سادت المنطقة �إبان الغزو ال�صليبي وما نتج عنه من ف�ساد
�أخالقي واقت�صادي و�سيا�سي .الف�ساد الذي ا�ست�شرى في المجتمعات ،فهرب النا�س �إلى
الزوايا والتكايا بنية االنطالق نحو الإ�صالح.
فالدرو�شة هي االنخالع عن ظواهر الحياة الدنيا ،وممكن �أن يكون حا ًال وممكن �أن
يكون ت�شبه ًا.
و�أما الت�صوف يتعلق بباطن المت�صوف المتخلي عن الدنيا ،ونالحظ هذا من خالل
زهاد بع�ض الطرق ،وهم �شديدو
التعاريف والم�صطلحات العلمية؛ فالدراوي�ش هم ّ
الفقر والتق�شف ،وهذا عن اقتناع و�إيمان وك�أنه ثورة على كل مظاهر الدنيا ،في مقابل
المترفين .وه�ؤالء لم يكونوا من طبقة الجهلة ،بل كثير منهم معروف بحكمته من خالل
الطب �أوال�شعر �أوالذكاء.
(*) عميد كلية الدعوة الإ�سالمية في بيروت – لبنان.
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وعرف هذا الم�صطلح عند العرب ،وك�أنه مركب من دار و وي�ش عند الترك والفر�س،
ومعناها الهدوء واالتزان وذو النف�سية الزاهدة المجذوبة ال�سائحة ،وهي حالة اعترا�ض
ورف�ض لواقع م�ؤلم �إن�ساني .وال ي�شترط �أن يكون الدروي�ش من �أتباع �أي من الطرق،
ويمكن �أن ي�صبح ظاهرة لمجتمع متعدد المذاهب والطوائف ،مثلما كانت مدينة قونية
م�ستقر موالنا جالل الدين الرومي ،الذي اتخذ من الدرو�شة طريق ًا له ،وقد اتبعه كثير
من الم�سلمين ومن الن�صارى واليهود في ذلك الوقت ،ولم تزل الطريقة المولوية �إلى
الآن ،من مظاهرها طريقة االنكفاء عن مظاهر الترف الدنيوي.
ف�إذ ًا الدرو�شة هي حالة ظاهرية ،و�أما الت�صوف ف�إن �أ�صل الكلمة ،ح�سب ما ذهب
الكالباذي ،من ال�صفاء .و �سموا بال�صوفية ل�صفاء �سرائرهم وان�شراح �صدورهم و�ضياء
قلوبهم .هذا بالن�سبة �إلى حال ال�صوفية الأوائل ،ولم ينظر �إلى اال�شتقاق اللغوي .علم ًا
�أن �صفاء القلوب ونقاءها ومعرفة الباطن ،ال يعلمه �إال اهلل عز وجل ،لذلك قال ربنا
تبارك وتعالىَ } :فلاَ تُ َز ُّكوا �أَن ُف َ�س ُك ْم ُه َو �أَ ْع َل ُم ِب َم ِن اتَّ َقى{.
والت�صوف لي�س حالة �إ�سالمية فقط ،بل ا�ستعمل الت�صوف عند الأمم ال�سابقة� ،إال
�أننا نتكلم هنا عن الت�صوف الموافق لل�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء ،فهي حالة �إن�سانية
يحتاجها الإن�سان بعد طول نظر .وقد ا�ستُعملت هذه الكلمة باليونانية «�سوفيا»،بال�سين،
ومعناها الحكمة .والحكمة ال ت�أتي �إال بعد هدوء داخلي ،وبعد عن زخارف الدنيا ،لذلك
اعتبرها فال�سفة اليونان المنهج الذي قوامه البحث النظري المجرد في الوجود للوقوف
على حقائقه ،و ظن البع�ض �أن الت�صوف حالة فل�سفية ،ولكن الت�صوف الإ�سالمي هو
�سلوك وعمل وطريق �إلى اهلل عز وجل ،لذلك كانت القاعدة �شريعة -طريقة -حقيقة،
فكل فعل �أو قول ن�سب للت�صوف وخالف ال�شرع الحنيف مردود على �صاحبه ،لذلك كان
تعريف الت�صوف عند �أهله �سواء كان بمعنى الزهد �أو الخلق �أو ال�صفاء �أو المجاهدة
�أو الت�سليم الكامل هلل �أو االرتباط الروحي باهلل تبارك وتعالى� ،أو الطريق المخ�صو�ص
لل�سالكين� ،أو ترك التكلف وال�شكليات الظاهرة .فكل هذه المعاني ت�شير بالحقيقة �إلى
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جانب من الجوانب العظيمة لهذا الدين القيم ،الموافق لل�شريعة العظيمة ،والبعد عن
كل ما نهى ال�شارع عنه ،وعن البدع الم�ضلة وعن الفكر الغريب والفل�سفات الباطلة.
وهناك تعريف البن خلدون للت�صوف ،يدل داللة وا�ضحة على معاني الت�صوف و�أحوال
ال�صوفية ،وهو العكوف عن العبادة واالنقطاع �إلى اهلل تعالى والإعرا�ض عن زخرف
الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه واالنفراد عن الخلق في
الخلوة للعبادة .فالدرو�شة والت�صوف �أمران متغايران ،ولو كان بينهما عموم وخ�صو�ص،
�أو يجمع البع�ض بينهما في �شخ�صه� ،إال ان من ق�صدهما لحد ذاتيهما �أخط�أ الطريق،
فالمق�صود من ذلك هو معرفة اهلل تبارك وتعالى �أو الو�صول �إلى الحقيقة «وال يزال
عبدي يتقرب �إلي بالنوافل والعبادات حتى �أحبه ،ف�إذا �أحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع
به وب�صره الذي يب�صر فيه ويده التي يبط�ش بها ورجله التي يم�شي بها ولئن �س�ألني
لأعطينه ولئن ا�ستعاذني لأعيذ ّنه .في�صير العارف مت�ص ً
ال بالحق ،فيرى كل قدرة
م�ستغرقة في قدرته ،وكل علم م�ستغرقاً في علمه وكل حياة م�ستغرقة في حياته،
بل وكل الوجود م�ستغرقاً في وجوده ،في�صير العارف متخ ّلقاً ب�أخالق اهلل عز وجل
لكونه مظهراً تاماً للحق تعالى في �صفاته ،كما �أ�شار �إليه قوله تعالىَ }:و َما َر َم ْيتَ ِ�إ ْذ
َر َم ْيتَ َولَـكِ َّن اهلل َر َمى{.
ومنه قول �سيدنا علي بن �أبي طالب « :Qما قلعت باب خيبر بقوة ج�سمانية بل
بقوة ربانية» ،وذلك هو مقام الفناء.
واكتفي بهذا لأقول �إن الإمامين ال�شهيدين ما و�صال لما و�صال �إليه بعلم الظاهر
فقط ،بل �سلكا م�سالك كبار الأولياء ،فلم يريا �أن الإ�سالم هو ما ر�آه �أتباع المذاهب في
مذاهبهم ،ولكن الإ�سالم كبير وعظيم حتى و�سع كل من قال :ال �إله �إال اهلل محمد ر�سول
اهلل ،ولم ينكر معلوم ًا من الدين بال�ضرورة.
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ال�شيخ علي جابر

(*)

تمهيد

إ�سالمي العام،
خالف ًا للقراءة التقليد َّية التي ُتق َّدم عن القرن العا�شر على ال�صعيد ال
ّ
والتي تخل�ص الى �صور ٍة باهت ٍة للحركة العلم َّية يغلب عليها الجمود وا�ستعادة الموا�ضيع
المبحوثة وكثرة الحوا�شي على الم�ؤ َّلفات والم�ص َّنفات للأعالم ال�سابقين ،تبدو �صورة
الحركة العلم َّية في الدائرة ال�شيع َّية ن�شيطة وح َّية في مختلف الميادين ،حيث لمع في
الجزائري (حوالي 909هـ)،
تلك الفترة �أعالم كالمح ّقق وال�شيخ علي بن محمد بن هالل
ّ
والمح ِّقق الثاني ال�شيخ علي بن الح�سين بن عبد العال الكركي ( 937هـ) والمح ِّقق
العاملي
أردبيلي �أحمد بن محمد (ت  993هـ) ،وال�شيخ ح�سن بن زين ال ّدين
ّ
المق َّد�س ال ّ
العاملي (1031هـ) ال�شيخ علي بن عبد العالي
ال�شهيد (1011هـ) وال�شيخ بهاء ال ّدين
ّ
المي�سي ،وال�س ّيد مح ّمد باقر ال ّداماد اال�سترابادي (ت  1040هـ) ،وغيرهم ..ليتب َّين من
ّ
العلمي َّ
المط ِرد ،التي
خالل هذا الح�شد �أنَّ تلك المرحلة كانت مرحلة الر�شد والنم ِّو
ّ
م َّهدت لمرحل ٍة �أكثر تكام ًال �آتت ثمارها في القرون الثالثة التالية .وكان �شيخنا زين
الدين بن علي بن �أحمد الجبعي العاملي المعروف بال�شهيد الثاني ( 966 -911هـ) من
بين ه�ؤالء الأعالم الكبار.
العلمية
الشخصية
َّ
َّ

وعندما نت�أ َّمل في �شخ�ص ِّيته العلم َّية والثقاف َّية نجدها �شامل ًة ومو�سوع ّية �إلى جانب
(*) �أ�ستاذ في الحوزة العلمية  -لبنان
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العمق الذي تتم ّيز به في ِّ
فن ،رغم غلبة الطابع الفقهي عليها كما �سنو�ضح ،حيث
كل ٍ
�أ َّنه قد در�س جمل ًة وا�سع ًة من العلوم �إلى جانب الفقه و�أ�صوله كعلم الهيئة والريا�ضيات
والطب و�آداب العرب َّية والفل�سفة وعلم الكالم والدراية والحديث والمنطق وغيرها..
ّ
العاملي ( 1104هـ) في �أمل الآمل« :كان فقيهاً محدّثاُ نحوياً
حتَّى قال عنه ال�شيخ الح ّر
ّ
قارئاً متكلماً حكيماً جامعاً لفنون العلم ،وهو �أ ّول من �ص َّنف من الإمام ّية في دراية
الحديث ،لك ّنه نقل اال�صطالحات من كتب العامة ،كما ذكر ولده وغيره»(((.
وما �أ�شار �إليه ال�شيخ الح ّر �أخير ًا يم ِّثل ق�ض ّي ًة ها ّم ًة في ر�ؤية ال�شيخ ال�شهيد للمدر�سة
العلم ّية ال�شيع ّية وقدرتها على تقديم ما لديها وفق ال�صياغات العلم ّية المتداولة لدى
المذاهب الإ�سالم ّية الأخرى لي�سهل تناولها واال�ستفادة منها بدون معوقات �شكل ّية قد
العلمي لمدر�سة �أهل البيت  Rمن الدائرة
الجوهري وهو �إطالق الثراء
ت�ض ّر بالهدف
ّ
ّ
إ�سالمي العام ،وهو �أمر نتل َّم�سه في �أ�سفاره
المذهب َّية ال�ض ِّيقة والخا�صة �إلى الف�ضاء ال
ّ
المك َّثفة �إلى العوا�صم الإ�سالم ّية واللقاء ب�أعالمها واالندماج في المنظومات العلم ّية
القائمة فقه ًا وحديث ًا وغيرهما وجهوده التي بذلها في ميدان الفقه المقارن والذي ب َّثه
كثير من �أبحاثه وم�ؤ َّلفاته.
في ٍ
العلمي والذي بلغ في بع�ض اح�صاءاته حوالي المائة وفي
وفي نظر ٍة �إلى مجمل نتاجه
ِّ
بع�ضه الآخر خم�سة و�ستين بين كتاب ور�سالة وحا�شية و�شرح ومنظومة ،نلحظ تو َّزعه
بن�سب متفاوتة:
على مجموع ٍة من الأبواب والفنون و�إن ٍ
ففي الفقه بلغ ال�ستين ،وفي �أ�صوله الخم�سة ،وفي الحديث بلغ الت�سعة وفي الكالم بلغ
ال�سبعة ،وفي الأخالق بلغ الت�سعة ،وفي الرجال والتراجم بلغ الأربعة وفي النحو والعرب ّية
بلغ اثنين وفي المتف ِّرقات (الك�شكول) واحد ًا ،وفي التف�سير ثالثة وربما رجع بع�ضها �إلى
بع�ض بالنظر �إلى اال�شتباهات في الأ�سماء وع ّدها متعددة وهي واحدة ،وال ّ
�شك �أنَّ لهذه
((( انظر امل االمل ،ج � /1ص ،86تحقيق ال�سيد احمد الح�سيني.
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الن�سب والأرقام دالالتها العميقة التي تك�شف عن الطبيعة الفكر ّية لل�شهيد واهتماماته
الأ�سا�س ّية ،م َّما يدفعنا ّ
للتوغل �أكثر فيها نحو المحدِّ دات لوجهته العلم ّية ور�صد مواقفه
من �سائر العلوم.
العلمية
الشخصية
محددات
ِّ
ّ
ّ

نق�صد بهذه المحدِّ دات الميول واالهتمامات العلم َّية ومواقف القبول والرف�ض التي
العلمي وفي �إطالل ٍة
بمجموعها تر�سم لنا �صور ًة متكامل ًة عن الهو َّية الأ�سا�س ّية في جانبها
ّ
عا ّم ٍة �أول َّية تتب َّدى لنا �صورة الفقيه العاكف على معالجة ِّ
الفقهي
كل الم�سائل من موقعه
ّ
الباحث في ِّ
بالهم
ال�شرعي بقطع النظر عن طبيعة هذا الفنّ
كل م�س�أل ٍة بروح م�شبع ٍة ِّ
ّ
والعلم �أو ذاك.
�إنَّ المو�ضوع الأول والأخير لديه هو الفقه ب�إ�صطالحه الخا�ص بحيث �أ َّنه ينظر اليه
نظر ًة مو�ضوع َّي ًة ذات َّي ًة ،في حين �أنَّ �سائر العلوم تتح َّول �إلى �آالت وو�سائط لخدمة المو�ضوع
خارج عن ذاتها ومو�ضوعها.
الأ�سا�س ،فهي بالمنظور الآلي ُتطلب ٍ
لغر�ض �آخر ٍ
هذه الر�ؤية المنهج َّية ال تنتق�ص من القيمة المعرف َّية بنظره ِّ
علم ،لك َّنها تعطيه
لكل ٍ
وزنه وفق منظومة االهتمامات والأولو َّيات التي ح َّددها م�سبق ًا ،وتتفاوت الأوزان بقدر
االقتراب �أو االبتعاد عن المو�ضوع ـ الهم.
وبهذا المعنى العام نته ّي�أ لجمل ِة مواقف �سلب َّية من مجموعة العلوم العقلية المتداولة
في الحوزات الدين ّية والمعاهد العلمية تتراوح بين التح ّفظ واال�ستبعاد.
أ�سا�س في المعرفة الدين َّية بمعنى �أنَّ المنقوالت ال�شرع َّية في
فهو ي�ؤمن بـ (النقل) ك� ٍ
الكتاب وال�سنة ُتغني عن الرجوع الى العلوم والفنون وا�صطالحاتها المع َّقدة وم�سالكها
ال�صعبة التي تب ِّعد عن الحقّ �أكثر م َّما تق ِّرب منه وتو�صل �إليه.
ن�سجل المالحظات والمواقف التالية:
وفي تف�صيل ال�صورة العامة هذه ِّ
إ�سالمي بامتياز و�ضع (لمعرفة ال�صانع
1 .1في نظرته �إلى علم الكالم ،وهو علم �
ّ
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و�صفاته العليا) يجده �أبعد الطرق و�أ�صعبها و�أكثرها خوف ًا وخطر ًا ،م�ست�شهد ًا
ذم اال�شتغال بهذا العلم ،وهو يحدِّ د م�سبق ًا موقف ًا وا�ضح ًا
بجمل ِة �أخبا ٍر يحملها على ِّ
تجاهه فيقول« :فظهر �أ َّن تح�صيل الإيمان ال يتو َّقف على تع ّلم علم الكالم وال
المنطق وال غيرها من العلوم المد َّونة بل يكفي مج َّرد الفطرة الإن�سان َّية على
اختالف مراتبها ،والتنبيهات ال�شرع َّية من الكتاب وال�س ّنة المتواترة �أو ال�شائعة
الم�شهورة ،بحيث يح�صل من العلم بها العلم بالم�سائل المذكورة».
وي�صل في تب�سيط الموقف وكيف ّية تح�صيل الإيمان �إلى القول:
وكل حديثٍ دليل ،وفهم المق�صود ا�ستدالل ُّ
حجة ُّ
«وكل ممكن برهانُّ ،
ُّ
وكل
وكل �آي ٍة َّ
ّ
م�ستدل ،و�إن لم يعلم ال�صغرى وال الكبرى وال التالي وال المقدّم بهذه العبارات
عاقل
والقانونات واال�صطالحات»(((.
بالطبع هو يقترح �سبي ًال للمعرفة يعتمد الطبيعة والفطرة الإن�سانية بما تحمله من
ق ّوة (الإلهام والك�شف والتع ّلم واال�ستدالل)((( ،فالإن�سان يمار�س الفكر واال�ستدالل دون
�أن يعلم كيف ّيتهما �إذ هو بطبعه كذلك.
لكنه ال ِّ
ممكن برهان ومن �أين لنا �أن نعلم �أنَّ هذا الفهم
يو�ضح لنا كيف يكون ك ُّل ٍ
�صائب للمق�صود؟ وكيف يكون ا�ستد ً
الال للغير؟ وغيرها من الق�ضايا التي يمكن �أن َت�أخذ
وجهة �إلى هنا �أو هناك ،ويمكن �أن يكون مق�صوده �أبعد من ظاهر الكلمات التي تبقى
النف�سي للإن�سان ،حيث يدعوه �إلى تلبية نداء الفطرة
مبهم ًة دون النظر �إلى الباطن
ّ
ن�ص الكتاب وال�س ّنة لتح�صيل المعرفة َّ
الذاتية فالطرق �إلى اهلل
و�إلى التفاعل
الروحي مع ِّ
ّ
تعالى بعدد �أنفا�س الخالئقِّ ،
نف�س طريقها المالئم لها وهو بذلك ير�سم منهج ًا
ولكل ٍ
نقل َّي ًا مفعم ًا بالروحان ّية وقد ي�صفه البع�ض بال�صوف ّية لك ّنه وعلى ِّ
حال يجانب الطرق
كل ٍ
العقل ّية الوعرة.
((( انظر ر�سالة االقت�صاد� ،ص .175
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .174
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�2 .2أ َّما علم المنطق ،وقد �سبقت الإ�شارة �إليه ،ف�إ َّنه ال يوافق على المتداول حوله من
�أ ّنه يع�صم بمراعاته الفكر عن الخط�أ في الفكر ،لأنَّ الخط�أ كما يح�صل لعدم
المراعاة كذلك يح�صل في المراعاة من جهة �ضعف القدرة ومن جهة ال�صورة.
وبعد مناق�شته لكيف َّية ح�صول الت�ص ّورات والت�صديقات ي�صل �إلى النتيجة فيقول:
«فظهر �أ َّن الت�ص َّورات ال فائدة فيها ،و�أ َّما الت�صديقات ف�أكثرها بديه ّية والباقي
غير محتاج �إليه ،فاال�شتغال بتع ّلم المنطق لي�س �إال بمج َّرد التقليد وا ِّتباع �آثار ال�سلف
فاختر لنف�سك ما ال ب َّد لك منه لئال تهلك»(((.
ال�صلة بين علم المنطق والمعارف الدين ّية ،وينفي تو ّقف � ٍّأي من
وهكذا ،يقطع ِّ
الأحكام والق�ضايا ال�شرع ّية والت�صديقات الدين َّية على �شيء من الم�سائل النظر ّية من
مو�ضوع �آخر:
هذا العلم ويقول في
ٍ
«...فكما يكفي بديه ّية لتح�صيل نظر ّية ،يحتمل �أن يكون كافياً لتح�صيل الأحكام
ال�شرع ّية والت�صديقات الدين ّية»(((.
3 .3و�أ َّما موقفه من الفل�سفة فهو �أكثر و�ضوح ًا وح�سم ًا ،فمطالب الفل�سفة زخرف وهو
ِّ
يحذر من اال�شتغال بها عن طلب العلم ال�شرعي ،ونكتفي بالإ�شارة الى ما ذكره في
�آخر (ر�سالة تقليد الميت) حيث َّ
رغب بعلم الفقه والحديث و�أ َّكد عليهما َّ
وحذر من
يوم واحد ق�صير خام�س
اال�شتغال بعلوم الفال�سفة ،وقد كتبها في جزء ي�سير من ٍ
�شوال 949هـ(((.
وهذا الموقف يتماهى مع اال ِّتجاه الحديثي والفقهي الذي ال يقبل م�ساكنة مع
الفل�سفة ،ويدعو �إلى �إق�صائها عن منظومة العلوم الدين ّية؛ لأنها معرفة ال دين ّية تناق�ض
المطلوب.
((( انظر ر�سالة االقت�صاد� ،ص .182
((( انظر الم�صدر ال�سابق� ،ص .179
((( انظر ن�سخة الر�سالة في مكتبة �آية اهلل المرع�شي العامة رقم .1259
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�4 .4إنَّ علم الأ�صول كما هو معروف من العلوم التمهيد َّية الأ�سا�س ّية لال�ستنباط وهو
العقلي ،والملفت في تراث ال�شهيد الثاني ق َّلة
في �أدواره الأخيرة يت َِّ�سم بالطابع
ّ
البحوث الأ�صول ّية والتي قد ا�ستجمعها في كتابه (تمهيد القواعد) بمائة قاعدة
�أ�صول َّية وذكر ما يتف َّرغ عليها من �أحكام ،وبحث الإجماع وحج َّيته في ر�سائل
منفردة كر�سالة (حج ّية الإجماع) و (تحقيق الإجماع) ولع َّلهما واحدة.
وق َّلة البحث هذه م�ستند ٌة في واقع الحال الى ر�ؤية �آل ّية مح�ضة لأ�صول الفقه ،ومدى
دخالته بنظره في تح�صيل االجتهاد .وفي هذا الإطار ال يرى ال�شهيد كثير جدوى في
�أغلب مباحثه وال ا�ستقالل ّية لأكثر م�سائله .وهو يقول بهذا ال�صدد« :و�أ َّما �أ�صول الفقه
فكثير من مباحثه ال طائل تحته و�أ َّما م�سائله ،منها داخل في علوم �آخر فحكمه حكم
ذلك العلم ،و�أ ّما القيا�س وهو العمدة وقد عرفت حاله ،وكذا بحث االجماع»(((.
5 .5في المقابل نجد ال�شهيد ُيعطي العلوم العرب َّية وعلم الرجال والكتاب وال�س ّنة الموقع
إيجابي في الفقاهة ،وتكفي في العلوم العرب َّية ال�سليقة الم�ساعدة
المهم الأثر ال ّ
لعلمي المعاني والبيان دخل في
على فهم الآيات الأحكام َّية و�أحاديثها ،و�إن كان َّ
معرفة لغة العرب رغم عدم عدِّ �أكثرهم لهما من �شرائط االجتهاد(((.
و�أ َّما علم الرجال فال ب ّد منه وهو �أمر �سهل خ�صو�ص ًا بعد تق�سيم الحديث �إلى
ال�صحيح والح�سن وغيرها من الأق�سام.
و�أ َّما الكتاب وال�سنة فهما بمنزلة الما َّدة ،وال مف َّر عنهما وبهما يكون اال�شتغال
الفقهي.
نظراته في التفسير

رغم �أهم َّية التف�سير عند ال�شهيد الثاني ،حيث ع َّده من �شرائط االجتهاد ،لك َّننا ال
((( انظر ر�سالة االقت�صاد� ،ص.198-197
((( النظر �إلى م�صدر ال�سابق� ،ص.198

324

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

نعثر في �آثاره العلم َّية على �أعمال وا�سعة وملفته في هذه الميدان ما خال ما �سن�شير �إليه.
ولع َّل م َّدة العمر المحدودة واالن�شغاالت الأخرى والظروف ال�صعبة التي واجهته لم ُتتح
له الفر�صة المنا�سبة لتف�سير القر�آن الكريم .وعليه ،فمن حيث ال�شكل يمكن القول ب�أنَّ
التف�سير عنده كان جزئي ًا بمعنى �أ َّنه تناول موا�ضع مح َّددة ومتف ِّرقة من الآيات و�ضمن
الكلي التقليدي الذي يبد�أ ب�سورة الفاتحة
ٍ
اهتمامات �أُخرى كما �سن�شير ،ولم ي�أخذ الطابع ّ
وينتهي ب�سورة النا�س� .أ َّما معنى التف�سير ف�إ َّنه وان لم يذكره بحدود ما وقفت عليه على
ر�سمي مق�صود ،لكن ُيفهم من بع�ض كتاباته ب�أ َّنه« :بيان المدلوالت والبحث عن
نحو
ٍّ
كيف َّية الدالالت» وتعيين المفهوم المعتبر من الآيات(((.
وبحدود هذا المعنى فهو يحدِّ د لنا طريقة عمله في التف�سير ،حيث ير ِّكز على الداللة
والفهم العرفي م�ستعين ًا ب�أدوات الفهم اللغو َّية وبالأخبار ،و�أ َّما من حيث المنهج فقد
المو�ضوعي في التف�سير.
�سلك المنهج
ّ
بمو�ضوع مع َّين على نحو الإح�صاء،
الخا�صة
ويقوم هذا المنهج على جمع الآيات
َّ
ٍ
َّثم ترتيبها ومالحظة المنا�سبات والمالب�سات التي ُّ
لتف�سر وتفهم على هذا
تحف بها ّ
الأ�سا�س .وهذا المنهج هو المتَّبع في بحث �آيات الأحكام و�آيات العقائد و�آيات الق�ص�ص
تخ�ص�صي ُيعنى ب�أجزاء وموا�ضع من القر�آن الكريم
القر� ّآني وغيرها وهو بالتالي منهج
ّ
وقد نهجه ك ُّل من بحث في فقه الأحكام من مختلف المذاهب الإ�سالم ّية حتَّى ا�شتهرت
جمل ًة من كتب التف�سير ِّ
لكل المذاهب على هذا النحو.
ومن خ�صائ�ص هذا المنهج �أ َّنه ُيحيط بالمو�ضوع من ِّ
كل جوانبه وي�سبر �أغواره ويم ِّكن
الباحث من ا�ستنباط حقائق كان مغفو ًال عنها ،كما ُيظهر ال�صور البالغ َّية الرائعة
للقر�آن من خالل التركيز على الآيات ،و ُيتيح ربط الآيات ودالالتها بع�ضها ببع�ض ليو ِّفر
بالتالي �إمكانات �أو�سع لتف�سير القر�آن بالقر�آن.
((( انظر �إلى الم�صدر ال�سابق� ،ص.198
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المو�ضوعي للقر�آن الكريم
والكالمي هو �أبرز م�صاديق التف�سير
الفقهي
�إنَّ التف�سير
ّ
ّ
ّ
وهو بالتالي منهج الفقهاء والمتك ِّلمين.
وال�شهيد الثاني قد بذل جهد ًا هام ًا في الميدان وهو الفقيه البارع والمتك ِّلم الحذق،
المتخ�ص�ص ،كما
المف�سر
�إال �أ َّنه لم ي�شتغل في هذا المنهج وفق الأ�سلوب المتَّبع لدى
ِّ
ِّ
نجده في تفا�سير �آيات الأحكام مث ًال ،ب�أن ُتج َمع الآيات وفق الأبواب الفقه َّية َّثم ترتَّب
ويجري تف�سيرها وفق ِّ
كل باب ال�ستنباط الأحكام ال�شرع َّية منها ،و�إ َّنما تع َّر�ض للتف�سير
الكالمي لدى المتك ّلمين ،فجاءت الآيات
التقليدي لدى الفقهاء �أو
الفقهي
في طي البحث
ّ
ّ
ّ
التف�صيلي واال�ستدالل .وقبل عر�ض نماذج لهذا التف�سير والإلماح �إلى
في �سياق البحث
ّ
بع�ض خ�صائ�صه نذكر ما كتبه ال�شهيد م�ستق ًال في التف�سير وهو قليل متوا�ضع على
النحو التالي:
 -تف�سير �آية الب�سملة ،ويوجد منها مخطوطة في مكتبة اية اهلل المرع�شي �ألنجفي{ تحت رقم .444
ال�سا ِب ُقو َن الأَ َّولُو َن مِ ْن
 -تف�سير الآية المائة من �سورة التوبة وهو قوله تعالىَ } :و َّا ْل ُم َهاجِ ِر َين َوالأَ َن�صارِ َوالَّذِ َين اتَّبَ ُعو ُه ْم ِب�إِ ْح َ�سانٍ َر ِ�ض َي اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو َ�أ َع َّد لَ ُه ْم
يم{ ذكرها �أمل الآمل87/1
َجن ٍَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َها �أَبَداً َذل َِك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُ
ورو�ضات الجنات  379/3ول�ؤل�ؤة البحرين �ص 35وغيرهم.
 -تف�سير الآية 84من �سورة البقرة وهو قوله تعالىَ }:و�إِ ْن تُ ْبدُوا َما فِي َ�أن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْو ت ُْخ ُفو ُهيُ َحا�سِ ْب ُك ْم بِهِ اهلل{ ،في جواب الم�س�ألة  75من الأ�سئلة المازحية �ص.232
الفقهي
نماذج من التفسير
ّ

الفقهي الذي بذله ال�شهيد .و�سنالحظ
للبحث هنا مجال وا�سع نظر ًا لوفرة الجهد
ّ
من خالل النماذج التي نعر�ضها �أ َّنه اعتمد في تف�سيره على عنا�صر ثالثة هي :اللغة،
العرفي والأخبار كما �أ�سلفنا ،بحيث �أنَّ هذه العنا�صر الثالثة هي التي تحدِّ د
والفهم
ّ
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لمعنى دون �آخر في فر�ض التعار�ض كما
المعنى
النهائي للآية �سع ًة �أو �ضيق ًا �أو ترجيح ًا ً
ّ
اللغوي اعتماد ًا على الأخبار.
وقد يت�ص َّرف في المعنى
ّ
الحلي في �شرائع الإ�سالم« :الغنيمة هي الفائدة
1 .1قال معلق ًا على قول المح ّقق
ّ
المكت�سبة �سواء اكت�سبت بر�أ�س المال ك�أرباح التجارات �أو بغيره كما ي�ستفاد من
دار الحرب»:
«ا�ستطرد البحث عن مفهومها لغ ًة بالمعنى العام مع �أ َّن المق�صود هنا هو الق�سم
الثاني للتنبيه على �أ َّن مفهومها العام باقٍ عندنا على �أ�صله ،ومنه ي�ستفاد وجوب
الخم�س في �أرباح التجارات ونحوها لعموم قوله تعالى�} :أَنَّ َما َغ ِن ْمت ُْم مِ ْن � َش ْيءٍ َف�أَ َّن للِهَّ ِ
خ�صوها بالمعنى الثاني ونقلوها عن مو�ضوعها اللغويِّ
خُ ُم َ�س ُه{ ،خالفاً للعا َّمة حيث ّ
خ�صوها به»(((.
خا�صة �أو َّ
�إلى غنائم الحرب َّ
والمراد من الأ�صل كما �ص َّرح فيما بعد هو اللغة .فعموم حكم الخم�س في الغنيمة
اللغوي دون ت�ص َّرف.
اعتمد على المعنى
ّ
2 .2قال مع ِّلق ًا على قول المح ّقق في ال�شرائع( :القول في العتق):
«حكم ال�شارع على من وجب عليه الك َّفارة بالعتق مر َّتب على وجود ما بالفعل
�أو بالق ّوة ،كما ين ِّبه عليه قوله تعالىَ } :فت َْح ِري ُر َر َقبَةٍ ُم�ؤْمِ نَةٍ َ ...ف َم ْن لَ ْم يَ ِجدْ َف ِ�صيَا ُم � َش ْه َر ْي ِن
ُمتَتَا ِب َع ْي ِن{ والوجدان �أع ّم من الملك لأ ّنه ي�شمل لغ ًة وعرفاً ما ال يملك الرقبة ولك َّنه
يقدر على �شرائها بما يملكه من الثمن فا�ض ً
ال عن الم�ستثنيات كما ُيعتبر فيها مع
وجودها في ملكه �إن تكون فا�ضلة عنها»(((.
فقد اعتمد في �سعة معنى الوجدان لي�شمل ما بالق ّوة على اللغة والعرف مع ًا ،ليلزم
حكم تحرير الرقبة في الك ّفارة وال ينتقل عنها �إلى �صوم ال�شهرين المتتابعين.
3 .3قال مع ِّلق ًا على قول المح ّقق في الإ�شهاد على الطالق« :فال ب ّد من ح�ضور
((( انظر م�سالك الإفهام �إلى تنقيح �شرائع الإ�سالم ،ج ،1كتاب الجهاد� ،ص  157من الطبعة الحجرية.
((( انظر �إلى الم�صدر ال�سابق ،ج ،2خ�صال الكفارة� ،ص 89من الطبعة الحجرية.
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�صحة الطالق ،ويدل
ال�شاهدين»�« :أجمع الأ�صحاب على �أ َّن الإ�شهاد �شرط في َّ
عليه وراء الإجماع قوله تعالى بعد ذكر الطالقَ } :و�أَ ْ�شهِ دُوا َذ َوى َعدْ لٍ مِ ْن ُك ْم{،
خ�ص�صته
والآية و�إن كانت محتملة للإ�شهاد على الرجعة لقربها� ،إال �أ َّن الأخبار َّ
به .وروى محمد بن م�سلم وزارة في الح�سن عن �أبي جعفر  Qقال� :إ َّن
الطالق ال يكون بغير �شهود ،وروى �أبو ال�صباح الكناني عن �أبي عبد اهلل Q
قال :من طلق بغير �شهود فلي�س ب�شيء.(((»...
ن�صت على الإ�شهاد
ونجد ال�شهيد هنا قد اعتمد بالدرجة الأولى على الأخبار التي َّ
على الطالق ،فيما الداللة اللغوية تتر َّدد بين رجوع الإ�شهاد �إلى كونه على �إرجاع الزوجة
قبل انق�ضاء عدة طالقها وبين كونه على نف�س الطالق �أو عليهما مع ًا.
و�أ َّما ما ذكره من �أنَّ الإ�شهاد يحتمل كونه على الرجعة لقربها .فهو احتمال �ضعيف
و�إن كان كما ذكر قريب لعدم طول الف�صل في الكالم ،لكنّ الأقرب في الآية هو الطالق
وف َ َو�أ ْ�شهِ دُوا
وف �أَ ْو َفارِ ُقو ُه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
�أي�ضا ،حيث قال تعالىَ } :ف�إِ َذا بَ َل ْغ َن �أَ َج َل ُه َّن َف�أَ ْم�سِ ُكو ُه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
َذ َوى َعدْ لٍ مِ ْن ُك ْم َو�أَقِي ُموا َّ
ال�ش َها َد َة للِهَّ ِ{ (الطالق.)2،
خ�ص�صت الإ�شهاد بالطالق دون الرجعة �أتت متوافق ًة مع الأقرب
وعليه فالإخبار التي
َّ
بح�سب اللغة �أي�ض ًا.
نماذج من التفسير الكالمي

ونعر�ض هنا لنموذجين من التف�سير للقر�آن الكريم في بحوثه الكالم َّية.
1 .1في معر�ض بحثه عن حقيقة ومعنى الإيمان ،وبعد �أن ذكر �أنَّ الت�صديق الذي هو
الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت كما يظهر من كالم من حكينا عنه قال:
«�أ َّما الدليل على الأ َّول ـ �أي ما ذكر ـ ف�آيات ب ِّينات منها :قوله تعالى� َ} :إِ َّن َّ
الظ َّن
اَل يُ ْغنِي مِ َن ا ْل َح ِّق � َش ْيئًا{(يون�س ،)36 ،والإيمان ٌ
للن�ص والإجماع ،فال يكفي
حق ّ
((( انظر م�سالك الإفهام ،ج ،2كتاب الطالق �ص  18من الطبعة الحجرية.
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في ح�صوله وتح ّققه الظنّ  .ومنها�} :إِ ْن يَ َّت ِب ُعو َن �إِ َّال َّ
الظ َّن{(الأنعام�} ،)116 ،إِ ْن ُه ْم
�إِ َّال يَ ُظنُّو َن{ (الجاثية�} ،)24،إِ َّن بَ ْع َ�ض َّ
الظ ِّن �إِ ْث ٌم{(الحجرات ،)12 ،فهذه الآيات قد
ا�شتركت في التوبيخ على ا ِّتباع ِّ
الظن والإيمان ال يو َّبخ من ح�صل له بالإجماع
فال يكون ظناً .ومنها قوله�} :إِنَّ َما ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن الَّذِ َين �آ َمنُوا بِاهلل َو َر ُ�سولِهِ ثُ َّم لَ ْم يَ ْرتَابُوا{
(الحجرات ،)15،فنفى عنهم الريب فيكون الثابت هو اليقين.
�إن قلت :هذه الآية الكريمة ال تد ُّل على الم َّدعى بل على خالفه ،وهو عدم اعتبار
اليقين في الإيمان وذلك �أ ّنها �إ َّنما د َّلت على ح�صر الإيمان فيما عدا ال�شك ،في�صدق
الإيمان على الظنّ .
قلت :الظنُّ في معر�ض الريب لأنّ النقي�ض مج ّوز فيه ويقوى ب�أدنى ت�شكيك ،ف�صاحبه
ال يخلو من الريب ،حيث �إ َّنه دائم ًا يجوز النقي�ض ،على �إنَّ الريب قد ُيطلق على ما هو �أع ُّم
من ِّ
ال�شكُ ،يقال :ال ارتاب في كذا ،ويريد �أ َّنه منه على يقين ،وهذا ال�شائع ذائع»(((.
وبمالحظة ما ذكره نقف على معادل ٍة لغو ّي ٍة �أقامها لتحديد معنى الإيمان .فالإيمان
ي�ساوي الت�صديق ،والت�صديق ي�ساوي اليقين الجازم الثابث فااليمان هو اليقين ،وخرج
ما عداه وهو الظنُّ ف�ض ًال عن ال�شك� ،إذ الجامع بين �سائر المراتب ما دون اليقين هو
الريب وقد دعم هذه النتيجة بالفهم العرفي الذي ُيطلق الريب على ما هو �أع ُّم من
ِّ
ال�شكَّ ،ثم �ساق الآيات الواردة حول المو�ضوع هذا الم�ساق.
الج�سماني من �ضرور َّيات الدِّين مع كونه �أمراً ممكناً
2 .2ذكر ال�شهيد�« :إ َّن المعاد
َّ
وقد �أخبر ال�صادق بوقوعه فال ب َّد من ذلك» .وبعد �أن ب َّين الإمكان و نفى االمتناع
قال« :و�أ َّما �إ َّن ال�صادق �أخبر بوقوعه ،ف ِل َما ورد في القر�آن العزيز من �آياتٍ دا َّل ٍة
على ذلك على وج ٍه ال يقبل الت�أويل ،كقوله تعالىَ } :قا َل َم ْن يُ ْح ِي ا ْلعِ َظا َم َوهِ َي َرمِ ٌيم
* ُق ْل يُ ْحيِي َها الَّذِ ي �أَ َن�ش َ�أ َها �أَ َّو َل َم َّر ٍة َو ُه َو ِب ُك ِّل خَ ْلقٍ َعل ٌِيم{(ي�س ،)78 ،وقوله تعالى} :
((( انظر ر�سالة حقائق الإيمان� ،ص.57-56
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�أَيَ ْح َ�س ُب الإِ َن�سا ُن �أَلَّ ْن نَ ْج َم َع عِ َظا َم ُه * بَ َلى َقادِ رِ َين َع َلى َ�أ ْن نُ َ�س ِّويَ بَنَانَ ُه{ (القيامة3،ـ ،)4
وقوله تعالىَ } :ف�إِ َذا ُه ْم مِ ْن الأَ ْجد َِاث �إِلَى َربِّهِ ْم يَن�سِ ُلو َن{ (ي�س ،)51 ،وقوله تعالى:
} َف َ�سيَ ُقولُو َن َم ْن يُعِ ي ُدنَا ُق ْل الَّذِ ي َف َط َر ُك ْم �أَ َّو َل َم َّرةٍ{ (الإ�سراء ،)51،وقوله تعالى} :يَ ْو َم
تَ َ�ش َّققُ الأَ ْر ُ�ض َع ْن ُه ْم �سِ َراع ًا َذل َِك َح ْ�ش ٌر َع َل ْينَا يَ�سِ ي ٌر{(ق ،)44 ،وقوله تعالى�} :أَ َف َال يَ ْع َل ُم ِ�إ َذا
البدني
بُ ْع ِث َر َما فِي ا ْل ُقبُورِ {(العاديات ،)9 ،وهذه الآيات الكريمة كما تدل على المعاد
ّ
ُّ
تدل �أي�ضاً على نف�س البدن ال مثله على ما ذهب �إليه بع�ض الأ�شاعرة»(((.
وهو هنا بطبيعة الحال يذ ُّم الفال�سفة ومذاهبهم في الم�س�ألة و َين�سب �إليهم القول
الج�سماني هو
الروحاني كما ُينكر على الأ�شاعرة قولهم �إنَّ المق�صود من المعاد
بالمعاد
ِّ
ّ
�إعادة مثل البدن ال هو نف�سه .ويرى في نف�س الوقت �إنَّ العقل ال ي�ستق ُّل ب�إثبات المعاد
الن�ص القر�آني هو �س ّيد الأد َّلة لإثباته.
البدني �إال بمعونة ال�سمع .لذلك كان ّ
ّ
وقد كان ال�شهيد هنا �شاهد ًا مخل�ص ًا على �إحدى حقائق ع�صره في الأو�ساط العلم َّية،
الفقهي على المعاد
ال�شيرازي ل ُيقيم الدليل
حيث لم يكن قد ظهر بعد �صدر المت�ألهين
ّ
ّ
قرن من الزمان ليح ِّقق انجاز ًا عقلي ًا في الفل�سفة الإ�سالم َّية
الج�سماني بعد حوالي ن�صف ٍ
ّ
يقوى بها الإيمان وتعت�ضد به حقائق القر�آن.
لقد اعتمد في تف�سيره على الظهورات العرف َّية للآيات الكريمة باعتبارها المراد
الجدي للمولى تعالى على نحو ال يدع مجا ًال فيها للت�أويل� ،سوى في �إثبات �أ�صل المعاد
ّ
البدني� ،أو في كون البدن ال ُمعاد هو نف�سه الذي كان في الحياة الدنيا.
ّ
نماذج أخرى ملفتة

اال�ستدالاللي فيهما ،نقف على نماذج تف�سير َّية
خارج �سياق الفقه والكالم والبحث
ّ
�أخرى متف ِّرقة ،برغم توا�ضعها ووجازتها ُتلقي ال�ضوء �أكثر على خ�صائ�ص التف�سير
كفقيه يرى ال�شريعة �سبيل الهداية الأوحد ،وقد �ش َّكل
عند ال�شهيد ،ت�ؤ ِّكد هو َّيته العلم َّية ٍ
((( انظر ر�سالة حقائق الإيمان� ،ص .161 -160
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ذلك محور تفكيره في ِّ
ملفت لبع�ض الآيات لم
كل العلوم وهو ما دفعه �إلى تقديم
تف�سير ٍ
ٍ
يكن خاللها في مقام التف�سير القر�آني �أ�ص ًال ،لكن �ساقه البحث �إليها .ففيما هو يب ِّين
الحكمة من �إنزال ال�شريعة قال:
«وحكمة و�ضعها ـ �أي ال�شريعة ـ هداية َّ
ال�ضالين عن الخط�أ الزلل فبعث اهلل ر�سو ًال
يتلو عليهم �آياته ويز ِّكيهم ويع ِّلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي �ضالل
مبين ،ففي الحكمة التي �أخبرنا �سبحانه بقوله عز وعالَ } :و َم ْن يُ�ؤْتَ ا ْل ِح ْك َم َة َف َقدْ ُ�أوت َِي
خَ ْيراً َكثِيراً{ فد َّلنا و�أر�شدنا �إلى ما فيه �صالحنا فله الحمد على ما هدانا»(((.
وال َّ
�شك �أنَّ و�ضع ال�شريعة بما هي فعل من �أفعاله تعالى هي م�صداق بارز من م�صاديق
الحكمة �إذ ال ي�صدر عنه تعالى الف�صل �إال عن حكم ٍة وهو الحكيم لكنَّ تعليم الكتاب غير
تعليم الحكمة كما يرى ال�س ّيد الطباطبائي حيث يقول:
«وتعليم الكتاب بيان �ألفاظ �آياته وتف�سير ما �أ�شكل من ذلك ،ويقابله تعليم الحكمة
وهي المعارف الحقيق ّية التي يت�ض َّمنها القر�آن»(((.
مو�ضع �آخر« :فالحكمة هي الق�ضايا الح َّقة المطابقة للواقع من حيث
ويقول في
ٍ
ا�شتمالها بنح ٍو على �سعادة الإن�سان كالمعارف الح َّقة الإله َّية في المبد�أ والمعاد
الطبيعي من جهة م�سا�سها ب�سعادة الإن�سان
والمعارف التي ت�شرح حقائق العالم
ّ
كالحقائق الفطر َّية التي هي �أ�سا�س الت�شريعات الدين ّية»(((.
فالحكمة �إذن هي الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه الت�شريع الديني ،ال �أ َّنه نف�س الت�شريع وال
ي�س َّمى به اال من باب الت�سمية بالنتيجة.
و�شتَّان بين النظريتين :نظرة ال�شهيد الثاني ونظرة ال�س ّيد الطباطبائي ففي حين ينظر
ال�شهيد �إلى الحكمة من نظر ٍة ت�شريع ّي ٍة ويط ِّبقها على و�ضعهاَ ،ينظر ال�سيد الطباطبائي
((( انظر ر�سالة االقت�صاد� ،ص .168
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � / 19ص .265
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � / 2ص .395
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ّ
«الحق من �أ�صول االعتقادات الباطلة والخراف َّية
اليها من زاوية اعتقاد َّية ويرى �أ َّنها
التي د َّبت في �أفهام النا�س من ت�ص ّور عالم الوجود وحقيقة الإن�سان الذي هو جزء
منه ،كما تقدَّمت الإ�شارة ،وما هو ُّ
الحق في االعتقادات الفرع َّية المتر ِّتبة على تلك
الأ�صول م َّما كان مبد�أ للأعمال الإن�سان ّية وعناوين لغاياتها ومقا�صدها»(((.
والنموذج الآخر هو ما جاء في ر�سالة الأ�سئلة المازحية حيث �س�أله ال�شيخ �أحمد العاملي
عن قوله تعالىَ } :و�إِ ْن تُ ْبدُوا َما فِي �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْو تُ ْخ ُفو ُه يُ َحا�سِ ْب ُك ْم بِهِ اهلل{ (البقرة.)284 ،
قبيح
«فهل نحا�سب على ما َيخطر في النف�س من عز ٍم على ترك واجبٍ �أو فعل ٍ
�أم ال؟ الجواب :المراد من الآية ما يتناوله الأمر والنهي من االعتقادات والإرادات
م َّما هو م�ستودعنا و ُيمكن المكلف نفيه و�إثباته ،ف�أ َّما ما ال يدخل في التكليف من
الهواج�س النف�سان َّية والو�ساو�س وما ال يمكن التح َّفظ عنه من الخواطر فخارج عن
ذلك ،لقوله« :Pعفي لهذه الأ َّمة ع َّما حدَّثت به �أنف�سها» ،والعقل يدل على ذلك
اي�ضاً»(((.
ومراده من العقل هو �إدراكه قبح التكليف بغير المقدور لأنَّ الهواج�س والو�ساو�س م َّما
ال ُيمكن االختيار فيها.
ال�شرعي على فهم الآية فبين ما هو مح ُّل التكليف والمحا�سبة
ونلحظ غلبة االهتمام
ّ
دون االلتفات �إلى الأبعاد الأخرى المتَّ�صلة بالنف�س الإن�سان َّية مث ًال كما فعل غيره من
المف�سرين كال�س ِّيد الطباطبائي الذي و�إن قارب المعنى المذكور لجهة �أنَّ المحا�سبة ال
ِّ
ت�شمل الهواج�س والو�ساو�س والت�ص َّورات ال�ساذجة ،لك َّنه ومع اال�ستعانة بالعرف واللغة
ح َّدد مو�ضوع الح�ساب بالم�ستق ِّر في النف�س من الم َل َكات وال�صفات من الف�ضائل والرذائل
كالإيمان والكفر التي ت�صدر عنها الأفعال من الطاعات والمعا�صي ،فاهلل تعالى ُيحا�سب
االن�سان بها كما في قوله تعالىَ } :ال يُ�ؤَاخِ ُذ ُك ْم اهلل بِال َّل ْغ ِو فِي �أَ ْي َما ِن ُك ْم َولَكِ ْن يُ�ؤَاخِ ُذ ُك ْم ِب َما َع َّقدْ ت ُْم
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � / 19ص .271
((( ر�سالة اال�سئلة المازحية ،الم�س�ألة � ،75ص .232
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الأَ ْي َما َن{(البقرة ،)225 ،وبعبار ٍة �أُخرى ح َّدد مو�ضوع المحا�سبة للإن�سان بح�سب الآية
الكريمة ب�شرطين :الأ َّول �أن يكون م َّما ا�ستق َّر في النف�س على نحو الملكة �سواء �أظهره �أم
ال ،والثاني �أن يكون من�ش�أً ل�صدور الفعل(((.
لقد حاولنا بحدود الفر�صة ال�سانحة وق َّلة الما َّدة العلم َّية المتع ِّلقة بتف�سير القر�آن
الكريم عند �شهيدنا الثاني العاملي� ،أن نك�شف عن جوانب من تف�سيره ،وهو �أم ٌر لي�س
يف�سر قلة الباحثين الأفا�ضل الذين طرقوا هذا الباب ،وما
باله ِّين ودونه عقبات ،م َّما ِّ
توفيقنا اال باهلل تعالى.

((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � / /2ص 436
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دروس قيّمة مستلهمة من سيرة الشهيد األول
ال�شيخ محمود محمدي عراقي

(*)

العالم المجاهد والفقيه المجدد والمحدث والمتكلم واالديب الكبير ،ال�شيخ ال�شهيد
ال�سعيد ابو عبد اهلل محمد بن مكي بن محمد بن حامد المطلبي الجزيني العاملي،
الملقب ب�شم�س الدين ،والمعروف با�سم ال�شهيد الأول ،والذي ي�سمى با�سم ال�شهيد على
االطالق .كان من ابرز العلماء في الفقه واال�صول واالدب .هو �أ�شهر فقهاء االمامية.
ولد في احدى قرى جبل عامل �سنة 734هـ .تتلمذ على ابيه ،وعلى عمه ا�سد الدين �صائغ،
الذي كان عالما ذا فنون ،حتى في الريا�ضيات والعلوم الحديثة .رحل الى مدينة الحلة
في العراق ،والتي كانت من اف�ضل الحوزات العلمية يومذاك� ،سنة  ،751حيث �أخذ عن
كبار اال�ساتذة والم�شايخ ،معظم العلوم الدينية ،مثل :الفقه واال�صول والحديث والقراءة
وتف�سير القر�آن .منهم فخر المحققين محمد بن العالمة الح�سن بن المطهر الحلي،
وعميد الدين عبد المطلب بن محمد بن اعرج الح�سيني.
الظاهر انه بقي في الحلة الى �سنة  ،755و�أتقن الفقه والأ�صول والحديث وعلم الرجال
هناك ،ثم عاد الى موطنه �سنة  ،757حيث �أ�س�س مدر�سة علمية ودر�س ون�شر علومه
بها - .وبال ال�شام ومنها جبل عامل من �أقدم البالد اال�سالمية واهلها ا�سلموا على يد
ال�صحابي الكبير المجاهد ابي ذر الغفاري � ،Mإذ نجد حتى اليوم بع�ض الم�ساجد
في جبل عامل ي�سمى با�سمه في منطقة مي�س الجبل وغيرها من القرى – وقد ظهر من
جبل عامل ،هذه االر�ض المباركة المت�صلة بفل�سطين والقد�س ال�شريف ،علماء كبار مثل
ال�شيخ البهائي العالم العظيم المتفنن في جميع العلوم في زمانه .ومنهم ال�شيخ لطف
(*) ع�ضو اللجنة المركزية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اال�سالمية  -ايران
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اهلل المي�سي وال�شهيد الثاني والمحقق الثاني والعالمة المحقق ال�سيد مح�سن الأمين
وال�سيد عبد الح�سين �شرف الدين العاملي (ر�ضوان اهلل تعالى عليهم اجمعين).
مكانته العلمية:

كفى به فخرا في تعريفه وف�ضل علمه ونبوغه وعبقريته ،ان ا�ستاذه فخر المحققين
كتب في اجازته في �شهر �شوال عام 756م ،حين كان عمره اثنين وع�شرين �سنة فقط،
فو�صفه يقول« :موالنا الإمام العالمة االعظم اف�ضل علماء العالم �سيد ف�ضالء بني
�آدم �شم�س الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد ((( (ادام اهلل ايامه)».
و�أ�ضاف �إلى هذا قائال�« :إنني ا�ستفدت منه اكثر مما تعلم مني» .وهذا الكالم وان
�صدر نتيجة توا�ضعه  ،Mولكن فيه داللة وا�ضحة على المق�صود من علميته ونبوغه.
وهكذا اجاز احد كبار علماء اهل ال�سنة الملقب ب�شم�س االئمة الكرماني وال�شافعي،
ال�شهيد في جمادى الأولى عام758م ،حينما كان ابن اثنين وع�شرين ربيعا وو�صفه بقوله:
«المولى االعظم االعلم امام االئمة �صاحب الف�ضلين مجمع المناقب والكماالت
الفاخرة جامع علوم الدنيا والآخرة �شم�س الملة والدين»(((...
واخيرا كفى في عبقريته العلمية انه اتم كتابة اللمعة الدم�شقية في الفقه االمامي في
مدة �سبعة ايام ،ح�سب نقل ولده .مع العلم �أنه لم يكن عنده �إال م�صدر واحد ،هو كتاب
«مخت�صر النافع» في علم الفقه .وقد و�ضع «اللمعة»� ،إجاب ًة لطلب علي بن م�ؤيد� ،آخر
حاكم من نحلة ال�سربدارية في خرا�سان .ومع ذلك �أ�صبح هذا الكتاب محط انظار اكثر
�شرحا وتف�سي ًرا ،حتى بلغ عدد ال�شارحين والمعلقين عليه
العلماء من جهابذة الفقهاء ً
�أكثر من ع�شرين.
في هذه الورقة التي قدمتها الى هذا الم�ؤتمر المبارك ،والتي رتبتها على مقدمة
((( بحار االنوار المجلد  107ال�صفحة 178
((( بحار االنوار المجلد  107ال�صفحة 183
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وخم�سة ف�صول� ،أريد ان اذكر بع�ضا من اهم خ�صو�صياته و�صفاته في �سيرته العلمية
والعملية التي يمكن ان نتعلم منها درو�سا قيمة وتجارب ثمينة في زماننا هذا .ومعظم
هذه الدرو�س في مجال التحقيق والتدري�س والتبليغ والتعامل مع علماء المذاهب
والح�ضور في المراكز العلمية والدينية وغيرها.
الدرس األول:

�سلوكه الوحدوي واهتمامه بالتقريب والحوار بين المذاهب اال�سالمية:

عندما نتابع حياة ال�شهيد ون�شاطاته العملية والعملية ،نرى انه بعد اتمام التح�صيل
للعلوم الدينية في العراق ،لم يعد مبا�شرة الى موطنه ،مكتفيا بهذا القدر من العلم الذي
ح�صل عليه ،على الرغم من ال�شوق الى زيارة االهل والوطن ،بل جال على المراكز العلمية
عند علماء �أهل ال�سنة ،ليطلع او ًال ،على المخزون العلمي والفكري لدى فقهائهم ،وثان ًيا،
كي ين�شئ عالقة تمهد لم�شروع يفتح بابا كبيرا للحوار والتفاعل بين ر�ؤى المدر�ستين
الكبريين في اال�سالم .وكذلك ي�ؤ�س�س النماط من العالقات المتنوعة ،لقطع الطريق
على من يريد اال�ضرار بالم�صالح الكبرى لالمة اال�سالمية وا�ستغالل تفككها .ولهذا
نقر�أ في ق�صة حياته ،انه اتجه في عام 758هـ �إلى بغداد ،و�أقام بها مدة من الزمن،
حيث در�س على عدد من فقهاء اهل ال�سنة ،منهم �شم�س الأئمة الكرماني ،ومحمد بن
�سعيد القر�شي ،الفقيه ال�شافعي ،وفق ما �أ�شار �إليه ابن الجزري في طبقات القراء .ثم
غادر بغداد باتجاه عوا�صم وبالد �أخرى في العالم اال�سالمي ،ذات طابع علمي �آنذاك،
مثل دم�شق والقاهرة ومكة والمدينة والخليل ،مدينة ابراهيم في فل�سطين ،واخذ بها
عن نحو اربعين ً
�شيخا من علماء اهل ال�سنة ،على حد تعبيره .وروى عنهم �صحاحهم،
وكثي ًرا من م�صنفاتهم التي اح�صاها في اجازته ،مع ا�سماء م�ؤلفيهم ،مكتوبا بقلمه
ال�شريف لتلميذه ابن الخازن الحائري في دم�شق �سنة 784م(((.
(((راجع المجلد الخام�س والع�شرين من بحار الأنوار للعالمة المجل�سي تجد فيه ا�سماء كثيرة للعلماء منهم من تلقى اجازة من
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وبعد هذه الرحالت العلمية ا�صبح ال�شهيد في ع�صره مرجعا كبيرا في العلوم ال�شرعية،
فاطلقوا عليه فقيه الآفاق .حتى �إن كاتب ال�سيرة المبدع محمد باقر الخوان�ساري المتوفى
�سنة  ،1313و�صفه فقال« :وكان بعد موالنا المحقق على االطالق ،افقه جميع فقهاء
الآفاق ،والمق�صود بالمحقق على االطالق هو العالمة الحلي» .وتلك الرتبة كانت
معروفة له في ذلك الع�صر عند �سائر المذاهب.
وكان ال�شهيد يلقي محا�ضرات قيمة في مناهج اال�ستنباط والفقه واال�صول والحديث
والكالم ،ويدر�س في حلقات متنوعة على المذاهب الفقهية الخم�سة في البالد المختلفة،
�سواء في لبنان �أم دم�شق �أم فل�سطين �أم العراق ،و�أ�صبح ذا مكانة عالية في مختلف
البالد اال�سالمية وال �سيما �سورية ولبنان.
وبعد هذه الرحالت الكثيرة والطويلة ،وتنقله ووجوده في كثير من المدار�س الفقهية
ومراكز العلم ،وح�ضوره عند علماء ال�شيعة وال�سنة ،ا�ستطاع ال�شهيد ان يتحول الى رمز
كبير في العالم اال�سالمي .ومن هنا يظهر لنا ان ال�شهيد كان ير�صد االو�ضاع في العالم
اال�سالميّ ،
ليح�ضر البداع منهجية جديدة وم�شروع كبير يخدم الم�سلمين عامة ،ال مذهبا
خا�صا �أو طائفة خا�صة ،م�ستفيدا من الظروف االجتماعية وال�سيا�سية في ذلك الع�صر .ولكن
– لال�سف  -لم تكن الظروف متوائمة مع هذا الفكر المنفتح ،فواجه ال�شيخ ع�صبية بغ�ضاء،
وفي النهاية افتدى بنف�سه هذا المنهج .ومن هنا ينبغي ان ننطلق الى مو�ضوع مهم �آخر ،وهو
ر�صد االو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية في ع�صره ،وما نتعلم منه كعالم ب�صير بزمانه.
الدرس الثاني:

ر�صد االو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية في ع�صر ال�شهيد الأول.

كان العالمة ال�شهيد يعي�ش في ظروف قا�سية جدً ا ،فاالحتالل ال�صليبي من جهة،
ال�شهيد وبع�ضهم من و�صف بما ي�شعر بانهم من تالميذه وكثير منهم تدل القرائن على انهم من معا�صري ال�شهيد .واذا اردت
معلومات اكثر راجع مو�سوعة ال�شهيد الأول وهكذا مو�سوعة اعالم الدعوة والوحدة واال�صالح لم�ؤلفه المحقق ال�شيخ محمد
ال�ساعدي �صفحة .471
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وظلم الحكام الم�ستبدين في الداخل ،من جهة �أخرى.
وي�صف ال�سيد ح�سن الأمين �أحوال اهل جبل عامل في ذلك الع�صر فيقول »:كان اهل
هذا الجبل يعي�شون الغربة في اوطانهم ،ويدفعون الجزية لالفرنج ،الذين ي�شاطرونهم
الغالت ،ويعي�شون في فقر وب�ؤ�س» .وال �شك ان دور العلماء المجاهدين والفقهاء العاملين
في هذه الظروف مهم جدا ،في حفظ هوية اللم�سلمين وتوعيتهم ،والحق ان العالمة
ال�شهيد ،قد ا�ضطلع بهذه الر�سالة كعالم عارف ب�صير بزمانه ،وهذا هو الدر�س الكبير
الذي نتعلمه من �سيرته .فقد جاء رف�ضه لطلب حاكم والية خرا�سان ،الم�سمى بعلي بن
الم�ؤيد ،حينما دعاه اليها ليكون مرجعا تاما ورئي�سا للطائفة هناك ،وذلك لعلمه بان
اعباء الم�س�ؤولية في هذه المنطقة اال�ستراتيجية ثقيلة جدً ا ،وما �سيح�صل من تداعيات
لن يتمكن احد من تحملها مثله .نعم هو حقا بطل من ابطال الوحدة اال�سالمية ،وم�ؤ�س�س
للحوار والتقريب بين المذاهب ،وراف�ض لفكرة اق�صاء الآخر لمجرد االختالف في الراي.
وحقيق بنا ان نعد ال�شهيد من اكبر رواد الحركة اال�صالحية في زمانه ،وهو جدير بان
يحتل مكانة علمية واجتماعية مرموقة ،بين الخبراء والمن�صفين من علماء الفريقين،
الذين كانوا ينظرون اليه بعين االحترام ،فيح�ضرون في بيته ،ويجتمعون لديه للبحث
والمناق�شة واال�ستفادة من فكره وحل الم�شاكل الفكرية والكالمية وغيرها ،على العك�س
ممن يتلب�س بزي العلماء من المتع�صبين الذين يخفون في قلوبهم الحقد والح�سد ،فكانوا
يت�آمرون عليه دائ ًما ،حتى رموا به في ال�سجن ،وق�ضوا عليه في نهاية المطاف.
الدرس الثالث:

اهتمامه بت�صنيف الكتب والمتون الدرا�سية

في رايي المتوا�ضع ،ان من المور المهمة التي ينبغي ان نتعلمها من علمائنا الما�ضين
ومن اكبرهم ال�شهيد االول ،هو اهتمامه بت�صنيف الكتب والمراجع الخا�صة للتعليم
والتدري�س في مختلف ال�سطوح والم�ستويات ،و�صرف عمرهم واوقاتهم فيه .وال �شك
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ان لل�شهيد منهجا خا�صا يظهر من ت�صانيفه ،مثل الكتاب الم�سمى بـ«الدرو�س» ،الذي
�صنفه ال�شهيد خا�صة لتعليم الطالب وتدري�س المتعلمين ،وفق ما يظهر من ا�سمه.
وكذلك �سفره القيم في الفقه اال�سالمي ،الم�سمى بـ«اللمعة الدم�شقية» ،وهو و�إن لم
ي�صنفه للتعليم مبا�شرة بل تلبية لدعوة والي خرا�سان وزعيم النه�ضة ال�سربدارية� ،إال
�أن ا�سلوبه البديع وايجازه الجميل ،جعال منه ومن �شرحه المرموق ،المكتوب بيد ال�شهيد
الثاني ،والم�سمى بـ«الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية» ،مجموعة قيمة لتعليم
الفقه ،خالل مو�سوعة درا�سية جامعة ،ما زالت ُتدر�س منذ القرون ال�سابقة وحتى اليوم
في الجامعات والحوزات العلمية ،ولم يوجد لها بديل حتى الآن.
ومن ح�سن حظ علماء اال�سالم من الفريقين ،الإقبال على هذا ال�سفر الثمين ،بما
انه مجموعة كاملة في الفقه اال�سالمي على مذهب اهل البيت ،مع االحترام الكامل
لآراء �سائر المذاهب .ولذلك نرى انه ُطبع في العقود الأخيرة على ايدي م�ؤ�س�سي دار
التقريب بين المذاهب اال�سالمية في القاهرة ،وقدم له عالمان من العلماء الكبار في
هذا العقد من ال�سنة وال�شيعة ،اولهما �سماحة العالمة ال�شيخ محمد تقي القمي ،M
ال�سكرتير العام لجماعة التقريب ،الذي جاء ببيان تاريخي كامل في مو�ضوع فتح باب
االجتهاد ،وق�ص ق�صة مرة في عوامل ان�سداده .وثانيهما ،مقمة تف�صيلية بقلم �سماحة
ال�شيخ عبد اهلل �سبيتي ،من كبار علماء الأزهر في القاهرة.
الدرس الرابع:

مدر�سته الراقية في الفقه و�آفاقه العلمية في العلوم اال�سالمية:

�آراء ال�شهيد في الفقه والأ�صول ،وكذا في الحديث والتف�سير عظيمة وبديعة،
وخ�صو�صا �آثاره ور�سائله في مختلف الف�صول والأبواب الفقهية ،والتي تبلغ ثالثين،
ً
�شاهد قوي على اخت�صا�صه في الفقه والأ�صول .ولكن مدر�سته الخا�صة في درا�سة الفقه
خ�صو�صا ،لها ابعاد وخ�صو�صيات ينبغي درا�ستها
عموما ،والفقه الإمامي
الإ�سالمي ً
ً
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وتحليلها علم ًيا ،لناخذ منها ما نحتاج اليه في ع�صرنا هذا ،ومنها:
 اهتمامه واعتقاده بالترابط الوثيق بين العقل وال�شرع ،وتاكيده على مقا�صدخ�صو�صا في كتابه الم�شهور «القواعد والفوائد»،
ال�شريعة في �آرائه و�آثاره وم�صنفاته،
ً
الذي و�صفه بال�ضوابط الكلية في اجازته البن الخازن ،في الثاني ع�شر من �شهر رم�ضان
عام � ،784إذ قال فيها« :فمما �صنفته كتاب القواعد والفوائد في الفقه .مخت�صر
ي�شتمل على �ضوابط كلية ا�صولية وفرعية ت�ستنبط منها احكام �شرعية لم يعمل
لال�صحاب مثلها» (((.
وال يخفى �أن هذا الكتاب لي�س فقهيا فقط ،بل ي�شتمل على ا�صول الفقه وبع�ض
القواعد العربية ،ذات الطابع الفقهي ،وهو الغالب عليها .كذلك ي�شير الى ابداعاته
فيها �أحد المحققين وال�شارحين لها ،بانها تحقيقات ،هي لطائف الأ�سرار ،واحتوت على
اعتبارات ،هي عرائ�س الأفكار((( .وينبغي �أن ن�شير هنا الى ان هذا المو�ضوع والت�صنيف
خ�صو�صا في مو�ضوع علل ال�شرائع ومقا�صد الأحكام ،لي�س من ابداعات ال�شهيد،
فيه،
ً
بل كتب فيه عدد من علماء االمامية ،منهم �شيخ المحدثين ال�صدوق{ ،في اثره
متقدما
القيم «علل ال�شرائع» .ومن علماء ال�سنة ،كان االمام محمد ابو حامد الغزالي،
ً
في ذلك الأمر.
ومنها تق�سيمه �أحكام ال�شريعة الى العبادات وال�سيا�سات ،واهتمامه باالحكام
ال�سيا�سية ومباحث الحكومة اال�سالمية ،وال �سيما �آرا�ؤه في والية الفقيه العامة ،والت�أكيد
على اال�ستدالل العقلي والنقلي الثباتها وبيان احكامها .ومما ا�شتهر عنه التفريق بين
الحكم والفتوى .وهذا المو�ضوع من اهم المطالب للرد على القائلين بالف�صل بين
الدين وال�سيا�سة ،الذي ا�ستوحي من الآراء ال�سائدة في العالم الغربي .وللأ�سف� ،شاعت
كنظرية �شاملة بين الم�سلمين في الع�صور الأخيرة .والإمام الخميني في ع�صرنا هو
((( انظر بحار االنوار المجلد  107ال�صفحة 187
((( راجع الباب الثالث من المجلد الأول من مو�سوعة ال�شهيد الأول رقم ال�صفحة 366
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الرائد الكبير والفقيه المجاهد ،الذي رد على هذا الراي الفا�سد في اكثر كتبه ور�سائله،
من خالل ت�أكيده على توحيد الفكر اال�سالمي وعدم الف�صل بين العبادة وال�سيا�سة،
حتى و�صف �صالة الجمعة ومنا�سك الحج بانهما اعمال ومنا�سك عبادية و�سيا�سية م ًعا.
والذي يلفت النظر �أن �سماحته في بيان حكمة بع�ض الأحكام ،ي�أخذ وينقل عن العلماء
ال�سابقين ،كما في �سفره القيم الم�سمى بـ«�أداب ال�صالة» ،ففيه بع�ض الكلمات الم�ستفادة
من كتاب «علل ال�شرائع» لل�صدوق (ره).
ومنها اهتمامه بتعليم الن�ساء على طريق االجتهاد .فنقر�أ في التاريخ �أن زوجته
المكناة بـ«�أم علي» ،وكذلك ابنته �أم الح�سن ،كانتا فقيهتين ،وفق ما يقول ال�شهيد الثاني:
«ر�أيت بخط ال�سيد الجليل تاج الدين بن معية� ،إجازته ال�ستاذنا �شم�س الدين محمد
(يعني ال�شهيد الأول) ،وابنيه محمد وعلي ،و� ً
أي�ضا لأختهما فاطمة� ،أم الح�سن».
وهكذا ذكر العالمة ال�سبيتي في مقدمته على اللمعة الدم�شقية في و�صف حالها« :هي
فا�ضلة من ف�ضليات الن�ساء .وكانت من الأعالم .وكان ابوها ي�أمر الن�ساء بالرجوع
�إليها في الأحكام.
الدرس الخامس:

وماذا بعد الجهاد العلمي والعملي الم�ستمر ،وال�صبر في ا�صعب الظروف في
�سبيل الهدف؟

�إن الدر�س المهم الذي نتعلمه منه في ختام حياته ،هو تلك ال�صفحة الذهبية الأخيرة
من دفتر عمره ال�شريف ،الذي ختمه بدمه المقد�س ،وهو ا�ست�شهاده في �سبيل حرية
الفكر واالجتهاد ،حينما كان عمره اثنتين وخم�سين �سنة ،في يوم الخمي�س التا�سع من
جمادى الأولى �سنة  .786وهذا �آخر ما علمناه في حياته ،وهو در�س ال�صبر واال�ستقامة،
وتحمل ال�سجن والت�ضييق في جهاده العلمي والعملي في �سبيل اهلل تعالى .والملفت
للنظر والجدير باالعتبار ،ان هذا العالم الورع والفقيه الكبير النحرير ح�سب النقل،
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بعدما حب�س مرتين ،قتل بال�سيف ثم �صلب ثم احرق ج�سده ال�شريف .وروي انه رجم
قبل االحراق .ومن العجيب ان قتله ورجمه وحرقه لم يكن بيد الأعداء ،بل بحكم ق�ضاة
الم�سلمين ،فاعتبروا يا �أولي الأب�صار.
وهذا في ظني من اهم الدرو�س واكبر العبر في يومنا هذا ،ونحن ن�شهد كل هذا
التطرف والفتن الطائفية.
وعلينا �أن نتعلم من الحوادث المرة في تاريخ اال�سالم ،ونعلم �أن الفتنة الطائفية لو
خ ّليت و�سبيلها� ،ستجر المجتمع اال�سالمي والديني �إلى الزوال واالنهدام.
وفي الختام ايها االخوة الكرام من العلماء والمثقفين والف�ضالء� ،أال يجب علينا ان
وخ�صو�صا الى جزين ،التي مر عليها زمان
ننظر بعين االعتبار الى منطقةجبل عامل،
ً
كانت فيه مركزا مهما للعلم والدين والثقافة اال�سالمية ،فنقل في التاريخ �أنه ح�ضر
في ت�شييع احدى الجنائز �سبعون مجتهدا في زمن ال�شهيد الثاني .واليوم  -للأ�سف
 لم يبق من المدار�س والمراكز التعليمية عين وال �أثر ،ف�ض ًال عن العلماء والف�ضالء.وعلينا ان ن�ستذكر اننا بحاجة الى ا�سترجاع ذلك التالق العلمي والفقهي واالجتهادي
المنفتح على الزمان والمكان في ع�صرنا هذا ،لنقدم خدمات ج ّلى للب�شرية الظامئة
الى االفاق المعنوية والقيم االن�سانية ،فالعلم يجمع ،بينما الجهل يفرق .ف�إلى مزيد من
ا�ستلهام درو�س �أولئك العظام ،الذين كانوا خي ًرا وبركة ونف ًعا لكل النا�س ،في كل زمان
وفي كل مكان.
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(*)

العودة �إلى التاريخ ـ �إذا كان بذهنية واعية ـ ي�ستطيع �أن يكون فر�صة لالنطالق نحو
الم�ستقبل ،خا�صة حين يتناول �أ�سباب التقدم والتخ ّلف على ال�ساحة التاريخية ،وحين
يحاول اكت�شاف ال�سنن التي تتحكم في هذه ال�ساحة.
�أ�صحاب المدار�س الفكرية ،الإ�سالميون منهم وغير الإ�سالميين اتجهوا �إلى اكت�شاف
هذه ال�سنن لتو�ضح لهم معالم الطريق .ال�سيد ال�شهيد محمد باقر ال�صدر َع َم َد �إلى
ذلك في محا�ضراته عن التف�سير المو�ضوعي ،وقب َله حاول مارك�س في ر�أ�س المال ،وبعده
فوكوياما في نهاية التاريخ والإن�سان الأخير.
تاريخ الأمم وال�شعوب ،بل والأفراد ،ي�ستطيع �أي�ض ًا �أن َي ْك ِ�ش َف لنا حقائق هامة في هذا
ال�صدد ،وكان للم�سلمين اهتمام بهذا الأمر منذ القديم على نحو ما فعل ابن خلدون في
ال ِعبر وابن م�سكويه في تجارب الأمم.
االهتمام بهذا الأمر ي�ستند �إلى خلفية �ضرورة اال�ستفادة من الما�ضي لالنطالق
نحو بناء الم�ستقبل .وهذه هي الر�ؤية الح�ضارية لتاريخ الأفراد والجماعات.
فالح�ضارة في فهمنا هي نتاج الحركة الم�ستقبلية للإن�سان في المجالين المعنوي
والمادي ،وهذه الحركة الم�ستقبلية وليدة طبيعة الإن�سان الح ّية الت ّواقة �إلى
الكمال.
نحن اليوم �أمام �شخ�صيتين في تاريخنا العلمي ا�ستطاعا �أن يخلدا على م ّر القرون،
وتذكرهما الأجيال ب�إكبار و�إجالل لما ا�ضطلعا به من دور علمي وعملي .فما هو �سبب
((( �أ�ستاذ في جامعة طهران.
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ارتفاعهما �إلى م�ستوى البقاء والخلود والعطاء الم�ستمر؟
نحن نعتقد �أنّ ال�سبب يعود �إلى �أن الم�شروع الح�ضاري الإحيائي الإ�سالمي قد تج ّلى
فيهما فكانا حيين و�إحيائيين.
معنى الإحياء
الإحياء هو هدف الإ�سالم النهائي ،بل ويمكن تلخي�ص الم�شروع الإ�سالمي ب�أجمعه
في الإحياء لقوله �سبحانه} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا ْا�ست َِجيبُو ْا للِ هّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ �إِ َذا َد َعا ُكم ِل َما يُ ْحيِي ُك ْم{
رب العالمين» في الكائن الإن�ساني.
والإحياء هو تفعيل «نفخة روح ّ
القر�آن يرى �أن الإن�سان مخلوق من طين�} :إِنِّي خَ الِقٌ بَ َ�شراً مِ ن طِ ٍين{ وهذا الطين
رب
يم ّثل الجانب الهابط من الإن�سان ـ كما يقول ال�شهيد ال�صدر ـ وفيه نفخة من روح ّ
العالمينَ } :ف�إِ َذا � َس َّو ْيتُ ُه َونَ َف ْخ ُت فِيهِ مِ ن ُّروحِ ي{ وهذه النفخة ت� ّؤهل الإن�سان لأن يتكامل
مادي ًا ومعنوي ًا ،دون ح ّد لهذا التكامل.
�إذا ابتعد الإن�سان عن المثل الأعلى ال�سامي ف�إنه يقبع في الظلمات ،ويعي�ش لأهوائه
و�شهواته ،ويكون مثله الأعلى ـ �أو �إلهه بالتعبير القر�آني ـ هواه�} :أَ َر�أَ ْيتَ َم ِن اتَّ َخ َذ �إِلَ َه ُه َه َوا ُه{.
الدين ينت�شل الإن�سان من الظلمات �إلى النور} :يُ ْخ ِر ُج ُهم ِّم َن ُّالظ ُل َم ِات �إِلَى ال ُّن ُورِ {،
وفي النور يرى الجمال فيع�شق ويتحرك نحو المثل الأعلى المطلق �سبحانه .نحو البناء
الح�ضاري.
الذاتية

الذاتية هي االنغما�س في خ�صلة الطين ،وهي �أكبر �صنم يقف حائ ًال �أمام تكامل
الإن�سان والمجتمع.
واالحيائيون جميع ًا حاولوا تحرير الإن�سان من هذه الذاتية ال�ضيقة ،وتحريكه نحو
مثل �أعلى خارج ذاته ،و�إيجاد الدافع لهذه الحركة.
الإن�سان الغارق في ذاتياته قد يتحرك في م�سير يبدو �أنه ي�ستهدف خدمة دينية
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�أو اجتماعية ،لكنه في الواقع يك ّر�س ذاته .وهذا هو «الرياء» الذي دعا الإ�سالم �إلى
محاربته في النف�س ،و�أطلق على هذه الحرب ا�سم «الجهاد الأكبر».
الذاتية تحول دون بروز مظاهر الحياة في الفرد والمجتمع ،بل ت�ؤدي �إلى التخلف على
الم�ستوى الفردي واالجتماعي ،و�إلى �ألوان ال�صراع والنزاع ،و�ألوان ال�سلبيات ال�سلوكية
كالحقد والح�سد.
مظاهر الحياة الحضارية وتجلياتها في حياة الشهيدين

التعارف

َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم
التعارف في المنظور القر�آني هو �سبب التنوع في الب�شرية} :يَا �أَ ُّي َها الن ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش ُعوب ًا َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا{ .وا�ضح �أن التعارف هنا يعني «التبادل
المعرفي» .فاهلل �سبحانه �شاء �أن يكون كل من الذكر والأنثى ذي طبيعة خا�صة ،ومعرفة
�أحدهما الآخر ي�شكل قاعدة هامة للتكامل والنماء الإن�ساني .وهكذا ال�شعوب والقبائل،
لكل منها من المعارف ما يحتاجه الآخر .والتعارف بينها ي�ؤدي �إلى النماء والكمال.
ولع ّل ذلك هو �سبب ن�شوء الح�ضارات بعد هجرات ال�شعوب من مكان لآخر� ،إذ ي�ؤدي
ذلك �إلى تعارف ال�شعوب.
ومن الطبيعي �أن التعارف يتطلب حيا ًة ُتخرج الإن�سان من محيطه المحدود ،وتجعله
ينطلق في الكون الف�سيح .وفي حياة ال�شهيدين الأول والثاني نرى مظاهر حركة دائبة
على �ساحة العالم الإ�سالمي .ال�شهيد الأول يغادر جبل عامل �إلى الحلة ثم �إلى بغداد
ودم�شق والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومقام �إبراهيم ،وال�شهيد الثاني غادر
جبل عامل �إلى دم�شق ثم �إلى م�صر و�إلى بيت المقد�س.
ّ
والتح�ضر.
هذه الحركة العلمية الدائبة ،مظهر هام من مظاهر التعارف والتكامل
لقد كانت موجودة على �صعيد العلماء والأدباء بق ّوة في ع�صر ازدهارنا الح�ضاري،
نلم�س ذلك من حركة العلماء بين خرا�سان والأندل�س ،وحركة الأدباء بين حوا�ضر العالم
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الإ�سالمي .كان هذا التحرك موجودًا على الرغم من م�شاق ال�سفر و�أخطاره.
وال ب ّد ونحن ن�ست�شرف م�ستقبلنا الح�ضاري �أن نجعل خروج العلماء من بيئتهم
أحد معايير التقويم العلمي ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى �أن تتوفر للعلماء
المحدودة � َ
والمثقفين �سبل التوا�صل العلمي والثقافي ،خا�صة ونحن نعي�ش �إرها�صات ربيع �إ�سالمي
تتجه فيه رقابات القوى الطاغية و�ضغوطها نحو الزوال.
اال�ستماع

اال�ستماع يحتاج �إلى الخروج من الذاتية .فالغارق في ذاتيته يتكلم فقط ،وال ي�سمع.
و�إذا ر�أيته �ساكت ًا �أمام ُمحا ِور يك ّلمه ف�إنه يتكلم مع نف�سه لير ّد .فالت ثمة ا�ستماع .وال�سبب
ـ كما ذكرنا ـ هو الذاتية التي تتحول �إلى �صنم و�إلى طاغوت بالتعبير القر�آني .ال�سماع
يتحقق حين يتحقق اجتناب الطاغوت .والقر�آن الكريم يذكر هذه العالقة بو�ضوح في
�آيتين متواليتين :يقول �سبحانهَ } :والَّذِ َين ْاجتَنَبُوا َّ
الطا ُغوتَ �أَن يَ ْعبُدُو َها َو َ�أنَابُوا ِ�إلَى اهلل لَ ُه ُم
ا ْلبُ ْ�ش َرى َفبَ� ِّش ْر عِ بَادِ * الَّذِ َين يَ ْ�ستَمِ ُعو َن ا ْل َق ْو َل َفيَ َّت ِب ُعو َن �أَ ْح َ�سنَ ُه{.
في حياة ال�شهيدين نرى �شوق ًا �إلى اال�ستماع� ،أو ما ي�سمى اليوم االنفتاح على
الآخر .فقد حر�صا على �أن ي�ستمعا للآخر في الفقه والحديث والقراءات والعلوم
الأخرى .كما �أنهما د ّر�سا الفقه والحديث على غير مذهبهما ،ود ّر�سا الفقه المقارن
على المذاهب الخم�سة.
الفكر المقاصدي

فكر الإن�سان الذي يعي�ش لذاتياته �ض ّيق ،لأنه يدور في �إطار الم�صلحة ال�شخ�صية.
الإ�سالم لدى الذاتيين يتحول �إلى د ّكان ،وه�ؤالء يحاربون كل من يه ّدد دكانهم بخطر.
�أما المتحررون من ذاتيتهم فيتجهون �إلى التفكير في مقا�صد الإ�سالم الكبرى.
االتجاه الفكري لدى ال�شهيدين نحو واجب العلماء في رعاية �ش�ؤون الأمة والدفاع عن
مقدراتها وتطبيق ال�شريعة �ضمن م�شروع والية الفقيه ي�أتي في هذا ال�سياق.
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الوحدة

الحي مترابط في وحدة ع�ضوية «�إذا ا�شتكى
الوحدة من مظاهر الحياة ،فالج�سم ّ
منه ع�ضو تداعى له �سائر الج�سد بال�سهر والح ّمى» .والأحياء يميلون دائم ًا �إلى
البحث عن �سبل الوحدة والوئام واال�شتراك ،والذين يفتقدون عنا�صر الحياة يميلون
�إلى التمزيق والتفتيت والبحث عن الم�ستفزات ومواطن االفتراق .و�إذا وجدتهم ي�أتلفون
مق�ص تجمعتا على
مع �أحد ف�إنما يتخذونه �شقة �أخرى من
المق�ص فيكونون معه ك�ش ّقي ٍّ
ّ
غير �شيء �سوى التفرقة.
في حياة ال�شهيدين مظاهر بارزة للوئام بين الأمة ،نجده في موقفهم من الدولة
العثمانية وفي ارتباطهم بعلماء العالم الإ�سالمي ،وفي خطابهم العلمي والثقافي ،وهي
تبلور هذه الروح الح ّية الح�ضارية الت ّواقة �إلى وحدة الأمة.
الع�شق

الع�شق من �أبرز مظاهر الحياة .وهو الحرقة التي ت�ضطرم في نف�س الإن�سان �شوق ًا
�إلى الجمال ،ومن مظاهر العا�شق �أنه يعزف عن البطر والراحة والدعة ،ويتحرك نحو
كل جميل من كرم و�أريحية و�إباء نف�س وعطاء وان�سجام ووئام .نالحظ ذلك في �سيرة
العا�شقين جميع ًا ،ومنهم ال�شهيدان .ال�شهيد الأول ُين�شد ما يب ّين ارتفاعه �إلى م�ستوى
كبار العا�شقين يقول:
ل���������ي�������������������س ال������������ت�������������������������ص������������ ّوف عُ���������������������ك���������������������ازاً وم���������������س�������ب�������ح�������ة
ّ
����������ل���������ا وال ال����������ف����������ق����������ر ر�ؤي�����������������������������ا ذل��������������������ك ال�������������������ش���������رف
ك
و�أن ت��������������������������������روح وت��������������������غ��������������������دو ف��������������������ي م�����������ر ّق�����������ع�����������ة
وت���������ح���������ت���������ه���������ا م�������������وب�������������ق ُ
�������������ات ال����������ك����������ب����������ر وال�������������� ّ�������������س������������� َرف
و ُت���������ظ���������ه���������ر ال��������������زه�������������� ّد ف������������ي ال���������دن���������ي���������ا و�أن������������������������ت ع����ل����ى
ع����������ك����������وف����������ه����������ا ك�����������ع�����������ك�����������وف ال�������������ك�������������ل�������������بِ وال�����������ج�����������ي�����������فِ
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ال���������ف���������ق���������ر � ِ��������������س�������������� ٌّر وع������������ن������������ك ال��������ن��������ف�����������������س ت�������ح�������ج������� ُب������� ُه
ف��������������ا رف������������������ع ح���������ج���������اب���������ك ت��������ج��������ل��������و ُظ���������ل���������م���������ة ال��������ت��������ل��������فِ
وف��������������������ارق ال������ج������ن������ي�������������س واق��������������������دِ ال������ن������ف�������������س ف����������ي َن������ َف�������������س
���������������������ب ع�����������ن ال���������ح���������� ِّ���������س واج�����������ل�����������ب دم���������ع���������ة الأ������������س�����������فِ
وغِ
ْ
ووح�������������������������د �إن ع�����������زم�����������ت ع�����ل�����ى
وات���������������������ل ال���������م���������ث���������ان���������ي ّ
ذك������������������� ِر ال�������ح�������ب�������ي�������ب و�����������ص����������ف م������������ا ��������ش�������ئ�������ت وات�����������������ص��������فِ

�إلى �أن يقول:
و�إن �����������س����������ق����������اك م������������دي������������ر ال����������������������������������را ِح م���������������ن ي���������������د ِه
������������س ال�������ت�������ج������� ّل�������ي ف ُ
���������خ���������ز ب��������ال��������ط��������ا� ِ��������س واغ�����������ت�����������رفِ
ك�������������أ� َ
وا����������������ش���������������رب و�إ������������������س�����������������قِ وال ت�������ب�������خ�������ل ع���������ل���������ى ظ���������م����������أٍ
ف�����������������������������إن رج��������������ع��������������ت ب��������ل��������ا رِيٍّ ف�����������������������وا �أ���������������س��������������فِ

ي�صب في �صفة
ولع ّل ما ذكر من اهتمام ال�شهيد الأول ب�أ�سرته علمي ًا وفقهي ًا و�سلوكي ًا ّ
�ست الم�شايخ فقيهة.
علي فقيهة وابنته ّ
العا�شقين ،فزوجته �أ ّم ّ
وما ذكره المالزمون لل�شهيد الثاني ّ
يدل على ذوباته في المع�شوق .قيل عنه« :لم
ي�صرف لحظة من عمره �إ ّال في اكت�ساب ف�ضيلة .ووزع �أوقاته على ما يعود نفعه في
اليوم والليلة �إليه� .أما النهار ففي تدري�س ومطالعة وت�صنيف ومراجعة ،و�أما الليل
فله فيه ا�ستعداد كامل لتح�صيل ما يبتغيه من الف�ضائل» ،و«هذا ما غاية اجتهاده في
التوجه �إلى مواله ،وقيامه ب�أوراد العبادة حتى تك ّل قدماه ،وهو مع ذلك قائم بالنظر
ّ
في �أحوال معي�شته على �أح�سن نظام ،وق�ضاء حوائج المحتاجين ب�أت ّم قيام ،يلقى
الأ�ضياف بوجه م�سفر عن كرم كان�سجام الأمطار».
وقال من الزمه �أي�ض ًا« :ولقد �شاهدت منه �سنة ورودي �إلى خدمته �أنه كان ينقل
الحطب على حمار في الليل لعيا ِلهِ ،ي�ص ّلي ال�صبح في الم�سجد وي�شتغل بالتدري�س
بق ّية نهاره» .وقال« :وكان �شيخنا المذكور مع ما عرفت يتعاطى جميع مه ّماته بقلبه
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وبدنه ،حتى لو لم يكن �إال مه ّمات الواردين عليه ،وم�صالح ال�ضيوف المترددين �إليه،
م�ضافاً �إلى القيام ب�أموال الأهل والعيال ،ونظام المعي�شة و�أ�سبابها من غير وكيل وال
م�ساعد يقوم بها .حتى �أنه ما كان يعجبه تدبير �أحد في �أموره.»..
التوجه الح�ضاري لدى ال�شهيدين .وجدير بنا ونحن نتطلع �إلى
هذه بع�ض معالم ّ
م�ستقبل ح�ضاري تعود فيه الحياة �إلى هذه الأمة �أن نقر�أ تراثنا و�شخ�صياتنا وتاريخنا
بنظرة ح�ضارية ن�ستجلي فيها منعطفات منحى الحركة الح�ضارية فيما م ّر على �أمتنا
لبناء م�ستقبلنا الح�ضاري الذي يرفعنا ـ ب�إذن اهلل ـ �إلى م�ستوى الأمة ال�شاهدة الو�سط
على ال�ساحة العالم ّية.
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الجلسة السادسة والختامية

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

تلى الجل�سة جولة في المنطقة للم�شاركين� ،شملت زيارة لمقام ال�سيدة
خولة بنت الح�سين Lو�آثار مدينة بعلبك والمدر�سة النورية ،كذلك
زيارة مقام نبي اهلل �شيث Qو�ضريح �سيد �شهداء المقاومة الإ�سالمية
ال�سيد عبا�س المو�سوي{ في بلدة النبي �شيث البقاعية.

بين يدي الشهيد الثاني في
مؤتمره التكريمي
ال�شيخ محمد يزبك

(*)

بعلبك بين الماضي والحاضر

هي مدينة ال�شم�س ،نورها �ساطع لن يغيب وهل يغيب الخير والعطاء؟ �أعمدة قلعتها
تخت�صر ما�ضيها ،وحولها م�سجد وكني�سة يحكيان عي�شها الر�سالي ،وفيها مقام ال�سيدة
خولة وم�سجد ر�أ�س الإمام الح�سين  ،Qكل ذلك ي�ؤكد دورها وما �أع ّد لتكون واحة
من واحات الأدب والعرفان والفل�سفة والح�ضارة ،و�ساحة ثور ٍة على الظلم والإ�ستبداد
(((
والتفرقة.
�إ�ستجاب �أهل بعلبك والجوار لنداء الفقيه ال�شيخ �أحمد بن مح�سن بن ع ّلي الأن�صاري
البعلبكي لمقاومة الزحف المغولي ،واجتمع تحت راية الجهاد ع�شرة �آالف وك�سر ال�شيخ
ال�شيعي الإ�صطفاف المذهبي والطائفي بتجاوزه كل الحواجز دفاع ًا عن الإن�سان وقيمه
ومعتقداته .ودخل بعلبك و�أقام فيها ال�شيخ زين الدين بن علي الجباعي{ ،ودر�س
في مدر�سة (النورية) ،الفقه على المذاهب الخم�سة.
َّ
وحط ال�شيخ حبيب �آل �إبراهيم راحلة دعوته في خم�سينات القرن الما�ضي ،فاتح ًا
�أبواب الحوار وداعي ًا �إلى الوحدة والأخوة� .إلى العديد من علمائنا الكرام ،حتى �شهدت
مرجة ر�أ�س العين �أكبر مهرجان في تاريخ لبنان عام  ،1975وقد بايعت الجماهير ال�شعبية
الإمام مو�سى ال�صدر من �أجل الوحدة الوطنية والإ�سالمية ورفع الحرمان والإهمال،
والإنطالق �إلى مواجهة عدو الوطن والإن�سان ال�شر المطلق �إ�سرائيل في مقابل الحق
المطلق فل�سطين� .إلى عودة العلماء من النجف الأ�شرف وت�أ�سي�س حوزة الإمام المنتظر
(*) رئي�س الهيئة ال�شرعية في حزب اهلل.
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الدينية | ،برعاية �سيد �شهداء المقاومة الإ�سالمية ،والتقريب بين المذاهب بو�ضع
�أ�س�س لتجمع علماء الم�سلمين ،والتفاعل الكبير بين علماء بعلبك� .إلى �إنطالق المقاومة،
�إلى يومنا الحا�ضر ،بعلبك حا�ضرة وف ّية للمقاومة و�سيدها ،ولخط الإمام ونهجه في ظل
الإمام الخامنئي } ،و�ستبقى داعية الوحدة وحاملة الق�ضية.
بعلبك اليوم �سعيدة� ،إذ تحظى برعايتكم وت�شريفكم وعقدكم م�ؤتمر تكريم
ال�شهيدين { في لبنان ،وكان لبعلبك هذا الن�صيب الوافر من ح�ضوركم المبارك
فال نملك �إ َّال ال�شكر والإمتنان .وكل ال�شكر للإمام الخامنئي } ،لمواكبته تراث
العلماء .وا�ستجابة لرغبته الكريمة ،حظي ملف �إحياء تراث العلماء في لبنان بعناية
خا�صة ،وكان الأخ العالمة ال�شيخ ح�سن بغدادي (حفظه المولى) م�س�ؤوله .وال�شكر
للجمهورية الإ�سالمية ،ولكل القيمين على مجمع التقريب والوحدة ،وال�ساعين لإحياء
تراث العلماء الوحدويين ،ليكون ذلك مدر�سة لكل عا�شقي طريق الوحدة.
الشهيد الثاني وتطلعاته لوحدة األمة:

م�ستع�ص ،منذ �أن عرف وانطلق �إن�سانه
جبل عامل ،جبل �أ�شم ،بانتمائه ورف�ضه ،قاهر
ٍ
الذي عانق �أبا ذر روح ًا وعقيدة و�إيمان ًا ومقاومة� ،إنتماء ًا ورف�ض ًا ،وما زاده الإبعاد �إال
عزيمة وقوة وت�صميم ًا على موا�صلة الطريق بالدعوة �إلى الحق ،وقد بذر بذوره الوالئية
الخال�صة لمن �أمر اهلل تعالى بواليته ،وتفاعل النا�س مع ال�صادق قو ًال وعم ًال ،والتزكية
من الر�سول الأكرم � Pشهادة حق( :ما �أقلت الغبراء وما �أظ َّلت ال�سماء على ذي لهجة
�أ�صدق من �أبي ذر) .وقد �أرعب الحاكم ،فكتب ن�صيحته طالب ًا �إبعاده ،و�إال �أف�سد عليه
�أمر النا�س في بالد ال�شام .و�أبعد ثانية �إلى الربذه ليعي�ش ما تبقى من عمره وحيد ًا،
ويموت وحيد ًا ،وودعه �أمير الم�ؤمنين علي  Qبكلمات قد �أن�صفته وخلدت م�سيرته:
فارج من غ�ضبت له �إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على
(يا �أبا ذر �إنك غ�ضبت هلل ُ
دينك ،فاترك في �أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه ،فما �أحوجهم
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�إلى ما منعتهم ،وما �أغناك ع ّما منعوك ،و�ستعلم من الرابح غد ًا والأكثر ح�سد ًا ،ولو �أن
ال�سماوات والأر�ض كانتا على عبد رتق ًا ثم �إتقى اهلل لجعل منهما مخرج ًا .ال ي�ؤن�سك �إال
الحق وال يوح�شك �إال الباطل ،فلو قبلت دنياهم لأح ّبوك ،ولو قر�ضت منها لأ ّمنوك).
في قرية من قرى هذا الجبل (جبل عامل) ُجبع ،ومعروفة بجباع الحالوة .ومن
�أ�سرة علمية عا�شت الحق و�أهله .وفي بيت متوا�ضع كانت والدة �شيخنا ال�شيخ زين
الدين بن علي بن �أحمد ،المعروف بال�شهيد الثاني (ر�ض) ،في الثالث ع�شر من �شوال
�سنة  911هجري.
في البلدة الوديعة الجميلة المتميزة بكثرة المياه وب�أ�شجار الفواكه وكروم العنب،
وك�أن الطبيعة قد �ألقت بجمالها كله على هذه البقعة ،والتي كانت قاعدة من قواعد العلم
العاملي .ثالثة قرون و�أكثر ،وهي مثابة العلم ،ورحلة العلماء ومنتجع الف�ضالء والأدباء.
وح�سبك �أن ينت�سب �إليها �أمثال ال�شهيد الثاني� ،صاحب الم�صنفات التي ال تزال من
مفاخر جبل عامل.
ن�ش�أ وترعرع وتربى على يد والده وتتلمذ عنده ل�سنوات ،وقد حباه بروحه الطاهرة
العلوية و�سيرته واهتمامه بالدين و�ش�ؤونه ،مع ك ّده وعمله في الأر�ض يكفي به م�ؤونة عياله،
وقد رباهم على ذلك .فكانت �سيرته اهلل والعمل وطلب العلم .ثم انتقل �إلى (مي�س) طلب ًا
للعلم ،ومن بعدها ق�صد كرك نوح .وفي الثالثين ونيف من عمره نال درجة الإجتهاد،
وكان يتنقل في الأقطار من بلد �إلى �آخر وراء �ضالته ،كما في حديث �أمير الم�ؤمنين
« :Qالعلم �ضالة الم�ؤمن» .و�أقام في دم�شق دار�س ًا ومدر�س ًا ومحاو ًرا ،وذهب �إلى
فل�سطين وغزة للقاء العلماء ،و�إلى م�صر حيث والتقى الم�شايخ ،و�إلى الحجاز والعراق
و�إلى الأ�ستانة ،وقد �أعطي �إجازة التعليم في المدر�سة النوريه في بعلبك ،و�أقام فيها
�سنتين يدر�س الفقه على المذاهب الخم�سة .وهذه المدر�سة من المدار�س التي �أمر
ب�إن�شائها (نور الدين زنكي) ،وقد �أحب �أهل بعلبك و�أحبوه ،وتحدث عن تلك الأيام ب�أنها
ومثل وخلو�ص.
ميمونة ،بما تنطوي عليه من براءة وعظمة ٍ
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علم ًا �أن المدر�سة النورية كانت تحت �إ�شراف قا�ضي الق�ضاة ال�شافعي ،بل كان
النفوذ للمذهب الحنبلي يومها ،مع كل ذلك كان العلم هو رائده والحجة والبرهان،
ولذا �أحبه طالبه وقد فتح قلوبهم على الفقه المقارن وفهم ما يملكه االخر من دليل
وبيان ،و�أن النا�س �أعداء ما جهلوا .كثيرة هي الم�شتركات وعلينا �أن نحترم �آراء العلماء
واجتهاداتهم ،وعلى الطالب �أن يت�أمل ،ير�ضى و ُير�ضي.
كان يركز على �أحاديث ر�سول اهلل  Pالتي تتناول ت�أكيد وحدة الأمة .وفي حديثه
المبارك (�أمتي مباركة ال يدرى �أولها خير �أو �آخرها خير) ،يعني الخير في �أمتي في
�أولها وفي �آخرها ،و�أن ميدان التناف�س بين �أبناء �أمة ر�سول اهلل  ،Pينبغي �أن يكون في
الخير والعطاء والعلم والمحبة والرحمة ،كما كان ر�سول اهلل .P
وما ورد عنه َّ :P
«ب�شر هذه الأمة بال�سناء والدين والرفعة والن�صر والتمكين
في الأر�ض».
يا ر�سول اهلل ب�شر �أمتك بالثناء والعظمة بالإلتزام بهذا الدين الحنيف الذي كان
�سبب رفعتها ون�صرها والتمكين لها في الأر�ض } َونُ َم ِّك َن لَ ُه ْم فِي ْ أالَ ْر ِ�ض{(الق�ص�ص،)6/
ال�صلاَ َة َو�آتَ ُوا ال َّز َكا َة َو�أَ َم ُروا بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوللِهَّ ِ
}الَّذِ َين �إِن َّم َّكنَّا ُه ْم فِي ْ أالَ ْر ِ�ض �أَ َقا ُموا َّ
َعا ِقبَ ُة ْ أالُ ُمورِ {(الحج )41/وهي الأمة الوارثة.
علينا �أن نحافظ على وحدة الأمة ف�إن يد اهلل مع الجماعة هي الأمة التي ال تزال طائفة
منها قوامة على �أمر اهلل ،ال ي�ضرها من خالفها ما دامت متم�سكة بالحق وعاملة به.
كان ال�شهيد الثاني { :مت�أثر ًا بكالم للإمام ال�صادق ( :Qرحم اهلل عبد ًا
حببنا الى النا�س ،وال يبغ�ضنا �إليهم� ،أما واهلل لو يروون محا�سن كالمنا لكانوا به �أعز،
وما ا�ستطاع �أن يتعلق عليهم ب�شيء).
�إنه العالم العارف� ،شخ�ص ُه مع الخلق وقلبه مع اهلل تعالى ،ولو �سها قلبه عن اهلل
طرفة عين لمات �شوق ًا �إليه تلك هي �سيرته وجهاده فهو الأقرب �إلى درجة النبوة ،فهو
الحي و�إن كان ميت ًا بما خلد
من �أهل العلم والجهاد وهو �صاحب المداد ودم ال�شهادة وهو ّ
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من �سيرة مباركة .وعلم ع�شرات من الكتب والر�سائل وال�شروحات وا�ستفاد من ع�شرات
العلماء ولم يفرق بين عالم و�آخر الى �أي مذهب �إنتمى� .ضالته العلم والمعرفة .وقد
نال من م�شايخ دم�شق الإجازة بالرواية كما تخرج على يديه الع�شرات من �أكابر العلماء
وم�شايخ الإجازة.
دعوته �إلى الوحدة نابعة من خال�ص توحيده .وهل الإ�سالم �إال كلمة التوحيد ووحدة
الكلمة؟ �إنطلق من هذا الهدف بر�ؤية وا�ضحة .ال غبار وال ت�شوي�ش .يع ّبد الطريق �إلى
وحدة الأمة ،عملي ًا بالإنفتاح والحوار ،بقلب م�شع وعقل نير وفكر و ّقاد.
وقد �آلمه كثير ًا ما �آلت �إليه الأمة الإ�سالمية ،من كيانات مذهبية مغلقة على ذاتها
ال تعارف وال تحاور .وفي لقائه في م�صر مع ال�شيخ علي بن محمد البكري من كبار
الم�شايخ� ،صرح له عن قلقه وحزنه من تقوقع المذاهب على نف�سها.
وقد د ّر�س في مدار�س عديدة بعيد ًا عن المذهبية.عا�ش بروحه المنفتحة ور�سالته
الوحدوية عظيم ًا ،ورحل عظيم ًا ويبعث عظيم ًا ،ي�سعى نوره بين يديه .وقد ق�ضى عمره
في الجهاد ومقارعة الباطل بالحق ،والإنغالق بالإنفتاح ،وقد ترجل عن فر�س جهاده
ومقاومته وقد تجاوز الخم�سين بعد �أداء فري�ضة الحج ،واعتقاله وجلبه �إلى الق�سطنطينية
وداع وحدوي ،ي�ؤمن بالإ�سالم فكر ًا ومنهج ًا وعم ًال،
وقتله .ذنبه الوحيد �أنه عالم منفتح ٍ
ويلتزم بخط ذوي القربى الذين �أمر اهلل تعالى بمودتهم } ُقل اَّل �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْيهِ �أَ ْج ًرا �إِ اَّل ا ْل َم َو َّد َة
فِي ا ْل ُق ْربَى{(ال�شورى.)23/
وعرج �إلى لقاء ربه �شهيد ًا محت�سب ًا .ويروي والد ال�شيخ البهائي (ر�ض) ب�أنه دخل
يوم ًا على ال�شهيد الثاني فوجده م�ستغرق ًا في فكر عميق ،ف�س�أله عن الأمر الذي �شغل
باله ،فقال« :يا �أخي �أظن �أني �س�أكون ثاني ال�شهيدين ،لأنني ر�أيت البارحة في المنام
�أن ال�سيد المرت�ضى علم الهدى(ر�ض) ،قد �أقام وليمة جمع فيها علماء الإمامية في
بيت ،فلما دخلت عليه قام ورحب بي ،وقال�« :إجل�س بجنب ال�شهيد فلما �إ�ستوى بنا
المجل�س �إنتبهت»».
359

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

ما �أحوج العالم والعالم الإ�سالمي� ،إلى هذه الروحية الطيبة الطاهرة المحبة هلل
والإن�سانية وحاجتنا كبيرة �إلى دعاة الوحدة والرحمة والمحبة.
لن تكون ال�ساحة لل�شيطان الأكبر وقوى الطاغوت والم�ستكبرين ودعاة التفرقة
والتكفير والبغ�ضاء ،ولن تكون لالعبين بنار الفتنة الطائفية والمذهبية� .إن كل ذلك كيد
ال�شيطان و�سبيله فقاتلوا �أولياء ال�شيطان }�إِ َّن َك ْي َد َّ
ال�ش ْي َطانِ َكا َن َ�ضعِ ي ًفا{(الن�ساء.)76/
وما علينا �إال �سبيل اهلل تعالى� ،سبيل الوحدة والإعت�صام بحبل اهلل المتين } َو ْاعت َِ�ص ُمو ْا
ب َِح ْب ِل اهلل َجمِ ي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقو ْا{(�آل عمران) وهو ال�سبيل الأنجح ل�سعادة الدارين.
�سيبقى ال�شهيد الثاني { رمز ًا ومنار ًا للوحدويين يالحق الظالمين والمفرقين،
ولن يكون خال�ص منطقتنا والعالم من الفو�ضى والهرج والمرج �إال بالتم�سك بالوحدة
والحوار الهادئ والهادف والن�صيحة والعمل بما ير�ضي اهلل تعالى.
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أثر الشهيد الثاني في ايران من خالل كتبه وتالمذته
الشيخ حسين بن عبد الصمد نموذج ًا
ال�سيد محمد ح�سين رئي�س زادة

(*)

�سوف احاول في مداخلتي هذه ان اتناول على نحو االجمال الرابطة التاريخية
بين الفكر الديني الذي م َّثله علماء جبل عامل في لبنان وتطور العلوم الدينية الفقهية
واال�صولية والعقلية في ايران.
�أما الوجه التف�صيلي الذي �س�أركز عليه فهو اال�ضاءة على الدور المركزي الذي قام
به ال�شيخ زينالدين الجبعي المعروف بال�شهيد الثاني في تمتين هذه الرابطة المعرفية.
وخ�صو�ص ًا لجهة الدور الذي لعبه تلميذه ال�شيخ عبدالح�سين بن عبدال�صمد العاملي
والد الفيل�سوف والعارف الكبير بهاء الدين العاملي المعروف بال�شيخ البهائي.
من الثابت تاريخي ًا� ،أن الثقافة ال�شيعية في ايران قد ت�أثرت كثير ًا بمنجزات علماء
جبلعامل ،اولئك الر ّواد الذين بذلوا جهد ًا كبير ًا في الحفاظ على فقه �آل البيت
االطهار ،Rوكذلك في العمل على تبيين وتحقيق المعارف االلهية .وقبل �ستمئة
عام كان علماء ايرانيون قد هاجروا الى لبنان (منطقة جبل عامل والبقاع) لي�ستفيدوا
من الحوزات العلمية التي تتوجها درو�س علماء كبار ابرزهم ال�شهيدان االول والثاني
والمحقق الكركي وامثالهم .ولكن التوا�صل المعرفي لم يتوقف عند هذا الم�ستوى بل
لقد ا�ستمر الت�أثر والت�أثير الىيومنا .ففي الحوزات العلمية االيرانية مازال ُي َّدر�س كتاب
اللمعة الدم�شقية و�شرحها وهو الن�ص الفقهي الفريد الذي ي�ضم جميع ابواب الفقه.
حيث يدر�سها طالب العلم في ايران كمادة مرجعية مميزة .ويمكن القول انه بعد درا�سة
هذا الن�ص ال يوجد ن�ص درا�سي في الحوزات يحتوي تمام �أبواب الفقه كهذا الكتاب لكي
(*) الم�ست�شار الثقافي للجمهورية الإ�سالمية في بيروت

361

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

يدر�سها طالب علوم الدين.
ا�ضافة الى ذلك فقد ت�أثرت الثقافة الدينية في ايران بح�ضور علماء كبار من
جبلعامل �سافروا الى ايران ولعبوا دور ًا كبير ًا في هذا المجال منهم ال�شيخ البهائي
ووالده ال�شيخ ح�سين بن عبدال�صمد الذي هو من ابرز تالميذ ال�شهيد الثاني وكذلك
المحقق الكركي وال�شيخ الحر العاملي وغيرهم.
بعد انق�سام العالم اال�سالمي الى دولتين :ال�صفويون في ايران والعثمانيون في تركيا،
ع ّين كل واحد منهما م�شايخ للإ�سالم في مناطق نفوذه ،في هذا المجال طلبت الدولة
ال�صفوية الى ال�شهيد الثاني قبول الزعامة الدينية لل�شيعة في ايران وان يكون �شيخ ًا
للإ�سالم في هذه البالد ،ولكنه رف�ض الذهاب الى ايران ليم�ضي علىنف�س طريق ونهج
ال�شهيد االول ال�شيخ محمد بن مكي الجزيني الذي رف�ض تلبية دعوة حاكم خرا�سان
علي بن الم�ؤيد ليكون مرجع ًا �شيعي ًا هناك �سنة 782هـ� .إذ حر�ص على البقاء في المنطقة
لأجل حماية وتطوير منجزات جبلعامل العلمية ،التي عكف على العناية بها بعد عودته
من الحوزة العلمية في مدينة الحلة العراقية.
ولعل الجانب المهم في الجهاد العلمي لل�شهيد الثاني ،هو �سعيه الكبير لموا�صلة
م�شروعه الوحدوي والتقريب بينالمذاهب اال�سالمية ،ال�سيما من خالل العالقة بعلماء
المذاهب اال�سالمية .ولكن من �أجل دفع اتهام القادة ال�صفويين له اعر�ض عن ال�سفر
الى ايران حتى لزيارة امام الر�ضا ،Qعلى الرغم من معرفته بان الأر�ضية في
ايران كانت مه َّي�أة ال�ستقباله ا�ستقبال الفاتحين ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�سلطة تعرف مكانته
واهميته في المجال العلمي.
وهكذا لم توفق ال�سلطة في اقناع ال�شهيد الثاني للذهاب الى ايران .ولكن من ح�سن
الحظ �أن ا�ستفاد ال�شعب االيراني من تلميذه ال�شيخ ح�سين بن عبدال�صمد الذي هو
من اهم تالميذ ال�شهيد الثاني� ،إذ الزمه مدة من الزمن وكان رفيق در�سه في رحلة
ال�شهيد عام 952هـ الى ا�سطنبول لأجل لقاء الفقهاء القريبين من ال�سلطة .وكان من
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المتعارف عليه �أن يطلب القا�ضي من �أي قادم «بيان تعرفة» من �شيخ اال�سالم في
منطقته ،وبما ان ال�شهيد لي�س لديه بطاقة تعرفة فقد بقي ال�شيخ ح�سين بن عبدال�صمد
ثمانية ع�شر يوم ًا ال يلتفت اليه �أحد ،الى �أن َف َر َغ من كتابة ع�شرة مباحث في الفقه
والتف�سير وغيرهما ،وكانت في غاية البراعة والدقة .وعندما قدمها الى القا�ضي
(محمدبنقطبالدين قا�ضي زاده الدولي) ُ�س ِح َر بمكانته العلمية قائ ًال له :مثلك ال
يحتاج الى بيان تعرفة .ثم ادخلهما على ال�سلطان �سليمان الذي امر لكل واحد منهما
بوظيفته في المنطقة ،فكانت المدر�سة النورية من ن�صيب ال�شهيد الثاني في بعلبك،
كما منح وظيفة مرموقة في بغداد لل�شيخ عبدالح�سين بن عبدال�صمد .اال �أن �إقامة
ال�شيخ ح�سين لم تطل في بغداد ،فالتحق با�ستاذه ال�شهيد الثاني في مدينة بعلبك،
وكانت عائلة ال�شيخ ح�سين بن عبدال�صمد هناك ،وبعد مرور �سنتين على المكوث في
بعلبك وكانت االمور م�ستتبة كما ينقل تلميذ ال�شهيد ال�شيخ محمد بن العودي« :كنا في
�أح�سن حال وعا�شرنا اهلها على اف�ضل وجه وكنا نعين الم�سلمين كل طبق مذهبه».
حتى اذا تحرك الكيد والح�سد والت�آمر على وحدة الأمة اال�سالمية ،تعر�ض ال�شهيد
الثاني للم�ضايقات والتهديد بالقتل مما دفعه لترك بعلبك والتخفي في جبع وجزين من
�سنة 955هـ حتى �سنة 965هـ ال�سنة التي قتل فيها .والمالحظة هنا انه على الرغم من
هذه االو�ضاع الحرجة لم يلج�أ ال�شهيد الثاني وال تلميذه ال�شيخ ح�سين بن عبد ال�صمد
الى ايران ،بل انهما َّ
ف�ضال المواجهة.
لكن بعد ما و�صل الأمر الى حد ال ُيطاق ا�ضطر تلميذه ال�شيخ عبدالح�سين الى
مغادرة بعلبك .ففي �سنة 960هـ ذهب مع عائلته الى ايران بعدما بلغه خبر ف�صل ا�ستاذه
ال�شهيد الثاني ،و كانت معه العائلة من بينهم ابنه ال�شيخ محمد البهائي وهو ابن اثنى
ع�شر �سنة.
المحطة االولى ،كانت في ا�صفهان .وكان �شيخ اال�سالم فيها ال�شيخ علي الم�شار
وهو لم يكن يعرف ال�شيخ ح�سين بن عبدال�صمد ،لكن بمجرد ان �سمع انه من تالميذ
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ال�شهيد الثاني ك ّرمه وق ّدمه الى ال�شاب ال�صفوي(طهما�سب) كعالم فا�ضل من تالميذ
ال�شهيد ،وبمجرد ان عرف ال�شاه ذلك طلبه الى عا�صمة الدولة ال�صفوية (قزوين) في
اماما ل�صالة الجمعة .بعد ذلك انتقل الى
ذلك الوقت ،حيث اقام فيها �سبع �سنينً ،
خرا�سان ليكون �شيخ اال�سالم فيها ،ليطلب الى ال�شاه ال�صفوي من هناك ان يذهب
الى مدينة هراة التي كانت تمتلئ بالم�شاكل وتحتاج الى عالم قدير ،حيث بقي فيها
ثماني �سنوات.
من هنا نجد كيف تعاملت ال�سلطة ال�صفوية مع تالميذ ال�شهيد الثاني ،فكانوا يقدرون
بكل فخر واعتزاز كل من ينتمي الى ال�شهيد الثاني ،الذي احتل مكانة ال ُتو�صف وقدر
ال ُيث ّمن ،ولم تكن الدولة لتوافق على مغادرة �أحد من هوالء العلماء ايران اال ل�ضرورات
ا�ستثنائية ،مثلما حدث مع المحقق الكركي ،نتيجة انق�سام داخلي حول م�شروعه الديني،
الذي ت ّوجه بت�أ�صيل قل نظيره حول موقعية الوليالفقيه بو�صفه نائب الإمام | ،لكنه
مات قبل العودة.
وفي تلك اللحظة طلب ال�شيخ ح�سين بن عبد ال�صمد الخروج من ايران ،على خلفية
الم�شكلة التي كانت تواجه بع�ض علماء جبلعامل ،نتيجة االنق�سام داخل ال�سلطة،
وخ�صو�ص ًا ان هناك تيا ًرا لم يكن يح ّبذ الم�شروع الديني ،وانما كان البع�ض من هذا
التيار يحتاج الى غطاء �شرعي لتغطية اهوائه ونزواته .هذا باال�ضافة الى ا�ستغالل
�سيرة التقوى والزهد والعزوف عن الدنيا التي عرف بها ه�ؤالء الأجالء من العلماء.
ان هذه الو�ضعية �ست�شكل لدى مجموعة من ه�ؤالء حافز ًا للمغادرة واالبتعاد عن �شرور
ال�سلطة .ذلك ما ع ّبر عنه ولده ال�شيخ البهائي في احدى ر�سائله� ،إذ يقول« :ان منطق
ال�سلطة على كل جاهل وان والدي لو لم ي�أت الى بالد العجم ويختلط بالملوك لكنت
من �أزهد الب�شر».
كان ال�شاه اذا �أراد ان يتخل�ص من �شخ�ص او يعفيه من مهامه يعر�ض عليه الحج،
فان وافق فمعناه تنحيته عن من�صبه .لهذا نرى ان ال�شيخ ح�سين عبدال�صمد جاء وطلب
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الرخ�صة للحج له ولولده ال�شيخ البهائي ،ف�أعطاه ال�شاه الرخ�صة من دون االذن للبهائي،
فذهب ال�شيخ ح�سين الى الحج ومن هناك ق ّدر �أن ذهب الى البحرين ،تلبية لدعوة له من
بع�ض علمائها .وكانت رحلته ب�سبب ر�ؤية ر�آها ،ومفادها ان البحرين ب�شعبها قد رفعها
اهلل الى الجنة ،فذهب الى البحرين ومات ودفن فيها .في حين ا�ستقر المقام بولده
ال�شيخ البهائي في �إيران ،حيث ا�صبح �شيخ ًا للإ�سالم في ا�صفهان ،بعدما ا�صبحت
عا�صمة الدولة ال�صفوية الى ان مات هناك ،حيث نقل جثمانه الى مدينة م�شهد ،ليدفن
الى جوار االمام الر�ضا ،Qحيث ا�صبح قبره مزا ًرا للم�ؤمنين.
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الشهيد الثاني:
المتعمق في المذاهب
الوحدوي
ّ
ال�شيخ احمد الزين

(*)

لدى مطالعتنا ل�سيرة ال�شهيد الثاني زين الدين بن علي بن �أحمد بن علي بن جمال
الدين بن تقي بن �صالح الطو�سي ،نجد �أنه من بلدة جبع في جنوب لبنان ،وهو من مواليد
الثالث ع�شر من �شوال �سنة �إحدى ع�شرة وت�سعماية هجرية .هو فقيه كبير وعالم جليل
در�س ود ّر�س الفقه و�صنف و�أح�سن في كل ذلك ،ولكنه م�ضى �شهيدً ا في عا�صمة الدولة
العثمانية ،لأنه اختار ان ي�سير عام ًال و�ساع ًيا في �سبيل الو�صول �إلى الوحدة الإ�سالمية،
و�إعادة المعنى ال�صادق للأمة الإ�سالمية والتوجه الإ�سالمي والمذهبي ،وهو ان يكون
التزاما �صاد ًقا بكتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه الم�صطفى  Pو�صحبه ،بعيدً ا
هذا التوجه
ً
عن الت�سلط واال�ستبداد والع�صبيات على اختالف �أ�شكالها ،وان ي�أتي الحكم ال�شرعي
معالجا لجميع الم�شاكل والأحداث الطارئة.
ً
من �أجل ذلك ر�أينا العالم الكبير ال�شهيد الثاني ،والذي �أتى بعد ال�شهيد الأول
محمد بن مكي الجزيني ،ر�أيناه الرحالة الكبير الذي ينتقل من بلد �إلى بلد �آخر ،من
من�شدا للحق ،متح ّم ًال �أعباء وم�شقة ال�سفر ومتجاو ًزا
دون ان يهد�أ له بال ،طال ًبا للعلمً ،
الفروقات واالختالف في الر�أي واالجتهاد ،وملتق ًيا و� ً
آخذا من كبار العلماء في �سائر
�أنحاء العالم الإ�سالمي ،لي�ؤكد الوحدة الإ�سالمية ،و�إن تعددت مذاهبها وتباعدت
�أم�صارها.
فها هو في دم�شق ياتي �إلى ال�شيخ المحقق �شم�س الدين بن محمد بن مكي ويقرا
عليه من كتب الطب �شرح الرجز النفي�س وغاية الق�صد في معرفة الق�صد وف�صول
(*) رئي�س مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�سلمين  -لبنان.
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الفرغاني وبع�ض حكمة الأ�شراف لل�سهروردي .ويذهب في دم�شق � ً
أي�ضا �إلى ال�شيخ �أحمد
بن جابر ليقر�أ عليه في علم القر�آن ،وكذلك قراءة ابن نافع و�أبي عمرو وعا�صم.
وها نحن نراه يرتحل �إلى م�صر�سنة 942هـ ،ليلتقي بعدد كبير من علمائها ،ومنهم
ال�شيخ �شم�س الدين بن طولون الدم�شقي الحنفي ،ويقر�أ عليه جملة من ال�صحيحين،
ويجيزه �شم�س الدين على روايتهما .ويلتقي في م�صر � ً
أي�ضا بال�شيخ �شهاب الدين �أحمد
الرملي ال�شافعي ،حيث يقر�أ عليه منهاج النوري في الفقه ،ومخت�صر الأ�صول البن
الحاجب ،و�شرح الع�ضدي مع مطالعة حوا�شيه ،ومنها ال�سعدية و»ال�شريفين» و�شرح
ت�صريف العربي و�شرح ورقات لإمام الحرمين الجويني في �أ�صول الفقه و�أذكار النوري
وتو�ضيح ابن ه�شام في النحو .وقد اعطاه ال�شيخ �شهاب الدين الإجازة العامة بما يجوز
له روايته ،وكان ذلك �سنة 943هـ.
وفي م�صر � ً
أي�ضا ذهب ال�شهيد الثاني �إلى ال�شيخ �شهاب الدين بن النجار الحنبلي
ليقر�أ عليه جميع �شرح ال�شافية للجاريردي ،وجميع �شرح الخزرجية في العرو�ض
والقوافي لل�شيخ زكريا االن�صاري.
وهكذا �أخذ ال�شهيد الثاني ينتقل بين علماء المذاهب االجتهادية في م�صر لي�أخذ
عنهم ويعطيهم ،فنراه يذهب �إلى ال�شيخ �أبي الح�سن البكري ،ومنه �إلى ال�شيخ المحقق
نا�صر الدين الدقاني المالكي ،ويقر�أ القر�آن الكريم على ال�شيخ نا�صر الدين الطالوي
ال�شافعي في القراءات ال�سبع .وكذلك يذهب �إلى ال�شيخ �شم�س الدين محمد بن �أبي
النجا النحا�س ليتابع القراءات ال�شبع في القر�آن الكريم ،ويذهب �إلى ال�شيخ عبد
الحميد ال�سمهوري وال�شيخ �شم�س الدين محمد بن عبد القادر ال�شافعي و�إلى ال�شيخ
عميرة وال�شيخ �شهاب البلقيني و�شم�س الدين الديروطي و�شهاب الدين بن عبد الحق،
و�إلى غيرهم من علماء وم�شايخ م�صر.
ويكمل ارتحاله �إلى الحجاز لأداء فري�ضة الحج والعمرة ،وزيارة الر�سول .P
ثم ي�أتي �إلى العراق لزيارة الأئمة الأطهار Rمن دون �أن ين�سى الذهاب �إلى
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القد�س ،ويلتقي هناك بعلمائها ومنهم ال�شيخ �شم�س الدين بن �أبي اللطف المقد�سي،
ليعود بعدها �إلى بلده جبع.
ومما تقدم في �سيرة العالم الكبير زين الدين بن علي ال�شهيد الثاني و�سفره �إلى
م�صر والتقائه بعدد كبير من علمائها من جميع المذاهب الإ�سالمية ،حيث التقى بعلماء
من الحنفية و�آخرين من ال�شافعية وكذلك من المالكية والحنابلة و�أخذ عنهم و�أخذوا
منه و�أجازوه بالحديث والنقل عنهم ،وهو العالم ال�شيعي الجعفري على مذهب الإثني
ع�شرية ،و�إن دل هذا الأمر على �شيء ف�إنما يدل على م�سائل عدة:
وتو�سع واقتناع ،وهو الأمر
�1 .1إن هذا العالم الكبير در�س المذاهب الإ�سالمية بعمق ّ
الذي جعل علماءها يجيزونه بالكالم والنقل عما نقل وحفظ عنهم.
�2 .2إن هذه المذاهب على تعددها ترجع في �أحكامها �إلى كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه
الم�صطفى  ،Pوما جاء في �أقوال الأئمة الأطهار وال�صحابة الأبرار.
�3 .3إن ما تلقاه ال�شهيد الثاني في م�صر وفي دم�شق وفي القد�س من �أقوال العلماء ،ي�ؤكد
ما ذهب �إليه العالم ال�شيخ محمد جواد مغنية ،في كتابه «الفقه على المذاهب
الخم�سة» ،حيث يقول�« :إن لنا �أن نعي�ش �أحرا ًرا في �أفكارنا ،وندع التقليد لمذهب
خا�ص وقول معين ونختار من اجتهادات جميع المذاهب ما يتفق مع تطور
الحياة و ُي�سر ال�شريعة ،و�إذا لم يكن التخير من المذاهب اجتها ًدا مطل ًقا ،ف�إنه
على كل حال �ضرب من االجتهاد».
4 .4ان ال�شهيد الثاني في لقائه مع علماء م�صر وال�شام ،قد �أكد وحدة الأمة الإ�سالمية،
و�إن تعددت مذاهبها واختلفت اجتهاداتها و�آراء العلماء فيها� ،إذ �إن هذه االختالفات
قد تكون �أ�سبابها االختالف في ظروف وطبائع المجتمعات والأحداث الطارئة.
�5 .5إن تعدد الآراء واالجتهادات قد يك�سب الفقه مرونة �أكثر عند تعدد المجتمعات،
وكثرة الأحداث ،بحيث ي�ستطيع العالم والمجتهد ان يختار الأ�صلح للحل ومعالجة
الم�شاكل.
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6 .6وهكذا نرى اهتمام ال�شهيد الثاني واطاللته على �سائر المذاهب الإ�سالمية فر�صة
ثمينة لمراجعة الأمور في ع�صرنا هذا ،وما نواجهه من م�شاكل واحداث.
�7 .7إنني ال �أرى فائدة من ا�ستعرا�ض ال�شخ�صيات التاريخية والحديث عنها ،مكتفين
فقط بال�سرد للتاريخ من دون مقارنته بالأحداث الطارئة في حا�ضرنا واال�ستفادة
منه في النظر للحا�ضر والم�ستقبل.
�8 .8إن الع�صر الذي نعي�ش فيه هو ع�صر الوحدة والتوا�صل بين الب�شر ،وال مكان فيه
للتقوقع واالنعزال.
9 .9وعليه ف�إن الدعوة للوحدة الإ�سالمية مطلب �شرعي وحاجة ما�سة و�ضرورية في
هذا الع�صر.
�1010إن القر�آن الكريم ي�ؤكد الوحدة الإ�سالمية والأمة الإ�سالمية الواحدة ،و�إن تعددت
فيها المذاهب والآراء االجتهادية والأ�صقاع والقوميات واللغات ،حيث يقول تعالى:
«�إن هذه �أمتكم �أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون».
1111حين نلتفت الى انت�شار الم�سلمين في �سائر انحاء العالم وفي جميع القارات،
وقد زاد عددهم على مليار واربعماية مليون م�سلم ،ومع المواقع اال�ستراتيجية
التي يقيمون فيها ،واطاللتهم على جميع المحيطات في �سائر القارات ،والأموال
الطائلة التي يملكونها ،وهم مع هذا يتلقون االهانات واالعتداءات على اوطانهم
ومقد�ساتهم ،وبالأخ�ص على القد�س ال�شريف والم�سجد الأق�صى ،وال تجد لهم �أي
�أثر في رد هذه الإهانات واالعتداءات.
1212الطريق الوحيد للنهو�ض بالأمة الإ�سالمية� ،إنما هو بااللتزام بالإ�سالم� ،أي بالحكم
ال�شرعي الم�ستنبط من كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل .P
1313وحتى ال يكون كالمنا من جملة الكالم والخطب التي تتردد بين حين و�آخر،
ومن دون اال�ستفادة منها ،ف�إننا ندعو �إلى الو�سائل العلمية التي جاء بها الإ�سالم
الحنيف ،وذلك من �أجل تنفيذ �أحكامه وخططه.
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1414والتي منها وعلى ر�أ�سها الحر�ص على القيادة الإ�سالمية للأمة الإ�سالمية،
والمتمثلة بالإمامة �أو الخالفة �أو �إمارة الم�سلمين� ،أو القيادة المتثملة بوالية
الفقيه ،و�سمها ما �شئت ،والمهم �أن يبقى للأمة الإ�سالمية الر�أ�س والقائد الذي
يحمل م�س�ؤولية تنفيذ الحكم ال�شرعي.
1515مجل�س ال�شورى الذي ي�ساعد القائد في تنفيذ الحكم ال�شرعي ،وبدروه على التفرد
بالحكم وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى ذلك حيث قال تعالىَ } :و�أَ ْم ُر ُه ْم ُ�شو َرى
بَ ْينَ ُه ْم{ .وحين دعا النبي �إلى ا�ست�شارة ال�صحابة فقال عز وجلَ } :و� َشاوِ ْر ُه ْم فِي
الأَ ْم ِر{.
1616حماية الوحدة الإ�سالمية وعدم االنجرار للتفرقة واالنق�سام والتلهي به ،واالن�شغال
عن الجهاد والدعوة �إلى اهلل تعالى.
1717على الأمة الإ�سالمية اليوم اال�ستفادة من الثورة الإ�سالمية الإيرانية ،بقيادة
الإمام الخميني{ ،والإمام الخامنئي(حفظه اهلل ورعاه) .وذلك من خالل ما
قام به الإمام الخميني من �إعداد للثورة الإ�سالمية.
1818فالإمام الخميني بد�أ بالدعوة لاللتزام بالإ�سالم و�إقامة الدولة الإ�سالمية ،مبتد ًئا
بدعوة العلماء الم�سلمين واالت�صال بهم والتوا�صل معهم ،والتوجه من خالل
العلماء �إلى ال�شعب للثورة ورف�ض االنحراف ،الذي كان �سائدً ا �أيام ال�شاه والدعوة
لتطبيق �شرع اهلل تعالى.
1919ا�ستطاع الإمام الخميني ،ومن خالل تكتل العلماء وال�شعب الإيراني الملتف
حول العلماء ،ان يحقق الن�صر ويطرد ال�شاه و�أعوانه ،و�أن يقيم في �إيران دولة
الإ�سالم.
2020وكان من ثمرات الثورة الإ�سالمية تبني الثورة للق�ضية الفل�سطينية والمقاومة
الإ�سالمية وطرد ال�سفارة الإ�سرائيلية من طهران ،وتبني ق�ضايا العالم الإ�سالمي
والم�ست�ضعفين من العالم� ،سواء كانوا من الم�سلمين او من غير الم�سلمين،
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ت�أكيدً ا لعدالة الإ�سالم و�إن�سانيته وح�ضارته والتعاون والتراحم بين الب�شر .فهل
للم�سلمين اليوم �أن ي�ستفيدوا من تجربة الثورة الإ�سالمية في �إيران ،ومن تجربة
الإمام الخميني المنت�صرة والناجحة.
2121وهكذا نكرم العالمين الجليلين ،ال�شهيد الأول وال�شهيد الثاني ،لال�ستفادة
منهما في بناء حا�ضرنا وم�ستقبلنا ،وليكون التاريخ والحديث عن العلم والعلماء،
طري ًقا للنهو�ض بالأمة ،وبناء حا�ضرها وم�ستقبلها ،ولمواجهة االعتداءات
الطارئة عليها.
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شهيدا
اإلصالح يبعث العالم
ً
د .ح�سن يعقوب

(*)

بعد اتمام النعمة و كمال الدين على البرية اجمعين مع خاتم المر�سلين محمد،P
اطبقت الدنيا من جديد على نفو�س محبيها ،فراقهم زبرجها ،و تحولت دولة العدل
و الر�سالة على مر ال�سنين الى �سلطة للمتحكمين والطغاة .فتجدد الن�ضال و الجهاد
للحفاظ على �أم الر�سالة وروحها ،ف�سطرت المالحم و قدمت الت�ضحيات التي تعمدت
بالدماء و ال�شهداء.
و كان الت�صدي لالنحراف عمال �شا ًقا و �صع ًبا ،حتى و �صل الى قمة العطاء والفداء،
التي ج�سدها �سيد ال�شهداء االمام الح�سين ،Qفحدد قواعد اال�شتباك بين الحق و
الباطل عندما قال :و اهلل ما خرجت ا�شرا و ال بطرا انما لال�صالح في امة جدي ر�سول
اهلل .Pو اعلن انه ان «لم ي�ستقم دين جدي اال بقتلي فيا �سيوف خذيني..»..
من هذا المنطلق يمكننا ان نقارب حركة ال�شهيدين الجليلين ر�ضوان اهلل عليهما.
�إذ �إن �شهيدنا االول الذي ولد في جزين ،ن�ش�أ في بلدة لم ي�ستطع االحتالل ال�صليبي �أن
يدن�سها ،فظ ّلت طاهرة ع�صية ب�سبب وعورة جبالها الطبيعية ،وحافظت الى حد ما على
حرية الحركة العلمية التي يتحدر �شهيدنا من احدى عائالتها الم� ِؤ�س�سة.
والنه ان�صرف الى تلقي العلوم ،والتفكر والتبحر فيها ،والتدبر با�ستخدامها ،و�ضع
نهجا يلتقط من خالله كل �صنوف العلوم والمدار�س ،فعمد بعد انتقاله الى الحلة
لنف�سه ً
في العراق على حياكة قاعدة وا�سعة من اال�ساتذة والفقهاء االعالم متعلما محاورا
وباحثا في مداخل العلوم ومخارجها ،مطلعا على كل المذاهب اال�سالمية ،حائزً ا على
(*) نائب �سابق في البرلمان اللبناني.
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�شرعية دينية وعلمائية واجتماعية تو�سع م�ساحة الم�شترك وتقل�ص تاثير التباينات.
واذا تاملنا في حركة ا�سفاره ،من بغداد الى دم�شق والقاهرة ومكة والمدينة المنورة
ومقام الخليل ابراهيم ،وات�صاله بالعلماء االعالم في هذه االم�صار وقراءته فيها على
اربعين �شيخا من علماء ال�سنة وال�شيعة ،حتى لقب بافقه جميع فقهاء االفاق ،ولقب اي�ضا
ب�شيخ ال�شيعة والمجتهد في مذهبهم ،نجد من خالل هذه المتابعة ال�سريعة ان �شهيدنا
ر�ضوان اهلل عليه امتلك ر�ؤية وم�شروعا خطط له بكل دقة واناة ،وعمل على تامين كل
الظروف واال�سباب لنجاحه؛ لذلك بامكاننا القول وبمو�ضوعية ودون مبالغة ،ان ال�شهيد
االول كان ي�ؤ�س�س لحركة اال�صالح التي كان العالم اال�سالمي بحاجة ما�سة لها.
في هذا ال�سياق ال بد لنا ان نتوقف عند عالقته الغام�ضة ولقائه في الحلة مع علي
بن الم�ؤيد العلوي الخر�ساني ،الذي ا�صبح فيما بعد ملكا على خر�سان ،على رغم ان
الم�صادر التاريخية لم تذكر �شيئا عن ما دار بين الرجلين ،الذين �شغال موقعين قياديين
في ال�سيا�سة والدين ،وي�ؤمن كالهما بنف�س المعتقد ،مما يدفعنا للحاظ البعد ال�سيا�سي
في حركة �سيدنا ال�شهيد االول ر�ضوان اهلل عليه.
وبما انه ال يمكن لنا درا�سة �شخ�صية علمائية تاريخية فاعلة وم�ؤثرة بمعزل عن الواقع
االجتماعي وال�سيا�سي ،ف�إن الظروف المو�ضوعية المحيطة باالمام الجزيني ،تو�ضح لنا
م�ستوى االخطار التي تترافق مع حركته.
فقد حمل راية والية الفقيه ،في زمن كان ال�صراع محتدما بين العثمانيين الذين
اعتمدوا مبد�أ الخالفة العريق مفهوما لل�شرعية ي�ستندون اليه في حكمهم و حكموا
عاما
بو�صفهم خلفاء ،وال�صفوين الذين اعتمدوا مبد�أ والية الفقية ،بو�صف الفقيه نائ ًبا ً
عن االمام ،ما منح ال�صراع ال�سيا�سي و الع�سكري وج ًها فكر ًيا و ثقاف ًيا.
اما �شهيدنا الثاني زين الدين بن علي الجبعي ،الذي يبعد قرنا و يزيد عن �شهيدنا
االول ،فبعد ختمه القران الكريم في التا�سعة من عمره ،انتقل الى مي�س ثم �إلى كرك نوح،
ؤ�س�سا
ثم عاد الى قريته .وتوجه بعد ذلك �إلى دم�شق فم�صر والعراق وبيت المقد�س ،م� ً
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�أثناء هذها الأ�سفار� ،شبكة وا�سعة من العالقات ،تلقى عبرها العلوم من الع�شرات من
العلماء االعالم .ثم �سافر الى الق�سطنطينية ،وتج ّر�أ على المكوث في ا�سطنبول ،ون�سج
عالقات طيبة مع كل من التقاهم ،حتى كلفه ال�سلطان العثماني تولي مقاليد المدر�سة
النورية في بعلبك وهي من اهم المدار�س في ذاك الع�صر ،يدر�س فيها المذاهب االربعة
ويلقى محبة و�إلفة من كل ابناء المنطقة ،وا�صفا ايامه في بعلبك بانها «ايام ميمونة
واوقات بهجة ما راى ا�صحابنا في االع�صار مثلها».
يتبين لنا من خالل حركة هذا العالم ال�شهيد ،انه ا�ستطاع ان ي�ضع يده على مكمن
القوة عند ال�سلطة �آنذاك وين�سفه من جذوره ،النه تمكن من تفكيك الفتنة بين المذاهب
والتقريب بينها ،الأمر الذي يجعله رائدا فذا من رواد الوحدة اال�سالمية التي تحطم
منطق التفرقة والفتنة التي يعتمدها الحكام لتثبيت �سلطتهم.
والنني تعمدت المرور �سريعا و باخت�صار �شديد ل�ضيق الوقت واف�ساحا في المجال
لالخوة المنتدين اردت ت�سليط ال�ضوء على لب اال�شكالية التي دفعت ال�سلطة لمحاربة
�شهيدينا العالمين وقتلهما.
لذلك نرى لزاما علينا ا�سقاط التاريخ على واقعنا ،واعتبار ان الفتنة المذهبية عمل
متوا�صل لقوى ال�شر المتحكمين ظلما بالعباد ،يتو�سلون التفرقة والعع�صبيات والفتن
لبقائهم على رو�ؤ�س العباد .وبما �أن فل�سطين هي اعلى راية جهادية على االطالق ،ف�إنها
الطريق االنجع للوحدة بين الم�سلمين ،والقد�س ال�شريف باب التقارب بين االديان
ال�سماوية .فالوحدة فل�سطين والراية القد�س.
بالعودة الى عالمينا فانني اجزم انهما لو عا�صرا احتالل فل�سطين واغت�صاب القد�س
لكانا اول من افتتح قافلة ال�شهداء.
فبعد تكليف وكالء في مناطق وا�سعة للتبليغ والهداية وجمع الحقوق ال�شرعية
واال�ضطرار لت�شكيل قوة ع�سكرية كما يتبين لنا عند ال�شهيد االول ،والتي ا�سفرت في
احدى المحطات عن واقعة دموية �سقط خاللها المئات من ال�شهداء كما تظهر لنا قبور
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ال�شهداء في بقعة من االر�ض على يمين الطريق العام الذي ي�صل الى مدينة النبطية،
والذي يعرف الآن بـ»مقام محمد ال�شهيد» ،وقبول العامة بنزع الفوارق والتباينات بين
المدار�س العلمية والقدرة على التقريب بين المذاهب ،كما تبين لنا وا�ضحا عند ال�شهيد
الثاني.
وال نغفل النظام المالي الدقيق والمحا�سبي لدى الوكالء عند ال�شهيد االول.
كل ذلك وغيره يدفعنا للقول ان العالم عندما يخرج من كنوز اال�سالم ما هو محظر
على مجتمعه ،في�صبح كالمه كالما ممنوعا وفهمه الر�سالي فهما ممنوعا ،عندها ي�صبح
من الوجوه الممنوعة ووجوده البارز كفقيه �شيعي في رقعة الدولة العثمانية ممنوع،
ويتعر�ض للخطر حيث لم يكن الآخرين في خطر ،فت�صدر القرارات با�ستحالل دمائهم
وو�سمهم زورا بما هم منه براء ،فيناال ال�شهادة على ايدي الطغاة الحاقدين.
و ال يدرك ه�ؤالء الطغاة ان قتل العلماء و ت�شريدهم مبعث لتحرير االمة ،و طري ًقا
منيرا في عالم من الظالم .و ما خلود �شهيدينا و انتقال علومهما الى كل االجيال وقيامنا
بكل توا�ضع و تق�صير ب�سرد بع�ض الماثر و االعتراف بالف�ضل العظيم ،اال دليل على ما
ا�سره في لقاء خا�ص االمام المغيب ال�سيد مو�سى ال�صدر قائال« :لقد و�ضعنا اللقاح و
تم الحمل و الوالدة �آتية باذن اهلل تعالى».
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قراءة في المنهج الفقهي عند الشهيدين
(التطابق ونقاط االختالف)
ال�سيد ها�شم بن ال�سيد محمد ال�شخ�ص

(*)

تمهيد:

ال يختلف �إثنان في �أن ال�شهيدين العامل َّيـين الأول والثاني كانا من كبار فقهاء الطائفة
و�أجالئها المتميزين ا َّل َذين ق َّل نظيرهما في فقهاء االمامية بل في فقهاء الم�سلمين
عامة� ،سوا ًء من حيث الإ�ستيعاب وال�شمولية �أو من حيث العمق ودقة النظر �أو من حيثُ
الإبداع والتجديد.
ومن الملفت للنظر �أنَّ هذين العلمين الجليلين رغم تباعدهما الزمني ـ �إذ يف�صل
بينهما قرابة القرنين من الزمن ـ وعدم تالقيهما في الن�سب� ،إال �أن هناك بينهما
ا�شتراك وت�شابه في �أمور عديدة ،حتى ك�أنَّ ال�شهيد الثاني امتداد لل�شهيد الأول ون�سخة
�أخرى عن �شخ�صيته وك�أ َّنه جاء متم ًما لأعماله وم�شاريعه.
و�إذا �أردنا �أن ُنحد َد نقاط الت�شابه والإ�شتراك بين هذين العلمين يمكن �أن ن�شير �إلى
�أهمها فيما يلي:
�1 .1إنَّ كليهما من بالد (جبل عامل) �أ�صال ًة ومولد ًا ومن�ش�أ.
2 .2كالهما من كبار وم�شاهير علماء ال�شيعة المتميزين المجدِّ دين.
متخ�ص�ص في علم الفقه ومتمي ٌز وبار ٌز فيه.
3 .3ك ٌّل منهما
ٌ
4 .4التقارب الكبير في الذوق والمنهج الفقهي بين العلمين.
ومبدعا في علم الفقه ،بحيث ال تكاد تجد كتاب ًا فقهيا
5 .5ك ٌّل منهما ُيع ُّد ُمجدِّ د ًا
ً
ا�ستدالليا �إال وفيه ذك ٌر لهما في معظم �أبواب الفقه �إن لم يكن في كلها.
(*) من علماء القطيف  -ال�سعودية.

377

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

6 .6معظم م�ؤلفاتهما فقهية.
7 .7كال ال�شهيدين كان لهما جوالت مكوكية و�أ�سفار عديدة لعدد من البلدان كال�شام
بلد َّما �سنين
والعراق وفل�سطين وم�صر وغيرها ،بل اليكاد � ٌّأي منهما ي�ستقر في ٍ
طويلة لكثرة �أ�سفارهما.
ذبحا وبدافع طائفي.
8 .8ك ٌّل منهما نال �شرف ال�شهادة ً
9 .9كالهما له ات�صال وثيق بعلماء �أهل ال�سنة وله تملذة عليهم ويروي عنهم.
عاما و ال�شهيد الثاني عمره
1010عمرهما ق�صير ومتقارب ،فال�شهيد الأول كان عمر ً 52
عاما.
� 54أو ً 55
موضوع البحث:

بعدما م َّر في التمهيد يتج َّلى بو�ضوح �أن ال�شهيدين من الناحية العلمية و الفقهية
�سب �أح ٌد بع�ض كتب
ب�شكل خا�ص يبدوان كن�سخة واحدة التكاد تفرق بينهما ،بحيث لو َن َ
�أحدهما �إلى الآخر لكان مقبو ًال ومنا�س ًبا.
وك�أنَّ اهلل تعالى قد ع َّو�ض عن ق�صر عمر ال�شهيد الأول ـ الذي ا�ستُ�شهد ولم ُيتم بع�ض
كتبه وم�شاريعه العلمية ـ بال�شهيد الثاني الذي جاء بعد حوالي قرن ون�صف من الزمن
ليتم وي�شرح ويو�ضح ماجاء به ال�شهيد الأول.
وخطر ببالي و�أنا �أقر�أ و�أكتب عن هذين العلمين الجليلين تخمي�س بع�ض �أبيات الق�صيدة
الأزرية ال�شهيرة في مدح �أميرالم�ؤمنين� ،Qإذ ر�أيت تخمي�س بع�ض �أبياتها في و�صف
النبي  Pواالمام علي  Qينطبق تما ًما على ال�شهيدين الجليلين� ،إذ يقول:

����������������س����������������م
�إن ُت��������������م�������������� ِّي�������������� ْزه��������������م��������������ا ب����������������إ����������������س���������������م ور�
ٍ
���������������م
�����������������م وح���������������ل ٍ
ل����������������������������� ْم ُت�������������م�������������ي�������������زه�������������م�������������ا ِب�����������������ع�����������������ل ٍ
����������س����������م
ف�������������ه�������������م�������������ا واح���������������������������������������������� ٌد ك����������������������������������������������رو ٍح ب����������ج�����������
ٍ
����������م
ان�����������������م�����������������ا ال����������م���������������������ص����������ط����������ف����������ى م��������������دي��������������ن��������������ة ع����������ل ٍ
���������������������اب َم������������������������������نْ �أت������������������������������������اه �أت���������������اه���������������ا
وه���������������ـ���������������و ال���������������������ب
ُ
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فال�شهيد الأول هو الأ�صل والم�ؤ�س�س وال�شهيد الثاني متمم ومحلل و�شارح ومفتاح لما
جاء به ال�شهيد الأول.
�أهم نقاط التطابق:

�أما نقاط التطابق في المنهج الفقهي بين العلمين فلعل �أبرزها ما يلي:
1 .1ك ٌّل من ال�شهيدين ذو نظرة تحقيقية دقيقة و ُم َع َّمقه ،بل هما مجددان في قوة
الإ�ستدالل و الدقة والتحقيق ،وذلك وا�ضح في كتبهما الفقهية ،وي�شهد لهما به ك ُّل
من عرف ف�ضلهما �أو كتب عنهما.
2 .2ك ٌّل منهما ذو نظرة م�ستقيمة ومنهج ا�ستداللي قويم بعيد عن ال�شذوذ والإعوجاج،
وهذا ماجعل �آراءهما �أقرب �إلى ال�صواب و�أبعد عن الآراء ال�شاذة و الغريبة ،وهذا
� ً
أي�ضا وا�ضح في كتب ال�شهيدين.
حد كبير لأقوال الفقهاء و�أهل اللغة في عر�ض
�3 .3أ�سلوب التق�صي والتتبع ال�شامل �إلى ٍّ
الم�سائل الفقهية ،بحيث اليكاد يوجد ر�أي لعلماء ال�شيعة �أو علماء �أهل ال�سنة في
الم�سائل التي يعر�ضانها �إ َّال وي�شيران �إليه ،هذا ف�ض ًال عن ا�ستق�صاء �أقوال �أهل
اللغة المرتبطة بالمو�ضوع.
الخ�صي�صة و�إن كانت موجودة لدى العديد من علمائنا القدماء �إال �أنها قد
وهذه ّ
تبدو �أو�ضح و�أجلى لدى ال�شهيدين.
وهذا دليل �سعة الإطالع و الإحاطة ال�شاملة ب�آراء و�أقوال الفقهاء و العلماء و�أهل
الفن ،بل هو دليل بعد النظر والمنهج الأقوى في الإ�ستدالل� ،إذ �إن النظرة الناق�صة
للم�سائل وعدم الإطالع على �آراء الآخرين و�أدلتهم الي�ؤدي �إال �إلى نتائج منقو�صة وبعيدة
عن الحقيقة والواقع.
4 .4العر�ض المنهجي و َّ
المنظم للم�سائل الفقهية :وهذا مما �أبدع فيه ال�شهيد الأول
و تف َّو َق فيه على كل �أو جل َمن �سبقه من الفقهاء ،وقد �سار على نهجه ومنواله
ال�شهيد الثاني{.
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والمعروف �أن المحقق الحلي(ره) كان له ق�صب ال�سبق في المنهجية الرائعة
والتنظيم الدقيق لأبواب الفقه في كتابيه (ال�شرائع) و (المخت�صر النافع) ،لكن ال�شهيد
الأول �أخذ بنهجه وزاد عليه.
يقول العالمة الحجة ال�شيخ محمد مهدي الآ�صفي في مقدمة (�شرح اللمعة)« :فقد
�ساير ال�شهي ُد (المحق َق الحلي) في تنظيم كتب الفقه و�أبوابه ،لكنه زاد عليه بجملة
من التح�سينات....ففي هذا الكتاب (اللمعة الدم�شقية) ُيقدم ال�شهيد �أحكام كل باب
قبل �أي �شيء �آخر ،ثم يبحث عما يلحق بها من الملحقات ،ثم ُيتبعها بعر�ض الم�سائل
التي تتبع هذه الأحكام وترتبط بها ،ثم ي�ستق�صي المندوبات والمكروهات فيما �إذا
كان في الباب مندوب ومكروه.والذي ُيلفتُ النظر في هذا التنظيم والتبويب �أنه
يجمع �إلى روعة النظام ا�ستيعاب �أطراف الم�س�ألة .وحينما َن ُ�ض ُّم روع َة التن�سيق �إلى
ا�ستيعاب الفكرة �إلى االيجاز في التعبير نح�صل على مزاج فقهي و�أدبي من �أروع ما
�أنجزه الفكر الإن�ساني ومن �أ�سمى ما تحتويه المكتبة الإ�سالمية»(((.
وهكذا �سار على نف�س النهج ال�شهيد الثاني في كتبه الفقهية.
نقاط اإلختالف:

و�أما نقاط الإختالف في منهج ال�شهيدين الفقهي ف�أهمها مايلي:
1 .1يغلب على م�ؤلفات ال�شهيد الأول الإيجاز و االخت�صار ـ مع متانتها وقوتها ـ �أما
�شرحا و �أو�ضح بيان ًا في عر�ض الم�سائل
ال�شهيد الثاني فاكثر تف�صيال و�أو�سع ً
الفقهية وتفريعاتها و�أدلتها.
2 .2وال�شهيد الأول ،على الرغم �أنه �أقل ت�ألي ًفا من ال�شهيد الثاني وم�ؤلفاته �أقرب
�إلى الإخت�صار و الإيجاز� ،إال �أنه يبدو �أدق و�أعمق في بحوثه الفقهية وا�ستدالالته
العلمية.
((( مقدمة (�شرح اللمعة) :ج� 1ص103
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يقول ال�سيد مح�سن الأمين في (�أعيان ال�شيعة)« :ال�شهيد الأول �أفقه و�أدق نظراً
و�أبعد غوراً و �أكثر و�أمتن تحقيقا وتدقيقا ،يظهر ذلك لكل من ت�أ َّمل ت�صانيفهما ،مع
االعتراف بجاللة قدر ال�شهيد الثاني وعظمه �ش�أنه وعلو مقامه»(((.
واطالعا على �آراء فقهاء مدر�سة �أهل ال�سنة
3 .3ال�شهيد الثاني يبدو �أكثر �إحاطة
ً
والجماعة ،رغم �أن ال�شهيد الأول �أي�ضا نهل من المدر�ستين و�أخذ من الفقهين� ،إال
اطالعا ب�آراء ومذاهب المدر�سة
�أن ال�شهيد الثاني �أبعد غور ًا و�أكثر �إلمام ًا و�أو�سع
ً
ال�سنية وتفريعاتها ،يظهر ذلك جليا ب�شكل خا�ص من خالل (اللمعة الدم�شقية) ـ
لل�شهيد الأول ـ و(الرو�ضة البهية) لل�شهيد الثاني.
وفي الختام :البد من الإ�شارة �إلى �أن ال�شهيدين (الأول و الثاني) يمثالن مدر�سة
فقهية واحدة هي مدر�سة فقهاء الحلة ـ المتمثلة ب�شكل �أ�سا�س في العلمين الح ِّليين
(المحقق والعالمة) ـ وال يكاد يوجد بينهما اختالف من حيث المنهج والطريقة
والأ�سلوب� ،إال بع�ض االختالفات الي�سيرة ،كما �أ�شرنا.

((( �أعيان ال�شيعة :ج� 7ص 147
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بعض االبتكارات األصولية للشهيد الثاني
ال�شيخ محمد رحماني

(*)

امتاز الفقه ال�شيعي علی �سائر المذاهب واالتجاهات الفقهية في العالم بامتيازات
عدة ،يمكن �أن نع ّد منها :انفتاح باب االجتهاد.
وهذا االنفتاح لم ي�ساعد مذهب ال�شيعة علی �صيانة الفقه من عوامل الخطر فح�سب،
والتو�سع علی ال�صعيدين:
بل �أفا�ض عليه من البركات الكثيرة ،منها� :إعانته علی التطور
ّ
الكمي والكيفي ،والمواكبة لحاجات ومتطلبات الع�صور المتعاقبة.
وال ّ
�شك في �أنّ علم الأ�صول باعتباره و�سيلة و�آلة تعين الفقيه في ممار�سة عمله
االجتهادي ،قد �شمله التط ّور والتق ّدم هو الآخر ،واحت ّل موقع ًا رفيع ًا علی هذا ال�صعيد،
نظر ًا للترابط الحا�صل بين هذين العلمين.
�ضحوا بالغالي والنفي�س من
وهذا لم يكن ليح�صل لوال وجود علماء باحثين وعاملين؛ ّ
�أجل حفظ وتطوير هذا الإرث العلمي الكبير ،و�صيانته من عوامل الهدم �أو التحريف.
ألمعي ،كان له حظور ملفت في عر�صة الفقه والأ�صول ،وهو
ومن بين ه�ؤالء يبرز ا�سم � ّ
ال�شيخ البارع زين الدين العاملي ،الم�شهور بال�شهيد الثاني.
مكانة الشهيد الثاني في علم األصول

لم ي�صل علم الأ�صول ال�شيعي �إلى هذا التطور الذي هو عليه الآن فج�أة ،بل م ّر
ب�سل�سلة تحوالت متعددة حتّی بلغ هذا الم�ستوى.
ق�سم بع�ض م�ؤ ّرخي هذا العلم مراحل تط ّوره �إلی ثالثة مراحل ،و�أ�سماها دورات
وقد ّ
وق ّيدها بالخا�صة:
(*) �أ�ستاذ في الحوزة العلمية  /قم.
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الأولی :عبارة عن اهتمامات علماء ال�شيعة بالموقف الفكري لأهل ال�س ّنة ،فكان
التالقح العلمي قائم ًا بين علما ء المدر�ستين ،فمن جهة ث ّمة نقد لبع�ض البحوث
الأ�صولية لأهل ال�س ّنة كبحث القيا�س مث ًال ،ومن جهة �أخری ت�أ ّثر بع�ض فقهاء
ال�شيعة كابن جنيد مث ًال.
الثانية :وهذه الدورة عبارة عن ال�صدامات العلمية بين الأ�صوليين وعلماء الأخبار
(الأخباريين) الذين تزعم تيارهم �آنذاك الم ّال �أحمد �أمين اال�ستر�آبادي ،وكاد
يغلب هذا التيار الحركة الأ�صولية لوال ظهور جملة من فحول الأ�صول البارعين
�أمثال :الوحيد البهبهاني والمحقق الق ّمي وال�شيخ الأن�صاري الذين انت�صروا
للفكر الأ�صولي.
الثالثة :وهو الع�صر الحا�ضر وما ي�شهده من تطور نوعي في علم الأ�صول.
يق�سمون تاريخ �أ�صول الفقه �إلی �أربع مراحل ،و�أُطلق علی ك ّل مرحلة
لكن ث ّمة علماء ّ
مدر�سة مع ّينة ،فخل�ص �إلی �أربع مدار�س:
�أولها :مدر�س ة ما قبل التدوين ،وقد كان ر ّوادها تالمذة الإمامين ال�صادقين .L
وثانيهما :وتبد�أ من �أوائل ع�صر التدوين ،وكان �أبرز ر ّوادها ابن �أبي عقيل وابن
الجنيد.
وثالثها :مرحلة النم ّو وتبتدئ بع�صر ال�شيخ الطو�سي.
ورابعها :مرحلة التكامل ،وتبتدئ بع�صر الوحيد البهبهاني وا�ستمرت حتّی ع�صرنا
الحا�ضر.
كذلك ث ّمة تق�سيمات �أخری بلغت ثماني دورات ،يذكرها �أحد المتتبعين
المعا�صرين(((.
ورغم هذا االختالف �إال �أ ّنها ت�شترك جميع ًا في الت�أكيد علی �أنّ هنالك ثالثة مراحل
((( .تاريخ الفقه والفقهاء� ،ص ( 299فار�سي).
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التو�سع ،مرحلة التكامل .ولع ّل
�أ�سا�سية ،وهي عبارة عن :مرحلة الت�أ�سي�س ،مرحلة ّ
االتفاق موجود ب�أنّ الأخيرة تبتدئ من القرن ال�سابع؛ نظر ًا لما �شهدته هذه المرحلة من
تدوين كتب تخ�ص�صية في الأ�صول ت�شتمل علی مباحث مع ّمقة وقواعد متفرعة و�أخری
مت�ص ّيدة ،د ّونت ب�أدبيات وقوالب مبتكرة لم ت�شهدها المراحل ال�سابقة.
وقد برز �إ ّبان هذه المرحلة جملة من ال�شخ�صيات الفقهية والأ�صولية الالمعة كال�شيخ
البهائي وال�شيخ ح�سن المعروف ب�صاحب المعالم ،ومازالت �أ�سما�ؤهم متلألئة في �سماء
الحوزات العلمية والدينية .ولع ّل من �أ�شهرها �شخ�صية ال�شهيد الثاني ،الذي وبف�ضل
ابتكاراته واالمتيازات التي �أك�سبت هذا العلم رونق ًا باهر ًا� ،أ�ضحى �أ�شهر من �أن ُيع ّرف.
�ضم من
�إنّ �إلقاء نظرة عامة علی محتوی كتابه النفي�س «تمهيد القواعد» وما ّ
مباحث �أ�صولية ،يدفع الباحث �إلی االعتقاد ب�أ ّنه قائم علی منهجية مبتكرة خا�صة به،
نذكر �شطر ًا منها:
 .1اال�ستفادة من المنهج التطبيقي:

ففي مورد القاعدة ( )96وعند الحديث عن حجية اال�ست�صحاب يقولّ �« :إن الأ�صل
في كل حادث تقديره في �أقرب زمان» .وي�شرع في تو�ضيح القاعدة وبيان �أق�سامها ،ثم
ي�أتي بع�شرين ون ّيف من الم�صاديق علی هذه القاعدة.
وكذلك الأمر بالن�سبة �إلی القاعدة ( )98في مجال التعار�ض بين �أ�صلين ،فهو يذكر
قرابة �أربعين مورد ًا م�صداق ًا لها.
وين�سحب ذلك �أي�ض ًا عند ذكر القاعدة ( )99ب�صدد تعار�ض الأ�صل والظاهر وي�أتي
بخم�سين مثا ًال علی ذلك.
�إنّ هذا االبتكار لي�س بالأمر ال�سهل ،ولي�س با�ستطاعة � ّأي فقيه و�أ�صولي تقديم �شواهد
غزيرة علی قاعدة واحدة� ،إن لم يكن يتملك ت�س ّلط ًا وا�سع ًا وتتبع ًا عظيم ًا علی الموارد
الفقهية والحياتية.
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 .2عر�ض الأقوال والآراء المختلفة:

�إذ يعر�ض في كتابه �ألوان الآراء الواردة في الم�س�ألة من دون ملل �أو كلل .فمث ًال حينما
ي�أتي علی القاعدة ( )31وهي حول مفهوم الأمر الأعم من �صيغة الأمر �أو الفعل الم�ضارع
المح ّلی(؟؟) بالألف والالم �أو ا�سم الفاعل ،ف�إ ّنه يذكر �أربعة ع�شر قو ًال ور�أي ًا في هذه
الم�س�ألة تحديد ًا! (التعجب في غير مو�ضعه) وهو ما ي�شير �إلی عمق نظرته و�شموليتها.
 .3االهتمام بجوانب البحوث والموا�ضيع الجوهرية:

ف�إذا طرح مو�ضوع ًا لم يكتف بذكره ب�شكل عاجل ،من دون ذكر مقدمة مم ّهدة له،
ّثم تبيين حقيقة الم�س�ألة و�أق�سامها و�أركانهاّ ،ثم لم ينته حتّی يورد تو�ضيحات مبهماتها
حتّی يخل�ص �إلی ثمرتها.
 .4اال�ستفادة من المطالب العربية في البحوث الفقهية:

وهذا امتياز �آخر ي�ضاف �إلی م�ؤ ّلفات هذا الفقيه البارع ،م ّما ي�شير �إلی اهتمامه
ب�ضرورة تكامل البحوث الواردة علی �صعيد الفقه ،والت�شويق �إلی تكميلها و�أن ال تكون
�سطحية وعابرة .وهذا ما جعله يعقد ق�سم ًا خا�ص ًا �أ�سماه «الق�سم الثاني :تقرير
المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام ال�شرعية» ،يذكر تحت هذا الق�سم ما
يقارب مائة قاعدة م�صطبغة ب�صبغة �أ�صولية ،ونافعة في طريق اال�ستنباط� ،إ�ضافة �إلی
متفرعات ك ّل قاعدة.
وهذا االبتكار ـ وال ّ
�شك ـ لم ي�سبقه �أحد فيه ،وي�صلح �أن يكون منهج ًا متبع ًا حتّی في
ع�صرنا الحا�ضر.
 .5اال�ستفادة من منهج القواعد:

فبالرغم من �أنّ هذا المنهج قد �سلكه من �سبق ال�شهيد الثاني� ،سواء من ال�شيعة �أو
ال�س ّنة� ،إال �أنّ في م�ؤلفات هذا الفقيه البارع طعم ًا ونكه ًة خا�صة مختلفة عن الآخرين،
وال�سيما قواعد ال�شهيد الأول.
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امتيازات منهج الشهيد الثاني علی األول

ولتو�ضيح �أ�سلوب ال�شهيد الثاني ،والنكهة التي تتم ّيز بها م�ؤ ّلفاته ،يجدر بنا مقارنته
ب�أ�سلوب فحل �آخر من فحول هذا العلم ،وهو ال�شهيد الأول الذي كان له باع في مجال
القواعد ،ولع ّل كتابه النفي�س «القواعد والفوائد» �أ�شهر من �أن يع ّرف .وعند مقارنة
تمهيد القواعد بهذا الكتاب ،ن�شهد فرق ًا وا�ضح ًا بين منهج هذين الرجلين علی هذا
ال�صعيد ،نذكر بع�ض ًا منه:
�1 .1أنّ القواعد ي�شتمل ـ �إ�ضافة �إلی القواعد الأ�صولية ـ علی قواعد علمية �أخری من
خ�صه
قبيل القواعد الفقهية والأدبية ،بينما ال�شهيد الثاني في تمهيد القواعد ّ
بالقواعد الأ�صولية ،وحتّى عندما ذكر القواعد الأدبية العربية فعل ذلك في مناخ
حاجة علم الأ�صول لمثل هذه القواعد ،و�أدخلها في هذا الإطار.
�2 .2إنّ كتاب ال�شهيد الأول لم يراع ترتيب ًا خا�ص ًا في المو�ضوع ،علی خالف كتاب
ال�شهيد الثاني الذي د ّونه علی �أ�سا�س مم ّيز وخا�ص ،وبترتيب معتبر.
�3 .3أنّ منهج ال�شهيد الأول في كتابه قد طرح جميع مباحث علم الأ�صول ،بينما منهج
ال�شهيد الثاني يمكن القول ب�أ ّنه طرح جميع المباحث �أي�ض ًا �إ ّال قلي ًال.
4 .4في كتاب ال�شهيد الثاني �سلك م�سلك ًا علمي ًا ،حيث من �أ ّول الكتاب �إلی �آخره يطرح
هدف ًا وي�سعی �إلی البحث عنه و�إثباته .ولقد نجح في هذا الأمر .فهو علی �أ�سا�س
ت�صديه لبلوغ الهدف الذي �أعلنه في �أول الكتاب حيث يقول« :ليكون ذاك عوناً
لطالب التف ّقه في تح�صيل ملكة ا�ستنباط الأحكام في الموارد.»..؛ يق ّدم خدمة
للفقه من جهة ولطالبه من جهة �أخری ،علی خالف ال�شهيد الأول الذي لم يعلن
عن هكذا هدف ،بل �أنّ كتابه قد �أ ّلفه في هذا المجال فح�سب ،لذا تراه مفعم ًا
بالبحوث غير الأ�صولية.
5 .5كانت غاية ال�شهيد الأول من ت�أليفه للقواعد هو �إعانة الطالب علی كيفية تفريع
387

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

وا�ستخراج الفروع من الأ�صل ،لكن من دون مراعا ة للأد ّلة ،يقول في مقدمة كتاب:
«وف ّرعنا الم�سائل الفقهية علی نف�س القاعدة من غير مراعاة الدليل المذكور،
�إال ما �ش ّذ».
�أ ّما غاية ال�شهيد الثاني فهي ـ �إ�ضافة �إلی التفريع ـ التطبيق ،فهو �أحيان ًا كثيرة ي�شير
�إلی المنهج اال�ستداللي لتفريعه ،ثم ي�سعی �إلی تطبيقه.
6 .6اهتمام ال�شهيد الثاني بالفروق اللغوية للم�صطلحات والألفاظ الفقهية ،وبيان
�أوج ة الفرق بينها ،من جملتها بحث الخبر والإن�شاء في كتابه «التمهيد» ،بينما
ال�شهيد الأ ّول لم يبد اهتمام ًا كما �أبداه الثاني .M
7 .7لم ي�سع ال�شهيد الأول �إلی تفكيك القواعد الأ�صولية عن القواعد الأدبية ،بخالف
ال�شهيد الثاني الذي ف ّرق بينهما ،فجعل الق�سم الأول يت�ص ّدی للقواعد الأ�صولية،
والق�سم الآخر يتع ّر�ض للقواعد الأدبية.
8 .8مراعا ة ال�شهيد الثاني لم�س�ألة تقرير محل النزاع �أو ًال قبل ال�شروع في البحث ،كما
في القاعدة ( )52حيث �أطنب في تقريره ،بينما لم يبد ال�شهيد الأول اهتمام ًا
بهذا ال�ش�أن.
بعض من أفكاره في أصول الفقه

 .1الحد ال ّ
أقل والأكثر من الدين:

من البحوث المه ّمة التي يطرحها ال�شهيد الثاني (�ضمن القاعدة  )87كون جميع
�أفعال النبي Pحجة� ،إال ما ثبت بالدليل على خالف ذلك.
لك ّنه في هام�ش هذا البحث يتع ّر�ض لم�س�ألة مبتكرة ،وهي �أ ّنه �إذا كانت ك ّل �أفعال
النبي� Pإ ّنما هي في مقام بيان الأحكام ال�شرعية فتحمل علی العبادة ،وهو الهدف من
بعثة الأنبياء ،وكذلك يمكن حملها علی الفعل العادي من باب �أنّ الأ�صل عدم الت�شريع،
فعند ّ
ال�شك �أ ّيهما يق ّدم؟ يقول :في الم�س�ألة خالف.
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ثم �إ ّنه يف ّرع علی هذه الم�س�ألة جملة م�سائل ،منها:
�أ -حكم جل�سة اال�ستراحة في ال�صالة ،واجبة �أم ال؟
ب -دخول مكة من طريق كذا والخروج من طريق كذا ،فواجب �أم ال؟
«مح�صب» هل هو واجب علیالآخرين
ج -نزول النبي  Pفي حجة الوداع في منطقة
ّ
�أم ال؟
ثم يقول م�ضيف ًا ومجيب ًا« :وعندنا ذلك ك ّله محمول علی ال�شرعي ،لعموم �أد ّلة
الت� ّأ�سي».
وهذه القاعدة وما ترتّب عليها من فروع تع ّد اليوم من البحوث الفقهية الرائجة،
وتحت عنوان :هل الدين الح ّد الأق ّل �أم الأكثر.
 .2دوران الحكم بين الحكومة والأ�صل الأ ّولي:

يذكر في �آخر �شرحه للقاعدة (� )89أنّ فعل النبي� Pأو قوله هو �أحيان ًا من موقع
تبليغ الأحكام ال�شرعية ،بحيث يقع موقع الفتوی ،من مقام الإمامة ولوازمها ،مثل حكم
الجهاد والت�ص ّرف في بيت المال ،و�أحيان ًا من موقع الق�ضاء ولوازمه .ثم ي�ضيف بعد ذلك
مت�سائ ًال :في حال ّ
ال�شك ما العمل؟ وثمرة هذا البحث تظهر في مثل قوله« :Pمن �أحيا
�أر�ضاً ميتاً فهي له» .فلو كان في مقام التبليغ فال يلزم �إذن الإمام في ع�صر الح�ضور �أو
نائبه (ولي الفقيه) في ع�صر الغيبة ،ولو كان غير ذلك فالإذن الزم في المقام.
ومن هنا ففي موارد ّ
ال�شك يجب الحمل علی ما في حيثية ال�صدور ،من باب ترجيح
الغالب علی النادر.
 .3دوران الفعل بين الوجوب والندب:

لو ثبت فعل من �أفعال النبي الأكرم Pبق�صد القربة ،لكن ّ
�شك في �أ ّنه واجب �أم
م�ستحب ،فهل يحمل علی الوجوب �أم الندب؟
يذكر ال�شهيد الثاني هذه الم�س�ألة في ذيل القاعدة ( ،)89ويع ّقب �أنّ لها ثمرات
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فقهية ،منها :رعاي ة الت�أ�سي بر�سول اهلل في تح�صيل الطهارة من غير الغ�سل ،المواالة
في الطواف ،تقديم خطبة الجمعة �أو العيد �إذا اجتمعا ،المبيت في الم�شعر الحرام...
وغير ذلك.
ومن هنا فمن ال�ضروري مطالعة تاريخ و�سيرة المع�صومين � ،Rإذ �إنّ م�صاديق
هذه الم�س�ألة وما يماثلها تكثر في �سيرتهم.R
 .4تعار�ض الأ�صل والظاهر:

من البحوث التي انفرد بطرحها ال�شهيد الثاني ،هو بحث تعار�ض الأ�صل مع الظاهر
مف�ص ًال في القاعدة ( ،)99حيث يبحثه في �أربعة �أق�سام:
الذي يطرحه ّ
�أولها :الموارد التي يعمل بظاهرها ،والأ�صل الترك ،ف�أتی بما يقارب �أحد ع�شر
م�صداق ًا فقهي ًا لها.
ثانيها :الموارد التي يعمل بالأ�صل ال الظاهر ،من باب �أ ّنه دليل �شرعي ،ف�أتی ب�سبعة
م�صاديق.
ثالثها:الموارد التي يعمل بالظاهر ،وترك العمل بالأ�صل ،لي�س من باب �أ ّنه دليل �شرعي،
و�إ ّنما هو من باب تقديم الظاهر علی الأ�صل .و�أتی ب�ستة ع�شر م�صداق ًا لها.
رابعها :في موارد ال�شك� ،أ ّيهما يق ّدم :الظاهر �أم الأ�صل؟ وقد �أورد �سبعة م�صاديق
عليها .وبهذا يكون المجموع ما يقارب الخم�سين فرع ًا فقهي ًا كم�صاديق و�أمثلة
للقاعدة المذكورة.
 .5ال�ضابط في داللة الأمر علی الوجوب:

ث ّمة موارد يتحرك المك ّلف نحو امتثال الم�أمور به ،ب�صيغة الأمر لكن ب�صرف النظر
عنه ،فالداللة في مثل هكذا موارد لي�س علی نحو الوجوب ،لأنّ الغاية من وجوب الم�أمور
به هو البعث والتحريك للمك ّلف لتحقيق �أمر �أو فر�ض.
يقول  Mفي القاعدة (�« :)33إذا �أمر ب�شيء يتع ّلق بالم�أمور ،وكان عند الم�أمور
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دافع يحمله علی الإتيان به ،فال يحمل ذلك الأمر علی الوجوب ل ّأن المق�صود في
الإيجاب �إ ّنما هو ّ
الحث علی طلب الفعل».
�إنّ هذه االلتفاتة من ال�شهيد الثاني تع ّد �إحدی اهتمامات هذا الفقيه علی نحو الد ّقة
في ت�شخي�ص المطالب ،و�إحدی الخ�صائ�ص التي تم ّيز بها عن غيره من الفقهاء.
� .6أق�سام متع ّلق الواجب:

يذكر ال�شهيد الثاني في القاعدة ( )12مورد ًا ظريف ًا يتع ّلق بالحكم الإ�سالمي وما
ي�صدق عليه من �أمور ،مثل الم�سح علی الر�أ�س في الو�ضوء ،والأ�ضحية في الحج ،يذكر
�ستة ثمرات فقهية مترتبة علی هذه الم�س�ألة.
منها :لو �صدق ب�شدة م�س ّمی الم�سح ،فهل يحكم عليه بالوجوب �أم اال�ستحباب؟
�أقوال� ،أحدها التف�صيل بين �أن يكون الم�سح دفعة واحدة �أو دفعات �أو بالتدريج .ففي
الأول ي�صدق الواجب ،والثاني ،بمقدار م�س ّمی الواجب والباقي م�ستحب.
وال يخفی �أنّ لهذه القاعدة م�صاديق كثيرة ،من جملتها :الزيادة علی الت�سبيح الواحد
في الركوع وال�سجود ،والزيادة في مقدار الحلق �أو التق�صير .فهو يذكر خم�سة ثمرات
فقهية مترتبة علی هذا التفريع.
 .7مدلول النهي بعد الوجوب؛

من جمل ة البحوث التي طرحها ال�شهيد الثاني هو البحث في �أنّ النهي الوارد بعد
الوجوب ّ
دال علی الحرمة �أم ال؟ فهو يعتقد �أنّ البحث في داللة الأمر علیالوجوب كما
هو مهم ورائج بين المح ّققين ،كذلك هذا البحث وهو داللة النهي على الحرمة ،فيقول
في القاعدة (« :)41من قالّ � :إن الأمر بعد التحريم للوجوب ،قالّ � :إن النهي بعد
الوجوب للتحريم �أي�ضاً».
 .8تقديم اال�ست�صحاب علی قاعدة اليد:

الم�شهور بين الأ�صوليين في موارد تعار�ض الأ�صل مع الأمارة ،تق ّدم الأمارة ،فعند
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تعار�ض قاعدة اليد وهي �أمارة علی الملكية مع ا�ست�صحاب عدم الملكية لغير ذي اليد،
فتق ّدم القاعدة هنا .لكن ال�شهيد الثاني يق ّدم ا�ست�صحاب عدم الملكية في المقام،
يقول في القاعدة (« :)96لو تعار�ض الملك القديم واليد الحادثة ففي ترجيح �أيهما
قوالن ..والأ ّول مقدّم».
 .9حجية قيا�س من�صو�ص الع ّلة:

انّ ال�شهيد بعد تق�سيمه للقيا�س �إلی منطقي وفقهي كتب يقول� :إنّ قيا�س من�صو�ص
الن�ص ّ
الدال علی الع ّلة قطعي �أم الظاهر والظ ّني؟ الأول هو الحجة ،وقد ترتب
الع ّلة �أو ّ
عليه فروعات كثيرة.
بعض من أفكاره في القواعد األدبية

ذكر جملة من القواعد الأدبية التي تدخل في مجال الأ�صول ،ولها عالقة بعملية
اال�ستنباط ،منها:
� .1صدق الكالم علی الكتابة دون غيرها:

وقع بين �أ�صحاب النظر بحث مبني علی �أنّ �إطالق الكالم علی الكتابة هو من باب
المجاز� ،أم هو من باب اال�شتراك اللفظي والحقيقي؟ يطرح ال�شهيد هذا البحث في
القاعدة ( )103وذكر له ثمرات فقهية مترتبة عليه ،مثل :رجل له زوجتان وقال� :إحداهما
طالق! و�أ�شار �إليها .ففي �صورة �صدق الكالم علی الإ�شارة مجازي ،فالطالق غير واقع،
و�إذا كان الإطالق من باب اال�شتراك اللفظي فالطالق واقع.
 .2مفهوم ا�سم الفاعل والمفعول:

بر�أي علما ء ال�صرف والنحو �أنّ ا�سم الفاعل والمفعول �إذا �أُطلق في�شمل حقيقة
الما�ضي والحال والم�ستقبل� .أ ّما الأ�صوليون فقد اتفقوا علی �أنّ معناه ي�شمل الحال
والم�ستقبل ،واختلفوا في الما�ضي ،فقال الأ�شاعرة ب�أنّ الإطالق مجازي ،بينما ذهب
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الإمامية والمعتزلة �إلی �أ ّنه حقيقي.
يذكر ال�شهيد الثاني هذا البحث الأدبي �ضمن القاعدة ( )115مع ذكر ب�ضع ثمرات
فقهية ،مثل :قول القائل :وقفت داري علی ح ّفاظ القر�آن .فلو �أنّ �شخ�ص ًا كان حافظ ًا للقر�آن
لك ّنه الآن ن�سي ،فعلی مذهب الأ�شاعرة الي�صدق عليه ،والإمامية تری �أ ّنه ي�صدق عليه.
 .3الترخيم:

وهو عبارة عن حذف �آخر اال�سم في النداء وغيره ...ومن ثمرات هذا البحث الأدبي
في مورد �أنّ الزوج لو قال لزوجته�« :أنت طالِ » بحذف القاف هل تقع �صيغة الطالق �أم
ال؟ يتعر�ض ال�شهيد الثاني للم�س�ألة في القاعدة ( )200مع ذكر جملة ثمرات لها ،ويری
�أنّ الطالق لم يقع ب�سبب �أنّ �صيغة الطالق توقيفية من وجهة نظر ال�شرع ،وعليه يجب
الخا�ص به.
�أن يتح ّقق ب�شكله
ّ
 .4تبديل الحا ء بالهاء ،والقاف بالكاف:

من البحوث المطروحة جواز �أو عدم جواز تبديل هذه الحروف و�إن لم تكن �شائعة،
لك ّنها ت�شتمل علی ثمرات فقهية ،مثل :من يلفظ «الحمد» و«الرحمن» و«الرحيم» بالهاء،
فهل �صالته �صحيحة؟ يذكر ال�شهيد في القاعدة (� )200أ�صل الم�س�ألة ،و�أ ّنها مبتنية علی
�أنّ القراءة الواجبة يجب �أن تكون مطابقة لإحدی القراءات المتواترة .ثم قال :هذه
القراءة لو �أمكن ت�صحيحها فهي باطلة ،و�إن لم يمكن فهي �أ�شبه بمن يلثغ� ،أي ال ي�ستطيع
تل ّفظها �صحيحة.
 .5معنی الفعل الم�ضارع:

ينقل ال�شهيد الثاني �ضمن القاعدة (� )141أقوا ًال مختلفة حول معنی الم�ضارع:
�أ -م�شترك بين الحال والم�ستقبل.
ب -حقيقي في الحال ومجازي في اال�ستقبال.
ج -عك�س الثانية.
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د -حقيقي في الحال وال ي�ستعمل في اال�ستقبال ،ال حقيق ًة وال مجاز ًا.
ه -عك�س ال�صورة ال�سابقة.
ويرتّب ال�شهيد بع�ض الثمرات الفقهية علی هذه الأقوال ،مثل� :إذا �أق�سم �أحدهم
وقال« :واهلل لأ�صومنّ » ففي �صورة عدم القرينة علی تعيين الحال �أو اال�ستقبال طبق
المعنى الأول ،فعليه ال�صيام ،الآن �أو بعد ذلك ،وطبق المعنی الثاني والرابع ف�أداء
ال�صوم في الوقت الحا�ضر واجب.
 .6ذكر الو�صف في نهاية الجمل المتعددة:

يطرح ال�شهيد في القاعدة (  )192بحث ًا �أدبي ًا اختلف فيه �أرباب هذا الفنّ ،
وهو في حالة �أنّ الكالم �إذا ا�شتمل علی ع ّدة جمل ،وفي نهايتها �أتی بو�صف ،مثل
قول القائل :وقفت داري علی �أوالدي و�أوالد �أوالدي والطالب والق ّراء العدول .فهل
و�صف العدول متع ّلق بالك ّل �أم بالأخير خا�صة؟ يذكر ال�شهيد الثاني �أنّ الو�صف
بنا ًء علی تع ّلقه بك ّل الجمل فهو قيد لها جميع ًا وبدون هذا القيد ال يكون حكم ،لأنّ
المو�ضوع لم يتح ّقق.
ّ � .7
أقل عدد:

في بحث الأعداد ،قالوا� :إنّ العدد الأق ّل اثنان ،و�أ ّما الواحد فلي�س هو جزء العدد،
بل هو �أ�صل .فهو يذكر في القاعدة (� )135أنّ لهذا البحث جملة ثمرات فقهية في باب
االقرار والو�صية والنذر ...وغيرها.
بعض أفكاره ونقودها

يرحب بها الأ�صوليون ،بل و�صارت هدف ًا
طرح ال�شهيد الثاني بع�ض ًا من الأفكار لم ّ
لنقودهم ،نذكر �أه ّمها:
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 .1مفهوم الو�صف:

ذكر ال�شهيد الثاني حجية المفهوم وال�شرط بعد �أن �أورد �أقوا ًال ،واختار القول الثالث
وهو التف�صيل بين المفهومين .ذكره في القاعدة ( )25رغم �أنّ الم�شهور في الوقت
الحجة.
الحا�ضر بينهما تفاوت كبير علی �صعيد الحجية وعدم ّ
 .2مفهوم الزمان والمكان:

من جملة البحوث التي تعر�ض لها �أي�ض ًا مفهوم الزمان والمكان ،ذكره في ذيل
القاعدة ( )28فيقول« :مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة ومردود عند
المحققين».
 .3مدلول الفكرة الواقعة في �سياق ال�شرط والإثبات:

من البحوث التي طرحت في ع�صر ال�شهيد الثاني هذا البحث وهو �أنّ الفكرة الواقعة
(�أ) في �سياق النفي (ب) في �سياق ال�شرط (ج) في �سياق الإثبات ،فهي من �ألفاظ
تدل عليه �أم ال؟ يری ال�شهيد �أنّ ثالثتها ّ
العموم وهل ّ
تدل علی العموم .ذكر ذلك �ضمن
القواعد ( 54 ،53و .)55
 .4دخول المتكلم في عموم الخطاب:

ذكر في القاعدة (� )60أنّ المتكلم الذي يدخل في متع ّلق عموم الخطاب ،فهل هو داخل
أعم من ذلك ك�أن يكون للأمر والنهي �أي�ض ًا؟
في خطاب الخبر فح�سب �أم هو يدخل في � ّ
وقد رتّب علی الم�س�ألة ع�شرة فروع فقهية ك ّلها تدخل في عملية اال�ستنباط.
 .5بطالن المعاملة المنهي عنها:

يری ال�شهيد الثاني �أنّ النهي في المعامالت كالنهي في العبادات موجب للف�ساد .يقول
في القاعدة (« :)42النهي في العبادات ّ
يدل علی الف�ساد مطلقاً ،وكذا في المعامالت،
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�إ ّال �أن يرجع النهي �إلی �أمر تقارن للق�صد غير الزم له ،بل منفك عنه ،كالنهي عن
البيع يوم الجمعة وقت النداء».
 .6دخول العبيد في عموم خطابات ال�شارع:

في نهاية القاعدة ( )61يطرح ال�شهيد الثاني م�س�ألة دخول العبيد ّ
والرق في عموم
الخطابات ال�شرعية ،كالم�سلمين والم�ؤمنين .ورتّب علی ذلك ب�ضع نتائج فقهية و�إن كان
هذا المو�ضوع لم يلق ترحيب ًا من الآخرين.
 .7اخت�صا�ص الخطابات بالم�شافهة:

ذكر في القاعدة (� )63أنّ الخطابات مثل «يا �أ ّيها النا�س» ت�شمل الحا�ضرين في
ع�صر الخطاب فقط ،وال ت�شمل ما بعدهم يقول« :خطاب الم�شافهة نحو (يا �أ ّيها
النا�س) لي�س خطاباً لمن بعدهم ،و�إ ّنما يثبت الحكم بدليل �آخر كالإجماع».
 .8االخت�صار في بحث الخبر:

من جملة البحوث التي تع ّر�ض لها ،وا�شتهرت في كتب الأ�صوليين �إلی الآن هو بحث
حجية خبر الواحد ،ومن جهات متعددة ،حيث يذكر في الباب ( )8من المق�صد الثاني
من كتابه التمهيد ،مطالب عديدة متعلقة بهذه الم�س�أله .وكذا في القاعدة ( )90حيث
يذكر تعريف الخبر وفروع ذلك ،وفي القاعدة ( )91يبحث في مفهوم ال�صدق والكذب،
وفي القاعدة ( )92حول القرائن الم�س ّببة للخبر ودخلها في م�صداقه .فالمو�ضوع رغم
�أهميته في علم الأ�صول ،وقد �أفرد له الأ�صوليون �أبواب ًا خا�صة به� ،إال �أنّ ال�شهيد لم
يتع ّر�ض له �إال اخت�صار ًا ،ولع ّل ذلك ع ّد من وارد نق�ص كتابه.
 .9تهمي�ش البحوث الأ�صلية:

فال�شهيد الثاني وخالل بحثه حول «المفاهيم» وهو من البحوث المحورية والمهمة
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في علم الأ�صول ،نجده يوردها في الحوا�شي �أو المالحق لبحوث �أخری .ونری �أنّ ذلك
نق�ص ًا يلحق بالكتاب.
 .10عدم اهتمامه بالبحوث العقلية:

لم يبد ال�شهيد الثاني اهتمام ًا بالبحوث المتع ّلقة بالعقل ،بل يكاد لم يذكرها في
كتابه ،في وقت ت�ش ّكل هذه البحوث �أحد م�صادر ا�ستنباط الأحكام ،وتحت ّل م�ساحة
وا�سعة من علم الأ�صول ،ولها �أثر في مقدمات الأد ّلة الأخری.
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