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الاسالم العصري
الجزء الثاني

آية هللا العظمى السيد رضا حسيني نسب
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القواعد ألاساسية ملعرفة الدين املثالي
في الاسالم العصري يتم اختيار الدين على أساس البحث العقلي و
العلمي و الفطري مع مراعاة الحرية في الفكر ،و رفض التعصب و
التقليد.
فيجب علينا مناقشة موضوع "املبادئ ألاساسية ملعرفة الدين املثالي"
قبل البحث عن اختيار الشريعة الالهية بما فيها أصول الدين و
فروعه  .ألن هذه املبادئ هي أساس الرؤية الكونية وألايديولوجية
الالهية.
بمعنى آخر  ،يجب أن يقوم جميع معتقدات وقواعد الدين على
أساس هذه املبادئ  ،وبدون أخذها في الاعتبار ال يمكن إثبات صحة
أي دين أو أفضليته على سائر ألاديان و املدارس الالهية.
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خصائص الدين املثالي
فلسفة الدين هي توفير برنامج للحياة املادية والروحية للبشر.
من ناحية  ،هللا هو خالق إلانسان  ،وقد وضع فيه مواهب فطرية و
تطلعات راقية تضعه في موقع البحث ومحاولة اختيار طريق صحيح
ُ
للحياة ً ،
وفقا لتلك املثل الشامخة.
من ناحية أخرى  ،فإن رب العاملين  ،من أجل هداية البشر ،يقدم
مشروعا مقدسا باسم الدين  ،لضمان سعادة إلانسان في الدنيا
وآلاخرة.
ً
منسجما مع القيم السامية
لذلك يجب أن يكون الدين إلالهي
ُ
لإلنسان ُومثله الراسخة في وجوده من قبل رب الكون وخالق
إلانسان.
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و على هذا ألاساس ،يجب على الدين املناسب للبشر أن يلبي جميع
التطلعات الانسانية السامية التي حلم البشر بتحقيقها عبر التاريخ.
هذه املثل العليا هي كما يلي:
 .1الاعتماد على العقل وتقديس العقالنية.
 .2الاهتمام بالعلم وتكريم املعرفة.
 .3حرية إلانسان وحرية الفكر والتعبير.
 .4السعي لتحقيق العدالة ومحاربة الظلم.
 .5املساواة وألاخوة ومكافحة التمييز العنصري و أي تمييز جائر.
 .6الحفاظ على كرامة إلانسان و احترام الذات.
 .7مراعاة حقوق إلانسان ألاساسية.
 .8مراعاة القيم ألاخالقية.
 .9احترام مبدأ السماحة.
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 .10تقديس املحبة واملودة.
 .11الاهتمام بالسالم والتفاعل السلمي مع ألاخرين.
 .12مراعاة الاعتدال وتجنب إلافراط و التفريط.
 .13احترام الديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية في إدارة املجتمع.
 .14الاعتماد على التقوى وتعزيز الشعور بحب الكمال.
 .15السعي للحصول على السعادة الفردية و الاجتماعية.
 .16الاهتمام باملساواة بين الجميع أمام القانون ومراعاة الانضباط
الاجتماعي.
 .17الاهتمام بالبعد الجسماني متضامنا مع الاعتماد على البعد
الروحي لإلنسان.
 .18الانسجام مع متطلبات الزمان واملكان في إطار القيم إلالهية
املقدسة.
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من الواضح أنه إذا استوفت شريعة إلاسالم جميع املبادئ واملثل
املقدسة املذكورة لإلنسان  ،فيمكن اعتبارها مدرسة أبدية وثابتة
ً
ودينا ً
قيما لجميع البشر من أجل تحقيق الكمال املطلق في كل عصر
و لكل جيل ،و الا فال.
*****
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العقالنية ودورها في فهم الشريعة
من وجهة نظر الاسالم العصري  ،العقل هو ألاساس لإليمان  ،و
املعيار املستقل لفهم ألاحكام الشرعية  ،بجانب الكتاب و السنة.
يشجع القرآن الكريم الناس على التفكير في آلايات إلالهية ويقول (في
سورة "ص"  ،آلاية :)29
َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ
اب ".
" ِكتاب أنزلناه ِإليك مبارك ِليدبروا آيا ِت ِه و ِليتذكرأولوا ألالب ِ
و يدين القرآن الكريم بشكل قاطع عدم استخدام العقل و فقدان
التأمل في الامور  ،ويقول في آلاية  62من سورة ياسين:
ولقد اضل منکم جبال کثیرا أفلم تکونوا تعقلون.
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و على هذا ألاساس  ،يقول الامام علي بن أبي طالب عليه السالم في
الخطبة الاولى من "نهج البالغة" :
فبعث فیهم رسله  ،و واتر الیهم انبیائه  ،لیستأدوهم میثاق فطرته ،
و یذکروهم منس ى نعمته  ،و یحتجوا علیهم بالتبلیغ  ،و یثیروا لهم
دفائن العقول.
ً
مقياسا للقيم إلانسانية  ،و
كما اعتبر نبي إلاسالم (ص) الحكمة
يقول في حديث رواه الشيخ الكليني في كتاب اصول الكافي  ،باب
العقل والجهل:
"إذا رأیتم الرجل کثیر الصالة و کثیر الصیام فال تباهوا به حتى
تنظروا کیف عقله".
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و يعتبر الامام أمير املؤمنين (ع) العقل على أنه مساو للحياة وغيابه
مضاهيا للموت و الفناء  ،ويقول في هذا الصدد:
"و فقد العقل فقد الحیاة  ،و ال یقاس إال باألموات"( .نفس
املصدر).
فإن الجوهر الذي ّ
يقدر حياة إلانسان هو العقل والفكر.
وعليه  ،فإن إلامام جعفر صادق (ع) ّ
يعرف العقل كمرشد إلانسان
للدين إلالهي  ،و هادي البشرية إلى طريق السعادة ألابدية ويقول:
"من کان عاقال کان له دین  ،و من کان له دین دخل الجنة"( .نفس
املصدر)
يقول إلامام الصادق (ع) في حديث جميل آخر:
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حجة هللا علی العباد النبي و الحجة فیما بین العباد و بین هللا
العقل( .الكافي  ،املجلد )1
يقول إلامام الكاظم (ع) في وصيته لهشام بن حكم:
“إن هلل على الناس حجتین :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما
الظاهرة فالرسل وألانبياء وألائمة ،وأما الباطنة فالعقول"( .کتاب
تحف العقول)
جاء في حديث آخر لإلمام الصادق عليه السالم:
"العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان"( .الكافي ،املجلد )1
وو ً
فقا لهذا الحديث الشريف  ،فإن العقل السليم يؤدي إلى معرفة
الدين الحقيقي والطريقة الصحيحة لعبادة هللا  ،وبالتالي  ،اكتساب
الجنة و رضوان هللا.
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كما قال رسول هللا (ص) :
ْ َ
َ َ
ْ َ ُ ُّ ْ ْ
َّ
دین ِمل ْن ال َعق َل له( .تحف
انما ُی ْد َر ُك الخ ْی ُر كل ُه ِبال َعق ِلَ ،و ال
العقول).
و يقول الامام الكاظم (ع) :
إن ضوء الروح العقل ،فإذا کان العبد عاقال کان عاملا بربه وإذا
کان عاملا بربه أبصر دینه .وإن کان جاهال بربه لم یقم له دین .وکما
ال یقوم الجسد إال بالنفس الحیة ،فکذلک ال یقوم الدین إال بالنیة
الصادقة ،وال تثبت النیة الصادقة إال بالعقل( .کتاب تحف
العقول ،وصية الامام الكاظم لهشام).
و يقول الامام الرضا عليه السالم:
العقل هو الحجة علی الخلق الیوم ،یعرف به الصادق علی هللا
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فیصدقه ،و الکاذب فیکذبه( ..الكافي  ،املجلد )1

النتيجة:
إن دين إلاسالم ألاصلي  ،أكثر من أي دين ومدرسة أخرى  ،یهتم
بقيمة العقل والحكمة في فهم حقائق الشريعة  ،لدرجة أن عدم
استخدام العقل في معرفة املبادء الدينية يعتبر ً
نقصا في الدين  .كما
يقدم إلاسالم العقل باعتباره حجة هللا في ذات الانسان  ،كما يعتبر
ً
العقل و الحكمة عامال رئيسيا في إدراك ما هو الصحيح و ما هو
الخاطئ في القضايا املنسوبة إلى هللا.
من ناحية أخرى  ،ان الاسالم يقدم العقل كسبب أساس ي للفهم
الصحيح لطريقة عبادة هللا والحصول على الجنة ألابدية.
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ً
أساسيا
و على ما ذكرنا من ألادلة و البراهين  ،تلعب العقالنية دو ًرا
في فهم ألاحكام إلالهية و معالم الاسالم  ،و استنباط أحكام الشريعة
وممارستها.
وعلى الرغم من كل هذا التأكيد لإلسالم على دور العقالنية في فهم
الشريعة  ،فهل من املعقول أن كثيرا من فقهاء الامة و علماء الشريعة
يذهبون الى أن دور العقل في استنباط أحكام الشريعة يقتصر على
مسائل فقهية جزئية و فرعية فقط  ،كموضوع "مقدمة الواجب" و
"مبحث الضد" و "مبحث الاستصحاب" و أمثالها في علم اصول
الفقه؟
وجهة نظرالاسالم العصري
في إلاسالم العصري  ،يعتبر العقل معيارا مستقال للمعرفة الصحيحة
لكل ألاحكام الشرعية بجانب الكتاب و السنة  ،و ميزانا ال غنى عنه
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في استنباط جميع القضايا الفقهية من مصادرها ألاخرى  ،مثل
القرآن وسنة الرسول ألاعظم و كالم املعصومين عليهم السالم.
هل يقبل الضمير الطاهر والفطرة إلالهية لإلنسان أن العقل يلعب
ً
ً
دورا أساسيا في تمييز أصل الدين الصحيح عن الديانات ألاخرى ،
ولكن اليلعب أي دور في تمييز ألاحكام الفرعية الصحيحة و
استنباطها من مصادر الفقه؟
فكما أن العقل أمر مقدس في إثبات دين هللا الحق  ،كذلك له دور
كبير و أساس ي في فهم ألاحكام الشرعية الفرعية  ،واكتشاف الطريقة
الصحيحة للعبادة  ،و استنباط املبادئ إلالهية من مصادرها ألاخرى.
لذلك  ،إذا كان هناك تفسيران أو أكثر آلية قرأنية مستندة  ،فإن
التفسير الصحيح هو ما يوافق حكم العقل و سيرة العقالء و فطرة
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الانسان  ،ويتم رفض التفسيرات ألاخرى التي ال تتوافق مع تلك القيم
الانسانية املقدسة و املبادئ املتأصلة في صميم الاسالم.
كما أنه إذا كان نص رواية معينة يتعارض مع حكم العقل و الفطرة ،
يتضح أن تلك الرواية هي حديث مزيف  ،و يفقد أهم الشروط
الثبات الصدور.
في إلاسالم الحديث  ،مثلما يجب أن يقوم قبول الدين على أساس
العقل  ،ال العادات و التقاليد العمياء وال املشاعر السطحية  ،كذلك
يجب أن يبتني فهم كل ألاحكام في الشريعة أيضا على القواعد العقلية
و سيرة العقالء.
نصائح للحوزات العلمية الدينية في عصرنا الراهن
نصيحتنا لعلماء املسلمين أن يواصلوا  -بقوة و جرأة  -املسار الذي
بدأه جمع من أكابر العلماء في رفع كلمة العقل و استقالله في
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استنباط أحكام الشريعة  ،وبذل جهد أوسع في مجال قوة اكتشاف
العقل النظري و العقل العملي و استخدامهما في فهم قواعد الدين
كمصدر مستقلً ،
وأيضا كمعيار ثابت في فهم تعليمات الشريعة من
املصادر ألاخرى للفقه إلاسالمي .
نحن نرفض حصر دور العقل في مسائل محدودة فقط و تهميش هذه
"الحجة الباطنية الالهية" في فهم القواعد ألاساسية الاسالمية برمتها
و ألاحكام الشرعية الفقهية.
و من الجدير بالذكر هنا أن بعض فقهائنا الكبار قد أكدوا على
أهمية دور العقل ألاساس الكتشاف الحكم الشرعي من املصادر
الفقهية.
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و منهم دمحم بن دمحم بن النعمان امللقب بالشيخ مفيد  ،و هو يعتبر في
ً
كتابه "املسائل الصاغانية" العقل عامال في التعرف على الحكم إلالهي
بجانب السمع.
كما أن دمحم بن أحمد بن إدريس بن حسين الحلي املعروف ب "ابن
إدريس" في كتابه الشهير "السرائر" قد قدم العقل كمصدر مستقل
لفهم أحكام الشريعة.
و هكذا واصل املحقق الحلي في كتابه "املعتبر" نفس الطريقة
الصحيحة.
ما حدث في الحوزات العلمية الاسالمية أنه بعد قرون من وفاة هؤالء
الكبار في علمي الفقه و الاصول  ،نرى بعض املتحدثين والكتاب في
علم أصول الفقه في عصرنا الراهن إنهم یهمشون هذه "الحجة
الالهية في باطن الانسان" و "أول ما خلق هللا"  ،أي العقل  ،بحيث يتم
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تقييد العقل وحصر دوره في ألامور املحدودة مثل قضية "الضد"
وموضوع "مقدمة الواجب" و "الاستصحاب"  ،كما جاء في كتب
ألاخباريين و الظاهريين  ،و حتى الاصوليين من الشيعة و السنة  ،مثل
كتاب "املستصفى" للغزالي و غيره.
بعض هذه املجموعة من الكتاب و املتحدثين ،في تبريرهم لتهميش
العقل  ،اعتمد على بعض ألاخبار آلاحاد الظنية كالتالي:
"ان دين هللا اليصاب بالعقول".
فربما يظن املخاطب و السامع أنه ال دور للعقل و الحكمة في معرفة
الشريعة و أحكامها بشكل مطلق.
فنقول في الجواب :
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ا
أوال :ان هؤالء ذكروا جزأ من الحديث و لم يذكروا كله  ،و ارتكبوا
خطيئة تقطيع جزء و اخفاء الباقي من الحديث و امتنعوا عن بيان
الرواية املشار اليها بشكل كامل.
لتوضيح هذه الحقيقة  ،نقدم اليكم الحديث بشكل كامل و من دون
تقطيع.
جاء في الرواية املذكورة ما يلي:
ان دین هللا الیصاب بالعقول الناقصة و آلاراء الباطلة( .بحار
ألانوار  ،املجلد .)2
ً
وفقا ملعرفة الحديث بشكل كامل  ،نرى أنه بصدد نفي الدور للعقول
الناقصة و ألاراء الباطلة  ،مثل فهم ألاغبياء و املتعصبين و الجهلة ،
و ليس بصدد انكار العقل السليم  ،الذي هو الحجة الالهية في باطن
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الانسان الحكيم  ،و هو ما يعرف به الرحمن و اكتسب به الجنان ،
كما جاء في العديد من الروايات الصحيحة املذكورة أعاله.
ا
ثانيا :حتى لو افترضنا أن الحديث موجود كما ذكروه بشكل مقطع
كخبر واحد ينفي ً
تماما دور العقل  ،فنقول :الخبر الواحد اذا كان
ضد آلايات القرآنية والروايات الصحيحة التي تفيد بأن العقل طريقة
لفهم الشريعة ومعيار أصيل الستنباط ألاحكام إلاسالمية  ،فيسقط
ذاك الخبر الواحد من درجة الاعتبار.
*****
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العلوم إلانسانية ودورها في فهم الشريعة
اهتم إلاسالم أكثر من أي دين آخر بالعلم و املعرفة و تكريم العلماء.
تكررت كلمة "العلم" ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من سبعمائة
مرة .هذا باإلضافة إلى إحصائيات كلمات أخرى مشابهة مثل الحكمة
والتفكير ونحو ذلك.
آلايات ألاولى القرآنية من سورة "العلق" التي نزلت على نبي إلاسالم في
مكة املكرمة تتحدث عن القراءة والكتابة وتعليم العلوم لإلنسان ،
كما يلي:
ْ ْ
َ
ََ
َّ
ََ َ ْ َ َ
" ْاق َرْأ ب ْ
نسان ِم ْن َعلق » «2اق َرأ
اس ِم َرِب َك ال ِذي خل َق » «1خلق ِإلا
ِ
َ
ََْ
َّ
َّ
َْْ
َ َّ َ ْ َ َ
نسان َما ل ْم
َو َر ُّب َك ألاك َر ُم » «3ال ِذي َعل َم ِبالقل ِم » «4علم ِإلا
َ
َي ْعل ْم»." «5
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و نقرأ أيضا في آلاية  11من سورة املجادلة في بيان منزلة العلماء كما
يلي:
ُ
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
ين ُأ ُوتوا ْالع ْل َم َد َ َجات َو َّ ُ
نك ْم َو َّالذ َ
اَّلل ِب َما
م
وا
ن
ِ ر
ِ
"يرف ِع اَّلل ال ِذين آم ِ
َ ُ َ َ
ت ْع َملون خ ِب ٌیر".
و آلاية  9في سورة الزمر تثني على منزلة العلماء وتمدح الحكماء:
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ
ُ
َ
"ق ْل َه ْل َي ْست ِوي ال ِذين يعلمون وال ِذين ال يعلمون ِإنما يتذكر أولوا
َْْ
َ
اب"
ألالب ِ
ً
تماشيا مع هذا التركيز البالغ للقرآن على قيمة العلم والعالم  ،قام
أئمتنا الكرام ً
أيضا بتفسير وشرح آلايات املذكورة أعاله و حدثونا
بكلمات حكيمة  ،وسنذكر أمثلة منها:
يقول إلامام دمحم الباقر (ع):
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"عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد" ( .ميزان الحكمة)
لهذا السبب يعتبر التفكير من وجهة النظر إلاسالمية من أسمى
العبادات .كما يقول إلامام جعفر الصادق (ع):
"تفکر ساعة خیر من عبادة سنة"( .تفسير العیاش ي ،ج 2؛ عوالي
الئالي ،البن اب جمهور الاحسائي ،ج  2؛ بحار الانوار ،للعالمة
املجل ي).
و يقول نبي إلاسالم (ص):
العلماء ورثة ألانبياء يحبهم أهل السماء( .ميزان الحكمة).
و الرواية التالية أيضا هي من كالم رسول هللا صلى (ص) في نفس
املصدر:
العلماء أمناء هللا على خلقه.
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و يقول الامام الصادق عليه السالم:
إذا كان يوم القيامة جمع هللا ( َّ
عز وجل) الناس في صعيد واحد
ووضعت املوازين ،فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء ،فیرجح
مداد العلماء على دماء الشهداء( .ميزان الحکمة)
و يقول الرسول ألاعظم صلى هللا عليه و آله:
من استقبل العلماء فقد استقبلني ،ومن زار العلماء فقد زارني،
ومن جالس العلماء فقد جالسني ،ومن جالسني فكأنما جالس ربي.
(كنز العمال ،ح .)28883
وبسبب هذا الاهتمام الكبير لإلسالم والقرآن بالعلم و العلماء ،يقول
الفيلسوف و املستشرق الفرن ي الشهير  ،الدكتور هنري كوربان ،
عن هذا البعد ّ
القيم لالسالم و القرآن:
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"لم يدع أحد إلى العلم بقدر ما دعا قرآن دمحم (ص)  ،لدرجة أنه تم
ذكر العقل و العلم و الفكر حوالي تسعمائة وخمسين مرة في القرآن".
ً
(من كتاب "القرآن من منظور  114عاملا").
هذا الاهتمام البالغ بالعلم و الفكر عند الاسالم  ،دفع يوهان غوته،
الشاعر والكاتب ألاملاني الشهير  ،إلى قوله:
"لقد منعنا الكهنة الجاهلون باهلل من معرفة حقائق القرآن وعظمته
لسنوات عديدة ،ولكن كلما تقدمنا في طريق العلم واملعرفة ومزقنا
حجاب التعصب  ،أعجبتنا عظمة أحكام القرآن الكريم أكثر فأكثر.
وسرعان ما سيصبح القرآن محورا الهتمام شعوب العالم( ".نفس
املصدر).
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النتيجة:
في إلاسالم الحديث الذي نشأ من صميم القرآن و السنة:
• ساعة من التفكير أفضل من عبادة سنة.
• يجب تبجيل العالم الصالح وتقديسه من قبلنا أكثر من سبعين
ألف زاهد و قديس.
• يعتبر التأمل في مفاهيم آلايات القرآنية أكثر قيمة بكثير من التالوة
الظاهرة لآليات.
• قراءة الكتب و و حضور الدروس العلمية ،حتى في ليالي القدر  ،هي
أكثر قيمة عند هللا من أي عبادة مستحبة اخرى.
• إذا كان ظاهر آية من القرآن أو رواية موثقة غير متسق مع
املعطيات العلمية اليقينية للبشر  ،يجب تفسير تلك آلاية أو الرواية
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وتفسيرها بالطريقة التي تتوافق مع العلم .ألن هللا هو خالق العلم و
مبجله  ،و ال يقول ً
أبدا أي شيئ يتعارض مع املعطيات القطعية و
البدیهيات العلمية.

*****
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حرية إلانسان ودورها في فهم الشريعة
إلاسالم هو دين الحرية والتفكير الحر  ،والقرآن الكريم ّ
يعرف نبي
إلاسالم العظيم (ص) برسول التحرير ومبشر الحرية فيقول:
َّ َ َ َّ ُ َن َّ ُ َل َّ َّ ُ َّ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ
َ
ا
ند ُهمْ
"ال ِذين يت ِبعو الرسو الن ِبي ألا ِمي ال ِذي ي ِجدونه مكتوبا ِع
َ ََْ ُ ْ َ ُْ َ
َْ ُ ُ ُ َْ
َّ ْ َ َ ْ
ْ
نكر َو ُيح ُّل َل ُهمُ
ُ
و
ج
ن
يل يأمرهم ِباملعر ِف وينهاهم ع ِن امل ِ ِ
ِفي التور ِاة و ِإلا ِ ِ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ات ويح ِرم علی ِهم الخبآ ِئث ويضع عنهم ِإصرهم وألاغالل ال ِتي
الط ِيب ِ
َ َ ْ ََ
ْ
ْ
ر
كانت علی ِهم"( .سو ه ألاعراف  ،آلاية .)157
وفي مجال حرية إلانسان يقول إلامام علي (ع) في نهج البالغة:
"ال تکن عبد غیرک ،فقد جعلک هللا حرا".
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حرية الفكر في اختيارالدين
يدعو إلاسالم أتباعه إلى حرية الفكر والاستماع ملختلف ألاقوال
وألافكار  ،واختيار ما هو ألافضل منها.
ينص القرآن الكريم بوضوح إلى هذه الحقيقة ويقول (في سورة الزمر
آلايات  17و  )18في هذا الصدد:
َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ
" َو َّالذ َ
ين ْ
اج َت َن ُ
َ
اَّلل لهم البشرى
ى
ل
إ
وا
اب
ن
أ
و
ا
وه
د
ب
ع
ي
ن
أ
وت
اغ
الط
وا
ب
ِ
ِ
ِ
ين َي ْس َتم ُعو َن ْال َق ْو َل َف َي َّتب ُعو َن َأ ْح َس َن ُه ُأ ْو َلئكَ
َف َبش ْر ع َباد َّ .الذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ
اب".
ال ِذين هداهم اَّلل وأول ِئك هم أولوا ألالب ِ
هذه الدعوة املجيدة لدراسة الرؤى والتوجهات املختلفة واختيار
أفضلها بحرية فكرية  ،تعود إلى حقيقة أن الشريعة إلاسالمية

36

مدرسة غنية باألدلة وقائمة على أساس املنطق والتفكير  ،و التهزها
عواصف ألافكار املعارضة وألايديولوجيات املخالفة.
وعليه  ،فإن إلاسالم يرفض أي تقليد أعمى في مبادئ الدين و اصول
الرؤية الكونية  ،بل يعتبر هذا التقليد في تناقض تام مع القيم
إلالهية.
يقول القرآن الكريم (في سورة الزخرف  ،آلايات من  23إلى  )25عن
ميزة إلاسالم هذه:
َْ َ َ
ََ َ َ َ َْ َ َْ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ
َّ
َ
ْ
"وكذ ِلك ما أرسلنا ِمن قب ِلك ِفي قرية ِمن ن ِذير ِإال قال مترفوها ِإنا
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ
ُّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ
وجدنا آباءنا على أمة و ِإنا على آثا ِر ِهم مقتدون  .قال أولو ِجئتكم
َّ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
َّ َ ُ ْ ْ ُ
َْ َ
ِبأهدى ِمما وجدتم علي ِه آباءكم قالوا ِإنا ِبما أر ِسلتم ِب ِه
َ
َ َ ََ َ
ُ ُْ َ َ
َ ُ َ َ َ َ
كا ِف ُرون  .فانتق ْمنا ِم ْن ُه ْم فانظ ْرك ْيف كان َعا ِق َبة املك ِذ ِبین ".
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من ناحية أخرى  ،يقول القرآن الكريم في آلاية  256من سورة البقرة
بشأن حرية إلانسان في اختيار دينه:
"ال اكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي".

النتيجة:
• يجب أن يتمتع البشر بحرية اختيار الرؤية الكونية وأيديولوجيتهم
ودينهم .و ال أحد لديه الحق في إجبار الناس على قبول دين معين.
• املراقبة الشديدة و القاسية باسم إلاسالم في مجال نشر الكتب
والصحافة واملطبوعات ألاخرى في بعض الدول إلاسالمية يجب أن
تنتهي .ألن دين هللا يقوم على حرية اختيار الناس لالستماع الى آلاراء و
ألافكار املختلفة  ،واختيار ألافضل منها بكل حرية.
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املقصود من الحرية في التفكير و التعبير هو حرية بيان ألافكار
العقائدية املختلفة و القضايا العلمية املتعارضة و آلاراء املختلفة في
املجاالت الايديولوجية و املباحث الاجتماعية و السياسية و الدينية و
أضرابها ،وليس نشر املواد املبتذلة والصور الفاحشة التي تتعارض
مع الفطرة السليمة والطبيعة البشرية الطاهرة.
• يجب إعادة النظر في استنباط معظم الفقهاء من مجموعة من
الروايات التي هي من ألاخبار آلاحاد  ،في قضية حكم إلاعدام على أي
مرتد بالفطرة و عدم قبول توبته  ،وذلك لألسباب التالية:

ا

أوال :هذا الحكم لبعض الفقهاء لم يتم أخذه من القرآن الكريم ،بل
هو مأخوذ من مجموعة من الروايات الظنية ،بعضها مشبوه
بالصدور  ،وبعضها مشبوه بالداللة  ،و هي تناقض النص الصريح
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من آيات القرآن التي ذكرناها  ،والتي كانت تنفي و تمنع إكراه الناس
على قبول دين معين دون ألاديان الاخرى.
و أما آلايات التي تمسك بها هؤالء الفقهاء بشأن املرتدين (مثل آلاية
 177من سورة عمران)  ،فهي ال تحدد حكم إلاعدام على املرتد
الفطري .بمعنى آخر  ،ال توجد آية في القرآن تنص صراحة على حكم
إلاعدام على املرتد بالفطرة .بل على العكس  ،كما الحظت  ،فإن
آلايات الواضحة في القرآن الكريم تثبت حرية الفكر في اختيار الدين،
و رفض إلاكراه لفرضه على الناس.

ا
ثانيا :ان الاعتقاد بالدين هو الالتزام القلبي بالتعاليم إلالهية و
املبادئ الشرعية ،ومن الواضح أن النفور وإلاكراه والتهديد باإلعدام
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ونحوها ال تؤثر على الالتزام القلبي الذي ينبع من الحرية في الفكر و
قبول الشريعة بالرغبة و الاختيار  ،ال بالرهبة و الاكراه.

ا

ثالثا :هناك تناقضات واضحة بين الخبر الواحد الذي يتكلم عن
حكم الاعدام للمرتد و عدم قبول توبة املرتد الفطري  ،و مجموعة
من ألاخبار املعارضة له  ،و التي تتكلم عن استتابة املرتدين الفطريين.
على سبيل املثال  ،فيما يتعلق بتوبة املرتد الفطري  ،فإن بعض
الروايات تنص على أن إلامام علي (ع) طلب من أحد املسلمين
املرتدين الفطريين أن يتوب( .وسائل الشيعة  ،أبواب حد الردة  ،باب
الردة).
بينما في الحديث التالي له (في نفس الباب) نقرأ أن إلامام يجب أن
يقتل املرتد الفطري وال يطلب منه التوبة.
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و هذا تناقض واضح بين الروايتين.
مضافا على تناقضات اخري بين ألاخبار آلاحاد في هذا املجال في
املصادر الروائية و مسانيد الحديث .فبعضها يشير الى أن الامام
يقوم بقتل املرتد الفطري  ،و الحال أن القسم ألاخر منها يقول بأن
كل من يسمع بارتداد شخص فيقوم بقتله.
ً
إن التناقض بين جميع أحاديث أبواب "حد املرتد" يترك مجاال
للسؤال القائل بأنه على الرغم من آلايات القرآنية الواضحة التي
ترفض بكل صراحة فرض الدين باإلكراه و التهديد بالقتل ،فهل
يمكن لنا الرجوع إلى هذه املجموعة من الروايات املتناقضة و
املتعارضة إلثبات أشد العقوبات  ،أي عقوبة إلاعدام للمرتد
الفطري؟
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من هنا نعلم أن تمسك بعض الفقهاء بهذه الروايات املضطربة و
ألاخبار ألاحاد الغير الثابتة الثبات حكم القتل للمرتد الفطري ،هو في
حكم رفض كالم هللا املجيد و ألايات القرآنية الواضحة.
مضافا على هذا  ،من وجهة نظر الدين إلاسالمي  ،فإننا مدعوون إلى
توخي الحذر الشديد في ألاحكام املتعلقة بالنفوس و ألاعراض و
ألاموال للناس.
و هيهنا قاعدة فقهية عامة تسمى بقاعدة "الحدود تدرء بالشبهات" ،
التي هي مأخوذة من الرواية الصحيحة في باب الحدود  ،و التي تقول:
"ادرأوا الحدود بالشبهات"( .وسائل الشیعة ،کتاب الحدود،
الباب .)24
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رابعا :يمكن الجمع بين ألايات القرأنية الشامخة التي تنص على
الحرية في اختيار الدين من جهة  ،و مجموعة من الروايات املشار
اليها (اذا تم توثيق رواتها) من جهة اخرى ،بأن نقول:
ان تلك الروايات التي تحدث عنها جماعة من الفقهاء الذين يؤمنون
بإعدام املرتد الفطري أو عدم قبول توبته .هي  ،ذات الصلة ألولئك
املرتدين الذين كانوا يدخلون في صفوف الجيوش املحاربة ضد
الاسالم و املسلمين  ،و يرفعون السالح و يقومون بالهجوم على
املجتمع الاسالمي .ال كل من يرتد سلميا و اليقوم بايذاء ألاخرين.
و يمكن أن يكون املقصود من عبارة "ثم ازدادوا كفرا" في ألاية التالية
هو ما أشرنا اليه:
ُ
ُ ْ َّ ُ ْ َ
َّ َّ َ َ َ
َ
ين كف ُروا َب ْعد ِإ َيم ِان ِه ْم ث َّم ا ْز َد ُادوا كف ارا لن تق َب َل ت ْو َب ُت ُه ْم
ِإن ال ِذ
َ ُ ََٰ َ ُ ُ َّ ُّ َ
وأول ِئك هم الضالون ( .سورة آل عمران  ،آلاية .)90
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مضافا على أن هذه ألاية الكريمة ال تشير الى حكم القتل و الاعدام
في حق املرتد في الدنيا  ،و ألايات التي تليها أيضا انما تشير الى عقابه في
ألاخرة  ،اذا مات و هو اليتوب.
هذا و قد صرح العديد من املفسرين الذين الحظوا آلايات السابقة و
الالحقة لهذه آلاية القرآنية  ،و درسوا الروايات الاسالمية  ،على أن
املقصود من التوبة في آلاية املذكورة هو التوبة عن تلك املعصية أمام
هللا قبل املوت  ،وليس التوبة في املحكمة أو عند الحاكم.
و سياق آلايات قبل وبعد هذه آلاية يؤكد هذه النظرية التي أشرنا
اليها ،و مجموعة آلايات هي كالتالي:
َ َ ْ َ
ْ
ا ََ ْ
ْ
َو َمن َي ْبت ِغ غ ْی َر ِإلا ْسال ِم ِدينا فلن ُيق َب َل ِمن ُه َو ُه َو ِفي آلا ِخ َر ِة ِم َن
َ َ
َ
َّ ُ َ َ َ
َ
ْال َخاسر َ
اَّلل ق ْو اما كف ُروا َب ْعد ِإ َيم ِان ِه ْم َوش ِه ُدوا
ين ( )58ك ْيف َي ْه ِدي
ِ ِ
َ َّ َّ ُ َ َ ٌّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ْ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
املین
أن الرسول حق وجاءهم الب ِينات ۚ واَّلل ال يه ِدي القوم الظ ِ ِ
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ُ ََٰ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
اس أجم ِعین
( )58أول ِئك جزاؤهم أن علی ِهم لعنة ِ
اَّلل واملال ِئك ِة والن ِ
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
َ
َ َ
اب َوال ُه ْم ُينظ ُرون ()55
( )58خ ِال ِدين ِفیها ال يخفف عنهم العذ
َّ َّ َ َ
َ ْ ََٰ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ
اَّلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
يم ()58
ين ت ُابوا ِمن بع ِد ذ ِلك وأصلحوا ف ِإن
ِإال ال ِذ
ُ
ُ ْ َّ ُ ْ َ
َّ َّ َ َ َ
َ
ين كف ُروا َب ْعد ِإ َيم ِان ِه ْم ث َّم ا ْز َد ُادوا كف ارا لن تق َب َل ت ْو َب ُت ُه ْم
ِإن ال ِذ
َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ ٌ َ َ
َ ُ ََٰ َ ُ ُ َّ ُّ َ
وأول ِئك هم الضالون (ِ )89إن ال ِذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن
ْ ُ َْ
َُْ َ ْ َ
َ
ألا ْرض َذ َه ابا َو َلو ْاف َت َد َٰى به ۗ ُأ ََٰولئ َك َل ُهمْ
يقبل ِمن أح ِد ِهم ِملء
ِ
ِِ
ِ
ِ
ََ ٌ َ ٌ ََ َ
َّ
َ
ُ
اص ِرين (.)89
عذاب أ ِليم وما لهم ِمن ن ِ
*****
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العدل ودوره في فهم الشريعة
يقدم دين إلاسالم إقامة العدل ومراعات القسط كرسالة مشتركة
لجميع ألانبياء وجميع الكتب السماوية ويقول:
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ان ل َي ُق َ
وم
لقد أرسلنا رسلنا ِبالب ِين ِ
ات وأنزلنا معهم ال ِكتاب و ِاملیز ِ
َّ ُ ْ
اس ِبال ِق ْس ِط (سورة الحدید ،آلاية .)25
الن
و نقرأ في آية اخرى كما يلي:
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ
َ
ر
اس أن تحكموا ِبالعد ِل ( .سو ه النساء ،آلاية
و ِإذا حكمتم بین الن ِ
. )58
القرآن الكريم يخاطب النبي ألاعظم في آية اخرى و يقول:
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ُ ُ َ
َُ
َ
َُ ْ َ ُ
نت ب َما َأ َنز َل َّ ُ
اَّلل ِمن ِكتاب ۖ َوأ ِم ْرت ِأل ْع ِد َل َب ْينك ُم (سورة
وقل آم ِ
الشورى  ،آلاية .)15
و يخاطب املؤمنين بشكل عام و يأمرهم بالعدل في كل حال:
َ
َ ُّ َ َّ
َ َّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
سط ۖ وال
الق ِ
َّلل شهداء ِب ِ
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامین ِ ِ
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َٰ َ َ ُ
اعدلوا ُه َو َأ َ
قر ُب ِل َّلتقوى
جرمنكم شنآن قوم على أال تع ِدلوا ۚ ِ
ي ِ
(سورة املائدة  ،آلاية .)8
ان هللا يأمر باقامة القسط و تنفيذ العدالة في آلايات التالية:
َّ َ
هللا َی ُأم ُرب َ
دل َو ِالاحسان"( .سورة النحل  ،آلاية .)90
الع
" ِان
ِ
ِ
قل :امرربی بالقسط( .سورة ألاعراف  ،آلاية ) 29
و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ،ان هللا یحب املقسطین.
(سورة املائدة  ،آلاية .)42
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النتيجة:
حسب مجموعة آيات القرآن الكريم  ،فإن العدالة التي تدركها
قوة العقل والفطرة البشرية الخالصة يجب أن تكون حاكمة
على جميع جوانب استنباط ألاحكام الفقهية من مصادر
الشرعية.
و على هذا ألاساس  ،اذا رأى فقيه نفسه في حالة التناقض بين
فهمه لظهور آية أو رواية من جهة  ،وضرورة العدالة من جهة
أخرى  ،ثم فضل فهمه لظهور تلك آلاية أو الرواية على مقتض ى
العدالة  ،لقد انتهك فلسفة إرسال جميع الرسل  ،و تجاهل
حكمة تنزيل جميع الكتب السماوية  ،و خالف أمر هللا بإقامة
العدل في كل ألاحوال.
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إذا شعر املجتهد أو املفتي بتضارب بين فهمه و تفسيره آلية أو
رواية من جهة  ،و الحكم بالعدل و اقامة القسط من جهة
أخرى  ،فعليه أن يعلم أن فهمه لتلك آلاية أو الرواية خاطئ.
ألن هللا عادل و لن يحكم الا بالعدل كما عرفنا ذلك من ألايات
القرآنية:
َّ َ
هللا َی ُأم ُرب َ
دل َو ِالاحسان"( .سورة النحل  ،آلاية .)90
الع
" ِان
ِ
ِ
قل :امرربی بالقسط( .سورة ألاعراف  ،آلاية ) 29
و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ،ان هللا یحب املقسطین.
(سورة املائدة  ،آلاية .)42
و هكذا النبي الكريم و أئمتنا املعصومون عليهم الصالة و
السالم عادلون و من املستحيل أن يأمروا بما يعارض العدالة.
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مثال:
سمح العديد من الفقهاء في مختلف املذاهب الفقهية  ،من
خالل فهمهم ملجموعة من ألاخبار آلاحاد الظنية  ،بزواج
الصغيرة و الفتاة القاصرة قبل بلوغها الشرعي و الفكري و
الاجتماعي بدوافع مختلفة  ،وبالتالي  ،سمحوا لرجل متزوج
بالطفلة القاصرة باالستمتاعات الجنسية معها غير الوطئ.
ال شك في أن هذا الفهم و الاستنتاج من مجموعة من ألاخبار
آلاحاد  -التي تعارض مجموعة اخرى من الروايات – هو فهم
خاطئ و حكم جائر  .ألن هذه الفتوى الظاملة تعارض العدالة و
حقوق ألاطفال الصغار دون سن البلوغ الفكري و الاجتماعي.
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فأي فقيه قام باصدار الفتوى لجواز زواج الصغيرة قبل بلوغها
الفكري و الاجتماعي  ،فهو يحارب روح الاسالم و جوهر الدين و
مبدء العدال  ،الذي هو الهدف السامي لرسالة جميع ألانبياء و
الكتب السماوية .
واملثير للدهشة أن بعض الفقهاء يغضون الطرف عن كل هذه
آلايات القرآنية الواضحة و الحجج البالغة و يستدلون بحجج
ضعيفة و خاطئة إلثبات جواز التزوج بالصغيرة و التمتع
بالفتاة دون سن البلوغ الفكري و الاجتماعي:
هذه املجموعه من الفقهاء و املتصدين لالفتاء قد تمسكوا
بمستندات كالتالي:
 .1مبدأ (أصالة التجواز)

53

 .2املالزمة بين جواز الزواج مع القاصرات

و جواز

الاستمتاعات الجنسية املشار اليها.
 . .3مفهوم "اللقب" في بعض ألاخبار آلاحاد التي يستثني الوطي
قبل سن التاسعة .وهذا يعني أن سائر الاستمتاعات
الجنسية ألاخرى من الطفلة القاصرة (و حتى قبل سن
التاسعة) مباحة !!
و ر ًدا على هذه الحجج الضعيفة نقول:
نحن نعلم أن "ألاصل" في مصطلح علم اصول الفقه  ،مثل "أصالة
الحلية" و "أصالة الجواز" وما شابه ذلك  ،يتم الالتزام به إذا لم تكن
هناك "أمارة " و "دليل شرعي" ضده( .ألاصل دليل حيث ال دليل).
و على هذا ألاساس  ،مع وجود الدالئل القرآنية ألاصيلة والروايات
املنيرة التي تثبت ضرورة مراعاة العدالة و مكارم ألاخالق ومراعاة
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حقوق إلانسان (خاصة حقوق ألاطفال) وحرمة اضطهاد آلاخرين ،
فإن هناك ال مجال للتمسك بـ "أصالة الجواز" فيما منعه الشارع
بشكل صارم.
أما الحجة الثانية لتلك الجماعة فكانت "املالزمة بين إلاذن بالزواج
من القاصرة و جواز الاستمتاعات الجنسية املذكورة منها  ،ألنه  -في
نظرهم  -إذا كانت هذه ألامور الجنسية غير جائزة  ،فال فائدة من
إلاذن بالزواج من القاصرة.
نقول في رد هذه الحجة الضعيفة:
أوال :الزواج من القاصرة و الطفلة الصغيرة غير جائز  ،ألنه يعارض
العدالة و مراعاة حقوق ألاطفال الصغار.
ثانيا :حتى لو افترضنا أن الزواج من القاصرات أمر جائز  ،فليست
هناك مالزمة عقالئية أو قانونية بين إلاذن بالزواج من القاصرة و
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جواز التمتعات الجنسية املذكورة .لوجود مبررات اخرى عند
القائلين بالجواز  ،مثل الحصول على "املحرمية السببية" .فال تقتصر
نتيجة الزواج املذكور عند تلك املجموعة من الفقهاء على التمتع
الجن ي فقط .فال مجال للمالزمة بين جواز الزواج من الصغيرات و
القاصرات – عند القائلين بالجواز – و جواز الاستمتاعات الجنسية.
لكن الحجة الثالثة لتلك املجموعة من الفقهاء على إلاذن بالتمتع
بالقاصرات تقوم على شرعية "مفهوم اللقب" .هذا بينما ذكر نفس
الفقهاء في مناقشات علم أصول الفقه أن "اللقب" ال مفهوم له وال
يمكن الاستناد إليه.
يتضح مما شرحنا أن كل أدلة الفقهاء الذين ذهبوا الى جواز الزواج
من القاصر و الاستمتاعات الجنسية بها  ،باطلة وغير صحيحة.
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و من املدهش جدا  ،أن فقيها يرفض "مفهوم اللقب" في دراسة علم
اصول الفقه  ،ثم يتمسك ب "مفهوم اللقب" في مقام الافتاء.
استخدم بعض الكتاب ً
أيضا أقوال غير ثابتة في علم التاريخ مثل
زواج الرسول (ص) بعائشة في الطفولة كدليل لتبرير الزواج من
القاصرات في إلاسالم.
لكننا من خالل البحث في تاريخ إلاسالم  ،نعرف أن تاريخ والدة عائشة
محل نزاع واسع بين املؤرخين  ،ولم يتم تقديم أي دليل قطعي على
صغر سنها في وقت الزواج.
وعليه  ،فإن مجرد ادعاء بعض املؤرخين  ،رغم الخالف الحاد بين
علماء التاريخ حول هذا املوضوع  ،ال يمكن الاستدالل به بشكل قاطع
في استنتاج أحكام الشريعة.
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استنكارالزواج من القاصرات في الروايات الصحيحة
ان زواج ألاطفال الصغار (بنين وبنات)  ،من حيث املبدأ  ،يسبب
مشاكل كبيرة في حياتهم املستقبلية  ،وفي كثير من الحاالت  ،يخلق
أزمات نفسية خطيرة ال يمكن إصالحها.
في الرواية التالية  ،يستنكر إلامام الصادق و كذلك إلامام الرضا (ع)
زواج القاصرين و القاصرات و يرفضان ذلك:
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ان َو َعلی ْب ُن إ ْب َراه َ
یم َع ْن
اعیل ع ِن الفض ِل ب ِن شاذ
محمد بن ِإسم ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ا
ْ َ
َ
أ ِب ِیه َج ِمیعا َع ِن ْاب ِن أ ِبی ُع َم ْیر َع ْن ِهش ِام ْب ِن ال َحک ِم َع ْن أ ِبی َع ْب ِد
َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ ُ
ََ
یل ل ُه ِإنا ن َز ِو ُج ِص ْب َیاننا
اَّلل أ ْو أ ِبی ال َح َس ِن (علیهما السالم) قال ِق
ِ
َ َ َ
َ َ َّ ُ
َ ُ ْ َ ٌ َ َ ََ َ َ ُ
ال ِإذا ز ِو ُجوا َو ُه ْم ِصغ ٌار ل ْم َیک ُادوا َیتألفوا.
و هم ِصغار قال فق
(کتاب الکافی ،تألیف دمحم بن یعقوب الکلینى ،املجلد )5
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من الواضح أنه إذا كان الزواج قبل سن البلوغ و الرشد ً
خاليا من
الاشكال  ،فإن إلامام املعصوم (ع) لم يعترض على ذلك ً
أبدا ولم
يعتبره ً
سببا ملشاكل كبيرة مثل فقدان ألانس وألالفة في حياتهم
املستقبلية.
وما نعنيه بذكر املسألة املذكورة أعاله وما تم تقديمه من تفسيرات
هو توضيح أن حل العديد من املشاكل مثل هذه املسألة يكمن في أن:
العدالة ومراعاة حقوق إلانسان مبدأ ثابت في دين إلاسالم .ويعتبر
تطابق كل حديث ورواية على أساس هذه القيم القرآنية مثل العدالة
ً
واحترام حقوق إلانسان ألاساسية و أمثالها  ،شرطا ضرورًيا إلثبات
صدور تلك الرواية.
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ً
مخالفا ملبادئ القيم القرآنية املجيدة  ،يتبين
فإذا كان ظاهر الرواية
أن املستفاد من الظاهر لتلك الرواية غير صحيح  ،و يجب تفسيرها
بنحو ينسجم مع املبادئ الاسالمية ألاصيلة .و اذا كان نص الرواية
مخالفا لتلك القيم الشامخة  ،يتبين أن ذاك الخبر الواحد يفقد
الشرط الالزم إلثبات صدور الرواية.
و ألجل هذا  ،يقول الامام جعفر الصادق عليه السالم:
ُ ُ ٌ
ُ َ
خرف( .الکافی ، ،املجلد ، 1
ما لم ُيوا ِفق ِمن
الحديث القرآن فهو ز
ِ
ص  ، 69ح .)4
و يقول:
كل حديث ال يوافق كتاب هللا فهو زخرف( .الكافي  ،املجلد  ، 1ص
 ، 69ح )3
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و يقول في حديث آخر:
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب هللا أو من قول
رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) وإال فالذي جاءكم به أولى به.
(الكافي  ،املجلد  ، 1ص  ، 69ح )2
و يقول الامام الرضا عليه السالم:
"لعن اَّلل أبا الخطاب و کذلک أصحاب أبی الخطاب یدسون هذه
ألاحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبداَّلل (ع) ،فال
تقبلوا علینا خالف القرآن ،فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن
و موافقة السنة"( .رجال الکش ى).
*****

61

62

السماحة و دورها في استنباط أحكام الشريعة
كلمة "السماحة" في اللغة العربية هي بمعنى الكرامة واليسر
والسهولة .لكنها في املصطلح تعني املداراة  ،والرفق في التعامل مع
آلاخرين  ،وتيسير ألامور في السلوكيات الاجتماعية.
لذلك فهي تتطلب الحلم والانفتاح و لين الجانب والتيسير و سعة
الصدر.
ان دين إلاسالم هو مدرسة السماحة  ،ويدعو أتباعه للتخلق بهذه
الصفة املجيدة  ،والسجية الحميدة.
ويقول نبي إلاسالم الكريم (ص) في هذا الصدد:
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ُ
"اني ارسلت بحنیفیة سمحة".
و يقول أيضا:
"أحب الدین إلی هللا الحنیفیة السمحة".
(کتاب وسائل الشیعة  ،کتاب الطهارة  ،أبواب املاء املضاف  ،باب ،8
حدیث .)3
ومن الواضح أن العمل بهذه الفكرة التقدمية يسهل ألاحكام
الشرعية ،و يلين أجواء املجتمع  ،ويوفر الحيوية والنضارة لجميع
البشر  ،ويوفر ألامان والراحة للشعوب.

السماحة في القرآن
يؤكد القرآن الكريم على موضوع "السماحة" في ثالثة أبعاد:
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 - 1البعد ألاول أن القرآن الكريم يعتبر الشريعة إلاسالمية بأنها دين
املدارة و السماحة و الكرامة  ،ويؤكد على أن هللا تعالى انطالقا من
هذه امليزة الشامخة  ،سيتعامل مع عباده.
 .2البعد الثاني هو أنه من الضروري لجميع الحكام املسلمين أن
يتعاملوا مع الناس على أساس املحبة و التسامح و تجنب العنف
والتطرف.
 .3والبعد الثالث أنه يجب على الفقهاء وأصحاب الفتوى مراعاة هذا
املبدأ املهم عند استنباط أحكام الشريعة  ،ألنه هو من القواعد
العامة للفقه.
وآلان نشير إلى نص بعض آيات القرآن الكريم في املجاالت املذكورة:
يقول ربنا الكريم في آلاية  78من سورة الحج:
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ُ
ْ َ َ َّ َ َ ُ
يك ْم إ ْب َراه َ
َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْ
يم ُه َو َس َّماك ْم
ب
أ
ة
ل
م
ج
ر
ح
ن
م
ين
الد
ي
ف
م
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ا َ ُ َُ ُ
ُْ ْ َ
مین ِم ْن َق ْب ُل َوفي َه َذا ِل َي ُكو َن َّ
الر ُسو ُل ش ِهيدا َعل ْيك ْم َوتكونوا
املس ِل
ِ
ُ َ َ َ َ َ َّ
الز َك َاة َو ْ
الص َال َة َو ُآتوا َّ
يموا َّ
اع َتص ُ
الناس َف َأق ُ
اهلل ُه َو
ب
وا
م
شهداء على
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َُ َ
َْ َ
َّ
َم ْوالك ْم ف ِن ْع َم امل ْولى َو ِن ْع َم الن ِص ُیر.
و يقول في آلاية  199من سورة ألاعراف:
َ
ض َعن ْال َ
ُخذ ْال َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ب ْال ُع ْرف َو َأ ْعر ْ
اه ِلین.
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كما نقرأ في آلاية  34من سورة "فصلت" كما يلي:
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َّ
َ َ َ
الس ِيئة ْادف ْع ِبال ِتي ِهي أحسن ف ِإذا ال ِذي
َوال ت ْست ِوي الحسنة وال
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ
ُ
َ
َ
ٌ
ٌّ
بينك وبينه عداوة كأنه و ِلي ح ِميم .
و من آلايات القرآنية في هذا املجال هي آلاية  6من سورة املائدة:
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َ
َ ُ
َ ُ
" َما ُير ُيد ُ
اَّلل ِل َي ْج َع َل َعل ْيكم ِم ْن َح َرج َول ِـكن ُي ِر ُيد ِل ُيط َّه َرك ْم َو ِل ُي ِت َّم
ِ
َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ِن ْع َمت ُه َعل ْيك ْم ل َعلك ْم تشك ُرون".
و يقول في آلاية  185من سورة البقرة:
ُ ْ
ُ ُ ُ ُ ْ
َ
اَّلل ِبك ُم ال ُي ْس َر َوال ُي ِر ُيد ِبك ُم ال ُع ْس َر ".
"ي ِريد
و في آلاية  286من نفس السورة:
َ ْ َ
َ
َْ ْ َ
َّ
ََُ ُ ُ َْ
اَّلل نف اسا ِإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َس َبت َو َعل ْی َها َما اكت َس َبت َرَّبنا
"ال يك ِلف
َال ُت َؤاخ ْذ َنا إن َّنس َينا َأ ْو َأ ْخ َط ْأ َنا َرَّب َنا َو َال َت ْحم ْل َع َل ْي َنا إ ْ
ص ارا َكماَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َح َم ْل َت ُه َع َلى َّالذ َ
اعف
ين ِمن قب ِلنا ربنا وال تح ِملنا ما ال طاقة لنا ِب ِه و
ِ
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
عنا واغ ِفرلنا وارحمنآ أنت موالنا فانصرنا على القو ِم الكا ِف ِرين".

السماحة في ألاحاديث إلاسالمية
ان السيرة النبوية الشريفة و سنة الرسول ألاعظم ،و أحاديث ألائمة
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املعصومين عليه السالم أيضا  ،تعزز مبدأ السماحة.
يقول نبي الاسالم صلى هللا عليه و آله:
ُ
"اني ارسلت بحنیفیة سمحة".
و يقول:
"أحب الدین إلی هللا الحنیفیة السمحة"( .کتاب وسائل الشیعة ،
کتاب الطهارة  ،أبواب املاء املضاف  ،الباب  ، 8الحدیث .)3
و يقول الامام دمحم الباقر عليه السالم:
إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم  ،إن الدين أوسع من
ذلك( .وسائل الشیعة ،الحدیث الثالث من الباب  50من أبواب
النجاسات).
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و يأمر الامام علي بن أبي طالب ممثله في مصر – مالك ألاشتر-
باستخدام هذه السجية الراقية و يقول – كما في كتاب نهج البالغة:-
َ َ
ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ُّ ْ َ
َ
الر ْح َمة ِل َّلر ِع َّي ِةَ ،وال َـم َح َّبة ل ُه ْمَ ،واللطف ِب ِه ْمَ ،وال
وأش ِعر قلبك
َ
َ ٌ َ
ا َ ا َ َْ ََْ
َُ َ َ
َْ
تكون َّن َعل ْی ِه ْم َس ُبعا ضا ِريا تغت ِن ُم أكل ُه ْم ،ف ِإ َّن ُه ْم ِصنف ِانِ :إ َّما أخ ل َك
َ َ
ْ َْ
الد ِينَ ،وإما ن ِظ ٌیرل َك ِفي الخل ِق.
ِفي ِ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
يفرط ِمنهم الزلل وتع ِرض لهم ال ِعلل،يؤتى على أي ِد ِيهم ِفي العم ِد
َ ْ َ ََ
والخطا.
ص ْفح َك م ْث َل َّالذي ُتح ُّب َأ ْن ُي ْعط َي َك ُ
هللا منْ
َف َأ ْعطه ْم م ْن َع ْفو َك َو َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
َ َّ َ َ
ْْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
َْ َ َْ
هللا ف ْوق
صف ِح ِه ،ف ِإن َك ف ْوق ُه ْمَ ،و َوا ِلي الام ِر عليك فوقك ،و
عف ِو ِه و
اس َت ْك َف َ
َم ْن َو َّال َك! َو َقد ْ
اك َأ ْم َر ُه ْمَ ،و ْاب َت َال َك بهمْ.
ِ
ِِ
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من هنا نعرف أن الاسالم هو دين السماحة و املداراة بالنسبه الى
املسلمين و غيرهم من أصحاب الديانات الاخرى.
و يقول الامام علي بن موس ى الرضا عليه السالم:
"ال یکون املؤمن مؤمنا حتى یکون فیه ثالث خصال :سنة من ربه و
سنة من نبیه و سنة من ولیه .فأما السنة من ربه فکتمان سره ،و
اما السنة من نبیه فمدارة الناس  ،و اما السنة من ولیه فالصبر في
البأساء و الضراء"( .اصول الکافي ،املجلد .)3
و هيهنا نذكر حديثا جميال عن النبي ألاعظم صلى هللا عليه و آله  ،و
هو كالتالي:
"أمرني ربي بمدارة الناس کما أمرني بأداء الفرائض"(.بحار الانوار،
املجلد .)13
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السماحة في التعامل مع الكفار
كل يوم نرى و نسمع الدعاية املسمومة من قبل أعداء إلاسالم الذين
يتهمون شريعتنا باستخدام العنف ضد الكفار  ،وينفخون في أبواقهم
كل صباح ومساء أن القرآن يحرض املسلمين على اللجوء إلى
الصرامة و القمع ضد أصحاب الديانات الاخرى.
ولألسف فإن بعض الجماعات إلاسالمية التي تجهل حقيقة دين هللا ،
ً
أحكاما عنيفة و
ومجموعة من املفتين املتعصبين واملتطرفين  ،تصدر
ً
ً
تعسفيا مع غير املسلمين وحتى مع بعض أتباع املذاهب
تقدم تعامال
إلاسالمية ألاخرى  ،و هم يسيرون في نفس الاتجاه الذي يحقق رغبات
أعداء إلاسالم.

71

و ألجل التعرف على حقيقة الرؤية الاسالمية في خصوص السماحة و
املداراة في تعامل الشارع املقدس و أئمة املسلمين مع الكفار  ،نذكر
بعض ألامثلة من آلايات القرآنية و ألاحاديث إلاسالمية والوثائق
التاريخية في هذا املجال.
نقرأ في آلاية  62من سورة البقرة:
َّ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ
الصابئ َین َم ْن َآم َن ب َّ
الن َ
ص َارى َو َّ
اَّلل
ِإن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا و
ِ ِ
ِِ
َ َ َ َ ا ََُ ْ َ ْ ُُ ْ َ
َو ْال َي ْ
ند َربه ْم َو َال َخ ْو ٌف َع َل ْیهمْ
ع
م
ه
ر
ج
أ
م
ه
ل
ف
حا
ال
ص
ل
م
ع
و
ر
آلاخ
م
و
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُ َ
َ
َوال ُه ْم َي ْح َزنون.
ونقرأ في ألاية  113و  114من سورة آل عمران كالتالي:
َْ ُ ْ
َ َّ
وا َس َواء م ْن َأ ْهل ْالك َتاب ُأ َّم ٌة َقآئ َم ٌة َي ْت ُلو َن َ
اَّلل آناء الل ْي ِل
ات
آي
ليس
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ َْ
َو ُه ْم َي ْس ُج ُدو َن ُ .ي ْؤم ُنو َن باَّلل َو ْال َي ْ
آلاخ ِر َو َيأ ُم ُرون ِبامل ْع ُرو ِف
م
و
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ
َ
نكر َو ُي َسار ُعو َن في ْال َخ ْی َرات َو ُأ ْو َلـئ َك م َن َّ
الص ِال ِحین.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وينهون ع ِن امل ِ
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في ضوء آلايات املشار اليها يتضح أن نظرة إلاسالم إلى الكفار تبتني
على أساس السماحة و العدل و الانصاف.
و في نفس السياق  ،نرى أن هللا سبحانه و تعالى في آلاية  75من سورة
آل عمران  ،يثني على أهل الثقة من الكفار  ،و يذم أهل الخيانة منهم،
و من هذا املنطلق  ،يميز بين الصالحين واملجرمين من أهل الكتاب ،
و يقول:
َ َ َ
َ ْ َْ ْ َ
َْ ْ
اب َم ْن ِإن تأ َمن ُه ِب ِقنطار ُيؤ ِد ِه ِإل ْي َك َو ِم ْن ُهم َّم ْن ِإن
ت
و ِمن أه ِل ال ِك ِ
َ َّ َ َ
َْ ْ
تأ َمن ُه ِب ِدينارال ُيؤ ِد ِه ِإل ْي َك.
فبناأ على آلايات القرآنية  ،طاملا أن الكفار ال يخونون املسلمين و
اليخوضون ً
حربا على الاسالم أو اليتآمرون على ألامة الاسالمية  ،فإن
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احترامهم الزم في ضوء التعاليم إلاسالمية ،وحقوقهم مصونة بشكل
كامل  ،وال يجوز أي أعمال العنف ضدهم.

نماذج من املواقف السمحة لنبي الاسالم تجاه الكفار
في تاريخ إلاسالم  ،نصادف مواقف مجيدة و مشرفة لرسول هللا
ألاعظم (ص) و هي تشرح كيف كان تعامل قائد الامة الاسالمية مع
غير املسلمين بطريقة فريدة ال مثيل لها على أساس الصبر و املداراة و
السماحة.
ومن هذه الحاالت موقف رسول هللا (ص) في املعاهدة بين املسلمين
واليهود و نصها كالتالي:
"ميحرلا نمحرلا هللا مسب  .هذا الكتاب من دمحم النبي بین املؤمنین
و املسلمین من قريش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم ,

74

انهم امة واحدة من دون الناس ...و ان من تبعنا من يهود فان له
النصر و الاسوة غیر مظلومین و ال متناصر علیهم ,و ان يهود بني
عوف آمنة من املؤمنین  ,للیهود دينهم و للمسلمین دينهم موالیهم و
انفسهم الا من ظلم و أثم...
للیهود دينهم و للمسلمین دينهم ...و من تبعنا من يهود فإن لهم
النصر و ألاسوة ،غیر مظلومین و المتناصر علیهم ...و أن بطانة يهود
و موالیهم كأنفسهم ..و أن الیهود ينفقون مع املؤمنین ماداموا
محاربین ،و على الیهود نفقتهم ،و على املسلمین نفقتهم ،و أن بينهم
النصرعلى من حارب أهل هذه الصحيفة ...
و أن بينهم النصح و النصيحة و البر املحض من أهل هذه
الصحيفة دون إلاثم ،ال يكسب كاسب إال على نفسه ".
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ومثال آخر هو معاهدة نبي إلاسالم (ص) التي تم توقيعها بين
املسلمين والنصارى في نجران بأمر النبي ألاكرم (ص)  ،والتي تظهر
تسامح إلاسالم مع غير املسلمين.
هنا نص تلك املعاهدة:
"و لنجران و حاشيتها ،و ألهل ملتها ،و لجميع من ينتحل دعوة
النصرانية في شرق ألارض و غربها ،قريبها و بعيدها ،فصيحها و
أعجمها ،جوار هللا و ذمة دمحم النبي رسول هللا ،و على أموالهم ،و
أنفسهم و ملتهم ،و غائبهم و شاهدهم ،و عشیرتهم ،و بيعهم ،و كل ما
تحت أيديهم من قليل أو كثیر .ال يغیر أسقف من أسقفيته ،و ال
راهب من رهبانيته  ..و ال يطأ أرضهم جيش ..و أن أحمي جانبهم ،و
أذب عنهم و عن كنائسهم و بيعهم و بيوت صلواتهم ..و أن أحرس
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دينهم و ملتهم أين كانوا ..بما أحفظ به نفس ي و خاصيتي و أهل
إلاسالم من ملتي".
(بخصوص الوثيقتين أعاله  ،يرجى الرجوع إلى مجموعة الوثائق
السياسية في العصر النبوي  ،بقلم حميد هللا حيدر أبادي  ،مطبعة
القاهرة .)1956 ،
ومن ثم فإن أتباع إلاسالم  ،تماشيا مع نبيهم الكريم  ،عاملوا غير
املسلمين بنفس الطريقة.
ً
وبناء على ذلك  ،كتب املستشرق البريطاني الشهير السير توماس
أرنولد ( )1930-1864عن معاملة املسلمين مع الكفار بشكل الئق  ،و
يقول:
ومن إلانصاف القول بأن غير املسلمين في بالد إلاسالم نالوا البركات في
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ظل الحكومة إلاسالمية بشكل عام وأن تسامح املسلمين معهم
وكرمهم ال مثيل له إال في العصر الجديد في أوروبا .و يثبت بقاء
الجاليات املسيحية في ألاراض ي إلاسالمية أنه إذا تعرضوا للظلم في
بعض ألاحيان من قبل بعض املتعصبين  ،فإن ذلك يرجع إلى القضايا
املحلية وليس إلى عدم تسامح املسلمين بشكل عام"( .كتاب الدعوة
إلى إلاسالم  ،توماس أرنولد  ،مطبعة القاهرة  ،ص .)729
عزيزي القارئ  ،قد ُيطرح السؤال :إذا كان الدين إلاسالمي مدرسة
للتسامح و املداراة مع غير املسلمين  ،فلماذا اضطهدت بعض
الطوائف الكافرة في أوقات معينة؟
وفي إجابة هذا السؤال نقتبس قول املؤلف املسيحي الشهير "دكتور
جورج قرم":

78

"إن فترة الصراع واملشقة بالنسبة لغير املسلمين في الحضارة
إلاسالمية كانت قصيرة  ،وحدثت لألسباب الثالثة التالية:
العامل ألاول :هو الذوق الشخص ي لبعض الخلفاء والسالطين  ،فكان
أكبر اضطهاد ألهل الذمة في زمن "املتوكل العباس ي" ( 247-206هـ =
861-821م)  ،أي الخليفة الذي كان يميل بطبيعته إلى العنف
والقسوة .ووقعت اضطهادات أخرى أثناء خالفة "الحاكم بأمر هللا"
( 411-375هـ =  1021-985م) .لكن كال هذين الحاكمين  ،ظلمهما ،
شمل العديد من املسلمين أيضا.
والعامل الثاني هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ في أرض
املسلمين  ،و كان بعض الكفار الذين حصلوا على مناصب إدارية
عليا قد ارتكبوا القهر والظلم و كانوا يشعلون نار غضب أهل تلك
املناطق.
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العامل الثالث يتعلق باألوقات التي غزت فيها بعض الحكومات
ألاجنبية البلدان إلاسالمية  ،وتعاون بعض الكفار الذين يعيشون في
تلك البلدان إلاسالمية مع حكومات أجنبية ضد املسلمين.
ولم يتردد حكام الدول ألاجنبية بما في ذلك بريطانيا في استخدام
ألاقليات الدينية التي تعيش في البلدان إلاسالمية (مثل ألاقباط) ضد
ألاغلبية املسلمة في تلك البلدان.
بدراسة التاريخ  ،نستنتج أن هذه الظاهرة حدثت في دول مثل سوريا،
حيث تحالفت ألاقلية املسيحية مع ألاجانب واحتلت مواقع
اقتصادية مهمة وأثارت غضب ألاغلبية املسلمة في املنطقة  ،وفي عام
 ، 1860كانت هناك اشتباكات واسعة النطاق بين املسيحيين
واملسلمين في دمشق.
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ووقعت اشتباكات مماثلة في أربعينيات وستينيات القرن التاسع عشر
بين املوارنة والدروز في جبال لبنان.
في نهاية الحروب الصليبية  ،في بعض املناطق  ،رأينا ألاطراف
ينتقمون من بعضهم البعض .مثل التعامل مع بعض املسيحيين
ألارمن الذين تعاونوا مع الغزاة الغير املسلمين ضد العالم إلاسالمي".
(ملزيد من التوضيح راجع كتاب :تعدد ألاديان وأمر الحكم :دراسة
سوسيولوجية و قانونية مقارنة  ،ص  ، 224-211مطبعة بيروت ،
 ، 1979و کتاب امللل والنحل وألاعراق ،تأليف الدکتور سعدالدین
ابراهیم ،ص  729و  ، 730طبع القاهرة  ،عام 1990م.).

النتيجة:
• يجب أن يلتزم املسلمون باللطف والتسامح و املداراة في التعامل مع
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بعضهم البعض والتعامل مع الكفار الذين يعيشون بسالم مع
املسلمين وليسوا في حالة حرب.
ّ
• على حكام املجتمع وقياداته معاملة أبناء ألامة على أساس تكريم
الناس و تيسير ألامور عليهم.
• على الفقهاء واملفتين الذين يسعون إلى بيان أحكام الشريعة
واستنتاجها من مصادر ألاحكام  ،أن يتجنبوا التشدد غير الضروري
في التعبير عن ألاحكام إلالهية  ،وما يسبب "الحرج".
• من لوازم مبدأ السماحة هو تحريم تعذيب الناس.
وعليه قال الرسول الكريم صلى هللا عليه و أله في حديث رواه البيهقي
والحاكم النيشابور:
"ان هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
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• الاعترافات التي يتم الحصول عليها من السجناء واملتهمين في بعض
البلدان عن طريق التعذيب الجسدي أو النف ي باطلة وال يصح
الحكم عليها في املحاكم و غيرها.
في حديث رواه الشيعة والسنة  ،يعتبر الاعتراف املنتزع بالتعذيب
ً
وإلاكراه باطال وال قيمة له.
قال رسول هللا (ص) في حديث رواه ابن ماجة:
" ان هللا وضع عن امتي الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه ".
• من أدوات التسامح في إلاسالم ضرورة منح حق اللجوء للمظلومين
الهاربين من الظاملين  ،أو بسبب الوضع السياس ي أو الاقتصادي
املتردي لبلد ما  ،إلى أرض أخرى.
يقول القرآن الكريم في هذا الصدد:
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ُ
اس َت َجا َر َك َف َأج ْر ُه َح َّتى َي ْس َم َع َك َال َ
َوإ ْن َأ َح ٌد م َن ْاملُ ْشرك َین ْ
اَّلل ث َّم
م
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َ
أ ْب ِلغ ُه َمأ َمن ُه( .سورة التوبة ،آلایة .)6
*****
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البراءة ودورها في استنباط أحكام الشريعة

كلمة "البراءة" في اللغة العربية تعني الخالص والنجاة والطهارة و عدم
التقصير.
لكن الكلمة لها معاني مختلفة في مصطلح العلوم .ومن استخدامات
هذا املصطلح هو ما جاء في علم أصول الفقه  ،و هو ما يسمي بأصالة
البراءة كأحد مواضيع هذا الفن .و من هذا املنطلق تكون أصالة
البراءة من الاصول العملية  ،التي يتمسك بها الفقهاء عند عدم وجود
ألامارة و النص من الكتاب و السنة .ومضمون هذا املبدأ هو إعفاء
املكلف من التزام أمر معين  ،ما لم يثبت الالتزام املذكور بدليل وجيه.
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ً
ووفقا لهذا املبدأ  ،إذا كان لدیهم شك في وجوب مهمة ولم يجدوا
ً
دليال كافيا إلثباتها ولم يكن لها حكم سابق  ،فإنهم يتمسكون بأصالة
البراءة  ،مما يقتض ي عدم وجوب ألامر.
تطبيق آخر ملبدأ البراءة هو في باب القضاء من الفقه الاسالمي و
التعامل مع املتهمين  ،و هكذا  ،في كيفية تعامل الحكومات مع الناس.
وبموجب هذا القانون  ،فإن ألاصل هو أن الشخص بريء ما لم تثبت
إدانته في محكمة صالحة.
هذا هو الحق  ،و لكن املؤسف أن العكس هو ما يجري في الحكومات
املستبدة في بعض البلدان الاسالمية .أي أن ألاصل عند الطغاة هو
أن اللوم يقع على من تشتبه فيه الحكومة  ،إال إذا ثبت براءته من
قبل ألاجهزة القضائية وألامنية.
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ً
وانطالقا من هذا الافتراض الخاطئ  ،تعامل ألانظمة الديكتاتورية
ً
املتهمين كمجرمين  ،وأحيانا تسجنهم وتعذبهم لسنوات  ،وتشوه
سمعتهم قبل اثبات جرمهم.
ربما حدث أن ألابرياء ً
تماما قضوا حياتهم كلها في السجن  ،وفي نفس
الوقت ماتوا في املحبس أو املنفى  ،أو تم تسليمهم إلى فرق إلاعدام ،
ولكن بعد سنوات أو بعد وفاتهم ثبتت براءتهم.
و في املقابل  ،ملبدأ البراءة مكانة خاصة عند الدول املتقدمة في العالم
اليوم .لقد أدرجت العديد من الدول التقدمية في العالم هذا املبدأ في
دستور بالدهم كأساس لتفاعل الحكومة مع الناس.
و ألجل هذا  ،نبحث باالختصار عن هذا ألاصل املهم في الاسالم من
وجهة نظر القرآن و السنة.
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مبدأ البراءة في القرآن
من خالل مجموعة من آيات القرآن الكريم  ،يمكن استنتاج مبدأ
البراءة بوضوح .وهنا نستعرض بعض هذه آلايات القرآنية ونذكر
املالحظات التي أثيرت حولها.
الفئة ألاولى من آلايات
عادتا  ،يتم الاستدالل بهذه آلايات إلثبات أصالة البراءة من وجهة
نظر علم اصول الفقه كما شرحنا.
آلاية ألاولى:
آلاية  15من سورة إلاسراء:
ََ َ َ
َ
ََ
َْ
َ
َ َ َ َّ
ض َّل ف ِإ َّن َما َي ِض ُّل َعل ْی َها َوال ت ِز ُر
َّم ِن ْاهتدى ف ِإن َما َي ْهتدي ِلنف ِس ِه ومن
َ َ ٌ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ا
و ِازرة ِوزرأخرى وما كنا مع ِذ ِبین حتى نبعث رسوال.
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َ َ
ا
َ
ُ َّ
وكون القرآن يقولَ :و َما كنا ُم َع ِذ ِبین َح َّتى ن ْب َعث َر ُسوال  ،دليل على أنه
ً
إذا لم ينص الشرع صراحة على وجوب أمر معين أو تحريمه  ،فإن
ذمة املكلف بريئة و حرة  ،و يحب الالتزام بمبدأ البراءة. .
ألاية الثانية:
نقرء في آلاية  59من سورة القصص:
َ ُ
ا ُْ َ
ُْ
َ َ
َو َما كان َرُّب َك ُم ْه ِل َك الق َرى َح َّتى َي ْب َعث ِفي أ ِم َها َر ُسوال َيتلو َعل ْی ِه ْم
ْ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
ُ َّ
َآيا ِتنا َو َما كنا ُم ْه ِل ِكي الق َرى ِإال َوأ ْهل َها ظ ِاملون.
ألاية الثالثة:
جاء في ألاية  115من سورة التوبة:
َ َ
َ
َّ ُ َ
ََ َ َ
َ ْ َ
ان ُ
اَّلل ِل ُي ِض َّل ق ْو اما َب ْعد ِإذ َهد ُاه ْم َح َّتى ُي َب ِین ل ُهم َّما َيتقون ِإ َّن
وما ك
َ
اَّلل ب ُكل َش ْيء َع ِل ٌ
يم.
ِ ِ
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هيهنا أيات كريمة اخرى في هذا املجال و لكننا نكتفي باأليات املذكورة
من أجل الايجاز.

آيات الفئة الثانية
أما املجموعة الثانية من آيات القرآن في هذا الصدد فقد تم ذكرها
إلثبات مبدأ البراءة في املجال القانوني و القضائي و الحكومي
للمجتمع .و تصرح هذه آلايات على أنه طاملا ال يوجد دليل قضائي و
قانوني عادل للحكم على الشخص املتهم  ،فإن ألاصل هو براءته.
آلاية ألاولى
جاء في آلاية  36من سورة إلاسراء:
َ ََْ ُ
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُك ُّل ُأولـئكَ
ف َما َل ْ
الس ْم َع َو ْال َب َ
س َل َك به ع ْل ٌم إ َّن َّ
َ
ي
وال تق
ِ
ِِ ِ ِ
ُ ا
َ َ ْ
كان َعن ُه َم ْسؤوال.
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وفقا لهذه آلاية  ،إذا كان هناك اتهام ضد شخص ما ولكن ال يوجد
دليل قانوني الثباته  ،فيجب الحكم ببرائته.
آلاية الثانية
نقرأ في آلاية  112من سورة النساء:
َو َمن َي ْكس ْب َخط َيئ اة َأ ْو إ ْث اما ُث َّم َي ْرم به َبر ايئا َف َقد ْ
اح َت َم َل ُب ْه َت اانا َوإ ْثماا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ا
ُّم ِبينا.

مبدأ البراءة في ألاحاديث إلاسالمية
باإلضافة إلى آيات القرآن  ،توجد روايات عديدة حول كال البعدين
املذكورين ملبدأ البراءة.
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ً
وهنا نذكر أوال الروايات التي تم الاستناد إليها إلثبات أصالة البراءة
من وجهة نظر علم أصول الفقه  ،ومن ثم ألاحاديث التي تم التمسك
بها إلثبات مبدأ البراءة من الناحية القانونية والحكومية.
أحاديث الفئة ألاولى
الحديث ألاول  ،هو ما رواه املحدثون في كثير من كتب الرواية  ،منها
كتاب الخصال للشيخ الصدوق:
«عن ابى عبدهللا عليه السالم قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه و
آله :رفع عن امتى تسعة :الخطأ و النسيان ،و ما اكرهوا عليه ،و ما
ال يطيقون ،و ما اليعلمون ،و ما اضطروا اليه ،و الحسد ،و الطیرة
و التفكرفى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة» .
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(کتاب الخصال ،للشیخ الصدوق ،و بحار ألانوار ،للعالمة املجل ي،
املجلد .)2
الذي نركز عليه في هذا الحديث هو عبارة "ما اليعلمون" .فبحسب
هذه العبارة  ،إذا لم يبلغ حكم الشرع للناس  ،تبرأ ذمتهم ويطبق مبدأ
البراءة.
الحديث الثاني :وهو ما يعرف بحديث "الحجب" وقد نقله الشيخ
الكليني في املجلد ألاول من كتابه "الكافي":
دمحم بن يحيى  ،عن أحمد بن دمحم بن عيس ى  ،عن ابن فضال  ،عن
داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى  ،عن أبي عبدهللا
عليه السالم قال :ما حجب هللا عن العباد فهو موضوع عنهم.
الحديث الثالث :وهو حديث ُروي بمضامين مختلفة  ،ومنها:
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عن النبى (صلى هللا علیه وآله)« :الناس فی سعة ما لم یعلموا».
(عوالى اللئالی ،املجلد  ،1و مستدرک الوسائل ،املجلد  ،18کتاب
الحدود ،الباب ،12الحدیث .)4
باإلضافة إلى آيات من القرآن و ألاحاديث إلاسالمية  ،قد استدل
علماؤنا بأدلة أخرى  ،كاإلجماع والعقل  ،إلثبات مبدأ البراءة باملعنى
الذي مض ى.
الصنف الثاني من الروايات
أما أحاديث الفئة الثانية  ،أي الروايات التي تثبت أصالة البراءة من
الناحية القانونية والحكومية  ،فهي كما يلي:
الرواية ألاولى
الحديث ألاول هو عن إلامام جعفر الصادق (ع)  ،وقد ورد في املجلد
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الثاني من أصول الكافي على النحو التالي:
َ
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
محمد بن یحيى عن أحمد ب ِن محم ِد ب ِن ِعیس ى عن محم ِد ب ِن ِسنان
َ َ َّ َ َ ُ
َ ْ َ َ
َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ َْ
َْ
َّ
اط عن حمران عن أ ِبی جعفر (ع) قال :الندامة
عن أ ِبی خ ِالد القم ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
على العف ِو أفضل و أیسر ِمن الندام ِة على العقوبة".
وبحسب هذا الحديث الشريف  ،فإن امامنا املعصوم عليه السالم
يدعو القضاة والحكومات إلى مراعاة مبدأ براءة الناس قبل اثبات
الاثم.
الرواية الثانية
وقد وردت رواية أخرى لإلمام علي (ع) في املجلد ألاول من كتاب
"الغارات" يطلب منه شخص القبض على املتهم "خريت بن راشد" .و
فی جوابه قال إلامام:
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انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس  ،مألنا السجون منهم  .و
ال ارانی یسعنى الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتى
یظهروا لنا الخالف.
الرواية الثالثة
وروي حديث آخر عن إلامام علي (ع) في نفس املصدر كما يلي:
انی ال آخذ علی التهمة و ال اعاقب علی الظن و الاقاتل الا من
خالفنى و ناصبنى و اظهرلی العداوة.
الرواية الرابعة
يقول إلامام الصادق (ع):
إذا اتهم املؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث امللح فی
املاء( .كتاب الكافي  ،املجلد  2وكتاب وسائل الشيعة ج .)8
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الرواية الخامسة
وفي رسالة بعث بها إلامام الحسين (ع) إلى معاوية َّ ،
عرفه على أنه من
أعظم جرائمه معاقبة الناس ألابرياء على التهمة  ،فقال:
ولیس هللا بناس ألخذک بالظنة  ،وقتلک أولیاءه على
التهم ،ونقل أولیائه من دورهم إلى دار الغربة( .موسوعة
کلمات اإلمام الحسین (ع) ،تدوین لجنة الحدیث فی معهد
باقر العلوم – علیه السالم).
إن جميع هذه ألاحاديث يبين بوضوح أن الحكومات والقضاة في
ً
إصدار ألاحكام القضائية يجب أن يكون حكمهم مبنيا على مبدأ
البراءة  ،وأن معاقبة الناس على اتهامهم قبل اثبات الاثم ال يجوز من
وجهة النظر إلاسالمية
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مبدأ البراءة في ميثاق الحكومة العلوية
هيهنا  ،نلقي نظرة سريعة على كالم إمام املتقين وأمير املؤمنين (ع)
لتوضيح وجهة نظر ذلك إلامام الهمام في مشروع الدولة إلاسالمية.
يقول إلامام علي بن أبي طالب (ع) في رسالته الشهيرة إلى مالك ألاشتر
النخعي  ،الذي كان ممثله في مصر:
َ
َ ُ
َو َال َت ْن َد َم َّن َع َلى َع ْفوَ ،و َال َت ْب َج َح َّن ب ُع ُق َ
وبةَ ،وال ت ْس ِر َع َّن ِإلى َب ِاد َرة
ِ
َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ا َ َ ُ َ
َ
وحة َوال تقول َّنِ :إ ِني ُمؤ َّم ٌر ُآم ُر فأطاع  ،فإن ذلک
وجدت ِمنها مند
إدغال في ْال َق ْلبَ ،و َم ْن َه َكة ٌللدينَ ،و َت َق ُّر ٌب م َن ْالغ َیر َوإ َذا َأ ْح َد َث َلكَ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ا َ ْ َ َ ا َ ْ ُ ْ َ
َ ُْ
َ َْ َ
هللا
ما أنت ِف ِيه ِمن سلطا ِنك أبهة أو م ِخيلة فانظر ِإلى ِعظ ِم مل ِك ِ
َ
َ
َْ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ
در َعل ْي ِه ِم ْن نف ِس َك ،ف ِإ َّن ِذل َك
ق
فوقك  ،وقدرِت ِه منك على ما ال ت ِ
َ ُ َ
ُ َ
َ
ُ ُّ ْ
َْ َ ْ َ
يء ِإل ْي َك ِب َما
اح َك َو َيكف َعن َك ِم ْن غ ْرِبك و َي ِف
يط ِامن ُِإليك ِمن ِطم ِ
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َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َّ َ َ
هللا ِفي َعظ َم ِت ِهَ ،والتش ُّبه ِب ِه ِفي
اة
عزب عنك ِمن عق ِلك! ِإياك ومسام ِ
َ
ُ
ُ ُ َْ
َ
َج َب ُرو ِت ِه ،ف ِإ َّن هللا ُي ِذ ُّل ك َّل َج َّبارَ ،و ُي ِهین ك َّل ُمختال".
النقطة املهمة في هذا الخطاب القيم هي إلاشارة إلى املبدأين
ألاساسيين للحكومة الاسالمية الحقيقية  ،على النحو التالي:
أ -سياسة "السماحة"و هي تعني :التيسير على الناس و حفظ
كرامتهم.
ب -املبدأ الهام آلاخر هو "مبدأ البراءة"  ،والذي بموجبه يجب أن
يكون أساس الحكم على الناس في حقول الحكومة و القضاء مبتنيا
على أصالة البراءة للناس  ،ما لم يثبت الاثم في اطار القانون و
العدالة.
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في جزء آخر من هذه الرسالة املجيدة  ،يأمر أمير املؤمنين (ع)
باالمتناع عن جهود املخبرين و الحاسدين ضد أشخاص آخرين
وينصح الحاكم باملحافظة على كرامة الناس و يقول:
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
َّ
َ
اس،
وليكن أبعد ر ِعي ِتك ِمنك ،وأشنأهم ِعندك ،أطلبهم ِملعا ِئ ِب الن ِ
ُُ ا
َّ
َّ
وباْ ،ال َوالي َأ َح ُّق َم ْن َس َت َر َهاَ ،ف َال َت ْكش َف َّن َع َّما َغابَ
ي
ع
اس
الن
في
فإن
ِ
ِ
ِ
َع ْن َك م ْن َهاَ ،ف َّإن َما َع َل ْي َك َت ْطه ُیر َما َظ َه َر َل َكَ ،و ُ
هللا َي ْح ُك ُم َع َلى َما َغابَ
ِ
ِ
اس َت َط ْع َت َي ْس ُتر ُ
هللا م ْن َك ما ُتح ُّب َس ْت َر ُه منْ
اس ُتر ْال َع ْو َر َة َما ْ
َع ْن َكَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ََ ُ
ُ ْ
ْ
ْ َ ْ
َ َّ َ َ ْ ْ َ َّ
اس ُعقدة ك ِل ِحقد َواقط ْع َعن َك َس َب َب ك ِل ِوتر
الن
ر ِعي ِتك .أط ِلق ع ِن
ِ
َ
اب َع ْن كل َما َال َيض ُح َل َكَ ،و َال َت ْع َج َل َّن إ َلى َت ْ
َو َت َغ َ
ص ِد ِيق َساع ،ف ِإ َّن
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ ٌ َ ْ َ َ َّ َ َّ
اص ِحین.
الن
الس ِاعي غاش ،و ِإن تشبه ِب ِ
و يقول في جزء آخر :
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اع َل ْم َأ َّن ُه َل ْ
َو ْ
س َش ْي ٌء ب َأ ْد َعى إ َلى ُح ْسن َظن َوال ب َرع َّيته م ْن ْ
َ
إح َسا ِن ِه
ي
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ُ َ
َ
ْ ْ
َ
َْ ُ َ
َْ ْ ََ ْ
و
اه ْم َعلى َما
اس ِتك َر ِاه ِه ِإي
ات َعل ْی ِه ْمَ ،وت ْر ِك
ن
ؤ
امل
ه
يف
ف
خ
ِ
ِإلی ِهم ،وت ِ ِ ِ
َ
َ َ
َ
َْ ُ
ْ
َل ْي َ
س ُله ِق َبل ُه ْم  ،فل َيك ْن ِمن َك ِفي ِذل َك أ ْم ٌر َي َجت ِم ُع ل َك ِب ِه ُح ْس ُن
َّ
ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ا َ ا
صباط ِويالَ ،و ِإ َّن
الظن برعیتک  ،فإن حسن الظ ِن يقطع عنك ن
َأ َح َّق َم ْن َح ُس َن َظ ُّن َك به َملَ ْن َح ُس َن َب َال ُؤ َك ع ْن َد ُهَ ،وإ َّن َأ َح َّق َم ْن َساءَ
ِ
ِِ
ِ
ََ
َُ
َ ُّ
َْ
ظن َك ِب ِه مل ْن َس َاء َبالؤ َك ِعند ُه.
بما أن أ حد أهم معايير الحكومة الديمقراطية هو الحصول على
شرعية النظام من وجهة نظر الناس  ،يأمر أمير املؤمنين (ع) مالك
ألاشتر بالحفاظ على أهمية الرأي العام.
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و من أهم طرق الحفاظ على الرأي العام هو تيسير الامور للشعب و
تجنب الضغط على الناس .وعليه فإن هذا القائد العظيم يحذر
الوالة من الضغط على الشعوب و يحرضهم على كسب رضا الناس.

النتيجة
• يتضح من جميع آلايات والروايات التي ذكرناها أن مبدأ البراءة في
كال املعنيين املذكورين في هذا املقال متجذر في تعاليم إلاسالم
وأقوال أئمة ديننا  ،ومراعاته للحكام في التعامل مع الشعوب،
والفقهاء في استنباط ألاحكام  ،والقضاة في القضاء والتحكيم  ،أمر
واجب.
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• من الواضح أن تعامل الحكومات مع الناس على أساس ادعاءات ال
أساس لها  ،والاكتفاء بشبهة املعارضة والاشتباه في الاتهام  ،يضيق
املجال لعامة الناس ويجبرهم على عدم الرضا و و حدوث العصيان و
و املعارضة على املدى الطويل.
لذلك  ،فإن مراعاة مبدأ البراءة في التعامل مع الناس ال يجلب
السالم للشعوب فحسب  ،بل يضمن ً
أيضا بقاء ودوام الدول و
الحكومات أيضا.
• يجب أن تكون معاملة الجمهور لبعضهم البعض مصحوبة بمزيد
من الاحترام و الصبر و املداراة.
*****

