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مفتتح

أه�م التحدّ ي�ات التي واجهتها األمة االسلامية في ه�ذا العصر،
من ّ
تح�دّ ي التوفي�ق بين األصالة واالنفت�اح ،ذلك أن التخل�ف العميق الذي
تعيشه األمة في مختلف مجاالت الحياة ،يقابله تقدّ م باهر أنجزته الحضارة
الغربي�ة ،ه�ذا التقابل أ ّدى إلى وجود تيارين في أوس�اط أبن�اء األمة ،تيار
أي تح ّفظ على ما
يتبن�ى االنفتاح بال حدود على الحضارة الغربي�ة ،دون ّ
تحمله من قيم وثقافات ،وما تمارس�ه مجتمعاتها من تقاليد وسلوكيات،
وإن كانت مخالفة لقيم األمة ،وعلى حس�اب هويتها الدينية ،وقد يذهب
البعض في هذا التيار إلى تحميل القيم الدينية مسؤولية تخلف األمة ،وأن
قيما وثقافة
التق�دم لن يتحق�ق إال بااللتحاق برك�ب الحضارة المتقدم�ة ً
وأخال ًقا.
أما التيار اآلخر فيدعو إلى االنغالق على الذات ،والقطيعة الكاملة مع
الغرب ،برفض جميع منتجاته دون تصنيف أو تمييز ،للحفاظ على الهو ّية
الديني�ة لألمة ،وحماية قيمها وتراثها من الغزو األجنبي ،الذي يس�تهدف
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تدميرها والقضاء عليها.

كثيرا ،من تداعيات وجود هذين التيارين ،حيث قاد
وق�د عانت األمة ً
التيار األول مس�يرة االنبهار باآلخ�ر ،وإضعاف ثقة األمة بذاتها وتاريخها
وتراثها وقيمها الدينية الساميةّ ،
وبث روح الهزيمة واالستسالم في أوساط
األمة ،تجاه حضارة زاحفة ،تريد الهيمنة على مصائر الشعوب ومقدراتها.

عزز التيار اآلخر واق�ع التخلف واالنحط�اط ،بالتبرير له دين ًّيا،
بينم�ا ّ
نفورا
ورفض ّ
أي تطور وتجديد ،وعدم مواكبة مستجدات الحياة ،مما و ّلد ً
من الدين ،في مساحة واسعة من أبناء األمة الطامحين لإلصالح والتغيير،
وأعطى الفرصة لتشويه صورة اإلسالم ،واتهامه بالرجعية والتخلف.
كما أن الصراع بين هذين التيارين ك ّلف األمة باهظ األثمان والخسائر،
وأضعف تماسك مجتمعاتها واستقرار أوطانها.

ماسة أمام هذا التحدّ ي الخطير ،إلى نهج وسطي
وكانت األمة بحاجة ّ
مت�وازن ،يجمع بين األصالة في االنطلاق من قيم الدين ،ومبادئه الثابتة،
وبي�ن االنفتاح عل�ى تطورات العصر ومس�تجدات الحياة ،ويس�تفيد من
تجارب المجتمعات المتقدمة ،بدراستها واالنتقاء منها.

ه�ذا النهج المطل�وب ال يقوم بعملية جمع تبرع�ي متكلفة ،على حدِّ
تعبير علم�اء األصول ،في معالجة موضوع الجم�ع بين مدلوالت األدلة
المتعارضة ،بل ينطلق هذا النهج الوس�طي من فهم موضوعي لقيم الدين
أقرت ش�رعية االجتهاد في اس�تنباط مفاهيمه وتش�ريعاته،
ومبادئه ،التي ّ

 حتتفم
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بم�ا يس�توعب تط�ورات الزم�ن والمجتمع ،ودع�ت إلى النظر في س�نن
الطبيعة والحياة ،واعتماد مرجعية العقل ،واالس�تفادة من مختلف اآلراء
والتجارب والخبرات البشرية.

وبحم�د الله تعال�ى لم ُ
تخل س�احة األمة من ه�ذا النهج اإلصالحي
المنق�ذْ ،
قياس�ا للتيارين الرئيس�ين،
وإن كان محدود المس�احة والتأثيرً ،
لكن التوقعات تشير إلى تقدّ م كبير لهذا النهج في المستقبل القريب ،وقد
بدأت إرهاصات صعود هذا النهج وتقدّ مه في واقع األمة.

الشيخ الفيّاض وعمق الفقاهة

أهم إرهاص�ات تقدم نهج اإلصالح وجود فقه�اء كبار ،ومراجع
م�ن ّ
دين بارزين ،ضمن المؤسس�ة الدينية التقليدي�ة ،يتبنون هذا النهج الرائد،
ومن هؤالء الفقهاء العظام المرجع الديني الكبير الش�يخ محمد إس�حاق
الف ّياض دام ظ ّله.
وهو فقيه عصامي ،ولد س�نة 1930م لعائلة فقيرة تمتهن الفالحة في
إحدى قرى محافظة (غزني) ،وسط أفغانستان ،جنوب العاصمة كابل.

بدأ رحلة العلم والمعرفة في منتصف العقد األول من عمره ،مستفيدً ا
م�ن الفرص�ة المتاحة في قريت�ه ،حتى منتص�ف العقد الثان�ي من عمره،
حيث غادر إلى مدينة مشهد في إيران ،وانضم إلى مدارسها الدينية ،مدة
وجي�زة ،ث�م عزم على الهجرة إلى النجف األش�رف ،حي�ث وصلها بعد
واستقر فيها ،وهو في الثامنة عشرة من عمره ،وقطع مراحل
عناء شديد،
ّ
الدراس�ة العلمي�ة الحوزوي�ة بجدٍّ وإتق�ان ،حتى أصبح من أب�رز الفقهاء
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المراجع في النجف األشرف.

ومن يتابع بحوث الش�يخ الف ّياض ،ويق�رأ كتبه العلمية ،ويتأ ّمل فتاواه
الفقهية ،يجد فيها العمق العلمي ،واألسلوب البليغ ،والطرح المستوعب
ألطراف ّ
كل مسألة.
يظهر ذلك جل ًّيا في تقاريره لبحث أستاذه السيد الخوئي (محاضرات
ف�ي أصول الفقه) في عش�ر مجل�دات ،وفي كتابه (المباح�ث األصولية)
ال�ذي يقع في أربعة عش�ر مج ّل�دً ا .وفي تعاليقه المبس�وطة عل�ى العروة
الوثقى التي طبعت في عش�رة أجزاء .ومن كتبه المهمة كتاب (األراضي)
وكتاب (أحكام البنوك).

يهمنا التأكيد عليه في هذا المجال ،أن فقه الش�يخ الف ّياض يمثل
وم�ا ّ
أنموذج�ا رائ ًعا للتوفيق بين األصالة واالنفتاح ،فالممارس�ة الفقهية لدى
ً
الشيخ الف ّياض محكومة بالضوابط المقررة ،وفي إطارها العلمي الدقيق،
وب�أدوات الصناع�ة المتداول�ة ف�ي البح�ث األصول�ي والفقه�ي ،لكنها
ممارس�ة اجتهادي�ة بامتياز ،حي�ث يبذل الش�يخ الف ّياض قص�ارى جهده
للتعامل مع األدلة ،بانفتاح كامل ،دون رهبة أو تق ّيد بفهم السابقين ،وإلى
تفحص الدليل ،يجتهد الشيخ الف ّياض في مقاربة موضوع البحث،
جانب ّ
للوص�ول إلى التش�خيص الواقع�ي للموضوعات في واقعه�ا المعاصر،
وصورته�ا الحاضرة ،ألن المس�تجدات والمتغيرات ف�ي الموضوع تؤثر
في تحديد الموقف منه ،وتطبيق العنوان عليه.

دور المرأة بين تيارين

وتأت�ي رؤي�ة الش�يخ الف ّي�اض ،لموق�ع الم�رأة ف�ي النظام السياس�ي
أنموذجا مشر ًقا لممارسته االجتهادية المتميزة ،حيث أجاب
اإلسلامي،
ً
سماحته عن خمسة وعشرين سؤالاً تفصيل ًّيا حول هذا الموضوع ،بفتاوى
عص�ري على قضية
فاج�أت مختلف األوس�اط ،بما عكس�ته م�ن انفتاح
ّ
ش�ائكة ،إذ تبالغ األوس�اط الدينية التقليدية في التح ّفظ عل�ى دور المرأة
السياسي واالجتماعي.
ب�ارزا لالش�تباك بي�ن ت ّي�اري االنغالق
وتمث�ل ه�ذه القضية مش�هدً ا ً
يص�ر التيار األول على حص�ر دور المرأة في
واالنفت�اح في األمة ،حيث
ّ
وظيف�ة الزوجي�ة واألمومة بين ج�دران منزلها ،وتح�ت الهيمنة المطلقة
حق أو دور في ش�ؤون الواليات العامة
بأي ٍّ
لزوجه�ا ،دون االعتراف لها ّ
وإدارة المجتمع ،ويتمسك هذا التيار بفهم مع ّين لبعض النصوص الدينية،
متأثرا بالعرف السائد ،والتقاليد المتوارثة.
ً
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بينما يتجاوز الت ّيار اآلخر ّ
كل القيود والحدود الدينية ،لمحاكاة التجربة
الغربية ،في المساواة التامة بين الرجل والمرأة ،مع ما تحمله تلك التجربة
الصعيد األخالقي وتماسك الكيان
من مس�اوئ ومفاس�د ،وخاصة على ّ
األسري.

وعاشت األمة في هذه القضية بين إفراط التيار المحافظ ،وتفريط تيار
االنفتاح ،وكانت أنظار الغيارى والواعين من أبناء األمة ،تتطلع إلى رؤية
ش�رعية عصرية ،تنطلق من فهم أصيل لتعالي�م الدين ،ومعرفة موضوعية
بمستجدات العصر ،وتطورات الحياة االجتماعية.

فل�م يع�د مقب�ولاً في عص�ر تتفاخ�ر في�ه المجتمعات بمش�اركة ّ
كل
مصدرا ّ
لكل
أفرادها في إدارة ش�ؤون حياتهم العامة ،ويكون فيه الش�عب
ً
أي مش�اركة
الس�لطات ،أن ُيح�رم نصف الش�عب متمثلاً ف�ي المرأة من ّ
سياسية واجتماعية.

وقد ّ
تأخرت االس�تجابة لهذا التحدّ ي من قبل فقهاء اإلسلام طويلاً ،
وال زال بعضه�م متح ّف ًظا تجاه هذه القضية ،ومتمس�كًا باآلراء التقليدية،
لك�ن ع�د ًدا م�ن الفقه�اء المعاصري�ن خاض�وا غم�ار البحث ف�ي األدلة
ٍ
ب�روح اجتهادي�ة منفتحة ،أوصلته�م إلى تقديم رؤية ش�رعية،
الش�رعية،
السياسي واالجتماعي،
تفس�ح المجال لمش�اركة المرأة في الش�أن العام ّ
لتقوم بدورها إلى جانب ش�قيقها الرجل في إدارة الحياة ،ومسار التنمية،
وحركة المعرفة والعلم.

رايت نيب ةأرملا رود
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وال ش�ك أن صدور هذه الرؤية ،بما تضمنته من فتاوى تفصيلية ،من
ّ
لخ�ط األصالة
كبيرا
قب�ل فقيه ف�ي مقام الش�يخ الف ّياض ،يش�كل
انتصارا ً
ً
دعما قو ًّيا لحقوق المرأة ،ولمش�اركتها الفاعلة في بناء
واالنفتاح ،ويمثل ً
األوطان والمجتمعات.
مجرد باح�ث أو مفكّ�ر ،أو صاح�ب فضيلة
فالش�يخ الف ّي�اض لي�س ّ
علمي�ة ،بل ه�و مرجع ديني ب�ارز في الس�احة الدينية ،وأس�تاذ ضليع في
الفقه واألصول ،يحتشد في مجلس درسه مئات الفضالء ،ويمتلك أعلى
مقوم�ات المرجعية والفقاه�ة واإلفتاء ،كما يحظى بثق�ة وتقدير مختلف
األوساط العلمية والدينية.

رؤية الشيخ الفيّاض حول دور المرأة السياسي واالجتماعي

وفيما يلي نستعرض أبرز آراء الشيخ الف ّياض ورؤيته حول دور المرأة
السياسي واالجتماعي من خالل إجاباته عن األسئلة التي قدمت إليه.

المر�أة ّ
لكل المواقع في الحكومة المدنية
يجب على المرأة المسلمة أن تستر بدنها وهندامها من األجنبي ،وأن
تحاف�ظ على كرامتها وش�رفها وع ّفتها من تدنيس ّ
كل دن�س ..فإذا كانت
المرأة المسلمة كذلك ،جاز لها التصدّ ي ّ
لكل عمل ال ينافي واجباتها في
اإلسلام ،سواء أكان ذلك العمل عملاً اجتماع ًّيا ،كرئاسة الدولة مثلاً  ،أو
غيرها من المناصب األخرى ،أم فرد ًّيا كقيادة السيارة والطائرة ونحوها.
وم�ن الواض�ح أن تص�دّ ي الم�رأة لألعم�ال المذك�ورة ،ال يتطل�ب
منها الس�فور وعدم الحفاظ على كرامتها اإلسلامية كامرأة مس�لمة ،بل
محافظته�ا عليه�ا في ح�ال تق ّلدها لمناصب كبي�رة في الدول�ة ،تزيد من
شأنها ومكانتها االجتماعية ،وصالبتها في العقيدة واإليمان.
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والخالص�ةّ :
إن الم�رأة المس�لمة إذا كان�ت قوية ف�ي إرادتها وصلبة
ف�ي عقيدته�ا وإيمانها بالله تعالى ،ومحافظة على ش�رفها وكرامتها ،فلها
أن تتص�دّ ى لكافة المناصب المش�ار إليها ،وال فرق م�ن هذه الناحية بين
الرجل والمرأة(((.

المر�أة وتولي ال�سلطة الدينية
 إنّ أكثر الفقهاء العظام ال يقولون بثبوت تولي المرأة لمنصب السلطة
الحاكم�ة ف�ي الدولة القائمة على أس�اس مبدأ الدي�ن ،إذا توفرت في
الم�رأة كافة ش�روط هذا المنص�ب ،ولكن الثب�وت ال يخلو عن قوة،
حي�ث إنه ال دليل على عدم الثبوت إلاّ دعوى اإلجماع في المس�ألة،
واإلجماع في نفس�ه ال يكون حج�ة إلاّ إذا أحرز أنه كان ثاب ًتا في زمن
يدا بيد وطبقة بعد طبقة،
المعصومين Bووصل إلينا من ذلك الزمان ً
وال طرق لنا إلى إحراز ذلك أصل(((.
 إنّ أكث�ر فقهاء الطائفة من المتقدمي�ن والمتأخرين ال يقولون بالوالية
العامة للفقيه الجامع للشرائط ومنها األعلمية ،والقائل بها بينهم قليل،
وأما من يقول بها للفقيه فإنما يقول إذا توفرت شروطها فيه كاألعلمية
والعدال�ة والكفاءة ونحوها ،وأما ثبوت هذه الوالية للمرأة المس�لمة
محل إش�كال ب�ل منع عند أكثر الفقهاء ولك�ن الثبوت عندنا غير
فهو ّ
((( الشيخ محمد إسحاق الف ّياض .المسائل المستحدثة ،الطبعة األولى 1426ﻫ( ،الكويت:
مؤسسة المرحوم محمد رفيع حسين معرفة الثقافية الخيرية) ،ص.233-232
((( خديجة المحيميد .موقع المرأة في النظام اإلسالمي ،الطبعة الرابعة 1429ﻫ ،ص.26

ا أرملا رود لوح ضاّيفلا خيشلا ةيؤر
تجالاو يسايسل ة
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بعي�د ،إذا توف�رت ش�روط الوالية فيه�ا كافة م�ن األعلمي�ة والعدالة
والكفاءة وغيرها ،فضلاً عن تقلدها مناصب أخرى(((.

تصدي المرأة
 إنّ أكث�ر الفقهاء Mقد ّادع�وا اإلجماع على المنع عن ّ
لمنص�ب القضاء واإلفتاء والوالية العامة ،في الدولة اإلسلامية ،وال
إجماع في البين(((.
 ال فرق بين الرجل والمرأة في النظام اإلسلامي العام بكافة أش�كاله
وألوان�ه من العقائدي والعملي والسياس�ي واالقتص�ادي والحقوقي
وغيرها ما عدا المناصب الثالثة المشار إليها آنفًا عند الفقهاء(((.

المر�أة في الق�ضاء المدني
مبنيا على ثب�وت الوالية
 القض�اء العرف�ي بين الن�اس الذي ال يك�ون ًّ
والزعامة الدينية للقاضي ،فال فرق فيه بين الرجل والمرأة(((.

المر�أة في البرلمان
ÜÜيجوز للمرأة أن ّ
ترش�ح نفس�ها للدخ�ول في البرلمان أو في س�ائر
المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها اإلسالمي وكرامتها
كامرأة مسلمة(((.
((( موقع المرأة في النظام اإلسالمي ،ص.32
((( المسائل المستحدثة .ص.248
((( المسائل المستحدثة .ص.251
((( المسائل المستحدثة .ص.234
((( المسائل المستحدثة .ص.235
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ÜÜيجوز تو ّلي المرأة رئاس�ة اللج�ان البرلمانية ويجوز تو ّليها رئاس�ة
البرلمان(((.
ÜÜيجوز للمرأة أن تش�ترك في انتخاب رئيس الدولة وأعضاء السلطة
الحاكمة وأعضاء الس�لطة التش�ريعية وس�ائر المجالس االنتخابية
كافة(((.

المر�أة والعمل الدبلوما�سي
السفارة عن البالد في الخارج أو أن تكون
 ال مانع أن تقوم المرأة بدور ّ
شرطية(((.

المر�أة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الكل،
 إنّ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إلهية واجبة على ّ
بلا فرق بين الرجل والم�رأة .وأما اختصاص ه�ذه الفريضة بالرجل
دون الم�رأة فهو غي�ر محتمل ،كاختصاص س�ائر الفرائ�ض اإللهية؛
أيض�ا معنية بخطاب اآلية المباركة واألحاديث الش�ريفة،
ألنّ الم�رأة ً
فإنّ اختصاص حكم في الش�ريعة المقدس�ة بطائفة دون أخرى منوط
بتحق�ق موضوعه في ه�ذه الطائف�ة دون األخرى ،كأح�كام الحيض
واالستحاضة والنفاس وما شاكلها ،حيث إنّ اختصاصها بطائفة النساء
((( موقع المرأة في النظام السياسي اإلسالمي .ص.46
((( موقع المرأة في النظام السياسي اإلسالمي .ص.50
((( موقع المرأة في النظام السياسي اإلسالمي .ص.29
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من جهة اختصاص موضوعها بها ،وإلاّ فأحكام الشريعة مشتركة بين
الجمي�ع ،فإذًا وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كوجوب
الصلاة والصيام والحج ونحوها ،وال مقتضى لالختصاص ،ومجرد
يدل على االختصاص.
أن الخطابات القرآنية موجهة للذكور ال ّ

ّ
ّأم�ا اً
فلأن األحكام الش�رعية المجعولة في الش�ريعة المقدس�ة
أول:
ال يحتم�ل اختصاصه�ا بطائفة دون أخ�رى ،تطبي ًقا لقاعدة االش�تراك في
التكليف ألهل شريعة واحدة.
وثاني�اّ :
إن الخطاب�ات القرآنية بحس�ب الن�وع موجهة إل�ى الناس أو
ً
يعم الرجل والمرأة ،هذا من ناحية.
اإلنسان ،وهو ّ

ومن ناحية أخرى ّ
إن فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات
مراتب ،منها أن يكون باللسان ،وال يعتبر فيه أن تكون لدى اآلمر والناهي
قادرا عليه ولو بالنسبة إلى عائلته فقط وجب(((.
سلطة تنفيذية ،فمن كان ً

الم�شاركة بالر�أي في ال�ش�أن العام
 إنّ المش�اورة بي�ن أف�راد األم�ة الكفوئي�ن من الرج�ال والنس�اء ،في
تم�ام أجهزة الدولة ،وتش�كيل الش�ورى ،م�ن واجب�ات الدولة؛ ألنّ
تب�ادل األف�كار والخبرات العلمي�ة والعملية ،والمش�اورة في األمور
االجتماعي�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة واألمني�ة والثقافي�ة والتعليمية
كل دولة ،س�واء أكانت ش�رعية أم ال ،وال
وغيره�ا أم�ر ض�روري في ّ
((( المسائل المستحدثة .ص.237
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ف�رق بين أن تك�ون أفراد األم�ة الكفوئين من الرجال أو النس�اء؛ ألنّ
تقل�د المناص�ب الحكومية ال ُب ّد أن يكون بحس�ب الكف�اءة واللياقة،
سواء أكان رجلاً أو امرأة ،وعليه فيجوز للمرأة ترشيح نفسها لعضوية
المجال�س البرلماني�ة ،إذا كان�ت عندها الكفاءة واللياق�ة والخبروية،
سواء أكانت في الدولة اإلسالمية أم غيرها(((.

الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في الحقوق العامة
 ال ُتس�تثنى الم�رأة م�ن مس�اواتها بالرج�ل ف�ي الحق�وق االجتماعية
والفردي�ة والفكري�ة وحرية التعبير ،وإبداء ال�رأي ،والدخول في كافة
االستثمارات واألنش�طة المالية في األس�واق والبورصات العالمية،
وحي�ازة كاف�ة الثروات الطبيعي�ة ،وإحي�اء األراضي البائ�رة وغيرها،
كل ذل�ك ف�ي الح�دود المس�موح به�ا م�ن قبل الش�رع ،فال يس�مح
باالستثمارات واألنشطة االقتصادية المحذورة المعيقة للقيم والمثل
الديني�ة واألخالقي�ة ،كاالس�تثمار بالربا ،واالتجار بالخم�ور والميتة
ولح�م الخنزي�ر والمخ�درات واالحت�كار والغش وغير ذل�ك ،هذا
م�ن جانب ،وم�ن جانب آخر :إنّ الدولة اإلسلامية الش�رعية تتكفل
وتقدم له الحرية بكل االتجاهات
جميع الحقوق لإلنس�ان المس�لمّ ،
واألنش�طة ،ولكن في الحدود المس�موح بها ش�ر ًعا ال مطلقًا ،بأنْ ال
ت�ؤدي هذه الحري�ة إلى تفويت حق�وق اآلخري�ن ،وأنْ ال تعيق القيم
((( المسائل المستحدثة .ص.242-241
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حرا
والمثل الدينية واألخالقية كالكذب والغيبة ونحوهما ،فإنه ليس ًّ
فيها ،وال فرق في ذلك بين الرجل والمرأة(((.

 إنّ شهادة المرأة في جميع القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافي�ة تع�ادل ش�هادة الرج�ل ،وال ف�رق بينهما ،وكذل�ك صوتها
كصوت الرجل ،وأما أن ش�هادة المرأة نصف شهادة الرجل فهي إنما
الخاص في الشرع(((.
تكون في موارد خاصة للنّص
ّ

قوامة الرجل في الحياة الزوجية فقط

 إنّ الم�راد م�ن الدرجة في اآلي�ة الكريمة {ولَه�ن ِمث ُْل ال ِ
َّ�ذي َعل َْي ِه َّن
َ ُ َّ
بِالْمع�ر ِ
وف َولِلر َج ِ
ال َعل َْي ِه َّن َد َر َجةٌ}[س�ورة البقرة :اآلية ]228المنزلة ،حيث
ِّ
َ ْ ُ
قوام عل�ى المرأة ،ومعنى
إن منزل�ة الرج�ل في داخل األس�رة هي أنه ّ
ذلك أن أمر المرأة بيده ،فإنه متى شاء االستمتاع بها ليس لها االمتناع،
مختص بداخل
كم�ا أن إطالق س�راحها بالطالق بيده ،وه�ذا الحكم
ّ
األس�رة ،وب�دل المنزل�ة الثابت�ة للرجل ف�ي نظ�ام األس�رة أنّ للمرأة
حقوقًا عليه كالنفقة ،بما يليق بش�أنها وكرامتها وحالها ،من المس�كن
والملبس واألطعمة واألش�ربة والمعيشة معه بسالم وأمن ،وغيرهما
وأما في خارج األس�رة فال فرق بين الرجل والمرأة ،في
من الحقوقّ ،
جميع أدوار الحياة العامة وش�ؤونها من الحياة السياسية واالقتصادية
((( المسائل المستحدثة .ص.243-242
((( المسائل المستحدثة .ص.244
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والتعليمية وغيرها(((.

 إنّ قوامة الرجل على المرأة تقتصر في الحياة األسرية ،وأما في الحياة
العامة ،فال فرق بينهما كما تقدم(((.

ال اعتبار لن�صو�ص تزدري المر�أة
 إنّ الحديث المروي عن رسول الله Aفي وصف المرأة بأنها ناقصة
يصح نس�بته إلى الرس�ول األكرم .Aهذا
عق�ل ودين غير معتبر ،فال ّ
إضافة إلى أنه غير قابل للتصديق ،ضرورة أنه خالف ما هو المحسوس
والمشاهد في الخارج؛ ألنّ المشاهد والمحسوس فيه أن عقل المرأة
يق�ل ع�ن عقل الرجل ،في كاف�ة الميادين العلمية الت�ي للمرأة فيها
ال ّ
حض�ور ووجود ،ه�ذا إضافة إلى أنه يظهر من اآلي�ات والروايات أنه
ولعل هذا الحديث على تقدير
ال ف�رق بين الرجل والمرأة في ذل�كّ .
حساسة ،وذات مشاعر
اعتباره ناظر إلى أن طبيعة المرأة بحسب النوع ّ
الح�ب ورق�ة القل�ب ،والميل إل�ى الزين�ة والجمال ،أكثر م�ن طبيعة
ّ
الرج�ل ،فله�ذا قد تغلب هذه اإلحساس�ات والمش�اعر عل�ى عقلها
كل امرأة كذلك .إذ قد توجد امرأة
وتفكيره�ا في الحياة العامة ،ال أنّ ّ
أكث�ر صالبة في إرادته�ا وقوة قلبها من الرجل ،ولهذا تس�مى بالمرأة
الحديدية(((.
((( المسائل المستحدثة .ص.245
((( المسائل المستحدثة .ص.245
((( المسائل المستحدثة .ص.246

ا أرملا رود لوح ضاّيفلا خيشلا ةيؤر
تجالاو يسايسل ة

25

 إنّ الحدي�ث الذي ينس�ب للرس�ول( :Aل�ن يفلح قوم ولّ�وا أمرهم
ام�رأة) غير معتبر ،بل غير قابل للتصديق؛ ألنّ معناه أن المرأة بما هي
امرأة ال تتمكن من إدارة البالد وشؤونها كافة ،وأنّ واليتها عليها تؤدي
إلى سقوطها بتمام اتجاهاتها الحيوية ،وهذا ليس إلاّ من جهة نقصان
تقدم أن هذا خلاف الوجدان في كافة
عقله�ا وقص�ور تفكيرها ،وقد ّ
المعاهد العلمية والساحات االجتماعية التي للمرأة فيها حضور(((.
لوه َّن ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب}
َاس َأ ُ
{وإِذَا َس َأ ْل ُت ُم ُ
 إنّ هذه اآليات َ
وه َّن َم َتاع ًا ف ْ
{وق َْرنَ فِي ُب ُيوتِ ُك َّن}[سورة األحزاب :اآلية ،]33مختصة
[س�ورة األحزاب :اآليةَ ،]53
بنساء النبي األكرم.((( A

عمل الزوجة خارج المنزل
أي وقت
 إنّ ّ
حق الزوج على الزوجة االس�تمتاع بها متى ش�اء ،وفي ّ
يح�ق للزوج�ة االمتن�اع ،والخ�روج م�ن البي�ت المنافي
أراد ،وال
ّ
الحق للزوج عل�ى الزوجة إنما
له�ذا
الح�ق ،وليعلم أن ثبوت ه�ذا ّ
ّ
ه�و بالمقدار المتعارف االعتي�ادي ،وهذا المقدار ال ينافي توظيف
س�ت س�اعات أو ٍ
ثمان ،باعتبار
المرأة وخروجها من البيت بمقدار ّ
وأما
أنّ الرجل نو ًعا يخرج من البيت بهذا المقدار في نفس الوقتّ .
إذا كانت المطالبة م�ن باب العناد والمنع من التوظيف ،فهل تجب
((( المسائل المستحدثة .ص.246
((( المسائل المستحدثة .ص.253
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على المرأة اإلطاعة؟

في�ه وجهان ،وال يبعد عدم الوجوب ،هذا نظير ما إذا طلب من المرأة
االس�تمتاع طول ( )24س�اعة ،فإن إطاعت�ه غير واجبة في ه�ذا الفرض؛
النصراف األدلة عن مثل هذه الفروض.
نع�م ل�و كانت الوظيف�ة واجبة على الم�رأة في الدولة اإلسلامية من
يحق لزوجها أن يمنعها من الوظيفة،
ولي األمر ،لمصلحة عامة ،فال ّ
وقبل ّ
وإن كانت منافية لح ّقه ،وإلاّ فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح
أن تزاحم الواجب.

نع�م لو كانت المرأة موظفة في الدولة ،كأن تكون معلمة أو متصدّ ية
لمنص�ب من المناصب فيه�ا ،وأقدم الرجل على ال�زواج بها على الرغم
من أنها موظفة ،وقبلت المرأة شريطة أن تبقى في الوظيفة ،وجرى العقد
ٍ
حينئ�ذ أن يمنعها من الوظيفة،
يحق للزوج
بينهم�ا على هذا الش�رط ،فال ّ
أو ّ
أن الم�رأة اش�ترطت عل�ى الرج�ل ضم�ن عق�د ال�زواج التوظيف في
الحكومة ،فإذا رضي الرجل بالعقد كذلك ،وجرى العقد بينهما على هذا
حق الزوجة
الش�رط ،فليس له أن يمنعها من ذلك ،وأم�ا المضاجعة فهي ّ
على الزوج ال العكس(((.

 إنّ للمرأة أن تشترط على الرجل في ضمن عقد النكاح شروطًا تتعلق
بالواجب�ات الزوجية كـ المضاجعة والخ�روج من المنزل ،فإذا رضي
((( المسائل المستحدثة .ص.254-253
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الرجل بها وجرى العقد بينهما على هذه الش�روط وجب عليه الوفاء
بها(((.

تحديد المهور وغياب الزوج
يج�وز تحدي�د المه�ور إذا رأى الحاكم الش�رعي في�ه مصلحة عامة،
باعتب�ار أنها غير محددة في الش�ريعة المقدس�ة ،وكذلك له تحديد غياب
الزوج إلى مدة معينة إذا رأى فيه مصلحة كذلك.

وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صالحية الحاكم اإلسالمي،
مهم�ا كان�ت مرتبته ومقام�ه ،حتى النب�ي األكرم Aفليس ل�ه ذلك؛ ألنه
ِ
وحى}
{و َما َينْط ُق َع ِن ا ْل َه َوى* إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
بمقتضى اآلية الكريمة َ
الحق(((.
ليس له هذا ّ

((( المسائل المستحدثة .ص.254
((( المسائل المستحدثة .ص.254

االنتماء لإلسالم والتعايش المذهبي

يتق�وم بإعلان اإليم�ان بالتوحيد
ي�رى الش�يخ الف ّياض أن اإلسلام ّ
والرس�الة ،فمن أظهر الشهادتين حكم بإسالمه ،وإن لم يعلم موافقة قلبه
لنص الكتاب العزيز والس�نة
للس�انه ،بل حتى مع العل�م بالمخالفة ً
أيضا ّ
الشريفة والسيرة(((.

وف�ي ذلك إش�ارة إلى قبول رس�ول الله Aإلسلام المنافقين الذين
نص الوحي على كذبهم في إظهارهم لإلسالم ،كما في قوله تعالى{ :إِ َذا
ّ
�هدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
َج�ا َء َك ا ْل ُمنَافِ ُق َ
�ول ال َّل ِه َوال َّل ُه َي ْع َل ُم إِن ََّك َل َر ُس�و ُل ُه
�ون َقا ُلوا ن َْش َ
وال َّله ي ْشهدُ إِ َّن ا ْلمنَافِ ِقين َلك ِ
َاذ ُب َ
ون}[سورة المنافقون ،اآلية.]1:
َ
َ َُ َ
ُ

ويرى الش�يخ الف ّياض أنه حتى إنكار المعاد ليس س�ب ًبا مستقلاًّ للكفر،
كالتوحيد والرسالة ،كما أن اإليمان بالمعاد ليس قيدً ا مستقلاً في اإلسالم،
إلاّ إذا عاد إنكار المعاد إلنكار الرس�الة ،بلحاظ أن إنكار الرس�الة يس�تلزم

((( الش�يخ محم�د إس�حاق الفي�اض .تعالي�ق مبس�وطة عل�ى الع�روة الوثق�ى ،ج( ،1إيران:
انتشارات محالتي) ،ص.183
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إنكاره ،والتصديق بها تصديق بالمعاد ،فإن اإليمان به من أظهر ما اشتملت
عليه الرسالة السماوية(((.
الفي�اض موضوعية لما اصطلح علي�ه بعض الفقهاء
 وال يرى الش�يخ ّ
ٍ
ش�يء من ضروري�ات الدين موجب للكفر؛ ألنه ال دليل
من أنّ إنكار
على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر ،وعدم إنكاره معتبر في
اإلسالم ،بل إنّ إنكاره مع االلتفات إلى أنه إنكار للرسالة كفر ،ولكنه
كل حكم شرعي مع االلتفات إلى أنه
ال
يختص بالضروري ،بل إنكار ّ
ّ
ضروريا باعتبار أنه تكذيب
مما جاء به الرس�ول Aكفر ،وإن لم يكن
ًّ
للرسالة(((.

لتوجهات التكفير
وبه�ذا التأصيل الديني يضع الش�يخ الف ّياض ح�دًّ ا ّ
مب�ررا النتهاك حرمات
الت�ي تجعل م�ن االختالف المذهب�ي أو الفكري
ً
المس�لمين المخالفين ،ويرس�ي هذا التأصي�ل أرضية التس�امح والقبول
بالتعددية في إطار االنتماء لإلسالم.
وانطال ًق�ا من ه�ذا التأصيل فإن من اعترف بالوحدانية والرس�الة فهو
مسلم محقون الدم والعرض والمال(((.
مب�ر ًرا للقول
 لذل�ك ال ي�رى الش�يخ ّ
الفياض خالفً�ا لمعظ�م الفقهاء ّ
((( المصدر نفسه .ص.90
((( المصدر نفسه .ص.90
((( االس�تفتاءات الش�رعية .موق�ع مكت�ب س�ماحة آي�ة الله العظمى الش�يخ محمد إس�حاق
الفياض ،ص ،572سؤال.1608
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أي طائفة من المس�لمين حتى النواص�ب ،وهم من ينصبون
بنجاس�ة ّ
العداء ألئمة أهل البيت ويس�بونهم ،فإنه ال يرى نجاستهم وال نجاسة
الخوارج ،لعدم وجود دليل يثبت نجاستهم(((.

نش�ير هن�ا إل�ى أن مصطل�ح النواصب ال ُيقصد ب�ه أهل الس�نة ،وإنما
خص�وص من يظهر الع�داء والبغض ألهل البيت ،Bوالمس�لمون س�نة
بحب أهل البيت Bحيث أمر بمو ّدتهم في كتابه،
وشيعة يتقربون إلى الله ّ
وأوصى النبي Aأمته بح ّبهم وتو ّليهم.
التس�رع في إصدار حكم االرتداد عن الدين
الفياض
 ويرفض الش�يخ ّ
ّ
واإلخراج منه ،حيث أجاب عن سؤال ا ّتهام بعض الك ّتاب باالنتقاص
من الدين والحكم عليهم بالكفر ،أجاب سماحته( :المعيار في الكفر
الضروري مع
واالرت�داد إنما ه�و بإنكار التوحيد والرس�الة ،فإن�كار ّ
االلتفات إلى أن إنكاره يس�تلزم تكذيب الرسالة كفر ،هذا هو المعيار
في الكفر واالرتداد ،وال يثبت بغير ذلك)(((.
 وخ�روج المس�لم م�ن مذهبه إلى مذه�ب آخر ،ال يخرج�ه عن دائرة
الفياض عن س�ؤال
اإلسلام ،وال يصبح ًّ
مرتدا ،هكذا أجاب الش�يخ ّ
ح�ول من تخلّ�ى عن مذهب أهل البيت Bوانتحل المذهب الس�ني
(المرتد هو من خ�رج عن دين
مرتدا؟ فأج�اب س�ماحته:
ّ
ه�ل يعتب�ر ًّ
((( تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى .ص.91
((( الش�يخ محمد إس�حاق الفياض .مائة س�ؤال وس�ؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات.
ص.46
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اإلسالمّ ،إما بإنكاره األلوهية والتوحيد أو رسالة النبي األكرم)(((.

أي حكومة من الحكومات لممارسة
توجه ّ
الفياض من ّ
 ويحذّ ر الشيخ ّ
الضغوط على أتباع المذاهب األخرى من الس�نة والش�يعة وغيرهم:
ألي دولة تحميل مذهب على أهل مذهب آخر ،فإنه قد يثير
(ال ّ
يحق ّ
حرا في
البلبلة والفتنة والنفاق في البلد ،بينما إذا كان أهل ّ
كل مذهب ًّ
مذهبه وإقامة شعائره فهو يوجب االستقرار فيه واستتباب األمن)(((.
يخل بشرط التكافؤ في
الفياض أنّ اختالف المذهب ال ّ
 ويرى الشيخ ّ
التزاوج بين المس�لمين (ال مانع من التزوج بالمس�لمة؛ ألن المس�لم
يضر االختالف في المذهب)(((.
كفوء المسلمة وال ّ
الفي�اض بع�دم االنج�رار إل�ى أس�لوب المهاترات
 ويوص�ي الش�يخ ّ
الطائفي�ة ،واس�تخدام لغ�ة الب�ذاءة والس�ب والش�تم ف�ي الخالفات
المذهبية ،والتزام المنطق العلمي ،ففي إجابته عن سؤال حول انتشار
الكتب المسيئة للشيعة ومذهبهم ،قال حفظه الله( :الوظيفة أمام هذه
الظاهرة هي الدفاع عن المذهب بصورة سلمية ومنطقية بدون الشجب
سلبا ومنشأ للفتنة)(((.
واالستنكار ،فإنه يثير عواطف اآلخرين ً
زور أحداث التاريخ قال س�ماحته( :الوظيفة
 وح�ول الكتابات الت�ي ُت ّ

((( االستفتاءات الشرعية .ص ،579سؤال .1625
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.36
((( http://alfayadh.org/ar/#post?type=post&id=4691
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.51
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الشرعية تجاه ما كتب هؤالء من تغيير للحقائق ،هي بيان ما هو الواقع
والحقيقة ،بالكتابة واإلعالم ،بشكل موضوعي ،وبالحكمة والموعظة
الحسنة ،واإلشارة إلى ما وقع فيه من االشتباه والتغيير وقلب الحقائق
في الكتاب ،بدون الطعن والش�تم ،وه�ذه الطريقة أوقع في النفوس،
سلبيا)(((.
تأثيرا
إيجابيا ،بينما المواجهة مع هؤالء قد تؤثر ًّ
ًّ
وتؤثر فيها ً

الفياض باس�تحباب الصالة في جماعة أهل الس�نة في
 ويفتي الش�يخ ّ
الحرمي�ن الش�ريفين( :إنّ صلاة الجماعة م�ع أهل الس�نة في الحرم
وغيره مس�تحبة وليس�ت بواجبة ،وعلى المصلّ�ي إذا صلّى معهم أن
يقرأ الحمد والسورة لنفسه وال يكتفي بقراءة اإلمام)(((.
الفياض س�ائلة ش�يعية عن التعامل مع جارتها السنية
 وينصح الش�يخ ّ
بقول�ه( :عليك أن تتعاملي معها معاملة حس�نة وطيب�ة ،وتزوريها في
بيته�ا ودارها ،وتس�ألي ع�ن أحوالها ،وال ف�رق من ه�ذه الناحية بين
س�نيا؛ ألنّ القاس�م المشترك اإلسالم ،وهو
أن يكون جارك
ش�يعيا أو ًّ
ًّ
األهم ،وهو الحاقن للدم والعرض والمال)(((.
ّ

هكذا تبدو رؤية الشيخ الف ّياض ،ونظرته لجامعية اإلسالم ّ
لكل أبنائه،
عل�ى اختالف مذاهبهم ،وضرورة حفظ التعايش واالحترام المتبادل بين
المسلمين ،انطال ًقا من فهمه وقراءته العلمية االجتهادية لنصوص الكتاب
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.31
((( http://alfayadh.org/ar/#post?type=post&id=5602
((( االستفتاءات الشرعية .ص ،568سؤال .1598
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والسنة .وما أحوج ساحة األمة لهذه الرؤية األصيلة المنفتحة المتسامحة،
ف�ي مقاب�ل التحدّ يات الخطيرة التي تعيش�ها األم�ة ،والتي تُه�دّ د بتمزيق
أوصالها ،واحتراب مجتمعاتها ،وتجزئة أوطانها.

حفظ النظام ورعاية القوانين

أهمي�ة حف�ظ النظ�ام العام
يؤكّ�د المرج�ع الدين�ي الش�يخ الف ّي�اض ّ
للمجتمع ،ورعاية القوانين والمقررات التي تضعها الدولة ،حماية للمال
يتضرر الوطن والش�عب من الفس�اد
الع�ام ،ومصال�ح المواطنين ،حيث
ّ
والتالعب بثرواته ،ومن تس ّيب الموظفين وتساهلهم في القيام بواجباتهم
الوظيفية.
وقد أجاب س�ماحته عن عشرات االس�تفتاءات حول هذا الموضوع
ومقرراتها ،وحرمة المخالفة بالفساد والتس ّيب
مؤ ّكدً ا التزام أنظمة الدولة ّ
والتالعب.
وفيما يلي بعض النماذج:

Q Qسؤال :إني موظف في الدولة وأعمل في أحد مخازن وزارة الصحة
أن
علما ّ
وفي بع�ض األحيان يوصيني األصدقاء عن بع�ض األدوية ً
األدوي�ة ال تؤثر على المركز الصحي المأخوذة منه وأنها تذهب إلى
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فعل؟
من يحتاجها اً
 الجواب :إذا كان عملك هذا مخالفًا للقانون والتعليمات الصادرة من
قبل الدولة ،فال يجوز(((.

Q Qس�ؤال :أرجو بيان رأي المراجع العظام بش�رعية بيع الوقود البنزين
والنف�ط وغيره بأخذه من المحطات باس�م الدين أو باس�م الس�لطة
وبيع�ه ف�ي األس�واق بالس�عر التج�اري أو اس�تخدامه لمتطلب�ات
شخصية؟
كل عمل مخالف للنظام العام(((.
نجوز ّ
 الجواب :ال ّ

Q Qس�ؤال :يوج�د موظف�ون ف�ي وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية
يأخذون مبل ًغا من المال مقابل إصدار هوية ألشخاص غير مستحقّين
ج�دا مما يح�رم الفقراء والمس�تحقين من
وحالته�م المادي�ة جيدة ًّ
حقوقهم ،فما حكم ذلك؟
تضر بالبلد وش�عبه؛ ألنه
 الج�واب :ال يج�وز مثل هذه األعم�ال التي ّ
يدخل في الفساد اإلداري والمالي المستشري في البلد ،من المراتب
العالية إلى الدانية ،وهو إرهاب ٍ
ثان ضد المستضعفين(((.

المنحل ـ في
راتبا من الدولة ألنني كنت في الجيش
ّ
Q Qس�ؤال :أس�تلم ً
((( االستفتاءات الشرعية .ص .342-341سؤال .975
((( االستفتاءات الشرعية .ص .343سؤال .978
((( االستفتاءات الشرعية .ص .344سؤال .982

يناوقلا ةياعرو ماظنلا ظفح

37

العراق ـ ،واآلن أعمل في عقد مع وزارة التربية (حماية المنشآت)،
ما هو الحكم الشرعي بالنسبة ألخذ الراتبين معً ا.
 الجواب :إذا كان على خالف نظام الدولة فال يجوز ذلك(((.

أسجل
Q Qس�ؤال :أنا طبيب وقد أحتاج بعض األدوية لي ولعائلتي وأنا ّ
ه�ذه األدوية عل�ى باصات المرض�ى الذين صرف له�م العالج من
بحق
الصيدلية وذل�ك بإضافة العالج الذي أحتاجه ب�دون اإلضرار ّ
المريض ،فهل هذا جائز لي؟
تص�رف يخالف األنظم�ة والقوانين المعم�ول بها في
كل
 الج�وابّ :
ّ
جوزه(((.
البلد ال ُن ّ

((( االستفتاءات الشرعية .ص .344سؤال .983
((( االستفتاءات الشرعية .ص .345سؤال .986

من آرائه في الثقافة والمجتمع

ّ
ولع�ل من المفيد أن نس�تطرد في عرض بعض آراء س�ماحة المرجع
الديني الشيخ الف ّياض حول بعض القضايا الفكرية واالجتماعية ،كشواهد
على ممارسته لالجتهاد الفقهي األصيل المنفتح على حاجات المجتمع
وتطور الحياة:

الإ�سالم بريء من الإرهاب والإرهابيين
الحق بالوس�ائل
 وظيف�ة ّ
كل مس�لم من منظ�ور الش�رع ،أن يدافع عن ّ
الحق،
المتاح�ة الممكنة له ،ال أكثر ،ويبتع�د عن تبرير الباطل بصورة ّ
وبي�ان أن الدي�ن اإلسلامي هو دين الس�لم والسلام والع�دل ،وأن
واهتم بحفظ النفس
اإلسلام شجب اإلرهاب بكافة أشكاله وألوانه،
ّ
اس َج ِميعاً} وش�جب
�ن َأ ْح َي َ
اها َف َك َأ َّن َم�ا َأ ْح َيا النَّ َ
{و َم ْ
بقول�ه تعال�ىَ :
{م ْن َق َت َل َنفْس ًا بِ َغ ْي ِر
واستنكر بشدة قتل النفس بغير مبرر بقوله تعالىَ :
ْس َأو فَس ٍ
اد فِي الأْ َ ْر ِ
اس َج ِميعاً}.
ض َف َك َأ َّن َما َق َت َل النَّ َ
َنف ٍ ْ َ
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أي نظام في العالم أق�وى من ذلك ،في االهتمام
نص في ّ
وه�ل هناك ّ
بحفظ حقوق اإلنسان والتأكيد عليها؟

ولك� ْن من المؤس�ف ج�دًّ ا أنه توج�د في اآلون�ة األخي�رة طائفة بين
المس�لمين تقوم باألعمال اإلرهابية الالإنسانية ،كقتل األبرياء من النساء
والرج�ال واألطف�ال والش�يوخ ،بش�كل فجي�ع ال إنس�اني باس�م الدين،
واإلسالم بريء منهم.

رص صفوفهم،
ومن هنا على قادة المسلمين من الدينيين والسياسيين ّ
وتوحيد كلمتهم ،في إزالة هذه الغدة السرطانية عن جسم األمة اإلسالمية
بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة ،كاإلعالم بشتى أشكاله ،وإعمال القوة
وغيرهم�ا ،ووج�ود هذه الظاه�رة الخبيثة في جس�م األمة يتي�ح الفرصة
لدخ�ول األعداء في البالد اإلسلامية ،ت�ارة بذريعة ّ
أن الدين اإلسلامي
روج لإلرهاب والتطرف ،وأخرى بذريعة أن المسلمين غير قادرين على
ُي ّ
دفع اإلرهاب واإلرهابيين عن بالدهم(((.

عوامل الهيمنة الأجنبية
 عل�ى المف ّكري�ن والمثقفين والسياس�يين من األم�ة أن يفكروا وبجد
م�ا هو العامل األس�اس لس�يطرة هؤالء (المس�تكبرين) عل�ى العالم
ومقدرات األمة اإلسالمية:
ّ
والجوابّ :
إن العامل األساس لها يتضح في عدة نقاط:

((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.27-26

تجملاو ةفاقثلا يف هئارآ نم
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األولى:ضعف الدول اإلسالمية في االقتصاد رغم الثروات الطبيعية
الموجودة في أراضيها.
الثانية:تخ ّل�ف المس�لمين في العل�وم المعاص�رة والتقني�ات العالية
والتكنولوجي�ا المتقدم�ة ،وهذا التخلف من العامل األس�اس
لضعفهم في االقتصاد ،وعدم االس�تفادة من الثروات الطبيعية
ف�ي البالد كما ينبغي؛ ّ
ألن االس�تفادة منها كذل�ك بحاجة إلى
التقنيات العالية والخبرة.
الثالثة:الفرقة والخالف بين القادة السياسيين للدول اإلسالمية ،وعدم
موحدً ا
وح�دة الصف والكلم�ة بينهم ،وعدم اتّخاذه�م موق ًفا ّ
تجاه الشرق والغرب ،واهتمامهم بحفظ مصالحهم الشخصية
وكرس�ي الرئاس�ة أكثر م�ن اهتمامهم بحف�ظ المصالح العامة
موح�د في االتجاهات
للش�عب ،ومن هن�ا لو كان لهم موقف ّ
العامة لبلدانهم السياسية واالقتصادية والتعليمية وغيرها ،كان
الشرق والغرب جمي ًعا يحسب لهم إزاء ذلك ألف حساب.

وه�ذه العوامل تتيح الفرصة لألعداء ،وتفتح الطريق أمامهم للدخول
في البالد اإلسلامية ،والسيطرة على مقدّ رات األمة في كافة االتجاهات
االقتصادية والسياس�ية والثقافية والتعليمية والعس�كرية واألمنية وهكذا،
والغرض من وراء ّ
كل ذلك هو إبقاء البالد اإلسالمية متخلفة ،حتى يكون
ه�ذا التخ ّلف ذريعة لبقائهم فيها والس�يطرة على مقدراتها ،ومن الطبيعي
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ّ
أن البل�د إذا كان متخ ّل ًف�ا سياس� ًّيا واقتصاد ًّيا وعلم ًّيا ف�ي العصر الحاضر
ٍ
ّ
حينئذ ْ
أن يدور في فلك الغرب والش�رق إلشباع
فهو غير
مس�تقل ،وال ُبدَّ
مؤسف جدًّ ا جدًّ ا .
حاجياته ،وهذا
ٌ

ومن هنا على القادة السياس�يين في البلدان اإلسالمية ،وأهل ّ
الحل
والعقد ،التفكير الجا ّد في القضايا المصيرية لشعوبهم في العصر الحاضر،
وه�و عص�ر العلم والفضاء ،وإل�ى متى تبقى البلدان اإلسلامية متخ ّلفة،
ولهذا عليهم بحكم وجدانهم ومسؤوليتهم أمام الله وأمام شعوبهم:
اً
رص صفوفه�م وتوحي�د كلمته�م ف�ي كا ّفة االتجاه�ات تجاه
أولُّ :
الشرق والغرب.
وثانيا:االهتمام الج�ا ّد والحثيث في حفظ مصالح األمة العامة ،ونبذ
ً
ّ
كل فرقة وخالف بينهم في هذا المجال.
ثالثًا:القي�ام بجل�ب التقني�ات العالي�ة في مختل�ف االتجاه�ات إلى
بلدانهم ،وبكافة الوس�ائل الممكنة والمتاحة ،واالس�تفادة منها
في تطورها ووصولها إلى مستوى العالم المعاصر(((.

على المفكرين منازلة الجور
جادة بتشويق المفكرين
 إنّ على كافة الحكومات اإلسالمية أن تكون ّ
والمبدعين ،وتوفير كافة الوسائل المادية والمعنوية لهم للقيام بعملية
اإلب�داع والتفكير ف�ي مختلف المجاالت العلمي�ة ،فإنها بذلك تقدم
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.39
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أيضا ،كما أنّ على المفكرين والمبدعين
خدمة جليلة لألمة ،بل لنفسها ً
من األمة ،عدم التنازل أمام الحكومات الجائرة عن مبادئهم األساسية،
راس�خا قويًّ�ا ،وعليهم
وأن يكون�وا متمس�كين ومؤمني�ن به�ا إيما ًن�ا
ً
االهتمام البالغ ،والسعي الحثيث ،وبكافة الوسائل المتاحة ،باإلبداع
والتفكير في مختلف االتجاهات العلمية والتقنية خدمة لألمة ،كما أنّ
لهم المنازلة مع هذه الحكومات ،ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة،
كل ٍ
فكر وإبداع
طيب وبكالم مقبول ،وأنه ليس ّ
وبيان أخطائها بلسان ّ
إرهابا وتطرفً�ا ،وإن كان يخدم
الضيق�ة
ً
ال يك�ون موافقً�ا لمصالحهم ّ
األمة والمجتمع(((.

درا�سة الفل�سفة
حد نفسها ،نعم لو كان
 ال بأس بدراس�ة الفلسفة أو المناقش�ة فيها في ِّ
الش�خص غير مؤهل لدراستها بأن كانت تؤدي إلى انحرافه وإضالله
لم يجز له دراستها(((.

هل نحن في زمن الظهورP؟
 الواج�ب عل�ى المؤمني�ن ّأيدهم الل�ه تعالى االعتق�اد بإمام�ة اإلمام
الحجة بن الحسن العسكري Eواالعتقاد بوجوده ،وانتظار ظهوره،
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.48
((( االستفتاءات الشرعية ،ص .566سؤال .1593
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ٍ
ألحد منّا بذلك(((.
وأما زمن الظهور فال علم

علم الوطن في االحتفاالت الدينية
Q Qفي اإلجابة عن س�ؤال :نق�وم في مواليد أه�ل البيت Bباحتفاالت
في الش�ارع ونضع الزين�ة وكذلك نقوم بوضع عل�م وطننا المملكة
العربية الس�عودية ،أح�د اإلخوة أفادنا أنه ال يج�وز وضع علم بلدنا
ضمن االحتفال ،ما صحة هذا الكالم؟
 أج�اب الش�يخ الفي�اض دام ظل�ه :ال مان�ع م�ن وض�ع العل�م ضمن
االحتفال(((.

�أف�ضل مرا�سيم عا�شوراء
Q Qفي اإلجابة عن سؤال :ما هي أقدم وأفضل مراسيم العزاء في ذكرى
يؤديها المؤمن؟
عاشوراء التي يمكن ْ
أن ّ
 أج�اب س�ماحته :األفضل إقام�ة المجال�س التثقيفية لبي�ان األحكام
الش�رعية االبتالئي�ة مع ذك�ر المصائب ال�واردة على أه�ل البيتB
ال�زوار والفق�راء
خصوص�ا اإلم�ام الحس�ين ،Eوك�ذا مس�اعدة
ّ
ً
(((
وإطعامهم .
((( االستفتاءات الشرعية .ص  .590-589سؤال .1642
((( االستفتاءات الشرعية .ص .594سؤال .1650
((( االستفتاءات الشرعية .ص .599سؤال .1658

تجملاو ةفاقثلا يف هئارآ نم

45

ال يجوز وال قيمة النتزاع االعترافات بالتعذيب
نفسيا في الشريعة اإلسالمية
 ال يجوز تعذيب المس�لمين
جس�ديا وال ًّ
ًّ
المقدس�ة ،النتزاع االعتراف منهم بالجرائ�م ،وإنْ كانت من الجرائم
الخط�رة ،وال قيم�ة لالعت�راف به�ا تح�ت التعذيب ،ويمك�ن إثبات
الجريمة من وجهة النظر اإلسالمية بأحد الطرق التالية:

األول:العل�م الوجدان�ي بوق�وع الجريم�ة من ش�خص كم�ا إذا رأى
جماعة أنه ارتكب الجريمة الفالنية.

الثاني:الشياع المفيد للعلم بأن الجريمة وقعت من الشخص الفالني.

الثالث:اعت�راف المجرم بجريمته عن ش�عور وعق�ل واختيار ،بدون
إك�راه وإجبار؛ ألن االعتراف س� ّيد األدلة عن�د العقالء ،وفي
الشرائع السماوية.

الرابع:الب ّين�ة ،وه�ي ش�هادة ش�خصين عادلي�ن بوق�وع الجريمة من
الشخص الفالني.

والحاكم الشرعي في المحاكم اإلسالمية ،يعتمد إثبات الجريمة على
يحق للسلطات في الدولة اإلسالمية أن تقوم
أحد هذه الطرق فحسب ،وال ّ
بانتزاع االعتراف من المتهمين باإلكراه واإلجبار ،وتحت الضغوط النفسية
شرعي في اإلسالم(((.
أي مخرج
أو الجسدية ،وليس لهذا األسلوب ّ
ّ
((( االستفتاءات الشرعية .ص .350-349سؤال .995
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حين تعرفت على س�ماحة الش�يخ الف ّياض ،أدهش�ني عظيم تواضعه
وس�مو أخالق�ه ،حيث تعلو مح ّياه البشاش�ة ،وتتخلل حديثه االبتس�امة،
ّ
ويتعامل مع زائريه وتالمذته بعفوية وبساطة ،تجعلك منطل ًقا في الحديث
مع�ه واالنفتاح علي�ه دون ته ّيب أو قلق ،فهو ال ُيش�عر جليس�ه مهما كان
مس�تواه بالتعال�ي ،وال يقابل أح�دً ا بغضب أو انفعال ،مهم�ا كانت درجة
س�خونة موضوع النقاشُ ،يع ّبر عن رأيه به�دوء واحترام ،و ُيصغي للرأي
صحيح�ا ،ويناقش�ه ْ
إن رأى في�ه خلًل�اً بموضوعية
اآلخ�ر ،فيقبل�ه إن رآه
ً
وحكمة.
وبهذا الخلق الكريم أتاح الفرصة لمختلف األطراف أن تتواصل معه،
ول�م يجعل اختالفه أو تح ّفظه على ٍ
أحد س�ب ًبا للقطيع�ة والعداء ،بل يرى
في التواصل والعالقة مع اآلخرين س�بيلاً لتصحيح آرائهم ومواقفهم ،أو
التقليل من أخطائهم.
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وال ش�ك ّ
أن هذا النهج األخالقي في التعامل مع الناس ،وخاصة من
قبل القيادات الدينية ،هو ما ينس�جم مع تعاليم الدين األخالقية ،ويتوافق
مع ما تنقله الس�يرة العطرة من أخالق رس�ول الل�ه Aواألئمة الهداة من
آله.B

أم�ا التعال�ي والتك ّل�ف والحد ّي�ة واالنفع�ال ،ومقاطع�ة المخالفي�ن
الصراعات
كثيرا م�ن ّ
ف�ي الرأي حتى ف�ي األمور الجانبية ،فهو ما س�بب ً
الساحة الدينية ،وفي أوساط المؤمنين.
والتشنجات في ّ
عصرا اتّس�عت في�ه رقع�ة التعليم والمعرفة ،ووس�ائل
ونح�ن نعيش
ً
االتصال واال ّطلاع ،وازدادت فيه ثقة األفراد بأنفس�هم ،وتعدّ دت اآلراء
والسياس�ية ،مما يس�تدعي أن يتس�ع صدر القيادات
ّ
والتوجهات الفكرية ّ
والتوجهات.
الدينية الستيعاب هذه التطورات
ّ

والصرامة تجاه كل من
فإذا ما اتخذت القيادات الدينية أسلوب الحدّ ة ّ
له وجهة نظر مختلفةّ ،
ويحولها
سيفجر ساحة المجتمع الديني،
فإن ذلك
ّ
ّ
إل�ى مي�دان صراعات وخالف�ات ،كما ح�دث ذلك بالفعل ف�ي عدد من
الموارد والمواقف.
بينم�ا ُيس�هم نه�ج االس�تيعاب والحكم�ة في ن�زع فتي�ل الصراعات
والخالف�ات ،وضبط حالة االختالف ،والحفاظ على تماس�ك المجتمع
ووحدته وتآلفه.
أنموذجا رائ ًعا لاللتزام هذا النهج،
وقد م ّثلت مرجعية الس ّيد السيستاني
ً
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فقدّ مت خدمة كبيرة لس�احة الموالين ألهل البيت ،Bولألمة اإلسالمية
خاص للشعب العراقي الذي دفعت عنه مرجعية السيد
جمعاء ،وبش�كل ّ
كثيرا من ّ
الش�رور والمخاطر ،في مرحلة
السيس�تاني بهذا النه�ج الحكيم ً
حساسة دقيقة ،بعد سقوط النظام الصدامي وهيمنة االحتالل األمريكي.
ّ
وكان س�ماحة الش�يخ الف ّياض من أبرز المراج�ع الدّ اعمين لمواقف
السيد السيستاني والمتبنّين لنهجه.

وحي�ن برزت مرجعية الش�هيد الس�يد محم�د محمد ص�ادق الصدر
(رضوان الله عليه) وحصلت تباينات بين منهجيته في الحراك االجتماعي
والسياس�ي ،وبين المنهجية السائدة في الحوزة العلمية ،لم تنقطع الصلة
ّ
بين مرجعيةالس�يد الصدر وبين س�ماحة الش�يخ الفياض ،بل كان يحظى
منها باالحترام والتقدير.
وعن�د تص�دّ ي الش�يخ الف ّي�اض للمرجعية الديني�ة ،ل�م يتح ّفظ على
من�ح ثقته ووكالته لمن يرتب�ط بمرجعيات أخرى تختل�ف معه في بعض
التوجهات ،بل كان معياره أهلية الش�خص ووجود مصلحة في احتضانه
ّ
من أجل خدمة الدين والمجتمع.
وحين أثِيرت مس�ألة الخالف حول بعض تفاصيل مظلومية الصديقة
وشق الصف الشيعي ،رفض الشيخ
الزهراء ،Fوتحولت إلى مادة للنزاع ّ
الف ّياض االنجرار إلى هذه المعركة المفتعلةّ ،
وحذر من دور األعداء في
إذكاء مثل هذه النزاعات ،واستفادتهم منها ،حيث أجاب عن سؤال حول
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الموض�وع بقوله( :وأما مظلومية الس�يدة فاطمة الزه�راء Fبعد أبيهاA
ً
وتأريخا ،وأما النقاش حول هذه المس�ألة ،والجدال
فال ش�بهة فيها نصًّ�ا
والس�باب والشتائم والشجب واالستنكار ،فال يفيد الطائفة إال فرقة ،وال
يس�تفيد منها إال األعداءّ ،
وحل مثل هذه القضايا ال ُبدّ أن يكون بالحكمة
والموعظة الحسنة ،ال بالشجار والشجب واالستنكار ،فإنّه يزيد في تعقيد
القضاي�ا أكث�ر فأكثر ،وأن يك�ون ّ
الحل بين األط�راف الصالحة ،وهدفهم
الوحيد من وراء ذلك خدمة المذهب ومصالح الطائفة العامة)(((.
وال تنفص�ل ه�ذه المنهجية لدى الش�يخ الف ّياض ع�ن مجمل تكوين
شخصيته األخالقية ،فهو يعيش صفاء النفس ،وطيب القلب ،واإلخالص
لله ،والمحبة لعباده وخاصة المؤمنين.
لذلك يتّس�م تعامله مع الجميع باالحت�رام والتواضع ،يقول عنه أحد
تالمذت�ه القريبين منه ،س�ماحة الش�يخ علي آل محس�نُ > :عرف الش�يخ
الجم ،بل اشتهر عنه ذلك ،وعرفه عنه ّ
كل من لقيه.
الف ّياض بالتواضع
ّ

وكان حتى بعد تصدّ يه للمرجعية إذا زاره أحد في بيته ،يفتح له الباب
بنفس�ه ،و ُيحضر له ّ
الشاي ،ويقوم بواجب الضيافة ،ولم يكن يعتمد على
أصر عليه بعض مح ّبيه ،أال يفتح الباب بنفس�ه ،لكثرة
ولد أو خادم ،حتى َّ
االغتي�االت الت�ي حصلت ف�ي النجف في تل�ك الفترة ،فاضط�ر إلى أن
يستعين بخادم.
((( مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات .ص.57
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وأما تواضعه العلمي ّ
فإن ش�يخنا األس�تاذ ال يس�تنكف أن يطرح آراء
زمالئه ومعاصريه ،كما يالحظ ذلك من قرأ كتبه الفقهية واألصولية ،وال
يقتصر على ذكر آراء أس�اتذته وجهابذة الفقه واألصول؛ ألن المهم عنده
فيما ُيطرح للمناقشة العلمية هو قوة القول ودقته بغض النظر عن قائله.

وصبورا على ما ُيصيبه منهم،
حليما عندما ُيسيء إليه اآلخرون،
رأيته
ً
ً
تشرفت فيها بمعرفته يحقد على أحد ،أو يتكلم
ولم أره طول السنين التي َّ
ٍ
بأح�د ،أو عمد إلى
عل�ى من أس�اء إليه ،ولم أعرف عن�ه أنه أراد اإلضرار
اإلساءة إلى أحد ،أو مقابلة إساءته باإلساءة.
وربم�ا بلغ الش�يخ أن بعضه�م انتقصه ،أو وقع فيه ،أو ق ّلل من ش�أنه،
فكان يسمع ذلك ،وال ُيعيره شي ًئا من اهتمامه ،وال يجعل سماع ذلك سب ًبا
لمقابلته بالمثل.

وأذك�ر أني كنت مع س�ماحة الش�يخ في أحد المط�ارات ،وكان يريد
الس�فر ،فلما دخل المطار ،أراد الموظف أن يس�يء إلى الش�يخ ألسباب
طائفي�ة ،وأن يفتش�ه ً
تفتيش�ا ش�خص ًّيا فس�اءني ذل�ك ،وقل�ت للموظف
بغضب :هذا مرجع كبير ،كيف تصنع معه ذلك؟ فقال لي الشيخ :ال بأس،
دعه يفعل ما يريد.
وكثي�را ما س�معته دام ظ ّله يش�يد بالمراجع المعاصري�ن المعروفين،
ً
علما ،وتقوى ،وور ًعا ،بل كان يزور جملة منهم غير منتظر
ويثني عليهمً ،
منهم ر ّد الزيارة له.
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وكم رأيته لما كنت في النجف يزور السيد السيستاني دام ظ ّله ّ
كل ليلة
خميس ،كما كان يزور غيره.

وقد حدث أن جم ًعا حاشدً ا من مق ّلديه قصدوا منزله في إحدى ليالي
عيد الفطر ،وانتظر الناس من الشيخ أن يعلن عن ثبوت العيد عنده أو عدم
ٍ
بصوت ٍ
عال :هل ثبت عندك
ثبوته ،لكنه لم يفعل ،فس�أله ش�خص منهم
العيد يا ش�يخ؟ فقال الش�يخ :لقد ثبت عند المرجع األعلى للطائفة السيد
السيس�تاني أن غدً ا يوم عيد .فقال له الرجل :نحن نق ّلدك ،وال نق ّلد السيد
السيس�تاني! فغضب الش�يخ ،وقال :إذا ثبت عند الس�يد السيس�تاني فهذا
ٍ
كاف...
وقد كانت مفاجأة للجميع أن يصف الشيخ الف ّياض السيد السيستاني
بأنه المرجع األعلى للطائفة أمام تالمذته ومق ّلديه!!

شخصا ،وال يح ّقر من شأن شخص ،وما
ما رأيته يزجر طال ًبا ،وال يهين
ً
رأيت أحدً ا أهين في حضرته أو أسيء إليه بمرأى منه ومسمع فسكت<(((.

الس�امية التي يربي اإلسلام عليها أبناءه،
ه�ذه هي تج ّليات األخالق ّ
متأس ًيا برسول
والتي يجب أن يتصف بها المرجع والعالم الديني ،ليكون ّ
الله Aوباألئمة الهداة من أهل بيته ،Bوهذا ما يسطره التاريخ عن سيرة
المراجع العظام والعلماء المصلحين .رحم الله الماضين وحفظ الباقين،
وأدام الله ّ
ذخرا لألمة والدين.
ظل سماحة الشيخ الف ّياض ً
((( الشيخ الفياض كما عرفته .بقلم الشيخ علي آل محسن.
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