أذة احلواز يف زلافة أُل امحُت
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خالظة امححر
كد ال ٍكون ملوضوغ من األمهَة ؿىل مر امزمان مثل ما نوحواز من أمهَة ،ثخضاؾف ثكل األمهَة يف سماهيا احلارض ،فلد نرثث وسائل الاثعال وجرامج احلواز
حىت ّعت هبا املٌواث امفضائَة وما ثخث َّ ُذٍ املٌواث من املر وامسمني ،ومن أفاکز ضاةل وؾلائد مٌحرفة ،ال ثؤثر ؿىل أتيائيا -صئٌا أم أتٌُا -فلط ،تل
حترق األخرض وامَاثس يف جممتـاثيا أًضاً مبا ثلذًَ من مضاؾر امـداء وامخف ركة.
وابمللاتل ،فإن احلواز ًحلى اموس َةل األمه مللاتةل ثكل امِجامث امضاةل من هجة ،وورش امِداًة وهوز احلق من هجة أخرى ،إال أن ركل ثرشظِا ورشوظِا -نام
ًلومون -نام ُو احلال يف أي معل ؿومي ٍراذ تَ أن ٍكون كامئاً ؿىل أسس فٌَة حصَحة؛ هيك ًؤيت ألكَ وًوظل إىل ما أؿد هل من أُداف وكاايث ،وُيا ًأيت
امححر يف أذة احلواز ويف رضوزثَ املعوى ،فٌحن ـ وهلل اذلد ـ دلًيا ثروت زلافِة وفكرًة وؾلائدًة واحامتؾَة وس َاس َة ؾؼمية كامئة ؿىل أسس زلافِة إسالمِة
مٌعلِة وأخالكِة حصَحة ،ممتثةل ابملرآن اهكرمي وامـرتت امعاُرت  ،فِم مدزسدٌا ومالران يف ُذٍ احلَات املوَئة ابألمواح امـاثَة اميت ثـعف ابإلسالم من لك
اجلِاث ،فـوَيا أن هلذدي هبم وهدسوح تفكرمه وزلافهتم يف مواهجة امعرف امللاتل؛ من أخل اموظول إىل احللِلة تعرًلة فٌَة حصَحة ُاذئة موضوؾَة كامئة ؿىل
ِه أ َ ْح َس ُن[اميحل.]125 /
أسس احلواز وآذاتَ امعحَحة وابألذةل وامرباُني امواحضة ،كال هللا ثـاىلَ  :وحـا ِذمُِْم ِابم َّ ِىت ِ َ
وأما مهنج امخحلِق اذلي اخرتانٍ يف ُذٍ امللاةل ،فِو املهنج امخوظَفي امخحوَيل املرهة ،وُو املهنج املخحؽ يف أنرث ادلزاساث اإلسالمِة واإلوساهَة تعوزت ؿامة.
وأما أمه اميخاجئ اميت ثوظويا إههيا من خالل امححر وامخحلِق يف ُذٍ امللاةل ما ًيل :
1ـ احل واز ُو امـيرص الاسايس يف أي ثفاؿل مـوومايت حىت مو اكن ُذا امخفاؿل تني خشعني ال أنرث.
2ـ وتياء ؿىل احللِلة امساتلةً ،خخني ما نوحواز من أمهَة يف ثحاذل املـووماث وتياء امفكر واحلضازت.
3ـ ومألمهَة املعوى اميت ٍمتخؽ هبا احلواز ،التد أن ٍكون ُياك كواؿد وضواتط خاظة حتمك ركل امـيرص حبَر ًـعي ألكَ وًوظل إىل األُداف املخوخات مٌَ.
4ـ إن خري ما ٌ ُس خلى مٌَ أسس احلواز وآذاتَ ُو امثلافة اإلسالمِة املمتثةل ابملران اهكرمي و ِؿدهل؛ أكعد أُلامحُت .
5ـ أمه أسس احلواز يف امثلافة اإلسالمِة يه :اإلخالض والاحرتام واملوضوؾَة.
اهلكامث امرئُسة :احلواز ،اآلذاة ،امثلافة اإلسالمِة ،املرآن ،أُلامحُت  ،أسووة احلواز ،أسس احلواز.

امللدمة
نرثث وسائل الاثعال وجرامج احلواز يف أايمٌا ُذٍ حىت عت هبا املٌواث امفضائَة ومجَؽ أهواغ ج رامج امخواظل مؽ ما ثخث َّ ُذٍ املٌواث وثكل
امربامج من املر وامسمني ،ومن أفاکز ضاةل وؾلائد مٌح رفة ،ال ثؤثر ؿىل أتيائيا  -صئٌا أم أتٌُا  -فلط ،تل حترق األخرض وامَاثس يف جممتـاثيا
أًضا ً مبا ثلذًَ من مضاؾر امـداء وامخف ركة وامحلضاء.
وابمللاتل ،فإن احلواز ًحلى اموس َةل الامه مللاتةل ثكل امِجامث امضاةل من هجة ،وورش امِداًة وهوز احلق من هجة أخرى ،إال أن ركل كري ممكن ـ
نام ُو احلال يف أي معل ؿومي ٍراذ تَ أن ًوظل إىل ما أؿد هل من أُداف وكاايث إال إرا اكن كامئاً ؿىل أسس فٌَة حصَحة ،وُيا ًأيت امححر يف
أذة احلواز ويف رضوزثَ املعوى ،فٌحن -وهلل اذلد -دلًيا ثروت زلافِة وفكرًة وؾلائدًة واحامتؾَة وس َاس َة ؾؼمية كامئة ؿىل أسس زلافِة إسالمِة
مٌعلِة وأخالكِة حصَحة ،ممتثةل ابملرآن اهكرمي وامـرتت امعاُرت  ،فِم مدزسدٌا ومالران يف ُذٍ احلَات املوَئة ابألمواح امـاثَة اميت ثـعف ابإلسالم
من لك اجلِاث ،فـوَيا أن هلذدي هبم وهدسوح تفكرمه وزلافهتم يف مواهجة امعرف امللاتل ،من أخل اموظول إىل احللِلة تعرًلة فٌَة حصَحة ُاذئة
ِه أَ ْح َس ُن[اميحل.]125 /
موضوؾَة كامئة ؿىل أسس احلواز وآذاتَ امعحَحة وابألذةل وامرباُني امواحضة ،كال هللا ثـاىلَ  :وحـا ِذمُِْم ابِ م َّ ِىت ِ َ
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ة  -أمهَة احلواز ورضوزثَ
إ َّن نوحواز أمهَة هحريت هممة حساسة كاًة يف احلساس َة؛ فِو وس َةل من وسائل الاثعال امفـاةل نووظول إىل احللِلة ،وُو معوة إوساين
ٌس خخدمَ اإلوسان من أخل إص حاغ حاحذَ يف امخواظل والاهدماح مؽ اآلخرٍن ،نام أهَ ًـكس امواكؽ احلضازي وامثلايف نوضـوة واألمم ،وُذا ما
ًعوق ؿوََ امَوم تثلافة احلواز ،فذلوم ادلول وامليؼامث تـلد املؤمتراث واميدواث ،من أخل اموظول إىل احللِلة وثلرًة وهجاث اميؼر ،كال هللا
ثـاىلَ  :اي أَُّيُّ َا امي َّ ُاش إ َِّان َخوَ ْلٌ َُبُك ِّمن َرنَ ٍر َوأُ َهَث َو َح َـوْي َ ُ ْبُك ُص ُـ ًواب َوكَدَائِ َل مِخَ َـ َازفُوا ِإ َّن أَنْ َر َم ُ ْمك ِؾي َد َّ ِ
اَّلل ؿَ ِو ٌي َخ ِد ٌري[احلجراث.]13 /
اَّلل أَثْلَ ُ ْبُك إ َِّن َّ َ
نام أ ن احلواز ًـخرب من أمه وسائل امرتتَة واإلظالخ ،فَِ ًعرخ اإلوسان مـخلداثَ وكميَ ،وٍرذ ؿىل ص هباث احملاوزٍن ،وًعرخ األذةل
وامرباُني ،هيك جيَة ؿىل أس ئةل امعرف امللاتل؛ أل ن الاخذالف وامخـدذًة تني امخرش كضَة واكـَة ،وال ميكن ألحد إىاکزُا أو حىت جتاُوِا،
وُذا ما أصاز إمََ املرآن اهكرمي تلوهلَ  :و َما َاك َن امي َّ ُاش ِإالَّ أُ َّم ًة َوا ِح َدتً فَا ْخذَوَ ُفواًْ[ووس.]19 /
ويف ثفسري اآلًة امرشًفة املخلدمةٌ ،ضري امـالمة امعحاظحايئ إىل :أن اآلًة حكضف ؾن هوؿني من امياش أحدُام :الاخذالف من حِر
املـاص ،واثىهيام :الاخذالف يف هفس ادلٍن وما ثضميَ اهكذاة اإلمِيي من املـازف احللة يف األظول وامفروغ ،وتذكل ًيلسم امعرًق إىل ظرًلي
امِداًة وامضالل ،فِدى هللا اذلٍن آمٌوا ملا ا خذوفوا فَِ من احلق؛ (امعحاظحايئ1997 ،؛ ح ،11ض .)33- 29 .وهكهنم يف األساش أمة واحدت ،وإ ن اخذالفِم
فانِ :ا َّما
ال ًولي اموحدت اإلوساهَة ،وخري صاُد ؿىل ركل ؾِد اإلمام ؿيل ملاكل األصرتَ « :والحَ ُكوى َ َّن ؿَوَهيْ ِ ْم َس ُحـا ً ضا ِزايً ث َ ْلخَ ِ ُن بَ ْلكَُِ ْم ف َ ِاَّنَّ ُ ْم ِظ ْي ِ
ا َ ٌد َ َكل ِف ا ِّدلٍ ِن َو ِا ّما هَؼريٌ َ َكل ِف امْ َخوْ ِق» (امريض؛ 1414؛ انمَ  ،53ض.)518 .
ومن ركل ًخضح ميا أ ن الاخذالف حلِلة وواكؽ ،وكد أزصدان املرآن اهكرمي إىل امخـامل مؽ ُذٍ احللِلة من خالل احلواز ،فاحلواز ُو
املاؿدت األساس َة ندلٍن اإلساليم يف ذؾوثَ إىل اإلميان ابهلل وؾحاذثَ ،ونذا يف لك كضااي اخلالف تٌَُ وتني أؿدائَ.
وجلكمة خمخرصت :احلواز ُو حرس امخالحق امفكري ومترٍر األفاکز وامثلافاث ،وتدوهَ من ٍكون أي ثالحق وال ثعوز وال زلافة.
 )2أسامَة احلواز يف امثلافة اإلسالمِة
اميلعة األوىل :أسامَة احلواز يف املران اهكرمي
ميخاس األ سووة املرآين ؾن كريٍ من األسامَة مبزياث خاظة الٍرىق مِا امـلل اإلوساين؛ وركل ألهَ حتدى امـرة تإعاسٍ وأسووتَ ،ومن ُذٍ
األسامَة اميت اس خـموِا املرآن اهكرمي األسووة اموظفي امخعوٍري ،حِر ًلوم تـرط كعط ومضاُد حوازًة واكـَة تلعد ثخس َط فك رت
وثل رٍهبا نومس متؽ من خالل احلواز اجلازي ،ومحهل ؿىل ّثخن موكف حصَح.
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املثال مألسووة املخلدم من أسامَة احلواز ُو ما وكؽ من حواز تني موىس وفرؾون ،كال ثـاىل  :كَا َل ِف ْرؾ َْو ُن َو َما َز ُّة ام ْ َـا م َ ِم َني* كَا َل
َز ُّة ام َّس َم َاو ِ
ون* كَا َل َزجُّ ُمكْ َو َز ُّة َآاب ئِ ُمكُ ْاألَ َّومِ َني * كَا َل إ َِّن َز ُسوهَ ُمكُ َّ ِاذل ي
اث َو ْاألَ ْز ِط َو َما ت َُ َ ُْهن َما إن ُن ُيُت ُّمو ِكٌِ َني* كَا َل مِ َم ْن َح ْو َ ُهل أَ َال ج َ ْس خَ ِم ُـ َ
ون [امضـراء.]28 - 23 /
ُأ ْز ِس َل ِإ م َ َْ ُ ْمك م َ َم ْج يُو ٌن* كَا َل َز ُّة امْ َم ْ ِ
رش ِق َوامْ َم ْل ِر ِة َو َما ت َُ َْهنُ َما إِن ُنيُتُ ْ ث َ ْـلِوُ َ
ومن أسامَة احلواز األخرى اميت اس خـموِا املرآن اهكرمي األسووة احلجايج وامربُاين :وُو األسووة اذلي ًـمتد ؿىل احلجة وامربُان
دلحغ اذؿاءاث امليكرٍن نوخوحِد وامحـر تأس ئةل ثخوىخ سؾزؿة ثلامَدمه ومـخلداهتم امحاظةل ،وهتدف إىل ثوحِدمه نويؼر وامخفكري يف آايث هللا
ُون َّ ِ
ون
رض ُُكْ* أُ ٍّف ه َّ ُ ْمك َومِ َما ث َ ْـ ُحدُ َ
اَّلل َما َال ًَيفَ ُـ ُ ْمك َصُْئ ًا َو َال ً َ ُ ُّ
من أخل تياء كٌاؿاث ومواكف حصَحة ،ومثال ركل كوهل ثـاىل :كَا َل أَفَذَ ْـ ُحدُ و َن ِمن ذ ِ
ُون َّ ِ
اَّلل أَفَ َال ث َ ْـ ِلوُو َن[األهخِاء.]67 - 66 /
ِمن ذ ِ
اميلعة امثاهَة :أسامَة احلواز يف زلافة أُلامحُت
ما ثلدم يف املران اهكرمي من أسامَة نوحواز جندٍ يف امس ية امرشًفة وزلافة أُلامحُت  ،أن أمئة امِدى  ،مه اذلٍن ظحلوا أسامَة املرآن
اهكرمي أفضل ثعحَق وأخذوا تَ يف خمخوف حوازاهتم مؽ مواههيم حِر اكن خولِم املرآن اهكرمي ،وُذا ما اؿرتف تَ اجن أيب امـوخاء من أسووة اإلمام
اة َح ْـفَ ِجرْ ِن ُم َح َّم ِد ا َّمعا ِذ ِق فَ َما َُكَ َذا خياظحيا َو َال تِ ِمثْ ِل َذمِ َ َ
امعاذق يف احلواز ،فلال خماظحاً املفضلَ « :وإ ِْن ُنيْتَ ِم ْن أَ ْ َ
َكل ُجيا ِذمُيا َومَلَدْ َ َِس َؽ ِم ْن
حص ِ
َ َلَك َمٌ َا أَ ْن َ َرث ِم َّما ُ َْسـَ ُة ف َ َما أَفْ َح ُش ِيف خعاتيا َو َال ثَـَدَّى ِيف حواتيا َو ِإه َّ َُ نِوْ َحوِ ِي امرسٍن امْـَا ِك ُل امرظني ال ً َ ْـ َ ِرتً َِ خ ُْر ُق َو َال ظُش َو َال ى َ َز ِق َوٌ َْس َم ُؽ َ َلَك َمٌ َا
اة كَ ِعريُ ًَوْ َز ُمٌ َا تِ َِ امْ ِح َّج ِة َوً َ ْل َع ُؽ امْ ُـ ْذ َز
َوًُ ْع ِل َي ِإم َ َْيَا َوٌ َ ْسخَـ ِرف ُح َّج ُخيَا َح َّىت َسخَفْ ِرقيا َما ِؾيْد ََان َو َػيَيَّا أَ َّان ك َ ْد كَ َع ْـيَا ٍُ أَ ْذ َح َغ ُح َّج ُخيَا ج َ َِلَك ٍم ٌ َِس ٍري َو َخ َّع ٍ
َو َال و َ ْس َخ ِعَ ُؽ مِ َج َواتِ َِ َز ّذاً فَإ ِْن ُنيْتَ ِم ْن أَ ْحصَاتِ َِ خفاظحيا ِت ِمثْ ِل خعاتَ» (اجملويس1433 ،؛ ح ،3ض.)58 .
 )3أُداف احلواز يف امثلافة اإلسالمِة
اميلعة األوىل :أُداف احلواز يف املران اهكرمي
الصم أن املرآن اهكرمي ُو نخاة ُداًة هاکفة امياش ،وُو اهكذاة اخلادل واميوز امساظؽ ،اذلي ال ًأثََ امحاظل من تني ًدًَ وال من خوفَ،
وأُلامحُت مه ِؿ دل املرآن ،وكد رصخ امرسول األؾؼم تأَّنام من ًفرتكا حىت ٍرذا ؿوََ َ
احلوط.
املرآن اهكرمي وامخلس ي امثاليث مألُداف
وؾيدما ىرًد أن هخحدج ؾن األ ُداف تعوزت ؿامة ،جند أن املخخععني يف األُداف وادلزاساث اخلاظة يف ُذا اجملالً ،لسموَّنا إىل زالزة
أكسام ،ويه أوالً :األ ُداف املـ رفِة ،اثهَا ً :األ ُداف املِازًة ،اثمثا ً :األ ُداف امرتتوًة أو امـاظفِة واموخداهَة (تووم2338 ،؛ ض ،)13- 9 .وكد س حق
املرآن اهكرمي ُذٍ ادلزاساث وتني ُذٍ األ ُداف يف كوهل ثـاىلَ ُُ  :و َّ ِاذل ى ت َ َـر ف ُاأل ِّمِِّ َني َزسوالً ِّمهنُ ْم ًَخْ وُوا ؿ َوَ ِهي ْم َءاًَخِ َِ َوٍُ َزک ِّ ِهي ْم َوًُ َـوِّ ُم ُِ ُم
اهْکِذَة َو ا ِحل ْْک َ َة َوإِن اكه ُوا ِمن كَ ْد ُل م َ ِفى ضوَلٍ ُّمدِنيٍ  [ ادلـة ،]2 /وخاء يف ثفسري ُذٍ اآلًة :خلعت اآلًة امِدف من تـثة امرسول يف زالزة
أموز :خاء أحدُا مكلدمة وُو ثالوت اآلاي ث ؿوهيم ،تُامن ّ
صك األ مران اآلخران أي( :هتذًة وح زهَة اميفس) و(ثـوميِم اهكذاة واحلْکة) امِدف
اههنايئ اهكدري؛(امضرياسي2332 ،؛ ح ،18ض.)315 .
ومما وزذ يف ثفسري اآل ًة اهك رمية ،ميكن أ ن هلول تأن امللعوذ من مجةل (ًخووا ؿوهيم آايثَ) ُو األ ُداف املـ رفِة اميت ال قىن ؾهنا يف أي
معوَة ؿومَة ثـوميَة ،ف إَّنا األساش يف مجَؽ ثكل امـموَاث ،وأما (ٍ زههيم) فامللعوذ مهنا األ ُداف امـاظفِة واموخداهَة؛ ف إَّنا املسائل امرتتوًة
اميت خاء هبا املران ألخل امزتهَة وحرتَة اميفس ،وأما مجةل (ًـومِم )...فامللعوذ مهنا األ ُداف املِازًة؛ فإن احلْکة ال ّ
ثيفم ؾن امرباُني وإكامة
األذةل ،ويه امـموَة اميت حتخاح إىل املِازت واحليكة.
وحنن هـمل إن املرآن اهكرمي كد كرن تني امخـوي وامزتهَة يف اذلهر ،وحىت أهَ يف تـغ اآلايث كدم (امزتهَة) ؿىل (امخـوي) وُو امِدف اههنايئ
نام خاء يف اهكثري من امرواايث ،ومـىن (ٍزههيم) أيً :عِرمه من ذوس امرشك مبا ُّيدُّيم إىل اإلميان ،فِجـوِم أسهَاء( ،امعويس1439 ،؛ ح ، 13ض )4وُذا
ما ًؤًد كول امرسول «إهَّام تُ ِـ ُ
اخلالق» (اهلكَن2337 ،؛ ح ،2ض.)136 .
ثت الُث َ ِّم َم َماک ِز َم
ِ
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وإن مجَؽ امعوز وامامنرح احلوازًة اميت وزذث يف املرآن اهكرمي ويف مواكف أُلامحُت ثخجىل فهيا ُذٍ األ ُداف توضوخ وتأمكل
ظوزُا ،وًلول ام ـالمة امس َد محمد حسني فضل هللا «ال ملدساث يف احلواز» ،لك يشء كاتل نوحواز حىت وحوذ هللا س ححاهَ وثـاىل،
وزساةل امييب وخشعَخَ ،واإل ميان ابمَوم اآلخر ،فلد حدزيا هللا س ححاهَ وثـاىل ؾن حوازٍ مؽ إتوُس ،ونذكل حوازٍ مؽ املالئكة يف مسأةل
اس خخالف آذم ؿىل األزط ،وكد اكن ثـجة املالئكة من ُذا الاس خخالف من أخل احلعول ؿىل املـ رفة وامخوظل إىل احللِلة اميت من
أخوِا خوق هللا اإلوسان واس خخوفَ ؿىل األزط.
اميلعة امثاهَة :أُداف احلواز يف زلافة أُلامحُت
وأما زلافة أُلامحُت فِيي حافةل تأُداف احلواز ،حفَات امييب األؾؼم

وسريثَ امـموَة يف ذؾوت نفاز كرٌش وأُل اهكذاة من ُّيوذ املدًية
ُون
وهعازى جنران وماکثحاثَ ملووك األزط خري ذمَل وصاُد ؿىل ركل ،ومهنا حوازٍ مؽ املرشنني من كومَ ،كال ثـاىل :كُ ِل ا ْذ ُؾوا َّ ِاذلٍ َن س َ َْمعُتُ ِّمن ذ ِ
ِ
رشك َو َما َ ُهل ِمهنْ ُم ِّمن َػِِريَ ،والَ ثَيفَ ُؽ َّ
امضفَـاؿ َ ُة ِؾي َد ٍُ ِإالَّ مِ َم ْن أَ ِر َن َ ُهل َح َّىت ِإ َرا
امس َمـ َو ِث َوالَ ِف األ ْز ِط َو َما مَُِ ْم ِف ِهي َما ِمن ِ ْ
هللا الَ ً َ ْم ِوكُو َن ِمثْلَا َل َر َّزت ِف َّ
ُدى أَ ْو ِف ضَ وَـل
هللا َوإ َِّان أَ ْو إ َِّاي ُُكْ مَـَ َىل ُ ً
فُ ِّزغَ ؾَن كُوُوهبِ ِ ْم كَامُوا َما َرا كَا َل َجز ُّ ُمكْ كَامُوا امْ َحقَّ َو ُُ َو امْـَ ِ ُّىل اهْكَدِريُ  ،كُ ْل َمن ٍ َ ْرسُ كُ ُمك ِّم َن ا َّمس َمـ َو ِث َواأل ْز ِط ك َ ِل ُ
ُّمدِني[س حأ ،]24- 22 /ففي ثفسري ُذٍ اآلايث جند أهَ تـد إتعال ؾلائد املرشنني تـد احلواز اذلي ذاز تني امرسول واملرشنني من كومٌَ ،ضري يف
آخر اآلًة إىل موضوغ« :ميكٌَ أن ٍكون أساساً دلمَل واكـي ومذوامئ مؽ كاًة األذة واإلهعاف تعرًلة جس يزنل امعرف امللاتل من مرهة املروز
ُدى أَ ْو ِف ضَ وَـل ُّمدِني( »امضرياسي2332،؛ ح  ،13ض.)442 .
وامـياذ اذلي ميخعََ ،وثدفـَ إىل امخفكر وامخأمل تلوهل ثـاىلَ  :وإ َِّان أَ ْو إ َِّاي ُُكْ مَـَ َىل ُ ً
واذلي ًخضح من احلواز امساتق ُو مراؿات اجلاهة اميفيس اذلي ًؤذي إىل إًلاع اموخدان وإاثزت زوخ امححر ؾن احللِلة وإحِاهئا فَِ ،وُو
ٌضك أمه ُدف من أُداف احلواز ،وُو امِدف امـاظفي واموخداين ،فاإلوسان مجموؿة من امـواظف واألحاسُس اميت جضك خاهحاً همامً من
زوحَ ،واميت جية إص حاؾِا من خالل املزح تني امليعق وامـلل يف احلواز.
وكد ساز أمئة أُلامحُت ؿىل َّنج امرسول محمد  ،فاإلمام ؿيل اؾمتد ؿىل احلواز مؽ خعومَ ؾيدما قعحوا حلَ يف اخلالفة ،ونذكل
ما فـوخَ امس َدت فاظمة امزُراء يف احذجاهجا ؿىل أتوجكر وأحاذٍهثا مؽ األهعاز وخعحهتا ام حوَلة وامرائـة ،لك ركل اكن من أخل ثـرًف األمة
حبلِم امللعوة ،وأما موكف اإلمام ؿيل من اخلوازح اذلٍن اكهوا من أصد امفرق ؿداءاً هل وألُل تُذَ األظِاز ،وكد صك اخلوازح ثَازاً فكر ًاي
وس َاس َاً مـازضاً ،فلد َّ
حاهج م اإلمام ؿيل تيفسَ كدل مـرنة اههنروان ؾيدما أظولوا ملوههتم املـروفة (ال حمك إال هلل) ،وكد ّأكر اإل مام ؿيل
تأَّنا لكمة حق وهكن أزًد هبا ابظل ،وظمس احللِلة املمتثةل تأن ؿوَاً إمام حق.
رص َخامِساً
ونذكل ما وزذ ؾن اإلمام امعاذق يف ما زواٍ محمّد جن س يان ؾيَ حِر كالَ « :حدَّز َ ِن املفضلجن ُ َمع َر كَا َلُ :نيْ ُت َراثَ ً َ ْو ٍم ت َ ْـ َد امْـَ ْ ِ
رشفُ َُ َو َحدَا ٍُ ِم َّما َال
مرشًفَ ِة ت َ ْ َني امْلَ ْ ِرب َو امْ ِميْ َ ِرب َوأَ َّان ُمفَكِّ ُر ِفميَا خ ََّط َّ ُ
ِيف ا َّمر ْوضَ ِة ا َّ ِ
امرش ِف َوامْفَضَ ائِ ِل َو َما َمٌ َ َح َُ َوأَ ْؾ َعا ٍُ َو َ َ
اَّلل ثَـَ َاىل تِ َِ َسَِّ ِد َان محمّدا ً ِم َن َّ َ
ً َ ْـ ِرفُ َُ امْ ُج ْمُِو ِز ِم َن ْاألَ َم ِة َو َما َ ِهجوُو ٍُ ِم ْن فَضْ ِ ِهل َوؾ َِؼيِ َم ْ ِزنمَخِ َِ وخعري َم ْ ثرخَذِ َِ ف َ ِإ ِّين هَكَ َذ ِ َكل ِإ ْر أَكْدَ َل [اجْ ُن أَ ِيب امْـَ ْو َخا ِء َ -ز ُخ ُل ُموْ ِح ُد َم ْـ ُر ٍ
وف] إ َِىل أَ ْن ً َ ْذنُ َر
اَّلل أَمْ َحدْثَ ِيف ِذ ٍِن َّ ِ
كل هَفْ ِيس قَضَ حا ً َوق َ َْؼا ً وحٌلاً ،فَ ُلوْ ُت :ايؿد ّو َّ ِ
أَ َحا ِذ ِ
ًر َُ َذا ا َّمر ُخ ِل ام َّ ِيت َ َِسـََِا ام ْ ُمفَضَّ ِل ...إ َِىل أَ ْن (كَا َل امْ ُمفَضَّ ُل) :ف َ َ ْمل أَ ْم ِ ْ
اَّلل
كل ِيف أَ ْح َو ِ َ
وظوزك ِيف أَ َ ََّت ُظ َوز ُت َوهَلَ َ َ
اكل َح َّىت تَو َ َف إ َِىل َح ِْ ُر اىْ َهت َ َْتَ  .فَو َ ْو ثَفَكَّ ْر ُث ِيف ه َ ْف ِس َم
َوأَىْكَ َر ِث امْحَا ِزي َخ َّل كَد ََّس َُ َّ ِاذلي َخوْلِ َم ِيف أَ ْح َس ِن ثَلْ ِو ٍمي ّ
امع ْي َـ ِة ِف َ
ِم كَائِ َم ُةَ ،و َصوا ُِدٍ َخ َّل َوثَلَد ََّش ِيف َخوْلِ َم َو ِ َ
احضةٍ وجراَُيَ َ َكل الحئة ،فَلَا َل :ايُذا
َو َظ َّدك َ َم َوم َ ِع َِف َح َس ِم ،م َ َو َخدْثَ ذ ََالئِ ِل ا ُّمرتُوتََِّ ِة َو َآاث ِز َّ
إ ِْن ُنيْ ُت ِم ْن أَ ُْ ِل اهْ َ َ
لَكمِ لكّمياك فَإ ِْن زَحَد َ ْت َ َكل ُح َّج ُة ث َ ِح ْـيَاكَ َ ،وإ ِْن م َ ْم حَ ُك ِن ِمهنْ ُ ْم فَ َال َ َلَكمٍ َ َكلَ ،وإ ِْن ُنيْ َت ِم ْن أَ ْ َ
اة َح ْـفَ ِجرْ ِن ُم َح َّم ِد ا َّمعا ِذ ِق فَ َما
حص ِ
َُكَ َذا ُ َُتا ِظ َحيَا َو َال تِ ِمثْ ِل َذمِ َ َ
َكل ُ َجتا ِذلِ ِفِيَا َومَلَ ْد َ َِس َؽ ِم ْن َ َلَك َمٌ َا أَ ْن َ َرث ِم َّما ُ َْسـَ ُة ف َ َما أَفْ َح ُش ِيف خعاتيا َو َال ثَـَدَّى ِيف حواتيا َو ِإه َّ َُ امْ َحوِ ُي امرسٍن امْـَا ِك ُل
امرظني ال ً َ ْـ َ ِرتً َِ خ ََر َق َو َال ظُش َو َال ى َ َز ِق ٌ َْس َم ُؽ َ َلَك َمٌ َا َوًُ ْع ِل َي ِإم َ َْيَا َوً َ َخ َـ َّر ُف ُح َّج ُخيَا َح َّىت إِرا اس خفرقيا َما ِؾيْد ََان َو َػيَيَّا أَ َان كَ َع ْـيَا ٍُ َذ ْح ِغ ُح َّج ُخيَا
اة كَ ِعريُ ًَوْ َز ُمٌ َا تِ َِ امْ ِح َّج ِة َوً َ ْل َع ُؽ امْ ُـ ْذ ِز َو َال و َ ْسخَ ِعَ ُؽ مِ َج َواتِ َِ َز ّذاً فَإ ِْن ُنيْتَ ِم ْن أَ ْ َ
حصاتِ َِ خفاظحيا تِ ِمثْ ِل خعاتَ» (املفضل1424 ،؛ ظط .)9- 7
ج َ َِلَكمٍ ٌ َِس ٍري َو َخ َّع ٍ
ُكذا اكهت سريت أمئخيا حياوزون املالحدت وامزانذكة ،ونذكل ؿوامء املذاُة األخرى تأسووة امليعق وامـلل واملوضوؾَة وامِدوء،
وُدفِم ُداٍهتم وحزهَهتم .واهكضف ؾن سامحة اإلسالم ،وإػِاز ؾؼمة ُذا ادلٍن امرابين.
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 )4أسس احلواز يف امثلافة اإلسالمِة
من خالل اس خـراضيا محـغ آايث املرآن اهكرمي ولكامث ومواكف أُلامحُت وذوزمه امرايذي يف ادلفاغ ؾن اإلسالم وملدساثَ من خالل
احلوازاث واملياػراث اميت حرث ؿىل أًدُّيم وما ؿوّموُا معحاجهتم ،وس خكضف أمه األسس يف احلواز يف امثلافة اإلسالمِة ،ويه من اآلذاة
امـامة اميت ًًدلي نومخحاوزٍن أن ًوزتموا هبا ،وإ ن الاخذ هبا جيـل نوحواز كميخَ امـومَة ،وُذٍ اآلذاة يه من األخالق اإلسالمِة اميت جية أن
ًخحىل هبا لك مسمل ومُس فلط املخحاوزٍن ،ويف ما ًيل هذهر أمهِا:

أ .إخالض اميَة هلل وامخولك ؿوََ س ححاهَ وثـاىل:
إن اخالض اميَة هلل ؾزوخل وامخولك ؿوََ ،من أمه أخالكِاث احلواز ،ألن املخحاوز ٍرًد إزحاث حق من حلوق هللا ؿوََ ،وُو إػِاز احللِلة
وُداًة امعرف اآلخر إىل خاذت امعواة.

ة .امخاکفؤ يف امـمل:
أي أن ٍكون املخحاوزان ؿىل ذزخة واحدت من امـمل؛ ذلكل إن من آذاة احلواز أن ًخحاوز امـامل مؽ امـامل ،ومُس امـامل مؽ اجلاُل ،ألهَ تذكل
ْالق
ًضَؽ احلق .ويف ركل ًلول اإلمام ؿيل َ « :ما َخا َذم ْ َت َخا ُِ ًال إ َِّال َوكَوَ َح ِن َو َما َخا َذم ْ َت ؿ َامِامً إ َِّال كَوَحَخْ َُ» ،وكال اإلمام امعاذق ِ « :م ْن اَ خ ِ
امْجا ُِ لِ اْالخات َ ُة كَدْ َل ا َ ْن ٌ َْس َم َؽ َوام ْ ُمـا ِز ِض َِ كَدْ َل ا َ ْن ً َ ْفَِ ُم َوامْ ُح ْ ُمك تِام ال ً َ ْـ َ ُمل» (اجملويس ، 1433 ،ح ، 78ض.)278 .

ح .امعرب واحلمل:
إن من ًدخل يف حواز مؽ اآلخر ،جية ؿوََ أن ًخحىل ابمعرب واحلمل ويه ظفة األهخِاء واألوظَاء ،فإَّنم ظربوا وحتمووا ظيوف امـذاة من أكواهمم
من أخل ُداٍهتم ،وهللا س ححاهَ وثـاىل ًأمر امييب ابمعرب وامعموذ ،كال هللا ثـاىل :فَ ْاظ ِ ْرب َ َمَك َظ َ َرب أُ ْومُوا امْـَ ْزمِ ِم َن ا ُّمر ُس ِل[األحلاف.]35 /

ذ .امرمحة:
ثخجىل ظفة امرمحة يف ذًًٌا احليَف تأخىل ظوزُا ،فدًًٌا ذٍن امرمحة واإلوساهَة ،وهللا أزسل خاَت اميحُني محمد زمح ًة نوـاملني ،كال ثـاىلَ  :و َما
أَ ْز َسوْيَاكَ إ َِّال َز ْ َمح ًة نِّوْ َـام َ ِم َني[ األهخِاء .]137 /وكال هللا ثـاىل خماظحاً زسول هللا  :فَ ِد َما َز ْ َمح ٍة ِّم َن ّ ِ
اَّلل مِيتَ مَُِ ْم َوم َ ْو نُيتَ فَ ًّؼا كَوَِغَ امْلَوْةِ الَهفَضُّ واْ ِم ْن

َح ْو ِ َكل[ آلمعران.]159 /

م .الاحرتام املخحاذل وامخلدٍر:
إن الاحرتام ُو أساش احلواز ،والاخذالف همام توف تني املخحاوزٍن التد ُياك من كواؿد وأسس مضرتنة تُهنم ،ال متيـِم من الاحرتام املخحاذل؛ ألن
الاخذالف وامخـدذًة يه مددأ إمِيي وكد حـهل هللا س ية ظحَـَة ،وهكن احرتام امرأي اآلخر ال ًـن اإلكراز ابألفاکز اميت ثدٌاف رصاح ًة مؽ املحاذئ
واملي اميت هؤمن هبا  ...وال ًـن امسكوث ؾن مواهجهتا وامخعدي مِا ،وحتعني اجملمتؽ من أخعازُا ،ومُس ُذا إملاء اآلخر ،وال ًدٌاف ُذا مؽ أذة
احلواز والاخذالف.

ن .امخواضؽ و مني اهلكمة:
إن املهنج اإلساليم ًؤند ؿىل اهلكمة انوَية يف احلواز؛ ألَّنا ثفذح املووة ،كال ثـاىل :إ ْر َُ َحا إ َِىل ِف ْرؾ َْو َن ِإه َّ َُ َظلَى ،فَ ُل َوال َ ُهل ك َ ْو ًال م َّ َِّيًا مَّ َـ َّ ُهل ً َ َخ َذنَّ ُر
أَ ْو َخي َْش[ ظَ ،]44- 43 /فانولة انوَية يه ملة احلواز.

و .املوضوؾَة:

إن احلواز امحاحر ؾن احللِلة جية أن ٍكون حوازاً موضوؾَاً ،فاحلواز املوضوؾي ًوفّر ميا فرظ ًة حملاس حة أهفس يا ،وُّيَأ ميا كدول اآلخر ،وأن ال
ٍكون احلواز من أخل احلواز ،وإمنا من أخل اموظول إىل احللِلة.
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یُ .حسن الاس امتغ واإلهعاث:
َامه ا َّ َُّلل َو ُأ ْومَئِ َم ُ ْمه أُ ْومُوا ْاألَمْحَ ِاة[امزمر ،]18- 17 /فاملرآن ًؤند ؿىل اثحاغ أحسن املول؛ ألن احلواز
ون أَ ْح َسي َ َُ ُأ ْومَئِ َم َّ ِاذلٍ َن َُد ُ ُ
ون امْلَ ْو َل فَ َِ َّخ ِح ُـ َ
َرش ِؾحَا ِذِ َّ ،اذلٍ َن ٌ َْسخَ ِم ُـ َ
كال ثـاىل :فَخ ِّ ْ
ًلوم ؿىل ظرخ األذةل وامرباُني من أخل اموظول إىل احلق.
ُ
ُ
وأخرياً إن من زلافة احلواز وآذاتَ يف اإلسالم ،أن حيْرتم اإلوسان وحرًخَ يف الاخذَاز ،نام حيْرتم حلَ يف الاخذالف ويف احلواز واجملاذةل ،ويف
اميدِجة ،مفن اُخدى فويفسَ ومن ضل فـوهيا ،وما زتم تؼال ٍم نوـحَد.
 )5حمنَة همازت أذة احلواز ؿىل أسس إسالمِة
املِازت :يشء ميكن ثـومَ أو بندساتَ أو حكوًيَ دلى املخـمل ،ؾن ظرًق احملباكت وامخدزًة ،و َّأن ما ًخـومَ خيخوف ابخذالف هوغ املاذت وظحَـهتا
وخعائعِا وامِدف من ثـومِا؛(ؾحدامضايف ،1997 ،ض .)213
ومن خالل امخـرًف املخلدم ثخضح دلًيا تـغ األموز ويه أن املِازت وإ ن اكهت فعرًة إال أهَ ميكن مإلوسان أ ن ًخـومِا أو ٍكدس هبا وًيّمهيا
ؾن ظرًلني ،وُام:
احملباكت :أي ٍكون دلًَ كدوت يف امخـمل ،وامخدزًة :وُو املامزسة امـموَة.
وؾيدما هيؼر إىل أذة احلواز من وهجة اميؼر اإلسالمِة ،فإهيا جند أن دلًيا املثل األؿىل وُو س َد املرسوني محمد واألوظَاء من تـدٍ
ظفوت اخلوق أمجـني هخأىس ثسريهتم ،فِم املرآن امياظق ،وحِاهتم ومواكفِم لكِا ذزوش وس خفِد مهنا يف حِاثيا ،فِحلى دلًيا يشء واحد وُو
املامزسة وامخدزًة ؿىل همازت احلواز من خالل تذل اجلِد يف احلعول ؿىل تـغ املِازاث اإل ضافِة ،مثل املِازاث املـرفِة اميت جضمل (همازاث
امخفكري ،حل املضلَكث ،مـاجلة املـووماث ،امفِم والاسدِـاة ،إذازت املـرفة) ،ومثل املِازاث امضخعَة (اإلزاذت ،ادلافـَة ،امضحط اذلايت ،وضؽ
األُداف) ،ومثل همازاث احلَات (امخواظل ،إذازت اموكت ،إذازت امضلوظ ،املواهجة ،اُتار امل راز).
وما أحوح ثـومييا إىل حمنَة أذة احلواز دلى أتيائيا وخاظة يف سماهيا ُذا اذلي أظحح امـامل فَِ كرًة ظلريت ،فوسائل الاثعال وامخكٌوموحِا
موحوذت يف لك تُت وال قىن ؾهنا ،ذلكل جية ؿىل املسؤومني يف املؤسساث امخـوميَة جسوَح أتيائيا وتياثيا تثلافة احلواز اإلساليم ملواهجة أخعاز
امعرف اآلخر اخملخوف مـيا ،مُس خعَـوا مواهجة ما ًعاذفِم من أفاکز ضاةل وؾلائد مٌحرفة.
 )7اخلامتة

أو ًال :هخاجئ امححر
وس خًذج من ركل لكَ أ ن احلواز ًوـة ذوز همامً يف حِاثيا املـارصت ثسخة الاهفذاخ اهكدري ؿىل امثلافاث واحلضازاث تني امضـوة من هجة وتني
امخلدم امـومي امِائل يف ؿامل امخكٌوموحِا والاثعاالث من هجة أخرى ،ذلكل جية ؿىل أمذيا اإلسالمِة أن هتُت اُامتماً ابملاً تأذة احلواز وثـخربٍ
مهنجاً من املياجه امرئُس َة يف املؤسساث امخـوميَة.
وميكن حرثُة اميخاجئ اميت ثوظويا إههيا نام ًيل:
وأما أمه اميخاجئ اميت ثوظويا إههيا من خالل امححر وامخحلِق يف ُذٍ امللاةل ،مفهنا:
1ـ احلواز ُو امـيرص األسايس يف أي ثفاؿل مـوومايت حىت مو اكن ُذا امخفاؿل تني خشعني ال أنرث.
2ـ وتياء ؿىل احللِلة امساتلةً ،خخني ما نوحواز من أمهَة يف ثحاذل املـووماث وتياء امفكر واحلضازت.
3ـ ومألمهَة املعوى اميت ٍمتخؽ هبا احلواز ،التد أ ن ٍكون ُياك كواؿد وضواتط خاظة حتمك ركل امـيرص حبَر ًـعي ألكَ وًوظل إ ىل
األُداف املخوخات مٌَ.
4ـ إن خري ما ٌس خلى مٌَ أسس احلواز وآذاتَ ُو امثلافة اإلسالمِة املمتثةل ابملرآن اهكرمي وؿدهل؛ أكعد أُلامحُت .
5ـ أمه أسس احلواز يف امثلافة اإلسالمِة يه :اإلخالض والاحرتام واملوضوؾَة و...
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اثهَ ًا :امللرتحاث
وهؼرت ؿاج رت رسًـة إىل ما خاء يف امححر ،وابألخط يف اخلالظةً ،فذح امحاة واسـاً أمام مجةل من امخوظَاث املِمة يف جمال احلواز وآذاتَ ،من
ثكل امخوظَاث:
1ـ الاهدداٍ إىل أمهَة احلواز ابؾخحازٍ أساش امخواظل وامثلافة.
2ـ إذزاك مزوم وحوذ أسس وضواتط التد مهنا نووظول إ ىل حواز خاذ وُاذف.
3ـ الاُامتم مبا وزذ يف امثلافة اإلسالمِة املمتثةل ابملرآن وأُل تُت امييب ؛ من أسس وضواتط حرثلي ابحلواز وجتـهل فٌَاً حصَحاً.
4ـ ثوحَِ الاُامتم إىل حمنَة زلافة احلواز وأسسَ وآذاتَ ابمعوزت امالئلة ابألمهَة املعوى اميت ٍمتخؽ هبا.

فِرش املعاذز
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.13
.11
.12
.13
.14

املران اهكرمي.
اجنفازش ،أمحدجن سهراي ،) 1399( ،.ملاًُس انولة ،تريوث :ذازامفكر نوعحاؿة وامًرش.
اجنمٌؼوز ،محمدجن مكرم ،) 1414( ،.مسان امـرة ،امعحـة امثامثة ،تريوث :ذاز ظاذز.
تووم ،تيجامني ،) 2338( ،.هؼام ثعيَف األ ُداف امرتتوًة ،حرمجة محمد محموذ خوادلت،ظاذق إجراُي ؾوذت ،تريوث :ذاز مكذحة امِالل.
امريض ،محمدجن احلسنيَّ ،) 1414( ،نج امحالكة ،تريوث :ذاز األهدمس.
امضرياسي ،انرص ماکزم ،) 2332( ،.األمثل يف ثفسري نخاة هللا املزنل ،امعحـة األ وىل ،تريوث :ذاز إحِاء امرتاج امـريب.
امعحاظحايئ ،امس َد محمدجن احلسني  ، ) 1997 ( ،.املزيان يف ثفسري ا ملرآ ن ،امعحـة األ وىل ،تريوث :مؤسسة األ ؿومي ن ومعحوؿاث .
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