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 vاملوضوعية العلمية وعدس استخداس
اللغة اجلارحة.
يتم تقييم البحوﺙ من قبل جلان
ّ v
املــجــلــة ،وعـــىل الــبــاحــث إجـــراء
التعديالت املطلوبة.
 vخيضع تقديم وتــأخــري البحوﺙ
لظروف فنية ال عالقة هلا بمكانة
الكاتب.
 vاملــادة املنشورة تعترب ملك املجلة،
وهلا احلق يف إعادة نرشها وطبعها
ضمن كتاب أو ترمجتها إىل لغة
أخرى.
يفضل أن ال يــزيــد البحث عن
v
ّ
أربعني صفحة.
 vللمجلة احلق يف حذف وتلخيص
ما ال يتناسب مع أهدافها.

 vيفضل إرســال البحوﺙ مصفوفة
عىل برنامج وورد.
تعرب بالرضورة
 vاملــواد املنشورة ال ّ
عن رأي املجلة.
 vإرســـال نبذة عــن الــســرية الذاتية
للباحث مع رقم اهلاتف واإليميل.
 vااللتزاس بالرأي املشهور عند علامء
الشيعة.

 vمتنح مكافئة تقديرية لكل باحث
بعد طباعة بحثه.
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ُ
ومسالك متعدّ دةٌّ ،
ُ
ولعل
مسارات متنوع ٌة،
املحرك يف بناء اإلنسان العرصي
ٌ

أكثرها أثر ًا يف حمصلته املعرف ّية ،وفاعل ّيته الفكر ّية مها «املسار العقدي ،واملسلك
اإليامين» ا ُملقامان عىل أصول الدين ومبادئ تعاليمه اإلهل ّية الرسال ّية و َن ْظ ُم ذلك

ٍ
معريف ودوائر هلا أهدافها ورؤاها ،من خالل املنافذ املقننة من
تعليمي
تسلسل
يف
ٍّ
ٍّ
ِ
ٍ
واسعة املساحة
تغطية
واملؤسسات التي تُفيض إىل
املدارس واألكاديم ّيات واملراكز
ّ
من جمتمعنا ،تعمل فيها مناهجها ،وتؤدي غاياهتا الواضحة املقصودة.
ولعل السبيل الوحيد يف قياس مديات تأثريها يف بناء اإلنسان معرف ّي ًا هو نوع

التعاطي والتفاعل مع القضايا النوع ّية املعارصة التي تُشكّل حتدِّ ي ًا لإلنسان العقدي
املؤمن يف جماالت منظومته الدين ّية والقيم ّية واالجتامع ّية ،فض ً
ال عام يرتبط هبا من
ُقرر براجمه عىل
اقتصادي أو
واق ٍع
ٍّ
سيايس؛ من هنا فإن بناء اإلنسان عقد ّي ًا ال بد أن ت َّ
ٍّ

اختالف مراحله ابتدا ًء من مراحله األول ّية يف التعليم املدريس حتى هناية أشواطها
املرتاكمة علم ّي ًا واملرتكزة عىل حركية القضايا العقد ّية والفكر ّية ونمذجة خطاهبا

تلمس آثارها واقع ًا عمل ّي ًا.
وحتديثه ،بام يتيح هلا مزية ّ

املرسخة بالربامج التعليم ّية
إن جدل ّية الرصاع بني واقع العقائد الرسال ّية احلقة ّ

العرص ّية قبال منافذ الشبهات واالنحرافات والغزو الفكري الثقايف املتكاثر عدد ًا
و ُع��دّ ًة ُيم ِّثل مظهر ًا واضح ًا ملشهد التحدّ ي الذي تواجهه مؤسساتنا التعليم ّية

املتحررة من سلطاهتا يف إثبات وجودها ،وقطف ثامرها
والعلم ّية املرتبطة بالدولة أو
ّ
ٍ
ٍ
هدف
بساعة ،فال مناص من املواجهة ،وال مندوحة لنا غري
يوم ًا بعد يو ٍم وساع ًة
عرصي يفهم خطاب احلارض وفلسفة أفكاره ،يرتشح
عقدي
اسرتاتيجي وهو بنا ٌء
ٌّ
ٌّ
ٍّ

من أصول ديننا وحرك ّية رسوله وآله عليهم آالف الصالة والسالم.

ٌ
بحوث يانعة تتسع آفاقها يف دفع الشبهات ونقض
ويف هذا العدد من العقيدة
ٍ
القوة من رسالة آل حممد  يف التوظيف
االنحرافات من جهة ،واستمداد مكامن ّ
جهة ٍ
العرصي لفاعليتهم التأرخيية من ٍ
ثانية ،فض ً
ال عن عقلنة النظر والتد ّبر يف قضايا
ّ
ّ
علم ّي ٍة وفق ًا ملصطلحات علومها ومسميات مفاصلها املعرف ّية .كل ذلك مقابل أن

ويوجه يف املنهج الرتبوي التعليمي ويؤدي دوره املناسب بحسب املنافذ
يوظف
ّ
التعليم ّية املتعدّ دة .

الح َ�س ُ
ـن 
الإ َم ْامُ َ
الر َ�سالة
ِ
امتدَ ادُ ال ُّن ُب ّو ِة ِف ْي َح َر ِك ّي ِة ِّ

¿¿نبيل عيل صالح
ٍ
رشوط نوعية للدراسة
ندرس سري َة األئمةوترامجهم ،ال بد من توفر
عندما
ُ

مستمر ًا يف حجم الزمن كله ،ال يف
وعي تارخيهم
ّ
التارخيية بخصوصهم ،كي يكون ُ
ّ
نتفهم
حجم اللحظة اآلنية التي عاشوها وعايشوها..
ولعل من أهم تلك الرشوط ْ
أن ّ

الزمن الثقايف الذي كانت تعارصه جتربتهم ،وطبيعة ممارساهتم وأعامهلم وإنجازاهتم،

ٍ
ِ
هادف
موضوعي
بحس
يلزمنا ُم ْسبق ًا برضورة التّعاطي مع هذا ال ُبعد العميل ٍّ
ٍّ
هذا ُ

ٌ
رجال معصومون عىل املستوى
ننفتح عىل األئمة ال عىل أساس أهنم
بام جيع ُلنا
ُ

السيايس والفكري واالجتامعي فحسب (متام ًا كام يفعل الكثريون من خالل تقديس
ّ
ٍ
ٍ
جهة
جهة ،وتغييب منهجهم ورسالتهم وأفكارهم من
األشخاص وتضخيمهم من

ِ
ٌ
عميل
رجال رساليون وعمليون،
أساس أهنم
أخرى) ولكن أيض ًا عىل
أصحاب منهجٍ
ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنظي ٍم حيايت ٍ
أصيلة سياس ّي ًا واجتامع ّي ًا وفكر ّي ًا ..حيث
ربانية
قيادية
وأطروحة
رائد،
ٍّ
إننا نريد أن نستفيد من األئمة ،ونستلهم رسالتهم املقدسة ،وأدوارهم ،وفكرهم
الرسايل اإلنساين العظيم ،يف مستوى األبد واإلنسانية كلها.
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وانعكاس قيم الدّ ين األصيل يف سلوكهم املبارش عىل مستوى العالقات الفردية
ِ
ِ
االستفادة املبارشة منها يف احلارض واملستقبل.
هبدف
واجلامعية ،وذلك
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أن ندْ ُخ َل إىل دراسة احلياة الفكرية والعملية لإلمام
عىل هذا األساس يمكننا ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عامة ،لنستخلص العرب والدروس التي يمكن أن
إمجالية
حتليلية
بصورة
احلسن
ٍ
ٍ
حتديات ٍ
ٍ
كونية
وموضوعية
ذاتية
تصلح حلارضنا ومستقبلنا الذي نعاين فيه من وجود
كربى فرضت أثقاهلا علينا ،حماولني يف النهاية الوقوف أمام ما كان يم ّيز تلك الفرتة

وقوى
تتصارع
التارخيية اخلطرية من تاريخ األمة اإلسالمية ،حيث كانت
ٌ
تيارات ً
ُ
َ
الوصول إىل مواقع النفوذ واجلاه
هم غالبية أصحاهبا
سياسي ٌة واجتامع ٌية كثري ٌة كان ُّ

والثروة واحلكم فيها حتى لو جاء عىل حساب قيم الرسالة واإلسالم ومصالح املسلمني.
ِ
حضن الرسالة ومهبط الوحي وبيت النبوة ،األمر
ولد اإلمام احلسن يف

السامية التي جت ّلت يف سلوكه
الذي ه ّيأ له أجواء الرتبية الروحية واألخالقية الرسالية ّ

َ
وكان جدّ ه(صلىّ اهلل عليه وآله
الرفيع مع نفسه ومع اآلخرين،
النبيل ،وتعامله اإلنساين ّ

ِ
شباب ِ
األمة ،أمره أمري،
أهل اجلنّة،
وسلم) يقول عنه« :هو َس ّيد
ّ
وحجة اهلل عىل ّ

وقوله قويل ،من تبعه فإنّه منّي ،ومن عصاه فإنّه ليس منّي»(((.

ظهرت آثار ذلك اإلعداد (والتّهيئة) األخالقي الروحي والنفيس والعميل
وقد
ْ

–الذي تلقاه اإلمام احلسن من جده رسول اهلل  ،وأبيه أمري املؤمنني اإلمام

عيل – يف مستقبل الدعوة اإلسالمية ،ويف عمق أحداثها اجلسام التي ّمرت هبا
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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والسجال الواقعي ،ومواجهة
حركة األمة يف سريورهتا التارخيية عىل مستوى التفاعل ّ
تفجرت يف داخلها.
والسياسية التي ّ
خمتلف الرصاعات االجتامعية ّ

عاش اإلم��ام احلسن بعد جده الرسول الكريم(صىل اهلل عليه وآله

َ
انطلقت
الصعبة واملواجهات العملية والتحديات الكبرية التي
وسلم)
ْ
األحداث ّ
ِ
ُ
املرحلة ،فرأى أما َمه ما َ
مفاعي ُلها يف َ
حيدث ألبيه ،ورأى كيف بدأت
كان
تلك
رب أبيه َ
األمور خترج عن مسار وطريق الرسالة احلقيقية ..ورأى ّ
رب
كان ص َ
أن ص َ
((( أبو جعفر حممد بن عيل ابن شهرآشوب ،مناقب آل أيب طالب ،حتقيق :يوسف البقاعي ،دار
األضواء ،لبنان/بريوت ،الطبعة الثانية لعام 1991م ،ج ،3 :ص.394 :

هم سوى حتقيق مصلحة اإلسالم واملسلمني.
الرسا ِّيل الكبري الذي مل يك ْن له من ٍّ
ّ

َ
ووصل اإلمام عيل إىل موقع القيادة
ومرت السنون
حتركت األيام ّ
وهكذا ّ

واخلالفة ،قيادة (ورئاسة) الدولة اإلسالمية ،وهو املوقع الطبيعي املفرتض أن يكون

له ،إنصاف ًا للحق واحلقيقة والنص القرآين ،منذ رحيل ابن عمه الرسول الكريم 
الذي جعله بنص القرآن إمام ًا من بعده للمسلمني مجيع ًا.

وهنا ،يف سياق تلك األحداث ،منذ االنقالب عىل إمامته ومنعه عن قيادة

األمة ،وقبوله سلم ّي ًا بواقع احلال ،حقن ًا لدماء املسلمني ،وحفاظ ًا عىل بيضة اإلسالم(((،
إىل اشتعال الفتن واالضطرابات السياسية واالجتامعية ،كان اإلمام احلسن ملتصق ًا

بوالده يف كل حركاته ومواقعه((( ،يعتمدُ عليه (والده) كثري ًا يف إنجاز أعامله ومهامته،

ألنه كان يثق بعلمه وعقله وروحيته وإخالصه ولباقته ..وكان الناس يسألون عل ّي ًا عن
كثري من األمور املتعلقة باإلسالم يف طبيعة أحكامه ومفاهيمه ،فكان جييبهم« :اسألوا
ِ
فإن لديه ما ّ
حل َسنّ ،
احلق كام هو»((( ..وهنا يروي لنا
ويعرفكم ّ
حيل مشاك َلكمّ ،
ابني ا َ
كبار ُثقاة التّاريخ اإلسالمي كثري ًا من الروايات واألحاديث حول عمق عبادته وعظمة
ُ
أخالقه وطهارته ونقائه ..فها هو اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين يصف اإلمام
ِ
احلسن بكل ٍ
ِ
َ
زمانه ،وأزهدَ هم ،وأفضلهم ،كان إذا
الناس يف
دقة قائالً:
«كان أعبدَ
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((( وهذا ما جاء يف احلديث عنهَ « :ل َق ْد َع ِلم ُتم َأنيَّ َأ َح ُّق بهِ ا ِم ْن َغ ِيَ ،و َواهللِ ُأل ِ
سل َم َّن َما َس ِل َم ْت
يرْ
َ
ْ ْ
ً
ماَ
ْ
ً
ألج ِر ذلِ َك َو َف ْض ِل ِهَ ،وزُ ْهد ًا ِف َيام تَنا َف ْس ُت ُمو ُه
ا
س
ت
ل
ا
،
ة
اص
ور المْ ُ ْس ِل ِمنيََ ،و مَ ْل َي ُك ْن ِفي ِها َج ْو ٌر إِ َّال َعليَ َّ َخ َّ
ْ
ُأ ُم ُ
ِم ْن زُ ْخ ُر ِف ِه َو ِز ْب ِر ِج ِه»(.خطبة(».)73 :راج��ع :ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج البالغة ،دار
الكتاب العريب ودار األمرية ،لبنان/بريوت ،طبعة عام 2007م ،اجلزء ،6 :ص.168-167 :
وغاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ملحمد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
لبنان/بريوت ،طبعة ،3:عام 1984م ،اجلزء ،2 :ص ،68-67 :واجلزء ،6 :ص.)8 :
ٍ
كمثل واض��حٍ  ،اشرتاكه– إىل جانب وال��ده أمري املؤمنني اإلمام
يمكن أنْ نذكر منها
(((
ُ
عيل –يف مجيع احلروب التي خاضها يف البرصة ،والنهروان ،وص ّفني ضد رموز الفتنة،
كبري من خالل مسامهته يف إمخاد نار الفتن حرص ًا عىل دماء
دور حم� ٌّ
والتي كان له فيها ٌ
�وري ٌ
املسلمني.
((( الشّ يخ املفيد ،األمايل ،دار التيار اجلديد ودار املرتىض ،لبنان/بريوت ،بال تاريخٍ  ،ص.77 :
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َح َّج َح َّج ماشي ًا ،وربام مشى حافي ًا ،وكان إذا ذكر املوت بكى ،وإذا ذكر القرب بكى ،وإذا

ذكر البعث والنشور بكى ،وإذا ذكر ا َمل َم ّر عىل الرصاط بكى ،وإذا ذكر العرض عىل اهلل
تعاىل ذكره شهق شهق ًة ُيغشى عليه منها ..وكان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي

اهلل عز وجل ..إلخ»(((.

ِ
مستأذن ًا رفع رأسه،
و ُيروى عنه أنه كان إذا دخل املسجد ،ووقف ببابه

وقال« :إهلي..ضي ُفك ببابك ،يا حمسن قد أتاك امليسء ،فتجاوز عن قبيح ما عندنا
بجميل ما عندك يا كريم»(((.

وممّا ترويه السرية عن عظمة أخالقهّ 
أن شام ّي ًا –ممّن ث ّقفهم معاوية عىل بغض

عيل
عيل وأهل بيته(عليهم السالم) ،وركّز يف نفوسهم ّ
سب ولعن أمري املؤمنني ٍّ
ٍّ
عىل املنابر– رأى اإلمام احلسن يف الطريق ،فجعل يلعنه ويشتمه ،واحلسن
ال ير ّد عليه ،فلام فرغ من سبابه وشتائمه ،أقبل إليه احلسن ،وهو مملو ٌء بخطاب اهلل:
[وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالم ًا](الفرقان ..)63:فسلم عليه وتبسم يف وجهه،

بالسن) لو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا
وقال له« :أهيا الشيخ (ويبدو أنه كان متقدم ًا ّ
أعطيناك ،ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو استحملتنا محلناك ،وإن كنت طريد ًا آويناك،
وإن كنت جائع ًا أشبعناك ،وإن كنت عريان ًا كسوناك ،وإن كانت لك حاجة قضيناها

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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لك ،فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيف ًا إىل وقت ارحتالك كان أعود عليك ،ألن

لنا موضع ًا رحب ًا وجاه ًا عريض ًا وماالً كثري ًا « ..فلام سمع الرجل كالمه بكى ،ثم قال:
أشهد أنك خليفة اهلل يف أرضه ،واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،وحول رحله إليه ،وكان

ضيفه إىل أن ارحتل(((.

ّ
الرسايل العميل الذي عبرّ عنه اإلمام احلسن استند إىل ٍ
روح
إن هذا املوقف ّ
سابق ،ج ،3 :ص.388 :
((( مناقب آل أيب طالب،
مصدر ٌ
ٌ
((( املصدر السابق نفسه ،ج ،4 :ص.19 :
((( رسول جعفريان ،احلياة الفكرية والسياسية ألئمة أهل البيت ،دار احلق ،لبنان/بريوت
طبعة عام 1994م ،اجلزء ،1 :ص.115 :

ٍ
ٍ
قرآنية تش ّبع هبا قرآن ّي ًا يف امتداد حياته كلها[ :ادفع بالتي هي أحسن
رسولية
أقرب
[وإن تع ُفو هو
](فصلت..)34 :
محيم
ْ
ُ
ّ
ويل ٌ
فإذا الذي بينك وبينه عداو ٌة كأنه ٌّ

املوقف يشك ُّل بالنسبة إلينا أيض ًا درس ًا تارخي ّي ًا بليغ ًا
للتّقوى](البقرة ..)237 :وهذا
ُ
–نحن أبناء هذا العرص– عىل مستوى رضورة اتباع هذا النهج املتني واألسوة احلسنة

جسدها هو وكل أئمة أهل البيت(عليهم السالم) يف شتّى جماالت احلياة من خالل
التي ّ
بوعي كام حتركوا ،وننفتح ٍ
ٍ
احلق حيثام كان وحيثام
أن نتحرك
بثقة كام انفتحوا ،ونقف مع ّ
عرف بنا.
ف به ،وال ُي ُ
ُعر ُ
دار ،فنحن ن َ

ِ
أن نقول ّ
وبالنّظر إىل ذلك يمكننا ْ
الكامل
بأن اإلمام احلسن م ّثل أصال َة
ٍ
ٍ
حركة من حركاتِه ،ويف ّ
النبوي والعلوي والفاطمي يف ّ
َ
وكان
سكنة من سكناته..
كل
كل

ِ
ِ
والعمل الدّ ائم عىل ِ
ِ
–يف ّ
كل حاالته الروحية– مث ً
نيل
واإلخالص هلل،
العبادة
ال أعىل يف

الر ُ
وأدق األلفاظَّ ،
ألطف التّعابريَّ ،
وأرق
الكريم 
سول
َ
ُ
رضاه .وقد استخد َم جدُّ ه ّ
أن أعدا َء ِ
مج ًا حتى ّ
َ
أهل البيت
الكلامت يف مدْ ح حفيده اإلمام احلسن،
وكان حي ّبه ح ّب ًا ّ

عميق له ،وبان عليهم اخلضوع
كانوا إذا تذكروا معاملة رسول اهلل له مت ّلكهم احرتا ٌم
ٌ

ِ
باحلسن
«رأيت أبا هريرة التقى
أمامه ..ويف هذا املجال يروى عن عمري بن إسحاق:
ُ

منك ..قال :فكشف عن بطنه فق ّبله»(((.

عيل بويع اإلمام احلـس ُن خليف ًة لألمة
وهكذا عندما استشهد اإلمام ٌّ

وإمام ًا للمسلمني((( ،وهو الذي كان الرسول الكريم  يقول عنه ،وعن أخيه
((( راجع مسند اإلمام أمحد ،مؤسسة الرسالة ،لبنان/بريوت ،بال تاريخٍ  ،اجلزء ،2 :ص-427 :
 .448وأبو القاسم الطرباين ،املعجم الكبري ،النارش :مكتبة ابن تيمية ،مرص/القاهرة ،طبعة عام
1994م ،اجلزء ،3 :ص ،119 :رقم.2690 :
((( يتحدث الشيخ الطربيس –يف كتابه إعالم الورى بأعالم اهلدى– يتحدث عن األجواء التي
ترافقت مع بيعة اإلمام احلسن بعد رحيل اإلمام ع ٍّ
هبت
يل إىل الرفيق األعىل حيث ّ
الكوفة إىل املسجد فزع ًة مذهول ًة هلول املصاب األليم ،فوقف السبط بني تلك الكتل
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َ
بن عيلَ ..
رسول اهلل  يق ّب ُل
رأيت
فقال له:
ْ
اكشف عن بطنك حتى أق ّبل حيث ُ
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اإلمام احلسني« :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا ..هذان رحيانتاي من الدنيا،

من أحبني فليح َّبهام ،ومن أبغضهام أبغضني ،ومن أبغضني أبغضه اهلل وأدخله النار،
ٍ
باستمرار يف
وإهنام سيدا شباب أهل اجلنة»((( ..ولك ّن املشكلة –التي كانت تتفاقم
ذلك العرص– هي ّ
أن خالفته كانت تعيش أجواء االضطراب والقلق والفتن
واملحن التي انطلقت يف مدينة الكوفة (مركز االضطراب) ..حيث َ
الناس فيها غري
كان ُ

عيل  ،والتي استمرت
منفتحني عموم ًا عىل املعنى الرسايل العميق الذي م ّثلته إمامة ٍّ
إىل عهد ولده احلسن.

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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يوجه أول ٍ
بيان له بعد رحيل القائد العظيم ..وهذا هو بعض ما ورد فيه« :لقد
البرشية اهلائلةّ ،
ٌ
رجل مل يسبقه األول��ون ،ومل يدركه اآلخ��رون ،لقد كان جياهد مع رسول
ُقبض يف هذه الليلة
اهلل  فيقيه بنفسه ،وكان رسول اهلل  يوجهه برايته فيكنفه جربائيل عن يمينه وميكائيل
عن يساره ،فال يرجع حتى يفتح اهلل عىل يديه ،ولقد تويف يف هذه الليلة التي عرج فيها عيسى
بن مريم ،وفيها قبض يوشع بن نون –ويص موسى –وما خ ّلف صفراء وال بيضاء
إال سبعامئة درهمٍ فضلت عن عطائه»..وهنا توقف احلسن عن الكالم حيث أرسل دموعه
مدرار ًا ،بعد أن متثلت أمامه صور أعامل (ومواقف) أبيه اخلالدة ،وبعدها تابع قائ ً
ال« :أهيا الناس
من عرفني فقد عرفني ،ومن مل يعرفني ،فأنا احلسن بن ع ٍّ
يل ،وأنا ابن النبي ،وأنا ابن الويص،
وأنا ابن البشري النذير ،وأنا ابن الداعي إىل اهلل بإذنه ..إىل آخر هذه اخلطبة الرائعة التي عرض
فيها إمامنا احلسن مواصفات أمري املؤمنني ،باإلضافة ملؤهالته هو ،ومكانته العالية يف
عامل اإلسالم واملسلمني ،وكونه هو األوىل بقيادة األمة واملجتمع اإلسالمي دون سواه( .ملزيد
من اإلطالع عىل األحاديث راجع :الشيخ الطربيس ،إعالم الورى بأعالم اهلدى ،مؤسسة آل
السري والرتاجم
البيت إلحياء الرتاث ،طبعة عام 1996م ،ص ..)208 :كام ويروي لنا ُك ّتاب ِّ
ٍ
شخص بايع اإلمام احلسن بعد استشهاد أبيه،
أنّ العبد الصالح (قيس بن عبادة) كان أول
ْ
أبايعك عىل كتاب اهلل ،وسنة رسوله فإهنام يأتيان عىل كل رشط» ..فبايعه
وقال له:
«ابسط يدك ْ
احلسن يشرتط عليهم قائ ً
َ
ال« :إنكم مطيعون تساملون من ساملت ،وحتاربون
وكان
الناس.
ُ
ٍ
بصاحب ،وما يريد هذا إال القتال» ..وكان
من حاربت» ..فارتابوا بذلك ،وقالوا :ما هذا لكم
هذا هو أول ٍ
خيط يف حبل الشك الطويل الذي ّ
لف موقف أهل الكوفة من اإلمام احلسن.
(راجع :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة أوىل لعام 1987م،
ج ،3 :ص.)202 :
((( أبو عبد اهلل حممد بن النعامن (الشيخ املفيد) ،اإلرشاد ،دار اهلدى ،إيران/قم ،طبعة أوىل عام:
2010م ،ج ،1 :ص.210 :

دور الإمام احل�سن¿ يف احلياة الإ�سالمية
(�صلحُ اخليار ال�صعب ..درو�س وعرب):

أن مت ِ
ت البيعة لإلمام احلسن– يف تلك الظروف التارخيية املعقدة
بعد ْ ّ

أخبار الوالية اجلديدة إىل
واملتداخلة التي انقسم فيها املسلمون عىل أنفسهم– وصلت
ُ

أسامع معاوية (الذي كان مع ّين ًا من عمر بن اخلطاب والي ًا عىل الشام) ،فام كان منهم
ٍ
ِ
ٍ
َ
جديدة
وفتن
مشاكل
إلحداث
(هو وقادته وأتباعه) إال أن بدأوا بالتخطيط والدّ س

من أجل إيقاف حركة اإلمام احلسن ومنعه من الوصول الفعيل إىل موقع اخلالفة
ٍ
جديد ما يمكن بناؤه
املمزقة ،وتبني من
رص الصفوف ّ
التي كان يؤ ّمل منها أن تعيد ّ
معنو ّي ًا وماد ّي ًا ممّا د ّمرته احلروب والرصاعات الضيقة بني املسلمني التي مرت عىل األمة
يف الفرتات السابقة.

انطلق معاوية –وهو احلاكم الباغي((( ،وغري الرشعي الذي حول اخلالفة يف
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((( طبع ًا نحن عندما ننتقد كثري ًا من ال ّتحريفات واالنحرافات القابعة يف مفاصل (وزوايا) تارخينا
ٍ
ري ذلك– فإنّ النقد املوجه نحو
العريب واإلسالمي –سوا ًء أكانت انحرافات فكري ًة أم رمزي ًة أم غ َ
تلك األحداث أو الرموز أو املواقع ال يعني أبد ًا أننا نقف ضد توحد املسلمني عىل قضاياهم
ٍ
املصريية ،أو أنّنا نفرق صفوف األمة شيع ًة يف مقابل س ٍ
شيعة ..بل إننا نريد
نة ،أو ُسن ًة يف مقابل
ُ
أن نؤكد عىل أن تضامن املجتمعات املسلمة –عىل تنوعها الفكري واملذهبي– لن يكون راسخ ًا
ومتين ًا ما مل ينجز املسلمون مجيع ًا مرشوع النقد العلمي واملوضوعي لتارخيهم كله ..ولكن ذلك
يقتيض منا أو ً
ال أن نعمل عىل إنتاج مفهوم توحد املسلمني (أو الوحدة اإلسالمية) من خالل
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كرسالة ٍ
ودين ٍ
إنتاج اإلسالم يف نفوسنا أو ً
ِ
كحالة
راسخة ال
دينية
وعقيدة
وإنسانية
عدل
حمبة
ال
ٍ
ٍ
سني ًا ،بل أن يفكر الشيعي كمسلمٍ من حيث
ضيقة ..وألاّ يفكر الشيعي
مذهبية
شيعي ًا والسني ّ
ّ
امتداد اإلسالم يف مفاهيمه الواسعة من خالل الصورة القرآنية والصورة النبوية يف ما صح يف
السنة ،وأن يفكر السني كمسلمٍ يف هذا االجتاه ..وعندما نفعل ذلك فإننا ننتج اإلسالم الرسايل
يف نفوسنا بحيث نتحسس اإلسالم يف املذهب وال نتحسس املذهب يف اإلسالم (كام يقول أحد
املفكرين) ،من دون أن يلغي املسلم انتامءه ملذهبه ..ونحن عندما نحاول أن نسري يف هذا الطريق
ٍ
انحرافات كثري ًة موجود ًة لدى هذا الطرف أو ذاك ،والواجب
فإننا سنواجه حت ًام يف مسرينا
الرشعي الديني واألخالقي ُيلزمنا برضورة التحرك ملواجهتها وتعريتها وكشفها وفضحها
برصف النظر عن انتامئها الطائفي أو املذهبي ..ألن االنحراف (أو التحريف) ال مذهب له ،وهو
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ٍ
ٍ
عضوض»– حم��اوالً كسب الزعامات والوجوه املؤثرة يف سري
«ملك
اإلس�لام إىل
األحداث يف داخل العراق وخارجه ،من خالل د ْفع األموال ،ورشاء الذمم والضامئر،

وهتديد الناس ،وإعطاء اهلدايا ،وبيع الوعود وخمتلف أنواع اإلغراءات املادية واملعنوية.
ٍ
ٍ
ولتنفيذ سياسته املاكرة ِ
واسعة من
شبكة
عم َل معاوية عىل تشكيل وبناء

اجلواسيس والعمالء واملأجورين يف شتى أرجاء العراق ..ولكن رسعان ما انكشفت
َ
رسائل عديد ًة إىل معاوية
تلك السياسة املاكرة ،حيث وجدنا اإلمام احلسن يرسل

(الرجل اخلارج عىل الرشعية «رشعية األمة» ،وإمجاع املسلمني) يدعوه فيها إىل وجوب
ترك املؤامرات والتخىل عن انشقاقه ،وااللتزام بموجبات االنتامء الرشعي إىل األمة..
ٍ
باستمرار ،حماوالً إغراء اإلمام بأن ينضوي حتت جناحه عىل
ولكن معاوية كان يرفض

ٍ
ٍ
إرصار
تنم عن
أن تكون اخلالفة له من بعده ..ولكن اإلمام احلسن أجابه ببالغة ّ
وتركت جوابك
ذكرت،
وحز ٍم شديدين« :أما بعد ،فقد وصل إ َّيل كتا ُبك تذكر فيه ما
ُ
َ

أن َ
إثم ْ
أقول
تعلم أنيّ من أهله،
خشي َة البغي ،وباهلل أعوذ من ذلك ،فاتب ِع َّ
وعيل ٌ
احلق ْ
ّ

والسالم»(((.
َ
فأكذبّ ..

كان من ال ّطبيعي ْ
وبالنّظر إىل ما تقدّ م َ
املوقف العام ِحدّ ًة وتوتُّر ًا ،وتعلن
أن يزدا َد
ُ

حالة احلرب بني طرفني وفريقني ،هلام وجهتا ٍ
نظر خمتلفتان ومتناقضتان يف العمق حول
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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طغيانية تتغطى باللباس الديني واملذهبي..
إسالمي ًا بل هو حالة
شيعي ًا وال حتى
سني ًا وال
ّ
ّ
ّ
ليس ّ
فيزيد ومعاوية –وغريمها من طغاة التاريخ وجالوزته– ال يمثلون السنة وال الشيعة ،وليس
ٍ
انتامء فع ٍّ
يل إال االنتامء الذايت الضيق إىل حزب «امللك العضوض» أو حزب األنانية
هلم من
الشخصانية ..متام ًا مثلام هو إمامنا احلسن الواجب الطاعة كإما ٍم معصو ٍم وشخصيةٍ
ٍ
إسالمية لكل املسلمني ،ال ختص هذا الطرف أو ذاك .من هذا املنطلق نقول بأننا معنيون مجيع ًا
–سن ًة وشيع ًة– بتسليط الضوء النقدي عىل مواقع االنحراف واالهرتاء الكثرية يف داخل ثقافتنا
وأهواء م ّتب ٍ
ٍ
ب وتزم ٍ
تعص ٍ
عة،
ت
وتارخينا اإلسالمي ،وأن نعمل عىل تنقيته من كل ما يشوبه من ُّ
ُّ
ُ َ
وألاّ
َ
نخاف يف اهلل لومة الئمٍ  ..فاحلقيقة قد تكون –يف معظم احلاالت– صعب ًة وجارح ًة ،ولكنها
ٌ
وصاحلة للحياة أبد ًا ومطلق ًا.
حت ًام مفيدةٌ،
سابق ،ج ،16 :ص.227 :
((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج،
مصدر ٌ
ٌ

رشعي حيظى بإمجاع األمة روح ّي ًا
طرف
قضايا الرشع والدين والسياسة واحلكم..
ٌ
ٌّ
يوزع
ومعنو ّي ًا ودستور ّي ًا،
ٌ
آخر فاقدٌ للرشعية الدينية ،وال حيظى إال بتأييد من ّ
وطرف ُ
َ
عليهم العطايا واهلبات والرشاوى ،أو من ّ
األموال املنهوبة من
«يرش» ويغدق عليهم

بيت مال املسلمني ..إهنام هنجان خمتلفان متام ًا يف االنتامء وآلية التفكري ومنهج العمل..
أحدمها إما ٌم للقلوب واآلخر إما ٌم لألجساد.

أي م ِ
راج ٍع لتاريخ تلك الفرتة ّ
أن اإلمام احلسن– وإن بدا مقتنع ًا
ويظهر أمام ِّ ُ
ُ

كل ّي ًا برضورة القضاء عىل رأس الفساد واإلفساد والبغي– ولكنه مل يستبعد منطق احلوار
من ذهنه منذ بداية تس ُّلمه مها ّم حكومته ،عىل الرغم من معرفته الكاملة بطبيعة معاوية

القائمة كل ّي ًا عىل الغدر واخليانة والتآمر ..إال أنه حاول أن يتعاطى مع جمريات األحداث
واألمور بام يتناسب مع سياسته الدينية األخالقية ،فقام بدعوة معاوية للكف عن اتباع

أساليب الظلم والعدوان والتجاوز ،وطلب إليه أن يعلن الطاعة حلكومته الرشعية.

ولكن معاوية أبى أن يستجيب لدعوة احلق والرشعية ،فكتب ر ّد ًا عىل دعوة
اإلمام« :إن أمري وأمرك شبيه بأمر أيب ٍ
بكر وأمركم بعد وفاة رسول اهلل ..(((»

األمر الذي أغلق أبواب احلوار ،وألزم اجلميع باالحتكام إىل لغة العنف ،واإلرصار عىل
ٍ
طرف حيشد سياس ّي ًا وعسكر ّي ًا للطرف اآلخر ..خصوص ًا بعد
بعد ذلك بدأ كل
ٍ
ورود أنباء عن وجود حتر ٍ
أموية باجتاه العراق ،حيث كان معاوية قد بارش –قبل
كات
ّ
ذلك– بالطلب إىل عامله يف الواليات بتعبئة املقاتلني وإرساهلم إليه ،لكي يستغل األوضاع
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إهناء األزمة بحدود السيوف ،وأنصال احلراب.

((( أمحد بن حييى بن جابر البالذري ،أنساب األرشاف ،حتقيق :سهيل زكار ورياض زركيل ،دار
الفكر ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام1996 :م ،ج ،2 :ص.31:
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املضطربة يف العراق ،ويبدأ باهلجوم عىل الكوفة ،ويسقط حكومة اإلمام احلسن( يف

حال إخفاق خمططه الرامي إىل السيطرة عىل اخلالفة بأساليب املكر والدهاء التي نشأ

ٍ
راسخ– لتحشيد القوى،
عليها و ُعرف هبا) األمر الذي دفع اإلمام احلسن– بعز ٍم

واالستعداد ملواجهة العدو يف اللحظة احلاسمة ..وهاهو يذيع للناس أول بياناته
التي يدعوهم فيها إىل حشد طاقاهتم وإمكاناهتم يف سبيل الدفاع عن رسالة املسلمني التي
ٍ
بصورة
يريد معاوية إسكات آخر مواقعها الرشعية املتمثلة يف إمامة احلسن ،والقضاء

ٍ
هنائية عىل آخر خطوط الدفاع عن قيم ومبادئ اإلسالم ..يقول« :أما بعد فإن اهلل
كتب اجلهاد عىل خلقه ،وسماّ ه كره ًا» ..ثم قال ألهل اجلهاد من املؤمنني[« :اصربوا إن
اهلل مع الصابرين] فلستم أهيا الناس نائلني ما تحُ ّبون إال بالصرب عىل ما تكرهون ..اخرجوا
رمحكم اهلل إىل معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ،ونرى وتروا»(((.

ولكن الناس واألصحاب مل ُيل ُّبوا دعوة اإلم��ام ،بل سكتوا ووقفوا موقف

التخاذل من قائدهم وإمامهم –الذي سبق هلم أن بايعوه وعاهدوه– عندما طلب منهم
أن خيرجوا معه للقتال ضد معاوية الذي كان رج ً
ال فاسد ًا وباغي ًا جتب إزاحته عن سدّ ة

احلكم ،وإزالة غطاء الرشعية املزيفة عنه.

وهنا ال بد لنا من أن نقف قلي ً
ال لنوضح أسباب هذا االنكفاء عن تلبية دعوة

اإلمام للجهاد ونرصة احلق ..وما هو رس هذا الربودة التي واجهت هبا تلك اجلموع

نداء اإلمام احلسن ،ودعوته لتحمل مسؤولية الذود عن حياض اإلسالم واملسلمني؟!.
يف الواقع علينا بداي ًة أن نستعرض بعض املقدمات التارخيية التي نعتقد أهنا

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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هي التي سامهت يف وصول أمر الناس واألمة إىل هذا املستوى اخلطري من انعدام

املسؤولية الرسالية لدى أبناء املجتمع ،وعجزهم عن النهوض يف مواجهة ما كان حياك
ٍ
ٍ
غايات
ومؤامرات ،وانغامسهم يف مالحقة ما تدنّى من
دسائس
للرسالة اإلسالمية من
َ
حمدودة ٍ
ٍ
ٍ
وطموحات
زائلة((( ..ومن أبرز تلك املقدمات هي تلك احلالة العامة للمجتمع
سابق ،ج ،16 :ص.229 :
((( رشح النهج البن أيب احلديد،
مصدر ٌ
ٌ
مشهور وم��ع� ٌ
ٌ
�روف لإلمام
حديث
أحت��دث عن اإلم��ام احلسن–
((( هنا حي�ضرين –وأنا
ُ
ٌ
درت عليهم
احلسني يقول فيه« :الناس عبيد الدنيا ،والدين ٌ
لعق عىل ألسنتهم حيوطونه ما ّ
ٍ
معايشه ،فإذا حمّصوا بالبالء ّ
حب الدنيا (رأس كل خطيئة كام يقول
قل الديانون» ..ويبدو لنا أن ّ
الرسول الكريم  )هو السبب الرئييس الكامن وراء كل ما حدث وما يمكن أن حيدث من

اإلسالمي آنذاك الذي كان جمتمع ًا مفكك ًا ،مزقته احلروب والرصاعات ،وأهنكته الفتن

أفرز جيش اإلمام احلسن الذي
واملؤامرات ..وهذا املجتمع املضطرب هو ذاته الذي َ
كان سيسري به ملواجهة جيش معاوية.

وهذه كانت من املشاكل والعقبات التي وقفت يف وجه إمامة احلسن،

فقد كانت خالفته يف الكوفة ،ومل تكن يف املدينة ،فقد كانت الكوفة مضطرب ًة،

َّ
الرسا ّيل ا َّلذي يم ّثله اإلمام
ألن املجتمع
الكويف مل يكن صافي ًا وال منفتح ًا عىل املعنى ّ
َّ

بنص رسول اهلل  ،ما يعني َّ
أن حياتَه
احلسن ،ا َّلذي هو س ِّيد شباب أهل اجلنَّة ّ
وترصفاتِه رشع َّي ٌة بمعانيها وآفاقهاَّ ،
ألن س ِّيد شباب أهل اجلنّة ،ال يمكن أن
وحركتَه
ّ
فكر أو ٍ
خيطئ يف ٍ
قول أو ٍ
فعل ،ولك َّن القوم ا ّلذين منعوا اإلمام عل ّي ًا  من تنفيذ
ٍ
جديد ليمنعوا اإلمام
خ ّطته ،فأربكوا حكمه وأضاعوا النهج ا َّلذي هنجه هلم ،عادوا من
احلسن من أن ينفتح عىل منهجه اجلديد يف الرسالة((( .أي إن سلوك أهل الكوفة

عيل يف أواخر خالفته ،عكس عجزهم عن اإليفاء بالتزاماهتم ومواثيقهم
مع اإلمام ٍّ
ٍ
حرب يمكن وصفها
جتاه الوالية ألمري املؤمنني ،وعدم مقاومتهم وصمودهم يف
بأهنا كثرية الشبهات –بالنسبة هلم طبع ًا– وطويلة األمد ،ومعدومة الغنائم.

وهكذا تكررت تلك األجواء ذاهتا مع اإلمام احلسن ..حيث أظهر أهل

متلك جيش ًا متوازن ًا وقو ّي ًا وفاع ً
ال يدافع عن رشعية حضورها وتواجدها الرشعي يف
جسم األمة.

َ
ُلم بنا وحتدق بمجتمعاتنا ..واملسلمون الذين عاشوا سابق ًا مع األئمة
كوارث
َ
ومصائب ت ّ
ٍ
–وحتى أصحاهبم ،والكثري من شيعتهم ومواليهم– ليسوا بمعزل عن الوقوع يف براثن الشطط
واخلطأ وارتكاب املوبقات وفعل املحرمات.
((( حممد حسني فضل اهلل ،اإلمام احلسن :جتسيد اإلسالم بصورته املرشقة ،موقع بينات (املوقع
الرسمي ملؤسسة العالمة الراحل حممد حسني فضل اهلل) ،الرابط:
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=14736
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الكوفة أهنم ال يريدون قتال معاوية ..ولذلك بدأ احلسن يفكر مل ّي ًا يف جدوى
ٍ
حرب معدومة رشائط التواجد الفاعل واحلاسم من جهة احلكومة الرشعية التي ال
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لقد كان واضح ًا –كام ذكرنا سابق ًا– أن اإلمام احلسن كان يرغب يف حسم
ٍ
املعركة ضد معاوية ميدان ّي ًا ،ولكنه كان يعي متام ًا –يف الوقت نفسه– ّ
مآالت
أن للحرب
ٍ
بتحمل
املعني
حتملها ،واملجتمع عموم ًا هو
ّ
ُّ
وتبعات (وأثقاالً وآثار ًا) سلبي ٌة ينبغي ُّ

عبء هذه التبعات واآلثار املرتتبة عليها ،ودفع تكاليف احلرب وفواتريها الباهظة..
ٍ
غري
وغري
جمتمع الكوفة منشدّ ًا إىل الدنيا،
ولكن ّملا كان
ُ
راغب باحلرب –وهو أساس ًا ُ
َ

ٍ
قادر عىل إدراك حقيقتها وفلسفتها– فال يمك ُن (عند ذلك) ْ
أن نتو ّق َع من اإلمام
ٍ
أن يعلن حرب ًا بمفرده ،أو ِ
ْ
مزقتهم األهوا ُء
بعدّ ة آالف من
جنود ضعفاء يف معنوياهتمّ ،
َ
ّ
والشهوات ،وأهنكتهم الدعايات املض ِّللة التي كان يقوم هبا معاوية وزبان ّيته الذين كانوا
يركّزون عىل استغالل نقاط الضعف يف خصومهم ،واستغالل كل ما من شأنه أن ي ِ
وهن
ُ
العزيمة ،ويك ّب َل اإلرادة ،و ُي ِش ّل القوى فيهم.
ويف هذا املجال يتحدث اإلمام احلسن عن هذا املوضوع حم ِّل ً
ال وشارح ًا« :إنّا

واهلل ال يثنينا عن أهل الشام ٌّ
شك وال ند ٌم ،وإنام كنا نقاتل أهل الشام بالسالمة والصرب.
ِ
ِ
رب باجلزعِ ،وكنتم يف مسريكم إىل صفني دينُكم أمام
فشيبت السالم ُة بالعداوة ،والص ُ
دنياكم ،وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ..أال وقد أصبحتم بني قتيلني قتيل بصفني
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ٌ
فثائر .أال وإن
تبكون له ،وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره .وأما الباقر
فخاذل ،وأما الباكي ٌ
معاوية دعانا ٍ
عز وال ن ََصف ٌة .فإن أردتم املوت رددناه عليه وحاكمناه إىل
ألمر ليس فيه ٌّ
اهلل عز وجل بظبى السيوف ،وإن أردتم احلياة قبلناه وأخذنا لكم الرىض ،فناداه الناس

من كل جانب البقية البقية وأمىض الصلح»(((.

ولو أنّنا مت ّعنّا قلي ً
ال يف كالم اإلمام فإننا نجد لديه رغب ًة وتأكيد ًا عىل وجوب

ش ّن احلرب ضد القاسطني ..أ ّما ما كان يمنع اإلمام من استخدام القوة والعنف ضدهم
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،لبنان/بريوت ،طبعة 1987م ،ج ،3 :ص:
 .406و»تذكرة
اخلواص» لـــ»احلافظ أبو الفرج اجلوزي» ،طبعة مكتبة نينوى احلديثة ،إيران/
ّ
طهران ،بال تاريخٍ  ،ص( .199 :وهي من حمفوظات اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية يف مرص،
ٍ
تسجيل.)26163 :
برقم

بأي ٍ
عسكري ضد أولئك..
عمل
ٍّ
فهم الناس (جمتمع الكوفة) الذين امتنعوا عن القيام ِّ

وقد أملح اإلمام احلسن إىل هذا املوضوع يف قوله« :رأيت هوى عظم الناس يف
أحب أن أمحلهم عىل ما يكرهون»(((.
الصلح ،وكرهوا احلرب ،فلم َّ

وهذا هو املوقف (والتعبري) نفسه الذي سبق ألمري املؤمنني اإلمام عيل أن
ٍ
مواضع
أشار إليه يف
كثرية((( ..نذكر منها قوله« :واهلل إين سلمت األمر ألين مل أجد
َ
أنصار ًا ،ولو وجدت أنصار ًا لقاتلته (يقصد معاوية) لييل وهناري حتى حيكم اهلل بيننا
وبينكم»((( ..ويبدو أن هذا النوع من التعاطي السلبي من قبل اجلامهري بحق قياداهتا
ٍ
إجراء ضدها) ُيعدُّ أمر ًا نادر ًا يف أدبيات العمل السيايس.
أي
(التي ال تتخذ َّ

وهنا تكمن اإلشكالية الكربى وهي أن القائد (أو اإلمام) هو الذي يعاين من
كل ٍ
شعبه ومجاهريه التي بايعته عىل ِّ
يشء ،ولكنها مل تُن ّفذ شيئ ًا ممّا سبق أن عاهدت عليه..
ويبدو أهنا من احلاالت النادرة يف التاريخ اإلنساين –كام أسلفنا– أن يأيت قائدٌ يعاين

األمرين من شعبه وأبناء جلدته ..حيث أن العادة جرت أن تعاين اجلامهري من وطأة
ّ

وضغط قياداهتا و ُن ُظمها عليها (عسف ًا وقمع ًا وظل ًام) ..ولكن عل ّي ًا واحلسن(عليهام
السالم) كانا يشتكيان عىل الدوام من قلة النارص واملعني.

تتمحور حول مسألة الصلح مع اإلم��ام احلسن ،واالستجابة للرشوط التي

يريدها ..وإذا ما ظهرت معارضة اإلمام احلسن لتلك اخلطة ّ
فإن أحبول ًة جديد ًة كان

ُ
ستكون كافية إلسقاط هذا اجليش
جيري حياكتها حول قادة ورؤساء جيش اإلمام،
–الضعيف أساس ًا– من فوره.

((( املصدر السابق نفسه .و»األخبار الطوال» أليب حنيفة الدينوري ،دار إحياء الكتب العريب،
مرص/القاهرة ،طبعة عام 1960م ،ص.220 :
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،م .س ،ج ،11 :ص.29 :
((( حممد باقر املجليس ،بحار األن��وار ،مؤسسة إحياء الكتب اإلسالمية ،إيران/قم ،طبعة عام
2009م ،ج ،44 :ص.147 :
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بدأت املحن ُة تتفاقم ،واألحداث تتسارع ..وانطلق معاوية –الذي كان قد عرف
ٍ
ٍ
جديدة
خلطة
مواطن الضعف احلقيقية يف جيش إمامنا احلسن –راس ًام يف ذهنه
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ويذكر ال��رواة كيف كان معسكر النخيلة يستقبل الوافدين إليه من الكوفة

لالنضامم إىل اجليش الذي حتركت طالئعه ملالقاة جيش الشام ،وكيف كانت حناجر
بحت وهي تستنهض العامة ،وتلهب هبم احلامس لاللتحاق
اخلطباء الصافية قد ّ
بالطالئع الزاحفة(((.

ولكن الذي حدث –وقد تو ّقعه اإلمام– هو أن بوادر الفتن واالضطرابات

يعج باملنافقني واملتاجرين من أصحاب،
بدأت تأخذ جمراها إىل جيش الكوفة الذي كان ّ
ما يمكن أن نسميه يف عرصنا الراهن ،بـ « «ثقافة االسرتخاء والتعب» ..وكانت الشائعة

ّ
وكأن جيش الكوفة املنهك واهلرم كان ينتظرها
الكاذبة التي أطلقها معاوية –وقد بدا
وفضل االسرتخاء
بفارغ الصرب ،إذ إنه فقد اإلحساس احلقيقي بحرارة الرسالةّ ،
واالستكانة عىل العمل الرسايل ،وااللتزام بنهج اإلسالم الصحيح– يف« :أن احلسن
يكاتب معاوية عىل الصلح فلِ َم تقتلون أنفسكم ..(((»..ورست تلك الشائعة يف أوساط
ٍ
مكذب ،وبني من حياول
وآخر
جيش اإلمام كالنار يف اهلشيم ..فبينْ ُمصدِّ ٍق هلا،
َ

إثباهتا ..ومل حياول القائد عبيد اهلل أن يتأكد من كذب هذه الشائعة ،وبعدها عن الواقع..
ألن اإلمام احلسن كان مشغوالً –يف تلك األثناء– ببعث الرسل إىل األطراف،
وهتيئة الكتائب الالحقة بالطالئع ،ومكاتبة معاوية باحلرب ،وبعث احلامس بخطبه
ٍ
صلح ،ومل يكن من رأيه ذلك(((.
الالهبة املحرضة عىل القتال ،ومل يكتب يف
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وخضع هلا،
وك��ان القائد عبيد اهلل أول من تأثر سلب ًا بتلك الشائعة،
َ
خصوص ًا بعد أن وصلته رسائل((( معاوية وهي حتمل يف داخلها شتّى ألوان
((( رشح النهج ،م.س ،ج ،16 :ص.42 :
((( املصدر نفسه.
((( حممد جواد فضل اهلل« .صلح اإلمام احلسن ..أسبابه ،نتائجه» ،طبعة دار الغدير ،لبنان/بريوت،
بال تاريخ ،ص.74 :
((( يقول له معاوية يف إحدى رسائله« :إن احلسن قد راسلني يف الصلح ،وهو مس ّل ٌم إ َّيل فإنْ دخلت
تابع» .وجعل له ألف ألف درهم( .راجع :رشح
يف طاعتي كنت متبوع ًا ،وإال دخلت وأنت ٌ
النهج ،مصدر سبق ذكره ،ج ،16 :ص.)42 :

املغريات((( ..وهكذا بدأت –مع استجابة القائد اخليانية لنداء معاوية– مظاهر
التفكك والترشذم بالظهور عىل السطح ،واإلم��ام احلسن ال ي��زال عىل موقفه

الصلب ضد معاوية ..والرسل ال تزال تأيت من املدائن بقرب حترك اإلمام نحو

املعركة الفاصلة.

ُ
جو من املحنة يف النفوس
وتصل أنباء استسالم عبد اهلل لعدوه إىل املدائن ،ويشيع ٌّ

كام هو احلال يف «مسكن» ،ويشعر اإلمام بالطعنة يف الصميم تأتيه من أقرب الناس إليه،
وأخصهم به ..وتترسب إليه أنباء عن مكاتبة بعض رؤساء األجناد والقواد ملعاوية،
ّ
وطلبهم األمان ألنفسهم وعشائرهم ،ومكاتبة معاوية لبعضهم باألمان واملواعيد..
ويقف اإلمام أمام هذه النكبات واملحن املتتالية متطامن ًا عىل نفسه ،ناظر ًا يف أمره ،وإىل

أين ستنتهي به هذه املسرية(((.

وتبلغ األمور حد اخلطورة املبارشة والصدمة الكبرية عندما يعرف اإلمام بحقيقة

فارين من معسكره ،والتحقوا بجيش
العدد الكبري جلنوده الذين تركوه وانحازوا ّ
ٍ
مفزع وال َّ
شك(((.
رقم
رقم وصل إىل حدود الثامنية آالف
ٌ
رجل ..إنه ٌ
معاوية ..وهو ٌ
وإذا أخذنا بعني االعتبار أن التعداد العام جليش الكوفة مل يكن يتعدى اثني عرش ألف

رجل ،يمكننا أن نتفهم حجم تلك الصدمة الكبرية واملرارة النفسية العميقة التي عاشها

((( يظهر أمامنا –من خالل متابعة بعض النصوص التارخيية املهمة– أن عبيد اهلل بن عباس (قائد
غري ٍ
قليل من القادة والزعامء
يفر وحده إىل معاوية ..بل خرج برفقته ٌ
عدد ُ
جيش اإلمام احلسن) مل َّ
واجلند.
((( املرحوم السيد :حمسن األم�ين العاميل ،أعيان الشيعة ،حققه :حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،لبنان/بريوت ،طبعة عام  ،1983ج ،4 :ص.22 :
((( يقول اليعقويب يف تارخيه« :إن معاوية أرسل إىل عبيد اهلل بن عباس ،وجعل له ألف ألف درهم
فصار إليه يف ثامنية آالف من أصحابه ،وأقام قيس بن سعد عىل حماربته».
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ٍ
رجل
اإلمام ..خصوص ًا وأن معاوية كان قد حشد يف مواجهة اإلمام أكثر من ستني ألف
ٍ
الفارين إىل معسكره من جند اإلمام احلسن.
يضاف إليهم ثامنية آالف من ِّ
ٍ
صعب وحميرِّ ٍ  ،وبدأ جدّ ّي ًا يبحث عن ٍ
خمرج
وهكذا فإن اإلمام قد أصبح يف وض ٍع
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ٍ
مناسب هلذا املأزق واألزمة اخلطرية التي تسارعت تداعياهتا السلبية ضده حتى وصلت
متسكه الشديد بمنطق إهناء األزمة يف ساحة
إىل قوى جيشه يف املدائن ..فهل يستمر يف ُّ

احلرب ..أم أنه –وهو اإلمام املعصوم ،واحلاكم الرشعي البصري بواقع أمته ،ومبادئ

رسالته اإلسالمية ،واحلريص ك ّل ّي ًا عىل جمتمعه ،واملؤمتن عىل مجاهري أمته اإلسالمية– لن
جيد سبي ً
ال إال اختاذ قرار الصلح مع معاوية اتقا ًء لنار الفتنة ،وصون ًا لدماء املسلمني؟!.

َّ
وال �شك..
�صعب
�أجل� ..إن اخليار – والقرار الذي �سيعقبه–
ٌ

أي ٍ
قرار قبل أن خيترب نوايا جيشه ،وأن
ولكن اإلمام مل يكن يف وارد اختاذ ِّ

يتأكد من حقيقة هذا اجليش ،ويكشفه أمام مرآة ذاته ،ويزيل عنه قناعه املزيف(((..
ليظهر –كام هو عىل حقيقته– مشتت ًا مهزوم ًا ،غري ٍ
قادر عىل مواجهة حتديات أمته.
َ
يف هذا املفصل اخلطري وقف اإلمام احلسن خطيب ًا أمام جيشه قائالً« :أال

عز وال نصفة ،فإن أردتم املوت رددناه عليه ،وحاكمناه
وإن معاوية دعانا ألمر ليس فيه ّ

إىل اهلل عز وجل بظبى السيوف ،وإن أردتم احلياة قبلنا ،وأخذنا لكم الرضا» ..فناداه
الناس من كل جانب« :البقية البقية ،وامض الصلح..(((»..

وهنا انكشف الواقع احلقيقي للجيش أمام اإلمام ..فاجليش يطلب الراحة

والبقاء من خالل إمضاء الصلح مع معاوية.
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وباإلضافة إىل معاناة اإلمام من جيشه ،فقد كان يشتكي عىل الدوام من جمتمع
الكوفة (احلاضن الفعيل جليشه) ..وها هو يتحدث يف ٍ
كلمة عن أحوال هذا املجتمع وذاك

اجليش املتهالك ..يقول« :كرهت الدنيا ..ورأيت أهل الكوفة قوم ًا ال يثق هبم أحدٌ

مكون ًا من بقايا جيش اإلمام عيل ،ولذلك فقد بدا –كام ذكرنا يف املتن
((( كان جيش الكوفة َّ
العام– جيش ًا متعب ًا ومنهك ًا من جراء الرصاعات واحلروب الكثرية التي خاضها ،األمر الذي جعله
يعطل كل خطط و دعوات اإلمام احلسن للقتال ..ويذكر لنا الرواة أن قادة هذا اجليش كانوا
يقابلون دعوة اإلمام للقتال يف الشتاء بقوهلم« :صبارة القر» ،ويف الصيف بقوهلم« :محارة القيظ».
((( الكامل يف التاريخ ،م .س ،ج ،3 :ص ..204 :ورواها أيض ًا الطربي يف تارخيه ،وابن خلدون يف
مقدمته.

إال ُغلب ،ليس أحدٌ منه يوافق اآلخر يف رأي وال هواء ،خمتلفني ،وال نية هلم يف ٍ
خري وال

رش ،لقد لقي أيب منهم أمور ًا عظام ًا ،فليت شعري ملن يصلحون بعدي ،وهي أرسع البالد
ٍّ
ً
سجال أسو َد يف
خراب ًا»((( ..إذ ًا كيف يثق اإلمام احلسن بأهل الكوفة وهي التي متلك
التعامل السلبي مع أبيه أمري املؤمنني ،حيث إهنا خذلته يف صفني وما بعدها.

عىل أس��اس ذلك كان طريق الصلح –الذي جيب علينا أن ندرسه دراس� ًة
ٍ
وقوعية) يف حجم القضايا والظروف الصعبة واملعقدة التي كان
(غري
موضوعي ًة واقعي ًة
َ
يعيشها املجتمع اإلسالمي آنذاك– هو الطريق الوحيد الباقي أمام اإلمام اتقا ًء لرش
ٍ
جيش منهز ٍم قبل أن تقع املعركة..
احلرب التي كان سيخرسها ال حمالة يف ظل وجود

وها هو يعرب عن ذلك بقوله« :ما أردت بمصاحلتي معاوية إال أن أدفع عنكم القتل

عندما رأيت تباطؤ أصحايب عن احلرب ،ونكوهلم عن القتال»((( ..وبالنظر إىل وجود
ٍ
دعوات ملتابعة احلرب من ِقبل بعض أصحاب((( اإلمام احلسن ،وقفً 
قائال« :يا

قليل يف ٍ
قوم قد ترون خالف أصحابكم وأنتم ٌ
كثري ،ولئن عدتم إىل احلرب ليكو ُن ّن أشدَّ

َ
وأهل الشام عليكم أفن َْوكم .واهلل ما رضيته وال
عليكم من أهل الشام ،فإذا اجتمعوا
ملت إىل اجلمهور منكم خوف ًا عليكم»(((.
هويته ،ولكني ُ
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((( م.س نفسه ،ج ،3 :ص.204 :
((( راجع :األخبار ِّ
الطوال للدينوري ،ص.:221
((( ولعل أهم من الموا اإلمام احلسن عىل توقيع وثيقة الصلح هو حجر بن عدي ،الصحايب اجلليل
الذي عرف بالتقوى والصالح والبأس والعلم والفقاهة ،وكان من خرية صحابة وأعيان رسول
اهلل  ،وصحابة عيل وابنه احلسن(عليهم السالم) ..وقد توجه حجر يف خطابه إىل اإلمام
قائ ً
ال« :أما واهلل ،لقد وددت أنك مت يف ذلك ،ومتنا معك ،ثم مل نر هذا اليوم ،فإنا رجعنا
راغمني بام أرغمنا بام كرهنا ،ورجعوا مرسورين بام أحبوا» ..فأجابه اإلمام« :إين قد سمعت
كالمك يف جملس معاوية ،وليس كل إنسان حيب ما حتب ،وال رأيه كرأيك ،وأين مل أفعل ما
فعلت إال إبقا ًء عليكم»( .الفتوح ،أبو حممد بن أعثم الكويف ،حتقيق :عيل شريي ،دار األضواء،
لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام  ،1991ج ،4 :ص.)166 :
((( حممد باقر املحمودي ،هنج السعادة ،دار التعارف ،لبنان/بريوت ،طبعة عام  ،1976ج،2 :
ص.268 :
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ٍ
قناعة تا ّم ٍة باستحالة حصول النرص عىل معاوية
إذ ًا ،وصل اإلمام احلسن إىل

اجتامعي عا ٍّم ِ
يف ظل وجود مناخٍ
لتحمل تكاليف احلرب –التي تفرض
غري مستعدٍّ
ّ
ٍّ

وضوح الرؤية ،ويعجزون عن حتديد حقائق األشياء– وكذلك
الناس معها
َ
أجوا َء يفقد ُ
ِ
ٍ
ٍ
ومشتت األهواء ،كان سيواجه جيش ًا جرار ًا منظ ًام
ضعيف ،هر ٍم،
جيش
يف ظل وجود
ومدرب ًا كجيش معاوية ..أي ّ
أن هناك خل ً
ال يف ميزان القوى العسكري ال يمكن معه

للناس إال وأن يدفعوا تكاليفه الباهظة بالكامل ..انطالق ًا من ذلك قرر مبارشة
ٍ
جديد ،أطلقوا عليه عام اجلامعة ..وكان األوىل أن يسمى
الصلح مع معاوية ،وابتدأ عا ٍم

–كام قيل– بعام املحنة ،أو عام اخليارات الصعبة.

بنود ال�صلح(((:
 .1تسليم األمر إىل معاوية عىل أن يعمل بكتاب اهلل وبسنة رسوله  ،وبسرية
اخللفاء الصاحلني.
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((( كان معاوية –عىل ما يبدو– مطمئ ّن ًا وواثق ًا من حتقيق ٍ
نرص حاسمٍ  ،لو وقعت املعركة بني أهل
الشام وأهل العراق ،وأن اإلمام احلسن– واملخلصني له من قادته وجنده– سيكونون
ٍ
قتيل وأس ٍ
معدودات ،بني ٍ
ري حتت رمحته ،وأن السلطة صائر ٌة إليه ال حمالة ،ولكن
خالل أيا ٍم
استيالءه عىل احلكم والسلطة بقوة احلديد والنار والدم ال يعطيه صبغ ًة رشعي ًة (ديني ًة) كان
ليموه هبا عىل أبناء املجتمع اإلسالمي ..خصوص ًا وأن الرجل الذي سيحاربه
يبحث عنهاّ ،
ٍ
ٍ
بمنزلة رفيعة بني املسلمني ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،ورحيانة الرسول  ،األمر
حيظى
ٍ
وضيق شديدين أمام األمة كلها ،عىل الرغم من كل محالت
الذي كان سيجعل معاوية يف حرجٍ
تزييف الوعي ،وشتى حماوالت التضليل السيايس واإلعالمي التي قام هبا (معاوية وحزبه)
إلسقاط مقام أهل البيت من عيون أبناء األم��ة ،ومن قلوهبم ووعيهم ..من هنا كان
ٍ
ٍ
دامية ضد احلسن– حتى ولو كان
حرب
معاوية حريص ًا كل احلرص عىل ألاّ يتورط يف
مطمئ ّن ًا لنتائجها– تظهره مكشوف ًا أمام املأل كله ،وكأنه حيارب علن ًا أبناء الرسول  ،وخرية
أصحابه عىل الرغم من أنه كان سيفعل ذلك –بحسب معرفتنا بمزاجه ونفسيته السلطوية– لو
مضطر ًا ملثل هذا األمر ..لذلك انطلق عارض ًا الصلح عىل اإلمام احلسن ،وترك
وجد نفسه
ّ
يدون ويشرتط عليه ما يريد ..وهذه فكر ٌة ال ختلو من الدهاء واملكر ،إذ إن الناس املتعبة
له أن ّ
آخر.
واملسرتخية كانت ستفضل حت ًام هذا اخليار عىل ِّ
أي خيا ٍر َ

ٌ
حدث فألخيه احلسني ،وليس
 .2أن يكون األمر للحسن من بعده ،فإن حدث به
ملعاوية أن يعهد به إىل ٍ
أحد.

 .3أن يرتك سب أمري املؤمنني ،والقنوت عليه بالصلوات ،وأن ال يذكر عل ّي ًا إال بخري.
 .4استثناء ما يف بيت مال الكوفة وهو مخسة آالف ألف ..فال يشمله تسليم األمر..
يفضل بني هاشم يف العطاء
وعىل معاوية أن حيمل إىل احلسني ألفي ألف درهم ،وأن ّ
والصالت عىل بني عبد شمس ،وأن يفرق يف أوالد من قتل مع أمري املؤمنني يوم
ِّ

اجلمل ،وأوالد من قتل معه بصفني ألف ألف درهم ،وأن جيعل ذلك من خراج
دارابجر.

 .5عىل أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل يف شامهم وعراقهم وحجازهم
ويمنهم ..وأن يؤمن األسود واألمحر ،وأن حيتمل معاوية ما يكون من هفواهتم.
عيل
وأن ال يتبع أحد ًا بام مىض ،وال يأخذ أهل العراق بإحنة ،وعىل آمان أصحاب ٍّ
عيل وشيعته
عيل بمكروه ،وأن أصحاب ٍّ
حيث كانوا ،وأن ال ينال أحد ًا من شيعة ٍّ

آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم ،وأن ال يتعقب عليهم شيئ ًا ،وال
ٍ
ألحد منهم بسوء ،ويوصل إىل كل ذي حق حقه ،وعىل ما أصاب أصحاب
يتعرض

مصدر سبق ذكره) ما مفاده أن معاوية مل
يورد البالذري (مؤلف كتاب أنساب األرشاف،
(((
ُ
ٌ
بأي من التعهدات التي قطعها لإلمام احلسن يف الصلح ،حيث قام بقتل خرية أصحابه
يلتزم ٍّ
(حجر بن عدي) ،ومل يعهد بانتخاب اخلليفة إىل شورى املؤمنني ،وفرض ابنه يزيد والي ًا عىل
املسلمني من بعده ،وفوق ذلك قام بدس السم لإلمام احلسن ..وعن كل هذا يتحدث
احلسن البرصي –يف هتجينه أفعال معاوية ،وقتله حجر بن عدي– قائ ً
كن يف
ال ..« :أربع خصال ّ
معاوية ،لو مل تكن فيه إال واحد ٌة لكانت موبق ًة ،انتزاؤه عىل هذه األمة بالسيف حتى أخذ األمر
ٍ
مشورة ،وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ،واستخالفه بعده ابنه سكري ًا مخري ًا ،يلبس
من غري
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عيل حيث كانوا ،وعىل أن ال يبغي للحسن بن عيل ،وال ألخيه احلسني ،وال ألحد
من أهل بيت رسول اهلل  غائل ًة رس ًا وال جهر ًا ،وال خييف أحد ًا منهم يف ٍ
أفق
ّ
من اآلفاق.
ٍ
رشط من رشوط هذا الصلح((( ،بل عمل عىل
بأي
لكن معاوية مل يلتزم الحق ًا ِّ
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ٍ
ٍ
رقيب ..فها هو يدخل الكوفة معلن ًا حت ُّل َله من
حسيب أو
خرقه أمام اجلميع ومن دون
كنت رشطت رشوط ًا ،ووعدت ِعدَ ٍ
ات
بنود تلك املعاهدة بعد موافقته عليها« :إين ُ
إراد ًة إلطفاء نار احلرب ،ومدارا ًة لقطع هذه الفتنة ،فأ ّما إ ْذ مجع اهلل لنا الكلمة واأللفة،

قدمي .إين واهلل ما قاتلتكم لتصوموا ،وال لتصلوا ،وال
وأمن ًا من الفرقة ،فإن ذلك حتت
ّ

لتحجوا ،وال لتزكوا ..إنكم لتفعلون ذلك ،وإنام قاتلتكم ألتأمر عليكم ،وقد أعطاين

اهلل ذلك ،وأنتم كارهون»(((.

وفع ً
ال بدأ معاوية من فوره بتنفيذ سياسته اخلبيثة املرسومة مسبق ًا ،والتي بدأها

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن

26

احلرير ويرضب بالطنابري ،وادعاؤه زياد ًا ،وقد قال رسول اهلل ( :الولد للفراش ،وللعاهر
ال له من حج ٍر ،ويا وي ً
احلجر) ،وقتله حجر ًا ،فيا وي ً
ال له من حج ٍر وأصحاب حج ٍر(.»..راجع:
الكامل البن األثري ،ج/3ص+)242رشح النهج البن أيب احلديد –مع بعض االختالف– يف
اجلزء /16ص ..)193ويبدو لنا أن هذه األعامل املشينة كانت هنج ًا ورؤي ًة سياسي ًة منظم ًة ،هلا
قواعدها وركائزها العامة التي يمكن أن نوجزها يف ما ييل:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجمرمة ،وغ ِ
قريب ،وال
ملتزمة بقيم اإلسالم احلنيف ال من
ري
فاسدة
عنارص
 –1اعتامد معاوية عىل
َ
من ٍ
بعيد ..بحيث إهنا كانت ال حتسب إال حساب مصاحلها الذاتية والفئوية الضيقة ،وكانت
حتقق ذلك بكل الطرق واألساليب امللتوية وغري الرشعية ،وعىل حساب األمة كلها.
 –2مطاردة القيادات الرشيفة واملؤمنة يف شتى أنحاء العامل اإلسالمي ،وقيامه بترشيدها ،وقتلها..
فقط ألهنم كانوا من أتباع خط أهل البيت(عليهم السالم).
-3التضييق الرمزي والضغط امل��ادي عىل عموم شيعة عيل بالكبت والفزع وإث��ارة أج��واء القلق
واالضطراب الدائم بني صفوفهم ،وه��دم دوره��م ومساكنهم ،وهنب أمواهلم وأرزاقهم،
وإعطائها نحل ًة لزبانيته وعمالئه.
 –4رشاء الوعاظ املحرتفني املوالني للسلطة املركزية ،ودفعهم لتشويه ص��ورة اإلم��ام عيل
–وعموم أهل بيت رسول اهلل  –بني الناس ،وقيامه بسب ويص رسول اهلل ،وخليفته
اإلمام عيل عىل املنابر ويف املجالس ،إىل جانب وضع األحاديث وتلفيق السري التي متدح
معاوية وحزبه.
 –5تبذير ثروة األمة وحقوق الناس عىل أماكن اللهو والطغيان ،ورشاء الذمم والضامئر ،وبذل
األم��وال الطائلة لصالح الزعامات والقيادات القبلية املنحرفة من أجل أن يكسب والءها،
ويأمن رشها.
سابق ،ج ،2 :ص .46 :ومقاتل الطالبيني لألصفهاين،
مصدر
((( أنساب األرشاف للبالذري،
ٌ
ٌ
إيران/قم ،طبعة ثانية لعام 1985م ،ص.44 :

بنقل مركز وعاصمة اخلالفة من الكوفة إىل دمشق ،وأطلق يد جيشه لتشديد قبضتها

جو من اإلرهاب النفيس
عىل أهل الكوفة ،وإثارة الفزع واهللع يف نفوسهم ،وتعميم ٍّ
والسلوكي منقطع النظري.

أما اإلمام احلسن فقد حتدث يف مسجد الكوفة قائالً« :إنام اخلليفة من سار

بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،وليس اخلليفة من سار باجلور ،ذلك ملك ملك ًا يتمتع به قلي ً
ال

ومتاع إىل حني]»((( .ويتضح
ثم تنقطع لذته ،وتبقى تبعته [وإن أدري لعله فتن ٌة لكم
ٌ
من هذا اخلطاب البليغ واملقتضب أن اإلمام يقدم معاوية للناس يف العامل اإلسالمي

بواقعه وصفته احلقيقية من حيث كونه ملك ًا جائر ًا ..كام ويشري يف الوقت نفسه –كام
يروي بعض املؤرخني يف الرواية السابقة نفسها– إىل أنه وأخاه احلسني(عليهام السالم)

مها الشخصان الوحيدان عىل األرض اللذان جدمها نبي اإلسالم  ..يقول:
«إن اهلل قد هداكم بأولنا ٍ
حممد ،وأن معاوية نازعني ح ّق ًا هو يل ،فرتكته لصالح األمة،

وحقن دمائها»(((.

وبالعودة إىل بنود الصلح اخلمسة –التي و ّقعها اإلمام احلسن مع معاوية
بن أيب سفيان– فإننا نجد أن اإلمام أدخل إىل اتفاقية الصلح َّ
كل ما ِمن شأنه إنقاذ
املثال– يف منع معاوية رسم ّي ًا وقانون ّي ًا من تكريس التداول الوراثي للحكم والسلطة
الذي كان معاوية يريد تثبيته أساس ًا راسخ ًا يف داخل جسم اخلالفة اإلسالمية ..وقد

يقول ٌ
قائل بأن معاوية استطاع الحق ًا فرض ولده يزيد عىل املجتمع اإلسالمي بسالح

صحيح ،ولكن اإلمام متكن من خالل هذا الصلح من كشف
السيف والقهر ..هذا
ٌ
أالعيب معاوية ،وفضح أساليبه املزيفة يف السلطة واحلكم ،وإسقاط أقنعة ودسائس

((( مقاتل الطالبيني ،م.س ،ص ،47 :و :نظم درر السمطني جلامل الدين الزرندي احلنفي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام 2004م ،ص.200 :
((( م.س ،نفسه.
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ٍ
ٍ
ٍ
ومادية يف األمة ،وقد نجح اإلمام فعل ّي ًا –عىل سبيل
روحية
إمكانات
ما تب ّقى من
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احلكم األموي –التي ترجع يف أصوهلا إىل عهود اجلاهلية األوىل التي حارهبا بشدّ ٍة
ِ
ِ
ُ
قوننة
أمري املؤمنني –أما َم الناس مجيع ًا ،ومنعه من ْ
رسول اهلل  ومن بعده ُ
هذا النوع من التداول الوراثي للحكم ..وإثبات احلق الرشعي ألهل البيت يف

اخلالفة واإلمامة ..وأن معاوية وأصحابه ال يصلحون للحكم وإدارة شؤون األمة

مطلق ًا ،وأن طاعتهم ال جتوز أبد ًا ،والدليل هو هذه املامرسات الظاملة والالإنسانية
التي كان يرتكبها بحق املجتمع واألمة ،والتي بدأ الناس يشعرون بثقلها وقسوهتا
مع بداية عهد الظلم واالنحراف الكبري ..ويف هذا الوقت بالذات كان بمقدور

اإلمام احلسن– وتلك الكوكبة من رجاالت الفكر اإلسالمي الذين تتلمذوا

عىل يديه– أن يوجدوا يف داخل التكوين الثقايف والسيايس لألمة وعي ًا حرك ّي ًا فاع ً
ال
معارض ًا للنهج األموي اجلاهيل يف الروح والفكر واملامرسة ..وأن ينجحوا يف إبقاء
روح الوعي والتمرد والتغيري ح َّي ًة ومنافِح ًة عن احلق اإلسالمي يف امتداد األجيال
اإلسالمية الالحقة كلها ..وهذا هو اليشء الذي عمل له احلسن من خالل
الصلح وهو أنه كان يريد لألمة (وخلط املعارضة فيها عىل وجه التحديد) أن يبقوا

للمستقبل ممسكني بقيم احلق والعدل.
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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ولعلنا ال نبالغ كثري ًا إذا ما اعتربنا أن ثورة كربالء كانت موجود ًة بالقوة يف

فجر ثورته
قلب صلح احلسن مع معاوية ..أي أنه إذا كان اإلمام احلسني قد ّ

بالدم الزاكي (املسفوح عىل امتداد كل هذه املساحة التارخيية واجلغرافية واحلضارية
مهدت الطريق (وه ّيأت
فجر قب َله ثور ًة صامت ًة ّ
واإلنسانية) فإن اإلمام احلسن قد ّ

ّ
(ونمو وتعملق) ثورة احلسني يف عمق الواقع والوجدان
لتجذر
األجواء) املناسبة
ّ

التارخيي والثقايف لألمة.

ّ
وكأن هناك ختطيط ًا مدروسـ ًا ومن َّظ ًام قام به
وقد بدت احلـالة العامة آنذاك

اإلمام احلسن بخصوص التمهيد لألحداث املفصلية التي كانت ستشهدها

ٍ
وبخاصة ثورة اإلمام احلسني.
أمتنا الحق ًا(((،
وبالنظر ألمه ّية تلك الوثيقة (وثيقة الصلح) ،وللنتائج اإلجيابية الكبرية التي

أ ّدت إليها –عىل مستوى حفظ مصلحة األمة ٍّ
ككل– يشري إليها اإلمام الباقر بقوله:
عيل كان خري ًا هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس»(((.
«واهللَ ،للذي صنعه احلسن بن ٍّ

وبالفعل لقد كانت تلك الوثيقة خري ًا عىل األمة ،ألهنا أوجدت يف داخل أبناء األمة وعي ًا

سياس ّي ًا ،ومعارض ًة فكري ًة وحركي ًة متنامي ًة للنهج األموي الظامل واملنحرف مع تتابع
األيام واألجيال ،جعلت األم َة قادر ًة عىل الوقوف يف وجه االنحرافات ،وتفعيل هنج

ظروف العمل –بثوابتها ومتغرياهتا– التي يمكن أن ترسم خطة التحرك والسري يف هذا اجلانب
َ َ
سيني بامتيا ٍز ،والثور َة ا ُ
حلسيني َة هي ثور ٌة
بأن
أو ذاك ..ولذلك نقول ّ
سني هو ُص ٌ
لح ُح ٌّ
الصلح احل َّ
أي إنّ ا ُ
َح ٌ
احلسن
حلسني كان َحسني ًا يف مرحلة احلسن ..ولو عاش
ُ
سنية بامتيا ٍزْ ..
سيني ًا يف مرحلته ..ولذلك كانا يتحركان حيث تكون لإلسالم
مرحلة احلسني لكان ُح ّ
ٌ
مصلحة عليا سل ًام كان أم حرب ًا.
واملسلمني
((( حممد بن يعقوب الك َليني ،كتاب الكايف ،منشورات الفجر ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام
2007م ،ج ،8 :ص.330 :
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((( لقد استطاع أهل البيت– يف تنوع أدواره��م الرسالية التي مارسوها عىل امتداد تارخينا
اإلسالمي– النفا َذ إىل عمق األحداث والظروف االجتامعية والسياسية التي مرت عىل األمة..
حيث إهنم قاموا بدراستها ،وحتليلها ،واستيعاب مالبساهتا ،واستخالص العرب والدروس
منها ،بام يضمن استمرارية الرسالة يف األمة ،وحيفظ هلا كل مقومات النهوض واالرتقاء .وهذا
األمر هو الذي اختلط عىل كث ٍ
سني ًا يعتمد
ري من الباحثني الذين اعترب ُ
بعضهم أن هناك أسلوب ًا َح ّ
سيني ًا يعتمد العنف يف سياق العمل يف الواقع ..ولكن املسألة هي أن هناك ظروف ًا
الرفق ،وآخر ُح ّ
خارجي ًة موضوعي ًة حتيط بساحة العمل الرسايل كانت تستلزم الدراسة والتحليل عىل مستوى
احلارض واملستقبل ..ألن اإلسالم ليس دين ًا يحُ ّدق يف اآلن القريب فقط ،ولكنه دين اإلنسانية
ٍ
ٍ
ٍ
حركة يف احلارض ،ألن آثارها
أسلوب أو
عمل أو
أي
اخلاتم ،وهذا يتطلب منه أن يرصد نتائج ِّ
ٌ
متنوعة ،ولكن اهلدف
أدوار
ونتائجها ستظهر يف املستقبل ..من هنا كان ألهل البيت
ٌ
الواحد كان جيمعهم ويوحدهم وهو هدف صيانة الرسالة اإلسالمية من العبث واالنحراف
والتضليل الذي كانت متارسه بحقها السلطات الرسمية احلاكمة عىل امتداد التاريخ اإلسالمي،
ٍ
رسمي َو ْع ِظ ٍّي ينحرص دوره يف داخل املسجد ،وال يتطلع أبد ًا
إسالم
والتي كانت تريد صياغة
ٍّ
–وهو دين احلياة– إىل خارج حدود املساجد ..من هنا نحن ال نوافق هؤالء الرأي يف وجود
ٍ
ٍ
ٍ
سني َلينّ ٍ
ٍ
وعنيف ..بل إن القضية تتصل بطبيعة
شديد
سيني
أسلوب َح ٍّ
ورقيق ،أو أسلوب ُح ٍّ
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الكفاح واجلهاد واملنا َفحة عن احلق اإلسالمي عرب األجيال.
وأما يف خارج احلكم –وبعد أن حدث الصلح ،وقرر اإلمام اخلروج من الكوفة

باجتاه املدينة– فقد مارس إمامنا احلسن مها َّمه اإلمامية كامل ًة ..حيث كان يرعى
املجتمع اإلسالمي يف كل شؤونه وعناوينه ،وبكل ما كان حيتاج إليه ..ألنه إما ٌم
بالروحية ِ
ِ
نفسها التي يفرض
يعيش عمق مسؤولية اإلمامة والرسالة خارج احلكم

عليه أن يعيشها داخل احلكم ..فالقضية هنا هي ّ
أن توليِّ َ اإلمام للسلطة واحلكم ليس
له من ٍ
غاية فيها سوى إحقاق احلق ونرش العدل واألمان بني الناس ..وفع ً
ال فقد قدم
احلسن– وهو خارج احلكم السيايس– أمثول ًة ح َّي ًة يف األخالق العالية ،والعلم

الغزير ..بحيث إنه استطاع أن يمأل العامل اإلسالمي كله بعنارص شخصيته اإلسالمية
الفذة.

ونحن عندما ندرس بعض تفاصيل احلركة التارخيية لإلمام احلسن– أو
ممِ
يب يف حركة التاريخ
تأثري
نوعي إجيا ٌّ
ٌّ
لغريه من رجاالت تارخينا العظام ّن كان هلم ٌ
واحلضارة اإلسالمية– فإن الغاية من ذلك (كام حتدثنا يف أكثر من موقعٍ) هي أن

نرتبط ارتباط ًا حقيق ّي ًا واعي ًا بواليتهم احلقة التي ينبغي أن تتجىل –يف عالقتنا بأهل
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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البيت –يف التأكيد عىل رضورة االلتزام النوعي الف َّعال باإلسالم الروحي
واملفاهيمي كله ،يف عقيدته ورشيعته ومنهجه وحركته عىل مستوى التطبيق العميل

يف احلياة ..وألاّ يكون هذا االلتزام واالرتباط بأهل البيت(عليهم السالم) نوع ًا من
االستغراق يف ذوات أهل البيت فقط ،بعيد ًا عن واقع الرسالة وأصالة اإلسالم

يف الوعي ،أو استغراق ًا –كام سلف القول– يف التاريخ لنعتربهم من شخصيات
يعني ّ
أن قضية اإلسالم واملسلمني كانت قض َّيتُهم
التاريخ التي طواها الزمن ..بل أن َ

خارجه)..
األساس حلركتهم يف احلياة (سوا ًء أكانوا يف احلكم أم
واملوقع
األوىل،
َ
َ
َ
ٍ
رسالة ،وهم األمناء احلقيقيون عليهاّ ،
وأن إمامتهم مت ّثل –عىل
أصحاب
باعتبار أهنم
ُ

الدوام– احلضور املتحرك يف أمد احلياة كلها ،وتمُ ّثل أيض ًا إمامة اإلسالم(((.
السياق– يف ْ
ولذلك َ
َ
أن جيعلوا الناس
الرسا ُّيل مرتكّز ًا –يف هذا ّ
كان عم ُلهم ّ
ٍ
ِ
احلق ،ليكون اهللُ هو َّ
يشء يف العمق
كل
ومتمسكني بقيم
مرتبطني برسالة اهلل
الدين ِّ
َ
ِّ
الصحيح ُة هلم– التي تستمد
الوجودي لإلنسان يف احلياة ،وأن تكون واليتُهم ّ
وجودها وتألقها وزمخها من اهلل تعاىل– هي والي َة اتّباع أساليبهم ،وتطبيق مناهجهم
التي كانوا يؤكدون فيها باستمرار عىل أنه ال ُيوجد ٌّ
خارج نطاق اإلسالم يف
خط للوالية
َ
طبيعة قيمه الفكرية والروحية واألخالقية.

وهذا هو الشيّ ء اجلوهري الذي يمكن ْ
أن نستهد َيه ونستوح َيه من خالل دراستنا

ُ
واإلنسان الرسايل الذي
حلياة (وفكر) إمامنا احلسن ..هذا اإلمام الواجب الطاعة،

َ
خيار األمة ،وقدّ م مصلح َة
عاش اإلسال َم حرك ًة دائم ًة يف قلبه وعقله ووعيه ..والتز َم َ

َ
وحافظ بعقله وقلبه عىل أصالة العقيدة ،ومبادئ
الرسالة عىل كل املصالح اآلنية اخلاصة،
َ
مهها
اإلسالم الصحيح..
وكان امتداد ًا رسال ّي ًا طبيع ّي ًا حلركية النّبوة واإلمامة يف سعيها و ّ
َ
تكون كلم ُة اهلل هي العليا يف األرض ،عىل مستوى الذات يف
الدائم والقائم عىل أن

إىل اخلري والعدل واملحبة والوعي ِّ
بكل شخصيته وكيانه ،ولتكون دعو ًة يف سبيل اهلل

ومت ّث ً
ال للخط األخالقي اإلسالمي يف قضايا احلق والدعوة إىل اهلل.

ٍ
ٍ
خلف ِ
أجل لقد َ
سلف ..فسال ٌم عليه يوم
خلري
خري
كان إما ُمنا احلسنٍّ 
بحقَ ،

ُولد ،ويوم استُشهد ،ويوم ُي ْب ُ
وحس َن
عث ح ّي ًا مع املالئكة املقربني ،واألنبياء والصاحلنيَ ،

أولئك رفيق ًا.

((( نبيل عيل صالح ،من أساليب أهل البيت يف العمل والدعوة ،صحيفة االنتقاد اللبنانية،
الرابط:

educ/doc2.htm/2802/https://archive.alahednews.com.lb/alahed.org/archive/2003
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تش ّبعها بقيم اهلل (قيم احلق والعدل واخلري واجلامل) ،وعىل مستوى املوضوع يف السلوك
ٍ
العميل املامرس يف العالقات اخلاصة والعامة ،بحيث يكون ُّ
واحد منّا قدو ًة وداعي ًة
كل
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الو�سطية واالعتدال
في النه�ضة الح�سينية

¿¿د .رسول كاظم عبد السادة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين ،واللعن والدائم عىل

أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
ٍ
ٍ
شك أن َّ
ال َّ
إصالحية يف عامل اإلمكان ال بد أن تتخذ من املنهج اإلهلي
هنضة
كل

َحتَّى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْي ًئا)(((.

الدعوة و�أدلتها الثالثة

دعوة ٍ
ٍ
إن َّ
ّ
إهلية ال بد أن تكون بحسب ما قرر هلا الشارع من وسائل الدعوة
كل

((( إبراهيم26/
((( النور39/
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ٍ
األهداف
مكتملة من حيث
غري
ُ
وسيل ًة لبلوغ غاياهتا ،وبخالف ذلك تكون دعو ًة ناقص ًة َ
صاحلة للتناول أو مل ت ِ
ٍ
أي ٍ
ُؤت ثامر ًا أصالًّ ،
أمر ما مل يك ْن إهل ًّيا
غري
فإن َّ
وربام آتت ثامر ًا َ
فإنه ٌ
ٌّ
وجمتث ،وإن كان الناس يرون فيه حرك ًة إصالحي ًة إال أنّه يف الواقع (ك ََش َج َر ٍة
باطل
ٍ
اج ُت َّث ْت ِمن َف ْو ِق األَ ْر ِ
ض َما لهَ َا ِمن َق َر ٍار)((( أو ( َك َسرَ ٍ
اب بِ ِقي َع ٍة ْيحَ َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء
َخبِي َثة ْ
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ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
والتي نص عليها يف قوله تعاىل[ا ْد ُع إىل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ادلهُْ م
َ َ َ
َ َ ْ
(((
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن]
ّ
مفردات ينبغي التوقف عندها وهي :الداعي والدعوة
فإن يف هذه اآلية الكريمة
ٌ

والسبيل ،واألدلة الثالثة ،احلكمة واملوعظة واملجادلة.

حيق لغريه أن يقوم
أما الداعي فهو املعصوم قطعا أو من نصبه املعصوم وال ُّ

ٍ
بدعوة ثم يزعم أهنا إهل ّي ٌة.

يدعو
قال الطربيس يف تفسري اآلية :أمر اهلل تعاىل نبيه حممد صىل اهلل عليه وآله أن
َ
ٌ
مدخل يف استحقاق
يدعوهم إىل أفعاهلم احلسنة التي هلا
عباده املكلفني باحلكمة ،وهو أن َ
املدح والثواب عليها ،ألن القبائح بزجر عنها ال يدعو إليها(((.

وقد ورد يف بعض التفاسري أن الداعي هو أمري املؤمنني ،عن أيب احلسن موسى
جعفر عليه السالم عن أبيه عليه السالم قال :سألت أيب عن قول اهلل عز وجل ( َي ْو َم ِئ ٍذ
ون الدَّ ِ
َيتَّبِ ُع َ
اع َي لاَ ِع َو َج َل ُه) قال :الداعي أمري املؤمنني عليه السالم(((.

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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أما الدعوة فهي اخلري واالستقامة والعودة إىل الفطرة اإلهلية التي هي التوحيد الذي
ٍ
دعوات ،ويف اآلية هي سبيل اهلل الذي
فطر عليه اخللق مجيعا ،أو كل ما يؤ ّدي إىل ذلك من
هو طريق احلق الواحد غري املخت َلف فيه وهو التوحيد ووالية أولياء اهلل ،عن زيد بن عيل
قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله يف قول اهللُ [ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو إىل اللهِّ]اآلية قال :أنا
ومن اتبعني من أهل بيتي ،اليزال الرجل بعد الرجل يدعو إىل ما أدعو إليه(((.

((( النحل125/
((( الطربيس ،أمني الدين ابو عيل الفضل (ت548هـ) ،جممع البيان يف تفسري القرآن( ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1379 ،هـ) :،ج 6ص .439
((( األسرتآبادي ،.رشف الدين عيل احلسيني ،تأويل اآليات الطاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة
حتقيق مدرسة اإلمام املهدي عج قم املقدسة  :،1407ص.311
((( املجليس :حممد باقر بن حممد تقي (ت  1111ﻫ) ،بحار األنوار اجلامعة لدرر َأخبار األئمة
األطهار .مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1403 ،2ﻫ –  1983م ج 24ص.24

أما األدلة الثالثة فهي الوسائل التي يتبعها الداعي يف دعوته وتعددها بحسب
ٍ
تعدد مراتب اخللق يف االستعداد والقبول ،فليس ينبغي دعوة جمموع اخللق ٍ
واحد،
ببيان

وال يتحقق ذلك إال للدعاة الربانيني عليهم السالم ألهنم قالوا عليهم السالم« :نحن

نكلم الناس عىل قدر عقوهلم» وهذه األدلة هي:
األول :دليل احلكمة:

احلكمة قد تطلق ويراد هبا احلكمة العلمية ،وقد يراد هبا احلكمة العملية ،األوىل

هي العمل وفق الطاعة ،والثانية هي املعرفة ،وللمالزمة بني هاتني مع بعضهام ُجعل
املرا ُد من احلكمة كل َت ْي ِهام ،ألن العلم هيتف بالعمل فان أجابه وإال ارحتل ،كام يف اخلرب
والعلم هو احلكمة العلمية والعمل هو احلكمة العملية.

ودليل احلكمة هو الدليل الكشفي العياين الذي خيرب به املستدل بعد معاينة ما

أراد من معاين ألفاظه ال جمرد األلفاظ ،والكل يدّ عي ذلك ولكن الدعوى بغري رشوط

املدعي باطل ٌة ،ورشوط العلمية أن جيمع قلبه عىل استامع املقصود ،والتوجه إليه من غري
أن يريد العناد والرد ،وهذه الرشوط عىل الوجه املطابق للكتاب والسنة.
الثاين :دليل املوعظة احلسنة:

تردد اخلصم بني احلق املقطوع به والباطل املشكوك فيه وتنتج احلق املقطوع به

كام جاء يف اخلطابات اإلهلية عن مؤمن آل فرعون (إن كان كاذب ًا فعليه كذبه وأن

كان صادق ًا يصبكم بعض الذي يعدكم) ،وهذا دليل يوصل إىل علم األخالق
والطبيعه وي��ورد صاحبه م��ورد اليقني ويعرفه معنى ال�شيء وباطنه عىل جهه

التمكني.

الثالث :دليل املجادلة بالتي هي أحسن:

وهو ما ذكره العلامء يف كتبهم ،من الرباهني واألقيسة ِّ
مقر ٌر
بكل أنواعها كام هو َّ
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وهو ٌ
دليل ألهل القلوب وهو ينبوع املعاين وال يوصل إال إليها وهو أن
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يف املنطق ويف علم األصول ،برشط أن تكون املجادلة بالتي هي أحسن أي أن يكون
الدليل عىل ِ
نحو ما ُق ِّرر يف حم ِّله.
ودليل املجادلة بالتي هي أحسن عىل كامل ما ينبغي فيه ،يوصل إىل عامل الصور

التي هي املحدودة باألبعاد ،سوا ًء أكانت جوهري ًة كالنفوس أم عرضي ًة كاألشباح
(((
املثالية ،أو إىل املعاين التي هي الذوات املادية
االمام احل�سني عليه ال�سالم دعى باالدلة الثالثة

إن اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه ملا كان ربان ّيا يف كل حركاته وسكناته ،فقد

دعا إىل سبيل ربه باألدلة الثالثة ،قبل واقعة الطف ويف أثنائها ،ألنه الداعي إىل اهلل
ووسيلته وهديه كتاب اهلل وسنة جده صىل اهلل عليه وآله.

أما دعوته عليه السالم بدليل احلكمة فهو ما جتىل لنا يف خطابه عليه السالم لزهري

بن القني وهو يف طريقه إىل كربالء ،ألن مثل زهري رضوان اهلل عليه الذي قىض دهر ًا يف
خدمة أعداء اإلسالم ما كان له أن يدخل يف معسكر احلق وأهله بعد كل هذا الضياع إال

ٍ
عياين أراه إياه سيد الشهداء وإن مل يصلنا تفصيله لكننا فهمناه من التبدل
كشفي
بدليل
ٍّ
ٍّ
املفاجئ يف موقف زهري من الرفض املطلق إىل القبول والفناء يف طاعة سيد الشهداء،

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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حيمله قيادة ميمنة األنصار.
األمر الذي جعل احلسني عليه السالم ّ

أما دليل املوعظة احلسنة فقد اشتهر عنه كثريا يف خطاباته املتكررة يف مكة ويف

وخيوفهم غضب اهلل سبحانه ،حتى أنه كان ُيشفق
الطريق ويوم عاشوراء للقوم يعظهم ّ
عليهم رغم إقدامهم عىل حماربته ،فهل هناك أبلغ من هذا الدليل؟ وكان يرد ّ
أن ما

خرج إال لطلب اإلصالح يف أ ّمة جده ،فلو كانوا من أهل دليل احلكمة ملا كان ينبغي أن

خياطبهم بأنه خرج لطلب اإلصالح إذ ينبغي للحكيم أن يعرف احلسني قبل أن يتعرف
عىل هنضته فإذا عرفه حق معرفته ال يسأل عن فعله.

خص سالم اهلل عليه فيها القادة ورؤس
أما املجادلة بالتي هي حسن فقد ّ

((( فوائد احلكمة ،الفائدة األوىل بترصف.

الضالل من بني أمية وغريهم أمثال شبث وعمر بن سعد وشمر وعبد اهلل بن الزبري يف
مكة ووالة األمويني يف املدينة.

وكان هدفه من ذلك إثبات متام احلجة ،بأدلتها الثالثة إِقام ًة لِ ِ
لد ِ
ين َو ُح َّج ًة
َ
ِ
ِ
ول َ
ب الباطِ ُل َعىل َأ ْهلِ ِه َوال َي ُق َ
[ولِئَال َي ُز َ
ول َأ َحدٌ
احل ُّق َع ْن َم َق ِّره َو َيغْل َ
َعىل املكلفني َ
ت َلنا ع َل ًام ِ
هادي ًا َفنَ َّتبِ َع آياتِ َ
ك ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ن َِذ َّل
ت إِ َل ْينا َر ُسوالً ُمن ِْذر ًا َو َأ َق ْم َ
َل ْوال َأ ْر َس ْل َ
َ

َو َنخْ زى].

وقبل الدخول يف صلب البحث جيب أن نبينّ أن أهل البيت عليهم السالم
أفعاهلم ك ّلها جتري عىل وجه الصواب واحلكمة سوا ًء أتعقلناها وأدركنا تلك احلكمة
أم مل نتعقل وندرك ،فام ظهر لنا من بياناهتم منها قلنا به وما مل يظهر توقفنا وأوكلنا فهمه

إىل أهله الراسخني يف العلم ،واحلال أن حمنة اخللق فيهم حمنة «ال يستطيع أحدٌ وصفها،

وعىل املرء أن يتثبت يف القول حني يصف أفعاهلم وسكناهتم ألهنم أئمة اخللق عىل كل
االحوال ،ال يعرفون اجلور يف قضاياهم وال امليل يف أحكامهم ودعواهتم إن قاموا وإن

قعدوا وأنا أرجو أن يكون القول مني ما قال آل حممد يف ما علمت ويف ما أعلم.

من األمر الذي هو عليه إىل ما يريد أن يدعوه إليه ،وال يتم هذا األمر إال إذا كان ذلك
ٍ
جيري ٍ
وإنصاف ونزول الداعي إىل مرتبة املدعو لينتشله ويرفعه إليه ،وهذا هو
برفق

األدب القرآين يف اإلرشاد واألخالق ،فان اهلل سبحانه سمى قوم ٍ
عاد إخوان ًا لنبي اهلل
َ
ّ
ٍ
خاه ْم ُهود ًا َ
ون
قال يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اللهََّ ما َلك ُْم ِم ْن آله َغيرْ ُ ُه إِ ْن َأ ْنت ُْم إِلاَّ ُم ْفترَ ُ َ
[وإِىل عاد َأ ُ
هود َ
ِ
يا َق ْو ِم َ
ون](((.
ي إِلاَّ َعلىَ ا َّل ِذي َف َط َرنيِ َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
الأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْجر ًا إِ ْن َأ ْج ِر َ
وقد قيل لزين العابدين  :إن جدك كان يقول( :إخواننا بغوا علينا).

((( سورة هود .51– 49
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أوال :الوسطية يف اإلرشاد:
املدعو حتى ينقله
إن ِمن أهم مهامت املرشدين إىل اهلل الدالني عليه هو الرفق يف
ِّ
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ٍ
خاه ْم ُهود ًا)؟ فهو مثلهم ،أنجاه اهلل والذين
(وإِىل عاد َأ ُ
فقال( :أما تقرأ كتاب اهللَ :

معه ،وأهلك عاد ًا بالريح العقيم).

ّ
ويسل منه رغبة الرفض واملعارضة ،وينقله إىل درجة
املدعو
فان ذلك ممّا حيبب
َّ

التأمل يف األمر ممّا يعزز جانب الداعي يف إمالء ما يريد ،وهذا املعنى عبرّ عنه القرآن
َاب َتعا َلو ْا إىل َك َلم ٍة سو ٍ
ِ
اء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأالَّ َن ْع ُبدَ إِالَّ اللهَّ
َ َ َ
بالكلمة السواء [ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ ْ

والَ ُنشرْ ِ َك بِ ِه َشيئًا والَ يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْعض ًا َأ ْر َبا ًبا ِّمن ُد ِ
ون اللهِّ َفإِن ت ََو َّل ْو ْا َف ُقو ُلو ْا ْاش َهدُ و ْا بِ َأنَّا
َ
ْ َ َ
ون]((( ،والذي يعبرّ عنه يف املصطلح املعارص النقاط املشرتكة.
ُم ْسلِ ُم َ

وهذه هي الوسطية يف القرآن ومنهج اإلسالم يف الدعوة ،الذي سار عليه النبي
ين َقد َّتب الر ْشدُ ِمن ا ْلغَي َفمن ي ْك ُفر بِال َّطاغ ِ
صىل اهلل عليه وآله [الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ُوت
َ
ِّ َ ْ َ ْ
َينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ُي ْؤ ِمن بِاللهِّ َف َق ِد ْاست َْم َس َ
يم](((.
ك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق َى الَ انف َصا َم لهََ ا َواللهُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
وآل حممد هم النمرقة الوسطي ،واألمة الوسط التي ُذكرت يف القرآن ،عن أيب

عبد اهلل عليه السالم يف قوله عزوجل( :وكذلك جعلناكم أم ًة وسط ًا) قال :نحن األمة

الوسط ،ونحن شهداء اهلل عىل خلقه وحجته يف أرضه.

وقد اختذ اإلمام احلسني الوسطية منهج ًا يف حياته قبل الطف وخالهلا يف ما ُيؤ َثر
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عنه عليه السالم.

فحني جاءه ٌ
رجل ال يستطيع أن يرتك املعايص مل يقل له :اذهب فان اهلل لن يغفر

لك حتى تتوب ،لئال ييأس واالما ُم ،باعتباره أعىل مظاهر الرمحة االهلية ،أدخله يف دائرة

االختيار التي تنتهي به إىل ما فيه صالحه ونجاته باختياره.

ٍ
رجل وقال :أنا ٌ
فقد روي أنّه  جاءه ٌ
عاص وال أصرب عن املعصية!
رجل
ِ
ٍ
ِ
ب ما ِش ْئ َت:
فعظني بموعظة فقال (عليه السالم) :ا ْف َع ْل خمَ ْ َس َة َأ ْشيا َء َوأ ْذن ْ
((( آل عمران.64/
((( البقرة.256/

ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!
َف َأ َّو ُل ذل َك :ال ت َْأك ُْل ِر ْز َق اهللِ َوأ ْذن ْ
ِ
ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!
َوال ّثاينُ :ا ْخ ُر ْج م ْن ِوال َية اهللِ َوأ ْذن ْ

ِ
ِ
ب َم ْو ِضع ًا ال َي َ
ب ما ِش ْئ َت!
راك اهللُ َوأ ْذن ْ
َوال ّثال ُثُ :ا ْط ُل ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ب ما ِش ْئ َت!
وح َك َفا ْد َف ْع ُه َع ْن َن ْفس َك َوأ ْذن ْ
الرابِ ُع :إِذا جا َء َم َل ُك المَْ ْوت ل َي ْقبِ َض ُر َ
َو ّ
ِ
ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!(((.
َوالخْ ام ُس :إِذا أ ْد َخ َل َك مال ٌك فيِ الن ِّار َفال تَدْ ُخ ْل فيِ الن ِّار َوأ ْذن ْ

ومل تكن الوسطية تقف عند حد الدعوة إىل اهلل بل يف مجيع التكاليف العبادية

واملعامالت اليومية باعتبار أن أ ّمة النبي صىل اهلل عليه وآله هي األمة الوسطى التي

ُوضعت عنها اآلصار واألغالل التي كانت موضوع ًة عىل األمم السابقة.

فام دام الرزق – مثال – مكفوالً من اهلل فال ينبغي املبالغة يف طلبه كام أنه ال ينبغي

ٍ
لرجل :يا هذا! ال
التكاسل يف طلبه الذي يؤدي إىل حد التفريط ،قال (عليه السالم)
ِ
ب ،وال َتت ِ
ِ
ِ
ِ
َّك ْل َع َىل ا ْل َقدَ ِر ات َ
الر ْز ِق
الر ْز ِق جها َد المُْغال ِ َ
ِّكال ُم ْست َْسلمَ ،فإِ َّن ا ْبتغا َء ِّ
تجُ اهدْ فيِ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِمن السن َِّة ،واإلجمْ َال يف ال َّط َل ِ ِ
ص بِجالِب
ب م َن ا ْلع َّفةَ ،و َل ْي َست ا ْلع َّف ُة بِامن َعة ِر ْزق ًاَ ،وال الحْ ْر ُ
َ ُّ َ
احلر ِ ِ
َف ْضالً ،وإِ َّن الر ْز َق م ْقسوم ،واألْج َل محَ ْتُوم ،واستِع َ ِ
لمَْ ْ َ ِ (((
ب ا أثم.
ص طال ُ
ٌ َ ْ ْ
َ ُ ٌ َ َ
َ
امل ْ
ِّ
إضعاف قلوب املؤمنني ّ
وبث الشكوك يف عقائد الناس إ ْذ أغل ُبهم يأتون متحكمني ال

يطلبون البحث عن احلقيقة

((( الشعريي ،من أعالم القرن السادس اهلجري ،جامع األخبار ،املطبعة احليدرية النجف األرشف،
ص  ،89موسوعة كلامت اإلمام احلسني (عليه السالم) :معهد حتقيقات باقر العلوم .
منظمة اإلعالم اإلسالمي – طهران ،1416ص .924
((( الديلمي ،الشيخ احلسن بن أيب احلسن ،أعالم الدين يف صفات املؤمنني :حتقيق مؤسسة آل البيت
– قم املقدسة  ،1408ص  ،428بحار األنوار  27 :103ح  41و ،42النوري ،املريزا حسني
الطربيس( ،ت1320هـ)،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت عليهم
السالم إلحياء الرتاث( ،بريوت 1408 ،هـ) ،ج 13ص .35
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مههم هو
أما املجادلون يف دين اهلل – وما أكثرهم يف زماننا– فينبغي جتنبهم ألن َّ
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املناظرات يف أول رشوع املناظرين عىل إحقاق احلق والتسليم
فاملعروف أن تُبنى
ُ

ُفيض للخصومة والعناد وإال فإهنا تكون قد خرجت
للغالب باحلجة العلمية ،ال أن ت َ

من احلجاج العلمي إىل االقتتال ،سوا ًء باأللفاظ النابية أو باالهتامات اجلزافية كالذي
نشاهده يف القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتامعي.

ٍ
رضار إىل
رضار ،فقد جاء
و هذا املبدأ اشرتطه املتكلم الشيعي عيل بن ميثم عىل
ٌ
أيب احلسن عيل بن ميثم رمحه اهلل فقال له :يا أبا احلسن ،قد جئتك مناظِ ًرا.
وفيم تناظرين؟
فقال له أبو احلسنَ :
فقال :يف اإلمامة.

فقال :ما جئتني واهلل مناظِر ًا ولكنك جئت متحكماً .

رضار :ومن أين لك ذلك؟
قال له
ٌ

عيل البيان عنه ،أنت تعلم أن املناظرة ربام انتهت إىل حدٍّ ُيغمض
قال أبو احلسنّ :

فيه الكالم فتتوجه احلجة عىل اخلصم فيجهل ذلك أو يعاند ،وإن مل يشعر بذلك أكثر
مستمعيه بل كلهم ،ولكني أدعوك إىل منصفة من القول ،وهو أن ختتار أحد أمرين إما

أن تقبل قويل يف صاحبي وأقبل قولك يف صاحبك فهذه واحدة.
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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قال رضار :ال أفعل ذلك.
قال له أبو احلسن :ومل ال تفعله؟

قال :ألنني إذا قبلت قولك يف صاحبك قلت يل :إنه كان ويص رسول اهلل صلىّ

اللهّ عليه وآله وأفضل من خ ّلفه وخليفته عىل قومه وسيد املرسلني فال ينفعني بعد أن
قبلت ذلك منك أن صاحبي كان صدّ يقا واختاره املسلمون إماما ،الن الذي قبلته منك
عيل.
يفسد هذا ّ

قال له أبو احلسن :فاقبل قويل يف صاحبك وأقبل قولك يف صاحبي.
قال رضار :وهذا ال يمكن أيضا ألين إذا قبلت قولك يف صاحبي قلت يل :كان

ضاالًّ ِ
مض ًّ
ال ظامل ًا آلل حممد عليهم السالم قعد يف غري جملسه ودفع اإلمام عن حقه

وكان يف عرص النبي صلىّ اهلل عليه وآله منافق ًا ،فال ينفعني قبولك قويل فيه أنه كان خيرِّ ًا
صاحل ًا ،وصاحب ًا أمين ًا ألنه قد انتقض بقبويل قولك فيه بعد ذلك أنه كان ضاالّ ً مض ّ
ال ً.
فقال له أبو احلسن رمحه اهلل ـ :فإذا كنت ال تقبل قولك يف صاحبك وال قويل فيه
وال قولك يف صاحبي ،فام جئتني إال متح ِّك ًام ومل تأتني ِ
مباحث ًا مناظر ًا(((.
ومن هنا يدعونا اإلمام احلسني عليه السالم إىل الوسطية يف اجلدال وذلك يف بيان

شقوق اجلدال وما تُفيض إليه وما يتصف فيه املجادل عىل احلقيقة.

فقد ُروي ّ
أن رج ً
ال قال له (عليه السالم) :اجلس حتّى نتناظر يف الدين! قال:
جاه ً ِ
وف َع ُهدايَ ،فإِ ْن ُكن َْت ِ
ب َوا ْط ُل ْب ُه،
ال بِدين َك َفا ْذ َه ْ
َ
صري بِدينيَ ،مك ُْش ٌ ليََّ
يا هذا َأنَا َب ٌ
ِ
ما يل ولِ ْلم ِ
ناجيهَ ،و َي ُق ُ
الش ْي َ
امراة َوإِ َّن َّ
ول :ناظر الناس يف الدين،
طان َل ُي َو ْس ِو ُس لِ َّلر ُج ِل َو ُي
َ ُ
كيال يظنّوا بك العجز واجلهل! ُث َّم المِْرا ُء ال يخَ ْ ُل ْو ِم ْن َأ ْر َب َع ِة َأ ْو ُج ٍه:
ْت و ِ
صاحب َك يف ما َتع َل ِ
امنَ ،ف َقدْ ت ََر ْكتُام بِذلِ َك النَّص ْي َح َةَ ،و َط َل ْبتُام
ْ
ُ
إِ ّما َأ ْن َتتَامرى َأن َ َ
ضيح َةَ ،و َأ َض ْعتُام ذلِ َك ا ْل ِع ْل َم،
ا ْل َف َ
ِِ
خاص ْمتُام َج ْهالً،
َأ ْو تجَ ْ َهالنه َف َأ ْظ َه ْرتمُ ا َج ْهالًَ ،و َ

ِ
ْت ُح ْر َم َت ُهَ ،ولمَ ْ ُتن ِْز ْل ُه َمن ِْز َل َت ُه،
أو َي ْع َل ُم ُه
صاح ُب َك َفترَ َ ك َ

ف َو َقبِ َل الحْ َ َّقَ ،وت ََر َك المُْامرا َة َف َقدْ َأ ْو َث َق إ ْيام َن ُه َو َأ ْح َس َن
َوهذا ُك ُّل ُه محُ ٌالَ ،ف َم ْن َأن َْص َ
ُص ْح َب َة د ْينِ ِهَ ،و َ
صان َع ْق َل ُه(((.
((( الرشيف املرتىض :أبو القاسم عيل بن احلسني املوسوي (ت  672ﻫ) ،الفصول املختارة من
العيون واملحاسن /املطبعة احليدرية ،النجف األرشف .ط،2ج 1ص ،11 10بحار األنوار،
ج ،10ص 371ح.3
((( بحار األنوار  135 :2ح  ،32الكاشاين ،الفيض ،املحجة البيضاء حتقيق عيل أكرب الغفاري –
مجاعة املدرسني بقم املقدسة:ج 1ص .107
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ِ
صاح َب َك بِ َط َلبِ َك َع ْث َرت َِه،
ْت َف َظ َل ْم َت
َوإِ ّما َت ْع َل ُم ُه َأن َ
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الغفاري يف وسطية االختيار بني
ذر
َّ
ونجده سال ُم اهلل عليه جيعل الصحا َّ
يب أ َبا ٍّ

الدنيا والدين مب ّين ًا له – خالل توديعه بعد أن نُفي إىل الربذة – أن الدين والدنيا ال

جيتمعان فإذا أردت اآلخرة فاطرح عنك الدنيا املتمثلة يف حينها بطغاة بني أمية ،قال

عليه السالم:

قادر أن يغيرِّ ما ترى ،وهو َّ
كل يو ٍم يف شأنّ ،
إن القوم
يا عماّ ه! إن اهلل تبارك وتعاىل ٌ
منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فام أغناك عام منعوك ،وما أحوجهم إىل ما منعتهم ،فعليك
رب من الكرم ،ود ِع اجلزع ّ
بالصرب ّ
فإن اجلزع ال يغنيك(((.
اخلري يف الصرب ،والص َ
فإن َ

أما يف جمال إرشاد الناس إىل بيان فضائل أهل البيت عليهم السالم فمنهج اإلمام

عليه السالم يبدو جل ّي ًا يف ّ
احلث عىل املظاهر السلمية األكثر فاعلي ًة يف بيان تلك الفضائل
التي ُأريد هلا أن تُطمس وتمُ حى من ذاكرة املسلمني ،وذلك من خالل االنتفاع من موسم
احلج العام الذي فيه جيتمع املسلمون من أقطار األرض ثم بعد ذلك يعودون إىل بلداهنم،

لذلك اختذ سيد الشهداء هذه االجتامع مناسب ًة لبيان مرشوعه العظيم يف ّ
بث فضائل اهل
البيت التي أراد هلا النبي صىل اهلل عليه وآله أن تنترش بني املسلمني ،وبمعرفتها سوف

يتعرف املسلمون عىل طاغوتية من يعادهيم ويقاتلهم ،ومل يزل احلسني بن عيل عليه
ّ
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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السالم يطلب الفرصة إلهناض املسلمني وإيقاظهم وحتذيرهم من إمارة يزيد:

قال سليم بن قيس :ملا كان قبل موت معاوية ٍ
بسنة ،حج احلسني بن عيل صلوات

اهلل عليهام ،وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر معه ،فجمع احلسني عليه السالم بني

هاشم رجالهَ م ونسا َءهم وموال َيهم ،ومن األنصار ممن يعرفه احلسني عليه السالم وأهل

بيته ثم أرسل ُر ُسال :ال تدعوا أحدً ا ممن حج العام من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه
أكثر من سبعامئة
وآله املعروفني بالصالح والنسك إلاّ امجعوهم يل ،فاجتمع إليه بمنى ُ
ٍ
ٍ
رجل من أصحاب النبى
ونحو من مائت َْي
رجل وهم يف رسادقه ،عامتهم من التابعني،
ٌ
((( بحار األن��وار:ج 22ص  ،412الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،ط ،1دار الكتاب العريب،
(بريوت1397 ،هـ)،ج 8ص .301

صىل اهلل عليه وآله ،فقام فيهم خطيب ًا فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال عليه السالم:
أما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم،
وإين أريد أن أسألكم عن ٍ
كذبت ِّ
فكذبوين ،وأسألكم
صدقت فصدِّ قوين وإن
يشء ،فإن
ُ
ُ

بحق اهلل عليكم وحق رسول اهلل عليه السالم وقرابتي من نبيكم ملا سريتم مقامي هذا،
ووصفتم مقالتي ودعوتم أمجعني يف أمصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس(((،

أختوف أن يدرس هذا األمر و َيذهب
ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا فإين ّ
احلق ويغلب( ،واهلل متم ِ
نوره ولو كره الكافرون) .وما ترك شيئا مما أنزل اهلل فيهم من
ُّ ُ
ُّ
القرآن إال تاله وفسرّ ه ،وال شيئا ممّا قاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف أبيه وأخيه
وأمه ويف نفسه وأهل بيته إال رواه ،وكل ذلك يقول أصحابه :اللهم نعم ،وقد سمعنا

وشهدنا ،ويقول التابعي :اللهم قد حدثني به من أصدّ قه وأأمتنه من الصحابة ،فقال:
ُأنشدكم اهللَ إلاّ حدثتم به من تثقون به وبدينه.
وذكرهم أن قال:
قال سليم :فكان فيام ناشدهم احلسني عليه السالم
ّ

عيل بن أيب طالب كان أخا رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُأنشدكم اهلل! أتعلمون أن َّ

وآله حني آخى بني أصحابه فآخى بينه وبني نفسه ،وقال :أنت أخي وأنا أخوك يف الدنيا
قالُ :أنشدكم اهللَ! هل تعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اشرتى موضع

مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتنى فيه عرشة منازل ،تسع ًة له وجعل عارشها يف وسطها
كل ٍ
أليب ،ثم سدَّ َّ
باب شار ٍع إىل املسجد غري بابه فتكلم يف ذلك من تكلم ،فقال :ما أنا
سددت أبوابكم وفتحت بابه ،ولكن اهلل أمرين بسد أبوابكم وفتح بابه .ثم هنى الناس

أن يناموا يف املسجد غريه ،وكان جينب يف املسجد ،ومنزله يف منزل رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله فولد لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وله فيه أوال ٌد.

((( يف رواية أخرى بعد قوله :فكذبوين :اسمعوا مقالتي واكتبوا قويل ،ثم ارجعوا إىل أمصاركم
وقبائلكم فمن أمنتم من الناس.
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واآلخرة؟ قالوا :اللهم نعم!
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قالوا :اللهم نعم!
قال :أفتعلمون أن عمر بن اخلطاب حرص عىل كوة قدر عينه يدعها يف منزله إىل

طاهرا ال يسكنه غريي
املسجد فأبى عليه ،ثم خطب ،فقال إن اهلل أمرين أن أبني مسجدا
ً

وغري أخي وبنيه؟ قالوا :اللهم نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل نصبه يوم غدير خم ،فنادى له بالوالية،

الغائب؟ قالوا :اللهم نعم.
وقال :ليب ِّل ِغ الشاهدُ
َ

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال له يف غزوة
ٍ
تبوك :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،وأنت و ُّيل ِّ
مؤمن بعدي؟ قالوا :اللهم
كل

نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني دعا النصارى
من أهل نجران إىل املباهلة مل ِ
يأت إلاّ به وبصاحبته وابنَ ْيه ،قالوا :اللهم نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيرب ثم قال :ألدفعنّه إىل
كر ٍار ِ
ٍ
غري ّفر ٍار ،يفتحها اهلل عىل يديه؟ قالوا:
رجل حي ّبه اهللُ ورسو ُله
َّ
وحيب اهللَ ورسو َلهّ ،

اللهم نعم.
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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قال :أتعلمون أن رسول اهلل بعثه برباءة وقال :ال يب ِّل ُغ عني إال أنا ،أو ٌ
رجل مني؟

قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل تنزل به شد ٌة ُّ
قط إال قدمه هلا

ثق ًة به ،وأنه مل يدْ ُعه باسمه ُّ
قط إال يقول :يا أخي! وادعوا يل أخي؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قىض بينه وبني جعفر وزيد فقال:
ٍ
مؤمن بعدي؟ قالوا :اللهم نعم.
يا عيل! أنت مني وأنا منك ،وأنت و ٌّيل كل
كل يو ٍم خلوةٌَّ ،
قال :أتعلمون أنه كانت له من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله َّ
وكل

ٍ
ليلة دخل ٌة ،إذا سأله أعطاه ،وإذا سكت أبداه؟ قالوا :اللهم نعم.

فضله عىل جعفر ومحزة حني قال
قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ّ

لفاطمة :زوجتُك خري أهل بيتي ،أقدمهم سلام ،وأعظمهم حلام ،وأكثرهم علام؟ قالوا:

اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال :أنا سيد ولد بني آدم ،وأخي

عيل سيد العرب ،وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة ،واحلسن واحلسني ابناي سيدا شباب

أهل اجلنة؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمره بغسله وأخربه أن جربائيل

يعينه عليه؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال يف آخر خطبة خطبها :إين

كتاب اهلل وأهل بيتي ،فتمسكوا هبام لن تضلوا؟ قالوا :اللهم
تركت فيكم الثقلني:
َ
نعم.

عيل بن أيب طالب عليه السالم خاص ًة ويف أهل بيته من
فلم َيدَ ْع شيئ ًا أنزله اهللُ يف ِّ

القرآن وال عىل لسان نبيه صىل اهلل عليه وآله إال ناشدهم فيه ،فيقول الصحابة :اللهم
ٌ
ٌ
وفالن ،ثم ناشدهم
فالن
نعم ،قد سمعنا ،ويقول التابع :اللهم قد حدثنيه من أثق به

عل ًّيا ،فقال له ٌ
قائل :يا رسول اهلل! وكيف ذلك؟ قال :ألنه مني وأنا منه ،من أحبه فقد

أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهللَ ،ومن أبغضه فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض

اهللَ ،فقالوا :اللهم نعم ،قد سمعنا وتفرقوا عىل ذلك(((.

ومجع أمره سال ُم اهلل عليه يف ٍ
شعر ُينسب له يبني متام ما تقدّ م و ُيفصح عن التفاوت

التام بينه وبني يزيد يقول:

((( االحتجاج :تعليقات ومالحظات السيد حممد باقر املوسوي اخلرسان ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بريوت ،الطبعة الثانية  0341ه  1983م :ج 2ص .18

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ
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إذا استنصر المرء امرأ ال يدي له

أن��ا اب��ن ال��ذي قد تعلمون مكانه
أليس رس��ول اهلل ج��دي ووال��دي

أل��م ي��ن��زل ال��ق��ران خلف بيوتنا
ي��ن��ازع��ن��ي واهلل ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه

ف��ي��ا ن��ص��ح��اء اهلل أن���ت���م والت���ه
ب�����أي ك���ت���اب أم ب���أي���ة س��ن��ة

(((

ف��ن��اص��ره وال���خ���اذل���ون س����وا ُء
وليس على الحق المبين طخا ُء

أن��ا البدر إن خال النجوم خفا ُء
صباحا وم��ن بعد الصباح مسا ُء

ي��زي��د ول��ي��س األم���ر حيث يشا ُء
وأن���ت���م ع��ل��ى أدي����ان����ه أم���ن���ا ُء
تناولها ع��ن أهلها ال��ب��ع��دا ُء

()1

وهناك الكثري من الشواهد واألمثلة التي قد جيدها املتابع للوسطية اإلرشادية يف

منهج اإلمام احلسني عليه السالم نكتفي منها بام تقدم.
ثانيا :الوسطية يف الدعوة:

حمنة احلسني يف أهل زمانه عظيم ٌة ،كان ال بد له من أن يدعوهم وإن رفضوا

دعوته ألنه ال هداية هلم إال به.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :بلي ُة الناس عظيم ٌة إن دعوناهم مل جييبونا وإن

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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تركناهم مل هيتدوا بغرينا(((.

ومن املح َّقق يف مذهب اإلمامية ّ
أن اإلمام املعصوم املنصوص عليه واجب

رفض دعوته أو التلكؤ عنها مهام كانت الظروف ،إال
الطاعة ال ينبغي االلتواء عليه أو ُ
نفسه بذلك ،ألن طاعته من طاعة رسول اهلل صىل اهلل عليه ،ثابت ٌة يف
أن يأذن اإلمام هو ُ
حكم يشمل مجيع املكلفني اجتاه
األعناق سوا ًء َألتزم هبا املسلمون أم مل يلتزموا ،وهذا
ٌ
ٍ
ألحد حق املناقشة ملقتىض العصمة ،أما من مل يؤمن هبا فليس
مجيع املعصومني وليس

مشموالً هبذا اخلطاب ،إنام ترتتب عليه تبعات العصيان يف أصل املبدأ ،حيث إنه خت ّلف
((( نديوان اإلمام احلسني ص .15
((( نزهة الناظر ص .85

عن طاعة النبي صىل اهلل عليه وآله يف اإلذعان ألمره بطاعة من جيب عليه طاعته.

لكن األئمة عليهم السالم –بام أهنم مظاهر الرمحة اإلهلية بني الناس– مل ُي ِ
لجئوا

اخللق إىل االلتزام هبذه الطاعة وجعلوا لذلك مساح ًة يستطيع فيها املكلف مراجعة
َ
ب
أمرة أو تاليف تقصرية بالتوبة ،ألهنم عليهم السالم أخربوا أن أمرهم
صعب مستص َع ٌ
ٌ
مرس ٌل أو ٌ
ممتح ُن اإليامن.
مقر ٌب أو مؤم ٌن َ
ملك َّ
نبي َ
ال حيتمله إلاّ ٌّ
لذلك كانت دعوهتم مردد ًة بني االلزام املوجب جلزيل الثواب ونيل الدرجات،

والتوقف املوجب للتقصري املتالىف بالندم املتدارك بالتوبة ،مع فوت الدرجات السامية،

ونقصان احلظوظ العالية.

وهكذا كان سيد الشهداء صلوات اهلل عليه ،مل يكن ُيلزم من دعاه إىل اجلهاد
ال عن م ِ
إلزام ًا ُي ِ
لج ُئه إىل اهلالك ومل َيدَ ْع أحد ًا غاف ً
راده ،وانام أوجز أمره صلواته عليه
ُ
برسالته إىل بني هاشم من كربالء (من حلق يب استشهد ومن مل يلحق يب مل يبلغ الفتح).
ولنا عىل منهج سيد الشهداء صلوات اهلل عليه هذا عدة شواهدَ :
األول :الدعوة إىل اخلروج برشوط االستعداد:

إىل االخرة ،فقد بينّ تافصيل أمر خروجه وما الذي يطلب وما هي صفة من يرغب
اخلروج معه ،وقد رشع صلوات اهلل عليه بذلك من أول حلظات خروجه حتى حلظات

القتال.

فقد ُروي أنّه ّ ملا عزم عىل اخلروج إىل العراق ،قام خطيب ًا فقال :الحْ َ ْمدُ للِهِّ وما
شا َء اهللَُ ،وال ُق َّو َة إِالّ بِاهللَِ ،و َصلىَّ اهللُ َعىل َر ُسولِ ِهُ ،خ َّط المَْ ْو ُت َعىل ُو ْل ِد آ َد َم مخَ َ َّط ا ْل ِقال َد ِة
جيد ا ْل َف ِ
َعىل ِ
تاةَ ،وما َأ ْولهَ َني إىل َأ ْساليف ْاشتِ َ
خري يل مَصرْ َ ٌع
وس َ
ياق َي ْع ُق َ
وب إىل ُي ُ
فَ ،و َ
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إن طُلاّ ب الدنيا حني َيدْ عون الناس إىل أمرهم ال ُيب ِّينون هلم اخلطوط العامة
لدعوهتم حتت ِ
توصال إىل متامه ،و ّملا مل يكن
عدة
ذرائع أبرزها احلفاظ عىل رسية األمر ُّ
َ
احلسني عليه السالم إال من طُلاّ ب اآلخرة ،أما الدنيا فام طلب منها إال ما كان موصال
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الن ا ْل َف َل ِ
ِ
ِ
القيه ،ك ََأنيّ بِ َأ ْوصايل ُت َق ِّط ُعها ُع ْس ُ
َّواويس َوك َْر َبال َءَ ،ف َي ْمألن ِمنّي
وات َبينْ َ الن
َأنَا
َأكْراش ًا جوف ًا و َأج ِرب ًة س ْغب ًا ،ال محَ يص َعن يوم ُخ َّط بِا ْل َق َل ِمِ ،رضىَ اهللِ ِرضانا َأه َل ا ْلبي ِ
ت،
ْ َْ
ْ َْ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ِِ
الصابِري َنَ ،ل ْن ت َُش َّذ َع ْن رس ِ
ول اهللِ (صىل اهلل عليه وآله)
ور ّ
َ ُ
ن َْصبرِ ُ َعىل َبالئه َو ُي َو ّفينا ُأ ُج َ
ِ
ظري ِة ا ْل ُقدْ ِ
سَ ،ت َق ُّر بهِ ِ ْم َع ْينُ ُهَ ،و ُين َْج ُز بهِ ِ ْم َوعْدُ ُهَ ،م ْن َ
كان
لحُ ْ َم ُت ُهَ ،وه َي مجَ ْ ُمو َع ٌة َل ُه يف َح َ
ِ
ِ
ِ
راح ٌل ُم ْصبِح ًا إِ ْن شا َء
باذالً فينا ُم ْه َج َت ُهَ ،و ُم َو ِّطن ًا َعىل لِقاء اهللِ َن ْف َس ُه َف ْليرَ ْ َح ْل َم َعنا َفإِنيّ
اللهُّ تَعاىل(((.

فأو ُل ٍ
أمر ب ّينه – روحي فداه – أنه سوف يستشهد وأن هذا اخلروج حمكو ٌم
ّ
ٍ
مقتول ال حمالة
بالنهاية التي ال يتمناها طُلاّ ب الدنيا فمن يرغب يف الدفاع عن إماٍم

باذالً فينا مهج َته ،ومو ِّطن ًا عىل لِ ِ
كان ِ
فليخرج ( َم ْن َ
قاء اهللِ َن ْف َس ُه َف ْليرَ ْ َح ْل َم َعنا).
َ
ُْ َ ُ َ َُ

وهذه الدعوة عام ٌة تشمل َّ
كل من سمعها حتى األعداء فنراه عليه السالم يدعو

حل ِّر الذين جاؤوا لصده عن الدخول إىل الكوفة .دعاهم إىل سلوك سبيل
هبا أصحاب ا ُ
ٍ
ملخلوق يف معصية اخلالق .خطب 
الصالح وجمانبة الظاملني والتبعية هلم إذ ال طاعة
حل ِّر يف منزل البيضة خطبته الشهرية التي جاء فيها( :أهيا النّاس،
أصحابه وأصحاب ا ُ

ّ
إن رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وآله) قالَ ( :من رأى سلطان ًا جائر ًا ُمستح ًّ
ال حلُرم اهلل،
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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ثم مل ُيغيرّ
ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لسنّة رسول اهلل ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوانّ ،

((( ابن نام ،جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل (ت645 ،ه��ـ1247/م) ،مثري األح��زان ،حتقيق
مؤسسة اإلمام املهدي( ،مطبعة مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،ط1406 ،2ه��ـ).ص  ،41ابن
ط��اووس ،عيل بن موسى (ت664 ،ه��ـ 1265 /م) ،ال َّلهوف يف قتىل الطفوف( ،املطبعة
احليدرية ،النجف ،ط ،1د .ت) ،ص  ،26األربيل ،ايب احلسن عيل بن عيسى (ت693ه��ـ)،
كشف الغمة يف معرفة األئمة( ،ط ،1دار األضواء بريوت1421،هـ– 2000م) :ج 2ص،29
بحار األن��وار:ج  ،366 :44البحراين ،الشيخ عبد اهلل (ت  )1130ط  ،1العوامل :اإلمام
احلسني ،1407،مطبعة أمري قم ،حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي:ج ،216 :17العاميل ،السيد
حمسن األم�ين ،ت(1371ه���ـ) ،أعيان الشيعة ،حتقيق وختريج :حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات( ،بريوت1403 ،ه��ـ):ج  1ص  ،593حممد مهدي احلائري املازندراين ،معايل
السبطني ،النعامن ،النجف  1380هـ ،ج .250 :1

ٍ
بقول وال ٍ
فعل كان ح ّق ًا عىل اهلل أن ُيدخله ُمدخله ،وقد علمتم ّ
أن هؤالء القوم قد
عليه

لزموا طاعة الشيطان ،وتو ّلوا عن طاعة الرمحان ،وأظهروا يف األرض الفساد ،وع ّطلوا
أح ُّق
وحرموا حالله ،وإنيّ َ
احلدود واألحكام ،واستأثروا بالفيء ،وأح ّلوا حرام اهللّ ،

من غريي هبذا األمر ،لقرابتي من رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وآله) ،وقد أتَتني كُت ُبكم،
ِ
عيل ُر ُسلكم ببيعتكم أنّكم ال تُسلموين وال ختذلوين ،فإن وفيتم يل ببيعتكم فقد
و َقدمت َّ
ورشدكم ،ونفيس مع أنفسكم ،وأهيل وولدي مع أهاليكم وأوالدكم،
أصبتم ح ّظكم ُ
فلكم َّيف ُأسوةٌْ ،
وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم ومواثيقكم ،وخلعتم بيعتكم ،فلعمري
ما هي منكم بن ٍ
رت بكم،
عمي ،هل املغرور إالّ َمن اغ ّ
ُكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن ّ
فإنّام ح ّظكم أخطأتم ،ونصي َبكم ض ّيعتم ،و َمن نكث فإنّام ينكث عىل نفسه ،وس ُيغني اهلل

عنكم(((.

و ّملا نزل عليه السالم يف كربالء ،وأيقن أنهّ م قاتلوه قام يف أصحابه خطيب ًا ،فحمد

ثم قال( :قد نزل بنا ما ترون من األمرّ ،
وإن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت،
اهلل وأثنى عليه ّ
ٍ
عيش
يبق منها إالّ صبابة كصباب ٌة اإلناء ،وخسيس
وأدبر معرو ُفها،
واستمرت حتّى مل َ
ّ

احلق ال ُيعمل بهّ ،
كاملرعى الوبيل ،أال ترون ّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب
أن ّ
املؤمن يف لقاء اهلل محُ ِ ًّقا ،وإنيّ ال أرى املوت إالّ سعادةً ،واحليا َة مع الظاملني إالّ َب َرما)(((.
العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

((( الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ) ،:التاريخ (تاريخ الرسل وامللوك) حتقيق حممد
أيب الفضل إبراهيم ،دار املعارف /مرص :1980ج  ،304 :4ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن
عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م) :الكامل يف التأريخ ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار
إحياء الرتاث (بريوت – 1408ﻫ  1989 /م) :ج  ،280 :3املقرم ،عبد الرزاق املوسوي،
مقتل احلسني  ط  ،2النجف  .1956ص  ،184اخلوارزمي ،موفق بن أمحد املكي :مقتل
احلسني ،حتقيق حممد الساموي ط الزهراء ،النجف  1367هـ.ج .1:221
((( ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي( ،ت571هـ1176/م):
تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل ش�يري ،دار الفكر( ،ب�يروت – 1995م)،؛ ترمجة اإلمام
احلسني  ،314 ،رقم  ،271الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي،
(ت360ه���ـ860/م) ،املعجم الكبري ،تح محدي عبد املجيد السلفي ،ط ،1مطبعة الوطن
العريب( ،بغداد – :)1980ج  3ص  ،114رقم  ،2842أبو نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين ت
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الثاين :ختيري من بايعه بالرجوع:

مسالة ختيريه أتباعه عليه السالم بالرجوع عنه ب��دأت تدرجيي ًة فابتدأ ّأوالً

باألعراب الذين تبعوه للدنيا ومل يثقوا بأخباره بأنه سوف يستشهد ،فلذلك ّفرق عنه
عليه السالم هؤالء بأن أنبأهم بخرب شهادة رسله إىل أهل الكوفة وشهادة مسلم بن

عقيل عليه السالم،

فقد كان عليه السالم ال يمر بأهل ٍ
ماء إال اتبعوه حتى انتهى إىل زبالة وفيها جاءه
ٍ
رسحه إىل أهل الكوفة فأخرج للناس كتا ًبا فقرأه
خرب قتل ابن زياد عبدَ اهلل بن يقطر وكان ّ
فظيع ،قتل مسلم بن عقيل
عليهم :بسم اهلل الرمحن الرحيم أما بعد ،فانه قد أتانا خري
ٌ

أحب منكم االنرصاف
وهانئ بن عروة و عبد اهلل بن يقطر وقد خذلتنا شيعتنا فمن
ّ
ِ
بقي يف أصحابه
فلينرصف ليس عليه منّا ذما ٌم ،فتفرق الناس عنه يمين ًا وشامالً حتى َ
الذين جاؤوا معه من املدينة وإنام فعل ذلك ألنه إنام اتّبعه األعراب ألهنم ظنوا أنه يأيت
بلد ًا استقامت له طاعة أهله فك َِره أن يسريوا معه إلاّ وهم يعلمون عىل ما ُيقدمون وقد

علم أهنم إذا بينّ هلم مل يصحبه إلاّ من يريد مواساته(((.

أما املرحلة الثانية فهي خاص ٌة بأصحابه وأهل بيته ،وبام ّ
نفسا قدسي ًة
أن لإلمام ً

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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إهلي ًة حتتمل من األمور العظام وتدرك من الغيب ما ال تدرك سواها من نفوس اخللق،
وهو يصرب عىل ما يعلم يقين ًا ،إذ لو كشف له الغطاء مل حيصل عىل عل ٍم ٍ
زائد عند الكشف
إذ إنه يرى األمور حقيق ًة واقع ًة حلديدية برصه يف أصل وجوده وكينونيته ،أما سواه

 430هـ ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،:دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1405
هـ:.ج  ،39 :2اخلوارزمي ،املقتل:ج  2ص  ،7رقم  ،7اهليثمي ،عيل بن أيب بكر (ت807هـ
 1404/م):
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب العريب ،القاهرة1407 ،هـ:ج :9
.192
((( الطربي:ج 6ص  ،226ابن األثري:ج 3ص  ،17ابن كثري،ابو الفداء إسامعيل( ،ت774هـ)0
البداية والنهاية( ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1417 ،هـ– 1997م):ج 8ص .171

ٍ
بمكان قوالً وعمالً– إال أهنم ال يملكون تلك القدرة بطبيعة
–وإن كانوا من القرب منه
احلال فهم وإن صربوا إنام يصربون عىل ما اليعلمون(((.

باخلواص من أصحابه ْ
بأن خيرّ هم
لذلك جت ّلت رمحة سيد الشهداء هذه املرة
ّ
بامليض عنه ،ويظهر لنا معنيان هلذا التخري:
ُ
تدارك الضعف الذي يكتنف نفوسهم باعتبارهم مهام بلغوا يف اإليامن ال
األول:

يتجاوزون برشيتهم غري املؤيدة بالعصمة املطلقة.

ثانيا :كشف عليه السالم للعامل من حرض الواقعة ومن يف مستقبل الزمن اآليت

عظمة هوالء القديسني وتفانيهم يف سبيل املبدأ.

ٍ
أصحاب من حيث
مع أنه صلوات اهلل عليه خيرّ هم بعد أن شهد هلم أهنم خري
السجاد (عليه السالم) حيث قال:
الوفا ُء والتفاين كام يدل عليه اخلرب املروي عن اإلمام
ّ
(مجع احلسني أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد ،وذلك عند قرب املساء ،فدنوت منه
َ
فسمعت أيب وهو يقول ألصحابه :أ ّما بعدُ  ،فإنيّ ال أعلم أصحاب ًا
مريض،
ُ
ألسمع وأنا ٌ
أوىف وال خري ًا من أصحايب ،وال أهل ٍ
بيت أ َب َّر وال َأوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل

((( عن احد اصحابه عن ايب عبد اهلل عليه السالم ،قال :إنا لنصرب وإن شيعتنا الصرب منا ،قال:
فاستعظمت ذلك فقلت :كيف يكون شيعتكم أصرب منكم!؟ فقال :إنا لنصرب عىل ما نعلم،
وانتم تصربون عىل ما ال تعلمون (الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق( ،ت 329
هـ  940/م)ـالكايف ،دار الكتب اإلسالمية( ،طهران –1365هـ) 8( .أجزاء) :ج  2ص ،93
مستدرك الوسائل :ج  11ص )284
((( تاريخ الطربي:ج  ،317 :4املفيد ،أبو عبد اهلل بن حممد بن النعامن (ت 413هـ 1022/م)،
اإلرشاد ،دار الكتب اإلسالمية ،ص  ،258الكامل يف التاريخ:ج  ،285 :3البالذري ،امحد
بن حييى (ت  279ﻫ 893 /م) :أنساب األرشاف ،اوفسيت مكتبة املثنى /بغداد:ج ،393 :3
اخلوارزمي ،املقتل:ج ،349 :1 ،ابن اعثم الكويف ،امحد بن عثامن (ت  314ﻫ 926 /م)،كتاب
الفتوح  ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف العثامنية (حيدر آباد – د0ت):.ج .169 :5
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أذنت لكم،
عنّي مجيع ًا خري ًا ،أال وإنيّ أظ ّن يومنا من هؤالء األعداء غد ًا ،أال وإنيّ قد ُ
فانطلقوا مجيع ًا يف ٍّ
حل ،ليس عليكم منّي ِذما ٌم ،هذا الليل غشيكم فاختذوه جمَ الً)(((.
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ويف ٍ
ٍ
آخر :وليأخذ ُّ
وتفرقوا يف سواد
كل رجل منكم بيد
رجل من إخويتّ ،
خرب َ

هذا الليل ،وذروين وهؤالء القوم).

ٍ
عقيل باعتبارهم قد فقدوا األب فقال (عليه
بل إنّه عليه السالم خيرّ أوالد

أذنت لكم).
السالم)( :يا بني عقيلَ ،حسبكم من القتل بمسل ٍم ،اذهبوا قد ُ

قالوا :فام يقول النّاس؟! يقولون :أنّا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتنا خري
ٍ
ٍ
بسيف ،وال
برمح ،ومل نرضب معهم
األعامم ،ومل نر ِم معهم بسه ٍم ،ومل نطعن معهم
ندري ما صنعوا؟ ال واهلل ال نفعل ،ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا ،ونقاتل معك

حتّى نرد موردك ،فق ّبح اهلل العيش بعدك)(((.

عز نظري ُه يف مسرية
وكانت ردو ُد األصحاب آي ًة من آيات الوفاء اإلنساين الذي ّ

اإلنسانية(((.

لذلك بشرّ هم اإلمام احلسني ،وما كانت هذ البشارة لتصدر منه عليه السالم

إلاّ بعد اجتيازهم االختبار األخري وهو التخيري بينه وبني الدنيا ،فقد قال عليه السالم

هلم :فإن كنتم قد و ّطنتم أنفسكم عىل ما و ّطنت نفيس عليه ،فاعلموا ّ
أن اهلل هيب املنازل

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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وأن اهلل ْ
الرشيفة لعباده باحتامل املكارهّ ،
خصني مع َمن مىض من أهيل الذين
وإن كان ّ
عيل معها احتامل املكروهاتّ ،
فإن لكم
أنا آخرهم بقا ًء يف الدنيا من الكرامات بام يسهل َّ
شطر ذلك من كرامات اهلل تعاىل ،واعلموا ّ
لم ،واالنتبا َه يف
أن الدنيا ُحلوها و ُم ّرها ُح ٌ

((( تاريخ الطربي:ج ،317 :4الكامل يف التاريخ:،ج  ،285 :3اإلرشاد ،258 :الصدوق ،أبو
جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابوية القمي( ،ت318ه���ـ929/م) :اآلمايل،
حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة ،ط ،1مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة،
(طهران – 1417هـ) ص  ،133املجلس .30
((( انظرها يف :تاريخ الطربي:ج  ،317 :4الكامل يف التاريخ:،ج  ،285 :3اإلرشاد ،258 :أمايل
الصدوق ،133 :املجلس  ،30رقم  ،1أنساب األرشاف:ج 3ص  ،339الفتوح:ج،170 :5 ،
مقتل احلسني  للخوارزمي:ج .250 :1

والشقي َمن شقي فيها.((()...
والفائز َمن فاز فيها،
اآلخرة،
َ
َّ

ملحمد بن بشري احلرضمي و قد
ومثل هذا التخيري منه عليه السالم قد حصل ّ
سرِ
حب أن يؤرس
الري ،فقال :عند اهلل أحتسبه ونفيس ،ما ُ
كنت ُأ ُّ
قيل له ُأ َ ابنك بثغر ّ
وأن أبقى بعده ،فسمع  قوله فقال( :رمحك اهلل ،أنت يف ِح ٍّل من بيعتي ،فاعمل يف
ِ
السباع ح ّي ًا ْ
فاعط ابنك هذه األثواب الربود
إن فارقتك.قال:
فكاك ابنك.فقال :أكلتني
ُ
ٍ
أثواب قيمتها ألف دينار)(((.
يستعني هبا يف فداء أخيه ،فأعطاه مخس َة
فاملعروف أن احلروب تقتيض حتشيد الرجال والتكاثر هبم يف ساحات القتال

وليس ختيريهم برتك املعركةّ .
إن هذا املبدأ العسكري مل يكن يف حسابات سيد الشهداء
انتصارات ٍ
ٍ
آنية وإنام كان خيطط لتسلق ذروة املثل األعىل ليكون
ألنه مل يكن يبحث عن
ٍ
هداية جلميع ذرات الوجود ال فقط لبني آدم.
علم

الثالث :التحقق من رغبة الناس احلقيقية يف التغيري:

إن اإلمام مثله مثل الكعبة يزار وال يزور((( ،له يف أعناق اخللق طاع ٌة وعهدٌ
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((( التفسري اإلمام العسكري :منشورات مؤسسة اإلمام املهدي ،قم ،الطبعة االوىل 1409هـ.
ص  ،218البحار:ج  ،149 :11رقم .25
((( اللهوف ،340 :ابن عساكر أيض ًا يف تارخيه (ترمجة اإلمام احلسني  ،221 ،حديث رقم
 ،202ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي (ت 230هـ844 /م) ،الطبقات
الكربى ،ط ،1أعد فهارسها رياض عبد اهلل عبد اهل��ادي ،ب�يروت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث
العريب1995 ،م .يف احلديث  100من ترمجة اإلمام احلسني من الطبقات الكربى ،ابن العديم
كامل الدين عمر بن امحد بن هبة اهلل بن حممد( ،ت660ه��ـ1262/م) .بغية الطلب يف تاريخ
حلب ،تح د .سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر( ،بريوت – .)1988ص 51؛ العوامل ،244 :أعيان
الشيعة:ج .601 :1
((( عن عيل عليه السالم قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :أنت بمنزلة الكعبة تؤتى وال تأتى
فإن أتاك هؤالء القوم فسلموها إليك يعنى اخلالفة فأقبل منهم وأن مل يأتوك فال تأهتم حتى
يأتوك (الديلمي( :ت 509هـ1115/م).
الفردوس بمأثور اخلطاب ،حتقيق :السعيد بن بسيوين زغلول .لبنان-بريوت ،دار الكتب العلمية،
1406ه��ـ1986/م:ج 5ص  ،406ابن املغازيل عيل بن حممد بن حممد الواسطي ،ت  483هـ،
املناقب :املطبعة اإلسالمية ،طهران .ص )106
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ٌ
وميثاق جيب عليهم الوفاء به فإن طلبوا منه أداء ما عليه بعد الوفاء ،فعليه القيام بأمر

اهلل فيهم وإن ختلفوا فله اخليار بام يراه هو نفسه لذلكّ ،
فإن اإلمام احلسني عليه السالم

كان عامال هبذا املبدأ مع أهل الكوفة ،مل يستجب هلم حتى شدّ د عليهم العهود وأرسل
ٍ
رسل متفرقني وتالقت الرسل ك ّلها عنده،
الرسل والكتب ،وبعد أن أرسلوا إليه عدّ َة

ثم كتب مع هانئ بن هانئ السبيعي ،وسعيد
فقرأ الكتب ،وسأل الرسل عن أمر الناسّ ،
الرحي ِمِ ،من ُح َسينْ ِ ْب ِن َع ٍّيل،
بن عبد اهلل احلنفي –وكانا آخر الرسل :-بِ ْس ِم اهللِ الرَّحمْ ِن َّ
منيَ ،أما بعدُ َ ،فإِ َّن هانِئ ًا وسعيد ًا َق ِدما َع بِ ُكتُبِكُم –وكانا ِ
ِ
آخ َر
إىل المَْأل ِم َن المُْ ْؤ َ
ْ َ
منني َوالمُْ ْسل َ ّ َ ْ
َ َ
ليََّ
َم ْن َق ِد َم َعليََّ ِم ْن ُر ُس ِلك ُْمَ ،-و َقدْ َف ِه ْم ُت ك َُّل ا َّلذي ا ْقت ََص ْصت ُْم َو َذك َْرتُمَ ،و َمقا َل َة ُج ِّلك ُْم :إِ َّن ُه

َل ْي َس َع َل ْينا إِما ٌم َف َأ ْقبِ ْلَ ،ل َع َّل اهلل َأ ْن يجَ ْ َم َعنا بِ َك َعلىَ الهْ ُدى َوالحْ َ ِّقَ .و َقدْ َب َع ْث ُت إِ َل ْيك ُْم َأخي
َوا ْب َن َع ّمي َوثِ َقتي ِم ْن َأ ْه ِل َب ْيتي ُم ْس ِل َم ْب َن َع ٍ
ُب إِليََّ بِحالِك ُْم َو َأ ْم ِرك ُْم
قيل َو َأ َم ْر ُت ُه َأ ْن َي ْكت َ

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د

َب إِليََّ َ :أ َّن ُه َقدْ َأجمْ َ َع َر ْأ ُي َم َل ِئك ُْمَ ،و َذ ِوي ا ْل َف ْض ِل َوالحِْ جى ِمنْك ُْمَ ،عىل ِم ْث ِل
َو َر ْأ ِيك ُْمَ .فإِ ْن َكت َ
ما َق ِد َم ْت َعليََّ بِ ِه ُر ُس ُلك ُْمَ ،و َق َر ْأ ُت يف ُكتُبِك ُْمَ ،أ ْق ِد ُم َع َل ْيك ُْم َوشيك ًا إِ ْن شا َء اهللَُ ،ف َل َع ْمري
تاب ،واآلْ ِخ ُذ بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
طَ ،والدّ ِائ ُن بِالحْ َ ِّقَ ،والحْ ابِ ُس َن ْف َس ُه َعىل
َما اإلمام إِالَّ ا ْلعام ُل بِا ْلك ِ َ
ْ
ِ
السال ُم(((.
ذات اهللَِ ،و َّ
ثم بينّ هلم يف رسالٍة أخرى أنه يف حالة اجلهاد سوف يكون هو وأهل بيته معهم
سوا ًء يف ما جيب عىل املجاهدين ،قال عليه السالم:
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((( تأريخ الطربي:ج  ،278 :3اإلرشاد ،204 :الكامل يف التأريخ :ج  ،534 :2بحار األنوار :ج
 ،334 :44العوامل:ج .183 :17

َأ َّما َب ْعدُ َ :ف َقدْ َع ِل ْمت ُْم َأ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ (صىل اهلل عليه وآله) َقدْ َق َال فيِ َح َياتِ ِهَ :م ْن
َحلاًّ لحِ ر ِم اللهَِّ ن ِ
ر َأى س ْل َطان ًا ج ِائر ًا مست ِ
َاكث ًا لِ َع ْه ِد اللهَِّ مخُ َالِف ًا لِسن َِّة رس ِ
ول اللهََِّ ،ي ْع َم ُل فيِ
َ
ُ َ ُ
ُُ
ُ ْ
ُ
َ
ِعب ِ
اد اللهَِّ بِالإْ ِ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان ُث َّم لمَ ْ ُي َغيرِّ ْ بِ َق ْو ٍل َولاَ فِ ْع ٍل ك َ
َان َح ِقيق ًا َعلىَ اللهَِّ َأ ْن ُيدْ ِخ َل ُه مدْ َخ َل ُه،
َ ُ َ
َ
ِ
الشي َط ِ
ِ
ان َوت ََو َّل ْوا َع ْن َطا َع ِة الرَّحمْ َ ِن َو َأ ْظ َه ُروا
َو َقدْ َعل ْمت ُْم َأ َّن َه ُؤلاَ ء ا ْل َق ْو َم َقدْ َل ِز ُموا َطا َع َة َّ ْ
است َْأ َث ُروا بِا ْل َف ْي ِء َو َأ َح ُّلوا َح َرا َم اللهَِّ َو َح َّر ُموا َحلاَ َل ُهَ ،وإِنيِّ َأ َح ُّق
ا ْل َف َسا َد َو َع َّط ُلوا الحْ ُدُ و َد َو ْ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
بهِ َ َذا الأْ َ ْم ِر ل َق َرا َبتي م ْن َر ُسول اللهَِّ (صىل اهلل عليه وآله)َ ،و َقدْ َأ َتتْني ُك ُت ُبك ُْم َو َقد َم ْت َعليََّ
رس ُلكُم بِبيعتِكُم َأ َّنكُم لاَ تُس ِّلمونيِ ولاَ تخَ ُْذ ُلونيِ َ ،فإِ ْن و َفيتُم ليِ بِبيعتِكُم َف َقدْ ِ
أص ْبت ُْم
َ
َْ َ ْ
َ ْ ْ
َ ُ
ْ
ُ ُ ْ َْ َ ْ
َح َّظك ُْم َو ُر ْشدَ ك ُْم َو َن ْفسيِ َم َع َأ ْن ُف ِسك ُْم َو َأ ْهليِ َو ُو ْل ِدي َم َع َأ َهالِيك ُْم َو َأ ْولاَ ِدك ُْم َف َلك ُْم بيِ
ُأ ْس َوةٌَ ،وإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ُلوا َو َن َق ْضت ُْم ُع ُهو َدك ُْم َو َخ َل ْعت ُْم َب ْي َع َتك ُْم َف َل َع ْم ِري َما ِه َي ِمنْك ُْم بِنُك ٍْرَ ،ل َقدْ
ِ
ور َم ِن ا ْغترََّ بِك ُْمَ ،ف َح َّظك ُْم َأ ْخ َط ْأت ُْم َون َِصي َبك ُْم
َف َع ْلت ُُم َ
وها بِ َأبيِ َو َأخي َوا ْب ِن َع ِّميَ ،والمَْ ْغ ُر ُ
َث َفإِنَّام َينْك ُ
َض َّي ْعت ُْم َف َم ْن َنك َ
ىل َن ْف ِس ِهَ ،و َس ُي ْغنِي اللهَُّ َعنْك ُْمَ ،والسَّلاَ م(((.
ُث َع 
نامذج من وسطية اإلمام يف الدعوة إىل املجاهدة ،مل يكن اإلجبار واإلكراه
فهذه
ُ

سبي ً
أمر بني األمرين يف أوسع ممّا بني
ال فيها كام مل يكن ترك الناس بال هداية ،وإنام ٌ
كل ِ
السامء واألرض بعد أن تبني الرشد من الغي وأدرك ُّ
يبق إال التنبيه
امر ٍئ تكليف ُه فلم َ
ِ
هم :إِ َّن ُه َل ْي َس َع َل ْينا إِما ٌم َف َأ ْقبِ ْل.
واإلعذار إىل اهلل ،وذلك َملقا َلة ُج ِّل ْ
لـها الـوفق بـد ٌء والـنفاق خـتا ُم
أتـته ألرجـاس الـعراق صحائف
أأل اقـدم إلـينا أنـت مـولى وسيدٌ

أال اقــدم الـينا إنـنا لـك شـيعة

أغـثـنا رع��ـ��اك اهلل أن��ـ��ت غـياثنا
فـلـ ّباهم لـما دع��ـ��وه ولـم تـزل

لـك الـدهر عـبدٌ والـزمان غال ُم
وأنــت لـنـا دون األن��ـ��ام إمـا ُم

وأنـت لـنا فـي الـنائبات عصا ُم
تـلـ ّبي دعـا َء الـصارخين كـرا ُم()2

ِ
او َر ُه َوممُ َالحَ َ َة َم ْن َمالحَ َ ُه(((.
او َر َة َم ْن َج َ
َصح َب ُه َومخُ َا َل َق َة َم ْن َخا َل َق ُه َو ُم َرا َف َق َة َم ْن َرا َف َق ُه َومجُ َ َ

هذا احلديث يبني العظمة األخالقية التي يدعو إليها أئمة أهل البيت عليهم

((( مقتل اخلوارزمي :ج1ص .234
((( االبيات للدمستاين ينظر :شرب :جواد ،أدب الطف أو شعراء احلسني ،مطبعة شعاركو والصادق
وقدموس والطباعة اللبنانية /بريوت 1977 – 1969م:.ج 5ص .339
((( الربقي ،املحاسن ،حتقيق جالل الدين احلسيني( ،دار الكتب اإلسالمية ،ب.ت)  0ص.357
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ثالثا :الوسطية يف املخالفة:
ٍ
حديث لالمام الصادق عليه السالم قولهَ :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن لمَ ْ يحُ ْ ِس ْن ُص ْح َب َة َم ْن
يف
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السالم ،فإذا أرادوا من شيعتهم ذلك فكيف هبم إذا تبنّوا ذلك بأنفسهم ،ال شك أهنم
سوف يرضبون أسمى املثل يف التطبيق ألهنم أصحاب القول والفعل ال خيالف فع ُلهم
قولهَ م طرفة ٍ
صادر عن الواحد.
عني ،ألهنم أمرهم واحدٌ
ٌ
وال شك فإن سيدَ شهدائهم بل سيد الشهداء مطلقا أبا عبد اهلل احلسني عليه
السالم كان من شأنه أن يتخذ الوسطية يف خمالفة أعدائه ألنه مل يكن له مع ٍ
أحد يف

عدوا
احلقيقة عدا ٌء وإنام كان يعادي الباطل حيثام كان فمن تل ّبس بلباس الباطل كان ًّ

له ،ونجد منهجه هذا حتى مع أشد الناس له عدا ًء يف زمان معاوية املغتصب للخالفة
جورا ،ففي ِ
لقائه معه يف مكة مل يقرره مبارشة بجريمة قتل حجر بن عدي بل ألزمه من
ً

لسانه بام يوجب ذلك.

احلسني
حج ذلك العام فلقي
وذلك أنّه ملا قتل معاوي ُة
َ
عدي وأصحا َبهّ ،
حجر بن ٍّ
َ
ِ
ٍ
وأشياعه
بحجر وأصحابه
عيل عليه السالم فقال :يا أبا عبد اهلل هل بلغك ما صنعنا
بن ٍّ
ِ
وشيعة أبيك؟ فقال عليه السالم :وما صنعت هبم؟ قال :قتلناهم ،وكفنّاهم ،وص ّلينا

عليهم.

فضحك احلسني عليه السالم ثم قال :خصمك القوم يا معاوية ،لكننا لو قتلنا

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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عيل
شيعتك ،ما كفناهم ،وال صلينا عليهم ،وال قربناهم ،ولقد بلغني وقيعتك يف ٍّ
وقيامك ببغضنا ،واعرتاضك بني هاشم بالعيوب ،فإذا فعلت ذلك فارجع إىل نفسك،

ثم سلها احلق عليها وهلا ،فإن مل جتدها أعظم عيب ًا فام أصغر عيبك فيك ،وقد ظلمناك
ٍ
َّ
مكان
ترمني غري غرضك ،وال ترمنا بالعداوة من
توترن غري قوسك ،وال
يا معاوية فال
َّ
ٍ
قريب ،فإنك واهلل لقد أطعت فينا رج ً
ال ما قدم إسالمه ،وال حدث نفاقه ،وال نظر لك
فانظر لنفسك أو دع(((.

ولو كان عليه السالم حيسب حساب ربح املعركة ألجهز عىل وايل املدينة ولسقط
((( االحتجاج :ج  ٢ص.20

احلجاز بكامله بيده ويتبع احلجاز الكوفة والعراق فال يبقى ليزيد غري الشام ومرص،
لكنه مل يفعل ألن املنهج الذي كان يراه سالم اهلل عليه ال يسمح له هبذا الفعل ألن فيه

الغدر وحاشاه ذلك.

وقد أشار اإلمام عيل  إىل ذلك قائالً :واهلل ما معاوية بأدهى منِّي ،ولكنه
كل ُغ ٍ
يغدر ويفجر ،ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس.ولكن ُّ
درة ُفجر ٌة
وكل ُف ٍ
ولكل ٍ
ِّ
ُّ
غادر لوا ٌء ُيعرف به يوم القيامة ،واهلل ما ُاستُغ َفل باملكيدة ،وال
جرة كُفرةٌ،
ُغمز بالشديدة(((.
است َ
ذكر الشيخ املفيد :ملا مات احلسن عليه السالم حتركت الشيعة بالعراق وكتبوا إىل

احلسني عليه السالم يف خلع معاوية والبيعة له ،فامتنع عليهم ،وذكر أن بينه وبني معاوية
عهد ًا وعقد ًا ال جيوز له نقضه ،حتى متيض املدة ،فإذا مات معاوية نظر يف ذلك.

ٍ
لنصف من شهر رجب سنه ستني من اهلجرة كتب يزيد
فلام مات معاوية وذلك
إىل الوليد بن عتبة بن أيب سفيان وكان عىل املدينة من ِقبل معاوية أن يأخذ احلسني عليه
السالم بالبيعة له وال يرخص له يف التأخري عن ذلك ،فأنفذ الوليد إىل احلسني يف الليل

فاستدعاه فعرف احلسني عليه السالم الذي أراد ،فدعا مجاع ًة من مواليه وأمرهم بحمل

فصار احلسني عليه السالم إىل الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن احلكم فنعى

كتاب يزيدَ وما أمره فيه من أخذ البيعة
إليه الوليدُ معاوي َة فاسرتجع احلسني ،ثم قرأ عليه َ

جهرا
رسا حتى أبايعه ً
منه له ،فقال احلسني عليه السالم :إين ال أراك تقنع ببيعتي ليزيد ًّ
فيعرف ذلك الناس ،فقال له الوليد :أجل ،فقال احلسني :فتصبح وترى رأيك يف ذلك،
((( ال��ريض ،السيد الرشيف ،هنج البالغة :ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،تح:
صبحي الصالح ،ط 1387 ، 1ﻫ –  1967م ،بريوت:ج  2ص 180
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السالح ،وقال هلم :إن الوليد قد استدعاين يف هذا الوقت ،ولست آمن أن يك ّلفني فيه
ٍ
دخلت إليه فاجلسوا عىل الباب،
مأمون ،فكونوا معي فإذا
غري
ُ
أمر ًا ال أجيبه إليه ،وهو ُ
فإن سمعتم صويت قد عال فادخلوا عليه لتمنعوه عني.
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فقال له الوليد :انرصف عىل اسم اهلل تعاىل حتى تأتينا مع مجاعة الناس.

فقال له مروان :واهلل َل ِئن فارقك احلسني الساعة ومل يبايع ال قدرت منه عىل
ِ
يبايع
خيرج من عندك حتى َ
مثلها أبد ًا حتى تكثر القتىل بينكم وبينه .احبِس الرجل وال ْ

ترضب عنقه ،فوثب احلسني عليه السالم عند ذلك وقال :أنت يا ابن الزرقاء تقتلني
أو
َ
وأثمت ،وخرج يميش ومعه مواليه حتى أتى منزله.
كذبت واهلل
أم هو؟
َ
َ

ويف ٍ
خرب :بعث إىل احلسني عليه السالم فجاءه يف ثالثني من أهل بيته ومواليه

(إىل أن قال) :فغضب احلسني عليه السالم ثم قال :وييل عليك يا ابن الزرقاء أنت تأمر
وأثمت.
كذبت واهللِ
برضب عنقي؟
َ
َ

ثم أقبل عىل الوليد فقال :أهيا االمري! إنّا ُ
ُ
ومعدن الرسالة،
أهل بيت النبوة،

شارب اخلمرُ ،
ٌ
قاتل
فاسق
رجل
ٌ
وخمت َل ُ
ف املالئكة ،وبنا فتح اهللُ ،وبنا ختم اهلل ،ويزيدُ
ُ

املحرمة ،معل ٌن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله ،ولكن نُصبح وتصبحون ،وننظر
النفس
َّ

أحق بالبيعة واخلالفة ،ثم خرج عليه السالم(((.
وتنظرون ،أ ُّينا ُّ

يدعوهم إىل جادة
وكان عليه السالم من شأنه وهديه ورمحته باملك َّلفني أن
َ

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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الصواب فإن مل يستجيبوا بينّ هلم العواقب التي ترتتّب هلم وربام يفتح ملخالفيه بابا أخري ًا
ٍ
ٍ
من الرمحة وهذا ما مل نجده عند ِّ
هدف ملن مت ّعن يف مسرية العظامء والدعاة.
داعية إىل
كل
فها هو سالم اهلل عليه خييرّ عبد اهلل بن احلر اجلعفي إما أن يأيت معه وإلاّ فليكن بعيدً ا

عن ساحة املعركة فإن مع سامع نداء استغاثة احلسني والتخلف عنه ال جمال فيه للتوبة
منجى من اهلرب من النار ملن خت ّلف ،أما من كان بعيدً ا فعسى َّ
ولعل،
إال باملشاركة ،وال َ
ولو كان غري احلسني عليه السالم لرتكه هيلك ومل يكن ليجني عليه هبالكه ألنه اختاره
بنفسه بتخ ّلفه عن نرص احلسني عليه السالم.

قال ابن أعثم :سار احلسني  حتّى نزل يف قرص بني مقاتل فإذا هو بفسطاٍط

((( اإلرشاد ص ،200أعيان الشيعة ،ج  ،1ص .587

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واقف عىل مذوده ،فقال احلسني:
وفرس
وسيف مع ّل ٍق،
منصوب،
ورمح
مرضوب،
ٍ
هذا ا ْل ُف ْس ُ
َلمِ ْن َ
احلر اجلعفي .قال :فأرسل احلسني
طاط؟ فقيل:
لرجل ُيقال له عبيد اهلل بن ّ
ٍ
احلجاج بن مرسوق اجلعفي .فأقبل حتّى دخل عليه

برجل من أصحابه يقال له ّ
احلجاج :واهللِ!
ثم قال :ما وراءك؟ فقال
ّ
يف فسطاطه فس ّلم عليه ،فر ّد عليه السالمّ ،
احلر! واهلل! قد أهدى اهللُ إليك كرام ًة إن قبلتَها! قال :وما ذاك؟ فقال:
ورائي يا ابن ّ
عيل (عليهام السالم) يدعوك إىل نرصته ،فإن قاتلت بني يديه ُأجرت،
هذا احلسني بن ّ
خرجت من الكوفة إالّ خمافة
مت فإنّك استشهدت! فقال له عبيد اهلل :واهللِ! ما
ُ
وإن ّ
عيل (عليهام السالم) وأنا فيها فال أنرصه ،ألنّه ليس يف الكوفة
أن يدخلها احلسني بن ّ

عدوك ،ولكنّي رأيت شيعتك بالكوفة وقد لزموا منازهلم خوف ًا من بني
أنا أشدّ هم عىل ّ
أم ّية ومن سيوفهمُ ،فأنشدك باهلل أن تطلب منّي هذه املنزلة! وأنا أواسيك ّ
بكل ما أقدر

لبت
عليه وهذه فريس ملجم ٌة ،واهلل ما
طلبت عليها شيئ ًا إالّ أذقتُه حياض املوت ،وال ُط ُ
ُ
رضبت به إالّ
قطعت .فقال له احلسني
قت ،وخذ سيفي هذا ،فواهلل ما
ُ
ُ
وأنا عليها ف ُل ِح ُ
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أنصار إالّ وقد مالوا إىل الدنيا إالّ من عصم اهللُ منهم ،فارجع إليه وخبرّ ه
شيع ٌة وال
ٌ
ثم صار إليه يف
بذاك .فأقبل ّ
احلجاج إىل احلسني  فخبرّ ه بذلك ،فقام احلسني ّ 
ٍ
احلر من صدر املجلس ،وجلس
مجاعة من إخوانه ،فلماّ دخل وس ّلم وثب عبيد اهلل بن ّ
ِ ِ
ِ
ثم قالَ :أ ّما َب ْعدُ  ،يا ا ْب َن الحْ ُ ِّر! َفإِ َّن مصرْ َ ك ُْم هذه َك َت ُبوا إِليََّ
احلسني ،فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
َو َخبرَّ ُ وين َأنهَّ ُ ْم مجُ ْت َِم ُع َ
ون َعىل ُنصرْ َ يتَ ،و َأ ْن َي ُقو ُموا ُدوين َو ُيقاتِ ُلوا عَدُ ّويَ ،و َأنهَّ ُ ْم َس َأ ُلوين
ا ْل ُقدُ وم َع َلي ِهمَ ،ف َق ِدم ُت ،و َلس ُت َأدري ا ْل َقوم َعىل ما َز َعمواِ ،
ألنهَّ ُ ْم َقدْ َأعانُوا َعىل َقت ِْل
ْ
ُ
ْ َ
َ ْ
ْ
َ ْ ْ
ا ْب ِن َع ّمي ُم ْس ِل ِم ا ْب ِن َع ٍ
قيل َرحمِ َ ُه اهللُ َوشي َعتِ ِهَ .و َأجمْ َ ُعوا َعلىَ ا ْب ِن َم ْرجا َن َة ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن ِزياد
ْت يا ابن الحْ ر َفا ْع َلم َأ َّن اهلل َع َّز وج ّل م ِ
باي ُعني لِ َيزيدَ ا ْب ِن ُم ِ
ُي ِ
ؤاخ ُذ َك بِام ك ََس ْب َت
َ َ ُ
ْ
عاو َي َةَ ،و َأن َ ْ َ ُ ِّ
الذن ِ
ُوب فيِ األْ ّيا ِم الخْ الِ َي ِةَ ،و َأنا َأ ْد ُع َ
َو َأ ْس َل ْف َت ِم َن ُّ
وك يف َو ْقتي هذا إىل ت َْو َب ٍة َت ْغ ِس ُل بهِ ا ما
وك إىل ُن تِنا َأه َل ا ْلبي ِ
الذن ِ
َع َل ْي َك ِم َن ُّ
تَ ،فإِ ْن ُأ ْعطِ ْينا َح َّقنا حمَ ِدْ نَا اهلل َعىل َذلِ َك
ْ َْ
ُوبَ ،و َأ ْد ُع َ صرْ َ
َو َقبِ ْلنا ُهَ ،وإِ ْن ُمنِ ْعنا َح َّقنا َو ُر ِك ْبنا بِال ُّظ ْل ِم ُكن َْت ِم ْن َأ ْعواين َعىل َط َل ِ
ب الحْ َ ِّق .فقال عبيد اهلل
ٌ
أعوان يقاتلون معك لكنت
احلر :واهللِ! يا ابن بنت رسول اهلل! لو كان لك بالكوفة
بن ّ

61

ناك لِ َف َر ِس َك َو َس ْي ِف َك ،إِنَّام َأ َت ْي َ
َ :)يا ا ْب َن الحْ ُ ِّر! ما ِج ْئ َ
ناك لِن َْس َأ َل َك النُّصرْ َ ةََ ،فإِ ْن ُكن َْت
ِ
ِ
ني
حاج َة َلنا يف َش ْىء ِم ْن مالِ َكَ ،ولمَ ْ َأ ُك ْن بِا َّلذي َأتخَّ ِ ُذ المُْ ِض ّل َ
َقدْ َبخ ْل َت َع َل ْينا بِنَ ْفس َك َفال َ
َع ُضد ًاِ ،
ول اهللِ (صىل اهلل عليه وآله) َو ُه َو َي ُق ُ
ألنيّ َقدْ َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول :من سمع داعية
ثم سار احلسني
أهل بيتي ،ومل ينرصهم عىل ح ّقهم أال أك ّبه اهلل عىل وجهه يف النارّ .
من عنده ورجع إىل رحله.

(((

ومن وجوه وسطية اإلمام احلسني يف خمالفة من خالفة أنه عليه السالم كان كثري

الوعظ للقوم قبل القتال ويف أثناء القتال ،وكان له بسرية أبيه أمري املؤمنني  هد ًيا يف
تأخري القتال رغب ًة يف اهتداء البعض ممن يرغب يف امليض إليهِ ،
فمن كال ٍم له عليه السالم
ّ
ّ
وقد استبطأ أصحا ُبه إذنَه هلم يف القتال بصفني .أ ّما قولكمّ :
أكل ذلك كراهية املوت؟
فواللهّ ما أبايل َأ َدخلت إىل املوت أو خرج املوت إ ّيل .وأ ّما قولكم شكًّا يف أهل ّ
الشام فواللهّ
ما دفعت احلرب يوما إالّ وأنا أطمع أن تلحق يب طائف ٌة فتهتدي يب ،وتعشو إىل ضوئي،
أحب إ ّيل من أن أقتلها عىل ضالهلا ،وإن كانت تبوء بآثامها.
وذلك ّ

وذلك أنه يأمل بتأخري احلرب كي هيتدي البعض إىل طريق احلق والصواب.

عيل لئن هيدي اللهّ بك رج ً
خري لك مما طلعت عليه الشمس أو
ال ٌ
وجاء يف احلديث :يا ّ

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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غربت.

ألنه صلوات اهلل عليه يرى يف ذلك حق اإلمام عىل رعيته أن يبني هلم ،بل أحاهلم

عىل التث ّبت يف أمره إىل قو ٍم هم عندهم موثوقون فعدّ هلم من الصحابة اخلدري وجابر
ٍ
ألحد
وسهل الساعدي رغب ًة منه عليه السالم أن يبينّ ملن خدعه بنو أمية لئال تكون
حج ٌة يف أمره.
لذلك دعا عليه السالم براحلته فركبها ،ونادى بأعىل صوته :يا أهل العراق
وج ّلهم يسمعون فقال :أ ا النّاس ،اسمعوا قويل وال تعجلوا حتّى ِ
حيق لكم
أعظكم بام ّ
ُ
يهّ
((( الفتوح :ج 5ص  ،83املشهدي ،املريزا حممد ،تفسري كنز الدقائق ،حتقيق حسني دركاهي ،دار
الغدير ،ط ،1قم 1424هـ2000-م:.ج  ،6ص.54

عيل ،وحتّى ُأ ِ
فإن أعطيتموين الن ََّصف كنتم بذلك أسعدْ ،
عذر إليكمْ ،
وإن مل تعطوين
َّ
ثم اقضوا إ َّيل وال
ثم ال يك ْن أمركم عليكم ُغ ّمة َّ
النَّصف من أنفسكم (فأمجعوا رأيكم ّ

تنظرونَّ ،
وليي اهلل الذي ّنزل الكتاب وهو يتولىّ الصاحلني).
إن َّ

أما بعد ،فانسبوين فانظروا من أنا ،ثم ِ
ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها ،فانظروا
ّ
َ
ّ

عمه،
يصلح لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟!
هل
ُ
ُ
ألست ابن بنت نب ّيكم ،وابن وص ّيه وابن ِّ
وأول املؤمنني املصدّ ق لرسول اهلل بام جاء به من عند ر ّبه؟ أو ليس محزة س ّيد الشهداء
ّ
عمي؟ أو مل َيبلغكم ما قال رسول اهلل يل
عمي؟ أو ليس جعفر الط ّيار يف اجلنّة بجناحني ِّ
ّ
وألخي :هذان س ّيدا شباب أهل اجلنّة؟

علمت ّ
ْ
أن اهلل
تعمدت كذب ًا منذ
فإن صدّ قتموين بام أقول وهو ّ
ُ
احلق ،واهلل ما ّ

فإن فيكم َمن ْ
كذبتموين ّ
يمقت عليه أهله ،وإن ّ
إن سألتموه عن ذلك أخبرَ َ كم ،سلوا

الساعدي ،وزيد ابن
األنصاري ،وأبا سعيد اخلدري ،وسهل بن سعد
جابر بن عبد اهلل
ّ
ّ
أرقم ،وأنس بن مالك ،خيربوكم أنهّ م سمعوا هذه املقالة من رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه

حاجز لكم عن سفك دمي؟!.
وآله) يل وألخي ،أ َما يف هذا
ٌ

ثم ّقرب هلم صور َة احلال ُمستخدما صلوات اهلل عليه املبادئ التي يؤمنون هبا من

القريب ظاملا أو مظلوما ،فقال هلم :

ْ
فإن كنتم يف ٍّ
شك من هذا ،أفتشكّون أنيّ ابن بنت نب ّيكم؟! فواهلل ما بني املرشق

ٍ
بقتيل منكم قتلته؟!
نبي غريي فيكم وال يف غريكم ،وحيكم! أتطلبوين
واملغرب ابن بنت ٍّ
ٍ
أو ٍ
جراحة؟!
مال لكم استهلكته؟! أو بقصاص
فلام رأى ّ
غري ناف ٍع أبان جلموع اجليوش الزاحفة عىل اختالف أسباب
أن ذلك ُ
حشدها أنه ما جاء ليفرض نفسه –وإن كان محُ ِ ًّقا لو فعل بحكم إمامته عىل اخللق– إنام

جاء تلبي ًة لدعوة الكبار من قادهتم.
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حجار بن أبجر ،يا قيس بن األشعث،
فنادى عليه السالم :يا شبث بن
ربعي ،يا ّ
ّ
يا يزيد بن احلارث ،أمل تكتبوا إيل أن قد أينعت الثامر واخرض اجلناب ،وإنّام ِ
تقدم عىل
َّ
ّ
ْ
ج ٍ
ند لك مجُ نَّدة؟!
ُ
فقال له قيس بن األشعث :ما ندري ما تقول! ولكن ِ
عمك،
انزل عىل حكم بني ّ

حتب!
فإنهّ م لن ُيروك إالّ ما ّ

وحتى اليقع يف نفس أي ٍ
فرد من القوم أن ثمة سبي ً
ال إىل الصلح فال حيتاج أحدهم
ِّ

إىل الذهاب إىل صف احلسني حسم سيد الشهداء صلوات اهلل عليه أمره بالقول:
ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أقر إقرار العبيد.

ٍ
وسيلة يف نصح القوم وبيان أحقيته يف النرصة من
أي
وما ادخر سيد الشهداء ّ

آل أمية ،حتى الشواهد الشعرية فنراه يستشهد بالشعر لعل أمة الشعر واألدب ترعوي
عن غ ّيها وتعرف حقه ومقامه مبين ًا من شاهده هذا أنه ٍ
جار عىل سنن املاضني مستشهد ًا
بأبيات فروة بن مسيك املرادي:

ف���ـ� ْ
��زام���ون ِق��دم�� ًا
��إن نُ��ـ��ه��زم ف���ه� ّ
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وم��ـ��ا ْ
إن ط��ـ��ب��ن��ا ُج���ب��� ٌن ول��ك � ْن
ٍ
ن���اس
إذا م��ا ال��م��وت رف���ع ع��ن ُأ

ف��ـ��أف��ن��ى ذل��ك��م س�����روات َق��وم��ي

فـلو خ � ُل��د ال��م��ل��وك إذ ًا خ ُلدنا
ف��ـ��ق��ل ل��ـ��ل��ش��ام��ت��ي��ن ب��ن��ا أف��ي��ق��وا

ْ
ُـغل��ب فـغي��ر ُمغ َّلبين��ا
وإن ن
ْ
م��ـ��ن��اي��ان��ا ودول����ـ����ة آخ��ـ��ري��ن��ا
ك��ـ�لاك��ـ��ل��ه أن���ـ���اخ ب��ـ��آخ��ري��ن��ا

األول��ي��ن��ا
ك��ـ��م��ا أف��ن��ى ال���ق���رون ّ

�ي ال��م��ل��وك إذ ًا بقينا
ول��ـ��و ب��ق� َ
سـيلقى ال��ش��ام��ت��ون كما لقينا

وكان يأذن ألصحابه الكرام يف وعظ أهل الكوفة (يف جيش ابن زياد) لعلهم

يرجعون إىل طريق اهلداية.

برير بن خضري اهلمداين،
فقد تقدّ م نحو القوم يف نفر من أصحابه ،وبني يديه ٌ

برير حتى وقف قريب ًا من القوم،
برير وانصحهم ،فتقدّ م ٌ
فقال له احلسنيَ :ك ِّلم القوم يا ُ

والقوم قد زحفوا إليه عن بكرة أبيهم ،فقال هلم برير :يا هؤالء ،اتّقوا اهلل ّ ِ
حممد
فإن ثقل ّ
ذريته وعرتته وبناته وحرمه ،فهاتوا ما عندكم؟ وما الذي
قد أصبح بني أظهركم ،هؤالء ّ

تريدون أن تصنعوا هبم؟!

فقالوا :نريد أن نمكّن منهم األمري عبيد اهلل بن زياد فريى رأيه فيهم.
برير :أفال ترضون منهم أن يرجعوا إىل املكان الذي أقبلوا منه؟! ويلكم
فقال ٌ

يا أهل الكوفة ،أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم

اهلل عليها ،وكفى باهلل شهيد ًا؟! ويلكم ،دعوتم أهل بيت نب ّيكم وزعمتم أنّكم تقتلون
وحألمتوهم عن ماء الفرات
أنفسكم من دوهنم ،حتّى إذا أتوكم أسلمتموهم ل ُع َبيد اهللَ ،
مبذول يرشب منه اليهود والنصارى واملجوسِ ،
ٌ
وترده الكالب واخلنازير،
اجلاري ،وهو

ذريته ،ما لكم؟! ال سقاكم اهلل يوم القيامة ،فبئس القوم أنتم.
حممد ًا يف ّ
بئسام خلفتم ّ
نفر منهم :يا هذا ما ندري ما تقول؟
فقال له ٌ

َ
فجعل القوم يرمونه بالسهام،
برير :احلمدُ هلل الذي زادين فيكم بصريةً،
فقال ٌ

برير إىل ورائه(((.
فرجع ٌ

رابع ًا :الوسطية يف اجلهاد:

بعض من يدّ عي أنه جماهدٌ ممن جيب عىل املسلمني جماهدته.
بصفة املجاهدين ،فربام كان ُ
عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له أخربين عن

ّ
الحيل إال هلم وال يقوم به إال من كان منهم أم
الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف سبيله أهو لقو ٍم

وحد اهلل عز وجل وآمن برسوله صىل اهلل عليه وآله ومن كان كذا فله
مباح لكل من ّ
هو ٌ
أن يدعو إىل اهلل عزوجل وإىل طاعته وأن جياهد يف سبيله؟ فقال :ذلك لقوم ال حيل إال

((( اللهوف ،42 :تاريخ ابن عساكر ،ترمجة اإلمام احلسني  ص  ،317رقم  ،273مقتل احلسني
 للخوارزمي:ج  2ص .8
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هلم وال يقوم بذلك إال من كان منهم ،قلت :من أولئك؟ قال :من قام برشائط اهلل عز
وجل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل اهلل عزو جل ومن

مل يكن قائام برشائط اهلل عز وجل يف اجلهاد عىل املجاهدين فليس بمأذون له يف اجلهاد،

وال الدعاء إىل اهلل حتى حيكم يف نفسه ما أخذ اهلل عليه من رشائط اجلهاد...
(إىل ان يقول)

...ولسنا نقول ملن أراد اجلهاد وهو عىل خالف ما وصفنا من رشائط اهلل عز

وجل عىل املؤمنني واملجاهدين :ال جتاهدوا ولكن نقول :قد ع ّلمناكم ما رشط اهلل عز

وجل عىل أهل اجلهاد الذين بايعهم واشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم باجلنان فليصلح
ٍ
تقصري عن ذلك وليعرضها عىل رشائط اهلل فإن رأى أنه قد
امرؤ ما علم من نفسه من
ٌ

وىف هبا وتكاملت فيه فإنه ممن أذن اهلل عز وجل له يف اجلهاد فإن أبى أن ال يكون جماهدا
عىل ما فيه من اإلرصار عىل املعايص واملحارم واإلقدام عىل اجلهاد بالتخبيط والعمى
والقدوم عىل اهلل عز وجل باجلهل والروايات الكاذبة ،فلقد لعمري جاء األثر يف من
(أن اهلل عز وجل ينرص هذا الدين بأقوا ٍم الخالق هلم) ِ
فعل هذا الفعل ّ
فليتق اهللَ عز

امرؤ وليحذر أن يكون منهم ،فقد بني لكم وال عذر لكم بعد البيان يف اجلهل(((.
وجل ٌ
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كان سيد الشهداء حمافظا عىل أصول اجلهاد مراعي ًا الوقت املناسب للنهوض،

فقد كان صلوات اهلل عليه صامت ًا طوال هدنة اإلمام احلسن عليه السالم مع معاوية

وبعد شهادتة اإلمام احلسن طيلة فرتة حكم معاوية رعاي ًة للعهود واملواثيق التي أعطاها
اإلمام احلسن .

لكنه  يف تلك الفرتة مل يدع ترويع والة معاوية بنو ٍع من احلركات الشبيه

باالحتجاجات العسكرية وكان (سالم اهلل عليه) حيدّ من توسع أطامع معاوية ووالته –

خصوصا يف احلجاز– من خالل حشد كبار املسلمني يف زمانه ضد الوالة وبيان معايبه ـ،
((( الكليني الكايف ،ج  ،5ص .250

ففي والية الوليد دعا سيد الشهداء إىل إحياء حلف الفضول(((.

فقد كان بينه عليه السالم وبني الوليد بن عتبة بن أبى سفيان كالم يف ٍ
مال كان
ٌ

بينهام بذي املروة ،والوليد يومئذ أمري املدينة يف أيام معاوية ،فقال احلسني عليه السالم:
ّ
آلخذن سيفي ثم أقوم
عيل بسلطانه! أقسم باهلل لينصفنِّي من ح ّقي أو
أيستطيل الوليد َّ
يف مسجد اهلل فأدعو بحلف الفضول! فبلغت كلمته عبد اهلل بن الزبري ،فقال :أحلف
باهلل لئن دعا به آلخذن سيفي ،ثم ألقوم ّن معه حتى ينتصف أو نموت مجيعا .فبلغت
املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري ،فقال :مثل ذلك ،فبلغت عبد الرمحن بن عثامن بن

عبيد اهلل التيمي ،فقال مثل ذلك ،فبلغ ذلك الوليد بن عتبة ،فأنصف احلسني  من
نفسه حتى ريض.

قال الزبري :وقد كان للحسني  مع معاوية قص ٌة مثل هذه ،كان بينهام كال ٌم
ٍ
ٍ
خصال ،إما أن تشرتي
أرض للحسني  ،فقال له احلسني  :اخرت مني ثالث
يف
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((( حلف الفضول هو أحد أحالف اجلاهلية األربعة التي شهدهتا قريش ،وقد عقد احللف يف دار
عبد اهلل بن جدعان التيمي القريش أحد سادات قريش وذلك بني عدد من عشائر قبيلة قريش
يف مكة ،وذلك شهر ذي القعدة سنة  590م بعد شهر من انتهاء حرب الفجار بني كنانة و قيس
عيالن .وقد شهد النبي حممد صىل اهلل عليه وآله هذا احللف قبل بعثته وله من العمر  20سنة،
وقال عنه الحقا( :لقد شهدت مع عمومتي حلفا يف دار عبد اهلل بن جدعان ما أحب أن يل به محر
النعم ،ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت) قام يف الدعوة للحلف الزبري بن عبد املطلب اهلاشمي
القريش ،وقال( :ما هلذا منزل) فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة يف دار عبد اهلل بن جدعان
التيمي القريش وكان سيد قريش ،فصنع هلم طعاما ،وحتالفوا يف ذي القعدة ،فتعاقدوا وتعاهدوا
باهلل ليكونن يدا واحدة مع املظلوم عىل الظامل حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا
حراء وثبري مكاهنام ،وعىل التأيس يف املعاش فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول وقالوا:
لقد دخل هؤالء يف فضل من األمر ،ثم مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي
فدفعوها إليه (ظ :البداية والنهاية :ج  2ص  ،355الغزايل،حممد السقا (املتوىف1416 :هـ ،فقه
السرية املؤلف :دار القلم – دمشق ختريج األحاديث :حممد نارص الدين األلباين الطبعة :األوىل،
 1427هـ،ص ،72السهييل ،عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي( ،ت518هـ 1116/م) .الروض
األن��ف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ،تح جمدي منصور الشورى ،ط ،1دار الكتب
العلمية( ،بريوت – .)1997ص ،241الكامل يف التاريخ :ج  2ص )42
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عيل ،أو جتعل بيني وبينك ابن عمر أو ابن الزبري حكام ،وإال
مني حقي ،وإما أن ترده ّ
فالرابعة ،وهي الصيلم ،قال معاويه :وما هي؟ قال :أهتف بحلف الفضول ،ثم قام
مغضب ،فمر بعبد اهلل بن الزبري فأخربه ،فقال :واهلل لئن هتفت به وأنا
فخرج وهو
ٌ
ٍ
ألسعني ،ثم لت ّ
ّ
َنفدن
ماش
ألمشني ،أو
قائم
مضطجع
ّ
َّ
ٌ
ألقعدن ،أو قاعدٌ ألقوم ّن ،أو ٌ

روحي مع روحك ،أو لينصفنّك .فبلغت معاوية ،فقال :ال حاجة لنا بالصيلم ،ثم
أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك ،فقد ابتعناه منك(((.

ٍ
بحركات تعرضية كانت حتد من
إن مثل هذه احلركات التي قد نسميها بأهنا أشبه

طغيان معاوية وتزيده خوف ًا كلام أراد اإلقدام عىل حماولة التعدي عىل حقوق املسلمني،
ولكنه –كام مر– يغدر ويفجر ،رغم ذلك نصب عىل األمة يزيدَ فهل يبايع احلسني عليه
ٍ
السالم مثل ُه ،أبد ًا لقد كانت كلمته عنوان األحرار يف ٍّ
زمان (مثيل ال يبايع مثله) يف
كل
ٍ
كل ٍ
أن َّ
بيان منه ّ
يب يتخذ من اإلمام احلسني عليه السالم مث ً
ال سامي ًا ال يميل إىل من
حر وأ ٍّ
زمان وكم يف التاريخ واحلارض من ٍ
ٍ
يزيد.
مثل يزيد اخلمور الفجور يف كل
كان اإلمام  وسط ًّيا يف خمالفته للبيعة –مثال– فقد أراد أن ينقض عىل الوايل

األموي يف املدينة البيعة علن ًا وهم أرادوها جهر ًا فقلب عليهم تدبريهم.
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فهو  سلك منهج الوسطية السلمية يف خمالفة خصومه ولنا يف سريته هبذا

االجتاه شواهدُ وأمثل ٌة عديد ٌة منها:

ٍ
أوال :عدم اختيار اليمن أو أي ٍ
حمصنة:
بالد أخرى
ٍّ

خارج لطلب اإلصالح فال بد أن خيرج إىل قو ٍم
احلسني (صلوات اهلل عليه)
ٌ

لدهيم االستعداد لذلك اإلصالح أو أهنم يطلبونه ولو باللسان فقط وهذا مل يكن من
أي ٍ
مرص من أمصار اإلسالم سوى الكوفة وتلك بطبيعة احلال فضيلة فان مكة واملدينة
ِّ
((( رشح هنج البالغة :ج  ،15ص  ،226األصفهاين ،أبو الفرج عيل بن احلسني (ت 356ﻫ /
 966م):
األغاين ،تح :عيل حممد البجاوي ،مؤسسة مجال للطباعة (بريوت – دت) :ج ،17ص .216

والشام واليمن ومرص مل يكن هلا ٌ
شأن يذكر يف املطالبة بعملية إصالح نظام احلكم يف
اإلسالم وربام يفهم من جمموع األحداث رضا ووالء الناس شبه املطلق لبني أمية.

وملا خرج احلسني  من املدينة وأج��اب رسل أهل الكوفة وعرف كبار

الصحابة معارضته لبني أمية بامتناعه عن البيعة ليزيد عرضوا عليه التحصن باليمن أو

حممد بن احلنفية يقول
باملناطق اجلبلية الوعرة التي ال يستطيع جيش يزيد اخرتاقها ،فهذا ّ
له( :خترج إىل مكّة ،فإن اطمأنّت بك الدار هبا فذاك ،وإن تكن األُخرى خرجت إىل
بالد اليمن ،فإنهّ م أنصار جدّ ك وأبيك ،وهم أرأف الناس وأر ّقهم قلوب ًا وأوسع الناس

بالد ًا ،فإن اطمأنّت بك الدار وإالّ بالرمال وشعوب اجلبال ،وجزت من بلد إىل بلد،

حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ،وحيكم اهلل بيننا وبني القوم الفاسقني)(((.

وهذا الطر ّماح يقول له( :فإن أردت أن تنزل بلد ًا يمنعك اهلل به حتى ترى من
فرس حتى ُأنزلك ِمناع جبلنا الذي ُيدعى (أجأ)،
رأيك ،ويستبني لك ما أنت
ٌ
صانعْ ،
فأسري معك حتى ُأنزلك (ال ُق َر ّية)(((..

آخر( :فإن كنت مجُ مع ًا عىل احلرب فانزل (أجأ) ،فإنّه ٌ
منيع ،واهلل،
جبل ٌ
ويف ٍّ
نص َ

ما نالنا فيه ٌّ
ذل ّ
قط ،وعشرييت يرون مجيع ًا نرصك ،فهم يمنعونك ما أقمت فيهم)(((.

ومن أمثلة وسطية احلسني يف املخالفة أنه  مل ْ ْ
يتخذ من مك َة املكرم َة حر َم اهلل

اآلم َن ساح ًة للقتال ،فإن ملك َة مكان ًة خاص ًة عند املسلمني مل يشأ أن هيتك اإلمام احلسني
حرمتها وجيعلها ساح ًة للقتال ،وال شك يف أنه لو اختذها مل يكن يأمن أن هتتك حرمتها
فيخرس بذلك أسمى أهداف هنضته وهي حفظ احلرم ولمََا كان بينه وبني ابن الزبري ٌ
فرق،

متييز فإن حرمة دم احلسني أعظم من
ألن
العدو ال يميز بني احلرمات قط ولو كان له ٌ
َّ
((( الفتوح:ج.22 :5
((( تاريخ الطربي:ج .308 :3
((( ُمثري األحزان.40 39 :
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ثانيا :عدم اختاذ مكة ساح ًة للقتال:
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ونافع
ثابت
حرمة الكعبة ،إلاّ أن االرتكاز الذهني عند عموم املسلمني بحرمة الكعبة ٌ
ٌ

لتثبيت املقدسات اإلسالمية.

عن عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسديني قاال :خرجنا حاجَّينْ من
الكوفة حتّى قدمنا مكّة فدخلنا يوم الرتوية ،فإذا نحن باحلسني عليه السالم وعبد اهلل

فتقربنا منهام فسمعنا ابن
بن الزبري قائمني عند ارتفاع الضحى فيام بني احلجر والبابّ ،

الزبري وهو يقول للحسني  :إن شئت أن تقيم أقمت فو ّليت هذا األمر فآزرناك
وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك .فقال له احلسني َّ :
إن أيب َحدَّ َثني َأ َّن بهِ ا َك ْبش ًا
ِ
ِ
(((
ب َأ ْن َأك َ
ُون َأنَا ذلِ َك ا ْل َك ْب َش.
َي ْستَح ُّل ُح ْر َمتَها! َفام ُأح ُّ
ثالثا :عدم مباغتة احلر الرياحي:

ومن وجوه وسطية اإلمام احلسني يف اجلهاد أنه عليه السالم مل يتخذ كل الوسائل

املتاحة وغري املتاحة لكسب املعركة وإنام كانت دعوتُه إهل ّي ًة وجها ُده إهل َّيا ،فهو 
مل يشأ أن يباغت احلر الرياحي وأصحابه يف الصحراء ويبدد جيشه ويدخل الكوفة

ليستويل عليها فان هذا كان ميسور ًا له لو أراد ،ال سيام ّ
وأن القوم وصلوه وهم عطشى،
لكن اإلمام صلوات اهلل عليه رفض هذا املنهج النفعي وهو إنام خرج لطلب اإلصالح
ٍ
إفساد يعتمد الغلبة بغض النظر عن اآلثار التي سوف ترتتب عىل
منهج
والذي تقدم
ُ
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القيم األخالقية الربانية.

إن أمر اإلصالح الذي طلبه اإلمام احلسني هو إصالح القيم واملبادئ النبوية

اإلهلية التي هدمها بنو أمية ،بإشاعة الغدر واالنتقام ونبذ املساحمة مع األعداء.

طالئع خيل احلر مال بأصحابه إىل ذي حس ٍم .فام كان بأرسع
فلماّ بانت له 
ُ
من أن طلعت هوادي اخليل فتبينّها أصحاب احلسني وعدلوا .فلماّ رأوهم عدلوا عن
الطريق عدلوا إليهمّ ،
كأن أسنتهم اليعاسيب ،وكان راياهتم أجنحة الطري ،فاستبقوا

إىل ذي حس ٍم فسبقهم أصحاب احلسني عليه السالم إليه ،وأمر احلسني  بأبنيته
((( تأريخ الطربي:ج  ،295 :3وقعة الطف ،ص .152

ٍ
فارس مع رئيسهم احلر بن يزيد التميمي الرياحي حتّى
فضرُ بت ،وجاء القوم زهاء ألف

حر الظهرية ،وقد أخذ العطش منهم ما أخذ،
وقف هو وخيله مقابل احلسني  يف ّ
معتمون متقلدون أسيافهم.
هذا واحلسني وأصحابه ّ

وحر البادية
و ّملا رآهم احلسني  ،وقد أ ّثر العطش هبم يف تلك الظهريةّ ،
واهلجري ،هذا والشمس يف كبد السامء ترسل أشعتها الو ّقادة عليهم وهم من غري ٍ
ماء،

أمر  أصحابه وفتيانه ،وقال :اسقوهم املاءّ ،
ورشفوا اخليل ترشيف ًا.

ثم يدنوهنا من
فأقبل أصحاب احلسني  يمألون القصاع والطساس من املاء ّ

عب الرجل فيها ثالث ًا أو أربع ًا أو مخس ًا عزلت ،ور ّبام ُيسقى الفارس قبلها،
الفرس ،فإذا ّ
وسقى اآلخر وفرسه حتّى سقوهم عن آخرهم.

احلر يومئذ فجئت يف آخر َم ْن جاء من
قال عيل بن الط ّعان املحاريب :كنت مع ّ
أصحابه ،فلماّ رأى احلسني  ما يب وبفريس من العطش ،قالَ :أنِ ِخ الرواي َة ،والراوي ُة
ارشب  .فجعلت ك ّلام
ثم قال :يا اب َن األخ ،أنِ ِخ اجلمل ،فأنختُه ،فقال:
ْ
عندي السقا ُءّ ،
أرشب سال املاء من السقاء ،فقال احلسني  :اخنث السقاء  .أي اعطفه ،فلم ِ
أدر
وسقيت فريس.
وارتويت
فرشبت
كيف أفعل ،فقام  بنفسه فخنثه،
ُ
ُ
ُ

احلر بني يديه يف ألف فارس يستقبل
احلصني بن نمري وأمره أن ينزل القادسية ،وتقدّ م ّ

هبم احلسني .

احلر املاء و َم ْن معه ،وتغمرت خيلهم ،جلسوا مجيع ًا يف ّ
ظل خيوهلم
فلماّ رشب ّ
وأعنّتها يف أيدهيم حتّى حرضت صالة الظهر .أمر احلسني  احلجاج بن مرسوق

اجلعفي أن يؤ ّذن ف��أ ّذن ،فلماّ حرضت اإلقامة خرج احلسني  من خبائه يف إزار
ثم قال :إنّه قد نزل من األمر ما قد ترونّ ،
وإن الدنيا
ونعلني ،فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
وخسيس
يبق منها إالّ صباب ٌة كصبابة اإلناء،
قد تغيرّ ت وتنكّرت ،وأدبر معرو ُفها ،فلم َ
ُ
ٍ
عيش كاملرعى الوبيل .أال ترون إىل احلق ال ُيعمل به ،وإىل الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب
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احلر بن يزيد من القادسية ،وقد كان عبيد اهلل بن زياد بعث
قالوا :وكان جميء ّ
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املؤمن يف لقاء اهلل حم ّق ًا ،فإنيّ ال أرى املوت إالّ سعادة واحلياة مع الظاملني إالّ برم ًا.
قال :فقام زهري بن القني البجيل فقال ألصحابه :تتك ّلمون أم أتكلم؟ قالوا :بل

ثم قال :قد سمعنا هداك اهلل يابن رسول اهلل مقالتك ،واهلل
تك ّلم .فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،

لو كانت الدنيا لنا باقي ًة ،وكنّا فيها خم ّلدين إالّ ّ
أن فراقها يف نرصتك ومواساتك آلثرنا
اخلروج معك عىل اإلقامة فيها.

قال :فدعا احلسني  له .
احلر ،وقال :أهيا الناس ،إنيّ مل آتيكم حتّى أتتني كت ُبكم،
ثم التفت إىل أصحاب ّ
ّ

وقدمت عىل ُر ُسلكم أن أ ْقد ْم علينا ،فإنّه ليس لنا إما ٌم غريك لعل اهلل أن جيمعنا بك عىل
ْ
اهلدى واحلق .فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم ،فأعطوين ما أطمئن إليكم من عهودكم

ومواثيقكم ،وإن مل تفعلوا وكنتم لقدومي كارهني انرصفت عنكم إىل املكان الذي جئت
ٍ
بكلمة ،فقال للمؤذن :أقم  .فأقام الصالة،
منه إليكم  .فسكتوا عنه ومل يتك ّلم أحدٌ منهم

احلر وقال له :أتريد أن تصليّ بأصحابك؟  .قال :ال ،بل تصليّ
فالتفت احلسني  إىل ّ

أنت ونصليّ بصالتك .فصلىّ احلسني هبم مجيع ًا.

احلر إىل مكانه
و ّملا فرغ من صالته دخل خباءه فاجتمع إليه أصحابه ،وانرصف ّ
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املعدّ له فدخل خيمته واجتمع إليه مجاع ٌة من أصحابه ،وعاد الباقون إىل ص ّفهم الذي
ٍ
ثم أخذ ُّ
رجل منهم بعنان دابته وجلس يف ظ ّلها.
كل
كانوا فيه فأعادوهّ ،

ثم
و ّملا كان وقت العرص أمر احلسني  أصحابه أن يتهيأوا للصالة ففعلواّ ،
ثم س ّلم وانرصف إليهم
أمر مناديه فنادى بالعرص وأقام ،فتقدّ م احلسني  فصلىّ ّ ،

ثم قال :أ ّما بعد أهيا الناس ،فإنّكم إن تتّقوا اهلل وتعرفوا
بوجهه فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
احلق ألهله تكن أرض هلل عليكم ،ونحن أهل بيت حممد (صلىّ اهلل عليه وآله) ،وأوىل
ّ

بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدّ عني ما ليس هلم ،والسائرين فيكم باجلور
والعدوان ،وإن أبيتم إالّ كراهية لنا واجلهل بح ّقنا ،وكان رأيكم اآلن غري ما أتتني به

انرصفت عنكم .
عيل ُر ُس ُلكم
ُ
ُك ُت ُبكم ،وقدمت به ّ

احلر :أنا واهلل ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكرها.
فقال ّ

فنادى احلسني  برجل من أصحابه .يا عقبة بن سمعان ،أخرج اخلرجينْ
ل ّلذ ْين فيهام كُت ُبهم إ ّيل  .فأخرج عقب ُة خرجينْ مملو َء ْين صحف ًا فنُثرت بني َيديه ،فقال
احلر :إنّا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك ،وقد ُأمرنا إذا نحن لقيناك أن ال نفارقك حتّى
ّ
نقدمك الكوفة عىل عبيد اهلل بن زياد.

ثم قال ألصحابه :قوموا
فقال احلسني  :املوت أدنى إليك من ذلك ّ .
واركبوا  .فركبوا وانتظروا حتّى ركبت العائلة ،فقال  ألصحابه :انرصفوا  .فلماّ
للحر:
السالم
ّ
ذهبوا لينرصفوا حال القوم بينهم وبني االنرصاف ،فقال احلسني عليه ّ

غريك من العرب قاهلا يل وهو عىل مثل هذا
ثكلتك أ ّمك! ما تريد؟  .فقال ّ
احلر :أما لو ُ

احلال التي أنت عليها ما تركت ذكر أ ّمه بالثكل كائن ًا َم ْن كان ،ولكن واهلل ،ما يل إىل ذكر
ٍ
سبيل إالّ بأحسن ما نقدر عليه.
أ ّمك من

فقال احلسني  :ما تريد؟  .قال :أريد أن أنطلق بك إىل األمري عبيد اهلل.

مرات،
قال :إذ ًا واهلل ال أتبعك  .قال :إذ ًا واهلل ال أدعك ،فرتا ّدا القول ثالث ّ
احلر :إنيّ مل أؤمر بقتالك ،إنّام ُأمرت أن ال ُأفارقك حتّى
فلماّ كثر الكالم بينهام قال له ّ
ُأ ْق ِد َمك الكوفة ،فإذا َأب ْي َت فخذ طريق ًا ال ُيدخلك الكوفة وال ير ّدك إىل املدينة،

العذيب والقادسية.

احلر وهو يقول له :يا حسني ،إنيّ أذكّرك اهلل
ثم سار احلسني  وجعل يسايره ّ
ّ

يف نفسك ،فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتقتل ّن.

فقال له احلسني  :أفباملوت ختوفني؟! وه��ل يعدو بكم اخلطب أن

تقتلوين؟!(((.

((( الطربي :ج  ،6ص .229
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فيكون بيني وبينك ن ََصف ًا حتّى أكتب إىل األمري عبيد اهلل بن زياد ،فلعل اهلل أن يأيت
ٍ
بيشء من أمرك ،فخذ ها هنا .فتيارس عن طريق
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رابعا :عدم البدء يف القتال:

إن للقتال يف اإلسالم رشو ًطا وآدا ًب��ا ينبغي عىل اإلمام أن يتّبعها وال يكون
ال أعىل أو مصلح ًاِ ،
باغي ًا ،ومن خالفها ال يمكن اعتباره مث ً
ومن هذه اآلداب عدم البدء
ُ
واملبارشة يف القتال قبل اإلعذار ونفاذ احلجة عىل اخلصم وهذا كان دأب رسول اهلل
ِ
عيل يف اجلهاد ألحد
صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم ،فمن وصايا اإلمام ٍّ
والته ملا أرسله مقدمة أمامه يف صفني:

ٍ
ِ
ِ
اه ْم َحتَّى
وه ْم َحتَّى َي ْبدَ ءأوك ُْم َفإِ َّنك ُْم بِ َح ْمد اللهَِّ َعلىَ ُح َّجة َوت َْر ُكك ُْم إِ َّي ُ
لاَ ُت َقات ُل ُ
ِ
يم ُة بِإِ ْذ ِن اللهَِّ فَلاَ َت ْق ُت ُلوا ُمدْ بِر ًا َولاَ
َي ْبدَ أوك ُْم ُح َّج ٌة ُأ ْخ َرى َلك ُْم َع َل ْي ِه ْم َفإِ َذا كَانَت الهْ َ ِز َ
ت ُِصي ُبوا ُم ْع ِور ًا َولاَ تجُ ْ ِه ُزوا َعلىَ َج ِر ٍ
اضك ُْم
يجوا الن َِّسا َء بِ َأ ًذى َوإِ ْن َشت َْم َن َأ ْع َر َ
يح َولاَ تهَ ِ ُ
س َوا ْل ُع ُق ِ
ات ا ْل ُق َوى َوالأْ َ ْن ُف ِ
َف َعن ُْه َّن
ول .إِ ْن ُكنَّا َلن ُْؤ َم ُر بِا ْلك ِّ
َو َس َب ْب َن ُأ َم َرا َءك ُْم َفإِنهَّ ُ َّن َض ِعي َف ُ
َان الرج ُل َلي َتنَاو ُل المَْر َأ َة فيِ الجْ ِ
اه ِل َّي ِة بِا ْل َف ْه ِر أو الهْ ِ َر َاو ِة َف ُي َعيرَّ ُ بهِ َا
َوإِنهَّ ُ َّن لمَُشرْ ِ ك ٌ
َات َوإِ ْن ك َ َّ ُ َ َ
َ
ْ
َو َع ِق ُب ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه(((.
ٍ
حرب ،وقد رفض اإلمام
فإن األئمة الطاهرين كانوا ُدعا َة سال ٍم ال ُطلاَّ َب
احلسني طلب أصحابه املبارشة يف القتال قبل االعذار وقبل بدء القو ِم ِ
أنفسهم به بعبارته
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ٍ
بقتال).
املشهورة( :أكره أن أبدأهم

املرشقي أنّه قالّ ( :ملا أقبلوا نحونا فنظروا
الضحاك
روى الطربي بسنده عن
ّ
ّ

إىل النار تضطرم يف احلطب والقصب الذي كنّا أهلبنا فيه النار من ورائنا لئ ّ
ال يأتونا من
ٍ
خلفنا ،إذ أقبل إلينا منهم ٌ
مر عىل
رجل يركض عىل
فرس كامل األداة ،فلم يك ّلمنا حتّى َّ
أبياتنا ،فنظر إىل أبياتنا فإذا هو ال يرى إالّ حطب ًا تلتهب النّار فيه ،فرجع فنادى بأعىل

استعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة؟!
صوته :يا حسني،
َ
فقال احلسنيَ :من هذا؟ كأنّه شمر بن ذي اجلوشن.
((( هنج البالغة ،اخلطبة .14

فقالوا :نعم ،أصلحك اهلل ،هو هو.
فقال :يا بن راعية املِعزى ،أنت َأوىل هبا ِص ِل ًّيا.

فقال له مسلم بن عوسجة :يا بن رسول اهللُ ،جعلت فداك ،أال أرميه فإنّه قد
أمكنني ،وليس يسقط يل سهم ،فالفاسق من أعظم اجل ّبارين.
فقال له احلسني :ال ِ
ترمه ،فإنيّ أكره أن أبدأهم(((.
خامسا :كراهة قتال األطفال والنساء:

ومن أصول وقواعد احلرب ألاّ يشرتك فيها النساء واألطفال ،لذلك مل يسمح

اإلمام احلسني هلذين الصنفني من املبارشة يف القتال ومل يتوصل إىل النرص أو جماهدة

األعداء بام ال يسمح به الرشع والعرف ،أما من نذر نفسه للدفاع عن إمامه طواعية فام
كان سيد الشهداء ليحرمه هذه املكرمة((( وإن كان عليه السالم كارها لذلك.

فقد جاء عمرو بن جنادة األنصاري ،بعد أن ُقتل أبوه ،وهو ابن إحدى عرشة
سن ًة ،يستأذن احلسني فأبى وقال( :هذا غال ٌم ُقتِل أبوه يف احلملة األُوىلّ ،
ولعل ُأ ّمه تكره
ذلك).

ِ
ورمي برأسه إىل جهة احلسني  ،فأخذته أ ّمه
فأذن له ،فام أرسع أن ُقتل ُ

ومسحت الدم عنه ورضبت به رج ً
ال قريب ًا منها فامت! وعادت إىل املخ ّيم فأخذت

عمود ًا وقيل سيف ًا وأنشأت:

((( تاريخ الطربي:ج  ،318 :3اإلرشاد:ج ،96 :2أنساب األرشاف:ج.396 :3
((( يف تنبيه البكري عىل أوهام القايل :عن عمرو بن دينار قال :قال احلجاج لعيل بن احلسني عليهام
السالم :أنتم كنتم أكرم عند شيخكم من آل الزبري عند شيخهم .قال ذلك ألنّه مل يشهد الطف
أحد من بني هاشم أطاقت يده محل حديدة إ ّ
ال قتل قبل احلسني عليه السالم ،وقتل احلجاج عبد
اللهَّ بن الزبري وطاف من العيش بني عباد وعامر ابني عبد اللهَّ واضع ًا يديه عليهام (ذكره العالمة
التسرتي.)174 :
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قال الغالمّ :
إن أ ّمي أمرتني!
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��وز ف���ي ال��ن��س��ا ضعيفة
أن���ا ع���ج� ٌ
أض����رب����ك����م ب���ض���رب���ة ع��ن��ي��ف��ة

خ������اوي������ة ب����ال����ي����ة ن��ح��ي��ف��ة
دون ب��ن��ي ف��اط��م��ة ال��ش��ري��ف��ة

رجلني(((.
فر ّدها احلسني إىل اخليمة بعد أن أصابت بالعمود ُ

خامتة املطاف
ويف خامتة بحثنا هذا أقول قد تبني للقارئ الكريم يش ٌء ممّا يمكن االستدالل به

عىل منهجية اإلمام يف هنضته املباركة التي أصبحت يف ما بعد درس ًا إهل ّي ًا يف اإلصالح

شيدها اإلمام  بدمائه الزكية ودماء أهل بيته وأصحابه الكرام ،وكان اإلمام 
من أوهلا إىل آخرها يتخذ من الوسائل املتاحة له بحسب املنهج القرآين والنبوي الذي

قررته الرشيعة السمحة للمطالبة بحقه وحق األمة من والة اجلور ،مسامل ًا ما كان السلم

وأليق.
أحق ُ
نافع ًا ،فإن مل يكن كان للسيف واجلالد لغ ٌة لقو ٍم هم به ُّ

نسأل اهلل بحق حممد وآله الطيبني الطاهرين أن يغفر لنا زالت اللسان واألقالم

وحيسن لنا البدء واخلتام واحلمد هلل رب العاملني.
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((( البحار:ج  ،27 :45مقتل احلسني  للخوارزمي:ج  ،25 :2ابن شهر آشوب :رشيد الدين
أبو جعفر حممد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ) ،مناقب آل أيب طالب  /املطبعة احليدرية ،النجف
للمقرم.253 :
األرشف 1376 ،ﻫ –  1965م:.ج  ،104 :4مقتل احلسني 
ّ

م�صادر البحث
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*– القرآن الكريم
*– ابن أعثم الكويف ،أمحد بن عثامن (ت  314ﻫ 926 /م):
 –1كتاب الفتوح ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف العثامنية (حيدر آباد – دت).
*– األصفهاين ،أبو الفرج عيل بن احلسني (ت 356ﻫ  966 /م):
 –2األغاين ،تح :عيل حممد البجاوي ،مؤسسة مجال للطباعة (بريوت – دت).
*-األسرتآبادي ،.رشف الدين عيل احلسيني
 –3تأويل اآليات الطاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ،حتقيق مدرسة اإلمام املهدي عج ،قم املقدسة،
.1407
*– ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م):
 –4الكامل يف التأريخ ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث (بريوت – 1408ﻫ  1989 /م).
*– األميني ،الشيخ عبد احلسني أمحد النجفي ،ت(1392هـ):
 –5الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،ط ،1دار الكتاب العريب( ،بريوت1397 ،هـ).
*– األربيل ،أيب احلسن عيل بن عيسى (ت693هـ)
 –6كشف الغمة يف معرفة األئمة( ،ط ،1دار األضواء بريوت1421 ،هـ– 2000م)
*-البحراين ،الشيخ عبد اهلل (ت .)1130
 –7العوامل :اإلمام احلسني  ،1407،مطبعة أمري قم ،حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي ،ط.1
*– البالذري ،أمحد بن حييى (ت  279ﻫ 893 /م):
 –8أنساب األرشاف ،اوفسيت مكتبة املثنى  /بغداد.
*– الربقي،
 –9املحاسن ،حتقيق جالل الدين احلسيني( ،دار الكتب اإلسالمية ،ب.ت).
*– اخلوارزمي ،موفق بن أمحد املكي:
 –10مقتل احلسني ،حتقيق حممد الساموي ،ط الزهراء  ،النجف 1367 ،هـ.
*– الديلمي ،الشيخ احلسن بن أيب احلسن.
 –11أعالم الدين يف صفات املؤمنني :حتقيق مؤسسة آل البيت – قم املقدسة هـ .1408
*– الديلمي( :ت 509هـ1115/م).
 –12الفردوس بمأثور اخلطاب ،حتقيق :السعيد بن بسيوين زغلول .لبنان-بريوت ،دار الكتب
العلمية1406 ،هـ1986/م.
*– الريض ،السيد الرشيف
عيل بن أيب طالب عليه السالم ،تح :صبحي الصالح ،ط1387 ،1ﻫ
 –13هنج البالغة :ألمري املؤمنني ّ
–  1967م ،بريوت.
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*-السهييل ،عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي( ،ت518هـ 1116/م).
 – 14الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ،تح جمدي منصور الشورى ،ط ،1دار
الكتب العلمية( ،بريوت – .)1997
*– ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي (ت 230هـ844 /م):
 –15الطبقات الكربى ،ط ،1أعد فهارسها رياض عبد اهلل عبد اهلادي ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء
الرتاث العريب1995 ،م.
*-الشعريي ،من أعالم القرن السادس اهلجري.
 –16جامع األخبار،املطبعة احليدرية النجف األرشف.
*-الرشيف املرتىض :أبو القاسم عيل بن احلسني املوسوي (ت  672ﻫ).
 –17الفصول املختارة من العيون واملحاسن  /املطبعة احليدرية  ،النجف األرشف .ط.2
*– شرب ،جواد:
– أدب الطف أو شعراء احلسني ،مطبعة شعاركو والصادق وقدموس والطباعة اللبنانية/بريوت
1977 – 1969م.
*– ابن شهر آشوب :رشيد الدين أبو جعفر حممد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ).
 –18مناقب آل أيب طالب  /املطبعة احليدرية ،النجف األرشف 1376 ،ﻫ –  1965م.
*– الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابوية القمي( ،ت318هـ929/م):
 –19اآلمايل ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة ،ط ،1مركز الطباعة والنرش يف
مؤسسة البعثة( ،طهران – 1417هـ).
*– ابن طاووس ،عيل بن موسى (ت664 ،هـ 1265 /م):
ال َّلهوف يف قتىل الطفوف( ،املطبعة احليدرية ،النجف ،ط ،1د .ت).
*– الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن امحد بن أيوب اللخمي( ،ت360هـ860/م):
 –21املعجم الكبري ،تح :محدي عبد املجيد السلفي ،ط ،1مطبعة الوطن العريب( ،بغداد – .)1980
*– الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ):
 –22التاريخ (تاريخ الرسل وامللوك) ،حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم ،دار املعارف  /مرص ./1980
*-الشيخ الطويس
 –23التبيان يف تفسري القرآن :طبع بريوت.
*– الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن (من أعالم القرن السادس):
 –24االحتجاج :تعليقات ومالحظات السيد حممد باقر املوسوي اخلرسان ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بريوت ،الطبعة الثانية  0341ه  1983م.
*– الطربيس ،أمني الدين أبو عيل الفضل (ت548هـ)
 –25جممع البيان يف تفسري القرآن( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1379،هـ)
*-ابن العديم كامل الدين عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن حممد( ،ت660هـ1262/م).

 26بغية الطلب يف تاريخ حلب ،تح د .سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر( ،بريوت – .)1988
*– ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي( ،ت571هـ1176/م):
 –27تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر( ،بريوت – 1995م).
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*-التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :منشورات مؤسسة اإلمام املهدي قم ،الطبعة األوىل
1409هـ.
*– العاميل ،السيد حمسن األمني( ،ت 1371هـ):
 –28أعيان الشيعة ،حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات( ،بريوت1403 ،هـ).
*– الغزايل،حممد السقا (املتوىف1416 :هـ،
 –29فقه السرية ،دار القلم دمشق ،ختريج األحاديث :حممد نارص الدين األلباين الطبعة :األوىل،
 1427هـ.
* – الكاشاين ،الفيض.
-30املحجة البيضاء ،حتقيق عيل أكرب الغفاري – مجاعة املدرسني بقم املقدسة.
*– الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق( ،ت  329هـ  940/م):
 –31الكايف ،دار الكتب اإلسالمية( ،طهران –1365هـ) 8( .أجزاء).
*– ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل( ،ت774هـ)
 –32البداية والنهاية ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1417( ،هـ– 1997م).
*– املفيد ،أبو عبد اهلل بن حممد بن النعامن (ت 413هـ 1022/م):
 –33اإلرشاد ،دار الكتب اإلسالمية،
*– املشهدي ،املريزا حممجد
 –34تفسري كنز الدقائق ،حتقيق حسني دركاهي ،دار الغدير ،ط ،1قم1424 ،هـ2000-م.
* ابن املغازيل عيل بن حممد بن حممد الواسطي ،ت  483هـ:
 –35املناقب :املطبعة اإلسالمية ،طهران.
* – معهد حتقيقات باقر العلوم .
 –36موسوعة كلامت اإلمام احلسني  منظمة اإلعالم اإلسالمي – طهران .1416
*– املجليس :حممد باقر بن حممد تقي (ت  1111ﻫ):
 –37بحار األنوار اجلامعة لدرر َأخبار األئمة األطهار .مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط 1403 ،2ﻫ –
 1983م.
* ابن نام ،جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل (ت645 ،هـ1247/م):
 –38مثري األح��زان ،حتقيق مؤسسة اإلم��ام املهدي( ،مطبعة مدرسة اإلم��ام املهدي ،قم ،ط،2
1406هـ).
* أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (ت  430هـ):
 –39حلية األولياء وطبقات األصفياء :دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1405 ،هـ.
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*– النوري ،املريزا حسني الطربيس( ،ت1320هـ):
 –40مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،
(بريوت 1408 ،هـ).
*– اهليثمي ،عيل بن أيب بكر (ت807هـ  1404/م):
 –41جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب العريب ،القاهرة1407 ،هـ.
*-حممد مهدي احلائري املازندراين:
 –42معايل السبطني ،النعامن ،النجف 1380 ،هـ.
*-املقرم ،عبد الرزاق املوسوي:
 –43مقتل احلسني ،ط  ،2النجف.1956 ،

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د

80

الدليل العقلي على الإمام المهدي
عند متكلمي الإمامية
ً (*)
قاعدة اللطف �أنموذجا
¿¿هاشم امليالين
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله وآله امليامني
إن مسأل َة املنجي وموعود آخر الزمان مسأل ُة اتفاقي ُة بني األديان الساموية الثالثة:
(اإلسالم واملسيحية واليهودية).

ويف املزامري الفصل  37اآلية( :11أما الودعاء فريثون األرض ويتلذذون يف

كثرة السالمة)

وكذلك اآلية ( :29الصديقون يرثون االرض ويسلكوهنا إىل االبد)
(*) ٌ
مقد ٌم إىل مؤمتر «العلوم االسالمية وتعليمها» املقام يف أملانيا جامعة غوتينغن (جورج
بحث ّ
أوغست) باالشرتاك مع العتبة العباسية املقدسة .2018/10/8
( )1األنبياء105 :
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آيات ّ
تدل عىل وراثة األرض للصاحلني ،كام يف قوله تعاىل:
ففي القرآن الكريم ٌ
ِ ِ
َ (((
الصالحِ ُون]
[َ ..أ َّن األَ ْر َض َي ِر ُث َها ع َبادي َّ
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ٍ
ساعة ال تظنون
ويف إنجيل لوقا  12اآلية ( :40فكونوا أنتم إذ ًا مستعدين ألنه يف

يأيت ابن اإلنسان).

ويف رسالة بطرس الفصل الثالث اآلية 13و(:14ولكننا بحسب وعده ننتظر
ٍ
ساموات جديد ًة وأرض ًا جديد ًة يسكن فيها الرب * لذلك أهيا األحباء إذ أنتم منتظرون
دنس وال ٍ
هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال ٍ
عيب يف سال ٍم).

إذ ًا هذه املسألة مع قطع النظر عن املصداق هي مما اتفق عليها أتباع االديان
ٍ
ٍ
خمتلفة حتى ّ
أن امليديا أيض ًا دخلت
بطرق
الثالثة ،وتم العمل عىل ترسيخها ورشحها
هذا املضامر وأنتجت أفالم ًا ناظر ًة إىل مسألة آخر الزمان وظهور املنجي.

بأن لكل ٍ
عل ًام ّ
دين أدل ًة خاص ًة إلثبات هذا املوضوع وتشخيص املصداق ،وعندما
ٍ
أدلة ٍ
نرجع إىل اإلسالم ونرى تراث اإلمامية الكالمي نجد جمموع َة ٍ
وعقلية ُأقيمت
نقلية
إلثبات أصل الفكرة ولتعيني املصداق أيض ًا مضاف ًا إىل ر ّد الشبهات والتساؤالت
املطروحة.

وال خيفى ّ
أن قاعدة اللطف من أهم األدلة العقلية التي استند عليها اإلمامية

إلثبات أصل اإلمامة وكذلك إمامة اإلمام املهدي عليه السالم.
يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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وسنحاول يف هذه الدراسة اإلمجالية اإلشارة إىل أهم الركائز العقلية التي ّ
تدل

عىل إمامة اإلمام املهدي عليه السالم باالستناد عىل قاعدة اللطف.

الكلامت املفتاحية :الدليل العقيل ،قاعدة اللطف ،اإلمام املهدي عليه السالم.

العقل:

ِ
َ
بمجموعة علو ٍم ك ِّل ٍية أو رضور ّي ٍة وبدهي ّي ٍة تصوغ
العقل
عرف املتكلمون
لقد ّ

َ
العقل عند اجتامعها ،فهذا السيد املرتىض (ت 436هـ) يقول»:العقل علو ٌم رضور ّي ٌة

من فعله تعاىل».

(((

((( – احلدود واحلقائق 740 :رقم .103

وذهب نصري الدين الطويس (ت  672هـ) إىل أنّه( :عبار ٌة عن علو ٍم ٍ
كلية

ٍ
بدهيية).

(((

فصل يف نوعية هذه العلوم وذكر بعض املصاديق من قبيل العلم
وهناك من ّ

حل َسن والقبيح والتفريق بينهام ،وكذلك االستدالل بالشاهد عىل الغائب وغريها من
با َ
البدهييات الفطرية.

عرض ّ
حيل احلي،
قال الكراجكي (ت449هـ)( :فان قال :ما العقل؟ فقل :هو ٌ

حل ْسن والقبح ويصح بوجوده عليه التكليف).
يفرق بني ا ُ

(((

وقال الشيخ الطويس (ت460هـ)( :العقل جمموع ُة علو ٌم رضور ّي ٌة يم ّيز هبا بني

حل َسن ،ويمكن معها االستدالل بالشاهد عىل الغائب).
القبيح وا َ

(((

ٍ
ٍ
ٍ
كثرية مثل ر ّد الوديعة ،وشكر
واجبات
مكان آخر :العلم بوجوب
وأضاف يف
ٍ
وح ْسن ٍ
كثري من
املنعم واإلنصاف ،وقبح
قبائح كثرية مثل الظلم والكذب والعبثُ ،
َ

املحسنات مثل العدل واإلحسان والصدق ،ومثل العلم بقصد املخاطبني وتع ّلق الفعل
ّ
بالفاعل ،ومثل العلم باملدركات مع ارتفاع املوانع وزوال اللبس وغري ذلك.

(((

(والعلوم التي تُسمى عق ً
ال تنقسم إىل ثالثة أقسا ٍم:
أوهلا :العلم بأصول األد ّلة.

يتم العلم هبذه األصول إالّ معه.
وثانيها :ما ال ّ
يتم الغرض املطلوب إالّ معه).
وثالثها :ما ال ّ
((( – نقد املحصل.163:
((( كنز الفوائد.1:318 :
((( التبيان.281 :2 :
((( – رسائل الشيخ الطويس.83 :
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وبعد ذكره ملجموعة مصاديق لكل قس ٍم يقول( :والذي ّ
يدل عىل ّ
أن ذلك هو

العقل ال غري أنّه متى تكاملت هذه العلوم كان عاقالً ،وال يكون عاق ً
ال إالّ وهذه العلوم
حاصل ٌة).

(((

ٍ
سؤال مقدَّ ر يف وجه تسمية هذه العلوم عق ً
(وس ّميت
كام أنه جييب عن
ال ليقولُ :

هذه العلوم عق ً
ال ألمرين :أحدمها أن يكون ملكاهنا يمتنع من القبائح العقلية ويفعل هلا

واجباهتا تشبيها بعقال الناقة ،والثاين ّ
أن العلوم االستداللية ال يصح حصوهلا إالّ بعد

فسميت عق ً
ال تشبيها أيض َا بعقال الناقة)(((.
تقدّ مها فهي مرتبط ٌة هباّ ،

ومن هذا املنطلق يرى الشيخ الطويس بأن قضايا العقول تنقسم إىل ثالثة:
كل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومستحيل ،فالواجب ال بد من حصوله عىل ِّ
حال ،واجلائز هو ما
وجائز
واجب

جيوز حصوله وأن ال حيصل ،واملستحيل هو الذي ال جيوز حصوله عىل ٍ
وجه(((.
ويكون اللطف من القسم األول كام سرتى.

اللطف(((:
لقاعدة اللطف استعامالت كثرية يف علم الكالم ،حيث تُستخدم يف مسائل

يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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الوعد والوعيد ،لزوم النبوة واإلمامة ،العصمة ،اآلالم واألعواض ،فهي من القواعد

األساسية التي أوالها املتكلمون عناي ًة خاص ًة.

واللطف يتفرع بدوره من قاعدة أوسع هي قاعدة احلكمة االهلية أي ّ
ان اهلل تعاىل
((( – االقتصاد.118-117 :
((( – رسائل الشيخ الطويس.83:
((( – م ن.84 :
((( يناظر قاعدة اللطف ،عند املسلمني ،نظرية الفيض عند الكاثوليكيني ،حيث تعتمد عىل نظرية
اخلطيئة األوىل وأنّ اإلنسان ال يتمكن بنفسه من التخ ّلص من تبعاهتا يف احلياة الدنيا ،وهنا
املتجسد يف عيسى املسيح عليه السالم ليخ ّلص اإلنسان من تبعات اخلطيئة
يأيت الفيض اإلهلي
ّ
األوىل ويوصله إىل اخلالص والسعادة .وقد تبلورت نظرية الفيض عىل يد ثالثة من املتأهلني
الكاثوليك ،وهم :بولس ،وأغوستني وتوما األكويني.

ّ
والخيل بواجب ،قال املحقق احليل (ت 676هـ):
حكيم يف أفعاله ال يصدر منه قبيح

(ومن الواجب يف احلكمة اللطف للمكلفني)(((.

توضيح ذلكّ :
أن اهلل تعاىل أراد من املكلف الطاعة ،فاذا علم انّه ال خيتارها االّ عند

فعل يفعله به وجب يف حكمته تعاىل أن يفعله إذ انّه ّ
الخيل بواجب وال يصدر منه قبيح،

اللطف.
ولوال ذلك لكان نقض ًا للغرض واحلكيم ال يفعل ذلك ،فاقتضت احلكم ُة االهلي ُة
َ
تعريف اللطف:
اختلفت ألفاظ املتكلمني يف تقرير معنى اللطف مع احتادها يف املحتوى حيث

يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن املعصية(((.
اشرتكوا يف كونه ما ّ

يقرب العبد من الطاعة وي ّبعد عن املعصية ،فانه كال ٌم عا ٌّم
وعندما يقولون بأنه ما ّ

يشمل اللطف وغريه من القدرة واآلالت فإهنا مجيعها تقرب إىل فعل الطاعة وتبعد عن
املعصية ،فلذا جاؤوا بقيدين:
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((( – الرسالة املاتعية.301:
يقرب املك ّلف معه
((( – قال الشيخ املفيد (ت413:هـ) يف النكت االعتقادية« 35 :اللطف هو ما ّ
من الطاعة ويبعد عن املعصية» وقال السيد املرتىض (ت 436:هـ) يف الذخرية« 186:إن اللطف
ما دعا إىل فعل الطاعة ،وينقسم إىل ما خيتار املكلف عنده فعل الطاعة ولواله مل خيرته ،وإىل ما
يكون اقرب إىل اختيارها ،كال القسمني يشمله كونه داعي ًا» .وقال الشيخ الطويس (ت460:هـ)
ٍ
واجب أو يرصف عن
يف االقتصاد« :130 ،اللطف يف عرف املتكلمني عبار ٌة عام يدعو إىل فعل
قبيحٍ  ،وهو عىل رضبني :أحدمها أن يقع عنده الواجب ولواله مل يقع فيسمى توفيق ًا .واآلخر ما
يكون عنده أقرب إىل فعل الواجب أو ترك القبيح وإن مل يقع عنده الواجب وال أن يقع القبيح.
وال يوصف بأكثر من أنه ٌ
لطف ال غري» وقال املحقق احليل (ت  676هـ) يف الرسالة املاتعية،
حمر ٌك لدواعيهم إىل الطاعة ،ألنه لو مل يفعل ذلك
 « 301وهو أن يفعل معهم كل ما يعلم أنه ّ
ٍ
مفض إىل غرضه» وقال احلميص الرازي
لكان ناقض ًا لغرضه ،إذ ال مشقة عليه يف فعله وهو
(ق )7يف املنقذ من التقليد « 1:297اللطف هو ما خيتار املكلف عنده فعل الطاعة والتجنب
عن املعصية أو أحدمها ولواله ما كان خيتارمها وال واحد ًا منهام ،أو يكون عنده أقرب إليهام أو إىل
أحدمها ولواله ما كان أقرب إليهام وال إىل أحدمها» .وقال العالمة احليل (ت726هـ) يف مناهج
اليقني»336 ،وهو ما أفاد املكلف هيئة مقربة إىل الطاعة ومبعدة عن املعصية».
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األول :ما مل يكن له ٌّ
حظ يف التمكني ،فخرج هبذا القيد القدرة واآلالت التي

يتمكّن هبا املكلف من إيقاع الفعل ،فان هذه كلها هلا ٌّ
حظ يف التمكني إذ بدوهنا ال يمكن
إيقاع الفعل ،وأما اللطف فليس كذلك إذ وقوع الفعل بامللطوف فيه بدونه ممكن ،لكن

معه يكون الفعل إىل الوقوع أقرب بعد إمكانه الرصف.
له،

(((

الثاين :ألاّ يبلغ حدّ اإلجلاء ،إذ اإلجلاء ينايف التكليف فيكون اللطف أيض ًا منافي ًا

ُ
رشائط أخرى ذكرها املتكلمون من قبيل لزوم التناسب بني اللطف
وهناك
ٍ
وامللطوف فيه((( ،وأن ّ
يتأخر عن التكليف ولو
بزمان واح� ٍ�د((( ،كام جيب أن يكون

لطف فيه ألنه دا ٍع إىل الفعل فهو كسائر الدواعي ،واملعترب
معلوم ًا عىل الوجه الذي هو ٌ
ٍ
اعتقاد ،وجيب أن يكون متقد ًما للملطوف
يف الدواعي حال الداعي من عل ٍم أو ظ ٍّن أو
فيه ليصح أن يكون داعي ًا وباعث ًا عليه والداعي ال يكون إلاّ متقدم ًا((( ،كام يلزم أن
ٍ
َ
خلوه عن
يشتمل
ُ
اللطف عىل مصلحة تعود إىل فاعله ،إذ إجيابه عليه ملصلحة غريه مع ّ
ٍ
ٌ (((
ظلم وهو عليه حمال.
مصلحة تعود إليه ٌ

يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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ثم اللطف ينقسم إىل:
 -1ما كان من فعل اهلل تعاىل خاص ًة.
 -2ما كان من فعل املك ّلف نفسه.
((( – راجع :إرشاد الطالبني للمقداد السيوري.277-276 ،
((( – ذك��ر ذل��ك كل من السيد املرتىض (ت436ه���ـ) يف ال��ذخ�يرة ،187:والشيخ الطويس
(ت460هـ) يف االقتصاد ،131 :واملحقق الطويس (ت672هـ) يف التجريد ،205 :والعالمة
احليل (ت 726هـ) يف كشف املراد 134 :وغريهم.
((( – ذكره أبو الصالح احللبي (ت 447هـ) يف تقريب املعارف.123 :
((( ذكره الشيخ الطويس (ت 460هـ) يف االقتصاد.132-131:
((( ذكره ابن ميثم البحراين (ت699هـ) يف قواعد املرام.118 :

 -3ما كان من فعل غري اهلل سبحانه وغري املك ّلف(((.
وقد قال املقداد السيوري (ت826هـ) يف رشح هذه األقسام:
«األول أن يكون من فعله تعاىل كإرسال ونصب األدلة .الثاين من فعل املك ّلف

عرفه به ويوجبه ،فإن قصرّ املك ّلف فقد أتى من قبل
نفسه ،وجيب يف حكمته تعاىل أن ُي ّ
نفسه كمتابعة الرسل .الثالث :من فعل غريمها وجيب يف احلكمة إجيابه عىل الغري كتبليغ
الرسالة ،وان يكون له يف مقابلته نفع يعود إليهّ ،
ألن إجيابه عليه ملصلحة غريه مع عدم

نفع يصل اليه ظلم تعاىل اهلل عنه(((».

ويضيف املقداد السيوري أحكام ًا ل ّلطف نشري إىل ما ينفعنا منها يف مبحثنا هذا

حيث قال رمحه اهلل:

األول :أنه عا ٌم للمؤمن والكافر ،وال يلزم من حصوله للكافر عدم كفرهّ ،
ألن

مقرب إىل
لطف يف نفسه حصل امللطوف فيه أو ال ،بل كونه لطف ًا من حيث إنه
اللطف ٌ
ٌ
ٍ
لعارض أقوى ،وهو سوء اختيار
ومرج ٌح لوجودها ،وعدم الرتجيح هنا هلا؛
الطاعة
ّ

العايص.

الثاين :انّه إذا مل يفعل اهلل اللطف مل حيسن عقابه للمك ّلف عىل ترك املطلوف فيه.

وجوب اللطف

ٍ
ٍ
مقتضب ،نصل
بشكل
واآلن بعد أن عرفنا معنى اللطف ورشائ َطه وأحكا َمه

((( راج��ع السيد املرتىض (ت436ه���ـ) يف رشح مجل العلم والعمل ،107 :الشيخ الطويس
(ت460ه��ـ) يف االقتصاد ،133 ،ابن ميثم البحراين (ت 699ه��ـ) يف قواعد امل��رام،118 :
احلميص ال��رازي (ق )7يف املنقذ من التقليد ،1،304 ،واملقداد السيوري (ت 826ه��ـ) يف
اللوامع اإلهلية.227 :
((( اللوامع اإلهلية.228-227:
((( اللوامع اإلهلية.228 :
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الثالث :أنّه ال يبلغ إىل اإلجلاء ملنافاته التكليف(((.
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إىل ّ
واجب عىل اهلل تعاىل أم ال .فالعدلية عىل األول واألشاعرة عىل
أن اللطف هل هو
ٌ

الثاين.

ّ
استدل الشيعة عىل وجوب اللطف عىل اهلل تعاىل بدليليَ ِ النقل والعقل.
أما الدليل النقيل ،فقد أشار إليه الشيخ الطويس (ت460هـ) يف تفسري التبيان يف
ت إِ َل ْينَا
قوله
ت َأ ْي ِدهيِ ْم َف َي ُقو ُلوا َر َّبنَا َل ْوالَ َأ ْر َس ْل َ
تعاىل[:و َل ْوالَ َأ ْن ت ُِصي َب ُه ْم ُم ِصي َب ٌة بِماَ َقدَّ َم ْ
َ
ِِ
ك و َنك َ ِ
ِ
(((
ني]
ُون م ْن المُْ ْؤمن َ
َر ُسوالً َفنَ َّتبِ َع آ َيات َ َ
قال« :ويف اآلية دالل ٌة عىل وجوب فعل اللطف ،ألنه لو مل يكن فعله واجبا مل

صحيح».
يكن لآلية معنًى
ٌ

(((

أما الدليل العقيل فيعتمد عىل قاعدة التكليف كام عرب عنها العالمة احليل رمحه

اهلل (ت726ه��ـ) ،حيث قال يف بياهنا« :إن قاعدة التكليف تقتيض إجيابه كالتمكني،
ثابت فاللطف واجب ،بيانه :إن من دعا غريه إىل طعا ٍم وأراد تناوله ِ
وعلم
والتكليف ٌ
ٌ
ٍ
بشاشة أو تأ ّد ٍ
ب فإنه متى مل يفعل ذلك كان
أنّه ال يقدم عليه إلاّ بفعل يفعله الداعي من

ناقض ًا لغرضه مبط ً
ال ملراده وجاري ًا جمرى منعه من التناول ،كذلك التكليف إذا علم اهلل

تعاىل ّ
أن مع فعل اللطف يكون العبد أدعى إىل ما ُك ّلف به ومع تركه يكون أقرب من
يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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االمتناع فانّه متى مل يفعله كان ناقض ًا بغرضه وهو ٌ
حمال».

(((

ٍ
بمجموعة من التكاليف وطلب منهم الطاعة واالنقياد:
فاهلل تعاىل قد كّلف عباده
نس إِالَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت الجِْ َّن َوا ِ
ون]((( واللطف الذي هو ما يقرب إىل الطاعة
[و َما َخ َل ْق ُ
إل َ
َ
ويبعد عن املعصية فيفيض إىل حتقيق غرض الباري تعاىل ،فيجب يف حكمته تعاىل حت ّقق
ذلك ،فلو مل يفعل اهلل تعاىل اللطف عىل هذا التقدير لكان ناقض ًا لغرضه ونقض الغرض

((( القصص.47:
((( التبيان .159 :8
((( أنوار امللكوت.183 :
((( الذاريات.56 :

قبيحّ ،
ونقص ،والنقص
ألن العقالء يعدّ ون املناقضة للغرض سفه ًا وهو ضدُّ احلكمة
ٌ
ٌ
عليه تعاىل ٌ
حمال.

(((

الإمام املهدي :
ّ
إن إمامة اإلمام املهدي  من فروع مسألة اإلمامة املتفرعة هي بدورها من

مسألة النبوة ،والكالم عن الفروع ال يصح من دون الكالم عن األصول وإثباهتا أوالً،
ليصح االستدالل بتبعها عىل الفروع.

إن املتك ّلمني أنزلوا النبوة واإلمامة منزلة الرئاسة (الدينية والدنيوية) ّ
ّ
وإن اللطف

يقتيض إجياهبا مع إلزام صفة العصمة يف الرئيس.
بيان ذلك:

ٍ
ّ
خالق ومد ِّب ٍر للكون له
إن نظرتنا إىل العامل نظر ٌة إهلي ٌة ،تعتمد عىل اعتقاد وجود

األمر واخللق وهو املبدأ واملنتهى ،هذه النظرة هي األساس يف مجيع أعاملنا وأفكارنا.

كام نعتقد ّ
أن اإلنسان ُخلق ليكون خليفة اهلل تعاىل يف أرضه ،وهلذا اإلنسان
ٍ
ٍ
صحيحة يصل اإلنسان إىل أعىل
بصورة
وحوائج مادي ٌة وباشباعهام مع ًا
حوائج معنوي ٌة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
وشامل جلميع أبعاد اإلنسان سوا ًء
برنامج واس ٍع
هذه السعادة صعب املنال ،وحيتاج إىل

املعنوية منها أم املادية ،وسوا ًء عرفها اإلنسان وانتبه إليها أم مل يعرفها.

حزب أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شامل
برنامج
تيار رسم هكذا
شخص أو
أي
ومن البدهيي ألاّ يتمكن ُّ

لنفسه أو لغريه ،ألنّه فرع معرفته بجميع أبعاد وجود اإلنسان وحوائجه ،وما مل تشبع
((( راجع للمزيد :املسلك يف أصول الدين للمحقق احليل (ت 676هـ) ،102-101 :قواعد املرام
البن ميثم البحراين (ت 699هـ) ،118 :املنقذ من التقليد للحميص الرازي  ،301 :1كشف
املراد للعالمة احليل (ت  726هـ) ،445-444 :النافع يوم احلرش للمقداد السيوري (ت
826هـ).88 :
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ٍ
ٍ
صحيحة لن يصل اإلنسان إىل السعادة.
بصورة
هذه احلوائج ومل تتح ّقق
ونعتقد أيض ًا ّ
أن الدين والرشع اإلهلي هو الربنامج الوحيد املتك ّفل بإيصال

اإلنسان إىل سعادته وكامله املطلوب يف الدنيا واآلخرة ،فاهلل تعاىل ملعرفته بجميع أبعاد
(((
وجود اإلنسان وحوائجه كام يف قوله تعاىلَ :
[أالَ َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف الخَْ بِ ُري]
له احلق يف تعيني مصريه ورسم برناجمه السلوكي ،وهذا ما حتقق عىل يد األنبياء واألئمة

عليهم السالم.

سيايس يأخذ
هذا الربنامج اإلهلي ال يمكن أن يبقى ويستمر ،ما مل يقرتن بنظا ٍم
ٍّ

عىل عاتقه نرشه والدفاع عنه وتبيني معامله ،فبقاء الدين رهن اقرتانه بالنظام السيايس،

ويؤيده ما ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم حيث قال( :اللهم إنّك تعلم أنّه مل
يكن الذي كان منّا منافس ًة يف سلطان ،وال التامس ٍ
يشء من فضول احلطام ،ولكن لنرد
َ
املعامل من دينك ،ونظهر اإلصالح يف بالدك ،فيأمن املظلومون من عبادك ،وتُقام املع ّطلة

من حدودك)

(((
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وهذا ّ
بوضوح عىل ّ
ٍ
أن احلفاظ عىل معامل الدين وإقامة حدود الرشيعة ال
يدل
ٍ
ٍ
ومقتدر.
شامل
سيايس
يتأتى إالّ بنظا ٍم
ٍّ
طبع ًا عندما نتك ّلم عن احلكومة ورضورة تأسيسها ،ال نقصد جانبها املادي

والدنيوي الذي يتك ّفل بتأمني حوائج الناس املادية وحدها ،فلو كانت حوائج اإلنسان

مقترص ًة عىل احلوائج املادية واقترصنا عىل تأمني السعادة الدنيوية ،فهذا ال حيتاج إىل
ٌ
مرتوك للناس شأنه شأن سائر ما حيتاجون إليه من الرضوريات
إهلي بل هو
جعل ٍّ

األولية كاألكل والنوم وما شاكل.

لكننّا كام قلنا ننظر إىل اإلنسان نظر ًة ثنائي ًة ،ونعتقد ّ
أن اإلنسان كام حيتاج إىل تأمني
((( امللك 14
((( هنج البالغة ،اخلطبة رقم .131

وأخطر،
أهم
ُ
اجلانب املادي يف حياته ،كذلك حيتاج إىل تأمني البعد املعنوي أيضا ً وهو ُّ
ٍ
إهلي يتحقق ضمن
خارج عن قدرة اإلنسان وحيتاج إىل
وتأمني هذين البعدين
ٌ
برنامج ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
قانون عا ٍّم ُيراعي املصالح واملفاسد احلقيقية لإلنسان ،وليس
دينية ،وضمن
حكومة
ذلك إلاّ هلل تعاىل.

من هذا املنطلق تقتيض قاعدة اللطف وجود من يتولىّ هذه املهمة ،حيث يمتاز
ٍ
ٍ
خاصة منها العلم والعصمة ،وليس ذلك إالّ للنبي أو الويص.
بصفات
قال أبو الصالح احللبي (ت447ه��ـ)« :الرئاسة واجب ٌة يف حكمته تعاىل عىل
كل مك ّل ٍ
ّ
ف جيوز منه إيثار القبيح ،لكوهنا لطف ًا يف فعل الواجب والتقريب إليه وترك
القبيح أو التبعيد منه ،بدليل عموم العلم للعقالء بكون َم ْن هذه حاله عند وجود

القوي الرهبة– إىل الصالح أقرب ومن الفساد
الرئيس املبسوط اليد –الشديد التدبري
ّ

أبعد ،وكوهنم عند فقده أو ضعفه بخالف ذلك .وقد ثبت وجوب ما له هذه الصفة
ٍ
زمان اشتمل عىل
من األلطاف يف حكمته تعاىل فوجب لذلك نصب الرؤساء يف كل
مكلفني غري معصومني»

(((

نبوةً....
وبعد أن ذكر رشائط وصفات هذا الرئيس قال« :وهذه الرئاسة قد تكون ّ
ٍ (((
وقد تكون إمام ًة ليست بنبوة».
نوع اإلنسان وإصالح أحواله يف معاشه ومعاده ،وكل ما كان رضور ّيا ً يف ذلك فهو
واجب يف احلكمة االهلية(((.
واجب يف احلكمة اإلهلية ،فوجود النبي
ٌ
ٌ
هذه هي طريقة املتك ّلمني يف إثبات النبوة واإلمامة.

وقد ذكر نصري الدين الطويس (ت672هـ) طريق ًة مشاهب ًة أخرى ونسبها إىل
((( تقريب املعارف.144 :
((( م ن.152 :
((( قواعد املرام.122 :
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الفالسفة حيث قال يف تقرير ذلك« :طريقتهم يف إثبات النبوة أهنم يقولون :اإلنسان

مدين بالطبع ،يعنون به ّ
حيصل أسباب معاشه وحده،
أن الشخص الواحد ال يمكنه أن ّ
ٌّ
فإنّه حيتاج إىل حتصيل الغذاء املوافق واللباس الذي حيفظه من احلر والربد ،واملساكن
املوافقة يف الفصول املختلفة ،واألسلحة التي يتح ّفظ هبا من السباع واألعداء كل ذلك

غري حاصل يف أصل الوجود ،بل كلها مما حيصل بالصناعات .واإلنسان الواحد ال
ٍ
مضطر إىل معاونة بني جنسه يف ذلك حتى يقوم ُّ
واحد
كل
يمكنه القيام هبا مجيع ًا ،بل هو
ٌّ
ليشء من ذلك وحيصل بالتعاون مجيع ذلك فيمكنهم التع ّيش ،وهذا معنى التمدّ ن.

ٍ
ٍ
ومعاوضات ،وإ ْذ كانوا جمبولني عىل الشهوة
معامالت
وال بد يف ما بينهم من
ٍ
مبني عىل العدل واإلنصاف حتى ال حييف بعضهم
والغضب فال بد من قانون بينهم ٍّ
ٍ
خصوصية يف
عىل بعض ،وال جيوز أن يكون ذلك القانون من تلقاء بعضهم من غري
ذلك البعض وإالّ ملا َقبِله الباقون ،وتلك اخلصوصية جيب أن تكون من عند خالقهم
حتى ينقادوا لذلك ،فاآليت هبا هو النبي....

مهد الشارع هلم طرق املعارف واالع�تراف باملعبود يقين ًا أو
وال بد من أن ُي ّ

بنبوة ذلك النبي ،وأن يضع بينهم القوانني يف معامالهتم ويف سياسة
تقليد ًا واإلقرار ّ
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من خيرج عن مصالح التعاون ،وأن يفرض عليهم العبادات لئال ينسوا عقائدهم يف

خالقهم ونبيهم ،وأن يعدهم ويوعدهم يف اآلخرة لتكون عقائدهم موافق ًة ملا يظهرون
من العبادات املعامالت كيال خيونوا وال يذهبوا مذهب أهل النفاق ،وأن يكون الوعد

والوعيد الصادران عنه موافقينْ ملا يف نفس األمر حتى يتّقوا به ويعملوا بحسبه.

وهذه الرضورات لنوع اإلنسان أهم ِم ْن خلق األشفار واحلاجبني لوقاية العني،

ومن تعريض األظفار عىل حلوم األصابع وغري ذلك ممّا يشبهه.

فاملدبر للنوع الذي يسوقه من النقصان إىل الكامل ال بد وأن يبعث األنبياء

مهد الرشائع كام هو موجو ٌد يف العامل ليحصل النظام ويتع ّيش األشخاص ،ويمكن
و ُي ّ

هلم الوصول من النقصان إىل الكامل الذي خلقوا ألجله».

(((

بعدما تم إثبات هذا األصل من خالل قاعدة اللطف ،يسهل علينا إثبات ُلطف ّية

إمامة موالنا صاحب الزمان عليه أفضل التحية والسالم ،إذ ّ
إن إمامته متفرع ٌة من أصل
النبوة واإلمامة ،للزوم استمرار اللطف يف كل األزمان.

زمان أو ٍ
ٍ
ٍ
وذلك ّ
وقت دون وقت ،بل
بزمان دون
أن قاعدة اللطف ال تنحرص
ٍ
ثوابت ٍ
دائمية ،إهنا
أبدية
هي عام ٌة شامل ٌة ما دامت اخلليقة عىل األرض ،ألهنا تعتمد عىل
َ

تعتمد عىل وجود ٍ
أبدي وأز ٌّيل) وتعتمد عىل احلكمة اإلهلية يف هداية
خالق للكون (وهو ٌّ
ٍ
باستمرار
اإلنسان (وهي أيض ًا أبدي ٌة وأزل ّي ٌة) و تعتمد عىل حاجة اإلنسان إىل من يد ّله
إىل القواعد الثابته اإلهلية مع القيام بتأويلها ورشحها وبسطها بحسب احلاجة وبحسب
ٍ
ٍ
وزمان (وهي حاج ٌة مستمر ٌة أيض ًا) كام تعتمد عىل نقصان
عرص
املستحدثات يف كل
ٌ
مستمر أيض ًا ال يلتئم مهام
نقصان
اإلنسان من االتصال بعامل الغيب والشهادة وهو
ٌّ

تقدّ مت العلوم واملعارف.

قال الشيخ املفيد رمحه اهلل (ت 413ه��ـ)« :فان قيل :ما الدليل عىل وجوده
ٍ
فاجلواب :الدليل عىل ذلك ّ
زمان ال بد فيه من إما ٍم معصو ٍم وإلاّ خلال الزمان من
أن كل

ٍ
زمان».
واجب عىل اهلل تعاىل يف كل
لطف ،واللطف
إما ٍم معصو ٍم ،مع أنّه ٌ
ٌ

(((

ٍ
غني عن رعاياه يف األحكام والعلوم يف
الصحيح من وجود إما ٍم معصو ٍم
كامل ٍّ
ٍ
ٍ
سلطان يكونون بوجوده أقرب إىل الصالح
خلو املكلفني من
كل زمان الستحالة ّ
وأبعد من الفساد ،وحاجة الكل من ذوي النقصان إىل مؤ ِّد ٍ
مقو ٍم لل ُعصاة،
للجناةِّ ،
ب ُ
حمذ ٍر من الضالل ،مقي ٍم للحدود ،من ٍ
للج َّهال ،من ّب ٍه للغافلنيِّ ،
ِّفذ
راد ٍع لل ُغواة ،مع ِّل ٍم ُ
((( نقد املحصل.368-367:
((( النكت االعتقادية  ،44ونحوه يف رسائل الشيخ الطويس  /مسائل كالمية 98 :والرسالة املاتعية
للمحقق احلليّ .311:
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ويرشح ذلك قائالً( :فمن الدالئل عىل ذلك ما يقتضيه العقل باالستدالل
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ٍ
ٍ
ٍ
حافظ لألموال،
ناصب لألمراء ،سا ٍّد للثغور،
فاصل بني أهل االختالف،
لألحكام،
محُ ا ٍم عن بيضة اإلسالم ،جام ٍع للناس يف اجلمعات واألعياد).

(((

اللطف والغيبة:

رغم أن قاعدة اللطف تُعدّ من أفضل وأوضح الطرق يف إثبات اإلمامة عموم ًا،

وإمامة صاحب الزمان باخلصوص وأبعدها عن الشبهات عند متكلمي اإلمامية،

(((

تبقى مسألة غيبة صاحب الزمان عليه السالم من أشكل املسائل وأكثرها اشتباه ًا
وإشكاالً وسؤاالً عند اخلصوم(((.

أن اللطف كيف جيتمع مع ال َغيبة ،حيث ّ
والشبهة التي تُطرح يف املقام هي ّ
إن

يقرب العبد من الطاعة ويب ّعده عن املعصية ،وهذا يقتيض حضور
اللطف يعني ما ّ

اإلمام املعصوم عليه السالم ،فكيف يتم تفسري قاعدة اللطف يف زمن الغيبة؟!

ٍ
أجوبة:
وقد تصدّ ى متكلمو الشيعة لإلجابة عىل هذه الشبهة فقدّ موا عدّ ة

ٍ
إن الكالم يف ال َغي ْبة ٌ
أوالًّ :
أصول فإن ثبتت تلك
سهل جدّ ًا ألنهّ ا مبن ّي ٌة عىل
األصول كان اخلوض يف مسألة الغيبة من أسهل األمور.
قال السيد املرتىض (ت436هـ)ّ :
«إن املخالفني لنا يف االعتقاد يتوهمّ ون صعوبة
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ٍ
جهل اعتقدوه وعند التأ ّمل يبني
بأول
الكالم علينا يف ال َغ ْيبة وسهولته عليهم ،وليس ّ

عكس ما توهمّ وه.

ألصول إن صحت فالكالم يف ال َغيبة أسهل ٍ
ٍ
بيان ذلكّ :
يشء وأوضحه
فرع
ّ
إن ال َغيبة ٌ
ٍ
غري ٍ
صحيحة فالكالم يف الغيبة
إذ هي متوقف ٌة عليها ،وإن كانت غري
ممكن(((».
ٌ
صعب ُ

وقريب منه املقنع يف الغيبة للمرتىض (ت436ه��ـ)  ،35والغيبة للطويس
((( اإلرشاد ،2:342
ٌ
(ت460هـ).14:
((( راجع اإلرشاد للشيخ املفيد (ت413هـ) ،342 :2املقنع يف الغيبة للمرتىض (ت436هـ)،35 :
كنز الفوائد للكراجكي (ت449هـ) .1:346
((( الذخرية للسيد املرتىض.419 :
ٌ
رسالة يف غيبة احلجة ،ونحوه املقنع يف الغيبة له
((( رسائل السيد املرتىض (ت436هـ) /2:293

وأضاف قائالً« :إذا مل تثبت لنا إمامة ابن احلسن عليه السالم فال كالم لنا يف الغيبة،

ّ
ألن إنّام نتك ّلم يف سبب غيبة من ثبتت إمامته و ُعلم وجوده ،والكالم يف وجوه غيبة من
ٍ
بموجود هذيان .وإذا مل تس ّلموا إمامة ابن احلسن عليه السالم جعلنا الكالم معكم
ليس

ٍ
حينئذ يف
يف صحة إمامته ،واشتغلنا بتثبيتها وإيضاحها ،فإذا زالت الشبهة فيها ساغ الكالم
صحتها فقد بطل قولنا بإمامة
سبب الغيبة ،وإن مل تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الداللة عىل ّ
ابن احلسن عليه السالم واستغنى معنا عن كلفة الكالم يف سبب الغيبة).

(((

ثاني ًا :بعد إثبات حكمة اهلل تعاىل ّ
واجب يف حكمته ،وبعد ثبوت
وأن اللطف
ٌ
ٍ
ٍ
وزمان طبق ًا لقاعدة اللطف ،فإذا رأيناه غائب ًا
عرص
لزوم وجود إما ٍم معصو ٍم يف كل
أن هلا حكم ًة وسبب ًا وإن جهلنا هبا ّ
علمنا ّ
ألن احلكيم ال يفعل القبيح وال يصدر منه ما

ينقض غرضه ،وكذلك املعصوم املك ّلف هبداية الناس ال يصدر منه ما يناقض ما ُك ّلف

به.

ربع ًا وفضالً ،قال
وعليه فال حاجة لذكر أسباب الغيبة ،وإذا تك ّلفنا ذلك كان ت ُّ

السيد املرتىض« :إذا علمنا ّ
أن اإلمام هو ابن احلسن عليه السالم دون غريه ،ورأيناه غائب ًا

ربعنا بذكر وجوه املتشابه
ربعنا بذكره كان ّ
تفضالً ،كام إذا ت ّ
ال يلزم علمه ،وإن تك ّلفنا وت ّ

من اآلي بعد العلم بحكمة اهلل تعاىل سبحانه كان ذلك تفضالً».

(((

وأضاف أبو الفتح الكراجكي (ت 449هـ)« :الواجب علينا الالزم لنا هو أن
أن اإلمام الوافر املعصوم الكامل العلوم ال يفعل إلاّ ما هو موافِ ٌق للصوابْ ،
نعتقد ّ
وإن
مل نعلم األغراض يف أفعاله و األسباب فسوا ًء ظهر اإلمام أو استرت ،قام أو قعدّ ،
كل

أيض ًا.33 :
((( املقنع يف الغيبة.46 :
((( رسائل السيد املرتىض  ،295 :2ونحوه املقنع يف الغيبة للمرتىض أيض ًا.42 :
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ٍ
بسبب
عن األبصار ،علمنا أنّه مل يغب مع عصمته وتعينُّ فرض اإلمامة فيه وعليه إال
ٍ
ٍ
مفصالًّ ،
ألن ذلك ممّا
ومصلحة استدعته
اقتىض ذلك
وحال أوجبته .ومل ُيعلم وجه ذلك َّ
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ذلك يلزمه فرضه دوننا ،ويتعينّ عليه فعل الواجب فيه سوانا ،وليس يلزمنا علم مجيع
ومتسكنا باألصل يف تصويبه يف كل ٍ
فعل يغنينا
ما علم ،كام ال يلزمنا فعل مجيع ما فعلّ ،

يف املعتقد عن العلم بأسباب ما فعل ،فإن عرفنا أسباب أفعاله كان حسن ًا ،وإن مل نعلمها
مل يقدح ذلك يف مذهبنا».

(((

ثالث ًا :ذهب الشيخ املفيد رمحه اهلل (ت 413هـ) إىل عدم وجود تضا ٍّد بني املعرفة

باإلمام ووجوده و بني عدم مشاهدتهّ ،
ألن العلم بوجوده يف العامل ال يفتقر إىل العلم
ٍ
ٍ
ُشاهد ،كام نحن عارفون بالقيامة
كثرية ال تُدرك
بأمور
بمشاهدته ،ملعرفتنا
باحلواس وال ت َ
ِّ
ٍ
موجود باملشاهدة ،وقد عرفنا األنبياء واعتقدنا هبم
والبعث واحلساب وهو معدو ٌم غري
ومل نشاهدهم ،ونعرف املالئكة وجربئيل وميكائيل ومل نرهم وال نعرف مكاهنم.

(((

رابع ًا :قد خلّص نصري الدين الطويس رمحه اهلل (ت 672هـ) جواب متك ّلمي

الشيعة يف ال َغيبة و اللطف يف ثالث ٍ
لطف
وترصفه
لطف،
مجل حيث قال« :وجوده
ٌ
ٌ
ّ
آخر ،وعد ُمه ِمنَّا».
ُ
وقال العالمة احليل رمحه اهلل (ت 726هـ) يف توضيحه:
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لطف لوجوه :أحدها أنّه حيفظ الرشائع وحيرسها عن
«إن وجود اإلمام بنفسه
ٌ

الزيادة والنقصان ،وثانيها ّ
أن اعتقاد املك ّلفني بوجود اإلمام وجتويز إنفاذ حكمه عليهم
يف كل ٍ
سبب لردعهم عن الفساد ولقرهبم إىل الصالح وهذا معلو ٌم بالرضورة،
وقت
ٌ
وثالثها ّ
ترصفه ال ّ
لطف ،وذلك ال يتم إال بوجوده ،فيكون وجوده بنفسه
شك أنّه
ٌ
أن ّ
آخر.
لطف ًا
وترصفه لطف ًا َ
ّ

ٍ
بأمور :منها ما جيب عىل اهلل تعاىل وهو
والتحقيق أن نقول :لطف االمامة يتم

بالترصف والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله اهلل
خلق اإلمام ومتكينه
ّ
((( كنز الفوائد .368 :1
((( الرسالة االوىل يف الغيبة للشيخ املفيد.12 :

حتمل ُه لإلمامة وقبوله هلا وهذا قد فعله اإلمام،
تعاىل ،ومنها ما جيب عىل اإلمام وهو ُّ
ومنها ما جيب عىل الرعية وهو مساعدته والنرصة له قبول أوامره وامتثال قوله ،وهذا مل

يفعله الرعية ،فكان منع اللطف الكامل منهم ال من اهلل تعاىل وال من اإلمام».

(((

هذا متام الكالم يف غيبة اإلمام ،ولكن ٍ
ملزيد من الفائدة نذكر يف اخلتام شبهتني

ت ّطرق إليهام اخلصوم مع اإلجابة عليهام:

الشبهة األوىلّ :
إن اهلل تعاىل ملاذا مل يسمح له بالظهور مع احلفاظ عليه وحراسته.
فأجاب املتكلمون عليها بقوهلم:
ّ
«إن احلراسة والعصمة من املخافة عىل رضبني :فمنها ما ال ينايف التكليف وال

يخُ رج املك ّلف إىل حد اإلجلاء ،وهذا القسم قد فعله اهلل تعاىل عىل أبلغ الوجوه وحرس
اإلمام باحلجة وأ ّيده ونرصه باألد ّلة ،وأما القسم اآلخر فهو ما ناىف التكليف وأخرج
من استحقاق الثواب والعقاب ،وإلزامنا هذا القسم من عجيب األمورّ ،
ألن اإلمام إنّام

يحُ تاج إليه للمصلحة يف التكليف ،فكيف يجُ مع بينه وبني ما نافاه وناىف التكليف ،وهل
(((
هذا إال مناقض ٌة من ِ
امللزم أو ق ّلة تأ ّم ٍل ملا يقوله خصومه؟
وأيض ًا «كام ّ
أن سؤال من قال :ه ّ
ال فعل اهلل العلم الرضوري بجملة املعارف

ما هذه املعارف و الرشايع لطف فيه؟ ساقط ،فكذلك سؤال من قال :هلاّ جرب اهلل تعاىل

الرعية عىل طاعة الرئيس ومنعهم من ظلمه ،إذ كان العذر يف املوضعني واحد ًا».

(((

((( كشف امل��راد ،491 :وقد أشار إىل هذا اجلواب مجيع متك ّلمي الشيعة املتقدمني واملتاخرين،
انظر :النكت االعتقادية للشيخ املفيد (ت  ،45 :)413الشايف يف اإلمامة للسيد املرتىض (ت
 436هـ)  ،279 :1والذخرية له أيض ًا ،415 :االقتصاد للشيخ الطويس (ت460هـ)،299 :
وتلخيص الشايف له أيض ًا  ،89 :1واملقداد السيوري (ت 826هـ) يف اللوامع اإلهلية-329 :
.330
((( الشايف للسيد املرتىض (ت 436هـ)  ،151-150 :3ونحوه رشح مجل العلم له أيض ًا.229 :
((( تقريب املعارف أليب الصالح احللبي (ت447هـ).443 :
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ثم ّ
«إن املصالح ليست واقع ًة بحسب تقدير اخلالئق ...وإنام هي بحسب املعلوم

عند اهلل عز وجل ،وبعد ّ
فإن اصطالم اهلل للعاصني ومعاجلته بإهالك سائر الظاملني،

قاطع لنظام التكليف ،وربام اقتىض ذلك عموم اجلامعة باهلالك كام كان يف األمم السابقة
ٌ
مانع للقادرين من النظر يف زمان الغيبة املؤ ّدي إىل املعرفة واإلجابة،
يف الزمان ،وهو أيض ًا ٌ
يصح أن يكون فيهم ومنهم يف هذه املدة من ينظر فيعرف احلق ويعتقده ،أو يكون
فقد ّ

مقرون قد علم اهلل سبحانه أنهّ م إن بقوا كان يف نسلهم ذري ٌة صاحل ٌة ،فال
فيهم معاندون ّ

جيوز أن حيرمها الوجود بإعدامهم يف مقتىض احلكمة».

(((

الشبهة الثانية :ما الفرق بني وجوده هبذه احلالة وعدمه ،وملاذا مل يرفعه اهلل إىل

السامء وينزله عند احلاجة إليه.

واجل��واب كام ذكره السيد املرتىض رمحه اهلل (ت 436ه��ـ)ّ :
إن الفرق بني

وجوده غائب ًا من أجل التقية وخوف الرضر من أعدائه ،وهو يف أثناء ذلك متو َّق ٌع

أن ُيمكّنوه ُويزيلوا خيفته فيظهر ويقوم بام ُف َّوض إليه من أمورهم ،وبني أن يعدمه
واضح :ألنّه إذا كان معدوم ًا كان ما يفوت العباد من مصاحلهم
جيل
ٌ
اهلل تعاىلٌّ ،
ويعدمونه من مراشدهم ،ويحُ رمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوب ًا إليه تعاىل ،ال
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حجة فيه عىل العباد وال لوم يلزمهم وال ذ ّم .وإذا كان موجود ًا مسترت ًا بإخافتهم له

كان ما يفوت من املصالح ويرتفع من املنافع منسوب ًا إىل العباد وهم امللومون عليه

املؤاخذون به».

(((

ثم إنّه عليه السالم ليس حجة عىل أهل السامء كي يرفعه إليه بل هو حجة عىل

أهل األرض ،واحلجة ال تكون إلاّ بني املحجوجني به ،مضاف ًا إىل ما ورد يف األخبار ّ
أن
ٍ
حجة ،لذا مل جيز كونه يف السامء دون األرض(((.
األرض ال ختلو من
((( كنز الفوائد للكراجكي (ت 449هـ) .372 :1
((( املقنع يف الغيبة.56 :
((( انظر :الرسالة الثانية يف الغيبة للشيخ املفيد (ت413هـ).15 :

اخلال�صة:
ّ
إن مسألة املنجي يف آخر الزمان من املشرتكات يف األدي��ان التوحيدية رغم

االختالف يف املصداق ،واملصداق يف الفكر االسالمي هو اإلمام املهدي عليه السالم،
وقد ُأقيمت عىل إثبات إمامته ووجوده أد ّل ٌة عقلي ٌة ونقلي ٌة ،ومن مجلة األدلة العقلية

املقامة يف هذا املقام دليل اللطف ،وهو ما يقرب العباد إىل الطاعة ويبعدهم عن املعصية.
ٍ
ٍ
وبام ّ
ومكان له هذه اخلاصية ،كان لزام ًا
زمان
أن وجود اإلمام املعصوم يف كل

استمرار وجوده وبقائه.

ويعضد هذا الدليل هدف اخللقة ،وكذلك نقص اإلنسان لبلوغ كامله املطلوب
ٍ
من دون ٍ
ومرشد يرشده.
دليل
عل ًام ّ
بأن دليل اللطف عند متك ّلمي الشيعة من أفضل األدلة عىل إثبات املرام.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وآله امليامني.
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(( /(١القرآن الكريم.
(( /(٢نهج البالغة.
(( /(٣العهد العتيق والعهد الجديد ،ترجمة وان دايك.
محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) (ت 413هـ).
محمد بن ّ
((ّ /(٤
ِ
على العباد ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيدُ ،طب َعت عام
(((٥اإلرش��اد في معرفة ُح َجج اهلل ٰ
1431هـ ،دار المفيد.
ِ
ُ
(((٦الرسالة األولى في الغيبة ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيد ،طب َعت عام 1431هـ ،دار المفيد.
(((٧النكت االعتقادية ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيدُ ،طبِ َعت عام 1431هـ ،دار المفيد.
المرتضى) (ت 436هـ).
موسى (الس ِّيد
علي بن الحسين بن
ٰ
ٰ
((ُّ /(٨
ٍ
محمد تقي دانش پژوه ،مطبوع مع أربعة ُكت ٍ
ذكرى
ُب كالمية في
ٰ
(((٩الحدود والحقائق ،تحقيقّ :
الشيخ الطوسي.
ُ
((١(١شرح ُج َمل العلم والعمل ،الطبعة الثانية ،عام 1419هـ ،دار األسوة ،قم ،تحقيق :الشيخ
يعقوب الجعفري المراغي.
المرتضـى ،منشورات دار القرآن ،قم ،تحقيق ومراجعة :الس ِّيد أحمد الحسيني
((١(١رسائل السيد
ٰ
والس ِّيد مهدي الرجائي.
((١(١المقنع في الغيبة ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((١(١الشافي في اإلمامة ،الطبعة الثانية 1426هـ ،مؤسسة الصادق قم.
تقي الدين أبو الصالح الحلبي (ت 447هـ).
(ُّ /(١(١
الحسون.
((١(١تقريب المعارف ،تحقيق :الشيخ فارس
ّ
علي بن عثمان الكراجكي (ت 449هـ).
محمد بن ِّ
(ّ /(١(١
((١(١كنز الفوائد ،طبعة خامسة 1405هـ ،دار األضواء ،بيروت ،تحقيق :الشيخ عبد اهلل نعمة.
محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت 460هـ).
(ّ /(١(١
((١(١التبيان في تفسير القرآن ،نسخة برنامج مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٢(٢االقتصاد في ما يتع َّلق باالعتقاد ،الطبعة الثانية ،عام 1406هـ ،دار األضواء ،بيروت.
مؤسسة انتشارات المح ّبين ،تحقيق :الس ِّيد حسين بحر العلوم.
((٢(٢تلخيص الشافيَّ ،
محمد واعظ زاده الخراساني.
تقديم:
الطوسي،
((٢(٢رسائل الشيخ
ّ
((٢(٢كتاب الغيبة ،نسخة برنامج مكتبة أهل البيت اإللكترونية.
( /(٢(٢نجم الدين جعفر بن الحسن الح ّلي (المح ِّقق الح ّلي) (ت 676هـ).
((٢(٢الرسالة الماتعية ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٢(٢المسلك في ُأصول الدين ،العتبة الرضوية ،مشهد ،عام 1414ه��ـ ،تحقيق :الشيخ رضا
األُستادي.
محمد بن الحسن الطوسي (المح ِّقق الطوسي) (ت 672هـ).
محمد بن ّ
( /(٢(٢نصير الدين ّ
المحصل ،الطبعة الثانية ،عام 1405هـ ،دار األضواء ،بيروت.
((٢(٢تلخيص
َّ

ولى ،عام 1407هـ ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،قم ،تحقيق :الس ِّيد
((٢(٢تجريد االعتقاد ،الطبعة األُ ٰ
محمد جواد الجاللي.
ّ
علي بن ميثم البحراني (ت 699هـ).
( /(٣(٣ميثم بن ِّ
((٣(٣قواعد المرام في علم الكالم ،طبع عام 1406هـ ،مكتبة الس ِّيد المرعشي ،قم.
( /(٣(٣سديد الدين محمود ِ
الحمصي الرازي (ق.)7
((٣(٣المنقذ من التقليد ،الطبعة األولى عام 1412هـ ،مؤسسة النشر اإلسالمي لجماعة المدرسين.
قم.
المطهر الح ّلي (العلاَّ مة الح ّلي) (ت 726هـ).
بن
يوسف
بن
الحسن
(/(٣(٣
َّ
محمد
((٣(٣مناهج اليقين في ُأصول الدين ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،عام 1432هـ ،تحقيقّ :
القمي.
رضا األنصاري ّ
مؤسسة النشـر اإلسالمي ،عام 1433هـ ،تصحيح:
((٣(٣كشف المراد في شرح تجريد االعتقادَّ ،
الشيخ حسن زاده اآلملي.
المحجة البيضاء ،بيروت1432 ،هـ ،تحقيق :الشيخ
((٣(٣أنوار الملكوت في شرح الياقوت ،دار
َّ
حسن زاده اآلملي.
( /(٣(٣المقداد بن عبد اهلل السيوري (ت 826هـ).
((٣(٣النافع يوم الحشر ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٤(٤إرشا ُد الطالبين ،الطبعة الثانية عام 1433هـ ،مكتبة الس ِّيد المرعشي ،قم.
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الأد ّلة والمنهج في �إثبات والدة
الإمام المهدي

¿¿د .حممد شقري
قد ال يكون غريب ًا أن حيتدم النقاش يف العديد من القضايا ،التي تنتمي إىل دائرة

الفكر اإلسالمي الشيعي ،سوا ًء يف عرصنا احلايل أم قبله ،وأن يتناول هذا النقاش

أ ّمهات القضايا يف ذاك الفكر ،من قبيل اإلمامة وفلسفتها ،إىل نشوء التش ّيع ومراحل
ٍ
ٍ
اجتامعية ،وصوالً إىل موضوع املهدوية وجممل
كظاهرة
وتطوره التارخيي
تكونه،
ّ
ّ

قضاياها .فالنقاش يف املهدوية ليس باألمر اجلديد ،وكذلك ليس جديد ًا طرح تلك
جمملها– قد ُطرحت منذ أكثر من ألف عا ٍم ،حيث ُقدّ مت العديد من اإلجابات عليها،
ٍ
منهج يف عملية إثبات تلك الوالدة (أي والدة
والتي تنطوي عىل توظيف أكثر من

اإلمام.)

ومن هنا ال بدّ من القول أنه ّملا كانت قضية إثبات والدة اإلمام املهدي قضي ًة
يف غاية األمهية ،ملِا يرتتّب عليها يف الفكر الشيعي أو االجتامع الشيعي من نتائج عىل أكثر

ٍ
وأكثر
أكثر منهجي ًة،
َ
من صعيد ،و ّملا كانت هذه املعاجلة تدفع باجتاه جعل هذا البحث َ
ٍ
ٍ
منهجية
قاعدة
وضوح ًا ،وتو ّفر الفرصة تالي ًا للوصول إىل نتائج أكثر علمي ًة ترتكز عىل
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ربر علمي ًا ومنهجي ًا أن نعمد إىل اختيار هذا املوضوع لبحثه،
أشدَّ صالب ًة ،كان من امل ّ
وكشف العديد من أبعاده وجوانبه.

هيدف هذا البحث إىل عرض أهم األد ّلة واملناهج ،التي تُعتمد يف إثبات والدة

اإلمام املهدي ،حيث سنعمل عىل استخالص هذه املناهج من تلك األد ّلة ،التي
ٍ
تتضمن معاجل ًة استداللي ًة منهجي ًة معارص ًة هلذا املوضوع ،لننتهي
بطريقة
سنقوم ببياهنا
ّ
إىل تقييم جممل لتلك املناهج ،وللنتائج التي ترتّبت عليها ،وما الذي قدّ مته يف قضية

إثبات وجود اإلمام املهدي.

وال بدّ من القول ّ
أن ما نقصده باملنهج هو طبيعة املقدّ مات وترتيبها ،والعالقة

تؤسس للوصول إىل نتائج حتمل صفة العلمية ،من
املنطقية التي تقوم يف ما بينها ،والتي ّ
حيث إنهّ ا ترتتّب عىل مقدّ ماهتا.

وس��وف نعمل هنا عىل بيان أهم األد ّل��ة التي تطرح إلثبات وج��ود اإلمام

املهدي ،(((لنبحث يف ٍّ
كل منها املنهج الذي ارتكز عليه وطريقة توظيفه .أ ّما تلك

األد ّلة فهي ما ييل:

حلجة :والتي يمكن إثباهتا من خالل ٍّ
كل من الدليلني العقيل
 .1إثبات كربى ا ُ

هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د

والنقيل ،حيث جاء يف الدليل العقيل((( ّ
لطف ،ولذلك جيب
احلجة
ٌ
أن وجود اإلمام ّ
ٍ
ٍ
بشكل دائ ٍم،
احلجة
نصبه من اهلل تعاىل يف كل زمان ،وهذا يعني رضورة وجود اإلمام ّ
حج ٍة.
خلو األرض من ّ
وعدم ِّ
لطفّ ،
أ ّما ّ
فألن وجود اإلمام العادل ،العامل بالكتاب ،وتأويله احلق،
أن وجوده ٌ

حق من
والعارف بالسنّة والصحيح منها ،سوف يقود إىل إقامة العدل ،وبيان ما هو ٌّ
الدين ،والتأويل الصحيح للكتاب ،وتبيان الصواب يف االختالف فيه ،واهلداية إىل اهلل

احلق والرصاط املستقيم.
تعاىل وإىل ّ
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((( – ال نريد يف هذا البحث استقصاء مجيع األد ّلة يف هذا املوضوع.
((( – املقصود هنا الدليل العقيل بحسب اصطالحه الديني.

ٍ
لطفّ ،
آخرّ :
ألن هكذا إما ٍم يمكن له أن يبينّ األطروحة
إن وجود اإلمام ٌ
وبتعبري َ
الدينية احل ّقة يف مجيع جماالهتا ،هذا عىل املستوى املعريف .كام يمكن له أن يقيم تلك
ٍ
ٍ
صحيح يف االجتامع اإلنساين يف مجيع ميادينه..؛ هذا عىل
بشكل
األطروحة ،ويط ّبقها

املستوى العميل.

أ ّما يف الدليل النقيل فقد جاء يف العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت:
ٍ
ٍ
ّ
مواصفات معنوي ًة ،وعلمي ًة،
شخص يمتلك
حج ٍة»((( ،أي من
«إن األرض ال ختلو من ّ
حيتج به اهلل تعاىل عىل عباده .أي يكون قادر ًا عىل بيان الدين ،وفعل اهلداية
وأخالقي ًةّ ...
ٍ
ٍ
نقص ،أو ٍ
خلل ،يخُ رجها عن مسارها ،وحدودها؛ حتى
بأي خطأٍ ،أو
غري مشوبة ِّ
اإلهليةَ ،
ٍ
حج ٌة عىل اهلل تعاىل أنّه مل يبينّ له الطريق إليه والرصاط املستقيم ،وما
ألي إنسان ّ
ال يبقى ِّ

وصالح له يف دنياه وآخرته .وهذا يعني أنه ال يمكن
خري
هو ٌّ
ٌ
حق من الدين ،وما هو ٌ
ألي ٍ
حج ٍة هلل تعاىل عىل خلقه ،سوا ًء كان نب ّي ًا ،أو رسوالً ،أو وص ّي ًا .بام
خيلو من ّ
عرص أن َ
ِّ
يف ذلك العرص الذي نعيش ،وإىل آخر الزمان وهنايته(((.

احلجة يف عرصنا احلايل ،فيمكن القول :حيث
أ ّما من جهة تشخيص من هو هذا ّ

حممد ًا  هو خاتم األنبياء والرسل ،وحيث ّ
حممد  هم
إن أوصياء النبي ّ
إن ّ
إمام ًا ،آخرهم احلسن العسكري ،وبام ّ
أن اإلمام الالحق هو من عقب اإلمام
السابق ،كام سيأيت يف عنوان (إثبات اإلمامة يف األعقاب) –فض ً
ال عن أد ّل ٍة أخرى

تؤ ّدي إىل النتيجة نفسها ،-فال بدّ من أن يكون اإلمام الثاين عرش من نسل اإلمام
((( – صدر الدين الشريازي ،رشح أصول الكايف ،پژوهشگاه علوم إنساين ومطالعات فرهنگی،
طهران ،ج  ،2ص .486
كبري عىل هذا املعنى يف الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ،حيث جرى
((( – يوجد تأكيدٌ ٌ
ٍ
ري خمتلفة ،لك ّنها حتمل املضمون نفسه .راجع :معجم أحاديث اإلمام
التعبري عن هذا املعنى بتعاب َ
املهدي ،تأليف ونرش مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم1428 ،هـ ،ط ،2ج  ،3ص -485
500؛ و :ج  :5ص  ،33-25ص  ،379-373ص  ،437ص .485-483
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حممد بن
العسكري ،حيث د ّلت العديد من األد ّلة عىل أن
ّ
احلجة املهدي هو ّ
احلسن العسكري ،وأنّه اإلمام الثاين عرش ،وخاتم األوصياء ،والذي هو مصداق

احلجة –التي ال ختلو األرض منها– بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن العسكري
تلك ّ
سنة  256هـ ق.

 −املنهج املعتمد :يوجد يف هذا الدليل كربى ،وصغرى ،ونتيج ٌة.
حجة» ،وقد ثبتت هذه الكربى بالدليل
أما الكربى فهي« :ال ختلو األرض من ّ

العقيل ،كام تثبت بالدليل النقيل الوارد عن أهل البيت وأئمتهم ،بل بام جاء
أيض ًا يف كتاب اهلل تعاىل(((.

أ ّما الصغرى ،فمفادها أن اإلمام املهدي هو مصداق تلك القضية ،ومقصد

تلك الكربى ،بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن العسكري.

وحيث إنّه ال مصداق يثبته الدليل لصغرى تلك الكربى إلاّ اإلمام املهدي بن

احلسن العسكري؛ فهذا يعني النتيجة التالية :رضورة والدة اإلمام املهدي قبل
وفاة أبيه اإلمام العسكري .أ ّما أنّه ال مصداق لصغرى لتلك الكربى إلاّ اإلمام

املهدي ،فألنّه عندما ثبتت إمامة احلسن العسكري ،وعندما ثبت أن اإلمام

احلجة –
الالحق هو من عقب اإلمام السابق((( ،فهذا يعني رضور ًة أن يكون ذلك
ّ
هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د
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الذي ال ختلو منه األرض– من عقب اإلمام العسكري .وبام ّ
أن األد ّلة تك ّفلت

احلجة بعد اإلمام العسكري هو ولده حممد ،وأنه ال ولد يف عقب اإلمام
بإثبات أن ّ
العسكري إلاّ اإلمام املهدي ،فهذا يعني رضور ًة والدة اإلمام املهدي( حممد
بن احلسن العسكري ،)وبقائه ح ّي ًا إىل يومنا هذا.

((( – يف قوله تعاىلَ ...﴿ :ولِ ُك ِّل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾ .سورة الرعد ،اآلية.7 :
ْ
ٍ
((( – هذا فض ً
نقلية أخرى –غري الدليل العام الذي مفاده أن اإلمامة يف األعقاب،
ال عن أد ّل� ٍ�ة
ع��دا احلسن واحلسني –تفيد بأمجعها أن اإلم��ام املهدي هو من ول��د اإلم��ام
العسكري ،بل هو الشخص الفالين املولود من اإلمام العسكري ،وسيأيت بيان بعضها.

وهنا نلحظ ما ييل:
 .1ثبتت كربى هذا االستدالل من خالل ٍّ
كل من الدليل العقيل ،والدليل النقيل.
 .2ثبتت صغرى هذا االستدالل بالدليل النقيل( .فض ً
ال عن بقية األد ّلة ذات الصلة،
والتي سيأيت بياهنا).

دليل يشرتك فيه ٌّ
وبالتايل ال بدّ من القول أن هذا الدليل هو ٌ
كل من العقل والنقل
ٍ
مصداق ملفهوم
يف إثبات كرباه ،وإثبات رضورة وجود صغرى لتلك الكربى (أو
ٍ
احلجة) يف كل ٍ
بمعزل عن شخص تلك الصغرى ،وشخص مصداقها.
زمن،
ّ
لكن املائز يف هذا الدليل أنّه يرتكز عىل كربى الدليل ،وينطلق منها .بل وهذه

الكربى هي التي تستلزم وجود صغراها .حيث ّ
إن الوظيفة يف الصغرى يف هذا الدليل
ٍ
ٍ
حتديد ملصداق الكربى
جمرد
بعينه ليست إثبات تلك الصغرى من
أساس ،وإنّام هي ّ
وتعيينه ،ال أكثر .أي ّ
إن السؤال املنطقي بنا ًء عىل تلك الكربى ،بعد وفاة اإلمام
حل ّجة؟ وليس :هل من ُح ّجة؟
العسكري هو :من هو ذلك ا ُ

ٍ
وأخف مؤن ًة ،ألن جممل األد ّلة
سهولة،
أكثر
َّ
وهذا ما جيعل عملية االستدالل َ

اإلمام العسكري ،كانت كافي ًة من حيث قدرتهُ ا اإلثباتي ُة عىل تشخيص من هو

احلجة بعد اإلمام العسكري.
ّ

أ ّما عندما نقول ّ
بأن تلك األد ّل��ة هي أد ّل� ٌة كافي ٌة إلثبات والدة اإلم��ام ،فألن

ما فعلته األد ّل��ة النقلية ،التي تندرج يف عنوان صغرى الدليل ،أنهّ ا حرصت مجيع
ٍ
ٍ
ثاين له ،وهو أن يكون من عقب
االحتامالت املنطقية لوجود ّ
احلجة باحتامل واحد ال َ
اإلمام العسكري وذريته ،حيث ّ
إن العديد من تلك األد ّلة النقلية –عدا دليل
(اإلمامة يف األعقاب) ،والذي يفيد ّ
أن اإلمام الالحق عىل اإلمام العسكري جيب

أن يكون من عقبهّ ،-
يدل دالل ًة مطابقي ًة ومبارش ًة عىل أن اإلمام املهدي هو ابن اإلمام
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ُعنى
التي وردت عن أئمة أهل البيت والتي ت َ
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العسكري ومن عقبه((( ،بل ّ
إن بعض تلك األد ّلة حيدّ د شخص اإلما َم
املهدي
َّ
ٍ
جهات أخرى ،ومجل ًة من مواصفاته الشخصية(((.
من

هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د
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((( – يف أنّ اإلمام املهدي هو ابن اإلمام احلسن العسكري انظر :معجم أحاديث اإلمام
املهدي ،م س :ج  ،5ص  ،38-37ص  ،418ص  ،441ص  :507ج  ،6صص ،55-27
صص .74-67
انظر أيض ًا :الشيخ لطف اهلل الصايف ،منتخب األث��ر يف اإلم��ام الثاين عرش ،دار املرتىض،
ب�يروت 2008 ،م ،ط  ،3ج  ،2صص ( ،194-193الفصل احل��ادي والعرشون :يف أنّه
خلف خلف أيب احلسن ،وابن أيب حممد احلسن عليهم السالم ،وفيه  107حديث ًا) ،و (الفصل
الثاين والعرشون :فيام يدل عىل أنّ إسم أبيه احلسن عليه السالم ،وفيه  108حديث ًا) ،و
(الفصل الرابع والعرشون :يف أنّه إذا توالت ثالثة أسامء ،حممد وعيل واحلسن ،كان الرابع هو
القائم ،وفيه حديثان).
((( – يف حتديد نسب اإلمام املهدي من جهة األم انظر :الشيخ لطف اهلل الصايف ،منتخب األثر
يف اإلمام الثاين عرش ،ج  ،2م ن :صص ( 213-209الفصل الثالث والعرشون :يف أنّه ابن
سيدة اإلماء وخريهتن ،وفيه  11حديث ًا) :صص ( 416-369الفصل األول :يف ثبوت والدته
وكيفيتها وتارخيها ،وبعض حاالت ّأمه واسمها عليها السالم ،وفيه  426حديث ًا) .راجع أيض ًا:
(أم اإلمام املهدي من
معجم أحاديث اإلمام املهدي ،ج  ،5م س ،صص ّ 520-513
نسل احلواريني).
ويف حتديد ٍ
مجلة من مواصفاته الشخصية :منها يف كيفية والدته وتارخيها ،يمكن الرجوع إىل:
الشيخ لطف اهلل الصايف ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش ،م س (الفصل األول املذكور
آنف ًا يف ثبوت والدته وكيفيتها وتارخيها)..؛ ومنها يف اسمه وكنيته وبعض شامئله ،حيث يمكن
الرجوع إىل :م ن ،صص ( ،141-131الفصل الرابع :يف أنّ اسمه اسم رسول اهلل ،
ال وأفعا ً
شامئل وأقوا ً
َ
ال ،وأنّه يعمل بس ّنته ،وفيه  54حديث ًا)
وكنيته كنيته ،وأنّه أشبه الناس به
و(الفصل اخلامس :يف شامئله عليه السالم ،وفيه  29حديث ًا).
انظر أيض ًا :معجم أحاديث اإلمام املهدي ،م س :ج  ،1صص ( 178-81اسم اإلمام
املهدي ونسبه وبعض أوصافه) :ج  :4صص ( 68-51اسم اإلم��ام املهدي ونسبه
وبعض أوصافه) :صص ( 260-259اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه) :صص
( 280-277اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه) :صص ( 356-351اسمه ونسبه
وبعض صفاته البدنية)؛ ج  :5صص ( 46-37اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه):
صص ( 420-417اسم اإلمام املهدي ونسبه) :صص ( 442-441اسمه ونسبه وبعض
(قوته البدنية وبعض صفاته) :صص ( 448-447صفته يف
أوصافه)؛ صص ّ 444-443
بدنه) :صص ( 512-507اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه).

وه��ذا يعني منطق ّي ًا رضورة والدة اإلم���ام املهدي م��ن اإلم���ام احلسن

العسكري ،وأنّه حممد بن احلسن بشخصه ،ومجيع مواصفاته الشخصية ،التي

احلجة؛ هذا
احلجة بعد ّ
جاءت يف روايات أهل البيت ،وأنّه اإلمام بعد اإلمام ،وأنّه ّ
فض ً
ال عن بعض األد ّلة املبارشة ذات املنحى التارخيي ،والتي حتدّ ثت يف قضية الوالدة

وإثباهتا ،أي كان موضوعها والدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري مبارشةً.
وأ ّما اإلضافة العلمية التي يمكن أن تضيفها هذه البنية املنهجية يف هذا الدليل

(كربى ،صغرى ،نتيجة) ،واالنطالق من كربى الدليل هنا ،فهي ّ
أن هذه الكربى

تتقاطع مع صغراها ،وتزيد من قوة إثباهتا علم ّي ًا .بل يمكن القول هنا ّ
أن الكربى
ٍ
ٍ
علمي ،يمكن أن ُيطرح
إشكال
معريف ،أو
التباس
أي
يمكن أن يستند إليها يف دفع ِّ
ٍّ
ٍّ
ٍ
بمعزل عن منشأ هذا االلتباس ،أو
عىل الصغرى ،وثبوت أصل وجود مصداقها ،هذا

متانة ذاك اإلشكال .وإن كنّا نعتقد أن األد ّلة التي تك ّفلتّ :أوالً :أصل وجود الصغرى،
وثاني ًا :تشخيص مصداقها ،هي أد ّل ٌة كافي ٌة من حيث قوتهُ ا العلمي ُة واإلثباتي ُة ،وإن كان
من ٍ
دور للكربى ،فهو أنهّ ا تتكاتف مع صغرى الدليل من حيث النتيج ُة ،أي رضورة
والدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري ،ووجوده من بعده.

وجود صغراها بعد اإلمام العسكري وتبحث عنها ،لكن الصغرى (أي األد ّلة

فيها) متلك حيث ّيتني :األوىل حيث ّية التشخيص ،والثانية حيث ّية إثبات الوجود ،وهي –أي
ٍ
–بمعزل عن الكربى– يف إثبات احليث ّيتني مع ًا ،بل ّ
إن
احليثية الثانية– كافية لوحدها
يتضمن حك ًام إثبات حيث ّية الوجود.
إثبات حيث ّية التشخيص
ّ

ٍ
آخرّ ،
احلجة)
حجة (يملك مواصفات ّ
فإن الكربى تقول برضورة وجود ّ
بمعنًى َ
ٍ
بمعزل عن شخصه؛ أ ّما الصغرى ّ
فإن أد ّلتها تفيد أمرين :األول تشخيص
يف هذا الزمن
احلجة (بعد
احلجة (تشخيص صغرى الكربى) ،والثاين (ضمن ًا) وجود ذلك ّ
من هو ّ
اإلمام العسكري.)
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ٍ
بعبارة أخرى ّ
أن الكربى ،وإن كانت تتط ّلب وتقتيض
أي إنّه يمكن القول
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ّ
�ج��ة بعد اإلم��ام
وعليه،
ف��إن ال��ك�برى والصغرى يتقاطعان يف إث��ب��ات احل� ّ

العسكري ،ورضورة وجوده من بعده ،وإذا أكملنا مع الصغرى وأد ّلتها ،فالنتيجة

احلجة بعد اإلمام العسكري بشخصه ،ومجيع مواصفاته ،وأنّه
تشخيص من هو ذلك ّ
حممد بن احلسن العسكري.

 .2إثبات حدث الوالدة :حيث ّ
إن العديد من الروايات التارخيية والدينية موضوعها
ٍ
ٍ
مبارش هو يف والدة اإلمام املهدي من
بشكل
هو حدث الوالدة ،أي إن احلديث
اإلمام احلسن العسكري ،حيث يمكن أن نبحث هنا يف دليلني اثنني ،ومها:
التارخيي والروائي(((.

 .1الدليل التارخيي :حيث وردت العديد من الروايات التارخيية ،التي تتحدّ ث يف
والدة اإلمام املهدي ،ويف العديد من قضايا تلك الوالدة ومالبساهتا وشؤوهنا.

ٍ
حادثة
 −املنهج املعتمد :وهو هنا املنهج التارخيي ،باعتبار أنّنا نتحدّ ث يف
ٍ
تارخيية ،جيب أن تعمل فيها مجيع أدوات ذلك املنهج وآلياته.

 .2الدليل الروائي :إذ إنّنا نجد أن مجل ًة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت،
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نميز هنا بني دليلني نق ٍّ
وتارخيي مع أنّ موضوعهام واحدٌ – حدث الوالدة – ،ومع
يل
((( – عندما ّ
ٍّ
أنّه قد نجدمها يف املصادر نفسها ،فهذا قائم عىل أن ما ورد لدينا من أئمة أهل البيت يف
حدث الوالدة ،ندرجه حتت عنوان الدليل النقيل .وما ورد إلينا من بعض الشخصيات األخرى
–كأصحاب األئمة مث ً
ال– يف حدث الوالدة ،فهذا ندرجه حتت عنوان الدليل التارخيي .ويف كال
الدليلني يمكن الرجوع إىل :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين
عرش :ج  ،2م س ،صص ( 416-369الفصل األول :يف ثبوت والدته ،وكيفيتها ،وتارخيها،
وبعض حاالت ّأم��ه ،واسمها عليهام السالم .وفيه  426حديث ًا)؛ ويف أنّه ختفى عىل الناس
والدته ،انظر :م ن ،صص  .294-289وانظر أيض ًا :معجم أحاديث اإلمام املهدي ،م س ،ج
 :6ص ( 26-25والدة اإلمام املهدي :)صص ( 56-39والدة اإلمام املهدي وغيبته):
أيض ًا :صص  :104-101صص  :114-113صص .238-204
ويف أنّه ختفى والدت��ه ،انظر :م ن :ج  ،4صص  :290-287صص 340-337؛ ج  ،5ص
.446-445
ويف التشكيك بوالدته انظر :م ن :ج  :5ص  423و ص .523

وعن اإلمام احلسن العسكري (((قد حتدّ ثت يف والدة ابنه اإلمام املهدي.
كام ذكرت مجل ًة من القضايا التي ترتبط بتلك الوالدة وجممل شؤوهنا.

يتضمنه
 −املنهج املعتمد :وهو هنا –كغريه من األد ّلة– املنهج النقيل ،بجميع ما
ّ
ٍ
ٍ
وأدوات وسوى ذلك.
رشوط
هذ املنهج من

 .3إثبات املوقع الن ََّسبي :واملقصود به تلك الروايات الواردة عن أهل البيت
وأئمتهم ،والتي حتدّ ثت يف نسبة اإلمام املهدي إىل من قبله من األئمة عدد ّي ًا،
فهي حتمل معنى حتديد املوقع النسبي لإلمام املهدي يف التسلسل النسبي ألهل
البيت وذريتهم .أي إن هناك رواي� ٍ
�ات وردت عن أهل البيت يمكن

ٍ
ٍ
جمموعات ،حيث ّ
جمموعة من تلك الروايات حتدّ ثت يف أمرين:
إن كل
تقسيمها إىل
األول :حتديد نسبة اإلمام املهدي إىل من قبله من األئمة(((.
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((( – يوجد يف هذا املورد طائفتان من الروايات ،األوىل :وهي التي تفيد بوالدة اإلمام املهدي من
اإلمام العسكري قبل والدته .وقد صدر يف هذا املعنى الكثري من الرايات عن العديد من أئمة
أهل البيت ،بمن فيهم اإلمام أيب حممد العسكري قبل ولده اإلمام املهدي( .راجع :م
ن ،ص  442-441وصص  :511-507ج  ،6صص 74-25؛ منتخب األثر يف اإلمام الثاين
عرش ،م س ،صص  ،208-195وص 215-214؛ هذا فض ً
ال عماّ يستفاد من دليل «إثبات املوقع
النسبي») .الثانية :وهي التي تفيد بوالدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري بعد والدته،
وقد صدر يف هذا املعنى العديد من الروايات عن اإلمام العسكري حرص ًا( .راجع يف هذا
املعنى املضمون :معجم أحاديث اإلمام املهدي ،م س ،ج  ،6صص .)74-25
((( – هذا العنوان يمكن أن يكون دلي ً
ال بنفسه .وتوضيح ذلك أنّنا أمام منظومتني من الروايات
ٍ
ٍ
جمموعات من الروايات– املنظومة
تضم
منظومة
الواردة عن أهل البيت– حيث إنّ كل
ّ
وتتميز بأنهّ ا تشتمل عىل
األوىل هي التي تذكر املوقع النسبي لإلمام املهدي بالنسبة إىل آبائه،
ّ
ٍ
ٍ
عددية لإلمام املهدي بالنسبة إىل من قبله من آبائه( أنّه التاسع ،أو السابع ،أو من ولد
صفة
فالن) .وهذه هي املنظومة التي ذكرناها يف متن البحث.
حتدد آباء اإلمام املهدي ،من دون أن تأيت عىل ذكر الصفة
ّأما املنظومة الثانية وهي التي ّ
ٍ
العددية لإلمام املهدي بالنسبة إىل من قبله من آبائه ،وهي تضم جمموعات كبري ًة من
ٍ
متدرجٍ  ،فإنهّ ا حترص
الروايات الواردة عن أهل البيت ،والتي إذا عملنا عىل ترتيبها
بشكل ّ
ٍ
واحد ال َ
بديل له ،وهو أن يكون من عقب
–يف آخر حلقاهتا– احتامالت والدة اإلمام باحتامل
اإلمام العسكري.

111

الثاين :حتديد املوقع النسبي يف التسلسل النسبي بالنسبة لإلمام السابق.

وجمموع تلك الروايات ّ
يدل دالل ًة قاطع ًة عىل رضورة والدة اإلمام املهدي

من اإلمام احلسن العسكري.

ومن تلك املجموعات الروائية ما ييل(((:
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ٍ
ٍّ
مستقل –رغم أمهيتها– ألنهّ ا تشرتك
عنوان
ونحن هنا مل نعمل عىل إفراد هذه املنظومة الثانية يف
ٍ
إضافة لدى املنظومة األوىل ،وهي –كام ذكرنا– أنهّ ا تشتمل
مع املنظومة األوىل يف املضمون ،مع
عىل الصفة العددية لإلمام املهدي .ولذلك سوف نقترص عىل بيان تلك املنظومة الثانية يف
اهلامش ،وهي بحسب الرتتيب تضم ما ييل ،بحسب ما جاء يف كتاب (منتخب األثر يف اإلمام
الثاين عرش):
وذريته ،وفيه  407حديث ًا.
 .1يف ما يدل عىل أنّه من عرتة رسول اهلل  ومن أهل بيته ّ
 .2يف أنّه من ولد أمري املؤمنني عيل ،وفيه  225حديث ًا.
 .3يف أنّه من ولد سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء ،وفيه  202حديث ًا.
 .4يف أنّه من أوالد السبطني احلسن واحلسني عليهام السالم ،وفيه  125حديث ًا.
 .5يف أنّه من ولد احلسني ،وفيه  208أحاديث.
 .6يف أنّه من ولد األئمة التسعة من ولد احلسني ،وفيه  165حديث ًا.
 .7يف أنّه من ولد عيل بن احلسني زين العابدين ،وفيه  197حديث ًا.
 .8يف أنّه من ولد جعفر بن حممد الصادق ،وفيه  112حديث ًا.
 .9يف أنّه من ولد موسى بن جعفر الكاظم ،وفيه  121حديث ُا.
 .10يف أنّه من ولد حممد بن عيل الرضا ،وفيه  109حديث ًا.
 .11يف أنّه من ولد اإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن عيل بن موسى عليهم السالم ،وفيه  107حديث ًا.
 .12يف أنّه من ولد خلف خلف أيب احلسن وابن أيب حممد احلسن عليهم السالم ،وفيه  107حديث ًا.
(انظر :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين ،ج  ،2م س ،صص .)208-125
((( – سوف نعرض هنا جلملة تلك املجموعات بحسب ما ورد يف كتاب :الشيخ لطف اهلل الصايف
الكلبايكاين ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش ،م ن ،ج  ،2صص .208-164
كسار،
انظر أيض ًا :حممد حسني الطباطبائي ،رسالة
التشيع يف العامل املعارص ،ترمجة :جواد عيل ّ
ّ
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش 1418 ،ه.ق ،ط  ،1صص .274-272
هذا وقد حيصل أن ختتلف إحصاءات املص ّنف تلك الروايات يف ما بينها ،تبع ًا لالختالف
ٍ
جهد إضا ٍّ
يف من املص ّنف نفسه،
يف بعض املعايري لدى املص ّنفني ،أو لربام لتجديد النظر ،وبذل
فتختلف النتائج بني طبعة وأخرى من الكتاب نفسه ،وإن كان هذا االختالف ال يرضّ عىل
اإلطالق بأصل املوضوع.

 .1أنه التاسع من ولد احلسني ،وفيه  160حديث ًا.
 .2أنه السابع من ولد الباقر ،وفيه  121حديث ًا.
 .3أنه السادس من ولد الصادق ،وفيه  112حديث ًا.
 .4أنه اخلامس من ولد موسى بن جعفر ،وفيه  115حديث ًا.
 .5أنه الرابع من ولد الرضا ،وفيه  111حديث ًا.
 .6يف أنه خلف خلف اإلمام اهلادي ،وابن اإلمام العسكري ،وفيه 107
حديث ًا.

إىل غريها من املجموعات الروائية التي ُأحصيت يف هذا اإلطار ،والتي توصل

إىل هذه النتيجة ،وهي رضورة والدة اإلمام املهدي من اإلمام احلسن بن عيل بن

حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
عليهم السالم ،وابن فاطمة بنت رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

 −املنهج املعتمد :من الواضح هنا أن املنهج املعتمد هو املنهج النقيل ،الذي
ُيعنى بالروايات التي وردت يف اإلطار الديني .وبالتايل ال بدّ من تطبيق

الصلة.

 .4إثبات الغيبة :أي إن هناك عدد ًا كبري ًا من الروايات التي وردت عن أهل البيت،
والتي موضوعها حدث غيبة اإلمام املهدي ،وجممل ما يتّصل بتلك الغيبة(((.

((( – حيث ورد يف كتاب الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبيكاين ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش ،م
س ،ص 565؛ العناوين التالية يف فهرست العناوين:
الفصل السابع والعرشون :يف أنّ له غيبتني إحدامها أقرص من األخرى ،وفيه  10أحاديث.
الفصل الثامن والعرشون :يف أنّ له غيب ًة طويل ًة إىل أن يأذن اهلل تعاىل له باخلروج ،وفيه 100
حديث.
الفصل التاسع والعرشون :يف ع ّلة غيبته ،وفيه  9أحاديث.
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أدوات هذا املنهج ،ورشوط إعامله ،للوصول إىل النتائج واخلالصات ذات
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من الواضح هنا أن القول بغيبة اإلمام املهدي ،هو فرع القول بوالدته ،ألنّنا أمام
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وترصفه يف األمور ،وفيه 7
الفصل الثالثون :يف بعض فوائد وجوده وانتفاع الناس منه يف غيبته
ّ
أحاديث.
جد ًا ،وفيه  363حديث ًا.
الفصل احلادي والثالثون :يف أنّه عليه السالم طويل العمر ّ
الفصل الثاين والثالثون :يف أنّه شاب املنظر ال هيرم بمرور األيام ،وفيه  10أحاديث.
مع اإللفات إىل أنّه لو بحثنا يف األحاديث األخرى يف األبواب األخرى ،يمكن أن نجد فيها
ما يدل عىل املعاين الواردة يف الفصول اآلنفة الذكر ،حيث إنّ األحاديث الواردة عن أئمة أهل
درج يف فصل من الفصول ،مع أنّه
البيت
تتضمن أكثر من معنى .ومن هنا ،فإنّ حديث ًا قد ُي َ
ّ
ٍ
ٍ
آخر ،أو فصول أخرى.
يتضمن عبار ًة تتقاطع مع
ّ
فصل َ
وهذا يعني أنّه لو أخذنا –مث ً
ال– الفصل التاسع والعرشين ،الذي فيه  9أحاديث ،وت ّتبعنا جممل
األحاديث ال��واردة يف شأن اإلمام املهدي ،فسوف نجد أنّ عدد األحاديث الوارد يف هذا
الفصل سوف يصبح أكثر بكث ٍ
ري من هذا الرقم الوارد يف عنوان الفصل.
ّأما يف (معجم أحاديث اإلمام املهدي ،)م س ،فنجد العناوين التالية:
ٍ
ج  :1صص ( 335-319اإلمام املهدي مثل ذي القرنني ،يظهر بعد غيبة).
ج  :4صص ( 102-85غيبة اإلم��ام املهدي :)صص ( 291-285جت��ري يف اإلم��ام
رس ًا وغيبته)( ،فضل املؤمنني يف
املهدي سنن من األنبياء( ،)مولد اإلمام املهديّ 
غيبة اإلم��ام املهدي :)صص ( 350-343لإلمام املهديٌ 
غيبة قبل ظهوره) :صص
سنن من األنبياء.)
( 363-357اإلمام املهدي شبيه يوسف) و (فيه ٌ
ج  :5صص ( 70-47غيبة اإلمام املهدي :)صص ( 123-93جتري يف اإلمام املهدي
سنن بعض األنبياء( ،)فضل املؤمنني يف غيبة اإلم��ام املهدي :)ص 422-421
(غيبته وفضل املؤمنني هبا) :صص ( 454-449له عليه السالم ٌ
غيبة)( ،غيبته والنهي عن
تسميته :)صص ( 498-491غيبة اإلم��ام املهدي( ،)حالة الناس يف غيبة اإلمام
املهدي( ،)يصلح اهلل تعاىل أمر اإلمام املهدي يف ٍ
ليلة).
ج  :6ص ( 10-9مقام العلامء يف غيبته :)صص ( 64-39والدة اإلم��ام املهدي
وغيبته)( ،غيبة اإلمام املهدي واختالف الشيعة)( ،امتحان الشيعة يف غيبته( ،)فضل
انتظار الفرج) :صص ( 91-89اإلمام املهدي يشبه اخلرض وذا القرنني).
عناوين أخرى ،غري التي
مع رضورة اإللفات إىل أنّه لو بحثنا يف بقية الروايات املدرجة يف
َ
ٍ
روايات تشتمل عىل معنى الغيبة يف بعض دالالت تلك الروايات ،وإن كان
ذكرناها ،لوجدنا
املص ّنف قد أدرجها يف عناوين أخرى ،ألن مضموهنا األساس ينسجم مع ذلك العنوان املدرجة
حتته؛ وهذا ما يعني أنّه لو استقصينا مجيع الروايات ذات الصلة ،ألمكن للروايات الدا ّلة عىل
مدرج يف العناوين املذكورة آنف ًا.
معنى الغيبة أن يرتفع عددها أكثر بكثري ّمما هو
ٌ

احتاملني ال أكثر ،ومها إ ّما القول بأنّه قد ُولِدَ من اإلمام العسكري وغاب ،أو
أنّه مل يولد إىل اآلن ،وسوف يولد يف الحق األيام.

وعندما نجد أن املئات –إن مل نقل أكثر– من األحاديث ال��واردة عن أهل
ٍ
ّ
مشخصاهتا وقضاياها ،فهذا
ومجلة من
البيت ،قد حتدّ ثت يف غيبة اإلمام املهدي
يعني ّ
ثم حصلت الغيبة ،وخصوص ًا إذا ما أخذنا بعني
أن الوالدة قد حصلت ،ومن ّ
قريب أو ٍ
ٍ
بعيد.
االعتبار العديد من الروايات األخرى ،ذات الصلة هبذا املضمون من
 −املنهج املعتمد :أ ّما املنهج املعتمد هنا فهو أيض ًا املنهج النقيل ،حيث ّ
إن الكالم
هو يف تلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ،والتي تتحدّ ث يف
غيبة اإلمام ،ومجيع ما يرتبط هبا .وبالتايل ال بدّ من إعامل أدوات هذا املنهج،

ومجيع ما يتّصل به ،ملعاجلة تلك الروايات ،والوصول من خالهلا إىل النتائج

العلمية التي ترتتّب عليها.

 .5إثبات اإلمامة يف األعقاب :ويستند هذا الدليل إىل ٍ
مجلة من الروايات عن أهل
تتضمن هذا املعنى ،وهو أن اإلمام الالحق هو من عقب
البيت ،(((والتي
ّ
اإلمام السابق ،ما عدا احلسن واحلسني عليهام السالم ،باعتبار أن اإلمامة انتقلت

السابق ،فيجب أن يكون اإلمام الالحق بالرضورة من عقبه.

وه��ذا يعني أن��ه إذا ثبتت إمامة آب��اء اإلم��ام املهدي ،بمن فيهم اإلم��ام

العسكري ،فهذا يعني بالرضورة أن يكون اإلمام بعد اإلمام العسكري من
((( – ورد يف هذا املعنى العديد من الرواياتُ ،انظر :الشيخ عيل اليزدي احلائري ،إلزام الناصب يف
احلجة الغائب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 2002 ،م ،ط  ،1ج  ،1صص
إثبات ّ
50-48؛ اهليئة العلمية يف مؤسسة املعارف اإلسالمية ،معجم أحاديث اإلمام املهدي ،م س ،ج
 ،7ص .553
راجع أيض ًا :السيد سامي البدري ،حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي املنتظر ،ط ،4
صص .417-415
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من احلسن إىل احلسني ،ومها أخوان .وهذا يعني أنه إذا ثبتت إمامة اإلمام
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عقب اإلمام احلسن العسكري نفسه .وهذا يعني رضور ًة أن يكون هناك ولدٌ

لإلمام العسكري خيلفه ،ويكون من عقبه ،ويولد منه ،ليكون هو اإلمام بعد
احلجة.
اإلمام،
واحلجة بعد ّ
ّ

وبام أنّه ال دليل يثبت وجود ٍ
ولد لإلمام العسكري ،إلاّ ما أثبتته األد ّلة من
ٍ
حممد بن احلسن املهدي ،فهذا يعني ّ
أن ابنه حممد هذا هو
وجود ولد له هو ّ
واحلجة عىل الناس من بعده ،فض ً
ال عن تلك األد ّلة التي حدّ دت مجيع املواصفات
اإلمام
ّ

للحجة الذي هو من عقب اإلمام العسكري ،والتي تبينّ بوضوح مجيع
الشخصية
ّ
ّ
احلجة واإلمام من ولد العسكري ،من اسمه وصفاته الشخصية،
مشخصات ذلك ّ
ٍ
ألي ٍ
ّ
لبس يف حتديد من هو ذلك اإلمام
وسوى ذلك من
مشخصات ،ال ترتك جماالً ِّ
احلجة من ولد اإلمام العسكري ،هذا عىل فرض طرح السؤال التايل :من هو ذلك
ّ

احلجة واإلمام من ولد اإلمام احلسن العسكري؟
ّ

 −املنهج املعتمد :وهو املنهج النقيل ،باعتبار أننا نتحدّ ث يف ٍ
مجلة من الروايات
الواردة عن أهل البيت ،والتي تثبت أن اإلمامة يف األعقاب ،ما خال
ٍ
ٍ
وحيد لتلك القاعدة .وهذا ما
كاستثناء
احلسن واحلسني عليهام السالم،

هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د
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ٍ
رشوط
يتضمنه من
يتط ّلب –كسابق األد ّلة– إعامل هذ املنهج ،بجميع ما
ّ
ٍ
وأدوات ،للوصول إىل النتائج العلمية ذات الصلة هبذا البحث.

�إجمال وا�ستنتاج:

نالحظ من جممل األد ّلة التي ُعنِيت بإثبات والدة اإلمام املهدي أنهّ ا تعتمد

مر رشحه وبيانه– وأيض ًا النقيل ،أي عىل الروايات الواردة عن
عىل الدليل العقيل –وقد ّ
ٍ ِ
عمن
تضمن روايات نُق َلت ّ
أهل البيت وأئمتهم ،هذا عدا الدليل التارخيي ،الذي ّ
ُذ ِكر أنه شاهد اإلمام املهدي ،سوا ًء يف حياة أبيه ،أو بعدها؛ أو من حتدّ ث عن حدث
الوالدة من معارصي اإلمام ،سوا ًء من أصحابه أو غريهم .وهذا يعني ّ
أن املنهج املعتمد

يتوزع ما بني املنهج العقيل((( ،واملنهج التارخيي ،واملنهج النقيل
يف إثبات تلك الوالدة ّ
الذي يعنى بتلك الروايات ،ومدى إمكانية االعتامد عليها وداللتها .أي إنّه يبحث يف

تلك الروايات سند ًا ودالل ًة ،من أجل أن يتبينّ ما يمكن أن توصل إليه تلك الروايات
يف خالصاهتا ونتائجها.

ِ
ويمكن القول من ٍ
جهة أخرى ّ
احلجة ،وهذه
أن الدليل العقيل قد ُعن َي بإثبات كربى ّ

الكربى هي التي تستلزم وجود صغراها يف الزمن الالحق عىل وفاة اإلمام العسكري.

أ ّما الدليل النقيل ،فقد تك ّفل بإثبات ٍّ
احلجة .وهلذا ّ
فإن
احلجة وأيض ًا صغرى ّ
كل من كربى ّ
احلجة ،ويتكامل معه يف إثبات
الدليل النقيل يتقاطع مع الدليل العقيل يف إثبات كربى ّ

صغراها .ومن هناّ ،
املتضمن
فإن الدليلني العقيل والنقيل يتكاتفان إلثبات قضية الدليل
ّ

احلجة وصغراها ،وما يؤ ّدي إليه من إثبات والدة اإلمام املهدي.
لكربى ّ

حجة» أن متنحه مجيع
أن تتوفّر لدى
«احلجة» ،فعندها تستطيع قضية «إن األرض ال ختلو من ّ
ّ
مولود من أبيه اإلمام
احلجة بعد وفاة اإلمام العسكري ،وبالتايل أنّه
ٌ
مدلوالهتا ،لتثبت أنّه ّ
احلجة بعده.
العسكري ،ليكون ّ
ّ
ولعل هذا هو مقصودهم بكفاية الدليل العقيل ،أي إنّه إذا أثبت دليل اللطف رضورة وجود
احلجة تلك املواصفات ،التي يقتضيها
حجة بعد اإلمام العسكري ،بحيث يكون لتلك ّ
ّ
ٌ
مصداق تثبته األد ّلة لتلك
اللطف من العلم ،واهلداية ،والصفات املعنوية وغريها ..فال يوجد
احلجة ومواصفاهتا بعد اإلمام العسكري ،إلاّ اإلمام املهدي .وإن ك ّنا نعتقد ،أن حتديد
ّ
احلجة يف الزمن الالحق عىل وفاة اإلمام العسكري ال يستغني
مصداق
صات
مشخ
مجيع
ّ
ّ
يتضمنها.
عن الدليل النقيل ،والروايات التي
ّ
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بد من أن نعاود التأكيد عىل أن من يقول بالدليل العقيل يف هذا املورد ،فهو ينطلق من أن
((( – هنا ال ّ
بد له –حلكمته ،ورمحته،
عرف بالعقل ،ومن عرف اهلل تعاىل ومجلة صفاته ،عرف أنه ال ّ
اهلل تعاىل ُي َ
ٍ
احلق ،ويبينّ هلم الصحيح من الدين ،ويرفع
حجة عىل خلقه ،هيدهيم إىل ّ
ولطفه بخلقه– من ّ
نبي .وأنّه ال يمكن
نبي ًا ،أو
َّ
عنهم االختالف يف تأويل الكتاب ...سوا ًء كان هذا ّ
احلجة ّ
ويص ٍّ
احلجة ،جلهة اللطف يف وجوده .ومن هنا ُس ِّم ّي هذا الدليل بالعقيل ،لغناه
أن خيلو زمان من هذا ّ
عن النقل .وقد رأى فيه املتك ّلمون دلي ً
احلجة يف
ال كافي ًا بنفسه لالستدالل عىل رضورة وجود ّ
ٍ
زمان ،وصو ً
ِّ
احلجة.
كل
ال إىل االستدالل عىل رضورة وجود اإلمام املهدي ،من جهة كونه ّ
أي إنّه إذا أثبتت األد ّلة أن شخص املهدي هو من تنطبق عليه تلك املواصفات ،التي جيب
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وال بدّ من اإللفات إىل ّ
أن عىل هذين الدليلني العمدة يف إثبات قضية والدة

اإلمام املهدي ووجوده بعد وفاة أبيه .وهذا يعني أن ُكلاّ ً من املنهجني النقيل والعقيل

له دوره األساس يف بحث هذه القضية ،والوصول هبا إىل غاياهتا العلمية ،يضاف إليهام
املنهج التارخيي ،والذي يرتكز عليه الدليل التارخيي الذي ذكر إلثبات حدث الوالدة.
وعليه ،ال بدّ من اخللوص إىل ما ييل:
ّ .1
إن جممل األد ّل��ة واملناهج املستخدمة يف جمال املعرفة اإلسالمية وطرق إثباهتا
موجود ٌة يف هذا البحث.

 .2حيتاج هذا البحث يف بعض مفاصله إىل ٍ
تطبيقي يف الروايات الواردة عن أئمة
عمل
ٍّ
أهل البيت ،لبحثها سند ًا وداللة ،وإن كانت قد ُبذلت جهو ٌد كبري ٌة يف هذا
َكمل.
املجال ،حتتاج إىل أن تُست َ

 .3ال بدّ من التأكيد عىل الثقل الذي يم ّثله الدليل النقيل ،واملنهج املستخدم لديه يف
هذا امليدان ،حيث إنّنا أمام آالف الروايات ،التي تتقاطع حول حدث والدة اإلمام
املهدي ووجوده ،واملالحظ يف تلك الروايات:

 .1أنهّ ا صدرت من جممل أئمة أهل البيت ،ويف جممل املراحل التارخيية
مروا هبا.
التي ّ

هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د

 .2أنهّ ا عملت عىل إثبات تلك النتيجة (والدة اإلمام املهدي ووجوده)
ٍ
ٍ
ٍ
منظومة من الروايات
خمتلفة ،حيث نجد أنّنا أمام
وطرق
من خالل عناوي َن
يدل عىل اهتام ٍم ٍ
الدينية ،التي توصل إىل النتيجة نفسها .وهذا ّ
كبري هبذا
املوضوع.

ّ .3
جزئي ،كموضوع
كبري جدّ ًا بلحاظ موضو ٍع
ٍّ
أن كم الروايات الدينية هو ٌ
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ربر لذلك هو ّ
أن املوضوع ذو
والدة اإلمام املهدي ووجوده ،وإن كان امل ّ
ٍ
اعتقادي ،حيتاج إىل التواتر ،الذي يفيد العلم بمضمونه.
مضمون
ٍّ

 .4من الواضح مدى العناية التي أوالها أهل البيت هبذا املوضوع ،ومن
ثم أصحاهبم ،وجممل املحدّ ثني ،والعلامء من بعدهم.
ّ

ّفات عديد ٌة يف والدة اإلمام املهدي ،بعد
 .5لقد ُد ّونت يف األزمنة املتأخرة مصن ٌ
أن كانت املصنّفات سابق ًا شامل ًة ملجمل ما يتّصل بالفكر املهدوي وقضاياه.

 .4لن يغيرّ يف تلك النتيجة أن يكون البحث التارخيي إشكال ّي ًا يف هذا املوضوع ،وهو
ٍ
وإن كان الدليل التارخيي حيتاج إىل ٍ
مستأنف يف موضوعه ،لكن يمكن القول
عمل
ّ
أن يف الدليلني العقيل والنقيل غنًى عن اخلوض يف هذا الدليل التارخيي ومنهجه،
وإن كان من املمكن أن يستفاد منه –باحلد األدنى– ّ ٍ
تم إثباته بالعقل
ُ
كمؤيد ملا ّ

والنقل.

احلجة أم
دور
أسايس يف هذا املوضوع .وعليه العمدة ،سوا ًء يف كربى ّ
 .5للدليل النقيل ٌ
ٌّ
يف صغراها .ولع ّله حيتاج إىل استكامل البحث فيه ،بنا ًء عىل املنهج احلضاري ،الذي
يعنى بوعي النص املهدوي من منظار الرؤية الكونية ،وحركة التاريخ وفلسفته،
وقيم الدين وأهدافه .وهو ما يسهم يف تعميق فهمنا لألطروحة املهدوية ،واإلجابة

عىل مجيع أسئلتها وإشكالياهتا.

الروائية قد بلغ اآلالف من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ،والتي تتقاطع

حول هذه القضية ،وهي رضورة والدة اإلم��ام املهدي من أبيه اإلم��ام احلسن
ٍ
قضية كقضية والدة اإلمام
كبري جدّ ًا ،بلحاظ
العسكري ،وهذا العدد هو عد ٌد ٌ
املهدي ،ومجلة ما يرتبط هبا.
وهذا يعني ما ييل:
ّ .1
أن من يريد البحث يف هذا املوضوع ،عليه أن يستقيص مجيع الروايات الواردة عن
أهل البيت وأئمتهم ،يف مجيع ما يتّصل بذاك املوضوع.
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دونه علامؤنا وحمدّ ثونا يف مصنّفاهتم
نعود للتأكيد عىل هذه الفكرة ،وهي أن ما ّ

119

ّ .2
أن الباحث يف قضية والدة اإلمام املهدي ،عليه أن يتقن – فض ً
ال عن املنهجني
العقيل والتارخيي– املنهج النقيل والعلوم املرتبطة به ،ورشوط إعامله ،وأدواته(((.
وهنا نالحظ ما ييل:
أوالًّ :
إن بعض الذين ذهبوا إىل نفي والدة اإلمام املهدي ،مل يستوعب بحثهم

الكثري من األد ّلة ،والقضايا ،أو املراجع ذات الصلة ببحثهم ،وإنّام أغفلوا –عمد ًا أو

ذات ٍ
قوي يف نتيجة بحثهم.
جهالً– الكثري من تلك القضايا والبحوث ،مع أهنا ُ
تأثري ٍّ

وهذا ما خيرج ذلك البحث عن علميته ،وحتى عن موضوعيته ،وكذلك النتائج التي

توصل إليها.
ّ

هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د
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((( – من الذين وقعوا يف ٍ
منهجي واضحٍ يف هذا املجال ،الكاتب وجيه قانصو يف كتابه «الشيعة
خلل
ٍّ
اإلمامية بني النص والتاريخ»( ،دار الفارايب ،بريوت 2016 ،م ،ط  ،1صص ،)462-401
إذ تراه ُيصدر أحكامه جزاف ًا عىل الرتاث الروائي الوارد عن أئمة أهل البيت ،من دون أن
جيهد نفسه إلثبات تلك األحكام ،يف ٍ
فعل هو أقرب ما يكون إىل ممارسة اإلسقاط األيديولوجي
ٍ
ٍ
روائي بأكمله يف جمال ما ،من دون
عىل قراءته لذلك الرتاث ومضامينه ،إ ْذ ال يمكن إلغاء تراث
ٍّ
املقدمات
إعامل املنهج النقيل ،واالستفادة من جممل العلوم ذات الصلة –هذا لو جتاوزنا جممل ّ
الكالمية التي يرتكز عليها الرتاث النقيل ،-وهذا ما جعله يركن إىل خمياله (العلمي) يف إطالق
ٍ
مجلة من االتهّ امات ،التي تفتقر إىل صفة العلمية واملوضوعية ،وهذا ما حدا به إىل أن يقع يف
الكثري من األخطاء الفادحة ،التي حتتاج للر ّد عليها إىل أضعاف ما جاء يف كتابه.
فمث ً
ال بعد أن يرسد مجلة من إسقاطاته تلك ،يصل إىل هذه النتيجة فيقول« :هذا يؤكّ د أن الرواية
كانت صناع ًة شعبي ًة( »..ص  ،)453ثم ليكمل يف إفراغ نقمته عىل هذه الرواية ،التي تقمع
العقل ،وينعدم فيها الفاصل بني الواقع واخليال ،بحسب وصفه .لك ّنه هو نفسه عندما جيد رواية
ٍ
ٍ
إعامل
بحثي ،أو
جهد
يتمسك هبا ،ويستند عليها ،دون أي
تناسب خلفيته األيديولوجية تراه ّ
ٍّ
حتقيقي ،كام حصل –مث ً
نقدي ،أو ٍ
ال– معه يف رواية «تأبري النخل» (ص ،)83
عمل
ألي منهج
ٍّ
ٍّ
رغم أنهّ ا تعارض ما جاء يف صفة النبي  يف كتاب اهلل تعاىل ،وحتمل يف نفسها التهافت،
وكانت عرض ًة ألكثر من ٍ
ٍ
ونقاش علميني ،لكنه عندما وجد فيها ضا ّلته ،ورأى أنهّ ا تساعده
نقد
عىل إسقاط خلفيته األيديولوجية عىل النبوة والنبي ؛ فإنّه غادر مجيع مقوالته التي حفل هبا
كتابه ،ومارس ازدواجي ًة فاضح ًة يف هذا املقام ،ومل تعد الرواية هنا صناع ًة شعبي ًة تقمع العقل،
فمع هذه الرواية التي عثر عليها ،أصبح من اجلائز قمع العقل ،وتعطيل النقد.

إن بعض أولئك مل يو ّظف املنهج النقيل ،بل ّ
ثاني ًاّ :
إن منهم من ال يتقن توظيفه.

ومع ذلك وصل إىل نتائج يف موضوع والدة اإلمام املهدي ،متجاوز ًا هذا املنهج

وأد ّلته ،مع أنّه قطب الرحى –مع مادته– يف قضية االستدالل عىل والدة اإلمام
املهدي ومجيع قضاياها ،بل مجيع ما يرتبط بالفكر املهدوي ،ومسائله ،وإشكالياته.

ٍ
ٍ
–بذرائع ِ
غري
علمية– جممل تلك
موضوعي أن يتجاوز
لباحث
ثالث ًا :كيف يمكن
َ
ٍّ

دونت تراث أهل البيت ورواياهتم ،والتي تتّصل بموضوع بحثه ،مع
املصادر التي ّ

جمرد
أنه ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار ،حتى لو كان البحث بحث ًا تارخي ّي ًا ،ألنهّ ا مل َ
تبق ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حتولت يف العديد من معانيها إىل
تراث ،أو روايات مستودعة يف بطون الكتب ،وإنّام ّ
تارخيية ،بل هي حتكي عن ٍ
ٍ
مجلة من قضايا التاريخ وأحداثه .ومن هنا فهي –من
وقائع
َ
ٍ
خالل أكثر من
حلاظ– إحدى أهم العنارص الدخيلة يف فهم التاريخ والكشف عنه.
فحاهلا يكون حال من يستفيد من النص القرآين لفهم بعض القضايا التارخيية ،التي
حكى عنها القرآن الكريم ،أو ساهم يف حدوثها.

ٍ
وعليهّ ،
إطار
إن ما فعله البعض يف القفز فوق ذلك الرتاث ،كان هروب ًا من
ٍ
أيديولوجي
إسقاط
معريف يف مصادره ونصوصه ،ليسهل عليه بالتايل ممارسة أكثر من
ٍّ
ٍّ
رابع ًاّ :
إن اخلطأ املنهجي الفادح الذي يقع فيه البعض ،هو أنّه يريد أن ينطلق

ٍ
انتقائي
وبشكل
من بعض القضايا والنصوص التارخيية –حمل النقاش– ليبني عليها
ٍّ
الكثري من املواقف واآلراء ذات املضمون األيديولوجي .فعىل سبيل املثال ،لو قلنا أنّه

قد حصلت تلك «احلرية» التي ألمّت باالجتامع الشيعي بعد غيبة اإلمام املهدي،
وحصل عىل إثرها ذلك النقاش يف موضوع والدته ،فهل النتيجة املنطقية لذلك إثبات
أن اإلمام مل يولد ،وانقطاع اإلمامة ،وغريها من النتائج ذات الصلة(((؟

((( – قانصو وجيه ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م س.419-401 ،
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ليصوره كام يشتهيه ،ال ليقرأه كام حصل يف الواقع.
عىل التاريخ،
ّ
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ال ّ
ولو قلنا مث ً
بأن أخ اإلمام العسكري جعفر ،قد اقتسم مرياثه مع أ ّمه ،فهل

هذا ٌ
حاسم عىل عدم وجود اإلمام املهدي آنذاك يف وعي مجيع أتباع اإلمام
دليل
ٌ
ٍ
العسكري(((؟ ّ
باختصار يف النقطة الالحقة.
إن هذا ما سوف نعمل عىل مناقشته
هبدف القول أن االفتقار إىل الوعي املنهجي الكايف يف موضوع البحث ،سوف يؤ ّدي إىل
ٍ
ميول من كونه
أقرب إىل التعبري عن
افتقاد البحث ونتائجه لصفة العلمية ،بحيث يغدو
َ

بحث ًا علم ّي ًا يعتمد منطق االستدالل العلمي الرصني ،ويستويف مجيع عنارص بحثه.

خامس ًا :حتى لو بقينا نحن والبحث التارخيي كام يفهمه البعض ،واستبعدنا مجيع

املصادر والروايات الواردة عن أهل البيت ،والتي ترتبط بتلك القضايا التارخيية
حمل البحث ،مع ذلك نالحظ أن هناك من يامرس إسقاط ًا واضح ًا عىل التاريخ ،وال

ٍ
علمي ،أي إنّه ال يبحث يف املعطى التارخيي املاثل بني يديه ،ليستنتج
بشكل
يبحث فيه
ٍّ
ٍ
اإلجابات التارخيية ذات الصلة ،وإنّام يبدو واضح ًا ّ
بشكل مس ّب ٍق ،وأنّه
أن لديه موقف ًا
ٍ
بطريقة تتناسب مع موقفه املس ّبق ذاك .فمث ً
ال يف موضوع
يريد أن يبني املعطى التارخيي

ظاهرة «احلرية»ٌ ،
فرق بني أن تكون تلك «احلرية» قد نالت عوام الناس ،دون األصحاب
اخل ّلص لإلمام العسكري ،املستأمنون عىل ولده حممد ،وبني أن تكون تلك

«احلرية» قد شملت هؤالء أيض ًا.
هنملاو ةّلدألا قش دمحم .د
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والذي تذكره العديد من تلك املصادر ذات الصلة((( هو أن أكثر أصحاب اإلمام
احلسن العسكري كانوا يعتقدون بوجود ٍ
ولد له ،هو حممد بن احلسن ،لكنّهم

كانوا يسرتون ذلك ،وخيفونه عن عا ّمة الناس لشدّ ة طلب السلطان له.

ٍ
حرية من أمر اخلَ َلف،
وعليه ،مل يكن مجهور أصحاب اإلمام العسكري يف

وإنّام كانت هذه احلرية لدى عوام الناس ،ولدى من مل يكن مستأمن ًا عىل اخللف بعد
((( – م ن ،ص .358
((( – راجع السيد سامي البدري ،حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي املنتظر ،م س،
صص .408-394

ربراهتا التارخيية ،بل ربام يمكن القول أنهّ ا كانت نتيج ًة
اخللف ...وقد كان هلذه احلرية م ّ
طبيعي ًة حلدث الغيبة يف السياق التارخيي آنذاك ،وقد ساعدت عىل إخفاء أمر اخللف عن
أعني السلطة ،ورصف اهتاممها عن طلبه.

وبالتايل هل من الصحيح يف املنطق التارخيي تغييب هذه الفرضية عن مائدة
ٍ
ٍ
واحد،
تارخيي
مصدر
البحث ،وجتاهل املصادر التي تتحدّ ث فيها ،واالعتامد عىل
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
علمي،
بشكل
واحدة من بني تلك الفرضيات التارخيية ،دون مناقشتها
فرضية
وانتقاء
ٍّ
ومقارنتها مع بقية الفرضيات ،واستخالص ما يصمد منها أمام النقد والتحليل
ٍ
ٍ
ٍ
انتقائية
ممارسات
أيديولوجية بنا ًء عىل
مواقف
التارخيي ،ثم لتكون النتيجة اخللوص إىل
َ
ٍ
إسقاطية ،تتسترّ بالتاريخ ،ومنهجه ،وأدواته.
أ ّما يف املوضوع اآلخر الذي يرتبط باقتسام مرياث اإلمام العسكري من

يتطرق إليها البعض ،وهي أن جعفر ًا أخا اإلمام
قبل أخيه جعفر وأ ّمه ،فهناك فرضي ٌة مل ّ
العسكري ،حاول أن يستفيد من تلك الظروف الشديدة ،التي اقتضت إخفاء أمر
اإلمام ووالدته ،من أجل أن يضع يده عىل إرث اإلمام العسكري ،طمع ًا فيه ويف

مقام اإلمامة من بعده ،فكان تقسيم املرياث بمعونة السلطان وبالطه.

روايات أهل البيت قبل حصوهلا بحوايل  150سنة(((؟ وهل من الصحيح جتاهل

العديد من املصادر التارخيية وغري التارخيية التي حتدّ ثت يف هذا املوضوع؟ وهل من
ٍ
معريف ،حتت ستار
إسقاط
الصحيح ممارسة هذه االنتقائية يف البحث العلمي ،وأكثر من
ٍّ
ٍ
ٍ
حمسومة سلف ًا،
ألفكار وآراء
التاريخ والبحث التارخيي والعلمي ،وذلك هبدف الرتويج

ٍ
علمي ،وليس معلوم ًا أكثر من هدف يف الرتويج هلا ،والدعوة إليها.
بشكل
مل تُب َن
ٍّ

((( – لطف اهلل الصايف الكلبايكاين ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش ،م س ،ص .217
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وهنا هل من الصحيح علم ّي ًا إغفال هذه الفرضية ،التي حتدّ ثت فيها بعض
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ُ
الغ ُل ُّو في م�صطلح الرجال

¿¿حممد باقر ملكيان
ملخ�ص املقال
ال ُغ ُل ُّو من املباحث اهلامة يف البحوث الرجالية ،وذلک باعتبار قبول رواية الغايل

واملتّهم بالغلو وعدمه .فوقع البحث يف املراد من الغلو وأنّه هل الغلو يوجب عدم

اعتبار الرواي أم ال؟

الغلوّ يف م�صطلح الرجال
ٍ
ّ
صفات وذات ًا وإن نجده يف كالم وعقائد أهل السنّة ورواياهتم ـكام
الغلو
إن
ّ

ال خيفی علی من سرب كتبهم(((ـ ولكنه خفي عند علامء الرجال وامللل والنحل .وإن
ٍ
بالغلو يف كتب رجال
مبحوث عنه يف علم الرجال ،فمن ُرمي
غري
ّ
شئت الت ُّّنزل فهو ٌ
أمر ُ
إمامي.
الشيعة فهو
ٌّ

(((  .وللتفصيل الحظ الغدير48/8 :ـ83؛ 76/11ـ.195
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األلفاظ :ال ُغ ُل ُّو ،الرواية ،حال االستقامة.
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ٍ
كل فرقة من الغالة منسوب ٌة إلی الشيعة وهذا وإن كان ّ
بعبارة أخری ّ
حمل تأ ّم ٍل
ٍ
ٍ
أن ّ
إال أنّه يكشف ّ
برهة
واحد ُرمي بالغلو حقيق ًة أو اتهّ ام ًا فهو من الشيعة ولو يف
كل
من الزمان.
ويشهد له ما قال الشيخ األنصاري يف كتاب الطهارة فإنّه بعد نقل رواية قال:

وليس يف سند الرواية إال أمحد بن هالل املرمي بالغلو تار ًة وبالنصب أخری ،و ُبعد ما

مذهب رأس ًا(((.
بني املذهبني لع ّله يشهد بأنّه مل يكن له
ٌ

وال يرد علی ما قلنا قول الشيخ الصدوق يف كامل الدين :وليس بني الغلو

واإلمامية نسبة((( ،فافهم.

هذا ولكن املراجع إلی املوسوعات الرجالية جيد رجاالً ينتسبون إلی الغلو

ولكن حينام يرجع إلی كتبهم أو رواياهتم ال جيد رواي ًة منهم ّ
تدل علی هذا.
فالظاهر من كلامت القدماء أنهّ م مل يتّفقوا يف معنی الغلو.

ٍ
درجة يف الغلو
رسمها أنّه قالّ :أول
فحكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد قدّ س ّ

النبي واإلمام(((.
نفي السهو عن ّ
اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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صحت هذه احلكاية عنه فهو مقصرِّ ٌ ،
ولكن قال الشيخ املفيد بعد نقل هذا ـ :فإن ّ
مع أنّه من علامء القميني ومشيختهم ،وقد وجدنا مجاع ًة وردت إلينا من قم يقصرّ ون

تقصري ًا ظاهر ًا يف الدين ،ينزلون األئمة عن مراتبهم ،ويزعمون أنهّ م كانوا ال يعرفون
كثري ًا من األحكام الدينية ،حتّی ينكت يف قلوهبم ،ورأينا من يقول أنهّ م كانوا يلجأون

يف حكم الرشيعة إلی الرأي والظنون ويدّ عون مع ذلك أنهّ م من العلامء(((.

وقال العالمة املجليس يف معنی الغلو االصطالحي :اعلم ّ
النبي
أن الغلو يف
ّ

(((  .كتاب الطهارة.354/1 :
(((  .كامل الدين.101 :
(((  .من ال حيرضه الفقيه.360/1 :
(((  .تصحيح اعتقادات اإلمامية.135 :

واألئمة إنّام يكون بالقول بألوهيتهم أو بكوهنم رشكاء هلل تعالی يف املعبودية أو يف اخللق
أن اهلل تعالی ّ
والرزق أو ّ
حل فيهم أو اتحّ د هبم ،أو أنهّ م يعلمون الغيب بغري ٍ
وحي أو إهلا ٍم

من اهلل تعالی أو بالقول يف األئمة أنهّ م كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلی

بعض ،أو القول ّ
بأن معرفتهم تغني عن مجيع الطاعات وال تكليف معها برتك املعايص.
والقول ٍّ
وخروج عن الدين كام د ّلت عليه األد ّلة العقلية واآليات
وكفر
بكل منها إحلا ٌد
ٌ
ٌ

واألخبار السالفة وغريها ،وقد عرفت ّ
أن األئمة تربأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا
ٍ
مأول ٌة أو هي
بقتلهم ،وإن قرع سمعك يش ٌء من األخبار املومهة ليشء من ذلك فهي إ ّما ّ
من مفرتيات الغالة.
الغلو لقصورهم عن معرفة األئمة
ولكن أفرط بعض املتك ّلمني واملحدّ ثني يف
ّ
وعجزهم عن إدراك غرائب أحواهلم وعجائب شؤوهنم فقدحوا يف ٍ
كثري من الرواة

الثقات لنقلهم بعض غرائب املعجزات حتّی قال بعضهم :من الغلو نفي السهو عنهم
ٍ
ٍ
كثرية« :ال
أخبار
أو القول بأنهّ م يعلمون ما كان وما يكون وغري ذلك ،مع أنّه قد ورد يف
تقولوا فينا ر ّب ًا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا»((( ،ووردّ :
ب ال
«إن أمرنا
صعب مستص َع ٌ
ٌ
حيتمله إال ٌ
مرس ٌل أو عبدٌ مؤم ٌن امتحن اهلل قل َبه لإليامن»((( ،وورد:
نبي َ
مقر ٌب أو ٌّ
ملك َّ

«لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن لقتله»((( وغري ذلك.

ومعايل أمورهم إال إذا ثبت خالفه برضورة الدين أو بقواطع الرباهني أو باآليات

املحكمة أو باألخبار املتواترة(((.

ولكن أورد عليه املح ّقق التسرتي وقال :كثري ًا ما يرد ّ
املتأخرون طعن القدماء يف
ٍ
ٍ
صحيحّ ،
ٍ
معجزات
فإن كوهنم ذوي
رجل بالغلو بأنهّ م رموه به لنقله معجزاهتم وهو غري
(((  .الحظ تفسري اإلمام العسكري50 :u؛ االحتجاج.438/2 :
(((  .الحظ بصائر الدرجات.20/1 :
(((  .بصائر الدرجات ،25/1 :ح.21
(((  .بحار األنوار346/25 :ـ.347
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من رضوريات مذهب اإلمامية ،وهل معجزاهتم وصلت إلينا إال بنقلهم؟ وإنّام مرادهم
بالغلو ترك العبادة اعتامد ًا علی واليتهم .

حممد بن بندار القمي قال:
فروی أمحد بن احلسني الغضائري عن احلسن بن ّ

سمعت مشاخيي يقولونّ :
حممد بن أورمة ملا طعن عليه بالغلو بعث إليه األشاعرة
إن ّ

ليقتلوه ،فوجدوه يصليّ الليل من ّأوله إلی آخره ليايل عدّ ة فتو ّقفوا عن اعتقادهم(((.

لعيل بن طاووس عن احلسني بن أمحد املالكي قال :قلت
وعن فالح السائل ّ

حممد بن سنان من أمر الغلو ،فقال :معاذ اهلل ،وهو
ألمحد بن مليك الكرخي عماّ يقال يف ّ
واهلل ع ّلمني الطهور(((.
عيل بن عبد اهلل بن مروان وقال أنّه سأل العيايش عنهم
وعنون الكيش مجع ًا منهم ّ

عيل بن عبد اهلل بن مروان ّ
فإن القوم يعني الغالة متتحن يف أوقات الصلوات
فقال :وأ ّما ّ
ٍ
ومل أحرضه وقت
صالة(((.
حممد بن
وعنون الكيش أيض ًا الغالة يف وقت اإلمام اهلادي uوروی عن أمحد بن ّ

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم

128

عيسی أنّه كتب إليه uيف قوم يتك ّلمون ويقرأون أحاديث ينسبوهنا إليك وإلی آبائك،
{إن الصال َة َتنْهی عن ا ْل َفح ِ
إلی أن قال :ومن أقاويلهم أنهّ م يقولونّ :
شاء
َ َ
ْ
إن قوله تعالی َّ َّ
والمُْنْكَر}((( معناها رجل ال سجود وال ركوع ،وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ال
تأولوها وصيرّ وها
عدد دراهم وال إخراج مال ،وأشياء من الفرائض والسنن واملعايص ّ
علی هذا احلدّ الذي ذكرت(((و(((.
وقال بعض املعارصين  :والغلو يطلق علی معنيني:
(((  .جممع الرجال.160/5 :
(((  .فالح السائل.13 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1014 :
(((  .العنكبوت.45 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.994 :
(((  .قاموس الرجال66/1 :ـ.68

األول الغلو يف أئمة أهل البيت فالغايل هو الذي يقول فيهم ما ليس هلم كتفويض
ّ

أمر الكائنات إليهم مثالً.

والثاين االعتقاد ّ
بأن معرفة اإلمام وواليته يكفي عن الفرائض فيرتكون الصالة

والزكاة ومجيع العبادات اعتامد ًا علی واليتهمّ .
وجل ما ورد يف كتب الرجال ّ
بأن فالن ًا
ٍ
غال هبذا املعنی.
والدليل علی ذلك ما رواه أمحد بن احلسني الغضائري((( إلی غري ذلك من

األخبار ّ
تدل علی ّ
أن املراد بالغلو والغايل يف كتب الرجاليني من القدماء هذا املعنی ال

األول.
ّ

املتأخرين وزعم ّ
األول ،فلذا
واشتبه األمر علی بعض
أن املراد بالغايل املعنی ّ
ّ

طعن علی القدماء وقال :رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض املعجزات عنهم أو
زعم ٌ
باطل وسو ُء ظ ٍّن بمشايخ
اعتقادهم يف اإلمام أنّه يعلم الغيب أو نظري ذلك .وهذا ٌ

احلديث واألجالء عصمنا اهلل منه ـ(((.

وقال أيض ًا :الغايل عند القدماء من يكون علی اعتقاد الباطنية أو الذي يميل إلی

الوحيد رصف الوهم وعدم فهم املراد من الغلو والغايل يف اصطالحهم(((.

ولكن يرد علی ذلك:
ٍ
خاص ٍة منهمّ ،
ّأوالً ّ
ويدل عليه:
أن امتحاهنم يف أوقات الصالة راجع إلی مجاعة ّ
 .1ما رواه الكيش من ّ
أن فارس بن حاتم القزويني قتل حني أراد اخلروج من
(((  .قد تقدم يف كالم املحقّق التسرتي .
(((  .اخلصال ،154 :اهلامش.
(((  .دراسات يف علم الدراية ،153 :اهلامش.
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املسجد بني صاليت املغرب والعشاء(((.
حممد
 .2وكذا ما روي يف رجال الكيش  :عن عثامن بن عييس الكاليب أنّه سمع ّ
بن ٍ
بشري يقول :ال ّظاهر من اإلنسان آدم والباطن أز ٌّيل ،وقال :إنّه كان يقول باالثنني،
حممد بن ٍ
فأقر به ومل ينكرهّ ،
ّ
بشري ّملا مات أوىص إىل
وإن ّ
وإن هشام بن سامل ناظره عليه ّ

حممد فهو اإلمام ،ومن أوىص إليه سميع فهو إما ٌم مفرتض ال ّطاعة عىل
ابنه سميع بن ّ
األ ّمة إىل وقت خروج موسى بن جعفر uوظهوره ،فام يلزم النّاس من حقوق يف أمواهلم
حممد بن بشري
يتقربون به إىل اهلل تعاىل ،فالفرض عليه أداؤه إىل أوصياء ّ
وغري ذلك ممّا ّ

إىل قيام القائم.

عيل بن موسىّ u
وزعموا ّ
وكل من ا ّدعى اإلمامة من ولده وولد موسىu
أن ّ

فمبطلو ن كاذبون غري ط ّيبي الوالدة ،فنفوهم عن أنساهبم وك ّفروهم لدعواهم اإلمامة،

وك ّفروا القائلني بإمامتهم واستح ّلوا دماءهم وأمواهلم.

وزعموا ّ
الصلوات اخلمس وصوم شهر
أن الفرض عليهم من اهلل تعاىل إقامة ّ

واحلج وسائر الفرائض(((.
الزكاة
رمضان ،وأنكروا ّ
ّ

واملفوضة لعنهم اهلل قد وضعوا أخبار ًا وزادوا يف األذان
 .3قال الصدوق :
ّ

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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مرتني ،ويف بعض رواياهتم بعد أشهد ّ
حممد ًا رسول
أن ّ
حممد خري الربية» ّ
«حممد وآل ّ
ّ
مرتني ،ومنهم من روی بدل ذلك« :أشهد ّ
أن عل ّي ًا أمري
اهلل« :أشهد أن عل ّي ًا ويل اهلل» ّ
أن عل ّي ًا ويل اهلل وأنّه أمري املؤمنني ح ّق ًا ّ
شك يف ّ
مرتني وال ّ
حممد ًا وآله
وأن ّ
املؤمنني ح ّق ًا» ّ
ـصلوات اهلل عليهم خري الربية ،ولكن ليس ذلك يف أصل األذان ،وإنّام ذكرت ذلك

ليعرف هبذه الزيادة املتّهمون بالتفويض ،املد ّلسون أنفسهم يف مجلتنا(((.
وكيف يعقل األذان من الغالة وأصحاب اإلباحات؟ فتأ ّمل.
(((  .اختيار الرجال ،الرقم1006 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.907 :
(((  .من ال حيرضه الفقيه290/1 :ـ.291

 .4هذا سهل بن زياد اآلدمي وكان أمحد بن حممد بن عيسی يشهد عليه بالغلو

(((

ٍ
لسهل من ّأول كتاب الطهارة إلی كتاب آخر
راجعت الكايف والتهذيب جتد
ومع هذا إذا
َ

الديات يف أكثر األبواب خرب ًا أو أزيد يف ما يتع ّلق بأحكام الدين أكثرها سديد ٌة مقبول ٌة،
وأخذها املشايخ عنه وضبطوها يف اجلوامع مثل الكايف ومع ذلك ك ّله كيف جيوز نسبة

الغلو إليه هبذا املعنی.

وثاني ًا ما عرفت من الشيخ املفيد وإنكاره علی القميني وابن الوليد.
وثالث ًا ّ
ّفات يف الر ّد علی الغالة أو
أن بعض الذين اتهُّ موا بالغلو كان هلم مصن ٌ

أنفسهم مجاع ًة أخری بالغلو ،مع أنّه ال ُيعقل ذلك إذا كان األمر علی ما ذكره
رموا هم ُ

املح ّقق التسرتي .

وكيف كان فألجل فقدان الضابطة الواحدة يف الغلو كثري ًا ما مل تكن نسبة الغلو

خصوص ًا من ابن الغضائري والقميني موجب ًة لضعف الراوي عندنا وإن كانت موجب ًة

للضعف عند الناقل.

أن الظاهر ّ
قال الوحيد البهبهاين  :اعلم ّ
أن كثري ًا من القدماء س ّيام القيمني منهم

خاص ًة من الرفعة واجلاللة ومرتب ًة معين ًة من
والغضائري كانوا يعتقدون لألئمة منزل ًة ّ
وغلو ًا حسب معتقدهم حتّی أنهّ م جعلوا مثل نفي السهو عنهم
يعدون التعدّ ي ارتفاع ًا
ّ

غلو ًا بل ربام جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه أو املبالغة يف
ّ
معجزاهتم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو اإلغراق يف شأهنم وإجالهلم
ٍ
قدرة هلم وذكر علمهم بمكنونات السامء
وتنزهيهم عن كثري من النقائص وإظهار كثري
واألرض ارتفاع ًا أو مورث ًا للتهمة به س ّيام بجهة ّ
أن الغالة كانوا خمتفني يف الشيعة

خملوطني هبم مد ّلسني.

(((  .رجال النجايش ،الرقم.490 :
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وباجلملة الظاهر ّ
أن القدماء كانوا خمتلفني يف املسائل األصولية أيض ًا فربام كان

غلو ًا أو تفويض ًا أو جرب ًا أو تشبيه ًا أو غري ذلك
يش ٌء عند بعضهم فاسد ًا أو كفر ًا أو ّ
وكان عند آخر ممّا جيب اعتقاده ،أو ال هذا وال ذاك ،وربام كان منشأ جرحهم باألمور

املذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم وا ّدع��اه أرباب املذاهب كونه منهم أو

روايتهم عنه ،وربام كان املنشأ روايتهم املناكري عنه إلی غري ذلك فعلی هذا ربام حيصل

التأ ّمل يف جرحهم بأمثال األمور املذكورة وممّا ينبه علی ما ذكرنا مالحظة ما سيذكر يف
ٍ
حممد بن
حممد بن نوح وأمحد بن ّ
تراجم كثرية ،مثل :ترمجة إبراهيم بن هاشم وأمحد بن ّ
َ
وحممد بن جعفر بن عوف وهشام بن احلكم واحلسني بن شاذويه واحلسني
أيب نرص
ّ
وحممد بن أورمة ونرص بن الصباح وإبراهيم
بن يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثري
ّ

عيل
وحممد بن سنان
وحممد بن عيسی بن عبيد
بن عمر وداود بن القاسم
ّ
ّ
ّ
وحممد بن ّ
حممد بن مالك
الصرييف
ّ
ومفضل بن عمر وصالح بن عقبة ومع ّلی بن خنيس وجعفر بن ّ

حممد البرصي وإسحاق بن احلسن وجعفر بن عييس ويونس بن عبد
وإسحاق بن ّ
الرمحن وعبد الكريم بن عمرو وغري ذلك ،وسيجيء يف إبراهيم بن عمر وغريه ضعف
تضعيفات الغضائري فالحظ ،ويف إبراهيم ابن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف

حممد بن عيسی مضاف ًا إلی غريمها من الرتاجم؛ فتأ ّمل.
أمحد بن ّ
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حممد بن عيسی} والغضائري ربام ينسبان الراوي إلی
ثم اعلم أنّه {أي أمحد بن ّ
ّ

الكذب ووضع احلديث أيض ًا بعدما نسباه إلی الغلو وكأنّه لروايته ما ّ
يدل عليه وال

خيفی ما فيه ،وربام كان غريمها أيض ًا كذلك؛ فتأ ّمل(((.

وقال الكربايس  :القميون مل يتّضح عندهم معنی الغلو ،ومنهم من يقولّ :
إن من
يقول بعدم جواز السهو علی النبي فهو ٍ
غال ،وألمثال ذلك أسندوا الغلو إلی ٍ
كثري من
ّ

صحة عقيدهتم واستقامة رأهيم(((.
أصحابنا مع ّ
(((  .الفوائد الرجالية38 :ـ.39
(((  .إكليل املنهج.221 :

آخر :اعلم ّ
أن روايات أصحابنا إن کانت موافق ًة لعقائدهم
وقال يف موض ٍع َ

خالي ًة عماّ يوجب الغمز بزعمهم ،يوصفون بأنّه صحيح الرواية كام يف أمحد بن إدريس،
وصحيح احلديث سليم ونحوه ،كام يف أمحد بن احلسني بن إسامعيل.

وإن كان يف رواياته ما يوجب غمز ًا عىل زعم الباحث ،كأحاديث باب يف شأن
[إِنّا َأ ْن َز ْلنا ُه فيِ َل ْي َل ِة ال َقدْ ر] وتفسريها من الكايف ،فيقولون ما قالوا يف احلسن بن ع ّباس

ونتف من التنزيل يف الوالية» من الكايف ،يقولون
نكت
ٌ
«باب فيه ٌ
احلريش ،وكأحاديث ٌ

حسان ،وكأحاديث ّ
تدل عىل املعجزات والكرامات واألعاجيب
ما قالوا يف عيل بن ّ

ّ
احلجة من الكايف ،فيقولون ما قالوا فيهم من أنّه
كجل األحاديث املذكورة يف كتاب
ّ
ٍ
غال ،وأنّه مرتفع القول ،وأنّه منفر ٌد بالغرائب ،وأنّه يقول بالتفويض ،وأكثر أحاديث
حممد بن مالك أيض ًا من هذا الباب.
أصول الكايف من هذا الباب ،وتضعيف جعفر بن ّ
وكأحاديث سليم بن قيس املنترشة يف الكايف ،و ّملا انفرد برواياته أبان يقولون بوضع

الكتاب ّ
وأن يف أحاديثه عالمات الوضع.

وهذا ك ّله يوجب الوهن ممّا ذكروه وعدم االعتامد بام قالوه(((.
بمجرد
يترسع
ّ
وقال اخلاقاين  :اعلم أنّه ربام رمي بعضهم بالتفويض ،فال ينبغي أن ّ

كالمه إن كان ،إذ ليس النقل كالعيان.

ال ّلهم إال أن يدّ عى اشتهار التفويض يف املعاين املنكرة فينزل عليه عند اإلطالق،

الرتوي س ّيام يف مثل هذا الرمي املوجب
لكنّه مع ذلك ال يرفع االحتامل وال يمنع من ّ
لفساد العقيدة واالنحراف يف الدين.

ومثله الرمي بالغلو ،فرتاهم يقولون :كان من الطيارة أو من أهل االرتفاع

الترسع يف
وأمثاهلام ،واملراد أنّه كان غالي ًا فال بدّ من التأ ّمل والتث ّبت يف ذلك ،فال جيوز
ّ
(((  .إكليل املنهج.109 :
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ذلك إىل القدح ،إذ لع ّله ٌ
الرتوي والتأ ّمل والرجوع إىل
قائل بالوجه الصحيح ،فال بدّ من ّ
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فإن الظاهر ّ
الرمي بذلك تقليد ًا ملن رمى س ّي ًام لو كان القدح من القدماءّ ،
أن كثري ًا من

خاص ًة من
املتقدّ مني س ّيام القميني منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون لألئمة منزل ًة ّ
الرفعة واجلالل ومرتب ًة مع ّين ًة من العصمة والكامل بحسب اجتهادهم ورأهيم وما كانوا

وغلو ًا عىل حسب معتقدهم حتّى
جييزون التعدّ ي عنها وكانوا يعدّ ون التعدّ ي ارتفاع ًا
ّ

غلو ًا حتّى ّ
أن الصدوق قال :سأكتب رسالة يف الر ّد
أنهّ م جعلوا مثل نفي السهو عنهم ّ

النبي واألئمة  .ولكن له احلمد حيث مل يوفقه لكتابة
عىل الغالة الذين ينفون السهو عن ّ

تلك الرسالة كام قال الشيخ البهائي .

هذا وهو رئيس املحدّ ثني ،لكن لقصوره رأى ذلك ،بل ربام جعلوا مطلق
التفويض أو اإلغراق يف شأهنم واجالهلم واملبالغة يف تنزهيهم عن ٍ
كثري من النقائض
ٍ
وإظهار ِ
قدرة هلم وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب يف السامء وذكر علمهم
كثري

مورث ًا للتهمة به ،س ّيام والغالة كانوا خمتفني
بمكنونات السامء واألرض ارتفاع ًا
ّ
وغلو ًا أو ِّ
يف الشيعة خملوطني هبم يتد ّلسون فيهم.

وباجلملة فالظاهر ّ
أن القدماء كانوا خمتلفني يف املسائل األصولية أيض ًا كالفرعية،

غلو ًا أو تفويض ًا أو جرب ًا أو تشبيه ًا أو غري
فربام كان يش ٌء عند بعضهم فاسد ًا أو كفر ًا أو ّ

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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ذلك وكان عند آخر ممّا جيب اعتقاده أو ال هذا وال ذاك ،وربام كان منشأ جرحهم للرجل

املتضمنة لذلك أو
يتضمن ذلك ،أو نقل الرواية
ورميهم إ ّياه باألمور املذكورة روايته ملا
ّ
ّ
ٍ
ليشء من املناكري عنه أو دعوى بعض املنحرفني أنّه منهم ،فال بدّ من التأ ّمل يف جرحهم
بأمثال هذه األمور.
وحممد بن
ومن حلظ مواضع قدحهم يف كثري من املشاهري كيونس بن عبد الرمحن ّ

حممد
سنان
ّ
واملفضل بن عمر وأمثاهلم عرف الوجه يف ذلك .وكفاك شاهد ًا إخراج أمحد بن ّ

حممد بن خالد الربقي من قم ،بل غري الربقي ،كام عن التقي املجليس
بن عيسى ألمحد بن ّ
من ّ
أن ابن عيسى أخرج مجاع ًة من قم بل وغري ابن عيسى من أهل قم ،كام عن املحقق
الشيخ حممد بن احلسن من ّ
توهم الريب فيه.
أن أهل قم كانوا خيرجون الراوي
بمجرد ّ
ّ

بمجرده؟
يعول عىل جرحهم وقدحهم
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدهنم فكيف ّ
ّ

الرتوي والتأ ّمل والبحث عن سببه وهكذا التصحيح للراوي وتوثيقه ،فإنّه
بل ال بدّ من ّ
بمجرده ،بل ال بدّ من االجتهاد فيه والوقوف عىل
ال جيوز األخذ به والتعويل عليه
ّ
حق ّيته أو بطالنه ،ألصالة حرمة العمل بالظ ّن إال ما خرج بالدليل.

بالترسع يف املدح والقدح كابن الغضائري ،وإال فأوىل باملنع كام
هذا لو مل يعرف
ّ

واضح.
هو
ٌ

واحلاصل فالتعويل عىل الغري واالعتامد عليه غري ٍ
جائز تصحيح ًا كان أو قدح ًا

الغلو،
س ّيام يف ما يتع ّلق بالعقائد وأصول الدين كالرمي باألمور املذكورة ،وخصوص ًا يف ّ

الصحة مهام أمكن وال س ّيام فيام يرجع إىل التفصيلّ ،
فإن كثري ًا من
بل الالزم احلمل عىل
ّ
ٍ
ّ
بعض األقوال املنكرة
واملتأخرين قد نسبوا إىل
األج ّلة واألساطني من علامء املتقدّ مني

واملذاهب الفاسدة بظاهرها ،كام ن ّبه عىل ذلك الوحيد وغريه(((.

وقال الشيخ األنصاري  :وأ ّما الغالة فال إشكال يف كفرهم بناء علی تفسريهم

بمن يعتقد ربوبية أمري املؤمنني uأو أحد األئمة ال ما اصطلح عليه بعض من جتاوز احلدّ

النبي (((.
السهو عن ّ

وقريب منه يف كالم املح ّقق االصفهاين ((( والس ّيد الربوجردي (((.
ٌ

حق األئمة ما نقله الشيخ
فإذا كانت املشايخ من القميني وغريهم يعتقدون يف ّ

املفيد ،فإذا وجدوا رواي ًة علی خالف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف
(((  .رجال اخلاقاين146 :ـ.148
(((  .كتاب الطهارة (ط.ق)358 /2 :
(((  .صالة املسافر20 :
(((  .البدر الزاهر.291 :
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الذي هم عليه صلوات اهلل عليهم ـ .ومن هذا القبيل ما يطعن القميون يف الرجل كثري ًا
ٍ
بالغلو ولذا حكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد ّ :
الغلو نفي
درجة يف
أن ّأو َل
ويرمونه
ّ
ّ
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والدس ،فيلزم علی املراجع التحقيق يف كثري من النسب املرمي هبا
وراوهيا باجلعل
ّ

األج ّلة.

قال املح ّقق املامقاين  :ال بدّ من التأ ّمل يف جرحهم بأمثال هذه األمور ومن حلظ

واملفضل
وحممد بن سنان،
ّ
مواضع قدحهم يف كثري من املشاهري كيونس بن عبد الرمحنّ ،

حممد بن عيسی
بن عمر وأمثاهلم عرف الوجه يف ذلك ،وكفاك شاهد ًا إخراج أمحد بن ّ
األول أنّه أخرج مجاع ًة من
حممد بن خالد الربقي من قم ،بل عن املجليس ّ
أمحدَ ب َن ّ

حممد ابن صاحب املعاملّ :
أن أهل قم كانوا خيرجون الراوي
قم ،بل عن املحقق الشيخ ّ

بمجرد توهم الريب فيه.

بمجرده،
يعول علی جرحهم وقدحهم
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدهنم فكيف ّ
ّ

الرتوي والبحث عن سببه واحلمل عىل الصحة مهام أمكن ،كيف ال ،ولو
بل ال بدّ من ّ
ٍ
اجتهاد موجب ًا للقدح يف الرجل للزم القدح
كان االعتقاد بام ليس برضوري البطالن عن

يف ٍ
كثري من علامئنا املتقدّ منيّ ،
ألن ك ًّ
ال منهم نُسب إليه القول بام ظاهره
مستنكر فاسدٌ (((.
ٌ
آخرّ :
يتضمن عيب ًا فض ً
ال عن فساد العقيدة ممّا ال
إن الرمي بام
ّ
وقال يف موض ٍع َ

بمجرده(((.
ينبغي األخذ به
ّ
اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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ّ
فتلخص ممّا ذكرنا أنّه ال بدّ من التأ ّمل حول التضعيفات الراجعة إلی جانب

النبي ،وإ ّما
العقيدة إ ّما لوجود اخلالف يف كثري من املسائل العقيدية حتّی مثل سهو ّ
ٍ
ٍ
بعض من اإلخراج
حق
بالنظر إلی بعض األعامل التي كان يقوم هبا
بعض الرواة يف ّ
بمجرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة يف نفسه.
والتشديد
ّ

حكم رواية الغايل يف القبول والر ّد

ٍ
ّ
حاالت:
إن للغايل بالنسبة إلی رواياته يمكن تصور ثالث

(((  .مقباس اهلداية399/2:ـ.400
(((  .مقباس اهلداية.402/2:

الغلو أي حال االستقامة؛
 .1رواياته قبل
ّ
الغلو؛
 .2رواياته حني
ّ
الغلو.
 .3رواياته بعد
ّ
فالظاهر يف احلالة األولی وكذا الثالثة ال إشكال يف قبول رواياهتم.
قال الشيخ الطويس  :وأ ّما ما ترويه الغالة واملتهمون واملض َّعفون وغري هؤالء،

غلو ،عمل بام
فام
خيتص الغالة بروايته ،فإن كانوا ممّن عرف هلم حال استقامة وحال ّ
ّ
رووه يف حال االستقامة ،وترك ما رووه يف حال ِ
خطئهم ،وألجل ذلك عملت الطائفة

حممد ابن أيب زينب يف حال استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه
بام رواه أبو اخلطاب ّ
وكذلك القول يف أمحد بن هالل العربتائي ،وابن أيب العزاقد وغري هؤالء .فأ ّما ما يرويه
كل ٍ
يف حال ختليطهم((( فال جيوز العمل به علی ّ
حال(((.
وظاهر العالمة املجليس االرتضاء به(((.
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(((  .فائدة :حكم خرب الراوي الثقة الذي اختلط
ٍ
ٍ
أربعة
أحوال
قد جاء يف بعض كتب أهل الس ّنة أنّ قبول ما يقبل من حديثه ور ّد ما ير ّد منه علی
تضبط بحسب من روى عنه:
حيتج به.
ّأوهلا :أن يثبت أنّ السامع وقع منه قبل اختالطه ،فهذا ّ
حيتج به ،وإنّام يصلح لالعتبار
وثانيها :أن يثبت أنّ السامع وقع منه بعد اختالطه ،فهذا ضعيف ال ّ
إن مل يكن ّمما ثبت خطؤه فيه بعينه فيجتنب اخلطأ.
حترى يف أخذه عنه ،فلم
وثالثها :أن يثبت أنّ السامع وقع منه بعد اختالطه ،ولكن من محل عنه ّ
حيتج به.
حيمل عنه إال صحيح حديثه ،فهذا ّ
يتحرى فيه ،ويلحق
ورابعها :أن ال يتبينّ متى وقع السامع منه ،قبل االختالط أو بعده ،فهذا
ّ
حيتج بحديثه عنه ،وإن كان العكس فالعكس ،وإن
بأشبه حديثه قبل اختالطه غالب ًا أحلق بمن ّ
حتيرّ الباحث توقّف فيه .فتح املغيث .371/4 :والحظ أيض ًا رشح موقظة الذهبي يف علم
مصطلح احلديث43 :؛ الفصول يف مصطلح حديث الرسول.16 :
(((  .عدة األصول (طج)150/1 :ـ.151
(((  .بحار األنوار253 /2 :ـ254
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ولكن يظهر من املح ّقق املامقاين عدم قبول الروايات التي رواها املنحرف

يف حال االستقامة ،لكون االنحراف كاشف ًا عن خبث الرسيرة ،مع أنّه ٌ
قائل بقبول
احلق إذا كان االستبصار كاشف ًا عن
الروايات التي رواها املستبرص قبل رجوعه إلی ّ

احلق((( ،فتأمل.
حسن رسيرته يف حال انحرافه عن ّ

ٍ
ٍ
قصور فإن علم
استقامة وحالة
رب من أخبار من له حالة
وكيف كان فإذا ورد خ ٌ

تاريخ الرواية فال شبهة يف العمل هبا إن كانت يف حال االستقامة ،وتركها إن كانت يف

حال القصور.

وإن جهل التاريخ لزم الرجوع إلی القرائن اخلارجية واالجتهاد فيها.
وقد جعل املح ّقق القمي وغريه من القرائن عمل مجهور األصحاب هبا ،وهو

كذلك حيثام يفيد االطمينان العادي ّ
فإن املعيار عليه ،فال بدّ من الفحص والبحث
والتدبر حتّی حيصل االطمينان فيعمل به ،أو ال حيصل فيرتك.

قال الشيخ البهائي  :املستفاد من تص ّفح كتب علامئنا املؤ ّلفة يف السري واجلرح

والتعديل ّ
أن أصحابنا اإلمامية ريض اهلل عنهم كان اجتناهبم عن خمالطة من كان من

ثم أنكر إمامة بعض األئمة يف أقصی املراتب وكانوا حيرتزون
الشيعة علی ّ
احلق ّأوالً ّ

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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عن جمالستهم والتك ّلم معهم فض ً
ال عن أخذ احلديث عنهم بل كان تظاهرهم هلم
بالعداوة أشدّ من تظاهرهم هبا للعامة فإنهّ م كانوا يالقون العامة وجيالسوهنم وينقلون

عنهم ويظهرون هلم أنهّ م منهم خوف ًا من شوكتهم ّ
ألن حكام الضالل منهم ،وأ ّما هؤالء

املخذولون فلم يكن ألصحابنا اإلمامية رضور ٌة داعي ٌة إلی أن يسلكوا معهم علی ذلك
املنوال وس ّيام الواقفية ّ
فإن اإلمامية كانوا يف غاية االجتناب هلم والتباعد منهم حتّی أنهّ م

يسموهنم باملمطورة أي الكالب التي أصاهبا املطر وأئمتنا مل يزالوا ينهون شيعتهم
كانوا ّ
كفار
عن خمالطتهم وجمالستهم ويأمروهنم بالدعاء عليهم يف الصالة ويقولون أنهّ م ٌ

(((  .مقباس اهلداية.58/2 :

رش من النواصب ّ
وكتب
وأن من خالطهم وجالسهم فهو منهم
ُ
مرشكون زنادق ٌة وإنهّ م ٌّ
وسيام
أصحابنا مملوء ٌة بذلك كام يظهر ملن تص ّفح كتاب الكيش وغريه ،فإذا قبل علامؤنا ّ
املتأخرون منهم رواي ًة رواها ٌ
ّ
وعولوا عليها
رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤالء ّ
وقالوا بصحتها مع علمهم بحاله فقبوهلم هلا وقوهلم بصحتها ال بدّ من ابتنائه علی ٍ
وجه
ّ
ّ
ٍ
عمن هذا حاله كأن
يتطرق به القدح إليهم وال إلی ذلك الرجل الثقة الراوي ّ
صحيح ال ّ

احلق
احلق وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلی ّ
يكون سامعه منه قبل عدوله عن ّ
أو ّ
أن النقل إنّام وقع من أصله الذي أ ّلفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي أ ّلفه
بعد الوقف ،ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم االعتامد ككتب

عيل بن احلسن الطاطري فإنّه وإن كان من أشد الواقفية عناد ًا لإلمامية إال ّ
أن الشيخ
ّ
شهد له يف الفهرست بأنّه روی كتبه عن الرجال املوثوق هبم وبروايتهم إلی غري ذلك

من املحامل الصحيحة.

والظاهر ّ
تعصبه يف
عيل بن أيب محزة مع شدة ّ
أن قبول املح ّقق طاب ثراه رواية ّ

مبني علی ما هو الظاهر من كوهنا منقول ًة من أصله وتعليل ُه يشعر بذلك،
مذهبه الفاسد ٌّ

ّ
بصحة رواية إسحاق بن جرير
فإن الرجل من أصحاب األصول؛ وكذا قول العالمة
ّ

عن الصادق uفإنّه ثق ٌة من أصحاب األصول أيض ًا وتأليف أمثال هؤالء أصوهلم كان
كان من دأب أصحاب األصول أنهّ م إذا سمعوا من أحد األئمة حديث ًا بادروا إلی إثباته
ٌ
نسيان لبعضه أو ك ّله بتامدى األ ّيام وتوايل الشهور واألعوام؛
يف أصوهلم لئال يعرض هلم

واهلل أعلم بحقايق األمور(((.

وكيف كان فأ ّما أحاديثهم املنقولة عنهم عن حال االستقامة فيعبرّ عنها باملو ّثقة
الغلو فيعرب عنها بالصحيحة ولكن قال الشيخ
وأحاديثهم املنقولة عنهم بعد الرجوع من ّ

ثم رجع وحسن
كثري من الرجال من ينقل عنه أنّه كان علی خالف املذهب ّ
البهائي ٌ :
(((  .مرشق الشمسني273 :ـ.274
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إيامنه ،والقوم جيعلون روايته من الصحاح ،مع أنهّ م غري عاملني ّ
بأن أداء الرواية متى وقع

منهَ ،أ َب ْعد التوبة أم قبلها؟

(((

فتأ ّمل.

ويمكن أن يقالّ :
إن تأييده بعد رجوعه وحسن إيامنِه روايتَه كأداء الرواية حينئذ؛
ولكن هذا اإلشكال ٍ
ثم انحرفوا
جار يف كثري من الرجال الذين حسن حاهلم ّ

والقوم جيعلون رواياهتم موثق ًة؛ فافهم.

ويظهر ثمرة البحث يف تعارض اخلربين والرتجيح بصفات الراوي؛ فتأ ّمل.

الغلو.
هذا ولكن إنّام اإلشكال يف قبول رواياهتم حني
ّ

رصح العالمة بحر العلوم ّ
بأن التوثيق إنّام جيتمع مع فساد املذهب(((.
ّ

غلوه عن
عيل بن بالل وأيض ًا ّ
وقال املح ّقق اخلوئي بعد نقل توثيق ّ
حممد بن ّ

الشيخ ّ :
وادعاؤه البابية ،ومل يثبت عدم
إن الرجل كان ثق ًة مستقي ًام ،وقد ثبت انحراف ُه
ُ

وثاقته ،فهو ثق ٌة ،فاسدُ العقيدة ،فال مانع من العمل برواياته ،بنا ًء علی كفاية الوثاقة يف

حج ّية الرواية ،كام هو الصحيح(((.
وقريب منه يف كالم ٍ
مجلة من املعارصين(((.
ٌ
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ولكن هذا كال ٌم ال يمكن األخذ بإطالقه.

أن املتت ّبع يف كتب امللل والنحل جيد ّ
وبيانه ّ
ينجر ال حمالة إلی
أن الغلو يف الذات ّ

إباحة املحرمات حتّی اللواط ونكاح املحارم(((ـ وترك الفرائض((( وهذا ينايف وثاقة الغايل.
(((  .الفوائد يف خامتة الوجيزة.
(((  .الفوائد الرجالية.354/2 :
(((  .معجم رجال احلديث.335 /17 :
(((  .مصباح املنهاج ،294/1 :أحكام املرأة املفقود عنها زوجها39 :ـ.40
(((  .املقاالت والفرق32 :؛ 53؛ 63؛ .100
(((  .ال خيفی أنّ مجاع ًة من الغالة املوسوم بالبشريية ال جيوزون ترك الصالة والصوم واخلمس فقط
بل أنكروا سائر الفرائض وهم بالنسبة إلی غريهم ٌ
جد ًا .املقاالت والفرق.46 :
قليل ّ

ولكن إن كان املراد من وثاقة الغايل قبول رواياته حال االستقامة أو إن كان

أمر ممك ٌن،
ّ
غلوه يف الصفات كام هو احلال يف أكثر املتّهمني بالغلو فقبول رواياته وتوثيقه ٌ
فافهم.

امل ّتهمون بالغلو يف امل�صادر الرجالية
هناک مجاع ٌة ُاتهُّ ِموا بالغلو يف مصادر أصحابنا الرجالية ،فنحن نذکر قائمتهم مع

بالغلو فيه .فهم:
ذکر املصدر الذي ورد اهتام الراوي
ّ
 .1إبراهيم بن إسحاق األمحر النهاوندي

(((

 .2إبراهيم بن يزيد املكفوف

(((

 .3ابن أيب الزرقاء

(((

 .4أبو خالد القماّ ط الكابيل

(((

 .5أبو السمهري

(((

 .6أبو عبد اهلل املغازي

(((

 .7أبو منصور

(((

 .8أبو هارون املكفوف

(((

(((  .جممع الرجال:.37/1
(((  .رجال النجايش ،الرقم.40 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1013 :
(((  .معامل العلامء ،139 :الرقم.969 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1013 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5083 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.546 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.398 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1077 :
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 .9أحكم (أحلم/احلكم) بن بشار املروزي

(((
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 .10أمحد بن احلسني بن سعيد األهوازي

(((

عيل أبو الع ّباس الرازي اخلضيب األيادي
 .11أمحد بن ّ

(((

عيل بن كلثوم الرسخيس
 .12أمحد بن ّ

(((

حممد بن سيار
 .13أمحد بن ّ

(((

حممد الطربي اخللييل
 .14أمحد بن ّ

(((

 .15أمحد بن هالل العربتائي

(((

حممد بن أمحد بن أبان البرصي
 .16إسحاق بن ّ

(((

 .17إسامعيل بن مهران

(((

 .18أمية بن عيل القييس الشامي

(((

 .19بزيع

(((1

 .20بشار الشعريي

(((1

 .21بيان بن سمعان

(((1
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(((  .رجال النجايش ،الرقم .183 :ومثله يف الفهرست ،الرقم.57 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.240 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5923 :
(((  .جممع الرجال:149/1ـ.150
(((  .جممع الرجال:.135/1
(((  .الفهرست ،الرقم.97 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم 584 :و 1014
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1102 :
(((  .جممع الرجال:.237/1
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم550 :
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم743 :ـ.746
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم .547 :والحظ أيض ًا اختيار الرجال ،الرقم511 :؛ 543 541؛
و.544

 .22جابر بن يزيد اجلعفي

(((

 .23جحدر بن املغرية

(((

 .24جعفر بن إسامعيل املنقري

(((

حممد بن مالك
 .25جعفر بن ّ

(((

املفضل
حممد بن ّ
 .26جعفر بن ّ

(((

حممد بن معروف السمرقندي
 .27جعفر بن ّ

(((

 .28جعفر بن ميمون

(((

 .29جعفر بن واقد

(((

 .30مجاعة بن سعد اجلعفي (اخلثعمي)

(((

 .31احلارث الشامي

(((1

 .32احلسن بن أسد (راشد) الطفاوي البرصي

(((1

 .33احلسن بن خرزاذ (خرزاد) القمي

(((1
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(((  .رجال النجايش ،الرقم.332 :
(((  .جممع الرجال: ،18/2وفيه :جحدرة.
(((  .جممع الرجال:.24/2
(((  .جممع الرجال:.42/2
(((  .جممع الرجال:.44/2
(((  .جممع الرجال:.45/2
(((  .اختيار الرجال ،الرقم .638 :والحظ قاموس الرجال.692/2 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم1012 :
(((  .جممع الرجال:.49/2
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم511 :؛  ،543ويف املوضع األخري بدل :عبد اهلل بن احلارث ـ :عبد
اهلل بن عمرو بن احلارث؛ ومثله يف اخلصال: ،402/2ح.111
( . ((1جممع الرجال:.98/2
( . ((1رجال النجايش ،الرقم.87 :
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عيل بن أيب عثامن
 .34احلسن بن ّ

(((

حممد بن بابا القمي
 .35احلسن بن ّ

(((

 .36احلسني بن محدان اخلصيبي اجلنبالين

(((

 .37احلسني بن شادويه القمي

(((

 .38احلسني بن عبيد اهلل القمي

(((

عيل اخلواتيمي
 .39احلسني بن ّ

(((

 .40احلسني بن مياح املدائني

(((

 .41احلسني بن يزيد النوفيل

(((

 .42حفص بن ميمون

(((

 .43محزة بن عامرة الرببري

(((1

 .44خالد بن نجيح اخلواتيمي

(((1

حممد بن أيب احلسن املاوردي البرصي
 .45خلف بن ّ

(((1

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1082 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.999 :
(((  .جممع الرجال:.172/2
(((  .جممع الرجال:.180/2
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.990 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم998 :
(((  .خالصة األقوال ،217 :الرقم.12 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.77 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم .638 :والحظ قاموس الرجال.692/2 :
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم.548 :
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم.591 :
( . ((1جممع الرجال:.272/2

عيل
 .46خيربي بن ّ

(((

 .47داود بن القاسم أبو هاشم اجلعفري

(((

 .48داود بن كثري الرقي

(((

 .49الربيع بن زكريا الوراق

(((

 .50سدير بن حكيم الصرييف

(((

 .51الرسي

(((

 .52سفيان بن مصعب العبدي

(((

 .53سلمة بن صالح األمحر الواسطي

(((

 .54سليامن بن زكريا الديلمي

(((

 .55سليامن بن عبد اهلل الديلمي

(((1

 .56سهل بن زياد اآلدمي

(((1

 .57شاه رئيس الكندي

(((1
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(((  .جممع الرجال:.275/2
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1080 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.766 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.434 :
(((  .خالصة األقوال ،85 :الرقم3 :؛ رجال ابن داود ،166 :الرقم.662 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.547 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.748 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.2910 :
(((  .جممع الرجال:.165/3
( . ((1رجال النجايش ،الرقم.482 :
( . ((1رجال النجايش ،الرقم.490 :
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم.1002 :
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 .58صائد النهدي

(((

 .59صالح بن سهل (سهيل) اهلمداين

(((

 .60صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان

(((

 .61طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني

(((

حممد
 .62طلحة بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن ّ

(((

 .63الع ّباس بن صدقة

(((

 .64عبد الرمحن بن أيب محاد الكويف

(((

 .65عبد اهلل بن أ ّيوب القمي

(((

 .66عبد اهلل بن بحر

(((

 .67عبد اهلل بن بكر (بكري) األرجاين

(((1

 .68عبد اهلل بن احلارث

(((1

 .69عبد اهلل بن احلكم األرمني

(((1

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم
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(((  .اختيار الرجال ،الرقم.549 :
(((  .جممع الرجال:.205/3
(((  .جممع الرجال:.206/3
(((  .الفهرست ،الرقم.360 :
(((  .معامل العلامء.147 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1002 :
(((  .جممع الرجال:.71/4
(((  .جممع الرجال:.265/3
(((  .جممع الرجال:.266/3
( . ((1جممع الرجال:.268/3
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم511 :؛  ،543ويف املوضع األخري بدل :عبد اهلل بن احلارثـ :عبد اهلل
بن عمرو بن احلارث؛ ومثله يف اخلصال: ،402/2ح.111
( . ((1جممع الرجال:.278/3

 .70عبد اهلل بن ِخداش

(((

 .71عبد اهلل بن سامل الصرييف

(((

 .72عبد اهلل بن سبأ

(((

 .73عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم املسمعي

(((

 .74عبد اهلل بن عمرو بن احلارث

(((

 .75عبد اهلل بن القاسم

(((

 .76عبد اهلل بن القاسم احلارثي

(((

 .78عبد اهلل بن القاسم احلرضمي

(((

 .79عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك السمري

(((

 .80عبد الكريم بن عمرو

(((1

 .81عروة بن حييی النخاس الدهقان

(((1

عيل بن أمحد الكويف
ّ .82

(((1
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(((  .رجال النجايش ،الرقم.604 :
(((  .جممع الرجال:.284/3
(((  .رجال الطويس ،الرقم.718 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.566 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم511 :؛  ،543ويف املوضع األخري بدل :عبد اهلل بن احلارثـ :عبد اهلل بن
عمرو بن احلارث؛ ومثله يف اخلصال: ،402/2ح.111
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.591 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.593 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.594 :
(((  .جممع الرجال:.74/4
( . ((1خالصة األقوال ،243 :الرقم.5 :
( . ((1رجال الطويس ،الرقم.5726 :
( . ((1رجال النجايش ،الرقم.691 :
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عيل بن حسان بن كثري اهلاشمي
ّ .83

(((

حممد بن يزداذ
عيل بن صالح بن ّ
ّ .84

(((

حممد بن عاصم بن زيد
 .85عيل بن عبد اهلل بن ّ

(((

عيل بن حسكة
ّ .86

(((

محاد األزدي
عيل بن ّ
ّ .87

(((

عيل بن الع ّباس اجلراذيني (اخلراذيني) الرازي
ّ .88

(((

عيل بن عبد اهلل بن عمران القريش
ّ .89

(((

عيل بن عبد اهلل بن مروان
ّ .90

(((

 .91عمر بن عبد العزيز زحل

(((

 .92عمر بن فرات

(((1

 .93عمر بن املختار اخلزاعي

(((1

 .94فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني

(((1
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(((  .جممع الرجال:.176/4
(((  .رجال النجايش ،الرقم.707 :
(((  .جممع الرجال:.203/4
(((  .اختيار الرجال ،الرقم994 :ـ.1001
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.703 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.685 :
(((  .جممع الرجال:.204/4
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1014 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.754 :
( . ((1رجال الطويس ،الرقم.5363 :
( . ((1جممع الرجال:.266/4
( . ((1رجال الطويس ،الرقم.5744 :

 .95فرات بن األحنف العبدي

(((

عيل بن يقطني
 .96القاسم بن احلسن بن ّ

(((

الصحاف الكويف
 .97القاسم بن الربيع
ّ

(((

 .98القاسم الشعراين اليقطيني

(((

حممد بن أمحد اجلاموراين الرازي
ّ .99

(((

حممد بن أسلم الطربي اجلبيل
ّ .100

(((

حممد بن أورمة القمي
ّ .101

(((

حممد بن بحر الرهني النرماشريي
ّ .102

(((

حممد بن بشري
ّ .103

(((

حممد بن مجهور البرصي
ّ .104

(((1

حممد بن احلسن بن شمون البرصي
ّ .105

(((1

حممد بن احلسني بن سعيد الصائغ الكويف
ّ .106

(((1
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(((  .رجال الطويس ،الرقم.1206 :
(((  .جممع الرجال:.45/5
(((  .جممع الرجال:.45/5
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5747 :
(((  .جممع الرجال:.127/5
(((  .رجال النجايش ،الرقم999 :
(((  .رجال النجايش ،الرقم.891 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.235 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5137 :
( . ((1جممع الرجال:.184/5
( . ((1جممع الرجال:.187/5
( . ((1جممع الرجال:.197/5
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حممد بن سليامن الديلمي
ّ .107

(((

حممد بن سنان الزاهري
ّ .108

(((

حممد بن صدقة العنربي البرصي
ّ .109

(((

حممد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي
ّ .110

(((

عيل الشلمغاين
ّ .111
حممد بن ّ

(((

حممد بن عيسی بن عبيد يقطيني
ّ .112

(((

حممد بن فرات بن األحنف
ّ .113

(((

حممد بن الفضيل األزدي الصرييف
ّ .114

(((

حممد بن املظفر أبو دلف األزدي
ّ .115

(((

حممد بن مقالص األسدي الكويف
ّ .116

(((1

حممد بن موسی بن احلسن بن فرات
ّ .117

(((1

حممد بن موسی الرسيعي (الرشيعي)
ّ .118
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(((  .رجال الطويس ،الرقم.5109 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.584 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5448 :
(((  .اختيار الرجال ،ذيل الرقم.831 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.6364 :
(((  .الفهرست ،الرقم.601 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1046 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5422 :
(((  .الغيبة (للطويس).412 :
( . ((1رجال الطويس ،الرقم.4321 :
( . ((1اختيار الرجال ،الرقم.1000 :
( . ((1رجال الطويس ،الرقم.5903 :

(((1

حممد بن موسی بن عيسی
ّ .119

(((

حممد بن نصري
ّ .120

(((

 .121املغرية بن سعيد

(((

 .122مياح املدائني

(((

 .123نرص بن الصباح

(((

 .122هاشم بن أيب هاشم

(((

محاد
 .123حييی بن ّ

(((

 .124حييی بن زكريا النرماشريي

(((

 .125يوسف بن السخت

(((

 .126يوسف بن يعقوب اجلعفي

(((1

 .127يونس بن هبمن

(((1

 .128يونس بن ظبيان

(((1
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(((  .رجال النجايش ،الرقم.904 :
(((  .رجال الطويس ،الرقم.5904 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم399 :ـ408؛ 511؛ 542ـ544؛ 549؛ .909
(((  .جممع الرجال:.164/6
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.42 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم1012 :
(((  .اختيار الرجال ،الرقم.1037 :
(((  .خالصة األقوال ،264 :الرقم.5 :
(((  .جممع الرجال:.279/6
( . ((1جممع الرجال:.281/6
( . ((1جممع الرجال:.282/6
( . ((1جممع الرجال:.284/6

151

الم�صادر
-

اجرلا حلطصم يف ُّوُلُغلا ايكلم رقاب دمحم

152

-

األعالم ،خري الدين الزركيل ،بريوت :دار العلم للماليني ،اخلامسة1980 ،م.
حممد طاهر اخلراساين الكربايس ،حتقيق الس ّيد
حممد جعفر بن ّ
إكليل املنهج يف حتقيق املطلبّ ،
جعفر احلسيني اإلشكوري ،قم :دار احلديث1382 ،ه.ش.
حممد تقي املجليس ،بريوت:
حممد باقر بن ّ
بحار األنوار اجلامعة لدُ َرر أخبار األئمة األطهارّ ،
مؤسسة الوفاء1403 ،ه :الطبعة الثالثة.
ٌ
عيل
عيل العالمة الفاين االصفهاين ،تأليف الس ّيد ّ
بحوث يف فقه الرجال ،تقرير بحث الس ّيد ّ
مؤسسة العروة الوثقي1414 ،ه :الطبعة الثانية.
حسني مكي العاميل ،بريوتّ :
ٌ
حممد صالح التربيزي ،قم:
حممد السند ،تأليف ّ
بحوث يف مباين علم الرجال ،تقرير بحث الشيخ ّ
عرص ظهور1420،ه :الطبعة األولی.
حممد حسني الربوجردي ،تأليف
البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر ،تقرير بحث الس ّيد ّ
عيل املنتظري ،قم :مكتب آية اهلل العظمی املنتظري ،رمضان املبارك 1416هـ :الطبعة
حسني ّ
األولی.
حممد حسن املامقاين ،حتقيق :حميي الدين املامقاين ،قم:
تنقيح املقال يف أحوال الرجال ،عبد اهلل بن ّ
مؤسسة آل البيت .
حممد حسن املامقاين ،النجف األرشف:
تنقيح املقال يف أحوال الرجال (ط ق) ،عبد اهلل بن ّ
املطبعة املرتضوية 1352 ،ه.
حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق الس ّيد حسن املوسوي اخلرسان،
هتذيب األحكام ،أبو جعفر ّ
طهران ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران 1365 ،ه :الطبعة الرابعة.
األول منه310 :ـ45؛ القسم الثانى منه311 :ـ،)424
خالصة األقوال يف علم الرجال (القسم ّ
املطهر احليل (العالمة احليل) ،حتقيق :جواد القيومى اإلصفهاين ،قم:
احلسن بن يوسف بن
ّ
مؤسسة نرش الفقاهة ،عيد الغدير 1417ه :الطبعة األولی.
ّ
دراسات يف علم الدراية ،عيل أكرب الغفاري ،هتران :جامعة اإلمام الصادق 1369 ،uهـ ش:
الطبعة األولی.
حممد رضا
رجال ابن الغضائري ،أمحد بن احلسني الغضائري الواسطي البغدادي ،حتقيق :الس ّيد ّ
اجلاليل ،قم :دار احلديث1422 ،ه :األولی.
حممد صادق بحر العلوم1404 ،هـ :الثانية ،قم:
عيل اخلاقاين ،حتقيق :الس ّيد ّ
رجال اخلاقاينّ ،
مكتب اإلعالم اإلسالمي.
حممد بن احلسن الطويس ،تصحيح جواد القيومي اإلصفهاين ،قم :مؤسسة
رجال الطويسّ ،
النرش اإلسالمي ،رمضان املبارك 1415ه :الطبعة األوىل.
حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش ،تصحيح حسن املصطفوي،
رجال الكيش ،أبو عمرو ّ

مشهد :جامعة مشهد 1390 ،ه :الطبعة األوىل.

مؤسسة بوستان
حممد باقر ملكيان ،قمّ :
 رجال النجايش ،أمحد بن عيل بن أمحد النجايش ،تصحيح ّكتاب1394 ،ه.ش :الطبعة األولی.

حممد حسني الدرايتي ،قم:
حممد إبراهيم الكلبايس ،حتقيقّ :
حممد بن ّ
 الرسائل الرجالية ،أبو املعايل ّدار احلديث1422 ،ه :الطبعة األولی.

حممد باقر الشفتي ،حتقيق :الس ّيد مهدي الرجائي ،اصفهان :مكتبة
 الرسائل الرجالية ،الس ّيد ّمسجد الس ّيد.

حممد عيل
 الرعاية يف علم الدراية ،زين الدين بن أمحد العاميل الشهيد الثاين ،حتقيق :عبد احلسني ّبقال ،قم :مكتبة آية اهلل العظمی املرعيش النجفي1408 ،ه :الطبعة الثانية.

حممد باقر احلسيني اإلسرت آبادي (املريداماد) ،حتقيق :غالحمسني قيرصيهها
 الرواشح السامويةّ ،ونعمة اهلل اجللييل ،قم :دار احلديث1422 ،ه :الطبعة األولی.

عيل املجليس االصفهاين،
 روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيهّ ،حممد تقي بن مقصود ّ
وعيلپناه االشتهاريى والس ّيد فضل اهلل الطباطبائي  ،قم:
حتقيق :الس ّيد حسني املوسوي الكرماين
ّ

مؤسسه فرهنگى اسالمي كوشانبور 1406 ،ه :الطبعة الثانية.
ّ

 طرائف املقال ،الس ّيد عيل الربوجردي ،حتقيق :الس ّيد مهدي الرجائي ،قم :مكتبة آية اهلل العظمیاملرعيش النجفي1410 ،ه :الطبعة األولی.

حممد رضا األنصاري القمي ،ذي
حممد بن احلسن الطويس ،حتقيقّ :
 عدّ ة األصول ،أبو جعفر ّاحلجة 1417ه :الطبعة األولی.
ّ

شعبان املعظم 1417ه :الطبعة األوىل.

مؤسسة النرش اإلسالمي 1419 ،ه :الطبعة
حممد تقي التسرتي ،قمّ :
 قاموس الرجال ،الشيخ ّاألوىل.

 معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،الس ّيد أبو القاسم اخلوئي1413 ،ه :الطبعةاخلامسة.

مؤسسة آل البيت  1411 ،ه.
حممد رضا املامقاين ،قمّ :
 مقباس اهلداية ،عبد اهلل املامقاين ،حتقيقّ : -مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،النجف األرشف :املكتبة احليدرية1376 ،ه.

حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،تصحيح عيل أكرب
 من ال حيرضه الفقيه ،أبو جعفر ّمؤسسة النرش اإلسالمي1413 ،ه :الطبعة الثانية.
الغفاري ،قمّ :
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حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق جواد القيومي ،قم :مؤسسة النرش اإلسالمي،
 -الفهرستّ ،
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م�سائل الوهابية المائة،
و�شبهاتها ،والرد عليها

¿¿الباحث :حممد عبد الرمحن
سبق –بحمد اهلل – يف احللقة األوىل من بحثنا هذا أن استعرضنا ثالث مسائل

من مسائل الوهابية التي قدحوا هبا يف عقيدة املسلمني ،وأقمنا الدليل من القرآن العظيم

واحلديث الرشيف ،وإمجاع العلامء عىل بطالن أقواهلم فيها.

وكانت هذه املسائل هي :املسألة األوىل :حتريمهم الصالة يف املساجد ذات

األرضحة ،وترصحيهم بوجوب هدمها! .املسألة الثانية :حتريمهم شد الرحال لزيارة قرب
بالقبوريني واملرشكني! .املسألة الثالثة :حتريمهم التوسل بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم.

ٍ
مسألة رتبوا عليها تكفري املسلمني بكافة
فكانت هذه ثالث مسائل من مجلة مائة

طوائفهم ،ووصفوهم بالرشك ،وسار عىل هذا من تابع هذا التوجه يف معتقداته إىل يومنا

هذا .ولقد توالت ردود العلامء واملفتني عليهم من كافة بالد املسلمني رش ًقا وغر ًبا منذ
ظهور هذا الفكر إيل هذ العرص(((.

ٍ
جوابات للعلامء األكابر من املذاهب األربعة من أهل
تنبيه :قال السيد العلوي بن احلداد :رأيت
((( ٌ
نثرا ونظماً .
احلرمني الرشيفني ،واألحساء ،والبرصة ،وبغداد ،وحلب ،واليمن ،وبلدان اإلسالم ً
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النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وكذلك قبور األولياء الصاحلني ،ووصفهم للزائرين
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َ
لتنضم إىل
مسائل أخرى ،والردود العلمية عليها
مخس
وإىل القارئ الكريم ُ
ّ

اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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 – 1الرد عىل حممد بن عبد الوهاب :للشيخ عبد اهلل القدومي احلنبيل النابليس عامل احلنابلة باحلجاز
والشام.
رد عليه يف مسألة الزيارة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف روضته املرشَّ فة ،ومسألة
التوسل باألنبياء والصاحلني ،وق��ال :إنه مع مقلديه من اخل��وارج .وقد ذكر ذلك يف رسالته
(الرحلة احلجازية ،والرياض األنسية يف احلوادث واملسائل).
 –2تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد :للشيخ حممد بخيت املطيعي احلنفي .من أكابر علامء األزهر
مطبوع.
الرشيف.
ٌ
شيخ ابن عبد
 –3الرد عىل حممد بن عبد الوهاب :للشيخ حممد بن سليامن الكردي الشافعي .وهو ُ
الوهاب.
(وتفرس فيه شيخه أنه ٌّ
ٌّ
تفرس فيه ذلك شيخه
ضال
ذكر ذلك ابن مرزوق الشافعي ،وقال:
مضل كام َّ
َّ
السندي ،ووالده عبد الوهاب).
حممد حياة ِّ
ملدعي االجتهاد :للشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف الشافعي .وهو أستاذ حممد
 –4جتريد سيف اجلهاد َّ
بن عبد الوهاب وشيخه ،وقد رد عليه يف حياته.
ٌ
رسالة يف حكم التوسل باألنبياء واألولياء :للشيخ حممد حسنني خملوف املرصي مفتي الديار
–5
ٌ
مطبوعة.
املرصية.
 –6األوراق البغدادية يف اجلوابات النجدية :للشيخ إبراهيم ال��راوي البغدادي الرفاعي ،رئيس
مطبوع.
الطريقة الرفاعية ببغداد.
ٌ
 –7الصواعق اإلهلية يف الرد عىل الوهابية :للشيخ سليامن بن عبد الوهاب شقيق املبتدع حممد بن عبد
مطبوع.
الوهاب.
ٌ
 –8فصل اخلطاب يف الرد عىل حممد بن عبد الوهاب :للشيخ سليامن بن عبد الوهاب شقيق حممد
ٍ
ردا عىل الوهابية.
مبتدع الوهابية .وهذا أول
كتاب ُأ ِّلف ًّ
 –9إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والويل الصدوق :للشيخ ا ُملرشَّ يف املالكي اجلزائري.
ٌ
خمطوط يف
الش ِدي.
 –10إحتاف الكرام يف جواز التوسل واالستغاثة باألنبياء الكرام :للشيخ حممد بن َّ
اخلزانة الكتانية بالرباط برقم1143:ك جمموعة.
-11الرباهني الساطعة :للشيخ سالمة العزامي(ت)1379هـ.
مطبوع.
الداجوي اهلندي.
-12البصائر ملنكري التوسل بأهل املقابر :للشيخ محد اهلل َّ
ٌ
-13تاريخ الوهابية :أليوب صربي باشا الرومي صاحب (مرءاة احلرمني).
 –14الرباءة من االختالف يف الرد عىل أهل الشقاق والنفاق ،والرد عىل الفرقة الوهابية الضالة:
مطبوع.
للشيخ عىل زين العابدين السوداين.
ٌ
 –15األجوبة النعامنية عن األسئلة اهلندية يف العقائد :للشيخ نعامن بن حممود خري الدين الشهري بابن

ٍ
ٍ
وإغراء بالشبهات يف دينهم.
تلبيس
أخواهتا؛ فيستمسك املسلمون بدينهم من غري
األلويس البغدادي احلنفي (ت)1317هـ.
-16حتريض األغبياء عىل االستغاثة باألنبياء واألولياء :للشيخ عبد اهلل ابن إبراهيم مريغني الساكن
بالطائف.
الوهبية يف ال��رد عىل الوهابية :للشيخ داود بن سليامن البغدادي النقشبندي
 –17التحفة
ْ
احلنفي(ت)1299هـ.
ٌ
ٌ
خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط برقم4/2577:د
أجوبة يف زيارة القبور :للشيخ العيدروس.
–18
جمموعة.
 –19تقييدٌ حول التعلق والتوسل باألنبياء والصاحلني :لقايض اجلامعة يف املغرب الشيخ ابن كريان.
ٍ
ٌ
جمموعة.
خمطوط يف خزانة اجلالوي بالرباط برقم153 :ج ضمن
ُ
نفسها.
-20تقييدٌ حول زيارة األولياء والتوسل هبم :للمؤلف السابق أيض ًا.
املجموعة السابقة ُ
ُّ
-21هتكم املق ِّلدين بمن ادعى جتديد الدين :للشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عفالق احلنبيل.
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مطبوع.
-22التوسل :للمفتي الشيخ حممد عبد القيوم القادري اهلزاري.
ٌ
-23التوسل بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم :للشيخ أيب حامد بن م��رزوق الدمشقي الشامي.
مطبوع.
ٌ
-24التوضيح عن توحيد اخللاَّ ق يف جواب أهل العراق عىل حممد بن عبد الوهاب :لعبد اهلل أفندي
ٌ
ٌ
نسخة يف مكتبة
خمطوط يف جامعة (كامربدج) بـ(لندن) باسم(رد الوهابية) .ومنه
ال��راوي.
األوقاف بالعراق.
-25ج�لال احلق يف كشف أح��وال أرشار اخللق :للشيخ إبراهيم حلمي القادري اإلسكندري.
مطبوع.
ٌ
-26اجلوابات يف الزيارة :للشيخ ابن عبد الرازق احلنبيل.
-27احلقائق اإلسامية يف الرد عىل املزاعم الوهابية بأدلة الكتاب والسنة النبوية :للشيخ مالك بن
مطبوع.
الشيخ حممود ،مدير مدرسة العرفان بمدينة(كوتبايل) بجمهورية مايل بإفريقيا.
ٌ
-28احلق املبني يف الرد عىل الوهابيني :للشيخ أمحد سعيد السرَّ هندي النقشبندي.
مطبوع.
-29احلقيقة اإلسالمية يف الرد عىل الوهابية :للشيخ عبد الغني بن صالحٍ محادة.
ٌ
-30الدرر السنية يف الرد عىل الوهابية :للعالمة مفتي الشافعية واملؤرخ السيد أمحد زيني دحالن،
مطبوع.
مفتي احلرم املكي(ت)1304هـ.
ٌ
مطبوع.
-31الدليل الكايف يف الرد عىل الوهايب :للشيخ مصباح بن أمحد شبقلو البريويت.
ٌ
الغرا :نظم القايض الرشعي الشيخ يوسف النبهاين
-32الرائية الصغري يف ذم البدعة ومدح السنة َّ
مطبوع.
البريويت.
ٌ
-33الرد عىل ابن عبد الوهاب :لشيخ اإلسالم بتونس الشيخ إسامعيل التميمي املالكي(ت)1248
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مطبوع يف تونس.
هـ .وهو يف غاية التحقيق واإلحكام.
ٌ
-34رد عىل ابن عبد الوهاب :للشيخ أمحد املرصي األحسائي.
ٌّ
-35رد عىل ابن عبد الوهاب :للعالمة الشيخ بركات الشافعي األمحدي املكي.
ٌّ
ُ
لاَّ
 –36الردود عىل حممد بن عبد الوهاب :للشيخ املحدِّ ث صالح الف ين املغريب.
وجوابات كلها من العلامء أهل املذاهب
رساالت
ضخم فيه
كتاب
قال السيد علوي بن احلداد:
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بالع َجب.
األربعة :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة .يردون عىل حممد بن عبد الوهاب َ
ٌ
مسجعة نقض هبا رسال ًة البن
الكواش التونيس .وهي
رسالة َّ
-37الرد عىل الوهابية :للشيخ صالح َّ
مطبوع.
عبد الوهاب.
ٌ
-38الرد عىل الوهابية :للشيخ حممد صاح الزمزمي الشافعي ،إمام مقام سيدنا إبراهيم بمكة املكرمة.
-39الرد عىل الوهابية :للشيخ إبراهيم بن عبد القادر الطرابليس الرياحي التونيس املالكي ،من مدينة
تستور(ت)1266هـ.
-40الرد عىل الوهابية :ملفتي مدينة الزبري بالبرصة الشيخ عبد املحسن األشيقري احلنبيل.
 –41األجوبة النجدية عن األسئلة النجدية :للشيخ أيب العون شمس الدين حممد بن أمحد بن سامل،
املعروف بابن السفاريني النابليس احلنبيل(ت)1188هـ.
-42الرد عىل الوهابية :للشيخ عمر املحجوب .خمطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم،2513 :
ومصورهتا يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة .ويف املكتبة الك َّتانية بالرباط برقم1325 :ك.
َّ
ٌ
-43الرد عىل الوهابية :لقايض اجلامعة باملغرب الشيخ ابن كريان .خمطوط باملكتبة الكتانية بالرباط
برقم1325 :ك.
 –44التحريرات الرائقة :للشيخ حممد النافاليت احلنفي مفتي القدس ال�شري��ف .ك��ان حيا
سنة()1315هـ .مطبوع.
العزامي
-45رس��ال� ٌ�ة يف تأييد مذهب الصوفية ،وال��رد عىل املعرتضني عليهم :للشيخ سلمة َّ
مطبوع.
(ت.)1379
ٌ
 .-46األقوال املَ ْرضية يف الرد عىل الوهابية :للفقيه الشيخ عطا َ
مطبوع.
الك َسم الدمشقي احلنفي.
ٌ
 –47األص��ول األربعة يف ترديد الوهابية :للشيخ حممد حسن صاحب السرَّ هندي املجدِّ دي
(ت)1346هـ.
ٌ
-48رسالة يف الرد عىل الوهابية :للشيخ قاسم أيب الفضل املحجوب املالكي.
-49الرسالة الردية عىل الطائفة الوهابية :للشيخ حممد عطاء اهلل املعروف بعطا الرومي ،من كوزل
حصار.
ٍ
ٌ
-50رسالة يف مشاجرة بني أهل مكة وأهل نجد يف العقيدة :للشيخ حممد بن نارص احلازمي اليمني
خمطوط يف املكتبة الكتانية بالرباط برقم1/30 :ك ضمن جمموعةٍ.
ٌ
(ت)1283هـ.

ووصف فاعله باملرشك:
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-51الرسالة املَرضية يف الرد عىل من ينكر الزيارة املحمدية :للشيخ حممد السعدي املالكي.
ٌ
مطبوعة
-52روض املجال يف الرد عىل أهل الضالل :للشيخ عبد الرمحن اهلندي الدهلي احلنفي.
بجدة ()1327هـ.
-53سعادة الدارين يف الرد عىل الفرقتني :الوهابية ،ومقلدة الظاهرية :للشيخ إبراهيم بن عثامن بن
مطبوع يف مرص سنة()1320هـ يف جملدين.
حممد السم ُّنودي املنصوري املرصي.
ٌ
-54السيف الباتر لعنق املنكر عىل األكابر :للسيد علوي بن أمحد احلداد()1222هـ.
الصقال يف أعناق من أنكر عىل األولياء بعد االنتقال :لعامل ٍ من بيت املقدس.
-55السيوف ِّ
-56السيوف املرشَ فية لقطع أعناق القائلني باجلهة واجلسمية :للشيخ عىل بن حممد املييل اجلاميل
التونيس املغريب املالكي.
-57الصارم اهلندي يف عنق اجلدي :للشيخ عطاء املكي.
-58صدق اخلرب يف خوارج القرن الثاين عرش :يف إثبات أن الوهابية من اخلوارج .للرشيف عبد اهلل
بن حسن باشا بن فضل باشا العلوي احلسيني احلجازي ،أمري ظفار .طبع بالالذقية.
-59صلح اإلخ��وان يف الرد عىل من قال عىل املسلمني بالرشك والكفران :يف الرد عىل الوهابية
لتكفريهم املسلمني :للشيخ داود بن سليامن النقشبندي البغدادي احلنفي(ت)1299هـ.
ٌ
رسالة يف جواز التوسل يف الرد عىل حممد بن عبد الوهاب :للعالمة مفتي فاس الشيخ مهدي
–60
الوازناين.
-61الصواعق والرعود :للشيخ عفيف الدين عبد اهلل بن داود احلنبيل.
تقاريظ ٍ
ُ
قال العالمة علوي بن أمحد احلدادُ :
أئمة من علامء البرصة ،وبغداد ،وحلب،
(كتب عليه
واألحساء ،وغريهم؛ تأييدً ا له وثنا ًء عليه).
مطبوع.
-61العقائد التسع :للشيخ أمحد بن عبد األحد الفروقي احلنفي النقشبندي.
ٌ
ِ
نفيس يف رد شبهات الوهايب التعيس :للفقيه املؤرخ الشيخ إسامعيل أيب الفداء التميمي
-64عقدٌ
ٌ
التونيس.
مطبوع.
-65غوث العباد ببيان الرشاد :للشيخ مصطفي احلاممي املرصي.
ٌ
-66فتنة الوهابية :للشيخ العالمة أمحد زيني دح�لان(ت)1304ه��ـ .مفتي الشافعية باحلرمني،
مستخرج من كتابه(الفتوحات اإلسالمية) له املطبوع
واملدرس باملسجد احلرام يف مكة .وهو
ٌ
ّ
مطبوع.
بمرص سنة ()1354هـ.
ٌ
-67الفجر الصادق يف ال��رد عىل منكري التوسل والكرامات واخل��وارق :للشيخ مجيل صدقي
مطبوع.
الزهاوي أفندي البغدادي.
ٌ
-68ف��رق��ان القرآن :للشيخ سالمة العزامي القضاعي الشافعي امل�صري .رد فيه عىل القائلني
مطبوع.
بالتجسيم ،ومنهم ابن تيمية والوهابية.
ٌ
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 –69االنتصار لألولياء األبرار :للشيخ املحدِّ ث طاهر سنبل احلنفي.
بالقباين
-70فصل اخلطاب يف رد ضالالت ابن عبد الوهاب :للشخ أمحد بن عىل البرصي الشهري َّ
الشافعي.
الوهبية يف الرد عىل الطائفة الوهابية :للشيخ أيب العباس أمحد بن عبد السالم البناين
-71الفيوضات ْ
املغريب.
َ
-72قصيد ٌة يف الرد عىل «الصنعاين يف مدح ابن عبد الوهاب» :من نظم الشيخ ابن َغلبون الليبي .عدة
أبياهتا أربعون بي ًتا ،ومطلعها:
حل يف نجدِ
ٍ
سالمي عىل أهل اإلصابة والرشد وليس عىل نجد ومن َّ
-73قصيد ٌة يف الرد عىل الصنعاين الذي مدح ابن عبد الوهاب :من نظم السيد مصطفي املرصي
ٌ
البوالقي .عدة أبياهتا ٌ
وستة وعرشون بي ًتا ،ومطلعها:
مائة
الذم أستبدي وباحلقِّ ال باخللق للحقِّ أستهدي
بحمد ويل احلمد ال َّ
-74قصيد ٌة يف الرد عىل الوهابية :للشيخ عبد العزيز القريش العلجي املالكي األحسائي .عدة أبياهتا
ٌ
مخسة وتسعون بي ًتا ،ومطلعها:
أال أهيا الشيخ الذي باهلدي ُر ِمي سرتجــع بالتوفيق ًّ
حظا ومغنام
-75قصيدة السيد العالمة عبد الرمحن الزواوي (ت)1228هـ يف رد بدعة الشيخ النجدي التيمي
الغاوي .وعدة أبياهتا ٌ
ثامنية وتسعون بي ًتا ،ومطلعها:
فتنة كالليل َّ
بدت ٌ
الغرب والرشقا
غطت عىل األفْقا فشاعت فكادت تبلغ
َ
معلم بدار العلوم القادرية بـ(كراتيش)
-76املدارج السنية يف رد الوهابية :للشيخ عامر القادري،
ٌ
مطبوع.
باكستان.
ٌ
-77مصباح األنام وجالء الظالم يف رد ُشبه البدعي النجدي الذي أضل العوام :للسيد العالمة
علوي بن أمحد احلداد(ت)1222هـ .طبع باملطبعة العامرة بمرص ()1325هـ.
مطبوع.
-78املقاالت الوفية يف الرد عىل الوهابية :للشيخ حسن قزبك.
ٌ
-79املنح اإلهلية يف طمس الضاللة الوهابية :للقايض إسامعيل التميمي التونيس (ت)1248هـ.
ٌ
ومصورهتا يف معهد املخطوطات العربية
خمطوط بدر الكتب الوطنية يف تونس رقم،2780 :
َّ
بالقاهرة.
الوهبية يف الرد عىل الوهابية :للشيخ سليامن النقشبندي البغدادي(ت)1299هـ .طبع يف
-80املنحة ْ
بومباي ()1305هـ.
ٌ
ٌ
جليلة للوهابية :للسيد حممد طاهر آل ملاَّ الكيايل الرفاعي نقيب أرشاف إدلب ،وقد
-81نصيحة
أرسلها هلم .طبع بإدلب.
ِّ
الشطي احلنبيل الدمشقي .طبع
-82النقول الرشعية يف الرد عىل الوهابية :للشيخ مصطفي بن أمحد َّ
إستانبول ()1406هـ.

ويبادرونه بقوهلم :قل ال آله إال اهلل! ويف احلقيقة :نتج عن ذلك خلط أمرين .األمر األول:

حل ْلف!
هو ظنهم أن الرتجي بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وتأكيد الكالم به من باب ا َ

واألمر الثاين :أهنم اعتقدوا أن حكم احللف بالنبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم هو

حل ْلف بآهلة املرشكني ،ونوضح فساد قوهلم يف هذين األمرين يف ما ييل:
نفس حكم ا َ

حل ْلف بام هو مع َّظ ٌم يف الرشع كالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،واإلسالم،
إن ا َ
ٍ
بوجه من الوجوه ،وإنام َمنَعه من َمنَعه من
والكعبة ،ال مشاهبة فيه مع حلف املرشكني
حل ْلف بغري اهلل .وأجازه من أجازه –كاإلمام أمحد
العلامء أخذ ًا بظاهر عموم النهي عن ا َ
بن حنل يف أحد قول ْيه– وتعليله ذلك :بأنه صىل اهلل عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة

التي ال تتم إال به(((؛ ألنه ال وجه فيه للمضاهاة باهلل تعاىل ،بل تعظيمه إنام هو بتعظيم

اهلل له.

وظاهر عموم النهي عن احللف بغري اهلل غري ٍ
مراد قطع ًا ،إلمجاعهم عىل جواز

احللف بصفات اهلل تعاىل ،فهو عمو ٌم أريد به اخلصوص(((.

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

-83قمع أهل الزيغ واإلحلاد عن الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد :ملفتي املدينة املنورة املحدِّ ث الشيخ
حممد اخلرض الشنقيطي (ت)1353هـ.
مدعي نرصة السنة املحمدية :مجع إبراهيم أمحد شحاتة الصدِّ يقي.
-84األقوال السنية يف الرد عىل َّ
مطبوع.
ٌ
راجع يف ما سبق من ٍ
كتب عن الوهابية(:املقاالت السنية يف كشف ضالالت أمحد بن تيمية)
ُي َ
خلادم السنة النبوية الشيخ عبد اهلل اهلرري املعروف باحلبيش الرفاعي القادري(املولود)1339
ٍ
ٍ
يسرية ،وتقديمٍ وتأخ ٍ
ري يف
إضافة
هـ– طبع دار املشاريع للطباعة والنرش والتوزيع-بريوت .مع
ترتيب الكتب للفائدة العلمية .ولعل هذه الكتب جتد خدم ًة وإعادة ن ٍ
رش من الباحثني يف العامل
ٍ
ٍ
علمية هلا.
حتقيقات
اإلسالمي مع
واجب) ،واإلتيان بالشهادتني
((( ألن القاعدة األصولية تقول( :ما ال يتم الواجب إال به ،فهو
ٌ
كل مك ّل ٍ
وفرض ع ٍ
ني عىل ِّ
ُ
ف أن يقوله ،ولو مر ًة عند دخوله اإلسالم ،وال يتم هذا إال
واجب
ٌ
ِ
بالق َران بني الشهادة بأنه ال آله إال اهلل ،وبني الشهادة بالرسالة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم.
((( قلت :وذلك كقولنا :أستحلفك بقدرة اهلل ،وأستحلفك بعظمة اهلل يف قلبك ،وغري ذلك.
والعموم املراد به اخلصوص من مسائل أصول الفقه البدهية ،مثاله( :الذين قال هلم الناس إن
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قال ابن املنذر :اختلف أهل العلم يف معنى النهي عن احللف بغري اهلل ،فقالت
خاص باألَيماَ ن التي كان أهل اجلاهلية حيلفون هبا تعظي ًام لغري اهلل تعاىل،
طائف ٌة :هو
ٌّ
كالالت والعزى واآلباء .فهذه يأثم احلالف هبا ،وال كفارة فيها(((.

وحق النبي ،واإلسالم ،واحلج ،والعمرة،
وأما ما كان يؤول إىل تعظيم اهلل كقولهِّ :

واهلَدْ ي ،والصدقة ،والعتق ،ونحوها مما يراد به تعظيم اهلل ،والقربة إليه ،فليس داخ ً
ال يف

النهي((( .ومن قال بذلك أبو عبيد ،وطائف ٌة ممن لقيناه.

واحتجوا بام جاء عن الصحابة من إجياهبم عىل احلالف بالعتق واهلدي والصدقة،

ما أوجبوه مع كوهنم رأوا النهي املذكور؛ فدل عىل أن ذلك عندهم ليس عىل عمومه ،إذ

لنه ْوا عن ذلك ،ومل يوجبوا فيه شي ًئا .انتهى نقله عن ابن املنذر.
لو كان عا ًّما َ

الرتجي أو تأكيد الكالم بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أو بغريه مما ال
أما عن
ِّ

ٍ
جائز ال حرج فيه ،حيث
يقصد به حقيقة احللف ،فغري
أمر ٌ
داخل يف الباب أصالً ،بل هو ٌ

ورد يف كالمه صىل اهلل عليه وسلم وكالم أصحابه الكرام(((.
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الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيامن ًا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل)اآلية .أريد بالناس
ٍ
فرد من أفراد الناس ،وليس
نعيم بن
مسعود األشجعي ،وهو ٌ
األوىل –وهي من ألفاظ العموم– َ
َّ
عام أريد به اخلصوص .أما الناس الثانية :فاملراد املرشكون ومن عاوهنم .وهو
كل الناس ،فهو ٌّ
ً
وخصص .يراجع
عام إال
أيضا
ِّ
ٌ
عموم أريد به اخلصوص .ولذلك قال األصوليون :ما من ٍّ
(أص��ول الفقه) للشيخ األص��ويل أيب النور زهري ،وغريه كـ (التمهيد يف ختريج الفروع عىل
األصول) للشيخ مجال الدين اإلسنوي مبحث العام واخلاص ،و(األشباه والنظائر) للشيخ
العالمة جالل الدين السيوطي ()911هـ.
ٌ
معينة افرتضها الرشع ككفارة اليمني وكفارة
((( قلت:أي :حيصل اإلثم ،ولكن ليس هناك كفار ٌة
موحدً ا باهلل مل ينتقل للرشك بذلك ،وإن ارتكب إث ًام
الظهار وغريها .مع كون احلالف مسل ًام ِّ
يستغفر عنه ،وال يعاوده.
((( أي :ألن احلالف هبا إنام أراد تعظيم حق النبي عم ً
ال بقوله سبحانه( :لتعزروه وتو ِّقروه)،
واحلالف باحلج واهلدي وغريها داخل حتت قوله سبحانه( :ومن ُي ِّ
عظم شعائر اهلل فإهنا من
تقوي القلوب) اآلية.
((( قلت :ومن مجال كالم أهل مرص تأكيدهم الكالم دو ًما وترجي الغري بقوهلم :والنبي تفضل
عندنا ،والنبي لتأكل...إلخ .وذلك إلدراكهم حمبة النبي صىل اهلل عليه وآله يف قلوب املسلمني.
فالقاعدة الصوفية تقول( :من أحب شي ًئا أكثر ذكره).

فمن ذلك :ما رواه أبو هريرة قال :جاء ٌ
رجل إيل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال:
صحيح
يا رسول اهلل أي الصدقة أعظم أجر ًا؟ فقال( :أ َما وأبيك ل ُتنَ َّب َأنَّه؛ أن ت ََصدَّ ق أنت
ٌ
شحيح ختشى الفقر ،وتأمل البقاء)(((.
ٌ

وحديث الرجل النجدي الذي سأل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن اإلسالم،

ويف آخره :فقال رسول اهلل صىل اهلل عيه وآله وسلم( :أفلح وأبيه إن صدق) أو (دخل
اجلنة وأبيه إن صدق)(((.

وعن أيب هريرة قال :جاء ٌ
رجل إيل النبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم فقال:
يا رسول اهلل نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة ،فقال( :نعم وأبيك لتن َّب َأ َّن :أ ّمك)(((.
وعن أيب العرشاء عن أبيه قال :قلت :يا رسول اهلل أما تكون َّ
حل ْلق
الذكاة إال يف ا َ

أو ال َّلبة؟ قال( :وأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأك)(((.

قلت( :وذلك مثل قول الصاحلني قدي ًام :من يغايل يف حمبة النبي صىل اهلل عليه

توس ً
مرتجني إياهم بذلك .فهو
ال لنيل العطايا من الناس ِّ
وسلم يغايل يف حمبته ،يقولوهنا ُّ
كال ٌم حس ٌن ٌ
ينم عن بالغ املحبة له صىل اهلل عليه وآله وسلم يف قلوهبم .ومن ذلك :ما
مجيل ُّ
ويكرروهنا،
يتكرر عىل ألسنة أهل عرصنا هذا –بربكة سيدنا النبي– إذ يقولون(:والنَّبي) ِّ
أحد أو يف طلب ٍ
حينام يريدون الرتجي واإلحلاح يف استضافة ٍ
يشء من أحد الناس .أفإن

هو شائع يف لغة العرب ،وتطييب ًا خلاطر السائل ،أفال نجيز نحن ألنفسنا مع عظيم حمبتنا له،
أن نجعله مذكور ًا عىل ألسنتنا يف كافة أمور حياتنا اقتدا ًء به مما جاء يف حديث الرشيف؟!.
معروف يف أصول الفقه ،واهلل أعلم).اهـ(((.
إن هذا من باب قياس األوىل كام هو
ٌ

((( أخرجه أمحد يف املسند ج –2ص ،231ومسلم يف صحيحه ج –2ص.716
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ج –1ص ،41وأبو داود يف سننه ج –1ص.107
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ج –4ص ،1974وابن ماجه ج –2ص.903
((( رواه البيهقي يف سننه الكربي ج –9ص.246
((( ما أص��دِّ ره بقويل( :قلت) أثناء املقال أو يف اهلوامش ،فهو من تعليقي عىل النقول العلمية
لإليضاح والرشح والبسط.
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تنزالً عىل ما
كان سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم أجاز لنفسه الرشيفة أن يقول( :وأبيك) ُّ
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وروي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ُأتيِ بطعا ٍم من ٍ
خبز وحل ٍم فقال:
(ناولني الذراع)ِ ،
فنوو َل ذراع ًا فأكلها ،ثم قال( :ناولني الذراع) ،فنوول ذراع ًا فأكلها،

ثم قال( :ناولني الذراع) ،فقال :يا رسول اهلل إنام مها ذراعان! فقال صىل اهلل عليه وآله

دعوت به)(((.
أناول منها ذراع ًا ما
وسلم( :وأبيك لو
ُ
سكت ما ُ
َّ
زلت َ

أن أبا ٍ
وجاء يف قصة األقطع الذي رسق ِع ْقد ًا ألسامء بنت عميس ّ
بكر الصديق
ٍ
قال له( :وأبيك ما لي ُلك ِ
سارق)(((.
بليل
وثبت يف الصحاح أن امرأة أيب ٍ
بكر الصديق ما قالت له( :ال و ُق َّر ِة عيني هلي اآلن

أكثر منها قبل ذلك بثالث مرات) ،تعني :طعام أضيافه(((.

قال النووي( :ليس هذا َح ْلف ًا ،وإنام هو كلم ٌة جرت عىل عادة العرب أن
ٍ
قاصدة هبا حقيقة احللف ،والنهي إنام ورد يف َمن قصد حقيقة
تدخل يف كالمها غري
احللف ،ملا فيه من إعظام املحلوف به ،ومضاهاته باهلل سبحانه وتعاىل ،فهذا هو
اجلواب املريض)(((.

ونقل احلافظ ابن حجر قول اإلمام البيضاوي يف هذا الشأن حيث قال:

وقال اإلمام البيضاوي( :هذا اللفظ من مجلة ما يزاد يف الكالم ملجرد التقرير

اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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والتأكيد ،وال يراد به ال َق َسم ،كام تزاد صيغة النداء ملجرد االختصاص دون القصد

إىل النداء)(((.

ٍ
حممد صىل اهلل عليه وآله
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن الرتجي أو تأكيد الكالم بسيدنا

((( أخرجه أمحد يف مسنده ج –2ص ،48وذكره أبو بكر اهليثمي يف (جممع الزوائد)ج –8ص.312
((( أخرجه مالك يف املوطأ ج –2ص ،835والبيهقي يف السنن الكربي ج ،273-8والشافعي يف
مسنده ج –1ص.336
((( أخرجه أمحد يف مسنده ج –1ص ،18والبخاري يف صحيحه ج-1ج ،8ومسلم يف صحيحه
ج –3ص.1627
((( رشح صحيح مسلم لإلمام النووي ج –1ص.168
((( فتح الباري رشح صحيح البخاري لللحافظ ابن حجر ج-11ص.534

أمر
وصحبه وسلم أو غري ذلك ،كام جاء بالسؤال ،مما ال يقصد به حقيقة احللف :هو ٌ
مرشوع ال حرج عىل فاعله ،لوروده يف كالم النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وكالم
ٌ

الصحابة((( ،وجريان عادة الناس عليه بام ال خيالف الرشع الرشيف ،وليس حرام ًا وال
[ولاَ َت ُقو ُلوا َلمِا
يتقول عىل اهلل بغري عل ٍم حيث يقول تعاىلَ :
رشك ًا ،وال ينبغي للمسلم أن َّ
ِ
ِ
ت َِص ُ ِ
ِ
ِ
ون
ين ي ْفترَ ُ َ
ف َأ ْلسنَ ُتك ُُم ا ْلكَذ َب َٰه َذا َحلاَ ٌل َو َٰه َذا َح َرا ٌم ل َت ْفترَ ُ وا عىل اللهَِّ ا ْلكَذ َب إِ َّن ا َّلذ َ
ون] (النحل .)١١٦ :واهلل تعاىل أعىل وأعلم)(((.
عىل اللهَِّ ا ْلك َِذ َب لاَ ُي ْفلِ ُح َ
قلت( :ومن ذلك قول أحدنا اليوم ألخيه مث ً
ال عىل سبيل املالطفة ،وجري ًا عىل
ومعزيت عندك..إلخ .ما مل ِيرد به حلف ًا وتعظي ًام من دون اهلل،
العرف :وحياتِك عندي،
َّ
وما مل يقصد املضاهاة باهلل ،واهلل أعلم).انتهى التعليق.

املسألة اخلامسة :ومن املسائل عدُّ هم التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه وآله

وصحبه وسلم ،والصاحلني رشك ًا!.

فمن قضايا املتشددين التي ّفرقوا هبا األمة ،وخرجوا عليها! عدُّ هم التربك بآثار

النبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،والصاحلني من الرشك ،وما ترتب عىل عدم
شق جلامعة املسلمني ٍ
وفتن اهللُ أعلم
انتساب هؤالء لإلسالم –عىل زعم املتشددين– من ٍّ

هبا.

صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وآثار الصاحلني.

التربك لغ ًة :طلب الربكة ،والربكة هي :النامء والزيادة ،وتربكت به :تيمنت به.

قال الراغب األصفهاين :الربكة ثبوت اخلري اإلهلي يف اليشء.

قال ابن منظور :الربكة :النامء والزيادة .والتربيك :الدعاء لإلنسان أو غريه

(أقسمت بالقم ِر املنشقِّ إن له من
((( قلتَ :و َورد من قول الشيخ البوصريي يف بردة املديح قوله:
ُ
نوره نسب ًة مربورة ال َق َسمِ ) ،فأقسم بالقمر موصو ًفا بكونه قد انشق ،وذلك ألن هذا ٌ
آية من آيات
اهلل ،والقسم بآيات اهلل ،وبقدرة اهلل التي هي ٌ
صفة من صفاته ،يراد به تعظيم اهلل جل وعال.
ٍ
ٍ
وبسط.
زيادة
((( (املتشددون) لـ أد :عىل مجعة – ص:110ص –113طبع دار املقطم– مع

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

نعرف بالتربك ،وحقيقته ومدى جوازه يف حق آثار النبي
ونحاول يف ما ييل :أن ِّ
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بالربكة .يقالَّ :بركت عليه تربيك ًا ،أي :قلت له :بارك اهلل عليك .وبارك اهلل اليشء،
ٌ
وبارك فيه ،وعليه :وضع فيه الربكة .وطعا ٌم ٌ
بريك :كأنه
مبارك(((.

واملسلم يعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل هو مصدر الربكة ،وهو الذي يبارك األشياء،

وال برك َة ذاتي ًة للمخلوقات ،إنام الربكة من اهلل ملن شاء أن يباركه ،واهلل سبحانه بحكمته
ِ
ٍ
ٍ
ين]
خيتار من األزمان ما يباركها ،قال تعاىل[ :إِنَّا َأن َز ْلنَا ُه فيِ َلي َلة ُّم َب َاركَة إِنَّا ُكنَّا ُمنذ ِر َ
(الدخان.)3:

ِ
ين
[و َأ ْو َر ْثنَا ا ْل َق ْو َم ا َّلذ َ
وخيتار سبحانه من األماكن ما يباركها ،قال سبحانهَ :
ض َو َمغ ِ
ون َم َش ِ
ار َق الأْ َ ْر ِ
ت َر ِّب َ
ك الحُْ ْسن َٰى
ت كَلِ َم ُ
َاربهَ َ ا ا َّلتِي َب َار ْكنَا فِ َيها َوتمَ َّ ْ
كَانُوا ُي ْست َْض َع ُف َ
ِ
سائِ َ
ون]
يصن َُع فِ ْر َع ْو ُن َو َق ْو ُم ُه َو َما كَانُوا ي ْع ِر ُش َ
يل بِماَ َصبرَ ُ وا َو َد َّم ْرنَا َما ك َ
َان ْ
عىل َبني إِ رْ َ
ٰ
(األعراف.)137:
ج ِد الحَْ َرا ِم إىل المَْ ْس ِ
ى بِ َع ْب ِد ِه َليلاً ِّم َن المَْ ْس ِ
[س ْب َح َ ِ َ
ج ِد
س ٰ
وقال تعاىلُ :
ان ا َّلذي أ رْ َ
الأْ َ ْقص ا َّل ِذي بار ْكنَا حو َله لِن ُِريه ِمن آياتِنَا * إِ َّنه هو ِ
يع ا ْل َب ِص ُري] (اإلرساء.)1:
السم ُ
ُ ْ
َ ْ ُ
ىَ
ُ ُ َ َّ
َ َ
ِ ِ ِ
وقال سبحانه[ :ونَجينَاه و ُلو ًطا إِليَ الأْ َر ِ ِ
ني]
ض ا َّلتي َب َار ْكنَا ف َيها ل ْل َعالمَ َ
َ َّ ُ َ
ْ
(األنبياء.)71:
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وقد بارك البيت احلرام فقـــال تعاىل[ :إِ َّن َأو َل ب ٍ
يت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة
َّ َ
ِ
ني] (آل عمران.)96:
ُم َب َاركًا َو ُهدً ى ِّل ْل َعالمَ َ

وخيتار سبحانه من األشخاص من يباركهم ،فبارك األنبياء وأهل بيتهم ،قال
ت اللهَِّ وبركَا ُته عليكُم َأه َل ا ْلب ِ
يت إِ َّن ُه حمَ ِيدٌ جَّ ِميدٌ ]
ني ِم ْن َأ ْم ِر اللهَِّ َرحمْ َ ُ
تعاىلَ [ :قا ُلوا َأ َت ْع َجبِ َ
ْ ْ َ
َََ ُ

(هود.)73:

لاَم منَّا وبرك ٍ
وقالِ :
[ق َ
عىل ُأ َم ٍم ممِّ َّن َّم َع َ
َ
ك َو ُأ َم ٌم
َات
يل يا ن ُ
ُوح ْاهبِ ْط بِ َس ٍ ِّ َ َ َ
عليك َو ٰ
ِ
يم] (هود.)48:
يم ُّس ُهم ِّمنَّا َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
َسن َُم ِّت ُع ُه ْم ُث َّم َ
وأثبت سبحانه أن أنبياءه عليهم السالم يصطحبون بركتهم أينام ذهبوا ،فقال

((( (لسان العرب– البن منظور– ج –10ص.)395

ُنت و َأوصانيِ بِالصلاَ ِة وال َّزك ِ
ِ
ت َح ًّيا]
َاة َما ُد ْم ُ
َ
َّ
ين َما ك ُ َ ْ َ
[و َج َع َلني ُم َب َاركًا َأ َ
سبحانهَ :
(مريم.)31:

ي َآمنُوا
[و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َر ٰ
ويبارك اهلل املؤمنني املتبعني ملنهج اهلل ،فقال سبحانهَ :
ِ
ٍ
السماَ ِء َوالأْ َ ْر ِ
َاهم بِماَ كَانُوا
ض َو َٰلكن ك ََّذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا عليهم َب َركَات ِّم َن َّ
ون] (األعراف.)96:
يك ِْس ُب َ
[و َه َذا ِذك ٌْر ُم َب َار ٌك َأ ْن َز ْلنَا ُه
ويبارك اهلل األقوال ،فبارك كالمه سبحانه فقال تعاىلَ :
ون] (األنبياء.)50:
َأ َف َأ ْنت ُْم َل ُه ُمنْكِ ُر َ

يس عىل الأْ َ ْع َم ٰى َح َر ٌج َولاَ عىل الأْ َ ْع َرجِ
وبارك حتية املؤمنني فقال سبحانهَّ [ :ل َ
يض حرج ولاَ عىل َأن ُف ِسكُم َأن ت َْأ ُك ُلوا ِمن بيوتِكُم أو ب ِ
يوت آ َبائِك ُْم
ْ ُ
ُ
َح َر ٌج َولاَ عىل المَْ ِر ِ َ َ ٌ َ
ْ
ٰ
يوت َأع ِمكُم أو ب ِ
يوت َأ َخواتِكُم أو ب ِ
يوت إِ ْخوانِكُم أو ب ِ
يوت ُأمهاتِكُم أو ب ِ
أو ب ِ
يوت
ْ ماَ ْ ُ
َ ْ ُ
َ ْ ُ
َّ َ ْ ُ
ُ
ِ ِ
تحِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس
َعماَّ تك ُْم أو ُبيوت َأ ْخ َوالك ُْم أو ُبيوت َخالاَ تك ُْم أو َما َم َل ْكتُم َّم َفا َ ُه أو َصديقك ُْم َل َ
ِ
عليك ُْم ُجن ٌ َ ْ
َ
عىل َأن ُف ِسك ُْم تحَ ِي ًة ِّم ْن
َاح أن تَأ ُك ُلوا جمَ ي ًعا أو أ ْشتَاتًا َفإِ َذا َد َخ ْلتُم ُبيوتًا َف َس ِّل ُموا ٰ
ك يبني اللهَُّ َلكُم الآْ ِ
ِ
ِ ِ
ون] (النور.)61:
يات َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
عند اللهَِّ ُم َب َار َك ًة َطي َب ًة ك ََٰذل َ َ ُ
ُ
ستحب للمؤمن أن يلتمس بركة هذه اجلهات التي ثبتت بركتها من عند اهلل
و ُي
ّ

سبحانه وتعاىل ،فيستحب للمؤمن التربك بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وآثاره ،وقد

صىل اهلل عليه وسلم إجابته بالتربيك هلم وعليهم.

ٍ
فقد أخرج البخاري بسنده عن عروة عن املِ ْس َور وغريه ،يصدِّ ق ُّ
واحد منهام
كل

صاحبه( :وإذا توضأ النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم كانوا يقتتلون عىل وضوئه)(((.
قلت :يعني :يتهافتون ويتنافسون ويسارعون إىل التربك به.اهـ التعليق.

(((

ويف حديث صلح احلديبية يف البخاري من حديث املِ ْس َور بن خمرمة ،بعد رجوع

((( رواه البخاري قي صحيحه ج-1ص.81
ٍ
ٍ
صحيحا يف احلديث الرشيف عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم مرات عديدة كوهنم طلبوا منه
((( وثبت
ً
صىل اهلل عليه وسلم أن يصليّ َ هلم يف بيوهتم ركعتني يلتمس هبام الربكة.
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ٍ
ٍ
وفدت
أي قو ِم ،واهلل لقد
مسعود إيل
عروة بن
ُ
قريش( :فرجع إىل أصحابه ،فقالْ :

عىل امللوك ،ووفدت عىل قيرص ،وكرسى ،والنجايش ،واهلل ما رأيت ملك ًا قط يعظمه
أصحابه ما يعظم أصحاب ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم حممدً ا ،واهلل إن َّ
تنخم نخام ًة إال
ٍ
رجل منهم ،فدلك هبا وجهه وجلده ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا
وقعت يف كف

توضأ كادوا يقتتلون عىل وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده ،وما حيدُّ ون إليه
النظر تعظي ًام له ،وإهنم قد عرض عليكم ُخ َّطة ر ٍ
شد فاقبلوها)(((.
ُ
ربك عليهم
وقد صح عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه( :كان ُيؤتَى بالصبيان ،في ِّ

وحينِّكهم)(((.

فخرجت وأنا ُمتِ ٌّم،
وعن أسامء(:أهنا محلت بعبد اهلل بن الزبري بمكة ،قالت:
ُ

فأتيت املدينة ،فنزلت بقباء ،فولدته بقباء ،ثم أتيت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
بتمرة فمضغها ،ثم ت َِفل يف فيه ،فكان أول ٍ
ٍ
يشء دخل جوفه
فوضع يف ِح ْجره ،ثم دعا

وبرك عليه ،وكان
ُ
ريق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم حنَّكه بالتمرة ،ثم دعا له َّ
ٍ
مولود ولد يف اإلسالم)(((.
أول
وكانت أسامء بنت أيب بكر تقول للحجاج :إن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
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احتجم فدفع دمه إىل ابني-تقصد عبد اهلل بن الزبري– فرشبه ،فأتاه جربيل فأخربه فقال:

أصب دمك ،فقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم( :ال
ما صنعت؟ قال :كرهت أن
َّ

ويل للناس منكٌ ،
مت َ َّسك النار– ومسح عىل رأسه– وقالٌ :
وويل لك من الناس)(((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ج –1ص ،147واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه ج-1ص.360
((( رواه مسلم يف صحيحه ج –1ص.237
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ج –3ص ،1422ومسلم يف صحيحه ج-3ص ،1691واللفظ
له.
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ج –3ص ،638والدارقطني يف سننه ج –1ص ،228واللفظ له،
وذكره السيوطي يف (اخلصائص الكربي) ج –1ص ،171وأبو نعيم يف (حلية األولياء) ج–1
ص.320

قلت :وإنام عمدت الوهابية وما اشتق منها ،وتابعها عىل فكرها نفي الربكة

خاص ًة بآثاره بعد انتقاله للرفيق األعىل ،لكي يقطعوا
والتربك به صىل اهلل عليه وسلم ّ
الصلة به صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ويعدونه قد قيض ،وال بركة وال أثر لربكته ،وما
ارتداه أو مسته يداه كاملنرب أو ما كان من شعره الرشيف كالشعر املوجود بغرفة اآلثار

النبوية بمقام سيدنا احلسني عليه السالم بمرص ،أو مكحلته ،أو غري ذلك؛ فيتمكنوا من
متوسال به لربه ،ألنه عىل ظنهم
تكفري وترشيك كل من التمس تلك الربكة أو خاطبه
ً
الفاسد أو قل كذبهِ م املتعمد قد خاطب ميتًا كسائر األموات– حاشاه صىل اهلل عليه وآله
وسلم ،وقال أتباع النجدي املبتدع يف وجوده :إن عصا أحدهم أفضل منه –حاشاه صىل
اهلل عليه وآله وسلم– فهو –أي هذا املجنون– هيش هبا ..إلخ أقوهلم املاجنة التي أرخها

التاريخ .فحسبنا اهلل ونعم الوكيل .اهـ.

ٍ
مسعود (أهنا دخلت عىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم هي
وعن عمرية بنت

وأخواهتا يبايعنه وه َّن مخس ،فوجدنه وهو يأكل قديد ًا ،فمضغ هلن قديدةً ،ثم ناولني
القديدة ،فمضغتها كل واحدة منهن قطع ًة ،فلقني اهللَ وما وجدن ألفواههن َخلو ًفا)(((.

قلت( :وهو صىل اهلل عليه وآله وسلم منهن ومن مجيع املسلمني كاألب حلديث :أنا

منكم مثل الوالد للولد).اهـ التعليق.

بآثار الصاحلني ،فقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه تربك بآثار أيدي
املسلمني ،فعن ابن عمر ما قال :قيل :يا رسول اهلل الوضوء من َج ٍّر مخُ َ َّم ٍر أحب إليك أم

السمحة) قال :وكان رسول
من ا َمل َطاهر؟ قال( :ال ،بل من ا َمل َطاهر ،إن دين اهلل احلنيفية َّ
اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم يبعث إىل املطاهر ،فيؤيت باملاء فيرشبه أو قال:

فيرشب ،يرجو بركة أيدي املسلمني)((( .وفيه جواز تربك الفاضل باملفضول.

((( أخرجه الطرباين يف (الكبري) ج –24ص ،341وأبو نعيم يف (حلية األولياء) ج-2ص.70
((( رواه الطرباين يف (األوس��ط) ج –2ص ،305ويف (الكبري) ج –11ص ،168والبيهقي يف
(شعب اإليامن) ج –6ص ،309وأبو نعيم يف (حلية األولياء) ج-8ص.203
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كام أن أصل أدلة الباب هو نفس أحاديث التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه وآله

وسلم؛ ذلك ألن األصل عدم اختصاص تلك الربكة بالنبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه

وسلم ،وإن كان مقامها من النبي أعىل ،وهذا ما فهمه كبار شرُ ّ اح السنة النبوية املطهرة

كالنووي ،وابن حجر رمحهام اهلل ،وغريمها.

بج َّبة النبي صىل اهلل عليه وآله
وقال النووي رمحه اهلل –عقب حديث االستسقاء ُ

وسلم( :-ويف هذا احلديث ٌ
دليل عىل استحباب التربك بآثار الصاحلني وثياهبم)(((.

ٍ
بوضوءِ ،
فمن ٍ
ٍ
وناضح،
نائل بعد ذلك
وقال عليه رمحة اهلل( :قوله :فخرج بالل

تربكًا بآثاره صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وقد جاء مبينًا يف احلديث اآلخر« :فرأيت الناس
يأخذون من فضل َوضوئه» .ففيه التربك بآثار الصاحلني ،واستعامل فضل َطهورهم

ورشاهبم ولباسهم)(((.

وقال كذلك النووي عقب حديث حتنيك املولود( :ويف هذا احلديث فوائد:

صالح
منها :حتنيك املولود عند والدته ،وهو سنة باإلمجاع كام سبق .ومنها :أن حينكه
ٌ
امرأة ،ومنها :التربك بآثار الصاحلني وريقهم ،وكل ٍ
ٍ
ٍ
يشء)(((.
رجل أو
من
وقال رمحه اهلل( :أما أحكام الباب ،ففيه :استحباب حتنيك املولود ،وفيه :التربك
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بأهل الصالح والفضل ،وفيه :استحباب محل األطفال إىل أهل الفضل للتربك هبم،

وسوا ٌء يف هذا االستحباب يف حال والدته وبعدها)(((.

وقال يف باب قربه صىل اهلل عليه وآله وسلم من الناس ،وتربكهم به ،وتواضعه

هلم( :وفيه :التربك بآثار الصاحلني ،وبيان ما كان عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم

من التربك بآثاره صىل اهلل عليه وآله ،وتربكهم بإدخال يده الكريمة يف اآلنية ،وتربكهم
(((
(((
(((
(((

رشح النووي عىل صحيح مسلم ج –14ص.44
رشح النووي أيضا عىل صحيح مسلم ج –14ص.44
رشح النووي عىل صحيح مسلم ج –14ص.124
رشح النووي عىل صحيح مسلم ج –14ص.194

ٍ
رجل سبق إليه)(((.
بشعره الكريم ،وإكرامهم إياه أن يقع يش ٌء منه إال يف يد

قلت :وكان التابعي اجلليل عطاء بن أيب رباح يتمسح بمنرب رسول اهلل صىل اهلل

مسته قدمه الرشيفة صىل اهلل عليه وآله وسلم،
عليه وآله وسلم ،يلتمس بركة موض ٍع ّ
فأغلظ له مروان بن احلكم يف ذلك ،فقال سيدنا عطاء بن أيب رباح :إنام التمست بركة

موضع قدمه ،وليس التربك باحلادث.اهـ.

وقال ابن حجر –عقب حديث صالته صىل اهلل عليه وآله وسلم لعتبان بن ٍ
مالك

يف بيته ،ليتخذ هذا املوضع مصلىًّ له( :-وفيه :التربك باملواضع التي صىل فيها النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم أو َوطِ َئها ،ويستفاد منه أن من دعي من الصاحلني ليتربك به أن
جييب إذا أمن الفتنة)(((.

رت بنفسه و ُيعجب هبا ،وهذا ال يقع يف الغالب
قلت( :قوله :أمن الفتنة :أي أن يغ ّ

من الصاحلني الذين متكنوا بأمر اهلل يف مقاماهتم ،وعلموا أن األمر كله بيد اهلل ،لو شاء
انتقال الربكة من عنده حدث ذلك ،وأنه ال حول وال قوة إال باهلل ،وألجل اعتقادهم
هذا يعدُّ ون صاحلني ،واهلل أعلم).اهـ.

وقال احلافظ عقب حديث الرجل الذي طلب البرُ ْ دة من النبي صىل اهلل عليه

ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ
ليعرفه قدرها ،وإما ِّ
غريه من املالبس وغريها إما ِّ
له ذلك ،وفيه :مرشوعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهر ًا ،وإن مل يبلغ املنكر درجة
التحريم ،وفيه :التربك بآثار الصاحلني)((( .فتح الباري ج-3ص.144

وقال رمحه اهلل( :قيل :احلكمة يف تأخري اإلزار معه إىل أن يفرغ من ال ُغسل ،ومل

يناوهلن إياه أوالً ،ليكون قريب العهد من جسمه الكريم ،حتى ال يكون بني انتقاله من
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ج-15ص.82
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ج –14ص.219
((( فتح الباري ج –3ص.129
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فاصل ،وهو ٌ
ٌ
أصل يف التربك بآثار الصاحلني ،وفيه :جواز تكفني
جسده إيل جسدها
ٍ
املرأة يف ثوب الرجل ،وسيأيت الكالم عليه يف ٍ
مفرد).
باب
وقال احلافظ رمحه اهلل يف حديث اللديغ( :ويف احلديث :التربك بالرجل الصالح،

وسائر أعضائه ،وخصوص ًا اليد اليمنى)(((.

ٍ
حديث آخر( :وفيه :استعامل آثار الصاحلني؟ ،ولباس مالبسهم عىل
وقال يف

َّيمن هبا)(((.
جهة التربك ،والت ُّ

صحيحة ٍ
ٍ
قوية
قلت :وقد استفاد من ذلك أولياء األمة من الصوفية ،فثبت بأسانيدَ
ذكرها سيدي عبد الوهاب الشعراين احلسني ،ذكره لسند ِ
اخل ْرقة التي ألبسها رسول اهلل
ٍ
طالب عليه السالم((( ،بل وأسانيد تلقينه
صىل اهلل عليه وآله وسلم لسيدنا عىل بن أيب

الذكر بقول(:ال آله إال اهلل) ،ذكر ذلك يف كتابه (مدارج السالكني إيل رسوم طريق
باخلرقة العالمة السيوطي يف (إحتاف ِ
خمطوط .وممن ألف يف التربك ِ
ٌ
الف ْرقة
العارفني).
بلبس ِ
أيضا يف هذا الباب.اهـ .التعليق.
اخلرقة) ،وألف غريه ً
وقد َّبوب احلافظ ابن حبان يف صحيحه با ًبا بعنوان( :باب ذكر ما يستحب للمرء
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التربك بالصاحلني وأشباههم) ،وأورد حتته حديث( :أخربنا أمحد بن عيل بن املثنى قال:
ٍ
كريب قال :حدثنا أبو أسامة عن ُبريد بن عبد اهلل عن أيب ُبردة عن أيب موسى
حدثنا أبو
قال :كنت عند رسول اهلل نازالً ِ
باجل ِع َّرانة بني مكة واملدينة ومعه ٌ
بالل ،فأتى النبي صىل
اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ٌ
يب فقال :أال تنجز يل يا حممد ما وعدتني ،فقال له
رجل أعرا ٌّ
((( فتح الباري ج –3ص.198
((( فتح الباري ج –10ص.198
((( قلت :هذا الدعاء له ولسيدتنا السيدة فاطمة الزهراء لكوهنام آل البيت عليهام السالم وكذا
سيدانا احلسن واحلسني كام يف حديث العباءة ،ونحن نصىل ونسلم عليهم يف تشهدنا .بل وأورد
البخاري ذلك يف كتابه فقال :قال ٌّ
عيل عليه السالم ،وقالت فاطمة عليها السالم فال التفات ملا
يشغِّ ب به من ال حيسن معرفة دينه من املبتدعة ،وهناك عرش روايات للبخاري رواية الكشميهني
والفربري وأيب ذر اهلروي واألصييل وابن عساكر وغريهم ،فلينظروها .فليس اخلرب كالعيان،
وسيجدون ما ذكرته.

عيل من ال ُبرشى ،قال :فأقبل رسول
رسول اهلل:
(أبرش) ،فقال له األعرايب :لقد أكثرت َّ
ْ
ٍ
وبالل كهيئة الغضبان ،فقال( :إن هذا قد ر َّد البرشى ،فأقبال أنتام)،
اهلل عىل أيب موسى
فقاال :قبلنا يا رسول اهلل ،قال :فدعا رسول اهلل صىل آله عليه وآله وصحبه وسلم ب َقدَ ٍح

فيه ما ٌء ثم قال هلام( :ارشبا منه ،وأفرغا عىل وجوهكام أو نحوركام) ،فأخذا القدح ففعال

ما أمرمها به رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،فنادتنا أم سلمة من وراء
السرت :أن ِ
أفضال أل ِّمكام يف إنائكام ،فأفضال هلا منه طائف ًة(((.
ومما يشري إىل أهنم كانوا يستدلون بأحاديث التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه وآله

بج َّبة
وسلم عىل جواز التربك بالصاحلني ،ما ورد عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه تربك ُ
اإلمام حييى بن حييى .نقل ذلك ابن مفلح قال( :قال املروذي يف كتاب الورع :سمعت
بج ّب ٍة ،فجاءين هبا ابنه ،فقال يل ،فقلت:
أبا عبد اهلل يقول :قد كان حييى بن حييى أوىص يل ُ
ٌ
صالح أطاع اهلل فيها ،أتربك هبا)(((.
رجل
ٌ
أما عن مسألة التربك بالنبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم وآثاره بعد انتقاله

يفرق املسلمون بني التربك به صىل اهلل عليه وآله وسلم وبآثاره الرشيفة
إىل ربه ،فلم ّ
قبل انتقاله إىل ربه وبعد انتقاله ،فثبت عن ٍ
ُ
التربك بآثاره بعد
كثري من الصحابة والسلف

فخذوا الشعر واألظفار ثم اجعلوه يف كفني)(((.

ٍ
سهل يف حديث املرأة التي قالت للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم :أعوذ باهلل
وعن
ٍ
يومئذ حتى جلس
منك –وهي ال تعرفه– فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

ٍ
لسهل– قال :فأخرجت هلم هذا
يف سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال( :اسقنا)–
القدح فأسقيتهم فيه .قال أبو حاز ٍم :فأخرج لنا ٌ
سهل ذلك القدح ،فرشبنا فيه ،قال :ثم

((( صحيح ابن حبان ج –2ص.317
((( (اآلداب الرشعية) البن مفلح احلنبيل ج –2ص.235
((( (الطبقات) ج –5ص.406
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ٍ
مت،
بشعر من شعر النبي صىل هلل عليه وآله وسلم
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استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز ،فوهبه له)(((.
وقال النووي عقب هذ احلديث( :هذا فيه التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه

سبب ،وهذا نحو ما أمجعوا عليه ،وأطبق
مسه أو لبسه أو كان منه فيه ٌ
وآله وسلم ،وما َّ
السلف واخللف عليه :من التربك بالصالة يف مصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

يف الروضة الرشيفة ،ودخول الغار الذي دخله صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وغري ذلك.

من هذا :إعطاؤه صىل اهلل عليه وآله وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بني الناس ،وإعطاؤه
صىل اهلل عليه وآله وسلم حقوه لتكفن فيه بنتها ،وجعله اجلريدتني عىل القربين،
ومجعت بنت ملحان عرقه صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ومتسحوا بوضوئه صىل اهلل عليه
وآله وسلم ،ودلكوا وجوههم بنخامته صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وأشباه هذه كثري ٌة

واضح ال شك فيه)(((.
مشهور ٌة يف الصحيح ،وكل ذلك
ٌ

ٍ
سعد قال( :جاءت امرأ ٌة إيل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
وعن سهل بن

ب ٍ
سهل للقوم :أتدرون ما الربدة؟ فقال القوم :هي َش ْملة ،فقال ٌ
دة ،فقال ٌ
سهل :هي
برُ ْ

شمل ٌة منسوج ٌة فيها حاشيتها ،فقالت :يا رسول اهلل أكسوك هذه ،فأخذها النبي صىل
اهلل عليه وآله وسلم حمتاج ًا إليها فلبسها ،فرآها عليه ٌ
رجل من الصحابة فقال :يا رسول

اهلل ما أحسن هذه! فاكسنيها ،فقال :نعم ،فلام قام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم المه
اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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أصحابه ،قالوا :ما أحسنت حني رأيت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أخذها حمتاج ًا

إليها ثم سألته إياها ،وقد عرفت أنه ال ُيسأل شي ًئا فيمنعه ،فقال :رجوت بركتها حني
لبسها النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم لعليّ ُأك ّفن فيها)((( .وهو ال يعلم إن كان موته قبل
انتقاله صىل اهلل عليه وآله وسلم أو بعده ،ومل ينكر عليه الصحابة الكرام.

قلت :يعني :بذلك كون التربك به صىل اهلل عليه وآله وسلم بعد انتقاله الرشيف

قوي عىل املشكِّكني يف ذلك .اهـ.
هو مثل ما قبله يف حياته الرشيفة ،ففيه ر ٌّد ٌّ
((( رواه الرتمذي يف سننه ج –4ص ،306وابن ماجه يف سننه ج –2ص.1132
((( رشح النووي عىل (صحيح مسلم) ج –13ص :178ص.179
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ج 5ص.2245

ٍ
مالك أخذ يده فقبلها،
أنس بن
وقال الذهبي( :وقد كان ثابت البناين إذا رأى َ

ويقول :يدٌ مست يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم .فنقول :نحن إذا فاتنا ذلك

حجر معظم بمنزلة يمني اهلل يف األرض ،مسته شفتا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
فهذا
ٌ

وسلم الثماً له ..إلخ)(((.

ثم قال الذهبي( :عن ابن عمر :أنه كان يكره مس قرب النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلم) .ثم قال :كره ذلك ألنه رآه إساءة ٍ
أدب .وقد سئل أمحد بن حنبل عن مس القرب
النبوي وتقبيله ،فلم ير بذلك بأس ًا .رواه عنه ولده عبد اهلل بن أمحد.

فإن قيل :فهلاَّ فعل ذلك الصحابة؟ قيل( :ألهنم عاينوه ح َّيا ومت َّل ْوا به ،وق َّبلوا

يده ،وكادوا يقتتلون عىل وضوئه ،واقتسموا شعره املطهر يوم احلج األكرب ،وكان إذا

ٍ
ّ
رجل فيدلك هبا وجهه ،ونحن َّملا مل يصح لنا مثل هذا
تنخم ال تكاد نخامته تقع إال يف يد
النصيب األوفر ،ترامينا عىل قربه بااللتزام ،والتبجيل ،واالستالم ،والتقبيل).

مما ذكر من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،والنقل عن األئمة األعالم من

أئمة أهل السنة واجلامعة ،يتأكد لنا جواز التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وآل
بيته ،وال فرق يف ذلك بني حياته وانتقاله لربه ،وكذلك جواز التربك بآثار الصاحلني ،ال
املسألة السادسة :ومن مسائلهم التي رشقوا هبا املسلمني بالبدعة ،وأساؤوا هبا

حتريمهم االحتفال بمولد النبي
فمن دوهنم،
ُ
إىل خري خلق اهلل وسيد األنبياء واملرسلني َ

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،وعدُّ ه بدع ًة وضالل ًة!!

فيخالف املتشددون أغلب املسلمني يف فرحهم بذكرى ميالد النبي صىل اهلل عليه
ٍ
وآله وسلم ،ويتهموهنم أهنم عىل ٍ
وضاللة ،عىل الرغم من احتفال هؤالء املتشددين
بدعة
((( (سري أعالم النبالء) ج –4ص.43
((( يراجع (املتشددون) أد :عيل مجعة– من ص:88ص– مع اختصا ٍر يف بعض املواضع ،وزيادة
ٍ
ٍ
ٍ
وتعليق للكاتب.
وبيان
بسط
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بذكرى بعض علامئهم وأئمتهم!!-قلت :عىل حدِّ وصفهم هلم– وهذه مصيبة أخرى

من مصائبهم ،ونحاول يف ما ييل بيان صواب ما عليه املسلمون من االحتفال بذكرى

مولد النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم:

عن عمر بن اخلطاب قال...( :سئل-أي :النبي صىل اهلل عليه وسلم– عن صوم

مسلم يف
عيل فيه) .)..رواه
االثنني ،قال :ذاك يو ٌم
ُ
ٌ
ولدت فيه ،ويو ٌم بعثت أو)أنزل َّ

صحيحه.

ويف احلديث إشار ٌة إىل أنه صىل اهلل عليه وسلم كان يشكر ربه عىل نعمة مولده

بصيام يوم االثنني ،وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع عىل االحتفال بمولد

الرسول األعظم صلوات اهلل عليه وسالمه ،بإحياء ليلة املولد بشتى أنواع القربات من
إطعام الطعام ،وتالوة القرآن واألذكار ،وإنشاد األشعار واملدائح يف رسول اهلل صىل اهلل
ٍ
واحد من املؤرخني مثل احلافظني :ابن اجلوزي ،وابن
غري
عليه سلم ،كام نص عىل ذلك ُ
كثري ،واحلافظ ابن دحية األندليس ،واحلافظ ابن حجر ،وخامتة احلفاظ جالل الدين

السيوطي رمحهم اهلل تعاىل.

خرج عليه احلافظ ابن حجر العسقالين عمل املولد النبوي:
واألصل الذي َّ

اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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هو ما ثبت يف الصحيحني من أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قدم املدينة ،فوجد اليهود
ونجي موسى،
يصومون يوم عاشوراء ،فسأهلم فقالوا :هذا يو ٌم أغرق اهلل فيه فرعونَّ ،
فنحن نصومه شكر ًا هلل تعاىل.

ٍ
معني من إسداء
قال احلافظ( :فيستفاد منه فعل شكر اهلل عىل ما َم َّن به يف يو ٍم
نقمة ،ويعاد ذلك يف نظري ذلك اليوم من كل ٍ
نعمة أو دفع ٍ
ٍ
سنة ،والشكر حيصل بأنواع

ٍ
نعمة أعظم من نعمة بروز
وأي
العبادات :كالسجود ،والصيام ،والصدقة ،والتالوة؛ ُّ

هذا النبي نبي الرمحة يف ذلك اليوم؟!!.

قلت( :بل لو شكر أحدنا ربه عىل كونه أخرجه من حيز العدم إىل حيز الوجود،

ليكون مسلماً موحدً ا ،حم ًّبا هلل جل جالله ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم ،لو شكر

اهلل عىل ذلك بصوم اليوم الذي أخرجه اهلل للدنيا فيه –ما مل يكن هذا اليوم منه ًّيا عن

صومه كيوم الفطر وأيام الترشيق –..لو فعل ذلك لكان من الطاعات املستحبات،
لقوله سبحانه (ولئن شكرتم ألزيدنكم) اآلية ،وحلفظ اهلل عىل من يفعل ذلك إسالمه
وطاعته لكونه من الشاكرين ،فام بالنا بسيد اخللق وسيد أهل األرضني والساموات،

شكورا»).
وسيد الشاكرين احلامدين صىل اهلل عليه وآله وسلم القائل« :أفال أكون عبدً ا
ً
اهـ .التعليق.

وإن كان النبي صىل اهلل عليه وسلم هو وأصحا ُبه مل حيتفلوا به يف الذكرى السنوية

يوم الثاين عرش من ربي ٍع األول من كل عا ٍم ،فإن هذا ال جيعل االحتفال به بدع ًة مذمومة،
ألن البدعة املذمومة هي التي ال تدخل حتت ٍ
رشعي يف مدحها ،أما إذا تناوهلا ُ
دليل
دليل
ٍّ
املدح فليست مذموم ًة.

ٍ
مرتوك وجدناه موافق ًا ألصول
بحج ٍة يف رشعنا ،فكم من
قلت(:والرتك ليس َّ

الرشيعة املعمول هبا ،وصار من املستحبات ،أو من الواجبات ،أو من الواجبات
الكفائية ،وكل هذا خترجي ًا عىل ٍ
آيات قرآنية دخل حتت عمومها ،أو وجدناه فرد ًا من
ٍ
ٍ
صحيح عىل حك ٍم مع َّل ٍل ،فوجدنا فيه العلة
قياس
أفراد هذا العموم ،أو دخل حتت

نفسها التي يف األصل ،فأحلقناه به يف احلكم ...إىل غري ذلك من طرق القياس واإلحلاق
أصول الفقه ،وكتب األشباه والنظائر ،وغريها).اهـ .التعليق.

وروى البيهقي عن الشافعي قال( :ا ُمل ْحدَ ثات من األمور رضبان :أحدمها :ما
ُأحدث مما خيالف كتاب ًا أوسن ًة أو أثر ًا ،فهذه البدعة الضاللة ،والثاين :ما ُأ ِ
حدث من
ٍ
ٍ
مذمومة ،وقد قال عمر ابن اخلطاب يف قيام
غري
اخلري ال خالف فيه لواحد ،وهذه حمدث ٌة ُ
شهر رمضان :نِع ِ
مت البدع ُة هذه ،يعني :أهنا حمدث ٌة مل تكن ،وإذا كانت ،فليس فيها ر ٌّد
ْ
ملا مىض) .هذا آخر كالم الشافعي.

قلت( :وعن سيدنا عبد اهلل بن مسعود :حيدث لكم بقدر ما حتدثون .وقال ذلك،
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وكثري منها وربام معظمها يقع
ألنه ما أكثر املسائل واملحدثات التي تقع بالليل والنهار،
ٌ
حتت أدلة الرشع –علم ذلك من علم ،وغاب عمن غاب عنه– ومن رمحته سبحانه أن

جعل دائرة اإلحلاق والقياس والبدع التي هي من الرشع وليست مردود ًة جعلها كبريةً،
ومسائ َلها كثريةَ ،فلم جيعل علينا يف الدين من ٍ
حرج؛ فتأمل).اهـ التعليق.

لكتاب وال ٍ
سنة وال ٍ
ٍ
أثر وال إمجاعٍ؛
قال السيوطي( :وعمل املولد ليس فيه خمالف ٌة
ٍ
مذمومة كام يف عبارة الشافعي ،وهو من اإلحسان الذي مل يعهد يف العرص
فهي غري
ٌ
إحسان ،فهو إ ًذا من البدع املندوبة كام عرب
األول ،فإن الطعام اخلايل عن اقرتاف اآلثام

عنه بذلك سلطان العلامء العز بن عبد السالم).

قلت( :وقد يقالِ :
فل َم مل يفعل هذا االحتفاء واالحتفال اآلل والصحب يف عرص

النبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم؟ فأقول :ألهنم كانوا حيتفون به صىل اهلل عليه وآله
وسلم يف كل ٍ
حلظة يرونه أو يغيبون عنه صىل اهلل عليه وسلم ،ففي حضورهم يتربكون به،
ويلتفون حوله ،ويتلقون عنه ،ويسمعون له ،ويعظمون قدره ،ويبجلون مقامه ،ويتنافسون

يف خدمته ،وحيرصون عىل رض��اه ...ويف غياهبم يطيعونه يف الباطن كام كانوا عنده يف
الظاهر ما استطاعوا ،فإن تومهوا املخالفة ظنوا بأنفسهم النفاق كخرب :نافق حنظلة ...إىل
ٍ
احتفال خري من
معنوي يستفاد من الروايات والسرية؛ فأي
غري ذلك مما هو موضع إمجا ٍع
ٍّ
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هذا االحتفال العميل؟! فلام انتقل صىل اهلل عليه وسلم ببدنه الرشيف إىل الرفيق األعىل؛
فنحن عىل العهد واملحبة واالنشغال بالصالة عليه وذكره يف جمالسنا ،والتقرب إىل اهلل
باتباعه ،والعمل بسنته ،واالحتفال بيوم مولده الذي هو عيدٌ وأي ٍ
عيد لكل مسل ٍم أنجاه
ُّ
اهلل به صىل اهلل عليه وسلم من النار ،وأدخله يف دائرة السعادة بإذن اهلل ،وباعد بيه وبني
الشقاوة بعد ما بني املشارق واملغارب ،واحلمد هلل عىل ذلك).اهـ.

ونقل السيوطي عن إمام القراء احلافظ شمس الدين ابن اجلَ� َ�زري من كتابه
( َع ْرف التعريف باملولد الرشيف) قوله :إنه صح أن أبا ٍ
هلب خيفف عنه العذاب يف النار

كل ليلة اثنني إلعتاقه ثويبة عندما بشرَّ ته بوالدة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فإذا
كان أبو ٍ
هلب الكافر الذي نزل القرآن بذمه ُجوزي يف النار بفرحه ليلة مولد النبي صىل

املوحد من أمة النبي صىل اهلل عليه وسلم يسرَ ُّ بمولده،
اهلل عليه وسلم ،فام حال املسلم ِّ
ويبذل ما تصل إليه قدرته يف حمبته؟!! ل َع ْمري إنام يكون جزاؤه من اهلل الكريم أن يدخله

بفضله جنة النعيم.

الصادي يف مولد
وأنشد احلافظ شمس الدين الدمشقي يف كتابه املسمي (مورد َّ

اهلادي):

إذا كان هذا كافر ًا جاء ذ ّمـــــــــــُه

أتي أنه في يوم االثنين دائـــــــــــم ًا

وت َّبت يداه في الجحيم مخلَّـــــــدا

يخفف عنه للسرور بأحمـــــــــدا

فام الظن بالعبد الذي كان َ
مرسورا ومات موحِّـــــدا!!
طول ُع ْم ِـره بأمحدا
ً
كام يمكن االستدالل بعموم قوله تعاىل( :وذكِّرهم بأيام اهلل)(.إبراهيم،)5 :

فال شك أن مولد النبي صىل اهلل عليه وسلم من أيام اهلل ،فيكون االحتفال به ما هو إال

تطبيق ألمر اهلل ،وما كان كذلك فال يكون بدع ًة ،بل يكون سن ًة حسن ًة حتى ولو مل يكن
ٌ

عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم.

قلت( :لقوله صىل اهلل عليه وسلم :من س َّن سن ًة حسن ًة فله أجره وأجر من عمل

عمل هبا إيل قيام الساعة ،ال ينقص من أجره شيئ ًا .أو كام قال صىل اهلل عليه وسلم).اهـ.
التعليق.

ونحن نحتفل بمولده صىل اهلل عليه وسلم ألننا نحبه ،ومل ال نحبه وقد عرفته
وأحبته الكائنات؟! فهذا ِ
اجلذع وهو مجا ٌد أحب النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وتعلق به،
واشتاق إىل قربه الرشيف صىل اهلل عليه وسلم ،بل وبكي بكا ًء شديد ًا ،وقد تواتر هذا

يب من أصحاب رسول اهلل صىل
اخلرب ،وصار العلم به حم َّت ًام ،وروي عن أكثر من صحا ٍّ
اهلل عليه وسلم( :أنه عندما كان النبي صىل اهلل عليه وسلم خيطب قائ ًام معتمد ًا عىل ِجذع
ٍ
ٍ
منصوب ،فإذا طال وقوفه وضع يده الرشيفة عىل ذلك ،وملا كثر عدد املصلني صنع
نخل
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له الصحابة منرب ًا ،فلام خرج صىل اهلل عليه وسلم من باب احلجرة الرشيفة يوم اجلمعة
يريد املنرب ،وجاوز اجلذع الذي كان خيطب عنده إذا باجلذع يرصخ رصاخ ًا شديد ًا،
وحين حنين ًا مؤمل ًا حتى ارتج املسجد ،وتشقق ِ
اجلذع ومل هيدأ ،حتى نزل النبي صىل اهلل

ضمه بني يديه
عليه وسلم ع املنرب وأتى اجلذع ،فوضع يده الرشيفة عليه ومسحه ،ثم َّ
ساره بني أن يكون شجر ًة يف اجلنة ترشب
إيل صدره الرشيف حتى هدأ ،ثم خريه بأن َّ

عروقه من أهنار اجلنة ،وبني أن يعود شجر ًة مثمر ًة يف الدنيا ،فاختار أن يكون شجر ًة يف
اجلنة ،فقال صىل اهلل عليه وسلم :أفعل إن شاء اهلل ،أفعل إن شاء اهلل ،أفعل إن شاء اهلل؛
فسكن ِ
اجلذع ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم :والذي نفيس بيده لو مل ألتزمه لبقي حي ُّن إيل

قيام الساعة شوق ًا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم)(((.

ومما سبق ذكره من أقوال األئمة كابن حجر وابن اجلوزي والسيوطي ،وغريهم،

تبني أن هذا حال األمة من القرن اخلامس اهلجري :نرى استحباب االحتفال باملولد

مظاهر مذموم ٌة كالرقص والطبل ،وما
الرشيف موافق ًة لألمة والعلامء ،وال يتطرق إليه
ُ
إىل ذلك ،وال عربة بمن شذ عن هذا اإلمجاع العميل لألمة ،وأقوال هؤالء األئمة ،وليس
ٍ
بكثري عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الرمحة املهداة حبيب رب العاملني.
ذلك االحتفال
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قلت( :واملقصود من كالم الشيخ بالرقص والطبل :هو املذموم منهام قطع ًا كام

يف عبارته ،فإن االهتزاز يف الذكر وامليل يمن ًة ويسار ًا شوق ًا وتواجد ًا ورق ًة من قلب
السامع للذكر واملديح النبوي ليس رقص ًا مذموم ًا إن جتاوزنا وسميناه رقص ًا ،ودليله:

أن الصحابة كانوا يتاميلون عند قراءة القرآن يف املسجد ويف الصالة كأغصان األشجار،
واهلل أعلم).اهـ .التعليق.

ٍ
ٍ
متقاربة ،فأخرجه أمحد يف مسنده ج–3
بألفاظ
غفري من احلفاظ
مجع
((( أخرج أصل احلديث ٌ
ٌ
ص ،293والبخاري يف صحيحه ج –3ص ،1313والرتمذي يف سننه ج –5ص ،594وابن
ماجه يف سننه ج –1ص ،454والدارمي يف سنه ج –1ص ،30وابن حبان يف صحيحه ج–14
ص ،435وابن أيب شيبة يف مص َّنفه ج –6ص ،319والطرباين يف املعجم األوس��ط ج–14
ص ،367وأبو يعىل يف مسنده ج –6ص.14

ويف اخلتام أذكر قول صاحب الربدة:
تم معناه وصورتُـــــــه
فهو ال��ذي َّ
ِ
ٍ
محاسنــــــه
شريك في
منـــز ٌه عن
َّ
دع ما ا َّدعته النصارى في ِ
ـــــم
نبيه ُ
شئت من َشر ٍ
وانسب إلى ِ
ف
ذاته ما َ
ُ ْ
َ
ِ
َ
ف� َّ
رســــول اهلل ليس له
فضـــل
�إن

�ارئ الن ََّســــــ ِم
ثم اصطفاه حبيب ًا ب� ُ
غير من َق ِســـــ ِم
هر ُ
َ
الح ْسن فيه ُ
فج ْو ُ
ِ
واحتك ِم
شئت مدح ًا فيه
واحكم بما َ
ْ
وانسب إلى قدره ما شئت من ِع َظـ ِم
ُ
ِ ()1
ناطــــق بِ َفــــم
حدٌّ فيعـرب عنــه
ٌ

(((

املسألة السابعة :ومن مسائلهم املسيئة ملشاعر عموم املسلمني احلكم –والعياذ
باهلل سبحانه– عىل والِدَ ِي املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم بالنار يوم القيامة!!!
قرون بأن مصري والِدَ ِي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم يف النار يوم
وهي أهنم ُي ّ

القيامة .تلك القضية التي ضممناها لباقي القضايا لشعورنا ،وكأن مكانة النبي صىل اهلل

يصدُ ْق.
عليه وسلم يف قلوهبم ليست عىل القدر املطلوب ،وكأن ح َّبهم للنبي مل ْ

وال شك أن احلب يتناىف مع رغبة اإليذاء ملن حيب ،وال شك كذلك أن احلديث

ِ
ِ
ين آ َذ ْوا ُموسيَ ٰ َفبرَ َّ َأ ُه اللهَُّ ممِ َّا َقا ُلوا
ين َآمنُوا لاَ َتكُونُوا كَا َّلذ َ
فقال تعاىل[ :يا َأ َهيا ا َّلذ َ
َان ِعندَ اللهَِّ َو ِج ًيها] (األحزاب.)69:
َوك َ
ٍ
ٍ
وبسط
((( (املتشددون)– أد :عيل مجعة– حفظه اهلل– ص:100ص –104مع
تعليق وتوضيحٍ
للعبارة).
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ٍ
بسوء عن أبويه صىل اهلل عليه وسلم يؤذي النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وقد قال اهلل
ِ
ِ
ون ُه َو ُأ ُذ ٌن ُق ْل ُأ ُذ ُن َخ ٍري َّلك ُْم ْيؤ ِم ُن بِاللهَِّ
ون النَّبِي َوي ُقو ُل َ
ين ْيؤ ُذ َ
[ومن ُْه ُم ا َّلذ َ
تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ون َر ُس َ
يم]
ين ْيؤ ُذ َ
َو ْيؤم ُن ل ْل ُم ْؤمن َ
ول اللهَِّ لهَُ ْم َع َذ ٌ
ين َآمنُوا منك ُْم َوا َّلذ َ
ني َو َرحمْ َ ٌة ِّل َّلذ َ
اب َأل ٌ
[يصلِ ْح َلك ُْم َأ ْعماَ َلك ُْم َويغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َمن يطِ ِع اللهََّ َو َر ُسو َل ُه
(التوبة ،)61:وقال:
ْ
َف َقدْ َفا َز َف ْوزًا َعظِيماً ] (األحزاب .)75:ولقد هنانا اهلل رصاح ًة عن أذية رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ومشاهبة اليهود –لعنهم اهلل.-
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القايض عياض شارح صحيح مسلم :-فنحن ال نقول إال
قال القايض –يعني:
َ

نتجرأ عىل مقامه الرشيف
ما يرىض ربنا ،ويرىض رسولنا صىل اهلل عليه وسلم ،وال
ّ

ونؤذيه صىل اهلل عليه وسلم بالكالم بام ال يرضيه صىل اهلل عليه وآله وسلم.

واعلم أن آباء النبي صىل اهلل عليه وسلم وأجداده إن ثبت وقوع بعضهم يف ما

ٌ
ٌ
رسول ،فأهل السنة
غري مرشكني ،وذلك ألهنم مل ْيرسل إليهم
يظهر أنه
رشك ،فإهنم ُ
ٍ
رشك وبدَّ ل رشائع التوحيد يف الفرتة ما بني
واجلامعة قاطب ًة يعتقدون :أن من وقع يف

[م ِن ْاهتَدَ ٰ
النبي والنبي ال يعذب .واألدلة عىل ذلك كثري ٌة منها قوله تعاىلَّ :
ى َفإِ َّنماَ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ني َحت َّٰى
ى َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
ْهيتَدي لنَ ْفسه َو َمن َض َّل َفإِ َّنماَ يض ُّل عليها َولاَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخ َر ٰ
َن ْب َع َ
ك ُم ْهلِ َ
ك َأن مَّل ْ يكُن َّر ُّب َ
ث َر ُسولاً ] (اإلرساء ،)15:وقوله تعاىلَٰ [ :ذلِ َ
ى
ك ا ْل ُق َر ٰ
[وما َأ ْه َلكْنا ِم ْن َق ْر ٍية إِالَّ لهَ ا
بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها غَافِ ُل َ
ون] (األنعام ،)131:وقوله تعاىلَ :
ِ
ُون لِلن ِ
َّاس
ين لِ َئلاَّ يك َ
ُمن ِْذ ُر َ
ين َو ُمنذ ِر َ
[ر ُسلاً ُّم َبشرِّ ِ َ
ون] (الشعراء ،)208:وقوله تعاىلُّ :
َان اللهَُّ َع ِزيزًا َحكِيماً ] (النساء)165:؛ فال تقوم احلجة عىل
الر ُس ِل َوك َ
عىل اللهَِّ ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ

اخللق إال بإرسال الرسل ،وبغري إرسال الرسل فالبرش غري حمجوجني برمحة اهلل وفضله.
فهذه اآليات تدل عىل ما يعتقده أهل احلق أهل السنة واجلامعة :أن اهلل برمحته
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وفضله ال يعذب أحد ًا حتى يرسل إليه نذير ًا ،وقد يقول ٌ
أبو ِي النبي صىل
قائل :لعل َ
اهلل عليه وسلم أرسل إليهم نذير وهم أرشكوا بعد بلوغ احلجة .فهذا ال يسعفه ٌ
نقل،

َاهم ِّمن ُكت ٍ
ُب
[و َما آتَين ُ
بل جاءت النصوص تنفيه ،وتؤكّد عكس ذلك ،فقد قال تعاىلَ :
يدْ ُر ُسونهَ َا َو َما َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ِ
يه ْم َق ْب َل َ
ك ِمن ن َِّذ ٍير] (سبأ.)44:

ِ
(و َما ك َ
حتى ي ْب َع َث فيِ ُأ ِّم َها َر ُسولاً ي ْت ُلو
وقال سبحانهَ :
َان َر ُّب َك ُم ْهل َك ا ْل ُق َر ٰى ٰ
عليهم آياتِنَا َو َما ُكنَّا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َر ٰى إِلاَّ َو َأ ْه ُل َها َظا ُلمِ َ
ون) (القصص.)59:
ْ
غري معذ َبينْ ،
فدلت النصوص السابقة عىل أن َ
أبو ِي النبي صىل اهلل عليه وسلم ُ
ال ألهنام أبواه صىل اهلل عليه وسلم ،بل ألهنام من مجلة أهل الفرتة التي علمنا من هم،
وحكمهم استقر عند املسلمني.

قال الشاطبي :جرت سنته سبحانه يف خلقه :أنه ال يؤاخذ باملخالفة إال بعد

ٍّ
ولكل
إرسال الرسل ،فإذا قامت احلجة عليهم ،فمن شاء فليؤمن ،ومن شاء فليكفر،
جزا ٌء مثله(((.

ى َفإِ َّنماَ ْهيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َمن
[م ِن ْاهتَدَ ٰ
وقال القاسمي يف تفسريه لقوله تعاىلَّ :
ِ
حتى َن ْب َع َ
ث َر ُسولاً ]
ى َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
َض َّل َفإِ َّنماَ يض ُّل عليها َولاَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخ َر ٰ
ني ٰ
(اإلرساء )15 :ما نصه( :وما صح وما استقام منا ،بل استحال يف سنتنا املبينة ِ
احلكَم

البالغة ،أن نعذب قوم ًا حتى نبعث إليهم رس��والً هيدهيم إيل احلق ،ويردعهم عن
الضالل ،إلقامة احلجة ،وقطع ًا للعذر)( .حماسن التأويل للقاسمي ج –10ص.)312

قال ابن تيمية( :إن الكتاب والسنة قد دال عىل أن اهلل ال يعذب أحد ًا إال بعد

إيالغ الرسالة ،فمن مل تبلغه مجل ًة ،مل يعذبه رأس ًا ،ومن بلغته مجل ًة دون بعض التفصيل،

مل يعذبه إال عىل إنكار ما قامت عليه احلجة الرسالية)(((.

أما ما يدل عىل نجاة أبويه بخصوصهام دون الدليل العام بشأن أهل الفرتة ،فهو
ك فيِ الس ِ ِ
[و َت َق ُّل َب َ
ين] (الشعراء ،)219:فعن ابن عباس ما يف قوله
اجد َ
قوله تعاىلَ :
َّ
تعاىل( :وتقلبك يف الساجدين قال :أي يف أصالب اآلباء :آدم ونوح وإبراهيم حتى
وعن واثلة بن األسقع :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :إن اهلل اصطفى من

ولد إبراهيم إسامعيل ،واصطفى من ولد إسامعيل بني كنانة ،واصطفى من بني كنانة

ٍ
قريش بني هاش ٍم ،واصطفاين من بني هاشم)(((.
قريش ًا ،واصطفى من

وعن عمه العباس :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :إن اهلل خلق اخللق،
(((
(((
(((
(((

(املوافقات للشاطبي ج –32ص.)377
(جمموع الفتاوي– ص.)493
(تفسري القرطبي ج –13ص ،144وتفسري الطربي ج – 7ص.)1782
(أخرجه أمحد يف مسنده ج –4ص ،107ومسلم يف صحيحه ج 4ص.)1782
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أخرجه نب ًّيا(((.
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فجعلني من خريهم ،من خري قرهنم ،ثم ختري القبائل ،فجعلني من خري ٍ
قبيلة ،ثم ختري

البيوت ،فجعلني من خري بيوهتم ،فأنا خريهم نفس ًا ،وخريهم بيت ًا)(((.

فوصف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أصوله بالطاهرة والطيبة ،ومها صفتان
ِ
ُون ن ََج ٌس فَلاَ ي ْق َر ُبوا
ين َآمنُوا إِ َّنماَ المُْشرْ ِ ك َ
منافيتان للكفر والرشك .قال تعاىل[ :يا َأ َهيا ا َّلذ َ
ِِ
ِ
جدَ الحَْ رام بعدَ ع ِام ِهم ه َذا وإِ ْن ِخ ْفتُم عي َل ًة َفسو َ ِ
المَْ ْس ِ
اء إِ َّن
َ ْ
ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َٰ َ
ف يغْنيك ُُم اللهَُّ من َف ْضله إِن َش َ
ِ
يم] (التوبة.)28:
عليم َحك ٌ
اللهََّ ٌ
ٍ
آحاد يعارضان ما ذكر من اآليات
أما ما يثريه املخالفون بسبب ورود حدي َث ْي

القاطعة ،ومها حديثا مسل ٍم .األول :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :استأذنت
ريب أن أستغفر ألمي ،فلم يأذن يل ،واستأذنته أن أزور قربها ،فأذن يل)(.مسلم يف

صحيحه ج-2ص .)671والثاين( :أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل ،أين أيب؟ قال :يف النار،

فلام مىض دعاه فقال :إن أيب وأباك يف النار)(((.

ترصيح بأن أمه صىل اهلل
فالرد عىل هذه الشبهة :أوالً :أن احلديث األول ليس فيه
ٌ

عليه وسلم يف النار ،وإنام عدم اإلذن يف االستغفار ال يدل عىل أهنا مرشك ٌة ،وإال ملا جاز

اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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وبرهم.
أن يأذن له ربه عز وجل أن يزور قربها ،فال جيوز زيارة قبور املرشكني ُّ

ٍ
طالب مات بعد
احلديث الثاين :يمكن محله عىل أنه كان يقصد عمه ،فإن أبا

بعثته ،ومل يعلن إسالمه ،والعرب يطلقون األب عىل العم ،كام يف قوله تعاىل عن إبراهيم
اهيم لأِ َبِ ِيه آزَر َأ َتت ِ
ِ
َّخ ُذ َأ ْصن ًَاما آ َلهِ ًة إِنيِّ َأ َر َ
اك َو َق ْو َم َ
ك فيِ َضلاَ ٍل
عليه السالمَ :
َ
[وإِ ْذ َق َال إِ ْب َر ُ
ُّمبِ ٍ
ني] (األنعام ،)74:وأبو إبراهيم هو تارح أو تارخ –كام ذكر ذلك ابن كثري وغريه
من املفرسين.

قلت( :وجيوز محل املنع عن االستغفار يف احلديث األول عىل إظهار علو رتبة
((( (أخرجه أمحد يف مسنده ج 4ص ،165والرتمذي فيسننه ج 5ص.)584
((( (مسلم يف صحيحه ج.)191-2

النبي صىل اهلل عليه وسلم بابتالئه بام ابتيل به إبراهيم ملا نهُ ي عن االستغفار لعمه ،وإن مل
تكن السيدة آمنة عليها السالم مرشك ًة ،ولكنه من باب التكليف الذي نُسخ بعد ٍ
وقت،
واهلل أعلم .أما احلديث الثاين :فأقرب عندي أن املراد به أبو ٍ
عم له صىل اهلل
هلب فهو ٌّ

ٍ
طالب أقر له صىل اهلل عليه وسلم بالرسالة وصدّ ق به،
عليه وآله وسلم ،خاص ًة وأن أبا
ولكنه مل يعلن بلسانه كام أورده ،وكذلك فإن من العلامء من ألف كتابه «أسنى املطالب

يف نجاة أيب طالب» ،واهلل أعلم).اهـ .التعليق.

أما إذا رفض املخالف ذلك التأويل وأراد االستمساك بظاهر النص يف احلديث

الثاين ،حيث مل يسعفه ظاهر النص يف احلديث األول ،فنقول :نزوالً عىل كالمكم ،وإذا

غري ناج َيينْ  ،فإذ ذلك
اعتربنا أن احلديثني دال عىل أن أ َبوي النبي صىل اهلل عليه وسلم ُ
جيعلنا نرد احلديثني لتعارضهام مع اآليات القاطعة الرصحية التي تثبت عكس ذلك مما

مر ،وهذا هو مذهب األئمة والعلامء عرب القرون ،وقد نص عىل هذه القاعدة احلافظ
ٍ
َ
ُ
بأمور :أن خيالف
متصل اإلسناد ُر َّد
املأمون خرب ًا
البغدادي حيث قال :وإذا روي الثق ُة
نص الكتاب أو السنة املتواترة ،فيعلم أنه ال َ
ٌ
منسوخ)(((.
أصل له أو

ورد املحدثون كالبخاري واملديني حديث( :خلق عز وجل الرتبة يف يوم

الثالثاء ،وخلق النور يوم األربعاءَّ ،
وبث فيها الدواب يوم اخلميس ،وخلق آدم عليه
ٍ
ساعة من ساعات اجلمعة فيام بني العرص إىل
السالم بعد العرص من يوم اجلمعة يف آخر

الليل)((( .وقد ردوه ألنه يعارض القرآن كام ذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه ،لقوله تعاىل:
ِ ِ
ِ
ِ
ي عىل ا ْل َع ْر ِ
ش يغ يِْش
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض فيِ ستَّة َأيا ٍم ُث َّم ْاست ََو ٰ
[إِ َّن َر َّبك ُُم اللهَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
الشمس وا ْل َقمر والنُّجوم مسخَّ ر ٍ
ِ
ال َّل َ
ات بِ َأ ْم ِر ِه َألاَ َل ُه الخَْ ْل ُق َوالأْ َ ْم ُر
يل الن ََّه َار ي ْط ُل ُب ُه َحثي ًثا َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ِ
ني] (األعراف.)54:
َت َب َار َك اللهَُّ َر ُّب ا ْل َعالمَ َ
((( (الفقيه واملتفقه للبغدادي ص.)132
((( (أخرجه مسلم يف صحيحه ج –4ص،)2149
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السبت ،وخلق فيها اجلبال يوم األحد ،وخلق الشخر يوم االثنني ،وخلق املكروه يوم
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وكذلك فعل اإلم��ام النووي عندما رد ظاهر حديث عائشة حيث قالت:
( ُف ِرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلرض والسفرُ ،فأ ِق َّرت صالة السفر ،وزيد يف
صالة احلرض)(((.

متفق عليه يتهاون اإلمام النووي يف رد ظاهره حيث ذكر( :إن ظاهره
فرغم أنه ٌ

أن الركعتني يف السفر ٌ
خمالف لنص
أصل ال مقصورة ،وإنام صالة احلرض زائدةٌ .وهذا
ٌ
القرآن ،وإمجاع املسلمني يف تسميتها مقصورةً ،ومتى خالف خرب اآلحاد نص القرآن أو

إمجاع ًا وجب ترك ظاهره)( .املجموع للنووي ج-4ص.)222

[وإِ َذا ضرَ ْبت ُْم فيِ
قلت :عنى بقوله( :وهذا
ٌ
خمالف للقرآن) :قول اهلل تعاىلَ :
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يس عليك ُْم ُجن ٌ َ
الأْ َ ْر ِ
ين َك َف ُروا إِ َّن
الصلاَ ة إِ ْن خ ْفت ُْم َأن ي ْفتنَك ُُم ا َّلذ َ
صوا م َن َّ
ض َف َل َ
َاح أن َت ْق رُ ُ
ِ
ين كَانُوا َلك ُْم َعدُ ًّوا ُّمبِينًا] (النساء.)101:اهـ..
ا ْلكَاف ِر َ
فليخرت املخالف أيا كان من ا َمل ْس َل ِ
كني .إما التأويل ،وهو األويل ،لعدم رد

النصوص ،وإما رد هذه األخبار اآلح��اد ،ملعارضتها للقطعي الرصيح من القرآن

الكريم ،وهو َم ْسلك األئمة األعالم.

أي ٍ
حال ،فلعله قد ثبت أن أبوي النبي صىل اهلل عليه وسلم ناجيان ،بل
وعىل ِّ

اهتاهبشو،ةئاملا ةيباهولا لئاسم حرلا دبع دمحم
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مجيع آبائه صىل اهلل عليه وسلم ،رزقنا اهلل حبه ،ومعرفة قدره صىل اهلل عليه وسلم ،وآخر
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،واهلل تعاىل أعىل وأعلم(((.

ٍ
شبهات من مسائلهم ،ويتبع إن شاء
قلت( :وبذلك يكون قد حصل تفنيد تسع

اهلل عز وجل ،بحول اهلل وقوته ومنَّته) .اهـ.

((( (أخرجه البخاري يف صحيحه ج –1ص ،137ومسلم يف صحيحه ج 1ص.)478
ٍ
وترصف يسري.
((( (املتشددون– ص :114ص –)118مع رشحٍ وتوضيحٍ ،

مخطوطات الكتاب المقد�س:
الأ�صل والتبديل وال�ضياع

¿¿حفيظ سليامين
مقدمة
ما ال شك فيه أن هو املسيحيني يعتقدون بصحة الكتاب املقدس لكونه
موحى به من اهلل وأن الذين قاموا بتدوينه كان هلم روح القدس ُم ِعينًا ُمرشدً ا حتى
ً
أي خطأٍ ،يقول سمعان كهلون« :إن لنا أجىل الرباهني وأشدها إقنا ًعا
ال يقعوا يف ِّ
ٍ
خلل » (((.

ودون التطرق إىل دراسة النصوص املقدسة ونقدها سأقترص يف هذا املقال

خمطوطات أصلي ٌة للكتاب
عىل موضوع خمطوطات الكتاب املقدس ملعرفة هل هناك
ٌ
املقدس؟ أم أهنا قد تعرضت للضياع؟ وهل حافظ الن ُّساخ عىل النص األصيل أثناء

اآلخر -اآلخر
عملية النسخ أم ال؟ .ومن باب قوة الربهان سأعتمد عىل ما يؤمن به
ُ
ليس باملعنى القدحي -املختلف عنّا َع َق ِد ًّيا.
(((  -مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس الثمني ،سمعان كهلون ،بريوت  ،1869ص10 :
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عىل أن األسفار املحوية يف الكتاب املقدس هي بغاية الصحة وال يوجد فيها أدنى
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من خالل بحثي يف هذا املوضوع وانطال ًقا من الكتب املسيحية وجدت العديد

من ال ُكتّاب املسيحيني القساوسة والدكاترة يعرتفون بأن املخطوطات األصلية للكتاب
ٌ
حاصل قام به الن ُّّساخ وسأبني
أمر
املقدس قد ضاعت وأن التدخل البرشي يف النص هو ٌ

يف الشق األول من هذا املقال :اعرتافاهتم بضياع املخطوطات األصلية ،ويف الشق الثاين
ٍ
ٍ
وتعديالت عىل
تبديالت
منه سأتطرق لشهادهتم بأن النساخ فعال قد قاموا بإدخال
النص املقدس.

�أوال� :ضياع املخطوطات الأ�صلية للكتاب املقد�س

يعرتف كثريون من ال ُكتّاب املسيحيني بأن املخطوطات األصلية للكتاب

املقدس كان مصريها الضياع ،وسأذكر بعض النامذج منهم ملكانتهم العلمية

والكنسية:

شك -يف ٍ
 دائرة املعارف الكتابية« :وقد فقدت أصول العهد اجلديد –بال ٍّزمن
ٍ
ٍ
مبكر جدًّ ا .ومعنى هذا أنه ليس من املمكن أن نحدد ٍ
ٍ
كاملة َّ
كلمة من الكلامت
كل
بدقة
ٍ
خمطوطة بذاهتا ،وال سبيل إىل ذلك إال مقارنة
أي
األصلية للعهد اجلديد عىل أساس ِّ

العديد من املخطوطات ووضع أسس حتديد الشكل الدقيق -بقدر اإلمكان -للنص

دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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األصيل»(((.

ٍ
ٍ
ٍ
متطابقة ،واملوسوع ُة
خمطوطات
صائب بدليل عدم وجود
غري
لكن هذا الكالم ُ

ٍ
يب قبل عرص الطباعة خيتلف عنه بعد
أي
عمل أد ٍّ
نفسها تشهد هبذا« :فإن استنساخ َّ
ُ
اخرتاعها ،فمن املمكن اآلن طباعة أي ٍ
عدد من النسخ املتطابقة متاما ،أما قديام فكانت
ّ
ِ ٍ
أي
كل نسخة تُكتب عىل حدة باليد .ويف مثل تلك األحوال ،كان ال بد ألاّ تتطابق ُّ
(((  -دائرة املعارف الكتابية ،جملس التحرير :دكتور صموئيل حبيب ،القس منيس عبد النور،
دكتور القس فايز فارس ،جوزيف صابر ،املحرر وليم وهبة بباوي ،نرش دار الثقافة ،م ،3ص:
279

خمطوطتني»((( .وعىل هذا يكون من املستحيل الوصول إىل النص األصيل لعدم إمكانية
ٍ
تطابق بني خمطوطتني.
وجود
 القس فهيم عزيز :يطرح هذا القس السؤال وجييب «كيف كتب النص؟ .من األمورٍ
إنسان أن النسخ األصلية التي خرجت من كتاب العهد
أي
البدهيية التي ال ينكرها ُّ
ٍ
ٍ
خمطوطة وصلت إىل أيدينا تصل إىل النصف األول
موجودة ،وأن أقدم
غري
اجلديد ُ
من القرن الثاين أي بعد االنتهاء من كتابة كل أسفار العهد اجلديد ببضع عرشات
ٍ
ٍ
قليلة من إنجيل
أعداد
السنني ،مع العلم أن هذه املخطوطة ال تزيد عن بضعة
يوحنا»(((.

ٍ
موجودة وأن أقدم
غري
يقر القس أن النسخ األصلية اخلاصة بالعهد اجلديد ُ
ٍ
ختص أعداد ًا قليل ًة فقط من إنجيل يوحنا.
خمطوطة ّ
 قاموس الكتاب املقدس« :وقد كتبت املخطوطات األصلية للعهد القديم إما باللغةالعربانية أو باللغة اآلرامية ،وكتبت املخطوطات األصلية للعهد اجلديد باللغة

اليونانية .ولكن ال توجد لدينا هذه املخطوطات األصلية التي َد ّوهنا َكتَب ُة األسفار
املقدسة»((( .إذ ًا ،املخطوطات األصلية –حسب قاموس الكتاب املقدس -سوا ًء
ٍ
موجودة.
التي ختص العهد القديم أو العهد اجلديد ،غري
اجلديد ُد ِّون��ت بيد كاتبيها عىل ورق الربدي الرقيق املستعمل حينذاك يف كتابة
ٍ
معينة.
كنائس
الرسائل والكتابات املتداولة ،وأهنا كانت موجه ًة عند كتابتها إىل
َ
ٍ
خاص
مكان
لذلك كان من املحتم أن ترسل إىل اجلهة التي كتبت هلا وال حتفظ يف
ٍّ

(((  -نفسه
(((  -املدخل إىل العهد اجلديد ،فهيم عزيز ،إصدار دار الثقافة املسيحية القاهرة ،ص111:
قاموس الكتاب املقدس .تأليف نخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني:
((( -
ٌ
الدكتور بطرس عبد امللك  -الدكتور جون ألكسندر طمسن  -األستاذ إبراهيم مطر ،نرش دار
مكتبة العائلة ،ص844:
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معلو ٍم .أما أسفار العهد القديم فقط حفظت يف أقدس مكان يف اهليكل .فمن
البدهيي إذ ًا ألاّ نتوقع بقاء هذه األصول متام ًا منذ القرون األوىل للمسيحية بسبب

طبيعة الورق الذي كتبت عليه»((( .جملة مرقس هي نفسها تقر بضياع النصوص
األصلية للكتاب املقدس.

كلامت الوحي أم حفظها
 القس الدكتور يوسف رياض يقول متسائال« :هل ُفقدتُ
اهلل من الضياع؟ مع أن النُّسخ األصلية املكتوبة بخط كَت َبة الوحي أو من ُأمليت
عليهم منهم قد ُفقدت وال َيعرف أحدٌ مصريها ،إال أن كلامت الوحي ذاهتا مل
تفقد ،فلقد سمح اهلل بضياع هذه النسخ األصلية ،ألن القلب البرشي يميل إىل
تقديس وعبادة املخلفات املقدسة ،متام ًا كام عبد بنو إرسائيل احلية النحاسية التي
كانت واسطة إنقاذهم من املوت ...وهكذا فقد سمح الرب بفقد هذه املخطوطات

األصلية لئال يعبدها البرش»((( .هذا القس عىل خالف من سبق ذكرهم قد أرجع

ضياع املخطوطات األصلية إىل أن اهلل هو الذي سمح بضياعها لئال يعبدها الناس
تربير ال معنى له ومل يوجد من قال به سوى
بحكم عبادهتم لكل ما هو مقدَّ ٌس وهذا ٌ

دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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هو .وأما قوله أن كلامت الوحي مل تُفقد فهو كال ٌم ال دليل عليه بل يوجد ما ُيثبت
ٍ
ٍ
عقائدية ،وسأذكر ذلك بعد قليل .بل
ألسباب
التدخل البرشي يف النص املقدس
هو –القس -نفسه ُي ِق ُّر بوقوع اخلطأ إذ يقول« :ولقد كانت األسفار بعد كتابتها
ٍ
ٍ
ٍ
وقتئذ مل تكن سهل ًة ،فكان الن َُّّساخ َيلقون الكثري
ومرات ،وهذه العملية
مرات
تُنسخ
تعرضهم للخطأ يف النسخ»((( .أي أن املشقة يف النَّسخ
من املشقة ،باإلضافة إىل ّ

َعرض الن َُّّساخ للخطأ ،وإذا كان األمر كذلك فهذا
ليست بالعمل السهل إضاف ًة إىل ت ُّ

يعني ضياع النص األصيل وبالتايل فاملتلقي سيصله نص تغري بسبب خطأ عمل
النساخ وهذا يعني ضياع األصل.

(((  -فكر ٌة ٌ
مقاالت من جملة مرقس ،دار جملة مرقس ،ص107 :
عامة عن الكتاب املقدس،
ٌ
(((  -وحي الكتاب املقدس ،يوسف رياض ،نرش مكتبة اإلخوة ،ص12 :
(((  -وحي الكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص12 :

 األب إصطيفان رشبنتيه يقول« :هل لدينا النص األصيل لألناجيل أو للعهداجلديد؟ إىل أي ٍ
يشء يستند النص الذي نجده يف كتبنا املقدسة؟ كثري ًا ما ُيطرح هذه
ِّ
ُ
نصوص أصلي ٌة للعصور القديمة»((( .السؤال عن
السؤال .ليس لدينا يف الواقع،
ٌ

ٌ
أصيل .أي
نص
وجود النص األصيل
كثري الطرح ،إال أنه يف الواقع ال يوجد ٌّ
ٌّ
سؤال ُ
أن النص احلايل ليس هو األصل ألن هذا األخري قد ضاع.

تنوع القراءات يف املخطوطات
 الشامس الدكتور ماهر إميل اسحاق« :أسباب ُّالكتابية :ليس بني أيدينا اآلن املخطوطات األصلية ،أي النسخة التي بخط يد كاتب
أي ٍ
سفر من أسفار العهد اجلديد أو العهد القديم .فهذه املخطوطات ربام تكون قد
ِّ
ُاستُهلكت من كثرة االستعامل ،أو ربام يكون بعضها تعرض لإلتالف أو اإلخفاء يف
أزمنة االضطهاد ،خصوصا وأن بعضها كان مكتوب ًا عىل ورق الربدي ،وهو رسيع

التلف .ولكن قبل أن ختتفي هذه املخطوطات األصلية نُقلت عنها ٌ
نسخ كثريةٌ.
درس خمطوطات الكتاب املقدس بلغاته األصلية أو ترمجاته القديمة
ولكن من َي ْ

ٌ
ْ
فروق
يالحظ وجود بعض الفروق يف القراءات بني املخطوطات القديمة .وهي
ٍ
يشء .ومعظم فروق القراءات بني املخطوطات
طفيف ٌة ال متس جوهر اإليامن يف
عملية النساخة»(((.

هذا الشامس رغم اقراره بفقدان املخطوطات األصلية إال أنه يؤمن بعدم وجود

حكم عا ٌّم ال غري ،بدليل أنه هو نفسه يقر بأن بسبب خطأ
ما يمس جوهر اإليامن ،وهو
ٌ

الناسخ يؤ ّدي ذلك إىل تغيري املعنى ،يقول« :فأحيانا حتدث الفروق بسبب أخطاء العني،
عبارات ،أو
كلامت أو
كأن خيطئ الناسخ يف قراءة النص الذي ينقل عنه فتسقط منه
ٌ
ٌ

(((  -دليل إىل قراءة الكتاب املقدس ،األب إصطفان رشبنتيه ،نقله إىل العربية األب صبحي محوي
اليسوعي ،دار املرشق بريوت ،ط ،3ص234:
(((  -خمطوطات الكتاب املقدس بلغاته األصلية ،إميل ماهر إسحق ،ص19 :

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

ٍ
ٍ
ٍ
قصد منه خالل
دراية من الناسخ أو
تغيريات حدثت من غري
يمكن إرجاعها إىل

191

يكرر نساخة بعضها ،أو حيدث ٌ
تبادل يف مواقع احلروف يف الكلامت ما يؤ ّدي إىل تغيري
املعنى ،أو حيدث ٌ
تبادل يف مواقع الكلامت أو السطور ..وبعض فروق القراءات قد ينتج

عن أخطاء األذن يف السامع يف حالة اإلمالء»(((.

ّ
بخط أصحاهبا قد ضاعت،
 املهندس رياض يوسف داود :يقول «فالنصوصٍ
ِ
نسخات عنه وصلت إلينا ،فهي الشهود
نقر َر النص األول علينا الرجوع إىل
ول ِّ
الباقية له»(((..نحن ال نملك نصوص األناجيل األصلية ،فهذه النصوص نسخت
ٍ
ٍ
متعددة لآلية الواحدة
قراءات
وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ ،وغالب ًا ما نقع عىل
عرب خمتلف املخطوطات التي وصلت إلينا ...لذلك يتحتم علينا الركون إىل علم
النقد األصيل .فعلم نقد النصوص هيدف إىل الوصول إىل أقرب ما يمكن من النص

األول»(((.

يف ظل فقدان النص األصيل يرى أنه للوصول إىل أقرب ما يمكن من النص

األصيل يتحتم االعتامد عىل علم النقد األصيل ،لكن هذا املسلك لن يوصل إىل النص
األصيل وبالتايل فام تم التوصل إليه يبقى مبن ّيا عىل االحتامل ال غري.
ثانيا :علماء امل�سيحية وحتريف خمطوطات الكتاب املقد�س
دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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قبل التطرق إىل شهادات علامء املسيحية يف ما خيص تعرض خمطوطات الكتاب
ٍ
ٍ
قصد أو عن ِ
قصد ،أود يف البداية أن أذكر رأي الباب
غري
املقدس للتغيري سوا ًء عن
شنودة يف ما يتصل بصحة اإلنجيل ،جاء يف كتابه حتت عنوان« :سالمة اإلنجيل من

التحريف:

(((  -نفسه
(((  -مدخل إىل النقد الكتايب ،املهندس رياض يوسف داود ،دار املرشق بريوت ،ط،1997 ،1
ص24:
(((  -نفسه ،ص26 :

سؤال :بامذا نرد عىل من يقول أن اإلنجيل قد حرف؟(((»
«جواب :يوجد كذلك يف املتاحف ٌ
نسخ لإلنجيل ترجع إىل القرن الرابع متام ًا

كاإلنجيل الذي بني أيدينا اآلن .ونقصد هبا :النسخة السينائية ،والنسخة الفاتيكانية،
والنسخة اآلرامية ،والنسخة االسكندرية ٌّ
وكل منها حتتوي عىل كتب العهد اجلديد التي
بني أيدينا ،بنفس النص بال ٍ
تغيري»((( .من خالل قول البابا يتضح أن هناك تطابق ًا ما بني

النصوص القديمة والنصوص احلالية فاألمر كذلك؟ وهذا ما سأبينه يف حينه مستعرض ًا
ٍ
ٍ
ٍ
حمرتمة:
علمية
مكانة
ألقوال مسيحيني ذوي
 -الدكتور وهيب جورجي صاحب كتاب «مقدمات يف العهد القديم» ،وقد

دراسات ثمين ٌة،
قال األسقف العام األنبا موسى عن أمهية الكتاب يف التقديم له« :هذه
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ألستاذ ٍ
طوال ،يف
سنوات
كبري من أساتذة الكلية االكلرييكية .إهنا حصيلة اجتهاد
البحث والتنقيب من املراجع املختلفة ،لنتعرف عىل أعامق العهد القديم ،الذي كان

ٍ
دارسات مستفيض ٌة،
جليل -عىل بركات العهد اجلديد ....إهنا
رس
ٌ
حيمل يف طياته –من ٍّ

كنز جيب أن نقرأه ونحن سجو ٌد يف حمراب العلم الروحي ،والوحي اإلهلي»(((.
بل هو ٌ

ذكرت هذه الشهادة عن الكتاب ليعرف القارئ قيمة الكتاب والكاتب.

 النسخة االسكندرية« :تشتمل عىل كل أسفار العهد القديم ،بام فيها األسفارالقانونية الثانية ،والعهد اجلديد ورسالتا اكليمنضس األوىل والثانية»(((.

وهنا يقال للبابا ومن صار عىل مذهبه :أين هي رسالتا اكليمنضس األوىل
ٌ
أسئلة حول الكتاب املقدس ،البابا شنودة ،ط ،2001 ،1القاهرة،
سنوات مع أسئلة الناس:
((( -
ٌ
ص103 :
(((  -نفسه ،ص105 :
(((  -مقدمات العهد القديم ،وهيب جورجي كامل ،ط(1985 ،1النص يف مقدمة الكتاب)
(((  -مقدمات العهد القديم ،مرجع سابق ،ص27:
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والثانية؟ .أليس اإلنجيل احلايل ال حيوي هاتني الرسالتني؟.
 النسخة الفاتيكانية« :تشتمل عىل كل أسفار العهد القديم ،بام فيها األسفار القانونيةالثانية أما العهد اجلديد فينقصه رسالتا تيموثاوس األوىل والثانية ورسالة تيطس

وسفر الرؤيا»((( .أي هناك نقصان عكس املخطوطة السابقة.

 النسخة السينائية «تشتمل عىل أسفار العهد القديم كلها ،بام فيها األسفار القانونيةالثانية ،والعهد اجلديد ،كام ً
ال ورسالة برنابا راعي هرماس»((( .وهنا يطرح السؤال
إذا كان العهد اجلديد احلايل هو نفسه الذي كان يف القرن الرابع ،فأين هي رسالة

برنابا راعي هرماس؟.

 الكتاب املقدس (املعروف بالرتمجة الرهبانية اليسوعية) ،لقد ورد يف مقدمة املدخلإىل العهد القديم حتت عنوان« :تشويه النصوص :من املحتمل أن تقفز عني الناسخ
ٍ
ٍ
كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر ،مهمل ًة كل ما يفصل بينهام .ومن
كلمة إىل
من

دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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أحرف كُتبت كتاب ًة رديئ ًة فال حيسن الناسخ قراءهتا
املحتمل أيضا أن تكون هناك
ٌ
فيخلط بينها وبني غريها .وقد ي ِ
ٍ
مكان
دخل الناسخ يف النص الذي ينقله ،لكن يف
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رشح ما .واجلدير بالذكر
خمتلفة أو عىل
قراءة
خاطئ ،تعليق ًا هامش ًّيا حيتوي عىل
ٍ
ٍ
الهوتية ،عىل حتسني بعض
تصحيحات
أن بعض النساخ األتقياء أقدموا ،بإدخال
ٍ
ٍ
اعرتاف بأن
خطر»((( .و هذا الكالم
عقائدي
لتفسري
معرض ًة
ٌ
ٍّ
التعابري التي كانت َ
ٍ
ٍ
الهوتية ،وهذا يف حقيقة األمر ُيعد ُّ
تدخ ً
ال برش ّي ًا
تصحيحات
الن ُّّساخ قاموا بإدخال
ٌ
تدخل يف الوحي اإلهلي.
يف النص املقدس بل إنه
ويف الكتاب نفسه وهذه املرة يف املقدمة اخلاصة باملدخل إىل العهد اجلديد جاء:

«إن ن َُسخ العهد اجلديد التي وصلت إلينا ليست ك ُّلها واحدةً ،بل يمكن للمرء أن يرى
(((  -نفسه
(((  -نفسه
(((  -الكتاب املقدس -الرهبانية اليسوعية ،مدخل إىل العهد القديم ،ص53 :

َ
فوارق خمتلفة األمهية .واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس باألمر العسري .فإن
فيها
ٍ
ٍ
الحهم للعمل
نص العهد اجلديد قد نُسخ ثم نُسخ طوال قرون كثرية بِيد ن ُّساخ َص ُ
ٍ
ٍ
نسخة
واحد منهم معصو ٌم من خمتلف األخطاء التي حتول دون أية
متفاوت ،وما من
ٌ
كانت ،مهام ُبذل فيها اجلهد ،باملوافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه .يضاف إىل ذلك
ٍ
صوبوا ما جاء يف مثاهلم وبدا هلم
أن بعض النساخ حاولوا أحيانا ،عن حسن نية ،أن ُي ّ
أنه حيتوي أخطاء واضح ًة أو قل َة ٍ
دقة يف التعبري الالهويت .وهكذا أدخلوا إىل النص

ٍ
قراءات جديد ًة تكاد تكون كلها ً
خطأ .ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل

عىل مر القرون تراكم بعضه عىل بعضه اآلخر ،فكان النص الذي وصل إلينا آخر األمر
ال بمختلف ألوان التبديل ظهرت يف ٍ
عدد ٍ
إىل عهد الطباعة ُمثق ً
كبري من القراءات»(((.
هنا أيضا ٌ
قوي عىل حتريف املخطوطات من ِقبل النساخ وعليه فالنص األصيل
دليل ٌّ
قد تعرض للتغيري.

تضيف -الرتمجة الرهبانية اليسوعية« :-واملثال األعىل الذي هيدف إليه علم نقد

النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق املختلفة لكي يقدّ م نصا يكون أقرب ما يمكن
من النص األول ،وال يرجى يف حال من األحوال الوصول إىل األصل نفسه»((( .أي

صحيح وعليه تبقى املسألة مبني ًة عىل االحتامل فقط ،ويظل األصل دائ ًام جمهوالً.
ٌ

 رياض يوسف داود :يقول «كان ِالكتاب ُينسخ نسخ اليد يف بداية العرص املسيحي
ٍ
ٍ
ٍ
بدائية ،عن ٍ
منسوخة ،ولقد أدخل الن ُّّساخ الكثري من
نسخ
بأدوات
وكانوا ينسخون
التبديل والتعديل عىل النصوص وتراكم بعضه عىل بعضه اآلخر ،فكان النص الذي
ِ
ال بألوان التبديل التي ظهرت يف ٍ
عدد ٍ
وصل آخر األمر ُمثق ً
القراءات؛ فام
كبري من

(((  -الكتاب املقدس -الرهبانة اليسوعية ،مدخل إىل العهد اجلديد ،ص12 :
(((  -نفسه
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ٌ
إعالن
نسخات مشحون ٌة باألغالط»((( .هذا
كتاب جديدٌ حتى تُنرش له
إن يصدر
ٌ
ٌ

رصيح ّ
أن النساخ قد أدخلوا ألوان ًا من التبديل والتعديل عىل النصوص ،وعليه
ٌ

وتغيريا للنص الديني املقدس.
فهذا ُيعد حتري ًفا
ً

 دائرة املعارف الكتابية« :ونظر ًا لألعداد اهلائلة التي تم نسخها من خمطوطاتبعض أو كل العهد اجلديد ،خالل القرون االوىل ،فإن معنى هذا أن العديد من

ٍ
كتاب بخط اليد،
أي
االختالفات قد وجدت طريقها إىل املخطوطات .عند نسخ ِّ

سهوا أو عمدً ا – يف بعض األحيان -وعند
ال بد أن حتدث أخطاء عند النقل سوا ًء ً

استنساخ هذه النسخة تنتقل أخطاء النسخة املنقول عنها إىل النسخة اجلديدة
عالو ًة عىل ما حيدث من الناسخ اجلديد من أخطاء واختالفات عند النقال.
ٍ
ٍ
ٍ
خمطوطة
أصلية إىل أن نصل إىل
خمطوطة
وهكذا كلام زاد عدد مرات النسخ بني
ٍ
ٍ
متأخر ،زاد عدد األخطاء واالختالفات يف املخطوطة األخرية»((( .أي
عرص
من
ٍ
سبب كثرة تكثر األخطاء واالختالفات .والغريب يف هو ّ
اختالفات
أن هناك
«اختالفات مقصودةٌ :وقعت
مقصود ًة من ِقبل النساخ تضيف دائرة املعارف:
ٌ

ً
خطأ ،أو
هذه االختالفات املقصودة نتيج ًة ملحاولة النساخ تصويب ما حسبوه
دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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لزيادة إيضاح النص أو لتدعيم ٍ
أي
يت .ولكن -يف احلقيقة -ليس هناك ُّ
رأي الهو ٍّ
ٍ
ٍ
الهوتية أو إدخال ٍ
ٍ
فكر
عقيدة
دليل عىل أن كاتب ًا ما قد تعمد إضعاف أو زعزعة

هرطوقي»(((.
ٍّ

ٍ
املهم الذي خيلص إليه من شهادة املوسوعة ّ
اختالفات مقصود ًة من
أن هناك

قبل النساخ ،وهنا يطرح السؤال من أعطى السلطة واحلق للنساخ للتدخل يف النص؟

وبالتايل فإن الزيادة املقصودة بال ٍّ
تغيري لكالم اهلل.
شك قد غيرّ ت النص وبالتايل حصل ٌ
(((  -مدخل إىل النقد الكتايب ،مرجع سابق ،ص23 :
(((  -دائرة املعارف الكتابية ،مرجع سابق ،م ،3ص279 :
(((  -نفسه ،م ،3ص294 :

أي ٍ
دليل عىل أن كاتب ًا ما قد تعمد إضعاف أو
وأما قول املوسوعة :ليس هناك ُّ
ٍ
ٍ
الهوتية أو إدخال ٍ
هرطوقي ،هذا مردو ٌد ،ومن خالل املوسوعة
فكر
عقيدة
زعزعة
ٍّ
نفسها ،فقد ورد فيها »:وقد حدثت أحيان ًا بعض اإلضافات لتدعيم ٍ
يت ،كام
فكر الهو ٍّ

حدث يف إضافة عبارة « والذين يشهدون يف السامء هم ثالثة « 1يو 7:5حيث إن هذه
ٍ
ٍ
يونانية ترجع إىل ما قبل القرن اخلامس عرش ،ولعل هذه
خمطوطة
أي
العبارة ال توجد يف ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العبارة جاءت أص ً
مقصودة إىل نص
كإضافة
التينية ،ال
خمطوطة
هاميش يف
تعليق
ال يف
ٍّ
الكتاب املقدس ،ثم أدخلها أحد النساخ يف صلب النص(((.
مسيحي عىل صحة عقيدة التثليث هو
أي
إذ ًا ،فهذا النص الذي يعرفه وحيتج به ُّ
ٍّ

نص ُأدخل يف الكتاب املقدس ،وهنا ُيقال :ما دام علامء املسيحية يعرفون بأن النص
ٌّ
ٍ
بأصل فاألوىل هو حذفه هنائ ًّيا من كل ترمجات الكتاب املقدس.
ليس

أخريا وليس ِ
آخر ًا ،إن هذا العرض ملوضوع خمطوطات الكتاب املقدس مل
ً
رصني ملا حوته
عرض
ٌ
يأت من باب الرتف الفكري وال من باب النقد ،وإنام هو ٌ
ٍ
كتب مسيحي ٌة ل ُكت ٍ
أمهية ،حول قضية ضياع
ذات
َّاب هلم مكان ٌة علمي ٌة و َكنَسي ٌة ُ
ٌ
املخطوطات األصلية للكتاب املقدس .ويأيت هذا املقال لكشف حقائق ال تعرفها

هو الكتاب املقدس املوحى به من اهلل فال شك أنه ستكون إجابته بالطبع نعم.
وإذا سألنا املسلم هل الكتاب املقدس تعرض للتحريف سيجيب بنعم انطال ًقا من
اخللفية اإلسالمية عىل اعتبار أن القرآن أخرب بذلك ،دون أن يثبت ذلك انطالقا من

ومراجع يؤمن هبا اآلخر املختلف عنه َع َقد ًّيا .لذلك يأيت هذا املقال كجواب
مصادر
َ
َ
خري
َف ْي َص ٍل حول صحة الكتاب املقدس من عدمه،
ُ
وشهادات ال ُكتّاب املسيحيني ُ
ٍ
حجة عىل تعرض املخطوطات األصلية للضياع أضف إىل ذلك التدخل البرشي
يف النص .وكل هذا ينعكس سلبا عىل االعتقاد بقدسية التوراة واإلنجيل .وصدق

(((  -دائرة املعارف الكتابية ،مرجع سابق ،م ،3ص.295 :
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العامة من مسيحيني ومسلمني؛ ألنه لو سألنا املسيحي هل الكتاب املقدس احلايل
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ون ا ْلكَلِم عن مو ِ
ِ
ون
اض ِع ِه َو َي ُقو ُل َ
ين َها ُدو ْا يحُ َ ِّر ُف َ
َ َ َّ َ
[م َن ا َّلذ َ
القرآن الكريم حني قالِّ :
س ِمعنَا وعصينَا واسمع َغ مسم ٍع ور ِ
اعنَا َل ّي ًا بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َو َط ْعن ًا فيِ الدِّ ِ
ين َو َل ْو َأنهَّ ُ ْم
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ يرْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
َان َخيرْ ًا لهَُّ ْم َو َأ ْق َو َم َو َلكِن َّل َعن َُه ُم اللهُّ بِ ُك ْف ِر ِه ْم
اس َم ْع َوان ُظ ْرنَا َلك َ
َقا ُلو ْا َسم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ْ
َف َ
ُون إِالَّ َقلِيالً](((.
ال ُي ْؤ ِمن َ

دقملا باتكلا تاطوطخم اميلس ظيفح
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(((  -سورة النساء ،اآلية 45

الئحة الم�صادر والمراجع
امل�صادر
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع الكتاب املقدس -الرهبنة اليسوعية ،النارش دار املرشق بريوت ،ط1988 ،3قاموس للكتاب املقدس ،تأليف نخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني :الدكتور
ٌ
بطرس عبد امللك  -الدكتور جون ألكسندر طمسن  -األستاذ إبراهيم مطر ،نرش دار مكتبة
العائلة.

املراجع
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 األب إصطفان رشبنتيهٌ ،دليل إىل قراءة الكتاب املقدس ،نقله إىل العربية األب صبحي محوي
اليسوعي ،دار املرشق بريوت ،ط.3
 إميل ماهر ،إسحق ،خمطوطات الكتاب املقدس بلغاته األصلية.سنوات مع أسئلة الناس :أسئلة حول الكتاب املقدس ،ط ،2001 ،1القاهرة
 البابا شنودة،ٌ
 دائرة املعارف الكتابية ،جملس التحرير :دكتور صموئيل حبيب ،القس منيس عبد النور ،دكتورالقس فايز فارس ،جوزيف صابر ،املحرر وليم وهبة بباوي ،نرش دار الثقافة.ٌ
مدخل إىل النقد الكتايب ،دار املرشق بريوت ،ط1997 ،1
 رياض يوسف داود، سمعان كهلون ،مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس الثمني ،طبع يف بريوت.1869 ،مقاالت من جملة مرقس ،دار جملة مرقس.
 فكر ٌة عام ٌة عن الكتاب املقدس،ٌ
 فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،اصدار دار الثقافة املسيحية القاهرة. وهيب جورجي كامل ،مقدمات العهد القديم ،ط.1985 ،1 -يوسف رياض ،وحي الكتاب املقدس ،النارش مكتبة اإلخوة.
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ِل َم كبار الملحدين م�سيحيون؟
قراء ٌة في نظرية «�إيمان فاقد الأب»
وعالقتها بالعقيدة الم�سيحية
¿¿أبو خالد الساموي
املقدمة

منشأ علمي ومنطقي مدفوع من منشأٍ
ٌ
فطري،
داخيل
كام أن اإليامن باهلل تعاىل له
ٍّ
ٌ
ٌّ
ٌّ
ٍّ

ٌ
منشأ
كذلك منشأ عدم االيامن أو إنكار وجود اإلله ،وإن كان ُيعتقد أن الطابع العام له
علمي فقط ،إال أن احلقيقة ،وكام جاء يف هذه النظرية وغريها من النظريات ،أن السبب
ٌّ
ومن املفارقات الغريبة أن أبرز أدوات إسقاط إيامن املؤمنني هي اهتام املؤمنني بأن
ٍ
َ
نفسية (املفاهيم السيكولوجية) لكن هذا االهتامات
عوامل
منشأ إيامهنم هو عبار ٌة عن

ٍ
ٍ
كبرية يف تفسري الدين من قبل أولئك الذين ينكرون وجود اهلل هي
(بفاعلية
املستخدمة
ٍ
(((
وبسهولة ..يف تفسري عدم إيامهنم.
سيوف ذات حدين قد تستخدم أيض ًا
ّ
وكأن أكثر املالحدة لدهيم مشكل ٌة شخصي ٌة مع الدين ،فتتشكل مواقفهم بنا ًء عىل
ٍ
ٍ
ٍ
متنامية حتول بينهم وبني حتكيم املنهجية العلمية واملعايري
وكراهية
نفيس مرتاك ٍم،
نفور
ٍّ
((( نفسية اإلحلاد النفيس ،ص.25
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نفيس.
واملنشأ إلحلاد امللحدين يف الغالب ،ألكثر وأشهر امللحدين ،هو ٌ
سبب ٌّ

201

املوضوعية يف األدلة بأنواعها ،العقيل منها والتجريبي ،واحليس (الباطني) أو ما يسمى

صوت الفطرة الداخيل.

(((

�إميان فاقد الأب
لقد برع الدكتور فيتز يف طرح نظريته هذه يف حتديد السبب النفيس الرئييس يف

إحلاد كبار امللحدين ،وبالتايل يمكن اعتباره عام ً
ال عا ّم ًا لكل احلاالت املشاهبة ،بإثباته

أن فقد األب ،أو كونه أب ًا معيب ًا كام أسامه ،يعدان من األسباب الرئيسية يف تولد حالة
اإلحلاد لدهيم ،فإن أغلب املالحدة ،وخصوصا الكبار منهم هم من ذوي اآلباء امليتني
أو املعيبني ،كام ثبت من خالل دراسة ِسيرَ هم.
وليكن هذا اإلنجاز أساس ًا ومنهج ًا لفهم هذا التيار املؤثر عىل حركة اإليامن

يف املجتمعات ،وفهم املنشأ النفيس املحتمل له ،حيث تتناول نظريته حياة اإلنسان يف
أول مراحل تأثره وانفعاله اخلارجي الكسبي ،وتعترب هذه الفرتة اللبنة األوىل لتشكل

نفسية وشخصية وتصور الطفل يف عامل اخلارج ،وما يرتبط به من عوامل تسببت

بوجوده.

وما حياول هذا البحث أن يطرحه ويضيفه هو :عرض خالصة أفكار الدكتور

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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فيتز التي اعتمد فيها عىل دراسة سرية كبار مفكري وفالسفة اإلحلاد عرب القرون السابقة
وخرج هبذه النظرية املهمة ،وسنعتمد يف استنتاجنا عىل هذه الدراسة ِ
نفسها ،إال أننا

توصل إليها الدكتور فيتز ،من
سننظر إليها من زاوية أخرى ،فباإلضافة إىل النتيجة التي ّ

إثبات أن كل من أخضعهم للدراسة من ملحدين كانوا إما فاقدي اآلباء أو من ذوي

اآلباء املعيبني ،كام أسامهم ،وسنحاول أن نثبت هنا أمرين جديدين:

األمر األول :نحاول أن نفسرّ العالقة احلقيقية بني فقد اآلباء وانقطاع العالقة
ٍ
هبم وبني عدم إيامهنم ،من خالل وجهة ٍ
مغايرة.
نظر
((( نفسية اإلحلاد ،التصدير ،ص .8

ٍ
عالقة بني
األمر الثاين :الربهنة ومن خالل دراسة الدكتور فيتز نفسه عىل وجود

اإلحلاد وطبيعة العقيدة املسيحية السائدة ،من خالل الرتكيز عىل طبيعة العقيدة التي

نشأ يف ظلها هؤالء املالحدة قبل إحلادهم ،وإجياد الرابط وعقدة الوصل بني استنتاج
الدكتور فيتز وعقيدة هؤالء السابقة وتأثريها عىل بلورة إحلادهم.

ٍ
وال بد أن ننوه إىل أننا سنجيب عن هذه األسئلة اجلوهرية من وجهة ٍ
خاصة،
نظر
ٍ
هفوة يمكن أن ترد هنا فهي إنام متثل وجهة نظر كاتبها ،وال متثل بالرضورة الرأي
فأي
ّ
ٍ
ونصوص تناسبها
بثوابت
الواقعي للدين االسالمي ،مع إمكانية ربط اآلراء املوجودة
َ
من وجهة نظر الكاتب وردت يف املصادر االسالمية.

ِ
ٍ
ٍ
َ
وتلخيص للنتائج.
مباحث،
ومخسة
مقدمة
وقد قسمنا البحث إىل

ٍ
ملخص لنظرية إيامن فاقد األب للدكتور فيتز.
تناولنا يف األول منه ،عرض
وتطرق الثاين إىل :األب ٌ
مثال لإلجياد واإلبقاء وعالقة األب باإلله ،وحقيقة

تأثري فقد األب عىل فقد إيامن اإلنسان مستقبالً.

وتناول املبحث الثالث ،رفع التناقض املحتمل الذي يمكن أن يصيب هذه

الكبار.

تطبيق
وتناولنا يف املبحث الرابع :عالقة اإلحلاد بطبيعة العقيدة املسيحية وهو
ٌ
ٍ
لفهم عالقة األب باإلله وتأثريها عىل عقلية املسيحي ،وتأثري ذلك عىل خلق ٍ
مناسبة
بيئة

لإلحلاد يف الغرب والعامل عموم ًا.

وتناول املبحث اخلامس ،التناسق بني تصميم اهلل للكون وعالقة اإلنسان به،

وتطابق قوى اإلنسان للربنامج العقائدي احلق .وعرضنا فيه نبذة من كلامت أئمة

املسلمني من أهل البيت عليهم السالم ،ما يتعلق منها بالتوحيد واإليامن.
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النظرية لوجود مؤمنني بارزين ممن فقدوا آبائهم ،بل هم من قادة املؤمنني كاألنبياء
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(((

املبحث االول :نظرية �إميان فاقد الأب للدكتور :بول �سي فيتز

اعتمد الدكتور فيتز يف دراسته عىل تأمل وحتليل سري مشاهري امللحدين سوا ًء

أكانت سريهم الذاتية التي كتبوها بأنفسهم أم تلك التي كتبها عنهم آخرون ،وتتكون
مادة البحث من مشاهري املالحدة من كبار املفكرين وخصوص ًا الفالسفة ممن م ّثل

حمورا أساس ًّيا يف فكرهم ومكانتهم االجتامعية ويعترب معظمهم من مؤسيس
اإلحلاد ً
وأعمدة الفكر اإلحلادي املعارص.

(((

وقد ذكر عدة ٍ
طرق يمكن أن يوصف الطفل وفقها بفاقد األب حيث قال:

ال ّ
كثريا من الطرق التي يمكن أن جتعل األب يفقد سلطته أو خي ّيب
شك بأن هناك ً

ٍ
َ
بشكل جدِّ ٍّي :حيث يمكن أن يكون غائب ًا عن طريق املوت ،أو اهلجرة،
أمل ولده
ٌ
جبان ال يستحق
�ح الضعف،
ويمكن أن يكون ح��ارض ًا ولكنه
ٌ
ضعيف ،واض� ُ
االح�ترام ،حتى لو كان ممتعا ولطي ًفا ،أو يمكن أن يكون موجود ًا ،ولكنه ٍ
مؤذ
ً

جسد ّي ًا أو جنس ّي ًا أو نفس ّي ًا ،سنسمي هذه املحددات املقرتحة جمتمع ًة من اإلحلاد
بفرضية (األب املعيب).

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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(((

ٍ
جمموعة من املفكرين املتخصصني ،حول
واستخلص بعد مناقشة وعرض أراء
ٍ
نتيجة مفادها :إن كل ما قد يضعف أو
فرضية األب املعيب ،أو التعلق غري اآلمن إىل

يؤذي عالقة الطفل بوالده أو أبويه سيؤدي عموم ًا إىل جعله عرض ًة خالل مرحلة
فخري يف علم النفس بجامعة نيويورك ،يركز عمله
برفسور
((( بول يس فيتز (مواليد  )1935هو
ٌّ
ٌ
حاليا يف معهد العلوم النفسية يف أرلينغتون
عىل العالقة بني علم النفس واملسيحية ،وهو يدرس ًّ
بوالية فرجينيا .مؤلفاته :علم النفس والدين ،عبادة العبادة الذاتية ،الفن احلديث والعلوم
احلديثة ،التحليل املوازي للرؤية ،الرقابة :دليل عىل التحيز يف كتب أطفالنا ،سيغموند فرويد
مسيحي فاقد الوعي ،الدفاع عن األرسة ،اإليامن باليتيم .باإلضافة إىل هذا الكتاب الذي نحن
بصدد دراسته (نفسية اإلحلاد) .هذه نبذ ٌة خمترص ٌة من سرية حياة هذا العامل .وقد اعتمدنا كتاب
الطبعة الثانية ،لسنة  2013ترمجة ونرش مركز دالئل.
ٌ
ٌ
نفسية ،د :عمرو رشيف ،ص .161
مشكلة
((( اإلحلاد
((( نفسية اإلحلاد ،الدكتور فيتز ،ص.40

إهلية ٍ
خالية من ذات ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
(إله
روحانية أخرى
معتقدات
البلوغ إىل اإلحلاد أو الكفر أو إىل

شخيص).
ٍّ

(((

َ
عوامل ومن
وقد أبدى تفسريه النهائي لسبب إحلاد امللحدين وقال :هناك عد ُة

أمهها .وهو ما ُوضعت هذه الدراسة ألجلها ،هو أن إحلادهم ما هو إال بسبب :الصدمات
الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور باألمان ومن أمثلته :األب املعيب (((.وقد علق

تعقيب هو أيض ًا عىل ليوناردو دافينيش ،فقال فرويد :إن
عىل كالم لفرويد ،الذي كان له
ٌ

التحليل النفيس الذي تعلمنا من خالله الرابط الوثيق ما بني عقدة األب واإليامن باهلل،
ٍ
ممجد ًا ،ويتضح لنا يوم ّي ًا كيف
أظهر لنا أن اإلله املتمثل بشخصية ،هو منطقي ًا ليس إال أب ًا َّ
يفقد الشباب إيامهنم الديني بمجرد أن تنهار سلطة األب ...وقد افرتض فرويد فكرة

التمثيل النفيس عند الطفل جتاه والده ،وهي الفكرة التي ترتبط ارتباطا وثيق ًا بفهمه

لوجود اهلل تعاىل .وقد علق الدكتور عىل ذلك بقوله :ويمكننا القول أن خيبة أمل امللحد
من والده واستياءه منه تربران رفضه لوجود اهلل.

(((

ا ًذا حقيقة ارتباط عالقة االبن باألب وارتباط عالقة االبن باهلل وتأثري أحدمها

عىل األخرى سل ًبا أو إجيا ًبا ثابت ٌة.

هذا الرتابط وطبيعة تأثري فقد األب عىل إيامن اإلنسان مستقبالً ،ونشوء اإلحلاد لديه؟

تقربنا خطو ًة كبري ًة يف
وبإمكان اإلجابة الدقيقة عن هذا السؤال اجلوهري أن ّ

فهم جذور اإلحلاد وسبب انتشاره يف العامل اليوم.

ٍ
حماوالت لإلجابة عن هذا السؤال .و (أول من بدأ بدراسة العالقة
هناك عدة

بني التعلق – اآلمن بالوالدين– واملعتقد الديني مها كري كباتريك وشيفر ..وقد افرتضا
((( نفسية اإلحلاد ،ص.58
((( نفسية اإلحلاد ،ص.250
((( نفسية اإلحلاد ،ص .40 – 39
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ٌ
آخر ييل هذه احلقيقة وهو :ما هو تفسري
وبعد إثبات هذه احلقيقة يظهر
سؤال ُ
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أن التعلق غري اآلمن قد يكون له عالق ٌة بالتحوالت الدينية املفاجئة ،أما الفرضية الثانية:
تدعى فرضية التوافق وهي تعترب ّ
أن عالقة املرء بربه تتوافق مع حالته التعلقية أو تكون
ٍ
عالقة
انعكاس ًا هلا ،ويف هذه احلالة سيكون من السهل لألفراد ذوي التعلق اآلمن إنشاء
ٍ
وثيقة باهلل ،بينام سيكون ذلك أصعب بالنسبة لألفراد ذوي التعلق غري اآلمن وبالتايل

سيكونون أقل قابلي ًة للتدين.

(((

وقد علق الدكتور عمرو رشيف ،عىل الدكتور فيتز يف كتابه الشهري اإلحلاد مشكل ٌة

نموذجا عن اإلله– املفهوم الديني
نفسي ٌة :حيث قال :ويتداخل مع هذا الطرح –األب
ً
الذي يدور حول طبيعة النفس اإلنسانية ،فاإلله قد خلق اإلنسان عىل صورته ،بل إن

العالقة بني اإلله واإلنسان تشبه العالقة بني األب وابنه؛ حيث أنّا يف تربيتنا ألبنائنا نش ّبه
ٍ
ٍ
مبارش ،ونطلق عليه مصطلح رب البيت.
بشكل
اإلله باألب

(((

آخر :من أهم العوامل النفسية وراء تبنّي اإلحلاد من منظور
وقال يف موض ٍع َ

التقصري األبوي الذي يتبنى :أن اإلنسان يعترب اإلله النموذج املطلق للقوة والسلطة

كام يرى يف أبيه التجسيد البرشي هلذا النموذج ومن ثم فمن يفقدون األب يعانون
ٍ
(((
صعوبات يف تبني اإليامن باإلله.
نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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املبحث الثاين :الأب ٌ
مثال للإيجاد والبقاء:
وقبل عرض هذه الفكرة نود أن نقدم مقدمتني:
املقدمة االوىل :املنهج اإلهلي يف األمثال:

إن رضب (..األمثال واستحضار العلامء النظائرٌ ،
شأن ليس باخلفي يف إبراز

((( نفسية اإلحلاد ،ص.47
ٌ
ٌ
نفسية ،د ،عمرو رشيف ،ص .15ويعد هذا الكتاب من الكتب القيمة يف طرح
مشكلة
((( اإلحلاد
وعرض مشكلة اإلحلاد النفيس ،وخصوص ًا يف تناوله لنظرية الدكتور فيتز يف كتابه نفسية اإلحلاد.
ٌ
ٌ
نفسية.153 ،
مشكلة
((( اإلحلاد

واملتوهم
خف ّيات الدقائق ورفع األستار عن احلقائق ،تريك املتخ َّيل يف صورة املتحقق،
َّ

تبكيت للخصم شديد
يف معرض املتيقن ،والغائب كأنّه مشاهدٌ  ،ويف رضب األمثال
ٌ
لسورة اجلامح اآليب ،فإنّه ُيؤ ّثر يف القلوب ما ال ُيؤ ّثر وصف اليشء يف
اخلصومة ،وقمع َ

نفسه ،ولذلك أكثر اهلل تعاىل يف كتابه ويف سائر كتبه االَمثال ،ومن سور اإلنجيل سورة
تسمى سورة األمثال وفشت يف كالم النبي(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وكالم األنبياء
ّ
واحلكامء.

(((

ولو تأملنا يف طريقة إيصال املفاهيم املجهولة لدى اإلنسان سوا ًء بتفاصيلها أو

أصل وجودها من قبل اهلل تعاىل نجد أهنا متعدد ٌة وخمتلف ٌة وتناسب مجيع منابع إدراك
اإلنسان ،اللفظية والسمعية والبرصية والعقلية والنفسية ،والوجدانية ،ولعل أول ِ
قصة
ٍ
ٍ
مدونة حصلت عىل األرض هي –مثال الغراب– يف قصة ابني آدم عليه السالم
مثال

قال اهلل تعاىل:

[ َف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن الخْ َاسرِ ِ ي َن (َ )30ف َب َع َث اللهَُّ ُغ َرا ًبا
ِ ِ
َي ْب َح ُث فيِ الأْ َ ْر ِ
او ْي َلتَا َأ َع َج ْز ُت َأ ْن َأك َ
ُون ِم ْث َل َه َذا
ض لِيرُ ِ َي ُه َك ْي َ
ف ُي َو ِاري َس ْو َء َة َأخيه َق َال َي َ
اب َف ُأو ِاري سوء َة َأ ِخي َف َأصبح ِمن الن ِ
(((
ني].
َّاد ِم َ
ْ ََ َ
ا ْل ُغ َر ِ َ َ َ ْ َ

اإلشارات واألمثلة الطبيعية املودعة يف املخلوقات.

فلو تأ ّملنا يف أغلب تلك االبتكارات ،سوا ًء احلديثة منها أو السابقة ،لوجدنا أن
ٍ
هلا أص ً
متطابق يف الطبيعة ،وخصوص ًا األفكار واالبتكارات األصلية،
ال ومثاالً شب َه

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مبارشة
بصورة
جديدة عليها ،وربام مل يلتفت هؤالء املبتكرون
أفكار
قبل توالد وبناء
ٍ
وواضحة إىل هذا التطابق ومن ثم ينقلون ويستنسخون هذه الفكرة.
الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة .60 59|1 :محزة بن احلسن االصبهاين (املتوفىّ عام 351هـ).
((( ّ
((( سورة املائدة.
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والكون م�لي ٌء بتلك الصور واألمثال التي اهتدى من خالهلا اإلنسان إىل
أروع االكتشافات ،ونبهته إىل قوانني مل يلتفت إليها ولو بعد ماليني السنني لوال تلك

207

[وتِ ْل َك الأْ َ ْم َث ُال نَضرْ ِ بهُ َا لِلن ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِلاَّ ا ْل َعا ُلمِ َ
ون (َ )43خ َل َق
قال تعاىلَ :
اللهَُّ الس و ِ
ني (.(((])44
ات َوالأْ َ ْر َض بِالحْ َ ِّق إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َي ًة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َّماَ َ
آن َعلىَ جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
[ َل ْو َأن َْز ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
اش ًعا ُمت ََصدِّ ًعا ِم ْن َخ ْش َي ِة اللهَِّ َوتِ ْل َك
ََ َ ْ ُ
(((
الأْ َ ْم َث ُال نَضرْ ِ بهُ َا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون(.])21
ِ
يسى ِعنْدَ اللهَِّ ك ََم َث ِل آ َد َم َخ َل َق ُه ِم ْن ت َُر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َيك ُ
ُون(.])59
[إِ َّن َم َث َل ع َ

(((

ٍ ِ
[و َيضرْ ِ ُب اللهَُّ الأْ َ ْم َث َال لِلن ِ
يم(.])35
َ
َّاس َواللهَُّ بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ

(((

ما جاء يف اإلنجيل:

لمِ
( َف َت َقدَّ َم ال َّتال َِم ُ
اب َو َق َال لهَ ُ ْم«:ألَ َّن ُه
يذ َو َقا ُلوا َل ُهَ «:ا َذا ُت َك ِّل ُم ُه ْم بِ َأ ْم َثال؟» َف َأ َج َ
ُوت الس و ِ
َقدْ ُأ ْعطِي َلكُم َأ ْن َتع ِر ُفوا َأ ار م َلك ِ
اتَ ،و َأ َّما ألُو َل ِئ َك َف َل ْم ُي ْع َطَ .فإِ َّن َم ْن
َّماَ َ
ْ
سرْ َ َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ُه َس ُي ْع َطى َو ُي َزا ُدَ ،و َأ َّما َم ْن َل ْي َس َل ُه َفا َّلذي عنْدَ ُه َس ُي ْؤ َخ ُذ منْ ُه .م ْن َأ ْج ِل َ
هذا ُأ َك ِّل ُم ُه ْم
(((
بِ َأ ْم َثال).
النتيجة:
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ٍ
ِ
بعدة ٍ
ومفاهيم إما
وقوانني
ألنظمة
طرق ،إلرشاده
إن اهلل تعاىل ينبه اإلنسان
َ
َ
ٍ
ٍ
مغروزة يف فطرته التي صممها هو سبحانه ،لتتناسب وذلك التنبيه
غائبة عنه أصالً ،أو

املستقبيل .والتنبيه والتذكري حيفز ذاكرة اإلنسان الواعية وغري الواعية .قال تعاىلَ :و َل َقدْ
َّاس فيِ َه َذا ا ْل ُقر ِ
ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ
آن ِم ْن ك ُِّل َم َث ٍل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون ( (((.)27ومن هذه األمثلة
ْ
ِ
وبقائه وهو األب ،إن
أن جعل له برمحته مثاالً لسبب وجوده وسبب رعايته ومحايته
(((
(((
(((
(((
(((
(((

سورة العنكبوت.
سورة احلرش.
سورة ال عمران.
سورة النور.
انجيل متى ،االصحاح الثالث عرش.
سورة الزمر.

تدرب عىل التعلق هبذا السبب القريب وشعر باالمتنان له يف صغره ،وهو ما أكدت

عليه األديان من توجيه الطفل هلذا األمر بالرتبية الصحيحة ،فحني يتدرج يف الفهم
والتعقل واإلدراك ،سيعي شيئ ًا فشيئ ًا املعنى احلقيقي للوجود واملسبب واملؤثر األصيل
املستمر ال ّلينّ سينتقل ارتباطه الوجداين
يف وجوده وبقائه ،ومع الرتبية الدينية والتلقني
ّ
ٍ
ٍ
وتلقائي.
سلس
بشكل
والعقيل إىل ذلك السبب
ٍّ
ونستطيع القول أن هذا النمط من األمثلة اإلهلية ُيعدُّ من أقرب األمثلة إىل وجدان

وتعرفه بإهله احلق ،ولشدة قرهبا ووضوحها ختفى ،وسبب خفائها
اإلنسان ،التي تذكّره ّ

أنه يعيش وسطها متام ًا ،بل يف مرحلة من مراحلها ،تكون هي هويته التي يرى العامل من

آخر إىل أهم تطبيق يمكن أن نتصوره
خالهلا كام سوف نتطرق إن شاء اهلل يف موض ٍع َ
عن هذا النمط من األمثلة الواضحة واخلفية يف الوقت ِ
نفسه ،وهو مثال اإلنسان نفسه.
املقدمة الثانية :اهلل والوالدين يف القران
قال اهلل تعاىل يف القران الكريم:

[ ُق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم َألاَّ تُشرْ ِ كُوا بِ ِه َش ْي ًئا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا...

({ ])151األنعام}.

[و َقضىَ َر ُّب َك َألاَّ َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ
َ
ف َولاَ
َأ َحدُ همُ َ ا أو ِكلاَهمُ َ ا فَلاَ َت ُق ْل لهَ ُماَ ُأ ٍّ

ِ
ِ
ِ
إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلكبرَ َ
َتن َْه ْرهمُ َ ا َو ُق ْل لهَ ُماَ َق ْولاً ك َِريماً ({ ])23اإلرساء}.

ٍ
ٍ
ٍ
ووثيق إىل عمق العالقة بني اهلل
رصيح
بشكل
تشري هذه النصوص القرآنية

سبحانه والوالدين ،والتي حرصت العبادة له سبحانه برتسيخ العالقة معهام ،ومن هذه
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اق َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل لاَ َت ْع ُبدُ َ
[وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
ون إِلاَّ اللهََّ َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو ِذي
َ
ِ
ا ْل ُقربى وا ْليتَامى والمَْس ِ
اك ِ
ني َو ُقو ُلوا لِلن ِ
الزكَا َة ُث َّم ت ََو َّل ْيت ُْم
يموا الصَّلاَ َة َوآتُوا َّ
َّاس ُح ْسنًا َو َأق ُ
َْ َ َ َ َ َ
إِلاَّ َق ِليلاً ِمنْك ُْم َو َأ ْنت ُْم ُم ْع ِر ُض َ
ون({ ])83البقرة}.
[وا ْع ُبدُ وا اللهََّ َولاَ تُشرْ ِ كُوا بِ ِه َش ْي ًئا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا{ ])36(...النساء}.
َ
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ثمة ارتباط ًا بني هاتني املسألتني ،والقضية يف احلقيقة كالتايل:
التعابري املتكررة ُيستفاد أن ّ
ٍ
نعمة هي نعمة الوجود واحلياة وهي مأخوذ ٌة من جانب اهلل سبحانه يف
حيث إن أكرب

الدرجة األُوىل ،يف ما ترتبط بالوالدين يف الدرجة الثانيةّ ،
ألن الولد جز ٌء من وجود
مصاف الرشك باهلل سبحانه.
الوالدين ،لذلك كان ترك حقوق الوالدين وجتاهلها ،يف
ِّ

(((

قال الصادق عليه السالم :بر الوالدين من حسن معرفة العبد باهلل ،إذ ال عباد َة

أرسع بلو ًغا بصاحبها إىل رضا اهلل تعاىل من حرمة الوالدين املسلمني لوجه اهلل ،ألن حق
َ
مشتق من حق اهلل تعاىل...
الوالدين
ٌّ

(((

األب :املثال املفقود:

إن سبب وجود اإلنسان البيولوجي ،ومن َث َّم ضامن بقائه ورعايته ،مها الوالدان
ٍ
ٍ
مبارشة أكيد ًا ،وذلك يف بداية حياته ،وهذه يف حقيقة األمر والواقع هي وظيفة
بصورة

اإلله ،وهو مسبب األسباب ومدبر أمور خلقه ،فيعترب اآلباء من هذه اجلهة مثاالً

وصور ًة مصغر ًة من دور ووظيفة اإلله يف نظر الطفل ،ومع الرعاية األبوية املناسبة
واجليدة سترتسخ يف وجدانه هذه الوظيفة وتنشأ عالق ٌة إجيابي ٌة مع مصدر الوجود

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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والبقاء القريب(اآلباء) ليتسنى له الحق ًا وقت االنتقال إىل املصدر األصيل احلفاظ عىل
نفس نمط العالقة هذه ،ولكنه ٍ
بشكل يتناسب وطبيعتها اجلديدة .ول «كون عالقة املرء
باهلل خمتلف ًة نوع ًّيا عن العالقة بالبرش ،إال أهنا تبقى عىل الرغم من ذلك عالق ًة تبادلية».

(((

األوليّ –يف رؤيته وعالقته
وحني يتدرج هذا اإلنسان يف االنفصال عن السبب ّ
ٍ
ٍ
منتظمة تتناسب طرد ّي ًا ومستوى اتكال
بصورة
باعتباره املسبب إلجياده وبقائه– ينفصل
((( تفسري األمثل ،ج 3ص.227
ٍ
((( هناك ٌ
كمخلوقات كرمها
كبري بني الصفات التي يريدنا اهلل سبحانه أن نتصف هبا ،ووظائفنا
فرق ٌ
اهلل وجعلها واعي ًة مدرك ًة ما حوهلا من إبدا ٍع وإعجا ٍز ،لنتعرف عىل عظيم صنعه ومجيل إبداعه،
وهو ما قصدناه يف مسالة (األب ٌ
مثال عن اهلل يف اإلجياد واإلبقاء يف نظر الطفل) وبني أن نبتكر
ٍ
وصفات توجب توهني العقل عن حقيقة وطبيعة االتصال به ومعرفته.
من عند أنفسنا أسامء له
((( نفسية اإلحلاد ،ص.46

ّ
املستقل،
االبن عىل أبيه مع إدراكه ووعيه ،إىل أن يصبح شا ّب ًا ،لديه القدرة عىل الوجود
وهبذه املرحلة كذلك يستطيع عقله أن يستنتج ّ
رب من أبويه يف وجوده
أن هناك سب ًبا أك َ

ورعايته ،وهنا يمكن أن ينتقل ارتباط ذلك الشاب من التعلق بسبب وجوده البيولوجي

ٍ
بشكل
القريب ،إىل االرتباط بالسبب احلقيقي املسيطر عىل مجيع األسباب ،ينتقل
ٍ
سلس((( ِ
ٍ
عنيف كام حيصل لليتيم ،والذي من املمكن إن فقد السبب القريب،
وغري
ٍ
مبكرة سوف يفقد حالة التدرج عىل فهم وترسيخ
واملثال عن اإلله (األب) يف س ِّن

معنى االتصال بسبب الوجود األصيل ،فتحصل ثغر ٌة وهو ٌة عميق ٌة بني إدراكه القارص

وبني اإلله الذي فقد للتو مثاله إليصال معنى االرتباط وترسيخه بوجدانه ،وهذه الثغرة
حتديدً ا هي التي تكون مدخ ً
ال إلنكار السبب األصيل للوجود أو اإلله.

إذ ًا :عدم التدرج يف االنتقال من فهم معنى السبب احلقيقي للوجود والبقاء،

وزوال هذا املثال هو ما يرتك فراغ ًا يف وجدان فاقد االب ،وحتديد ًا ّ
إن جوهر وظيفة
هذا املثال –األب– هو:

 التنبيه والتدريب الوجداين للطفل عىل وجود املبدأ والسبب احلقيقي للوجود. تشخيص هذا السبب –األب– يف الواقع يساعد الطفل عىل تشخيص اإلله،جوهري ّبينه اإلمام جعفر
سبب
((( ومن الفوائد املهمة ّ
ٌ
جد ًا للتدرج يف الفهم والتعقل هو :هناك ٌ
تام
الصادق  يف
ٌ
كتاب توحيد املفضل بن عمر ،ص  8جاء فيه :لو كان – الطفل– يولد ّ
العقل مستقلاّ ً بنفسه لذهب موضع ح�لاوة تربية األوالد وما قدر أن يكون للوالدين يف
االشتغال بالولد من املصلحة وما يوجب الرتبية لآلباء عىل األبناء من املكافأة بالرب والعطف
عليهم عند حاجتهم إىل ذلك منهم ثم كان األوالد ال يألفون آباءهم وال يألف اآلباء أبناءهم
ألن األوالد كانوا يستغنون عن تربية اآلباء وحياطتهم فيتفرقون عنهم حني يولدون فال يعرف
الرجل أباه وأمه وال يمتنع من نكاح أمه وأخته وذوات املحارم منه إذا كان ال يعرفهن وأقل ما
يف ذلك من القباحة بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج املولود من بطن أمه وهو
يعقل أن يرى منها ما ال حيل له وال حيسن به أن يراه أفال ترى كيف أقيم كل ٍ
يشء من اخللقة عىل
وجليله.
دقيقه
غاية الصواب وخال من اخلطإ
ُ
ُ
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شخيص).
وإخراجه من حرية املجهول والفراغ الذهني ،أي إىل (إله
ٍّ
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ومع الرتبية الصاحلة الصحيحة والتلقني املستمر ،وب��وازع الفطرة املجبولة

واملصممة عىل تطابق الصورة األصلية للحق سبحانه ،ومع ما تدرب عليه نفس ّي ًا

وتلقين ّي ًا من أبيه ،يمكن نقل مجيع تصورات الطفل وعالئقه الوجدانية من األب املثال

إىل اإلله العظيم ،ك ًّ
ال بحسب دينه وإهله الذي يعتقد به.

ومن املمكن أن تنطبق هذه النتيجة عىل كل من مل جيد ارتباط ًا وجدان ّي ًا حقيق ّي ًا

منتظ ٍم مع أبيه ،ويشمل ذلك الوالد املعيب ،أو القايس ،وكذلك يشمل حالة التفكك
ٍ
مبكرة ،بسبب طبيعة
األرسي وابتعاد الشباب عن عائالهتم ،خصوص ًا يف س ٍّن
احلياة املعارصة ،واعتامدهم يف اإلدراك والوعي عىل وسائل ال تنسجم مع الطبيعة

السيكولوجية لإلنسان خصوص ًا يف الغرب ،وفقدان االرتباط بالوالدين وخصوصا
األب ،وإجياد هذه الثغرة يف عملية االنتقال من املثال –األب– إىل املم َّثل عنه –اإلله–

هي ما يمكن أن تصبح وتصلح عام ً
ال مشرتكًا يف كل حاالت عدم االرتباط الصحيحة
مع اآلباء وبكل مصاديقها ،والتي ذكر بعضها الدكتور فيتز يف كتابه حمل الدراسة،

وكذلك تفرس هذه الفكرة ما طرحه العاملان ليمكي ومايفيلد حيث قاال :إن التعلق
باألب ينبئ عن التعلق باهلل (((.إال أهنام مل يبينا حقيقة هذا التعلق.

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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ومن خالل ما تقدم ،يمكن مالحظة ِ
عدة ٍ
أمور عىل التفسريات السابقة إليامن

فاقد األب:

األم��ر األول :إن التفاسري السابقة يمكن تصنيفها عىل اجلانب السلبي،

كالصدمات الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور باألمان.

األمر الثاين :أو هي متأخر ٌة زمان ًّيا ومرحل ًة عن املعنى الذي طرحناه ،كاعتبار

نموذجا للقوة والسلطة.
األب
ً

تنصب مجيع تفسريات املفكرين املسيحني
األمر الثالث :الغفلة عن املبدأ:
ّ
((( املصدر السابق ،ص.44

واليهود عىل ما يبدو عىل أسباب االستمرار يف احلياة ،يف تفسري نمط العالقة غري اآلمنة

انعكاس للمستوى اإليامين السطحي.
باإلله ،وهو
ٌ

ٍ
ٍ
ٍ
قال الدكتور فيتز :من وجهة ٍ
كشخصية
ومسيحية يمكن فهم اهلل
هيودية
نظر

ٍ
مثالية للتعلق :الكائن الفرد العليم القادر الودود ،واجلاهز دوم ًا لتقديم األمن يف أوقات
املحن وانعدام األمان.

(((

ومن الواضح أن تصور الطفل حلقيقة وجوده وبقائه والسبب يف ذلك ،كام جاء

يف التفسري األخري ،يمثل األرضية الشاملة لكل التصورات املحتملة الالحقة ،وهو

يب يرتتب وجوده عىل احلقيقة األوىل التي يمكن أن يدركها
تصور
وانطباع أو ٌّيل إجيا ٌّ
ٌ
ٌ
اإلنسان يف هذه الدنيا وهي :إدراك حقيقة وجوده ،والتي يتفرع عليها فهم ومعرفة

سبب وجوده ثم بقائه .وهي أعمق نقطة يف كيان اإلنسان يمكن أن تربطه بأبيه ،ومن َث ّم
بإهله ،وكل النتائج األخرى تعترب ثانوي ًة وعرضي ًة بالنسبة هلذه العالقةْ ،
فإن َف َقد أساس
هذه العالقة املركزية واجلوهرية ،يصبح من املمكن َف ْقد مجيع عالئقه األخرى إن مل يتم

رعايته رعاي ًة فائق ًة وحمكم ًة ودقيق ًة.

املبحث الثالث :فاقدو الآباء امل�ؤمنون

يت ٍ
عال عىل التواصل واالرتباط بسبب
هناك بعض النفوس هلا استعدا ٌد ذا ٌّ
ٍ
مبكرة من حياهتم .فإن حصل َو ُوجد ُ
َ
مثل هؤالء
مراحل
وجودها األصيل(اإلله) يف
ٍ
ٍ
ومثال (األب)
وصل
األشخاص املميزين ،فاهنم وحاهلم هذه ال حيتاجون إىل أداة
يتبعونه يف اكتشاف أصل وجودهم احلقيقي ،بل بالعكس ربام يكون املثال هنا أدا َة
ٍ
خصوصا إذا كان األب من النوع املعيب بحيث
تأخري يف معرفة وإدراك املبدأ (اهلل)
ً

املعرف
املعرف (بفتح الراء) لدهيم أجىل من ِّ
ال يعكس الصورة احلقيقية ملثاله ،وألن َّ
((( نفسية اإلحلاد ،ص.46
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لمِ َ مل يتأثر بعض األشخاص بفقدان آبائهم؟
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(بكرس الراء) وهو أهم رشوط التعريف املنطقي ،وهذه املعرفة املبكرة وإن مل تكن

تتسم بالصورة التفصيلية ،إال أن أي ٍ
خلل يعطل االستعداد العايل بالتواصل املبكر مع
سبب الوجود األصيل  ،سيولد خل ً
ال يف مسرية التواصل ،والتي باالستمرار والرتاكم
ومعرفة فائق ًة وتفصيلي ًة باهلل ،وتتضح هذه املالمح لدى بعض
من احلتمي ستنتج فه ًام
ً

العظامء خصوص ًا املخطط لوجودهم وحياهتم مسبقا كاألنبياء مث ً
ال وأشهرهم موسى
وعيسى وحممد عليهم السالم فكلهم من فاقدي اآلباء.

وهناك الكثري من املؤمنني من غري األنبياء ،ممن فقدوا آبائهم مبكر ًا ،تتفاوت
ٍ
ِ
مستويات ،ولعل أب��رز ما سد ثغرة فقد آبائهم هي الرعاية
بعدة
درج��ات إيامهنم

ٍ
بشكل مل يرتك لتلك الثغرة أن تتسع يف نفوسهم ووجداهنم
الصحيحة هلم واحتضاهنم
ٍ
ٍ
مكثف ،ومن هنا يمكن فهم بعض أسباب حث القرآن
عاطفي
تركيز
وهو ما حيتاج إىل
ٍّ
ٍ
بصورة تفوق كل الطبقات االجتامعية،
الكريم والسنة النبوية عىل رعاية ومداراة األيتام
لسدّ إىل النقص العاطفي الذي بال شك أهنم سيعانونه ومنع تأثري ذلك عىل نفوسهم

وتصوراهتم عن املجتمع .وكل الدراسات التي أجريت ،والنتائج التي استخلصت
والتي تنطلق بام اصطلح عليه ب(التعلق غري اآلمن) تدور حول حاجات اإلنسان

االجتامعية وهواجسه النفسية وما يتعلق منها باخلوف من املستقبل ،وإن كانت أحيان ًا
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ترتبط باهلل فهي عىل هذا النسق وهذا املستوى من احلاجات التي تشغل بال صاحب
التعلق غري اآلمن ،حسب تلك التفسريات والنتائج ،ومل تتعدَّ إىل سبب الوجود والبقاء،
واحلفاظ عىل نسق عالقتهم باإلله وأثر ذلك عىل الطفل ،وهذا هو حتديدً ا ما يتعلق

بمسألة اإلحلاد وينتقل له مبارشةً ،وهي جتربة –اإلله مع الوالد– والذي فقدوا أهم

أركانه يف وجداهنم بفقد الوالد باعتباره مثاالً يعكس حقيقة وظيفة ودور اإلله يف

إجيادهم وإبقائهم كام مر.

ومن أمثلة رعاية فاقدي اآلباء ومحايتهم من الشعور بفقد مثال دور اهلل تعاىل
يف البقاء ،وإبقائهم ضمن دائرة التعلق اآلمن ،هو ما جاء يف ٍ
كثري من النصوص الدينية

ومنها اإلسالمية:

بع�ض ما جاء يف الن�صو�ص اال�سالمية عن اليتيم:

ول َربيِّ َأ َهان َِن (َ )16كلاَّ َب ْل لاَ
[و َأ َّما إِ َذا َما ا ْب َتلاَ ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُق ُ
قال تعاىلَ :
ِ
ُتك ِْرم َ ِ
ف
[و َل َس ْو َ
يم فَلاَ َت ْق َه ْر ({ ])9الضحى}َ .
يم ({ ])17الفجر}َ [ .ف َأ َّما ا ْل َيت َ
ون ا ْل َيت َ
ُ
ِ
ِ
يك َر ُّب َ
ُي ْعطِ َ
ت ا َّلذي ُيك َِّذ ُب
[أر َأ ْي َ
ك َفترَ ْ ىَض (َ )5أ مَل ْ يجَ ِدْ َك َيتيماً َف َ
آوى ({ ])6الضحى}َ .
ِ
ين (َ )1ف َذلِ َ ِ
بِالدِّ ِ
يم({ ])2املاعون}.
ك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
نهِ
ِ
َارا
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيت ََامى ُظ ْلماً إِ َّنماَ َي ْأ ُك ُل َ
ين َي ْأ ُك ُل َ
وقال سبحانه[ :إِ َّن ا َّلذ َ
ون فيِ ُب ُطو ِ ْم ن ً
ك َر َق َب ٍة ( )13أو إِ ْط َعا ٌم فيِ
َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا ( )10النساء َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة (َ )12ف ُّ
َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة (َ )14يتِيماً َذا َم ْق َر َب ٍة({ ])15البلد}.

من �أقوال النبي  يف اليتامى:
عيل! أربع من كن فيه بنى اهلل له بيت ًا يف
اتقوا اهلل يف الضعيفني اليتيم واملرأة ..يا ّ

أحتب أن
اجلنة :من آوى اليتيم ،ورحم الضعيف ،وأشفق عىل والديه ،ورفق بمملوكهّ ..

يلني قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم ،وامسح رأسه ،وأطعمه من طعامك ،يل ْن
ْ
وتدرك حاجتَك.
قل ُبك،
العالقة الصحيحة مع الطفل تنتج عالقة صحيحة مع اهلل:
التي حيثون عليها تؤكد عىل أمهية وطبيعة عالقة الطفل بأبيه واألب بابنه ،فهي تنقل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وطيبة مع اهلل،
صحيحة
عالقة
وتلقائي إىل
صحيح
بشكل
الطفل لو ُطبقت عمل ّي ًا ،تنقله
ٍّ
وحس ٍ
ٍ
ٍ
اس مع
تدرجيي
بشكل
مصم ٍم ،لربط هذا اإلنسان املستقبيل
بربنامج
وهي أشبه
ّ
ٍّ
َّ

مبدعه وصانعه .وأروع ما يمكن أن ُيستشهد به هو ما جاء يف القرآن الكريم ،ويتضح
ٍ
بجالء كيفية ربط احرتام وحب الوالدين بعبادة اهلل وطاعته قال سبحانه يف سورة لقامن:

ِ
يم
[وإِ ْذ َق َال ُل ْقماَ ُن لاِ ْبن ِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي لاَ ُتشرْ ِ ْك بِا ِ
َ
للهَّ إِ َّن الشرِّ ْ َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
(َ )13و َو َّص ْينَا اإلنسان بِ َوالِدَ ْي ِه حمَ َ َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهنًا َعلىَ َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه فيِ َع َامينْ ِ َأ ِن ْاشك ُْر ليِ
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ِ
اك علىَ َأ ْن ُتشرْ ِ َك بيِ ما َليس َل َ ِ ِ
ِ
َولِ َوالِدَ ْي َ
َ ْ َ
اهدَ َ َ
ك إِليَ َّ المَْص ُري (َ )14وإِ ْن َج َ
ك بِه ع ْل ٌم فَلاَ تُط ْع ُهماَ
وص ِ
اح ْب ُهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َوا َّتبِ ْع َسبِ َ
َاب إِليَ َّ ُث َّم إِليَ َّ َم ْر ِج ُعك ُْم َف ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم
يل َم ْن َأن َ
َ َ
َك ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َف َتكُن فيِ صخْ ر ٍة أو فيِ الس و ِ
ون (َ )15يا ُبن ََّي إِنهَّ َا إِ ْن ت ُ
ات
َت ْع َم ُل َ
َّ ماَ َ
ْ
َ َّ ْ ْ َ
َ َ
يف َخبِري ( )16يابنَي َأ ِق ِم الصلاَ َة و ْأمر بِالمَْعر ِ
ض ي ْأ ِ
ت بهِ َ ا اللهَُّ إِ َّن اللهََّ َلطِ ٌ
وف
َّ
َ ُْ ُْ
َ ُ َّ
أو فيِ الأْ َ ْر ِ َ
ٌ
ك ِم ْن َع ْز ِم الأْ ُ ُم ِ
ك إِ َّن َذلِ َ
اصبرِ ْ َعلىَ َما َأ َصا َب َ
ور (َ )17ولاَ ت َُص ِّع ْر َخدَّ َك
َوا ْن َه َع ِن المُْ ْنك َِر َو ْ
ِ
ب ك َُّل مخُ ْت ٍ
َال َفخُ ٍ
ش فيِ الأْ َ ْر ِ
َّاس َولاَ تمَ ْ ِ
لِلن ِ
ور (َ )18وا ْق ِصدْ فيِ َم ْشيِ َ
ك
ض َم َر ًحا إِ َّن اللهََّ لاَ يحُ ُّ
ك إِ َّن َأ ْنكَر الأْ َصو ِ
(((
ْض ْض ِم ْن َص ْوتِ َ
ات َل َص ْو ُت الحَْ ِم ِري)(])19
َواغ ُ
َ ْ َ
ومن الشواهد البارزة يف هذه اآليات املباركة هو قول اهلل تعاىل الذي تكلم وسط

كالم لقامن مع ولده ليقر حقيقة ربط الوالدين باهلل من خالل توقف شكر أحدمها عىل
صحيح قال عز وجلَ :أ ِن ْاشك ُْر ليِ َولِ َوالِدَ ْي َك.
شكر اآلخر والعكس
ٌ
حق الولد
عيلٌّ ،
ويف وص ّية ّ
لعيل عليه السالم ،قال( :يا ّ
صىل اهلل عليه وآله ّ
النبي ّ

عىل والده أن يحُ سن اسمه وأدبه ،ويضعه موضع ًا صاحل ًا إىل أن قال يا عيل ،لعن اهلل
والدين محال ولدمها عىل ُعقوقهام ،يا عيل ،يلزم الوالدين ِمن ُعقوق ولدمها ما يلزم الولد

هلام ِمن ُعقوقهام ،يا عيل ،رحم اهلل والدين محال ولدمها عىل بِ ّرمها ،يا عيلَ ،من أحزن
نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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والديه فقد ع ّقهام.

(((

ضاف إليك يف
حق ولدك ،فتَع َلم أنّه منك ،و ُم
عن
ٌ
السجاد عليه السالم :وأ ّما ّ
ّ
ٌ
مسؤول عماّ و ّليته ِمن ُحسن األ َدب ،والداللة عىل
ورشه ،وأنّك
عاجل الدنيا بخريه ّ
ب ،فاعمل يف أمره
ثاب عىل ذلك و ُمعا َق ٌ
فم ٌ
ر ّبه ،واملعونة عىل طاعته فيك ويف نفسهُ ،
عمل املتز ّين بحسن أثره عليه يف عاجل الدنيا ،ا ُملعذر إىل ر ّبه بينك وبينه بحسن القيام
واألخذ له منه.

(((

((( سورة لقامن.
((( الوسائل :ج 15ص 123ح.4
((( املستدرك :ج 2ب 63ص 626 625ح.4

قال اإلمام عيل بن احلسني عليه السالم :وأما حق أمك فأن تعلم أهنا محلتك

حيث ال حيتمل أحدٌ أحدً ا ،وأعطتك من ثمرة قلبها ما ال ُيعطي أحدٌ أحدً اَ ،و َو َقتْك
بجميع جوارحها ،ومل ت ِ
ُبال أن جتوع وتطعمك ،وتعطش وتسقيك ،وتعرى وتكسوك،

وتضحى وتُظ َّلك ،وهتجر النوم ألجلكَ ،و َو َقتْك احلر والربد ،لتكون هلا ،فإنك ال تطيق
شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه.

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك ،وأنه لواله مل تكن فمهام رأيت يف نفسك مما

يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك وال قوة

إال باهلل.

(((

اختصارا لصغر البحث.
وهناك مئات الشواهد جتنبنا ذكرها
ً
املبحث الرابع :العالقة بني الإحلاد ،وطبيعة العقيدة امل�سيحية:

أكيدً ا،

ٍ
ٍ
مسيحية
جذور
لو تتبعنا سرية وحياة كبار املالحدة ،لوجدناهم ينحدرون من

(((

وأقل منهم اليهود وذلك ،الشرتاك هاتني العقيدتني يف ادعاء أن هلل ابن ًا،

ووضع هذا املحدد واإلطار العقدي سيتسبب أكيد ًا يف اشرتاكهام يف النتائج املرتتبة يف
ٍ
تصور وتريب أبناء وأتباع هاتني العقيديني عىل ٍ
موصوف باملحدودية ،وسيشكل آثار
آله

بإضافة األب وهو حمل الدراسة؛ ولكون األب هو املؤثر األساس يف تشكيل نفسية و
شخصية األبن ،ال العكس ،كان تأثريها السلبي من جهة جتذير اإلحلاد أوسع ،وهو ما

دعانا إىل حتليل طبيعة هذه العقيدة ،وجعلها حم ًّ
ال الهتاممنا ،بخالف العقيدة اليهودية،
فهي مل تضع األب إطار ًا واضح ًا لعقيدهتا ،وإن كان يستلزم باإلضافة وجود ٍ
أب لالبن

املزعوم ،إال إن هذا املقدار من عدم الترصيح جعل تأثريه حمدود ًا لدى أبناء الديانة
((( اإلمام زين العابدين عليه السالم ،رسالة احلقوق.
((( حسب دراسة الدكتور فيتز وغريها.
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إسهامات أخرى مع قصة اإلحلاد ،فال يلزم من عدم كون
اليهودية ،وإن كانت هلم
ٌ
ٍ
ٍ
وعميق ،إال أن هلم وخصوص ًا الصهاينة
بشكل واس ٍع
طبيعة عقيدهتم منشئ ًا لإلحلاد

ٍ
معينة .وأشهر
ملصالح
إسهامات كبري ٌة يف توسيع رقعته ونرشه يف العامل
منهم ،هلم
ٌ
َ
كثري منها
وسائلهم وأدواهتم املؤسسات اإلعالمية الضخمة واملرعبة التي يسيطر عىل ٌ
ٍ
صهيوين ،أو َمن يرتبط هبم ،وتُعدُّ هذه الوسائل ،كام غدا واضح ًا ،من أهم
امتداد
ذوو
ٍّ
أدوات تكوين العقل اجلمعي ،وصناعة الالوعي.
ٍ
عدد من كبار امللحدين معتمدين يف ذلك عىل دراسة الدكتور
سنتطرق إىل

فيتز نفسه ،وبعض تعليقاته عىل سريهتم ،إال أننا سنركز هنا عىل اجلذور الدينية هلؤالء
االشخاص:

 -1فريدريك نيتشة :1900 – 184 4

إن نيتشه هو ربام امللحد األكثر شهر ًة يف العامل ،حيث قام برفض املسيحية واإلله
بشكل ٍ
ٍ
كبريُ .ولد نيشه يف مقاطعة ساكسونيا– بوروسيا (أملانيا) يف
خصوصا
املسيحي
ً

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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 15أكتوبر عام  1844وهو ٌ ِ
لوثري ،كان هناك العديد من رجال الدين يف
قس
ٍّ
نجل ل ٍّ
كال طرفيَ عائلته ،تويف والده القس لود فينغ نيتشة يف  30من يوليو عام  1849قبل ِ
عدة
ْ
ٍ
أشهر من عيد ميالد نيتشة اخلامس .ارتبط ضعف والده العام ومرضه أيض ًا بالنسبة
لنيتشة ..مع مسيحية والده وكان انتقاده الكبري للمسيحية(بمعناها املتضمن الفضيلة

ويسوع الالهوت املسيحي واملعنى الكيل إلله املسيحية هو أهنا تعاين غياب أو رفض ما
يسمى بقوة احلياة.

(((

 -2ديفيد هيوم :1776 –1711

مل يعرف اال القليل عن هذا الفيلسوف املهم الذي كان ملحد ًا يف وقت مبكر..
ٍ
عائلة ٍ
ٍ
وبارزة نسب ّي ًا ،وتربى كاملؤمن جنب ًا إىل جنب مع عائلته..
ثرية
ينحدر هيوم من
((( نفسية اإلحلاد ،الدكتور فيتز ،ص .66 ،65

وغالبية املجتمع يف ذلك الوقت كتابع للكنيسة املشيخية األسكتلندية...وتويف والده

جوزيف يف عام  1713عندما كان عمر الفيلسوف املستقبيل سنتني فقط ،وال تذكر
سرية حياته أ ّيا من أصدقاء أو أقربائه لعبوا دور األب ..ولذلك ُستنتج أن هيوم كان
ٍ
(((
بشدة وأن فرضية األب امليت تنطبق عليه.
ملحدً ا
 -3بريتراند راسل1970 –1872 :

يعرف راسل بأنه امللحد األنكليزي األبرز ،ومن املعروف جيد ًا موقفه املوجه

نحو رفض الديانة املسيحية حتديد ًا ،..كانت مذكرات والد راسل اللورد امربيل مليئة

بالشؤون الدينية ،ثم أصبح ملحد ًا يف مرحلة البلوغ وقد تويف عندما كان عمر ابنه

راسل أربع سنوات ..وما زاد الطني بلة وفاة والدته قبل ذلك بعامني ،لذلك كانت
ٍ
واضح
والدته الفعلية هي جدته ،التي عرفت ب (البالدونا السامة) فكانت ذات طاب ٍع

خصوصا أهنا تابع ٌة للكنيسة املشيخية األسكتلندية منذ والهتا ..ومن
يف حيات راسل
ً
الواضح أن الدين الذي رفضه كان دين جدته.

(((

 -4جان بول سارتر:1980 –1905 :

ٍ
بشكل
يعد سارتر أحد امللحدين األكثر شهرة يف القرن العرشين ويلخص موقفه

القيم.

تويف جان بابتيست والد سارتر عام  1906عندما كان عمر سارتر مخسة عرش

شهر ًا فقط ..إن غياب والده كان حقيق ًة مؤمل ًة لدرجة أن جان بول أمىض حياته يف حماولة
إنكار اخلسارة ،وبناء الفلسفة التي يكون فيها غياب األب واهلل نقطة البداية احلقيقية
للحياة اجليدة أو الفعلية.

(((

((( نفس املصدر ،ص.70
((( املصدر السابق ،ص.71
((( املصدر السابق ،ص .77
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 -5سيغموند فرويد :1939 –1856

ٍ
بشكل عا ٍّم عىل أن يعقوب والد سيغموند فرويد
اتفق كتاب سرية فرويد الذاتية

شكّل خيبة ٍ
أمل أو أسوأ من ذلك بالنسبة إىل ابنه ،فكان يعقوب رج ً
غري
ال ضعيف ًاَ ،
ٍ
قادر عىل إعالة أرسته ..وكان سلب ّي ًا يف الرد عىل معادي السامية ،وكان سيغموند رج ً
ال
معقد ًا وغامض ًا يف كثري من النواحي .وربام خلل يعقوب بدوره كأب قد ذهب إىل ما هو

أعمق من العجز والضعف ،فقد كتب فرويد عىل وجه التحديدّ ..
أن والده كان منحرف ًا
جنس ّي ًا ،وبالنتيجة فقد عانى أطفاله من ذلك ..ويمكننا أن نفرتض أن هذا يعبرّ عن عدائه
القوي غري املقصود جتاه والده ورفضه إياه ..كان ارتباط يعقوب بالرب والدين حارض ًا

البنه أيض ًا ،حيث شارك يف نو ٍع من اإلصالح اليهودي عندما كان فرويد طفالً ،وقد
ٍ
ساعات يف قراءة الكتاب املقدس م ًعا ،وبعد ذلك أصبح يعقوب ملتزم ًا
أمىض كالمها
ٍ
ٍ
عىل ٍ
وباختصار فقد كان
متزايد بقراءة التلمود ومناقشة الكتاب املقدس اليهودي،
نحو
ٍ
بوضوح
هذا الرجل اللطيف الضعيف أو باألحرى السلبي بالنسبة لسيغموند مرتب ًطا

باليهودية وباهلل ،باإلضافة إىل ذلك كان مرتبطا بنقص مهم يف الشجاعة وبالشذوذ
اجلنيس ،وبنقائص أخرى ٍ
مؤملة جدّ ًا لسيغموند الشاب .إ ًذا ليس من املستغرب أن ندين
َ
نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ

220

لفرويد التبرص بالسرية الذاتية (تثبت بطريقة التحليل النفيس ..يوم ّي ًا لنا كيف يفقد
الشبان معتقداهتم الدينية بمجرد اهنيار سلطة األب).

(((

 -6هـ ج ويلز 1946 –1866

تأثري ٌ
هائل يف الثقافة
كان للكاتب اإلنكليزي والفيلسوف االجتامعي ،ويلزٌ ،

الشعبية يف العقود األوىل من القرن العرشين ،فقد جعلته مناقشاته العامة مع هيلري
بيلوك من بني بقية املناقشات ،واملبيعات الواسعة من كتابه املوجز يف التاريخ (أكثر

من مليون نسخة) واحد ًا من كبار املشهورين ومن أكثر االصوات تأثري ًا يف عرصه وقد
((( املصدر السابق.98 –97 ،

قادت كتبه البعض إىل اإلحلاد والبعض األخر إىل الكتابة ضده (((.ولد ويلز ألبوين من
ٍ
فرتات طويل ًة يف لعب الكريكت ،بعد أن خرس
الطبقة العاملة يف لندن ،أمىض والده

عمله ،فكان يعطي القليل من وقته لزوجته وعائلته ،وتفاقم شعور العداء املتبادل
املحاط باالزدراء ،وأصبح جوزيف منفصال وال مبالي ًا ،وبدأ التفكري بمغادرة البالد
ٍ
ٍ
ٍ
آخر ،وال خيفي ويلز األبن احتقاره لوالده ،أو
من أجل البدء بحياة جديدة يف مكان َ
غضبه جتاه احلالة التي تسبب هبا لوالدته ،ويرسم ويلز ارتباط ًا واضح ًا بني اهنيار اإليامن
املتزمت عند والدته وكراهيته اخلاصة للرب.

جو األب أم اهلل
ومن التعليقات املهمة للدكتور فيتز عىل سرية ويلز :سوا ًء أكان ّ
األب الذي مل ِ
يعط إجاب ًة فهذا عىل ما يبدو مل يحُ دث فرق ًا بالنسبة لويلز ،ألهنام بالنسبة له

ٍ
سواء ،لكنه رسعان ما قام بكراهية الرب ٍ
بقوة ..وعلق ويلز قائ ً
ال
كانا غائبني عىل حدٍّ
ٍ
مادي بأن
ختفيف
عن لسان والدته :وأعتقد أهنا أدركت ..كلام طالت السنوات دون
ٍّ
جانب ٍ
ٍ
ٍ
بعيد
بإفراط كانا بعيد ْين أيض ًا .يف
أبانا وربنا اللذين قد تكون اعتمدت عليهام

من الكون املرصع بالنجوم.

(((

ٍ
بموت أو غريه.
األول :انقطاع العالقة باألب سوا ًء

الثاين :هو نشوؤهم يف أجواء العقيدة املسيحية ،وتربيهم بني أحضاهنا ،وتلقينهم

بتعاليمها.

وربام تكون طبيعة هذه العقيدة هي السبب األول يف والدة حالة الشك باإلله

حسب ما مر علينا يف سريهم ،وما سوف نذكره قري ًبا.
((( نفسية اإلحلاد ،ص .99-98
((( املصدر نفسه ،ص.101
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هذه نبذ ٌة خمترص ٌة عن السرية الشخصية لبعض كبار امللحدين والفالسفة ولو
متعنّا يف سريهتم نجد ِ
عام َلينْ مؤ ِّث َر ْين يف بلورة إحلادهم:
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فان سمحت الظروف واإلمكانات الذاتية إلبداء مثل هؤالء الفالسفة عن

آرائهم اإلحلادية ،فكيف باملاليني من أصحاب التجارب املشاهبة العاجزين عن صياغة
أفكارهم ورؤاهم الدفينة عن اهلل واإليامن!

تشبيه اإلله باألب أحد أعمق جذور مشكلة إحلاد فاقدي األب:
من املعروف أن من أهم عقائد املسيحيني وما يميزهم عن غريهم من أتباع

أب لعيسى،
األدي��ان((( هو :اعتقادهم باألب واالبن وروح القدس ،أي أن اهلل هو ٌ

أب حللقة الوصل (االبن) لدهيم الذي هو عيسى بن
آخر إن الرب احلقيقي هو ٌ
وبمعنًى َ

مريم عليه السالم ،وإعطاؤه هذه التسمية املوجبة للمحدودية والتجسد ،التي يتصورها
األطفال والناشئة ،من خالل ما يدركونه من وظائف األب الذي يعرفونه يف الواقع،

سترتسخ هذه العقيدة يف وجدان املسيحي(اإلله = األب) خصوص ًا قبل أن يدرك

ٌ
وعميق بني املعن َيينْ  ،فال مانع مع عدم
وثيق
تفاصيل هذه العقيدة سيكون هناك
ٌ
ترابط ٌ
إدراكه إن كان (اإلله = األب) أن يكون (األب = اإلله) ومع (عدم االدراك والوعي
= امتزاج املعنيني األب  +االبن) ،وأحد حلقات الوصل يف إهيام هذا الطفل وإرباك

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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معروف للطفل ويدرك ما يعرفه عنه
تصوره عن اإلله هو أن يوجد اب ٌن لإلله ،واالبن
ٌ
ّ
مهام حاول أن يربر العلامء ذلك االرتباط ،وكذلك يتصورون أن ما ُوصف بأنّه اِب ٌن للرب
من خالل الكتاب املقدس بأنه كان إنسان ًا يميش ويأكل وينام ويضحك .باإلضافة إىل ما

طرحناه يف املبحث الثاين من كون األب يمثل دور ووظيفة اإلله يف االجياد والبقاء بنظر
((( باستثناء اليهود طبعا والذين يشرتكون مع املسيحية بالصورة العقائدية نفسها من تصوير اإلله
ود ُع َز ْير ْاب ُن اللهَّ ِ َو َقا َل ِ
[و َقا َل ِ
ت
ت ا ْل َي ُه ُ
باألب العتقادهم أن عزير ًا ابن اهلل سبحانه قال عز اسمهَ :
ٌ
ِ
ِ
اه ِهم ُي َض ِ
َ ِ
ِ ِ
ين َك َف ُروا م ْن َقب ُل َقا َت َل ُه ُم اللهَّ ُ
اهئُونَ َق ْو َل ا َّلذ َ
ارى المْ َ ِس ُ
ال َّن َص َ
يح ْاب ُن اللهَّ َذل َك َق ْولهُ ُ ْم بِأ ْف َو ْ
ْ
ار ُه ْم َو ُر ْه َبانهَ ُ ْم َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
يح ْاب َن َم ْر َي َم َو َما ُأ ِم ُروا إِلاَّ
ون اللهَّ ِ َوالمْ َ ِس َ
َأنَّى ُي ْؤ َف ُكونَ ( )30اتخَّ َ ُذوا َأ ْح َب َ
لِيعبدُ وا إِلهَ ًا َو ِ
احدً ا لاَ آله إِلاَّ ُه َو ُس ْب َحا َن ُه َعماَّ ُيشرْ ِ ُكونَ ({ ])31سورة التوبة} .اذ ًا هم يتحملون
َُْ
ذات النتائج املرتتبة وهم مشمولون هبذا الكالم أكيد ًا ،كام يف حالة سيغمونر فرويد املعروف فهو
هيودي األصل ،إال أن ضعف تأثريهم وانغالقهم الديني النسبي هو ما دعانا لتجنب شموهلم
ُّ
ٍّ
ٍ
بشكل تفصييل هبذا البحث.

الطفل ،ستمتزج هذه املعاين القارصة لدى الطفل أو الشاب .ولتلخيص ما تقدم هناك
عدة مفاهيم يتم مزجها تؤثر بتسلسلها عىل عقلية ووجدان الطفل املسيحي:

املفهوم األول :هو وعيه املحدود ورؤيته عن األب البيولوجي باعتباره سب ًبا

لوجوده وبقائه.

األبوة
أبوة اإلله ،وهو يدرك معنى
ّ
واملفهوم الثاين :هو ما لقن به من مفهوم ّ

املحدود حسب قصوره.

البنوة املحدود.
املفهوم الثالث :إن لإلله ابنًا ،وهو يدرك كذلك معنى ّ

 -وذلك من جهة معرفته بنفسه باعتباره ابن ًا.

 ومن خالل حكاية الكتاب املقدس عن طبيعة عيسى عليه السالم وطبيعة حياتهٍ
كإنسان من بعد أن كان طف ً
ال يشبهه.
وأخطر ما يف األمر هو امتزاج املفهومني األوليني:
والسبب لبقائه ،وهي وظيفة اإلله .وهذا ما يزوده
 تصوره وتومهه أن أباه هو املوجد ٍّ
ٍ
وجدانية.
بتجربة
كسبي ًة.

 النتيجة :ومن خالل التجربة الوجدانية والعلمية الكسبية يتم التداخل بال وعيه بنيوظيفة اإلاله التي تومهها يف أبيه ،وبني ما ُيث َّقف و ُيل َّقن به بأن إهله هو حقيق ًة يوصف

باألب.

قال بول فيتز :إن الصبي والفتاة إذا صدم يف أبيه وأصيب بخيبة ٍ
أمل يفقد احرتامه

هلذا األب ،وبالتايل يستحيل اإليامن باملقابل الذي يف السامء.

(((

((( نفسية اإلحلاد،
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أب .وهذا يكسبه جترب ًة علمي ًة
 -طبيعة العقيدة املسيحية تصور له حقيقيةأان اإلله ٌ
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ونلفت إىل قوله «املقابل الذي يف السامء» أي أن هناك مقابل ًة يف وجدان املسيحي

بني أبيه البايلوجي واإلله املوصوف باألب الذي يف السامء ،فمن املحتمل جدّ ا سيتسبب

ترابط هذه املفاهيم يف وجدان الطفل املسيحي وذهنه ،وعند تعرض حلقة الوصل –
األب– للتهديد ،بفقدان أو غريه ،سيسبب فجو ًة وهو ًة عميق ًة جدّ ًا وستنهار مجيع

تصوراته وعالئقه الوجدانية والنفسية والعقلية بينه وبني إهله احلق مستقبالً ،والتي
بناها وأسسها يف ظل عالقته بأبيه وترتك أثر ًا وفراغ ًا عميق ًا يف وجدانه من الصعب جدّ ا

بأي معنًى َ
آخر.
تعويضه ِّ

ومما تقدم أيضا يمكن استنتاج:

ٍ
تشبيه لإلله بخلقه ،سوف يعرض عالقة اإلنسان بإهله للخطر
أوال :أن كل

وذلك حسب عالقة اإلنسان بذلك الشبيه.

ٍ
�دودة يمكن للعقل البرشي أن يتجاوز فهمها
ثانيا :تشبيه اإلل��ه بأشياء حم�

وإدراكها ،ما يرتك فرا ًغا عمي ًقا يف العقل وتساؤالته عن سبب الوجود والكون واخللق
ٍ
بارتداد للعقل .ومن أهم مالمح هذا
أوسع مطل ًقا ممَِّا ُش ِّبه اإلله به ،ما يتسبب
الذي هو
ُ
االرتداد هو التشكيك أو التكذيب للمقوالت الدينية التي تربى عليها .ومن ثم اإلنكار

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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واإلحلاد يف هذا اإلله غري املنطقي.

ثم يعمم هذه التجربة يف اإلحلاد لكل ٍ
إله بعد هذه الصدمة النفسية والتجربة

ٍ
منهج يف التوحيد يتناسب
الدينية التي ثبت لديه بطالهنا ،بعد تقصريه عن البحث عن
ٍ
ككثري ممن بحثوا وجدُّ وا يف البحث إىل أن استقروا بعد القناعة
وتساؤالته العميقة،

ٍ
أجوبة لتلك األسئلة التي جعلتهم ينفرون من أدياهنم السابقة.
التامة ،لعثورهم عىل
رفع التناقض املحتمل :بني األب املثال عن سبب الوجود واألب «الرب»:

ٍ
متناقض مع ما ُطرح يف بداية
يمكن أن ُيشك ََل عىل هذا الكالم باعتباره شب َه

البحث ،من أن األب هناك هو ٌ
مثال عن اإلله يف وظيفته ودوره بالنسبة للطفل ،وهو

ما يسهل عملية فهم وظيفة اإلله احلقيقيةِ ،
فل َم كان األمر هناك مدعا ًة لإليامن ،بينام يتم
ُ ّ

تصويره هنا وكأنه مدعا ٌة للكفر واإلحلاد؟!

اجلواب :إن الفرق األسايس بني الفكرتني هو :إن األب هناك يكون مثاالً للطفل
وجود وسبب ٍ
ٍ
ِ
ٍ
تلقيني ،فقط يدرك ّ
بقاء من
سبب
وغري
تدرجيي
بشكل
عن اإلله،
َ
أن له َ
ٍّ
ٍّ

خالل ما يشاهده ويعرفه عن أبيه الوالد ،ويتم تربيته وحسب تدَ ُّرج فهمه التلقائي عىل
سعة أسباب الرتابط بني األشياء ،وتلقينه التدرجيي بوجود ٍ
رب من أبيه هو سبب
سبب أك َ

الوجود والبقاء احلقيقي ،إىل أن يتوازن ما يتصوره جه ً
ال منه عن سبب وجوده القريب،
مع ما يلقن به عن السبب احلقيقي حتى يتفوق اجلانب الثاين ،وينتقل ذهنه وتعلقه

ٍ
ٍ
سلس إىل املؤثرات األكثر تأثري ًا يف حياته.
بشكل

ومستمر عىل التساوي بني اإلله واألب
بخالف من َيرت َّبى و ُيل َّقن بشكل ممُ نهج
ٍّ

وجعل هذا املفهوم كأكرب وأوسع إطار يمكن أن يدركه مع تدرجه يف الفهم خصوصا

لدى الصغار ،بل حتى أغلب البالغني ال يمكنهم التمييز الدقيق بني مفهوم األب واإلله.
يف احلالة األوىل يتدرب الطفل وجدان ّي ًا عىل االنفصال السلس والتفريق بني
وظيفة األب ووظيفة اإلله ،لعدم وجود ٍ
دي يمنع التفريق بني املفهومني لديه
إطار َع َق ٍّ
اإلطار املقدس ،سينعدم أفق التفريق املستقبيل لدهيم.

وغري ٍ
ٍ
ٍ
ِ
آمنة يف تصور األطفال والشباب بني آباءهم
مضطربة
عالقة
أي يتم إنشاء

وإهلهم ،وهو ما افرتضه العاملان كريك باتريك وشيفر يف أحد افرتاضاهتام كام ب ّينا ساب ًقا

وقد افرتضا أن التعلق غري اآلمن قد يكون له عالق ٌة بالتحوالت الدينية املفاجئة ،إال

أهنام مل ُيب ّينا السبب احلقيقي وطبيعة هذا التأثري الذي يفيض إىل التحول املفاجئ.

ٍ
بشكل واس ٍع يف
فإن صح هذا الفهم يمكن معرفة جذور اإلحلاد وسبب انتشاره،

الغرب املسيحي الذي يملك مجيع األسباب اإلعالمية والثقافية لنرشه.
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مستقبالً ،بخالف املسيحيني الدين يتم لدهيم تكريس فكرة (اإلله = األب) وهبذا
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ٍ
وبقوة لظاهرة
إن القوى الثقافية والدعم يف هذه احلقبة الزمنية كانت داعم ًة

اإلحلاد الرصيح والعلني،

(((

لتوظيف نتائج هذا املسلك هبدف عزل الشعوب عن

مبادئها اإلنسانية واألخالقية ،التي تستمد قوهتا من األديان ،لتصبح منقاد ًة متام ًا لفلسفة
لوبيات عميق ٌة ،هدفها النهائي اهليمنة الشاملة وبشتّى
الواقع الذي يتحكم به ويرسمه
ٌ

الوسائل ،ومن أكثر املوانع تأثري ًا وتأخري ًا لتحقيق أهداف هؤالء املخططني هو التزام
الشعوب باملبادئ اإلنسانية املشرتكة املتوافقة واملنسجمة والنابعة يف كثري من األحيان
من الدين ،فاقتضت مصلحة هؤالء حتطيم هذه املوانع ،ومن أهم الوسائل املعارصة

لتنفيذ ذلك هو نرش اإلحلاد ،باإلضافة إىل حالة التخويف املمنهج من الدين ،وتسفيه

مضامينه وأتباعه.

ووفق ًا هلذا البيان يمكن االدعاء أن طبيعة العقيدة املسيحية الغريبة بتنزيل اإلله
ٍ
زائل ٍ
ٍ
حمدود ٍ
متزلزل ،يمرض وهيزل
فان
وتوصيفه باألب ،وتبسيطه بتشبيهه بكائن

ويبكي ويفرح ويفقد عقله أحيان ًا ،ومهام حاول علامء الدين املسيحي تغطية ذلك
ٍ
ٍ
ٍ
عميقة ،فإن هذا الغطاء ذي البعد العلمي العميق ،ال يمكن للطفل
فلسفية
بمحاوالت
أو الشاب إدراكه ،فهو رغم كل تلك التربيرات الزال يدرك صفات أبيه وحيس بوجوده

ويرى عالقته به وتأثريه عليه.
نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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فاملعادلة احلقيقية هي :إن تصوير اإلله باألب أقرب لفهم الطفل ملا يدركه

ويعرفه عن أبيه ،من كل التأويالت الغامضة التي تطرح كتنزيه لإلله.

ال وأرضي ًة هيوي إليها ُّ
وكذلك أصبح هذا التوصيف –األب– مدخ ً
كل من

أغلب أبناء الديانة املسيحية
يعجز عن إدراك تلك التأويالت ،ونتصور حقيق ًة أن
َ

بل كل من يش ّبه اهلل املجيد بخلقه هم كذلك .ومن هنا جاء اجلواب اإلهلي عىل تلك
العقيدة يف القرآن الكريم حاس ًام وصارم ًا جدّ ًا ليقطع كل احتامالت االشتباه ويسدّ
الص َمدُ ()2
مجيع مداخل األوهام ،قال تنزهت أسامؤهُ [ :ق ْل ُه َو اللهَُّ َأ َحدٌ ( )1ا ُ
للهَّ َّ

((( نفسية اإلحلاد ،الدكتور فيتز ،ص .241

مَل ْ َيلِدْ َو مَل ْ ُيو َلدْ (َ )3و مَل ْ َيك ُْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ (])4

(((

قال اإلمام الصادق عليه السالم :فإن قالوا :ولمِ َ خيتلف فيه؟ قيل هلم :لِ ِقرص

أقدارها يف طلب معرفته وأهنا تروم اإلحاطة به وهي
األوهام عن مدى عظمته وتعدّ هيا
َ

تعجز عن ذلك وما دونه.

(((

قال أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب عليه السالم يف التوحيد:

((( سورة االخالص.
((( تفسري نورالثقلني ،ج ،4ص.217
((( هنج البالغة ،اخلطبة االوىل.
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ون َوالَ يحُ ْ صيِ َن ْعماَ َء ُه َا ْل َعا ُّد َ
الحْ َ ْمدُ للِهَِّ َا َّل ِذي الَ َي ْب ُل ُغ ِمدْ َح َت ُه َا ْل َق ِائ ُل َ
ون َوالَ ُي َؤ ِّدي
ِ
اهدُ َ ِ
ون {اَلجْ ِ
ص َا ْل ِف َط ِن َا َّل ِذي
ون} َا َّلذي الَ ُيدْ ِر ُك ُه ُب ْعدُ اَلهْ َم ِم َوالَ َينَا ُل ُه َغ ْو ُ
َح َّق ُه َالمُْ ْجت َِهدُ َ َ
َل ْي َس لِ ِص َفتِ ِه َحدٌّ محَ ْدُ و ٌد َوالَ َن ْع ٌت َم ْو ُجو ٌد َوالَ َو ْق ٌت َم ْعدُ و ٌد َوالَ َأ ْج ٌل ممَ ْدُ و ٌد َف َط َر اَلخْ َال َِئ َق
ِِ
ِِ
الص ُخ ِ
ان َأ ْر ِض ِهَ ،أ َّو ُل َالدِّ ِ
ور َم َيدَ َ
ين َم ْع ِر َف ُت ُه َو َكماَ ُل
اح بِ َرحمْ َته َو َو َّتدَ بِ ُّ
بِ ُقدْ َرته َونَشرَ َ َا ِّلر َي َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َص َل ُه َو َكماَ ُل
َم ْع ِر َفته َالت َّْصد ُيق بِه َو َكماَ ُل َالت َّْصد ِيق بِه ت َْوحيدُ ُه َو َكماَ ُل ت َْوحيده َالإْ ِ ْخال ُ
ات َعنْه لِ َشهاد ِة ك ُِّل ِص َف ٍة َأ ا َغ َالمَْوص ِ
َص َله َن ْفي َالص َف ِ
وف َو َش َها َد ِة ك ُِّل
نهَّ َ يرْ ُ ْ ُ
ُ َ َ
َالإْ ِ ْخ�لا ِ ُ ُ ِّ
ٍ
ف َاللهََّ ُس ْب َحا َن ُه َف َقدْ َق َر َن ُه َو َم ْن َق َر َن ُه َف َقدْ َثنَّا ُه َو َم ْن
لص َف ِة َف َم ْن َو َص َ
َم ْو ُصوف َأ َّن ُه َغيرْ ُ َا ِّ
َثنَّا ُه َف َقدْ َج َّز َأ ُه َو َم ْن َج َّز َأ ُه َف َقدْ َج ِه َل ُه َو َم ْن َج ِه َل ُه َف َقدْ َأ َش َار إِ َل ْي ِه َو َم ْن َأ َش َار إِ َل ْي ِه َف َقدْ َحدَّ ُه
الم َف َقدْ َأ ْخلىَ ِمنْه ك ِ
ِ
َائ ٌن الَ َع ْن
ُ
يم َف َقدْ َض َّمنَ ُه َو َم ْن َق َال َع َ َ
َو َم ْن َحدَّ ُه َف َقدْ عَدَّ ُه َو َم ْن َق َال ف َ
ث موجود الَ َعن عَدَ ٍم مع ك ُِّل شيَ ٍء الَ بِم َقارن ٍَة و َغ ك ُِّل شيَ ٍء الَ بِم َزاي َل ٍة َف ِ
ٍ
اع ٌل الَ
ُ َ
َ َ
ْ
َحدَ َ ْ ُ ٌ
ْ
ُ َ َ يرْ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ور إِ َل ْي ِه ِم ْن َخ ْل ِق ِه ُمت ََو ِّحدٌ إِ ْذ الَ َس َك َن َي ْست َْأنِ ُس بِ ِه
بِ َم ْعنَى اَلحْ َ َركَات َو َاآلْ َلة َبص ٌري إِ ْذ الَ َمنْ ُظ َ
َوالَ َي ْست َْو ِح ُش لِ َف ْق ِد ِه َأن َْش َأ اَلخْ َ ْل َق إِن َْشا ًء َواِ ْبتَدَ َأ ُه اِ ْبتِدَ ا ًء بِ َ
ال َر ِو َّي ٍة َأ َجالهَ َا َوالَ تجَ ْ ِر َب ٍة اِ ْس َت َفا َد َها
َوالَ َح َرك ٍَة َأ ْحدَ َث َها َوالَ همَ َ ا َم ِة َن ْف ٍ
س اِ ْض َط َر َب فِ َيها َأ َح َال َالأْ َ ْش َيا َء لأِ َ ْو َقاتهِ َا َوالَ َء َم لأَ َ َم َبينْ َ
مخُ ْت َِل َفاتهِ ا و َغر َز َغر ِائ َزها و َأ ْل َزمها َأ ْشباحها َعالمِ ًا بهِ ا َقب َل اِبتِدَ ِائها محُ ِ يط ًا بِحدُ ِ
ود َها َواِنْتِ َه ِائ َها
ُ
َ ْ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
(((
َع ِ
ارف ًا بِ َق َر ِائنِ َها َو َأ ْحن َِائ َها.
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اآلن صار واضح ًا أن طبيعة هذه العقيدة هي التي ساعدت عىل خلق البيئة

االجتامعية الواسعة واملناسبة النتشار وجتذير اإلحلاد بني أبنائها((( ومن َث ّم إىل العامل

باعتبار أن املوطن األهم ألبناء الديانة املسيحية هو أوربا وأمريكا ،وهاتان الرقعتان
ٍ
لكثري من
تُعتربان القدوة واملحور الثقايف واإلعالمي واالقتصادي والسيايس واألمني

شعوب العامل عىل األقل يف القرون االخرية.

ٍ
سبب كان بالنسبة
ألي
فإن حصل ووجدت حاالت انقطا ٍع للعالقة باألب ِّ

هلؤالء األطفال والشباب ،سيفقدون املثال احلاكي عن سبب وجودهم األصيل (اإلله)
ومن املحتمل جدّ ًا أهنم سينفصلون ويبتعدون عن إهلهم احلق ،بسبب ترسيخ مفهوم

(األب = اإلله) أو (اإلله = األب) يف وجداهنم.

ُ
وتوبيخه الشديدان بسبب املآل احلتمي الذي سينتهي
حتذير القرآن الكريم
وجاء
ُ

إليه من يصف اهلل تعاىل هبذه األوصاف املحدودة حيث جاء يف الكتاب الكريم:

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ

228

ات
السماَ َو ُ
َ
الرحمْ َ ُن َو َلدً ا (َ )88ل َقدْ ِج ْئت ُْم َش ْيئًا إِ ًّدا (َ )89تكَا ُد َّ
[و َقا ُلوا اتخَّ ََذ َّ
َي َت َف َّط ْر َن ِمنْ ُه َو َتن َْش ُّق الأْ َ ْر ُض َوتخَ ِ ُّر الجِْ َب ُال َهدًّ ا (َ )90أ ْن َد َع ْوا لِ َّلرحمْ َ ِن َو َلدً ا (َ )91و َما
ينْب ِغي لِلر ِن َأ ْن يت ِ
َّخ َذ و َلدً ا ( )92إِ ْن ك ُُّل من فيِ الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
الرحمْ َ ِن
َ
َ َ
َّ ماَ َ
َ ْ
َّ حمْ َ
ض إِلاَّ آتيِ َّ
َ
(((
َع ْبدً ا (])93
ٍ
لسبب
((( وهناك مؤشرِّ ٌ يمكن أن يعزز هذه الفكرة وهو :لو قارنّا بني املسيحي الذي يبتعد عن دينه
جد ًا ركوبه موجة اإلحلاد وربام
ما وبني املسلم املامثل له يف االبتعاد ،نجد أن املسيحي من السهل ّ
قناعته به ،بخالف املسلم فإنه قلام جتد من املسلمني َمن يذهبون إىل هذا املسلك ،فهم وإن كانوا
ينحرفون عن تعاليم دينهم وهم موجودون وبكثرة ولألسف الشديد ،إال أهنم ُيبقون عىل خط
ٍ
ٍ
متفاوت يف الشدة والضعف بيهم وبني إهلهم ،وأصول دينهم ،ومن أهم أسباب بقاء هذا
تواصل
العلقة ،هو تناسب اهليكلية العقدية للدين اإلسالمي مع تركيبة اإلنسان الداخلية الوجدانية،
وبفضل هذا التناسب تغلغلت هذه العقيدة يف أعامق وجداهنم ما منعهم من االبتعاد عن أصول
دينهم وعالقتهم به رغم كل املخالفات ،إال أصحاب التجارب الدينية القاسية ،خصوصا الذين
جد ًا ،فحني حتصل الفرصة هلؤالء والظروف
يعيشون يف بالد تطبق الدين بشكل تعسفي ومن ّفر ّ
املناسبة فهم يلجأون لإلحلاد بل ويعلنون ذلك.
((( سورة مرين

ون ( )26لاَ َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل
الرحمْ َ ُن َو َلدً ا ُس ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
َ
[و َقا ُلوا اتخَّ ََذ َّ
(((
ون (])27
َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
َّخ َذ و َلدً ا لاَ ص َط َفى ممِ َّا يخَ ْ ُل ُق ما ي َشاء سبحا َنه هو اللهَُّ ا ْلو ِ
[ َلو َأراد اللهَُّ َأ ْن يت ِ
احدُ
َ
َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ
ْ
َ
ْ َ َ
َ

ا ْل َق َّه ُار (])4

(((

[و َقا ُلوا اتخَّ ََذ اللهَُّ و َلدً ا سبحا َنه ب ْل َله ما فيِ الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ُون
ض ك ٌُّل َل ُه َقانِت َ
َّ ماَ َ
َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ

(.])116

(((

[ َقا ُلوا اتخَّ ََذ اللهَُّ و َلدً ا سبحا َنه هو ا ْلغَنِي َله ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض إِ ْن
َّ ماَ َ
ُ ْ َ ُ ُ َ
َ
ُّ ُ َ
ِ
ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ُس ْل َط ٍ
ون َعلىَ
ون َعلىَ ا ِ
ين َي ْفترَ ُ َ
للهَّ َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ان بهِ َ َذا َأ َت ُقو ُل َ
ون (ُ )68ق ْل إِ َّن ا َّلذ َ
(((
ون (])69
اللهَِّ ا ْلك َِذ َب لاَ ُي ْفلِ ُح َ
يك فيِ المُْ ْل ِ
[و ُق ِل الحَْ مدُ للِهَِّ ا َّل ِذي مَل يت ِ
َّخ ْذ َو َلدً ا َو مَل ْ َيك ُْن َل ُه شرَ ِ ٌ
ك َو مَل ْ َيك ُْن َل ُه َوليٌِّ ِم َن
َ
َْ
ْ
(((
ُّ
الذ ِّل َو َكبرِّ ْ ُه َت ْكبِ ًريا (])111

املبحث اخلام�س :العقائد القا�صرة ال تلبي رغبات وت�سا�ؤالت �أبنائها:
وتنقسم تلك الرغبات بطبيعتها إىل قسمني العقلية والروحية الوجدانية.

الذكاء احلا ّد ربام يكون مدعا ًة لإلحلاد إن كان صاحبه ينحدر من عقيدة ال تُل ِّبي
ٍ
تساؤالته العميقة عن الكون واحلياة من وجهة ٍ
دينية ،ويكون إطارها الفلسفي
نظر
ٍ
ٍ
حمدودة جدّ ًا مثل (األب أو االبن) بالنسبة ملا يطمح
بأوصاف
حمدودا كتوصيف اإلله

((( سورة األنبياء.
((( سورة الزمر.
(((  :سورة البقرة.
((( سورة يونس.
((( سورة اإلرساء.
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الأوىل :الرغبات والت�سا�ؤالت العقلية:
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ٍ
ٍ
معمقة ،وحني يصل إىل مرحلة الالإجابة ،جيد نفسه يف فراغٍ ،وعدم
إجابات
إليه من
ٍ
توازن بني تلك العقيدة حمدودة األفق وبني تساؤالته املتزايدة ،فيتنكر هلا تدرجي ّي ًا بعد
والدة الشك لديه .وقد برزت هذه احلالة عىل معتقد ولسان فولتري ،وهو الرائد يف
الشك ،حول كل يشء ..والذي أنكر املفهوم املسيحي عن وجود ٍ
شخيص ،وأنكر
إله
ٍّ
ٍ
أب ،وكان فولتري ربوبي ًا يؤمن بوجود ٍ
وجود ٍ
إله ٍ
متجرد من الشخصية وذي
كوين
آله
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ (((
صفة جمهولة.

ثانيا :احلاجات والرغبات الروحية والوجدانية:

ٍ
ٍ
ورغبات روحي ًة ،متفاوت ًة يف الشدة والضعف
طاقات
كلنا يعلم أن لإلنسان
ٍ
ٍ
شديد أحيان ًا ،لتغذية
بإحلاح
وكذلك تتفاوت يف مستوى طلبها لسد نقصها ،مدفو ًعا
ٍ
ٍ
ٍ
عميق ،وإن كان الدين عاجز ًا وقارص ًا عن توفري
ووجداين
روحي
وعطش
حاجات
ٍّ
ٍّ
ٍ
بحالة
الغذاء الروحي الكامل واملناسب ألتباعه ،فمن احلتمي أن يعيش هؤالء األتباع

أشب َه بالكبت الروحي واملعنوي ،أو أن يتنقلوا بني األديان إىل أن جيدوا منظوم ًة عقدي ًة
ٍ
تكلف .فمن يتصف
لدهيا هذه اإلمكانية التي تتناسب وتفاصيل حاجاهتم من غري

ٍ
بصدق ،ولديه اهلمة عىل البحث،
بالعطش الوجداين ويسعى صادق ًا إلرواء روحه
نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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والقدرة النفسية عىل نبذ ما مل يسد رمقه ،سوف يسعى جاهد ًا لتحقيق هذا اهلدف األعىل
يف احلياة بكل إمكاناته ،وبالتأمل والتدبر وصدق اإلخالص ونقاء الرسيرة سيهتدي

حت ًام هلذا الدين الكامل.

التصميم اإلهلي لإلنسان يتناسب وطبيعة العقيدة احلقة:

إن املصمم هلذا الكون العظيم واملعجز ،ومنه هذا الكائن العجيب –اإلنسان–

واللذين ال زاال وسيبقيان حم ًّ
ال ومرتع ًا لالكتشافات املحرية لكبار العلامء ،متسلحني
ٍ
أجهزة ،ويف كل أبعاده وجوانبه الفيزيائية والبيولوجية
بأحدث ما أنتجته عقوهلم من
((( نفسية اإلحلاد ،الدكتور فيتز ،ص.37

والنفسية ،والعقلية

(((

ٍ
ٍ
متناسب لكال الطرفني –الكون
بشكل
وغريها ،وقد ُصمام

واالنسان– وخصوصا اإلمكانات اهلائلة التي تتوفر لإلنسان لالطالع واملعرفة واإلفادة

من تفاصيل هذا الكون الواسع والرائع.

أي أن هناك تناسب ًا عجيب ًا بني إمكانيات اإلنسان الفائقة لالطالع عىل تفاصيل

إمكانات وأنظم ٌة دقيق ٌة جدّ ًا قابل ٌة لالكتشاف والولوج إىل أرسارها
الكون ،ويقابله
ٌ
متجددة االستكشاف ،واالستفادة منها وتسخريها ملصلحة اإلنسان.

صمم هذه الرتكيبة متناهية التناسب والتناسق والتوافق بني اإلنسان
فمن ّ

والكون ،يف بعده العقيل والعلمي والبيولوجي ،ال بد وطبق ًا حلكمة وإبداع مصممه

أن يصمم برناجم ًا وخريط ًة عقائدي ًة تتناسب واخلريطة الروحية والعاطفية والعقلية وإىل
ٍ
ٍ
ممكنة يف وجوده وكيانه ،أي خريط ًة هلا إمكانية تشغيل كامل طاقة مفاعل
نقطة
أبعد

اإلنسان الواقعية.

ٍ
تشغيل حتركه عىل عدة مراحل،
واحلال أشبه بمصنع ضخ ٍم له عدة مولدات
ٍ
ِّ
خاص ويعمل بالتوايل إىل أن تصل طاقة تلك الدوائر إىل قلب
برنامج
مرحلة
ولكل
ٌّ
ٌ
املصنع ،فإن حصل ودارت تلك الدائرة األم ،سيؤثر عملها ودوراهنا عىل مجيع الدوائر
آثارها ،ال يعني ذلك عمل املصنع بجميع طاقته ،فالعربة احلقيقية وما يمكن أن يوصف

بالنجاح هو :تشغيل ذلك املصنع بكامل طاقته .وهو ما حيتاج إىل الربنامج املناسب

جلميع مراحل التشغيل.

وهذا هو الفرق اجلوهري بني األديان ،يف تأثريها النفيس والروحي والعقيل عىل

حركة اإلنسان ورؤيته ومعرفته لنفسه وهلل والكون واملجتمع.

((( ومن املفارقات السخيفة مع كل تلك اجلهود املبذولة عىل استقصاء أرساره واعرتافهم بعجزهم
رغم حماوالهتم تلك ،هناك من يدعي أن هذا الكيان املعجز ُوجد صدفة بسبب بعض التفاعالت
الطبيعية.
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فبعض األديان ومنظومتها العقائدية والترشيعية يمكن أن يكون هلا بعض التأثري

عىل بعض جوانب اإلنسان الروحية والعقلية ،سوا ًء يف عمق هذه اجلوانب أو نوعها،
ٍ
وباستمرار لسرب
إال أن العربة احلقيقية تكمن يف :تشغيل كامل طاقات اإلنسان الساعية

ٍ
ٍ
ٍ
ومتناسق يف ما بني تلك القوى
شامل
بشكل
أغوار طريق معرفته وتكامله ،تشغيلها
ودراية ٍ
ٍ
أو مع اخلارج ،ووضعها عىل املسار الصحيح ،ومن ثم السري هبا ٍ
تامة إىل
برفق
هدفها األعىل ،وهو حتقيق إرادة اهلل ومعرفته يف نفسه واملجتمع.

والدين الذي يقدم هذا الربنامج الشامل والعميق ،هو ما يستحق أن يتبع حقيقة،

وذلك احرتا ًما ألمهية طاقاتنا احلقيقية ومدى تأثريها يف مستوى رقينا وحتقيق إنسانيتنا،
حيث وجد يف هذا الدين أجوب ٌة لسلسلة التساؤالت وحتقيق جمموعة الرغبات الروحية

والعقلية العميقة التي تفتقدها باقي األديان.

تعبريا عن حالة
وقد جتلت هذه التساؤالت بوضوح بام عربت عنه ابنة راسل
ً

أبيها قالت أن مكانًا ظل شاغر ًا يف قلب والدها مل يستطع يش ٌء أن يماله وأنه ظل طوال
حياته دائم البث عن اإلله بعد أن رفض إله املسيحية املجسدة.

(((

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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إ ًذا املطلوب :تشغيل كامل طاقة اإلنسان املودعة ملعرفة قط َب ْي ما هيمه معرفته،
ٍ
ٍ
ورؤية تتناسب وحجم وطاقة
برنامج
سوا ًء املعرفة الداخلية لإلنسان أو الكون وفق
تلك القوى.
قال اهلل سبحانه يف القران الكريم:
اق وفيِ َأ ْن ُف ِس ِهم حتَّى ي َتب ُلهَ م َأ َّنه الحَْ ُّق َأو مَل يك ِ
ِ
ْف بِ َر ِّب َ
ك َأ َّن ُه
ْ َ َ َينَّ َ ْ ُ
[سن ُِرهيِ ْم آ َياتنَا فيِ الآْ َف ِ َ
َ َْ
َ
ٍ
(((
شء َش ِهيدٌ (.])53
َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
معيار لإليامن األصيل:
اإليامن املجرد عن التشبيه
ٌ

وقصور عن كيفية
عجز عن إدراك معنى الربوبية،
إن عقيدة التشبيه هي حقيق ًةٌ :
ٌ

ٌ
ٌ
نفسية ،ص.163
مشكلة
((( اإلحلاد
((( سورة فصلت.

التواصل مع الرب الكريم ،والتشبيه يعترب مرحلة وسيط ًة بني احلالة البدائية لتجسيد
ٍ
ٍ
َ
حمسوسة ،كالشمس والقمر واألصنام وغريها ،وبني حالة التجريد
مادية
بوسائط
اإلله

ٍ
بذوات
التام عن كل املعاين والصور املحدودة واملخلوقة ،وهي حالة تشبيه اإلله
ٍ
ٍ
معان يتومهوهنا
حمدودة ،كاألب واالبن ،فاضطر قادة األديان وف ًقا هلذا القصور لتخيل
عن رهبم ،ولتبسيط تلك املعاين عىل أتباعهم ،فوقعوا يف حمذور املحدودية.

قال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم عن أسامء اهلل عز ذكره واشتقاقها فقلت:

مشتق من إله ،وآله يقتيض مألوها ،واالسم
مشتق؟ قال :يا هشام « اهلل «
« اهلل « مما هو
ٌ
ٌ
غري املسمى فمن عبد االسم دون املعنى فقد كفر ومل يعبد شيئا ،ومن عبد االسم واملعنى
فقد كفر وعبد اثنني ،ومن عبد املعنى دون االسم فذلك التوحيد.

(((

قياسا بام هو موجو ٌد من األديان اليوم ،يف تقديم معنًى
تفرد الدين االسالميً ،
ٍ
ٍ
جمرد عن ِّ
تشبيه عن اهلل سبحانه ،ومع ذلك جتد أتباعه من أشد املتعلقني واملؤمنني
كل

بإهلهم ورهبم املبدع العظيم.

فيكون املعيار احلقيقي لإليامن األصيل هو :االتصال املجرد بإله الكون العظيم.
(((

ٌ
كبري هلؤالء
عليهم السالم ،ورؤيتهم عن التوحيد واإليامن ،وهناك
تراث ٌ

((( بحار األنوار ،ج ،4ص.157
ٍ
فريد من نوعه أنتجتهم
((( يستطيع املسلمون وبكل فخ ٍر تقديم هؤالء األشخاص كنموذجٍ
ٍ
اتصال مبا ٍ
رش بالوحي ،ويستطيع املتابع االطالع عىل
التجربة اإلسالمية والبرشية ،من غري
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خطب ،أو أدعية أو مناجيات أو زيارات ،أو
سريهتم ونِتاجهم وتراثهم التي وردت عىل شكل
ٍ
َ
مواقف ،ومن مجلة املصادر األساسية التي نقلت تلك املعارف،
كلامت قصا ٍر ،أو
مواعظ ،أو
ٍ
طالب  و كتاب الصحيفة السجادية لإلمام زين
كتاب هنج البالغة ألمري املؤمنني عيل بن أيب
ميلء باملعارف القيمة وغريها
العابدين عيل بن احلسني عليه السالم ،و كتاب مفاتيح اجلنان وهو ٌ
من الكتب الكثرية ،كأصول الكايف والبحار .وقد اقترصنا عىل مقطعني منها ،وهناك مئات
النصوص األخرى إن مل تكن آالف ًا حتتوي عىل هذا النمط من املعرفة ،والتي تصف اهلل واالنسان
وكيفية ومدى ارتباطه باهلل .نعرض النص وللقارئ الكريم املقارنة مع النصوص الدينية املتوفرة
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العظامء وللقارئ أن يقارن بني هذا التوصيف هلل وما جاءت به األديان األخرى ،فمن
املمكن أن يفتح آفاق ًا جديدة ورائعة أمام العقول والقلوب للمعرفة احلقة باهلل والنفس
اإلنسانية.

قال الإمام الر�ضا عليه ال�سالم:

احلمد هلل فاطر األشياء إنشاء ،ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته ? ،ال من ٍ
يشء
ً
ً
متوحد ًا بذلك
يصح االبتداع ،خلق ما شاء كيف شاء،
فيبطل االخرتاع ،وال لع ّل ٍة فال
ّ
ّ
إلظهار حكمته وحقيقة ربوب ّيته ،ال تضبطه العقول ،وال تبلغه األوهام ،وال تُدركه
ّ
وضل فيه
مقدار ،عجزت دونه العبارة ،وك ّلت دونه األبصار،
األبصار ،وال يحُ يط به
ٌ
ٍ
حمجوب ،واسترت بغري ٍ
ٍ
مستورُ ،عرف
سرت
تصاريف الصفات ،احتجب بغري حجاٍب

ٍ
ٍ
صورة ،ونُعت بغري جس ٍم؟ ال آله إالّ هو الكبري املتعال.
ووصف بغري
بغري رؤيةُ ،

(((

ٍ
خطبة لإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم:
ومن

الرحي ِم:
بِ ْس ِم اللهَِّ الرَّحمْ ِن َّ

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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اهدُ  ،والَ تحَ ْ ِ
ويه المَْ َش ِ
الشو ِ
اهدُ َ ،والَ ت ََرا ُه الن ََّواظِ ُرَ ،والَ
َ
اَلحْ َ ْمدُ للِهَِّ ا َّلذي الَ تُدْ ِر ُك ُه َّ َ
وث َخ ْل ِق ِه َعىل وج� ِ
وث َخ ْل ِق ِه ،وبِحدُ ِ
تحَ ْ جبه السواتِرَ .ال��دَّ ِّال َعىل ِقدَ ِم ِه بِحدُ ِ
�ود ِه،
ُ ُ
َ ُ
ُ
ُ ُ ُ َّ َ ُ
اد ِه ،وار َت َفع َعن ُظ ْل ِم ِعب ِ
اه ِهم َعىل َأ ْن الَ َشبيه َلهَ .ا َّلذي صدَ َق يف ميع ِ
وبِ ْ ِ ِ
اد ِهَ ،و َقا َم
َ
َ ْ َ ْ
َ
َ
َ ُ
َ
اشت َب ْ
ط يف َخ ْل ِق ِه ،وعَدَ َل َع َلي ِهم يف حك ِْم ِه ،و َأحسن إِ َلي ِهم يف َقس ِم ِه .الَ آله إِالَّ هو ا ْلو ِ
بِا ْل ِقس ِ
احدُ
ُ َ َ
ْ ْ ُ
َ
ْ
َ ْ َ َ ْ ْ
ْ
ا ْل َق َّه ُار .اَلحْ َ ْمدُ للِهَِّ ا َّلذي الَ ِم ْن شيَ ْ ٍء ك َ
َان ُو ُجو ُد ُه يف ِقدَ ِم ِهَ ،و َد ْي ُمو ِم َأ َزلِ ِهَ ،والَ ِم ْن شيَ ْ ٍء
اخترِ ا ِع إِبدَ ِ
ِ
ِ
كَو َن ما َقدْ ك َ ِ
اع ِه .دالَ َل ًة ِمنْه َع َلي ِه بِإِ ْت َق ِ
ان ُصن ِْع ِه َو َدالَ ِئ ِل
ُ ْ
َ
َان ،م ْن إِ ْحدَ اث َف ْط ِرهَ ،و ْ َ ْ
َّ َ
اال ْقر ِار بِ ِه َلدى َعج ِز َأرج ِائها ،وت َْأ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ليف َأ ْج َز ِائ َهاَ .المَْ ْو ُضو َع ِة
ْ ْ َ َ َ
َأ ْعماَ لهَّ ،
الصاد َرة إىل إِ ْذ َعان َ
َاف إِمس ِ
بري ِه ،واكْتِن ِ
ِ ِ ِ
اك ِهَ ،و َس ْو ِم َم ِ
سري ِه ،فيماَ َق َّر َر ِم ْن َم َس ِائ ِر
َعىل ِجبِ َّلة اال ْضط َر ِار إىل تَدْ ِ َ
ْ َ
ومعرفي ًا.
علمي ًا
نص ًا
بجميع خزانات األديان واملذاهب الدينية والفكرية ،ونطرحه باعتباره ّ
ّ
ّ
((( كتاب الكايف :ج – 1ص .105

وث إىل وج ِ
ِهي معدُ وم ٌة يف َذواتهِ اَ ،غ م َش ِ
اض َط َّر َها الحْ ُدُ ُ
ود َها َب ْعدَ
اهدَ ٍة ال ْبتِدَ ِائ َهاَ ،حتَّى ْ
ُ ُ
َ َ يرْ َ ُ
َ َْ َ
َت َق ْب َل ُحدُ وثِ َهاَ ،و َظ َه َر ْت َأ ْج َسام ًا
عَدَ ِم َهاَ .وفيِ الحْ َا َل ِة ال َّثانِ َي ِة ِم ْن ن َْش َأتهِ َا َع ْن َغيرْ ِ مخُ ْ َت َل ٍق كَان ْ
ِ
ِ ٍ
اها .تَدُ ُّل بِ َحاالَتهِ َ ا الخْ َ ْم ِ
سِ :م ْن
محَ ْدُ و َدةًَ ،و َأ ْع َراض ًا َغيرْ َ ُم ْس َت ْغن َية َع ْن إِ َقا َمة األَ ْج َسا ِم إِ َّي َ
ِ
ِ
ودها ،وب َق ِائها ،و َت َق ُّلبِها ،و َفن َِائها ،ضرَ ور ًة َعىل صنْع ِة و ِ
اح ٍد َغيرْ ِ َمن ُْس ٍ
وب
عَدَ م َهاَ ،و ُو ُج َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ َ
إىل عَدَ ِدها ،والَ م َش ِ
َف ُطع ِ
الختِال ِ
وم َها َو َأ ْل َوانهِ َاُ ،د َ
اك ٍل لهَ َا يف َذ َواتهِ َاْ .
ون ثِ ْق ِل َها َو ِخ َّفتِ َها،
ُ
َ َ ُ
يف َأ ْشب ِ
ف ُن ْقصانهِ ا و ِزيادتهِ ا ،وت َْألِ ِ
ِ
اح َها َو ُص َو ِر َهاَ ،و َت َغا ُي ِر ُظ َل ِم َها َو َأن َْو ِار َها المُْ َتال َِق َي ِة
َ
َ َ َ َ َ َ َ
َو َتصرَ ُّ
ود إِمكَانهِ ا المُْ َكي ِ
حيط بهِ ا ،وحدُ ِ
ار جوها المُْ ِ
ف لهَ اَ .ف َج َّل م ِ
وجدُ َها َع ْن ِص َفاتهِ َا
يف َأ ْق َط ِ َ ِّ َ
ِّ
َ َ ُ
ُ
َ
ْ َ
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اب يف صنْ ِع ال ِّطبا ِع المُْ َت َغ ِاير ِة بِ َأ ْقدَ ِار ِه .و َأس َكن مع ِ
األَ ْس َب ِ
اد َن األَ ْجن ِ
َاس ِم ْن ِذ َّل ٍة إىل ِح َيا َطتِ ِه
َ ْ َ ََ
َ
ُ
َ
وإِس َف ِ
اق ِه فيماَ َأ ْو َد َع َها ِم ْن آ َث ِ
ار ُصن ِْع ِهَ ،غيرْ َ ُم ْس َت ْغنِ َي ٍة َع ْن ُل ْط ِف ِه َوإِ َقا َمتِ ِه ،إِ ْح َواج ًا ِمنْ ُه َلمِ َبالِ ِغ
َ ْ
ا ْل ُع ُق ِ
ول َواألَ ْو َها ِم إىل ا ْل ِعبرَ ِ َوا ْل ِفك َِر َوالنَّ َظ َر يف َم َلكُوتِ ِهَ ،و َس َع ِة ُس ْل َطانِ ِهَ ،و َكماَ ِل ُقدْ َرتِ ِهَ ،و َما
َان والَ معه وجود شيَ ٍء ِمن المُْحدَ َث ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِِ ِ
ات ا َّلتي بهِ َا َد َّل َعىل
َ ْ
َع َل ْيه فيه م ْن ُو ُجوده يف قدَ مه .إ ْذ ك َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اء الر ِ
اج َع ِة إىل ُصن ِْع ِهَ .ولِ َذلِ َك ِمنْ ُه
ت َْوحيدهَ ،و َهدى إىل َم ْع ِر َفته َو َم ْع ِر َفة َغيرْ ِ ه م َن األَ ْش َي َّ
لخِ ِ ِ ِ
ِ
استِ ْغ َر ٍاق َوإِ َحا َط ٍةَ .و َم ْع ِر َف ُة ِهدَ ا َي ٍة َو َدالَ َل ٍةَ .ف َأ َّما َم ْع ِر َف ُة
َم ْع ِر َفتَان َق َضاهمُ َ ا َ ْلقه :م ْع ِر َف ُة ْ
ِ
اال ْستِ ْغ َر ِاق َو ِ
اإل َحا َط ِة َف َغيرْ ُ َج ِائ َز ٍة َل ُهَ ،والَ َو ِاق َع ٌة َع َل ْي ِهَ ،لمِا َت َقدَّ َم َل ُه ِم َن األَ َز ِلَ ،والخْ ُ ُر ِ
وج
ِمن الحْ دَ ِ
ثَ .و َأ َّما َم ْع ِر َف ُة الدَّ الَ َل ِة َوالهْ ِ دَ ا َي ِة إِ َل ْي ِه َف َغيرْ ُمدْ َرك ٍَة إِالَّ ِم ْن َط ِ
َت
ريق َما َأ ْد َرك ْ
َ َ
ُ
بري واآلي ِ
ِ ِ
ِ
ات ا ْل ُع ُق ِ
الصنْ ِع َو َأ ْع َ
ات الدَّ ا َّل ِة َع َل ْي ِه .إِ ْذ
ور ُ
ال ِم التَّدْ ِ َ َ
ول َواألَ ْو َها ِم م ْن َش َواهد ُّ
صرَ ُ َ
س وإِدر ِ
ٍ ِ
ِ
االدر َ ِ
ِ ِ
ِ
اك َهاِ ،م ْن َس ْم ٍع
اك م ْن عَشرَ َ ة َأ ْو ُج��ه م َن الحْ َ� َ�و ِّ
اس الخْ َ ْم ِ َ ْ َ
الَ ُيم ُّر النَّاظ ُر ْ َ
َومسموعٍَ .و َب ٍ َوم ْب ٍ َ .و َشم َوم ْشمو ٍمَ .و َذ ْو ٍق َوم ُذ ٍ
س َو َم ْل ُم ٍ
وقَ .ولمَْ ٍ
وسَ .وك ُُّل
َ
ٍّ َ ُ
ُ صرَ
صرَ
َ ْ ُ
ِ
ِ
اض َع ِ
َذلِ َك ،ممَِّا تَدُ ُّل َع َل ْيه ا ْل ُع ُق ُ
اج َز ٌة َع ِن
ول َواألَ ْو َها ُمَ ،أ ْج َسا ٌم َمن ُْسو َب ٌة إىل الت َّْأليفَ ،و َأ ْع َر ٌ
ِِ
ِ ِ
ِ
تهِ
ِ
ِ
ور ِة
ا ْلق َيا ِم بِ َذ َوا َاَ .وك ُُّل َعاج ٍز َف ُم ْض َط ٌّر إىل ُم ْعجزهَ ،وك ُُّل ج ْس ٍم َد ٌّال َعىل ُم َؤ ِّلفه ،يف ضرَ ُ َ
وج ِد لِتَج ِ
اض إىل مع ِر ِضها ،و َذو ِ
ات األَ ْجسا ِم إىل م َؤ ِّل ِف َها َوالمُْ ِ
اج ِة} األَ ْع� َ�ر ِ
ديد َها
ْ
ُْ َ َ َ
{ح َ
َ
ُ
َ
اد موج ٍ
وث فِ ْطرتهِ ا ون ََش َأ ِة صنْعتِها َعن إ ِ
سيمها .دا َّل ٌة َعىل حدُ ِ
وتجَ ْ ِ
ود ُم َت َقدِّ ٍم فيِ األَ َز ِل لهَ َا.
جي َ ْ ُ
َ َ َ
ُ
َ َ
َ
َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َا َّلذي َأعْدَ َم َها َق ْب َل ُو ُجود َها َب ْعدَ عَدَ م َهاَ .ويف َذل َك َدالَ َل ٌة َعىل َأ َّن ُو ُجو َد ُه َو ُجو ٌد ُم َب ِاي ٌن لهَ َا،
المستِها وم َشا تِهاِ ِ ِ ،
َخ ِ ِ
اهاَ ،و َت َقدُّ ِم ِه لهَ اَ ،واستِ ْح َق ِ
اق األَ َز ِل َق ْب َل َها .إِ ْذ
إل ْحدَ اثه إِ َّي َ
ار ٌج م ْن ُم َ َ َ َ َ ُ بهَ َ َ
ْ
َ
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َو َتنَاهي َغا َياتهِ َاَ ،و َت َعاىل ُع ُل ّو ًا كَبري ًا .لمَ ْ يخَ ُْل ِمنْ ُه َمك ٌ
َان َف ُيدْ َر َك بِ َأ ْينِ َّيتِ ِهَ ،والَ َل ُه ِش ْب ٌه َوالَ ِم َث ٌال
ِ
ِ ِِ
ب َع ْن ِع ْل ِم ِه شيَ ْ ٌء َف ُينْ َع َت بِ َح ْيثِ َّيتِ ِهُ .م َب ِاي ٌن لجِ َمي ِع َما َأ ْحدَ َ
ث ِم َن
وص َ
ف بِ َك ْيف َّيتهَ ،ولمَ ْ َيغ ْ
َف ُي َ
ارج بِا ْل ِك ِ ي ِ
يف َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َوا ْل َع َظ َم ِة
برْ َ
الذ َواتَ ،و َخ ِ ٌ
ِّ
الص َفاتَ ،وممُ ْتَن ٌع َع ِن اال ْد َراك بِماَ ا ْبتَدَ َع م ْن َتصرْ
َاقب ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات
م ْن جمَ ي ِع َتصرَ ُّ ف الحْ َاالَت .محُ َ َّر ٌم َعىل َب َو ِار ِع َثاق َبات ا ْلف َط ِن تحَ ْديدُ ُهَ ،و َعىل َع َوام ِق ن َ
ويه األَم ِ
ات ا ْل ِف َط ِر تَصويره .الَ تحَ ْ ِ
ص سابِح ِ
ِ
ِ
اك ُن لِ َع َظ َمتِ ِهَ ،والَ
ْ ُُ
ا ْلفك ِْر َتكْيي ُف ُهَ ،و َعىل َغ َوائ ِ َ َ
َ
ِِ
اييس لِ ِكبرْ ِ َي ِائ ِه .ممُ ْتَنِ ٌع َع ِن األَ ْو َها ِم َأ ْن َت ْكتَنِ َه ُهَ ،و َع ِن
ادير لجِ َالَلهَ ،والَ َت ْق َط ُع ُه المَْ َق ُ
ت َْذ َر ُع ُه المَْ َق ُ

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ

236

اط ِ
ان َأ ْن تمُ ِّث َلهَ .قدْ ي ِئس ْت ِم ِن استِنْب ِ
األَ ْفها ِم َأ ْن تَس َت ْغ ِر َقه ،و َع ِن األَ ْذ َه ِ
اال َحا َط ِة بِ ِه َط َو ِام ُح
ْ َ
َ ُ
ُ َ
َ
َ َ
ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ا ْل ُع ُق ِ
الس ُم ِّو
ولَ ،ون ََض َب ْت َع ِن اال َش َارة إِ َل ْيه بِاالكْتنَاه بِ َح ُار ا ْل ُع ُلو ِمَ ،و َر َج َع ْت بِ ِّ
الص َغ ِر َع ِن ُّ
ف الخْ صو ِم .و ِ
ِِ ِ
ِ
احدٌ الَ بِ َعدَ ٍدَ ،و َد ِائ ٌم الَ بِ َأ َم ٍدَ ،و َق ِائ ٌم الَ بِ َع َم ٍدَ .ل ْي َس
َ
إىل َو ْصف ُقدْ َرته َل َطائ ُ ُ ُ
ارعه األَ ْشباح ،والَ كَاألَ ْشي ِ
ِ
بِ ِجن ٍ
اء َف َت َق َع َع َل ْي ِه
َ
َ ُ َ
َاسَ ،والَ بِ َش َب ٍح َفت َُض ِ َ ُ
ْس َف ُت َعاد َل ُه األَ ْجن ُ
اتَ .ت َت َل َّقا ُه األَ ْذ َه� ُ
�ان الَ بِ ُم َشا َع َر ٍةَ ،و ت َْش َهدُ َل ُه المَْ َرائي الَ بِ ُم َحاضرَ َ ٍة .لمَ ْ تحُ ِ ْط بِ ِه
الص َف ُ
ِّ
ات
األَ ْو َها ُمَ ،ب ْل تجَ َ لىَّ لهَ َاَ ،و بهِ َا ا ْم َتن ََع ِمن َْهاَ ،و إِ َل ْي َها َحاك ََم َهاَ .ل ْي َس بِذي ِكبرَ ٍ ا ْمتَدَّ ْت بِ ِه الن َِّها َي ُ
ِ
ات َف َع َّظ َم ْت ُه تجَ ْ سيد ًاَ ،ب ْل َكبرُ َ َش ْأن ًاَ ،و َع ُظ َم
َاه ْت بِ ِه ا ْل َغا َي ُ
َف َكبرَّ َ ْت ُه تجَ ْ سي ًامَ ،والَ بِذي ع َظ ٍم َتن َ
اك ِه ،وتحَ َ ِ
ار إِدر ِ
س ْل َطان ًاَ .قدْ َض َّل ِ
ت ا ْل ُع ُق ُ
ول يف َأ ْم َو ِ
ت األَ ْو َها ُم َع ْن إِ َحا َط ِة ِذك ِْر
اج َت َّي ِ ْ َ
ُ
َ يرَّ َ
ف ُقدْ رتِ ِه ،و َغ ِر َق ِ
ار وص ِ
ت األَ ْفهام َع ِن ِ
َأ َزلِيتِ ِه ،وحصرِ ِ
ت األَ ْذ َه ُ
ان يف لجُ َ ِج َأ ْفال َِك
َ َ
است ْش َع ِ َ ْ
ْ
َ ُ
َّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َد ْه َر يخَ ِْل ُق ُهَ ،والَ
َم َلكُوتِ ِهُ .م ْقت َِد ٌر بِاآلالَءَ ،وممُ ْتَن ٌع بِا ْلكبرْ ِ َياءَ ،و ُمت ََم ِّل ٌك َعلىَ األَ ْش َياءَ ،ف َ
ِ
ف يحُ ُ ِ
الص َع ِ
اب يف محَ َ ِّل تخُ ُو ِم َق َر ِار َهاَ ،و َأ ْذ َعن َْت َل ُه
َو ْص َ
ب ِّ
يط بِهَ .قدْ َخ َض َع ْت َل ُه َر َوات ُ
وث األَ ْشي ِ
ارها .مست َْش ِهدٌ بِحدُ ِ
ِ
رو ِ
اص ُن األَ ْس َب ِ
اء َعىل َأ َزلِ َّيتِ ِه،
َ
ُ
َ َ
اب يف ُمنْتَهى َش َواه ِق َأ ْق َط ِ َ ُ ْ
وبِ وسمها بِ ِه ِمن ا ْلعج ِز عىل ُقدْ رتِ ِه ،وبِ اض َطرها إِ َلي ِه ِمن ا ْل َفن ِ
َاء َعىل َد َو ِام ِهَ .ف َل ْي َس لهَ َا
َ َ ْ َ
َ َ ماَ ْ َّ َ ْ َ
َ ماَ َ َ َ َ
اك ِه إِياها ،والَ ُخروج َعن إِحا َطتِ ِه بهِ ا ،والَ ِ
ِ
اب َع ْن إِ ْح َص ِائ ِه لهَ َاَ ،والَ
احت َج ٌ
َ َ ْ
ُ ٌ ْ َ
يص َع ْن إِ ْد َر َّ َ َ
محَ ٌ
ِِ
امتِن ِ
ِ
الصنْ ِع لهَ َا آ َي ًةَ ،وبِ ُم َرك ِ
َّب ال َّط ْب ِع َع َل ْي َها َدالَ َل ًة،
َاع م ْن ُقدْ َرته َع َل ْي َها .كَفى بِإِ ْت َقان ُّ
ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبَ ،والَ َل ُه
َوبِ ُحدُ وث ا ْل َف ْط ِر َع َل ْي َها قدْ َم ًةَ ،وبِإِ ْحكَا ِم َّ
الصنْ َعة لهَ َا عبرْ َ ةًَ .ف َل ْي َس إِ َل ْيه َحدٌّ َمن ُْس ٌ
ال المَْضرْ وب ِة ،والص َف ِ
وبَ .ت َعالىَ اللهَُّ َع ِن األَم َث ِ
ات
وبَ ،والَ شيَ ْ َء َعنْ ُه محَ ْ ُج ٌ
َم َث ٌل َمضرْ ُ ٌ
ُ َ َ ِّ
ْ
ول َواألَ ْو َها ُم ِم ْن تحَ ْ ِ
اض َط َّر ْت إِ َل ْي ِه ا ْل ُع ُق ُ
قيق
المَْ ْخ ُلو َق ِة ُع ُل ّو ًا كَبري ًاَ .أالَ َوإِ َّن يف ِهدَ ا َي ِة َما ْ

حيد ِه ،و َن ْفي َشب ِه ِه ،دالَ َل ًة َعىل من َِار عَدْ لِ ِه ،وت َْأ ِ
َص تَو ِ
ِِ
ييد َف ْط ِر ِهَ ،و ُع ُمو ِم
َ
َ
َ
َ
ُو ُجودهَ ،وإِ ْخال ِ ْ
َ
ر ْأ َفتِ ِه ،الكْتِ َف ِائ ِه بِنَ ْف ِس ِه ،واستِ ْغن َِائ ِه َعن َغ ِ ِه ،وعَدَ ِم المُْن َِاز ِع َله يف ديم ِ
وم َّيتِ ِه َو ِقدَ ِم ِه.
ُ
َ
َْ ُ
ْ يرْ
َ ْ
َ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
َف ُس ْب َح َ
كيم يف
ان المُْ َت َط ِّول بِنَ ْعماَ ئه ،المُْ َت َف ِّض ِل بِآالَئه َعىل َب ِر َّيتهَ .و َت َب َار َك ا ْل َعاد ُل يف ُحكْمه ،الحْ َ ُ
طيف بِ ِعب ِ
ِِ
اد ِه فيماَ َأ َم َر ُه ْم ِم ْن َطا َعتِ ِهَ ،و َهدَ ُاه ْم بِ ِه ِم ْن دينِ ِهَ ،و َدلهَّ ُ ْم َع َل ْي ِه ِم ْن
َق َضائه ،ال َّل ُ َ
اال ْقر ِار بِ ِه و ِ
ِ ِ ِ
ِِ
اال ْذ َع ِ
ان لِ ُر ُبوبِ َّيتِ ِهَ ،عىل َغيرْ ِ إِك َْر ٍاه َعىل َطا َعتِ ِهَ ،والَ
َم ْع ِر َفتهَ ،و َد َع ُ
َ
اه ْم إِ َل ْيه م َن َ
ور ،وا ْلبدَ اء ِ
وج ِم ْن َتنَا ُق ِ
َقسرْ ٍ ِمنْ ُه َعىل َم ْع ِص َيتِ ِه َب ْعدَ إِ ْع َذ ِار ِه َوإِن َْذ ِار ِه ،لِ ْل ُخ ُر ِ
ات ا َّلتي
ض األُ ُم ِ َ َ َ
ات ِمن ِص َف ِ
َليق بِ ِه يف ِك ِ ي ِائ ِه وامتِنَا ِع س ْل َطانِ ِه .ألَ َّن ا ْلبدَ اء ِ
وز
وقنيَ ،ف َك ْي َ
الَ ت ُ
ف يجَ ُ ُ
ات المَْ ْخ ُل َ
ْ
َ َ
ُ
برْ َ َ ْ
اختِ َي ُار َخ ْل ِق ِه َعماَّ َعنْ ُه نهَ ى ِم ْن ِع ْص َيانِ ِهَ ،و َهدْ ِم ُا ُم ِ
ْ
ور ِه َب ْعدَ ا ْبتِدَ ِائ ِه َب َط ْولِ ِهَ ،والدَّ ْع َو ِة إىل

اب المَْ ْقسورين ِمن ِعب ِ
ِِ
ِِ
ِ
اب َع َذ ِ
اد ِه
َم ْع ِر َفتِ ِه َو َطا َعتِ ِه؟َ .أ ْم َك ْي َ
َ ْ َ
جي ُ
ف ُي ْمك ُن يف عَدْ له َو ُجوده إِ َ
ُ
َعىل جح ِد ِه وا ْل ُك ْف ِر بِ ِه بعدَ ا َّلذي َت َقدَّ م َله إِ َلي ِهم ِمن َأم ِر ِه و ِي ِه ،و َت َطو َل َع َلي ِهم ِ
فيه ِم ْن
َ ُ ْ ْ ْ ْ َ نهَ ْ َ َّ
َْ
َ ْ َ
ْ ْ
إِ ْش َف ِ
ال َم ِة الجْ َ ِ
اق ِه َو ِح َيا َطتِ ِهَ ،م َع ُس ُبو ِغ النِّ ْع َم ِةَ ،و ِص َّح ِة اآل َل ِةَ ،و َس َ
ار َح ِةَ ،و ُم ْه َل ِة األَ َج ِل،
االستِ َطا َع ِة ،و ُقو ِة األَدو ِ
ون الهْ ِ دَ اي ِة ،وتَرك ِ ِ
وم ْضم ِ
ات بِالحْ ُ َج ِج المُْ َب ِّين َِةَ ،وا ْل ُكت ِ
نري ِة،
ََ
َ َّ
ُّب ْ
َ َ َ
َ َ ُ
ُب المُْ َ
اعي ِة ،واآلي ِ
ِ
ِ ِ (((
الزاج َرة.
ات َّ
الر ُس ِل الدَّ َ َ َ
َو ُّ

تلخي�ص:
ٍ
تأثري عىل نفسية وتصور الطفل،
ألي
 إن انقطاع عالقة االبن بأبيهِّ ،سبب كان ،له ٌ
كون األب يف هذه املرحلة يمثل وجيسد وظيفة اهلل يف اإلجياد واإلبقاء.

 بعض الناس لدهيم استعدا ٌد للتواصل املبكر مع اهلل ،وال يؤثر عليهم انقطاععالقتهم بآبائهم.

يتم مزجها ال شعور ًّيا تؤ ّثر بتسلسلها عىل عقلية ووجدان
هناك عدّ ُة
مفاهيم ّ
َ

املسيحي وهت ِّيئ إلحلاده:

ويصف خلقا من احليوان.
((( هنج البالغة ،خطبة حيمد اهلل فيها و ُيثني عىل رسوله َ
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 -يعترب األب مثاالً لوظيفة ودور اإلله يف اإلجياد والرعاية ،يف نظر الطفل.
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 املفهوم األول :هو وعيه املحدود ورؤيته عن األب البيولوجي باعتباره سب ًبالوجوده وبقائه.

أبوة اإلله ،وهو يدرك معنى األبوة املحدود
 واملفهوم الثاين :هو ما ُل ِّقن به من مفهوم ّحسب قصوره.

البنوة املحدود.
 -املفهوم الثالث :إن لإلله ا ْب َن ،وهو يدرك كذلك معنى ّ

 -وذلك من جهة معرفته بنفسه باعتباره ابنًا.

 ومن خالل حكاية الكتاب املقدس عن طبيعة عيسى عليه السالم وطبيعة حياتهكإنسان من بعد أن كان طف ً
ال يشبهه.

 كام أن للعقيدة القارصة عن إعطاء الربنامج والتصميم املناسب حلاجات وتساؤالتاإلنسان امللحة ستو ّلد حال ًة من اليأس والنفور لدى أبنائها.

 ومع امتزاج هذه املفاهيم لدى الطفل ،وتغلغلها بوجدانه العميق ،فإنه مع ف ْقد مايدركه منها سينكر وجدانه ما ال يدركه.

 باإلضافة إىل أن موقع وثقل أبناء الديانة املسيحية وتأثريهم عىل ٍكثري من شعوب
العامل ،تسبب يف انتشار اإلحلاد.

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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النتيجة:
من خالل ترابط وتسلسل هذه املفاهيم يف وجدان الطفل املسيحي وذهنه،

تعرض حلقة الوصل –األب– للقطع وهي القريبة إىل وجدانه
وامتزاجها م ًعا ،وعند ّ

وجتربته وهي الرابط بالسلسلة التي تنتهي إىل العالقة واملعرفة واالرتباط باإلله.

ّ
إن عقدة الوصل حتديدً ا بني املسيحية وإحلاد فاقد األب هي :احتاد مفهوم اإلله

الذي وصف باألب ،ومفهوم األبوة احلقيقية واعتبارها سب ًبا للوجود والبقاء ،وبعد

حالة االمتزاج واالحتاد بني املعنَ َيينْ تلك وعند فقدانه حقيق ًة ملا يفهمه ويدركه منهام،
سيفقدمها م ًعا.

ّ
إن زوال عقدة الربط هذه ،سترتك فجو ًة وه��و ًة عميق ًة جدًّ ا وستنهار مجيع

وأسسها بظل عالقته بأبيه
تصورات الطفل وعالئقه الوجدانية والنفسية التي بناها ّ
أثرا وفرا ًغا عمي ًقا يف وجدانه جتاه سبب وجوده احلق ،من الصعب جدّ ًا تعويضه
وترتك ً

آخر.
ِّ
بأي معنًى َ

ّ
إن قوة وتزايد الضغط النفيس والغريزي ،الناشئ من طبيعة احلياة العرصية

خصوصا للغرب ،باإلضافة إىل التفكك األرسي املالحظ وابتعاد الشباب عن آبائهم
وأمهاهتم ،واستغنائهم عنهم ،جيعلهم يندرجون أيض ًا حتت طائلة قائمة فاقدي األب،

وبالتايل ال مفر من رضوخهم لنتيجتها احلتمية ووقوفهم بطابور إخواهنم امللحدين
املستقبليني املحتملني ،وذلك لزيادة اهلوة بينهم وبني إهلهم ،املوصوف باألب ،لفقد

آبائهم الفعليني.

وسوا ًء أكان السبب هو نقص الشعور باألمان أم كان فقد سلطة األب أو فقد

مثال الوجود والبقاء ،فان كل تلك العوامل عند امتزاجها واحتادها مع معنى اإلله
املوصوف باألب مع األب املتجسد أمامه وعند تغلغل هذا االحتاد بني املعن َيينْ يف
وجدان الطفل وعند فقد احللقة األقرب إليه –األب– سوف يفقد عالقته باإلله وتكون

بسبب وجوده وبقائه.

ٍ
َ
نفسية أو
عوامل أخرى،
وكل هذه العوامل جمتمع ًة أو متفرق ًة باإلضافة إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
وجذرت ونرشت اإلحلاد بني أبناء الديانة
اقتصادية زادت
سياسية أو
إيدلوجية أو

املسيحية أوالً ويف العامل ّ
ككل .ولعل هناك من امللحدين من مل يقتنع بالسبب النفيس
ٍ
قناعات خاص ًة قد حصلت له باملسلك اإلحلادي،
إلحلاده حتى يف رسه ،لعلمه بنفسه أن
ناسبت ذو َقك ولك ّن هذه
اطلعت عىل أفكار بعض امللحدين وقد
نقول له :نعم لقد
ْ
َ
األفكار قد وجدتك مهي ًئا نفس ًّيا لتقب ّلها ،ومن مجلة االستعدادات النفسية لكونك ممّن
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ٍ
عامل من العوامل
قوة الشعور بالفقد بمستوى قوة امتزاج املعنيني لديه ،ويبقى كل
ٍ
السابقة له قوة ٍ
خاصة به إال أن أعمق سبب وأقدم فهم يمكن تصوره هو ارتباطه
تأثري
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ٍ
سبب كان ،هي انقطاعك الوجداين
ألي
ينطبق عليهم إسم أصحاب فاقدي األب ّ

بالسبب الغيبي للوجود بسبب فقد هذه العالقة ،وبالتايل انقطاع مجيع مقومات التفكري
ٍ
ٍ
حسية أو غريها.
أسباب
والتفكر والتعلق هبذا االجتاه ،فانرصفت متا ًما ،للبحث عن
واسع بداخل
طيف
وبقي اجلانب الثاين الذي انرصفت عنه يمأله احلرية والقلق وهناك ٌ
ٌ

كل امللحدين وما يرتبط منه بالوجدان والضمري واألخالق وكل ما يتعلق منه بالتفكري
ٍ
الداخيل العميق يبقى فار ًغا خاو ًيا وهو أشبه بحالة الظلمة الداخلية يف قلب ِّ
ملحد.
كل

نويحيسم نيدحلملا رابك َمِل وامسلا دلاخ وبأ
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الحجة الكالمية في
مناظرة الأفغاني للفل�سفة
الإ�ست�شراقية والدهرية
¿¿أ /سامي سنويس
مقدمة
إن اإلسالم ـومن دون ٍ
ريب هو الذي أخرج العرب من وجودهم بالقوة يف

أدقّ ،
جزيرهتم نحو خارجها بالفعل ،وبمعنًى َّ
إن للعرب وجو َد ْين ،وجو ًدا داخل
ضيق مل يصل بعدُ إىل العاملية ،ثم وبعد انتشار الدعوة وإبالغ
جزيرهتم ،وهو وجو ٌد ٌ

عاملية ،لكن هل دام هذا الوجود؟ ال َّ
شك أنه ضمر ،ومل ينعدم متاما ،مخد ومل ينطفئ

هنائ ًّيا.

هنا ،وبعد الضيق واالتساع لوجود العرب يف جزيرهتم وخارجها ،نؤكد مر َة

أخرى أن الذي ساند هذا االنبثاق وهذه العاملية هو دين اإلسالم ،الذي عمل عىل

إخراج عقل اإلنسان العريب من روحه الشعرية ،نحو منطق احلجة ،وال حيدث ذلك
طب ًعا إال باحلوار وبه فقط يعرف املسلم الداعي لإلسالم ،مدى نوايا غريه من تد ُّي ٍن،
ويتعرف عىل رصيده الفكري بمختلف تشظياته ،وهاهنا نمت عقلية اإلنسان العريب
ٍ
ٍ
َ
أمازيغ
وهنود ورو ٍم و
فرس
بتامزجها مع باقي العقليات من األجناس العجمية من
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الدين ،أصبح للعرب وجو ٌد خارج هذه اجلزيرة ،وهذا هو الوجود الثاين واألكثر

241

وغريهم ،فكان للعريب إ ّذاك فضل السبق للتعرف عىل الدين ملا يملك من اإلحكام
للغته ،لغة القرآن من جهة إرادة اهلل تعاىل بإنزاله يف بالد العرب التي حرمها يف ما بعد

مكة واملدينة ـ .إن هذا الفضل واإلمامية جعلت املكانة يف إعادة النهضة وتفعيل الفكر

العريب منو ًطا بالعرب أكثر من غريهم ،وهذا بعد ُمس َّلمة مخوده وضموره ،بعد تقهقر
احلضارة اإلسالمية ،لكن بعد اإليامن أن احلارض هو االبن الرشعي للاميض ،وروح

التجديد هي الباعثة للتطور واإلحياء هلذا املايض.

(((

هبذا اإلجياز ملكانة العرب يف بعث اإلسالم كحضارة ،أقول كحضارة يتبني لنا

أنه من املنطقي أن هلم احلكمة والقدرة يف إعادة التأسيس إلحياء هذه احلضارة من
ٍ
جديد ،البعثة األوىل كانت مشهود ًة يف العاملية األوىل ،التي سميناها مرحلة النهضة
األوىل التي ُك ّللت بالنجاح ،والبعثة الثانية وسميناها مرحلة العاملية الثانية ،والتي

ال تزال اجلهود فيها وحوهلا نحو إخراجها متواصل ًة ،متاما كاملرحلة األوىل ،ويصبح
ٍ
كنرصة هلل عز وجل للذي استنرصه ،فهل يا ترى
للعرب كلم ٌة وسياد ٌة باسم اإلسالم
ونحن سنتكلم عن فكر النهضة احلديثة وأهم جتلياته ،مل يبلغ نرص هؤالء هلل تعاىل حتى

ينرصهم؟ ،بمعنى آخر ونحن سنبسط احلديث بشأن اإلسالم يف هذه الفرتة وعقلية
اغفألا ةرظانميف ةيمالكلا ةجحلا سونس يماس
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التعامل معه وبه ،كيف تم حماولة تفعيل االجتهاد إلعادة إحياء وبعث عز احلضارة

اإلسالمية؟ ونحن ما دمنا بغرض الكالم عن الفلسفة اإلسالمية املتجلية يف نقد
احلكمة االسترشاقية ،اعتدنا طرح السؤال عىل الفلسفة الكالمية ،فنقول:كيف كان
واقع الفلسفة الكالمية يف العصور العربية احلديثة؟ ثم كيف أعيد جتليتها وتفعيلها؟

وبالتحديد ،كيف أسس مجال الدين األفغاين للتجديد وإعادة بعث املناظرة الكالمية يف
ٍ
حماولة منه لطرق
الرد عىل دعاوى املسترشقني والدهريني؟ ولمِ َ اختار طريقة املناظرة يف
سؤال النهضة والتنظري هلا من جديد؟
((( صالح زكي أمحد :أعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العرص احلديث ،مركز احلضارة العربية،
ط ،1القاهرة ،2001 ،ص .7

جمال الدين الأفغاين وتفعيل املناظرة الكالمية:
باسم الدين كانت العزة يف املرحلة األوىل من احلضارة اإلسالمية ،وباسمه

ال ريب ستكون يف املرحلة الثانية منها ،هذه هي احلكمة التي راودت عقول فالسفة

املرشق اإلسالمي األقىص مطلع العصور احلديثة ،بداي ًة من جمهودات األفغاين وتالمذته
حممد عبده ووحيد الدين خان وشبيل النعامين وحممد إقبال وغريهم ،فاألفغاين كان ينبذ
ٌ
ٌ
التقليد ويدعو إىل التجديد ويقول ّ
رجال،
رجال ونحن كذلك
أن أوائل األمة اإلسالمية

وأن باب االجتهاد ُفتح هلم ومل ُيغلق معهم ،بل ّ
قدر حمتو ٌم عىل األمة
إن باب اإلبداع ٌ
اإلسالمية كلام اتسع وجودها ،وبالتايل يبقى االنشغال بإحياء احلضارة الشغل العقيل

لكل مسلم مهام كان مستواه ،وعليه فالنهضة حسبه ٌ
دائم يف سبيل إحداثه ووضعه
نضال ٌ
وإصالح ينبئ
دفع جديدٌ
ٌ
يف املامرسة والتفعيل والتطبيق((( ،وهبذا فقط سيكون لألمة ٌ
بالتقدم ونبذ القهر والعبودية.

�أ  -منهج الأفغاين يف الفل�سفة الكالمية:

أقسم مجال الدين األفغاين بعظمة داء األمة اإلسالمية فقال» :وأيم اهلل إنه ليش ٌء

عسري يعيى يف عالجه النطايس وحيري فيه احلكيم اخلبري(((» ،وأورد كثريا من احللول التي
ٌ
فهيهات أن تلبي اجلرائد الغرض ،أو الصحف أو املؤمترات ،وال الدعوات وال التغني
بالشعارات ،هذا كله ال جيدي وال ينفع لعالج الداء العضال.

ٍ
ٍ
ٍ
إسالمية
كالمية
فلسفة
إن املنهج الذي سعى به مجال الدين األفغاين إلرساء

ٍ
شبيها بمنهج الغزايل كام تقدم ،فهو ينتقد تار ًة اخلطابات السائدة،
جديدة ،كان
ً
((( حممد ع�مارة :مجال الدين األفغاين موقظ ال�شرق وفيلسوف اإلس�لام ،دار ال�شروق ،ط،2
القاهرة ،1988 ،ص.100
((( مجال الدين األفغاين :العروة الوثقى ،إعداد وتقـ :هادي خرسوشاهي ،مكتبة الرشوق الدولية،
ط ،1القاهرة ،2002 ،ص.109
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كان يسعى هبا أقرانه يف زمانه ،وانتقد غايتها املقصودة ،اخلالية من الوسائل الالزمة،
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ويمقت صورة التقليد فيها ،ويضطلع لتبيان القراءة اجلديدة للمقاصد الرشعية تار ًة
أخرى ،ويف بداية هذا املرشوع اشتغل عىل هنج املقارنة بني حال األمة اإلسالمية يف

مرحلتها الذهبية السابقة ،ومرحلتها احلديثة وهي تتخبط يف ويالت التخلف بني
ٍ
ٍ
وركود وتقدم األمة
ختلف
القوى العظمى الغربية املحتلة ،كام يقارن حاهلا من
ٍ
مقاربات ال معنى هلا؟ هل يف العودة إىل عز
النرصانية ،فكيف سيتم حسبه وضع
الدولة اإلسالمية يف تقدمها وسياستها للعامل آن��ذاك ،أو باالجتاه والتوجه نحو

اآلخر واقتناص فرص التقدم من وحي األقالم الكاتبة لألفهام القارئة ،وينعت
هذا كله بالتقليد ،إذ العودة إىل الرتاث تقليد لألموات ،والتوجه نحو احلداثيني

الغربيني تقليدٌ ألحيائهم املوتى يف عقيدهتم ،فأي الفريقني أحق باالتباع و بأهيام
يناط االتكال؟ أم أن احلل األمثل يبقى يف االعتامد عىل فعالية الذات؟ وها هنا يرى
األفغاين أن عالج األمة الناجع إنام يف رجوعها إىل قواعد دينها التي ال تبىل بمرور
القرون عليها ،واألخذ بأحكامه عىل ما كان يف بدايته وإرشاد العامة بمواعظه
الوافية ،بتطهري القلوب وهتذيب األخالق وإيقاد نريان الغرية ومجع الكلمة وبيع
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األرواح لرشف األمة((( وهبذا يمنهج األفغاين فلسفته النهضوية بالعودة إىل الدين
ٍ
جديد والكف عن التقليد والتباكي
وإعادة النظر يف أصوله وفتح باب االجتهاد من
عىل زمن العزة اإلسالمية ،وال مناص للمسلمني من ذلك ،فإذا أقاموا لشؤوهنم

ووضعوا أقدامهم عىل طريق نجاحهم وجعلوا أصول دينهم احلقة نصب أعينهم،

فال يعجزهم بعد أن يبلغوا بسريهم منتهى الكامل اإلنساين(((».

ولكن ليس املنهج هنا لتأسيس اخل�لاف واجل��دال العقيم يف األم��ة ،بل
مربر يف كونه جمرد ٍ
ٍ
ترف
بالعكس ،ينبغي لإلصالح أن يكون مقصو ًدا ،وليس من
فكري ،ورغم ذلك هو األمر ذاته الذي حدث ولألسف ،كون األفغاين يقول يف
ٍّ

((( املصدر نفسه :ص .114
((( مجال الدين األفغاين :العروة الوثقى ،مصدر سابق ،ص114

صعب ،واحلكم باحلق عسرِ ٌ ( )..ولذا استحكم
إحدى مقاالته« :كشف احلقائق
ٌ
احلجاج ،وأزمن ال ّلجاج بني العلامء واحلكامء ،فام من موضو ٍع إال وترى فيه آرا َء

وحججا متضارب ًة ،حتى يف الوجدانيات واملحسوسات،
متباين ًة وأقواالً متخالف ًة،
ً
فالتبست الفلسفة بالسفسطة ،وقامت املساقبات مقام البينات(((».

منهجا كالم ًّيا
إن هذا النقد الذي اتسمت به قرحية األفغاين ،جعله يبني له
ً

خاصا ،امتاز بالرصامة يف الطرح ،والتجديد وق��وة احلجة واإلق��ن��اع ،ال فقط
ًّ
للمسلمني ،بل للغرب النرصاين كذلك ،وهبذا أضحت مسألة التجديد يف التفكري

الديني مركزي ًة يف فلسفة األفغاين كلها ،وقد رأينا كيف انتهج بالعودة إىل الدين،
ٍ
تراثي ،إذ فقد صالحيته بالكاد ،بل بإعادة إحياء
منطق
لكن ال كام هو حاله من
ٍّ
ما ينبغي إحياؤه ،وترك كل اخلطابات البالية واخلالية من املعنى البعثي للنهضة
والتطور ،هبذا فقط جيب أن نعيد النظر يف كل الكتابات السائدة ،وبحث سبب

عدم بلوغها ملراميها ومقاصدها احلضارية.

وبعد هذا التقعيد ،ال بد تال ًيا من بسط الكالم يف مركزية املناظرة يف إنتاج
ٍ
طريقة كان يتخذها املسلمون األوائل يف نقل
األفغاين ،واعتباره إياها أبرز وأنجح

اخلصوم وإفحام مقاالهتم ،وتال ًيا لبسط نفوذهم العقدي من وجهة احلجة البالغة
والدامغة ،ال من قبيل اجلدل العقيم واهليمنة الغراء.
ب  -فل�سفة املناظرة عند جمال الدين الأفغاين:

املناظرة هي املباحثة واملباراة يف النظر ،واستحضار ّ
كل ما ببصرية املرء ،كام
ٍ
هي إقبال ّ
باملحاجة ،وهي املفاوضة عىل سبيل اجلدل احلادث
واحد عىل اآلخر
كل
ّ
((( مجال الدين األفغاين :سلسلة األعامل املجهولة ،تح وتق :عيل شلش ،رياض الريس للكتب
والنرش ،لندن ،1987 ،ص.129
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انشغاالهتم لآلخر ،ومن ثمة إغناؤها بالنقاش ،وحتليل قضاياهم سوا ًء أكانت
توصل األوائل يف األمة إىل نيل مقاصدهم ،وإقناع
َمعاشي ًة أم معادي ًة ،وباملناظرة ّ
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إظهار ا للصواب((( ،إن هذا التعريف
بني املتخاصمني يف النسبة بني الشيئني
ً

والتحديد ملنطق املناظرة لدى علامء الكالم ،أو الواقفني عىل مصطلحاته وضبط

مراميها ،جيعلنا نتبني أن هذه الصناعة تتأسس عىل وجود متخاصمينْ اثنني أو
أكثر ،عىل وجه املباراة والتناظر ،وهذا بحسب املوضوع املراد بحثه والتجادل
حوله ،ثم إن املناظرة جيب أن يتوفر فيها القصد يف إصابة احلقيقة بني الطرفني،
وإال ستصبح رضبا من املراء والسفسطة ،وبالتايل نجد يف التعريف السالف

اإلشارة إىل كلمة «املحاجة» والدالة عىل ترضع كال املتخاصمني إليها لنرصة

أقاويله ،وعليه يمكن التوصل إىل كون املناظرة ممارس ًة حواري ًة  ،آداهبا العامة
سامع اآلراء وترتيبها واالنتظار عىل ردها ،ثم ليس الرد عليها ملجرد الرد ،بل

البحث عن احلجة الالئقة لإلفحام وإال التزام االقتناع ،كام أن آداهبا كذلك،

أن معظم جتلياهتا تكون أمام املأل ليكون هناك شهو ٌد عىل فعل اإلفحام ،هذا
ومن آداهبا العلمية وهي األهم أن املتقيد باملناظرة يبتغي إصابة احلق ال ملجرد
ٍ
وكثري ا ما حدث يف علم الكالم الرتاثي مثل هذا،
لفرقة ضد أخرى،
االنتصار
ً
ٍ
خروج عن املعتزلة لتأسيس األشاعرة أو دخول مع املعتزلة انتصار ًا معها
من
لعقالنيتها البليغة ،وحججها املنطقية الدامغة.
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وهبذا فاملناظرة أو املنهج املناظري((( هي اللون العقالين الذي ميز العقالنية

اإلسالمية الرتاثية ،ونحن اآلن ارتأيناها يف تقديرنا نقطة البدء يف الفلسفة الكالمية
مع اجتهادات مجال الدين األفغاين ،لكونه يعد من األوائل الذين أخرجوها من

وجودها بالقوة يف العقالنية اإلسالمية الكالسيكية (الرتاثية) بعد تقهقر احلضارة

اإلسالمية نحو وجودها بالفعل يف الفكر النهضوي احلديث ،وبالتايل كان األفغاين
((( معجم املصطلحات الكالمية ،ج ،2زيادات واستدراكات :إبراهيم رفاعة ،جممع البحوث
اإلسالمية ،ط 1436 ،2هـ ،ص.326
((( طه عبد الرمحن :يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،املركز الثقايف العريب،ط ،1بريوت،
،2000ص.68

ٍ
منطق إليقاظ اهلمم والعقول
وأي
ٍّ
وبحق من املناظرين ومن املف ّعلني ملنطق املناظرةّ ،

من غفلتها ،فكيف ف ّعلها.؟

ٍ
واحدة من أكثر األفكار
عندما قال أرنست رينان ،أردت أن أبحث معكم حل

غموضا من تلك التي يقع املرء فيها يف هذا السياق ،أريد احلديث عن املحتوى امللتبس يف
ً
الكلامت اآلتية :العلم العريب ،الفلسفة العربية ،الفن العريب ،العلم اإلسالمي ،احلضارة

اإلسالمية(((.وهاهنا يميض أرنست رينان يف نسف إمكانية قيام مثل هذه الكلامت قيا ًما
واقع ًّيا ،أي ليس ثمة وجو ٌد للعلم عند العرب ،أو الفلسفة وبالتايل ال حضارة هلم،
فلدى املسلم اعتقا ٌد (دي ٌن) جيعله يسلم بأن اهلل يمنح ملن يشاء العلم أو السلطان ،أو

غريمها من األمور الدنيوية ،وهذا من القدر املحتوم .ومن ثمة فاإلنسان املسلم والعريب
بالتحديد ،ينظر إىل املعارف والعلوم نظر ًة احتقاري ًة ،ولكل ما يشكل العقل األورويب،
ويف ذلك استثنا ٌء للفرس ألهنم شيع ٌة أكثر مما هم مسلمون ،وقد عرفوا أن يستخدموا

عبقريتهم يف ولوج العامل العريب واإلسالمي(((.

إ ًذا يبني رينان أن العرب ومن ختلفهم فهموا اإلسالم فهماً بدو ًّيا ،وحتى هذا الدين
ٍ
ٍ
منيعة ،فهم من البساطة إىل حد التخلف الذي
حصون
مل يتس َّن له نقلهم من خيمهم إىل

غري قابل للتحرض يف أصله ،وإنام األجناس القابلة للتحرض هي األجناس اآلرية ،وهلذا
ِ
يستثن الفرس ،فهم أيضا آريون ،وما تلك الكتابات العظيمة إال من عظامء أمثال
مل

الفارايب وابن سينا يقول رينان إال فلسف ٌة يوناني ٌة كُتبت بالعربية ،والصواب أن نقول
يوناين ،ألن العنرص اخلصب يف كل هذا قد جاء يف احلقيقة من اليونان ( ،)..إذ
أنه
ٌّ

((( اإلسالم والعلم :مناظرة رينان واألفغاين ،تر :جمدي عبد احلافظ ،املجلس األعىل للثقافة ،ط،1
القاهرة ،2005 ،ص .34
((( مناظرة رينان واألفغاين ،مصدر سابق ،ص .35

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

ما فتئوا خيرجون منه .إن عقلية العرب عقلي ٌة متخلف ٌة ،ال أساس هلا من العلم واملدنية،
ٍ
تقوم وجودهم وفوق هذا هم من جنس سام ،واجلنس السامي
وعليه ال وجود حلضارة ّ
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كانت اليونان هي املنبع الوحيد للعلم والفكر املستقيم ،من هنا تفوق سوريا وبغداد عىل
ٍ
ٍ
شديد من الرتاث
اغرتاب
الغرب الالتيني جاء نتيجة ملا كنا نلمسه لدهيام فحسب من

اليوناين(((.

يتضح جيدً ا أن رينان ظل حريصا عىل متييز اجلنس السامي ،الذي منه العرب،

عن اجلنس اآلري الذي منه اليونان والساسان والفرس ،وحيتج هاهنا بتقدم سوريا
وبغداد يف حضارة املسلمني يف كون ذلك ملجرد احتكاك العرب باليونان ونقل معارفهم
إىل اللسان العريب ،وما احتكاك األوربيني يف عرص النهضة األوربية ،إال ملجرد استعادة

تلك الروح الفلسفية والعلمية اليونانية منهم ،فالروح السامية متتاز بالوحدة والبساطة،
أما الروح اآلرية ،فإهنا متتاز بالكثرة والتعقيد ،والساميون يعتنقون التوحيد املطلق الذي
يتامشى مع فطرهتم الساذجة ،وقد أثر هذا عىل نظمهم السياسية واالجتامعية والدينية

(((

ٍ
تطور حلضارة اآلريني كان بسبب توافق مزاجهم للتحرض ،وما
وما حدث من

تطور العرب يف احلقبة الوسيطة فقد كان نتيجة حماكاهتم لعبقرية اآلريني فقط ال أكثر،
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أما موقف اإلسالم من العلم فهو يرى أنه ضد العلم ويعترب البحث يف الطبيعة منافسة
هلل تعاىل وأن كل ما فوق طبيعي هو أساس كل ٍ
دين ،وعندما عالج اإلسالم العلم كأنه
ٍ
كلمة شماَّ ٍلة ،اعترب رينان
عدو له ،ولسوء حظه نجح اإلسالم عندما قتل العلم((( ،ويف

اإلنسان العريب بعيدً ا عن التحرض والتطور كام اعترب دين اإلسالم مواف ًقا هلذه العقلية

السامية ،ألنه بقتله العلم منع هذه الفئة عرب تارخيها من ولوج التقدم كام تقدمت نظريهتا
ٍ
ٍ
وفرس وغريها.
يونان
من
وبعد سامع األفغاين ألقاويل رينان ،بدأ بنسف وإبطال مزاعمه ودعاواه ،آخذا

باآليات الكريمة يف االعتبار ،معتربا هذه الشخصية بعيدة عن احرتام اإلنسانية يف
((( املصدر نفسه :ص ص .40 39
((( حممد عيل أبو ريان :تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،دار املعرفة اجلامعية ،ط ،2اإلسكندرية،
 ،1992ص.
((( مناظرة رينان واألفغاين :املصدر نفسه ،ص .47

ٍ
ٍ
أديان ،وما أثار رينان من تعارض بني العلم واإلسالم
مقدرة ملا تنتحله من
عطائها ،وغري
ُينبئ بشخصه الذي حييا بسوء األدب وقلته وحسبه من ذلك امتعاض (انتقاد) الكثري
من األمة الفرنساوية له وملقاله ،وحسبوه خروج ًا عن النصفة ،ومروق ًا عن حميط العدل

يف احلكم ،وتعدي ًا عىل حقوق من جيب رعايته عليهم من املسلمني عموما ،وسكان
اجلزائر خصوصا(((.

إن هذا التمهيد بينّ ابتدا ًء نية األفغاين يف إفحام أقاويل رينان البعيدة يف جمملها
ٍ
أخالقي كنحو قوله»:سيدي ،قرأت
بأسلوب
عن مرتبة اليقني والربهان ،وبدأ يف رده
ٍّ

يف جريدتكم الغراء ..والتي ألقاها فيلسوف عرصنا الكبري والشهري السيد رينان(((»،
وللتذكري فإن من شيم علامء املناظرة املسلمني االعرتاف باجلميل ،إن كان حالاًّ يف

املحاور ،وكذلك اخلطاب اجلميل واملتأدب ،حتى يف حالة املعاملة السيئة من طرف
َ
اخلصم ،ونحن مبدئ ًّيا كنا ننتظر السب والشتم من طرف األفغاين ضد رينان ملا قاله
ٍ
حضارة بلوهنا الفني واألديب
بشأن اإلسالم واملسلمني ،واصفا األمة العربية ككل

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واسعة عىل ترصفات رينان املسيئة،
علمية
وروح
عالية
بأخالق
والفكري((( ،لكنه رد

هلذا نجده استخدم ألفاظا مرنة ولين ًة وأخالقي ًة ،كالسيد ،والفيلسوف ،والشهري ،وهذا

هو منطق الفلسفة الكالمية يف تراثنا اإلسالمي ،وها قد مارسها األفغاين بنفس املعيار
وإذا مضينا إىل فحوى مقالة األفغاين نجده اعرتف مر ًة أخرى بمجهودات رينان
ٍ
وسحرا يعز عن الوصف،
مالحظات رائع ًة ،وملحات جديد ًة
فيقول »:إين أجد يف مقالته
ً
ٍ
ترمجة ال أدري مقدار تطابقها مع املقال األصيل ،فلو كان قد
بيد أين ال أملك سوى
ٍ
َ
أفضل بأفكار
بشكل
أتيح يل قراءة املقال يف نصه الفرنيس لكان بوسعي أن أمسك

((( مناظرة رينان واألفغاين :مرجع سابق ،ص .51
((( املصدر نفسه :ص .52
((( أرنست رينان :حماورات رينان الفلسفية ،تر :عيل أدهم ،مطبعة دار الكتب ،ط ،2القاهرة،
 ،1998ص.9
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الفيلسوف الكبري ،فليتقبل مني حتي ًة متواضع ًة هي بمثابة ٍ
تعبري عن االحرتام والواجب

له واإلعجاب الصادق به(((» ،والقارئ هلذا النص ال يتوانى حلظ ًة يف اعتبار األفغاين قد
أدخل ما مل ينل قسط ًا كبري ًا يف الكالم الرتاثي ،إذ بعيدا عن األفغاين ورده عىل رينان،
ِ
وكلامت االحرتام واآلداب طغت عىل نصه هذا،
باألخالق،
نجده ط ّعم كالمه أوال
ُ

السيام وهو حي ّيي رينان بقوله« :فليتقبل مني حتي ًة متواضع ًة» ،وهي كلم ٌة كافي ٌة العتباره
شخصي ًة متأدب ًة بآداب احلوار وأخالق املناظرة ،وهذا ما كان عزيز ًا يف املامرسة الكالمية
الرتاثية ،وهنا ال نبالغ إن قلنا أن األفغاين أدخل القيمة األخالقية يف الفلسفة الكالمية.

إن مسألة األخالق يف املامرسة الكالمية مل تكن شائعة عند املتكلمني األوائل،
وهذا بسبب احلرص الشديد عىل االنتصار عىل اخلصم وامليل ناحية ٍ
فرقة ضد أخرى،

بل ويكون االنتصار أعظم ملا يكون اإلفحام أشد والتبكيت أدوم ،وها نحن نرى يف
ٍ
اختالف ،فهي
مناظرة أمحد بن حنبل يف حرضة اخلليفة العبايس املعتصم ما نرى من

ممارس ٌة يغلب عليها الرصاع واالحتدام الكالمي والضغينة الباطنية ،وقد بدأ أمحد بن
حنبل بقوله:

إن يل سبق ًا يف هذه الدعوة فليسعني ما وسع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه

اغفألا ةرظانميف ةيمالكلا ةجحلا سونس يماس
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وسلم والتابعني من السكوت والرىض من مجيعهم بأن القرآن كالم اهلل.
فرد عليه اخلليفة بتفعيل مناظرة (أبو دؤاد) ما عندك فيام قال؟

فقال له أمحد بن دؤاد :كان لعمري يسعه ما وسعهم حيث كان الناس مجيعا

ٍ
مذهب قد مجع عامته وغوغاءه ينادون يف
ساكتني عن هذا األمر ،فأما وهو رأس
ٍ
واجلهال
بمخلوق والقرآن من اهلل ،فيموهون عىل العامة
الطرقات ليس يش ٌء من اهلل
ّ

بعض من اهلل وقد تعلق النصارى بمثل ما تعلق به هذا ،فقالوا
حتى كأنّا قلنا :القرآن ٌ
ٍ
خملوق ألنه قال تعاىل« :وكلمته ألقاها إىل مريم»(النساء ،)171ويواصل
غري
عيسى ُ
((( املصدر نفسه :ص .54

يشء ،فالقرآن يشء أم غري ٍ
كل ٍ
خالق ِّ
يشء؟((( ،إىل أن
املعتزيل كالمه حتى قوله :واهلل ُ
ٌ
ُ

تنتهي املناظرة باحتجاج أمحد بن حنبل ضد أمحد بن دؤاد بحديث قيس بن أيب حازم
يب َب َّو ٌال عىل عقبيه(((.
وهو أعرا ٌّ

إن هذا النمط الرصاعي ظل سائد ًا يف املامرسة الكالمية الكالسيكية ،والبني يف

املناظرة التي تبنى عىل املهاد اخلاليف ،ومتوخاها إظهار الصواب((( ،وهو ما جعل علم

الكالم يف عليائه ،وال يتسنى للعامة ممارسته ،بل ويسمونه علم اخلاصة من العلامء،
وطاملا أن املسلم أنى كان مكانه وزمانه ،يتوخى إصابة احلق يف جدله ،فإن املناظرة

أسلوب ٌ
فعال يف كشف ستار احلق وجتليته بعد قرع احلجة باحلجة ،وابتغاء إصابة اليقني
ٌ
ِ
طي.
الثابت ،ال االنتصار للفرقة الغالبة بالكالم الذي هو جمرد كالم
سفسطائي ُمغال ٍّ
ٍّ
ملز ٌم بأن يتمسك بكل قواعد املناظرة ،ومن بينها
حماجته خصو َمه َ
واملسلم يف ّ

أدب البحث والتامس الوضوح يف البيان ،مع التزام واتّباع احلق وتبنّي وجهة النظر التي
يفرضها الدليل القاطع((( ،والدليل القاطع وحده الذي يقصم دابر الكالم السفسطائي

الذي يروج للمراء واجلدل العقيم ،وملا كان هذا سمة الكالم الرتاثي ،فقد وصل إىل
ٍ
درجات عليا جعل التاريخ حيفظه لنا.

الطريقة ختتلف رغم اهلدف املنشود ،واملقصود من هذا أن هدف األفغاين هو تبيان احلق

من الباطل ،واالنتصار للدين احلق وكشف األغاليط املعلقة به ،والتصورات اخلاطئة

حول عقائده ورشائعه ،لكن هذا املنهج الكالمي وجدناه مع رينان أخذ شك ً
ال آخر متام ًا
((( الرشيف املرتىض :طبقات املعتزلة ،تح :سوسنة ديعثلد قلزر ،بريوت ،1961 ،ص .123
((( املصدر نفسه :ص .124
((( عبد اللطيف عادل :بالغة اإلقناع يف املناظرة ،منشورات ضفاف ،ط ،1بريوت ،2013 ،ص
.130
((( عبد املجيد تركي :مناظرات يف أصول الرشيعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي ،تح وتر:عبد
الصبور شاهني ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،1بريوت ،1986 ،ص .32
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وأمهه عىل اإلطالق ،البساطة يف اللغة والصبغة األخالقية يف املناظرة .وهذا ما كان شبه
ٍ
مغيب يف املناظرة الرتاثية.

ج  -ردود الأفغاين على دعاوى رينان:

بينّ األفغاين يف رده عىل دعوى ال ميتافيزيقية اجلنس العريب ،عرب التاريخ «أنه
ٍ
بقادرة عىل االنقياد بالعقل املحض(((» .إن األفغاين هنا
ليس هناك أم ٌة يف منشئها

يدحض فكرة عدم انقياد األمم غري العربية بالدين ،والتأثر باجلوهر امليتافيزيقي ،لكن

واضح جل ًّيا يف واقع الشعوب التي مرت باملراحل الرببرية واهلمجية ،ثم
ذلك إنام هو
ٌ
شيئ ًا فشيئ ًا اعتنقت نوع ًا من املدنية وكان السبب يف تلك النقلة هو األديان ،ونحن نعلم
أن األديان الساموية الثالثة قد نقلت الشعوب من حالتها الرببرية الوثنية اجلد متخلفة
ٍ
ٍ
وخذالن يكون منشؤه
تواطؤ
إىل احلالة اإليامنية اإلنسانية األكثر تقدما وحترضا ،وكل
االنحراف عن تلك األديان ،هلذا يقول األفغاين»:إال أننا ال نستطيع أن ننكر أنه هبذا

التعليم الديني سوا ًء كان إسالم ّيا أو مسيح ّيا أو وثن ّيا خرجت األمم من حالة الرببرية
واجتهت نحو احلضارة املتقدمة(((».
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ثم يميض لوصف رسعة اجلنس العريب يف احتواء العلوم اإلغريقية والفارسية يف
ٍ
ٍ
وجيزة ،وبذلك بسط هيمنته من شبه اجلزيرة العربية وحتى جبال اهلياماليا ،وقمة
مدة
جبال الربانس ،وأحيوا العلوم اهلامدة فطوروها وأعطوها وهج ًا مل يكن هلا قط(،)..

أليس هذا مؤرش ًا ودلي ً
ال عىل حبهم الطبيعي للعلوم((( .وهبذا فقد بينّ األفغاين هتافت
دعاوى رينان بخصوص ميل العقل العريب عن اخلوض والبحث يف العلوم ،وبساطة

ذهنيتهم وطبيعتها اإليامنية التسليمية ،وال أكثر من تقليدهم حسبه إال أهنم يف وقت
حضارهتم قلدوا علوم غريهم فقط كاليونان يف فلسفتهم ،واهلنود والفرس وغريهم.

((( مناظرة رينان واألفغاين :مصدر سابق ،ص.55
((( املصدر نفسه ،ص .56
((( مناظرة رينان واألفغاين :مصدر سابق :ص .58

ٍ
ٍ
بحرارة
معرض آخر ،يوضح لرينان أن العرب استقبلوا الفيلسوف أرسطو
ويف

دون التفكري يف جنسيته اليونانية ،متام ًا كام استقبل األوروبيون أرسطو ،الذي أصبح

ٌ
آخر
عرب ًّيا ،إال أهنم مل يفكروا فيه باملرة عندما كان إغريقيا ،وجار ًا هلم ،أليس هنا
برهان ٌ
ليس أقل بداه ًة من التفوق العقيل للعرب وارتباطهم الطبيعي بالفلسفة((( .والكل يعلم
أن الفلسفة اليونانية نالت إعجاب العرب ،وبذلك تم تطويرها بحوزهتم ،والرشوح

الواردة عن أيب نرص الفارايب وابن سينا يف املرشق عىل أرسطو شاهدة عىل هذا القول،
وال أعظم يف املغرب اإلسالمي بل ويف العامل كله من رشوح أيب الوليد ابن رشد إلنتاج

أرسطو ،وبفلسفته حول أرسطو أنريت أوروبا باسم الرشدية الالتينية ،وكذا السيناوية
الالتينية.

وهب��ذا التوضيح أضحت الشعوب العربية اإلسالمية بتعدد أعراقها أكثر

األجناس ح ًّبا للفلسفة والعلم ،وأظهرها للحرية يف طلب املعرفة ،ألن اجلرب عندهم
ٍ
قاهرة والقرآن كثري ًا ما أبان تأييده
دل عىل انتفاء احلرية واالنقياد القرسي ملشيئة قوة
حلرية العلم((( ،واألمة يف حالة رئاسة الدين ملقاليدها ،ومل تشفع إ ّذاك دعوى رينان

له يف قوله بتعارض العقل الديني مع العقل العلمي والفلسفي ،ثم كيف حفظت هذه
العريب بالسبات الفكري حتى أن فيهم من عاد به الوضع إىل حساب اإلله الواحد ثالثة
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((( املصدر نفسه :ص .58
((( منذر معاليقي :معامل الفكر العريب يف عرص النهضة العربية ،دار اقرأ ،بريوت ،ص.200
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وحساب الثالثة واحد ًا يف اآلن نفسه ،ومنطق أرسطو بني ظهرانيهم ،ال يرىض باجلمع
بني النقيضني.

إن التهافت واضح املعامل يف هذه الدعوى ،إال أن رينان يعيد الدور الف ّعال

للجنس اإلغريقي فقد قال السيد رينان أن فالسفة القرون األوىل للعقيدة اإلسالمية
وحتى رجال الدولة من املشاهري يف هذا العرص كانوا يف أغلبهم من حران واألندلس

ومن فارس((( وهذه املناطق انترش فيها اجلنس غري العريب بالطبيعة .لكن هذا مل يمنع

دخول العرب إليهم واحتكاكهم هبم وثقافتهم وتبادل اللغة وانتشارها ال سيام وأن
الدين اإلسالمي يف القرآن منزل باللسان العريب.

ثم يرد األفغاين عىل كون احلرانيني عر ًبا وأن العرب ملا فتحوا إسبانيا وأصبحت

تدعى األندلس ،مل يفقدوا عربيتهم وجنسيتهم ،وهبذا كانت اللغة العربية ومن قرون

عديدة وقبل اإلسالم لغة احلرانيني ،أما بخصوص ابن باجة وابن رشد وابن طفيل،
ٍ
يب ولد يف
فال يمكننا نفي العربية عنهم بنفس القدر الذي كان للكندي كفيلسوف عر ٍّ
اجلزيرة العربية ،وإذا اعتربنا األجناس البرشية تتميز بلغاهتا((( ،فإن ابن رشد وسائر

فالسفة األندلس أكرب العرب ألهنم أعظم رشاح الفلسفة اليونانية بالعربية ،بل حتى

أهنم فقهوا حتى اللغة العربية.

ٌ
ومسموح ،كيف أن احلضارة
سؤال وار ٌد
ومع ذلك يتساءل األفغاين ويرى أنه
ٌ

العربية بعد أن ألقت وهج ًا ح ّي ًا كهذا عىل العامل ،انطفأت فجأةً؟ وكيف أن هذه الشعلة
مل ُي َعدْ إضاءهتا منذ ذلك احلني؟ ولمِ َ يبقى العامل العريب دائام قابع ًا يف هذه الظلامت

احلالكة؟((( إن هذه اإلشكالية هي إشكالية الفكر وكيفية التعامل معه ،واجلمود قد
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أصاب الفلسفة ثامنامئة سن ًة عىل مسائل من قبيل أصالة املاهية وعدم احتاد العاقل
واملعقول وروحانية جوهر النفس((( ،وغريها ،ولعل سيطرة اإلسالم يف ٍ
وقت ٍ
معني
عىل احلوارض اإلنسانية كان بفعل القوة والتسامح والفهم السليم والدعوة بالتي هي

أحسن ،لكن هذا مل يمنع متام ًا من العلم وتطويره ،والفلسفة وحريتها الفكرية ،إن
الذي هدم هذا الرصح هو كام حكى السيوطي أن اخلليفة اهلادي قد أباد مخسة آالف

(((
(((
(((
(((

مناظرة رينان واألفغاين :املصدر نفسه ،ص .59
مناظرة رينان واألفغاين :املرجع نفسه :ص .59
املصدر نفسه :ص .61
حممد رضا حكيمي :االجتهاد التحقيقي ،دار اهلادي ،ط ،1بريوت ،2000 ،ص .30

من الفالسفة ليصل إىل هدم مبدأ العلوم يف البلدان اإلسالمية

(((

وهبذا نكون بقدر اإلمكان – حاولنا تبيني كيفية تفعيل األفغاين للمناظرة

الكالمية القريبة مع نظريه أرنست رينان ،وهذا كان طريقا الشتغاله عىل املناظرة البعيدة

يف رده عىل الدهريني.

د  -تفعيل املناظرة البعيدة يف ر�سالة»الرد على الدهريني»:

ديني يزعم بأن العامل مل يزل موجو ًدا هكذا مع اهلل تعاىل وهو
الدهرية هي اعتقا ٌد ٌّ

قديم ال حمدَ ٌ
ث له ،ثم أنه ال يزول وال يؤول إىل الفناء ،وما املوت إال سن ٌة طبيعي ٌة،
بذلك ٌ
أما فرقة الدهرية فهي من يؤمن أنصارها هبذه العقائد ،أي أن العامل ليس له خالِ ٌق أص ً
ال
وما اإلنسان إال موجو ٌد بالصدفة مع باقي عنارص الطبيعة الكونية الكلية.

لقد تصدى مجال الدين األفغاين هلذه الفرقة يف كتابه الرد عىل الدهريني ،فقد

عني بتهفيت مزاعم فرقة النيرشية املنترشة باهلند آنذاك« ،والنيرش اسم للطبيعة ،وطريقة

النيرش دهري ٌة يف أصلها ،ظهرت ببالد اليونان يف القرن الرابع والثالث قبل امليالد،
ومقصد أرباب هذه الطريقة حمو األديان ووضع أساس اإلباحة أو االشرتاك يف األموال
إ ًذا يرى األفغاين أن الدين هو ق��وام األم��م وصالحها وفالحها والبرشية

وصالحها وفالحها ،والنيرشية بانتشارها يف البالد اهلندية اإلسالمية حتاول طمس

النور واحلق وعليه ارتأى األفغاين رشح مفهومها وكشف املراد منها ورفع الستار عن

ومنتهجا يقول ذكرها يف التاريخ وآخذ ًا من الربهان
حال النيرشيني من بداية أمرهم،
ً
ٍ
بدليل يثبت أن هذه الطائفة عىل اختالف مظاهرها مل يفش رأهيا يف أمة من
العقيل

((( مناظرة رينان واألفغاين :املصدر نفسه :ص .61
((( مجال الدين األفغاين :الرد عىل الدهريني ،تر :حممد عبده ،ط ،3مطبعة املوسوعات ،مرص،
1320هـ ،ص .4
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األمم إال كان سب ًبا يف اضمحالهلا((( .هاهنا يظهر أن األفغاين حضرّ جو املناظرة بأن
ذكر مزاعم اخلصوم ،ووضع الدين أساس ًا للدفاع والرد واالنتصار للحق ،ويف هذا

ٌ
ٌ
صارخ لتأكيد ما سيقع بينه وبني أرنست رينان ،حول نفي دور الدين يف تطور
بيان
اإلنسانية وحترضها ،وسنرى أنه يف هذه الرسالة بالذات يضع بذرة الدهرية التي بدأت

يف العصور ما قبل امليالدية ،وهي املرحلة التي وضعها رينان بداية املدنية األوروبية ،مع
عظامئها األوائل وهم اإلغريق ،يقول »:أثبت ثقات املؤرخني أن حكامء اليونان انقسموا
يف القرن الرابع والثالث قبل امليالد قبل املسيح إىل فئتني ،ذهبت إحدامها إىل وجود ٍ
ذات
ٍ
ٍ
ٍ
منزهة عن لواحق اجلسامنية()..
خمالفة للمحسوسات يف لوازمها
جمردة عن املادة واملدة
واشتهرت هذه الطائفة باملتأهلني ،ومنهم فيثاغورث وسقراط وأفالطون وأرسطو»

(((

ومعروف عىل هؤالء الفالسفة الذين ذكرهم األفغاين بأهنم أكرب فالسفة اليونان
ٌ

عىل اإلطالق ،بحيث بنى فيثاغورث فلسفته عىل اعتقاد أن الكون يرجع يف أول أمره
إىل العدد ،وكل األعداد تنبثق عن العدد واحد ،وبالتايل أصل الكون واحدٌ  ،أما سقراط
فقد انتقد فرقة السوفسطائية يف التشويش عىل طرق احلق واستخالص املفاهيم املجردة،
واحلق واحدٌ وليس متعد ًدا ،أما تلميذه أفالطون فقد أسس كل األشياء بنامذجها

اغفألا ةرظانميف ةيمالكلا ةجحلا سونس يماس
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احلقيقية يف عامل املثل الذي أعاله اخلري املطلق ،يف حني أرسطو بدوره تساءل عن رس
احلركة يف كل املوجودات ،فتوصل إىل افتقارها إىل ٍ
غاية أسمى منها وهي حمركها األول

ثابت ال يتحرك .وكل هذه الفلسفات اإلهلية
نفسه ،وطاملا أنه غاية املوجودات كلها فهو ٌ

بد ًءا بفيثاغورث حتى أرسطو تتفق يف أصلها مع جوهر الدين اإلسالمي لكن ختتلف
معه يف طريقة االصطالح والتربير.

أما الفئة الثانية ،فقد اشتهرت بالطبيعية أو املادية ألهنا نفت األصول املجردة

لألشياء وأصبغتها الطبيعة املكانية والزمانية فقط ،ال أكثر من ذلك ،والطبيعة بالفرنسية
((( املصدر نفسه :ص .6 5
((( املصدر نفسه :ص .6

معناها ناتور وباالنجليزية نيترش ،ومنها جاءت النيرشية

(((

التي أضحت تسمى

بالدهرية الستواء املعنى بني املصطلحني عند األفغاين ،واملعروف أن الفلسفة اليونانية
ٍ
ٍ
دهرية عندهم وأضحت تسمى واقعي ًة
فلسفة
وبعد ذكر فلسفة كبار املتأهلني ،تم إرساء

دهري ًة تنفي وجود الصانع وتؤسس ملنطق للصدفة.

إن ما هيمنا هاهنا بخصوص فلسفة األفغاين الكالمية ،هو بيان كيفية إنتاج وبعث
ٍ
ٍ
أصيل يف علم الكالم املضمر عقب تقهقر احلضارة اإلسالمية،
كمظهر
منطق املناظرة

هلذا سنأخذ بعض النصوص من كتابه هذا ،لالستشهاد مر ًة أخرى عىل دعوته املكنونة
إلحياء روح احلوار واملجادلة بالتي هي أحسن ألهل الكتاب وغريهم من الدهريني

املاديني.

ذاهب إىل أن جراثيم األن��واع كاف ًة
يقول األفغاين« :ومنهم (من الدهريني)
ٌ

خصوصا احليوانية متامثل ٌة يف اجلوهر متساوي ٌة يف احلقيقة ( ،)..ورأس القائلني هبذا
ً
«داروين» وقد ألف كتا ًبا يف بيان أن اإلنسان كان قر ًدا (((» ،يرد بقوله« :وعىل زعم
داروين هذا يمكن أن يصري الربغوث فيال بمرور القرون وكر الدهور وأن ينقلب

عىل إيراد مسلمة داروين يف التوالد الذايت للكائنات وصريورهتا الدورية والتطورية
ٍ
غيبي يف ختليقها ،ثم السعي إلبطال هذا الزعم بأن أعطى
من ذاهتا دونام
إهلي ٍّ
تدخل ٍّ

مثاال بالربهان اخللفي فقال أن هذا املنطق يطور الربغوث فيال ،ويقزم الفيل برغوثا،
ٍ
ديف ،حيكمه قانون االنتخاب الطبيعي الذي يقيض
طاملا أن االعتقاد هو جمرد توالد ُص ٍّ
ٍ
طبقة ( ،)..وقد
بأن مجيع األنواع احلية كانت مرتبط ًة مع األنواع األبوية اخلاصة بكل
((( مجال الدين األفغاين :الرد عىل الدهريني ،مصدر سابق،ص .6
((( املصدر نفسه:ص .9
((( املصدر نفسه :ص.10
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الفيل برغوثا كذلك»((( ،وهذه طريق ٌة مثىل يف علم الكالم القديم ،يف اعتامد مقاالت
ٍ
جدلية ثم تال ًيا االضطالع إلبطاهلا ،وهنا وجدنا األفغاين اعتمد
كدعاوى
اخلصوم
َ
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ٍ ٍ
أكثر ِقدم ًا ،وهكذا استمر احلال يف التقهقر (،)..
كانت بدورها مرتبط ًة مع أشكال حية َ
وهبذا الشكل فان العدد اخلاص باحللقات املتوسطة االنتقالية املوجودة بني األنواع احلية

ٍ
بشكل ال ُيصدَّ ق(((».
والبائدة ،من املحتم أهنا كانت هائل ًة

وهبذا االعرتاف يف هذا النص يتبني لنا أن داروين ،مع علمية منطوقه ال

لتوها
يستبعد احلكمة الغيبية يف تشكل األن��واع وتطورها ،ويعتقد أهنا تنتخب ُّ
وتتطور وتندثر لتوها وبذاهتا كذلك .هذا وأشار األفغاين إىل املفكرين الفرنسيني ك:
فولتري ،وروسو ،يف زعمهم حلامية العدل واملناداة به واحلرص عىل فلسفته ،يقول:

«فنبشا قرب أبيقور الكلبي وأحييا ما بىل من عظام الناتورليسم( )naturalisme
(الدهريني) ،وزعام ّ
جعليات خرافي ٌة»،
اآلداب اإلهلي َة
أن
ٌ
َ
ٍ
عقيل بسبب الدين النرصاين السائد ،جعل
ختلف
العرص الوسيط يف أوروبا من
ٍّ
ميتافيزيقي ،وجعله
هذين املفكرين يصنعان هذا املوقف من الدين ،ومن كل ما هو
ٌّ
(((

وربام ما وقع يف

أي
خراف ًّيا وأسطور ًّيا ،و كأين هبام يؤنسنان (أنسنة من اإلنسان) احلياة ويرفضان ّ
ّ
مقدسا.
غيبي فيها حتى لو كان
تدخ ٍل
ً
ٍّ
إن هذه الفلسفة التي بثها فولتري وروسو جعلت األمة الفرنساوية ترضم نارها

اغفألا ةرظانميف ةيمالكلا ةجحلا سونس يماس
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يف األمة اإلسالمية ،ففرقت و أفسدت أخالق الكثري من أبنائها فاختلفت فيها املشارب
و تباينت املذاهب((( ،وهبذا فاإلمرباطورية الفرنسية عاثت يف األرض فساد ًا بعد الذي

حدث من تدمري يف شعوب العامل اإلسالمي.

و باجلملة فقد خلص األفغاين يف رده عىل كل الدهريني بثالث ٍ
نقاط ختص سعادة
ٍ
مادي ال دور له ،وهي أن الركن
غائي يف الوجود ،ال كمجرد جر ٍم
ككائن
اإلنسان
ٍّ
ٍّ

الذي ُبني عليه الدين اإلسالمي هو صقل العقول بصقال التوحيد ،وتطهريها من لوث
((( داروين :أصل األنواع ،تر :جمدي حممود املليحي ،تق :يمري حنا صادق ،املجلس األعىل للثقافة،
ط ،1القاهرة ،2004 ،ص.496
((( مجال الدين األفغاين :الرد عىل الدهريني ،مصدر سابق ،ص.44
((( املصدر نفسه:ص .45

األوهام فمن أهم أصوله االعتقاد بأن اهلل تعاىل متفر ٌد بترصيف األكوان متوحدٌ يف خلق

الفواعل واألفعال(((.

أما األمر الثاين السابق نحو وجود الرشف يف جماالت الفضائل لبلوغ األمور

ورشائف املراتب ،فالناس إنام يتفاضلون بالعقل والفضيلة ،وقد ال نجد من األديان ما

ُ
أفضل من كل األديان و نبي اإلسالم
جيمع هذه القاعدة (((،أما دين اإلسالم فهو دي ٌن
أفضل من كل األنبياءِ ،
وق ْس عىل ذلك كامالت ورشائف وفضائل هذا الدين ،ومنطق
حكمته يف الرد عىل الدهريني ،فاألفغاين يرى أن دين اإلسالم هو دين الفطرة السليمة
البعيدة عن املادية الدهرية ،ويف اآلن نفسه هو دين الفضائل السامية.

إذ ًا ،فبعد التوحيد املصقول يف العقول ،واإليامن بالتسابق نحو أعىل املراتب يف

ٍ
كمقياس لكامل وقوة التدين وقوة الدين ،وهو أن تكون
الفضائل يأيت األمر الثالث

عقائدُ األمة وهي أول رقم ينقش يف ألواح نفوسها ،مبني ًة عىل الرباهني القويمة واألدلة
الصحيحة ،وأن تتحامى عقوهلم مطالعة الظنون يف عقائدها وترتفع عن االكتفاء بتقليد

اآلباء ،وهذا الدين يطالب املتدينني أن يأخذوا بالربهان يف أصول دينهم ،وكلام خاطب
العقل وكلام حاكم حاكم إىل العقل ( ،)..وقلام يوجد من األديان ما يساويه أو يقاربه يف
هذه املزية وأظن غري املسلمني يعرتفون هلذا الدين هبذه املزية اخلاصة اجلليلة.

(((

علامء الكالم املسلمني أدلة باقي املنتحلني لسائر األديان غري الساموية أو الساموية
ٍ
ٍ
ٍ
حجج
قاطعة وهي عقلي ٌة تعتمد عىل
بأدلة
آخر شفع دين اإلسالم
املحرفة ،وبمعنًى َ

ظاهرة البيان ،قابلة إلبطال مزاعم اآلخرين من دعاوى باطلة وهلذا أقام األفغاين حجة
ألي ٍ
يسمو عىل باقي األديان،
دين أراد معتنقوه أن
العقل والربهان كأمر
َ
رضوري ٍّ
ٍّ

((( املصدر نفسه :ص.62
((( املصدر نفسه :ص .63
((( مجال الدين األفغاين :الرد عىل الدهريني :مصدر سابق،ص.66
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واضح جدًّ ا يف هذه املسلمة يف علم الكالم الرتاثي ،كيف دحضت أدلة
واألمر
ٌ
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وليس غري اإلسالم من يعلو بحججه القاطعة وأنوار بداهته الساطعة.
وبعد إيضاح الرضوريات الثالث السالفة ،يضيف األفغاين أمر ًا رابع ًا وهو أن
يكون يف كل ٍ
أمة طائف ٌة خيتص عملها بتعليم سائر األمة((( ،فالتع ُّلم وسيل ٌة غرضه التنوير

لعقول املؤمنني ،وتذكريهم هبفوات اخلطأ ،وجوانب الصواب ،ثم تساءل كمتكل ٍم
ٍ
أصيل»فإن قال ٌ
قائل :إن كانت الديانة اإلسالمية عىل ما بينت فام بال املسلمني عىل
ما نرى من احلال السيئة والشأن املحزن ،فجوابه ،أن املسلمني كانوا كام كانوا وبلغوا

بدينهم ما بلغوا والعامل يشهد بفضلهم وأكتفي اآلن من القول هبذا النص الرشيف:قال

تعاىل ـ»إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى ُيغيرِّ وا ما بأنفسهم»(الرعد.((()11

وحق قو ُله ّ
ألن معادلة احلضارة حسب نص اآلية تقوم عىل تغيري ما باألنفس
ٌّ

ٍ
كرشط للتغيري احلضاري ،وختم األفغاين كالمه يف هذه الرسالة املدحضة لدعاوى
الدهريني بقوله» وهذا آخر ما أردت يف هذه الرسالة ،ينتهي به ما أمجلت يف كشف

سوآت النيرشيني ،)..(،وتوضيح األدلة عىل منفعة األدي��ان ولزومها لقيام النظام
خصوصا دين اإلسالم(((» ،وباإلسالم فقط تدحض املقاالت الفاسدة املبنى
البرشي
ً

اغفألا ةرظانميف ةيمالكلا ةجحلا سونس يماس
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واملعنى كمقاالت الدهريني اجلدد هذه ،وهبذا يكون األفغاين بعد كتابيه «الرد عىل
ٍ
ٍ
أصيلة
كمامرسة
رينان» و»الرد عىل الدهريني» ،فا ًحتا لباب الفلسفة الكالمية اجلديدة

ٍ
تكرار ،بل لقد أدخل األفغاين هذه
يف اخلطاب الديني الرتاثي ،وليس ذلك عنده جمرد
املرة يف منطق املناظرة األخالقية ،املبنية عىل أصول الكالم الرتاثي من عقيدة التوحيد،
ٍ
وأصول للفلسفة من البحث يف الرباهني القاطعة ،والنقد البناء وحرية التفكري.

خامتة:

ٍ
وعىل هذا األساس يمكننا استخالص ٍ
مهمة يف مرشوع الفلسفة الكالمية
نقاط
((( املصدر نفسه :ص.68
((( املصدر نفسه :ص .69
((( مجال الدين األفغاين :مصدر سابق :ص.69

املعارصة وذلك انطالق ًا من بوادرها األوىل مع األفغاين ونجملها يف ما ييل:

ٍ
ٍ
وأصيل يف صناعة
أسايس
كمظهر
مجال الدين األفغاين فعل املناظرة الكالمية
ٍّ

مبارش للنبوغ يف هذا العلم ،إذ األقدر عىل املناظرة هو
أنموذج
الكالم اإلسالمي ،وهذا
ٌ
ٌ
ذاته الصانع للحوار
واملحاجة ،وال يكون ذلك إال للضليع يف فن املنطق(((.
ّ

َ
مسائل مهم ًة ،وهي جديد ٌة باملقارنة مع مسائل الكالم القديم ،منها
أثار األفغاين

عالقة الدين بالعلم ،وجتريد العلم من الفلسفة املادية ،أو الدهرية ،وعالقة اإلنسان

بالعلم ومدى حاجته إىل الدين والعلم معا ،ومسائل أخرى لكنها مطروق ٌة من قبل،
كالرتكيز عىل وحدة األمة يف متسكها بعقيدة التوحيد.

البحث يف املسائل الفرعية للدين ،مثل إثارة املسائل العملية حلياة اإلنسان املسلم

يف عالقته مع باقي احلضارات وكيفية تعامله ،ووجوب احتكاكه هبم ،وهبذا يكون
قد وسع من دائرة الكالم ،هلذا أطلقنا عليها اجتهادات الفلسفة الكالمية يف العرص
اإلسالمي احلديث.

أما بخصوص اللغة فقد أضحت سهل ًة وبسيط ًة مقارن ًة باللغة الرتاثية ،وال

تعتمد احلوار املبارش ،بل قد حتدث بالتناص أو احلوار البعيد ،ثم أن إيراد احلجج
حسب األفغاين هي إرشاد األمة بأكملها ،فكان مرشوعه إصالح ًّيا إرشاد ًّيا وفتح به
ٍ
ٍ
ومقوالت كالتدين والنقد والتفكري
مقاالت
باب الفلسفة الكالمية بام تنطوي عليه من
احلر والتوحيد ،والدين اإلسالمي الداحض بحجته حلجج كل األديان.

((( الشنقيطي حممد األمني :آداب البحث واملناظرة ،تحُ :سعود بن عبد العزيز العريفي ،دار علم
الفوائد للنرش والتوزيع ،جدة ،ص .4
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والرباهني يعتمد فيه الوضوح ورضب األمثلة لفهم اخلواص والعوام ،ألن الفائدة
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قائمة الم�صادر والمراجع:
أ  -مصادر مجال الدين األفغاين:

(((١جمال الدين األفغاني :العروة الوثقى ،إعداد وتقـ :هادي خسروشاهي ،مكتبة الشروق
الدولية ،ط ،1القاهرة.2002 ،
(((٢جمال الدين األفغاني :سلسلة األعمال المجهولة ،تح وتق :علي شلش ،رياض الريس
للكتب والنشر ،لندن.،1987 ،
(((٣جمال الدين األفغاني :الرد على الدهريين ،تر :محمد عبده ،ط ،3مطبعة الموسوعات،
مصر1320 ،هـ ،ص .4
(((٤اإلسالم والعلم :مناظرة رينان واألفغاني ،تر :مجدي عبد الحافظ ،المجلس األعلى للثقافة،
ط ،1القاهرة.2005 ،
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(((١أرنست رينان :محاورات رينان الفلسفية ،تر :علي أدهم ،مطبعة دار الكتب ،ط ،2القاهرة،
 ،1998ص.9
(((٢داروين :أصل األنواع ،تر :مجدي محمود المليحي،تق:يمير حنا صادق ،المجلس األعلى
للثقافة ،ط ،1القاهرة ،2004 ،ص.496
(((٣طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،المركز الثقافي العربي،ط،1
بيروت.2000 ،
(((٤محمد عمارة :جمال الدين األفغاني موقظ الشرق وفيلسوف اإلسالم ،دار الشروق ،ط،2
القاهرة.1988 ،
(((٥محمد علي أبو ريان :تاريخ الفكر الفلسفي في اإلس�لام ،دار المعرفة الجامعية ،ط،2
اإلسكندرية.1992 ،
(((٦محمد رضا حكيمي :االجتهاد التحقيقي ،دار الهادي ،ط ،1بيروت ،2000 ،ص .6 .30
(((٧منذر معاليقي :معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية ،دار اقرأ ،بيروت ،ص.200
(((٨عبد المجيد تركي :مناظرات في أصول الشريعة اإلسالمية بين ابن حزم والباجي ،تح وتر:
عبد الصبور شاهين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1بيروت.1986 ،
(((٩عبد اللطيف عادل :بالغة اإلقناع في المناظرة ،منشورات ضفاف ،ط ،1بيروت.2013 ،
((١(١صالح زكي أحمد :أعالم النهضة العربية اإلسالمية في العصر الحديث ،مركز الحضارة
العربية ،ط ،1القاهرة.2001 ،
((١(١الشريف المرتضى :طبقات المعتزلة ،تح :سوسنة ديعثلد قلزر ،بيروت.1961 ،
((١(١الشنقيطي محمد األمين :آداب البحث والمناظرة ،تحُ :سعود بن عبد العزيز العريفي ،دار
علم الفوائد للنشر والتوزيع ،جدة.
((١(١معجم المصطلحات الكالمية ،ج ،2زيادات واستدراكات :إبراهيم رفاعة ،مجمع البحوث
اإلسالمية ،ط 1436 ،2هـ.

الئحة الم�صادر والمراجع
امل�صادر
– القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
– الكتاب املقدس– الرهبنة اليسوعية ،النارش دار املرشق بريوت ،ط1988 ،3
قاموس للكتاب املقدس ،تأليف نخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني :الدكتور
–
ٌ
بطرس عبد امللك – الدكتور جون ألكسندر طمسن – األستاذ إبراهيم مطر ،نرش دار مكتبة
العائلة.

املراجع

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

– األب إصطفان رشبنتيهٌ ،
دليل إىل قراءة الكتاب املقدس ،نقله إىل العربية األب صبحي محوي
اليسوعي ،دار املرشق بريوت ،ط.3
– إميل ماهر ،إسحق ،خمطوطات الكتاب املقدس بلغاته األصلية.
– البابا شنودة،
سنوات مع أسئلة الناس :أسئلة حول الكتاب املقدس ،ط ،2001 ،1القاهرة
ٌ
– دائرة املعارف الكتابية ،جملس التحرير :دكتور صموئيل حبيب ،القس منيس عبد النور ،دكتور
–القس فايز فارس ،جوزيف صابر ،املحرر وليم وهبة بباوي ،نرش دار الثقافة.
ٌ
مدخل إىل النقد الكتايب ،دار املرشق بريوت ،ط1997 ،1
– رياض يوسف داود،
– سمعان كهلون ،مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس الثمني ،طبع يف بريوت.1869 ،
– فكر ٌة عام ٌة عن الكتاب املقدس،
مقاالت من جملة مرقس ،دار جملة مرقس.
ٌ
– فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،اصدار دار الثقافة املسيحية القاهرة.
– وهيب جورجي كامل ،مقدمات العهد القديم ،ط.1985 ،1
– يوسف رياض ،وحي الكتاب املقدس ،النارش مكتبة اإلخوة.
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