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التعديالت املطلوبة.
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لظروف فنية ال عالقة هلا بمكانة
الكاتب.
v vاملــادة املنشورة تعترب ملك املجلة،
وهلا احلق يف إعادة نرشها وطبعها
ضمن كتاب أو ترمجتها إىل لغة
أخرى.
يفضل أن ال يــزيــد البحث عن
ّ vv
أربعني صفحة.
v vللمجلة احلق يف حذف وتلخيص
ما ال يتناسب مع أهدافها.
v vيفضل إرســال البحوث مصفوفة
عىل برنامج وورد.
تعب بالرضورة
v vاملــواد املنشورة ال ّ
عن رأي املجلة.
v vإرس ــال نبذة عــن الــســرة الذاتية
للباحث مع رقم اهلاتف واإليميل.
v vااللتزام بالرأي املشهور عند علامء
الشيعة.
v vمتنح مكافئة تقديرية لكل باحث
بعد طباعة بحثه.
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افتتاحية العدد

يتعاهد املفكرون والباحثون يف هذا العام (1440هـ) مرور اكرث

من الف واربعامئة عام عىل شهادة االمام امري املؤمنني  Qذلك
االمتداد الرسايل املحمدي الذي ما يزال ينهل من فيض معينه الناس،

فال تخبو أنــواره ،والتنفد ارساره ،عيل  Qوما ادراك ما عيل
تجسد برشي ملظهر ملكويت ،فمعرفته من معرفة الله ورسوله ،P

واعتامد معرفة عيل  Qترسخ فاعليته يف حياتنا نهضة -لو
وجدت لها سبيال -حيث تتوحد طرق وأساليب االنتساب اىل امري

املؤمنني  Qعند نقطة معرفته ،ومعرفته أفالك قطبها االنسانية

املعب عن بناء منوذج
وأقامرها رؤيته الكونية يف تراثه الرسايل
ّ
االنسان ،ومنوذج املجتمع ،ومنوذج الحاكم ،ومنوذج الدولة وهو
عني ما نفتقده اليوم يف حارضنا ،وأصل ما يغيب عن واقعنا ،فمنظومة

سياستها واختيار رجالها ......الخ إمنا هو رؤى اسرتاتيجية يف تراث
االمام عيل  Qأكدها وأنبأ عن حاجتنا لها ،مقررا مفاهيمها،

مؤصال قواعدها ،فكانت مبدار االمس فكرة تسابق عصورها ،وهي
اليوم رؤية عرصية ال مندوحة عنها يقول عليه الصالة والسالم يف
بعض كالمه من قواعد اختيار الحاكم يف الناس وهي مسألة ترضب
يف جوهر واقع بالدنا اليوم ،وأصل ما تقوم عليه أزمة بناء الدولة ورس

نجاحها« :إخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال
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بناء االنسان فردا ً ومجتمعاً ،وأسس قيام الدولة وثباتها ومنوها ونظم

7

حكه الخصوم ،وال يتامدى يف الزلة ،وال يحرص من الفيء
تضيق به األمور ،وال مت ِّ

اىل الحق اذا عرفه ،وال تُرشف نفسه عىل طمع وال يكتفي بأذى إطراء وال يستميله
إغراء ،وأولئك قليل».

ولكل ذلك وبنا ًء عليه دعت االمم املتحدة دول العامل يف تقريرها السنوي

الصادر عن برنامج االمم املتحدة االمنايئ الخاص بحقوق االنسان وتحسني
البيئة واملعيشة والتعليم اىل اعتامد واتخاذ االمام عيل بن ايب طالب  Qمثاال

وهاديا يف تشجيع املعرفة وتأسيس الدولة عىل مبادئ العدالة واملعرفة وحقوق

االنسان.

ويف هذا العدد الجديد من مجلة العقيدة وقفت اقالم الباحثني واملفكرين

تروي ظأم حاجتنا من نور معرفة عيل  Qوتراثه الرسايل يف بحوث ودراسات
تعددت موضوعاتها وتنوعت سبلها وجميعها ينطق ويصدر عن باب مدينة العلم

ويعسوب الدين صلوات الله وسالمه عليه.

ددعلا ةيحاتتفا

88

الإمام علي Q

واجلمع بني الأ�ضداد



األستاذ الدكتور جواد كاظم النرصالله
 كلية اآلداب  /جامعة البرصة

إن الخصائص الخلقية ،والسجايا النفسية التي امتاز بها اإلمام عيلQ

عىل سائر األمة جعلته أفضل شخصي ٍة بعد رسول الله محمد  ،Pفإن
فضائله Q

(((

بلغت من العظم ،والجاللة ،واالنتشار مبلغاً يسمج

(((

منه
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((( يُروى عن أحمد بن حنبل أنه قال(( :ما جاء ٍ
ألحد من أصحاب رسول الله  Pمن الفضائل ما جاء لعيل
بن أيب طالب .»Qينظر :الحاكم النيسابوري :أبو عبد الله محمد بن عبد الله  321ـ  405هـ/
 933ـ  .1014املستدرك عىل الصحيحني ،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت.1990 ،
 .116/3السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن ت  911– 849هـ ـ تاريخ الخلفاء ،تح :محمد محي الدين
عبد الحميد ،ط ،1بريوت .1952 ،ص .168ووضع النسايئ أحد أصحاب السنن والصحاح الستة كتاباً يف
فضائل اإلمام أسامه «خصائص أمري املؤمنني» .النسايئ :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( 303 - 215هـ).
خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qتح :محمد هادي األميني ،النجف( .1969 ،الصفحات
جميعها) ،وأفرد ابن عساكر يف تاريخ دمشق ترجم ًة وافي ًة لإلمام عيل .Qابن عساكر :أبو القاسم عيل
بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ( 571 - 499ه) .تاريخ مدينة دمشق ،دراسة وتحقيق :عيل
مستقل .وخ ّرج
ٍّ
كتاب
شريي ،دار الفكر1996 ،م 3 /42 .ـ  ،589هذه الرتجمة نرشها محمد باقر املحمودي يف ٍ
كتاب أسامه «فضائل الخمسة من الصحاح
الفريوز آبادي فضائل اإلمام من كتب الصحاح الستة ،ونرشها يف ٍ
الستة» يف ثالثة أجزاء ،الفريوز آبادي :السيد مرتىض الحسيني .ت1410هـ .فضائل الخمسة من الصحاح
الستة ،ط ،3مؤسسة األعلمي ،بريوت .1973 ،وكانت ترجمة اإلمام عيل  Qيف األجزاء  167 /1ـ ،406
 3 /2ـ  3 /3 ،412ـ .121
((( سمج :قبح .الرازي :محمد بن ايب بكر بن عبد القادر ت بعد 666هــ1268/م.مختار الصحاح .ب.محق،
دار الرسالة ،الكويت .19 82 ،ص.312

99

التعرض لذكرها ،والتصدي لتفصيلها ،فصارت كام قال أبو العيناء((( لعبيد الله بن
يحيى بن خاقان(((:
«رأيتني فيام اتعاطى من وصف فضلك ،كاملخرب عن ضوء النهار الباهر،
والقمر الزاهر ،الذي ال يخفى عىل الناظر؛ فأيقنت أين حيث انتهى يب القول
مقص عن الغاية ،فانرصفت عن الثناء عليك إىل الدعاء لك،
ٌ
منسوب إىل العجز ِّ ٌ
ووكلت اإلخبار عنك إىل علم الناس بك»(((.
هذه املناقب التي بلغ من االشتهار والتفرد بها فرضت عىل أعدائه االعرتاف
بها فأق ّروا له بالفضل ،ومل ميكنهم جحد مناقبه ،وال كتامن فضائله((( ،عىل الرغم
(((

(((

لع مامإلااج.د .أ/دادضألا نيب عمجلاو  qيلعمامإلا

10
10

(((
(((

محمد بن القاسم الهاشمي بالوالء ،أديب مشهو ٌر بالكتابة والرتسل ،تويف سنة  .283تنظر ترجمته :الخطيب
البغدادي :أبو بكر أحمد بن عيل ت 463هــ ـ تاريخ بغداد ،ب .محق .مط السعادة ،القاهرة.1931 ،
 .179-170/3الشابشتي :أبو الحسن عيل بن محمد ت  338هـ 998/م .الديارات ،تح :كوركيس عواد،
مطبعة املعارف ،بغداد 1951 ،م .ص .60-52الذهبي :شمس الدين محمد بن أحمد  748هــ 1347 /م.
ميزان االعتدال ،تح :عيل محمد البجاوي،ط ،1دار إحياء الكتب العربية .13/4 .1963،ابن حجر العسقالين:
أحمد بن عيل ت 852هـ .لسان امليزان ،ب.محق ،ط ،1حيدر آباد الدكن ،الهند 1330 ،ـ 1331هـ-344/5 .
.346
هو وزير املتوكل واملعتمد (263-209هـ ) :الطربي :أبو جعفر محمد بن جرير ت  310هـ .تاريخ الرسل
وامللوك ،تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة-171،185،200،214/9 .1968 - 61 ،
 .532 ،517 ،507 ،474 ،8-357 ،354 ،342 ،336 ،258 ،236 ،234 ،3،228-7،222ابن عبد ربه :أبو عمر
أحمد بن محمد ت  334هــ .العقد الفريد ،تحقيق :أحمد أمني وآخرين ،القاهرة،122/5 ،816/4 .1940 ،
 .406الشابشتي الديارات ص ..82الذهبي :شمس الدين محمد بن احمد  748هــ 1347 /م .دول اإلسالم،
ب.محق،ط،2حيدر آباد الدكن  -الهند 1364 ،هـ.116/1 .
الزمخرشي :جار الله محمود بن عمر ت  528هــ  26ـ ربيع األبرار ونصوص األخبار ،تح :سليم النعيمي،
مط العاين ،بغداد ،157/4 .1982 ،ابن أيب الحديد :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله املدائني ( 576ـ 656
هـ) .رشح نهج البالغة ،تح :محمد ابو الفضل ،ط ،1دار الجيل ،بريوت.16/1 .1987 ،
ينظر وصف رضار لالمام عيل  Qإىل معاوية وبكاء األخري .ينظر :الرشيف الريض :أبو الحسن محمد
بن الحسني (406-359هـ) .نهج البالغة ،ضبط النص :صبحي الصالح ،ط ،1بريوت1387 ،هـ1967 -م .ص
 ..481-480ابن عبد الرب :أبو بكر يوسف ت  463هـ .االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تحقيق :عيل محمد
البجاوي ،القاهرة .1108-1107/3 .1960 ،البلوي :أبو الحجاج يوسف بن محمد  604 - 529ه-1135/
 .1207ألف باء ،ب .محق ،املطبعة الوهبية ،مرص 1287 ،هـ .223-222/1 .الزمخرشي :ربيع األبرار ،97/1
 .836-835ـ ابن الجوزي :جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل ت  597-510هــ صفة الصفوة،
تح :محمود فاخوري محمد روايس قلعة جي ،ط ،2دار املعرفة .316-315/1 .1979 ،سبط ابن الجوزي:
يوسف بن قرا غيل بن عبد الله البغدادي  654 - 581هــ .تذكرة الخواص ،قدم له :محمد صادق بحر
العلوم ،النجف 1383 ،هـ 1964 /م .ص .119-118ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .224/18محب

من أن األمويني اجتهدوا يف إطفاء نوره ،والتحريض عليه ،ووضع املعايب
واملثالب له ،ولعنوه عىل جميع املنابر ،وتوعدوا مادحيه بالحبس والقتل ،ومنعوا
من رواية األحاديث املتضمنة لفضائله  ،Qحتى وصل األمر إىل منعهم
التسمية باسمه  ،Qولكن كل ذلك مل يزده إال رفع ًة وسموا ً ،إذ «كان كاملسك
َشه ،وكالشمس ال تسرت بالراح ،وكضوء
كلام ُس ِت انترش َع ْرفُه ،وكلام كُ ِتم تض ّوع ن ْ ُ

ني واحدةٌ ،أدركته عيونٌ كثريةٌ»(((.
النهار إن حجبت عنه ع ٌ
وكان Qيف الخصائص الخلقية ،والفضائل النفسانية -ابن جالها وطالع
ثناياها((( -فكان  Qمن لطافة األخالق وسجاحة الشيم عىل قاعد ٍة عجيب ٍة
جميل ٍة(((.
واليشء الذي يثري التعجب يف خصائص اإلمام عيل Qهو -الجمع بني
االضداد -فكان ذلك من عجائبه التي انفرد بها وأمن املشاركة فيها ،وأصبح من
فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة ،حيث جمع بني األضداد وألف بني األشتات
وهذا ما كان يثري عجب الرشيف الريض فيتحدث به إىل معارصيه فيثري إعجابهم
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الدين الطربي :أبو جعفر أحمد بن عبد الله  694 - 615هـ .ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القرىب ،تقديم
ومراجعة :جميل ابراهيم حبيب ،بغداد ..282-281/2 .1984 ،ابن الصباغ املاليك :نور الدين عيل بن محمد
(-855 784هـ 1451 - 1383/م .الفصول املهمة.ب .محق ،ط ،2النجف ،ب.ت .ص.111
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .17-16/1وقد عد الشيخ املفيد ذلك من باب املعجزات الخارقة للعادة.
ينظر :املفيد :أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعامن ( 413-388هــ) .اإلرشاد،تح :حسني االعلمي ،ط،5
مؤسسة االعلمي ،بريوت .2001 ،ص.116
((( مأخوذ من بيت شعر قاله –سحيم بن وثيل الرياحي – وهو:
انا ابن جال وطّالع الثنايا
متى أضع العاممة تعرفوين.
وابن جال :جال أي النهار .واملقصود :األمر الواضح ،وطّالع الثنايا :كناية عن السمو إىل معايل األمور .والثنايا
جمع ثنية وهي الطريق يف الجبل .ينظر .:امليداين :أبو الفضل احمد بن محمد ت  518هــ .مجمع األمثال،
تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،2مط السعادة ،مرص .31/1 .1959 ،ابن منظور :أبو الفضل جامل
الدين محمد بن مكرم  711 - 630هــ .لسان العرب ،الدار املرصية ،القاهرة .ب .ت .165/18 .الفريوز
آبادي :مجد الدين محمد بن يعقوب ت  817هــ .القاموس املحيط ،بريوت ،دار الفكر.313/4 .1983 ،
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .248/11
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وهي موضع العربة والفكرة فيها(((.
ومن هذه الصفات املتضادة:

 أوال :يقول الرشيف الريض(((« :إن كالمه الوارد يف الزهد واملواعظ ،والتذكريوالزواجر ،إذا تأمله املتأمل ،وفكر فيه املفكر ،وخلع من قلبه أنه كالم مثله،

من عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه ،مل يعرتضه الشك يف أنه كالم
ظ له يف غري الزهادة ،وال شغل له بغري العبادة ،قد قبع يف كرس ٍ
من ال ح َّ
بيت،

أو انقطع إىل سفح جبلٍ  ،ال يُسمع إال حسه ،وال يُرى إال نفسه ،وال يكاد يوقن
بأنه كالم من ينغمس يف الحرب ،مصلتاً سيفه ،فيقط الرقاب ،ويجدل األبطال

ويعود به ينطف دماً ،ويقطر مهجاً ،وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل
األبدال».

صحيح ،ألن الغالب عىل أهل الشجاعة
إن الذي أشار له الرشيف الريض أم ٌر
ٌ
ٍ
وفتك ،ومتر ٍد،
قلوب قاسي ٍة،
واإلقدام ،واملغامرة ،والجرأة ،أن يكونوا ذوي
ٍ

وجربي ٍة ،والغالب عىل أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران مالذّها ،واالشتغال
مبواعظ الناس وتخويفهم املعاد ،وتذكريهم املوت ،أن يكونوا ذوي رق ٍة ولنيٍ،
ِ
قلب ،وخور طبعٍ ،فهاتان حالتان متضادتان ،وقد اجتمعا له.(((Q
وضعف ٍ

اإلمام عيل  Qواجلمع /أ .د.جواد كاظم النرصاهلل
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يقول ابن أيب الحديد(((« :إين ألطيل التعجب من رجلٍ يخطب يف الحرب

مناسب لطباع األسود والنمور وأمثالها من السباع الضارية،
بكالم يدل عىل أن طبعه
ٍ
ٌ

بكالم يدل عىل أن طبعه
ثم يخطب يف ذلك املوقف بعينه ،إذا أراد املوعظة
ٍ

مشاكل لطباع الرهبان البيس املسوح الذين مل يأكلوا لحامً ،ومل يريقوا دماً! فتار ًة
ٌ

(((
(((
(((
(((

الرشيف الريض :نهج البالغة ص ،36ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .49/1
نهج البالغة ص ،36-35ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .49/1
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .50/1
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .153/11

يكون يف صورة بسطام بن قيس الشيباين((( ،وعتبة بن الحارث الريبوعي((( ،وعامر
بن الطفيل العامري((( ،وتارة يكون يف صورة سقراط الحرب اليوناين((( ،ويوحنا

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

((( هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباين ،سيد شيبان ،ومن أشهر فرسان العرب قبل االسالم ،وبه يرضب
املثل يف الفداء فيقال(( :أغىل فداء من بسطام بن قيس)) ،وكان قد أدرك اإلسالم إال أنه مل يعتنقه ،وتويف يف
حدود السنة العارشة للهجرة .ينظر :ابن حبيب :محمد البغدادي ت ما بعد  279هـ .املحرب ،تح أيلزه ليخنت
شتري ،املكتب التجاري للطباعة والنرش ،بريوت .1942 ،ص .250املربد :أيب العباس محمد بن يزيد ت 285
هـ الكامل يف اللغة واألدب ،تح :محمد أبو الفضل والسيد شحاتة ،دار النهضة ،القاهرة ،ب.ت .109/1 .ابن
األثري :أبو الحسن عز الدين عيل بن محمد ت630هـ الكامل يف التاريخ ،دار الفكر ،بريوت.224/1 .1979 ،
امليداين :مجمع األمثال  :66/2الدخييل :مهدي عريبي .بسطام بن قيس ذو الجدين ،رسالة ماجستري ،كلية
الرتبيه ،جامعة البرصه( .1989 ،الصفحات جميعها).
((( عتبة بن الحارث بن شهاب التميمي ،فارس متيمٍ قبل اإلسالم ،وكان يلقب «سم الفرسان» و»صياد الفوارس»،
ويرضب به املثل يف الفروسية .ينظر :أبو هالل العسكري :الحسن بن عبد الله بن سهل ت395هـ جمهرة
األمثال ،تح :محمد أبو الفضل وعبد املجيد قطامش ،ط ،1القاهرة .111/2 .1964 ،ابن حزم :أبو محمد بن
أحمد ت  456هــ ـ جمهرة أنساب العرب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار املعارف ،القاهره.1971 ،
ص .224ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .279/3املرصفي :سيد بن عيل  1349هــ 1931/م .رغبة اآلمل
من كتاب الكامل ،ط ،1مطبعة النهضة ،مرص.156-155/2 .)1930 - 1927 ،
((( عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بني عامر بن صعصعة ،ولد يف حدود  70ق.هـ وهو فارس قومه،
وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم قبل اإلسالم .وفد عىل النبي  ،Pومل يسلم إال برشوط رفضها
النبي  ،Pتويف سنة 11هـ .ينظر :ـ الجاحظ :أبو عثامن عمرو بن بحر ت 255هـ  8ـ البيان والتبيني ،تح:
عبد السالم هارون ،ط ،5القاهرة .54/1 .1985 ،ابن حبيب :املحرب ص .473 ،472 ،303 ،135 ،118ابن
قتيبة :أبو محمد عبد الله بن مسلم ت  276هــ .الشعر والشعراء ،ب.محق ،دار الثقافة ،بريوت1384،
هـ 1964/م .ص .118ابن حجر العسقالين :أحمد بن عيل ت 852هـ .اإلصابة يف متييز الصحابة ،دار الفكر،
بريوت 1989 ،م ..251/2 .البغدادي :عبد القادر بن عمر  1093– 1030هـ .خزانة األدب ولب لباب لسان
العرب ،ط ،1بوالق ،ب .ت .492/3 ،473 ،338/1 .املرصفي :رغبة االمل  .243 ،165/8 ،176/2اآللويس:
محمود شكري البغدادي ت  1342هـ  1924/م .بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب ،تصحيح :محمد
بهجت االثري ،ط ،3مرص 1342،هـ .128/3 ،129/2 .وعامر هو القائل:
إين وإن كنت ابن سيد عامر
موكب
وفارسها املندوب يف كل
ِ
فام سودتني عامر عن قرابة
أب
أىب الله أن أسمو بأ ٍّم وال ِ
ينظر :ابن الطفيل :عامر ت 11هــ .ديوان عامر بن الطفيل ،تح :كرم البستاين ،بريوت .1963 ،ص.13
السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن ت 911– 849هـ رشح شواهد املغني ،تعليق :أحمد ظافر كوجان،
لجنة الرتاث العريب ،ب .مكا ،ب.ت.954-953/2 .
ٌ
فيلسوف يونا ٌّين من أثينا ( 399-469ق.م) مل يرتك أثرا مكتوباً ،ولكن قام تالميذه بتسجيل
((( سقراط :هو
آرائه ،وكان ينزل إىل العامة ويتحدث عن الفضيلة والعدل والتقوى ،فاتهم بإفساد عقول الشباب ،فحكم
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املعمدان االرسائييل((( ،واملسيح((( بن مريم اإللهي».

ولقد أوضح ابن أيب الحديد((( ذلك يف شعره إذ يقول:
الـــضـــارب الـــهـــام املــقــنــع يف الــوغــى

بـــالـــخـــوف لــلــبــهــم الــــكــــاة يــقــنــع

والـــســـمـــهـــريـــة تــســتــقــيــم وتــنــحــنــي

فـــكـــأنـــهـــا بــــن األضـــــالـــــع أضــلــع

واملــــرع الــحــوض املـــدعـــدع حــيــث ال

واد يـــفـــيـــض وال قـــلـــيـــب يـــرع

ومــــبــــدد األبــــطــــال حـــيـــث تــألــبــوا

ومــــفــــرق األحــــــــزاب حـــيـــث تــجــمــع

والـــحـــر يــصــدح بــاملــواعــظ خــاشــع ـاً

حــتــى تـــكـــاد لــهــا الـــقـــلـــوب تــصــدع

حــتــى إذا اســتــعــر الـــوغـــى متلضياً

رشب الـــــدمـــــاء بـــغـــلـــة ال تــنــقــع

مــتــجــلــبــب ـاً ثـــوبـــاً مـــن الـــــدم قــانــيــاً
اإلمام عيل  Qواجلمع /أ .د.جواد كاظم النرصاهلل
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يـــعـــلـــوه مــــن نـــقـــع املــــاحــــم بــرقــع

عليه باإلعدام .الشهرستاين :أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت  548هــ امللل والنحل ،بهامش الفصل يف
امللل واالهواء والنحل ،ب.محق .ب.مكا .ب.ت .190-185/3 .القفطي :جامل الدين أيب الحسن عيل بن
يوسف ت  446هــ 1248/م .تاريخ الحكامء ،تح :يوليوس ليربت ،اليبزك .207-197 .1903 ،غربال :محمد
شفيق .املوسوعه العربية امليرسة ،دار نهضة لبنان.986-985/1 .1980 ،
((( هو النبي يحيى Qالذي برش بالسيد املسيح Qلذا اصبحت له مكانة لدى املسيحيني ،وكان
متقشفاً يف الربية يأكل الجراد ،وأنكر زواج هريوس بأخت امرأته (هرودياد) فنقمت عليه وحرضته عىل
قتله ،فأعدم .ينظر االنجيل :متى ص .26-25 ،13-12مرقس ص .72-71 ،62-61لوقا ،1-10 1 ،98-97 ،15
 .114 ،110-109يوحنا  .154 ،151-105محمد شقيق غربال :املوسوعة املبرسة .1989/2
((( املسيح :مأخوذ من املسح وهو إمرار اليد عىل اليشء السائل أو امللطخ إلذهابه .واملسيح هو املبارك.
الفريوزي آبادي :القاموس .249/1
((( ابن أيب الحديد :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله املدائني (  576ـ  656هـ) .القصائد السبع العلويات،
رشح :محمد صاحب املدارك ،دار الفكر ،بريوت .1955 ،ص .42

زهـــد املــســيــح وفــتــكــه الـــدهـــر الـــذي

أودى بــــه كــــــرى وفـــــــوز تــبــع

ثانياً :إن الغالب عىل ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخالقٍ
سبعي ٍة ،وطبا ٍع حوشي ٍة ،وغرائ َز وحشي ٍة ،أما أهل الزهادة فيغلب عليهم أن يكونوا
ٍ
ٍ
ٍ
واستيحاش ،ألن
وعبوس يف الوجوه ،ونفا ٍر من الناس
انقباض يف األخالق
ذوي

يل  ،Qقائالً له :لله أنت
السبب الذي مينعه من أن يعهد بالخالفة لإلمام ع ٍّ

لوال دعاب ٌة فيك(((.

((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .50/1
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .51/1
((( هو عجز بيت أليب ذؤيب الهذيل ،وصدره :وعريها الواشون أين احبها
ديوان الهذليني  .21/1ابن منظور :لسان العرب .171/19
مقاال رائعاً أوضح فيه أن الدعابة
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .16/19وقد كتب روكس العزيزي ً
من الصفات الطيبة املطلوبة يف رجال املجتمع .ينظر :ـ العزيزي :روكس بن زائد .اإلمام عيل أسد االسالم
وقديسه ،مط النجف ،ب.ت .ص.182-178
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .326/6 ،186 ،25/1
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هدفهم رفض الدنيا والتذكري باآلخرة(((.
ولكن اإلمام عليّاً Qالذي كان أشجع الناس وأعظمهم إراق ًة للدم ،وهو
أيضاً أزهد الناس ،وأبعدهم عن مال ّذ الدنيا ،وأكرثهم وعظاً وتذكريا ً بأيام الله
ومثالته ،ثم هو من أشد الناس يف العبادة اجتهادا ً ،وآداباً يف املعاملة لنفسه،
مع كل ذاك فهو ألطف العامل أخالقا وأسفرهم وجهاً ،وأكرثهم برشا ً ،وأوفاهم
ٍ
ٍ
ٍ
مباعد ،أو غلظ ٍة،
انقباض
هشاشةً ،وأبعدهم عن
موحش ،أو خلقٍ نافرٍ ،أو تج ُّهمٍ
وفظاظ ٍة تنفّر معها نفس ،أو يتكدر معها قلب ،حتى عيب بالدعابة ،بعد ان مل
يجدوا فيه مغمزا ً وال مطعناً ،واعتمدوا يف التنفري عنه عليها(((.
(((
(وتلك شكا ٌة ظاهر عنك عارها)
إن  -الدعابة  -من مميزات كثريٍ من الحكامء والعلامء ،وهي دعاب ٌة مقتصد ٌة ال
مرسف ٌة ألن اإلرساف يخرج صاحبه إىل الخالعة((( ،ولكن هذه الفضيلة التي امتاز
يلُ Qع َّدت من ِقبل البعض منقصةً ،فقد جعلها عمر بن الخطاب
بها اإلمام ع ّ
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وقد وظف -عمرو بن العاص -رؤية عمر بن الخطاب هذه يف رصاعه مع
يل Qإذ قال ألهل الشام :إ ّن اإلما َم عل ًّيا  Qذو دعاب ٍة شديد ٍة،
اإلمام ع ٍّ
يعافس وميارس النساء ،ما دعا اإلما َم عليًّا Qللرد عليه قائالً« :عجباً البن
فَّ دعاب ًة ،وأين امر ٌؤ تلعاب ٌة أعافس وأمارس! لقد قال
النابغة! يزعم ألهل الشام أن ِ

باطالً ونطق آمثاً»(((.

لقد أوضح ابن أيب الحديد السبب الذي دفع عمر بن الخطاب العتبار دعابة

اإلمام منقص ًة قائالً:

«واعلم أن الرجل ذا الخلق املخصوص ،ال يرى الفضيلة إال يف ذلك الخلق،

أال ترى أن الرجل يبخل ،فيعتقد أن الفضيلة يف اإلمساك والبخيل يعيب أهل
السامح والجود ،وينسبهم إىل التبذير ،وإضاعة الحزم ،وكذلك الرجل الجواد
يعيب البخالء وينسبهم إىل ضيق النفس وسوء الظن وحب املال ،والجبان يعتقد

أن الفضيلة يف الجنب ،ويعيب الشجاعة ،ويعتقد كونها خرقاً وتغريراً بالنفس :كام
قال املتنبي:

يرى الجبناء أن الجنب حزم(((.

والشجاع يعيب الجبان ،وينسبه إىل الضعف ويعتقد أ ّن الجنب ُّ
ذل ومهانةٌ!

اإلمام عيل  Qواجلمع /أ .د.جواد كاظم النرصاهلل
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وهكذا القول يف جميع األخالق والسجايا املقتسمة بني نوع اإلنسان»(((.

وأضاف قائالً« :وملا كان عمر شديد الغلظة ،وعر الجانب ،خشن امللمس،

نقص ،ولو كان سهالً
دائم العبوس ،كان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة ،وأنّ خالفه
ٌ

طلقاً مطبوعاً عىل البشاشة ،وسامحة الخلق ،لكان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن
((( الرشيف الريض :نهج البالغة ص .115ابن األثري :مجد الدين أيب السعادات املبارك بن محمد (606-544هـ).
النهاية يف غريب الحديث واللغة واألثر ،تح :طاهر الزواوي  -محمود الصناجي ،ط ،4قم1364 ،ش ،194/1 .ابن
أيب الحديد :رشح نهج البالغة .280/6 ،25/1
((( املتنبي :أبو الطيب ت  354هــ ديوان املتنبي ،رشح :عبود احمد الخزرجي ،بغداد .1988 ،ص.324
وعجزه :وتلك خديعة الطبع اللئيم.
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .327/6

حاصل له،
ٌ
يل
ٌ
نقص ،حتى لو قدرنا أن خلقه
خالفه ٌ
يل Qوخلق ع ٍّ
حاصل لع ٍّ
منسوب إىل أنه
ملوم عندي يف ما قاله ،وال
يل :لوال رشاس ٌة فيه ،فهو غري ٍ
ٌ
لقال يف ع ٍّ

يل ،والقدح فيه ،ولكنه أخرب عن خلقه ،ظانّاً أنّ الخالفة ال تصلح
أراد الغض من ع ٍّ
إال لشديد الشكيمة ،العظيم الوعورة ،وملقتىض ما كان يظنه من هذا املعنى متم

لرفق
خالفة أيب بكر مبشاركته إياه يف جميع تدابرياته وسياسته وسائر أحواله((( ٍ
وسهول ٍة كانت يف أخالق أيب بكرٍ ،ومبقتىض هذا الخلق املتمكن عنده ،كان
ٍ
قوم كان يرى
مقامات كثري ٍة،
يشري عىل رسول الله  Pيف
ٍ
وخطوب متعدد ٍة ،بقتل ٍ
قتلهم ،وكان النبي  Pيرى استبقا َءهم واستصالحهم ،فلم يقبل Qمشورته
عىل هذا الخلق»(((.

وكان عمر أيام حكمه صعباً ،شديد السياسة ،ال مييل إىل أحد وال يراقب رشيفاً

أو مرشوفاً ،ولذا فأكابر الصحابة كانوا يتفادون لقا َءهُ ((( .وكان يف أخالقه وألفاظه
خشون ٌة ظاهرةٌ ،يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما مل يكن قد أراد ويفهم من تحىك
له أنه قصد به ظاهرا ً ما مل يقصده كالكلمة التي قالها يف مرض الرسول ،((( P
التي أرسلها عىل مقتىض خشونة غريزته ،ومل يتحفظ منها ،وكان األحسن أن يقول

مغمورا ً أو مغلوباً باملرض(((.

(((
(((
(((
(((
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(((

ان استقراء الروايات التاريخية توضح أن عمر بن الخطاب كان مبثابة الوزير أليب بكرٍ ،ومن بني ذلك طلب
أبو بك ٍر من أسام َة بن ٍ
زيد أمري الجيش الخارج لحرب الروم البيزنطيني بأن يسمح لعمر بن الخطاب بالبقاء
مع الخليفة .ينظر :ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .176-175/17
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .328-327/6
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .183-173/1
البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسامعيل (  256– 194هـ) .الصحيح ،الطباعة املنريية ،مرص ،ب .ت/ 1 .
 65ـ.66
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .183/1كم يناقض ابن أيب الحديد نفسه فهو يف تحليله ملوقف عمر من
وفاة النبي  Pينفي أن عمر تصور أن النبي  Pمل ميت كام كان يدعي ،وامنا كان لديه مقاص ُد من إعالنه
هذا .ينظر :النرصالله :جواد كاظم .اإلمام عيل  Qيف فكر معتزلة بغداد ،ط ،1دار الكفيل ،مؤسسة
علوم نهج البالغة ،العتبة الحسينية املقدسة ،كربالء2017 ،م .ص 312ـ .324
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ويف تعقيبة عىل وصف عمر لبيعة أيب بك ٍر بأنها فلت ٌة وقى الله رشها((( .قال

ابن أيب الحديد:

ٍ
للفظات كثري ٍة كان يقولها مبقتىض
«اعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسب ٌة

ما جبله الله تعاىل عليه من غلظ الطينة ،وجفاء الطبيعة ،وال حيلة له فيها ،ألنه

ٌ
مجبول عليها ال يستطيع تغيريها ،وال ريب عندنا أنه كان يتعاطى أن يتلطف ،وأن
مخارج حسن ًة لطيف ًة ،فينزع به الطبع الجايس ،والغزيرة الغليظة ،إىل
يخرج ألفاظه
َ

أمثال هذه اللفظات ،وال يقصد بها سوءاً ،وال يريد بها ذ ّماً ،وال تخطئه ،كام قدمنا
من قبل يف اللفظة التي قالها يف مرض الرسول  Pوكاللفظات التي قالها عام
الحديبية((( وغري ذلك»(((.

اإلمام عيل  Qواجلمع /أ .د.جواد كاظم النرصاهلل
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((( اإلسكايف :أبو جعفر محمد بن عبد الله ت  240هـ .نقض العثامنية منشو ٌر مع كتاب العثامنية للجاحظ،
تح :محمد عبد السالم هارون ،دار الكتاب العريب ،مرص .1955 ،ص ..286القايض :عبد الجبار عامد الدين
أيب الحسن بن أحمد (ت415هـ) .املغني يف أبواب العدل والتوحيد ،تح :عبد الحليم النجار – سليامن
دينا ،الدار املرصية ،ب .ت .339 /1/20 .ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  .224/13 ،27-26/2وقد نسب
الجوهري هذا القول أليب بك ٍر نفسه ..الجوهري :أبو بكر أحمد بن عبد العزيز البرصي ت 323هـ .السقيفة
وفدك ،تح :محمد هادي األميني ،ط ،2رشكة الكتبي ،بريوت 1993م .ص ،47ابن أيب الحديد :رشح نهج
البالغة .47/6
((( قال ابن هشام« :فلام التأم األمر ومل يبق إال الكتاب ،وثب عمر بن الخطاب فأىت أبا بك ٍر قال :يا أبا بكر،
أليس برسول الله؟ قال :بىل ،قال :أولسنا باملسلمني؟ قال :بىل ،قال :أوليسوا باملرشكني؟ قال :بىل .قال :فعالم
نعطي الدنيه يف ديننا؟ قال أبو بكر :يا عمر الزم غرزه ،فإين أشهد أنه رسول الله ،قال عمر :وأنا اشهد أنه
رسول الله ،ثم اىت رسول الله  Pفقال :يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال :بىل .قال :أوليسوا باملرشكني؟
قال :بىل .قال :فعالم نعطي الدنيه يف ديننا؟ قال :أنا عبد الله ورسوله ،لن أخالف أمره ،ولن يضيعني!
قال :فكان عمر يقول :ما زلت أتصدق وأصوم وأصيل وأعتق من الذي صنعت يومئذ! مخافة كالمي الذي
تكلمت به ،حتى رجوت أن يكون خ ًريا».
ينظر :ابن هشام :أبو محمد عبد امللك الحمريي املعافري ت 218هـ .السرية النبوية ،تح :مصطفى السقا
وآخرين ،دار الفكر ،ب .ت .317/3 .ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري ( 204ـ  261هـ) .الصحيح ،تح :محمود
توفيق ،مط حجازي ،القاهرة ،ب .ت .141/12 .امللطي :أبو الحسني محمد بن احمد الشافعي ت  377هــ/
 987م .التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ،تح :محمد زاهد الكوثري ،بريوت .1968 ،ص .8ـ ابن الجوزي:
جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل ت  510ــ 597هــ مناقب أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ،تح:
زينب القاروط ،ط ،1بريوت .1980 ،ص.45-44
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ
 .27/2ولكن ْالله سبحانه وتعاىل يقول ۡ﴿وما ءاتىكم ٱلرسول
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة
َّ َ َّ َّ َ َ ُ َ
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
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يلQ
ولذلك يخلص ابن أيب الحديد يف تحليله ملقولة عمر يف اإلمام ع ٍّ

يل Qوال كان عنده معيباً ،وال
للقول« :وجملة األمر أنه مل يقصد عيب ع ٍّ

منقوصاً ،أال ترى أنه قال يف آخر الخرب« :إن أحراهم إن وليها أن يحملهم عىل
كتاب الله وسنة رسوله لصاحبك» .ثم أكد ذلك بأن قال« :إن وليهم ليحملهم

عىل املحجة البيضاء والرصاط املستقيم» .فلو كان أطلق تلك اللفظة ،وعنى بها
ما حملها عليه الخصوم مل يقل يف خامتة كالمه ما قاله»(((.

إن مالحظة أحوال اإلمام  Qتنفي اتهام عمرو بن العاص إياه بالدعابة
سوا ًء يف عرص الرسول  Pأو عصور الخلفاء من بعده ،حيث ال نجد حديثاً
ميكن أن يتعلق به الخصوم يف دعابته ومزاحه «فكيف يظن بعمر أنه نسبه إىل
صديق وال عد ٌّو ،وإمنا أراد سهولة خلقه ال غري،
ناقل ،وال ندد به
أم ٍر مل ينقله عنه ٌ
ٌ

ٍ
ضعف إن ويل أمر األمة العتقاده أن قوام هذا األمر
وظن أن ذلك مام يفيض به إىل
إمنا هو بالوعورة ،بنا ًء عىل ما قد ألفته نفسه ،وطُبعت عليه سجيته… ومن تأ ّمل

الس َي عرف صدق هذا القول وعرف أن عم َرا بن العاص أخذ كلمة عمر،
كتب ِّ
إذ مل يقصد بها العيب فجعلها عيباً ،وزاد عليها أنه كثري اللعب ،يعافس النساء،

وميارسهن ،وأنه صاحب هزلٍ »(((.

يل أبع َد الناس من ذلك،
ثم أقسم ابن أيب الحديد :ولعمر الله! لقد كان ع ٌّ

يف العبادة والصالة والذكر والفتاوى والعلم ،واختالف الناس إليه يف األحكام

مشغول بالصوم ،وليله كله أو
ً
وتفسري القرآن ،أما نها َره فكان كلَّه أو معظ َمه
معظمه بالصالة ،يف أيام السلم ،أما يف أيام الحرب فالسيف الشهري ،والسنان
الطرير وركوب الخيل ،وقيادة الجيش ،ومبارشة الحرب .ولقد صدق  Qيف

 .7ونالحظ من عمر كرثة املعارضة للنبي  ،Pفلِ َم هذا الشك يف ما يأيت به النبي P؟!!.
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .328/6 ،186/1
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .329-328/6
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ٍ
وقت يتسع له حتى يكون عىل هذه املواصفات؟ حيث إن أزمانه كلها
وأي
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قوله« :إنني ليمنعني من اللعب ذكر املوت(((»(((.

ثم أوضح ابن أيب الحديد سبب التهمة بـ «أن الرجل الرشيف النبيل الذي

عيب وإن كان
مل يتمكن أعداؤه أن يجدوا له عيباً يأخذون باالحتيال يف تحصيل ٍ
ضعيفاً ليجعلوه عذراً ألنفسهم يف ذمه ،ويتوسلون به إىل أتباعهم يف تحسينهم لهم
مفارقته ،واالنحراف عنه كام كان يفعل املرشكون واملنافقون مع الرسول ،P
فيربأه الله من العيوب التي برأه الله منها ،فغري منك ٍر أن يعيب عل ّياً  Qعم ُرو
بن العاص وأمثاله من أعدائه مبا إذا تأمله املتأمل ،علم أنهم باعتامدهم عليه

وتعلقهم به ،قد اجتهدوا يف مدحه والثناء عليه ،ألنهم لو وجدوا عيباً غري ذلك
لذكروه ،ولو بالغ أمري املؤمنني وبذل جهده يف أن يثني أعداؤه وشان ُئوه عليه من

حيث ال يعلمون ،مل يستطع إىل أن يجد إىل ذلك طريقاً ألطف من هذه الطريق
التي أسلكهم الله تعاىل فيها ،وهداهم إىل منهاجها ،فظنوا أنهم يغضون منه ،وإمنا

أعلوا شأنه ،ويضعون من قدره ،وإمنا رفعوا منزلته ومكانه»(((.

ثالثاً :إن املعروف عىل من يكون من أهل بيت السيادة والرياسة أن يكون ذا
ٍ
ك ٍ
وتغطرس ،خاص ًة إذا أضيف إىل رشفه من جهة النسب ٌ
رشف من
رب وتي ٍه وتعظُّمٍ
ٍ
جهات أخرى.
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هذا الحال ال نجده عند أمري املؤمنني  Qفمع أنه يف مصاص الرشف

صديق أنه أرشف خلق الله نسباً بعد ابن عمه صلوات
ومعدنه ،ال يشك عد ٌّو وال
ٌ

ٍ
جهات شتى ،فكان من
الله عليهام ،مضافاً إىل الرشف الذي حصل عليه من
((( الرشيف الريض :نهج البالغة ص ،115الطربيس :أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب ت 548هـ .االحتجاج،
تعليق ومالحظات :السيد محمد باقر الخرسان ،دار النعامن ،النجف األرشف1966 ،م ،269/1 .ابن أيب
الحديد :رشح نهج البالغة  .،329/6ابن ميثم البحراين :كامل الدين ميثم بن عيل ت679هـ .رشح مائة
كلمة ألمري املؤمنني  ،Qتصحيح وتعليق :جالل الدين املحدث ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم 1390 ،هـ.
ص .162رشح نهج البالغة ،تحقيق :عدة من األفاضل ،ط ،1مركز انتشارات ،قم .270/2 .1362 ،املجليس:
محمد باقر ت1111هـ :بحار األنوار الجامعة ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت.221/33 .1983 ،
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .329/6
((( ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .330-329/6

أشد الناس تواضعاً لصغريٍ أو كبريٍ وألينهم عريك ًة وأسمحهم خلقاً ،وأبعدهم عن
الكرب ،وأعرفهم بالحق ،وحاله هذا واح ٌد سوا ًء قبل توليه الخالفة أو بعدها وذلك

ألنه مل يزل أمريا ً فلم يستفد بالخالفة رشفاً ،وال اكتسب بها زينةً ،بل هو الذي
زانها((( .وكانت يف ٍ
نقص فأمتت نقصها بتوليه إياها(((.

رابعاً :إن الصفة التي تغلب عىل ذوي الشجاعة ،وقتل األنفس وإراقة الدماء،

أن يكونوا قلييل الصفح ،بعيدي العفو ،ألن أكبادهم واغرةٌ ،قلوبهم ملتهبةٌ ،والقوة
العصبية عندهم شديدةٌ ،وهذا ال يتفق مع ما يتميز به أمري املؤمنني –،-Q
فمع شجاعته نجده يف الحلم والصفح مبكانٍ  ،ونجد لديه القدرة عىل مغالبة

هوى النفس ،كام لوحظ متاماً يف أيام خالفته التي أحسن مهيار الديلمي وصف
حاله فيها(((-:

حـــتـــى إذا دارت رحـــــى بــغــيــهــم

ْ
الـــعـــذل
عــلــيــهــم وســـبـــق الــســيــف
ٍ
مــــاجــــد مـــعـــو ٍد
عــــــــاذوا بـــعـــفـــو
الــعــلــل
ْ
لــلــعــفــو حـــــا ٍل لــهــم عـــى

فــنــجــت الــبــقــيــا عــلــيــهــم مـــن نجا

أكـــل
ْ
وأكـــــل الـــحـــديـــد مــنــهــم مـــن

الــغــلــل
ْ
ثـــائـــرة الــغــيــظ ومل يــشــف

(((
(((
(((
(((

(((

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل؛ ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن الجوزي يف تاريخه
يل وقالوا َ
فأكثوا ،فرفع رأسه اليهم ،قال :قد
املعروف باملنتظم ،تذاكروا يوماً عند أحمد خالفة أيب بك ٍر وع ٍّ
أكرثتم! «إن عل ّياً مل تزنه الخالفة! ولكنه زانها» .ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .52/1
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .52-51/1
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .52/1
من قصيدة يف ( )111بيت ،يذكر فيها مناقب أمري املؤمنني uوهذه األبيات موجود ٌة يف الديوان املطبوع ما
عدا البيت األخري ،ينظر :الديلمي :مهيار ت  428هــ ديوان مهيار الديلمي ،تح :أحمد نسيم ،ط ،1القاهرة،
.116-109/3 .1925
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أطــــت بــهــم أرحـــامـــهـــم فــلــم يطع
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خامساً :قد ال تتفق الشجاعة مع الجود ،حيث كان الزبري شجاعاً ،ولكنه عرف

بالشح ،حتى عد ذلك عمر بن الخطاب من الصفات التي ال تؤهله للخالفة

قائالً((( :لو وليتها لظلت تالطم الناس يف البطحاء عىل الصاع((( واملد((( .وملا
يل  Qأن يحجز عىل أموال عبد الله بن جعفر لتبذيره إياها شارك
أراد اإلمام ع ٌّ
يل  Qأما إنه قد الذ مبال ٍذ ،ومل
الزبري يف أمواله وتجاراته ،فقال اإلمام ع ٌّ
يحجز عليه.
كذلك كان طلحة بن عبيد الله شجاعاً ولك ْن شحيحاً ،أمسك عن اإلنفاق حتى

خلف من األموال ما ال يأيت عليه الحرص((( .وكان عبد الله بن الزبري شجاعاً ،لكنه

كان أبخل الناس((( ،كذلك عبد امللك بن مروان الذي رضب به املثل يف الشح،
وسمي –رشح الحجر -لبخله(((.

وكان أمري املؤمنني  Qبحا ٍل معروف ٍة يف الشجاعة والسخاء وهذه من

أعاجيبه .(((Q

اإلمام عيل  Qواجلمع /أ .د.جواد كاظم النرصاهلل
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .185/1
الصاع :أربعة أمداد عند أهل املدينة ،ومثاني ٌة عند أهل الكوفة ..الخوارزمي :أبو عبد الله محمد بن أحمد
بن يوسف  387هــ مفاتيح العلوم ،ب .محق .ط 1مرص 1342 ،هــ .ص.11
ٌ
رطل وثلثٌ يف الحجاز ،ورطالن عند أهل العراق .أبو بكر الرازي :مختار الصحاح ص.618
مكيال وهو ٌ
املد:
الخوارزمي :مفاتيح العلوم ص.11
ابن سعد :محمد البرصي ت230هـ الطبقات الكربى ،تحقيق :إحسان عباس ،بريوت1978 ،م.222-221/3 .
ابن عبد الرب :االستيعاب يف أسامء األصحاب  ،906/3ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .103/2
ينظر :الزمخرشي :ربيع االبرار .365/2
ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .53-52/1

مصادر الدراسة
ـ القرآن الكريم.
 .اإلنجيل ،دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط ،ط ،4بريوت.1993 ،

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

اآللويس :محمود شكري البغدادي ت  1342هـ  1924/م.
 1ـ بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب ،تصحيح :محمد بهجت األثري ،ط ،3مرص 1342 ،هـ.
 .ابن األثري :أبو الحسن عز الدين عيل بن محمد ت630هـ
 2ـ الكامل يف التاريخ ،دار الفكر ،بريوت.1979 ،
 .ابن األثري :مجد الدين أيب السعادات املبارك بن محمد (606-544هـ)،
 3ـ النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تح :طاهر الزواوي  -محمود الصناجي ،ط ،4قم،
1364ش.
 .اإلسكايف :أبو جعفر محمد بن عبد الله ت  240هـ،
 4ـ نقض العثامنية منشو ٌر مع كتاب العثامنية للجاحظ ،تح :محمد عبد السالم هارون ،دار
الكتاب العريب ،مرص.1955 ،
 .البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسامعيل (  256– 194هـ)،
 5ـ الصحيح ،الطباعة املنريية ،مرص ،ب .ت.
 .البغدادي :عبد القادر بن عمر  1093– 1030هـ،
 6ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،ط ،1بوالق ،ب .ت.
 .البلوي :أبو الحجاج يوسف بن محمد  604– 529ه،1207—1135/
 .7ألف باء ،ب .محق ،املطبعة الوهبية ،مرص 1287 ،هـ.
 .الجاحظ :أبو عثامن عمرو بن بحر ت 255هـ
 8ـ البيان والتبيني ،تح :عبد السالم هارون ،ط ،5القاهرة.1985 ،
 .ابن الجوزي :جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل ت  510ــ 597هــ،
 - 9صفة الصفوة ،تح :محمود فاخوري ــمحمد روايس قلعه جي ،ط ،2دار املعرفة.1979 ،
 10ـ مناقب أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ،تح :زينب القاروط ،ط ،1بريوت.1980 ،
 .الجوهري :أبو بكر أحمد بن عبد العزيز البرصي ت 323هـ،
 11ـ السقيفة وفدك ،تح :محمد هادي االميني ،ط ،2رشكة الكتبي ،بريوت 1993م.
 .الحاكم النيسابوري :أبو عبد الله محمد بن عبد الله  321ـ 405هـ 933 /ـ .1014
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 12ـ املستدرك عىل الصحيحني ،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت.1990 ،
 .ابن حبيب :محمد البغدادي ت ما بعد  279هـ،
 13ـ املحرب ،تح أيلزه ليخنت شتري ،املكتب التجاري للطباعة والنرش ،بريوت.1942 ،
 .ابن حجر العسقالين :أحمد بن عيل ت 852هـ،
 14ـ اإلصابة يف متييز الصحابة ،دار الفكر ،بريوت 1989 ،م.
 15ـ لسان امليزان ،ب.محق ،ط ،1حيدر آباد الدكن ،الهند 1330 ،ـ 1331هـ.
 .ابن ايب الحديد :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله املدائني (  576ـ  656هـ)،
 16ـ رشح نهج البالغة ،تح :محمد أبو الفضل ،ط ،1دار الجيل ،بريوت.1987 ،
 17ـ القصائد السبع العلويات ،رشح :محمد صاحب املدارك ،دار الفكر ،بريوت.1955 ،
 .ابن حزم :أبو محمد بن أحمد ،ت  456هــ،
 18ـ جمهرة أنساب العرب ،ت :عبد السالم محمد هارون ،دار املعارف ،القاهره.1971 ،
 .الخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن عيل ت 463هــ،
 19ـ تاريخ بغداد ،ب .محق .مط السعادة ،القاهرة.1931 ،
 .الخوارزمي :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف  387هــ،
 20ـ مفاتيح العلوم ،ب .محق .ط 1مرص 1342 ،هــ.
 .الدخييل :مهدي عريبي.
 21ـ بسطام بن قيس ذو الجدين ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبيه ،جامعة البرصه.1989 ،
 .الديلمي :مهيار ،ت  428هــ،
 22ـ ديوان مهيار الديلمي ،تح :أحمد نسيم ،ط ،1القاهرة.1925 ،
 .الذهبي :شمس الدين محمد بن احمد  748هــ 1347 /م.
 23ـ دول االسالم ،ب.محق ،ط ،2حيدر آباد الدكن  -الهند 1364 ،هـ.
 24ـ ميزان االعتدال ،تح :عيل محمد البجاوي ،ط ،1دار أحياء الكتب العربية.1963 ،
 .الرازي :محمد بن أيب بكر بن عبد القادر ،ت بعد 666هــ1268/م،
 .25مختار الصحاح .ب.محق ،دار الرسالة ،الكويت.19 82 ،
 .الزمخرشي :جار الله محمود بن عمر ت  528هــ،
 26ـ ربيع األبرار ونصوص األخبار ،تح :سليم النعيمي ،مط العاين ،بغداد.1982 ،
 .سبط ابن الجوزي :يوسف بن قرا غيل بن عبد الله البغدادي  581ــ 654هــ.
 .27تذكرة الخواص ،قدم له :محمد صادق بحر العلوم ،النجف 1383 ،هـ1964 /م.
 .ابن سعد :محمد البرصي ت230هـ

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

 28ـ الطبقات الكربى ،تح :إحسان عباس ،بريوت1978 ،م.
 .السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن ت  911– 849هـ
 29ـ تاريخ الخلفاء ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،ط ،1بريوت.1952 ،
 30ـ رشح شواهد املغني ،تعليق :احمد ظافر كوجان ،لجنة الرتاث العريب ،ب .مكا ،ب.ت.
 .الشابشتي :أبو الحسن عيل بن محمد ت  338هـ 998/م.
 31ـ الديارات ،تح :كوركيس عواد ،مط املعارف ،بغداد 1951 ،م.
ـ الرشيف الريض :أبو الحسن محمد بن الحسني (406-359هـ).
 - 32نهج البالغة ،ضبط النص :صبحي الصالح ،ط ،1بريوت1387 ،هـ-1967م.
 .الشهرستاين :أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت  548هــ،
 - 33امللل والنحل ،بهامش الفصل يف امللل واالهواء والنحل ،ب.محق .ب.مكا .ب.ت.
 .ابن الصباغ املاليك :نور الدين عيل بن محمد (855 - 784هـ 1451-1383/م.
 34ـ الفصول املهمة.ب .محق ،ط ،2النجف ،ب.ت.
 .الطربيس :أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب ت 548هـ.
 35ـ االحتجاج ،تعليق ومالحظات :السيد محمد باقر الخرسان ،دار النعامن ،النجف األرشف،
1966م.
 .الطربي :أبو جعفر محمد بن جرير ت  310هـ.
 36ـ تاريخ الرسل وامللوك ،تح :محمد أبو الفضل ابراهيم ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة61 ،
.-1968
 .ابن الطفيل :عامر ت 11هــ.
 37ـ ديوان عامر بن الطفيل ،تح :كرم البستاين ،بريوت.1963 ،
 .ابن عبد الرب :ابو بكر يوسف ت  463هـ.
 38ـ االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تح :عيل محمد البجاوي ،القاهرة.1960 ،
 .ابن عبد ربه :أبو عمر احمد بن محمد ت  334هــ.
 39ـ العقد الفريد ،تح :أحمد أمني وآخرين ،القاهرة.1940 ،
 .العزيزي :روكس بن زائد.
 40ـ اإلمام عيل أسد االسالم وقدِّيسه ،مط النجف ،ب.ت.
 .ابن عساكر :أبو القاسم عيل بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ( 571 - 499ه).
 .41تاريخ مدينة دمشق ،دراسة وتحقيق :عيل شريي ،دار الفكر1996 ،م.
 .غربال :محمد شفيق.
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 42ـ املوسوعه العربية امليرسة ،دار نهضة لبنان.1980 ،
 .الفريوز آبادي :مجد الدين محمد بن يعقوب ت  817هــ.
 43ـ القاموس املحيط ،بريوت ،دار الفكر.1983 ،
 .الفريوز آبادي :السيد مرتىض الحسيني .ت1410هـ.
 44ـ فضائل الخمسة من الصحاح الستة ،ط ،3مؤسسة األعلمي ،بريوت.1973 ،
 .القايض :عبد الجبار عامد الدين أيب الحسن بن احمد (ت415هـ).
 45ـ املغني يف أبواب العدل والتوحيد ،تح :عبد الحليم النجار – سليامن دينا ،الدار املرصية،
ب .ت.
 .ابن قتيبة :أبو محمد عبد الله بن مسلم ت  276هــ.
 46ـ الشعر والشعراء ،ب.محق ،دار الثقافة ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م.
 .القفطي :جامل الدين أيب الحسن عيل بن يوسف ت  446هــ 1248/م.
 47ـ تاريخ الحكامء ،تح :يوليوس ليربت ،اليبزك.1903 ،
 .املربد :أبو العباس محمد بن يزيد ت  285هـ
 48ـ الكامل يف اللغة واألدب ،تح :محمد أبو الفضل والسيد شحاتة ،دار النهضة ،القاهرة،
ب.ت.
 .املتنبي :أبو الطيب ت  354هــ
 .49ديوان املتنبي ،رشح :عبود احمد الخزرجي ،بغداد.1988 ،
ـ املجليس :محمد باقر ت1111هـ.
 50ـ بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م.
 .محب الدين الطربي :أبو جعفر أحمد بن عبد الله  615ــ  694هـ.
 51ـ ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القرىب ،تقديم ومراجعة :جميل إبراهيم حبيب ،بغداد،
.1984
 .املرصفي :سيد بن عيل  1349هــ 1931/م.
 - 52رغبة اآلمل من كتاب الكامل ،ط ،1مطبعة النهضة ،مرص 1927 ،ــ.) 1930
 .مسلم بن الحجاج النيسابوري (  204ـ  261هـ ).
 53ـ الصحيح ،تح :محمود توفيق ،مط حجازي ،القاهرة ،ب .ت.
 .املفيد :أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعامن ( 413-388هــ).
 54ـ اإلرشاد ،تح :حسني األعلمي ،ط ،5مؤسسة األعلمي ،بريوت.2001 ،
ـ امللطي :أبو الحسني محمد بن أحمد الشافعي ت  377هــ 987 /م.

 55ـ التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ،تح :محمد زاهد الكوثري ،بريوت.1968 ،
 .ابن منظور :أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم  711-630هــ.
 56ـ لسان العرب ،الدار املرصية ،القاهرة .ب .ت.
 .ابن ميثم البحراين :كامل الدين ميثم بن عيل ت679هـ.
 .57رشح مائة كلم ٍة ألمري املؤمنني  ،Qتصحيح وتعليق :جالل الدين املحدث ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم 1390 ،هـ.
 .58رشح نهج البالغة ،تحقيق :عدة من األفاضل ،ط ،1مركز انتشارات ،قم.1362 ،
 .امليداين :أبو الفضل احمد بن محمد ت  518هــ.
 59ـ مجمع األمثال ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،2مط السعادة ،مرص.1959 ،
 .النسايئ :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( 303 - 215هـ).
 60ـ خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qتح :محمد هادي االميني ،النجف،
.1969
 .النرصالله :جواد كاظم.
 .61اإلمام عيل  Qيف فكر معتزلة بغداد ،ط ،1دار الكفيل ،مؤسسة علوم نهج البالغة،
العتبة الحسينية املقدسة ،كربالء2017 ،م.
ـ ابن هشام :أبو محمد عبد امللك الحمريي املعافري ت 218هـ.
 62ـ السرية النبوية ،تح :مصطفى السقا وآخرين ،دار الفكر ،ب .ت.
ـ أبو هالل العسكري :الحسن بن عبد الله بن سهل ت395هـ،
 63ـ جمهرة األمثال ،تح :محمد أبو الفضل -و -عبد املجيد قطامش ،ط ،1القاهرة.1964 ،
العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ
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الرتب ّية ال�سيا�س ّية
عند الإمام علي Q



أ.د.عامر عبد زيد الوائيل

مقدمة:
البحث يف موضوعة الرتبية عام ًة ومنها الرتبية السياس ّية خاصةً ،من
املوضوعات القدمية يف الحضارة اإلنسان ّية ،إال أنها تختلف يف املرجعيات
والغايات املنشودة ،والتي تتوافق مع طبيعة الواقع الثقايف والسيايس واالجتامعي:

َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ َ ۡ ً َّ ُ ۡ َ َ ٓ
ت ل نكل ِف نفسا إِل وسعها
قوله تعاىل﴿ :وٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ٱل َّنةِۖ ُه ۡم ف َ
حٰ ُ
ب َۡ
ِيها َخ ٰ ِ ُلون﴾(((.
أولئ ِ
الرتب ّية السياس ّية عند اإلمام عيل  /Qأ.د.عامر عبد زيد الوائيل
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وارض بقسم
َ
وقال رسول الله « :Pاعمل بفرائض الله تكن من أتقى الناس،

ُف عن محارم الله تكن أورع الناس ،وأ ْح ِسن مجاورة
الله تكن من أغنى الناس ،وك َّ

من جاورك تكن مؤمنا ،وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلام»(((.

وباإلسناد األول عن عيل بن مهزيار ،عن فضالة ،عن إسامعيل ،عن أيب عبد

ِ
وجاف عن
الله  Qقال :كان أمري املؤمنني  Qيقول« :ن ِّبه بالتفكري قلبك،

النوم جنبك ،وات ِّق الله ربك»(((.

((( سورة األعراف ،أيّة .42
((( الشيخ املفيد ،أمايل املفيد ،مؤسسة املراقد املقدسة العامليّة ،ط ،1النجف األرشف 2012 ،م ،ص .231
((( املرجع نفسه ،ص .123

رب ولده ،والصبي يَ ُربُّه ،ربَّاه أي أحسن
أ ّما من حيث اللغة فالرتبية مأخوذ ٌة من َّ

القيام عليه حتى أدرك((( .وقد ذكرها ابن منظور يف لسان العرب إذ قالَ « :ربا
الشئ يَربو َربْواً ورِبا ًء مبعنى :زاد ومنا ،وأربَ ْيته :مبعنى نَ َّ ْيته ،ويف التنزيل العزيز
َ

«و ُي ْريب الصدقات» ومنه أخذ الربا الحرام((( ،أي أنه من ٌّو وزياد ٌة وترق َيةٌ ،وهي يُ ْريب
الصدقات ،أي هي يف كل هذا ارتقاء الجيل الجديد وهذا ما يظهر يف معنى الرتبية

«رب ولده ،والصبي َي ُر ُّبه ،ر َّباه أي أحسن القيام
أيضا يف اللغة وهي مأخوذ ٌة من ّ

عليه حتى أدرك»((( .أي ارتقى به من حيث الرتبيَة والتوجيه ما يجعل منه قاد ًرا عىل
ب،
ما يعجز عنه غريه دونه يف الرتبية واالستعداد ،وهو ما تحيل إليه اللغة أيضا « َر َّ

ب ال َولَدَ  ،مبعنى تعهده وربّا ُه وأ ّدبَهُ »((( .وبذلك تكون معاين الرتبية يف اللغة:
يُ ُر ُّ
الزيادة والنمو والنشوء والرتعرع واإلصالح والرعايّة والسياسة وتويل األمر.

أ ّما يف االصطالح فنجد أن أفالطون (427-347ق.م) ،ينظر إليها بوصفها «هي

إعطاء الجسم والروح كل ما ميكن من الجامل ،وكل ما ميكن من الكامل»(((،
وهي عند أرسطو (322-384ق.م)« ،الغرض من الرتب ّية هو أن يستطيع الفرد عمل
ري من
ورضوري يف الحرب والسلم ،وأن يقوم مبا هو ٌ
كل ما هو مفيدٌ
نبيل وخ ٌ
ٌّ

األعامل ليصل إىل حالة السعادة»((( ،وبالتأمل يف هذين التعريفني نجدهام يُركزان
عىل التأمل يف ما يجب أن يكون عليه السلوك ما يجعل من الرتب َية تهدف إىل منح
من أجل تحقيق السعادة وهي هدف التأمل الفلسفي(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

باقر رشيف القريش ،النظام الرتبوي يف اإلسالم ،ص ،41عن تاج العروس ،ج ،1ص.261
لسان العرب ،ابن منظور ج  ،14ص .304
تاج العروس ،الزبيدي ،ج ،1ص.261
عرصي ،دار العلم للماليني ،ج  ،7ط( ،1د .ت) ،ص .712
لغوي
ٌّ
جربان مسعود ،الرائد معج ٌم ٌّ
سليامن ،كامل والعبد الله ،عيل :الرتب ّية ،مطبعة صادر ،بريوت1965 ،م ،ص.177-176
املصدر نفسه ،ص.177-176
املصدر نفسه ،ص.177-176
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ونبل ،ما يجعل من الفرد مفي ًدا يف الحرب والسلم
وكامل ً
ً
جامل
ً
الجسم والروح:

29
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وقد جمع الغ ّزايل إىل جانب العقل الدين فقال يف الرتبيَة أنّها «تشبه فعل

الفالح الذي يقلع الشوك ،ويخرج النباتات األجنب ّية من بني الزرع ،ليحسن نباته

ويكمل ريعه»(((.

فالرتب َية حارض ٌة يف فكر اإلمام ،عن عامر الشعبي ،قال« :تكلّم أمري املؤمنني

ٍ
كلامت ارتجلهن ارتجاالً ،فقأن عيون البالغة ،وأيتمن جواهر
عيل  ،Qبتسع
ٌ
ثالث منها يف املناجاة،
الحكمة ،وقطعن جميع األنام عن اللحاق بواحدة منهن،
ٌ
ٌ
وثالث منها يف األدب»((( ،وقد حاولنا أن نعرض لها،
وثالث منها يف الحكمة،
يف هذا املقال ،إذ نحاول النظر يف مفهوم الرتب َية عند اإلمام ثم الرتبية السياس ّية

من خالل مناذج من عهد اإلمام  Qإىل الصحايب الجليل مالك االشرت
النخعي(((.

 - 1الرتبية لدى الإمام علي Q

وما يهمنا هنا يف تعريف الرتبيَة هو ما أراده اإلمام أمري املؤمنني يف كلامته
والتي تفرس حقيقة مفهوم الرتب َية من وجه ِة نظ ٍر إسالم ّي ٍة دين ّي ٍة .فاإلمام يرى أن
اإلنسان هو غايَة الوجود ،والهدف من خلقته هو الوصول إىل الكامل النهايئ
الذي أراده الله تعاىل له ،وجعله خليفته يف أرضه ،وليك يصل إىل كامله يجب
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عليه االلتزام يف أقواله وأفعاله ومقاصده ،عىل وفق أحكام الله وهداه كام قال

(((
(((
(((
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(((

ۡ
َُۡ ۡ ُ ْ َۡ َ ٗ َ
ُ
ِيعاۖ فإ ِ َّما يَأت َِي َّنكم
الله تعاىل ألبينا آدم عند هبوطه من الجنة﴿ :قلنا ٱهبِطوا مِنها ج
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
َ
ّ ّ ُٗ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ
َ ُ َۡ ُ َ
اي فل خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َول ه ۡم ي َزنون  38وٱلِين كفروا وكذبوا
م ِِن هدى فمن تبِع هد
َ
َ
َ ٰ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ُ
ك أَ ۡص َ
ب ٱنلَّار ه ۡم ف َ
حٰ ُ
ِيها خ ٰ ِ ُلون﴾(((.
ِۖ
أَِبيتِنا أولئ ِ
الغ ّزايل ،رسالة أيها الوالد ،ترجمة توفيق الصباغ ،ص.37
محمد حسني عيل الصغري ،نوادر وطرائف ،دار روافد ،ط ،1بريوت2018 ،م ،ص.7
عسكري شارك يف فُتوح الشام وكان من أصحاب عيل بن
مالك بن الحارث األشرت النخعي زعي ُم قبيل ٍة وقائ ٌد
ٌّ
يل مشاهده كلها،
أيب طالب حيث شهد معه ال َج َمل وصفّني ْ
اللتي أبدى فيهام شجاع ًة مفرط ًة وشهد مع ع ٍّ
يل عىل مرص.
وواله ع ٌّ
) سورة البقرة.)39 - 38( :

فالرتبية القرآنيّة التي تشري إىل آدم  Qهي تربط وتوجب الطاعة ،تلك
الطاعة التي تجمع إليها أيضاً الدراية واملعرفة ،يقول النبي « :Pهالك أمتي يف
شيئني :ترك العلم وجمع املال»(((.
كام يقول اإلمام « :Qالعلم مقرون بالعمل ،فمن علم عمل»((( ،فليس

املهم من وجهة نظر القرآن الكريم وكلامت اإلمام  Qكرثة العلوم النظريّة،
الخية ،إىل جانب أن الغايّة اإللهيّة
ألنها ال تغني عن السلوك الحسن والسرية
ّ
تتطلب أن يكون اإلنسان يجمع بني النظر والعمل معاً.
ودور اإلمام الجمع بني املطلق الله والنسبي اإلنسان يف الوصل والشفاعة
والرتب َية واإلعداد أيضا .إذ يبقى األساس يتجىل يف ما يقوله اإلمام « :Qال
تجعلوا علمكم جهالً ويقينكم شكاً ،إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا»(((.
بالتوجيه واإلرشاد لإلمام مثلام هو لألفراد هو بالرضورة للجامعة كفضا ٍء لها من
أجل تغيري واقع ِه من حا ٍل إىل آخر.
فالرتبيَة اجتامعيّةٌ ،لكونها ت ُ َع ُّد صور ًة لحياة املجتمع الذي تعيش يف إطاره،

تعكس فكره االجتامعي وتشري إىل مدى منوه وتطوره وتحدد درجة تطلعه

وطموحه وألوان النشاط املتعددة واألوجه التي ميارسها أفراده.

يكون بها عرب ترسيخ سلوك ّي ٍ
محل أخرى غريِ
مرغوب بها،
مرغوب بها َّ
ات أخالق ّي ٍة
ٍ
ٍ
لكونها تتعارض مع املرجعيّات واألطر االجتامعيّة والثقافيّة االسالميّة ،لهذا قيل
ٍ
تغيريات يف امليول والعادات والقيم من
عن الرتب َية :أنها مؤثراتٌ ت َ ْنشُ د تحقيق
ٍ
سامت متفقًا عليها مع املرجعيّات الدينيّة أو الفلسفيّة أو
أجل أن يكتسب األفراد
االجتامع ّية أو اإلسالم ّية.

((( ) محمد حسني عيل الصغري ،نوادر وطرائف ،ص.9
((( ) ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،تحقيق محمد ابراهيم ،ط1،2007م ،ج ،19ص.284
((( املصدر السابق ،ج ،19ص.164
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فالرتب ّية اإلسالم ّية كام يعرب عنها اإلمام  Qهي عمل ّي ٌة تهدف بالرضورة
ُرب من حال ٍة إىل حال ٍة ،من املرج ِّو أن
إىل إحداث تغيريٍ بالسلوك ينقل سلوك امل َّ

31
31

فهذه املرجعيات عىل تنوعها ،هي األساس الذي يستقى منها املنهاج أو

سيايس
ديني أو
ٍّ
الطريق الذي ينشده املريب سوا ًء أكان فردا ً أم مؤسس ًة ملرجعٍ ٍّ
تربوي يريد أن ينقل فردا ً أو مجموع ًة من حال ٍة إىل أخرى أي بعد
اجتامعي أو
أو
ٍّ
ٍّ

ٍ
سامت للشخص ّية املتفق عليها التي تزودت بالخصائص الرتبويّة .ويف
إكسابهم
قول اإلمام عيل « :Qابذل ألخيك دمك ومالك ،ولعدوك عدلك وإنصافك،
وللعامة برشك وإحسانك»((( فهذه املقولة تعرب عن مجموع ٍة من املعايري الرتبويّة
التي يتحتم تواجدها يف صياغة وإعداد سلوك املسلم يف تعامله مع غريه.

واإلمام نفسه كان وليد هذه املنظومة الربان ّية ،إذ أورد الداعية اإلسامعييل
النعامن بن حيون (263هـ) ىف كتابه املسمى رشح األخبار يف فضل األمئة
األخيار حديثا قال أن الطربي رواه عن عامر بن يارس وفيه يقول النبي محمد P
مخاطباً اإلمام عيل « :Qيا عيل إن الله زينك بزين ٍة مل يزين أحداً من العباد
أحب إليه منها ،وهي زينة األبرار عند الله ،الزهد يف الدنيا ،ووهب لك حب
بزين ٍة
َّ
املساكني فجعلك ترضاهم أتباعاً ويرضون بك إماماً»(((.

ٍ
مجموعات من البرش وإعدادها عىل
فهذا النهج الرتبوي القرآين ،يحاول تربية

غرار تلك األطر الرتبويّة العاملة عىل ترسيخ قواعد األخالق واملثل العليا بني
الرتب ّية السياس ّية عند اإلمام عيل  /Qأ.د.عامر عبد زيد الوائيل
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مكوناته وأفراده ،وغايتها النهوض باملجتمع املستهدف ،عن طريق تهذيب الفرد

ٍ
َ
ومعارف تشكلها سلط ٌة ثقافيّ ٌة ومعنويّ ٌة لديه.
خربات
وتنمية قواه ومواهبه من خالل

 - 2الرتب َية ال�سيا�س ّية لدى الإمام علي :Q

يف الحديث يف مجال الرتب ّية السياس ّية نجد أمنوذجني كان لهام تقدي ٌر لدى

اإلمام هام (مالك األشرت ،ومحمد بن أيب بكر) وهناك عهدان األول إىل االشرت
مناذج راقي ٌة من القيم الخلق ّية يف الرتبية السياس ّية،
والثاين إىل ابن أيب بكر وفيهام
ُ

((( محمد حسني عيل الصغري ،نوادر وطرائف ،ص.8
((( هادي العلوي ،فصول من تاريخ اإلسالم السيايس ،مركز األبحاث والدراسات االشرتاكيّة يف العامل العريب ،ط،2
نيقوسيا1999 ،م ،ص ،73وينظر :الكتاب من مخطوطة مكتبة األوقاف ،ببغداد ،تحت رقم 39-6596ب.

إىل جانب مجموع ٍة من الرسائل؛ لكن يبقى عهد اإلمام إىل مالك أمنوذجاً رفيعاً

عىل الرتب ّية السياس ّية لإلمام وقد قال اإلمام يف مالك« :وأنا قابل من رأيك ما
رض ،وأنت من آ َمنِ أصحايب ،وأوثِقهم يف نفيس ،وأنصحهم وأرآهم
كان لله ً

عندي»((( .وقال فيه« :لقد كان يل كام كنت لرسول الله»((( ،وبعد انتخابه لواليَة
مرص وصفه بهذا السياق« :أ ّما بعد ،فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله ،ال ينام

جار من حريق
أ ّيام الخوف ،وال ينكل عن األعداء ساعات ال ّروع ،أشدّ عىل الف ّ
ال ّنار ،وهو مالك بن الحارث أخو مذحج ،فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيام طابق
الضيبة :فإن أمركم أن
الحق ،فإنّه سيف من سيوف الله ال كليل الظّبة ،وال نايب ّ
ّ

تنفروا فانفروا ،وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا ،فإنّه ال يُقدم وال يُحجم ،وال يُؤخّر

وال ُيقدّ م إالّ عن أمري ،وقد آثرتكم به عىل نفيس لنصيحته لكم ،وشدّ ة شكيمته
عىل عد ّوكم»(((.

ويتأسف عليه،
ري املؤمنني وفا ُة األشرت جعل يتل ّهف
ّ
ملا وصل إىل أم َ
ٍ
مالك ،لو كان من جبلٍ لكان أعظم أركانه ،ولو كان من
ويقول « :Qلله د ّر
ِ
فلتبك البوايك ،ثم قال :إنّا
حج ٍر كان صلداً ،أما والله ليهدّ نّ موتك ،فعىل مثلك

رب العاملنيّ ،
إن أحتسبه عندك ،فإنّ موته من
لله وإنّا إليه راجعون ،والحمد لله ّ

املصيبة»(((.

((( الغارات (تحقيق السيد جالل الدين الحسيني املعروف بـ املحدّث)  -أيب اسحق إبراهيم بن محمد الثقفي
– مجلدين .73/1
((( العالمة الحيل ،خالصة األقوال ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،ط ،1سنة الطبع :عيد الغدير 1417م ،ص.277
((( اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة ،جمعه الرشيف الريض ،تحقيق ،الشيخ مح ّمد عبده ،مؤسسة املختار،
القاهرة2006 ،م.63 :3 ،
((( مالك األشرت النخعي ريض الله عنه ۱انظر :مجالس املفيد ص.58
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مصائب الدهر ،فرحم الله مالكاً قد وىف بعهده ،وقىض نحبه ،ولقي ربه ،مع أنّا
قد َوطَّ َّنا أنفسنا أن نصرب عىل كل مصيب ٍة بعد مصابنا برسول الله  Pفإنها أعظم
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«ثم اعلم يا مالك! ّ
إن قد وجهتك
قال اإلمام عيل  Qإىل مالك يف العهدّ :

ج َرت عليها ٌ
ج ْورٍ ،وإنّ الناس ينظرون من أمورك
دول قبلك من عدلٍ و َ
إىل بال ٍد قد َ
يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك ،ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم،

وإنّ ا ُي ُّ
ستدل عىل الصالحني مبا ُيجري اللهُ لهم عىل ألســن عباده ،فليكن أحب
عم ال يحل لك،
الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح ،فاملك هواك ،وشح بنفسك ّ

فإنّ الشح بالنفس اإلنصاف منها فيام أحبت أو كرهت».

يف هذا املقطع من عهد اإلمام إىل مالك األشرت يرشده إىل رضورة التفكر يف

لكل منهم سريته ،التي عرفها الناس
حال الناس وهم قد مر بهم حكا ٌم سابقون ٍّ
ٍ
سلوك وهناك غريه من الصالحني،
فهناك سرية عمرو بن العاص وما عرف به من

ٍ
واحد من هؤالء وغريهم سري ٌة عرفها الناس وعىل أساسها أصدروا أحكامهم
لكل
عليهم.

فاإلمام عندما يقول( :وإن الناس ينظرون من أمورك) حتى يعرفوا طبيعة هذا

األمر هل هو ٌ
عدل أم جو ٌر ،فاإلمام يحض عىل التفكري والتأمل يف أحوال األمة

وآثار السياسات يف سلوك الناس وحياتهم؛ فالتفكر سم ٌة من سامت الرتبية
العلويّة ،فقد ُعرف  Qأنه من املفكِّرين األوائل الذين أدركوا أهميّة التفكري
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عند اإلنسان فأشاد بالعقل ودعا إىل تنميته بالفكر ،ألن الفكر جالء للعقول ،كام

أنه يفيد الهداية والرشد واليقظة واالستبصار ،ويعصم عن الضالل والشك .وكثري ٌة

هي العبارات التي صدرت عنه بخصوص هذا األمر إذ يقول « :Qالفكر يهدي

و(الفكر عبادة) ،و(الرأي بالفكر) ،و(الفكر رشد) ،و(الفكر ينري القلب»((( ،إذ يجد
يف التفكري القدرة عىل كشف الحقائق وتخليص العقل من األوهام واألساطري،
كام وأنه يرى فيه الهداية والرشد والرأي السديد ،ليس ذلك فحسب ،بل أن العلم

الحاصل عن التفكري هو من أرشف العلوم وأكرثها ثباتاً ودقةً ،وذلك بالقياس إىل
وعي ودراي ٍة.
ما ن ّدعي امتالكه بالحفظ والتلقني من دون ٍ
((( جميع هذه األقوال أخذت من كتاب (الغرر والدرر) لآلمدي ،ص.43

ويقول  Qيف العهد إىل مالك االشرت« :وأَشْ ِعر قلبك الرحمة للرع ّية،

واملح ّبة لهم ،واللطف بهم ،وال تكون َّن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ،فإنّهم
صنفان :إ ّما أخ لك يف الدين ،أو نظريٌ لك يف الخلق ،يف ُرط منهم الزلل ،وتعرض

لهم العلل ،ويؤىت عىل أيديهم يف العمد والخطأ ،فأعطهم من عفوك وصفحك

مثل الذي تحب وترىض أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ،فإنّك فوقهم ،ووايل
األمر عليك فوقك ،والله فوق من ّ
ولك! وقد استكفاك أمرهم ،وابتالك بهم»(((.

(الرحمة ،املحبة ،اللطف ،املساواة ،العفو ،الصفح) ،هي سامتُ الحاكم

العادل الذي ميتلك التقوى .هذه السامت اإلسالم ّية الحقة التي تجلت يف
النبي  ،Pواإلمام عيل  ،Qالتي تقوم عىل تقوية قوى الخري يف نفس اإلنسان،
فاإلنسان يحوي يشء من الضعف كام وصفه اإلمام  ،Qبقوله( :تؤمله البقة،
وتقتله الرشقة ،وتنتنه العرقة)((( ،فحالة الضعف هذا تحتاج منه أن يتجاوز حالة

الضعف عرب النظر والتأمل والطاعة ،والتقوى ،ففي أعامق نفسه تتصارع قوى
الخري والرش فهو يجمع إىل جانب العواطف واألهواء والغرائز العقل والفطرة،

وحياته تعتورها حاالتٌ متضاد ٌة نتيج ًة للرصاع بني قواه العقل ّية والعاطف ّية ،فيمكن
أن يرتفع إىل كامله الالئق به إذا ما جعل من عقله القائد واملدير واملدبر لسلوكه

وأعامله ،يقول اإلمام عيل « :Qالعقل صاحب جيش الرحامن ،والهوى قائد
وقول اإلمام  Qيف العهد« :فاخفض لهم جناحك ،وألن لهم جانبك،

وابْسط لهم وجهك ،وآس بينهم يف اللحظة والنظرة ،ح ّتى ال يطمع العظامء يف
حيفك لهم ،وال ييأس الضعفاء من عدلك عليهم ،فإنّ الله تعاىل يسائلكم معرش

((( اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من عهد له  Qكتبه لالشرت النخعي رحمه الله ،جمعه
الرشيف الريض ،تقديم ورشح الشيخ محمد عبده ،مؤسسة املختار للنرش وللتوزيع ،ط ،1القاهرة،2006 ،
ص.500
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،20ص.260
((( الري شهري :ميزان الحكمة ،ج  6ص .405

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ
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ب فأنتم
عباده عن الصغرية من أعاملكم والكبرية ،والظاهرة واملستورة ،فإن يع ّذ ْ

يعف فهو أكرم»(((.
أظلم ،وإن
ُ

نب نفسك لحرب الله ،فإنّه ال
وقول اإلمام  Qيف العهد ملالك« :وال تنص ّ

ح َّن
ج َ
يد لك بنقمته ،وال غنى بك عن عفوه ورحمته ،وال تندمن عىل عفوٍ ،وال ت ْب َ
ت منها مندوح ًة ،وال تقولنّ :
إن ُم َؤ ُّم ٌر آ ُم ُر
بعقوب ٍة ،وال تُرس ِع َّن إىل بادر ٍة وجدْ َ
ٌ
ب من ال ِغ َي ،وإذا أحدث
فأُطَاع ،فإنّ ذلك
إدغال يف القلب ،ومنهك ٌة للدين ،وتق ّر ٌ
لك ما أنت فيه من سلطانك أبّه ًة أو مخيل ًة ،فانظر إىل ِعظم ملك الله فوقك،

وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسك ،فإنّ ذلك ُيطامن إليك من ِطامحك،
ُف عنك من َغ ْربك ،ويفيء إليك مبا عزب عنك من عقلك .إيّاك ومساما َة الله
ويَك َّ

ني َّ
كل مختالٍ »(((.
يف عظمته ،والتشــ ُبه به يف جربوته ،فإنّ الله ُي ِذ ُّل كل ج ّبار ،و ُيه ُ

التذكري بعظمة الله وجربوته وانتقامه من الظامل فاملؤمن من يتقي الله،

والتقوى تأيت من تجاوز حالة الضعف والظلم صوب التوازن بني العقل والقلب

كل منهام حقه يف الكامل وقد أشار أمري املؤمنني
ليكون اإلنسان الكامل وإعطاء ٍّ
إىل هذه املزية الرتبويّة فقال « :Qلقد علق بنياط هذا اإلنسان بضع ٌة هي

أعجب ما فيه ،وهو القلب ،وذلك أنّ له موا َّد من الحكمة وأضدادًا من خالفها ،فإن
الرتب ّية السياس ّية عند اإلمام عيل  /Qأ.د.عامر عبد زيد الوائيل
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سنح له الرجاء أذله الطمع ،وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص ،وإن ملكه اليأس

قتله األسف ،وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ ،وإن أسعده الرضا نيس التحفظ

وإن غاله الخوف شغله الحذر ،وإن اتّسع له األمر استلبته الغ ّرة ،وإن أصابته مصيب ٌة
فضحه الجزع ،وإن أفاد ماالً أطغاه الغنى ،وإن عضته الفاقة شغله البالء ،وإن

جهده الجوع قعدت به الضعة ،وإن أفرط به الشبع كظته البطنة ،فكل تقصري به

ٍ
إفراط له مفسدٌ »(((.
مرضٌّ  ،وكل

((( اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من عهد له  Qكتبه لألشرت النخعي  ،Mص.500
((( نفس املصدر ،ص .500
((( املصدر السابق ،ج ،18ص.271

والنجاة تكمن يف «ذكر الله تعاىل» وهي واحد ٌة من الخصال الرتبويّة يف
َّ َّ َ
َۡ َ ٓ
ٱلصل ٰوةَ َت ۡن َ ٰ
ه َع ِن ٱلف ۡحشاءِ
منهج اإلمام الرتبوي وأصلها يف القرآن الكريم ﴿إِن
ۡ

َ

َوٱل ُمنك ِرۗ﴾(((.

َ

َ

ۡ

وقال تعاىل أيضا ًَ ﴿ :وأقِم َّ
ٱلصل ٰوةَ ِلِك ِر ٓي﴾((( ،قال اإلمام عيل  Qيف أهم ّية
ِ

الذكر« :إن الله تعاىل جعل الذكر جال ًء للقلوب ،تسمع به بعد الوقرة ،وتبرص به
ت آالؤُه -يف الربهة بعد الربهة،
بعد العشوة ،وتنقاد به بعد املعاندة .وما برح لله –ع َّز ْ

ٌ
رجال ناجاهم يف فكرهم ،وكلّمهم يف ذات عقولهم»(((.
ويف أزمان الفرتات،

وقال اإلمام  Qيف عهده إىل مح ّمد بن أيب بكر «واعلم ـ يا مح ّمد بن أيب

بكر ـ ...وأن تنافح عن دينك ،ولو مل يكن لك إالّ ساع ٌة من الدهر ،وال تسخط الله

خلف يف غريه،
برىض أحد من خلقه ،فإنّ يف الله خلفاً من غريه ،وليس من الله
ٌ
جل وقتها لفراغٍ ،وال تؤخّرها عن وقتها
ّ
صل الصالة لوقتها املؤقّت لها ،وال تع ّ

تبع لصالتك»(((.
الشتغال .واعلم أنّ كل يشء من عملك ٌ

نالحظ الجمع بني خصال مخالفة النفس ،واملنافحة عن الدين ،وتجنب

كل عملٍ  ،إنّها مقارب ٌة تجمع بني
سخط الله ،وااللتزام بالصالة فهي األصل يف ِّ
الصالة ،كونها رباطًا معنويًّا ورمزيًّا كلام زاد عمق صلح حال املؤمن واستقامت
أعامله وصلحت ،وسيطر عىل نفسه وساس الناس بالعدل الذي فيه مرضا ٌة لله

هوى من رعيتك ،فإنّك إال
خاصة أهلك ،ومن لك فيه
الناس من نفسك ،ومن
ّ
ً
(((
(((
(((
(((

سورة العنكبوت.45 :
سورة طه.14 :
رشح النهج البن أيب الحديد ،ج ،11الخطبة  ،217ص.176
كان مح ّمد بن أيب بكر ربيباً ألمري املؤمنني تر ّب يف حضنه واستلهم مبادئه وأفكاره واهتدى بهديه فكان
وتول
أمنوذجاً حسناً من رجال املسلمني وكان الناس يعجبون لهذا الرجل الذي ترك أباه وحزبه القريش ّ
مح ّمدا ً وآل مح ّمد بعيدا ً عن العصب ّية القبل ّية واألهواء الدنيويّة .وبعد ما نكب اإلمام  Qبشهادة أخيه
وعضده مالك األشرت أبقى ابن أيب بكر عىل والية مرص وهو من أملع الرجال يف فضله وتقواه ،ومن أكرثهم
ح ّباً ووال ًء لإلمام .Q
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وتجنب لسخطه .وهو ذاته ما يؤيده قول اإلمام « :Qأنصف الله وأنصف
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تفعل تظلم! ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ،ومن خاصمه الله

جته ،وكان لله حرباً ح ّتى ينزع أو يتوب.وبالتايل فإنّ (الدِّ ي ُن َي ْع ِ
ص ُم،
أدحض ح ّ
أي إنّ رعايّة الدين واالهتامم بأُموره يعصامن املرء من الحرسة والندم يف يوم
الجزاء ،وهذا ظاهر ،كام يعصامنه من الذلّة والهوان يف الدنيا ،ألنّ املتد ّين عزي ٌز
أذى فإنّه لن يُسقطه من
ومحرت ٌم عند الخالئق ،وإذا لحق اإلنسان ـ يف سبيل الدين ـ ً
أعني الناس ،بل يزيد يف عل ّو قدره وسم ّو مرتبته لدى َمن يبرص حقائق االُمور»(((.
باملقابل فإن الظلم والفساد يجلب غضب الباري عز وجل وهذا ما يصوره اإلمام
يف عهده إىل مالك« :وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة الله وتعجيل نقمته من

سميع دعوة املضطهدين ،وهو للظاملني باملرصاد.
ظلم ،فإنّ الله
إقام ٍة عىل ٍ
ٌ

وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف الحق ،وأعمها يف العدل ،وأجمعهــا

الخاصة يُغتفر
الخاصة ،وإ ّن سخط
لرضا الرعيّة ،فإ ّن سخط العا ّمة يجحف برضا
ّ
ّ
مع رضا العا ّمة»(((.
هذا املقطع يركّز عىل «اإلنصاف» للناس من قبل الحاكم :من نفسه ،ومن

خاصة أهله ،والحوايش ،فان ترك اإلنصاف هو الظلم والخصم فيه الله ،إذا

زك نفسه،
اإلمام يدعو إىل إنصاف الله وتقوى الله .وهذا يتحقق للحاكم إذ ّ

الرتب ّية السياس ّية عند اإلمام عيل  /Qأ.د.عامر عبد زيد الوائيل
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كام قال الله تعاىل يف محكم كتابه« :قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها»(((.
فيقول  Qيف وصيّ ٍة إىل رشيح بن هانئ(((« :واعلم أنك إنْ مل تردع نفسك
مم تحب مخافة مكرو ٍه ،س َمت بك األهواء إىل كثريٍ من الرضر .فكن
عن كثريٍ ّ
لنفسك مانعاً رادعاً ،ولنزواتك عند الحفيظة واقامً قامعاً»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

رشح غرر الحكم ودرر الكلم لإلمام أمري املؤمنني  ،Qترجمة وإعداد مكتبة الروضة الحيدريّة:
اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من ٍ
عهد له  Qكتبه لألشرت النخعي رحمه الله ،ص.502
املصدر السابق ،ج ،17ص.138
Q
اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من ٍ
كتبه لألشرت النخعي رحمه الله،ص500
عهد له
نهج البالغة وص ّية رقم .56

وباملقابل يصف أهل السوء وحكام الجور ،يقول اإلمام يف الرد عىل رسالة ابن

أيب بكر يطلب النجدة« :وقد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية والفاجر ابن
الكافر عمرو ،املتحابّني يف عمل املعصية واملتوافقني املرتشيني يف الحكومة،
املنكرين يف الدنيا ،قد استمتعوا بخالقهم كام استمتع الذين من قبلهم بخالقهم،

فال يهلك إرعادهام وإبراقهام ،وأجبهام إن كنت مل تجبهام مبا هام أهله ،فإنّك
تجد مقاالً ما شئت .والسالم»(((.

وقال اإلمام  Qمن عهده إىل مالك« :وليكن أبعد رعيتك منك ،وأشنأهم

عندك ،أطلبهم ملعائب الناس ،فإنّ يف الناس عيوباً ،الوايل أحق من سرتها ،فال
عم غاب عنك منها ،فإنّ ا عليك تطهري ما ظهر لك ،والله يحكم عىل ما
تكشف ّن ّ

غاب عنك ،فاسرت العورة ما استطعت يسرت الله منك ما تحب سرته من رعيتك»(((.

ٌ
أفعال
هذا املقطع يحذّر الحاكم من أهل النميمة الوشاة وأهل الكذب فإنها
ري محمود ٍة ،وباملقابل الدعوة إىل التقوى إذ يقول اإلمام « :Qإن تقوى
غ ُ
الله حمت أولياء الله محارمه ،وألزمت قلوبهم مخافته ،حتى أسهرت لياليهم،
وأظأمت هواجرهم»(((.

وقال اإلمام  Qمن عهده إىل مالك« :وال تُد ِخل َّن يف مشورتك بخيالً يعدل

بك عن الفضل ،ويعدك الفقر ،وال جباناً ُيضعفك عن األمور ،وال حريصاً يز ّين لك
عميق ملن تشاور يف أمور الناس وهي قاعد ٌة نفس ّي ٌة
يف هذا املقطع اختيا ٌر
ٌ
تقوم عىل معرف ٍة عميق ٍة بسلوك من تختاره أن يكون مستشارا ً ويقدم لك الخربة
والنصيحة من أهل الرأي والخربة؛ فالتحليل النفيس لهؤالء يجعلك قادرا ً عىل

معرفة عمق مشورتهم إذا ما استبعدت منها الصفات السلبيّة السابقة.
(((
(((
(((
(((

htm.02/6/https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_13
اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من ٍ
عهد له  Qكتبه لألشرت النخعي رحمه الله ،ص.502
نهج البالغة ،الخطبة.111
اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من ٍ
عهد له  Qكتبه لألشرت النخعي رحمه الله ،ص.503
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الرش بالجور ،فإنّ البخل والجنب والحرص غرائز ش ّتى يجمعها سوء الظن بالله»(((.

39
39

وبعد التأكيد عىل استبعاد الوزراء وبطانتهم من أهل اآلثام يقول اإلمام Q

يف عهده إىل مالك« :وأنت واجدٌ منهم خري الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم،

وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ،م ّمن مل يعاون ظاملاً عىل ظلمه،
أخف عليك مؤون ًة ،وأحس ُن لك معون ًة ،وأحنى عليك
وال آمثاً عىل إمثه ،أولئك
ُّ

وأقل لغريك إلفاً ،فاتّ ِ
ثم ليكن آثرهم
خذ أولئك
عطفاًُّ ،
ّ
خاص ًة لخلواتك وحفالتكّ ،
مم كره الله ألوليائه،
عندك أقولهم مب ِّر الحق لك ،وأقلّهم مساعدة فيام يكون منك ّ

واقعاً ذلك من هواك حيث وقع»(((.

بعد الفرز والتدقيق يتم اختيار أهل الرأي والخربة والرش ،األساس ألّ يكونوا

من أهل الجور واآلثام بل من أهل العدل واإلنصاف.

وبعد التأكيد عىل استبعاد املدح واإلطراء ،ألنّه إشار ٌة سلب ّي ٌة يف نفس من يحكم

يقول اإلمام يف عهده إىل مالك« :وال يكون َّن املحسن وامليسء عندك مبنزل ٍة
سوا ٍء ،فإنّ يف ذلك تزهيداً ألهل اإلحسان يف اإلحسان ،وتدريباً ألهل اإلساءة
عىل اإلساءة! وألزم كالًّ منهم ما ألزم نفسه»((( .وهذا النص مه ٌّم ،فالحاكم العادل

مختلف بني أهل اإلحسان وأهل اإلساءة ،حتى
هو من ال يساوي بني من سلوكهم
ٌ
ال يشعر أهل اإلحسان أنهم يف خسار ٍة بانتهاجهم هذا الطريق الصالح ويشعرون
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ري مقيمٍ وال مذكو ٍر بعني الحاكم فيكفّون عنه وتلك خسار ٌة كبريةٌ ،تجعل أهل
أنه غ ُ
السوء يزدادون متادياً بأفعالهم القبيحة ،ألنهم مل يجدوا ردعاً لها.
ٍ
مالك عىل صف ٍة محمود ٍة تجمع حسن الظن بالناس
يؤكد اإلمام يف عهده إىل
والعدل يف معاملتهم فيقول« :فليكن منك يف ذلك أم ٌر يجتمع لك به حسن الظن

برعيتك ،فإنّ حسن الظن يقطع عنك نصباً طويالً ،وإن أحق من حسن ظ ّنك به
ملن حسن بالؤك عنده ،وإن أحق من ساء ظ ّنك به ملن ساء بالؤك عنده»(((.

((( اإلمام عيل بن أيب طالب ،نهج البالغة 53- ،من ٍ
عهد له  Qكتبه لألشرت النخعي رحمه الله ،ص-503
.504
((( املصدر نفسه ،ص .504
((( املصدر نفسه ،ص .504

اإلمام يف عهده إىل مالك يق ّر قواع َد هي:

« - 1ال تنقض س ّن ًة صالح ًة عمل بها صدور هذه األ ّمة ،واجتمعت بها األلفة،
رض بيش ٍء من مايض تلك السنن،
وصلحت عليها الرع ّية ،وال تُحدث َّن س ّن ًة ت ّ
فيكون األجر ملن س ّنها ،والوزر عليك مبا نقضت منه»(((.

« - 2أكرث مدارسة العلامء ،ومناقشة الحكامء ،يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك،
وإقامة ما استقام به الناس قبلك»(((.

ثم نجد اإلمام يق ّدم توجيهاً يراعي فيه إدارة طبقات املجتمع فهو يراعي هنا
طبقات ،ال يصلح
ٌ
كل طبق ٍة بقوله« :اعلم أنّ الرع ّية
اإلدارة وأخالقيات التعامل مع ِّ
ٍ
ٍ
بعض :فمنها جنود الله ،ومنها كُ ّتاب
ببعض ،وال غنى ببعضها عن
بعضها إالّ

عمل اإلنصاف والرفق ،ومنها أهل
العا ّمة
ّ
والخاصة ،ومنها قضاة العدل ،ومنها ّ
جار وأهل الصناعات،
الجزيَة والخراج من أهل الذ ّمة ومسلمة الناس ،ومنها الت ّ

وكل قد سمى الله له سهمه،
ومنها الطبقة السفىل من ذوي الحاجة واملسكنةٌّ ،
ووضع عىل حدّ ه فريض ًة يف كتابه أو س ّنة نبيه  Pعهداً منه عندنا محفوظاً»((( ثم
يفصل ما يجب أن يتم مراعاته إىل كل مجموعة:
ّ

 - 1فالجنود ،بإذن الله ،حصون الرعيّة ،وزين الوالة ،وعز الدين ،وسبل األمن،
وليس تقوم الرع ّية إالّ بهم.

ع ّدوهم ،ويعتمدون عليه فيام يصلحهم ،ويكون من وراء حاجتهم.

والعمل والكتّاب،
 - 3ث ّم ال قوام لهذين الصنفني إالّ بالصنف الثالث من القضاة
ّ
خواص
ملا يحكمون من املعاقد ،ويجمعون من املنافع ،ويؤمتنون عليه من
ّ
األمور وعوا ّمها.

((( املصدر نفسه ،ص.504
((( املصدر نفسه ،ص.505
((( املصدر نفسه ،ص.505
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 - 2ثم ال قوام للجنود إالّ مبا يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به عىل جهاد
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جار وذوي الصناعات ،فيام يجتمعون عليه من
 - 4وال قوام لهم جميعاً إالّ بالت ّ
مرافقهم ،ويقيمونه من أسواقهم ،ويكفونهم من الرتفق بأيديهم ما ال يبلغه رفق

غريهم.

 - 5ث ّم الطبقة السفىل من أهل الحاجة واملسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم،
حق بقدر ما يُصلحه.
ِّ
لكل سعةٌ،
ويف الله ٍّ
ولكل عىل الوايل ٌ
ٍ
«ثم تفقّد
يؤكد اإلمام يف عهده إىل
مالك عىل أخالق ّية الحاكم مع املحكومّ :

من أمورهم ما يتفقّد الوالدان من ولدهام ،وال يتفاقم ّن يف نفسك يش ٌء ق ّويتهم
قل ،فإنّه داعي ٌة لهم إىل بذل النصيحة لك،
به ،وال تحقرنّ لطفاً تعاهدتهم به وإن ّ

وحسن الظن بك ،وال تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكاالً عىل جسيمها ،فإنّ لليسري

من لطفك موضعاً ينتفعون به ،وللجسيم موقعاً ال يستغنون عنه»(((.
الراعي الصالح عالقته بشعبه كعالقة الوالِ ِدين مع أوالدهم ،هي عالق ٌة تقوم

عىل العطف واملح ّبة والتقوى.

ٍ
مالك آليّات الحاكم يف استنهاض الناس ودفعهم
ثم يذكر اإلمام يف عهده إىل

إىل املكارم« :إنّه ال تظهر مودّتهم إالّ بسالمة صدورهم ،وال تصح نصيحتهم
إالّ بحيطتهم عىل والة األمــور ،وقلّة استثقال دولهم ،وترك استبطاء انقطاع
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مدّ تهم ،فافسح يف آمالهم ،وواصل يف حسن الثناء عليهم ،وتعديد ما أبىل ذوو
البالء منهم ،فإنّ كرثة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع ،وتحرض الناكل ،إن
شاء الله ،...مع حسن الثناء يف العباد ،وجميل األثر يف البالد ،ومتــام النعمة،

وتضعيف الكرامـــة»(((.

ومن أخالق هؤالء القادة بحق مربيهم وقائدهم اإلمام عيل  Qما جاء يف

يل :مع فضله املبني وسابقته
رسالة مح ّمد بن أيب بكر إىل معاوية« :والشاهد لع ٍّ

القدمية ،أنصا ُره الذين معه ،الذين ذكرهم الله تعاىل يف القرآن ففضّ لهم وأثنى
((( املصدر نفسه ،ص.507 - 506
((( املصدر نفسه ،ص.507

وعصائب ،يجالدون حوله
كتائب
عليهم من املهاجرين واألنصار ،فهم معه
ُ
ُ
الحق يف اتّباعه والشقاق والعصيان يف
بأسيافهم ،ويريقون دماءهم دونه ،يرون
ّ
يل ،وهو وارث رسول الله P
خالفه ،فكيف ـ يالك الويل ـ تعدل نفسك بع ٍّ

رسه ،ويطلعه
ووص ّيه وأبو ولده ،وأ ّول الناس له اتّباعاً ،وأقربهم به عهداً ،يخربه ب ّ
عىل أمره ،وأنت عد ّوه وابن عد ّوه .فتم ّتع يف دنياك ما استطعت بباطلك ،وليمددك
ابن العاص يف غوايتك ،فكأنّ أجلك قد انقىض ،وكيدك قد وهى ،وسوف يستبني

لك ملن تكون العاقبة العليا ،واعلم أنّك إنّ ا تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده،
وأيست من َر ْوحه ،وهو لك باملرصاد وأنت منه يف غرور والسالم عىل من اتّبع
الهدى»...

يف هذه الرسال َة يظهر أثر الرتب ّية العلويّة وتظهر ،أيضا ذات القواعد الرتبويّة التي

أكد عليها اإلمام يف عهدة إىل مالك األشرت نلمسها أيضا يف رسالة اإلمام Q

إىل مح ّمد بن أيب بكر« :فأص ِ
حر لعد ّوك ،وش ِّمر للحرب ،واد ُع إىل سبيل ر ّبك

ِ
وأكث ذكر الله واالستعانة به والخوف منه يك ِفك
بالحكمة واملوعظة الحسنة،

ما أه ّمك ،و ُي ِع ْنك عىل ما والّك ،أعاننا الله وإ ّياك عىل ما ال ُينال إالّ برحمته.

والسالم»(((.

اإلمام ،فيذكر قوله تعاىل:

َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ َ ۡ ً َّ ُ ۡ َ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
حٰ ُ
ب
﴿وٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
ت ل نكل ِف نفسا إِل وسعها أولئ ِ
َ
ٱل َّنةِۖ ُه ۡم ف َ
َۡ
ِيها َخ ٰ ِ ُلون﴾(((.

نصب اإلمام لحمل الناس عىل املرتبة
«وجه االستدالل أن الله سبحانه وتعاىل ّ

جمع محلًّ بالالم فيفيد العموم ،فاإلميان
فال بد وأن تكون فيه .الصالحات
ٌ
اإلمام عيل بن أيب طالب نهج البالغة 34- ،و من كتاب له Q

(((
((( سورة األعراف ،أيّة .42

إىل محمد بن أيب بكر ،ص.476
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ٍ
نصوص ،نقول أن اإلمام يبقى هو املعني للرتب ّية
بعد هذا العرض ملا سبق من
ملا يتمتع به من كام ٍل وعصم ٍة وهذا ما يؤكده العالمة الحيل يف عرضه لوظيفة
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وعمل الصالحات يشتمل عىل ترك املعايص؛ ألنه حكم بأنهم أصحاب الجنة
املستحقون لها فال يتم إال برتك املعايص فاإلمام معصو ٌم وهو املطلوب»(((.

الخاتمة
مطلب تشرتك به املجتمعات عىل
وبهذا ،ونتيجة تلك الغايات التي هي
ٌ
تنوعاتها االجتامع ّية والثقاف ّية فهي تجد بالرتبية رضور ًة اجتامع ّي ًة إذ ال يستطيع
الفرد واملجتمع أن يستغني عنها ،وكلام ارتقى اإلنسان يف سلم الحضارة ازدادت
حاجته إىل الرتب َية الهادفة إىل إخراج تلك الحاجة عن حد الكامل ّيات إىل حد
الرضوريّات ،ومنها الرتبيّة السياسية التي هي تنمية الخربة املعرفيّة والسلوكيّة،
وعىل مزاولة شؤون السياسة وما ينتج عنها ،وإدراك اآلل ّيات التي ميكن لهم من

خاللها إدارة شؤون املجتمع.

ٌ
قابل للقراءة
ري ٌ
رأسامل
ولنا يف السفر الرتبوي لدى اإلمام Q
ٌّ
معنوي كب ٌ

واالستثامر يف الرتبيّة وصناعة القادة وتعميق أخالقيات التقوى ومحاربة الفساد

جا رصي ًنا ورضوريًّا يف نهضة
وترصني مناهجنا مبا يجعل من اإلصالح منه ً
املجتمع.
النجف األرشف  9من محرم الحرام ،املصادف 2018 /9/19م
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((( العالمة الحيل ،كتاب األلفني ،ذوى القرىب ،ط ،1قم ،1431 ،ص.367

التوحيد يف اخلالقية
و�أثر الو�سائط يف اخللقة
يف روايات الإمام علي Q



أ.م.د .رزاق حسني العرباوي املوسوي

املقدمة:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه محمد وآله الطاهرين

واللعن الدائم عىل أعدائهم أجمعني.
ال شك أن أعظم صف ٍة من صفات فعل الله تعاىل هي صفة الخلق إذ ال يستطيع

أي مخلوقٍ أن ي ّدعيَها ،فمثالً نجد أن القرآن الكريم ح ّدثنا عن النمرود أنه ا ّدعى
ُّ

فلم يحدثنا التأريخ وال القرآن الكريم بأن أحدا ً ادعى أنه يخلق من دون الله

إل القادر العليم الخبري الغني وهذه الصفات ال
تعاىل ألن فعل الخلق ال يقوم به ّ
يتصف بها إال الله تعاىل ،ولهذا الله تعاىل يأمر الجن واألنس أن يعبدوه ألنه هو

((( سورة البقرة ،اآلية .258
((( سورة النازعات ،اآليتان .24-21
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َ َ َ َ َّ
ٓ
ه َۧم ِف
وييت قال سبحانه﴿ :أل ۡم ت َر إِل ٱلِي َحا َّج إِبۡ َر ٰ ِ 
األلوهية وا ّدعى أنه يُحيي ُ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
۠
َ ّ ٓ َ ۡ َ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ
ك إ ۡذ قَال إبۡ َ
يت قَال أنَا أ ۡحۦ َوأم ُ
ب ٱلِي يُ ۡحۦ َو ُي ِم ُ
ه ُۧم َر ّ َ
ٰ

ر
ربِهِۦ أن ءاتىه ٱلل ٱلمل
ِ
ِيتۖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َّ
َۡ َ َ َۡ ۡ
َّ
َ ََ
َ َۡ ۡ
َ َ َۡ
ٱلل يَأۡت بٱلش ۡ
ه ُۧم فَإ َّن َّ َ
ر
غ
م
ٱل
ِن
م
ا
ه
ب
ت
أ
ف
ق
ش
م
ٱل
ِن
م
س
م
ب فب ِهت ٱلِي كفر ۗ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قال إِبر ٰ ِ  ِ
َ َّ ُ َ
ۡ َ ۡ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
وقص علينا القرآن الكريم قصة فرعون إذ إنه
ني﴾(((،
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم
و
ِ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ع  22ف َ
ح َ
ش ف َناد ٰ
ا ّدعى الربوبية قال جل وعال﴿ :فكذ َب َوع َ ٰ
ص  21ث َّم أدبَ َر ي َ ۡس َ ٰ
ى
َ
َ َ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ
ك ُم ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾(((.
 23فقال أنا رب
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الذي خلقهم جل وعال ،يقول

َ َ
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن َو ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
ون﴾((( ،وقال سبحانهٰٓ ﴿ :
يأ ُّي َها
ٱلنس إِل ِلَعبد ِ
سبحانه﴿ :وما خلقت ِ
ِ
ُ َّ
َّ ُ ۡ ْ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ ََ ُ
ك ۡم َو َّٱل َ
ِين مِن قبل ِكم لعل
اس ٱع ُب ُدوا َر َّبك ُم ٱلِي خلق
ٱنل
ك ۡم ت َّتقون﴾((( .وأمرهم
َ
ۡ
ۡ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َّ ُ
َ َ ُ
ك ۡم َوٱلبلة ٱل َّول َ
ِني﴾(((.
بالتقوى ألنه خلقهم ،قال سبحانهَ ﴿ :وٱتقوا ٱلِي خلق
ِِ

وبي سبحانه وتعاىل بأن الذي يخلق هو الذي يدبّر وهو الذي يُحيي وهو
ّ

َ َّ ُ َ َ َ ُ
ٱلل خلقك ۡم
ييت وهو الذي يرزق ،ألنه قاد ٌر عىل الخلق ،قال سبحانه﴿ :و
الذي ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ ُ
ل أ ۡر َذل ۡٱل ُع ُمر ل َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ً
يا ۚ إ َّن َّ َ
ِنكم َّمن يُ َر ُّد إ ِ ٰٓ
ٱلل
ث َّم َي َت َوفىٰك ۡ ۚم َوم
ِك ل يعلم بعد عِل ٖم ش ٔ ِ
ِ
ِ
ُ َّ َّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ُ
ِيم قَد ٞ
َعل ٞ
يتك ۡم
ٱلي خلقكم ثم رزقكم ثم ي ِم
ِير﴾((( ،وقال جل وعال ﴿ :ٱلل ِ
ُ ُۡ ُ َۡ
ۡ ُ
َٰ ُ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ َٰ َ
ُ ََٓ ُ
ل ع َّما
شكئِكم َّمن َيف َعل مِن ذل ِكم مِن شءٖ ۚ سبحنهۥ وتع
ث َّم ييِيك ۡمۖ هل مِن
ُۡ ُ َ
ون﴾((( .وآيات كثري ٌة يف ذلك .ولذا نجد ٍ
شك
آيات تدعو اإلنسان الذي مل يؤمن
ي ِ
َ
ۡ ُ ُ ْ ۡ َۡ
ي
بالله أن يجيب عىل فعل الخلق من الذي قام به ،قال سبحانه﴿ :أم خل ِقوا مِن غ ِ
َّ
َ
َ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
َ ۡ َۡ ُ ُ ۡ َٰ ُ َ
ٱل
و
ت
م
ٱلس
وا
ق
ل
خ
م
أ
ۡرض بَل ل يُوق ُِنون﴾(((.
٣٥
ون
ش ٍء أم هم ٱلخل ِق
و
ِ
ۚ

إذًا ،أعظم صف ٍة فعل لله تعاىل هي صفة الخلق ألن كل الصفات ترتتب عليها

من العلم واإلحاطة والقدرة والربوبية وغريها ،هذا أوالً.

مل بأن الخالق الوحيد هو
وثانياً :اتفقت كلامت جميع املسلمني عاملاً وغري عا ٍ
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الله تعاىل دون سواه ،ولكن علامء املسلمني اختلفوا يف كيفية الخلق ،هل إن الله
ٍ
واحد أو عىل نحوين ،وبعبار ٍة أخرى هل إن الله تعاىل يخلق
تعاىل يخلق عىل نح ٍو
عىل نحو املبارشة فقط أو يخلق عىل نحو املبارشة والتسبيب ،وإذا كان عىل نحو
التسبيب فهذا يعني أن الوسائط يف عامل اإلمكان لها أثرها ودورها يف عامل الخلقة

((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( سورة البقرة ،اآلية .21
((( سورة الشعراء ،اآلية .184
((( سورة النحل ،اآلية .70
((( سورة الروم ،اآلية .40
((( سورة الطور ،اآليتان .36-35

وال بد أن يُحسب لها حسابها ،ومن هنا كانت مشكلة البحث هو بيان أ ّن للوسائط
دو ًرا وأث ًرا يف عامل الوجود ،وهذا نجده يف القرآن الكريم واضحاً ويف كلامت
ربيب القرآن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qلذا صريت بحثي
عىل مبحثني ،كان األول منهام يتحدث عن التوحيد يف الخالقية وقد تألف من
مطلبني ،األول منهام تناولت فيه املعنى اللغوي واالصطالحي ،واملطلب الثاين،

ونقل ،وأما املبحث الثاين فدرست فيه
ً
عقل
بينت فيه أدلة التوحيد يف الخالقية ً
األدلة عىل أثر الوسائط يف الخلقة وصريته عىل مطلبني ،كان املطلب األول

تناولت فيه الدليل القرآين ،واملطلب الثاين درست فيه أثر الوسائط يف كلامت
اإلمام أمري املؤمنني  ،Qثم ختمته بأهم ما توصل إليه البحث ،وختم كل يش ٍء
هو الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين.

المبحث األول :التوحيد في الخالقية:
أصيل
ٌ
خالق وال مؤث ِّ ٌر
إ ّن معنى التوحيد يف الخالقية ،هو أ ْن ليس يف الوجود
ٌ

مستقل إال الله سبحانه ،وأ ّن ما سواه من املوجودات وما يتعلق بها من األفعال
ٌّ
أو
واآلثار مخلوق ٌة لله سبحانه وتعاىل بال مجا ٍز وال عناي ٍة ،إال أن هذه املوجودات

مخلوق ٌة له ،إما باملبارشة أو بالتسبيب .يقرر هذه الحقيقة السيد الطباطبايئ ،إذ
وهو املؤثر بحقيقة معنى الكلمة ،ال مؤثر يف الوجود إال هو ،ليس لغريه من
االستقالل الذي هو مالك العلية ،واإليجاد إال االستقالل النسبي»(((.

وميكن االستدالل عىل هذا املعنى نقل ًّيا وعقل ًّيا ،وقبل بيان األدلة يحسن
التعرض إىل املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي للخلق لريى الباحث درجة

املعنيي.
االرتباط بني
ْ

((( الطباطبايئ ،محمد حسني ،نهاية الحكمة.176 :
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املطلب الأول :املعنى اللغوي واال�صطالحي للخلق:

1ـ املعنى اللغوي:

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)« :الخلق والخالق :الصانع وخلقت

األديم :قدرته»((( ،وقال ابن منظور (ت711هـ) :وأصل الخلق :التقدير ،والخلق

يف كالم العرب ابتداع اليشء عىل مثال مل يسبق إليه ،وكل يشء خلقه الله فهو
ََ َ

ۡ ۡ

َۡ

َ

ۡ َ

مبتدئه عىل غري مثا ٍل سبق إليه﴿ :أل ُل َ
ٱلل َر ُّب ٱل َعٰلم َ
ار َك َّ ُ
ٱلل ُق َوٱل ۡم ُر ۗ ت َب َ
ني﴾(((،
ِ
ُ

وقال أبو بكر األنباري :الخلق يف كالم العرب عىل وجهني :أحدهام :اإلنشاء

َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ٱلل أ ۡح َس ُن
عىل مثال أبدعه ،واآلخر :التقدير ،وقال يف قوله تعاىل ﴿ :فتبارك
ۡ َ
خٰلِق َ
ني﴾((( ،معناه :أحسن املقدرين»(((.
ٱل
ِ

 2ـ املعنى االصطالحي:

الخلق« :هو اإليجاد عن تقدير وتأليف»((( ،أو أن الخلق« :هو إيجاد اليشء

وابتداعه عىل غري مثال سابق»(((.

إ ّن التعريف االصطالحي ينسجم مع التعريف اللغوي بفرعيه ،فان أريد به
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اإليجاد واالبتداع لألشياء من العدم فهو يطابق املعنى اللغوي بشقيه ،أل ّن اإليجاد

يسبقه أو يصاحبه التقدير ،ويؤيد هذا املعنى اآليات القرآنية والروايات ،فأما

ۡ ُ ۡ
َ َۡ ٓ
ُ َ َّ ُ ۡ َ
ٱلل ٱلخٰل ُِق ٱلَارِئ ٱل ُم َص ّوِ ُر ۖ ُل ٱل ۡس َما ُء
اآليات القرآنية ،فمنها قوله سبحانه﴿ :هو
ُۡ
ٱل ۡس َ ٰ
ن ۚ﴾((( ،قال الفيض الكاشاين ،يف تفسري هذه اآلية الرشيفة« :هو الله الخالق
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (ت175هـ) ،ترتيب كتاب العني.522/1 :
((( سورة األعراف ،اآلية .54/7
((( سورة املؤمنون ،اآلية .14/23
((( ابن منظور ،لسان العرب192/4 :ـ.193
((( الطباطبايئ ،امليزان.151/8 :
((( الحيدري ،التوحيد بحوث يف مراتبه ومعطياته.13/2 :
((( سورة الحرش ،اآلية .24/59

كل ما يخرج من العدم إىل الوجود فيفتقر إىل تقدير أوال ،وعىل
البارئ املصور ّ
اإليجاد عىل وفق التقدير ثانيا ،وإىل التصوير بعد اإليجاد ثالثا»(((.

وأما روائ ًّيا ،فقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني  Qأنه قال« :الحمد لله
الواحد األحد الصمد املتفرد الذي ال من يش ٍء كان ،وال من يش ٍء خَلق ما كان...

نصب ،وكل صانعِ يش ٍء فمن يش ٍء
تعب وال
ٍ
ابتدع ما خَلق بال مثالٍ سبق وال ٍ
صنع ما خلق»(((.
صنع ،والله ال من يش ٍء َ
َ
قال املازندراين عند رشحه كالم اإلمام « :Qوال من يش ٍء خَلق ما كان

قدره ،أي مل يخلق ما وجد من املمكنات بقدرته الكاملة من مثالٍ
سابق يكون
ٍ
ً
ً
ودليل عليه ،وال من ماد ٍة أزلي ٍة ،كام زعمت الفالسفة من أن األجسام
أصل له

يل هي املادة»((( ،ثم أردف وقال« :بل هو املخرتع للممكنات مبا
ٌ
لها
أصل أز ٌّ
فيها من املقادير واألشكال والنهايات واملبتدع للمخلوقات مبا لها من الهيئات

واآلجال والغايات مبحض القدرة عىل وفق اإلرادة والحكمة»(((.

وإن أريد بالخلق :التقدير ،أي إيجاد اليشء ،ولكن ال من العدم ،وإمنا تكون

مادته موجودةً ،فهو كذلك ينسجم معه ،وقد استخدم القرآن الكريم هذا املعنى،
وكذلك النصوص الروائية.

((( الفيض الكاشاين ،املوىل محسن (ت1091هـ) ،تفسري الصايف ،تصحيح :الشيخ حسني األعلمي ،بريوت ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط1402( 2هـ ـ1982م).160 / 5 :
((( الكليني ،األصول من الكايف.135/1 :
((( املازندراين ،املوىل محمد صالح ،رشح أصول الكايف.129/4 :
((( م.ن.
((( سورة املؤمنون ،اآلية .14/23
((( الطربيس ،أمني الدين أبو عيل الفضل بن الحسن (ت549هـ) ،تفسري جوامع الجامع ،ط :طهران ،مؤسسة
النرش والطبع ،جامعة طهران ،ط1412( ،3هـ).67/3 :
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َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ
خٰلِق َ
ني﴾(((،
أما القرآن الكريم ،ففي قوله تعاىل﴿ :فتبارك ٱلل أحسن ٱل
ِ
َ ّٓ
فمعنى اآلية الكرمية« :أي أحسن املقدرين تقديرا»((( ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :أ ِن
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َ ُ

َ

ُ ّ
ۡ ُ
ّ
ني﴾((( ،واملراد «بالخلق التقدير دون اإلحداث»((( ،أي ليس
أخلق لكم م َِن ِ
ٱلط ِ

اإلحداث من العدم.

أ ّما روائ ّيا فهو قول اإلمام أمري املؤمنني « :Qكل ما نسخ الله الخلق
فرقتني جعله يف خريهام»((( ،فان املراد بـ(نسخ الخلق) ،أي «نقلهم بالتناسل

من فريق إىل فريقني»((( ،فإنه نقل من األصول إىل الفروع ،وهو عبار ٌة عن تقدي ٍر
ٍ
وإحداث ال من العدم.
وإيجا ٍد
فظهر من ذلك أن معنى الخلق متطابق بني اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين :الدليل العقلي والنقلي على التوحيد يف اخلالقية:

 - 1الدليل العقيل :

تشهد النظرية العلمية والفلسفية بقيام النظام الكوين عىل أساس سلسل ٍة
ي،
كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية بعل ٍة
األسباب واملسببات ،وارتباط ّ
ٍ
وسبب ما ّد ٍّ

وهذا النظام مبجموعه نظا ٌم ممك ٌن ،وإذا كان كذلك فإن اإلمكان واالفتقار الز ٌم
محتاج يف ذاته وفعله
لذاته وماهيته ،فالفقر واالحتياج ال ينقطع وال ينفك عنه ،فهو
ٌ
ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا

50
50

إىل من ميده ويفيض عليه ما يحتاج إليه ،وهذا املفيض ال ب ّد من أن يكون غن ًّيا
واجب بالذات ،وال
غني مطلقًا ،وال
َ
مطلقًا ،واج ًبا بالذات أو قدميا ،وقد ثبت أنه ال َّ
قدي َم إال الله سبحانه ،فهو إذًا الواحد الذي ال غريه يف اإليجاد والخلق والتأثري(((.
ري مستقل ٍة
وميكن تقرير الربهان بصيغ ٍة أخرى :فإنه ملا كانت الظواهر الكونية غ َ

ري مستقل ٍة يف مقام عليتها وتأثريها ،مبعنى
يف ذاتها وأصل وجودها ،كذلك هي غ ُ

أنّها ال تؤثر إال بإرادة الله سبحانه ،وينتج عن هذا أنه كام ال رشيك له سبحانه يف
((( سورة آل عمران ،اآلية .49/3
((( الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن (تفسري التبيان).467/2 :
((( محمد عبد ،رشح نهج البالغة.392 :خطبة(.)214
((( مغنية ،يف ضالل نهج البالغة.258/3 :
((( ظ :السبحاين ،اإللهيات.43/2 :

مستقل واح ٌد ال غري ،فهو العلة
ٌّ
فاعل
ٌ
الفاعلية والعلية ،ليس هناك يف الواقع إال
معاليل لهذه العلة الوحيدة،
ُ
املستقلة الوحيدة ،وكذلك ما يف الكون من عللٍ فهي

فهي علة العلل ،وهي الذات املقدسة اإللهية((( ،وهذا ما يقرره العقل.

2ـ الدليل النقيل عىل التوحيد يف الخالقية:

وأ ّما النقل ،فقد تضافرت النصوص القرآنية والروائية عىل أ ّن الله سبحانه هو

الخالق ،وال خالق سواه ،علام أ ّن املراد هو «حرص الخالقية باألصالة لله سبحانه،
ال التبعية والظلية بإذنه»((( .ومن هذه النصوص القرآنية ما يأيت:

أـ القرآن الكريم:

ۡ
ُ َّ ُ َ ُ ُ ّ
َۡ
ك َ ۡ
ش ٖء َو ُه َو ٱل َوٰح ُِد ٱلق َّه ٰ ُر﴾((( ،فاآلية الكرمية تقرر
قال سبحانه﴿ :ق ِل ٱلل خٰل ِق ِ

أ ّن الله سبحانه يخلق جميع األشياء ،ثم أنه هو الواحد القهار ،أي« :الخالق لذلك

كل قادر سواه ال يقدر عىل امتناعه منه»((( .وهذه
واحد ال ثاين له ،وهو الذي يقهر ّ

ُ
َٰ ُ
ِك ُم َّ ُ
ٱلل َر ُّبك ۡم
آي ٌة ثاني ٌة وثالث ٌة ورابع ٌة تقرر هذه الحقيقة نفسها ،يقول تعاىل﴿ :ذل
ُ َّ َ ٰ ُ ّ ُ ۡ َ َ ُ َ ٰ َ َ ّ ُ
َ ٰ ُ ُ ّ َ ۡ َّ ٓ َ َّ ُ
ش ٖء ل إِل ٰ َه إِل ه َو ۖ﴾((( ،أو قوله تعاىل﴿ :ٱلل خل ِق ِك ش ٖءۖ وهو ع ِك
ك
خل ِق ِ
َ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ ُ َ ۡ
ٞ
َ ۡ
ٱلل َعل ۡيك ۡ ۚم هل م ِۡن
شءٖ َوك ِيل﴾((( ،أو قوله تعاىل﴿ :يأيها ٱنلاس ٱذكروا ن ِعمت ِ
َ
َ ۡ ُ َّ
خٰل ٍِق غي
ٱللِ﴾((( ،وغريها من اآليات الكثرية التي تثبت التوحيد يف الخالقية.

خاص بكلامت أمري املؤمنني
وأ ّما النصوص الروائية فهي كثرية ولكن البحث
ٌّ

 ،Qويف كلامته  Qكل الكفاية ،إذ إنّه قال « :Qالذي ابتدع الخلق
((( ظ :الحيدري ،التوحيد ،بحوث يف مراتبه ومعطياته34/2 :ـ.35
((( السبحاين ،اإللهيات.44/2 :
((( سورة الرعد ،اآلية .16/13
((( الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن (تفسري التبيان).236/6 :
((( سورة املؤمن ،اآلية .62/40
((( سورة الزمر ،اآلية .62/39
((( سورة فاطر ،اآلية .3/35
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عىل غري مثالٍ امتثله ،ال مقدار احتذى عليه من خالق معهود كان قبله ...واعرتاف
الحاجة من الخلق إىل أن يقيمها مبساك قدرته»((( .قال محمد عبده« :أي مل يقت ِد
بخالق آخ َر يف يش ٍء من الخلقة ،إذ ال خالق سواه»(((.
ٍ
نص آخ َر فيقول « :Qال
ويؤكد هذه الحقيقة أمري املؤمنني  Qيف ٍّ

يقال له أين ألنه أيّن األينية ،وال يقال له كيف ،ألنه ك ّيف الكيفية ،وال يقال له ما

هو ،ألنه خلق املاهية»((( .إ ّن يف النص «داللة عىل أن مطلق الخلق لله سبحانه،

وأن ال مؤثر إال هو»(((.

كل ما تقدم من أدل ٍة عقلي ٍة بحرص الخلق واإليجاد والتأثري
وال يخفى أ ّن ّ

يف الله سبحانه ،فإنه عىل نحو األصالة واالستقالل ،وأن تأثري ما سواه سبحانه

من املؤثرات والعلل إمنا هو يف ظل قدرته تبارك وتعاىل ،وإ ّن هذه العلل
واملؤثرات ما هي إال وسائ ُ
علل
ط للفيض اإللهي ،سوا ًء أكانت هذه الوسائط ً

ٍ
ومؤثرات طبيعي ًة كالشمس والنار ،أم مختار ًة كاإلنسان ،فهي يف طول العلة

األوىل األصلية املستقلة الغنية املطلقة ال يف عرضها ،وهذا ما تؤيده جمل ٌة من
اآليات والروايات.

المبحث الثاني :أثر الوسائط في الخلقة واألدلة عليها:
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ملا ثبت أن الله تعاىل يخلق عىل نحوين ،األول :عىل نحو املبارشة ،والثاين:

عىل نحو التسبيب .وإذا كان عىل نحو التسبيب أي توجد وسائ ُ
ط للفيض اإللهي،

علل ومؤثراتٌ يف طول قدرته سبحانه تستمد تأثريها من الله
وهذه الوسائط هي ٌ

سبحانه ووسائط الفيض هذه لها أثرها ودورها يف عامل اإلمكان ،فهي من باب
ح ويف كلامت
العلل اإلعدادية يف الوجود وهذا ما بيّنه القرآن الكريم بشكلٍ واض ٍ

((( محمد عبده ،رشح نهج البالغة.159:خطبة(.)91
((( م.ن.
((( النيسابوري ،محمد بن الفتال (ت508هـ) ،روضة الواعظني ،تح :السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان،
قم ،منشورات الريض( ،ب.ت).37 :
((( الحيدري ،التوحيد بحوث يف مراتبه ومعطياته.17/2 :

حا جليًّا وسوف ندلل عىل هذه
ربيب القرآن أمري املؤمنني عيل  Qنجده واض ً

يل .Q
الوسائط من القرآن الكريم وكلامت اإلمام ع ٍّ

املطلب الأول :الدليل القر�آين:

إ ّن ٍ
ٍ
بعض
تبي وتؤكد تأثري الوسائط ،يكتفي الباحث بعرض
آيات قرآني ًة كثري ًة ّ

منها:

َّ ٓ َ َ َ ٓ
َّ ُ َّ ُ ۡ ُ ّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ َ ٗ َ
ٱلس َماءِ ك ۡيف يَشا ُء
ابا ف َي ۡب ُس ُط ُهۥ ِف
ٱلريح فتثِري سح
1ـ قال تعاىل﴿ :ٱلل ٱلِي يرسِل ِ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ
َ َ ۡ َ ُُ َ ٗ َ ََ َۡ ۡ َ َۡ
َ
ي ُر ُج م ِۡن خِلٰلِهِۦ فإذا أ َص َ
اب بِهِۦ َمن يَشا ُء م ِۡن ع َِبادِه ِۦٓ
ويجعلهۥ كِسفا فتى ٱلودق
ۖ ِ
َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ َ
شون﴾(((.
إِذا هم يستب ِ

ريا للرياح وغريه ،فإ ّن عبار َة (تثري
إ ّن اآلية الكرمية واضح ٌة يف إعطائها دو ًرا وتأث ً

سحابًا) واضح ٌة متام الوضوح يف بيان ما للريح من تأثريٍ يف تحريك وانبساط
السحب يف السامء ،وتجمع السحب بعد ذلك عىل شكل قطعٍ مرتاكم ٍة ،ومن ثم
كل التفاعالت واملقدمات.
إنزال املطر بعد ّ

ۡ ٗ َّ ُ
َّ
نز َل م َِن َّ ٓ َ ٓ َ َ ۡ َ
2ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وأَ َ
ت رِزقا ل
ك ۡمۖ﴾((( ،وقوله
ٱلس َماءِ ما ٗء فأخ َرج بِهِۦ م َِن ٱثل َم َر ٰ ِ
ْ َ َّ َ ُ ۡ ٓ َ ۡ َ
َ َ
َۡ ُ ُ
ُۡ َ ۡ
تعاىل﴿ :أ َو ل ۡم يَ َر ۡوا أنا ن ُسوق ٱل َما َء إِل ٱل ِ
ٱل ُرزِ ف ُنخرِ ُج بِهِۦ َز ۡر ٗع تأكل م ِۡن ُه
ۡرض
َۡ َٰ ُ ُ ۡ ََ ُ ُ ُ ۡ ََ َ
ُ ۡ ُ َ (((
ص
ب
ي
ل
أنعمهم وأنفسه ۚم أف
ون
يرصح الكتاب العزيز بتأثري
اآليتني
هاتني
ففي
.
﴾
ِ
ّ

دور الفواعل الطبيعية وتأثريها ،أما املوجودات االختيارية ،كاإلنسان وبقية

املوجودات األخرى كاملالئكة ،فا ّن ٍ
آيات كثري ًة تُثبت لها دو ًرا وآثا ًرا متعددةً.

َّ ُ َ
ّ
ُ
َ ُ ُ
ٱلل بِأيۡد
أ ّما الفعل اإلنساين فيقول سبحانه﴿ :قٰتِلوه ۡم ُي َعذ ِۡب ُه ُم
ِيك ۡم﴾(((،
فاآلية أسندت تعذيب الكفار عىل أيدي املؤمنني ،ملا أراد الله سبحانه إنزال
((( سورة الروم ،اآلية .48/30
((( سورة البقرة ،اآلية .22/2
((( سورة السجدة ،اآلية .27/32
((( سورة التوبة ،اآلية .14/9
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إلهي لهم بأيدي
العذاب فيهم ،يقول السيد الطباطبايئ« :إنّ قتل املرشكني
ٌ
عذاب ٌّ

املؤمنني ،وإنّ املؤمنني أيا ٍد مجري ٌة لله سبحانه»((( .وهناك آياتٌ كثري ٌة تنسب
ۡ

َ

َّ

َ

َ

الفعل إىل اإلنسان ،كقوله تعاىلِ﴿ :إَوذ َز َّي َن ل ُه ُم ٱلش ۡي َطٰ ُن أ ۡع َمٰل ُه ۡم﴾((( ،أو كقوله
َ

َ

ُ َٓ َ

ْ َ

َ

َۡ

تعاىلَ ﴿ :وق َّي ۡض َنا ل ُه ۡم ق َرنا َء ف َز َّي ُنوا ل ُهم َّما َب ۡ َ
ي أيۡدِي ِه ۡم َو َما َخلف ُه ۡم﴾(((.

ٍ
ريا يف عامل
وأما املوجودات األخرى ،فان
آيات كثري ًة ت ُثبت لها دو ًرا وتأث ً
َ
ٓ
َ
ُ
اإلمكان ،وخري مثا ٍل عىل ذلك املالئكة ،يقول سبحانهَ ﴿ :ح َّ ٰٓ
ت إِذا َجا َء أ َح َدك ُم
ۡ

َّ

ُ

كل أم ٍر
ٱل َم ۡو ُت تَ َوف ۡت ُه ُر ُسل َنا﴾((( ،قال السيد الطباطبايئ« :فالله سبحانه ينتهي إليه ّ
وهو املالك املترصف عىل اإلطالق ،ومللك املوت التوسل إىل ما يفعله من
قبض األرواح بأعوانه الذين هم أسباب الفعل ووسائله وأدواتــه»((( ويف قوله

ُۡ َ
َُ َ ۡ
َ ۡ َّ
تعاىل﴿ :بَ َ ٰ
ت
ل َو ُر ُسلنا َلي ِه ۡم يَكت ُبون﴾((( ،وكذلك يف قوله سبحانه﴿ :فٱل ُمدب ِ َر ٰ ِ
َ
أ ۡم ٗرا﴾((( ،قال الطربيس (ت548هـ)« :إنها املالئكة تدبر أمر العباد من السنة إىل

ّ
واضح عىل ما لهذه املوجودات من دو ٍر
دليل
السنة ،عن عيل  ،(((»Qوهذا ٌ
ٌ
وتأثريٍ يف هذا الكون.

املطلب الثاين� :أثر الو�سائط يف كلمات الإمام علي :Q
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54
54

إن تأثري الوسائط وبيان دورها يف عامل اإلمكان نجدها واضح ًة يف كلامت

يل  ،Qفقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني  ،Qأنّه يعرض تساؤال
اإلمام ع ٍّ

مبثابة االستفهام اإلنكاري أراد منه إثبات أ ّن لهذه العلل واملؤثرات االختيارية
ريا يف عامل اإلمكان فقال « :Qوهل يكون بنا ٌء من غري بانٍ  ،أو
دو ًرا وتأث ً
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن.134/7 :
((( سورة األنفال ،اآلية .48/41
((( سورة فصلت ،اآلية .25/41
((( سورة األنعام ،اآلية .61/6
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن134/7 :
((( سورة الزخرف ،اآلية .80/43
((( سورة النازعات ،اآلية .5/79
((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن.429/5 :

جناي ٌة من غري جانٍ »((( ،قال ابن أيب الحديد« :واملراد عموم الفعلية ،ال خصوص

مستحيل أن يكون الفعل من غري فاعلٍ  ،وقد ادعى كثري من املتكلمني
ٌ
الجناية ،أي

الرضورة يف ذلك ،فقالوا :نعلم رضور ًة أن البناء ال بدّ له من بانٍ »(((.

وبذلك «أخرب أمري املؤمنني صلوات الله عليه عباية بن ربعي األسدي ،حني

سأله عن االستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل ،فقال له أمري املؤمنني :Q
سألت عن االستطاعة متلكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ،فقال له أمري

املؤمنني  :Qقل يا عباية ،قال وما أقول؟ قال  :Qإن قلت :أنك متلكها

مع الله قتلتك وإن قلت :أنّك متلكها دون الله قتلتك قال عباية :فام أقول يا

أمري املؤمنني؟ قال  :Qتقول أنك متلكها بالله الذي ميلكها من دونك ،فإن
ُيلّكها إياك كان ذلك من عطائه ،وإن يسلبكها كان ذلك من بالئه ،هو املالك
ملا ملّكك والقادر عىل ما عليه أقدرك ،أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة

حني يقولون :ال حول وال قوة إال بالله .قال عباية :وما تأويلها يا أمري املؤمنني؟
قال  :Qال حول عن معايص الله إال بعصمة الله وال قوة لنا عىل طاعة الله إال
بعون الله ،قال :فوثب عباية فقبل يديه ورجليه»(((.

إن محل الشاهد يف الرواية يكمن يف قوله ( :Qفهو املالك ملا ملّكك،

سبب من األسباب
والقادر عىل ما عليه أقدرك)« ،وهكذا بالنسبة لألسباب ،فام من ٍ

وهو املالك ملا ملّكه ،والقادرعىل ما عليه أقدره ،وكل ذلك من عطائه»((( ،قال
ُ ّٗ ُّ

َ

َٓ

َ

َٓ

ٓ

َ َ

ٓ

َۡ

َ َ ُ َّ َ
ُّ ٰٓ ُ ِ َ ٰٓ ُ
ۡ َ َ َّ َ ََ
ك م ُظ ً
ورا﴾(((.
سبحانه﴿ :ك ن ِمد هؤلء و
هؤلءِ مِن عطاءِ ربِكۚ وما كن عطاء رب ِ

((( محمد عبده ،رشح نهج البالغة.327 :خطبة(.)185
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.56/13 :
((( ابن شعبة الحراين( ،ت ،ق ،)4تحف العقول ،تحقيق وتصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،2نرش :مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة 1404 ،هـ .ص .467
((( كامل الحيدري ،التوحيد .ج 2ص .33
((( سورة اإلرساء ،اآلية .20
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اتضح مام تقدم يف مبحث التوحيد يف الخالقية ،أنه ليس يف عامل الوجود

ومستقل واح ٌد ،وأما تأثري العلل األخرى وفاعليتها فليست إال يف
ٌ
أصيل
ٌ
خالق
إال
ٌ
طول خالقية الله ع ّز وجل وعليته وفاعليته ،ومحقق ًة بأذنه تعاىل ،وهذا يعني أ ّن لها
ريا يف الفاعلية إال إنها تستمد قدرتها من علة العلل وهي الذات اإللهية
دو ًرا وتأث ً
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الغنية مطلقا ،الواجبة بالذات.
هذا ما قرره القرآن الكريم وما عليه مدرسة أهل البيت  ،Rوهو ما يعتقده
الباحث.
إن فهم هذه القضية بهذه الصورة ،وهو حرص الخالقية واإليجاد والتأثري بالله
سبحانه ،ويف الوقت نفسه أ ّن للموجودات من سواه :الطبيعية واملختارة لها دورها
يف التأثري والفاعلية يف عامل اإلمكان ،إال إنها يف طوله سبحانه ،ال يف عرضه،
رس يف فهمه ،بل
مل يكن باألمر اليسري ،وإمنا رافقته صعوب ٌة شديدةٌ ،أ ّدت إىل ع ٍ
ألسباب كثري ٍة ،ال تخلو من تدخُّل يد السياسة
عدم فهمه لدى كثري من املسلمني،
ٍ
ٍ
محمد ،فأنتج هذا ه ّو ٌة كبري ٌة أفرزت
فيها ،ولعل من أبرزها هو االبتعاد عن فكر آل
بعد (التي واللتيا) رأيني متضادين يف عقيدة كثريٍ من املسلمني ،أحدهام حرص
أي
الخالقية واإليجاد والتأثري بالله سبحانه ،وليس للموجودات التي من دونه ُّ
تأثريٍ وفاعلي ٍة ،سواء كانت الطبيعية أم املختارة ،وأنتج هذا الرأي القول بالجرب،
وبذلك أنكر العدل اإللهي.
أما الرأي اآلخر فأراد أن ينزه الله سبحانه فقال :إ ّن املوجودات التي
من دون الله سبحانه تحتاج إىل الله تعاىل يف إحداثها ال يف بقائها ،ففوض
لهذه املوجودات التأثري والفاعلية من دون تدخل يد القدرة اإللهية فيها،
وبذلك كان قد أخرج الله سبحانه من سلطانه .وهو ما عرف باسم التفويض.
إ ّن هذين الرأيني املتضادين ول ّـدا الحقد والضغينة بني كثريٍ من أصحاب
نفوس
القبلة الواحدة ،والقرآن الواحد ،أريقت عىل غراره دما ٌء كثريةٌ ،وأزهقت
ٌ
كثريةٌ ،وكان كل هذا مبنأًى عن مدرسة أهل بيت العصمة  ،Rالتي ق ّدمت
الفهم الصحيح لهذه القضية ،الذي ينسجم مع فطرة اإلنسان قبل عقله ووعيه.

�آراء امل�سلمني يف التوحيد يف اخلالقية:

توزع املسلمون بني ثالثة آراء رئيس ٍة يف فهم هذه القضية ،واالعتقاد بها،

واالنقياد والخضوع بحسب متبنياتها ودعوتها ،وللسياسة ي ٌد طوىل يف حشد
األتباع وكرثتها لهذا الرأي من دون الرأي اآلخر .واآلراء الثالثة الرئيسة كان أولها

لألشاعرة أو (الجربية) ،وكان ثانيهام للمعتزلة ،أو (املفوضة) ،وأما الثالث فكان
ملدرسة أهل البيت  ،Rأو (اإلمامية) ،أو ما يسمى بـ(األمر بني أمرين).

الخالصـة:
نتائج مهم ٌة يستطيع الباحث إجاملها عىل الشكل
تخلص من هذا البحث
ُ

اآليت:

 .1أثبت البحث يف التوحيد يف الخالقية ،أن الفاعل املستقل عىل اإلطالق هو
الله سبحانه وأنه هو املؤثر الحقيقي يف الوجود ،فال خالق وال فاعل وال مؤثر
واستقالل وحقيق ًة إال هو سبحانه.
ً
إطالقًا

 .2توصل البحث إىل أن املوجودات التي من دون الله سبحانه سوا ًء أكانت
الطبيعية أم املختارة لها فاعليتها وأثرها يف الوجود ،إال أنها عىل نحو الطولية

دليل عىل
علل إعدادي ٌة ال حقيقيةٌ ،وذلك كان ً
مع الله سبحانه ،ال عرضية وهي ٌ
 .3إ ّن املوجودات التي سوى الله تعاىل فقري ٌة محتاج ٌة يف حدوثها وبقائها فال
تستقل يف فعلها فهي محتاج ٌة إىل اإلفاضات من علة العلل ،وهي
ّ
ميكن أن
دليل عىل بطالن
ني وآنا ًبعد آنٍ  ،وهذا ٌ
الذات اإللهية املقدسة حي ًنا بعد ح ٍ

القول بالتفويض الذي هو قول املعتزلة.
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بطالن القول بالجرب وقول األشاعرة.
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الطموح الإمياين وعالقته
بحياة الإمام علي  Qومماته



 أ.م.د عبداالله نعمة الشبيب
جامعة الكوفة كلية الفقه /قسم العقيدة والفكر االسالمي

خال�صة البحث

يل  Qالذي تقيمه
ان البحث الذي نقدمه بتواضع إىل مؤمتر اإلمام ع ٍّ
يل  Qملا لها من مركزي ٍة
جامعة الكوفة كلية الفقه مشكور ًة هو قراء ٌة لحياة ع ٍّ
يف طموح املؤمنني ،وقد اخرتنا لهذه القراءة مقط ًعا من الدعاء الذي يحفظه أو

يقرأه كل املصلني بعد صالة الصبح أال وهو «اللهم أحيني عىل ما أحييت عليه

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل بن أيب طالب  »Qوقد
يل بن أيب طالب وأ ِمتني عىل ما مات عليه ع ُّ
ع َّ
وقع البحث يف جول ٍة مخترص ٍة عن حياته  Qال عىل غرار الذين يكتبون حياة

العظامء من الناس من املولد إىل املامت .فإن مثل هذه الحياة متر بأطوا ٍر إىل
أن تصل إىل النضج والرشد.

وقد عرفنا مبوضوع البحث وخطته وفرضيته وسائر األمور األكادميية التي

تتناولها املقدمة وقد وقع البحث من أجل الوصول إىل الهدف يف ثالثة مباحث
يل  Qحتى
كان األول منها يف مطلبني ،األول منهام يف أنه ماذا يف حياة ع ٍّ
يوم وقد أجبنا عن
تستحق هذا العشق املتكرر واإللحاح يف طلبها صبيحة ِّ
كل ٍ
ٍ
نصوص تُرسم من خاللها صور ٌة
هذا السؤال ،ويف املطلب الثاين عرضنا جملة

معرب ٌة عن هذه الحياة الخالدة لويل الله تعاىل وهي تتحرك تجاه اآلخرين ليك

توسع إطار مرضاة الله من خاللهم ،ويف املبحث الثاين حاول البحث أن ميزج
بني كل ألوان الربنامج العبادي ،والخروج منه بلوح ٍة تألألت بسموها يف بِّر
الشهادة ،الذي ال بر فوقه ،ويف ساحة الجهاد األكرب الذي ال جهاد أكرب منه .ويف
املبحث الثالث وقع البحث عن عل ّو الهمة واإلرادة العلوية أبرز معامل ونتاجات
حا إميان ًّيا عىل
اليقني العلوي والتي صاغ من خاللها هذه الحياة التي بقيت طمو ً

نتائج سجلناها يف خامتته.
أمد األعصار واألمصار ،وانتهى البحث إىل عدة
َ

املقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العاملني ،وصىل الله عىل محمد

وآله الطيبني الطاهرين ،وعىل جميع أصحابه األوفياء وامليامني املنتجبني.

طالب  ،Qوأ ِمتني عىل ما
يل بن أيب
«اللهم أحيِني عىل ما أح َي ْي َ
ٍ
ت عليه ع َّ

يل بن أيب طالب .(((»Q
مات عليه ع ُّ
ين مستم ٌّر يُ ِل ّح به اإلنسان املؤمن ليك يحقق له حيا ًة
البحث هو
ٌ
طموح إميا ٌّ

رشف ًة وموت ًا
منوذجي ًة هي حياة عيل بن أيب
ٍ
طالب  Qوأن يحقق له نهاي ًة م ّ
طالب  Qمن خالل اإلرادة وعلو الهمة.
رشيفًا هو موت عيل بن أيب
ٍ

طالب  ،Qوذلك من خالل مباحث ثالثة
الحياة واملوت لعيل بن أيب
ٍ
تتكامل ألجل إعطاء هذه النتيجة ،ففي املبحث األول مطلبان كان األول يف
تبي أنه تحقيق
يل  Qوقد ّ
معرفة الهدف من اإللحاح عىل تحقيق حياة ع ٍّ

مرضاة الله ،ويف املطلب الثاين كان التح ّرك بهذه الحياة نحو اآلخرين ألجل

توسيع دائرة مرضاة الله من خاللهم ،ويف املبحث الثاين حاول البحث أن
ج ف ِّن ٍّي بني كل ألوان الربنامج العبادي،
يقدم برنامج الحياة ال َعلوية من خالل مزي ٍ

((( الطويس ،مصباح املتهجد :ص ،207القمي ،عباس ،مفاتيح الجنان :ص ،19هذا الدعاء هو فقر ٌة من فقرات
تعقيب صالة الصبح.

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

وفرضية البحث من خالل ما تق َّدم إمكانية االصطباغ بهذين املقطعني
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والخروج منه بلوح ٍة تتألأل بسموها يف بِّر الشهادة ،الذي ال ب َّر فوقه ،ويف ساحة

الجهاد األكرب الذي ال جها َد أكرب منه .واملبحث الثالث وقع يف عل ِّو الهمة
واإلرادة العلوية القرآنية حيث يتميَّز البحث ويرسم مثالهام يف القدوة واألسوة.
فتتجل من خالل حاجة املجتمع اإلنساين عموما إىل قدو ٍة
ّ
وأما أهمية البحث

أفضل يضعها اإلنسان أمامه يك ينتظم سريه نحو نقط ٍة واحد ٍة محروزة
َ
يف حياة
االستقامة والكامل مائة باملائة.

وأما الداعي إىل البحث فهو معالجة التخاذل واالنهزام أمام تحديات الفكر

والثقافة والحياة املعاشية التي بسطت نفوذها عىل وجود األجيال الجديدة

من جراء فقدان الهمة واإلرادة يف مقاومة هذه التحديات الجديدة من خالل

يل  Qوكيف كانت متتلك كامل اإلرادة والهمة
استعراض حياة اإلمام ع ٍّ
العالية يف مقاومة كل تحديات الحياة وصعوباتها.
وأما سابقة البحث فإن اإلمام عل ًّيا  Qكتبت عنه كل األقالم بال استثنا ِء

مذهب ،وقومي ٍة عن قومي ٍة ،ولك ّني يف بحثي هذا
ومذهب عن
ديان ٍة عن ديان ٍة،
ٍ
ٍ
تناولت حياته  Qمن خالل مفردتني هام مرضاة الله ،وعلو الهمة ،فاذا كانت
يل  Qمبرضاة الله تعاىل فال أظ ّن أن
األقالم قد أوغلت يف ربط حياة اإلمام ع ٍّ
األقالم قد فعلت ذلك من خالل علو الهمة فأرجو أن يكون توقّعي هذا هو الجديد

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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جلناها هناك.
ريا كانت للبحث نهاي ٌة يف عدة
نتائج س ّ
َ
يف البحث ،وأخ ً

ٌ
نصوص تتجلى فيها حياة اإلمام ٍّ
علي :Q
المبحث األول:
املطلب االول :ال�س�ؤال الإمياين املُ ِل ّح:

املصل من
ّ
يلح
إن السؤال الذي يطرح نفسه يف مقام البحث هو :لِ َم ّ
يوم؟ ثم قد ترد أسئل ٌة
وجل ومع فجر ِّ
ّ
املؤمنني بهذا الطلب عىل الله ع ّز
كل ٍ
يل  Qغري األمل
نفسه هيُّ :
أخرى يبعثها ويثريها السؤال ُ
أي يش ٍء فيها حياة ع ٍّ
واملتاعب ،والجوع ،والخشونة ،والقتال املستمر ،واملعاناة التي ت ُقرِح الفؤاد

ومت ِّزق األحشاء؟ وماذا ينفعنا اإللحاح عىل الله (عز وجل) بهذه الحياة املليئة

رسة والرفاهية يف الخشونة
باآلالم واملعاناة؟ هل الراحة يف األمل؟ أم هل امل َّ
والجشوبة والشظف؟

كأي
جر ِّ
والجواب :إ َّن عل ّياً  Qمل يعشَ ق األمل ،بل هو يتأ َّوه منه ،ويتض َّ
شٍ ،ولك ْن عندما يكون األمل يف طريق مرضاة الله تعاىل فهو Qيستعذبُه كام
بَ َ
ج ُد بخشونة الحياة
يستعذب العطشان املا َء الفُرات ،وهو  Qمل يأخذه الو ْ

ولك ْنها عندما تؤدي إىل مرضاة الله تعاىل يكون هو السبّاق إليها.

وال َفقْر يف نظر عيل  Qهو املوتُ األحمر ،ولك ْن حينام يكون طريقاً

يتجلبب به كأفقر إنسانٍ  .والقتال يف نظر
ملواساة املحرومني والفقراء واملساكني
ُ

يل  Qكُ ْرهٌ ولك ْن حينام ترتفع به راية حكم الله تعاىل يستأنس به كاستئناس
ع ٍّ
َ َۡ
الطفل بثدي أُ ّمه .بل يرشي نفسه من أجل أهدافه املقدسة ﴿ َوم َِن ٱنلَّ ِ
شي
اس من ي ِ
َۡ

َٓ

ُۢ

ۡ

َ
نف َس ُه ٱبۡتِغا َء َم ۡر َض ِ َّ َ َّ ُ َ ُ
(((
يل ُ Qركِّب يف نفسه
ات ٱللِۚ وٱلل رءوف بِٱلعِبادِ﴾  ،وع ٌّ

تهش
املَيْل إىل الزينة والنعومة كام ُركِّب فينا ذلك ،إال أنه ر َّوض نفسه رياض ًة ّ

معها إىل القرص اليابس والثوب املرقَّع ،وهو  Qيعمل من أجل أن يكون له

متا ٌع دائ ٌم هناك فينقلب إليه مرسورا ً .ولكن حينام يكون املتاع لدار النقلة يعزف

ري الله»((( .وما هذه السبل التي سلكها
ألنه هو القائل« :ضا َع َمن كان له مقصدٌ غ َ

تضج باآلالم واملعاناة وم ُّر ما القاه ،والتي مل يرتاجع
يل  ،Qوالتي كانت
ّ
ع ٌّ
فيها خطو ًة واحدةً ،والتي ما ذكر لنا التاريخ يف سط ٍر من سطوره أنه أصابه الوه ُن

((( سورة البقرة ،اآلية  207التبيان  -الشيخ الطويس  -ج  - 2صُ :183روي عن أيب جعفر  Qأنه قال :نزلت
يل  Qحني بات عىل فراش رسول الله  Pملا أرادت قريش قتله ،حتى خرج رسول الله  Pوفات
يف ع ٍّ
املرشكني أغراضهم ،وبه قال عمر بن شبهٌ.
((( املرعيش ،رشح احقاق الحق :ج 8ص315
((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة :ج 1ص757
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البيت كام يقول  Qال يَتأث َّث يف دار ال ُّنقلة(((.
عنه وال يَ ُه ُّم به ،أل َّن
َ
وجل،
َّ
يل  Qحقيق ًة هو مرضاة الله ع َّز
إذًا اليشء الوحيد الذي يعشقه ع ٌّ
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رصيح عن مدى عشقه لهذه الحقيقة .فهو
ري
والتعب خاللهاّ ،
والضعف
ُ
ٌ
إل تعب ٌ
ُ

دامئاً يسعى من أجل أن يوغل فيها أكرث ويستديم عيشها ،ويرقى يف مدارجها
ح َس ِ
السعدان ُم َس َّهدا ً ،أو يُج َّر يف األغالل
ك َّ
حتى لو أ ّدى األمر إىل أن يبيت عىل َ
صفَّدا ً ،كام يقول هو  ،Qوحتى لو أ ّدى األمر إىل أن يَلبس الكرابيس،
ُم َ
ويرشب اللنب الحامض .أو يجلس عىل حصريٍ رثٍّ .
وهو القائل« :اللهم إن هذه النفس نفس عبدك وأسألك أن تصيل عىل محمد

تحصنها من الذنوب بحصنك ومتنعها من الخطايا وتحرزها من
وآل محمد وأن
ّ
ذنب وال خطيئ ٌة وال يفسدها
السيئات وتجعلها يف حصنٍ مني ٍع ال يصل إليها ٌ
ٍ
راض وأنا مرسو ٌر تغبطني
عيب وال معصي ٌة حتى ألقاك يوم القيامة وأنت عني
ٌ

مالئكتك وأنبياؤك وجميع خلقك ،وقد قبلتني وجعلتني تابعاً طاهراً زاكياً عندك
يف الصادقني»(((.

يل فيها،
يل  Qومتام طموح ع ٍّ
إذًا إذا كان متام مرضاة الله تعاىل يف حياة ع ٍّ

كل فجرٍ ،ونعيش يف ظاللها
نتنسم عبري هذه الحياة مع بزوغ ِّ
فام أحوجنا إىل أن َّ
اإلميانية الوارفة! وما أحوجنا إليها حتى لو كانت مفعم ًة باآلالم واألذى إىل ما شاء

الله! ألنّها يف الحقيقة هي السعادة ،وهي الطموح اإلمياين مبعنى الكلمة ،وهي
الرسور والراحة التي ما بعدها راحةٌ .وما ألَ ٌم بع َده رضا الله سبحانَه بأَلَمٍ .
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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قائلَ « :والله إنَّ يوماً من ُع ْم ِر عثامنَ
وهل كان مح ّقاً ومنصفاً ومصيباً أن يقول ٌ

يل»(((.
ُ
أفضل من حيا ِة ع ٍّ

املطلب الثاين :الهدف احلركي حلياة الإمام علي :Q

يل  Qلوجدنا
لو راجعنا بعض النصوص التي تتجىل فيها حياة اإلمام ع ٍّ

فيها مرضاة الله هدفاً يتح ّرك نحوه اإلمام  Qبأرسع ما ميتلك إنسا ٌن من
ٍ
جهد وقو ٍة ومنافس ٍة .فهو السبّاق األ َّول ،وهو الفائز األ َّول يف كل طريقٍ يؤ ّدي
((( ابن طاووس الحسني ،اإلقبال :ج 1ص123
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 32ص  « 143 - 142راجع :رواية أحمد بن أعثم الكويف.

إىل الهدف ،يف الزهد ويف العبادة ،ويف الجهاد ،ويف السياسة ،ويف الحكم
واإلدارة ،ويف االقتصاد والعدالة ،ويف العلم واألخالق والكلمة ،ويف املحيا،

معب ًة عن هذه
ويف املامت .وقد رسم  Qمن خالل هذه النصوص صور ًة ِّ

الحياة وهي تتحرك تجاه اآلخرين ليك توسع إطار الهدف الحريك له يف مرضاة

عمل يهدف فيه  Qإىل تعبيد البرشية من خالل هذا
الله من خاللهم ،وهو ٌ
الهدف الذي ال ينتج إال اإلخالص يف العبودية لله تعاىل.

تتجل لنا فيها صور ٌة من حركة اإلمام Q
ّ
نصوص من نهج البالغة
وهذه
ٌ

يف الجانب اإلداري واملعييش والتهذيبي نحو تحقيق الهدف ،مرضاة الله ع ّز
جل.
و ّ
النص األول :يويص فيه عامله محمد بن أيب بكر (رض) حني قلَّده مرص

«فاخفض لهم جناحك ،وألِ ْن لهم
ْ
يف كيفيّة التعامل مع الناس هناك ،يقول فيه:

وآس بينهم يف اللحظة والنظرة ،حتى ال يطمع
جانبك ،وابسط لهم وجهكِ ،
رش
العظامء يف حيفك ،وال ييأس الضعفاء من عدلك ،فإنَّ الله تعاىل يسائلكم مع َ
عباده عن الصغرية من أعاملكم والكبرية ،والظاهرة واملستورة ،فانْ يع ِّذب فأنتم

ِ
ومجلسك
الناس بوجهك
أظلم ،وأن يَ ْع ُ
«سعِ
َ
ف فهو أكرم»((( .ثم يقولَ :Q

نص ميثِّل تح َّركه  Qنحو الهدف املقدس مرضاة الله
النص الثاين :وهو ٌّ
ِيت عىل َح َسك
تعاىل يف جانب العدالة واملساواة يقول فيه « :Qوالله ألن أَب َ
يل ِم ْن أن ألقى الله ورسوله
السعدان ُم َس ّهداً أو أج َّر يف األغالل ُمصفَّداً،
ُّ
َّ
أحب إ َّ

يوم القيامة ظاملاً لبعض العباد وغاص ًبا ليشء من الحطام»(((.
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.27
((( املصدر نفسه :ج 3ص.136
((( املصدر نفسه :ج 2ص.216
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والغضب فإنّه ِط َي ٌة من الشيطان ،واعلم أنّ ما ق َّربك من الله
وحك ِمك ،وإ ّياك
َ
يُباعدك من النار ،وما باعدك من الله يقربك من النار»(((.
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نص يف امليدان السابق ِ
جه فيه اإلمام Q
النص الثالث :وهو ٌّ
نفسه يو ّ

ري وأعو ُد من الطمع بحطام
نفوس الحارضين إىل الطمع مبرضاة الله ،وأنها خ ٌ
الدنيا ومتاعها الزائل ،يقول فيه« :فأنتم عباد الله ،واملال ُ
قسم بينكم
مال الله يُ َّ

وأفضل
ُ
بالسوية ال فضل فيه ألحد عىل أحد وللمتقني عند الله غداً أحس ُن الجزاء

الثواب .مل يجعلِ الله الدنيا للمتقني أجراً وثواباً ،وما عند الله خري لألبرار» (((.

يل  Qيف الجانب املعييش منها
النص الرابع :وهو ٌّ
نص يقرأ لنا حيا َة ع ٍّ

حيث يقول « :Qما رأيت ُمذ َ
بعث اللهُ محمداً رخا ًء»(((.

وحياة اإلمام عيل  Qوإن أخذنا منها إرشاقتني ،واحد ٌة أطلَّت عىل عامل

السياسة والحكم والثانية أطلت عىل عامل املال واالقتصاد إال أنها من حيث
ٍ
مبقياس ،ألن رضب ًة واحد ًة من يد
اإلطار العام لها ال توزن مبيزانٍ  ،وال ت ُقاس

عيلٍّ Q لرأس بطل املرشكني عمرو بن و ّد العامري أفضل من عبادة الثقلني

يل  Qالتي هي كلها ج ٌّد واجتها ٌد
إىل يوم القيامة! فكيف بحياة اإلمام ع ٍّ
وجها ٌد؟ وما كلامته ورسائله وخطبه  Qالتي نقرأها يف نهج البالغة إال ترجم ٌة
ٍ
ومواقف.
سلوك
وقراء ٌة واقعي ٌة لِام كان يق ِّدم لنفسه ،وألُ ّم ِة اإلسالم ،ويق ِّرر لها من
َ
ولقد قال « :Qوكتابُك أبل ُغ ما ينطق عنك!»(((.
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يل  Qبالكامل ،كام نستطيع أن نقرأ
إننا نستطيع أن نقرأ حيا َة اإلمام ع ٍّ
القرآن ونهتدي به ،فهو ِعدلُه يدو ُر معه حيثُام دا َر.
ولكن هل نستطيع أن نزن ونحيط بآي ٍة من آيات القرآن الصامت ،حتى نستطيع

أن نزن حيا َة القرآن الناطق من محياها ملامتها ونحيط بها؟!

فليست هي
يل  ،Qعىل هذا القدر العظيم املعجز،
ْ
إذًا إذا كانت حياة ع ٍّ

مستحيل ،ونحن ال نقد ُر عليه .ولكن املمكن منها
ٌ
املطلوبة يف الدعاء ،أل َّن ذلك
((( املعتزيل ،أبو الحديد ،رشح نهج البالغة :ج 7ص.37
((( العالمة املجليس ،بحار االنوار :ج 34ص.339
((( اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 4ص.72

أن نَعر َِف الصبغة التي اصطبغت بها تفاصيل حياة هذا الخالد العظيم ـ ليك نتمكن
بعد ذلك من أن نصطبغ بنفس الصبغة التي اصطبغت بها ..وبالقدر املقدور.

إن الصبغة التي صبغت مسار هذه الحياة العظيمة -عزيزي القارئ -ليست هي

البيضاء والصفراء ،بل كان  Qيقول لها ُغ ّري غريي ،وليست هي الدنيا فهي
عنده أهون من عفطة عنز .ويف عينه أهون من عفص ِة مقر ٍة((( .ومن ِعراقِ خنزي ٍر
يف ِ
يد َمجذوم(((.

وليست هي الغدر والختل وهو القائل« :والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه

يغدر ويفجر» وال هي طمعاً ،ألنه ّ
رق مؤبّد ،وألن الطامع يف َوثاق الذُّل .وال
هي عدوانٌ ،ألنَّه هو القائل« :بئس الزاد إىل املعاد العدوان عىل العباد» ،وال هي

َذبت وال
بخل ..أل َّن ذلك عا ٌر ومنقص ٌة وألنَّه هو القائل« :ما ك ُ
نب وال ٌ
كذب وال ج ٌ
ٌ
جامع ملساويء العيوب»(((.
ْت وال ضُ َّل يب»((( والقائل« :البخل
بت وال ظَلَل ُ
كُ ِّذ ُ
ٌ

بالكلب العقور»((( ،وال
وال هي نزع ٌة انتقامي ٌة ألنه هو القائل« :إياكم واملثل ُة ولو
ِ

هي عنرصي ٌة وال قوميةٌ ،إذ كلكم آلدم وآدم من تراب .وال أرى لبني إسامعيل
فضالً عىل بني إسحق .إمنا هي صبغة العبودية لله عز وجل وحده ال رشيك له
ََ

َ

َٗ

َ

َ

َ

ۡ َۖ ۡ
َّ
ۡ
َّ َ
﴿ ۡ
صبغة و
ن ُن ُلۥ َعٰب ِ ُدون﴾((( .وهي صبغة التجرد
صبغة ٱللِ َوم ۡن أح َس ُن م َِن ٱللِ ِ
ِ

املطلق من األنا والدنيا والشيطان ،هذه الصبغة الثالثية املنحوسة.

(((
(((
(((
(((
(((
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(((

ابن منظور ،لسان العرب :ج  - 7ص  ،55 – 54العفص :معروف يقع عىل الشجر وعىل الثمر .وأعفص الحرب:
جعل فيه العفص .والعفص :الذي يتخذ منه الحرب ،مولّد وليس من كالم أهل البادية .قال ابن يري :العفص
ليس من نبات أرض العرب ،ومنه اشتق طعام عفص ،وطعام عفص :بشع ،وفيه عفوصة ورساره وتقبض
يعرس.
عفصة مقرة :العفصة :العفص :نتوء يكون عىل شجرة البلوط...وال يعفص ذو العفوصة وهي املرارة والقبض
اللذان يعرس معهام االبتالع .واملقرة :أي املر .املنجد /مادة عفص.
اإلمام عيل ،نهج البالغة :ج 4ص.52
املصدر نفسه :ج 4ص.43
جورج جرداق ،روائع نهج البالغة :ص.65
املصدر نفسه :ج 4ص.48
سورة البقرة ،اآلية .138
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يل هو كام قال عنه رسول الله  Pيوم املوآخاة بني املهاجرين
فاإلمام ع ٌّ

واألنصار مخاطباً إياه« :أنت أخي وأنا أخوك فإنْ ذكرك أحدٌ فقل :أنا عبدُ الله
اب»(((.
وأخو رسولِه ال يَدَّ عيهام بعدَك إال ك ّذ ٌ

فحياة عيل بن أيب طالب  Qكلها مصبوغة بهذه الصبغة املقدسة
يوم ُولد فيه إىل آخر لحظ ٍة إرتفع فيها شهيدا ً
الطاهرة ..صبغة الله عز وجل من أول ٍ
لله ساجدا ً يف محرابه.

جانب من صبغة هذا الرجل العظيم ،هاك اقرأ معي هذه الرواية
وليك يتبني لك
ٌ

لعلَّنا نُوف َُّق مبقدا ٍر ما إىل أن نصطب َغ بها سائلني الله العون عىل ذلك :فقد جاء يف
رض
يل  Qوقناعته عن الباقر« :Qأنه ما ورد عليه أمران كالهام ً
زهد ع ٍّ

لله إال أخذ بأشدِّ هام عىل َبدَ نِه»(((.

واقرأ ما ح َّدث به أبو عمرو األسدي عن الكلبي قال :قال معاوية بن أيب سفيان
لرضار بن عمروِ :
ص ْف يل عل ّياً ،قال :أو ت َعفيني؟ قال :ال أَ َ
عفيك .قال :أ ّما إذا ال
ب َّد فإنّه والل ِه كان بعي َد املدى شدي َد القوى ُ
جر العلم
يقول فصالً ويحك ُم عدالً يتف ّ
من جوانبه ،وتنطق الحكمة من نواحيه ،يستوحش من الدنيا وزهرتها ،ويستأنس
طويل الفكرة ،يقلِّب كفَّه ،ويخاطب نفسه،
َ
بالليل وظلمته .كان والله غزي َر ال َعربة،
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ب!!! كان والله كأحدنا يجيبنا إذا
َص ومن الطعام ما َجشُ َ
يعجبه من اللباس ما ق ُ َ
سألناه ،ويبتدئنا إذا أتيناه ،ويلبّينا إذا دعوناه ،ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا ال

تبسم فَ َع ْن مثلِ اللؤلؤ املنظوم[ .كان] يعظِّم
نكلمه هيبة ،وال نبتدئه لعظمته!!! فإن َّ
ويحب املساكني ،ال يطمع القوي يف باطله ،وال ييأس الضعيف من
أهل الدين،
ُّ
الليل سدوله وغارت
عدله!!! فأشه ُد بالله لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى ُ

نجومه وقد َمث َُل يف محرابه قابضً ا عىل لحيته يتململ متلمل السليم ويبيك بكاء
يل تشَ ّو ِ
ِ
فت؟
يل
تعرضت؟ أو َ
الحزين فكأين اآلن أسمعه وهو يقول :يا دنيا يا دنيا أ َّ
((( الصدوق ،محمد بن الحسني ،عيون اخبار الرضا :ج1ص.68
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكايف :ج 8ص ،131ابن شهر آشوب ،املناقب :ج 2ص.51

ري وعيشُ ِ
هيهات ُغ ّري غريي قد أبنتُ ِ
ك
ك ثالثا ال رجعة يل فيك!!! فعم ُر ِك قص ٌ
ري!!! آ ٍه من قلَّة الزاد ووحش ِة الطريق وبُ ِ
فوكفت
السفر!!! قال:
ْ
عد َّ
ري وخط ُر ِك كث ٌ
حق ٌ

حها بكفِّه وقد اختنق القو ُم بالبكاء!!!
دموع معاوية ما متلكَّها عن لحيته وهو ميس ُ
فقال معاويةُ :رح َم الله أبا حسنٍ كان والله كذلك ،فكيف حزنك عليه يا ِ
ضار؟
ِح واح ُدها يف حجرها فال ترقأ عربت ُها وال
قال[ :رضار :حزين عليه] حز ُن من ُذب َ
خ َر َج(((.
ح َّرت ُها؟ ثم َ
تسكن َ

وبهذه القراءة املوجزة لهذه الحياة الحسنى صبغةٌ ،يتّضح لنا املعنى من
الدعاء الذي يقرأ ضمن تعقيبات صالة الصبح فيكون معناه هكذا:
يل كلها
يا إلهي اجعل كل أعاميل وأقوايل لك ال لغريك ،كام كانت حياة ع ٍّ

لك ،ما شذَّت منها لحظ ٌة لغريك ..واجعل ماميت يف سبيلك ويف مواطن عبادتك،
يل  .Qمات
ويف أقرب املواضع إليك يف
ّ
أحب األوقات لديك ،كمامت ع ٍّ
شهيدا ً يف سبيلك يف بقع ٍة طاهر ٍة من بقاعك ،أال وهي (مسجد الكوفة) ،ويف
املحراب ،ويف ليل ٍة هي أفضل ليايل شهر رمضان ،الذي هو أفضل الشهور ،ويف

وجل.
موضع السجود الذي هو أقرب مواضع العبودية لله ع ّز ّ

اللهم نحن ال نستطيع أن نحقق حيا ًة كلها إخالٌص وعبودي ٌة حق ٌة وصادق ٌة
ب عندك شهر الرحمة
يل  ،Qولكننا نسألك بحق هذا الشهر األَ َ
ص ّ
كحياة ع ٍّ
وحب الدنيا .وأن تجعل صبغة هذا الشهر ،شهر انصباب
بصبغة الشيطان والهوى
ِّ

الرحمة ،صبغ ًة لنا يف ما سواه من الشهور.

اللهم اجعل أعاملنا وأقوالنا وكل ترصفاتنا مصبوغ ًة بالوالء لك ولرسولك ،P

وآلل بيته األطهار ،Rليك نكون من أوليائك الذين يفتخرون بالعبودية لك.

اللهم اجعل صبغتنا إسالمي ًة ال رشقي ًة وال غربي ًة وثبتنا عليها وال تزغ قلوبنا

عنها.

((( الكويف ،محمد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني  :Qج 2ص.52
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جب ألّ تجعل حياتنا مصبوغ ًة
وشهر أمري املؤمنني  Qشهر رجب املر َّ
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اللهم أحينا عىل ما أحييت عليه عيل بن أيب طالب وأمتنا عىل ما مات عليه

عيل بن أيب طالب .Q

المبحث الثاني :اللوحة الفنية لحياة اإلمام ٍّ
علي :Q
من خالل ما تقدم نستطيع القول بأن اإلمام عليّاً  Qبلحاظ كونه عبدا ً

لله ،وأخاً لرسول الله راح يعطي برنامج العبودية لله التي تتكامل بها الشخصية
اإلنسانية وبرنامج األخ ّوة الرسالية التي الزمت رسول الله  Pواتبعتْه كاتباع
الفصيل أثر أ ّمه((( ،فحققت نسخ ًة أصيل ًة لشخصية الكامل التي كان رسول الله P

كل ذلك من خالل املزج بني كل ألوان الربنامج العبادي واألخالقي
يُعرف بهاُّ ،
يل  Qويأمره باالقتداء به(((،
الذي كان رسول الله  Pيرفع علمه كل يوم لع ٍّ
والخروج منه والتخ ّرج بلوح ٍة تتألأل بسموها يف بِّر الشهادة ،الذي ال ِب َّر فوقه،

ويف ساحة الجهاد األكرب الذي ال جهاد أكرب منه .تخرج وهو يقول« :وإين ملن

قوم ال تأخذهم يف الله لومة الئم سيامهم سيام الصديقني ،وكالمهم كال ُم األبرار.
ٍ
متمسكون بحبل القرآن .يحيون سنن الله وسنن رسوله.
ُع ّم ُر الليل ومنا ُر النهار.
ّ
ال يستكربون وال يعلون ،وال يغلون وال يفسدون .قلوبهم يف الجنان وأجسادهم

يف العمل»(((.
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لوحة أخرجتها يد الجهاد ،وروح اإلخالص والفناء يف الله عز وجل ويف
رسول الله  .Pوأروع ما يف هذه اللوحة أنك ال تجد فيها لوناً من ألوان الصفراء
والحمراء فقد طلقهام مرارا ً وتكرارا ً ،وأنك ال تجد فيها لوناً من ألوان العسل

ولباب القمح ،ألنهام غري جميلني يف لوحة يرسمها القائد لألمة املستضعفة،

تخي األطعمة.
وهيهات أن يغلبه هواه ،ويقوده جشعه إىل ّ

((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 2ص 157يقول « :Qولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه،
علم ويأمرين باالقتداء به» ،والفصيل :ولد الناقة.
يرفع يل يف كل يوم من أخالقه ً
((( املصدر نفسه :ج 2ص.157
((( املصدر نفسه :ج 2ص.160

نعم فيها لون الصفرة إال أنها صفرة الوجوه من السهر ،والعبادة .وفيها اللون

األبيض واألسمر ..بياض اللنب الحامض ،وسمرة خبز الشعري ،اللذين اعتاد

أن يفطر عليهام ،وفيها مشهد البطون التي التحقت باملتون من الصيام تذلالً،
وفيها مشهد العبد الذي يطلب من الله فكاك رقبته .تلك اللوحة التي ازدهرت

بلون التقوى ،التي تجمع يف مركز ساحتها أكرث من مائة لونٍ من ألوان األخالق

الفاضلة .تلك األلوان التي أرشقت ببهائها عىل صاحبه هامم فخ ّر صعقاً ،وكانت

نفسه فيها.

فيها مشهد اإلنسان الذي إذا نظرت إليه وجدته كتاب الله! وإذا نظرت إىل

صامت.
ناطق والثاين
ٌ
كتاب الله وجدته إياه! ال فرق بينهام سوى أن أحدهام ٌ

فال أدري أيهام أقرأ؟ أقرأ كتاب الله الذي نزل يف شهر رمضان نزوله الكيل

ويف رجب نزوله التدريجي ،أم أقرأ حياة ويل الله الذي صعد إىل ربه عاب ًدا وعب ًدا

لله وشاه ًدا وشهيدا ً ،فختم لوحتها بعد أن وضعها بيديه بني دفتي املحراب
مخضب ًة بدمه األحمر الزيك وهو صائ ٌم دون أن يضعها له الناس؟

يل  Qكعالقة التطبيق بالنظرية فقيمة النظرية
إن عالقة العبادة باإلمام ع ٍّ

دامئاً من قيمة تطبيقها عىل الواقع .وقيمة الواقع تنبع من صدق النظرية .وليس
يل وبلوحة حياته املثىل،
من نافلة القول إذا قلنا أن شهور الله كلها تترشف بع ٍّ

برشي،
ج
يل  Qهي أفضل شخصي ٍة وأروع منوذ ٍ
ٍّ
ومام يُص ِّدق أن شخصية ع ٍّ
بعد منوذج رسول الله  Pهو استشهاده يف شهر القرآن عىل هذه الصفات التي
ذكرنا نز ًرا منها ليك يبقى خال ًدا مع القرآن وليشارك القرآن يف صمته يف ليلة نزوله،
ويف أرشف األماكن ،بعد املسجد الحرام ،ومسجد النبي ،ويف األفضل منها أال

وهو املحراب ،ويف أفضل حاالت العابد أال وهي السجود ،فهل بعد هذه العالقة

عالقةٌ؟
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يل
ولكن من رشف شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور أن اختص بشهادة ع ٍّ
رجب اختصاصه بوالدته وببعثة الرسول األكرم .P
 Qفيه ،ومن رشف شهر
َ
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وما الذي نستفيده من هذه العالقة الصميمية الصادقة بني االثنني؟
أي مدرس ٍة منهام درسنا نكون قد حققّنا ألنفسنا
إ َّن الذي نستفيده هو أننا يف ِّ

منوذجاً ال ميكن اإلرشاف عليه والدخول فيه ،إال من خالل هذه الخصال .ومن
دون أن نفهم هذه الخصال ال ميكننا أن نفهم كلتا املدرستني ،وال ميكننا أن
نكتشف مفتاحيهام وسرب أغوارهام.

ولهذا يصعب عىل غري املتعلمني يف مدرسة القرآن ،أن يفهموا شخصية

يل  Qويقيِّموها ويكتشفوا مفتاحها ،ويصعب عىل من ال يفهم
اإلمام ع ٍّ
يل  Qأن يحقّق لنفسه معرف ًة منوذجي ًة للقرآن تنضح بالتقوى
شخصية اإلمام ع ٍّ
يل  Qهم دون
والتضحية .ولهذا نجد كل الذين تكلموا عن القرآن بغري لغة ع ٍّ

أن يصلوا إىل واقع القرآن وفضله.

ولكن هذا ال يُثنينا ،كام ال يُثنينا التع ّرف عىل حقيقة تلك الحياة التي ا ُخربنا
رسول الله  Pعنها بقوله« :يا عيل ال يعرفك إال الله وأنا»(((.
نعم ،إن من يعيش يف محيط الدنيا ال يستطيع أن يعرف من هو خارجها .ومن

هو يف حبائلها ال يستطيع أن يعرف الذين أفلتوا منها.

لو حققنا ألنفسنا قراء ًة صحيح ًة واعي ًة للقرآن الستطعنا أن نفلت من حبائل

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل وشايعناه واجتمعنا معه
ّ
الدنيا،
وننسل من مخالبها ،وبالتايل نكون قد التحقنا بع ٍّ
قرب وواقعي ٍة.
ورأيناه رأي العني ،وعرفناه معرف ًة عن ٍ
أ ّما ذلك اإلنسان الذي ال يستطيع أن ير ِّوض نفسه ولو عىل محاول ٍة واحد ٍة
ٍ
واحد من إفطاراته
يل  Qكأن يشارك عليّاً أو يواسيه يف إفطا ٍر
من مدرسة ع ٍّ

يل وال حتى هذا
املعروفة كيف نريد له أن يفهم عل ّياً وهو مل يأخذ من مدرسة ع ٍّ
اليشء اليسري؟ وكيف نفهم علًّيا ونريد منه أن يرتك آثاره فينا ونحن نرغب عن

أن نروض أنفسنا عىل العطاء والكرم اللذين هام من مالمح مدرسة هذه الذكرى
يل  Qونحن ال زلنا نخجل وننهزم من خدمة
املعطاءة ،وكيف ينجذب إلينا ع ٌّ

((( الحيل ،الحسن بن سليامن ،بصائر الدرجات :ص.125

الناس وال نحقق منها ولو مبا يرفع العناء والحاجة والفقر؟ والقرآن الناطق والقرآن

َ َ َ ۡ َ َّ
ُ َ
ِب ب ّ
ك ّذ ُ
ِين 1
ٱدل
ي
ِي
ٱل
الصامت كالهام ينطقان ويقوالن :قال تعاىل﴿ :أرءيت
ِ ِ
َ َ ٰ َ َّ َ ُ ُّ
ع َط َع ِ ۡ ۡ
ع ۡٱلَت ِ َ
يم َ 2و َل َيُ ُّض َ َ ٰ
ِني﴾ ((( ويقول يف سورة الفجر:
فذل ِك ٱلِي يد
ام ٱل ِمسك ِ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ ُ َ
َ َ َ ٰٓ ُّ َ
َ َّ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ۡ
ون ٱلَت ِ َ
ون ٰ
ع َط َع ِ
ِني َ 18وتأكلون
يم  17ول تحض
﴿ك ۖ بل ل تك ِرم
ام ٱل ِمسك ِ
ُ
ۡ
ُّ َ َ َ ۡ
ك ٗل ل َّ ّٗما ّٗ ُ َ َ َ ُّ َ 19ا َ ّٗ
جا﴾(((.
ٱلتاث أ
وتِبون ٱلمال حب

وكيف يستذوق طعم التقوى ولذة العبادة من ال يكرم اليتيم وال يحض

عىل طعام املسكني إنّنا مدعوون جميعاً أن نر ّوض أنفسنا عىل مالمح هاتني
ّ
«تهش معها إىل القرص إذا
املدرستني ،ألن عل ّياً من قب ِلنا ر َّوض نفسه رياضة
قدرت عليه مطعوماً وتقنع بامللح مأدوماً»((( .و َمن ر ّوض نفسه عىل هذه الرياضة
لحري أن يكون هو
التي يتساوى بها مع الفقري واملسكني يف مطعومه ومأدومه
ٌّ

القرآن الناطق.

يل ومدرسة القرآن مبقدار قدرتنا وان
إنّنا مدعون جميعاً أن نأخذ من مدرسة ع ٍّ
سائل عنهام ألجبنا مبقدار ما ر َّوضْ نا أنفسنا
ٌ
كانا مدرس ًة واحدةً .حتى لو سأَلنا
عليه من دروسهام ،فإن هذا القليل هو الذي ينفعنا ،وهو الذي يلحقنا بهام وليس

الكثري الذي ال علم معه .فقد قيل« :وال تعلم من العلم إال ما تعمل به فقط»(((.

يل  ،Qوالذي
فالذي ينفعنا هو ما نر ّوض أنفسنا عليه وفق مالمح مدرسة ع ٍّ
ما نعلمه فحسب عن هذه املدرسة.

يل  Qهو الشخص األول بعد رسول الله  ،Qالذي استطاع أن
وع ٌّ
ض نفسه عىل كل معامل مدرسة القرآن التي هي معامل حياة الرسول األكرم .P
ير ِّو َ
(((سورة املاعون ،اآليات .3-1
((( سورة الفجر ،اآليات .20-17
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.74
((( العجلوين ،كشف الخفاء :ج 2ص.350
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ينفعنا من مدرسة القرآن ما نر ّوض أنفسنا عليه وفق معامل ومالمح مدرسة القرآن ال
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هذا ،ولو أين تركت القول يف ما ال أعرف لكان خريا ً يل ...ألنه هو القائل:

ب يقهر،
«ود ِع القول يف ما ال تعرف ،والخطاب يف ما مل تُكلَّف» ((( .ولكن ال ُ
ح َّ

أنقصت إذ النقيص ُة قدري ،وألنك قرآن
والوالء يظهر ،فإليك العذر يا سيدي لو
ُ
ٍ
محمد  Pكام تقول« :نوراً
الله الناطق ...فإذا كان قرآن الله الذي أنزل عىل نبينا

ال تُطفأ مصابيحه ورساجاً ال يخبو توقده وبحراً ال يُدرك قعره (((»...فكيف ندرك

قع َر بحرك وندرك كن َه رساجك الذي أوقدت َه بدم شهادتك.

وإذا كان القرآن النازل كام تقول أنت يا موالي« :بح ٌر ال ينزفه املستنزفون،

وعيون ال ُينضبها املاتحون ،ومناهل ال يغيضها الواردون»((( ،فام عسانا أن نقول
عن بحر علمك ومناهل تقواك ووصلك بالله عز وجل؟ وهكذا أرجع إىل واقع
عرف قد َره»(((.
قدر نفيس قائالً« :ما هلكَ امر ٌؤ
َ

المبحث الثالث :علو الهمة واليقين أبرز معالم حياة علي :Q
املطلب االول :علو الهمة:

نفيس تتعلق به األمور العظيمة ويرمز إىل املكانة وعلو
ُعل ّو الهمة هو أم ٌر
ٌّ

املرتبة ،وقد يكون هذا العلو ذات ّياً يف نفس الفرد فال ينتج إال العلو أيضا يقول
عيل « :Qال ِ
لم واألنا ُة توأمان ُينتجهام عل ُّو اله ّمة»((( ،وقد يكون الفرد
ح ُ
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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مثل أشبه بفور ٍة عاطفي ٍة رسعان ما تذوب أو
بذي همة وال ببعيدها ،فتكون همته ً

تضعف وتتحول إىل أم ٍر آخ َر يخترص فيها الفرد عىل أن يقف مع ما يريد بدون
اهتامم وانتبا ٍه ،وليس له ه ّم ٌة أبعد من ذلك.
ٍ
جاء يف تفسري الثعلبي« :نظر الحسن إىل رجلٍ يعبث بالحىص ويقول :اللهم

((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.39
((( املصدر نفسه :ج 2ص.177
(((املصدر نفسه :ج 2ص.177
Q
 :ص.364
((( ابن بابويه ،عيل ،فقه الرضا
((( جورج جرداق ،روائع نهج البالغة :ص.64

تخطب وأنت تع َب ُ
الخاطب أنت،
بئس
ث» (((.
ُ
ُ
َز ِّوجني من الحور العني ،فقالَ :
وجاء يف تفسري الثعلبي عن أيب ذر عن الرسول « :Pإذا قام أحدكم إىل الصالة

فإن الرحمة تواجهه فال يحركن الحىص»((( ألن مقام الرحمة اإللهية يجب أن يكون
مشتغل بتحريك الحىص بأصابع قدميه .وبعبار ٍة أخرى :إن
ً
شاغله ال أن يكون
صاحب الهمة الكبرية ال ينبغي له أن ينشغل بغري األمور الهامة والكبرية ،والرحمة
اإللهية وسعتها تطلب من املصيل ذلك.

وحينام يتح َّول الفرد إىل هذا املقدار من اله ّمة يكون أشبه شيئًا مبن يكون

يوم صومه كيوم فطره ليس بينهام مساف ٌة إالّ حرف الكاف ،فال يغري منه الصوم
شيئا ،ألنه ليس له همة يف أن يكون صومه متمي ًزا حتى متتاز حياته بعطائه .وبعبار ٍة

أخرى حينام ال يجد ما يش ّده إىل إراد ٍة أرف َع وهم ًة أعىل ،ويشعر بأن ال يشء

وعل ُّو الهمة واالرادة العالية إذا متلّك الفرد -مهام كان الفرد -فإنه ال ينهزم وال

يندحر وال ييأس أمام حاالت اإلخفاق والخطأ وانغالق الفرص والطرق أمامه.
ٍ
رشكات عاملي ٍة
وكم من األفراد من الذين أخفقوا يف حياتهم علامء وأصحاب
وأصحاب عملٍ وأفراد عاديني املرة واملرتني والثالث واألربع والعرشة والعرشين

((( الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج 7ص.39
((( الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج 7ص.38
((( الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل :ج 10ص.471
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يستحق الهمة واإلرادة يف هذه الحياة لن يتغري من حاله يش ٌء.
أ ّما صاحب الهمة العالية فهو مهام أعطى من عطا ٍء وق ّدم من تقديمٍ إىل
االنسانية أو إىل حياته األخرى فهو ال يرى أنه ق َّدم شيئا بل يقول كام يصور لنا هذه
الفكرة الشيخ مكارم الشريازي يف تفسريه األمثل« :إن أصحاب ال ّهمة العالية ليسوا
بأقل األعامل ثم يتصور أنه من املقربني
كالشخص الكسول الدينء الهمة الذي يأيت ِّ
عند الله .ويتملّكه العجب والغرور بحيث يرى اآلخرين ِ
صغا ًرا و ُحقرا َء ،بل إن هؤالء
ال يطمئنون وال يبتهجون بأك ِ
رب عملٍ مهام زكا وسام ،بل وينجزون األعامل الصالحة
كل هذا يقولون :آ ٍه من قلّة الزاد وبُع ِد السفر(((!
التي تعادل عبادة الثقلني .ومع ِّ
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نث عز ُمهم عن مواصلة الطريق وتجربة الحياة والعمل تحدوهم
بل واملائة ومل ين ِ
جلوا النجاح والتق ّدم،
فيه تلك اإلرادة الصلبة والهمة العالية ،واستمروا حتى س َّ

وحتى صاروا رموزًا يف مجاالتهم يذكرون حينام يكون الحديث عن الهمم العالية

واإلرادة الصلبة.

ََۡ ُ ََ َ
ت َّمن
وبعل ِّو الهمة هذا راح املفرسون يفرسون قوله تعاىل﴿ :نرفع درج ٰ ٖ

َّ َ ٓ

السني وال ِه ّمة
نشا ُء ۗ﴾((( ،قال جعفر الخلدي :نرفع درجات من نشاء بال ُ
خلُق َّ
الزكيّة((( .فهؤالء الذين رفعهم الله تعاىل أو سريفعهم إن يف الدنيا أو يف اآلخرة
إمنا ألجل همتهم بعمل الخري واالرتباط به دامئا ،وألجل املستوى الذي حققوه

منه.

بل صار رفع الهمة عن اليشء املهم والصالح أو انعدامها عنده َسفَهاً يُوصف
به الفرد.
َ

َّ

ورد يف تفسري الثعلبي عند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َمن يَ ۡرغ ُ
ه َۧم﴾(((،
ب َعن ّمِلةِ إِبۡ َر ٰ ِ 
َّ

َۡ

أي يرفع ه َّمته عنها ويعطيها ظهره ﴿إِل َمن َسفِ َه نف َس ُه ۚۥ﴾((( ،أي َمن أوبَ َق نفسه

وأهلكها كام عن أيب عبيدة»(((.

لكل من الفرد واملجتمع معاً أن يكون جام ًدا أو
وملا كان اإلسالم ال يريد ٍّ

يدور حول نفسه ويراوح يف مكانه نجده يؤكّد كثريا ً عىل بُعد اله ّمة عند الطلب
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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وبالخصوص يف أمور الدين واآلخرة ،فقد ورد عن اإلمام عيل « :Qك ْن بعيدَ

طلبت»((( ،وهكذا كانت سرية الصالحني أويل الهمم العالية من أولياء
َ
ال ِه َم ِم إذا
الله ،فهذا أبو ذر كام يذكره لنا اإلمام الباقر « :Qبىك أبو ذ ّر (رض) من
(((
(((
(((
(((
(((
(((

سورة األنعام ،اآلية .83
السلمي ،تفسري السلمي :ج 1ص.207
سورة البقرة ،اآلية .130
سورة البقرة ،اآلية .130
أنظر :الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج1ص.278
الليثي الواسطي ،عيل بن محمد ،عيون الحكم واملواعظ :ص.391

دعوت الله أن يشفي
َ
وجل حتى اشتىك برصه ،فقيل له :يا أبا ذ ّر لو
خشية الله ع ّز ّ
ٌ
رصكَ  .فقالّ :
ملشغول وما هو من أك ِ
رب ه ّمي :قالوا وما َيشغلُكَ عنه؟ قال:
إن عنه
ب َ

العظيمتان :الج ّنة والنار»(((.
وهذا هو ربيعة بن كعب يف همته وهدفه األعىل يقول« :قال يل ذات يوم
رسول الله  :Pيا ربيعة خدمتني سبع سنني أفال تسألني حاج ًة؟ فقلت :يا
رسول الله أمهلني حتى أفكر .فلام أصبحت ودخلت عليه قال يل :يا ربيعة هات
حاجتك ،فقلت تسأل الله أن يدخلني معك الجنة .فقال يل :من علَّمك هذا؟ (أي
لوي) فقلت :يا رسول الله ما علَّمني أحدٌ  ،لكني فكَّرت
من علَّمك هذا الهدف ال ُع ّ
يف نفيس وقلت :إن سألته ماالً كان إىل نفا ٍذ ،وإن سألته عمراً طويالً وأوالداً كان
أفعل ذلك ،فأع ّني بكرثة
رأسه ساع ًة ثم قالُ :
عاقبتهم املوت ،قال ربيعة :فنكَّس َ
السجود»(((.أي إذا كنت تريد هذه املكانة العالية فأع ِّني للوصول إليها بالسجود
أي بأقىص درجات التق ّرب إىل الله والسجود واح ٌد منها ،عل ٌّو بعل ٍّو ،أي عل ٌّو يف
املنزلة يقابله عل ٌّو يف الوسيلة التي توصل إليه ،والعلو ال يُنال بالعبث واللعب
والتمني.
أنشد بعضهم:

وبعضهم:

ـــســـب املــعــايل
بـــقـــدر الـــكـــ ّد ت ُـــكـــتَ
ُ

طــلــب الـــ ُعـــا َســـ َهـــ َر الــلــيــايل
ومــــن
َ

تــــــــرو ُم الــــعــــ َّز ثــــم تــــنــــا ُم لــيــاً

َــب الـــآيل
يــغـ ُ
ـوص يف البحر َمـــ ْن طَــل َ

((( الصدوق ،الخصال :ص.25/40
((( الراوندي ،قطب الدين :الدعوات :ص 39البحار :ج 93ص 326ح.10
((( املناوي ،فيض القدير رشح الجامع الصغري :ج  - 4ص .661

(((
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بــــقَــــ ْد ِر الــــكَــــ ِّد ت ُــعــطــى مـــا تــــرو ُم
طـــلـــب الـــعـــا لـــيـــاً يـــقـــو ُم
ومـــــن
َ

75
75

فإنَّنا نستطيع أن نستفيد من الرواية والتي قبلها عدم كفاية النية وجمع الهمة

همً
وحدها بدون أن تف َعل يف أن تصنع فردا ً منوذج ّياً بل ينبغي للمؤمن أن يعيش ّ

همً عمليًّا بعيد األمد
أبعد من قضية النية الحقيقية ،بل ينبغي له أن يجعل لنفسه ّ

كه ّم أيب ذر الغفاري أو ه ّم ربيعة أو ه ّم عجوز بني إرسائيل أو ه ّم املؤمنني الذين
يل بن أيب
يسألون الله جوار رسوله  Pيف جنته وهمهم يف أن يحققوا حياة ع ّ
طالب ومامتاً مثل مامته .Q
ٍ

جه األمئة األطهار Rهمتنا وإرادتنا إىل
ومن هنا نستطيع أن نفهم ملاذا يو ّ
أبعد مساف ٍة يف ميدان الهمة واإلرادة .وملاذا يريد القرآن أن يُطلق فينا هذه الهمة
َ
َ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ َّ َ َ
نس ُن إِنك كد ٌِح إ ِ ٰل َر ّبِك ك ۡد ٗحا
ٱل
واإلرادة التي ال حدود لها وهو يقول﴿ :يأيها ِ
َ َ
ف ُملٰقِيهِ﴾((( ،همة الكدح وإرادته نحو املطلق الذي ال يح ّده ح ٌّد قائلً له :أنت

تكدح يف هذا الطريق فهل أعددت له ما يستأهله؟ إياك أن تتعامل معه بال هم ٍة
صادق ٍة وإراد ٍة جدي ٍة فإ ّن طريق كدحك سينتهي إىل مالقاة ربك ومن يد ربك
َ َ َّ َ ۡ ُ
ب ح َِس ٗ
وت ك َِتٰ َب ُهۥ ب َي ِمينِهِۦ  7فَ َس ۡو َف ُيَ َ
اس ُ
َ
ابا
ِ
ستتسلم جزاء كدحك﴿ ،فأما من أ ِ
َ
ََ َ ُ َ َ
ُ
ٓ
َ َ َۡ
َ
َ َ
يَس ٗ
س ٗ
ورا َ 9وأ َّما َم ۡ
ل أ ۡهلِهِۦ َم ۡ ُ
ِريا  8وينقل ِب إ ِ ٰٓ
وت كِتٰ َب ُهۥ َو َرا َء ظ ۡه ِره ِۦ  10فسوف
أ
ن
ِ
َّ ُ َ َ َ
ل َسعِ ً
يَ ۡد ُعوا ْ ُث ُب ٗ
ورا  13إنَّ ُهۥ َظ َّن أَن َّلن َيُ َ
س ً
ف أ ۡهلِهِۦ َم ۡ ُ
ريا  12إِنهۥ كن ِ ٓ
ورا َ 11و َي ۡص َ ٰ
ور﴾(((.
ِ

ال له ًوى متَّبعٍ فيقول:
بل يدين القرآن االنسا َن الذي تقعد به همته ال ليش ٍء ّ

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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َ َ

ۡ

َ

ۡ َ

﴿ ٰٓ ُّ َ
ٱل َ ٰ
نس ُن َما غ َّر َك ب ِ َر ّب ِ َك ٱلك ِري ِم﴾((( ،أي ما يُقعدك وما يشغلك عنه؟ فهو
يأيها ِ

الذي ربّاك ويُربّيك بأحسن الرتبية وبأكرم الرتبية ،من يقعد بك عن أن تروم غري
الرب الكريم الجواد ذي الفضل العظيم؟ نعم العقائد الضالة ومنها التكذيب بيوم
الدين هي التي تقعد باإلنسان عن ذلك.

((( سورة االنشقاق ،اآلية .6
((( سورة االنشقاق ،اآليات .14-7
((( سورة االنفطار ،اآلية .6

هذا هو اإلمام زين العابدين  Qيح ِّف ُزنا إىل هذه الهمة املقصودة فيقول

يف دعائه« :فقد انقطعت إليك ه َّمتي ،وانرصفت نحوك رغبتي ،فأنت ال غريك

مرادي ولك ال لسواك سهري وسهادي»((( .لقد انقطعت همته  Qإىل الله ع َّز
وجل ومل يأخذ من همته هذه حتى النوم الذي يحتاجه اإلنسان يف ليله ،مجد ًدا
َّ
يل بن أيب طالب Q
يف مقولته وهمته هذه مقولة وهمة جده أمري املؤمنني ع ّ

لنفس أدَّت إىل ر ِّبها فرضها ،وعركت بجنبها بؤسها .وهجرت
ٍ
وهو يقول« :طوىب

يف الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها وتوسدت كفَّها يف
خوف معادهم ،وتجافت عن مضاجعهم ُجنو ُبهم .وهمهمت
رش أسهر عيونَهم
مع ٍ
ُ

بذكر ربهم شفاههم ،وتقشَّ عت بطول استغفارهم ذنوبهم( ،أولئك حزب الله أال

أقراصك ليكون من
إن حزب الله هم املفلحون) ،فات َِّق الله يا ابن حنيف ولْ َتك ِفكَ
ُ

النار خالصك»(((.

ٍ
الس ِن ِّي من الهمة التي كانت عليها همة
وليس البحث
ببعيد يف ذكر الرشف َّ

زينب بنت أمري املؤمنني  Lالعبادية والرسالية فإنها عىل الرغم من ُم ِّر
املعاناة التي مرت عليها يف السبي والتي ال وصف لها أدت صالة الليل كام ورد
يف الرواية.

ويف موضعٍ من مواضع السبي قال لها ابن زياد أثناء عرض الرؤوس عىل

 Oوبكت وقالت له« :لعمري لقد قتلت كهيل ،وقطعت فرعي ،واجتثثت

أصيل ،فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ،فقال ابن زياد :هذه سجاعة ،ولعمري لقد
جا ًعا شاع ًرا .فقالت :ما للمرأة والسجاعة؟ إنّ يل عن السجاعة
كان أبوها س ّ
ً
لشغل ،ولكن صدري نفث مبا قلت»(((.
((( اإلمام السجاد  ،Qالصحيفة السجادية :ص.412
((( نهج البالغة :ج ،3ص.75
((( اإلربيل ،ابن أيب فتح ،كشف الغمة :ج 2ص.276
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يزيد (لع) :لقد شفى الله نفيس من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك .فرقَّت زينب
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الحظ ما الذي انرصف إليه ه ّم الطاغية ابن زياد وما الذي انرصف إليه ه ّم
زينب الكربى ،فالطاغية شغله السجع يف خطابة زينب ،مل يشغله عظم الجرمية
التي قام بها ،بينام شغل زينب عرض مظلوميتها ومظلومية أهل بيتها أمام الناس

املجتمعني.

نعم كان كل هم زينب كيف تنترص من هؤالء الطغام وكيف تحمي ما تبقّى

من ثقل النبوة واالمامة وتخلّصهم من القتل ،ولوال هذه الهمة البطولية العالية يف
الفداء والتضحية والتعلق املخلص منها النتهى أمر هذا الثقل يف تلك الساعة.

يل وابنته وحفيده  Rلوح ًة العبودية للعابدين لوحة
وهكذا يرسم اإلمام ع ٌّ

رسمتها يد الهمة العالية واإلرادة الصلبة ،اإلرادة التي تدفع باستغفارها الطويل
غيوم الذنوب املرتاكمة يف النفس ،والهمة التي يهمهم صاحبها بذكر الله كثريا،
وتجعله يتجايف بها عن لذة الكرى ،وما أدراك ما لذة الكرى ،وما أدراك ما

سلطانها ،الهمة التي ت ُقسم بأن تستفرغ كل ماء العني يف طريق املناجاة مع الله
ويف طريق محبته والعبودية بني يديه.

وألجل أن تبقى قضية الهمة واإلرادة مبناعتها كامل ًة ال يأخذ منها أم ٌر مأخذا ً،

ج
يل  Qيسيِّجها بسيا ٍ
وال يأخذ منها طلب الراحة واللذة شيئًا ،صار اإلمام ع ٌّ
منيعٍ مينعه من ان تستسلم فيه إىل غريها ،فرتاه يف هذا السياق يقول موبِّخا ابن

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يتحل مبقدار من الهمة ومناعة اإلرادة الرسالية التي يجب أن
َّ
حنيف الذي مل

يكون عليها املتصدي ألمور املجتمع سيام الذي يعرف بالوجدان حياة قائده

وإمامه أنها ليست عىل هذا النمط الذي مثَّله بحضور هذه الوليمة.

يقول  Qوقوله رس ٌم وإراد ٌة وحك ٌم« :أ ّما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن

ً
رجل من فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدب ٍة فأرسعت إليها تُستطاب لك األلوان

قوم عائلهم مجف ٌّو ،وغن ُّيهم
وتنقل إليك الجفان ،وما ظننت أنك تجيب إىل طعام ٍ
مدع ٌّو ...إىل أن يقول « :Qأال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه ِ
بطمريه ،ومن
طعمه بقُرصيه .أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك ولكن أعينوين بور ٍع واجتها ٍد ،وعف ٍة

وسدا ٍد .فوالله ما كنزت من دنياكم تربا ،وال ادخرت من غنامئها وف ًرا ،وال أعددت
لبايل ثويب ِط ْم ًرا»(((.

ومل يكتف رسم إرادته إىل هذا الحد بل راح يوبِّخ نفسه وينعى عليها لو أنها

ف ّك َرت ان تكون بهذا املستوى ،بل راح يجمع همته ويدفع بها إىل اعىل نقطة،

جا ال تستطيع الدنيا وال الهوى أن يصال إليه ،بل راح يتمنى
فيفرض لنفسه برنام ً

ما مل يتم َّن غريه يف أن يُقيم محكم ًة يحاكم فيها هذه الدنيا التي تحاول دوما أن
يل
تدغدغ هذه الهمة واإلرادة وتأخذ منها ،ولكن هيهات هيهات أن تدغدغ همة ع ٍّ
 Qوإرادته ،فهاك اسمع نربات هذه الهمة واإلرادة العلوية التي تتحول الدنيا
فيها إىل عراق خنزي ٍر وعفطة عن ٍز وعفص ٍة َم ِق َر ٍة.
قوم
حت عليها
نفوس ٍ
«بىل كانت يف أيدينا فدكٌ من كل ما أظلته السامء ،فش َّ
ُ

حك َُم الله»(((.
وسخت عنها نفوس آخرين .ونعم ال َ

محبوب ،والوجدان يدل عىل
كأي ما ٍل من األموال يش ٌء
ومعلو ٌم أن األرض ِّ
ٌ

يل Q
ذلك ولهذا كانت همة اآلخرين شاذة يف امتالكها ،وحيازتها وأما همة ع ٍّ

شاغل يستحق أن تشغل به النفس بل إن التقوى قادر ٌة عىل
ً
فكانت ال ترى فيها
أن تعرب قناة محبتها إىل محب ٍة أكرب أو تعربها إىل يش ٍء آخر يستحق من النفس أن

تفكر به أكرث وتعطيه اهتاممها األكرب ،ذلك هو الجدث وما أدراك ما الجدث،

معبا ً عن هذه
الباطل س ُيحكم عليه مبا
ّ
يستحق من الويل والثبور .فهو الذي يقول ِّ

تعب عن الهمة العالية يف عبور العقبات يف طريق العبودية
الرؤية العمالقة التي ِّ

وجل:
لله ع ّز ّ

ٌ
جدث تنقطع يف ظلمته
«وما أصنع بـ(فدك) وغري فدك والنفس مظانّها يف غ ٍد

آثارها ،وتغيب أخبارها ،وحفر ٍة لو زيد يف فسحتها وأوسعت يدا حافرها ألضغطها
((( خطب أمري املؤمنني  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.71
((( املصدر نفسه ،ج ،3ص.71
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ُ
والوقوف بني يديه حتميّاً ،وإن
ح َك ُم موجو ًدا،
ومع ذلك فالحق ال يضيع ما دام ال َ
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الحجر واملدر ،وسد فرجها الرتاب املرتاكم ،وإمنا هي نفيس أروضها بالتقوى

لتأيت آمن ًة يوم الخوف األكرب ،وتثبت عىل جوانب املزلق.

ثم ينتقل  Qلريسم لنا لوح ًة أخرى تجتذب بها النفس روحها من عامل

كل نَف ٍ
َس
اللذة واالنشغال بالطيبات ،ولكن هنا يبذل اإلمام طاق ًة كربى تحمل يف ِّ

ِ
أنفاسها هم ًة عالي ًة واراد ًة صلبةً ،تلك همة قطع الحبل عن اللذائذ الدنيوية
من
واالنشغال بالطيبات .يقول  Qوهو يرى أمامه كل الجائعني واملحرومني

يف األرض ،ويحفِّزه يف رسم لوحتها جوع الجائعني وحرمانهم أن يكون معهم
ورشيكهم بل وأسوتهم .ويربأ بنفسه أن يكون يف فريق الذين ال ه َّم لهم إال أن

يكونوا كالبهائم املربوطة أو املرسلة .يقول :Q

«ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج

تخي األطعمة.
هذا القز ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين جشعي إىل ّ

ولعل بالحجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع ،أو أبيت

مبطانا وحويل بطون غرىث وأكباد ح ّرى؟ أو أكون كام قال القائل:
وحــســبــك داء أن تــبــيــت بــبــطــن ـ ٍة

وحـــولـــك أكـــبـــاد تــحــن إىل الــقــد

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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أأقنع من نفيس بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر ،أو

أكون أسو ًة لهم يف جشوبة العيش .فام خُلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة
عم
املربوطة همها علفها ،أو املرسلة شغلها تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو ّ
يراد بها»(((.
راسم بقوله حركته التي ينسل بها من مخالب الدنيا ويفلت
ثم يقول Q
ً

من حبائلها ويجتنب فيها مداحضها وبنفس اإلرادة والهمة العلوية التي ال ميلكها

انسللت من مخالبك،
ُ
بتاممها غريه« :إليك عني يا دنيا فحبلك عىل غاربك ،قد
((( املصدر السابق :ج 3ص.74

واجتنبت الذهاب يف مداحضك .أين القرون الذين غررتِهم
ُ
وأفلت من حبائلك،
ُّ

مبداعب ِ
ِك ،أين األمم الذين فتن ِتهم بزخار ِفك .ها هم رهائن القبور ومضامني
اللحود .والله لو ِ
شخصا مرئ ًّيا وقال ًبا ِح ِّس ًّيا ألقمت عليك حدود الله يف عبا ٍد
كنت
ً
ٍ
وملوك أسلم ِتهم إىل ال َّتلف وأوردتِهم
وأمم ألقيتهم يف املهاوي،
غررتهم باألماين ٍ

ج ِ
ك
موار َد البالء إذ ال ورد وال صدر .هيهات من وطئ دحضَ ك َزلِق ،ومن ر ِكب لُج َ
َغرِق ،ومن اِزو َّر عن حبائلك ُوفِّق .والسامل منك ال يبايل إن ضاق به مناخه والدنيا
كيوم حان انسالخه .اعزيب عني .فو الله ال أَ ُذ ُّل ِ
س
عنده ٍ
لك فتستذليني ،وال أُ ْسلِ ُ
ِ
لك فتقوديني»(((.

املطلب الثاين :اليقني وعلو الهمة

َّ َ َ
َ ُ ْ َ ُّ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َ ٓ َ
ۡ َ
ت َوٱلِي ف َط َرناۖ﴾(((،
يف تفسري قوله تعاىل ﴿قالوا لن نؤث ِرك
ع ما جا َءنا م َِن ٱلَ ّيِنٰ ِ

وهو حكاية قول السحرة حينام رأوا معجزة موىس وخطابهم اليقيني لفرعون يدل

عليه قسمهم بالذي فطرهم وهو الله تعاىل شأنه بأنهم لن يؤيدوا فرعون مقابل
بعض األماين الزائفة والزائلة عىل ما رأوه من معجز ٍة يقيني ٍة ،وأنهم لن يتخلّوا عن
موىس مهام كانت النتائج .فهذه اإلرادة والهمة املرتكزة عىل اليقني يف الثبات

عىل املوقف اإلمياين مبوىس ومعجزته ناب ٌع كام يقول ابن عريب يف تفسريه من
وتفسري كالم املؤمنني الذين كانوا قبل لحظات من السحرة ومن أزالم الطاغية بأنه:

«كال ٌم صادر من عظم اله ّمة الحاصلة للنفس بقوة اليقني ،إذ قوة اليقني يف

القلب تورث النفس عظم الهمة وهو عدم مباالتها بالسعادة الدنيوية والشقاوة
البدنية واللذات العاجلة الفانية واآلالم الحسية يف جنب السعادة األخروية واللذة

ٱل َي ٰوةَ
الباقية العقلية ،ولهذا استخفوا بها واستحقروها بقولهم﴿ :إ ِ َّن َما َت ۡق ِض َهٰ ِذه ِ ۡ َ
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.74
((( سورة طه ،اآلية .72
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نتاج قوة اليقني .يقول ابن عريب يف تحليل وتفسري هذه اإلرادة والهمة العالية
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َ ۡ َ
ُّ ۡ ٓ
ٱدلن َيا﴾(((﴿ .ل ِغ ِف َر لَا َخ َطٰ َيٰ َنا﴾((( أي :يسرت بنوره الهيئات املظلمة والصفات
الرديئة التي عرضت لنفوسنا بسبب امليل إىل اللذات الطبيعية ومحبة الزخارف
َٓ

َ

ۡ
ٱلس ۡ
ك َر ۡه َت َنا َعل ۡيهِ م َِن ّ
ِح ِرۗ﴾((( أي :معارضة موىس ألنهم ملا عرفوه
الدنيوية ﴿ َو َما أ

بنور استعدادهم وعلموا كونه عىل الحق ،فاس َتعفُوا عن معارضته»(((.

يل  Qبه َّمتة النابعة من اليقني بعي ًدا عن
ومن هذا الواقع القرآين ينطلق ع ٌّ

كل عل ٍّو واستكبا ٍر وغل ٍّو وفسا ٍد،
حبائل الدنيا وزخارفها ،وبعيدا ً عن مداحضها وعن ِّ

ح ّرا ً أب ّياً نظيفاً طاهرا ً زك ّياً ،ومل يكتف بذلك بل راحت إرادته وه ّمتُه املرتكزة عىل
ذات اليقني مبعرفة الله -الذي ال يقني فوقه ففي الحديث املستفيض عنه( :لو

يل الغطا ُء ما ازددت يقي ًنا)((( -تؤكّد نفسها باألميان املؤكدة -مستثنيا مشيئ َة
كُشف َ

الله -عىل أن تنتهج نهج الرياضة الجهادية يف طريق رسول الله وأثر سريه قوي
األعضاد واألعواد والفؤاد عىل فعل ما مل يستطع عليه إنسا ٌن غريه يف العزوف

واإلشاحة عن كل زخارف الدنيا وملذاتها...

«وأيم الله ميينا -أستثني فيها مبشيئة اللهَ -لُ ُروضَ َّن نفيس رياض ًة
يقول :Q
ُ
ُّ
تهش معها إىل القُرص إذا قدرت عليه مطعو ًما ،وتقنع بامللح مأدو ًما ،وألَ َد َع َّن

مقلتي كعني ما ٍء ِ
ب معي ُنها مستفرغ ًة دموعها .أمتتلئ السامئة من رعيها فتربك،
نض َ

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا

يل من زاده ف َيهجع؟َ .ق ّرت إذاً عي ُنه إذا
وتشبع الربيضة من ُعشبها فرتبُض ويأكل ع ٌّ

(((
(((
(((
(((
(((
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(((

اقتدى بعد السنني املتطاولة بالبهيمة الهاملة والسامئة املرعية»(((.

سورة طه ،اآلية .72
سورة طه ،اآلية .73
سورة طه ،اآلية .73
ابن عريب ،تفسري ابن عريب :ج 2ص.26
عيل عاشور ،حقيقة علم آل محمد  Pوجهاته :هامش ص 138نقال عن فضائل ابن شاذان 137 :وكشف
الغمة ،286 - 170 / 1 :والغرر والدرر ذيل حرف لو ،ورشح نهج البالغة البن أيب الحديد253 ...../ 7 :
الخطبة  113و 142 / 10الخطبة  ،186وبحار األنوار 153 / 40 :ح  54و 135 / 46ح  ،25واألنوار النعامنية:
مستفيض.
 35 - 26 / 1وقال أنه
ٌ
خطب اإلمام عيل  Qنهج البالغة :ج 3ص.75

يل عالي ًة برسم معامل حقيقة الدنيا بل هي هي يف عليائها
وال تحسنب علياء ع ٍّ

يف رسم معامل إدارتها وسياستها بني الناس ،تلك املعامل التي بقيت أث ًرا يرجع

إليه كلام أريد العدل والقسط يف ساحة حكم اإلنسان يف األرض .فاُقرأ كتابه
حا:
 Qإىل بعض عامله تج ْد ما نقول رصي ً

«أما بعد فإنكَ ِممن أستظه ُر به عىل إقامة الدين ،وأقمع به نخوة األثيم ،وأَ ُسدُّ به

ٍ
بضغث من اللني،
لَهاة الثغر املخوف .فاستع ْن بالله عىل ما أه َّمك ،واخلط الشدة

واخفض
ْ
أرفق ،واعتزم بالشدة حني ال يُغني عنك إال الشدةُ،
وارفق ما كان الرفق ُ

وآس بينهم يف اللحظة والنظرة ،واإلشارة
للرعية جنا َحك ،وأل ْن لهم جان َبكِ ،
والتحية ،حتى ال يطمع العظام ُء يف حيفك ،وال ييأس الضعفا ُء من عدلك»(((.

حصله بالوجدان والربهان
يل  Qالذي َّ
نعم ،إن اليقني الذي ميتلكه ع ٌّ
عىل كاملية منوذج حياة رسول الله  Pهو الذي خلق عنده هذه الهمة العالية
املتميزة يف أن تكون حياته نسخ ًة أخرى ووارث ًة لها يف كل خصالها التي َع ّرف بها

قبل .ومعرفته بها ويقينه بكاملها هو السبب الذي
القرآن وع ّرفت بها الرساالت من ُ
يقف وراء هذه الحياة املعجزة التي ق َّدمها  Qللبرشية ،ووراء هذه اله ّمة التي
يحملها يف طريق بناء اإلنسان الصالح.

من آثارهم يقول فيه صاحبه:
الـــــويص أَ ِ
ـــيـــل
ُ
ص
حـــيـــد َرة
حـــبِّـــي لِـــ َ
ُ
ِّ

ِــيــل
ُ
ـــى ت َــ ْرت
ف ِذكْـــــ ِر الـــ ُع َ
ي ِ
َولَـــــــ َد َّ
ْـــــت ِفـــيـــ ِه ِهــــ َّمــــ ًة ِعـــ ْمـــاقَـــ ًة
َرتَّـــــل
ُ
ـل
ِــي تَ ِــيـــــــ ُ
ت َــ ْنــ َمــى إىل نَـــ ْهـــ ِ
ج الــ َّنــب ِّ

((( املصدر نفسه :ج 4ص.48
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ويف هذه الهمة العمالقة واإلرادة التي ينحدر عنها السيل وال يرقى إليها الطري
خي ٍة وهم ٍة عالي ٍة ،وهذا أث ٌر
هام الشعراء وقالوا فيها كثريا وأحبوها حاف ًزا ِّ
لكل إرادة ِّ
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ت َعــلــيّــاً أَ ْرتَـــ ِقـــي
َّـــا أَأْ ِ
أَنَـــــا كُـــل ّ
حــــ ُّ
ِيــل
ــــي الــتَّــ ْنــز ُ
ــــا ِق
ف أَ ْع
ط ِ
َ
َويَــــ ُ
َ
َّـــا أَأْتِـــــــــــي َعــلِــيّــاً ِه ـ َّم ـ ِتــي
أنَــــا كُـــل َ

َعـــلْـــ َيـــا ُء تَـــ ْنـــشَ ـــ ُ
ِــيــل
ط بــالــتُّــقَــى َهــاب ُ
ـــس ِعــطْــ َره
أَنَــــا كُـــل َ
َّـــا أَأْتِــــيــــ ِه أَلْـــ َم ُ
ـــس ِ
ـل
ـــك الــشَّ ـ ِمــيــمِ َعـ ِلــيـ ُ
أَذ َ
ْك ِمـــ َن املِ ْ
يَـــ ْه ِ
ـــدي إذَا ق ِ
ــنــائــح ِعل ِمه
ُـــصـــدَتْ َم
ُ
اس ِ
يف الـــ ّر ِ
ـل
ن َولِـــلْـــ ُهـــ َدى ت َ ـ ْه ـلِــيـ ُ
ـــخـــ َ
ّ
جــــــدْتُ
ن َو َرا َءهُ
الــصــالِــحــ َ
ّ
إن َو َ
يــــشُ ــــو َن َهـــ ْونـــاً لِ
لــيــل
ُ
ـــــلـــــرا ِة((( َد
َْ
َّ
واح األَن
َـــــــام ِفـــــداؤُهُ
ِ
ُروحـــــي َوأَ ْر ُ
(((
ــيــل
َــــاح خَــ ِم ُ
ــس َوف
شق
َمــا أَ ْ
ْ
َ
َـــــت شَ ــ ْم ٌ

الخاتمة والنتائج:
إن هذا البحث عزيزي القارئ إمنا حاولنا فيه من خالل املقدمة من التعريف

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل  Qومامته وفرضية
بالعنوان الطموح اإلمياين وعالقته بحياة اإلمام ع ٍّ
إمكان االصطباغ بهذه الحياة املثىل من خالل مباحثَ ثالث ٍة حاول البحث األول
من خالل املطلب األول أن يعرض جملة نصوص فيها وصف الحياة العلوية،
ويف املطلب الثاين طريقته  Qيف توسيع إطار مرضاة الله حرك ًّيا باتجاه
اآلخرين ،ويف البحث الثاين تناول البحث قراء ًة عن حياته  Qمن خالل

س ّي وهو السيد الرشيف السخي وصاحب املروة .راجع :الطربيس ،تفسري مجمع
ساة :بالفتح جمع ِ َ
((( ال َّ
الساة بالفتح اسم جمع ال جمع ،انظر :الزبيدي ،تاج
أن
يرى
سيبويه
أن
غري
ص،132
هامش
ج9
البيان:
َّ
العروس :ج 19ص.521
((( من ديوان صاحب البحث  /غري منشور.

عبادي مزج بني كل أنواع العبادة يك يقدمه أمنوذجا يف رسم لوحة الحياة
ج
برنام ٍ
ٍّ
املثىل يف القدوة واألسوة ،ويف املبحث الثالث تناولنا إرادته وهمته  Qالتي

انفرد بها والتي كانت من نبع يقينه الذي هو حق اليقني وال يقني فوقه ،والتي رسم

من خاللها حياته ورسم معها هدفه الكبري الذي تحركت به .ومل يكن البحث يثري
اليأس من بلوغ الهدف الذي استق َّر يف نص الدعاء والتعقيب الصباحي لصالة
الصبح ما دام يثري أمرين هام:

األمر األول :إمكانية الحصول عىل الصبغة اإللهية التي اصطبغت بها حياة

يل  Qوهي مرضاة الله عز وجل.
ع ٍّ

يل Q
األمر الثاين :إمكانية الكدح املستمر الذي تلبست به شخصية ع ٍّ

متلبسا به يف كل لحظ ٍة من لحظات عمره إىل أن لقي الله
والذي ظل Q
ً

بأفضل ما يلقى إنسا ُن ربَّه.
جل البحث من النتائج إىل ما تق َّدم ما ييل:
وقد س َّ

يل  Qال يُدرك مداه ،ولهذا فإ َّن
 - 1إن العمق الذي متتلكه حياة اإلمام ع ٍّ
مامرسة التعلُّم يف جو هذه الشخصية يعطيها درب ًة ومهار َة تؤ ّهلها ألن تكون

رفيق ًة للصالحني.

يل واالصطباغ
 - 2إن محبة القرآن الكريم وحياة رسول الله  Pهام الطريق لحياة ع ٍّ
يل  Qإىل
ّ -3
توصل البحث يف إثبات ما قصده من تناول حياة اإلمام ع ٍّ
ٍ
اشارات أخرى ال يسع املقام تفصيلها مثل اليقني ،والهمة العالية املنطلقة
ج آخر ،وقرآنية وفرقانية هذه
منه ،والفردانية التي ال ميكن تكرارها كنموذ ٍ

الحياة ،ونحو ذلك مام ميكن للمتلقّي أن يلتقطه بوعيه وتدبّره ،ومن الله نرجو

القبول ونسأله الحسنى.
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بها.
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المصادر
القران الكريم
 - 1ابن عريب (ت 638ه) تفسري ابن عريب ،تحقيق :ضبطه وصححه وقدم له عبد الوارث محمد
عيل ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع2001 - 1422 :م ،املطبعة :لبنان /بريوت  -دار الكتب
العلمية ،النارش :دار الكتب العلمية.
 - 2ابن بابويه ،عيل (ت  329ه) فقه الرضا  Qتحقيق :مؤسسة آل البيت  Rإلحياء
الرتاث  -قم املرشفة ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع :شوال ،1406النارش :املؤمتر العاملي
لإلمام الرضا  - Qمشهد املقدسة.
 - 3ابن طاووس (ت  664هـ) إقبال األعامل ،تحقيق :جواد القيومي االصفهاين ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع :رجب  ،1414املطبعة :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،النارش :مكتب
اإلعالم اإلسالمي.
 - 4ابن منظور(ت  711هـ) لسان العرب ،سنة الطبع :محرم  ،1405النارش :نرش أدب الحوزة
 قم – ايران. - 5اإلربيل ،ابن أيب الفتح (ت  693ه) كشف الغمة ،النارش :دار األضواء – بريوت.
 - 6اإلمام زين العابدين ( Qت 94هـ) الصحيفة السجادية (أبطحي) ،تحقيق :السيد محمد
باقر املوحد األبطحي اإلصفهاين ،الطبعة :األوىل سنة ،الطبع 25 :محرم الحرام 1411
املطبعة :منونه – قم ،النارش :مؤسسة اإلمام املهدي  ،Qمؤسسة األنصاريان للطباعة
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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والنرش  -قم – ايران.
 - 7الرتمذي (ت  279ه) الشامئل املحمدية ،تحقيق :سيد عباس الجليمي ،الطبعة :األوىل،
سنة الطبع ،1412 :النارش :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت.
 - 8الثعلبي (ت  427ه) تفسري الثعلبي ،تحقيق :اإلمام أيب محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق
األستاذ نظري الساعدي ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع2002 - 1422 :م املطبعة :بريوت -
لبنان  -دار إحياء الرتاث العريب ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب.
 - 9جورج جرداق (معارص) روائع نهج البالغة ،تحقيق :إعداد وترتيب :جورج جرداق الطبعة:
الثانية سنة الطبع 1997 - 1417 :م املطبعة :باقري النارش :مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.
 - 10الحيل ،الحسن بن سليامن (ت ق  9هـ) مخترص بصائر الدرجات ،الطبعة :األوىل ،سنة
الطبع 1950 - 1370 :م ،النارش :منشورات املطبعة الحيدرية – النجف.
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 - 11خطب اإلمام عيل ( Qت  40ه) نهج البالغة ،تحقيق :رشح :محمد عبده ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع 1370 - 1412 :ش ،املطبعة :النهضة – قم ،النارش :دار الذخائر  -قم
– ايران.
 - 12الدكتور الخلييل (معارص) السقيفة أم الفنت ،تحقيق وتقديم :مرتىض الرضوي ،الطبعة:
األوىل ،النارش :اإلرشاد للطباعة والنرش  -بريوت  -لندن.
 - 13الراوندي ،قطب الدين (ت  573هـ) الدعوات ،تحقيق :مدرسة اإلمام املهدي Q
الطبعة :األوىل ،سنة الطبع 1407 :املطبعة :أمري – قم ،النارش :مدرسة اإلمام املهدي
 – Qقم.
 - 14الريشهري ،محمد (معارص) ميزان الحكمة ،تحقيق :دار الحديث ،الطبعة :األوىل طبع
ونرش :دار الحديث ،النارش :دار الحديث.
 - 15الزبيدي (ت  1205ه) تاج العروس ،تحقيق :عيل شريي ،سنة الطبع1994 - 1414 :م
املطبعة :دار الفكر – بريوت النارش :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
 - 16السلمي (ت  412ه) تفسري السلمي ،تحقيق :سيد عمران ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:
2001 - 1421م طبع ونرش :لبنان /بريوت  -دار الكتب العلمية.
 - 17الشنقيطي (ت  1393ه) أضواء البيان ،تحقيق :مكتب البحوث والدراسات .سنة الطبع:
1995 - 1415م ،املطبعة :بريوت - .دار الفكر للطباعة والنرش .النارش :دار الفكر للطباعة
والنرش.
 - 18الشريازي ،نارص مكارم( ،معارص) األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل.
 - 19الصدوق (ت  381ه) عيون أخبار الرضا  ،Qتحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :حسني
األعلمي ،سنة الطبع 1984 - 1404 :م ،املطبعة :مطابع مؤسسة األعلمي  -بريوت – لبنان،
النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت – لبنان.
 - 20الصدوق (ت 381هـ) الخصال ،تحقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،سنة الطبع:
 18ذي القعدة الحرام  1362 - 1403ش ،النارش :منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة
العلمية يف قم املقدسة.
 - 21الطربيس (ت  548ه) تفسري مجمع البيان ،تحقيق :تحقيق وتعليق :لجنة من العلامء
واملحققني األخصائيني الطبعة :األوىل سنة الطبع 1995 - 1415 :م النارش :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  -بريوت – لبنان.
 - 22الطويس (ت  460ه) التبيان ،تحقيق :تحقيق وتصحيح :أحمد حبيب قصري العاميل الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع :رمضان املبارك  ،1409املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي،
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النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي.
 - 23الطويس (ت  460ه) مصباح املتهجد ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع1991 - 1411 :م،
النارش :مؤسسة فقه الشيعة  -بريوت – لبنان.
 - 24العجلوين (ت 1162ه) كشف الخفاء ،الطبعة :الثالثة ،سنة الطبع1988 - 1408 :م ،النارش:
دار الكتب العلمية – بريوت.
 - 25العالمة املجليس (ت 1111ه) بحار األنوار ،تحقيق :عبد الرحيم الرباين الشريازي،
الطبعة :الثالثة املصححة ،سنة الطبع 1983 - 1403 :م ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت  -لبنان. - 26عيل عاشور (معارص) حقيقة علم آل محمد  Qوجهاته.
 - 27الكليني ،محمد بن يعقوب (ت  329هـ) الكايف ن تحقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب
الغفاري ،الطبعة :الرابعة ،سنة الطبع 1362 :ش املطبعة :حيدري ،النارش :دار الكتب
اإلسالمية – طهران.
 - 28املحقق البحراين (ت 1186ه) ،الحدائق النارضة ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
لجامعة املدرسني بقم املرشفة.
 - 29املرعيش (ت 1411هـ ) رشح إحقاق الحق ،تحقيق :تعليق :شهاب الدين املرعيش
النجفي ،تصحيح :إبراهيم امليانجي ،النارش :منشورات مكتبة آية الله العظمى املرعيش
النجفي  -قم – ايران.
 - 30املعتزيل ،ابن أيب الحديد (ت  656هـ) رشح نهج البالغة ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،النارش :دار إحياء الكتب العربية  -عيىس البايب الحلبي ورشكاه ،مؤسسة مطبوعايت
إسامعيليان.
 - 31املناوي (ت  1031ه) فيض القدير رشح الجامع الصغري ،تحقيق :تصحيح أحمد عبد
السالم الطبعة :األوىل ،سنة الطبع 1994 - 1415 :م ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
 - 32املريزا النوري (ت  1320هـ) مستدرك الوسائل ،تحقيق :مؤسسة آل البيت  Rإلحياء
الرتاث ،الطبعة :الثانية ،سنة الطبع 1988 - 1408 :م ،النارش :مؤسسة آل البيت R
إلحياء الرتاث  -بريوت – لبنان.
 - 33الواسطي ،عيل بن محمد الليثي (ت ق  6هـ) عيون الحكم واملواعظ ،تحقيق :حسني
الحسيني البريجندي ،الطبعة :األوىل ،املطبعة :دار الحديث ،النارش :دار الحديث.

مفهوم الق�ضاء والقدر
وخلق الأعمال يف كالم الإمام علي Q



رسول كاظم عبد السادة

املقدمة

الحمد لله رب العاملني وصىل الله عىل محمد وآله الطيبني الطاهرين.
سنحاول القيام بدراس ٍة جديد ٍة لبيان الخطوط العريضة للفكرالكالمي عند
اإلمام أمري املؤمنني  ...Qولكن بطو ٍر يستفاد من األخبار كأدل ٍة فوق دليل

العقل بل حاكمة عليه لبيان تابعيته للمعصوم  Qال حاكميته عليه ،كام
قال موالنا اإلمام الرضا  Qالبن السكيت حني سأله ماالحجة اليوم؟ فقال

 :Qالعقل يعرف به الصادق عىل الله فيصدقه والكاذب عىل الله فيكذبه،
إن مثل هذا املنهج اليعترب تجميدا ً لقدرات العقل ،وإمنا تصحيحا للمستقالت

العقلية عن االنحراف نحو القواعد الخاطئة ،فإن متابعة مظاهر العقل الكيل رسول

الله صىل الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعني ،أسلم يف تحقيق

نتائج البحث من اتباع غريهم ،إذ كل العقول رؤوس من ذلك العقل((( بحسب
إستعدادها لقبول الفيض ،قال أمري املؤمنني  :Qذهب من ذهب إىل غرينا
((( عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Qأن النبي صىل الله عليه وآله ُس ِئلِ :م َّم خلق الله جل جالله
ولكل ٍ
ولكل
رأس وج ٌه ِّ
رؤوس بعدد الخالئق من خُلق ومن يخلق إىل يوم القيامة ِّ
العقل قال :خلقه ملك له ٌ
رأس من رؤوس العقل (الصدوق ،علل الرشائع.)98/1:
آدمي ٌ
ٍّ
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فمنتهى سري العقل يف املعرفة بيان الصادق من الكاذب يف اإلبالغ عن الله.
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إىل عيونٍ كدر ٍة يفرغ بعضها يف بعض وذهب من ذهب إلينا إىل عيونٍ صافي ٍة

تجري بأمر الله ال نفاذ لها(((.

الق�ضاء والقدر وخلق الأعمال

شطرت مسألة القضاء والقدر البرشية إىل ثالثة مذاهب:

املذهب األول :هو املذهب القائل بها وهم الجربية أو الحتميون.

املذهب الثاين :املنكر لها وهم القدرية دعاة اإلرادة الحرة (املفوضة).

املذهب الثالث :املذهب الوسط املخالف للمجربة والقدرية وهم أصحاب

األمر بني األمرين.

وقبل التعرف عىل مراد اإلمام أمري املؤمنني  Qيف هذه املسألة وقبل
الدخول فيها ال بد من مناقشة ثالث ٍ
نقاط:
حا.
األوىل :يف معنى القضاء والقدر لغ ًة وإصطال ً

الثانية :يف بيان املذهبني األوليني املجربة واملفوضة.

الثالثة :يف بيان املشكلة املتنازع عليها وهي األفعال اإلنسانية.

ثم بعد ذلك نعرض مراد اإلمام أمري املؤمنني  Qمع ملخص عن املذهب

الوسط وهو املذهب الرافض للجربية والقدرية.

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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ٌ
ٌ
التمهيد :تعريفات أولية

�أو ًال :معنى الق�ضاء والقدر

(القدر) يفتح ثم فتح لغته هو الطاقة واملقدار والقضاء والحكم وهو ما يقدره

الله عز وجل من القضاء ويحكم به من األمور (((.

((( الكايف ،184 / 1 :قال الفيض الكاشاين يف بيان هذا الخرب :من اعتصم الناس به يعني ليس كل من اعتصم
الناس به سوا ًء يف الهداية وال سواء يف ما يسقيهم بل بعضهم يهديهم إىل الحق وإىل طريقٍ مستقيمٍ
ويسقيهم من عيونٍ صافي ٍة وبعضهم يذهب بهم إىل الباطل وإىل طريق الضالل ويسقيهم من عيونٍ كدر ٍة
يفرغ أي يصب بعضها يف بعض حتى يفرغ (الوايف.)87/2:
((( ابن منظور ،لسان العرب.97/1،

حا :تفصيل إرادة الفاعل وتخصيص إيجاد األشياء يف أزمانٍ وأماك َن
واصطال ً
وعىل أشكا ٍل معين ٍة فهو وجود الكائنات عىل حسب أحكام اإلرادة وتفصيل

جميع املوجودات يف اللوح املحفوظ بعد أن كانت مجمل ًة (((.
وبعبار ٍة أخرى :ملا كان القدر أحد مراتب فعل الله التي تبدأ باملشيئة ثم اإلرادة
ثم القدر ثم القضاء ثم اإلمضاء ،فاملشيئة هي أول ميل نفسك إىل وجهة اليشء
وإحداثه وإظهاره ،وأما اإلرادة فهي تصميم عزمك عىل مقتىض ذلك امليل،

والقدر هو تحديد نفسك له وتجزئة وتفصيل أحواله .وأما القضاء فهو إمتام ذلك

اليشء يف نفسك وتركيبه بأجزائه ،وأما اإلمضاء فهو إظهار ما أحكمته ودبرته يف
نفسك يف الوجود الخارجي الكوين.

إذًا فالقدر هو كام عرب عنه اإلمام الرضا  Qالهندسة وحدود األشياء.

أما القضاء لغ ًة فهو إمتام اليشء أو الحكم ،واستقىض فال ٌن أي جعل قاضيًا
يحكم بني الناس ،وقضاء اليشء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون مبعنى
الخلق(((.

واصطالحا :األجل أو فض الحكومة أو إصدار الحكم أو وجود جميع

املوجودات يف اللوح املحفوظ إجامال.

أما عند املتكلمني فهو الحكم الكيل اإلجاميل عىل أشخاص املوجودات

ويــؤخــذ عــى هــذا التعريف بــأن القضاء يطرأ عليه التغيري بطر ّو
قــانــون الــبــداء حيث قــالــوا  :Rإذا وقــع اإلمــضــاء فــا بـــداء(((،
(((
(((
(((
(((

البهايئ ،الكشكول ص.379
ابن منظور ،لسان العرب .186/15:
ظ :الباقالين ،أسباب الخالف ،ص ،166عبد الجبار ،متشابه القرآن .431/2:
عن معىل بن محمد قال :سئل العامل  :Qكيف علم الله؟ قال :علم وشاء وأراد وقدر وقىض وأمىض،
فأمىض ما قىض ،وقىض ما قدر ،وقدر ما أراد ،فبعلمه كانت املشيئة ،ومبشيئته كانت اإلرادة ،وبإرادته كان
التقدير،وبتقديره كان القضاء ،وبقضائه كان اإلمضاء ،والعلم متقد ٌم عىل املشيئة ،واملشيئة ثانيةٌ ،واإلرادة
ثالثةٌ ،والتقدير واق ٌع عىل القضاء باإلمضاء .فلله تبارك وتعاىل البداء يف ما علم متى شاء ،ويف ما أراد لتقدير
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كل ٍ
نفس ذائق ُة املوت(((.
حكم ال يتبدل من األزل إىل األبد كالحكم بأ ّن َّ
بأحوالها
ً
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مفصل.
ً
نعم يف أحــد مــراتــبــه ال يــطــرأ عليه الــبــداء كــا ســيــأيت

ٌ
مشمول
وملا كان القضاء يف سلسلة مراتب الفعل سابقًا عىل اإلمضاء فهو

بقانون البداء(((.

فال يصح وصفه بالال تبديل من األزل إىل األبد .نستنتج من هذا أن القضاء

والقدر مرتبطان وكالهام يجب الرضا به ألن مجموعهام فعل الله.

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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األشياء ،فإذا وقع القضاء باإلمضاء فال بداء ،فالعلم يف املعلوم قبل كونه ،واملشيئة يف املنشأ قبل عينه،
واإلرادة يف املراد قبل قيامه ،والتقدير لهذه املعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانًا ووقتًا ،والقضاء باإلمضاء
هو املربم من املفعوالت ،ذوات األجسام املدركات بالحواس من ذوي لونٍ وري ٍح ووزنٍ وكيلٍ وما دب ودرج
من ٍ
إنس وج ٍّن وطريٍ وسبا ٍع وغري ذلك مام يُدرك بالحواس .فلله تبارك وتعاىل فيه البداء مام ال عني له ،فإذا
وقع العني املفهوم املدرك فال بداء ،والله يفعل ما يشاء ،فبالعلم علم األشياء قبل كونها ،وباملشيئة عرف
صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها ،وباإلرادة ميز أنفسها يف ألوانها وصفاتها ،وبالتقدير قدر أقواتها
وعرف أولها وآخرها ،وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها ،وباإلمضاء رشح عللها وأبان أمرها وذلك
تقدير العزيز العليم (الكليني ،الكايف.)149/1:
((( البداء لغ ًة هو الظهور وهو إظهار حكم من األحكام الوجودية الكونية بعد انقضاء مدة الحكم السابق
ترشيعي فيسمى الحكم الثابت لليشء
وجودي كام أن النسخ بدا ٌء
تكويني
لتغري املوضوع ،فالبداء نس ٌخ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
باعتبار وصفه الذايت أو العريض ويثبت الحاكم الثاين له ...قال الشيخ املفيد يف تصحيح اإلعتقاد واألصل يف
َّ َ َ
َ
ُ ُ ْ ََۡ
َ َ ّ
البداء هو الظهور قال الله تعاىل ﴿ َو َبدا ل ُهم م َِن ٱللِ ما ل ۡم يَكونوا يتس ُِبون﴾ وقد يطلق ويراد
منه تغري اإلرادة وتبديل العزم تبعا لتغري العلم (هاشم معروف الحسني الشيعة بني األشاعرة و املعتزلة ص
.)269
ٍ
ٌ
املقبول فذلك الذي َيكون مبعنى النسخ الذي
وقالوا هو عىل نوعني بدا ٌء مقبول وآخ ُر غ ُري مقبو َل أما
النوع َ ۡ
ۡ ٓ
َۡ ّۡ ٓ
َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ
َ
ي مِن َها أ ۡو مِثل َِها ۗ﴾ البقرة.106/
ب
ت
أ
ن
ا
ِه
س
ن
قال فيه سبحانه وتعاىل ﴿ما ننسخ مِن ءاي ٍة أو ن
ِ ِ ٖ
يقول الشيخ املفيد يف هذا النوع :أقول يف معنى البداء ما يقوله املسلمون بأجمعهم يف النسخ وأمثاله من
اإلفقار بعد اإلغناء واإلمراض بعد اإلعفاء وهذا مذهب اإلمامية بأرسها فالبداء من الله ما كان مشرتطًا يف
التقدير وليس هو االنتقال من عزمي ٍة وال من تعقب الرأي تعاىل الله عام يقول املبطلون عل ًّوا كث ًريا (أوائل
املقاالت ص .)53
أما البداء غري املقبول فهو البداء الغايل والذي معناه جواز البداء عىل الله تعاىل وهو عدة معانٍ  ،البداء يف
صواب عىل خالف ما أراد وحكم.
العلم وهو أن يظهر له خالف ما علم والبداء يف اإلرادة وهو أن يظهر له
ٌ
والبداء يف األصل هو أن يأمر بيش ٍء ثم يأمر بعده بخالف ذلك (امللل والنحل.)49 / 1 :
وهذا التقسيم ال يصح فان البداء ال يصح تقسيمه إىل بداء مقبو ٍل وبدا ٍء غريِ مقبو ٍل فإنه خل ٌط يف املعرفة إذ
البداء إما الوهم والباطل والذي ابتدعه أهل الكالم فإن أطلق عندها عليه بداء فهو يف الحقيقة ليس بدا ًء
عىل الواقع أو يف نفس األمر.

ثانيا :معنى الق�ضاء والقدر يف القر�آن:

والقضاء والقدر يف القرآن لف ٌ
ظ يطلق ويراد به أحد معانٍ ثالث ٍة:
ََ

ََۡۡ
َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ
ي﴾
األول :الخلق واإلمتام .ومنه قوله تعاىل ﴿فقضىٰهن سبع سمٰو ٖ
ات ِف يوم ِ
َ

ٓ َۡ َ

أي خلقهن وأمتهن .وقوله تعاىل ﴿ َوق َّد َر ف َ
ِيها أق َوٰت َها﴾((( أي خلق فيها أقواتها.
َ َّ َ

َ

ْ َّ ٓ

(((

الثاين :الحكم واإليجاب ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ ٰ
ض َر ُّب َك أل ت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَّاهُ﴾

(((

أي أوجب وحكم أال تعبدوا إال إياه.

َ
َ
الثالث :البيان واإلعالم ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وقَ َض ۡي َنا ٓ إ ِ ٰل بَ ِ ٓ
ن إ ِ ۡس َرٰٓءِيل ِف
ۡٱلك َِتٰب﴾((( أي أعلمناهم وأخربناهم وقوله تعاىل﴿ :قَ َّد ۡر َنٰ َها م َِن ۡٱل َغٰب َ
ين﴾((( أي
ِ
ِِ

بينا أنها من الغابرين.

وسوف نناقش استناد القضاء والقدر إىل هذه املعاين الثالثة وأي املعاين

منها يوجب القول بالقضاء والقدر.

وقال أهل املعرفة أن أقسام القضاء عرشة:
َّ

ٗ

َۡ

ُ

َ

األول :العلم وهو قول الله عز وجل﴿ :إل َح َ
اجة ف نف ِس َي ۡعق َ
وب ق َضى ٰ َها ۚ﴾
ِ
ِ

(((

يعني علمها.

َ َ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
ۡ َ
(((2
ٰ
ب﴾
ِت
ك
ٱل
ف
ِيل
الثاين :اإلعالم وهو قوله عز وجل ﴿وقضينا إِل ب ِن إِسرء
ِ
ِ
َۡ
ٓ َ َ
َ
وقوله عزوجل ﴿ َوق َض ۡي َنا إ ِ ۡلهِ ذٰل َِك ٱل ۡم َر﴾((( أي أعلمناه.
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ۡ

ۡ

الثالث :الحكم وهو قوله عزوجل ﴿ َو َّ ُ
ٱلل َيق ِض ب َ
ٱل ّ ِقۖ﴾((( أي يحكم.
ِ

ََُۡ ُ ۡ
َّ َ َّ َ َ ۡ
ك ِمهِۦ َو ُه َو ۡٱل َعز ُ
يز
والرابع :القول وهو قوله عزوجل ﴿إِن ربك يق ِض بينهم ِب ۚ
ِ
ۡٱل َعل ُ
ِيم﴾((( أي يقول الحق.
ۡ
َ
ََ َ
والخامس :الحتم وهو قوله عزوجل﴿ :فل َّما ق َض ۡي َنا َعل ۡيهِ ٱل َم ۡو َت﴾((( يعني

حتمنا فهو القضاء الحتم.

ْ َّ ٓ
َ َّ َ
والسادس :األمر وهو قوله عز وجلَ ﴿ :وقَ َ ٰ
ض َر ُّب َك أل ت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَّاهُ﴾((( يعني

أمر ربك.

ََۡۡ
َ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ
(((
ي﴾
والسـابع :الخلق وهو قوله عز وجل﴿ :فقضىٰهن سبع سمٰو ٖ
ات ِف يوم ِ

يعني خلقها.

ََ َ َ ۡ
ََٓ َ َ
اض﴾((( أي إفعل ما
الثـامن :الفعل وهو قوله عزوجل ﴿فط َرناۖ فٱق ِض ما أنت ق ٍ ۖ

أنت فاعل.

َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ ۡ َ َ
التـاسع :اإلمتام وهو قوله عزوجل ﴿فلما قض م
وس ٱل َجل﴾((( ،وقوله عز
َ
َ
ع ۖ َو َّ ُ
وجل حكاي ًة عن موىس َ ﴿ Qأ َّي َما ۡٱلَ َجلَ ۡي قَ َض ۡي ُ
ت فَ َل ُع ۡد َو ٰ َن َ َّ
ٱلل َ ٰ
ع َما
ِ
َُ ُ
ٞ
نقول َوك ِيل﴾(((.
َ ْ ُ َّ
َْ َْ َ
(((
العارش :الفراغ من اليشء وهو قوله عزوجل ﴿قُ ِ َ
ان﴾
ض األمر الِي فِيهِ تستفتِي ِ
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يعني فرغ لكام منه(.((1

((( سورة غافر ،اآلية .20
((( سورة النمل ،اآلية .78
((( سورة سبأ ،اآلية .14
((( سورة اإلرساء ،اآلية .23
((( سورة فصلت ،اآلية .12
((( سورة طه ،اآلية .72
((( سورة القصص ،اآلية .29
((( سورة القصص ،اآلية .28
((( سورة يوسف ،اآلية .41
( ((1الصدوق ،التوحيد ص .385

ثالثا :اجلرب والتفوي�ض:

إن مسألة الجرب والتفويض من أهم املسائل النظرية وأقدم املعتقدات التي

وقعت محالًّ ملعركة اآلراء وضلت لشدة غموضها العقول واألفكار ،وهي من أهم

أسباب تشعب املذاهب وتعدد الفرق ،املوجب لتكفري األمة بعضها البعض عىل
الرغم من الروابط الدينية التي تربطها من جه ٍة أخرى ،وقد مألت جانباً عظيامً
من كتب التأليف والتصنيف ،ونالت حظّاً وافرا ً من البحث وال ّدرس والجدل عند

الفالسفة والسالكني مسلكهم قبل اإلسالم وبعده (((.

المبحث االول
بيان الفرقتني املجربة واملفو�ضة

بعد أن ب ّي ّنا معنى القضاء والقدر نناقش اآلن نشوء الفرقتني الجربية والقدرية

وأعالمهام ،وهام فرقتان عقائديتان خرجتا عام عليه جمهور العلامء يف هذه
املسألة ولرنى أوال القائلني بالقدر وهم:

�أوال :املجربة:

ويصطلح عليهم الفالسفة املعارصون بالحتم ّيني وعىل مقالتهم بالحتمية

(((

املالحدة فإنهم يسندون اإلرادة إىل الطبيعة((( ،والذي يهمنا هنا هم مجربة أهل

((( مغنيه ،الشيعة يف امليزان ص .274
ٍ
ٍ
((( تدعي الحتمية عىل وجه اإلجامل :أن كل حادثة أينام كانت ليست حال ًة جزئي ًة من حاالت ينطبق عليها
أحد قوانني الطبيعة وليس من اليسري أن تقرر دعوى الحتمية عىل وجه الدقة فهي تقرر يف معظم األحيان
سبب أو إن الطبيعة مطّرد ٌة لكأ ّن كث ًريا ما تُفهم دعوى الحتمية عىل أنها
عىل النحو التايل :لكل حادث ٍة ٌ
باطل وأننا خاضعون للحتمية يف طرائق
تتضمن الدعوة القائلة بأن اإلرادة ليست حر ًة وأن االختيار وه ٌم ٌ
ٍ
حتمي كان من املألوف أن نفهم هذا الحديث عىل أنه يتضمن اإلشارة
فيلسوف
سلوكنا فإذا تحدثنا عن
ٍّ
إىل هذا املوقف الخاص (املوسوعة الفلسفية املخترصة ،نقلها عن االنكليزية :فؤاد كامل وجالل عرشي ،دار
القلم بريوت ص.)181
((( ظهرت األفكار الحتمية يف البداية يف الفلسفة القدمية وكان أكرث الذين سلموا بها بشكلٍ واض ٍح الذريون
القدماء وجرت الربهنة عىل مفهوم الحتمية وتطويرها عىل يد العلم الطبيعي والفلسفة املادية عند بيكون

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

وليس هم يف داخل دائرة اإلسالم فقط وأمنا يف كافة األديان وامللل وحتى

95
95

اإلسالم وهم طائفة ظهرت يف القرن األول الهجري عىل رأسها جهم بن صفوان
وتسمى أيضا بالجهمية نسبة إليه وهم ضد القدرية يقولون:

رب ال اختيار له وال قدرة.
 - 1إن اإلنسان مج ٌ

 - 2إن الله تعاىل ق ّدر األعامل أزلً وخلقها.

فعارضتهم املعتزلة ألنهم يعطلون الجزاء ويلغون املسؤولية(((.

وسميت هذه الطائفة باملجربة عند الكالمني والدافع لهذا القول زعمهم أن
هذا من لوازم قدرة الله تعاىل التامة لكل يش ٍء وإحاطته تعاىل بجميع املوجودات
وسلطانه عليها(((.

فلو أردنا أن نقول بحرية اإلرادة وتأثريها الحقيقي يف األفعال آلل األمر  -كام

يزعمون  -إىل خروج اإلنسان من سلطان الله تعاىل.

ومن سلبيات القول بهذا الرأي وهذه العقيدة أنها أعطت املغرضني ماد ًة خصب ًة

يف دفع الرشيعة عن مجالها ومستقرها وذلك عن طريق تجميد إرادة اإلنسان
والغاء دوره يف مامرسة أي عملٍ  ،ومام يؤكد ذلك ما ذهبت إليه الفرق الجربية

مبقاالتها .وقبل أن نطلع عىل هذه املقاالت ال بد من اإلشارة إىل أعالم هذه
الفرقة من اإلسالم ومنشئها ،وأولهم كام أكد عليه أغلب املؤرخني:

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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 - 1الجعد بن درهم:

مول لبني مروان أو الحكم أو سواه وهو من خراسان وأخته كانت أم
وهو ً

مروان بن محمد((( وال تعرف سنة ومكان والدته ولكن يعرف أنه كان يقيم بدمشق
وغالييل وديكارت ونيوتن والبالس وسبينوزا ،وهناك كانت الحتمية بالرضورة آلي ًة ومحددةً ،هذا مفهوم
الحتمية عند املاديني أما اإللهيني فليست الحتمية هي مخالف ًة للعدل فقد طرأت عليها تعديالتٌ كثري ٌة عند
الالهوتيني املسيحيني ومتكلمي اإلسالم.
((( النشار ،عيل سامي ،نشاة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،در السالم – القاهرة الطبعة االوىل سنة 2008
م.373/1،
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ص .85املاتريدي ،التوحيد ،ص ،319النشار ،مرجع سابق.373/1 :
((( إبن نباته ،رسح العيون ص .203

ثم ذهب مؤدبًا البن مروان بن محمد عندما كان هذا األخري واليًا عىل الجزيرة،

سمي مروان بالجعدي لتأديبه ابن مروان ،نرش يف الجزيرة آراءه يف نفي الصفات
فنفي إىل البرصة والكوفة ،ويف الكوفة التقى بجهم بن صفوان ثم أمر هشام بن

عبد امللك عامله عىل العراق خالد بن عبد الله القرسي بقتله فقتله سنة  120هـ

وقال خالد ليلة خطبة العيد:

مضح بالجعد بن درهم فإنه يزعم
أيها الناس ضحوا قَبِل الله ضحاياكم فإين
ٍّ

كليم.
خليل وال موىس
ً
أن الله مل يتخذ إبراهيم
ً

ثم نزل وذبحه أسفل املنرب حوايل سنة  120هـ وهو أول من تكلم بخلق القرآن(((.

وقال بالتعطيل أي الصفات هي أ ّن الذات ثم قال بالحسم وعنه أخذ الجهم بن

صفوان وقد أخذ الجرب عن بعض آيات القرآن.

وعن أبان بن سمعان أخذ القول بخلق القرآن وهذا أخذه عن طالوت بن أخت

لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صىل الله عليه وآله((( ،وكان يقول بخلق

القرآن((( ،ويسمى القائلون مبقالته بالجعدية وعنه أخذ:

 - 2جهم بن صفوان:

وهو من موايل األزد اليامنية وأصله من بلخ بخراسان ال تعرف سنة والدته

وأخذ عن الجعد القول بخلق القرآن ثم رجع إىل بلخ يناظر فيها مقاتل بن سلامن
املتهم بالتشبيه وإثبات الصفات الجسدية لله وكان مقاتل مق ّربًا من سلم بن أحوز

املازين قائد نرص بن سيار فاستطاع أن ينفي جهام إىل ترمذ وبقي فيها إىل أن
اِنض ّم إىل جيش الحارث بن رسيح(((.
(((
(((
(((
(((

العسيل ،جهم بن صفوان ص .48
مختلف فيها واإلمامية اليقرون ذلك كام هو املعروف من اعتقادهم.
مسألة تأث ّر النبي بالسحر
ٌ
ابن نباتة ،رسح العيون ص .203
سابق .373/1
ع
مرج
النشار،
،29
ص
غرايب ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية،
ٌ ٌ
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ويقال أنه يف ترمذ ناقش السمنية((( ،وهناك اتصل بالحارث الذي كانت تؤيده

القبائل اليامنية ،وكان مندوبه يف املفاوضات مع سلم بن أحوز املازين ،وملا

أخفقت ثورة الحارث قتل عىل يد الحارث هذا سنة 128هـ ،واألسباب سياسي ٌة
واضح ومن أبرز آرائِه يف مسألة الجرب قوله:
كام هو
ٌ

إن الله خالق جميع األفعال واألشياء وصفة الخلق مقترص ٌة عليه ال حرية وال
إرادة خارج إرادة الله ،واإلنسان أشبه يش ٍء بالريشة(((.
ويسمى الجامعة القائلني مبقالته «بالجهمية» وهم أشهر فرق ٍة قالت بالجرب
ويقال لهم مرجئة أهل خراسان(((.

بعض مقاالت أهل الجرب وآرائهم:

ٍ
ٍ
مقاالت
مقاالت ذكرها علامء الفرق ،فقد قالت الجهمية بعدة
للجهمية عد ُة
منها:
ري يش ٍء مام يجري عليهم فإنهم كلهم
أوالً :إن االختيار من الحيوانات غ ُ
مضطرون ال استطاعة لهم بحا ٍل.
فعل إىل ٍ
أحد غري الله فنسبته عىل سبيل املجاز وهو
ثانياً :إن كل ما ينسب ً
مبنـزلة قول القائل :سقط الجدار ودارت الرحى وجرى املاء وانخسفت الشمس(((.
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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الصباحية((( فقد قالت أن الخلق واألمر من الله مل يزاال كام مل
ثالثاً :أما فرقة ّ

يزل الخالق ومثل ذلك بالنائم يرى أنه بالشام أو مبكة و يأكل أو يرشب من غري

أن يكون يش ٌء من ذلك.

((( السمنية :جامع ٌة أصلهم من أهل السند ينكرون العقل ويقولون بقدم العامل وال يعتقدون بيش ٍء غري
الحسيات وكان بعضهم يعيش يف خراسان ،ويف زمن هارون الرشيد أرسل بعض املتكلمني إىل ملك السند
ملناقشة ٍ
واحد من السمنية (املسعودي ،مروج الذهب.)64 /1:
((( األشعري ،مقاالت اإلسالميني.312 / 1:
((( البغدادي ،الفرق بني الفرق ،ص.211
((( األسفراييني ،التبصري يف الدين ص.99
((( الصباحية فرق ٌة من الجربية تفرعت عن الجهمية مؤسسها الصباح بن السمرقندي (املقديس ،البدء والتأريخ
.)20/3:

رابعاً :وكل هؤالء ُمجمعون عىل أن الكفر واملعايص بقضاء الله وقدرته وسعة

علمه وقدره(((.

ثانيا :القدرية:

وهم الذين مل يقولوا بالقضاء والقدر وهم جامعة من التابعني قالوا بحرية

خالق ألفعاله دون أن يكون لله عليه
اإلرادة((( وقدرة العبد عىل أعامله وأن العبد
ٌ

سلطا ٌن فيها(((.

رددوا هذا القول يف الشام والعراق وكان عىل رأسهم معبد الجهني وغيالن

الدمشقي وهم ضد الجربية ومهدت القدرية لظهور املعتزلة وتالشوا فيهم(((.

ٌ
أفعال حقيقي ٌة
ويسمى املعتزلة أحيانا بالقدرية فقد قالوا بأن أفعال اإلنسان هي

وهو مختا ٌر فيها له السلطان فيها إال أن إرادته هي السبب الحقيقي يف وجودها.

وقد أطلق عىل هذه الطائفة اسم (املفوضة) باعتبار أن الزم القول بحرية

اإلرادة تفويض العبد يف أفعاله ،والدافع لهذا القول هو اعتقادهم بأن دخول أفعال
اإلنسان يف سلطان الله ودخول إرادته بها يستلزم يف زعمهم أن يكون العقاب

ظلم وحسابهم جو ًرا ومن أبرز أعالمهم كام ذكرنا.
للمذنبني ً

 - 1معبد الجهني:

لخروجه مع إبن األشعث(((.

((( املقديس ،البدء والتأريخ.20/3 :
((( اصطالح اإلرادة الحرة مازال يطلق عىل الفالسفة الذين يرون أن الجربية منافي ٌة للحرية ،ينكرون ما تذهب
إليه الحتمية والذين يقللون من شأنه ،واملالحظ أن هؤالء الفالسفة مل يالقوا نجا ًحا ملحوظًا يف أن يفرسوا
معقول(.ظ :مراد وهبة ،املعجم
ً
الفعل اإلنساين تفس ًريا يجعل االختيار الذي تقع تبعته عىل أصحابه أم ًرا
الفلسفي ،دار املطبوعات االكادميية  -القاهرة ،سنة 1998م ،ص.)43
سابق ،ص  ،43الحفني ،موسوعة الفلسفة والفالسفة ،مكتبة مدبويل – القاهرة،
((( ظ :الشهرستاين ،مرج ٌع ٌ
الطبعة الثانية سنة  2010م.1074/2 ،
((( الذهبي ،ميزان اإلعتدال.183 /3 :
((( ابن نباتة ،رسح العيون ص .201
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قال عنه الذهبي :إنه أول من تكلم بالقدر فقتله عبد امللك أو الحجاج صربا
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وقال ابن نباتة :إنه أخذ هذا القول من رجلٍ من أهل العراق أسلم ثم تنرص(((.
وقال ابن قتيبة ،عن األوزاعي :إن معبدا ً الجهني هذا هو أول من تكلم بالقدر
ثم بعده غيالن الدمشقي(((.
وتذكر بعض املصادر أن معبدا كان يأيت الحسن البرصي ويقول له :يا أبا
سعيد هؤالء امللوك يسفكون دماء املسلمني ويأخذون أموالهم ويقولون إمنا
تجري أعاملنا عىل قدرة الله تعاىل(((.

 - 2غيالن الدمشقي:

يقول ابن قتيبة :إنه كان قبط ّيا قدريّا تكلم بالقدر بعد معبد الجهني وقد أخذه
عبد امللك وقتله((( وله مناقشاتٌ مع خصومه مثل ربيعة الرأي ،وعمر بن عبد
العزيز الذي سجنه ثم استدعاه مرة أخرى حيث مل يقلع عن مقالته فرتاجع غيالن
أمامه وله مناقش ٌة مع األوزاعي أمام هشام قبل أن يقتله((( وهو من تالمذة معبد
الجهني يف القول بحرية اإلرادة(((.

المبحث الثاني
الأفعال الإن�سانية وم�س�ألة الق�ضاء والقدر

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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اختلف املسلمون يف األفعال فصاروا بني الجرب والتفويض ،فأما أهل الجرب
فاختلفوا بينهم أيضا عىل آراء:
األول :من قال أن العبد ال يقدر عىل يش ٍء من أفعاله وال يف ّرقون بني حركة
املرتعش وغريه فرقًا.
الثاين :من ف ّرق بني الحركتني.
((( ابن قتيبة ،املعارف ص .166
((( طاش كربي زادة ،مفتاح السعادة .32 / 2:
((( العقييل ،الضعفاء .404/3 :عبد الحي ،شذرات الذهب ،ص.138
((( ابن قتيبة ،املعارف ،ص .166
((( النشار ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم .373/1
((( األسفراييني ،التبصري يف الدين ،ص .99

الثالث :من قال بتأثري قدر العباد يف أفعالهم لكنها صادر ٌة عنهم وواجبه وداعيه

بالوجوب السابق من سلسلة علله املوجبة إىل الواجب.

الرابع :منهم من قال أن العبد هو العلة القريبة املبارشة والله هو العلة البعيدة.
أما أهل التفويض فقد قالوا باستقالل العباد يف األفعال.

ولكن مذهب أهل البيت  Rغري ذلك ،فإن الفعل ال يتحقق إال بحسب

هذا الرتتيب:

 .1املشيئة إىل إيجاد الفعل.
 .2اإلرادة.
 .3القدر.

 .4القضاء.

 .5اإلمضاء.

وهي منطبقة يف العامل الكبري والصغري باعتبار أن اإلنسان ُمنطَ ٍو فيه جميع

العوامل لقول أمري املؤمنني :Q

ر
وتـــحـــســـب أنــــــك جـــــــر ٌم صـــغـــ ٌ
(((
ر
وفــيــك انـــطـــوى الـــعـــالَـــ ُم األكــــــ ُ

أما املرتبة األوىل إليجاد الفعل ،فهي املشيئة ،إذ إن الفاعل ال يوجد فعله إال

قال اإلمام الرضا  Qليونس بن عبد الرحمن :أ تدري ما املشيئه؟ قال

يونس :قلت :ال .قال :هي الذكر األول(((.

((( يف ديوان أمري املؤمنني  :Qص :75
رص
دواؤك فــيــك ومـــا تشعر
وداؤك مــنــك ومـــا تب ُ
وفيك انطوى العامل األكـ ُر
وتــزعــم أنـــك جـــر ٌم صغ ٌري
بــأحــرفــه يــظــهــر املــضــمـ ُر
وأنــت الكتاب املبني الذي
((( ظ :الكليني ،الكايف .158/1
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حينام يتوجه إىل ذلك الفعل ليك يوجده وقبل التوجه فإن الفعل ليس له ذك ٌر يف
ذات الفاعل ،لذلك اِصطلح عليها أهل البيت  Rبـ(الذكر األول)
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وهنا يش ٌء مه ٌّم يجب االلتفات إليه وهو :هل إن الفاعل يعلم بهذه املشيئة

أم ال؟ جوابه نعم ،ألن مشيئة الفاعل قامئ ٌة بعلمه فكيف يشاء فعال يجهله .قال
اإلمام  :Qبعلمه كانت املشيئة (((.

املرتبة الثانية :هي عزمية الفاعل بعد ثبوت مشيئتة إليجاد ذلك الفعل وتسمى

اإلرادة فإذا شئت شيئاً أردت إيجاده.

املرتبة الثالثة :بعد ثبوت إرادة اإليجاد للفعل تحصل عند الفاعل تخطيطاتٌ

ونظ ٌم لذلك املراد ،ومواصفاتٌ وهيئاتٌ وأركا ٌن تسمى مقادير كام يقول اإلمام:

القدر هو الهندسة.

املرتبة الرابعة :القضاء وهو إمتام الفعل من جميع جهاته(((.

املرتبة الخامسة :هو اإلمضاء ،ومعناه إخراج ما شئت وأردت وقدرت وقضيت

إىل الخارج والتحقق ،وهذه املرتبة بعدها ال يحصل البداء لقوله ( :Qفإذا
وقع اإلمضاء فال بداء).

مفص ًل بحسب مراتبه الخمسة
هنا قد عرفت كيفية صدور الفعل عن الفاعل ّ

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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َض َما قَ َّد َر
َض وق َ
ض َما ق َ
ض فَأَ ْم َ
َض وأَ ْم َ
((( ُس ِئ َل الْ َعالِ ُم  Qكَ ْي َف ِعلْ ُم اللَّه ق ََال َعلِ َم وشَ ا َء وأَ َرا َد وقَ َّد َر وق َ
وقَ َّد َر َما أَ َرا َد فَ ِب ِعلْ ِمه كَان َِت الْ َم ِشيئَ ُة وبِ َ ِشيئَ ِته كَان َِت ا ِإل َرا َد ُة و ِب ِإ َرا َدتِه كَا َن التَّق ِْدي ُر و ِبتَق ِْديرِه كَا َن الْقَضَ ا ُء
و ِبقَضَ ائِه كَا َن ا ِإل ْمضَ ا ُء والْ ِعلْ ُم ُمتَ َق ِّد ٌم َع َل الْ َم ِشيئَ ِة والْ َم ِشيئَ ُة ث َانِيَ ٌة وا ِإل َرا َد ُة ث َالِثَ ٌة والتَّق ِْدي ُر َوا ِق ٌع َع َل الْقَضَ ا ِء
يم أَ َرا َد لِتَق ِْدي ِر األَشْ َيا ِء فَ ِإذَا َوقَ َع الْقَضَ ا ُء بِا ِإل ْمضَ ا ِء
يم َعلِ َم َمتَى شَ ا َء و ِف َ
بِا ِإل ْمضَ ا ِء فَلِلَّه ت َ َبا َر َك وت َ َع َال الْ َبدَا ُء ِف َ
ِ
ف ََل بَدَا َء فَالْ ِعلْ ُم ِف الْ َم ْعلُومِ قَبْ َل كَ ْونِه والْ َم ِشيئَ ُة ِف الْ ُم ْنشَ أ قَبْ َل َعيْ ِنه وا ِإل َرا َد ُة ِف الْ ُم َرا ِد قَبْ َل ِقيَا ِمه والتَّق ِْدي ُر
ات قَ ْب َل تَف ِْصيلِ َها وت َ ْو ِصيلِ َها ِع َياناً و َوقْتاً والْقَضَ ا ُء بِا ِإل ْمضَ ا ِء ُه َو الْ ُم ْ َب ُم ِم َن الْ َم ْف ُع َول ِت َذ َو ِ
لِ َه ِذه الْ َم ْعلُو َم ِ
ات
اس ِم ْن َذوِي لَ ْونٍ ورِي ٍح و َوزْنٍ وكَ ْيلٍ و َما د ََّب و َد َر َج ِم ْن إِن ٍْس و ِج ٍّن وط ْ ٍَي ِ
األَ ْج َسامِ الْ ُم ْد َرك ِ
وس َبا ٍع
َات بِالْ َح َو ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس فَللَّه تَبَا َر َك وت َ َع َال فيه الْبَدَا ُء م َّم َل َع ْ َي لَه فَإذَا َوقَ َع الْ َع ْ ُي الْ َم ْف ُهو ُم الْ ُم ْد َر ُك ف ََل
وغ ْ َِي َذلِ َك ِم َّم يُ ْد َر ُك بِالْ َح َو ِّ
بَدَا َء واللَّه يَ ْف َع ُل َما يَشَ ا ُء فَبِالْ ِعلْمِ َعلِ َم األَشْ َيا َء قَ ْب َل كَ ْونِ َها وبِالْ َم ِشيئَ ِة َع َّر َف ِصفَاتِ َها و ُحدُو َد َها وأَنْشَ أَ َها قَ ْب َل
وصفَاتِ َها وبِالتَّق ِْدي ِر قَ َّد َر أَقْ َوات َ َها و َع َّر َف أَ َّولَ َها ِ
إِظْ َها ِر َها وبِا ِإل َرا َد ِة َميَّ َز أَنْف َُس َها ِف أَلْ َوانِ َها ِ
وآخ َر َها وبِالْقَضَ ا ِء أَبَا َن
لِل َّن ِ
ش َح ِعلَلَ َها وأَبَا َن أَ ْم َر َها و َذلِ َك تَق ِْدي ُر الْ َعزِي ِز الْ َعلِيمِ (الكايف .)149/1
اس أَ َماكِ َن َها و َدلَّ ُه ْم َعلَ ْي َها وبِا ِإل ْمضَ ا ِء َ َ
((( عن يونس بن عبد الرحمن قال :قال يل أبو الحسن الرضا  :Qيا يونس ..ال يكون إال ما شاء الله وأراد
وقدر وقىض ،يا يونس تعلم ما املشيئة؟ قلت :ال ،قال :هي الذكر األول ،فتعلم ما اإلرادة؟ قلت :ال ،قال:
هي العزمية عىل ما يشاء ،فتعلم ما القدر؟ قلت :ال ،قال :هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء،
قال :ثم قال :والقضاء هو االبرام وإقامة العني ،قال :فاستأذنته أن اقبل رأسه وقلت :فتحت يل شيئا كنت
عنه يف غفله( .الكايف .)158/1

فلنعد اآلن إىل مسألة الجرب واالختيار إذًا وكيفية تلقّي الفعل اإللهي .قد

علمت أن القضاء والقدر واقعان ضمن سلسلة الفعل ،فاألشياء قبل أن تكون
ري مشخص ٍة وكانت مجعول ًة بجعل الوجود وتابع ًة
كانت
ً
ري متاميز ٍة وغ َ
حصصا غ َ
لجعله كام هو املحقق فعال.

وهذه الحصص سألت كينوناتها ووجوداتها بلسان حالها من موجدها،

فأعطاها مقبوالتها وما سألت ،بحسب إجابتها ،فإن الله سبحانه وتعاىل ٌ
عدل
حق حقه ،ويسوق إىل كل مخلوقٍ رزقه ،وسؤالها وجودها،
يعطي إىل ِّ
كل ذي ٍّ
ري متاميز ٍة – كام ذكرنا – قابل ًة لكل صور ٍة
غري أنها قبل السؤال كانت
ً
حصصا غ َ
من ٍ
ملك أو شيطانٍ .

مثاله الخشب :وهو ماد ٌة قابل ٌة ألن يُصنع منها الرسير للملك والصندوق
للمصحف أو الصنم للعبادة أو التابوت ،فامدة الخشب هي القابل للصورة،
قابل لهذه الصور.
كذلك هذه الحصص الوجودية ٌ

وكان ال بد من أن يحصل نوع اختيا ٍر لهذه الحصص يك تحدد ماهياتها

وصورها ،وإال حصل الجرب املحذور منه ،فال يكون الله عادالً جل وعال ،ألنه

لو أعطى القابليات بال اختيا ٍر من القوابل ملا كان لله حج ٌة عىل الكافرين إذ
سيقولون ربنا إنك اخرتت لنا صورة الكفر واإلنكار واخرتت لغرينا صورة اإلميان
فلذلك أرسل سبحانه وتعاىل يف ذلك العامل – عامل الحصص غري املتاميزة –

رسول مذك ًرا وكان هذا الرسول أرشف الرسل وخامتهم محمد صىل الله عليه وآله
ً
َ َ َ

ُ

ُۡ َ

﴿هٰذا نذ ٞ
ِير ّم َِن ٱنلُّذرِ ٱل ٰٓ
ول﴾((( فقال لهم :يقول لكم ربكم ألست بربكم..؟ قالوا:

يل إمامكم؟ فأىب أكرث الخلق.
بىل .قال :ومحم ٌد نبيكم؟ قالوا :بىل .قال :وع ٌّ

فمنهم من أقر واعرتف ومنهم من أنكر ،فبحسب قبول تلك الحصص هذه
الصورة التي هي التكليف املحدد للقابليات تحددت قابلية كل حص ٍة فمن أنكر

((( سورة النجم ،اآلية .56
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والطاعة فام ذنبنا؟
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ََ َ ُ ْ
خلقه من صورة اإلنكار ومن أقّر خلقه من صورة اإلقرار وهي الطاعة ﴿فما كنوا
َ َّ ْ
ْ
َ ُ
ِلُ ۡؤم ُِنوا ب ِ َما كذبُوا مِن ق ۡبل ۚ﴾((( ،ولذلك خلقهم .ثم أرسلهم يف مراتب العوامل

النـزولية يف عامل الجربوت عقالنيني ،ويف امللكوت نفسانيني ،ويف امللك

َجسا ًما ناميةً ،واشرتط يف أهل اإلنكار البداء ،ليدل عىل أن فعل استجابتهم مل
ميض ،ومل يشرتط يف أهل اإلقرار ذلك حني قبض القبضتني وقال هذه إىل النار

وال أبايل وهذه إىل الجنة وال أبايل(((.

إذا عرفت ذلك فأين كان الجرب؟ أحني عرض عليك تكليفك وأنت اخرتت

ذلك أم حني أنزلك إىل هذا العامل وكلفك بالطاعة وأمدك بالعقل الذي به تعبد
الرحمن وتكتسب الجنان ،ومتى فوض إليك الفعل وأنت محد ٌد برشط التكليف
ََ ۡ ُ َّ ُ
ك ۖۡ
م
مبني عىل الخالف
والقدر
القضاء
مسألة
يف
فالخالف
ًا
ذ
إ
﴾،
ٌّ
﴿ألست بِرب ِ

عىل األعامل وخلقها.

أما القائلون بأن اإلنسان فاعل ألفعاله وهم املعتزلة وأسالفهم من القدرية

رضوري؟ قال باألول أبو
يل أم
ٌّ
فقد اختلفوا يف العلم بهذه الحقيقة هل هو استدال ٌّ

الحسن البرصي .وقال آخرون بالثاين .وأما جهم بن صفوان فإنه قال:

إن الله تعاىل هو املوجد ألفعال العباد وإضافته إليهم عىل سبيل املجاز ،فإذا
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قيل فال ٌن صىل وصام كان مبنزلة قولنا طال وغني.

((( سورة األعراف ،اآلية .101
ش ٗا ّمِن َص ۡل َصٰل ّم ِۡن َ َ
حإ َّم ۡس ُ
((( قال أمري املؤمنني  :Qقال الله للمالئكة﴿ :إ ِّن َخٰل ُ ِۢق ب َ َ
ون 28
ن
ِ
ٖ
ٖ
ٖ
ُّ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ
فَإ َذا َس َّو ۡي ُت ُهۥ َو َن َف ۡخ ُ
ٰ
جدِينَ﴾ قال :وكان ذلك من الله تقدم ًة
س
ۥ
ل
وا
ع
ق
ف
ت فِيهِ مِن روح
ِ
ِ

ليغي ما بقوم إال بعد الحجة عذ ًرا ونذ ًرا ،فاغرتف الله
منه إىل املالئكة احتجا ًجا منه عليهم ،وما كان الله ّ
غرف ًة بيمينه -وكلتا يديه ميني -من املاء العذب الفرات ،فصلصلها يف كفه فجمدت ،ثم قال :منك أخلق
النبيني واملرسلني وعبادي الصالحني ،األمئة املهديني ،الدعاة إىل الجنة ،وأتباعهم إىل يوم القيامة وال أبايل ،وال
أُسأل عام أفعل وهم يُسألون.ثم اغرتف الله غرف ًة بكفه األخرى من املاء امللح األجاج ،فصلصلها يف كفه
فجمدت ،ثم قال لها :منك أخلق الجبارين ،والفراعنة ،والعتاة ،وإخوان الشياطني ،وأمئة الكفر ،والدعاة إىل
النار ،وأتباعهم إىل يوم القيامة ،وال أبايل ،وال أُسأل عام أفعل وهم يُسألون .واشرتط يف ذلك البداء فيهم،
ومل يشرتط يف أصحاب اليمني البداء لله فيهم ،ثم خلط املاءين يف كفه جمي ًعا فصلصلهام ،ثم أكفأهام قدام
عرشه ،وهام بل ٌة من طنيٍ»( .العيايش ،تفسري الع ّيايش .)7 / 240 :2

وقال رضار بن عمرو النجار وحفص الفرد وأبو الحسن األشعري :إن الله

مكتسب ومل يجعل لقدرة العبد أث ًرا يف الفعل
تعاىل هو املحدث لها والعبد
ٌ
بل القدرة واملقدور واقعان بقدرة الله تعاىل وهذا االقرتان هو الكسب ومعنى

الكسب الذي قال به األشاعرة بأن ذات الفعل واق ٌع بقدرة الله وكونه طاع ًة ومعصي ًة
صفتان واقعتان بقدرة العبد(((.

أي إن الفعل بحد ذاته وكونه ووجوده من موجده ليس بطاع ٍة وال معصي ٍة ال هو

قبيح واملشخص له العبد ،وبطبيعة الحال هذه هي السفسطة بعينها،
حس ٌن وال ٌ
وجودي
يئ من ِقبل الله سبحانه وتعاىل ،ال يقع له كو ٌن
ٌّ
ألن اليشء والذي هو َم ِش ٌ
إال بتشخ ٍ
جا ومعنى
ُّص إذ كام مر علينا فإن التقدير يف الفعل قبل تحققه خار ً
التقدير هو تحديده يف كونه طاع ًة أو معصيةً ،وقال أبو الحسن من األشاعرة :إن

الفعل واقع مبجموع القدرتني(((.

�شبهات الأ�شاعرة حول قدرة العبد على الفعل

ٍ
شبهات حول استناد األفعال إىل اإلنسان من املفيد
أثار األشاعرة مجموعة

قسم منها مع أجوبة وردود تلك الشبهات.
لهذا البحث أن نذكر ً

وقدرة العبد عىل املقدور الواحد وهو الفعل فلو أراد الله إيجاد الفعل وأراد العبد
إعدامه فإن وقع املرادان أو أُ ِ
عدما لزم اجتامع النقيضني وإن وقع مراد أحدهام
ح.
دون األخر لزم الرتجيح من غري مرج ٍ
وجواب هذه الشبهة:

أوال :إن قدرة الله وقدرة العبد طوليتان ال تتعارضان وال تتعاكسان وكام قال

أهل البيت  :Rإذا شئنا شاء الله ويريد الله ما نريده.
((( العالمة الحيل ،كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد ،ص.424
((( كشف املراد ،ص .332
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وثانيا :إذا سلمنا بعد ذلك فإن الواقع مراد الله تعاىل ألن قدرته أقوى من قدرة

العبد(((.

والله قاد ٌر عىل منع العبد من فعل املعصية لكن من الحكمة أن ال يجرب الله

ٍ
مكلف…
العبد عىل عدم فعل املعصية ألنه ينايف التكليف إذ يكون العبد غري
فخىل الله بني العبد وبني املعصيه بعد إعطاء البيان والقدرة.

وكما قال �أبو احل�سن الر�ضا :Q

عزم ،نهى وهو يشاء ويأمر وهو ال
إن لله إرادتني ومشيئتني إرادة حتمٍ وإرادة ٍ

يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكال من الشجرة وشاء ذلك ولو مل يشأ
ملا غلبت مشيئتهام مشيئه الله تعاىل وأمر إبراهيم أن يذبح إسحق ومل يشأ أن
يذبحه ولو شاء ملا غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعاىل(((.

وسئل أمري املؤمنني  Qعن مش ّية الله وإرادته ،فقال : Qإ ّن لله
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((( املصدر نفسه.
((( الكليني ،الكايف  ،175/1:علق السيد الطباطبايئ عىل الخربقائال :للمشيئة واإلرادة انقسا ٌم إىل اإلرادة التكوينية
الحقيقية واإلرادة الترشيعية االعتبارية فان إرادة اإلنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقي ٌة تكويني ٌة
تؤثر يف األعضاء االنبعاث إىل الفعل ويستحيل معها تخلفها عن املطاوعة إال ملانعٍ وأما اإلرادة التي تتعلق
منا بفعل الغري كام إذا أمرنا بيش ٍء أو نهينا عن يش ٍء فإنها إراد ٌة بحسب الوضع واالعتبار ،ال تتعلق بفعل
الغري تكوينيا ،فان إرادة كل ٍ
شخص إمنا تتعلق بفعل نفسه من طريق األعضاء والعضالت ومن هنا كانت
إرادة الفعل أو الرتك منا للغري ال تؤثر يف الفعل بااليجاد واإلعدام ،بل تتوقف عىل اإلرادة التكوينية من
الغري بفعل نفسه حتى يوجد أو يرتك عن اختيار فاعله ال عن اختيار آمره وناهيه ،إذا عرفت ذلك علمت
أن اإلرادتني ميكن أن تختلفا من غري مالزمة ،كام أن املعتاد بفعل القبيح رمبا ينهى نفسه عن الفعل
بالتلقني وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة ،فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينية وال يشاؤه
بإراد ٍة ترشيعي ٍة وال يقع إال ما تعلقت به اإلرادة التكوينية .واإلرادة التكوينية هي التي يسميها Q
بإرادة حتم والترشيعية هي التي يسميها بإرادة عزمٍ  .وإرادته تعاىل التكوينية تتعلق باليشء من حيث
هو موجو ٌد وال موجود إال وله نسبة اإليجاد إليه تعاىل بوجوده بنح ٍو يليق بساحة قدسه تعاىل .وإرادته
قبيح،
وصالح غري القبيح الفاسد فإذا تحقق ٌ
الترشيعية تتعلق بالفعل من حيث إنه حس ٌن
فعل موجو ٌد ٌ
ٌ
ٍ
كان منسوبًا إليه تعاىل من حيث اإلرادة التكوينية بوجه ولو مل يرده مل يوجد ،ومل يكن منسوبًا إليه تعاىل
من حيث اإلرادة الترشيعية ،فإن الله ال يأمر بالفحشاء .فقوله  :Qإن الله نهى آدم  Qعن األكل
وشاء ذلك وأمر إبراهيم  Qبالذبح ومل يشأه ،أراد باالمر والنهى الترشيعيني منهام وباملشيئة وعدمها
التكوينيني منهام.

عزم،
عزم ،وكذلك إ ّن لله إرادتني :إرادة حتمٍ وإرادة ٍ
مشيئتني :مشيّة حتمٍ ومشيّة ٍ
إرادة حتمٍ ال تخطئ وإرادة عزم تخطئ وتصيب ،وله مش ّيتان ،مش ّية يشاء ومش ّية

ال يشاء ،ينهى وهو يشاء ،ويأمر وهو ال يشاء ،معناه أراد من العباد وشاء ومل يرد
وكل يش ٍء بقضائه وقدره ،واالُمور تجري ما بينهام ،فإذا أخطأ
املعصية وشاءّ ،

القضاء مل يخطئ القدر ،وإذا مل يخطئ القدر مل يخطئ القضاء ،وإنّ ا الخلق من
القضاء إىل القدر ،وإذا يخطئ فمن القدر إىل القضاء(((.

الشبهة الثانية :قالوا :لو أنا فاعلون يف اإلحداث لصح منا إحداث الجسم

لوجود علة الحدوث.

وجواب هذه الشبهة:

أوال :إن الجسم ميتنع صدوره عنا ال إلجل الحدوث حتى يستلزم تعميم

اإلمتناع بل امتنع صدوره عنا ألننا أجسا ٌم والجسم ال يؤثر يف الجسم(((.
ثانيا :إن الجسم واق ٌع يف مرتب ٍة واحد ٍة مع غريه من األجسام فال ميكن أن يحدث

جسام إال أن يكون يف مرتب ٍة أعىل منه ألن املعلول يف مرتب ٍة أدىن من العلة وال
ِ
واملحدث ال يقع يف رتبة الحادث مطلقًا ،فإذا أردنا
ذكر للمعلول يف رتبة علته،
إحداث الجسم ونحن يف رتبته استحال ذلك ،نعم إذا ارتفعت رتبة اليشء عن غريه

ٌ
مخلوق.
جاز أن نقول أنه يحدثه ،كام أحدث الله األشياء بالفعل فإن الفعل يش ٌء
باملشيئة(((.

واإلحداث املقصود هنا هو تغيري الصور ،وإال فالخارج من خزائن اإلمكان

إىل الكون والعني ال يحدثه الحادث مطلقًا.

الشبهة الثالثة :قالوا :إن العبد لو كان موج ًدا ألفعال نفسه لكان عامل ًا بها.

((( سورة االرساء ،اآلية .4
((( كشف املراد،ص.333
((( الكليني ،الكايف .110/1
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وأجيب عنها بأن اإليجاد ال يستلزم العلم فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل

مبجرد الطبع كاإلحراق الصادر من النار من غري علمٍ فال يلزم من نفي العلم نفي
اإليجاد نعم اإليجاد مع القصد يستلزم ذلك(((.

فاعل لإلميان ملا وجب علينا شكر الله تعاىل:
ً
الشبهة الرابعة :لو كان العبد

وأجيب عنها :إن الشكر ليس عىل فعل اإلميان بل عىل مقدماته وتعريفنا إياه

ومتك ّننا منه وحضور أسبابه واالقتدار عىل رشائطه((( ،وقد استدلوا عىل بعض

وخالق لها من ذلك قوله تعاىل
فاعل لألفعال
ٌ
اآليات القرآنية بالجرب وأن الله
ٌ
َ

ُ َّ َ

ََ

َ

ُ َ

ُ َّ َ
ُ
﴿ َو َخل َق ك ۡ
ش ٖء﴾((( .وقوله تعاىل ﴿ َوٱلل خلق
ك ۡم َو َما ت ۡع َملون﴾((( وقوله تعاىل

ۡ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰٓ َ َ
ع أبۡص ٰ ِره ِۡم﴾((( وقوله تعاىل ﴿ َو َمن يُ ِرد أن
﴿ختم ٱلل ع قلوب ِ ِهم وع سمعِ ِهمۖ و
ُ َّ ُ َ ۡ ۡ
ً
ي َعل َص ۡد َرهُۥ َض ّيِقا َح َر ٗجا﴾(((.
ضلهۥ
ي ِ

وقد أجيب عن استداللهم السمعي النقيل هذا بأن هذه اآليات :مؤ ّول ٌة معارض ٌة
لغريها من عرشة أوج ٍه من اآليات التي تنسب فيها األفعال والذنوب إىل اإلنسان،
فمن هذه الوجوه :اآليات الدالة عىل استغفار األنبياء ،واآليات الدالة عىل اعرتاف

الكفار بالذنوب ،وآيات التهديد والتخيري من الله .وآياتٌ تنـزه أفعاله تعاىل عن
مشابهة أفعالنا وآياتٌ دال ٌة عىل ندم العباد عىل الكفر واملعايص ،واآليات التي
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تضيف الفعل إىل العبد ،واآليات التي متدح املؤمنني عىل اإلميان وتذم الكفار

عىل الكفر ،واآليات التي حث الله بها عىل االستعانة به ،واآليات التي يتحرس بها
الكفار عىل عدم العمل ،واآليات التي تحث عىل املسارعة إىل العمل.

التوسع فلرياجعها
واألمثلة لكل هذه الوجوه واضح ٌة من القرآن الكريم ملن أراد
ّ

((( كشف املراد ص.333
((( املصدر نفسه.
((( سورة الفرقان ،اآلية .2
((( سورة الصافات ،اآلية .96
((( سورة البقرة ،اآلية .7
((( سورة األنعام ،اآلية .125

يف مظانّها ،نعم اآليات رصيح ٌة يف الخلق ولكن هذا الخلق مبقتىض قابلياتهم إذ

هم سألوه بلسان استعدادهم واختيارهم كام ب ّي ّنا سابقًا .فإن الله سبحانه وتعاىل
ٌ
عدل أعطى كل من سأله استحقاقه ،فقد خلق األرض الطيبة وأعطاها قابلية إنبات

الزرع ألنه من كاملها الذي سألته بنفسها ومنع األرض السبخة قابلية اإلنبات

ُ ّٗ ُّ ُّ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ َ ٰٓ َ ٓ
َ ٓ
ه ُؤلءِ م ِۡن ع َطاءِ
ألنها طلبت ذلك بلسانها فأعطاها ما سألت ﴿ك ن ِمد هؤلءِ و
َّ َ ََ َ َ َ َ ُٓ َّ َ َۡ
م ُظ ً
ورا﴾((( وإمنا هي حددت قابلياتها باختيارها لكونها
ربِكۚ وما كن عطاء ربِك

عرضت عليها الوالية ،فمن قبلت طابت ومن رفضت خبثت.

وبنفس االعتبار خلق الحنطة وأعطاها قابلية اإلنبات يف األرض الطيبة

والنمو ،ألنها سألت بلسان استعدادها وباختيارها ذلك ،فلو أن الكافر رسق حنطة
املؤمن وبذرها يف أرض طيبة لنمت وأمثرت وليس الله سبحانه وتعاىل راض ًيا
بغصب حنطة املؤمن وال مان ًعا قابلية األرض والحنطة لإلنبات والنمو ،ألنه من

استحقاقها وجرى ذلك من نقص قابلية الكافر ،فهذا معنى الحديث القديس:

أنا أوىل بحسناتك منك ،أي ما دبرته من قابلية اإلنبات للحنطة وهذا خلق

الله ،وأنت أوىل بسيئاتك مني((( من غصب الكافر لحنطة املؤمن وهذا ﴿فَأَ ُ
ن
و
ر
ِ
َ َ
اذا َخلَ َق َّٱل َ
م
ِين مِن ُدونِهِۚۦ﴾((( ألنه مجتثٌّ ال أصل له.

عىل هذا يكون القضاء والقدر َمرض ًّيا عند الله ،مثابًا من يتعبد به ولكن هل
كل قضا ٍء وقد ٍر كذلك؟ قط ًعا ليس كل قضا ٍء وقد ٍر مرضيًّا؟ وقد دلت أخبار أهل
البيت  Rعىل الرضا بالقضاء والقدر ونذكر هنا منها بالخصوص ما ورد عىل
لسان سيد املوحدين أمري املؤمنني :Q
جهل إال مواضع العلم والعلم كله حج ٌة إال ما ُعمل به والعمل
•الدنيا كلها ٌ

((( سورة اإلرساء ،اآلية .17
((( الكليني ،الكايف .160/1
((( لقامن.31 /
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109
109

مخلصا واإلخالص عىل خط ٍر حتى ينظر العبد مبا
كله ريا ٌء إال ما كان
ً
يختم له(((.

•وعن األصبغ بن نباتة قال :قال أمري املؤمنني  Qلرجلٍ  :إن كنت
ال تطيع خالقك فال تأكل رزقه .وإن كنت واليت عدوه فاخرج عن ملكه.

وإن كنت غري قانعٍ بقضائه وقدره فاطلب ربَّا سواه(((.

•وعن األصبغ بن نباتة قال :قال أمري املؤمنني  :Qأما بعد فإن االهتامم
ري ٍ
ري
زائد يف املضمون وفيه تضييع الزاد واإلقبال عىل اآلخرة غ ُ
بالدنيا غ ُ

ٍ
ناقص من املقدور وفيه إحراز املعاد وأنشد:
لــو كـــان يف صــخــر ٍة يف الــبــحــر راســيــ ٍة

ٍ
مـــلـــس نــواحــيــهــا
صـــــا َء مــلــمــوســ ٍة

ٍ
ٌ
لــنــفــس بـــراهـــا الــلــه النفلقت
رزق

كـــــل مــــا فــيــهــا
ّ
عـــنـــه فــــــأدت إلـــيـــه

أو كـــان بـــن طــبــاق الــســبــع مجمعه

لــســ ّهــل الـــلـــه يف املـــرقـــى مــراقــيــهــا

حــتــى يـــوايف الـــذي يف الــلــوح خــط له
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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إن هـــي أتـــتـــه وإال فــهــو يــأتــيــهــا

(((

قد يُقال أن هذه األخبار الداعية إىل الرضا بالقضاء يتبادر من مضمونها الجرب

الباطل ،لكننا قد ب ّي ّنا إن القضاء والقدر هام من جملة أسباب الفعل الذي هو
عزم ومشيئة حتمٍ  ،فأما مشيئة الحتم فهي ما كان من
املشيئة فلله مشيئتان ،مشيئة ٍ
إعطاء الوجود لليشء ،وأما مشيئة العزم فهي ما كان من إعطاء األوامر والتكاليف

الرشعية لذلك اليشء املوجود ،فأما مشيئة إعطاء الوجود الحتمية فهي بحسب
((( الصدوق ،التوحيد ،ص .371
((( املصدر نفسه.
((( التوحيد ص .272

َ َ َ َ َّ ٓ ٓ َ َ َ
َ
ٱلس َما ِء َما ٗء ف َسال ۡت أ ۡودِيَُۢة بِق َدرِ َها﴾((( ،وهذا كان يف
مقبولية القابل ﴿أنزل مِن

الخلق األول يف عامل الذر حني عرض التكاليف هناك فوافقت الخريات مشيئة

الحتم ،وكذلك مشيئة العزم.

أما الرشور فلام كانت صادر ًة من العبد ،خالفًا لألوامر الرشعية فقد وافقت

مشيئة العزم دون الحتم ،فالرضا بالقضاء هو ما كان قضاء حتمياً.

وخالصة القول :بعد أن م ّر بنا حديث املجربة واملفوضة واطلعنا عىل آرائهم

يف مسألة القضاء والقدر وخلق األعامل وعلمنا أن املجربة أقروا بأن األفعال منه

تعاىل وال حق لإلنسان يف أن ينسب إليه الفعل وإن طوروا مذهبهم يف ما بعد

كام يف مسألة الكسب عند األشاعرة وكانت حجتهم الوحيدة التي يدافعون عنها
بإرصارهم هذا هي :
جا عن إرادة الله حتى أن
إن نسبة األفعال إىل اإلنسان تجعل اإلنسان خار ً
الله سبحانه وتعاىل يصبح عند خصومهم القدرية لو قالوا بنسبة األفعال إىل
ٍ
حدوث
اإلنسان كإله أرسطو محركًا نهائيًّا فقط((( وإن الحاجة إىل الله هي حاجة
ال إمكانٍ (((.
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((( سورة الرعد ،اآلية .17
((( املحرك النهايئ أحد الحجج الكونية يف إثبات وجود الله قال بها أرسطو الحكيم اليوناين ولخصها شارحه بن
رشد وصاغها القديس توما األكويني وملخص صياغته كام ييل :من البني كام يشهد ذلك الحس أن بعض
ٌ
ٌ
متحرك بغريه ومن املحتمل أن يكون املوجود محركًا
متحرك فهو
األشياء من العامل متحرك ٌة وكل ما هو
ومتحركًا بنفس الطريقة واالعتبار أعني أن يحرك ذاته وأن ينتقل بذاته من القوة إىل الفعل ،وإذًا فإن كل
ٌ
ٌ
متحرك بغريه فإذا حدث بعد ذلك أن تحرك اليشء املتحرك بدوره فال بد أن
متحرك فيجب أن نقول أنه
يش ٍء
يكون متحركًا بغريه وهذا من ذلك أيضا إنه لن يكون ثم محركاتٌ أخرى ألن املحركات الوسطى ال تتحرك إال
محرك ُّ
إذا حركها ٌ
أول يحرك املحرك اآلخر وهذا املحرك األول هو الله (د .عبد الرحمن بدوي ،مدخل جديد
إىل الفلسفة ،منشورات مدين ،الطبعة االوىل 1428هـ ،ص .)223أقول :يؤخذ عىل هذه الحجة أنها تنسب
الحركة الفعلية إىل الله مبارش ًة وهو الذي وقع فيه أغلب الالهوتني من املسيحيني واملتكلمني من املسلمني..
بل جل العلامء ..وظهرت مشكلة ربط الحادث بالقديم والذي أزاح عنها الستار أهل البيت  Qحيث
قالوا يف صفة خلق الله تعاىل لألشياء أن الله خلق األشياء باملشيئة وخلق املشيئة بنفسها ثم وصفوا املشيئة
خلق ساك ٌن ال يدرك بالسكون وال يسع املقام بسط املقال يف هذا املطلب.
بأنها ٌ
خصوصا قبل القرن الخامس الهجري أن الحاجة إىل الله هي اإلمكان ال
واملتكلمني
الفالسفة
عند
((( املعلوم
ً
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ولكن هؤالء فروا من مشكل ٍة فوقعوا بأكرث منها إشكاال كاملستجري من الرمضاء
بالنار حني عجزوا عن تفسري جمل ٍة من اإلشكاالت والتي منها:
ريا.
األول :نسبة الظلم إىل الله تعاىل عن ذلك عل ًّوا كب ً
الثاين :إبطال الثواب والعقاب.
الثالث :نسبة فعل القبائح إليه تنـزه عن ذلك وتقدس.
الرابع :إبطال التكليف وعبث بعثة االنبياء.
رب
أما األول :فنسبة الظلم إىل الله سبحانه وتعاىل حيث قالوا أن اإلنسان مج ٌ
فاذا فعل ذنبًا فأل ّن الله سبحانه تعاىل هو الذي فعل ذلك ال قدرة وال فعل لإلنسان
عىل الحقيقة فكيف يحاسب عليه الفرد .إن الحساب عىل ما مل يفعل ظل ٌم فالله
إذًا ظاملٌ تعاىل عن ذلك وتقدس .وهذه النتيجة مطعونة يف كرباها بل إنها سالب ٌة
بانتفاء املوضوع فالله مل يحاسب عىل ما مل يفعل العبد وقد بني ذلك أمري
املؤمنني  Qيف حديثه يف القضاء والقدر قال  :Qلو كان الوزر يف
األصل محتو ًما لكان املوزور يف القصاص مظلو ًما.
أما الثاين :إنهم ملا الزموا أنفسهم القول بأن األفعال من الله فام الداعي بأن
يثاب اإلنسان عىل فعلٍ مل يفعله هو وفعله غريه وقد بني ذلك أمري املؤمنني
 Qيف حديثه املروي عن الشيخ الذي سأله بعد معركة صفني والذي سنذكره
بعد قليلٍ
كامل ،قال : Q
ً

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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أنّه لو كان كذلك بطل الثواب والعقاب.

وأما الثالث :فالزم قولهم بأن األفعال كلها من الله سبحانه وتعاىل هو أ ّن

القبائح من األفعال هي منه أيضً ا(((.

الحدوث وذلك أن الحدوث يستلزم إحداث األشياء وعدم التدخل فيها فيام بعد الحدوث فهي تحتاجه ـ أي
األشياء ـ بإخراجها من العدم إىل الوجود يف الحدوث وأما اإلمكان فتحتاجه إىل دوام البقاء يف الوجود ،علق
ٍ
حدوث مستم ٍر وأمنا أثر ذلك هو
باطل ألن األشياء يف
عىل هذا الهامش أحد العلامء األعالم قائال :هذا الالزم ٌ
الحاجة إىل املوجد عىل الرغم من كونه أزليًّا.
((( النـزاع بني األشاعره واملعتزلة يف مسألة الحسن والقبيح العقليني معلو ٌم لدى الجميع ،فقد قالت املعتزلة
بواجب ،ونازع األشاعرة يف ذلك واسندوا القبائح لله تعاىل عن ذلك،
خل
أن الله تعاىل ال يفعل قبي ًحا وال يُ ّ
ٍ
والصواب هو ما قاله املعتزلة وتقرير قولهم :إن لله تعاىل داع ًيا إىل الفعل الحسن وليس له ٌ
صارف عنه

وقد بني أمري املؤمنني  Qأن أفعال اإلنسان القبيحة راجع ٌة إىل اإلنسان

وأن الله بري ٌء منها وال تجوز عليه ،وذلك بقوله « :Qإمنا الذي دهاك إمنا

دهاك أسفلك وأعالك والله بري ٌء من ذلك».

أي أنك أتيت الذنوب من فرجك (أسفلك) ولسانك (أعالك) ثم نفى يف

ٍ
وبي  Qأنه يف علم الله وإرادته ،وقد
حديث آخر التفويض يف هذه املسألة ّ

سئل  Qعن القضاء والقدر ،فقال :ال تقولوا وكّلهم الله إىل أنفسهم فتو ّهنوه،
رش
وال تقولوا أجربهم عىل املعايص فتظلّموه ،ولكن قولوا :الخري بتوفيق الله ،وال ّ
سابق يف علم الله(((.
وكل
بخذالن الله ٌّ
ٌ
ٌ
أفعال لإلنسان فام
وأما الرابع :فعبث التكليف والبعثة إذ لو مل تكن هناك
الداعي للتكليف وبعث الرسل واألنبياء .ونقول لهم إذا جحدتم إرادة اإلنسان

فضل عن وجود الرشيعة التي
ً
إىل هذا القدر إذًا فام الداعي لوجود اإلنسان أصال

ما جاءت إال من أجل اإلنسان وإمنا جاءت لتكون دليال يسرتشد بها اإلنسان يف
حياته الدنيا وآلخرته يعمل بها.

ََ
َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ َۡ ُ َٰ ُ ۡ
نث َوه َو ُمؤم ِٞن فل ُن ۡحي ِ َي َّن ُهۥ
قال سبحانه وتعاىل ﴿من ع ِمل صل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
َ
َ
ٗ َ
َ ُ ْ
ُ َ
َح َي ٰو ٗة َط ّي ِ َبة ۖ َولَ ۡج ِز َي َّن ُه ۡم أ ۡج َر ُهم بِأ ۡح َس ِن َما كنوا َي ۡع َملون﴾(((.

بعد أن ثبت عجز املجربة عن حل اإلشكاالت السابقة التي طرحت عىل

مذهبهم ظهر أن اإلجبار ليس باملذهب الحق وال هو باملذهب الذي يجب عىل
املسلم اتباعه واالعتقاد به ألنه:

وله ٌ
صارف عن فعل القبيح وليس له دا ٍع إليه وهو قاد ٌر عىل كل مقدور ومع وجود القدرة والداعي يجب
غني يستحيل عليه الحاجة وهو عاملٌ بحسن الحسن وقبح القبيح ومن املعلوم بالرضورة
الفعل وذلك أنه ٌّ
قبيح وأن العامل بالحسن القادر عليه إذا خال من جهات املفسدة
أن العامل بالقبيح الغني عنه ال يصدر عنه ٌ
فإنه يوجده (كشف املراد بترصف ص  )328هذا تقرير دليل العقل اما النقل فكث ٌري.
((( الطربيس ،احتجاج  ;311 /1املجليس ،البحار .95 /5
((( سورة النحل ،اآلية .97
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كل عاج ٍز عن الرتقي إىل العامل النوراين والقرب من مقام
أوال :هو مذهب ّ

الرضوان.

مذهب يؤدي القائل به إىل الكفر بالله إذ ال فرق بني من يدعي
ثانيا :هو
ٌ
اإلجبار أو من يكفر بالله .و قدميا اعتذر املرشكون عن رشكهم بأنهم مجبورون

مبشيئة الله لرشكهم فأنكر الله عليهم وأعلمهم بأن حجته عليهم فإمنا مبا منحهم

َ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َ
شكوا ل ۡو
من عقل وأرسل إليهم من رسله وذلك يف قوله تعاىل﴿ :سيقول ٱلِين أ
َ ٓ َّ ُ َ
شءٖ ۚ َك َذٰل َِك َك َّذ َب َّٱل َ
ٱلل َما ٓ أ ۡ َ
ش ۡك َنا َو َلٓ َءابَا ٓ ُؤنَا َو َل َح َّر ۡم َنا مِن َ ۡ
ِين مِن َق ۡبل ِ ِه ۡم َح َّ ٰ
شا َء
ت
ۡ
َ
َ ُ ّ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ٓ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ ۡ ُ َّ
َ ُ ْ
ُۡ َۡ
نت ۡم إِل
ذاقوا بَأ َس َناۗ قل هل عِندكم مِن عِل ٖم فتخ ِرجوه لا ۖ إِن تتبِعون إِل ٱلظن ِإَون أ
َُۡ ُ َ
ون  148قُ ۡل فَل َِّلهِ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ ۡ َ
جع َ
ني﴾(((.
ترص
ٱلجة ٱلبٰل ِغة ۖ فل ۡو شا َء ل َهدىٰك ۡم أ ِ

الإرادة احلرة مذهب املغرورين:

إذًا فهل يجب اتباع مذهب القدرية أصحاب اإلرادة الحرة؟ نحن وإن قلنا بأن

فاعل ألفعاله لكنه ليس مفوضً ا يف أن يفعل كل ما يريد فالله سبحانه
ٌ
اإلنسان

وتعاىل ال يطلب طاعة العبد له باإلجبار كام ال ميكن أن نصفه جل وعال بأنه

فعل ،وقد نسبنا األفعال إىل اإلنسان
مغلوب عىل أمره ألن العصيان ٌ
يعيص وهو
ٌ
حسب مذهب القدرية وهو الذي أشار إليه اإلمام أمري املؤمنني  Qبقوله مع
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عص مغلوبًا ومل يُط ْع
الشيخ والذي سوف يأتينا متامه( :إن الله تبارك وتعاىل مل يُ َ
مكر ًها ومل ميلك مفوضً ا).

جا عن سلطان القدرة اإللهية ،ومعه
فإن القول بحرية اإلرادة يجعل اإلنسان خار ً

مغلوب عىل أمره تنـزه عن ذلك ،ويصبح طرد
يصح القول بأن الله سبحانه وتعاىل
ٌ
إبليس المتناعه عن السجود آلدم فيه ظل ٌم ألنه عمل بإرادته الحرة ،وهذا القول
ينسب الظلم إىل الله تعاىل.
((( سورة األنعام ،اآلية .148

نعم اإلرادة حر ٌة بعد أن يبني الله سبحانه وتعاىل حسن األفعال وقبحها ،وبعد
أن يثبت التكليف بالعقل ولطف البعثة وبعد أن ﴿ َو َه َديۡ َنٰ ُه ٱنلَّ ۡج َديۡ ِن﴾((( نجد الخري
ونجد الرش وجعلنا له عينني ولسانا وشفتني يبرص ويتكلم ويفعل ويعقل بعدها:
﴿إ َّما َشاك ِٗرا َّ
ِإَوما َك ُف ً
ورا﴾((( ،ثم بعدها الحساب والثواب وهو املراد بقول أمري
ِ

املؤمنني ( :Qكل ما استغفرت الله منه فهو منك وكل ما حمدت الله عليه
فهو منه) ،وقوله ( :Qأيدلك عىل الطريق ويأخذ عليك باملضيق) فالظلم
ريا
واإلثم والجحود منك واللطف والهداية وأسبابها منه تعاىل ألنه (كلف تخي ً
ريا)( ،عبدي أنا أوىل بحسناتك منك وأنت
ونهى تحذي ًرا وأعطى عىل القليل كث ً
أوىل بسيئاتك مني) ،وكام قال سيد الساجدين( :فمن كان من أهل الطاعة فقد
سهلته لها ومن كان من أهل املعصية خذّلته لها)(((.
إذًا هذا هو املذهب الثاين هو مذهب القائلني بحرية اإلرادة وقد تهاوى
أمام اإليرادات التي أخذت عليه يف نسبة الظلم إىل الله سبحانه وتعاىل وتفسري
خروج اإلنسان عن سلطان خالقه ،مع أنهم ميوتون وال يستطيعون دفع املوت
عن أنفسهم بإرادتهم الحرة ،فهو بعد هذا ال يصح أن يكون مذه ًبا عقائديًّا يعتقده
املسلم ويسري يف ظل هديه وتفسريه ملسألة القضاء والقدر وخلق األعامل ال
يأخذه إىل اإلجبار املطلق وال يعود به إىل التفويض الكيل .فام هو هذا املذهب؟

بني اإلرادة الحرة واإلجبار يظهر املذهب الوسط املعتدل وكام يف الحديث

النبوي الرشيف( :خري األمور أوسطها)((( وهو مذهب أهل البيت  Rوهو
األمر بني األمرين وكلمتهم املشهورة فيه هي( :الجرب وال تفويض وإمنا هو أمر
بني األمرين)((( وهو يثبت أمو ًرا مهم ًة منها:

((( سورة البلد ،اآلية .10
((( سورة اإلنسان ،اآلية .2
((( الصحيفة السجادية الكاملة ،من دعائه  Qيف عيد الفطر ويوم الجمعة.
((( الكليني ،الكايف.18/1 :
((( عن اإلمام الصادق  Qقال :ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين قال :قلت :وما أم ٌر بني أمرين؟
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أوال :السببية بني األشياء(((.

ثانيا :اإلرادة التكليفية ال التكوينية غالبا.

ثالثا :تفويض التكوين للخالق.

ولفهم مذهب أهل البيت  Rيف األمر بني األمرين ومعرفة مرادهم منه

مختص بأمري املؤمنني
عليك مبراجعة أخبارهم يف هذا الشأن ،وإمنا بحثنا هذا
ٌّ

 ،Qوالفصل الثاين بني اهتامم أمري املؤمنني مبثل هذه املسائل وتبيينه
للمسلمني بأتم بيانٍ .

المبحث الثالث
الإمام �أمري امل�ؤمنني وامل�سائل العقائدية

مكلف برشح
اإلمام أمري املؤمنني  Qباعتباره منصوبًا من الله إما ًما فهو
ٌ

السنة والداللة عىل النبوة ،ثم إن هذه املسائل مل تبلغ يف عرصه ذروتها وإن

كان العرص الذي عاش فيه يعج بالفنت واالضطرابات التي مهدت لظهور الفرق
والعقائد اإلسالمية املختلفة اآلراء.

يل Q
ومن أمهات املشاكل الكالمية التي أثريت يف عرص اإلمام ع ٍّ
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مشكلة القضاء والقدر واألفعال اإلنسانية ،فقد بني سالم الله عليه أن بعض األقدار

محتوم ٌة وبعضها ليس كذلك .يقول  Qلألشعث بن قيس ملا ع ّزاه بوفاة ابنٍ

قال :مثل ذلك رجل رأيته عىل معصي ٍة فنهيته فلم ينـته فرتكته ففعل املعصية ،فليس حيث مل يقبل منك
فرتكته كنت أنت الذي أمرته باملعصية (الكايف  .)160 / 1وعن أيب حمزة الثاميل قال :قال الباقر Q
للحسن البرصي :إياك أن تقول بالتفويض فإن الله مل يفوض األمر إىل خلقه وه ًنا منه وضعفًا وال جربهم
ظلم( .البحار .)17 / 5:
عىل معاصيه ً
((( السببية مقول ٌة فلسفي ٌة تدل عىل الروابط الرضورية بني الظواهر التي تحتم الواحدة منها الظاهرة األخرى،
ومشكلة السببية رصا ٌع حا ٌّد بني املادية واملثالية فاملادية يف بعض إتجاهاتها تؤمن مبوضوعية السببية وكليتها
دون بعض تياراتها ،وأما املثالية فهي إما تنكر السببية كلّ ًّيا وترى فيها مجرد نتيج ٍة لتتايل األحاسيس البرشية
كام عند هيوم وأنصاره أو تعترب السببية كعالق ٍة وجدت يف عامل الظواهر بواسطة الذات املدركة .وهناك
ٌ
اختالف بني السبب الكامل والسبب املحدد ال يسع املجال بسطه.

له :يا أشعث إن صربت جرى عليك القدر وأنت مأجو ٌر وإن جزعت جرى عليك
القدر وأنت مأزو ٌر(((.

فقد بني  Qأن املوت قضا ٌء وقد ٌر وأن فعل الصرب والجزع من أفعال اإلنسان
اإلرادية بداللة قوله  :Qجرى عليك ،أي باإلجبار وقوله  :Qجزعت،

أي باالختيار ،وله  Qكال ٌم يكرره عىل أصحابه بعدم القول باإلجبار وال
االختيار املطلقني.

محافل متفرق ٍة من أصحابه أخرجه
َ
ي قو ٍل يف هذه املسألة قاله  Qيف
وأبْ َ ُ

لنا أشد أعداء أمري املؤمنني  Qوهو الحجاج بن يوسف الثقفي ،عىل لسان

أعظم مد ّعي الكالم والفلسفة يف عرصه:

(عن جامعة من العلامء أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إىل الحسن

البرصي وإىل عمرو بن عبيد وإىل واصل بن عطاء وإىل عامر الشعبي أن يذكروا
ما عندهم يف القضاء والقدر.

فكتب الحسن البرصي :أحسن ما وصل إلينا من أمري املؤمنني  Qأنه

قال :إن الذي دهاك إمنا دهاك أسفلك وأعالك والله بري ٌء من ذلك.

وكتب إليه عمرو بن عبيد :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول عيل بن

طالب  :Qلو كان الوزر يف األصل محتو ًما كان املوزور يف القضاء
أيب
ٍ

((( نهج البالغة ج 4ص .527
ومن طريف ما ينقل أن أبا متام الشاعر أخذ هذا املعنى فحكاه حكاية وقال:
وخـــاف عليه بعض تلك املآثم
وقـــال عــي يف الــتــعــازي ألشعث
فتؤجر أم تسلو سلو البهائم
أتــصــر للبلوى رجــــا ًء وحسب ًة
وتــلــك الـــغـــواين للبكا واملــآتــم
خلقنا رجــــاال للتجلد واألىس
(العسكري ،الصناعتني ص.)211
وقال  Qوقد عزى األشعث بن قيس عن ابن له :يا أشعث إن تحزن عىل إبنك فقد أستحقت منك ذلك
خلف ،يا أشعث إن صربت جرى عليك القدر وأنت مأجو ٌر وإن
الرحم ،وإن تصرب ففي الله من كل مصيبة ٌ
ٌ
ثواب ورحمةٌ.
وهو
نك
ز
ح
و
ة
وفتن
ء
بال
وهو
ك
س
ابنك
أشعث
جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزو ٌر ،يا
ََ
ٌ
ٌ
َ َّ
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وكتب إليه واصل بن عطاء :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول أمري

طالب  :Qأيدلك عىل الطريق ويأخذ عليك باملضيق.
املؤمنني عيل بن أيب
ٍ
وكتب إليه الشعبي :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول أمري املؤمنني

طالب  :Qكل ما استغفرت الله تعاىل منه فهو منك وكل ما
عيل بن أيب
ٍ
حمدت الله تعاىل عليه فهو منه .فلام وصلت كتبهم إىل الحجاج قال لقد أخذوها
من عني صافي ٍة)(((.

لقد كانت هذه املسالة مثار جدل بني املسلمني يف عرصه  ،Qفقد م ّر
أنصاري ،وهم
مهاجري وال
قوم من أخالط املسلمني ،ليس فيهم
 Qعىل ٍ
ٌّ
ٌّ

يوم من شعبان ،إذا هم يخوضون يف أمر القدر
قعو ٌد يف بعض املساجد ،يف أ ّول ٍ
حكُهم وجدالهم،
وغريه ّ
مم اختلف الناس فيه ،قد ارتفعت أصواتهم واشت ّد فيه َم َ

فوقف عليهم ،فسلّم ،فر ّدوا عليه وأوسعوا وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم ،فلم

يحفل بهم ،ث ّم قال لهم وناداهم :يا معارش املتكلّمني فيام ال يعنيهم وال يَرِد
عي وال بكمٍ  ،وإنّهم
عليهم ،أمل تعلموا أ ّن لله عبادا ً قد أسكتتهم خشيته من غري ٍّ

الفصحاء العقالء األل ّباء ،العاملون بالله وأيامه .ولك ّنهم إذا ذكروا عظمة الله
انكرست ألسنتهم ،وانقطعت أفئدتهم ،وطاشت عقولهم ،وتاهت حلومهم ،إعزازا ً
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لله وإعظاماً وإجالال له .فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إىل الله باألعامل الزاكية،
املقصين واملفرطني ،إال
يع ّدون أنفسهم مع الظاملني والخاطئني ،وإنّهم برا ٌء من
ّ

إنّهم ال يرضون لله بالقليل ،وال يستكرثون لله الكثري ،وال يدلّون عليه باألعامل،

فهم متى ما رأيتهم مهمومون مر ّوعون خائفون مشفقون ،وجلون .فأين أنتم منهم
يا معرش املبتدعني ،أمل تعلموا أ ّن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه ،وأ ّن أجهل

الناس به أنطقهم فيه(((.
((( البحراين ،الكشكول .30 /1
(((
.80

تفسري اإلمام العسكري Q 536؛ البحار  265/3مستدرك الوسائل  ;250 /12العاميل ،الفصول املهمة:

الإمام علي  Qوالقدرية:

ريا إىل أن اعتقاداتهم باطلةٌ ،وهم
وذم أمري املؤمنني القدرية يف أحاديثه مش ً

مر ِّوجو البدع يف الدين وحذّر املسلمني من أقوالهم الفاسدة مقر ًرا ما أعد الله لهم
من نكا ٍل ونفخ ٍة جزا ًء وِفاقًا ملا خالفوا به رصيح القرآن ،وعدلوا عن نهج الصواب.

دخل عليه مجاهد وعبد الله بن عباس فقال :يا أمري املؤمنني :ما تقول يف

كالم أهل القدر؟ ومعه جامعة من الناس ،فقال أمري املؤنني  :Qمعك أح ٌد

منهم أو يف البيت أح ٌد منهم؟ فقال :ما تصنع بهم يا أمري املؤمنني؟ قال :Q
أستتيبهم فإن تابوا وإال رضبت أعناقهم(((.

وقال  :Qما خال أح ٌد من القدرية إال خرج من اإلميان(((.
مجوس ومجوس هذه األمة الذين يقولون بالقدر(((.
وقال  :Qلكل أم ٍة
ٌ

وقال  :Qيجيء بأصحاب القدر يوم القيامة فرتى القدرية من بينهم

كالشامة البيضاء يف الثور األسود فيقول الله عز وجل ما أردتم؟ فيقولون ما أردنا
إال وجهك .فيقول قد أقلناكم عرثاتكم وغفرت لكم زالتكم إال القدرية فإنهم

دخلوا يف الرشك من حيث ال يعلمون(((.

وعن الحارث الهمداين قال عيل  :Qإن أرواح القدرية يعرضون عىل

النار غدو ًة وعش ًّيا حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة عذبوا مع أهل النار بألوان

�سريته الفعلية يف التعبد بالق�ضاء والقدر:

وكام قرأت عنه  Qيف سريته القولية ،كذلك يف سريته الفعلية فكان Q

((( الصدوق ،عقاب األعامل ص .213
((( الصدوق ،عقاب األعامل ص .213
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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َ
العذاب فيقولون ياربنا عذبتنا خاص ًة وتعذبنا عامةً .فريد عليهم ﴿ذوقوا َم َّس َسق َر
َّ ُ َّ
َۡ
َ
ك َ ۡ
ش ٍء َخلق َنٰ ُه بِق َدرٖ﴾(((.
 48إِنا
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ٌ
أفعال ،يريد منها تنبيه أصحابه ،إىل أن
يتعبد يف القضاء والقدر ،فكانت تصدر منه

التسليم ألمر الله هو من متام إميان العبد املسلم املطيع لخالقه.

يل يوم صفني وفيام بعد ذلك قال:
عن أيب حيان التيمي عن أبيه :كان مع ع ٍّ

بينام عيل بن أيب طالب يعبئ الكتائب يوم صفني ومعاوية مستقبله عىل ٍ
فرس له
يل  Qعىل فرس رسول الله صىل الله عليه وآله املرتجز،
يتأكل تحته تأك ًُّل وع ٌّ
رجل
وبيده حربة رسول الله صىل الله عليه وآله وهو متقل ٌد سيفه ذو الفقار فقال ٌ

من أصحابه :احرتس يا أمري املؤمنني فإنا نخىش أن يغتالك هذا امللعون.

فقال  : Qلنئ قلت ذاك إنه غري مأمون عىل دينه وإنه ألشقى القاسطني

حارسا ،ليس أح ٌد من
وألعن الخارجني عىل األمئة املهتدين ،ولكن كفى باألجل
ً
الناس إال ومعه مالئك ٌة حفظ ٌة يحفظونه من أن يرتدى يف برئٍ أو يقع عليه حائ ٌ
ط

أو يصيبه سو ٌء فإذا كان أجله ،خلّوا بينه وبني ما يصيبه ،وكذلك أنا إذا حان أجيل
انبعث أشقاها ،فخضب هذه من هذه – وأشار إىل لحيته ورأسه – عه ًدا معهو ًدا

ري
مكذوب(((.
ٍ
ووع ًدا غ َ

ٍ
حائط مائلٍ
وعن األصبغ بن نباتة قال :إن أمري املؤمنني  Qعدل من عند

ٍ
حائط آخ َر فقيل له :أتف ّر من قضاء الله؟ فقال  :Qأفر من قضاء الله إىل
إىل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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قدر الله عز وجل(((.

ودخل الحسني بن عيل  Lعىل معاوية فقال له :ما حمل أباك عىل قتل

أهل البرصة ثم دار عشي ًة يف طرقهم يف ثوبني؟ فقال  :Qحمله عىل ذلك
علمه أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه .قال :صدقت(((.

وقيل ألمري املؤمنني  Qملا أراد قتال الخوارج :لو احرتزت يا أمري

املؤمنني! فقال :Q

((( الصدوق ،التوحيد ص  ;368 ،368املجليس ،البحار .113 /5
((( املصدر نفسه.
((( الصدوق ،التوحيد ص .375

يـــــومـــــي مـــــن املـــــــوت أفـــر
أي
ّ
يــــــوم مل يــــقــــدر أم يــــــوم قــــ ّدر
يـــــوم مــــا قـــــدر ال أخـــــى الـــــردى

وإذا قـــــ ّدر مل يُــــغْــــنِ الــــحــــذر

(((

وعن عيىس بن أيب كثري قال :قيل ألمري املؤمنني  :Qأال نحرسك؟ قال:

حرس كل امرئٍ أجله(((.

كل
ليل والصفان ينظر ُّ
وعن سعد بن وهب قال :كنا مع سعيد بن قيس بصفني ً
ٍ
واحد منهام إىل صاحبه حتى جاء أمري املؤمنني  Qفنـزلنا عىل فنائه فقال له

سعيد بن قيس :أيف هذه الساعة يا أمري املؤمنني؟ أما خفت شيئًا؟ قال وأي يشء
تخاف؟ إنه ليس من ٍ
أحد إال ومعه ملكان موكالن به أن يقع يف برئٍ أو ترضبه داب ٌة
أو يرتدى من جبلٍ حتى يأتيه القدر ،فإذا أىت القدر خلُّوا بينه وبينه(((.

يصل
ّ
يل Qيخرج بالليل إىل املسجد
وعن يعىل بن م ّرة ،قال :كان ع ٌّ

فلم فرغ أتانا فقال :ما يجلسكم؟ قلنا :نحرسك ،فقال:
تط ّوعاً ،فجئنا نحرسهّ ،
أمن أهل السامء تحرسون ،أم من أهل األرض؟ قلنا :بل من أهل األرض ،قال:
إنّه ال يكون يف األرض يش ٌء حتّى يقىض يف السامء ،وليس من ٍ
أحد إالّ وقد ُوكّل

خلَّيا بينه وبني
به ملكان يدفعان عنه ويكآلنه حتّى يجيء قدره ،فإذا جاء قدره َ
اإلميان حتّى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه(((.
الحديث العمدة يف مسألة القضاء والقدر

يعترب أمري املؤمنني  Qـ كام أسلفنا ـ مشيد أساس معرفة القضاء والقدر

يف اإلسالم مع التحذير املسبق بعدم التوغل والدخول يف هذه املسالة ملن ال
((( التوحيد ص .379
((( التوحيد ص .379
((( املصدر نفسه.
((( املتقي الهندي ،كنز العامل  ;347 /1ح.1564
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ج ّن ًة حصين ًة فإذا جاء أجيل كشف ع ّني ،وإنّه ال يجد طعم
يل من الله ُ
قدره ،وإ ّن َع َّ
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ري ..إذ هو البحر الذي
يجد املخرج منها فإن القضاء والقدر بح ٌر غرق فيه ٌ
خلق كث ٌ

ال يحق لغري آل محمد صىل الله عليه وآله أن يطلع فيه.

رجل إىل أمري املؤمنني  Qفقال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟
جاء ٌ
ج ُه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال
فقال  :Qبَح ٌر
ٌ
عميق فال ت َ ِل ْ

طريق مظل ٌم فال تسلكه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال
:Q
ٌ
رس الله فال تتكلّفه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ فقال أمري
ّ :Q
فإن سائلك ،أخربين أكانت رحمة الله للعباد
املؤمنني  :Qأ ّما إذا أبيت ّ

قبل أعامل العباد ،أم كانت أعامل العباد قبل رحمة الله؟ قال :فقال له الرجل:

بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعامل العباد ،فقال أمري املؤمنني  :Qقوموا
فسلّموا عىل أخيكم فقد أسلم ،وقد كان كافرا ً ،قال :وانطلق الرجل غري ٍ
بعيد ث ّم

انرصف إليه فقال :يا أمري املؤمنني أباملشيّة األُوىل نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟
إن سائلك عن ثالث
فقال له أمري املؤمنني  :Qوإنّك لبعيد يف املش ّية ،أما ّ
ال يجعل الله لك يف يش ٍء منها مخرجاً؟ أخربين أخلق الله العباد كام شاء أو كام

شاؤوا؟ فقال :كام شاء ،قال  :Qفخلق الله العباد ملا شاء أو ملا شاؤوا؟
فقال  :Qملا شاء ،فقال :يأتونه يوم القيامة كام شاء أو كام شاءوا؟ قال :يأتونه

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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كام شاء ،فقال  :Qقم فليس إليك من املش ّية يش ٌء(((.

وقد جاء هذا الخرب بعدة طُ ُرقٍ يتحد مضمونها وتختلف بعض ألفاظها ومنها
يل بن أيب طالب  ،Qفقال :يا أمري
ٌ
ما عن الحرث ،قال :جاء
رجل إىل ع ّ

((( توحيد الصدوق ،باب القضاء والقدر ;365 :البحار  ;110 /5كنز العامل  346 /1ح ;1561الصواعق املحرقة:
رس من رس الله وسرتٌ من سرت الله وحر ٌز من حرز
 .201قال أمري املؤمنني  Qيف القدر :أال إن القدر ٌّ
سابق يف علم الله وضع الله العباد من
الله مرفو ٌع يف حجاب الله
مطوي عن خلق الله مختو ٌم بخاتم الله ٌ
ٌّ
علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم ألنهم ال ينالونه بحقيقة الربانية وال بقدرة الصمدية وال بعظم
خالص لله تعاىل عمقه ما بني السامء واألرض عرضه ما بني
النورانية وال بعزة الوحدانية ألنه بحر زاخ ٌر ٌ
شمس تضئ
قعره
يف
أخرى
ويسفل
ة
ً
مر
يعلو
والحيتان
الحيات
املرشق واملغرب أسو ُد كالليل الدامس كثري
ٌ
ال ينبغي أن يطلع إليها إال الله الواحد الفرد فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل يف حكمه ونازعه يف
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس املصري (التوحيد ص .)391
سلطانه وكشف عن سرته ورسه وباء
ٍ

طريق مظل ٌم ال تسلكه ،قال :يا أمري املؤمنني
املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال:
ٌ

عميق ال تلجه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن
أخربين عن القدر؟ قال :بح ٌر
ٌ
رس الله قد خفي عليك فال تفشه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن
القدر؟ قالّ :
القدر؟ قال :أيها السائل إذا ً الله خلقك ملا شاء أو ملا شئت؟ قال :بل ملا شاء،

قال :فيستعملك كام شاء أو كام شئت؟ قال :بل كام شاء ،قال :فيبعثك يوم

القيامة كام شاء أو كام شئت؟ قال :بل كام شاء ،قال :أيّها السائل ألست تسأل
أي يش ٍء تسأله العافية أمن البالء الذي ابتالك
ربّك العافية؟ قال :نعم ،قال :فمن ّ

به غريه؟ قال :من البالء الذي ابتالين به ،قال :أيّها السائل تقول ال حول وال ق ّوة
مم
يل العظيم ،قال :فتعلم ما تفسريها؟ قال :تعلمني ّ
إالّ مبَ ْن؟ قال :إالّ بالله الع ّ
علمك الله يا أمري املؤمنني ،قال :إ ّن تفسريها ال تقدر عىل طاعة الله ،وال يكون

لك ق ّوة يف معصيته يف األمرين جميعاً (كذا) إالّ بالله .أيّها السائل ألك مع الله
مش ّيةٌ ،أو فوق الله مش ّيةٌ ،أو دون الله مش ّية؟((( فإن قلت أ ّن لك دون الله مش ّي ٌة

فقد اكتفيت بها عن مشية الله ،وإن زعمت أ ّن لك فوق الله مشيّ ٌة فقد ا ّدعيت أ ّن

ق ّوتك ومش ّيتك غالبتان عىل ق ّوة الله ومش ّيته ،وإن زعمت أ ّن لك مع الله مش ّي ٌة فقد
يشج ويداوي (كذا) فمنه الداء
ا ّدعيت مع الله رشكاً يف مشيئته.أيّها السائل إ ّن الله ّ
ومنه الدواء ،أعقلت عن الله أمره؟ قال :نعم ،قال عيل :اآلن أسلم أخوكم فقوموا

أجأها حتّى أقطعها ،فإنّهم يهود هذه الُ ّمة ونصاراها ومجوسها(((.

((( عن أيب إبراهيم  Qقال :م ّر أمري املؤمنني  Qبجامع ٍة بالكوفة وهم يختصمون يف القدر ،فقال
ملتكلّمهم :أبالله تستطيع أم مع الله ،أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما ير ّد عليه ،فقال أمري املؤمنني
 :Qإنّك إن زعمت أنّك بالله تستطيع فليس لك من األمر يش ٌء ،وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد
زعمت أنك ٌ
رشيك مع الله يف ملكه ،وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون
وجل ،فقال :يا أمري املؤمنني ال ،بالله أستطيع ،فقال :أما أنّك لو قلت غري هذا لرضبت عنقك (توحيد
الله ع ّز ّ
الصدوق ،باب االستطاعة ;352 :البحار .)39 /5
((( تاريخ ابن عساكر ،ترجمة اإلمام عيل .233 /3
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رجل من القدرية ألخذت برقبته ث ّم ال أزال
ً
يل :لو أ ّن عندي
فصافحوه ،ث ّم قال ع ٌّ
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حديث ال�شيخ عند من�صرفه من �صفني

خ فجثا
كان أمري املؤمنني جالساً بالكوفة بعد منرصفه من صفني ،إذ أقبل شي ٌ
بني يديه ،ث ّم قال له :يا أمري املؤمنني أخربنا عن مسرينا إىل أهل الشام أبقضاء من
الله وقدر؟ فقال أمري املؤمنني  :Qأجل يا شيخ ما علوتم تلع ًة وال هبطتم
بطن وا ٍد إالّ بقضا ٍء من الله وقدرٍ ،فقال له الشيخ :عند الله أحتسب عنايئ يا أمري
املؤمنني ،فقال له َ :Qمه يا شيخ! فوالله لقد عظّم الله لكم األجر يف مسريكم
وأنتم سائرون ،ويف مقامكم وأنتم مقيمون ،ويف منرصفكم وأنتم منرصفون ،ومل
تكونوا يف يش ٍء من حاالتكم مكرهني وال إليه مضط ّرين ،فقال له الشيخ :وكيف مل
نكن يف يش ٍء من حاالتنا مكرهني وال إليه مضط ّرين ،وكان بالقضاء والقدر مسرينا
ومنقلبنا ومنرصفنا ،فقال له  :Qوتظ ّن أنّه كان قضا ًء حتامً وقدرا ً الزماً؟ إنّه لو
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ،واألمر والنهي ،والزجر من الله ،وسقط معنى
الوعد والوعيد ،فلم تكن المئ ٌة للمذنب وال محمد ٌة للمحسن ،ولكان املذنب
أوىل باإلحسان من املحسن ،ولكان املحسن أوىل بالعقوبة من املذنب ،تلك
مقالة إخوان عبدة األوثان وخصامء الرحمن وحزب الشيطان ،وقدريّة هذه األُ ّمة
ومجوسها ((( ،إ ّن الله تبارك وتعاىل كلّف تخيريا ً ونهى تحذيرا ً وأعطى عىل القليل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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((( عن اإلمام الصادق  Qقال :إن القدرية مجوس هذه األمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله
ُ ُ ْ
َ
ََۡ ُۡ َ ُ َ
ون ِف ٱنلَّار َ َ ٰ
ع ُو ُجوهِ ِه ۡم ذوقوا َم َّس َسق َر 48
فأخرجوه من سلطانه وفيهم نزلت هذه األية ﴿يوم يسحب
ِ
َ
َّ ُ َّ
ك َ ۡ
ش ٍء َخل ۡق َنٰ ُه ب ِ َق َدرٖ﴾ أما وجه تسمية القدرية مبجوس األمة فقد قال أبو الحسن البرصي ومحمود
إِنا
Q
املجربة باملجوس من وجو ٍه:
الخوارزمي :وجه تسميته
ٍ
ٍ
واعتقادات واهي ٍة معلومة البطالن وكذلك املجربة.
مبقاالت سخيف ٍة
األول :إن املجوس اختصوا
الثاين :إن مذهب املجوس هو ان الله تعاىل يخلق فعله ثم يتربأ منه كام خلق إبليس ثم انتفى منه وكذلك
املجربة قالوا أنه تعاىل يفعل القبائح ثم يتربأ منها.
الثالث :إن املجوس قالوا أن نكاح األخوات واألمهات بقضاء الله وقدره وإرادته.
الرابع :إن املجوس قالوا إن القادر عىل الخري ال يقدر عىل الرش وبالعكس ،واملجربة قالوا بأن القدر موهب ٌة
للفعل غ ُري متقدم ٍة عليه ،فاإلنسان القادر عىل الخري ال يقدر عىل الرش وبالعكس (كشف املرادص .)342
وامنا أخذ املعتزلة كل هذه الوجوه ألنهم خصامء املجربة غري أن اإلمام شملهم بالقول فقال  :Qقدرية
هذه األمة ومجوسها .وأبو الحسن البرصي والخوارزمي من املعتزلة.
قال العالمة الطباطبايئ يف تعليقه عىل أصول الكايف :واعلم أيضا أن تسمية هؤالء بالقدرية مأخو ٌذ مام صح
عن النبي  Pأن القدرية مجوس هذه األمة فأخذت املجربة تسمى املفوضة بالقدرية ألنهم ينكرون القدر

عص مغلوباً ومل يُطَع مكرهاً ،ومل ُيلِّك مف ّوضاً ،ومل يخلق الساموات
كثريا ً ،ومل يُ َ
مبشين ومنذرين عبثاً ،ذلك ظ ّن
ً
واألرض وما بينهام
باطل ،ومل يبعث النبيني ّ

الذين كفروا ،فويل للذين كفروا من النار.
فأنشأ الشيخ يقول:

أنــــت اإلمـــــام الــــذي نــرجــو بطاعته

يــــوم الــنــجــاة مـــن الــرحــمــن غــفــرانــا

أوضــحــت مــن أمــرنــا مــا كـــان ملتبساً

جـــــزاك ربّـــــك بـــاإلحـــســـان إحــســانــا
ولـــيـــس مــــعــــذر ٌة يف فــعــل فــاحــشــ ٍة
قـــد كــنــت راكــبــهــا فــســقــاً وعــصــيــانــا

ال ال (كــــا) وال قــائــا نــاهــيــه أوقــعــه

فيها (فــيــه) عــبــدت إذا ً يــا قــوم شيطانا

أحـــــب وال شــــاء الــفــســوق وال
وال
ّ
يل لـــه ظـــلـــاً وعـــدوانـــا
قــتــل الــــــو ّ
حـــت عــزميــتــه
أن
ّ
يـــحـــب وقــــد صـــ ّ
ّ
(((
عــى الـــذي قـــال أعــلــن ذاك إعـــانـــا

ويتكلمون عنه أما املفوضة فتسمي املجربة بالقدرية ألنهم يثبتون القدر .والذي يستحصل من أخبار أهل
البيت  Qأنهم يسمون كلتا الفرقتني بالقدرية ويطبقون الحديث النبوي عليهام ،أما املجربة فألنهم
رش والطاعة واملعصية جميعا إىل غري اإلنسان ،كام أن املجوس قائلون بكون فاعل الخري
ينسبون الخري وال ّ
Q
مبني عىل هذا النظر ،وأما املف ّوضة فألنهم قائلون
الخرب
هذا
يف
وقوله
اإلنسان،
والرش جميعا غري
ٌّ
بخالقني يف العامل هام اإلنسان بالنسبة إىل أفعاله والله سبحانه بالنسبة إىل غريها ،كام أن املجوس قائلون
بإله الخري وإله الرش ،وقوله  Qيف الروايات التالية :ال جرب وال قدر ،ناظ ٌر إىل هذا االعتبار( .الطباطبايئ).
((( الكايف  ;155 :1االحتجاج  490 :1باب احتجاجه  Qعىل القضاء والقدر؛ توحيد الصدوق ،باب القضاء
الكل قضاء خري ;165 :روضة الواعظني ،باب القضاء والقدر40 :؛ كنز العامل
والقدر380 :؛ كشف الغمة ،باب أ ّن ّ
يل 231 :3؛ تحف العقول.349 :
ع
ترجمة
كتاب
عساكر،
ابن
تاريخ
185؛
 344 :1ح1560؛ السرية الحلبية :1
ّ
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و ُروي أ ّن رجلً قال :فام القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمري املؤمنني؟ قال :Q
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األمر بالطاعة والنهي عن املعصية ،والتمكني من فعل الحسنة وترك املعصية ،واملعونة

كل
عىل القربة إليه ،والخذالن ملن عصاه ،والوعد والوعيد والرتغيب والرتهيبّ ،

ذلك قضاء الله يف أفعالنا وقدره ألعاملنا ،وأ ّما غري ذلك فال تظ ّنه فإ ّن الظ ّن له محب ٌ
ط

لألعامل ،فقال الرجل :ف ّرجت ع ّني يا أمري املؤمنني ف ّرج الله عنك (((.

اخلامتة

هذا هو نص الحديث العمدة يف مسألة القضاء والقدر وخلق االعامل وقد

ورد يف أغلب كتب الحديث واألدب والعقائد ..واملستخلص من هذا الحديث

جملة من النتائج املهمة املتصلة مبسألة خلق األعامل والقضاء والقدر وهي
تعترب نتيجة بحثنا هذا.

األوىل :إن االفعال من خلق اإلنسان نفسه وعليها مدار الثواب والعقاب ألن

التكليف إمنا يتم بإضافة األفعال إلينا وكذا الوعد والوعيد والتخويف واإلنذار

وقول أمري املؤمنني ( :Qلعلك ظننت قضا ًء الز ًما) الخ ..يؤكد هذا املعنى
وهو املعنى األول يف القضاء والقدر الذي أرشنا إليه يف بداية البحث وقلنا أنه

مبعنى الخلق واإلمتام ،ومنه قول أمري املؤمنني  :Qاألعامل عىل ثالثة

ٍ
ومعاص فأما الفرائض فبأمر الله وبرىض الله وبقضاء الله
أحوا ٍل :فرائض وفضائل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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وتقديره ومشيته وعلمه عز وجل وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برىض الله

وبقضاء الله وبقدر الله ومبشيته وعلمه وأما املعايص فليست بأمر الله وال برىض
الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله ومبشيته وعلمه ثم يعاقب عليها(((.

الثانية :إن هناك نوعني من القضاء والقدر ،األول مبعنى الخلق واإلمتام وهو

الذي أرشنا إليه يف الفقرة األوىل والقضاء والقدر مبعنى األمر والحكم وهو ال
((( احتجاج الطربيس  ;311 :1أمايل السيد املرتىض  ;104 :1مصابيح األنوار  115 :1ح.22
((( خصال الصدوق ( ره) ص  78يف باب الثالثة ،قال الصدوق (رحمه الله) املعايص بقضاء الله معناه بنهي الله
ألن حكمه عز وجل فيها عىل عباده باالنتهاء عنها ومعنى قوله بقدر الله أي بعلم الله مببلغها ومقدارها
ومعنى قوله ومبشيته فإنه عز وجل شاء ّأل مينع العايص من املعايص إال بالزجر والقول والنهي والتحذير
دون الجرب واملنع بالقوة والدفع بالقدرة.

يصح يف الذوات ويصح يف األحكام وهو وار ٌد رش ًعا ويؤكده قول اإلمام Q

(هو األمر من الله والحكم ) أي :إن مسرينا إىل أهل الشام أم ٌر من الله ورسوله من
قتال الباغني وهم جامعة معاوية يف صفني ومل يتعرض اإلمام  Qللمعنى
الثالث للقضاء والقدر وهو الكتابة وأنه تعاىل كتب أعامل العباد ونقشها يف اللوح

متعني يف حقه تعاىل وهو القضاء والقدر الذي ندبنا إليه
املحفوظ((( وهذا املعنى
ٌ

أهل البيت  Rللرضا به فلم يتعرض له اإلمام  Qألن السائل كان يسأل

ري فنفى اإلمام الجرب واالختيار.
رب أم مخ ٌ
أهو مج ٌ

الثالثة :نفي الجربية من األفعال اإلنسانية وقد دل عليه قول اإلمام ( Qلو

كان كذلك بطل الثواب والعقاب).

الرابعة :نفي االرادة املطلقة لإلنسان وخروجه عن سلطان الله وإرادته مطلقًا

عص مغلوبًا ومل يُطع مكر ًها
أي نفي التفويض دل عليه قوله ( Qإن الله مل يُ َ
ومل ُيلِّك مفوضً ا).
الخامسة :القول باألمر بني األمرين وأنه الجرب وال تفويض وقد دل عليه قول
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((( مسألة انتقاش األعامل يف اللوح املحفوظ من املسائل الغيبية املهمة جدّا والتي فيها يظهر رس البداء يف
الكونيات ..ولو ال بيان أهل البيت  Rلبقينا منها يف عمياء مدلهمة ..وجاء يف تعريفه أنه جوهر ٌة نوراني ٌة
شفاف ٌة براق ٌة عليها متثال كل ما خلق الله يف عامل األكوان قد نقشها كاتب األزل بقلم االخرتاع الذي هو أول
ٍ
ورقات.
غصنٍ أخذ من شجرة الخلد من مداد بحر الصاد واللوح عىل ثالث
االوىل :فيها كتابة الذوات والحقائق واللطائف من األفئدة والعقول والنفوس والطبائع واملواد واألجسام.
الثانية :كتابة الصفات واالقتضاءات والنسب واإلضافات واألعامل التي تأيت بها الحفظة.
الثالثة :فيها كتابة األشباح والصور املنـتزعة من الورقة األوىل مام يف األذهان وسائر املدارك وكل من هذه
ٍ
صفحات:
الثالثة فيها ثالث
مكتوب األمور املحتومة التي ال ميكن تغيريها.
االوىل :فيها
ٌ
الثانية :فيها من األمور املحتومة التي ميكن تغيريها أي محوها وإثباتها ولكن الحكمة ال تقتيض ذلك من
جهة وعد الله.
مكتوب فيها من األمور املرشوطة فإذا تم الرتابط حتمت وإال ال يجوز وقوعها وعدمه.
الثالثة:
ٌ
ومجموع هذه األمور تسع ٌة وهي َمأخوذه من كتابني:
َ ٰ َ ُ َّ َ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ٞ ُ ۡ َّ ٞ
ّ َ
َ ٓ ۡ َ
﴿و َما أد َرىٰك َما عِل ُِّيون  ١٩كِتب مرقوم  ٢٠يشهده ٱلمقرب
ون﴾.
األول :كتاب األبرار يف عليني
الثاين :كتاب الفجار يف سجني فيكون مجموع اللوح مثانية عرش وهذا هو اللوح املحفوظ عن التغري والتبدّل
والزوال ألن كل ما يتغري ويتبدل فإمنا هو يف نفسه محفوظٌ( .جواهر الحكم .)277 / 1
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ريا ونهى تحذي ًرا ،فاألمر بني األمرين هو بني
اإلمام  Qإن الله تعاىل كلف تخي ً
التحذير والتخيري.
إمنا نصب الله األمئة  Rلطفًا منه للناس ليسهل عليهم إدراك مقاصد
الرشيعة وأحكامها وأبوابها.
باب من دخله كان آمنا ،ليبينوا
يل ٌ
وكام قال خاتم األنبياء محمد  :Pع ٌّ

للناس ما يطرأ عليهم من مقاالت املبطلني وشبهات امللحدين وذلك أنهم
الوسائط بني الله وخلقه يف األداء والتبليغ وإيصال التكاليف أل ّن أح ًدا مل يصل
إىل األزل فيخرب عن مراده واألزل مل ينـزل إىل اإلمكان ليخرب عن مراده لذلك
ۡ
َ ٗ
َ َ َ
جعل الرسل واألمئة مبرشين ومنذرين ﴿ َو َج َعل َنا م ِۡن ُه ۡم أئ ِ َّمة َي ۡه ُدون بِأ ۡم ِرنا﴾(((.
ولو أن طوائف القدرية وغريهم التزموا مبا قال باب مدينة علم رسول الله
 Pالخترصوا الطريق وقللوا النـزاع الذي أثري بينهم سنني عديد ًة ال سيام يف

ريا وكفّر بعضهم
هذه املسألة (القضاء والقدر وخلق األعامل) فقد تنازعوا فيها كث ً
بعضً ا ورمبا كفّر بعضهم من غري أن يُكّفره أح ٌد ثم آلت املسألة بكامل حلولها
وفصولها إىل ما قاله اإلمام املنصوب من قبل الله – كام رآيت – وإمنا كان نصبه
إماما لهذه املسألة وأمثالها .وهذا ما نرمي إليه يف بحثنا هذا والذي نقصده هو
التمسك بوالية أهل البيت  Rبكل ما قالوا وما فعلوا وليس فقط بحفظ الرواية
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قليل)((( وحديث
ري ورعاته ٌ
عنهم ولكن بدراية أقوالهم وفهمها فإن (رواة العلم كث ٌ
ري من ٍ
ألف ترويه كام قال أمري املؤمنني  .Qفإنهم حجج الله عىل
تدريه خ ٌ
َ
َ
عباده وأمنا ُؤه عىل رسه يف بالده وحملة علوم أنبيائه ورسله ﴿ َول ۡو َر ُّدوهُ إل َّ
ٱلر ُسو ِل
ِ
َ ُ

َۡ

َ

َّ

َ

ِإَول أ ْول ٱل ۡمر م ِۡن ُه ۡم ل َعل َِم ُه ٱل َ
ِين ي َ ۡس َتۢنب ِ ُطون ُهۥ﴾(((.
ٰٓ ِ
ِ

والسالم عىل أمري املؤمنني ويص رسول رب العاملني وعىل أوالده الطاهرين

واللعنة الدامئة عىل أعدائهم أجمعني والحمد لله رب العاملني.
((( سورة السجدة ،اآلية .24
((( الكليني ،الكايف.389/1 :
((( سورة النساء ،اآلية .83

المصادر
 األسفراييني ،طاهر بن محمد أبو املظفر (املتوىف471 :هـ) التبصري يف الدين ومتييز الفرقةالناجية عن الفرق الهالكني ،املحقق :كامل يوسف الحوت ،عامل الكتب  -لبنان
الطبعة :األوىل1403 ،هـ 1983 -م.
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 األشعري ،أبو الحسن عيل بن إسامعيل (ت324هـ) ،مقاالت اإلسالميني ،تحقيق هلموتريرت (ط ،3دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بال.ت).
مدخل جدي ٌد إىل الفلسفة ،منشورات مدين ،الطبعة األوىل 1428هـ.
ٌ
 بدوي ،عبد الرحمن، البغدادي :عبد القاهر بن طاهر (ت  429ﻫ) ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم  /دارالجيل ،بريوت1408 ،ﻫ.
 الحفني ،الدكتور عبد املنعم ،موسوعة الفلسفة والفالسفة ،مكتبة مدبويل – القاهرة ،الطبعةالثانية سنة  2010م
 الحسني :هاشم معروف ،الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة  /دار النرش للجامعيني ،ط1964 ،1م. الحر العاميل ،محمد بن الحسن بن عيل (ت1104هـــ) ،الفصول املهمة( ،ط ،1إيران،1418هـ).
 الفصول املهمة يف أصول االمئة ،العاميل ،محمد بن الحسن ،تحقيق :محمد بن محمدالقائيني ،مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا ،إيران ،مطبعة فكني ،قم 1418هـ ،ط.1
 الحنبيل ،أبو الفالح عبد الحي بن العامد (ت1098هـ 1686 /م) ،شذرات الذهب يف أخبارمن ذهب ،ط ،1دار الفكر (بريوت :بال.ت).
 الحيل العالمة :الحسن بن يوسف بن مطهر الحيل (ت  726هـ) ،كشف املراد يف رشح تجريداالعتقاد ،تحقيق حسن زاده اآلميل ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني قم
ط  1422 ،9هـ.
 الحلبي :عيل بن برهان الدين (1044هـ1634/م) ،السرية الحلبية يف سرية األمني املأمون.لبنان  -بريوت1400 ،هـ.1979/
 الحراين :أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة (من أعالم القرن الرابع الهجري):تحف العقول عن آل الرسول /مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ط 1389 ،5ﻫ 1969 -م.
 ابن حجر ،شهاب الدين أحمد بن عيل العسقالين (ت 852ه 1448 /م) ،الصواعق املحرقة /املطبعة املينية ،مرص1312 ،ﻫ (وبهامشه كتاب تطهري الجنان واللسان).
 -الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثامن (ت748هـ  1347 /م) ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
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تحقيق :عيل محمد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت .1963
 الرشتي ،السيد كاظم الحسيني ،جواهر الحكم15-1( ،ج) ،مطبعة الغدير – الطبعة االوىل– البرصة.
 زين العابدين ،اإلمام عيل بن الحسني  ،Qالصحيفة السجادية ،تحقيق :سلامن جاسمالجبوري ،مطبعة الديواين ،بغداد ،ط1988 ،1م.
 الرشيف الريض ،السيد ،نهج البالغة :ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qتح:صبحي الصالح ،ط 1387 ،1ﻫ  1967 -م ،بريوت.
 الرشيف املرتىض :عيل بن الحسني املوسوي ( 436هـ1044/م) ،أمايل املرتىض ،تحقيق:محمد أيب الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية1954 ،م.

 الشهرستاين ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم( ،ت584هـ) ،امللل والنحل ،تحقيق صدقيجميل العطار( ،ط ،2دار الفكر ،لبنان1422 ،هـ2002 -م).

 الصدوق :أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (ت  381هـ) ،الخصال،تحقيق :عيل أكرب غفاري ،النارش جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية ،ط ،6قم املرشفة.

 -معاين األخبار ،نرش جامعة املدرسني ،قم 1361 ،ﻫ ش.

 -علل الرشائع ،املكتبة الحيدرية للنرش ،النجف1386 ،هـ).

 -ثواب األعامل (ط ،2منشورات الريض ،قم ،بال.ت).

 132-التوحيد ،تحقيق هاشم الحسيني( ،جامعة املدرسني للنرش ،طهران1387،هـ).

 -طاش كربى زادة ،احمد بن مصطفى (ت969هـ1561/م) ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة،
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تحقيق :كامل كامل بكري وعبد الوهاب ابو النور ،دار الكتب الحديثة ،مرص ،بال .ت.

 الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب (من أعالم القرن السادس) ،االحتجاج:تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر املوسوي الخرسان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 بريوت ،الطبعة الثانية  1341هـ 1983 /م. العقييل :أبو جعفر محمد بن عمر بن موىس بن حامد امليك(ت 322هـ933/م) ،كتاب الضعفاء الكبري ،تح :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1984 ،م.
 العيايش ،محمد بن مسعود (ت320هـ) ،تفسري العيايش ،تحقيق هاشم الرسويل (املكتبةالعلمية للنرش ،طهران ،بال ت).
 -العسكري ،الحسن بن عبد الله بن سهل ،أبو هالل (ت  395هـ) ،كتاب الصناعتني الكتابة
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والشعر ،تحقيق محمد عيل البجاوي ،محمد أبو الفضل ابراهيم ،مطبعة عيىس البايب
الحلبي ورشكاه ،ط ،2د.ت.
 العسكري ،اإلمام أبو محمد بن الحسن بن عيل العسكري ( Qت 260هـ) ،تفسريالعسكري :تحقيق :عيل عاشور ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان1421 ،هـ
ـ 2001م.
 ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن الحسني بن هبة الله بن عبد الله الشافعي( ،ت571هـ1176/م)،تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق :عيل شريي ،دار الفكر( ،بريوت 1995 -م).
 الفيض الكاشاين :محمد بن محسن بن مرتىض (ت 1071هـ)الوايف ،مطبعة الديوان ،إيران، 1324هـ ،498/1 .الصدوق :أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (ت
 381ﻫ).
 فؤاد كامل وجالل عرشي ،املوسوعة الفلسفية املخترصة ،نقلها عن اإلنكليزية :دار القلمبريوت.
 ابن قتيبة :أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276هـ889/م) ،املعارف ،تصـ :محمد إسامعيلعبد الله الهادي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1970 ،م.
 الكليني :أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق (ت  329ﻫ) .الكايف (األصول والفروع) /دارالكتب العلمية ،طهران 1388 ،ﻫ  1391 -ﻫ.
 ابن منظور ،محمد بن مكرم اإلفريقي املرصي (711هــ1311م) لسان العرب ،ط 1دار صادر،بريوت( ،بال .ت).
 املجليس ،املوىل محمد باقر بن محمد تقي (1110-1037هـ) بحار األنوار ،دار الكتباإلسالمية ،طهران 1380 ،هـ.
 املقديس ،طاهر بن مطهر (ت507هـ  1113/م) ،البدء والتاريخ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،بال .ت 6( .أجزاء)
 املفيد ،أبو عبد الله بن محمد بن النعامن (ت 413ھ 1022/م) ،أوائل املقاالت يف املذاهباملختارات( ،ط ،2دار املفيد ،بريوت –لبنان1414 ،هـ1993 -م).
 مغنية ،محمد جواد ،الشيعة يف امليزان ،دار الرشوق ،بريوت ،لبنان املسعودي :أبو الحسن بن عيل الحسني (ت346هـ) ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيقمحمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة.
 النشار ،عيل سامي ،نشاة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،دار السالم – القاهرة الطبعة االوىلسنة  2008م.
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 ابن نباته :جامل الدين (ت 768هـ 1366/م) ،رسح العيون يف رشح رسالة ابن زيدون ،تح:محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة املدين ،القاهرة1964 ،م.
 النوري ،املريزا حسني الطربيس ،ت(1320هـ) ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط،2مؤسسة آل البيت  Rإلحياء الرتاث( ،بريوت 1408 ،هـ).
 النيسابوري ،الفتال النيسابوري (ت  508هـ) ،روضة الواعظني ،تصحيح وتعليق :الشيخحسني األعلمي ،الطبعة األوىل ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت  1406 -ه ـ 1986 /
م.
 الهندي ،املتقي عالء الدين عيل (ت975هـ) ،كنز العامل ،تحقيق محمود عمر الدمياطي،(ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1419،هـ1998 -م).
 -وهبة ،مراد املعجم الفلسفي ،دار املطبوعات االكادميية  -القاهرة ،سنة 1998م.
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خ�صائ�ص احلاكم العادل يف كلمات
�أمريامل�ؤمنني  ،Qعهد مالك الأ�شرت
�أمنوذجا



 أ.د كريم شايت الرساجي
جامعة الكوفة  /كلية الفقه

املقدمة

تعد مسألة الحكومة والدولة والحاكم من املسائل املهمة يف حياة اإلنسان

واملجتمعات ،ومن املسائل األساسية التي واجهها الفكر البرشي منذ نشوء

نظريات وآراء كثري ٌة ومختلف ٌة من
املجتمعات ،وقد طُرحت يف هذا املجال
ٌ
قبل مفكرين وأديانٍ
ومدارس فلسفي ٍة عىل طول التاريخ .وقد سجل لنا التاريخ
َ

شواه َد كثري ًة عىل هذا الجهد البرشي ،ومن أقدم املحاوالت يف هذا االتجاه

وطبيعة الدولة والحكومة وقد تأثر به الفيلسوف اإلسالمي الكبري الفارايب وألف

عىل نهجه املدينة الفاضلة التي تحايك جمهورية أفالطون يف نسقها وعدالتها
وحاكمها ومثاليتها.

وكان املحور يف هذه املدينة هو الحاكم والرئيس الذي ميثل الضامنة األكيدة

للدولة الفاضلة العادلة وشبهه بقلب اإلنسان وعالقته بباقي أعضاء الجسد فإذا

صلح القلب صلح وطاب جميع الجسد وإذا مرض القلب مرض وخبث جميع

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

ما وصل إلينا من تنظريٍ
فكري رائعٍ حول الدولة والجمهورية من قبل فالسفة
ٍّ
اليونان وبالخصوص أفالطون يف جمهوريته التي تحدث فيها عن العدالة والنظام

الجسد فكذلك الحاكم إذا صلح صلح جميع املجتمع وإذا فسد فسد جميع

املجتمع وهذا املعنى يشري إليه الحديث الوارد عن النبي « :Pصنفان من أمتي
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إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي األمراء والقراء»((( .وقد عالج
الترشيع االسالمي من خالل القرآن وسرية النبي األكرم  Pوالسنة النبوية الرشيفة
هذه املسألة املهمة الحساسة من خالل بيان صفات ورشوط الحاكم العادل

وواجباته و حقوقه.

يل Q
وقد حضيت مسألة الحكومة والعدالة
ٍ
باهتامم كبريٍ من قبل اإلمام ع ٍّ

من خالل تجربته الفذة والرائعة واملتفردة عىل طول التاريخ يف الحكم وإدارة

الدولة يف عرصه  .Qوقد تجسدت هذه التجربة الرائعة يف الحكم من خالل

سريته  Qوكلامته وخطبه ووصاياه إىل الوالة واألمراء ،وأشمل وأجمل
وأطول هذه النصوص وأجمعها ألصول ومسائل إدارة الدولة والحكم هو العهد
ٍ
مالك األشرت.
الذي كتبه إىل واليه عىل مرص
وسوف نتناول من خالل هذا العهد صفات وخصائص وواجبات وحقوق

الحاكم واملسؤول العادل وأثرها يف بناء املجتمع والدولة الفاضلة .وقد انتظم
مطالب :اإلمياين واألخالقي (التقوى) ،اإلداري والسيايس،
البحث يف أربعة
َ
االجتامعي والعسكري ،واالقتصادي.

املطلب االول :الإمياين والأخالقي (التقوى):

                 يجارسلا يتاش ميرك د.أ /لداعلامكاحلاصئاصخ

إن املتصفح للقرآن الكريم يجد أن كلمة التقوى ومشتقاتها استعملت أكرث
من مائتَ ْي مر ٍة يف القرآن الكريم وهذا الرتكيز والتأكيد والتكثيف لهذه املفردة يدل

اآليات املباركات يويص بالتقوى ،وأيضا ما ورد عن النبي  Pواألمئة Q
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((( الصدوق /االمايل/448 /ح .601

عىل أهميتها وخطورتها يف حياة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،بل ورد يف بعض
سبب لنزول الربكات واستقرار املجتمعات ،قال تعاىل:
اآليات أن التقوى هي
ٌ

ّ َ َّ ٓ ۡ َ
َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰٓ َ َ ُ ْ َ َّ َ ۡ ْ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ٱلس َماءِ َوٱل ِ
ت مِن
﴿ ولو أن أهل ٱلقر
ۡرض﴾
ى ءامنوا وٱتقوا لفتحنا علي ِهم ب َرك ٰ ٖ
لكل فضيل ٍة ولذلك نجد أن القرآن الكريم يف كثريٍ من
أصل ِّ
األعراف  96فالتقوى ٌ

فتجد خطب وكلامت سيد البلغاء واملتكلمني مشحون ًة بهذه املفردة فال تخلو

كلم ٌة له  Qمن اإلشارة إىل هذه الخصلة التي تُ َع ُّد سب ًبا لسعادة واستقرار
وثبات املجتمعات يف الدنيا واآلخرة.
إن أول وصية لإلمام  Qتضمنها عهده إىل مالك األشرت هي وصية

التقوى حيث جاء يف العهد (أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به يف

كتابه من فرائضه وسننه التي ال يسعد أح ٌد إال باتباعها وال يشقى إال مع جحودها
وإضاعتها)(((.

حيث إن اإلمام  Qربط سعادة اإلنسان وشقاوته باتباع التقوى وتضييعها.

فام املقصود بالتقوى؟

التقوى يف اللغة من وقى ،وكل ما وقى شيئا فهو وقا ٌء له وقاي ًة(((.

وأيضا هي حفظ اليشء مام يؤذيه ويرضه ،وجعل النفس يف وقاي ٍة مام يخاف،

ثم يسمى الخوف تار ًة تقوى ،والتقوى خوفًا ،ثم صار التقوى يف تعاريف الرشع
حفظ النفس عام يؤثم وذلك برتك املحظور(((.

ويف االصطالح :هو االحرتاز بطاعة الله عن عقوبته ،وهو صيانة النفس عام
تستحق به العقوبة من فعلٍ أو ٍ
ترك(((.
وعرفها اإلمام الصادق « :Qأن ال يفقدك حيث أمرك وأن ال يراك حيث

وعليه فالتقوى تعني االلتزام باألوامر اإللهية واالنتهاء عن النواهي اإللهية.

وهي الرقيب الداخيل الذي يحفظ سلوك اإلنسان عن الزيغ والخروج عن

الطريق السوي الذي أمر الله تعاىل به.
(((
(((
(((
(((
(((

نهج البالغة /450/عهده إىل مالك األشرت.
ظ:كتاب العني ( 864/وقى).
ظ :االصفهاين /مفردات غريب القرآن .530/
الجرحاين /كتاب التعريفات .52/
ابن فهد /عدة الداعي .285/

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

نهاك»(((.

135
135

مهم لكل فر ٍد يف املجتمع وبالخصوص
فالتقوى ت ُعترب صامم أمانٍ وضابطًا ًّ

للحاكم ألنها متنعه من أن ينحرف بتأثري شهواته ومطامعه وأهوائه وأن يتعاىل
عىل نفسه ليستطيع أن يحكم بني الناس بالعدل واإلنصاف فال يجور وال يتعسف
ويضع نصب عينيه رضا الله تعاىل فينترص للمظلوم من الظامل ويرجع الحقوق

إىل أهلها.

إن النظام األخالقي والقيمي يف اإلسالم يربط اإلنسان ربطًا أكي ًدا بالله تعاىل
ري متنا ٍه متتد حياته إىل أبع َد من هذه الحياة
ويعترب اإلنسان موجو ًدا له عم ٌر غ ُ
ٌ
مخلوق لله تعاىل ال
الدنيا املحسوسة إىل حيا ٍة أخرى ال ميوت فيها وأن االنسان

ميلك حولً وال ق ًوة إال بإذنه فهو موجو ٌد راب ٌ
كل آنٍ
مستقل يحتاج يف ِّ
ٍّ
ري
ري غ ُ
ط فق ٌ

ري عىل أخالق وأفعال
ري كب ٌ
إىل املدد اإللهي .وهذه الحقيقة ملن يتشعر بها لها تأث ٌ
لرب ال رب
الحاكم ،وبهذا الصدد يقول أمري املؤمنني( :أنا وأنتم عبي ٌد مملوكون ٍّ

غريه ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا)(((.

يعش هذا االحساس والشعور تجاه خالقه وربه فال ّ
شك سوف يقوم
فمن ْ

بأعامله عىل أفضل ما يكون وينضبط ضمن أوامر خالقه وربه وهذا بدوره يؤدي
إىل قيام دولة العدل واالنصاف بواسطة عدالة هذا الحاكم ،فالحاكم الذي له
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136
136

يل
عالقة بهذا املستوى مع الله تعاىل ال يظلم أحدا قط ًعا ولهذا يقول اإلمام ع ٌّ
« :Qوالله لو أُعطيت األقاليم السبعة مبا تحت أفالكها عىل أن أعيص الله

يف منل ٍة أسلبها جلب شعري ٍة ما فعلته وإن دنياكم عندي ألهون من ورق ٍة يف فم

جراد ٍة تقضمها»(((.

ٍ
وارتباط بالله تعاىل كلام كان ملتز ًما
ولذلك كلام كان الحاكم عىل معرف ٍة

باألوامر اإللهية مطي ًعا لرشع الله وقوانينه بني الرعية.

إن ضبط النفس عن الهوى والغضب وامليول والرغبات يرتبط ارتباطًا وثيقًا

((( نهج البالغة / 362/خ .216
((( نهج البالغة .374/

بالخوف من الله تعاىل وتقواه الذي ينعكس عىل تعامل الحاكم مع رعيته بالعدل
واإلنصاف والرحمة وعدم االستهتار بأموال املسلمني وعدم الترصف بها عىل
أنها ٌ
خاص للحاكم يفعل بها كيفام شاء.
ملك
ٌّ

يقول أمري املؤمنني « :Qأأقنع من نفيس بأن يقال «أمرياملؤمنني» وال

أشاركهم يف مكاره الدهر؟ أو أكون أسو ًة لهم يف جشوبة العيش ،فام خلقت
ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة همها علفها.(((»...

فالتقوى متثل حصان ًة للحاكم واملسؤول عن خيانة األمة يف األموال واألنفس

واألعراض.

ونجد ذلك يف سرية أمئة العدل ويف مقدمتهم بعد رسول الله  Pأمرياملؤمنني

وإمام املتقني الذي كان شديد الحرص عىل حفظ أموال األمة وأعراض وأرواح
الناس بل تعامل مع أعدائه بالعدل واإلنصاف وهذا ما حصل يف معركة صفني
يل  ،Qوعندما كان املاء تحت
عندما منع العدو املاء عن جيش اإلمام ع ٍّ

سيطرتهم وبعد أن دفعهم جيش اإلمام عن املاء مل مينعهم  Qمن املاء وقال

أن املاء للجميع ،وكذلك ما صنع يف معركة الجمل حيث حكّم رشع الله ومل

يتع َّده فلم يَ ْسب النساء والذراري وإمنا اقترص عىل أموال الناكثني التي كانت يف
ساحة املعركة(((.

طلب الحق فأخطائه كمن طلب الباطل فأصابه»(((.

وما ورد عن سرية الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز حيث رفع السب عن

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Qوأعاد بعض الحقوق إىل أهلها وكان
يقال أن سبب ذلك هو تدينه وتقواه التي متيز بها عن باقي خلفاء بني أمية(((.

(((
(((
(((
(((

م.ن .441/
ظ :الشيخ املفيد /الجمل.216/
محسن االمني /اعيان الشيعة .524/1
م.ن.24/1.

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

وأيضا مقولته املعروفة يف حق الخوارج «ال تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من
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مهم للحاكم العادل التي من خاللها يستطيع
فالتقوى متثل رك ًنا أساسيًّا ورشطًا ًّ

الحاكم أن يحكم بالقسط والعدل وبهذا الصدد يقول اإلمام الحسني  Qمن
كتاب له إىل أهل الكوفة« :فلعمري ما اإلمام إال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط
ٍ
الدائن بدين الحق الحابس نفسه عىل ذات الله تعاىل»((( .فح ْبس النفس والهوى

هو عني التقوى وهو الذي يجعل الحاكم قامئًا بالقسط والعدل ألن أساس الظلم

هو اتباع الهوى وحب الدنيا وطول األمل ولذلك قال أمري املؤمنني « :Qإين
أخاف عليكم اثنتني اتباع الهوى وطول األمل فأما اتباع الهوى فإنه يرد عن الحق

وأما طول األمل فينيس اآلخرة»(((.

وقد اتفق املسلمون((( عىل أن اإلمام ال بد أن يكون عادلً حتى ال يجور يف

حكمه ،بل اإلمامية((( اشرتطوا أن يكون معصو ًما وذكروا لذلك أدل ًة عقلي ًة ونقليةً.

وعليه فعدالة الحاكم موضع اتفاق جميع املسلمني ولها أث ٌر بال ٌغ يف تحقيق

العدالة االجتامعية واالقتصادية وحفظ املجتمع واألمة من االنحراف والفساد

والضياع.

رحيم رفيقًا شفي ًعا عىل ضعاف الناس
ولذلك كلام كان الحاكم عادلً متقًيا كان
ً

وأهل الحاجة واملسكنة قويًّا يف وجه املستكربين والظلمة ،وقد وعد الله املتقني
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َّ ۡ

َ

ٓ

َ

ني َمف ً
باملفاز والجنة والرضوان قال تعاىل﴿ :إن ل ِل ُم َّتق َ
ازا َ 31ح َدائ ِ َق َوأ ۡع َنٰ ٗبا﴾.
ِ
ِ

املطلب الثاين :االداري وال�سيا�سي

وأصول مهم ًة للعمل
ً
يتضمن عهد اإلمام  Qإىل مالك األشرت قواع َد

اإلداري والسيايس بشكلٍ عا ٍّم وللحاكم والوايل واملتصدي ألمور الناس بشكلٍ

خاص.
ٍّ
(((
(((
(((
(((

الفتال النيسابوري /روضة الواعظني .173/
الربقي /املحاسن 211/ 1ح .84
ظ :االيجي /املواقف .398/
ظ:العالمة الحيل /كشف املراد .492/

القاعدة األوىل :االعتبار بتجارب الحكام السابقني:

ومن هذه القواعد النظر والتأمل يف مسرية الحكام السابقني وأن يراقب الحاكم

نفسه بعني العامة واملحكومني.

وقد عرب عنها اإلمام  Qبقوله« :إين قد وجهتك إىل بال ٍد قد جرت عليها

ٌ
دول قبلك ،من عدلٍ وجو ٍر وإن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر
فيه من أمور الوالة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وإمنا يُستدل عىل

الصالحني مبا يجري الله لهم عىل ألسن عباده ،فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية

العمل الصالح»(((.

يؤصل اإلمام لقاعد ٍة مهم ٍة يف إدارة الحكم وهي أن الحاكم
يف هذا النص ّ

يراقب نفسه من خالل سرية الحكام السابقني ويعترب بها ويجعل نفسه يف صفوف

املحكومني والعامة يف تقييم أعامله وهذا كال ٌم يف غاية الروعة ألن اإلنسان بطبعه
عندما يكون ضمن العامة ينظر إىل ترصفات الحاكم بطريق ٍة مختلف ٍة عن الحاكم

نفسه وبذلك تكون حكومته وقراراته منطلق ًة من حاجات الناس ومن رغبة الشعب
وعامته ،وإذا كان الحاكم بهذه الصورة فإن الله تعاىل قد جعل له سن ًنا تجري يف

عباده ومن هذه السنن الذكر الطيب والرضا من قبل عامة الناس عىل هذا الحاكم.
إن هذه الوصية جعلها اإلمام يف أول وصاياه وعهده إىل مالك األشرت ألنها
انتقادهم ألعامل الحاكم واملسؤول عندما كانوا ضمن املحكومني وعامة الناس

فينفصل متا ًما عن تلك املرحلة (مرحلة املحكوم) وميارس دور الحاكم بدون

االستفادة من تجربته عندما كان محكو ًما وضمن عامة الناس والشعب وهذه
الصفة تجعل الحاكم بعي ًدا عن رغبات وطموح عامة الناس .وهذا ما حصل ملن

توىل الحكم بعد عام  2003م يف العراق حيث إن الحكام مل يعتربوا من تجربة
النظام البائد مع الشعب العراقي وتناسوا معاناتهم وآالمهم وانتقاداتهم ومعارضتهم

((( نهج البالغة .449/
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يف غاية األهمية وذلك ألن أغلب الذين يتصدون للحكم واملسؤولية يتناسون
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ريا من أعامل
للنظام البائد عندما كانوا يف املعارضة واليوم الكثري منهم يكرر كث ً
الظلمة وكان جدي ًرا بهم وبالخصوص أتباع أهل البيت وممن ي ّدعون بالرجوع إىل
ٍ
ملالك األشرت امليلء
يل  Qأن يجعلوا سرية اإلمام وكلامته وعهده
اإلمام ع ٍّ

بالوصايا املهمة يف مسألة إدارة الدولة واملجتمع موضعا للتطبيق ،وهذه الوصية
تدعو إىل إعطاء أهمي ٍة كبري ٍة لرأي العامة والشعب .وهي من القوانني املتقدمة يف
الفكر اإلنساين يف هذا املجال.

القاعدة الثانية :الرحمة واملحبة واللطف بالناس وعامة الشعب:

ري يف التفاف الجمهور وعامة الناس حول القائد
وهذه القاعدة لها أث ٌر كب ٌ
عظيم للتعامل
والحاكم واملسؤول وقد وضع اإلمام  Qمبدأً انسان ًّيا وأخالق ًّيا
ً

مع املجتمع عىل أساس املشرتكات معهم إما بأخ ّوة الدين وإما بأخ ّوة اإلنسانية
حيث قال « :Qوأش ِعر قلبك الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم وال

تكونن عليهم سب ًعا ضاريًا تغتنم أكلهم ،فإنهم صنفان إما أخٌ لك يف الدين وإ ّما
ري لك يف الخلق»(((.
نظ ٌ

فهذه الوصية من اإلمام قبل  1400سنة حيث كانت املفاهيم القبلية والشعوبية
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ين مه ٍّم
والعنرصية هي السائدة فاإلمام له الريادة والسبق يف وضع قانون إنسا ٍّ
يحرتم اإلنسان إلنسانيته ويُعيل من قيم املحبة واإلخاء بني أبناء النوع اإلنساين
َّ َ

ََۡ

ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ
ٰ ُ
ِند ٱللِ أتقى
وهذا بالواقع هو منطق القرآن﴿ :إِن أكرمكم ع
ك ۡ ۚم﴾ الحجرات ،13
«وقول الرسول الكريم  :Pالناس سواسي ٌة كأسنان املشط»(((.

فاإلمام  Qيضع قاعد ًة مهم ًة لتعامل الحاكم مع أبناء شعبه وإن كان بعضهم

من أديان أخرى ،فاألخ ّوة الدينية مع أبناء دينه واألخ ّوة االنسانية مع أبناء األديان
أب للجميع وليس طاغوتًا ومستب ًّدا بل
األخرى ،فالحاكم يف منطق اإلمام ٌ Q

جسده أمري املؤمنني  Qعندما
قلبه ميلء بالرحمة والعفو والحب وهذا ما ّ
((( نهج البالغة .450/
((( محمد جواد مغنية /التفسري الكاشف.115/ 7

تصدى للحكم إبان خالفته .Q

واإلما ُم يويص الحاك َم بأن يُعطي من عفوه وصفحه للميسء من عامة الناس:

«وال تكونن عليهم سب ًعا ضاريًا»((( .ألن مسؤولية الحاكم هي مسؤولي ٌة إنساني ٌة

قامئ ٌة عىل العالقة الطيبة بينه وبني عامة الناس فهو كاألب الحنون الحريص عىل
مصالحهم الذي يأخذ بأيديهم إىل مواطن الخري والصالح ،فاذا فعل ذلك فسوف
يحصل عىل ثقة الناس ومحبتهم وتعاونهم وإن الله تعاىل سوف يُجري له الذكر

إلهي.
الطيب عىل ألسنتهم وهذا وع ٌد ٌّ

القاعدة الثالثة :إنصاف الناس:

يتعرض اإلمام  Qيف هذه الفقرة إىل قاعد ٍة مهم ٍة يف اإلدارة والتصدي

للمسؤولية وهي عملية إنصاف الحاكم الناس من نفسه ومن خاصته حيث
قال « :Qأنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك و َمن لك
فيه ه ًوى من رعيتك فإنك ّ
إل تف ْعل تظلِ ْم ومن ظلم عباده الله كان الله خصمه»(((.

العدال واالنصاف أساس الحكم ودوامه فإ ّن امللك يدوم مع الكفر وال يدوم

مع الظلم فالحاكم واملسؤول العادل الذي يعطي الناس حقهم من نفسه ومن

خاصته سوف تكون له مكان ٌة مكرم ٌة ومقدس ٌة عند عامة الناس وبالتايل سوف
بحرب من الله
مبغوضً ا من الله تعاىل وكان من خصامء الله تعاىل وأعدائه فيأذن
ٍ

تعاىل ،ومن دواعي تغيري النعم وزوالها هي ظلم العباد ألن دعوة املظلوم ليس
حجاب بل تخرق الحجب وبهذا الصدد يقول اإلمام « :Qوليس يش ٌء
دونها
ٌ
ظلم ،فان الله سميع دعوة
أدعى إىل تغيري نعمة الله ،وتعجيل نقمته ،من إقام ٍة عىل ٍ
املضطهدين ،وهو للظاملني باملرصاد»(((.

((( نهج البالغة .450/
((( م.ن.
((( م.ن.451/
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يكون موضع رضا الله تعاىل ونرصه ،وبعكسه سوف يكون مبغوضً ا من الناس
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القاعدة الرابعة :مداراة العامة عىل حساب الخاصة:

اإلمام يف هذا العهد يضع وصي ًة مهم ًة للحاكم واملسؤول وهي مداراة العامة

عىل حساب الخاصة من األقارب والوجهاء وأصحاب الرثوة واملناصب.

ٍ
امتيازات
وذلك ألن الخاصة يشكّلون عبئًا عىل الحاكم وألنهم أصحاب
بخالف العامة الذين تقع عليهم أعباء الحرب ومقارعة األعداء والبناء والزراعة
والصناعة فهم عامد الدين وجامع املسلمني ،فإرضاؤهم عىل حساب الخاصة

ال يؤثر عىل األمور العامة ومصلحة الدولة والناس بخالف إرضاء الخاصة عىل
حساب العامة ألن العامة تقع عىل عاتقهم األعامل الجسام وإدامة املصالح

العامة من الدفاع عن كيان الدولة ومحاربة األعداء ومن القيام بتوفري الحاجات
عب اإلمام Q
األساسية للدولة من خالل الزراعة والصناعة وأمو ٍر أخرى وقد ّ

عن هذه القاعدة بقوله« :فان سخط العامة ُيجحف برضا الخاصة وإن سخط
الخاصة يغتفر مع رضا العامة»(((.

القاعدة الخامسة :اختيار املستشارين:

يف هذه الوصية اإلمام  Qيويص الحاكم والوايل واملسؤول ألّ يدخل يف

مشورته بخيال وال جبانا وال حريصا .ما ال شك فيه هو أن الحاكم ال يستغني عن
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املستشارين ولذلك عليه أن ينتخب منهم الشجاع والكريم وأهل الحكمة والعقل
ألن البخل والجنب والحرص صفاتٌ مذموم ٌة وسيئ ٌة تؤدي إىل أخطا ٍء جسيم ٍة
وتوقع الحاكم يف أمو ٍر يذم عليها وقد جاء يف وصيته  Qبهذا الصدد« :وال

تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانا يضعفك
عن األمور وال حريصا يزيّن لك الرشه بالجور ،فان البخل والجنب والحرص غرائ ُز
شتى يجمعها سوء الظن بالله تعاىل»(((.
إن مركز الخطر يف املستشارين واملقربني من الحاكم هو أنهم يجعلونه ينظر

((( م.ن.
((( م.ن.

ٍ
وخي ٍة
بصفات صالح ٍة
إىل األمور من وجهة نظرهم وعليه فكلام كانوا يتمتعون
ِّ

صحيح .ولذلك اإلمام Q
كانت أراء الحاكم صالح ًة وسديد ًة والعكس
ٌ

يويص الحاكم مبشاورة العلامء والحكامء وإن صالح األمة وخريها يرتبط
مبشاورة أهل الخربة وأهل االختصاص من العلامء والحكامء وبهذا الصدد يقول

اإلمام « :Qوأكرث مدارسة العلامء ومناقشة الحكامء يف تثبيت ما صلح عليه

أمر بالدك وإقامة ما استقام به الناس قبلك»(((.

وهذا النص يف غاية الروعة والدقة ألنه يرسم للحاكم املسار الصحيح يف

اتخاذ املستشارين واملقربني اليه.

القاعدة السادسة :استبعاد أعوان الظَّلَمة من مواقع املسؤولية:

هذه وصي ٌة مهم ٌة من اإلمام  Qللحاكم العادل يف استبعاد وعدم استوزار

خ
أو تقريب أو جعل يف بطانته من كان وزي ًرا للظلمة ألن هؤالء أصحاب تاري ٍ
سيِّئٍ تجاه عامة الناس ويف رقابهم مظاملُ وآثا ٌم كثري ٌة وهم أصحاب نفاقٍ وليس
مصالح شخصي ٍة
حقيقي تجاه الحكومة الجديدة وإمنا هم أصحاب
لهم إخالٌص
َ
ٌّ
ال يتوانون يف خذالن الدولة وتخريبها ،ثم إن هؤالء ميثلون مرحل ًة ظامل ًة كانت

لها ضحايا كثري ٌة من عامة الناس ولذلك وجودهم ينفر العامة واملظلومني من

وقد جاء يف وصيته « :Qإن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزي ًرا ،ومن

رشكهم يف اآلثام ،فال يكونن لك بطانة فإنهم أعوان األمثة وإخوان الظلمة وأنت

واجدٌ منهم خريَ الخلف»(((.

عىل اهمية هذه الوصية إال أ ّن الذين تصدوا للحكم يف العراق من أتباع

يل  Qمل يعملوا بها ،فقد جعلوا أعوان الظلمة من بطانتهم واستوزروهم
ع ٍّ
((( م.ن .453/
((( م.ن.452/
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أل يق ّرب هؤالء إليه وأن يستبعدهم من التصدي
قبلهم ،فعىل الحاكم العادل ّ
ألمور العامة والناس ألنهم أعوان الظلمة فهم ال دين لهم وال ضمري عندهم.
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وسلطوهم عىل رقاب الناس يف مواق َع شتى ومهمة يف إدارة الدولة والسبب
يف ذلك أن هؤالء منافقون متملقون يزينون األمور للمتصدي واملسؤول عىل
حساب الحق والحقيقة فال يواجهونه مبر الحق ،وعاد ًة املسؤول ينسجم نفسيًّا
مع هؤالء ويبعد من يجاهر بالحق والحقيقة من املخلصني ثم إن اإلمام Q
عندما يويص الحاكم بعدم استوزار الظلمة يوصيه من جه ٍة أخرى يف مكانٍ آخ َر

من العهد بأن يق ّرب منه ويلصق نفسه بأهل اإلحسان وأهل البيوتات الصالحة

والسوابق الحسنة وأهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة(((.

وما ال شك فيه هو أن الحاكم عندما يجعل بطانته ومقربيه من أهل هذه

الصفات سوف يكونون له عونًا عىل الخري والصالح وكل ما ينفع األمة ألنهم كام

وشعب من العرف»(((.
عب عنهم اإلمام عيل « :Qجام ٌع من الكرم
ٌ
ّ

حق حقّه:
القاعدة السابعة :إعطاء كل ذي ٍّ

وأل
يف هذه الوصية يوجه اإلمام  Qالحاكم يف كيفية التعامل مع الناس ّ
يجعل املحسن وامليسء يف كف ٍة واحد ٍة ومبنزل ٍة سوا ٍء ألن هذا العمل سوف يقتل
حالة اإلبداع عند املحسن والناس اآلخرين من أهل االحسان يط ّمع امليسء يف
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إساءته وتغيب املوازين الحقة يف التمييز بني أهل اإلحسان وأهل الباطل ،فعىل
أساليب كثري ٍة ال يعدمها الحاكم من
الحاكم أن يشعر املحسن بإحسانه من خالل
َ
خالل الشكر والتقدير والهدايا والترصيح بأعامله الحسنة عىل رؤوس األشهاد،

وأيضا بالنسبة للميسء ال بد من محاسبته عىل قدر إساءته وإشعاره بتقصريه حتى

يتجاوزها يف القابل ويعرب عن هذه الوصية بقوله « :Qواليكونن املحسن
وامليسء عندك مبنزل ٍة سوا ٍء فإن يف ذلك تزهيدً ا ألهل اإلحسان يف اإلحسان و
تدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة»(((.

((( ظ:م.ن.454/
((( م.ن.
((( م.ن .453/

فاملحسن ال بد أن يكافأ إلحسانه وامليسء ال بد أن يُجازى باساءته حتى

يعترب به غريه.

القاعدة الثامنة :عدم نقض السنن الصالحة السابقة:

هنا اإلمام  Qيويص الوايل باملحافظة عىل السنن الصالحة التي كانت

ريا لألمة وللصالح العام فيجب إدامتها والعمل
سائد ًة قبله وعدم نقضها أل ّن فيها خ ً
حكام سابقني ظاملني ألن مدار العمل الصالح هو
عىل وفقها وإن كانت من صنع
ٍ
«الحكمة ضالة املؤمن»((( ،فال ينبغي عىل الحاكم التفريط بها ما دامت موضع
اجتامع وصالح االمة ،وهذه الوصية تشري إىل احرتام العادات والتقاليد للشعوب

التي ال تتقاطع مع الرشيعة اإلسالمية ،وال شك يف هذه الوصية تؤدي إىل األلفة

ني عىل مصالح األمة فال
واملحبة بني الحاكم واملحكومني ،والحاكم حقيقته أم ٌ
يتحرك من خالل أنانيته ونزعته الشخصية فينظر نظر ًة سيئ ًة تجاه أعامل الحكام

السابقني وإن كانت صالح ًة وخري ًة ما دامت ال تحمل اسمه.

القاعدة التاسعة :االتصال املبارش مع الناس

يضع اإلمام  Qقاعد ًة مهم ًة يف إدارة الدولة وهي تواصل الحاكم واملسؤول

رش وعدم االحتجاب عنهم ألن االحتجاب عن الناس يؤدي
مع الناس بشكلٍ مبا ٍ

ما يؤدي إىل التفاف الشعب حول الحاكم والوايل ويغلق الباب أمام العصيان
والثورات من قبل الشعب عىل الحاكم وهذه الوصية تُ َع ُّد من أساسيات الحكومة

الصالحة العادلة.

فيقول اإلمام « :Qفال تطولن احتجابك عن رعيتك»(((.

((( م.ن 497/حكم امري املؤمنني .Q
((( نهج البالغة.461/
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إىل القطيعة بني الحاكم واملحكوم بينام التواصل يؤدي إىل حالة املحبة واأللفة
والتواصل من قبل الحاكم مع شعبه ويطلع بصور ٍة مبارش ٍة عىل حاجاتهم وأمورهم
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القاعدة العارشة :عدم املن عىل الرعية باعامله الصالحة

أل مي ّن عىل رعيته بصالح أعامله
وهذه من الوصايا املهمة للحاكم العادل ّ

وينتقصهم من خالل ما يقدم لهم من أعام ٍل ويذكرهم دامئًا بأنهم كانوا أصحاب
عو ٍز وحاج ٍة وفق ٍر وبجهوده أصبحوا أهل خريٍ وغ ًنى وهذا ما يحصل دامئًا من قبل
الحكام الظلمة عندما يقومون بأبسط األعامل مي ّنون عىل الشعب بها وهذا ما كان
يردده النظام البائد فكان يذكر الناس بأنهم كانوا حفا ًة وأهل فق ٍر وحاج ٍة وبجهوده
الشخصية أصبحوا بهذا الواقع الجديد فيقول اإلمام ( :Qإياك وامل ّن عىل

رعيتك بإحسانك)(((.

أل يحدث سن ًة ترض بالسنن الصالحة السابقة ألنه
ثم إن اإلمام يويص الوايل ّ

يصدق عليه «من سن سن ًة حسن ًة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة ومن

سن سن ًة سيئ ًة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إىل يوم القيامة»((( ،وقد جاء يف هذه

الوصية «وال تنقض سن ًة صالح ًة عمل بها صدور هذه األمة»(((.

املطلب الثالث :االجتماعي والع�سكري:

                 يجارسلا يتاش ميرك د.أ /لداعلامكاحلاصئاصخ
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ٍ
ٍ
طبقات
مالك األشرت يقسم ويصنف املجتمع إىل
االمام  Qيف وصيته إىل
ٍ
مهني
نشاط
واإلمام  Qيستعمل مصطلح الطبقة ويريد منه الذين ينتمون إىل
ٍّ

ٍ
واحد كالجنود وال ُز ّراع والقضاة والتجار ...فالتقسيم والتصنيف عىل أساس العمل
ٍ
ٍ
وعبيد ،وهذا التقسيم
قومي أو أسيا ٍد
عنرصي أو
مناطقي أو
أساس
واملهنة ال عىل
ٍّ
ٍّ
ٍّ
يتناسب مع نسق املدينة املتنوعة واملتحرضة والكبرية ال القرية الصغرية ألن
مجتمع املدينة مجتمع يتبادل املصالح واملنافع والتخادم يف ما بينهم فالجنود

يقدمون األمن للمجتمع والزراع يقدمون مزروعاتهم ومنتجاتهم للناس ولوالهم
ٍ
صنف من األصناف يقوم بتقديم خدم ٍة للمجتمع تكون
كل
لحصل القحط وهكذا ُّ
((( م.ن.464/
((( الشيخ املفيد /الفصول املختارة .136/
((( نهج البالغة.453/

قوامه ومسا ِع ًدا يف استمراره ،فيقول اإلمام  Qيف وصيته« :واعلم أن الرعية
ٍ
ببعض وال غنى ببعضها عن بعض :فمنها جنود الله،
طبقات ال يصلح بعضها إال
ٌ
ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ،ومنها عامل اإلنصاف والرفق،
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ،ومنها التجار وأهل

الصناعات ،ومنها الطبقة السفىل من ذوي الحاجة واملسكنة»(((.

يل  Qيف هذا النص الذي يشري إىل علم اإلمام باملجتمع
اإلمام ع ٌّ
ومكوناته ومسؤولياته وما يصلحه فإن اإلمام  Qيصنف املجتمع عىل أساس
املهن واألعامل وإن هذا التصنيف يقتيض التعاون والتالحم والتخادم بني أبناء
املجتمع ألن صالحهم يقوم عىل تعاونهم وهالكهم يقوم عىل تصارعهم وإن

ٍ
صنف من هذه األصناف ال تستقيم أموره إال بالتعاون مع األصناف األخرى،
كل
وهذه هي طبيعة املجتمع املدين القائم عىل تبادل الخدمات واملنافع ،ثم إن
ٍ
ولغرض ها ٍّم هو وضع
اإلمام عل ًّيا  Qصنف املجتمع إىل هذه األصناف لغاي ٍة

ٍ
مناهج عملٍ
ني لكل طبق ٍة (حقوق وواجبات).
ومسؤوليات وقوان َ

ثم إن اإلمام عل ًّيا  Qيتكلم عن حالة التداخل والتخادم والتعاون بني
ٍ
لصنف عن األصناف األخرى
الطبقات من الجنود والزراع والقضاة ...وأنه ال غنى

فإن مصالحهم متداخل ٌة متوقف ٌة عىل املصالح األخرى لتلك الطبقات فالجنود
يعتمد عىل ما يقوم به الزراع والتجار من أعام ٍل تستوجب الخراج والرضائب
الذي ميد الدولة باألموال فتقوم الدولة بإعطاء املعاش لهذه الرشيحة وهذه

إداري من القضاة والكتبة لتسيري أمور الدولة واإلرشاف عىل
يحتاج إىل جها ٍز
ٍّ
هذه النشاطات ،وحل النزاعات عن طريق القانون ولوال هم لغاب القانون وسيطر

القوي عىل الضعيف وضاعت الحقوق وغابت الدولة وأصبح الهرج املرج.

كذلك اإلمام  Qيويص الحاكم يف كيفية اختبار الجند والقادة ويضع له

((( م.ن.
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يقع عىل عواتقهم حفظ أمن البلد من الداخل والخارج وإن قوام معيشة الجند
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جا دقيقًا ورائ ًعا يف االختيار الناجح ،فأول الصفات واملزايا للجند والقادة
منه ً

التدين والخوف من الله تعاىل وقد عرب عنها اإلمام بالنصيحة لله وللرسول

ولإلمام.

والصفة الثانية أن يكون أمي ًنا طاه ًرا ال يتعدى عىل أموال اآلخرين ويراعي
(((
حقوقهم فعرب عنها (وأطهرهم جيبًا)
وأيضا من صفاته أن يكون عونًا وسن ًدا للضعفاء والفقراء شدي ًدا عىل األقوياء

والظلمة.

ثم انتخابهم واختيارهم من البيوتات الصالحة وأهل التاريخ الحسن وممن

يتصفون بالنجدة والشجاعة والسخاء والسامحة ،وهذه الصفات هي مجمع الخري
ري يف إشاعة العدل واإلنصاف واملحبة واأللفة بني عموم
والصالح ولها أث ٌر كب ٌ

الناس.

ثم إن اإلمام يويص الوايل أن يتفقد ويتعاهد حوائج الجند باستمرا ٍر ويشعرهم

باملحبة والرعاية حتى يبادلوه التضحية واإلخالص والثقة يف سبيل حفظ أمن
الدولة وصد العدوان فيقول « :Qثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من

ولدهام»(((.
                 يجارسلا يتاش ميرك د.أ /لداعلامكاحلاصئاصخ

148
148

ثم إن اإلمام يويص الوايل بوصي ٍة مهم ٍة ج ًّدا للجند ولغريهم وهي حسن الثناء

عليهم وإبراز محاسنهم وشجاعتهم ونجدتهم فإنها تثري العزمية فيهم وتدفع بقليل

أسلوب رائ ٌع
الهمة إىل االندفاع والتسامي نحو النجدة والشجاعة والبسالة وهذا
ٌ
لتشجيع الضعيف والخامل دون لومه وإظهار عيوبه لكن من خالل الثناء عىل
املحسن فيقول « :Qوواصل يف حسن الثناء عليهم ومتديد ما أبىل ذوو البالء
منهم فإن كرثة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله»(((.

((( م.ن.454/
((( م.ن.
((( م.ن .455/

ٍ
اإلمام  Qيضع ضواب َ
واستخالص
واهتامم
قرب
ط للقائد الذي يكون موضع ٍ
ٍ

من قبل الوايل وهي أن يكون مواس ًيا لجنوده يف السهر عىل توفري الرضوري من
حاجاتهم وحاجات عوائلهم حتى يشعروا باالطمئنان عىل مستقبلهم ومستقبل

أوالدهم ليك يقوموا بأداء واجباتهم عىل أفضل ما يكون ،وهذه إشار ٌة مهم ٌة من
اإلمام  Qإلصالح طبقة العسكر.

ثم إن اإلمام  Qيستعرض وصاياه للويل يف طبقة القضاة والحكام الذين

يحكمون بني الناس فيذكر اإلمام  Qمجموع ًة من الصفات واملميزات التي
يجب أن يتوافر عليها القايض والحاكم ألن القايض والحاكم تقع عليه مسؤولي ٌة

كبري ٌة ومهم ٌة يف إقامة العدل واإلنصاف بني الناس ،فالقضاء يف اإلسالم ميثل

مؤسس ًة مستقل ًة بذاتها عن الحكومة والسلطة التنفيذية وال تتدخل يف أمورها ومن
هذه الصفات:

 - 1أن يكون عامل ًا كثري االطالع والدراية والخربة بحيث ال تضيق عليه األمور قاد ًرا
عىل إعطاء الحلول واألحكام بني الخصوم قال « :Qاخرت للحكم بني
الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور.(((»..

 - 2عفيف النفس (ال ترشف نفسه عىل طمعٍ)((( ،وهذه الصفة رضوري ٌة ج ًّدا
للقايض حتى ال مييل يف حكمه ملن يبذل له أو يتوقع منه نف ًعا أو مصلحةً.

فهم دون أقصاه وأوقفهم يف الشبهات
إليه قوله « :Qوال يكتفي بأدىن ٍ

وآخذهم بالحجج»(((.

ثم إن اإلمام يويص الوايل بأن يتعهد القايض يف البذل والعطاء ليك ال يقع يف

الحاجة والعوز ما قد يُؤدي عند ضعفاء النفوس إىل الجور يف الحكم ملن يبذل
((( م.ن.
((( م.ن.456/
((( م.ن.
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 - 3دقيقًا صبو ًرا قوي الحجة والربهان ال يترسع يف الشبهات وهذا املعنى يشري
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مستقيم ال يؤثر عليه أح ٌد وكذلك ،يجب أن يأخذ
لهم ،ليك يبقى القضاء نزي ًها
ً
اهتامم وتواصلٍ من الوايل حتى
مكانه االجتامعي الالئق به وأن يكون موضع
ٍ

ال يتوسل إىل اآلخرين يف أموره فال يطمع أح ٌد فيه من أصحاب الجاه والرثوة،

فيقول اإلمام « Qثم أكرث تعاهد قضائه وافسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل
سعة حاجته إىل الناس ،وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك

ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك»(((.

ومن وصايا اإلمام عيل  Qللوايل يف كيفية اختيار عامله إلدارة أمور

أل يختارهم عىل أساس القرابة واملحاباة بل عىل أساس املهنية
واليته ودولته ّ

واإلدارة الناجحة من خالل اختبارهم ومراقبتهم وأن يكونوا من أهل الحياء
ومن أهل البيوتات الصالحة والقدم يف االسالم ومن أصحاب األعراض الطيبة

الرشيفة ،وهذه وصايا من اإلمام يف غاية الروعة للحاكم واملسؤول الذي يريد
أن يدير دولته أو مؤسسته بطريق ٍة ناجح ٍة وعادل ٍة أن يعتمد عىل أشخاص يحملون
هذه املواصفات التي تؤهلهم للقيام بأعاملهم عىل أت ِّم وج ٍه فالحياء كام جاء يف

خلق وخلق االسالم الحياء»(((،
ِّ
الحديث «شعب ٌة من شعب االميان»(((،
«ولكل دينٍ ٌ

فالحياء صف ٌة مهم ٌة لالنسان الذي يريد أن يتوىل مسؤوليةً .وأيضا كونه من أهل
                 يجارسلا يتاش ميرك د.أ /لداعلامكاحلاصئاصخ
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ريا عىل شخصية املتصدي
البيوتات الصالحة والقدم يف اإلسالم ،فا ّن لهام أث ًرا كب ً
متنعه من االنحراف عن طريق الحق ألن التاريخ املرشق والسمعة الطيبة بال شك

يكونان حص ًنا له إزاء الضغوطات املادية والدنيوية.

عملك فاستعملهم
وقد جاء يف هذا الصدد عنه َّ :Q
«ثم انظر يف أمور ّ
اختبارا وال تُولّهم محابا ًة و َأثَر ًة فإنهم جام ٌع من شُ عب الجور والخيانة ،وت َوخَّ منهم

أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم يف اإلسالم.(((»..
(((
(((
(((
(((

م.ن.
سنن النسايئ.110/8
اإلمام مالك /املوطأ .905/ 2
نهج البالغة .456/

أل يعتمد عىل فراسته وحسن ظنه يف
ثم إن اإلمام يويص الوايل واملتصدي ّ

اختيار رجال الدولة بل يعتمد عىل التجربة واالختبار والتاريخ الطيب والحسن يف
خدمة الناس ألن الكثري من هؤالء يستطيعون التمويه عىل الوايل وخداعه من خالل

مصالح
متلقهم وحسن خدمتهم وتصنعهم يف التقرب للحاكم ألنهم أصحاب
َ
خاص ٍة وال يهمهم أمر الدولة والشعب وهي وصي ٌة يف غاية األهمية للمتصدي
فيقول اإلمام « Qثم ال يكن اختيارك إياهم عىل فراستك واستنامتك وحسن
الظن منك فإن الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس

وراء ذلك من النصيحة واألمانة يش ٌء ولكن اختربهم مبا ولوا للصالحني قبلك
فاعمد الحسنهم كان يف العامة أثرا وأعرفهم باألمانة وجها»(((.

ثم إن اإلمام  Qيويص الوايل بوصايا تحفظ سالمة إدارة الحكام وعدم

ٍ
وأعراض وحقوق الناس ،فيوصيه
االستئتثار مبا تحت أيديهم من أموا ٍل وأعام ٍل
بسد حاجتهم من بيت املال بحيث تخصص لهم رواتب تجعلهم يف غ ًنى وكفاي ٍة

وتضمن لهم حيا ًة معيشي ًة كرمي ًة وذلك لتحصينهم من خيانة ما تحت أيديهم من
أموا ٍل وإلقامة الحجة عليهم يف ما لو خانوا األمانة وتعدوا عىل حقوق الناس

والعامة وبذلك يويص اإلمام بوضع الرقباء واملفتشني والعيون عىل إدارتهم
وأعاملهم حتى يشعروا مبراقبة الوايل لهم فيكون ذلك مان ًعا من الظلم والعدوان
وبهذا الصدد يقول اإلمام « :Qثم أسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قو ًة لهم

عىل استصالح أنفسهم وغ ًنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحج ًة عليهم إن

خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ثم تفقّد أعاملهم وابعث العيون من أهل الصدق
والوفاء عليهم»(((.

((( م.ن.
((( م.ن.
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والتفرد يف أمور إدارتهم وأعاملهم.
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ٍ
موظف
ثم إن اإلمام يويص الوايل يف حال ثبتت خيان ٌة عىل عاملٍ من عامله أو

يف حكومته فال بد من معاقبته مبا يستحق ليك يكون عرب ًة لغريه كام جاء يف قوله
َ

ۡ

َ ُ

ۡ َۡ

ُ
َ
اص َح َي ٰوة ْ ٰٓ ٞ
تعاىلَ ﴿ :ولك ۡم ِف ٱلقِ َص ِ
ب﴾ البقرة .179
يأو ِل ٱللبٰ ِ

املطلب الرابع :االقت�صادي

أما يف الجانب االقتصادي فإن اإلمام  Qيضع وصايا مهم ًة للحاكم

يف هذا املجال منها ما يتعلق بأمر الخراج وجباية الرضائب وإصالح األرض
وعامرتها ،فإن الدولة ال ميكن أن تقوم بدون هذه األمور ألن معيشة الناس من
الجند وموظفي الدولة وغريهم يعتمدون عىل هذا الرافد املهم ولذلك عىل

الوايل أن يحسن إدارته وأن يعمل عىل إصالح األرض وعامرتها وتوفري فرص

العمل ما يؤدي إىل إصالح املجتمع وتقدمه وسعادته ثم إن الوايل عليه ان يتبع

سياس ًة عادل ًة يف جباية الرضائب من دون أن تؤدي إىل إفقار الناس واإلرضار بهم
أول بإصالح األرض وزراعتها
وتخريب األرايض الزراعية .فعىل الوايل أن يهتم ً

وتوفري كل مستلزمات إعامر األرض قبل التفكري يف طلب الخراج ولذا يقول
اإلمام  Qيف وصيته« :وتفقّد من أمر الخراج مبا يصلح أهله فإنّ يف صالحه

وصالحهم صال ًحا ملن سواهم ،وال صالح عن سواهم إال بهم ،ألن الناس
                 يجارسلا يتاش ميرك د.أ /لداعلامكاحلاصئاصخ

كلهم ٌ
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((( م.ن .457

استجالب الخراج ،ألن ذلك ال يُدرك إال بالعامرة ومن طلب الخراج بغري عامرة

أخرب البالد وأهلك العباد»(((.

وعليه فإن سياسة الوايل يف الرضائب إذا كانت عادل ًة ومنصف ًة وذاتَ نظر ٍة
بعيد ٍة سوف تؤدي إىل إعامر األرض وزراعتها.
أما إذا كانت سياس ًة جائز ًة قامئ ًة عىل عدم مراعاة الزراع وفرض رضائب تثقل

وبالتايل يصبح البلد ال يجد قُوت َه ألن الزراعة هي أساس اقتصاد الدولة وخرابها

وص
ينعكس عىل جميع األصعدة السياسية والتجارية والدفاعية ،ولذلك
ّ
اإلمام  Qيف جباية الرضائب بالرفق بأصحاب األرض وعدم إثقال كاهلهم

بالرضائب املجحفة ألنه سوف يؤدي إىل إعوازهم ثم إىل عدم قدرتهم عىل زراعة
األرض وهجرانها حيث يقول « Qوالثقة منهم مبا عودتهم من عدلك عليهم

يف رفقك بهم ...وإمنا يؤىت خراب األرض من إعواز أهلها»(((.

أما وصية اإلمام  Qبخصوص التجار وأصحاب الصناعات فام ال شك فيه

هو أن التجار وأصحاب الصناعات يشكّالن أركانًا مهم ًة يف السياسة ويف اقتصاد
ريا أي إنه تقع عىل عاتق الدولة حاميتهم
الدولة ،فاإلمام يويص الوايل بهم خ ً

وتوفري األمن لهم وحامية أموالهم وتيسري حركة تجارتهم وتهيئة مستلزمات

أعاملهم ،فيقول « :Qثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأ ْو ِ
ص بهم

ريا»(((.
خ ً

ومن جه ٍة أخرى اإلمام  Qيويص الوايل مبراقبتهم ليمنع االحتكار الذي

يقوم به بعض التجار من ضعاف النفوس وأصحاب الشأن ألن االحتكار ميثل
ح ّرمت االحتكار
ريا عىل مصالح العامة ولذلك فإن الرشيعة املقدسة َ
خط ًرا كب ً

حا
ومنعته فقال  Qبهذا الصدد« :واعلم أن يف كثريٍ منهم ضيقًا فاحشً ا وش ًّ

وأخريا اإلمام  Qيويص الوايل بالطبقة الضعيفة من املجتمع وهم الفقراء

واملساكني واأليتام بأن يجعل لهم نصي ًبا من بيت املال ألن الدولة مسؤول ٌة
تأسيس من قبل اإلمام ملؤسسات الرعاية
عن توفري الحياة الكرمية لهؤالء وهو
ٌ
((( م.ن .458
((( م.ن.
((( م.ن.459/
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وعيب
باب مرض ٍة للعامة،
قبي ً
حا ،واحتكا ًرا للمنافع وتحك ًُّم يف البياعات وذلك ُ
ٌ
عىل الوالة فامنع من االحتكار فان رسول الله  Pمنع منه»(((.
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االجتامعية املوجودة اآلن عند الدولة املتحرضة حيث إن اإلمام  Qأمر
الوايل بتعهد هؤالء ورعايتهم وتدبري أمورهم وتوفري مستلزمات العيش الكريم

واجب عليها.
لهم من قبل الدولة وهذا
ٌ

«ثم الله الله يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة لهم واملساكني
فيقول ّ Q

واملحتاجني وأهل البؤس والزمنى فإن يف هذه الطبقة قان ًعا ومعرتًّا((( واحفظ لله ما
قسم من بيت مالك»(((.
استحفظك من حقه فيهم واجعل لهام ً

ثم إن اإلمام  Qيف وصيته يعترب هذا العمل من أفضل األعامل أل ّن هذه

الطبقة محروم ٌة وتحتاج إىل اإلنصاف من قبل الوايل أكرث من غريها «فإن هؤالء
من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم»(((.

الخاتمة والنتائج
وبرنامج عملٍ
متكامل للحاكم واملسؤول
ً
إن هذا العهد ميثل وثيق ًة مهم ًة
َ
يف مواقع الدولة واملسؤولية فإنه يتضمن وصايا يف غاية الدقة والروعة تضع
ٍ
معالجات من قبل شخصي ٍة عمالق ٍة يف املجال السيايس واالداري واالجتامعي
واالقتصادي والعسكري قد مارست الحكم واإلدارة والحرب وهو باب مدينة
ني وبنو ٍد يف
العلم ،الرسول  Pوهو أعلم الناس بعد النبي  Pفام جاء من قوان َ
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يل  Qيف مسائل إدارة
هذه الوصية متثل الفكر النري الوهاج واملتميز لإلمام ع ٍّ
الدولة والحكم حيث يسجل فيها صفات الحاكم واملسؤول العادل ويضع فيها

وأصول ادارة الدولة عىل كافة االصعدة.
ً
قواع َد
أما بخصوص النتائج

فإن اإلسالم من خالل عهد أمري املؤمنني قد أسس ملجموع ٍة من املؤسسات

الرقابية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية وهي كانت متثل سابق ًة يف الفكر
((( القانع :الذي يسأل الناس ،واملعرت :الذي يتعرض للعطاء وال يسأل .ظ :ابن منظور /لسان العرب .202/12
((( نهج البالغة.459/
((( م.ن.460/

اإلنساين حيث إن هذه األفكار واملالحظات مل يكن لها حضو ٌر يف دساتري الدول

إال متأخ ًرا كمؤسسة الرعاية االجتامعية التي تعنى بالفقراء واملساكني واأليتام

وأصحاب الحاجة ،ومؤسسة الرقابة ألجهزة الدولة من قضاة ووزراء و كتاب
وجند وتجار ،ومؤسسة النزاهة التي تتابع مؤسسات الدولة وتحفظ املال العام.

وأيضا ما ورد من وصايا للحاكم بالتواصل مع رعيته وشعبه باستمرا ٍر تعطي

ٍ
إشارات مهم ًة عىل أن الحاكم ليس إال خاد ًما لشعبه ورعيته فليس له حق االستبداد
والتفرد والظلم .وأيضا ما ورد من وصايا يف ثنايا العهد من تقديم مصالح العامة

عىل الخاصة فيه دالل ٌة واضح ٌة عىل أن السياسة العامة يف اإلسالم هي تحقيق
مصالح األغلبية من الشعب دون الخاصة ،وهذا قد تضمنته الدساتري الغربية
متأخ ًرا عن عهد اإلمام  Qمبد ٍة طويل ٍة ج ًّدا.

وإن الحاكم ال بد أن يعتمد يف قراراته عىل مجموع ٍة من املستشارين من أهل
ٍ
وتخطيط.
الخربة واالختصاص والصالح وال تكون عشوائي ًة بدون تنسيقٍ
ٍ
أصناف مختلف ٍة كالقضاة
يل  Qإىل أن املجتمع يتكون من
أشار اإلمام ع ٌّ

والجنود والتجار...

وإن صالح املجتمع ال يتم إال بتعاون هذه الطبقات واألصناف يف ما بينها.
العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ
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المصادر
 - 1اإلصفهاين ،محمد الراغب،
*املفردات يف غريب القران ،دفرت نرش الكتاب  /ايران.
*ابن فهد الحيل،
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 - 2عدة الداعي ،مكتبة وحداين /قم.
*االمام مالك،
 - 3املوطأ ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت.
*ابن منظور،
 - 4لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ط 2000م.
*اإليجي،
 - 5املواقف ،عامل الكتب ،بريوت.
*الربقي،
 - 6املحاسن ،دار الكتب اإلسالمية  /طهران.
*الحيل،
 - 7كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد ،مؤسسة النرش االسالمي  /قم.
*الفتال النيسابوري،
 - 8روضة الواعظني ،منشورات الرشيف الريض  /قم.
*الفراهيدي،
 - 9كتاب العني ،مؤسسة النرش االسالمي/قم.
*محسن األمني،
 - 10أعيان الشيعة ،دار التعارف ،بريوت ،لبنان.
*محمد جواد مغنية،
 - 11تفسري الكاشف ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.
*املفيد،
 - 12الجمل ،مكتبة الداوري/قم.
 - 13الفصول املختارة ،دار املفيد ،بريوت ط.1993 2
*النسايئ،
 - 14سنن النسايئ ،دار الفكر ،بريوت ط.1

ت�أ�سي�س علم الكالم الإ�سالمي
عند الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب Q



 د .حسني حمزة شهيد
أستاذ الفلسفة املساعد قسم الفلسفة /كلية اآلداب /جامعة الكوفة

مقدمة البحث:

ال يخفى عىل الباحثني يف الفكر اإلسالمي تعدد االتجاهات الفكرية التي

كانت سائد ًة يف زمن األمئة  ،Rوالسبب يف ذلك إمنا يرجع إىل اختالف
طبيعة األجوبة التي قدمت من قبل املفكرين سوا ًء كانوا فالسف ًة أو متكلمني أو

ٍ
مرجعيات داخلي ٍة ناشئ ٍة داخل الوسط أو
منها ،وهذه املرجعيات تنوعت بني
البيئة اإلسالمية ،يقف يف مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية وتراث أمئة أهل

ٍ
ملشكالت
البيت  ،Rوثانيا تراث املذاهب الكالمية والتي نشأت نتيج ًة
معروض ٍة داخل الساحة اإلسالمية كمشكلة اإلمامة ومشكلة خلق القرآن وغريها
ٍ
مرجعيات خارجي ٍة دخيل ٍة عىل البيئة اإلسالمية مثل
من املشكالت األخرى ،وبني
الفلسفة اليونانية التي انتقلت إىل الوسط اإلسالمي عن طريق كتب الرتجمة لكتب

فالسفة اليونان أمثال سقراط وأفالطون وأرسطو وأفلوطني.

ومن بني العلوم العقدية التي نشأت يف البيئة اإلسالمية هو (علم الكالم)،

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

فقهاء ،ملعالجة املشكالت املطروحة عىل ساحة البحث يف تلك الفرتة .وهذا
التنوع إمنا يرجع إىل طبيعة املرجعيات التي يستقي املفكر أو العالِم أجوبته
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الذي حاول من خالله علامء اإلسالم الدفاع عن العقيدة اإلسالمية يف مقابل
الديانات واملذاهب الوافدة عىل اإلسالم من يهودي ٍة ومسيحي ٍة وغريها.
مثة إشكالي ٌة تتعلق بنشأة هذا العلم ،حيثٌ يذهب البعض من مفكري

اإلسالم إىل أن املعتزلة –بوصفهم أحد املذاهب اإلسالمية -هم أول من

وضع أصول علم الكالم ،واستدلوا بحادثة انعزال واصل بن عطاء عن

مجلس أستاذه الحسن البرصي الختالفهم يف الحكم عىل فاعل الكبرية ،يف
الوقت الذي يذهب الفريق اآلخر وهم (اإلمامية) إىل أنهم هم أول من صاغ

موضوعات هذا العلم.

ويحاول الباحث هنا أن يقف عىل هذه اإلشكالية بدراسته ملوضوعات

هذا العلم عند اإلمام أمري املؤمنني (عيل بن أيب طالب)  Qبوصفه

مؤسساً له ،وبطالن دعوى الفريق اآلخر القائل بأن املعتزلة هم مؤسسو هذا
العلم ،انطالقاً من مسلَّم ٍة بديهي ٍة وهي أن األمئة  Rمل يكونوا مبعز ٍل عن
هذه املذاهب والتيارات الفكرية انطالقاً من كونهم سادة الخلق وحجج الله
وعي تا ٍّم ملا يرتكه هذا
عليهم ،من جه ٍة ،ومن جه ٍة أخرى ،أنهم كانوا عىل
ٍ
التنوع بني املذاهب من أث ٍر يف نفوس املسلمني ويف توجهاتهم الفكرية،

ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت
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خصوصاً وأن معظم األبحاث التي تعرضت لها هذه املذاهب متس صميم

العقيدة اإلسالمية كمشكلة اإلمامة مثالً ومشكلة خلق القرآن ،ومشكلة الخلق.
عرضت يف املبحث األول تعريفاً
وانقسم البحث عىل مبحثني وخامت ٍة،
ٌ
بعلم الكالم وبيان موضوعاته ،فضالً عن مرشوعية البحث الكالمي كمقدم ٍة
فدرست فيه أهم املوضوعات الكالمية التي
رضوري ٍة للبحث ،أما املبحث الثاين
ُ
حددها اإلمام أمري املؤمنني ،Qوخصوصاً يف كتابه القيم (نهج البالغة)،

ومنها موضوعات التوحيد وصفات الله سبحانه وتعاىل ،والعدل ،،وغريها من

املوضوعات التي شكلت يف ما بعد أبحاث ًا أساسي ًة لهذا العلم.

المبحث األول /مشروعية البحث الكالمي:

يذهب بعض الباحثني إىل أن علم الكالم* يُعد فلسفة اإلسالم عىل الحقيقة،
تلك الفلسفة التي اتسمت باألصالة واإلبداع ،إذ ارتبط علم الكالم ارتباطاً وثيقاً
باملشكالت الدينية والسياسية والثقافية التي أفرزها الواقع اإلسالمي يف تطوره،

مدخل إىل علم الكالم ،دار قباء للطباعة والنرش،القاهرة ،2001،ص.7
ٌ
((( ينظر :محمد صالح محمد،
((( املصدر نفسه ،ص.8
يعرف التهانوي علم الكالم عىل أنه «علم يقتدر منه عىل إثبات العقائد الدينية عىل الغري بإيراد الحجج
ودفع الشبه» ،أما الفارايب (ت339هـ) فيقول عنه« :صناعة الكالم يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء
واألفعال التي رصح بها واضع امللة وتزييف كل ما خالفهام باألقاويل وهي الصفقة» ،أما اإليجي (ت756هـ)
فيقول عنه« :عل ٌم يقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه »...يُنظر ألتهاوين ،كشاف
اصطالحات الفنون ،بريوت ،ص  .23-22الفارايب ،إحصاء العلوم ،مطبعة السعادة ،ص  .71كذا :اإليجي (عبد
الرحمن بن أحمد) ،املواقف يف علم الكالم ،عامل الكتب ،بريوت ،بال.ت ،ص.8
((( يُنظر :الشايب ،د.عيل ،مباحث يف علم الكالم والفلسفة اإلسالمية ،دار املدار اإلسالمي ،ط ،1ليبيا،2002 ،
ص.27
((( املصدر نفسه ،ص .24
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وحاول من خالل اجتهاداته يف العقيدة أن يقدم حلوالً لهذه املشكالت ،كام
أخذ عىل عاتقه مهمة الدفاع عن العقيدة((( ،واقتضت مهمته الدفاعية أن يستعني
بكل ثقاف ٍة ممكن ٍة إلبراز ما كمن يف الدين من قيمٍ إيجابي ٍة تقف يف مواجهة هذه
بحق أن يكون من خالل اجتهاداته حول العقيدة «فلسفة
التيارات ،واستطاع ٍّ
للعقيدة» اتسمت بالعقالنية يف كثري من جوانبها((( .ومل يكن الواقع اإلسالمي
السبب الوحيد يف تشكل مباحث علم الكالم ،بل كان اللتقاء حضارة اإلسالم
ري يف تزكية مباحثه ،فرسعان ما قام الداخلون يف
بالحضارات املختلفة أث ٌر كب ٌ
ٍ
ملحوظ طبع الحياة اإلسالمية بطابع
واجتامعي
يف
اإلسالم بدو ٍر
سيايس وثقا ٍّ
ٍّ
ٍّ
الجدل واملناظرة والوصول إىل الحقيقة تتجىل فيه التأثريات املختلفة ملا عرفه
ٍ
وقتئذ من ألوان الثقافة ورضوب التفكري(((.
املجتمع
إذ أخذت بيئة املجتمع اإلسالمي يف التغري بفعل األجناس املختلفة التي
دخلت اإلسالم وهي تحمل معها ألوانا من حضارتها األصلية وطرائق تفكريها
وأساليب جدلها الديني(((.
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وقد انطلق متكلمو اإلسالم من القرآن الكريم يف أثبات مرشوعية النظر العقيل،

وإثبات حجيتهم يف الدفاع عن العقيدة ،ونقد ورفض املخالفني ،وقد استدلوا

بكثريٍ من اآليات القرآنية التي تدعو إىل التأمل والتدبر والتفكري والجدل ،فمن

َ َّ ُّ ُّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ
َّ َ َّ َّ َ ٓ ّ
ِين ل
ب عِند ٱللِ ٱلصم ٱلكم ٱل
آيات التأمل والتدبر :قوله تعاىل﴿ :إِن ش ٱدلوا ِ
َّ
ُ َ
ََۡ ُ
ُ
نظ ِر ِٱلۡ َ ٰ
نس ُن م َِّم خل َِق﴾((( ،وقوله سبحانه﴿ :إِن
َي ۡعقِلون﴾((( ،وقوله عز وجل﴿ :فلي
َّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ َ ٰ َّ
َ ۡ
َ
ٓأَليٰت ّ ِلُ ْول ۡٱلَ ۡل َ
ٱلل َوٱنلَّ َ
ۡ
ٰ
ِ
ب﴾((( .وقد حث
ب
ار
ه
ف
ل
ت
ٱخ
و
ۡرض
ت وٱل
ِ
ِ
ِف خل ِق ٱلسمٰو ٰ ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ
القرآن الكريم عىل إعامل العقل والنظر يف العامل بقوله تعاىل﴿ :أ َول ۡم يَنظ ُروا ِف
َۡ
ََ ُ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ُ َ َ ۡ
كوت َّ َ َ
ۡرض َو َما َخلَ َق َّ ُ
ٱق َ َ
ت َوٱل ِ
ت َب
ٱلل مِن ش ٖء وأن عس أن يكون ق ِد
ٱلسمٰو ٰ ِ
مل ِ
َ
َ َ ُُ ۡ َ َ ّ َ
ِيث َب ۡع َدهُۥ يُ ۡؤم ُِنون﴾(((.
أجلهمۖ فبِأ ِي حد ِۢ

وإذا كان القرآن قد حث العقول عىل تدبر ما يف الكون من ٍ
آيات ودعا إىل
إعامل العقل رصاح ًة من أجل الوصول إىل اإلميان((( ،فانه يف الوقت نفسه مل
يُح ّرم الحوار واملناظرة مع املخالفني له سوا ًء أكانوا من أهل الكتاب أم من
الكافرين واملرشكني بإطالقٍ  ،بل إن القرآن قد دعا املسلمني إىل مثل هذا الحوار
جع عليه ووضع له أصوالً ومبادئَ تتبدى لنا يف آيات كثري ٍة((( ،ومن ذلك من
وش ّ
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َۡ َ َ َ َ ۡ
َّ
ۡ ۡ
ۡ َ
َ
ۡ ُ َ َ
جٰدِل ُهم بِٱل ِت
يل َر ّبِك بِٱل ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱلسنةِۖ و
خالل قوله تعاىل ﴿ٱدع إ ِ ٰل سب ِ
ِ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ َ
ك ُه َو أَ ۡعلَ ُم ب َمن َض َّل َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡه َتد َ
ِين﴾((( وكذلك
ِه أحسنۚ إِن رب
ِ
ِ
ِ
َ
ََ ُ َ ُ َْ
َّ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
قوله تعاىل يف مناظرة أهل الكتاب﴿ :ول تجٰدِل ٓوا أهل ٱلكِتٰب إِل بِٱلت ِ َ
ه أحس ُن
ِ
ِ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٰ ُ ُ
كمۡ
نزل إِلكم ِإَولهنا ِإَوله
نزل إِلنا وأ ِ
إِل ٱلِين ظلموا مِنهمۖ وقولوا ءامنا بِٱلِي أ ِ
َ َ َۡ َ ٞ
َ
وٰحِد و
ن ُن ُلۥ ُم ۡسل ُِمون﴾(((.
((( سورة األنفال ،اآلية .22
((( سورة الطارق ،اآلية .5
((( سورة آل عمران ،اآلية .190
((( سورة األعراف ،اآلية .185
((( يُنظر :لويس غرديه وجورج قنوايت ،فلسفة الفكر الديني ،ج ،3تعليق :د .صبحي السيد ،بريوت ،1969 ،ص .97
((( يُنظر :التفتازاين ،د .أبو الوفا ،علم الكالم وبعض مشكالته ،دار الثقافة ،القاهرة ،1957 ،ص .153
((( سورة النحل ،اآلية .125
((( سورة العنكبوت ،اآلية .46

ومثل هذه اآليات وغريها كانت سبباً يف إذكاء جذوة البحث والجدل وتزكية

مباحث العقيدة .ولكن مثل هذا القول ال يعني أن القران الكريم كتابإل جدليإلّ،

ٍ
وأن دعوته إىل األميان قامئ ٌة عىل
يل((( ،أمنا هو يُشري إىل ما ميكن
أساس جد ٍّ
أن يتبع سبيالً يف الحوار إذا ما دعت الرضورة إىل ذلك((( ،كام أنها حملت
املسلمني عىل البحث يف حقيقة العقائد األخرى للوقوف عىل الف ْرق بينها وبني

جه نقدا ً
العقيدة اإلسالمية وللرد عىل تلك العقائد يف الوقت نفسه ،والقرآن نفسه و ّ

إىل مختلف تلك العقائد ،فنقد املجوس والنصارى واليهود ومنكري النبوات
والدهرين وسواهم ،ونهج يف نقده نهجاً عقل ّياً يف اتجاهني رئيسني(((ٍ :
عقدي
نقد
ٍّ

ْجتامعي ،ولذلك اتسمت أبحاث املسلمني
أخالقي ا
ميتافيزيقي ،وآخ َر
أي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وكتبهم املختلفة بهذه السمة النقدية(((.
وقد اشتمل القرآن الكريم من صور األدلة والرباهني ،عىل ما ميكن الرد به

عىل مخالفيه من الطاعنني يف اإلسالم وعقائده لبيان أحقية اإلسالم وضالل
صحيح أ ّن القرآن ال يؤلف برهانه تأليف املنطقي من مقدمة كربى
معتقداتهم.
ٌ
ومقدمة صغرى ونتيج ٍة ،وال يتعرض أللفاظ املنطق والفلسفة التي تستعمل يف

ويفصلها ويبني عليها((( ،لكنه
أنساق الرباهني املنطقية ،وال يثري املشاكل العقلية
ّ
احتوى الحجج التي تدحض عقائد مخالفيه ،فكان ذلك من العوامل املهمة

كبري يف تزكية الجدل بني املسلمني
املخالفة لها((( .وكان لآليات املتشابهة دو ٌر ٌ
وإثارة الخالف حول مسائل العقيدة ،ويف نطاق التقابل الظاهري بني اآليات التي

((( يُنظر :عيل الشايب ،مباحث يف علم الكالم والفلسفة ،ص.25
((( يُنظر :عبد الرازق ،مصطفى ،متهي ٌد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،ط ،2القاهرة،
 ،1959ص .272
((( يُنظر :الشايب ،مباحث يف الكالم والفلسفة ،ص .25
((( يُنظر :الطالبي ،د .عامر ،آراء أيب بكر بن العريب الكالمية ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع( ،بال.ت) ،ص .8
((( يُنظر :أمني ،د .أحمد ،ضحى اإلسالم ،ج ،3ط ،6القاهرة ،1962 ،ص .13-11
((( التفتازاين ،علم الكالم وبعض مشكالته ،ص .7
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وقع الخالف فيها كآيات الذات والصفات التي يوحي بعضها بالتنزيه وبعضها
بالتشبيه ،واآليات التي يوحي بعضها بالجرب وبعضها باالختيار(((.

ومن هنا نجد أن القران الكريم ،كان املصدر األساس الذي استمد منه

املتكلمون دافع البحث واملناظرة والجدل ،مبا تضمنته بعض آياته الكرمية التي
تدفع باإلنسان إىل البحث واملجادلة ،والتفكر والتدبر ،فضالً عن العديد من

الرضورات التاريخية التي قد ألحت عىل املسلمني عامةً ،ومتكلميهم عىل وجه
الخصوص ،لدفعهم باتجاه االنفتاح عىل البحث العقيل الكالمي ،ومنها انفتاحهم

عىل حضارة اليونان التي متثل أمنوذجاً واضحاً من خالل حركة الرتجمة الرسيعة
لرتاثهم العلمي ،ال سيام ما يتعلق باملنطق والفلسفة ،فضالً عن بروز حركة
اإللحاد والزندقة يف الوسط اإلسالمي ،األمر الذي تطلب تنمية الحس النقدي

من أجل الحفاظ عىل العقيدة اإلسالمية.

وقد تحمل االمئةRمسؤولية الكشف عن األسس املشكلة للعقيدة
كخطو ٍة أوىل تستلزم بعدها بناء منهج إثباتها والربهنة عليها ليتم بالتايل تقدميها
إىل متلقيها من أهل العقيدة أو مناوئيها ،وميكن إرجاع هذا الدور الذي اِضطلع به

أسباب نذكر منها(((:
األمئة لعدة
ٍ
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 .1تركيز الخطاب العقائدي القرآين القائم عىل تأكيد حجية العقل ومساحة فاعليته
يف الفكر اإلنساين عموماً وكونه مناطاً للتكليف خصوصاً.
 .2شيوع البحث العقيل عند املسلمني بعد النبي  Pواملوقف الدفاعي الذي
كان ال ب ًد من اتخاذه أمام العقائد وامللل واألفكار املضادة القادمة من خارج
الحدود اإلسالمية أو املتجذرة داخلها.

((( ابن خلدون ،عبد الرحمن بن أحمد ،املقدمة ،ج ،3تحقيق وتقديم :عيل عبد الواحد وايف 3( ،مجلدات) ،دار
النهضة املرصية ،1979 ،ص .117
((( ينظر :األعرجي ،د .ستار جرب ،مناهج املتكلمني يف فهم النص القرآين ،بغداد ،2008 ،ص.96-95

 .3ظهور اتجا ٍه ينحدر من أصو ٍل تعود إىل الصحابة والتابعني يقوم عىل التعبد
بظواهر النصوص واالبتعاد عن الخوض يف املجادالت والنظر والبحث عن

تأويالت وتفسريات للعديد من القضايا العقائدية.
ح يف ما بعد نتج عن
.4بروز اتجا ٍه آخ َر مه ٍّم وله خطور ٌة كبري ٌة ذات تأثريٍ واض ٍ
اختالف الفرق يف فهمهام النص القرآين ،ومن ثم إخراج النص القرآين من

مرجعيته ومحاولة إخضاعه ملا يوافق اآلراء املذهبية ليعود ذلك تطبيقاً أبعد
ما يكون عن التفسري للنص.

وقد تصدى اإلمام عيل بن أيب طالب  Qلهذه املهمة الجلية بوضع أسس

الكشف عن منظومة العقائد اإلسالمية الكالمية من خالل التعرف عليها وبلورة
مفاهيمها انطالقا من النص القرآين ،وكان من أهم مالمح هذا التصدي عنده(((:

 .1أسبقيته  Qإىل تأويل ظواهر الكتاب وتحكيم العقل يف الدفاع عن الدين،
والتوفيق بني العقل وظاهر الرشع.

 .2بيان مالمح العقيدة واملنظور القرآين ال سيام يف ما ورد عنه من الروايات التي
بلغت املئات وتضمنتها كتب التفسري والعقائد ،واشتمل نهج البالغة عىل
الكثري منها مام يتناول الحكمة واملباحث التوفيقية ومفاهيم العدل والتوحيد.

ولإلمام عيل  Qفضل رجوع اتجاهات البحث الكالمي كاف ًة إليه

ورشح
تفصيل لتلك الجمل
ٌ
املتكلمون من بعده يف تصنيفه وجمعه إمنا هو
ٌ
لتلك األصول»(((.

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص.97
((( الطويس ،أبو جعفر محمد الحسن ،األمايل ،ج ،1مطبعة النعامن ،النجف ،1964 ،ص.148
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المبحث الثاني /المباحث الكالمية عند اإلمام علي :Q
املطلب الأول  /مبحث الألوهية:

يعترب مبحث األلوهية من أقدم املباحث الفلسفية والكالمية التي شغلت

عقول الفالسفة واملتكلمني عىل السواء ،ويتعلق البحث فيه لعدة محاور تتمثل
يف معرفته تعاىل وإثبات وجوده وتوحيده فضالً عن صفاته.

ومل يكن األمئة ومنهم اإلمام أمري املؤمنني  Rبعيدين عن أهمية وخطورة

هذا املبحث وما يرتتب عليه من إميان اإلنسان أو عدم إميانه الذي يقوده الكفر

واإللحاد ،خصوصاً وأن عرص اإلمام هو عرص بداية الدعوة اإلسالمية ،ذلك

يل
العرص الذي كان يغص بالكفرة واملرشكني ،األمر الذي تطلب من اإلمام ع ٍّ
 Qأن يجعل خطبه مليئ ًة مبفردات هذا املبحث وهو ما نقف عليه يف النقاط
اآلتية:

أوالً :معرفة الله تعاىل وتوحيده:

ٍ
عبارات مقتضب ًة عميق َة املعنى بحيث قدم صور ًة
اعتمد أمري املؤمنني Q

عن الحق تبارك وتعاىل ال ميكن اإلتيان بأحسن منها ولو جمعنا كافة دروس
ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت
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التوحيد واملعارف إليها وجعلنا بعضها إىل جانب البعض اآلخر ،فإنها تعجز عن

رسم تلك الصورة.

فقد ذكر  Qيف إحدى خطبه خمس مراحل ملعرفة الله ميكن إيجازها

يف ما ييل:

1ـ املعرفة اإلجاملية والناقصة 2ـ املعرفة التفصيلية 3ـ توحيد الذات والصفات
4ـ اإلخالص 5ـ نفي التشبيه.

قال  Qمبتدأ «أول الدين معرفته»((( ،ال شك أن الدين هنا يعني مجموعة

العقائد والواجبات والوظائف واألخالق ،ومن املعلوم أن دعامتها األساسية هي
((( ينظر :الشريازي ،مكارم ،نفحات الوالية ،طهران ،قم ،ج ،1ص.70

جانب
(معرفة الله) ،وعليه فمعرفة الله متثل الخطوة األوىل عىل الطريق من
ٍ

جانب آخر ،وليس لهذا الدين من
واملحور الرئييس لكافة أصول الدين وفروعه من
ٍ
حيوي ٍة دون هذه املعرفة ،فمعرفته تعاىل هي أساس الطاعة والعبادة ،فام مل يُعرف

ال ُيكن أن يُطاع ،وال تتم معرفته ما مل يذعن العبد ويحكم بوجوب وجوده(((.
والنقطة األخرى املفروغ منها هي أن املعرفة اإلجاملية قد أُودعت فطرة

اإلنسان وال تتطلب أدىن تبليغٍ بهذا الشأن ،وإمنا بعث األنبياء إلبدال هذه املعرفة
اإلجاملية بتلك املعرفة التفصيلية الكاملة املتقنة وإغناء جوانبها وتطهري الفكر

البرشي من أدران الرشك وأرجاسه ،ثم قال « :Qوكامل معرفته التصديق

به»((( ،هنالك عدة تفاسري للفارق بني التصديق واملعرفة ،بادئ ذي بدء املراد هنا
باملعرفة هي املعرفة الفطرية ،واملقصود بالتصديق املعرفة العلمية واالستداللية،

أو أن املراد باملعرفة هنا املعرفة اإلجاملية ،واملقصود بالتصديق املعرفة

التفصيلية .أو أن املعرفة تشري إىل العلم بالله والتصديق يشري إىل اإلميان ،ألن
العلم ال يفارق اإلميان ،فاإلنسان قد يوقن بيش ٍء إلّ أنه ال يؤمن به قلبيّاً ،مبعنى
التسليم له واإلذعان به قلبياً ،أو بتعبريٍ آخ َر االعتقاد به ،وأحياناً يرضب الفضالء
مثالً النفصال هذين األمرين عن بعضهام ،فيقولون :إن اغلب األفراد يشعرون
بالهلع وال سيام يف الليلة املظلمة حني البقاء إىل جانب ٍ
ميت يف غرفة خالي ٍة،

إىل قلوبهم ،فلم يحصل ذلك اإلميان املطلوب وبالتايل فقد متخض عن هذا
الهلع والخشية .وبعبار ٍة أخرى فان العلم هو تلك املعرفة القطعية باليشء ،إال أنها

قد تكتسب صبغ ًة سطحي ًة فال تنفذ إىل أعامق وجود اإلنسان وروحه ،فإذا نفذت
إىل أعامقه وبلغت مرحلة اليقني بحيث أذعن اإلنسان بذلك قلبيّاً ،فان ذلك العلم
يكتسب صفة اإلميان.

((( الطربيس ،الخبري أيب منصور احمد بن عيل ،االحتجاج ،ج ،1ط ،1منشورات الرشيف الريض1380 ،ه ،ص.262
((( املصدر نفسه ،ص.263
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ثم قال  Qيف املرحلة الثالثة «وكامل التصديق به توحيده» ،فام ال شك

فيه هو أن اإلنسان مل يبلغ مرحلة التوحيد الكامل عىل أساس معرفته التفصيلية لله

أو بتعبريٍ آخ َر باملعرفة القامئة عىل أساس الدليل و الربهان(((.
فالتوحيد التام يف أن ينزه الذات اإللهية عن كل شب ٍه ومثيلٍ ونظريٍ .وذلك ألن
غني بالذات عام سواه
من جعل له شبي ًها وصن ًوا مل يعرفه ،فالله وجو ٌد
ٌ
مطلق ٌّ

ٌ
وأمثال أن تكون محدودةً،
وليس كمثله يش ٌء ،ومن طبيعة األشياء التي لها أشبا ٌه
منفصل عن اآلخر وفاق ٌد لكامالته.
ٌ
ألن أي من الشبيهني

أصل ملعرفته ،يقول« :أول
ً
وقد جعل اإلمام  Qتوحيد الباري عز وجل

عبادة الله معرفته ،وأصل معرفته توحيده ،ونظام توحيده نفي الصفات عنه»(((.

إذًا فاإلنسان ال يبلغ مرحلة الكامل إال بالتصديق بذاته املنزهة يف أنه واح ٌد،

واح ٌد العن عد ٍد ،بل واح ٌد مبعنى خلوه من التشبيه واملثيل.

ثم ينتقل اإلمام  Qإىل املرحلة الرابعة وهي مرحلة اإلخالص فيقول

«وكامل توحيده اإلخالص له» واإلخالص من مادة الخلوص مبعنى تصفية
اليشء عن الغري ،مبعنى التصفية والتنزه(((.

وهذا يعني بأن كامل التوحيد يكون باإلخالص له ،وهو إما جعله خالياً عن
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النقائض وسلب الجسمية والعرضية وأمثالها عنه،أو اإلخالص له بالعمل ،وكامل
هذا اإلخالص هو نفي الصفات الزائدة عنه تعاىل ،عىل ما يتضح يف مبحث

الصفات(((.

ثانياً /إثبات وجوده تعاىل:

يكاد يُجمع املفكرون عىل أن وجود الله من األمور الفطرية والبديهية التي

((( الطربيس ،االحتجاج ،رشح خطبة التوحيد ،ص.264
((( محمد غالب ،مشكلة األلوهية ،ص.38
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،10تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،بريوت3 ،ط،
 ،1979ص.81
((( نهج البالغة ،ج ،3ص.221

يؤمن بها اإلنسان ،لكن عندما يتعلق األمر باإلنسان امللحد واملرشك ،فإن القضية
ني تثبت وجوده تعاىل.
تحتاج إىل أدل ٍة وبراه َ
واملتمعن يف خطب اإلمام أمري املؤمنني  Qيجد أنه قد أشار إىل بعض

من األدلة التي أعتمدها الفالسفة واملتكلمون ،ومنها :

أوالً /دليل النظام والتدبري:

يعترب دليل النظام والتدبري من أقدم األدلة التي ساقها الفالسفة إلثبات وجوده

تعاىل ،وقد أشار إليه الفيلسوف اليوناين (أفالطون) ،ويتلخص هذا الربهان يف إثبات

غاية مراده لكل فع ٍل من أفعال الطبيعة ،ويف هذا قال أفالطون« :أما حكمته – حكمة
اإلله -فهي ال نهائي ٌة تظهر واضح ًة يف خلقه املتقن الصنع البديع اإلحكام فهو قد شاء

رصي الرتاب والنار ليك يكون جسم الكون مفعامً
رص ِي الهواء واملاء بني عن َ
أن يضع عن َ
بالجامل واالتساق ،وقد صنع اإلله العامل عىل هيئة دائر ٍة ألن هذا الشكل هو أجمل
األشكال الهندسية ،وخلق لنا البرص لنالحظ بواسطته جامل السامء ،ومنحنا السمع

لنصغي به إىل أصوات الطبيعة الهاتفة مبعاين االنسجام ،وقد جعل رؤوسنا مستديرة

لتشبه الكرة الكونية العامة التي ذكرناها يف الدليل السابق أنها أجمل األشكال ،وذلك

طبيعي ألن الرأس هو أرشف الجسم اإلنساين وأهم جزء من أجزائه»(((.
ٌّ

من عالمات التدبري املتقن والقضاء املربم»((( ،وهذا املعنى فيه أشار ٌة إىل أن
اإلمام يستدل عىل وجود الباري جل شأنه بالنظر يف املحسوسات ومخلوقات

الله ،وينتقل منها إىل املعقوالت وهو ما يعرف بعلم املنطق بـ(االستقراء)(((.

فالله موجو ٌد ودليله ذاته وآياته وآثاره خلقه.

((( املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
((( املصدر نفسه ،ج ،1ص.78
((( ينظر :املظفر ،محمد رضا ،املنطق ،تحقيق :عيل الحسيني ،ص.301
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وقد أشار اإلمام عيل  Qإىل هذا الدليل بقوله «بل ظهر للعقول مبا أرانا
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ثانياً /دليل الوجود :

استخدم اإلمام أمري املؤمنني هذا الدليل بطريقني:

األول :هو االستدالل عليه تعاىل بالوجود نفسه ،يقول ابن أيب الحديد« :أما

أن تكون ماهيته هي الوجود نفسه ،وأثبتوا وجود ذلك الوجود واستحالة تطرق
العدم إليه بوج ٍه ما ،استدالل عليه بالوجود نفسه ،وهذه طريقة الفالسفة ،فإنهم

استدلوا عىل أن مسمى الوجود مشرتكٌ  ،وأنه زائدٌ عىل ماهيات املمكنات ،وأن
وجود الباري ال يصح أن يكون زائداً عىل ماهيته فتكون ماهيته وجوداً ،وال يجوز
أن تكون ماهيته عاري ًة عن الوجود ،فلم يبق إال أن تكون ماهيته هي الوجود نفسه،
فلم يفتقروا يف إثبات البارئ إىل تأملِ أم ٍر غريِ نفس الوجود»(((.

الثاين :االستدالل عليه باملوجود نفسه ال بالوجود نفسه ،وهذا املعنى

يقرتب من دليل العناية واآلثار ،يقول ابن أيب الحديد« :كل ما يعلم بالبديهة وال
بالحس فإمنا يعلم بآثاره الصادرة عنه ،والباري تعاىل كذلك ،فالطريق إليه ليس
ٌ
محدث،
إال أفعاله فاستدلوا عليه بالعامل وقالوا تارة (يقصد املتكلمني) :العامل

ٍ
محدث له ُمح ِدثه ،(((»...وأشار اإلمام إىل هذين املعنيني بقوله «ودلت عليه
وكل

أعالم الظهور.....فهو الذي تشهد له أعالم الوجود»((( ،وأيضاً يف إحدى مناجياته

ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت

168
168

بقوله «يا من دل عىل ذاته بذاته»((( ،وقوله «اعرفوا الله بالله والرسول بالرسول»(((.

وهذا يعني أن الله سبحانه ظهر وتجىل لخلقه بذاته ومبا أوجده من آثار صنعه،

يئ ،وإمنا ظهر لقلوبهم مبا أودعها من الحجج
ومل يظهر لعيونهم ،ألنه غ ُ
ري مر ٍّ
الدالة عليه ،لذلك فإن اإلمام  Qيسفّه آراء امللحدين الذين جحدوا الصانع

((( كاشف الغطاء ،الهادي ،مستدرك نهج البالغة ،دار األندلس ،بريوت ،بال.ت ،ص.35
((( قاسم حبيب جابر ،الفلسفة واالعتزال يف نهج البالغة ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط،1
 ،1987ص.62
((( املصدر نفسه ،ص.63
((( إبراهيم مدكور ويوسف كرم ،دروس يف تاريخ الفلسفة ،املطبعة األمريية ،القاهرة ،1944 ،ص.26
((( ينظر :عبد الرحمن بدوي ،أرسطو ،ص.156

املدبر العامل القدير ،وزعموا بأن العامل مل يزل موجو ًدا بنفسه ال بصانعٍ ،اذ ال

خارج الطبيعة(((.
يشء
َ

ثالثاً /دليل الحركة:

يعرف بدليل (املحرك الذي ال يتحرك) ،وهو الدليل القائم عىل أساس إثبات

الحركة يف املوجودات ،فكل يشء يف الوجود متحرك وهذا املتحرك ال ب ًد من

وجود محرك له بدليل استحالة وجود الحركة فيه من ذاته ،وهذا املتحرك الثاين
بدوره متحرك وال بد من وجود محرك له ،وهكذا يف املتحرك الثالث والرابع ،إىل

أن نصل إىل محرك أول لألشياء غري متحرك ،بدليل استحالة التسلسل إىل ما ال
نهاية ألنه يؤدي بنا إىل الدور(((.

وينسب هذا الدليل إىل الفيلسوف اليوناين أرسطو الذي يعد واض ًعا له والدليل

مرتب ٌ
ط باسمه ،وتأثر به يف ما بعد بعض فالسفة املسلمني ،ومنهم ابن سينا وابن

باجة(((.

بأسلوب آخ َر ،وذلك عندما نفى
وقد أشار اإلمام Qإىل هذا الربهان ولكن
ٍ

عن الله تعاىل الحركة والسكون ألنها معانٍ محدثةٌ ،فلو حلت فيه مل يخل منها،

وما مل يخل من املحدث فهو محدثٌ  ،وال يجوز أن يجري عليه ما هو أجراه،
هو أجراه ،ويعود فيه ما هو أبداه ،ويحدث فيه ما هو أحدثه»(((.

رابعاً /دليل الحدوث:

وهو من أهم األدلة التي أعتمدها الفالسفة واملتكلمون يف إثبات وجوده

((( نهج البالغة ،ج ،13ص.78-76
((( الجرجاين (أبو الحسن عيل) ،التعريفات ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1986 ،ص.
((( جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،ج ،1منشورات ذوي القريب ،ط،1،1385ص.361-360
((( يُنظر عن اختالف هذه املذاهب :أحمد محمود صبحي ،يف علم الكالم (ج1-ج2-ج ،)3دار النهضة العريب،
بريوت ،ط.1985 ،5
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يقول اإلمام « Qوال تجري عليه الحركة وال السكون ،وكيف يجري عليه ما
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ٌ
مخلوق
تعاىل ،ويعتمد هذا الدليل عىل فكر ٍة مفادها أن العامل حادثٌ  ،مبعنى أنه

ٍ
ٍ
محدث ،مبوجب قانون العلية ( كل معلو ٍل ال
حادث ال ب ّد له من
أو مصنوعٌ ،وكل
بد من عل ٍة له) ،وقد أشار اإلمام أمري املؤمنني  Qإىل هذا الدليل يف إحدى

خطبه بقوله« :الحمد لله الذي ال تُدركه الشواهد ،وال تراه النواظر ،وال تحجبه

السواترّ ،
الدال عىل ِقدمه بحدوث خلقه ،وبحدوث خلقه عىل وجوده»(((.

وهنا إشار ٌة واضح ٌة من قبل اإلمام  Qإىل أن الله سبحانه وتعاىل قٌديم

رسمدي ،بدليل خلقه ملوجودات الكون ،كام أن وجود الكائنات األرضية
يل
ٌّ
أز ٌّ
ٍ
محدث لها ،وذلك
والساموية بوصفها حادث ًة مخلوقةً ،تدلل عىل وجود خالقٍ
الفتقارها إىل صفة الخلق وعجزها عن ذلك.

ثالثاً :توحيد الله وصفاته (تجريد التوحيد):

التوحيد يف اللغة هو الحكم بأن اليشء واح ٌد ،والعلم بأنه واح ٌد ،ويف

االصطالح هو تجريد الذات اإللهية عن كل ما يتصور يف األوهام واألذهان.
تغي وال
وللتوحيد معنيان :األول هو القول أن الله تعاىل واح ٌد ال يوجد يف ذاته ُّ ٌ

كرث ٌة وليس له أجزاء تجتمع فيتقوم منها ،بل هو واح ٌد من جميع الوجوه ،والثاين
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ٍ
واحد ال رشيك له مباينٍ للعامل ،ومدب ٍر له ،ألن الوجود الذي
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بينهم ينحرص بجزئي ٍة تتفرع من أصل التوحيد ،وهي مشكلة الصفات ،مبعنى هل
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((( نهج البالغة ،ج ،2ص.137

يوصف به ال ميكن أن يكون لغريه ،خالفاً للثنوية القائلني بإلهني أو ألصحاب
التكثري بتعدد اآللهة ،لذلك قيل أن التوحيد هو معرفة الله بالربوبية واإلقرار له

بالوحدانية ،ونفي األنداد عنه جملةً.

وقد اتفقت كافة املذاهب اإلسالمية عىل توحيده تعاىل واإلقرار بوحدانيته،

وقد استدلوا عىل ذلك بأدل ٍة عقلي ٍة تارةً ،ونقلي ٍة تار ًة أخرى ،لكن مكمن الخالف
ٍ
صفات ميكن أن يوصف بها الله سبحانه وتعاىل أم ال؟ وإذا وجدت هذه
إن هناك

الصفات ،فهل هي عني الذات كام يعرب عنها أم هي خارج ٌة عنها؟.

وقد كان األمئة  Rعىل علمٍ بأهمية التوحيد كونه املنطلق األساس يف

األميان وترسيخ عقيدة اإلنسان ،فضالً عن كونه ميثل أصالً من أصول الدين.

ٍ
ٍ
باعتبارات من
وعب عن ذلك
يل  Qبإل ٍه
واحد ال رشيك له ّ
آمن اإلمام ع ٌّ

الصفات الثبوتية والسلبية ،فنفى عنه سائر الكيفيات مبعانيها الجسمية وأثبت له

كل ما من شأنه أن يؤدي إىل التوحيد املطلق ،كام نزهه عن الكيفية كونها تتعارض
واجب الوجوب بذاته ،فمن نسب له كيفي ًة ما ،فقد
مع توحيده تعاىل ومع كونه
َ

جسم واإلله منز ٌه عن الجسمية ،ولقد
جعله ذَا هيئ ٍة وشكلٍ  ،ومتى كان كذلك كان
ً
فرس البحراين الكيفية بقوله« :هيئ ٌة قار ٌة يف املحل ال يوجب اعتبار وجودها فيه
خارجي عنه ،وال قسم ًة يف ذاته وال نسب ًة واقع ًة يف أجزائه .وبهذه
نسب ًة إىل أم ٍر
ٍّ

القيود يفارق سائر األعراض».

كذلك فقد ن ّزه اإلمام أمري املؤمنني الباري عن املثل والتشبه ،ألن من جعل له

ٍ
بواحد وليس بواجب
مثل وشب ٌه فليس
مثل وشب ًها ،مل يصب حقيقته ،إذ إن كل ما له ٌ
ً

وشبح للجسم املحدود
ظل
الوجود ،وكل صور ٍة ترسم يف الخيال عن الله ،إمنا هي ٌ
ٌ

ال لله تعاىل(((.

خواص األجسام ،والرضورة تقتيض بأن كل ما هو يف جه ٍة ،فإما أ ْن يكون البثًا
من
ِّ
فيها أو متحركًا عنها فهو ال ينفك عن الحوادث ،وكل ما ال ينفك عن الحوادث

خلف ،كذلك يفعل من توهمه أو تخيله يف
فهو حادثٌ فال يكون واج ًبا وهذا
ٌ

صورة أو هيئَ ٍة أو شكلٍ  ،من ذلك قوله « :Qما وحده من كيفيه وال حقيقته

أصاب من مثّله ،وال إيّاه عنى من ش ّبهه ،وال صمده من أشار إليه»(((.

((( رشح نهج البالغة للبحراين ،ج ،4ص.151
((( مغنية ،محمد جواد :يف ظالل نهج البالغة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،1د1979،م ،ج ،3ص.67
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ون ّزهه عن الجهة ألن من أشار أليه إمنا أثبت له جه ًة معين ًة وحكم عليه مبا هو

171
171

وإذا كان الله واح ًدا متفر ًدا بذاته ،ال شبه له وال مثل وال كيف فهو من هذه

الناحية «...وال يوصف بيشء من األجزاء وال بالجوارح واألعضاء وال بعرض من

األعراض وال بالغريية واألبعاض وال يقال له حد وال نهاية وال انقطاع وال غاية،

وال أن األشياء تحويه فتقله أو تهويه .أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله ،ليس يف
األشياء بوالج وال عنها بخارج»(((.

جسم مركَّ ًبا ،ألنه لو كان مركَّ ًبا الفتقر إىل أجزائه،
وهكذا فقد انتفى كونه تعاىل
ً
ومن كان كذلك ،فهو ممك ٌن ،لكنه سبحانه واجب فاستحال أ ًن يوصف بيش ٍء

ٍ
بعرض من األعراض كام تقول
من األجزاء ،كام استحال أن يوصف سبحانه
الكرامية(((« ،ألنه لو حله العرض لكان ذلك العرض ليس بأن يحل فيه أ ّو َل من
أن يحل هو يف العرض ،ألن معنى الحلول ،حصول العرض يف حيز املحل تب ًعا

لحصول املحل فيه ،فام ليس مبتحيز ال يتحقق فيه معنى الحلول ،وليس بأن
ً
محل أ ْو َل من أن يجعل حاال»(((.
يجعل

ري متناهي الذات ،ألنه
كام استحال كونه ذا مقدا ٍر محدو ٍد ْ
أي إنه تعاىل غ ُ
جل شأنه ليس بجسمٍ وكانت النهاية من لواحق األشياء ذوات املقادير ،ويفرس
ابن أيب الحديد ذلك بقوله« :إن ذات البارئ تعاىل غريُ متناهي ٍة ،ال عىل معنى أن
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ري متنا ٍه فإنه سبحانه ليس بذي امتدا ٍد ،بل مبعنى أن املوضوع الذي
امتداد ذاته غ ُ
مبتحقق يف حقه سبحانه ،فقلنا أن ذاته غري متناهي ٍة كام
يصدق عليه النهاية ليس
ٍ
ري متنا ٍه فإنها ليست
ري متناهي ٍة ،ال عىل أن لها امتدادًا غ َ
يقول املهندس :إن النقطة غ ُ

مبمتدة أصالً ،بل عىل معنى أن األمر الذي تصدق عليه النهاية وهو االمتداد ال
ري متناهي ٍة»(((.
يصدق عليه فإ ًذا صدق عليها أنها غ ُ

((( رشح النهج ،ج ،13ص.69
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.83-82
((( رشح النهج ،ج ،13ص.82-81
((( الصدوق ،أبو جعفر ،التوحيد ،دار املعرفة ،بريوت ،بال.ت ،ص.308

وال يجوز عليه العدم ولو جاز عليه ذلك لكان وجوده اآلن متوقفًا عىل عدم

ٍ
واجب فاستحال
متوقف عىل الغري فهو ممك ٌن ،والله سبحانه
سبب عدمه ،وكل
ٌ
عدم»(((.
عليه العدم ،فالله «موجو ٌد ال بعد ٍ

كل حا ٍل يف األجسام ممك ٌن،
كام ال يجوز كونه عرضً ا حالًّ يف املحل ،أل ّن َّ
محل ليش ٍء ،ألن هذه من لوازم الجسمية املنزه عنها تعاىل .فالله
ًّ
أو أن يكون
سبحانه ال متحي ٌز وال ٌّ
حال يف املتحيز ،ومن كان كذلك استحال حصوله يف جه ٍة
ما ،فلو كان تعاىل ًّ
خلف(((.
حال يف غريه لزمه اإلمكان فال يكون واجبًا ،وهذا ٌ

عم
وقد جسد اإلمام عيل  Qهذا املعنى عندما تحدث يف إحدى خطبه ّ
أسامه (بتجريد التوحيد) ،ويقصد به املعنى الخالص للتوحيد الذي ينتفي أمامه
أي ٍ
بتصديق
شك يف بعض التشبيه ،يقول « Qال دين إال مبعرف ٍة وال معرفة إال
ٍ
ُّ
وال تصديق إال بتجريد التوحيد وال توحيد إال باإلخالص وال إخالص مع التشبيه
وال نفي مع إثبات الصفات وال تجريد إال باستقصاء النفي كله ،إثبات بعض
التشبيه يوجب كل التوحيد ببعض النفي دون الكل.(((»...

كل مع ًنى ٍّ
دال عىل
يل  Qعن الله تعاىل َّ
وهكذا فقد سلب اإلمام ع ٌّ
إل أ َّن نفي الصفات السلبية هذه ال يعني عدم تحققها فيه تعاىل وإال لزم
التجسيمّ ،

التعطيل ،إن وجودها فيه ال يكون بداللة املفهوم املتكرث ،بل باعتبارها متحقق ًة

طول وع ًرضا وعمقًا ،فيحصل كبري الجسم وعظيمه ،أما الله جل
الجهات الثالث ً

ري شأنًا وعظي ٌم قد ًرا.
شأنه ،فهو منز ٌه عن هذه األبعاد ،هو كب ٌ

((( املصدر نفسه ،ص.32
((( رشح نهج البالغة ،ج ،20ص.227
((( ينظر :الحراين ،أبو محمد الحسن بن عيل ،تحف العقول عن آل الرسول ،خطبة اإلمام يف إخالص التوحيد،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،1996 ،ص.50-49
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المطلب الثاني  /العدل اإللهي:
العدل هو تنزيه الله تعاىل عن فعل القبيح ،ويقابله الظلم ،وهو أصل الشقاء

والبالء ،والعدل صف ٌة كرمي ٌة من صفات الباري جل وعال ،يقول اإلمام :Q
«العدل الذي ال يجور»(((.

والعدل هو من أميز صفات الله سبحانه وتعاىل فال يصدر عنه ما يتناىف وعدله

وإنصافه ،بل كل ما يف الوجود ينم عن ذلك ملكان اتقائه وكونه عىل مقتىض
العدل ونواميس الصالح والحكمة واألغراض السامية ،فضالً عن أن العبث يقدح

يف عدل الله تعاىل ،واللطف بعباده يلزم عليه عقالً ،إذ ال سبيل إىل االمتثال

بأوامره ونواهيه ما مل يعمل عىل إزالة مختلف العوائق والحواجز املانعة من ذلك

حتى ال يكون للعبد حج ًة يف ترك االمتثال له علامً بأن وضع القوانني واألنظمة
رضوري ملصلحة العباد يف الدارين ،إذ ال يعقل من الله الخبري اللطيف
من الله
ٌّ

أن يرتك عباده بال دليل يرشدهم إىل طريق الحق والصواب ،فالتكليف حاصل
بدليل قول اإلمام عيل « Qالذي خلق الخلق لعبادته ،وأقدرهم عىل طاعته،
مبا جعل فيهم».
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وهذا املعنى يدخل ضمن باب نظرية املصلحة ،القامئة عىل أساس أن الباري

جل شأنه مل يخلق الخلق عبثاً عىل وجه يخلو من الحكمة ،ومل يرتكه متخبطاً يف
معمياته ،بل خلق ما خلق عىل وفق النظام الكيل ومصلحة العباد فضبط أعاملهم
وكتب آجالهم يف كتابه املبني إىل يوم الدين(((.

وقد أشار أمري املؤمنني إىل هذا املعنى بقوله «الذي صدق يف ميعاده وارتفع

عن ظلم عباده وقام بالقسط يف خلقه ،وعدل عليهم يف حكمه»(((.
((( توحيد الصدوق ،ص.32
((( ينظر :قاسم أحمد جابر ،الفلسفة واالعتزال يف نهج البالغة ،ص.84
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،13ص.44

وتتفرع عن مسألة العدل اإللهي ما تعرف بعلم الكالم بـ(نظرية الحسن والقبح)

التي طاملا اختلفت املذاهب الكالمية يف تفسريها((( ،وقد تحدث اإلمام عيل

 Qكثريا ً ،فطاملا كان ميدح العقل ويرفع من شأنه ويخاطب اإلنسان العاقل

بقوله «كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك»(((.

فالعقل قادر عىل التمييز بني الخري والرش ،والحسن والقبح بحكم الفطرة

اإللهية ،لذلك فقد اعتربه من أبلج املناهج وأقوم املسالك ومن أترشد بغريه،
فقد ضل سواء السبيل ،يقول « Qمن أسرتشد غري العقل ،أخطأ منهاج

الرأي»(((.

المطلب الثالث /الجبر والتفويض:
تعترب هذه املشكلة الكالمية من أكرث املشاكل تعقيدا ً وأوفرها بحثاً ودراسةً،

وسميت مبشكلة (القضاء والقدر) ،وافرتقت املذاهب اإلسالمية إزاء هذه املشكلة

إىل فريقني :األول ميثله الجربية ،وعىل رأسهم جهم بن صفوان يقولون« :إن
اإلنسان ال يقدر عىل يش ٍء وال يوصف باالستطاعة ،وإمنا هو مجبو ٌر يف أفعاله،
ال قدرة له ،وال إرادة ،وال اختيار ،وإمنا يخلق الله تعاىل األفعال فيه عىل حسب ما
يخلق يف سائر الجامدات وتنسب األفعال مجازاً كام تنسب إىل الجامدات.(((»...

مستحق عىل
خالق ألفعاله خريها ورشها،
اإلنسانية ،فقد أتفقوا عىل أن العبد قاد ٌر
ٌ
ٌ

ما يفعله ثواباً وعقاباً يف الدار اآلخرة(((.

أما املذهب اإلمامي ،فقد سار رجاالته عىل آراء أمئتهم ،حيث يعترب اإلمام
يل  Qأول من خاض فيها من املسلمني بعد النبي  ،Pوقد سلك اإلمام
ع ٌّ
((( ينظر :د.ستار جرب األعرجي ،مناهج املتكلمني يف فهم النص القرآين ،ص 376وما بعدها.
((( املصدر نفسه ،ج ،20ص.65
((( املصدر نفسه ،ص.26
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.87
((( املرجع نفسه ،ج ،1ص.45
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سبيل الوسط بني الجرب والتفويض ،وقال باملنزلة بني املنزلتني ،ويستشف هذا
األمر من خالل أحاديثَ كثري ٍة ينفي فيها اإلمام القول بالجرب والتفويض ،نذكر
منها الخرب املروي عنه  ،Qحني سأله عباية بن ربعي األسدي عن االستطاعة
التي بها يقوم ويقعد ويفعل ،فقال له اإلمام :سالت عن االستطاعة متلكها من

دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ،فقال له أمري املؤمنني  :Qقل يا عباية،

قال :وما أقول؟ قال :إن قلت أنك متلكها مع الله قتلتك ،وإن قلت متلكها دون
الله قتلتك ،قال عباية :فام أقول يا أمري املؤمنني؟ قال  :Qتقول متلكها بالله
الذي ميلكها من دونك ،فإن ميلّكها إياك كان ذلك من عطائه ،وإن يسلبكها كان

ذلك من بالئه ،هو املالك ملا ملكك والقادر عىل ما عليه أقدرك ،أما سمعت
الناس يسألون الحول والقوة حني يقولون :ال حول وال قوة إال بالله .قال عباية:

وما تأويلها يا أمري املؤمنني؟ قال  :Qال حول عن معايص الله إال بعصمة

الله وال قوة لنا عىل طاعة الله إال بعون الله ،قال :فوثب عباية فقبل يديه ورجليه

(((

ويبني اإلمام عيل  Qخطورة وأهمية البحث يف هذا املوضوع عندما سأله

مظلم فال تدخله....
وبيت
ٌ
عميق فال تلجه.....
أحدهم عن القدر فقال« :بح ٌر
ٌ
ٌ

ورس الله فال تبحث عنه»((( ،وقوله عندما سأل عن الجرب «لو كنت مجبوراً ما كنت
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محموداً عىل إحسان ،وال مذموماً عىل إساءة ،وكان املحسن أوىل بالالمئة من
امليسء ،ثم قال :أصبحت مخرياً فان أقلب السيئة مبكان الحسنة فأنا املعاقب

عليها»(((.

وقد سار أبناء اإلمام  Qوأحفاده عىل نهجه باالستطاعة ،فقد عرف عن

اإلمام الرضا  Qحني ُسئل عن الجرب واالختيار قوله« :إن الله أرحم بخلقه

من أن يجرب خلقه عىل الذنوب ثم يعذبهم عليها ،والله أعز من أن يريد أمراً فال
((( الحراين ،تحف العقول ،ص.344
((( املجليس ،بحار األنوار ،ج ،3ص.6
((( رشح نهج البالغة ،ج ،18ص.227

يكون» فسئل هل بني الجرب والقدر منزل ٌة ثالثةٌ؟ فأجاب :نعم ،أوسع مام بني
السامء واألرض(((.

وذلك يعني أن اإلمام الباقر  Qينفي الجرب عىل اإلطالق ،وينفي االختيار

عىل اإلطالق ،ويضعهام عىل طريف نقيض ،ويحاول أن يجد حالًّ وسطاً بينهام

تعب عن الحد
أو منزل ًة طرفاها متناقضان هام الجرب واالختيار ،وهذه املنزلة التي ّ
األوسط مل يجعلها اإلمام معياريةً ،بل نسبي ًة لقوله أن تلك املنزلة أوسع مام بني
السامء واألرض.

وكذلك اإلمام الصادق  Qكام كان عند أبيه الباقر ،فكان يفضل أوسط

األمور ،فقال يف الجرب واالختيار« :إن الله تعاىل أراد بنا شيئاً ،وأراد منا شيئاً ،فام

أراده بنا طواه عنا ،وما أراده منا أظهره لنا ،فام بالنا نشتغل مبا أراده بنا عام أراده
منا» .ويضيف الشهرستاين إىل ذلك معلقاً بقوله« :وهذا ٌ
قول يف القدر هو أم ٌر بني

أمرين ،ال جرب وال تفويض»(((.

ومن هنا سار اإلمامية عىل نهج أمئتهم Rوجمعوا بني قدرة اإلنسان

واختياره يف أفعاله وعموم سلطان الله تعاىل وتقديره ،وذلك بالبناء عىل كون
اإلنسان قادرا ً عىل الفعل وفاعالً له باختياره ،إال أنه ال يخرج عن سلطان الله عز

وجل ،بل هو جل شانه الذي اقدره ،وكل ما يفله بأذنه ومشيئته وقضائه وقدره(((.

يعترب هذا املبدأ من األصول املتفق عليها بني املذاهب اإلسالمية من حيث

إن اإلنسان يثاب ويحاسب عىل أعامله يف الحياة الدنيا ،لكن الخالف بينهم

حصل يف بعض الجزئيات التي تتفرع عن هذا األصل ومنها ،الحكم عىل فاعل

فاسق ،وهو مبحثٌ
كالمي اهتم مبناقشته املتكلمني،
الكبرية ،هل هو مؤم ٌن أو
ٌ
ٌّ
((( ينظر :د .كامل مصطفى الشيبي ،الصلة بني التصوف والتشيع ،ج ،1بريوت ،دار األندلس ،1982 ،ص.178
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1بريوت ،دار املعرفة ،1983 ،ص.273
((( ينظر :السيد محمد سعيد الحكيم ،أصول العقيدة ،دار الهالل ،ط ،2006 ،1ص.402-398

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

المطلب الرابع /المعاد (الثواب والعقاب):
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وطبيعة الثواب والعقاب هل يقع عىل النفس اإلنسانية فقط ،أم أن الحساب يقع

فلسفي اختلف يف تصوره الفالسفة ،ومبا
مطلب
عىل النفس والجسد سوي ًة وهو
ٌ
ٌّ

كالمي ،نعرض موقف اإلمام  Qمن مسألة اإلميان
أن طبيعة البحث أنَه
ٌّ
والثواب والعقاب.
وعمل باألركان»(((،
ٌ
يعرف اإلمام عيل  Qبأنه «معرف ٌة بالقلب وإقرا ٌر باللسان

وهو املعنى نفسه الذي أخذ به املعتزلة يف ما بعد حيث اعتربوا اإلميان الكامل
الذي يصح وصف اإلنسان به هو القائم عىل التصديق بالقلب واإلقرار باللسان
والعمل باألركان ،وهذا خالف ما ذكره املرجئة واألشعرية الذين اعتربوا أن العمل

ليس رك ًنا من أركانه وال داخالً يف حقيقته(((.

ويقسم اإلمام أمري املؤمنني  Qاملعايص التي يرتكبها الناس إىل صغائر

وكبائر ،ثم يربط األعامل بالثواب والعقاب ،والكبرية هي التي أوعد عليها سبحانه

بالعقاب يف النار ،أما الصغرية فهي مغفورةٌ ،يقول« :من كبريٍ أوعد عليه نريانه أو
صغريٍ أرصد له غفرانه»(((.

وهناك نو ٌع من الذنوب ما ال يجدي معها فعل يش ٍء من األعامل الحسنة ،ومن

مات عليها ال تنفع عباد ٌة حتى ولو أجهد فيها نفسه ،بل يكون صاحبها من أهل
ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت
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النار كام يقول اإلمام « :Qإن من عزائم الله يف الذكر الحكيم والتي عليها
يثيب ويعاقب ،ولها يرىض ويسخط أنه ال ينفع عبداً -وإن أجهد نفسه وأخلص

فعله -أن يخرج من الدنيا القياً ربه بخصل ٍة من هذه الخصال مل يتب عنها :أن

يرشك بالله يف ما افرتض عليه من عبادته أو يشفي غيظه بهالك نفسه.(((»...

((( نهج البالغة ،ج ،19ص.51
((( الحسيني ،هاشم معروف ،الشيعة بني االشاعرة واملعتزلة ،دار القلم ،بريوت ،ط ،1978 ،1ص.220
((( نهج البالغة ،ج ،1ص.117
((( املصدر نفسه ،ج ،9ص.160

يل  Qالظلم إىل ثالثة أنواعٍ:
ويقسم اإلمام ع ٌّ

 -ظلم ال يغفر كالرشك بالله.

 وظلم يغفر كظلم العبد نفسه إما بالشح عليها أو بتمكينها من الشهواتواسرتسالها فيها.

 وظلم ال يرتك كظلم العباد بعضهم بعضاً ،وهذا من أشنع ألوان الظلم وأفحشها،ألن الظامل كاف ٌر بالله وبالناس جميعاً.

فالرشك يعده اإلمام من الكبائر غري املغفورة ملن قىض عليها ،أما دون ذلك

فيجوز غفرانه من الله لجوده وكرمه وفضله ،وهذا يعني أ ّن اإلمام عل ًّيا ينفي
اإلحباط مبعنى أن املعايص تذهب بالحسنات ،ألن اإلحباط بهذا املعنى يؤدي
إىل الخلف بوعده ووعيده ،إذ إنه تعاىل وعد املطيعني بالثواب وأوعد العاصني

بالعقاب ،فإذا كان اإلحباط بطل الثواب عىل الطاعات وهذا ظل ٌم ،والقرآن يثبت
أن الله ال يظلم مثقال ذر ٍة(((.
أما موقفه من فاعل الكبرية ،فيمكن تحديده وفقاً ملوقفه من اإلميان الداعي إىل

اعتبار العمل ركناً أساس ّياً فيه بحثٌ ال يكون العايص مؤمناً لتوقفه يف أمر الله ،كام ال
يكون كاف ًرا إلقراره بالله ورسوله ،لذا فقد جعله يف منزل ٍة وسطى بني الكفر واإلميان،
وهذا املعنى ينسجم مع دعوته  Qإىل سلوك السبيل الوسط لكونه الرصاط

وما أُثر عن النبي قوله «خري األمور أوساطها»(((.

((( ينظر :الفلسفة واالعتزال يف نهج البالغة ،ص.97
((( سورة األنعام ،اآلية .153
((( سورة البقرة ،اآلية .143
((( نهج البالغة ،ج ،1ص.273
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َ َّ َ َ
ۡ ُ ُ ٗ ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
َ َ َ
وقوله جل وعال ﴿ َوكذٰل ِك َج َعل َنٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ِلَكونوا ش َه َدا َء ع ٱنلَّ ِ
اس﴾(((.
َ

ص َر ٰ ِط ُم ۡس َتقِ ٗ
يما فٱتَّب ِ ُعوهُۖ،(((﴾..
املستقيم الذي أمر به عباده بقوله عز وجل ﴿ َوأن هٰذا ِ
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الخاتمة

ٍ
لبعض من املوضوعات الكالمية التي تع ّرض لها اإلمام
بعد العرض السابق

أمري املؤمنني  ،Qميكن لنا القول أن اإلمام  Qهو أول من حدد وناقش
موضوعات هذا العلم ال املعتزلة ،بدليل أننا نجد العديد من هذه املوضوعات
قد ناقشها اإلمام يف معظم كتبه والتي أصبحت يف ما بعد أصوالً عند املذاهب

الكالمية ،ومنها التوحيد والعدل واملعاد ،واملنزلة بني املنزلتني.

حيثُ نجده  Qيف مجال معرفة الله تعاىل وتوحيده ،قد حدد مجموع ًة من

األدلة التي أثبت بها وجود الباري عز وجل ،ومنها دليل الوجود ودليل الحركة،
ودليل النظام والعناية ،ويكون بذلك قد سبق فالسفة ومتكلمي اإلسالم بذلك،
عم أسامه ب(تجريد التوحيد) ،حيث
فضالً عن توحيده الخالص لله وحديثه ّ
نفى اإلمام كل صف ٍة من شأنها أن تقود إىل التشبيه واإلخالل مبقام األلوهية ،وكذا
الحال يف سائر املباحث الكالمية األخرى.

يل  Qأن يؤسس ملنظومة كالمي ٍة كامل ٍة سار عليها
وبذلك أستطاع اإلمام ع ٌّ

من بعده أحفاده األمئة  ،Rوامتدت يف ما بعد عند علامء ومتكلمي املذهب

االمامي ،الذين جعلوا منها منطلقاً لتأسيس علم الكالم اإلمامي.
ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت
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قائمة المصادر
* القرآن الكريم
 .1ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،10تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
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العريب ،بريوت3 ،ط.1979 ،
 .2ابن خلدون ،عبد الرحمن بن أحمد ،املقدمة ،ج ،3تحقيق وتقديم :عيل عبد الواحد وايف،
( 3مجلدات) ،دار النهضة املرصية.1979 ،
 .3أحمد محمود صبحي ،يف علم الكالم (ج1-ج2-ج ،)3دار النهضة العريب ،بريوت ،ط،5
.1985
 .4األعرجي ،د.ستار جرب ،مناهج املتكلمني يف فهم النص القرآين ،بغداد.2008 ،
 .5الشايب ،د .عيل ،مباحث يف علم الكالم والفلسفة اإلسالمية ،دار املدار اإلسالمي ،ط،1
ليبيا.2002 ،
 .6الشيبي ،كامل مصطفى ،الصلة بني التصوف والتشيع ،ج ،1بريوت ،دار األندلس..1982 ،
 .7الطالبي ،د .عامر ،آراء أيب بكر بن العريب الكالمية ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع،
(بال.ت).
 .8أمني ،د.أحمد ،ضحى اإلسالم ،ج ،3ط ،6القاهرة.1962 ،
 .9البحراين ،ابن ميثم ،رشح نهج البالغة ،املطبعة الحيدرية ،طهران ،ط ،1ج1387 ،4ه..
 .10إبراهيم مدكور ويوسف كرم ،دروس يف تاريخ الفلسفة ،املطبعة األمريية ،القاهرة.1944 ،
 .11التفتازاين ،د .أبو ألوفا ،علم الكالم وبعض مشكالته ،دار الثقافة ،القاهرة.1957 ،
 .12جابر ،قاسم حبيب ،الفلسفة واالعتزال يف نهج البالغة ،املؤسسة الجامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،ط.1987 ،1
 .13جابر ،د .قاسم حبيب ،الفلسفة واالعتزال يف نهج البالغة ،املؤسسة الجامعية للدراسات
والنرش ،بريوت.1978 ،
 .14الجرجاين (أبو الحسن عيل) ،التعريفات ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.1986 ،
 .15الحراين ،أبو محمد الحسن بن عيل ،تحف العقول عن آل الرسول ،خطبة اإلمام يف
إخالص التوحيد ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.1996 ،
 .16الحسيني ،هاشم معروف ،الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ،دار القلم ،بريوت ،ط.1978 ،1
 .17الحكيم ،محمد سعيد ،أصول العقيدة ،دار الهالل ،ط.2006 ،1
 .18الشهرستاين ،امللل والنحلج ،1بريوت ،دار املعرفة.1983 ،
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 .19الشريازي ،مكارم ،نفحات الوالية ،طهران ،قم ،ج.1
 .20الصدوق ،أبو جعفر ،التوحيد ،دار املعرفة ،بريوت ،بال.ت.
 .21صليبا ،جميل ،املعجم الفلسفي ،ج ،1منشورات ذوي القرىب ،ط.1385 ،.
 .22الطربيس ،الخبري أيب منصور احمد بن عيل ،االحتجاج ،ج ،1ط ،1منشورات الرشيف
الريض1380 ،ه.
 .23الطويس ،أبو جعفر محمد الحسن ،األمايل ،ج ،1مطبعة النعامن ،النجف.1964 ،
 .24عبد الرازق ،مصطفى ،متهي ٌد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش،
ط ،2القاهرة.1959 ،
 .25عبد الرحمن بدوي ،أرسطو ،ط ،2مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة.1942 ،
 .26غالب ،محمد ،مشكلة األلوهية ،دار إحياء الكتب املرصية.1947 ،
 .27كاشف الغطاء ،الهادي ،مستدرك نهج البالغة ،دار األندلس ،بريوت ،بال.ت ،ص.35
 .28لويس غرديه وجورج قنوايت ،فلسفة الفكر الديني ،ج ،3تعليق :د .صبحي السيد ،بريوت،
.1969
 .29املجليس ،بحار األنوار ،ج.3
مدخل إىل علم الكالم ،دار قباء للطباعة والنرش ،القاهرة.2001 ،
ٌ
 .30محمد صالح محمد،
 .31املظفر ،محمد رضا ،املنطق ،تحقيق :عيل الحسيني ،قم ،طهران.
 .32مغنية ،محمد جواد :يف ظالل نهج البالغة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،1د1979 ،م،
ج.3
ةزمح نيسح .د /يمالسإلا مالكلا ملع سيسأت
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ول ُت ِع ْل ِم َ
يل َم ُق َ
َت�أْ ِ�ص ُ
الكالم
ِ َب َقا َ
ال ِت الإمام عَ لي Q



 أ  /سامي سنويس
قسم الفلسفة ــ جامعة الجزائر( 2أبو القاسم سعد الله).

تقدمي:

إن ال ّناظر إىل املامرسة الكالمية املتجلية يف املجادالت العقدية واملناظرات

الدينية من زاوية اكتاملها ورواجها يشهد أنها بلغت ذروتها مع العرص الذهبي للحضارة
اإلسالمية ،وعهدئذ برز علم الكالم بكل أضالعه املعرفية ،وفرقه العقدية ،وكَ ُمل إذَّاك
باملوضوع واملنهج واملصطلح واملقصد ،لكن املنطق العقيل والروية اإلنسانية

توجب أ ّن لكل تا ٍل مق َّد ًما ،ولكل الحقٍ سابقًا ،ولكل نتيج ٍة سببًا ،واملقصود هاهنا
ٍ
سلامت يؤمنون بها يقي ًنا ،ليس هذا فحسب ،بل عرض
هندسوا علمهم بنا ًء عىل ُم
لهم العودة إىل نصوص أمئتهم الكبار ،ففي العرص اإلسالمي الراشد ،شهدت خطب

ريا غزي ًرا ألصول الدين ،فكانت نصوصه هيوىل واجبة الوجود
يل  Qتنظ ً
اإلمام ع ٍّ

ي متكلمٍ مهام كانت فرقته ،وبهذا نرى  -يف تقديرنا  -أن التأسيسات الكربى
لنشاط أ ِّ
والروايس الوتدية لعلم الكالم نستفيدها من كالم اإلمام عيل  .Qويكون بذلك
من الرجال األُ َول الذين وضعوا أركان علم الكالم اإلسالمي املتمثلة يف التوحيد
ِض لنا أن نؤصل مقوالت علم
يل :كيف يَ ْعر ُ
والنبوة واملعاد واإلمامة .وبتعبريٍ إشكا ٍّ
الكالم يف مقاالت اإلمام أمري املؤمنني عيل Q؟

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

قبل .إن املتكلمني
أن علم الكالم امل ُكتَمل هو نتيج ٌة لقواع َد وأركانٍ تم تأسيسها من ُ
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أوالً :التـوحيد أو ركن األركان الكالمية /ال َعقدية:

إن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qخطب يوما يف الناس يوحد

ٍ
ٍ
تامات املعنى ،بليغة الحجة ،ويف
كلامت
الله (جل وعز) ويصفه وينزهه يف
هذه الخطبة جمع أصول علم التوحيد كركن األركان الكالمية التي أسس عليها

املتكلمون علم الكالم اإلسالمي مجادلني أصحاب الديانات األخرى دفا ًعا
اب
وإقنا ًعا .يقول أمري املؤمنني يف التوحيدَ « :ما َو ّحدَ هُ َم ْن كَ ّي َفهُ َ ،والْ َحقيقتَهُ أَ َ
ص َ

ول إ َّيا ُه َع َنى َم ْن ش َّب َههُ َ ،
َم ْن َمثَّلهُ َ ،
ص َمدَ هُ م ْن أَشَ ا َر إل ْيه َوتَ َو ّه َمهُ  ،ك ٌُل َم ْع ُروف
ول َ
ص ُنوعٌَ ،وك ُُّل قَائم يف س َواه َم ْعل ٌ
ج ْول
ُولَ ،فا ٌ
بنفْسه َم ْ
ْعل َل باضْ ط َراب آلَ ٍةُ ،م َقدّ ٌر َل ب َ
َاتَ ،
َات
اتَ ،س َب َق األَ ْوق َ
ول تَ ْرفدُ هُ األَ َد َو ُ
ح ُبهُ األَ ْوق ُ
باستفَا َد ٍةَ ،ل ت ْ
َص َ
َني َل ْ
فكْ َر ٍة ،غ ٌّ

رف أنْ َل َمشْ َع َر لَهُ ،
عيه املَشَ اع َر ُع َ
كَ ْونُهُ  ،وال َعدَ َم ُو ُجودُهُ  ،واالبْتدَ ا َء أَ َزلُهُ  ،ب َتشْ ْ
رف أَنْ َل قَر ْي َن
رف أنْ َل ضدّ لَهُ َ ،و ُبُقَا َرنَته َب ْي األَشْ َياء ُع َ
ي األُ ُمور ُع َ
ومبُضَ ادّته َب ْ َ

ْصد،
ح ُرو َر بال َّ
َلهُ  ،ضَ ا َّد ال ُّنو َر بال ُّظل َمة ،وال ُوضُ َ
ج ُمو َد بالْ َبلَل ،وال َ
وح بال ُب ْه َمة ،وال ُ
ي
ُم َؤل ٌ
ي ُم َت َباعدَ ات َهاُ ،م َف ّر ٌق َب ْ َ
ب َب ْ َ
ي ُم َت َعاد َيات َهاُ ،مقَارنٌ َب ْ َ
ّف َب ْ َ
ي ُم َت َباي َنات َهاُ ،م َق ّر ٌ
حدُّ ْ
ُشي
الَ َد َو ُ
ب ب َعدٍّ َ ،وإنَّ َا تَ ُ
حدٍّ َ ،و َل يُ ْ
ُمتَدَ اي َنات َهاَ ،ل يُشْ َم ُل ب َ
ح َس ُ
ات أَنْف َُس َهاَ ،وت ْ ُ
ت إىل نَظَائرهَاَ ،م َن َع ْت َها ( ُم ْن ُذ) القدَ م َّي َةَ ،و َح َم ْت َها ( َقدُ ) ْ
ج ّن َب ْت َها (لَ ْو َل)
ْال َل ُ
الَزَل َّي َة ،و َ

ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك

جري َعلَ ْيه
ج َّل َ
صان ُع َها للْ ُعقُولَ ،وب َها ا ْم َت َن َع َع ْن نَظَر ال ُع ُيونَ ،ل يَ ْ
ال َّتكْملَ َة ،ب َها تَ َ
حدُ ُ
ث
ح َركَ ُةَ ،وكَ ْي ُ
جري عليه َما ُه َو َأ ْج َراهَُ ،و َي ُعو ُد ِفي ِه َما ُه َو َأ ْبدَ اهَُ ،و َي ْ
ف َي ْ
السكُ ْونُ َوال َ
ُّ
ج َّزأ كُ ْن ُههُ َ ،
ول ْم َت َن َع م َن األَزَل َم ْع َناهَُ ،ولَكَانَ
ِفي ِه َما ُه َو أَ ْحدَ ثَهُ  ،إ ًذا ل َتفَا َوت ْ
َت َذاتُهَ ،ولَ َت َ
ص ُنو ِع
ْصانُ  ،وإِ ًذا لَقَا َمت آ َي ُة امل َ ْ
س ال َّت َم َم إِ ْذ لَ ِز َمهُ ال ُّنق َ
لَهُ َو َرا ٌء إِ ْذ ُوجِ دَ لَهُ َأ َما ٌمَ ،و َلْل َت َم َ

خ َر َج ب ُِسلْ َطانِ ْ
ال ْم ِت َناعِ ِم ْن أَنْ يُ ْؤثَ َر
ح َّو َل َد ِل ْيالً بَ ْعدَ أَنْ كَاْنَ َمدْ لُوالً َعلَ ْيهَ ،و َ
ِفي ِهَ ،ولَ َت َ
ح ُ
ج ْو ُز َعلَ ْي ِه األُ ُف ْو ُل ،ل َْم َيلِدْ َف َيكُ ْونَ َم ْولُودًا،
ِ
ول َو َل َي ُز ْو ُلَ ،و َل َي ُ
ف غ َْي ِِه ،الّ ِذي َل َي ُ
َول َْم يُ ْولَدْ َف َي ِ
حدُ ْودًاَ ،ج َّل َعن اِتِّخَا ِذ األَبْ َنا ِءَ ،وطُ ّه َر َع ْن ُم َل َم َس ِة ال ِّن َسا ِءَ ،ل تَناَلُهُ
ي َم ْ
ص َْ

اس َف ُت ِ
ح َّسهُ َ ،
األَ ْوهَا ُم َف ُت َقدِّ َرهُ َ ،
ول تَلْ َم ُسهُ
ول تَ َت َو َّه ُمهُ ال ِفطَ ُن َف ُت َ
ص ِّو َرهُ َ ،و َل تُدْ ِركُهُ ال َ
ح َو ُّ
184
ال َو ْ
ف ْ
الَيَّا ُمَ ،و َل
حالٍ َ ،و َل يَ َت َبدَّ ُل ِ
َي ِب َ
الَ ْح َوالِ َ ،و َل تُ ْبل ِي ِه اللَّ َي ِ
 184األَيْ ِدي َف َت َم َّسهُ َ ،ل يَ َتغ َّ ُ

ج َوا ِرحِ َواألَ ْعضَ ا ِء ،والَ
وص ُ
َيهُ الضِّ َيا ُء َوالظَّ َل ُمَ ،والَ يَ َ
ِش ٍء ِم َن األَ ْج َزا ِءَ ،و َل بِالْ َ
يُغ ِّ ُ
فب َ ْ
َال لَهُ َحدٌّ َو َل نِ َها َي َةَ ،
ول ُيق ُ
اضَ ،
اضَ ،
ض ِم َن ْ
َي َّية َواألَ ْب َع ِ
ول بِالغ ْ ِ
الَ ْع َر ِ
ِب َع َر ٍ
ول اِنْ ِقطَا َع
َو َل غَايَةَ ،
ح ِملُه َف ُي ِميلَهُ  ،أو
ح ِويْ ِهَ ،ف ُت ِقلَّهُ أو تَ ْهوِي ِه ،أو أَنَّ شَ ْيئاً يَ ْ
ول أَنَّ األَشْ َيا َء تَ ْ
ْب َل ِب ِل َسانٍ َولَ َه َو ٍ
ف ْ
اتَ ،و ُي ْس ِم ُع
جَ ،و َل َع ْن َها ِبخَا ِر ٍ
الَشْ َيا ِء ِبوِالِ ٍ
س ِ
ُيعدِّ لَهُ  ،لَ ْي َ
جُ ،يخ ِ ُ
َّظَ ،ويُرِيدُ َو َل يُضْ َمر ،يُ ِ
خ ُروقٍ وأَ َد َو ٍ
حف ُ
ظَ ،ويَحف ُ
ات ،يَ ُق ْو ُل َو َل يُلْ ِف ُ
ب
َل ِب ُ
َظ َو َل يَ َت َ
ح ُّ

ب ِم ْن غ َْيِ َمشَ َّق ٍة ،يَق ُ
ُول لِ َم ْن أَ َرا َد كَ ْونَهُ كُ ْن
ض ِم ْن غ َْيِ ِر َّق ٍة َويُ ْبغ ُ
َويَ ْر َ
َض َويَغْضَ ُ
ِص ْو ٍ
حانَهُ ِف ْع ٌل ِم ْنهُ أَنْشَ أَهُ ،
َف َيكُونَ ،ل ب َ
ت يَ ْق َرعَْ ،و َل ِب ِندَ ا ٍء يُ ْس َم ْعَ ،وإِنَّ َا ك ََل ُمه ُس ْب َ

َو ِم ْثلَهُ ل َْم يَكُ ْن ِم ْن َق ْبلِ َذلِكَ كَائِناًَ ،ول ْو كَان َق ِدميًا لَكَانَ إِلَ ًها ثَانِياًَ .ل يُق ُ
َال كَانَ بَ ْعدَ
اتَ ،
حدَ ثَ ُ
الصف ُ
َص ٌلَ ،و َل لَهُ
ول يَكُونُ بَ ْي َن َها َوبَ ْي َنهُ ف ْ
جرِي َعلَ ْي ِه ِّ
َات امل ُ ْ
أَنْ ل َْم يَكُنَْ ،ف َت ْ
خل ََق الخ ََلئِ َق
يعَ ،
الصانِ ُع َوالْ َم ْ
ِي َّ
صن ُوعَُ ،ويَ َتكَا َفأَ الْ ُم ْب َت ِد ُع َوالْ َب ِد ُ
َعلَ ْي َها فَضْ ٌلَ ،ف َي ْس َتو َ
ِع َل غ ْ ِ
خلْ ِق َها ِبأَ َح ٍد ِم ْن خَل ِقه.(((»..
َي ِمثَالٍ خ ََل ِم ْن غ َْيِهَ ،ول َْم يَ ْس َت ِع ْن َع َل َ
يف هذه الخطبة العظيمة نلتمس األساسيات الكربى لعلم الكالم ،ونقف يف

اآلن ذاته عىل مقوالت قاعدة التوحيد ،بوصفها أكرب قاعد ٍة تأسس عليها هذا العلم

وت َق ّعد ،أو هي قاعدة القواعد وركن األركان العقدية ،وقد شاع يف علم الكالم

 زمن رواجه-البحث يف مسألتني مفصليتني ،األوىل هي البحث يف ذات اللهبشأن هاتني املسألتني ويف ما ييل نستشهد عىل ذلك.

 - 1قوة املُعجم الكالمي وغزارة معانيه:

إن خطب اإلمام عيل  ،Qمتتاز ببالغ ٍة كالمي ٍة منقطعة النظري ،وال نكابرإن قلنا أنه ليس مثة من العرب األُ َول من بلغ مبلغه يف صناعة الخطابة ،عبار ًة
غيبي
وحي
ريا يف السامع وإقناعا ،فكالمه  Qيكاد يكون من
ٍ
وإشارةً ،وتأث ً
ٍّ
عجب وهو ابن عم النبي الخاتم محمد ،P
يشبه وحي النبوة ،وليس يف ذلك
ٌ
((( اإلمام عيل :نهج البالغة ،رشح اإلمام محمد عبده ،مراجعة :أحمد إبراهيم زهوة ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
 ،2010ص .210 ،209 ،208
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(سبحانه) والثانية هي البحث يف صفاته ،ويف نص الخُطبة نستفيد كال ًما بليغًا

185
185

وهاهنا نبني غزارة مقوالته الكالمية ،والظاهرة يف ثنايا الخطبة ،وبذلك يكون

إمام الكالم اإلسالمي والواضع األكرب ملصطلحاته ،وامل ُهندس البارع الحكيم
ألضالعه املنهجية واملعرفية ويف ما ييل نقف عىل ما تيرس منها.

�أ  -مقولة التوحيد:

لقد بدأ أمري املؤمنني  Qخُطبته مبقولة التوحيد ،فقال« :ما و ّحد ُه من

ك ّيفه» وهنا بيا ٌن ساط ٌع عىل كون ذات الله (جل وعز) ُمتنزه ًة عن الكيفيات ،فهو

ٍ
بكيف ،يعني ليس له كيفي ٌة يكيف فيه وبه« ،والغرض بالتوحيد هو تف ّرده (عز
ليس

ٍ
بصفات ال ثاين له يف استحقاقها ،ولكن ال يتم هذا دون العلم بحدوث
وجل)
األجسام وحاجتها إىل ُمحدث ،وإثباته جل وعز محدثا لها دون غريه ،ثم بيان

الصفات التي تثبت لذاته وما يستحيل عليه ،فيجب أن نعرف هذه الجملة ً
أول،

وإذا ثبت هذا فقد ُعرف التوحيد»(((.

فالتوحيد يف علم الكالم هو توحيد الذات اإللهية وتنزيهها عن النظري والشبيه،

ٍ
ٍ
بذات ُمفارق ٍة لعامل املواد أو امل ُحدثات من لدنه
بصفات ال تليق إال
وتقديسها
مؤصل ملقوالته
ً
(جل وعز) وقد سبق لإلمام عيل  Qاالبتداء بها ،وبذا يكون

الكربى ومنها مقولة التوحيد ،وعليه فال مناص للمتكلمني من بعده من العودة إىل
ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك

خطبه والتأسيس عليها.

يف العموم هي «ما يجب وجود املعلول عندها»((( ،إذًا فاملعلول كل ما ليس بعل ٍة

186
186

((( محمد قامئي وآخرون ،معجم املصطلحات الكالمية ،املجلد الثاين ،مجمع البحوث اإلسالمية ،إيران ،مادة،
التوحيد ،ص .229
((( معجم املصطلحات الكالمية ،املرجع السابق ،ص .84

ب-مقولتا العلة واملعلول:

بعد إشارة اإلمام  Qإىل حقيقة الذات اإللهية ،ونفي التشبيه وإثبات

قائم
الصمدية ،أرىس قاعد ًة كربى يف أصول علم الكالم اإلسالمي وهيُّ :
«كل ٍ
ٌ
معلول» ،ويف هذه القاعدة نرشح معنى العلة املقابلة للمعلول ،والعلة
يف سواه

ٍ
منطقي بالقوة،
لقياس
والعلة كل ما ليس مبعلو ٍل ،وتعد عبارة اإلمام هنا مرتجمة
ٍّ

وميكننا أن نُحلله ونقرأه كام ييل:

ٌ
كل معلو ٍل قائ ٌم يف سواه .ومل نقل:
معلول (ت ُعكس إىل) ُّ
كل قائم يف سواه

بعض املعلول قائ ٌم يف سواه ،بحكم أن القضية الكلية املوجبة عند املناطقة
تعكس يف الحالة العامة إىل جزئي ٍة موجب ٍة ،وهذا ملراعاة قاعدة االستغراق
التي تنشأ نتيجة إصدار الحكم من املتكلم ومدى شموليته ألفراد املوضوع

واملحمول« ،فالعكس يجري فيه التبديل بني حدّ ي القضية ،فيضع املحمول بدل

املوضوع ،واملوضوع بدل املحمول يف القضايا الحملية»((( ،وملا نتأمل عبارة
يل  Qهاهنا نجده مل يرتك فر ًدا من أفراد املوضوع أو املحمول إال
اإلمام ع ٍّ

واستغرقه الحكم ،وبذا فقد وقعت عبارته هذه يف حيز العبارات املنطقية الخاصة،

كل إل ٍه
يف االستدالل العكيس هنا ،كنحو قولنا :كل خالقٍ إل ٌه ،فينتج يف العقل أن َّ

يل ،وينتج أيضا من ذلك املتقابالت املنطقية األخرى
ٌ
خالق ،مبارش ًة دون تر ٍّو عق ٍّ
َ
مخلوق هو بخالقٍ  ،وهلم ج ًّرا
وهي من وحي اللغة البالغية ،فال مخلوق بإل ٍه ،وال
من االستنتاجات املنطقية والبالغية.
ٍ
قياس آخر عىل ح ّد قولنا:
ويكننا إصدار

 -كل املحدثات معلولةٌ.

هذا القياس املنطقي هو االستدالل غري املبارش من الرضب األول «ويتألف

من صغرى وكربى موجبتني وكُلّيتني لينتج موجب ًة كلي ًة وصورته:إذا كان كل (ج

ب) ،وكل (ب أ) ،بالرضورة أو بغري الرضورة ،كان (ج أ) ،ومثالنا :كل إنسانٍ

ٌ
استدالل أ ّو ٌل؛ وقد
حيوانٌ  ،وكل حيوانٍ متحركٌ  ،فينتج :كل إنسانٍ متحركٌ »((( ،هذا
((( عبد الرحمن حسن حبنكة امليداين :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،دار القلم ،ط ،10بريوت،
 .2009ص .177
((( فالح العابدي :لباب املنطق ،ومضات للرتجمة والنرش ،ط ،1بريوت ،2018 ،ص .196
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 -كل املحدثات قامئ ٌة يف سواها.

187
187

يتسنى أن نستدل بالعكس املستوي ملوقع املوضوع واملحمول يف عبارة اإلمام

ٌ
معلول.
 ،Qفيكون عىل الصورة التالية :كل قائمٍ يف سواه

كامل ،كون القضايا التي ينطلق منها كامل ًة وكليةً،
ٌ
إن هذا االستنتاج املنطقي

قائم يف سواه
فالقضية األوىل هي عبار ٌة لإلمام  ،Qومن حكمته أنه قال« :كل ٍ

ٌ
معلول» لتكون االستدالالت كثريةً ،إن عىل املستوى اللغوي ،أو عىل املستوى
املنطقي ،أو عىل املستوى العقدي وهو األهم ،إذًا نستفيد أن كالم اإلمام شديد

يب .ومن تحليلنا ملقولتي العلة واملعلول
كالم
شاعري أو َ
الدقة ،وليس مجر َد ٍ
ٍّ
خطَا ٍّ
فقهنا بعمقٍ مدى اصطالحاته الكالمية وقوتها املنطقية ،ومجازاتها البالغية،

ورصامتها العقدية .والعلة واملعلول من أكرب املقوالت التي شهدناها عند
املتكلمني ولنا أن نستشهد عىل ذلك بقول القايض عبد الجبار املعتزيل ُمصنف

كتاب «املغني يف أبواب التوحيد والعدل» ،يقول« :وال يصح أن يقال :إن العلة

قدمي ٌة ،وإن كانت توجب حدوث الحوادث ،الستحالة وجودها ،مل تزل ،وذلك
ألن كل ما أحال املعلول ،يحيل وجود العلة عىل الوجه الذي يوجبه ،فإذا استحال
وجود الحوادث فيام مل يزل فيجب استحالة وجود العلة فيام مل يزل»((( ،وهاهنا
نفى القايض عبد الجبار إلحاق صفة القدم بالعلّة ،ألن ذلك يحيل املعلوالت

ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك

188
188

بها زمانًا ،مع أن العلة األوىل النهاية لزمانها يف األزل ،فهي أزلي ٌة ومل ّا نُج ّوز
أنها تتقدم املعلوالت املحدثة ــ عىل الرغم من صحة ذلك يف كالم القايض

 نح ُّدها حيّ ًزا زمانيًّا ،كقولنا العلة تتقدم املعلوالت املحدثة ،وهذا هو عموميل  Qينطق به
أي ٍ
معنى قوله يف القدم ،فانظر إذًا ّ
كالم دقيقٍ كان اإلمام ع ٌّ

ريا إىل مقوالته
عىل مسامع الناس؟ وكأنه هندس األضالع الكربى لعلم الكالم مش ً
املفصلية ،ويكون بذلك الواضع األول ملعامله األساسية التي بُني عليها يف ما

بعد وشهد كامله وذروته.

((( القايض عبد الجبار :املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،جزء املخلوق ،تقويم :إبراهيم األبياري ،إرشاف طه
حسني ،دط ،دت ،ص .98

ج  -مقولتا األزل والقدم:

نقرأ يف خطبة اإلمام  Qالسابقة قوله« :سبق األوقات كونه والعدم وجوده»

ونقرأ أيضً ا« :ال يجري عليه السكون والحركة ،وكيف يجري عليه ما هو أجراه،

ويعود فيه ما هو أبداه ،ويحدث فيه ما هو أحدثه ،إ ًذا لتفاوتت ذاته ،ولتج ّزأ كنهه،

والمتنع من األزل معناه» ،يف هذه العبارات البليغة املعنى ،نقف عىل مقولتني

كالميتني هام مقولة« :األزل» و»القدم» ،وهام من صميم املقوالت الكالمية
والفلسفية عىل ح ٍّد سوا ٍء ،إذ األزل هو« :عبار ٌة عن عدم األولية أو عن استمرار

الوجود يف أزمن ٍة مقدر ٍة غريِ متناهي ٍة يف جانب املايض»((( واملايض هاهنا مجا ٌز
فقط ألن األزل الخاص بالذات اإللهية املقدسة ال يحكمه زما ٌن إذ هو خالق

ليسا ،والذي ليساً ال علة له يف
الزمان وبارئه ،أما األزيل فهو» الذي مل يكون ً

ح»(((.
الوجود ،واألزلية هي كون وجوده (الباري تعاىل) غري مستفت ٍ

أسايس لعلم الكالم اإلسالمي يف ما بعد للتفريق
إذًا؛ يف هذه العبارات تقعي ٌد
ٌّ

يل
يل وبني ما يفارق األزلية والقدمية ،فالله (تعاىل ج ّده) أز ٌّ
بني ما هو قدي ٌم وأز ٌّ
فال ق ْبل وال أول له ،فهو األول ،وال يتقدمه ُمتقد ٌم ال عد ٌم وال موجو ٌد ،فهو األول.
وصدق كالم أمري املؤمنني إذ استوحاه من قوله سبحانه يف آية األزلية :قال
َۡ ُ

َّ

ۡ

ّ َ

د  -مقولة الكالم اإللهي:

من صميم كالم اإلمام أنه أشار إىل قضي ٍة مفصلي ٍة مهم ٍة للغاية ،ومنها وحولها

يعيد الكثري من املؤرخني والباحثني نشأة علم الكالم اإلسالمي ،وهي قضية

الكالم اإللهي ،فنقرأ من كالمه قوله« :يقول (الله جل وعز) ملن أراد كونه كن
ٍ
فعل منه أنشأه،
بصوت يُقرع ،وال بنداء يُسمع ،وإمنا كالمه سبحانه ٌ
فيكون ،ال

ومثّله مل يكن من قبل ذلك كائ ًنا ،ولو كان قدميًا لكان إلهاً ثان ًيا».
((( معجم املصطلحات الكالمية .املرجع السابق ،ص .89
((( املرجع نفسه :ص .89
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ُ َ َ ُ ََُ ُ
ُ َ
ُ َ َّ َ
ش ٍء َعل ٌ
كل ۡ
ِيم﴾ (الحديد.)3:
سبحانه﴿ :هو ٱلول وٱٓأۡلخِر وٱلظٰ ِهر وٱلاطِنۖ وهو ب ِ ِ
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ٌ
أمخلوق هو
يف العبارة الخالدة تأسس الجدل الكالمي حول الكالم اإللهي

يل أم محدثٌ ؟ ويف هذا
أم غري مخلوقٍ ؟ وبعبار ٍة كالمي ٍة ،هل كالم الله قدي ٌم أز ٌّ
اإلشكال انشطرت فرق األمة اإلسالمية إىل قسمني ،قس ٌم يرى أن كالم الله تعاىل

ٌ
مخلوق ومحدثٌ ال يشارك الله يف قدمه وأزليته ،وتع ّد فرقة املعتزلة املتصدر
واملؤسس األمامي األكرب لهذا االتجاه العقدي ،وهنا يقول القايض عبد الجبار
جام ًعا آلراء شيوخ االعتزال« :وال خالف بني جميع أهل العدل يف أن القرآن

ٌ
ٌ
ٌ
مفعول ،مل يكن ثم كان ،وأنه غري الله عز وجل ،وأنه أحدثه
محدث
مخلوق
وقائل وآم ٌر
ٌ
بحسب مصالح العباد ،وهو قاد ٌر عىل أمثاله ،وأنه يوصف بأنه مخربٌ به
متكلم به»(((.
ونا ٍه من حيث فعله ،وكلهم يقول« :إنه عز وجل
ٌ

ٌ
السنة التي
أما الفرقة التي تصدرت القول بأن الكالم اإللهي
مخلوق فهي فرقة ُّ

تطورت يف ما بعد وشهدت ذروتها يف تأسيس فرقة األشاعرة ،باتت الضد األكرب
ٍ
ِ
أصوات،
بحروف وال
ين ،ليس
يل نفسا ٌّ
لفرقة املعتزلة ،فهي ترى أن الكالم «أز ٌّ
وهو  -مع ذلك  -ينقسم بانقسام املتعلقات ،مغاي ٌر للعلم والقدرة واإلرادة وغري

ذلك من الصفات»((( ،وللعلم فإن جمهور األشاعرة يرون أن صفات الله تعاىل

مغاير ٌة لذاته سبحانه ،ومنها العلم والقدرة واإلرادة والكالم وغريها ،ف ُوصفوا إذّاك
ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك
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باملشبهة لوقوعهم يف التشبيه بني الله (جل وعز) واملحدثات من مخلوقاته،

أما املعتزلة فرتى أن الصفات هي عني الذات وبهذا فقط يكون التنزيه ،ويقول

ٍ
ٍ
صوت»(((.
بحرف وال
الغزايل« :كالم الله صف ٌة قدمي ٌة قامئ ٌة بذات الله تعاىل ليس

وبالجملة نستطيع القول أن اإلمام عل ًّيا  Qبني برصيح العبارة أن كالم

فعل منه سبحانه ،وليس البتة يساوقه يف القدم واألزلية وإال فإنه سيكون مثة
الله ٌ
((( القايض عبد الجبار :املصدر السابق ،جزء خلق القرآن ،ص .3
((( اآلمدي سيف الدين :غاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :حسن محمود عبد اللطيف ،املجلس األعىل للشؤون
اإلسالمية ،القاهرة ،1971 ،دط ،ص .88
((( الغزايل أبو حامد :االقتصاد يف االعتقاد ،ضبط وتقديم :موفق فوزي الجرب ،الحكمة للطباعة والنرش ،ط،1
 ،1994ص .116

وخالق كام تقدم
أزليان الله وكالمه ،ومحال أن يكون هناك أزليان إذ األزيل واح ٌد
ٌ
يف مقولتَ ِي العلة واملعلول؛ فكان اإلمام املؤسس األول لقاعدة الكالم اإللهي

املخلوق وغري األزيل وليس مثة دا ٍع للقول بأن املؤسس هم املعتزلة ،بل إنهم

استوحوا ذلك من كالمه  ،Qفشهد علم الكالم اإلسالمي ذروته معهم أما
األصول الكربى فتعود لكالمه العقدي الصارم والبليغ.
وبلغ ٍة أخرى نستنتج أن أقرب الفرق العقدية إىل كالم اإلمام عيل  Qهي

الفرقة اآلخذة بحجة العقل بامتيازٍ ،وهم املعتزلة ،وشهادة ذلك اتفاق كالمهم يف
الكالم اإللهي مع كالمه ،أما أبعد الفرق فهم عموم أصحاب النقل وأهل السنة
واألشاعرة بالخصوص ،وشهادة ذلك مخالفة كالمهم لكالمه يف أكرث األصول
ومنها إشكال الكالم اإللهي ،وبهذا التحليل نستفيد أن اإلمام  Qأسس وقعد
ووضع دعائ َم مركزي ًة لعلم الكالم اإلسالميُ ،مشي ًدا يف اآلن ذاته ألصول الفرق

الكالمية بشتى توجهاتها ورؤاها .فيكون بذلك اإلمام واألب العقدي لعلم الكالم
والعقيدة اإلسالمية من الناحية الجدالية ،والهندسة التحاورية الخطابية ،وليس من

الجانب النيص والنقيل ألن ذلك اكتمل برنامجه يف كتاب الله أوال وسنة رسوله
ٍ
ٍ
ومقوالت مستوحا ٍة من
مقاالت
األعظم  .Pوبالجملة هذا ما أردنا إيراده من
يل  Qيف التوحيد ويف ما الذي يُع ُّد القاعدة الكربى
خطب أمري املؤمنني ع ٍّ

وأسبقيته  Qيف هندسة ركن النبوة وما يجري مجراها ،وهي األساس الثاين

ٍ
كأساس أ ّو َل.
لعلم الكالم والعقيدة واملتصل مبارش ًة مع التوحيد

ثانيا :النبوة �أو الركن الثاين:

النبوة مقول ٌة أساسي ٌة يف علم الكالم ،وهي الركن الركني الذي يأيت بعد اإليقان
بالتوحيد ،فال توحيد إال بنبو ٍة ،وال نبوة إال بالتوحيد ،ونجد ــ ونحن نقرأ ـــ
ٍ
ٍ
تعب عن الرسل واألنبياء وما
إشارات كثري ًة
خطب اإلمام Q
وعبارات بليغ ًة ّ
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والركن الركني يف علم الكالم اإلسالمي .ويف ما ييل نستشهد ونستدل عىل إماميته

191
191

ٍ
مقوالت كالوحي واملعجزات والكرامات ،وهي كلها من صميم
يلحق لهم من

خصه
الهندسة الكالمية اإلسالمية يف مبحث النبوة ،املبحث االساس الذي
ّ

اختصاص ،ومام أورده اإلمام يف الرسل أنه قال« :بَ َع َ
ٍ
املتكلمون أميا
ث اللهُ ُر ُسلَهُ
ج ُة لَ ُه ْم
ج ًة لَهُ َع َل َ
بِ َا خ َّ
ح َّ
ب ال ُ
ج َعلَ ُهم ُح َّ
َص ُهم بِه ِم ْن َو ْح ِي ِهَ ،و َ
خلْ ِقهِ ،ل َئ َّل تَجِ َ

ح ِّقَ ،
ِبرتْ ِك ْ ِ
ف
أل ِإنَّ اللهَ َقدْ كَشَ َ
ال ْع َذار ِإل ْيهِمَ .فدَ َعاهُم ِب ِل َسانِ ِّ
الصدْ قِ إىل َسبِيلِ ال َ
سار ِِهَ ،و َمكْ ُنونِ ضَ َمئِ ِر ِهمَ ،ولَ ِك ْن
جه َِل َما أَ ْ
ال َ
خ َف ْوهُ ِ ،م ْن َم ُ
خل َْق كَشْ ُفهُ َ ،ل أَنَّهُ َ
صونِ أَ ْ َ
َاب بَ َوا ًء»(((.
َّواب َجزا ًءَ ،وال ِعق ُ
لِ ِي ْبلُ َوهُم أَيُّ ُهم أَ ْح َس ُن َع َمالًَ ،ف َيكُونَ الث ُ
ٍ
مقوالت مركزي ًة
يف هذا املقطع القليل الكلامت ،الواسع الدالالت ،نستفيد

من صميم التأسيسات األوىل لعلم الكالم اإلسالمي يف مبحث النبوة ،ونستدرك

ما ييل:

 - 1مقولة النبوة:

النبوة مقول ٌة أساسي ٌة يف علم الكالم القديم ،وبها يستكمل إيضاح التوحيد
ِ
ح ِد،
نبي صادقٍ إال وأُفيض عليه من كالم الله
الواحد األَ َ
والربهان عليه ،فام من ٍّ
إذًا فالتطابق شديد التوافق بني التوحيد والنبوة ،وكانت النتيجة هي التزام النبوة

باملعجزات ،وقد قال يف ذلك القايض عبد الجبار املعتزيل« :وقوع البعثة
ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك
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ويدخل يف ذلك الكالم يف املعجزات الدالة عىل نبوتهم ،والكالم يف صفاتها
وكيفية داللتها ،واختصاص األنبياء بها ،وما يجوز فيها ،وما ال يجوز ،ويدخل
يف ذلك صفة املبعوث ،وما يبني به من غريه ،يف أحواله ،التي يجب أن يكون

عليها ،أو ال يجب وال يجوز((( .ويردف عىل هذا الكالم الشهرستاين يف مصنفه
كتاب جمع فيه مقاالت املتكلمني وأصحاب
«نهاية املرام يف علم الكالم» ،وهو
ٌ
الديانات األخرى من معتنقي الرشائع الساموية والتدينات األرضية ،يقول يف

النبوة« :وتحقيق املعجزات ووجوب عصمة األنبياء  ،Rصارت الرباهمة
((( اإلمام عيل :نهج البالغة ،املصدر السابق ،ص .159
((( القايض عبد الجبار :باب النبوات واملعجزات ،املصدر السابق ،ص.7

والصابئة إىل القول باستحالة النبوات ً
عقل ،وصارت املعتزلة وجامعة من الشيعة
إىل القول بوجوب وجود النبوات ً
عقل ،من جهة اللطف ،وصارت األشعرية
وجامعة من أهل السنة إىل القول بجواز وجود النبوات ً
عقل ووقوعها يف الوجود
عيانًا ،وتنتفي استحالتها بتحقيق وجودها كام ثبت تصورها بنفي استحالتها»(((.

كل هذه األبجديات الكالمية والعقدية ،أشار إليها اإلمام ،أمل تر كيف ابتدأ

ٍ
صفات تليق مبقام
كالمه ببعثة الرسل وما خص الله (تعاىل) هؤالء الرسل من
الوحي؟

 - 2مقولة الوحي:

يل  Qأن األنبياء خصهم الله (تعاىل) برسالة الوحي،
قال اإلمام ع ٌّ
فدرجتهم درجة العلم ،والعلم صف ٌة ذاتي ٌة لله (جل قدره) ،وبتخصيص األنبياء

َ
ٍ
بدرجات ،ويف هذا قال الله تعاىل﴿ :عٰل ُِم
بالعلم الغيبي ينبو األنبياء عن البرشية
َّ َ ۡ َ َ
َ َّ ُ َ ۡ ُ ُ ۢ َ ۡ
ع َغ ۡيبهِۦٓ أَ َح ً
َۡۡ
ض مِن َّر ُ
ب فَ َل ُي ۡظ ِه ُر َ َ ٰ
ٰ
ِ
26
ا
د
ي
ب
ن
م
ك
ل
س
ي
ۥ
ه
ن
إ
ف
ل
و
س
ت
ٱر
ن
م
ل
إ
ِ
ِ
ِ
ٖ ِ
ٱلغي ِ
ِ
َ
َ
ََۡ َ ۡ َ ۡ
َ َ ٗ
َّۡ َ َ َ َ ۡ ََُۡ ْ َ
س َلٰت َر ّبه ۡم َوأَ َح َ
اط ب ِ َما َليۡ ِه ۡم َوأ ۡح َ ٰ
ص
يديهِ ومِن خلفِهِۦ رصدا ِ 27لعلم أن قد أبلغوا رِ ٰ ِ ِ ِ
ُ َّ
ك َ ۡ
ش ٍء َع َد َدۢا﴾ (الجن ،)28–26 :ويف تفسري هذه اآلية قال الزمخرشي صاحب

الكشاف« :تبيني ملن ارتىض يعني :أنه ال يطّلع عىل الغيب إال املرتىض الذي
تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضني ،فليسوا برسلٍ »(((.

فالرسل واألنبياء هم خرية الربية ألن الله (تبارك وتعاىل) اصطفاهم لحمل أمانة

الغيب واملتمثلة يف الرسالة اإللهية الحاملة لتعاليم الرشائع بصور ٍة كامل ٍة ،وكذا
الحاوية ألخبار الغيوب فتكون بذلك حج ًة يف ذاتها مضافًا إليها النبي املصطفى

كحج ٍة أخرى ،وبهذا تؤصل مقاالت علامء الكالم بأقوال أمري املؤمنني الذي مل
يفته أن يشري إىل فضل النبوة ومكانة األنبياء.

((( نهاية املرام يف علم الكالم :املصدر السابق ،ص .410
(((الزمخرشي :تفسري الكشاف ،تخريج وتعليق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،ط ،3بريوت ،2009 ،ص.1149 ،
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ٌ
إبطال للكرامات ألن الذين
خاص ًة ،ال كل مرتىض ،ويف هذا
هو املصطفى للنبوة
ّ

193
193

 - 3مقولة الخامتية:

يل  Qأن يذكّر الناس بالنبوة الخامتة ،وصفات
لقد عرض لإلمام ع ٌّ
ت ٍة ِم َن ال ُّر ُسلِ ،
الرسول الخاتم  Pفقال يف إحدى خطبه« :أَ ْر َسلَهُ َع َل ِح ِ
ني ِف ْ َ

الُ ُمورَِ ،وتَل ٍّ
ج َع ٍة ِم َن األُ َم ِمَ ،وا ْع ِت َز ٍام ِم َن الْ ِف َتَِ ،وانْ ِت ِشا ٍر ِم َن ْ
وب،
ح ُر ِ
َظ ِم َن ال ُ
َوطُولِ َه ْ
َوالدُّ نْيا ك ِ
اس ِم ْن َ
ث َ ِرهَا،
ص ِف َرا ِر َو َر ِق َهاَ ،وإِيَ ٍ
َاس َف ُة ال ُّنورِ ،ظَا ِه َر ُة ال ُغ ُرورَِ ،ع َل ِح ْ ِ
ي اِ ْ
َوا ْغ ِو َرا ٍر َم ْن َما ِئ َها»((( .وبتأملنا البسيط لهذه العبارات املحكمة العبارة ،والسديدة
اإلشارة ،نستفيد أ ّن اإلمام عل ًّيا  Qبني للناس أن الرسول األعظم  Pتجلت
أول ،وسنن األكوان تال ًيا ،ففي القرآن قال الحق تعاىل:
معامل خامتيته يف القرآن ً

َ ُ َ
َّ ُ َ َّ َ َ َ
ّ
َّ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ّ
ي َۧن َو َك َن َّ ُ
ٱلل
﴿ ما كن م َّم ٌد أبَا أح ٖد مِن ّرِجال ِك ۡم َول ٰ ِ
كن رسول ٱللِ وخات َم ٱنلَّب ِ ِ  ۗ
ُ
ك ّل َ ۡ
ش ٍء َعل ِٗيما﴾ (األحزاب)40 :
بِ ِ

أما يف األكوان فيمكننا قراءته يف ثنايا الصور البالغية البائنة يف عباراته الدقيقة،

فعندما يقول أن النبوة الخامتة ساوقت وتزامنت مع كسوف نور الدنيا ،يعني هذا

كناي ًة عن أفول الدنيا ومشارفتها عىل الفناء ،وقروب يوم القيامة ،ويف ذلك كناي ٍة

ٍ
ويأس من مثرها ،واصفرار الورق كناي ٌة عن نهاية
أخرى ملا قال باصفرار ورقها
فصول السنة ،فال ورق أخرض يُنتظر ،وال زهر يكون ،وال مثر يجنى بعد ذلك،

ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك

وهنا يف اآلن ذاته إعال ٌن عن تشبي ٍه للدنيا بشجر ٍة تستقي من ماء األرض وتنعش

يف النبوة الخاصة برسالة اإلسالم.
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((( اإلمام عيل ،نهج البالغة ،املصدر السابق ،ص .99

«وإياس من مثرها ،واغورا ٍر من مائها»،
ٍ
البرشية بثامرها ،أمل تسمع قوله :Q

يل عالمات نهاية الدنيا وأفولها،
وأي تشبي ٍه ُّ
فأي بالغ ٍة ُّ
ُّ
وأي كناي ٍة،؟ شبه بها اإلمام ع ٌّ
وتوجت كل هذه األمارات بالنبوة املحمدية التي بينت نهاية الدنيا ،وهاهنا بيا ٌن

ساط ٌع عىل إشارة اإلمام  Qإىل الخامتية التي كانت من املقوالت الكالمية

ثالثا :املَ َعا ُد �أو الركن الثالث:

أصل علامء الكالم
يل  Qركن التوحيد وركن النبوة ،وبهام ّ
كام بني اإلمام ع ٌّ

مقاالتهم العقدية ،راح تاليًا يقف عىل بيان مسألة املعاد التي تع ّد من األجزاء
الرئيسية يف مباحث علم الكالم ،أو نقول بأن املعاد من موضوعات علم الكالم
املهمة والرضورية ،ويف ما ييل نورد خطب ًة لإلمام أوضح فيها رحلة املعاد البرشي

إىل العوامل األخرى ،بد ًءا باملوت ونهاي ًة بالحياة األبدية ،إما يف شقاوة ال يعلمها
وت يُبا ِل ُغ يف
سوى الله (تعاىل) وإما يف نعيمٍ ال يعلمه سواه .فيقولَ « :فل َْم يَ َزل امل َ ُ
ِلسانِهَ ،و َل يَ ْس َم ُع ب َِسم ِع ِه،
َجس ِده َح َّتى خَالَط لِ َسانُهُ َس ْم َعهُ  ،ف َ
َصا َر ْ
بي َأ ْهلِه َل يَ ْن ِط ُق ب َ
ف ُو ُجو ِههِمَ ،ي َرى َحرك ِ
َات أَل ِْس َن ِتهِمَ ،و َل َي ْس َم ُع َر ْج َع ك ََل ِمهِم،
َو ُي َر ِّد ُد طَ ْرفَه بِال َّنظَر ِ
وح ِم ْن
صهُ ك ََم ُقب َ
وت اِلْ ِت َياطاً ِب ِهَ ،ف ُقب َ
ثُ َّم اِ ْزدَاد امل َ ُ
ِض َس ْم ُعهُ َ ،و َ
خ َر َجت ال ُّر ُ
ِض بَ َ ُ
َصا َر جِ ي َف ًة بَني أَهْل ِه ،قَد أُو ِحشُ وا ِم ْن َجانِبِهَ ،وتَ َباعَدُ وا ِم ْن ُق ْر ِب ِهَ ،ل يُ ْس ِعدُ
َج َس ِده ،ف َ

يب دَا ِع ًيا ،ثُ َّم َح َملُو ُه إىل َمخ ِّ
َبا ِك ًياَ ،
ف األَ ْر ِ
ضَ ،فأَ ْسلَ ُمو ُه ِفيه إىل َع َملِه،
َط ِ
ول ُيجِ ُ
اب أَ َجلَهُ  ،واألَ ْم ُر َمقَا ِدي َرهُ َ ،وأُلْ ِ
َلق
ح َق آخ ُر الخ ِ
َوانْ َقطَ ُعوا َع ْن َز ْو َرتِهَ .ح َّتى إِ َذا بَل َغ ال ِك َت ُ
الس َمء َوفطَرهَاَ ،وأَ َر َّج
ج ِدي ِد َ
ِبأَ َّولِهَ ،و َجا َء ِمن أَم ِر الل ِه َما يُريدُ هِ ،م ْن تَ ْ
خلْ ِقه ،أَ َما َد َّ

خلَّدهُم يف دَاره،
َعىل هَؤالء ،وانْت ِقم ِمن هَؤالء .فَأ َّما أه ُْل طاع ِته فَأثَابَ ُهم بِجِ َوارهَ ،و َ
َح ُ
األسقا ُم،
َتغي بِهم ال َ
ح ُالَ ،و َل تَ ُنو ُب ُهم األَفْزاعُ ،والَ تَنالُهم ْ
يث الَ َيظعن ال ُّن َّزالَ ،وال ت َّ ُ
أهل امل َ ِ
َعرض لهم األَخْطا ُرَ ،
َ
ش
األسفا ُر ،وأ َّما ُ
ول ت ُ
ول تُشخ ُ
ِّصهم ْ
عصي ِة فَأنْزلَ ُهم َ َّ
سابيل الق َِط َران،
دَارٍ ،وغ ََّل األَي ِدي إىل األَ ْع َناقَ ،وق َرن ال َّن ِ َ
واص بِاألَ ْقدَ امَ ،وأل َب َس ُهم َ َ
اب َقدْ َأ ْط َب َق عىل أهْل ِه يف نَا ٍر لَ َها
ذاب قَد اِشتَدَّ َح ُّرهُ َ ،و َب ٍ
ريان ،يف َع ٍ
َو ُمق َّط َعات ال ِّن َ
ساطع وق ِ
َائل ،ال يَظ َعن ُمقي ُمها ،والَ يُفَادى أَسريُها،
يف ه ٌ
ولهب
ب،
َص ٌ
ٌ
َب َول َ
ٌ
ج ٌ
كَل ٌ
ُفصم كُ ُبول َها .الَ ُمدَّ ة للدَّ ار َف َت ْف َنىَ ،
ْض»(((.
ول أَ َج َل لل َق ْوم َف ُيق َ
والَ ت َ

((( اإلمام عيل :نهج البالغة ،املصدر السابق ،ص .132 .131
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ِ
خوف
جاللَت ِه َو َم
َلع جِ َبالَ َها ون ََس َف َهاَ ،ودَكَّ َب ْعضَ ها ب ْعضً ا ِمن هَي َب ِة َ
ج َف َهاَ ،وق َ
األرض َوأَ ْر َ
خالَ ِقهمَ ،و َج َمعهم بعد تَف ُّر ِقهم ،ثُ َّم َم َّي َزهُم
جدَّ دَهم بَعدَ إ ْ
َسطْوت ِهَ ،وأخ َ
ْرج َمن ِفيهاَ ،ف َ
ْعم
لِ َم يُريدُ ِمن َم ْسأَلَتهم َعن َ
خفَايا األَ ْعاملَ ،وخَباَيا األَف َعالَ ،و َجعلَهم فَريقني :أَن َ
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يف هذه الخطبة الوعظية ونحن نقرأها نقف عىل كرثة املصطلحات التي

ُعرض للمتكلمني أن يؤسسوا بها وحولها مبحث املعاد اإلنساين وما يجري
مسائل سمعي ٍة ،ال يتسنى للعقل إدراكها ،ويف ما ييل نوجز ذكر بعضها
َ
مجراه من

والتي أوردها اإلمام  Qهاهنا.

 - 1مقولة األ َجلِ :

إننا نستفيد هذه املقولة من مفردة املوت ،واألجل يعني نهاية ساعات املرء

َ ُ ۡ
َ َّ
َّ َ َ َ َ ۡ َ
َ ُ َ ُ َّ ُ
الزمنية ،يقول الله تعاىلَ ﴿ :ول ۡو يؤاخِذ ٱلل ٱنلَّاس بِظل ِم ِهم ما ت َرك عليها مِن دٓابةٖ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُّ َ ّٗ َ َ َ ٓ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ َ
َ
ۡ
َ
كن يؤخِرهم إ ِ ٰٓ
خرون س
ل أج ٖل مسمۖ فإِذا جاء أجلهم ل يس ٔ
اعة َول ي َ ۡس َتقد ُِمون﴾
ت ِ
َول ٰ ِ

ري ومتفاوتٌ من فرق ٍة إىل
(النحل .)61 :وللمتكلمني يف إشكال األجل كال ٌم كث ٌ
أخرى .ومن ذلك نستشهد بتالزم األرزاق واآلجال ،فإذا ا ُستوفيت األرزاق حدثت
اآلجال؛ يقول الشهرستاين« :واألرزاق مقدر ٌة عىل اآلجال ،واآلجال مقدور ٌة عليها،

ٍ
تختص النهايات بحياة الحيوانات ،وما علم الله إن شاء
حادث نهاي ٌة ليس
ولكل
ُّ

ينتهي عند أجلٍ
معلوم ،كان األمر كام علم وحكم ،فال يزيد يف األرزاق زائدٌ  ،وال
ٍ
ناقص ،فإذا جاء أجلهم ال يتأخرون ساع ًة وال يستقدمون»(((.
ينقص منها
ٌ

ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك
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وبهذا عندما تنتهي األرزاق تنقيض اآلجال ،ولكل أجلٍ
كتاب ،وقد أشار إىل
ٌ

ذلك اإلمام بقوله« :حتى إذا بلغ الكتاب أجله» ،والكتاب هاهنا هو املكتوب
الذي يستوفيه صاحبه ،ثم يقىض عىل أمره فيميض إىل عالَمٍ آخ َر مرو ًرا باملوت

وخروج الروح تاركًا الجسد عائ ًدا إىل عنارصه الطينية التي نشأ منها؛ فهذه حقيقة
املوت واألجل وخروج الروح وفناء الجسد ،بيّنها اإلمام  Qأميا بيانٍ  ،وكانت

جا واألش ّد اختالفًا بني املتكلمني عندما شهد
هذه املقوالت هي ذاتها األكرث روا ً

علم الكالم رواجه وانتشاره وتطوره.

((( الشهرستاين عبد الكريم :نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،تحرير :ألفريد جيوم ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1ـ
القاهرة ،2009 ،ص.409

 - 2مقولتا الجنة والنار أو الجزاء:

لقد أوضح اإلمام  Qمقولتي الجنة والنار ،وهي كذلك من املقوالت

الرئيسية يف مبحث املعاد ،وهي تعني الجزاء بالحسنى للطائعني ،والجزاء

باألسوأ للعاصني ،بعد عرض الكتاب والحساب ،وتعدية الرصاط ،كل هذه
األحوال التي تأيت عىل اإلنسان يف املعاد يسبقها يوم القيامة بأهواله ،وقد أىت

عىل ذكرها اإلمام يف خطبه الكثرية ،وكذلك يف حكمه البليغة .ووقوفنا عىل
ٌ
استدالل عىل قول اإلمام « Qأنعم عىل هؤالء،
مقولَتَ ِي الجنة والنار هو

وانتقم من هؤالء» ،وكأن نتيجة املعاد كلها ،والغاية من الدنيا واملوت والحساب
والرصاط وامليزان ،وهلم ج ًّرا من املراحل التي سيشهدها اإلنسان عيانًا يوم
القيامة ،هي االستقرار إما يف نعيمٍ مقيمٍ وخلو ٍد يف الدرجات ،وإما ُمكوثٌ يف

جحيمٍ وخلو ٍد يف الدركات ،فنعرف هنا أن اإلمام أوجز عبارته بالدارين فقال
رش دارٍ» .وبذا
عن أهل الجنة« :فخلّدهم يف داره ،وقال عن أهل النار« :فأنزلهم ّ

يل  Qوهذا بعد
يؤصل املتكلمون مقاالتهم يف املعاد مبقاالت اإلمام ع ٍّ
القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

أصل من أصول الدين عند فرقة الشيعة ،أما عند سائر فرق األمة
اإلمامة هي ٌ

فهي من فروعه ،ويؤصل املتكلمون هذا املبحث ،بتوارث العلم من وحي

النبوة ،وأهل بيت النبوة ،وملا كانت النبوة اإلسالمية الخامتة مرتبط ًة بآل هاشم
يل  Qقائال« :أ ْينِ الذي َن َز َع ُموا
فإن اإلمامة من قريش يف هذا خطب اإلمام ع ٌّ
أنَّ ُهم ال َّر ِ
لم دُونَ َنا ،كَ ِذباً و َبغْياً َعلي َناَ ،أنْ َرفَع َنا اللهُ َو َوضَ َع ُهمَ ،و َأ ْعطَانَا
ف ال ِع ِ
اسخُونَ ِ
ج َل ال َع َمى ،إِنَّ األَ ِئّ َة م ْن
خلَ َنا َوأَ ْ
َو َح َر َم ُهم ،وأَ ْد َ
خ َر َج ُهم؟ ِب َنا ُي ْس َت ْعطَى ال ُهدَ ىَ ،و ُي ْس َت ْ

ف هَذا ال َبطن ِمن ه ِ
لح الوِال َية
َص ُ
لح ل ُهم ِس َواهُم ،والَ ت ْ
َص ُ
َاش ٍم ،الَ ت ْ
ُرسوا ِ
قُر ْيش ،غ ُ
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لإ َما َم ُة �أو الركن الرابع:
رابعا  -ا ِ
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ِمن غ َْيهم»((( .يف هذا املقطع يبني أمري املؤمنني أن اإلمامة من بطون بني هاشم،
بيت النبوة ،وبها تكون الوالية عىل املسلمني ،وال نجاح للمسلمني باإلعراض
ح لهم مقرو ٌن بهم وبإمامتهم .ويف هذا املنحى عالج
عن نسل النبوةُّ ،
وكل فال ٍ

شيوخ املعتزلة قضية اإلمامة معالج ًة موضوعي ًة عندما طرح .القايض عبد الجبار
له إشكاالتٌ بشأنها فقال« :فاعلم أن من جعل صفة اإلمام ،صفة النبي ،يصح له
أن يوجب فيه ما يجب للنبي ،كام أن من جعل صفة اإلمام صفة اإلله يصح له

أن يوجب فيه ما يجب لله تعاىل»((( .ويف هذا الكالم رصح العقل االعتزايل بأن

األلوهية والنبوة واإلمامة ورغم اقرتان بعضها ببعض ،فال يكون ذلك داعيا كافيًا
لتطابقها إىل أن يصبح اإلنسان املعتقد لها مغال ًيا يف اعتبار النبي إلهاً كام كان
عند النصارى ،ويتساوى يف ذلك الله تعاىل وأنبياؤه ،ونفى يف اآلن ذاته تالزم
النبوة واإلمامة إىل حد اعتبارهام شيئًا واح ًدا ،وهذا عىل الرغم من فائدة اإلمامة

وفضل اإلمام.

أما اإلمامة عند السنة فهي تعني الخالفة عن رسول الله  Pوتشري ثانيا إىل

إقامة الرشيعة وحدودها ،وتاليا يكون القصد منها نرش الدين والحفاظ عليه(((.

ويكون اإلمام هو املبلغ وهو املقيم للدين ورمزه ،أما الشيعة فرتى يف اإلمامة

ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك
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السنة ،إذ املقصود من اإلمام ليس فقط تبليغ األحكام الفقهية
أعمق ما ترى فيها ّ

رائج عند أهل السنة وسائر الفرق اإلسالمية ،إن الرس يف اعتبار اإلمامة
كام هو ٌ
أصل من أصول الدين هو ع ّد اإلمام املتحد مع الله بروحه ،حتى كأن كالمه ال
ً

حجية عليه إخبا ًرا ،بل ال يدرك صحة ما يقول إال هو والله امل ُفيض عليه من علمه

ومداد كلامته ،فكالم اإلمام ككالم النبي من دون فرقٍ  ،ولهذا ارتأت الشيعة أن
النبوة واإلمامة مييز بينهام الوحي النازل عىل النبي وليس كذلك عند اإلمام(((.
((( اإلمام عيل :نهج البالغة ،املصدر السابق ،ص .159
((( القايض عبد الجبار ،جزء اإلمامة ،املصدر السابق ،ص .12
((( السيد كاظم الحسيني ،أصول الدين .دار البشري ،ط ،4قم ،1432 ،ص .243
((( املرجع نفسه :ص .243

فشاعت عند هؤالء فرقة اإلمامية .هذا ما أردنا إيراده بشأن تبيان مقولة النبوة التي

أصل عليها املتكلمون علم الكالم وال سيام علم الكالم الشيعي.
ّ

ٌ
ُ َ ٌ َ ٌ
ُ
(فوائد هامة):
الصة خاتمة:
-خ

بعد معالجتنا البسيطة واملتواضعة ،واستقرائنا الرسيع ملقوالت علم الكالم

يل  ،Qوعىل الرغم
اإلسالمي ،ومحاولة وقوفنا عليها يف كالم أمري املؤمنني ع ٍّ

ِ
واالستنتاجات
من النزر القليل من خطبه التي أوردناها ،إال أن الفوائ َد عظيمةٌ،
كثريةٌ ،فنحن ب ّينا -حسب تقديرناـ أن كالمه  Qهو املادة الواجبة الوجود
والهيوىل الكربى لعلم الكالم العقدي ،الذي نشأ وتطور عند املسلمني ،ولنا اآلن

أن نستفيد الفوائد اآلتية:

• الفائدة األوىل يف علم التوحيد :الشك أن التوحيد هو توحيد الله تعاىل
بي يف
وتنزيهه عن مخلوقاته من ل ُدنه (سبحانه) ونجد أن أمري املؤمنني ّ

خطبه وحكمه الكثرية ،مكانة التوحيد يف حياة املؤمن ،ورضورة املعرفة

به ،كام عرض له أن أرىس أبجديات املعتقد يف الله الواحد ،فكانت

خطَبه وكالمه عمو ًما حول الذات اإللهية املقدسة وصفاته ،وكأنه Q
ُ

جادل كل الفرق ،فهو يعلم حقيقة الله وصفاته ،كام د َرسناها يف العلوم

الفرق الكالمية من بعده.

بي  Qحقيقة النبوة والنبي وما يجري
•الفائدة الثانية :يف النبوةّ :
مجراهام ،حتى ما عاد يش ٌء من مقوالت املتكلمني خارج عن مقاالته،
بي حقيقة الوحي والنبوة العامة بكل األنبياء والخاصة مبحمد P
َّ
والعصمة وغريها.

•الفائدة الثالثة :يف املعاد :رمبا ال نبالغ إن قلنا أ ّن اإلمام عليًّا  Qهو
أكرث صحابة رسول الله  Pمعرف ًة بحقائق املعاد واليوم اآلخر ،رمبا هذا
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جمع له يف مقولة التوحيد ما تفرق يف شتات
النقلية والعلوم العقلية ،ف ُ
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عائ ٌد لعلمه وورعه وزهده ،فح ّدث عن املعاد مبقوالته التي ما فتئ يخرج

بي حقيقة الحياة الربزخية ،والبعث وامليزان
عنها املتكلمون يف ما بعدَّ ،
والرصاط والجزاء وهلم ج ًّرا من حقائق السمعيات.

أصل عند
•الفائدة الرابعة :يف اإلمامة :عىل الرغم من أن مقولة اإلمامة هي ٌ
الشيعة وفر ٌع عند عموم الفرق األخرى إال أننا نوردها كفائد ٍة هنا ،بسبب ذكر
أرباب علم الكالم لها وهم املعتزلة ،هذا من جه ٍة ،ومن جه ٍة أخرى ألن
اإلمام عليًّا  Qال يليق بنا أن نتكلم يف موضو ٍع حوله ،وال نشري إىل اإلمام
واإلمامة ،فعىل الرغم من تعدد العقائد بشأن اإلمامة ،إال أنها تبقى مهم ًة

وللشيعة الحجج الكافية عىل اعتبارها أصلً من أصول الدين ،والرتباطها

بالكتاب والعلم .ثم إ ّن كتب املتكلمني ال تخلو منها ،إن إعراضً ا أو اقتنا ًعا.

•الفائد الجامعة :بعد تأصيلنا البسيط ملقوالت علم الكالم اإلسالمي يف
يل  Qنستنتج فائد ًة جامع ًة وهي ـ حسب تقديري
مقاالت اإلمام ع ٍّ
الخاص  -أن علم الكالم نشأ أول ما نشأ مع أهل العقل كاملعتزلة ،وتطور
أكرث مع الشيعة ،وكاستدال ٍل عىل هيولية كالم اإلمام ورضورته يف علم الكالم

أن كان عرصه ومسائله ،ها هم علامء الشيعة يج ّددون علم الكالم اليوم،
ّ
ونس يماس  .أ /مالَ م
لا ِ لِْع ُتاَلوُقَم ُليِصْأَت
ك
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أكرث من غريهم ،وكام ب َّينا العتامد أصولهم عىل مقاالت اإلمام ساعدهم
ذلك كله .وهنا ويف كلم ٍة نقول أن نهج البالغة ألمري املؤمنني  Qفيه
من مكنونات العلم ما يعجز عن فهمه علام ُؤنا يف ٍ
وقت قصريٍ ،فاإلمام كان
ينهل من فيض العلم اإللهي الفائض عىل آل هاشم وبيت النبوة الكرام.

الئحة المصادر والمراجع
بعد القرآن الحكيم( :املصحف اإللكرتوين .برواية ورش). - 1اإلمام عيل :نهج البالغة ،رشح اإلمام محمد عبده ،مراجعة :أحمد إبراهيم زهوة ،دار
الكتاب العريب ،بريوت.2010 ،
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 - 2فالح العابدي :لباب املنطق ،ومضات للرتجمة والنرش ،ط ،1بريوت.2018 ،
 - 3اآلمدي سيف الدين :غاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :حسن محمود عبد اللطيف،
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة ،1971 ،دط.
 - 4الزمخرشي :تفسري الكشاف ،تخريج وتعليق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،ط،3
بريوت.2009 ،
 - 5السيد كاظم الحسيني ،أصول الدين .دار البشري ،ط ،4قم.1432 ،
- 6الشهرستاين عبد الكريم :نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،تحرير :ألفريد جيوم ،مكتبة الثقافة
الدينية ،ط1ـ القاهرة.2009 ،
- 7الغزايل أبو حامد :االقتصاد يف االعتقاد ،ضبط وتقديم :موفق فوزي الجرب ،الحكمة للطباعة
والنرش ،ط.1994 ،1
- 8القايض عبد الجبار :املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،تقويم :إبراهيم األبياري ،إرشاف
طه حسني ،دط ،دت.
- 9عبد الرحمن حسن حبنكة امليداين :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،دار
القلم ،ط ،10بريوت.2009 ،
- 10محمد قامئي وآخرون ،معجم املصطلحات الكالمية ،املجلد الثاين ،مجمع البحوث
اإلسالمية ،إيران ،مادة ،التوحيد.
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جتلي مظاهر (الإمامة)
يف الرتميز ال�سمعي

ٌ
ٌ
ٌ
مو�ضوعية يف �ضوء الن�ص القر�آين)
حتليلية
(قراءة



م .م .عامد صالح جوهر التميمي
 جامعة الكوفة  /كلية الفقه

املقدمة

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت

استثمر النص القرآين الصوت الغيبي استثامرا ً فنيّاً معجزا ً؛ وذلك من خالل
استعامله أصوات ًا ماضي ًة مل ت ُسمع يف عاملنا الحارض(املحسوس) ،وأخرى
أقرب ما يكون إىل الخيال ،كأصوات
مستقبلية مل ت ُقرع بعد ،وقد ُع ِّب عنها
ٍ
بأسلوب َ
َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ
اع ل ع َِو َج ُلۥ َو َخ َش َعت ٱل ۡص َو ُ
ون َّ
ٱدل ِ َ
ات
القيامة ومشاهدها ،قال تعاىل﴿ :يومئ ِ ٖذ يتبِع
ۖ
ِ
َّ
ََ َ
ل َِّلرِنَٰمۡح فل ت ۡس َم ُع إِل َه ۡم ٗسا﴾ [طه ،]108 :وكالم الدابة يف آخر الزمان ،قال تعاىل:
َۡ
َ َ َۡ ُ َ
َ َ ٗ
َ ۡ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
﴿ِإَوذا َوق َع ٱلق ۡول َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
اس كنوا أَِبيٰت ِ َنا
ۡرض تكل ِمهم أن ٱنل
َ
َ
ل يُوق ُِنون﴾ [النمل ،]82 :وأصوات السابقني ممن عارص األنبياء والرسل ،قال
َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡم فَ ۡو َق َص ۡ
ب َول ت َه ُروا ُلۥ
ٱنل
ت
و
تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا ل ترفعوا أصوت
ِ
ِِ
َ
َۡ
ُ ۡ َ ۡ َ ََۡ َ َ ۡ َُٰ ُ ۡ ََ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
بِٱلق ۡو ِل ك َج ۡه ِر َب ۡع ِضكم لِ ع ٍض أن تبط أعملكم وأنتم ل تشعرون﴾ [الحجرات:
َ ۡ ۡ
ٱس َتف ِز ۡز َم ِن
 ،]2وأصوات العوامل غري اإلنسانية (عامل الشياطني) ،قال تعاىل﴿ :و

َۡ
َۡ َ َ َ َ َ ۡ
َۡ َ
ۡ
ت م ِۡن ُهم ب َص ۡوت َِك َوأَ ۡجل ِۡب َعلَ ۡ
ٱس َت َط ۡع َ
جل ِك َوشارِك ُه ۡم ِف ٱل ۡم َو ٰ ِل َوٱل ۡول ٰ ِد
ر
و
ِك
ل
ي
ب
م
ه
ي
ِ ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن إ َّل ُغ ُر ً
وعِده ۚم وما يعِدهم
ورا﴾ [اإلرساء.] 64 :
ِ

وال شك يف أ َّن اعتناء النص القرآين باألصوات الغيبية يحمل مس ّوغاته الفكرية
والدينية التي تستهدف تعميق رؤي ٍة خاص ٍة قصدها السياق ،فقد عرض القرآن
202
202
الكريم كثريا ً من اإلشارات السمعية التي تناولت ترسيخ أصل (اإلمامة) ،التي ت ُع ُّد

ٍ
سياقات نصي ٍة مختلف ٍة ،وهي من األصول العقدية
من املفاهيم الفكرية املؤكَّدة يف
ٍ
أسس غيبي ٍة ،واملرتبطة بفكرة الجزاء والعقاب القامئة عىل العروج
املستندة إىل
غيبي أرف َع وأسمى من عاملنا املحسوس ،وهذا ما يحيل استجابة التلقي
إىل عا ٍ
مل ٍّ
إىل توثيق العالقة بني العاملني املجرد واملحسوس من خالل تفعيل املدركات

الحسية ،وال سيام الحاسة السمعية ،لتستوعب النفس املفاهيم غري املدركة عن
طريق (اإليحاء السمعي) ،وتتقبل فكرة عامل (القيامة) غري املدرك ،فقد ال يدخل
املشهد الغيبي يف ضمن املرئيات البرصية ،إلَّ أنَّنا نسمعه من خالل األصوات
والرصخات التي اعتدنا أن نسمعها يف عاملنا املحسوس.
وقد اقتىض البحث يف هذا املوضوع أن ينقسم عىل ثالثة مباحثَ  ،خُصص
املبحث األول لبيان مفهوم الرتميز السمعي القرآين ،وتناول املبحثان اآلخران
تجيل مفهوم (اإلمامة) يف اإليحاءات السمعية القرآنية من حيث االستامع اإلرادي
وغري اإلرادي.

المبحث األول
الرتميز ال�سمعي القر�آين (امل�صطلح واملفهوم)

إ َّن مجرى البحث يف مفهوم الرتميز السمعي القرآين يجنح إىل بيان الرمز البعيد

واضح يف األدب العريب
والقريب من تلك الرموز العفوية التي كان لها حضو ٌر
ٌ
القديم((( ،فالرمز (القديم) ينهض أساساً عىل ((عنارص اإليحاء واإلمياء واستبطان
(((  -استند املفهوم الرمزي للشعر يف املذهب الغريب إىل اإلفراط يف الغموض ،بوصف الشعر رياض ًة يف املعرفة
رضب من الكشف يطرق أبواب املجهول
الغيبية قبل أن يكون تجرب ًة فني ًة مادتها الكلامت واللغة ،فهو ٌ
ويسترشف أفق الجامل الخالد يف نو ٍع من االتحاد الصويف ،وصور ٍة لحلمٍ ِ
ذات مضمونٍ مثا ٍّيل ،ونفح ٍة سحري ٍة
تتخطى العنارص الشكلية ،فالرمز ليس صور ًة لغوي ًة أو كلم ًة تستمد جاملها مام تدل عليه ،بل هو تجرب ٌة
روحي ٍ
غامض .ينظر :الرمز والرمزية يف الشعر املعارص.105 – 103 :
حي ٌة ذاتُ مع ًنى
ٍّ
(((  -ينظر :ال َّرمزية يف األدب العريب ،درويش الجندي ،دار نهضة مرص ،القاهرة ،د.ط1958 ،م،210 – 205 :
ومالمح الرمز يف الغزل العريب القديم ،حسن جبار شميس ،دار السياب ،لندن ،ط2008 ،1م.18 :
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عن اإليهام والغرابة ،والربيء من الغموض املستعيص عىل الفهم واإلدراك(((،
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الداللة ،من خالل صيغٍ تعبريي ٍة متعدد ٍة ،منها املجاز والكناية واالستعارة والوصف

والتشبيه وغريها من فنون القول العريب))(((.
وهناك من يرى أ َّن القرآن الكريم استعمل طائف ًة من ال ّرموز يف أكرثَ من سور ٍة،
وقد أشار إىل ذلك درويش الجندي قائالً(( :إ َّن ال َّرمزيَّة يف القرآن الكريم جاري ٌة

يف نطاق ال ّرمزية العربية املعهودة يف كالم العرب من اإليجاز والتعبري غري
املبارش ،الذي قد يدعو إىل الغموض الذي يخفى عىل غري األذكياء))((( ،وقد
يذهب صاحب هذا الرأي إىل أبع َد من ذلك فريى أ َّن يف القرآن من ال َّرمز ما قد
يعلو عىل الفهم ،مثل الحروف التي افتتحت بها طائفة من السور ،وقد يصل
الرتميز يف بعض الحاالت إىل درجة -عىل حد تعبري درويش الجندي -الغموض
غري املحدود ،ما يجعله يتالقى مع ال َّرمزيّة األوربية(((.
وال ميكن لنا أن ننكر ما يحمل هذا الرأي من رؤي ٍة حداثي ٍة ،إلَّ أنَّنا ال نتفق معه
كليّاً ،ذلك أ َّن التعبري القرآين -قبل كل يش ٍء -يع ُّد رسال ًة ديني ًة غايتها اإلبالغ ،األمر
الذي يتطلَّب وضوح البيان ومراعاة مستوى التلقي (املكلف) لتيسري االمتثال
لألمر اإللهي ،فالنص القرآين ((رسال ٌة لساني ٌة يف ح ِّد نفسه ولكنها شهاد ٌة عن
املرسل إليه ومل تكن مفارق ًة
رسال ٍة عقائدي ٍة))((( ،وهذه الرسالة مل تكن غريب ًة عن
َ
لبنيته الثقافية فقد أُنزلت عىل نسق الكالم العريب ،وهذا يعني أ َّن القرآن يخاطب
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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بحدود هذا الكالم ،فهو يخلو من الطالسم واأللغاز املبهمة ،ألنَّه جاء تح ّدياً
لحضارة البيان مبنطوق البيان(((.
بيد أ َّن هذا ال ينفي وجود عد ٍد من النصوص القرآنية التي يعلو فهمها عىل
العامة من الناس ،ويستعيص تأويلها عليهم ،وهذا أم ٌر ال يُ ِ
خ ّل باإلعجاز والبيان،
فنجد من اآليات ما حملت وجوهاً مختلف ًة يف التأويل وخَفي معناها ،للزوم حكم ٍة
(((
(((
(((
(((
(((

 مالمح الرمز يف الغزل العريب القديم.19 : ال َّرمزية يف األدب العريب.188 187- : م .ن.192 : الخطاب القرآين.12 : -ينظر :م .ن.12 – 11 :

ٍ
وشفرات مفهوم ٍة قامئ ٍة عىل اتفاقٍ أو مواضع ٍة
معين ٍة ،وهذا يحتِّم وجود رمو ٍز
وإل أصبح التأثري رضباً من املستحيل ،فعملية البث
بني املرسل واملرسل إليه َّ
بجانبيها اإلرسايل واالستقبايل متوقف ٌة ((عىل وجود شفر ٍة لغوي ٍة ،وخاص ٍة مشرتك ٍة
كليّاً بني الجانبني أو جزئيّاً يف األقل))(((.

رض عند املرسل إليه (الخواص
فال بد من التسليم -ههنا -بوجود مع ًنى حا ٍ
من الناس) قد قصده املرسل وإلَّ النتفت الحكمة من التنزيل أساساً ،وقد أكَّد
القرآن الكريم هذه الحقيقية حني وصف هؤالء الخواص بـ(الراسخني يف العلم)،
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ َ َ ۡ ُّ ٞ
ب
قال تعاىل﴿ :هو ٱلِي أنزل عليك ٱلكِتٰب مِنه ءايٰت مكمٰت هن أم ٱلكِتٰ ِ

َٓ ۡ
َٓ
َ ُ َ ُ ُ َ َ ٰ َ ٰ َ ُ َّ َ َ ٞ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َّ َّ َ َ ٞ
ون َما ت َ َ ٰ
ش َب َه م ِۡن ُه ٱبۡتِغا َء ٱلفِ ۡت َنةِ َوٱبۡتِغا َء
وأخر متشبِهتۖ فأما ٱلِين ِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
َۡ
ٞ
ۡ
ۡ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
تأوِيلِهِۖۦ وما يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱللۗ و
ٱلرٰسِخون ِف ٱلعِل ِم َيقولون َء َام َّنا بِهِۦ ك ّم ِۡن عِن ِد
َر ّب َناۗ َو َما يَ َّذ َّك ُر إ َّلٓ أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ج ٌه للجميع
مو
القرآين
فالخطاب
،]7
عمران:
[آل
﴾
ب
ب
ِ
َّ
ِ
ِ

إلَّ أ َّن مستويات التلقي تتفاوت يف املنزلة واالستجابة(((.
وال ب ّد من مالحظة أ َّن اإلرث البالغي أدخل (الرمز) تحت الئحة الكناية التي
تحتاج إىل فك ٍر وتأ ُّملٍ سوا ًء قلَّت لوازمها الذهنية أو ُ
كثت((( ،واملتتبع لداللة
الرمز عند البالغيني العرب القدامى يرى أنَّها اتفقت مع األصل اللغوي الدال عىل
(اإلشارة واإلمياء)((( وهي توافق إىل -ح ِّد ما– ما جاء يف معنى الرمز الوارد يف

(((
(((
(((
(((

 نظرية التوصيل يف النقد األديب العريب الحديث.260 : ورد يف الروايات أ َّن القرآن الكريم نزل عىل أربعة أشياء :العبارة واإلشارة واللطائف والحقائق; فالعبارةللخواص ،واللطائف لألولياء ،والحقائق لألنبياء .ينظر :مستدرك سفينة البحار.447 / 8 :
للعوام ،واإلشارة
ّ
 ينظر :مفتاح العلوم ،521 :والبالغة  -فنونها وأفانينها.353 :َ
َ
ٍ
 ال َّر ْم ُز يف اللغة :هو اإلشارة إىل يش ٍء مام يُبا ُن بلَفْظ ،أو هو اإلميا ُء بأ ِّي يشء أرشتَ إليه سوا ًء كان ذلكٍ
بالشَّ فتني أَي تحريكهام بكالمٍ غريِ مفهومٍ باللفظ من غري إبان ٍة
بصوت ،أو بالعينني أو بالحاجِبني أو بالفَمِ
قريب منك عىل
أو باليَ ِد ،وقيل :هو
خفي باللسان كال َه ْمس ،وأ َّما الرمز البالغي فهو :أن تشري إىل ٍ
ٌ
تصويت ٌّ
سبيل الخفية .ينظر :مفتاح العلوم ،521 :ولسان العرب :مادة (رمز) .312 / 5
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َ َ َ ّ ۡ َ ّ ٓ َ َ ٗ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ّ َ َّ َ َ َ َ َ
اس ثلٰثة
ب ٱجعل ِل ءاية ۖقال ءايتك أل تكل ِم ٱنل
القرآن الكريم ،قال تعاىل﴿ :قال ر ِ
ۡ
َ َّ َّ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ َّ َّ َ َ ٗ َ َ ّ ۡ ۡ
َ
ٱل َ
ش َ
ّ
ٱلبۡك ٰ ِر﴾ [آل عمران.]41:
و
ع
ِ
أيا ٍم إِل رمزاۗ وٱذكر ربك كثِريا وسبِح ب ِ
ِ ِ
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ومل تستطع الدراسات الحديثة التي حاولت التوغّل يف عامل الرمز الخروج

(كلّ ّياً) عام استقر عليه املفهوم القديم ،فقد ربطت ((بني اإلشارة والرمز))
ومتخَّضت الرؤى النقدية املعارصة باإلشارات الكنائية واالستعارية واملجازية
(((

بل ذهب بعضها إىل تحديد ((الرؤيا الرمزية يف األسلوب الكنايئ))((( ،غري أ َّن
ٍ
أدوات أسلوبي ٍة
هذه العنارص البالغية بقيت يف ضمن اإلطار الحدايث مجرد
لغوي يختزن يف داخله قو ًة رمزي ًة باطنيةً ،وهي ال
مجاور ٍة للرمز((( ،أو أنَّها إجرا ٌء
ٌّ

إل السطوح اللغوية للرموز((( ،وال نجادل يف تقدير قيمة ما بذله املحدثون
متثل َّ
ٍ
نقدي يف هذا الجانب ،بيد أ َّن هذا كله ال يؤدي إىل إقصاء العنارص
جهد
من
ٍّ
البالغية (الكناية أو االستعارة أو املجاز )...من داللتها الرمزية سوا ًء أكان ذلك

عىل املستوى اإلشاري((( أم التصويري ،فقد ينبعث من تركيبها الفني إشاراتٌ

موحي ٌة تح ِّرك إحساس املتلقي ،وأسند درويش الجندي هذا النوع من التعبري
إىل ما أسامه بـ(الرمزية األسلوبية)((( القامئة عىل مجازية التعبري ،أو قد تك ِّون
هذه العنارص صورا ً تعبريي ًة ذاتَ أبعا ٍد رمزي ٍة ،فليس الرمز – كام يرى عز الدين
لفظي
تركيب
إل ((وجهاً مق ّنعاً من وجوه التعبري بالصورة))((( ،أو هو
إسامعيلَّ -
ٌ
ٌّ
يستلزم مستويني :مستوى الصورة الحسية ،ومستوى الحاالت املعنوية الناتجة
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من هذه الصورة(((.

ٌّ
رض يوحي
ووصف قيس حمزة الخفاجي الرمز الشعري بأنَّه:
نص حا ٌ
((دال ِّ ٌّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

 مالمح الرمز يف الغزل العريب القديم.16 : الكناية يف ضوء التفكري الرمزي ،رسالة ماجستري ،نائلة قاسم ملغون ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى،1984م.150 :
 ينظر :الرمز يف الخطاب األديب.32 – 15 : ينظر :نظرية التأويل -الخطاب وفائض املعنى.116 – 115 : ينظر :الكناية يف ضوء التفكري الرمزي -رسالة ماجستري.129 – 128 : ينظر :ال َّرمزية يف األدب العريب.418 : الشعر العريب املعارص– قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،عز الدين إسامعيل ،دار الفكر العريب ،القاهرة،ط ،3د.ت.195 :
 -الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعارص.204 :

ٍ
جه الظاهر للبنية
وشعوري
فكري
(واحد أو أكرثَ)،
مبدلو ٍل
ٌّ
ٌّ
غائب واق ٌع خارج التو ّ
ٌ

جه
الشعرية ،لك َّن الرؤية النقدية النافذة تستطيع أن تكشف عن تخّفيه وراء هذا التو ّ
ٍ
مستويات متعدد ٍة ،مداه
الظاهر ،وتربزه من أجل أن يأخذ بُع ُده التطبيقي ،عىل
األوسع))(((.

واملتأ ّمل يف النص القرآين يجد أ َّن استثامر الرمز يتناسب مع طبيعة قدرات

املتلقي ووعيه ،فقد يدركه القارئ ويستحرضه حني تلقي النص أي ((يتضمن

عبار ًة واحد ًة تشري إىل الطرف املحذوف))((( إشار ًة مبارشةً ،وقد يرتكب من
عبارتني أو أكرث كـ(الجملة أو املقطع) ف ُينتزع املعنى من الرتكيب اللغوي ،أو من
خالل مجموعة الصور واإلشارات الظاهرة التي يق ِّدمها السياق العام ،والتي توجه

انتباهنا إىل معانٍ أخ َر تختلف عن املعنى املبارش((( ،ويف إطار هذا املستوى
ٍ
بإشارات سمعي ٍة
الرمزي ميكننا أن نلمح توظيفاً رمزيّاً يف القرآن الكريم يوحي

كاشف ٍة عن معانٍ غريِ ظاهر ٍة عىل سطح النص تتعلَّق مبفهوم أحق َّية االستخالف
بعد النبي األكرم .P

المبحث الثاني
الإمامة ورمزية اال�ستماع الإرادي

اإلصغاء إىل املص ِّوت أو عدمه ،ومبع ًنى آخ َر هو حرية املستمع يف قبول الصوت
ري مضط ٍّر يف
املسموع ،فاالستامع يف التكوين اإلنساين أم ٌر
ٌّ
اختياري ،واإلنسان غ ُ

العملية السمعية ،وهو مختا ٌر -تكوين َّياً -أن يسمع األصوات.

واملتأ ّمل يف النصوص القرآنية يجد مساح ًة واسع ًة ُمنحت لإلنسان يف حرية

(((  -املفارقة يف شعر الرواد.229 :
(((  -اإلسالم واألدب.178 :
(((  -ينظر :اإلسالم واألدب ،178 :والرمز يف الشعر العريب ،نارص لوحيش ،عامل الكتب الحديث ،األردن ،ط،1
2011م.66 :
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املقصود باالستامع اإلرادي :هو التحكم يف اإلرادة السمعية عن طريق
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السمع ،وسنتناول -ههنا -بعض النصوص التي استندت إىل اإليحاء السمعي،

وهي يف معرض بيان منزلة (اإلمامة) ومن يؤول إليه قيادة الدين واإلنسان ،إذ ُمنح
املستمع اإلرادة الكاملة يف سامع املص ِّوت.

رمزية (التذكرة) والأذن الواعية:

أورد النص القرآين ترميزا ً سمع ّياً يختزن مع ًنى فكريّاً يح ِّدد أهم ما يجب أن

يتصف به املؤ َّهل لقيادة األمة ،ونلمح ذلك يف الرتكيب املجازي الوارد يف قوله
َ

َ

ۡ

ُُٓ ٞ

ٞ

ُ
ك ۡم تَذك َِر ٗة َوتَعِ َي َها أذن َوٰع َِية﴾ [الحاقة.]12 :
تعاىل﴿ :لِ َ ۡج َعل َها ل

األذن الواعية :هي الحافظة التي عقلت وتدبَّرت عن الله تعاىل ما سمعت،

وانتفعت مبا سمعت((( ،والنص ،يف معرض بيان الكامل اإلنساين ،وقد أنجز قيم ًة

بالغي ًة عالي ًة صحبتها قيم ٌة فكريةٌ ،من خالل ما حقَّقه التكثيف الداليل يف اإلسناد
املجازي الذي اختزل عبء األداء يف نقل املعنى ،إذ أسند فعل الوعي إىل

حق الفعل أن يُسند إىل فاعله
األذن ،والحال أنَّها وسيل ٌة يف إحداث الوعي ،وكان ُّ
يل  ،((( Qفالوعي يف
الحقيقي واملقصود -كام أورد أرباب التأويل -اإلمام ع ٌّ
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األصل هو حفظ القلب ،واألذن يف حقيقتها هي وسيل ٌة سمعي ٌة يستعان بها عىل
ذلك ،وقد تتوزع العالقة السببية يف املجاز العقيل عىل أنوا ٍع متعدد ٍة ((كأن يكون
الفاعل وسيلة إحداث الفعل أو حافزا ً عليه ،أو آمرا ً به))((( فالرتكيب املجازي

أسند الفعل إىل أداة حدوثه وسببه وهي (األذن).

(((  -ينظر :الكشاف ،588 / 4 :وجامع البيان يف تأويل القرآن.578 / 23 :
(((
Q
َ
ُ
َ
ُ
يل  :Qفام سمعت شيئاً من رسول الله Pفنسيته،
ع
قال
،
َك
ن
ذ
أ
َها
ل
ع
ج
ي
ن
أ
الله
ْت
ل
أ
س
فقال:
ْ
ُ
ََْ
ّ
P
يل إ َّن الل َه أ َم َر ِن أ ْن ُأُ ْدنِ َي َك َوال أُق ِْص َي َك ،وأ ْن أُ َعلِّ َم َك وأ ْن تَعي ،و َح ٌّق
ع
يا
:
الله
رسول
ويف خ ٍرب آخ َر :قال
َ
ُّ
َ ۡ َ ََ َ ُ ۡ َ ۡ َٗ ََ ََٓ ُ ٞ
َ
َ
ٰ
عىل الل ِه أ ْن ت َ ِعي ،فنزلت ﴿لِ جعلها لكم تذكِرة وتعِيها أذن وعِية .﴾ٞينظر :أسباب نزول القرآن،465 :
ومفاتيح الغيب ،624/30 :وجامع البيان يف تأويل القرآن ،579 / 23 :وتفسري القرآن العظيم ،211 /8 :واآلية:
الحاقة.12 :
(((  -دروس يف البالغة العربية نحو رؤي ٍة جديد ٍة.47 :
َ ۡ َََ َ ُ ۡ
ُُٓ
عيل
ك ۡم تَذك َِر ٗة َوتَع َِي َها أذ ٞن َوٰع َِية ﴾ٞثم التفت إىل ّ
 -ورد يف الخرب الرشيف :أ َّن النبي  Pقرأ﴿ :ل ِجعلها ل

يل  - Qوقد أكَّد
وما يبدو لنا أ َّن ذلك جاء تعظيامً لشأن صاحبها -اإلمام ع ٍّ

ذلك السياق الذي أورد الرتكيب بصيغة اإلفراد والتنكري ،وأشار إىل ذلك صاحب
الكشاف ،إذ يقول(( :لِ َم قيل :أ ُذ ٌن واعيةٌ ،عىل التوحيد والتنكري؟ قلت :لإليذان
بأن الوعاة فيهم قلةٌ ،ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ وللداللة عىل أ َّن األذن
الواحدة إذا وعت وعقلت عن اللَّه فهي السواد األعظم عند اللَّه ،وأ َّن ما سواها ال

يبايل بهم بال ًة وإن مألوا ما بني الخافقني))(((.

وال ريب أ َّن (الوعي) باملسائل اإللهية رش ٌ
رئيس يجب توافره يف قيادة
ط
ٌ
ِي بهذا الوعي ،وكان مختارا ً يف سامع ما يدعو إىل
حر ٌّ
يل َ Q
األمة ،واإلمام ع ٌّ

إحياء قلبه وعقله ،وهو القائل(( :كنت أسمع الصوت وأبرص الضوء سنني سبعاً
صامت ما أذن له يف اإلنذار والتبليغ))((( ،بيد أ َّن بعض
ورسول الله  Pحينئذ
ٌ
األسامع صمت لنداء الحق وأصاخت لنداء الشيطان فكانت تستمع أصوات

ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َ ُ
م أبۡص ٰ َره ۡم
الجحود والباطل ،قال تعاىل﴿ :أولئِك ٱلِين لعنهم ٱلل فأصمهم وأع
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ
وب أقفال َها﴾ [محمد.]24 23-:
 23أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ

وما ينبغي إثباته -ههنا -هو أ َّن النص استثمر حاسة السمع استثامرا ً بالغ ّياً

معجزا ً يف الكشف عن مضمونٍ
مجازي خيَّب أفق
تركيب
تجسد يف
فكري
ٍ
ٍّ
ٍّ
َّ
التوقع ،وميكن إثبات ذلك باملخطط اآليت:
إمام(فاعل)

إسناد حقيقي

الـ (التعريف) التذكرة(مفعول)

(((  -الكشاف.588 / 4 :
(((  -رشح نهج البالغة ،ابن أيب الحديد املعتزيل ،محمد عبد األمري النمري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1998م.15/1 :
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يعي(فعل)

الـ (التعريف)

يعي اإلمام التذكرة
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تعي األذن التذكرة
تعي(فعل)
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الـ (التعريف)

أذن(فاعل)

إسناد مجازي

الـ (التعريف) التذكرة(مفعول)

إ َّن الجملتني مقبولتان من حيث الشكل الرتكيبي ،إلَّ أ َّن الجملة الثانية تستوقف
املتلقي وتلفت انتباهه ،عىل الرغم من أنَّها مل تخرج عن قالب الجملة العربية،
الشتاملها عىل الغرابة أو الخروج عن املعهود ،فاإلسناد جعل (األذن) تشارك الكائن
الحي يف التعقّل والحفظ ،وهذه متثّل  -كام يرى جان كوهن -Jean Cohen
منافر ًة إسناديةً (((،فاملسند -ههنا -ال يالئم املسند إليه إذا أخذناه باملعنى الحريف
مفهوم ثانٍ
مفهوم أ ّو ُل يُحيلنا عىل
(األذن أداة السمع غري العاقلة) ،إلَّ أ َّن هذا مجرد
ٍ
ٍ
وهو (يعي األنسان الواعي التذكرة) ،وبهذا ((نعيد الجملة إىل املعيار))((( ،فهذا
التج ّوز حصل يف اإلسناد والنسبة دون املعنى اللغوي ،مبع ًنى آخ َر يقوم هذا النوع
من التج ّوز عىل ((تكسري ٍ
يل به يجري تأليف الكالم))(((؛ أل َّن ركني اإلسناد
رابط عق ٍّ
استعمال يف املعنى اللغوي بحسب ما وضع لهام ،ولك َّن املجاز وقع يف مستوى
(((
الجملة النحوية وهو يتمثل يف خروج املتكلم عن العالقات :التوزيعية والتبادلية
التي تربط وحدات التأليف يف الجملة ،وقد أرجع (جاكوبسون) هذا الخروج يف
الرتتيب املستعمل يف التأليف اللفظي إىل الوظيفة الشعرية(((.
(((
(((
(((
(((

(((

 ينظر :بنية اللغة الشعرية.109 – 107 : م .ن.109 :ٍ
ٍ
دروس يف البالغة العربية نحو رؤية جديدة.45 :
 ٌ تتكون الجملة من وحدات يربطها نوعان من العالقات :األوىل :عالقات توزيعية)ports syntagmatiques :-(Rapوهي التي تحكم التأليف الخطي بني الوحدات واأللفاظ ،مثل :فعل – فاعل ،ومضاف – مضاف
كل مكِّونٍ من
إليه ،جار -مجرور ...إلخ .والثانية :عالقات تبادلية ( :)raports paradigmatiquesوتعني أ َّن َّ
ٍ
بألفاظ أخرى تربطه بها عالق ٌة تبادليةٌ ،مثل :التأليف الخطي (ذعر
هذا التأليف الخطي ميكن أن يبدَّل
مدخل إىل املدارس اللسانية 57 :و،67 66-
ٌ
الرجل ذعرا ً) – (خاف الولد خوفاً) – (فزع الطفل فزعاً) .ينظر:
واملدارس اللسانية املعارصة ،81:وم .ن.47 - 45 :
 ينظر :قضايا الشعرية ،رومان ياكوبسون ،ترجمة :محمد الويل ومبارك حنوز ،دار توبقال للنرش ،الدارالبيضاء ،ط1988 ،1م.33 :

رمزية (الأذان) والأ�سماع ال�صاغية:

األذان كلمة دالة عىل الصوت العايل ((واألَذا ُن واألَ ِذي ُن والتَّأْ ِذي ُن ال ّندا ُء
إىل الصالة وهو اإل ْعالم بها وبوقتها))(((؛ ويبدو أ َّن األثر الديني هو الذي منح

يجسد معنى
التطور الداليل لهذه اللفظة((( ،فاألصل اللغوي للفظة (األذان)
ِّ
اإلعالم ،أو اإلسامع ،أو إباحة عمل يش ٍء((( ،وقد جاءت هذه اللفظة يف القرآن
خاص بالعقيدة أُوكلت مهمته إىل اإلمام عيل بن أيب
توحيدي
الكريم إلعالم أم ٍر
ٍّ
ٍّ

َ ۡ َ َۡ ّ َ ۡ ۡ
َ َ َ ٰ َّ َ ّ ٞ
ك َ
ٱلل َو َر ُسو ِلِۦٓ إ ِ َ
ل ٱنلَّ ِ
ب
طالب  ،((( Qقال تعاىل﴿ :وأذن مِن ِ
اس يوم ٱل ِج ٱل ِ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
َ
َ َّ َّ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ّ ٞ
َ َ َ ُ ُُ َ ُ
َ َّ ُ
ول ۚۥ فإِن ت ۡب ُت ۡم ف ُه َو خ ۡي ٞلك ۡمۖ ِإَون تولتم فٱعلموا
شك ِني ورس
أن ٱلل ب ِريء مِن ٱلم ِ
َّ َ َ ّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ ُ
ك ۡم َغ ۡ ُ
ي ُم ۡعجزي ٱللِۗ وب ِش ٱلِين كف ُ
أن
اب أ ِل ٍم﴾ [التوبة.]3 :
ذ
ع
ب
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ

وقد وظَّف النص القرآين مفردة األذان الصويت لبيان رؤية فكرية ،وهي إعالن

الرباءة من املرشكني ،وتنكري (األذان) جاء يناسب السياق الذي قصد به العموم
املطلق؛ ذلك أنَّه إعالم بترشيع ساموي عام يف الرباءة من الكفار(((.

(((
(((

(((
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(((
(((

 ينظر :لسان العرب :مادة (أذن) .106 / 1 ينظر :التطور الداليل بني لغة الشعر الجاهيل ولغة القرآن الكريم ،عودة خليل أبو عودة ،مكتبة املنار،األردن ،ط1985 ،1م.189 :
 ينظر :لسان العرب :مادة (أذن)  ،105 /1والتطور الداليل بني لغة الشعر الجاهيل ولغة القرآن الكريم.188 :ل َر ُسو ِل اللّ ِه ِ ،Pق َيل لَهُ :يَا َر ُس َ
ول اللّ ِه لَو بَ َعثْت ِب َها إىل أَ ِب بَ ْك ٍر فَق ََال :لَ يُ َؤدّي َع ّني
 لَمّ نَ َزل َْت بَ َرا َء ٌة َع َQ
َ
َ
 ،فَق ََال لَهُ :ا ُ ْخ ُر ْج ِب َه ِذ ِه الْ ِق ّص ِة ِم ْن َص ْد ِر بَ َرا َء ٍةَ ،وأ ّذ ْن
ل بْ َن أ ِب طَالِ ٍب
إلّ َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَيْ ِتي ،ث ُ ّم َد َعا َع ِ َّ
ِف ال ّن ِ
اس يَ ْو َم ال ّن ْح ِر إذَا ا ْجتَ َم ُعوا بِ ِ ًنى ،أَنّ ُه لَ يَ ْدخ ُُل الْ َج ّن َة كَا ِف ٌر َولَ يَ ُح ّج بَ ْع َد الْعَامِ ُم ْش ٌِك َولَ يَط ُ
ُوف بِالْ َب ْي ِت
لَ Qع َل نَاقَ ِة النبي  Pالْ َعضْ َباء
ُع ْريَا ٌن َو َم ْن كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َع ْه ٌد فَ ُه َو لَ ُه إىل ُم ّدتِ ِه ،فَ َخ َر َج َع ِ ٌّ
Q
َ
َحتّى إذَا كَا َن يَ ْو ُم ال ّن ْح ِر قَا َم Qفَأَ ّذ َن ِف ال ّن ِ
اس إنّ ُه َل يَ ْدخ ُُل
اس ِباَل ِّذي أُم َر ِب ِه ،فَق ََال
 :أيّ َها ال ّن ُ
الْ َج ّن َة كَا ِف ٌر َو َل يَ ُح ّج بَ ْع َد الْعَامِ ُم ْش ٌِك َو َل يَط ُ
ُوف بِالْ َب ْي ِت ُع ْريَانٌَ ،و َم ْن كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َع ْه ٌد فَ ُه َو لَ ُه إىل
ْ
اس أَ ْربَ َع َة أَشْ ُه ٍر ِم ْن يَ ْومِ أَ ّذ َن ِفي ِه ْم ،لِ َ ْي ِج َع ك ُّل قَ ْومٍ إىل َمأ َم ِنهِم أو ب َِل ِد ِه ْم ث ُ ّم َل َع ْه ٌد لِ ُم ْش ِِك
ُم ّدتِ ِهَ ،وأَ ّج َل ال ّن َ
َولَ ِذ ّم ٌة إلّ أَ َح ٌد كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َ َع ْه ٌد إىل ُم ّد ٍة فَ ُه َو لَ ُه إىل ُم ّدتِ ِه فَلَم يَ ُح ّج بَ ْع َد َذلِ َك الْعَامِ ُم ْش ٌِك َولَ ْم
يَطُف بِالْ َب ْي ِت ُع ْريَانٌ .ينظر :السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام (ت213 :هـ) ،تح :مصطفى السقا وآخرون،
مكتبة مصطفى البايب الحلبي ،مرص ،ط1955 ،2م ،546 – 545 / 2 :والجواهر الحسان يف تفسري القرآن3 :
.162 /
 ينظر :ألفاظ الظهور والخفاء يف القرآن الكريم  -دراس ٌة دالليةٌ ،أطروحة دكتوراه ،سهام الزبيدي ،كليةالرتبية للبنات ،جامعة بغداد2002 ،م.87 :
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ٓ

ٞ
َّ
أ َّن عبارة ﴿بَ َرا َءة ّم َِن ٱللِ َو َر ُس ِ
ولِۦٓ﴾ توحي بأ َّن تبليغ (الرباءة) متعلق باألصل

التوحيدي ،وأ َّن مهمة هذا التبليغ املستندة إىل األعالم السمعي هي مهمة رسالي ٌة
رجل
ً
ويص ،فام كان من النبي Pإلَّ أن يُنيب عنه
نبي أو
ال ت ُؤ َّدى َّ
ٍّ
إل من قبل ٍّ
أحق من غريه بذلك ،حتى إذا
يلَّ Q
اجتمعت فيه خصال النبوة ،فكان اإلمام ع ٌّ

َََٓ ٞ
كان يوم النحر قام أمري املؤمنني عيل Qمص ِّوتا ً يف أقدس زمان ومكان ﴿براءة
ّ َ َّ
ٱللِ﴾ هو يرفع صوته مبا أُمر به ،ومل يفرض عىل ٍ
أحد االستامع ،فإذعان الناس
مِن

يوم الحج األكرب إىل هذا الصوت يوحي مبقبولية املص ِّوت عند املسلمني ،وأنَّه
رشعي عن النبي والوحي.
مبلِّ ٌغ
ٌّ

يلQ
وقد ورد يف عيون األخبار عن اإلمام الرضاQعن آبائه عن ع ٍّ

طويل
ٌ
خ
قال :بينام أنا أميش مع النبي Pيف بعض طرقات املدينة إذ لقَينا شي ٌ

يل فقال:
كثُّ اللحية بعي ُد ما بني املنكبني ،فسلم عىل النبي ورحب به ثم التفت إ ّ
السالم عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته ،أليس كذلك هو يا رسول
الله؟ فقال له :بىل ثم مىض فقلت :يا رسول الله ما هذا الذي قال يل هذا الشيخ

وتصديقك له؟ قال :أنت كذلك والحمد لله ،إ َّن الله عز وجل قال يف كتابه:

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت

َۡ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ ّ
ٞ
َ َ َٗۖ ُْٓ َ َۡ
ِيها َمن ُي ۡفس ُِد ف َ
ت َع ُل ف َ
﴿ِإَوذ قال ربك ل ِلم ٰٓ
لئِكةِ إ ِ ِن َجاعِل ِف ٱل ِ
ِيها
ۡرض خل ِيفة قالوا أ
َ
َ َۡ ُ ّ َ َٓ َ َۡ ُ َُ ّ ُ َۡ َ َ َُ ّ ُ َ َ َ َ ّٓ َ
َ َ َ َ
ن أ ۡعل ُم َما ل ت ۡعل ُمون﴾ [البقرة:
ويسفِك ٱدلِماء ونن نسبِح ِبمدِك ونقدِس لك ۖ قال إ ِ ِ
ۡ َ َ َٗ
ُ َّ
َ
 ]30والخليفة املجعول فيها آدم ،Qوقال﴿ :ي ٰ َد ُاوۥد إِنا َج َعل َنٰك خل ِيفة ِف
َۡ
َّ
ۡ َ ّ َ َ َ َّ ۡ َ َ ٰ َ ُ َّ َ
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ۡ
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ ُ َ ٞ
َ
يَ ِ ُّ َ َ َ
اب﴾ [ص ]26 :فهو
يل ٱللِ لهم عذاب شدِيد بِما نسوا يوم ٱل ِس ِ
ضلون عن سب ِ ِ
الثاين ،وقال حكاية عن موىس Qحني قال لهارونَ ﴿ Qو َو ٰ َع ۡدنَا ُم َ ٰ
وس
َ
َ َ ٰ َ َ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َّ َ
َ َ
ت َر ّبهِۦٓ أَ ۡر َبع َ
ِيقٰ ُ
ني َ ۡ
للَ ٗة ۚ َوقَ َال ُم َ ٰ
ش فتم م
وس ِلخِيهِ هٰ ُرون
ِ
ِ
ثلثِني للة وأتممنَها بِع ٖ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ ُۡ
َ َ َّ
ۡ
سد َ
ِين﴾ [األعراف ]142 :فهو هارون
ٱخلف ِن ِف ق ۡو ِم َوأصل ِۡح َول تتب ِ ۡع َسبِيل ٱل ُمف ِ
ََ ٞ
َّ
ولِۦٓ
اذا استخلفه موىس Qيف قومه وهو الثالث ،وقالَ ﴿ :وأذٰن ّم َِن ٱللِ َو َر ُس ِ
َ
َ ۡ َ َۡ ّ ۡ َ ۡ
يءّ ٞم َِن ٱل ۡ ُم ۡشك َ
ول ۚۥ فَإن تُ ۡب ُت ۡم َف ُه َو َخ ۡيٞ
ك َب أَ َّن َّ َ
ِني َو َر ُس ُ ُ
ٱلل بَر ٓ
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 212إِل ٱنلَّ ِ
اس يوم ٱل ِج ٱل
ِ
ِ
ِ
ِ

َّ

َّ

َ

َ ْ َ َّ

َ

ّ

َّ

َ

ْ

َ

َ

َّ َ َ
ُ ۡ ُۡ ُ ۡ
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ُ ۡ
ََ ُۡۡ ۡ ُ ٓ
اب أ ِل ٍم﴾
لكمۖ ِإَون تولتم فٱعلموا أنكم غي مع ِ
ج ِزي ٱللِۗ وب ِ ِ
ش ٱلِين كفروا بِعذ ٍ

[التوبة ]3 :وكنت أنت املبلغ عن الله وعن رسوله ،وأنت وصيّي ووزيري وقايض
ديني واملؤدي ع ّني ،وأنت مني مبنزلة هارون من موىس إلَّ أنَّه ال نبي بعدي،
فأنت رابع الخلفاء كام سلم عليك الشيخ ،أوال تدري من هو؟ قلت :ال ،قال :ذاك

أخوك الخرض Qفاعلم(((.

رمزية (ال�صدود) والأ�صوات الالغية:

يظهر السياق القرآين ترميزا ً سمعيّاً
يتجل من خالله مظه ٌر من مظاهر الخالفة
َّ

َ َ ُْٓ
َ
ًَ َ َ َ
َ َ َّ ُ
ض َب ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َمثل إِذا ق ۡو ُمك م ِۡن ُه يَ ِص ُّدون  57وقالوا
الرشعية ،قال تعاىل﴿ :ولما ِ
َ َ ٰ َ ُ َ َ ۡ ٌ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َّ
َۢ ۡ
َ
َ
ءأل ِهتنا خي أم هوۚ ما
ض ُبوهُ ل َك إِل َج َدل ۚ بَل ُه ۡم ق ۡو ٌم َخ ِص ُمون﴾ [الزخرف.]58 - 57 :

ٍ
يل يتوكَّأ عىل ضجيج األصوات املرتفعة
فالسياق ينبئ عن صدور
موقف جد ٍّ
ٍ
جهات مص ِّوت ٍة أوهنتها الحجة الالزمة((( ،وقد كشف النص عن مدى
الصادرة من
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(((  -ينظر :عيون أخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،تح :حسني األعلمي ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،د.ط1984 ،م:
.13 - 12
َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
ُ
ٱلل َح َص ُ
ب َج َه َّنمَ
ون ِ
((( َ -ورد َيف سبب النزول :مل َّا نزل قوله تعاىل﴿ :إِنكم وما تعبدون مِن د ِ
ُ َ
ُ
أنت ۡم ل َها َوٰرِدون﴾ [األنبياء ،]98 :شق ذلك عىل أهل مكة ،وقالوا :شتم اآللهة ،فقال َعبْ ُد اللّ ِه بْ ُن
ال ّزبَ ْع َرى :أنا أخصم لكم محمدا ً ،فقال :يا محمد ،هذا يشء آللهتنا خاصةً؟ أم لكل من عبد من دون الله؟
قال :بل لكل من عبد من دون الله ،فقال ابن الزبعرى :خصمت ورب هذه البنية  -يعني الكعبة  -ألست
صالح ،وأ َّن املالئكة صالحون؟ قال النبي :بىل ،قال :فهذه النصارى
صالح ،وأ َّن عزيرا ً عب ٌد ٌ
تزعم أ َّن عيىس عب ٌد ٌ
تعبد عيىس ،وهذه اليهود تعبد عزيرا ً ،وهذه بنو ملي ٍح تعبد املالئكة ،فضجت أصوات أهل مكة فرحاً وجذالً
وضحكاً بهذه الحجة الواهية.
وقد ذكر صاحب امليزان وجو ًها عد ًة ت ُض ِعف هذه الرواية متناً وسندا ً ،ويروى أنَّها نزلت يف اإلمام
جالسا مع أصحابه ،إذ قال :إنَّه يدخل
يل ،Qفعن سلامن الفاريس  Mقال :بينام كان النبي ً P
ع ٍّ
طالب ،Qفقال بعضهم :أما ريض محمد
يل بن أيب ٍ
عليكم الساعة شبيه عيىس بن مريم Qفدخل ع ٍّ
أن فضَّ ل عليّاً علينا حتى يشبهه بعيىس بن مريم والله آللهتنا التي كنا نعبدها يف الجاهلية أفضل منه،
فأنزل الله يف ذلك املجلس( :وملا رضب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون) ،وورد عن النبي Pأنه
قال :يدخل من هذا الباب ٌ
يل Qفضحكوا من هذا القول فنزل وملا
رجل أشبه الخلق بعيىس فدخل ع ٌّ
رضب (اآلية) .ينظر :أسباب نزول القرآن ،215 – 214 :والسرية النبوية ،360 - 359 / 1 :وتفسري الصايف4 :
 ،397 - 396 /وامليزان يف تفسري القرآن.337 – 335 / 14 :
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االنحراف الفكري املعارص لعهد النبوة ،إذ تعالت أصوات التهكم واالستهزاء
للحط والنيل من املفاهيم القرآنية ،فكانوا يصدون عنها بالحجج الواهية واألصوات
الالغية ،ويفهم هذا املعنى من عبارة ﭽ ﯞﭼ الواردة يف النص ،و(الص ُّد) هو ِش َّدة

الضَّ ِح ِ
جلَبة املصحوبة بالصوت املرتفع((( ،وعند التأمل باألخبار الصحيحة
ك وال َ

نجد أ َّن النص يف معرض بيان مقام اإلمامة الذي هو أشبه ما يكون مبقام النبوة،
فينقل صاحب مجمع البيان ما روي عن سادة أهل البيت Rعن عيلQ

أنه قال :جئت إىل رسول الله Pيوماً فوجدته يف م ٍ
ٍ
يل ثم قال
أل من
قريش فنظر إ ّ

يل إنَّ ا مثلك يف هذه األمة كمثل عيىس بن مريم أحبه قو ٌم فأفرطوا يف حبه
يا ع ُّ
فهلكوا ،وأبغضه قو ٌم فأفرطوا يف بغضه فهلكوا ،واقتصد فيه قو ٌم فنجوا فعظم ذلك

عليهم فضحكوا وقالوا :يشبهه باألنبياء والرسل فنزلت اآلية(((.
يوم جالساً
وورد يف الكايف عن أىب بصريٍ أنَّه قال :بينا رسول الله Pذات ٍ

إذ أقبل أمري املؤمنني Qفقال له :إ َّن فيك شبهاً من عيىس بن مريم ،لوال أن

تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف عيىس بن مريم لقلت فيك قوالً

ال متر مب ٍ
إل أخذوا الرتاب من تحت قدميك يلتمسون بذلك الربكة،
أل من الناس َّ
ٍ
قريش معهم ،فقالوا :ما ريض
قال :فغضب األعرابيان واملغرية بن شعبة وعد ٌة من

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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َ
أن يرضب البن عمه مثالً إلَّ عيىس ابن مريم ،فأنزل الله عز وجل عىل نبيه ﴿ َول َّما
ً َ َ
َ
ُ
ض َب ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َم َثل إِذا ق ۡو ُم َك م ِۡن ُه يَ ِص ُّدون﴾ [الزخرف.(((]57 :
ِ

يل Qكان
فاستامع الناس لهذا املثل القرآين الذي أبرز منزلة اإلمام ع ٍّ
إراديّاً؛ وهذا ما تؤكِّده ردود بعض األفعال -غري األخالقية – الصادرة من بعض
األصوات الشاذة عن اإلسالم الحقيقي من خالل(الصدود) الصويت الذي أظهر
ما تخفي النفوس من مكام َن ساخط ٍة ومخالف ٍة للترشيع اإللهي والتبليغ النبوي.
(((  -كتاب العني :مادة (صدد) .382 / 2
(((  -ينظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن.81 – 80 / 9 :
(((  -ينظر :الكايف.80 / 8 :

رمزية (النعق) والأ�صوات الهادية:

يطالعنا النص القرآين بصورة سمعية ض َّمت صورا ً رمزية متداخلة متحورت

َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ
ِين كف ُروا ك َمث ِل ٱلِي َي ۡنعِ ُق
جميعها حول (نداء الهداية) ،قال تعاىل﴿ :ومثل ٱل
َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ٓ ٗ َ َ ٓ ٗ ُ ُّ ۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ َ َ ٞ
ُ
َ
بِما ل يسمع إِل دعء ون ِداء ۚ صم بكم ع
م ف ُه ۡم ل َي ۡع ِقلون﴾ [البقرة.]171 :

أورد صاحب تفسري الصايف ((ومثل الذين كفروا يف عبادتهم األصنام واتخاذهم

األنداد من دون محمد وعيل كمثل الذى ينعق -يصوت -مبا ال يسمع منه إال دعا ًء
وندا ًء ال يفهم ما يراد منه))((( ،فالنص يشري إىل عامل املشقة والتح ُّمل امللقى

عىل عاتق الدعاة من األنبياء واألوصياء Rيف هداية البرشية(((.

اقتىض مقام حال (الكفار) املتمثِّل يف إعراضهم عن اإلجابة لصوت ونداء

الهدى ،أو إقبالهم عىل عبادة األصنام((( ،هذا الرتكيب التمثييل القائم عىل

الرتميز السمعي ،والظاهر من التعبري القرآين هو تشبيه حال امل ُ ْعرِض عن الهداية

بـ(الناعق) واألصل أن يُش َّبه بـ(األنعام) ،فنلحظ أ َّن هناك تداخالً صوريّاً ولنقل –

ٍ
يب متثَّل يف اإليجاز الخاص بالحذف ،والحذف
عدوالً -استند إىل
توظيف أسلو ٍّ
يف طبيعته يرجع إىل ((ثقة القائل يف إدراك املتلقي للمعنى العام))((( اعتامدا ً عىل
املخزون الثقايف واملعريف لدى املتلقي ،ونحن إثر هذا العدول نقف وقفة تأ ُّملٍ

(((

(((
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(((
(((

 التفسري الصايف.211 / 1 : جاء يف البحار :ومثل الذين كفروا (يف عبادتهم األصنام واتخاذهم األنداد من دون محمد وعيل صلواتالله عليهام) كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع (يصوت مبا ال يسمع إال دعا ًء وندا ًء) ال يفهم ما يراد منه فيتعب
عمي) من الهدى يف اتباعهم األنداد من دون الله واألضداد ألولياء الله الذين
املستغيث به( ،ص ٌّم بك ٌم ٌّ
سموهم بأسامء خيار خلفاء الله ولقبوهم بألقاب أفاضل األمئة الذين نصبهم الله إلقامة دين الله( ،فهم ال
يعقلون) أمر الله تعاىل .ينظر :بحار األنوار.187 / 9 :
 يرى بعض أرباب التأويل أ َّن هذا املثل جاء بياناً ملا طُوي يف النص السابق الذي تضمن حالتني للكفار،الكفار يف
األوىل :تشبيه حال الكفار يف إعراضهم عن اإلسالم بحال الذي ينعق بالغنم َ ،والثانية تشبيه حال
َ َ
ٱلل قَالُوا ْ بَ ۡل نَ َّتب ُع َما ٓ َأ ۡل َف ۡيناَ
نز َل َّ ُ
ِيل ل َ ُه ُم ٱتَّب ُعوا ْ َما ٓ أ َ
إقبَالهم عىل األصنام بحال الداعي للغنم ،قال تعاىلِ﴿ :إَوذا ق
ِ
ِ
َ َۡ َ َََٓٓ ََ َۡ َ َ َ َُٓ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ ُ َ
يا وليهتد
عليهِ ءاباءنا ۚ أولو كن ءاباؤهم ل يعقِلون ش ٔ
ون﴾ [البقرة ،]170 :فالتشبيه الوارد هو تشبيه هيئ ٍة
يل .ينظر :التحرير والتنوير.111-110 /2 :
بهيئ ٍة وهو ٌ
مركب متثي ٌّ
 -فلسفة البالغة بني التقنية والتطور.92 :
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وحذ ٍر آخذين بعني الحسبان التوجيه اللغوي والتفسريي للوصول إىل مقاصد

النص.

توافقت النظرة اللغوية والتفسريية عىل أ َّن هناك محذوفاً حقّقه السياق لغرض

((سعة الكالم واإليجاز لعلم املخاطب باملعنى))((( ،وقد جاء ذلك عىل سبيل
اإليجاز بالحذف ،وهو ((ما يحذف منه املفرد والجملة لداللة فحوى الكالم عىل
املحذوف وال يكون إال فيام زاد معناه عىل لفظه))((( ،وتقدير الحذف يكون عىل

ثالثة أوجه:

األول :ومثل الذين كفروا يف دعائك لهم كمثل الناعق يف دعائه املنعوق به.

الثاين :ومثل الذين كفروا يف دعائهم األوثان كمثل الناعق يف دعائه األنعام.

الثالث :مثل واعظ الذين كفروا كمثل نعق الناعق مبا ال يسمع ،وهذا من باب
حذف املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه(((.

وجملة القول :مثل الذين كفروا يف دعائك إياهم ،كمثل الناعق يف دعائه

لألنعام التي ال تفقه ما يقال لها ،وإنَّ ا تستجيب للصوت فقط وال تعرف املغزى،
فقد اعتمدت هذه الصورة ((عىل إشعاع السياق باملضمون))((( ووضوح املعنى

األسد،
عند املخاطب وهو ظاه ٌر يف كالم العرب ،يقال :الرجل يخافك كخوف َ
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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واملعنى :كخوف الرجل من األسد ،فأضاف الخوف إىل األسد وهو يف األصل

ٌ
ٌ
معروف بأنَّه امل ُخوف(((.
مضاف إىل الرجل ،أل َّن األسد

رص عىل تعزيز داللة (عدم السامع)
واملتأمل يف هذا النص يلمح أ َّن السياق ي ُّ

عىل الرغم من أ َّن هناك صوتاً مسموعاً يدعو إىل الحق ،ونلحظ ذلك من خالل
أمرين:
(((
(((
(((
(((
(((

 الربهان يف علوم القرآن.131 /3 : املثل السائر.74 / 2 : ينظر :معاين القرآن ،100 / 1:والتبيان يف تفسري القرآن ،78 - 77 / 2:والربهان يف علوم القرآن.131 /3 : فلسفة البالغة بني التقنية والتطور.94 : -ينظر :معاين القرآن ،99 / 1:والتبيان يف تفسري القرآن.77 / 2:

األول :من خالل استدعاء الفعل (ينعق) من الحيز الحيواين الذي يرمز إىل

فقدان الجانب اإلنساين لدى هذه الثلة الضالة ،فضالً عن فقدان الجانب الحيايت
املتحقّق يف رمزيَّة الغراب التي توحي باملوت والهالك يف التداول العريف(((.

الثاين :من خالل فقدان آليات اإلدراك جميعها ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ فقد سلب النص معاين الحياة كلها من هؤالء الكفار(األحياء /األموات) ويف

هذا إشار ٌة واضح ٌة إىل أ َّن هؤالء األحياء هم يف الواقع أمواتٌ ال يسمعون وال
يعقلون(((.

وميكن تحديد بعض الصور الرمزية املتداخلة بالشكل اآليت:
كالحيوان

كامليت

كاألص ّم
كاألبكم

كاألعمى

كالذي ال يعقل

كالراعي الناعق

(((  -ينظر :اإلشارة الجاملية يف املثل القرآين.61 :
(((  -ينظر :م .ن.64 – 60 :
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كصوت الناعق
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المبحث الثالث
الإمامة ورمزية اال�ستماع اال�ضطراري

املقصود باالستامع االضطراري :هو عدم التحكم يف اإلرادة السمعية وسلب

االختيار يف عملية اإلصغاء إىل املص ِّوت ،ومبع ًنى آخ َر هو سلب حرية املستمع
بإخضاعه قهرا ً الستامع املص ِّوت ،وتحقّق هذا األمر ال يكون إلَّ يف حالة األعجاز
التكويني الخاص بالتحكم الكوين الخاضع للسلطة اإللهية املطلقة ،والوالية

التكوينية املمنوحة من هذه السلطة العليا لألنبياء واألوصياء ،Rوكذلك يف
حالة سلب اإلرادة اإلنسانية عند املوت واقرتاب الساعة والحساب.

وسرنصد يف هذا الجانب عددا ً من اإلشارات الرمزية /السمعية الداخلة تحت

الئحته (الغيبيات) التي مل تقع عليها مداركنا الحسية ،وال سيام البرصية منها،

ألنها أقرب ما تكون إىل عامل التص ّور الذي ال ميكن مشاهدته بالحاسة البارصة،
بيد أنها قد تخرق أسامعنا؛ فقد ال يدخل املشهد الغيبي يف ضمن املرئيات
إل أنَّنا نسمعه من خالل األصوات والرصخات التي اعتدنا سامعها
البرصيةَّ ،

يف عاملنا املحسوس ،ويبدو أ َّن النص القرآين راعى مسألتني مهمتني يف هذا
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الجانب:

األوىل :الطبيعة الحسية للمسموعات الباعثة عىل الحركة واملوحية بالحياة،

للتأثري يف املتلقي الذي قد ينكر هذا اليوم الذي يُعد من املغيَّبات غري املدركة،
َ َّ

ُ

َ َ

ُّ

ُ
قال تعاىل﴿ :ف َت َول َع ۡن ُه ۡمۘ يَ ۡو َم يَ ۡدع َّ
اع إ ِ ٰل ۡ
ٱدل ِ
شءٖ ن
ك ٍر﴾ [القمر.]6 :

الثانية :طبيعة الفطرة اإلنسانية القامئة عىل املدركات السمعية التي تتميز بأنَّها

((أنسب األشياء وأقربها إىل فطرة اإلنسان؛ فمن طبيعة الطفل الوليد أنَّه يستجيب

لألصوات املسموعة ،ويتأثر بها قبل استجابته للمرئيات ،فحاسة السمع أسبق
إليه من حاسة البرص ،ومن طبيعة املدركات الحسية أنها أرسع انتشارا ً وأرحب

مجاالً من بقية مدركات الحس))((( ،وهذا ميكن ملسه يف جامليات التلقي التي

تجد أ َّن املسموع الذي متيل إليه النفس -كالشعر املنطوق مثالً -أكرث قبوالً من

الشعر املريئ املكتوب ،ذلك أ َّن السمع ((أنسب قنوات التواصل والتلقي مع
الشعر ،أل َّن السامع يستقبل ما يرضيه وما يغضبه))((( ،وهذا األمر متواف ٌر أيضاً يف

التالوة الصوتية للكتب الساموية املنزلة.

ولهذا ميكن القول :إ َّن النص القرآين قد راعى الجانب الحيس (السمعي)
يف األصوات غري املدركة ألبعا ٍد موضوعي ٍة فكري ٍة ،كتثبيت األصول العقدية

وتقبلها للنفس اإلنسانية ،وميكن مالحظة ذلك من خالل النصوص املستندة إىل
األصوات الغيبية التي دارت حول مدار اإلمامة الحقة لإلمام عيل Qوأبنائه
املصطفني.

الرتميز ال�سمعي (لدابة الأر�ض):

من اإلشارات الصوتية الغيبية التي أق َّرها النص القرآين كالم دابة األرض ،الذي

َ َ َۡ ُ
يُع ُّد من عالمات القيامة ،وأحد أرشاط الساعة((( ،قال تعاىلِ﴿ :إَوذا َوق َع ٱلق ۡول
َۡ
َ
َ
َ َ ٗ
َ
َ ۡ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
ۡرض تكل ِمهم أن ٱنلاس كنوا
أَِبيٰت ِ َنا ل يُوق ُِنون﴾

[النمل.]82 :

يف االختالف يف صفة هذه الدابة وحقيقتها ومعنى تكليمها وكيفية خروجها(((،

ومهام ظهر من التأويل حول هيئة وصفة هذا املص ِّوت الغيبي ،فإ َّن السياق أثبت
(((
(((
(((
(((

 قراءة النص وجامليات التلقي بني املذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي ،محمود عباس عبد الواحد،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط1996 ،1م.117 :
 م .ن.118 : ينظر :مفاتيح الغيب ،572 / 24 :وحياة الحيوان الكربى.311 / 2 : ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،499 – 498 /19 :والكشف والبيان عن تفسري القرآن،225 223- /7 :والدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جالل الدين السيوطي(ت911 :هـ) ،مكتبة آية الله املرعيش النجفي،
إيران ،ط1980 ،1م ،117 – 115 /5 :وامليزان يف تفسري القرآن.398 / 15 :
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من الواضح أ َّن سياق النص مبه ٌم مرمو ٌز فيه ،وقد أغرب أهل التأويل وأمعنوا
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قدسيته من حيث التكليم والنطق ،فهو عالم ٌة إلهي ٌة ناطق ٌة يفضح صوتها املسموع
كل من ال يوقن بآيات الله ( ،)Yوقيل :إ َّن معنى (تكلمهم) من ال َكلْم والتجريح،
َّ
(((
أي تسمهم بالعصا والخاتم((( ويبدو أ َّن هذا املفهوم أُخذ من تع ّدد القراءة،
والغريب أ َّن صاحب الكشاف أجاز هذه القراءة ،إذ يقول(( :ويجوز أن يكون

تكلمهم من ال َكلْم أيضاً ،عىل معنى التكثري ،يقال :فالن مكلِّم ،أي مج ّرح)).
وال ميكننا أن نق َّر هذا املعنى لجملة أمورٍ ،منها :أ َّن ظاهر النص يشري إىل معنى
الكالم املنطوق واملسموع فال مس ِّوغ للتأويل((( ،وكذلك فإ َّن هذا القول ال يصمد
أمام اآلثار املستفيضة الواردة يف صفة منطق الدابة ،التي تؤكِّد صدور الكالم
من مخلوقٍ يقرتب يف هيئته من اإلنسان ،ويخرج من أعظم املساجد حرم ًة وهو
املسجد الحرام ،وله سيامء من هذه األمة ،وهو اللسان العريب املبني((( ،ويكلِّم
الناس ((مبا يسوؤهم من أنَّهم صائرون إىل النار ،من الكالم بلسان اآلدميني الذي
يفهمونه ويعرفون معناه))(((.
وهذا األمر يجعلنا نستبعد أن تكون هذه الدابة من الجنس الحيواين ،فالوظيفة
(((

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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(((  -ينظر :كتاب الحيوان ،50 /7 :والكشاف ،-372 371 /3 :وروح املعاين.236 /10 :
(((  -اختلف الق ّراء يف قراءة قوله( :ت ُ َكلِّ ُم ُه ْم) ،فقرأ عامة ق ّراء األمصار( :تُ َكلِّ ُم ُه ْم) بضم التاء وتشديد الالم،
مبعنى :ت ُخربهم وت ُحدثهم ،وقرأ بعض القراء :ت َ ْكلِ ُم ُه ْم بفتح التاء وتخفيف الالم مبعنى :تسمهم.
ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،499 /19 :ومفاتيح الغيب ،572 /24 :وروح املعاين.235 /10 :
(((  -الكشاف.372 / 3 :
(((  -قيل أليب عبد الله الصادق :Qإ َّن بعض الناس يقولون :إ َّن هذه اآلية إنَّا تكلمهم ،فقال Qكلمهم
الله يف نار جهنم ،إنَّ ا هو ت ُكلِّمهم من الكالم .ينظر :مستدرك سفينة البحار ،240 /3 :وامليزان يف تفسري
القرآن.409 /15 :
Q
يل
ع
اإلمام
عن
القرطي
كعب
بن
(((  -وروى محمد
ذنب وإ َّن
مالها
والله
أما
فقال:
الدابة،
عن
سئل
َّه
ن
أ
ٌ
ٍّ
Q
ٌ
برشي ،وقيل :تخرج من (الصفا) ومعها خاتم
مخلوق
إىل أنَّها
لها لحيةً ،ويف هذا القول إشار ٌة منه
ٌّ
سليامن وعصا موىس ،فتكلمهم بالعربية ببطالن األديان ،سوى دين اإلسالمَ ،وقيل :كالمها أن تقولَ :هذا
ۡ
َ َ َۡ ُ َ
َ َ ٗ
ۡ
مؤم ٌن وهذا كاف ٌر ،وقيل :كالمها ما قاله الله تعاىلِ﴿ :إَوذا َوق َع ٱلق ۡول َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
ۡرض
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ٰ َ َ ُ ُ َ
تكل ِمهم أن ٱنلاس كنوا أَِبيت ِنا ل يوق ِن
ون﴾.
ينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،111 /8 :وروح املعاين ،232 /10 :ومفاتيح الغيب ،572 /24 :والكشاف/3 :
 ،372 – 371وحياة الحيوان الكربى ،315-311 /2 :واآلية :النمل.82 :
(((  -التبيان يف تفسري القرآن.119 /8 :

املصريية التي يتق َّرر من خاللها فرز اإلنسان الكامل (املؤمن) عن الكافر ،ال
ميكن أن تقوم بحا ٍل من األحوال عىل حيوانٍ تالزمه –عقالً– صفة النقص ،وإن
كان ذلك أمرا ً خارقاً للعادة الطبيعية.
ولذلك ميكننا أن نق ِّرر وبكل اطمئنانٍ  :أن ليس من اإلنصاف واملوضوعية أن
ت ُْستَبعد النصوص التي تشري إىل أ َّن هذه املص ِّوت املق َّدس الذي تسمعه البرشية
جمعاء -قهرا ً -والذي ينطق مبا يؤول إليه مصري البرش هو فضيل ٌة خاص ٌة د َّونها

طالب((( ،Qوالذي يؤول إليه مثل هذا األمر
يل بن أيب
ٍ
النص القرآين لإلمام ع ّ
العظيم املؤيد بالغيب اإللهي –ال ريب– أن تؤول إليه إمامة املجتمع املتصف
بالنقص والخروج عن الضابط املرسوم من قبل رشيعة السامء.

الرتميز ال�سمعي (لليوم العا�صف):

ومن الصور الرمزية السمعية ما جاءت يف تجسيد (أعامل الكفار) الوارد يف

ۡ َ َّ ۡ
َّ َ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ ب َر ّبه ۡم أَ ۡع َمٰلُ ُه ۡم َك َر َ
ٱلر ُ
ت بهِ ّ
قوله تعاىل﴿ :مثل ٱلِين
يح ِف يَ ۡو ٍم
د
ت
ٱش
د
ا
م
ٍ
ۖ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ ۡ
َ
ٰ ۡ ٰ َ ُ َ َّ
َ
ٱلضلٰل ٱلَع ُ
يد﴾ [إبراهيم.]18 :
ف ل َيقد ُِرون م َِّما ك َس ُبوا ع ش ٖء ۚ ذل ِك هو
ِ
ع ِ
ص ٖۖ

جسد لنا السياق مشهدا ً حس ًّيا متخ ّيالً ص َّور لنا ضياع األعامل سدى ،وحاول
َّ

أن يُسمعنا صوت الهبوب من خالل اإليحاء السمعي الكامن يف املبالغة والرتكيز
عىل شدة هبوبها ،فالذي يواجه الريح الشديدة يسمع –اضطرارا ً– أصوات عصفها

(العصف) إىل زمن الهبوب عىل سبيل اإلسناد املجازي ،وجعلها تابع ًة (لليوم)
رص يف ذلك اليوم فجاء
وحقها أن تكون وصفاً (للريح) ،ذلك أن العصف منح ٌ

للمبالغة ،وكذلك حذف لفظ (الريح) لتق ّدم ذكره يف الكالم وهذا من بالغة
ٌ
متداول عرفاً عند العرب(((.
اإليجاز وهو

((( ينظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،377 – 366 /7 :والدر املنثور ،117 /5 :وروح املعاين،233 /10 :
وامليزان يف تفسري القرآن.409 – 408 /15 :
((( ينظر :معاين القرآن ،74 /2 :مجاز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثنى البرصي (ت209 :هـ) ،تح :محمد فواد
سزگني ،مكتبة الخانجى ،القاهرة ،د.ط1962 ،م ،339 :وروح املعاين.193 /7 :
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الرهيبة ،ومل يكتف النص بتصوير شدة الريح بل أسند الفاعلية والصفة الثبوتية
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مم ق َّدمه املشهد املريئ من رسمٍ دقيقٍ للهيئة الحاصلة يف عدم
وعىل الرغم ّ
االنتفاع ،فإ َّن اإليحاء السمعي املتمثِّل يف تجسيد الزمن رسم لنا عظمة الرهبة املتحقّقة
عند سامع العصف ،وال ريب أ َّن هذا اإليحاء يح ّرك الخيال والوجدان نحو ذلك اليوم
املوعود (غري املدرك) ،فالرماد الدقيق ال يصمد أمام قوة الريح وعصفها ،وكذا حال
العباد عندما يقفون عاجزين ملواجهة مصريهم املحتوم يف ذلك اليوم املهول.

ضِب ألعامل من مل يق ّر بوالية
وقد ورد يف الخرب الصحيح أ َّن هذا النص ٌ
مثل ُ

يل ((( ،uفعن محمد بن مسلمٍ قال :سمعت أبا جعفر Qيقول(( :كل من دان
ع ٍّ
ري مقبو ٍل وهو
الله عز وجل بعباد ٍة يجهد فيها نفسه وال إمام له من الله ،فسعيه غ ُ
ٌّ
شانئ ألعامله ،ومثله كمثل شا ٍة ضلت عن راعيها وقطيعها...
ري والله
ٌ
ضال متح ٌ
راعي لها يرشدها إىل مرعاها أو يردها ،فبينا هي كذلك إ ِذ
َذ ِعرةً ،متحريةً ،تائه ًة ال
َ
اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ،وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه األمة ال

إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضاالً تائهاً ،وإن مات عىل هذه الحالة

مات ميتة كف ٍر ونفاقٍ  ،وأعلم يا محمد أ َّن أمئة الجور وأتباعهم ملعزولون عن دين

الله قد ضلوا وأضلوا ،فأعاملهم التي يعملونها كرما ٍد اشتدت به الريح يف يوم
ٍ
عاصف ال يقدرون مام كسبوا عىل يش ٍء ذلك هو الضالل البعيد))(((.
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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فالرتميز السمعي املتمثل بـ(اليوم العاصف) يوحي باملبالغة والشدة التي
ٍ
تقلع َّ
قوي ورصنيٍ ،وكذلك تكون أعامل العباد يوم
ب عىل
كل يش ٍء مل يُ ْ َ
أساس ٍّ
القيامة ال تصمد أمام شدة املوقف والحساب وتحبط جميعها كالهباء املنثور
خ ،وال يوجد كـاإلمامة –وهي األصل
يف فضا ٍء واسعٍ ما مل تثبت عىل ثقلٍ راس ٍ
كل الطاعات املرتبطة
خ تبنى عليه ُّ
أصل
ٌ
املك ِّمل للتوحيد والنبوة-
عقدي راس ٌ
ٌّ

كل الترشيعات غري
مبنظومة الترشيع اإللهي ،فإذا ذهب ذلك األصل تزلزلت َّ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ
ثابت ،قال تعاىلٰٓ ﴿ :
ٍ
املستندة إىل أصلٍ
يأيها ٱلِين ءامنوا أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا

((( ينظر :مستدرك سفينة البحار.197 / 1 :
((( رشح أصول الكايف.229 / 8 :

َّ ُ َ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ُ
ول َوأُ ْول ۡٱلَ ۡ
ٱلر ُسول إن ُك ُ
ِنك ۡمۖ فَإن تَ َنٰ َز ۡع ُت ۡ
ٱللِ َو َّ
م
ر
م
ٱلرس
نت ۡم
ل
إ
وه
د
ر
ف
ء
ش
ف
م
ٖ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َٰ َ َ ۡ ً ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
ُ ۡ ُ َ َّ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِۚ ذل ِك خي وأحسن تأوِيل﴾ [النساء.]59 :
تؤمِنون ب ِ

الرتميز ال�سمعي (مل�ؤذن الأعراف):

يسترشف النص القرآين صوتاً غيبيّاً مل يقع بعد ،وهو صوتٌ ينطلق من مؤذِّن
املبش أصحاب الجنة والنار يف عرصات القيامة مبضمون اللعنة
(األعراف)
ِّ
َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َّ َ
ى أصحٰب َ
اإللهية املح َّدد (بالظاملني) ،قال تعاىل﴿ :وناد ٰٓ
ٱلنةِ أصحٰب ٱنلارِ أن

َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ّٗ َ َ ۡ َ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُّ ُ
ك ۡم َح ّٗقاۖ قَالُوا ْ َن َع ۡم فَأَ َّذ َن ُم َؤ ّذ ُِنۢ
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد رب
ۚ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني﴾ [األعراف.]44 :
بينهم أن لعنة ٱللِ ع
ِ

وما يلفت أنظارنا أ َّن النص القرآين منح مساح ًة حواري َة (اختياريةً) يف أحد
مشاهد اآلخرة لفئتني اختلفت من حيث الرؤية واألفكار يف عامل الدنيا ،فال يخفى
ٍ
بأصوات مسموع ٍة ،وكان
عم تضمران من عقائ َد
تعبان ّ
أن هاتني الفئتني كانتا ّ
اإلصغاء لهذه األصوات اختياريّاً ،كم ظهر ذلك واضحاً يف محاورة النبي نوح
ََ
ۡ ُ
 Qلقومه ،قال تعاىل﴿ :قَ َال َر ّب إ ّن َد َع ۡو ُ
ل ٗل َو َن َه ٗ
ت قَ ۡو ِم َ ۡ
ارا  ٥فل ۡم يَ ِزده ۡم
ِ ِِ

ّ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ٰ َ ُ ۡ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ
ُ َ ٓ ٓ َّ َ ٗ
ِإَون كما دعوتهم لِ غفِر لهم جعلوا أصبِعهم ِف ءاذان ِ ِهم وٱستغشوا
دعءِي إِل ف ِرارا ِ ٦
َ َ ُ ۡ َ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ ۡ
ٱستِك َب ٗارا﴾ [نوح ،]7 - 5 :فمن الواضح أ َّن االستكبار
ثِيابهم وأصوا وٱستكبوا

ويخص
((( ورد يف أصول الكايف أ َّن املؤذن أمري املؤمنني Qيؤذن بني الفريقني التابعني له والظاملني له،
ّ
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ح Qال يصغون إىل صوت الحق ،ما دفعهم ذلك إىل إغالق
جعل قوم نو ٍ
أسامعهم بإرادتهم الضالة ،وهذه الحرية يف اإلصغاء من خصائص عامل الدنيا
القائم عىل االختيار يف قبول رأي اآلخر.
بيد أ َّن االختيار يُسلب يف مشاهد الحساب ،كام أكَّد ذلك مشهد (األعراف)،
إذ فوجئ الفريقان (أصحاب الجنة والنار) مبفارق ٍة سمعي ٍة قاطعت حوارهام
املسموع ،وذلك حينام انطلق صوت (مؤذن األعراف) ليعلن مصري الفئتني ،وقد
أكَّدت النصوص الروائية أ َّن مؤذن األعراف هو أمري املؤمنني Qإذ يؤذن أذاناً
(((
الخالئق كلها.
يُسمع
َ
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ولعل هذه الرسالة الصوتية (الغيبية) هي بيان حال الفريقني يف ذلك املوطن
َّ

املهول ،فقد أورد أرباب التفسري أ َّن املراد من ((اإلعالم بلعنة الله تعاىل لهم،

زياد ًة لرسور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار))((( ،فاألذان -ههنا -إشارة سمعية
ٍ
لحظات مستقبلي ٍة رهيب ٍة
تسترشف انفعاالً داخل ّياً انتاب أعامق النفس اإلنسانية يف
غريِ محسوس ٍة.

الرتميز ال�سمعي (للكتاب الناطق):

َ َ
ومن اإليحاء السمعي ما جاء يف اإلسناد املجازي الوارد يف قوله تعاىل ﴿ :هٰذا
ۡ َ ّ َّ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ ُ ََ ُ
ق إِنا كنا نستنسِخ ما ك
نت ۡم ت ۡع َملون﴾ [الجاثية ،]29 :يتمثَّل
كِتٰ ُبنا ين ِطق عل ۡيكم بِٱل ِ ۚ

املجاز العقيل الوارد يف النص يف إسناد الفعل (ينطق) إىل (الكتاب) ،والحال

أ َّن النطق من لوازم الصوت املسموع ،والظاهر من النص أ َّن الكتاب مثَّل وسيلة
إلظهار النطق ،وإسناد النطق إليه ((مجاز عقيل وإنَّ ا تنطق مبا يف الكتاب مالئكة
الحساب))((( ،ويحتمل أن يكون الناطق من أُثبت عمله يف صحيفة األعامل،

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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الظاملني باللعن والبعد عن الرحمة ،وينادي التابعني بالسالم والبشارة بالدخول إىل الجنة ،ومام يدل عىل
ذلك ما رواه عيل بن إبراهيم عن أيب الحسن Qقال :املؤذن أمري املؤمنني Qيؤذن أذاناً يُسمع
الخالئق كلها ،والدليل عىل ذلك قوله تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ فقال أمري املؤمنني :Qكنت أنا األذان
يف الناس ،ونقل صاحب امليزان ما ورد يف الكايف ،وتفسري القمي ،بإسنادهام عن محمد بن الفضيل عن
أيب الحسن الرضا Qيف قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ قال :املؤذن أمري املؤمننيQ
يل ،Qويف املعاين ،وورد
ورواه العيايش ،وقد ورد يف روضة الواعظني عن الباقر Qقال :املؤذن ع ٌّ
عن جابر الجعفي عن أيب جعفر الباقر Qقال :خطب أمري املؤمنني Qبالكوفة وبلغه أ َّن معاوية
يسبه ويعيبه ويقتل أصحابه ،ومام جاء يف الخطبة :وأنا املؤذن يف الدنيا واآلخرة قال الله عز وجل :ﭽ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ أنا ذلك املؤذن ،وقال :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ أنا ذلك األذان ،أي أنا املؤذن بذلك
األذان بقرينة صدر الكالم ويشري Qإىل قصة آيات الرباءة ،وجاء يف املجمع ما رواه الحاكم الحسكاين
يل Qأنَّه قال :أنا ذلك املؤذن ،وبإسناده عن ابن عباس أنه قال:
بإسناده عن محمد بن الحنفية عن ع ٍّ
يل Qيف كتاب الله أسامء ال يعرفها الناس قوله :فأذن مؤذ ٌن بينهم ،يقول :أال لعنة الله عىل الذين
لع ٍّ
كذبوا بواليتي واستخفوا بحقي .ينظر :رشح أصول الكايف ،95 /7 :ومستدرك سفينة البحار ،97 /1 :ومسند
اإلمام الرضا ،Q: 2/ 48وتفسري القمي ،231 /1 :وامليزان يف تفسري القرآن.144 – 142 /8 :
((( روح املعاين.362 / 4 :
((( التحرير والتنوير.383 / 25 :

َ
َ ُ َّ َ ٰ َ ۡ
ۡ
ُۡ
َۡ
ُ
َ
نسن أل َز ۡم َنٰ ُه َ ٰٓ
طئ ِ َرهُۥ ِف ع ُنقِهِۖۦ َون ِر ُج ُلۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِ كِتٰ ٗبا يَلقى ٰ ُه
قال تعاىلۡ ﴿ :وك إ ِ ٍ
ۡ
َ ُ
ۡ َ ََٰ َ َ َ ٰ َۡ َ َ ۡ َ َ َۡ َ
ك َحس ٗ
نش ً
ِيبا﴾ [اإلرساء.]14-13 :
ورا  13ٱقرأ كِتبك كف بِنفسِك ٱلوم علي
م

وما يبدو من هذا الرتميز الصويت أ َّن (الناطق الحقيقي) مل يكن ذَا شأنٍ
عادي
ٍّ
وقد يفوق املالئكة ،وهو ميثِّل دور الشاهد الحق القريب من الخالق والخلق يف
يوم الجزاء ،وهو النبي األعظم Pواألمئة األطهار ،Rوما يؤكِّد هذا التأويل

مجيء بعض األخبار الواردة يف بيان مفهوم النطق الوارد يف النص ،فعن أيب

بصري قال :قلت أليب عبد الله :Qقوله تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ قال(( :إ َّن
الكتاب ال ينطق ولكن مح ّم ًدا وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب))((( ،وكذلك أثبت

السياق إشار ًة واضح ًة توحي إىل قدسية النطق ،إذ جيء بضمري العظمة (نا) مضافاً
ُ
للكتاب ،وذلك لتفخيم شأن الكتاب((( ،وهذا ما يوحي بعظمة الناطق.

وال ريب أ َّن هذه املرتبة العظيمة التي ُمنحت األمئة األطهار Rحق
الشهادة يف الحياة اآلخرة أعطت أحقيَّة االستخالف يف الحياة الدنيا ،ذلك أنَّهم

 Rميثلون صوت القرآن الناطق.

الخاتمة

فالتعبري الرمزي (السمعي) القرآين جاء يتناسب مع طبيعة قدرات املخاطب
ووعيه ،فهو بعي ٌد عن اإليهام املستعيص عىل الفهم ،ويُنتزع -عاد ًة  -من األساليب

البالغية والفنية كـ(املجاز والكناية واالستعارة والتشبيه) ،وقد تجلّت مظاهر
ٍ
سياقات تعبريي ٍة مختلف ٍة يعتمد بعضها عىل (اإليحاء السمعي)،
(اإلمامة) يف
فرتسيخ هذا األصل (اإلمامة) يُع ُّد من املفاهيم العقدية املستندة بطبيعتها إىل
((( ينظر :أصول الكايف ،696 :ومستدرك سفينة البحار.81 - 80 / 10 :
((( ينظر :روح املعاين.153 / 13 :
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أمثر البحث جمل ًة من النتائج متركزت حول (الرتميز الصويت) الذي يحمل –
شك -مس ّو ٍ
بال ٍّ
غات فكري ًة استهدفت تعميق رؤي ٍة خاص ٍة لبعض املقاصد القرآنية،
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ٍ
أسس غيبي ٍة ،وهو مرتب ٌ
مل
ط بفكرة الجزاء والعقاب القامئة عىل العروج إىل عا ٍ
غيبي ال يدرك بالحواس ،وهذا ما يحيل املتلقي إىل توثيق العالقة بني العاملني
ٍّ
املجرد والحيس من خالل تفعيل املدركات السمعية ،الستيعاب املفاهيم غري
املدركة عن طريق (الرتميز السمعي) ،وتتقبل فكرة عامل اآلخرة.

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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�سيد الأو�صياء
يف �شرائع االنبياء



أ.د .سعاد عبد الكريم محمد

املقدمة

طالب  Qبن عبد املطلب بن هاشم بن
يل بن أيب
ٍ
سيد األوصياء ع ّ
عبد مناف بن قيص إىل آخر نسبه الرشيف الذي هو نسب رسول الله  Pأمري

املؤمنني ،زوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم .P

حا نوراني ًة
إن الله عز وجل خلق
النبي وعل ًّيا وفاطم َة والحس َن والحس َ
ني أشبا ً
َّ

يف العرش قبل آدم باآلف السنني تسبح الله كام جاء يف األسانيد املعتربة .وإن
النبي آدم  Qتوسل به مع (أصحاب الكساء) فتاب عليه (فتلقى آدم من ربه

خشبي
ح
يل واسمه (ايليا) عىل لو ٍ
كذلك النبي نوح  ،Qفقد توسل بع ٍّ
ٍّ
يف مقدمة سفينته (يارب يا مغيثي! بلطفك ورحمتك وبالذوات املقدسة :محمد
وإيليا وشرب وشبري وفاطمة ،)Rعندما وجدوا اآلثار يف جبال أراراط كام

أوضحت التوراة وهي املصدر األقدم يف التاريخ بأن السفينة رست هناك ووجدوا
اآلثار واللوح املكتوب عليه.

فيض
ح
كذلك النبي سليامن  Qمتوسال به مع (أصحاب الكساء) عىل لو ٍ
ٍّ
حواشيه بالجواهر النفيسة ومكتوبا بالذهب واسمه (ياه اييل نصطاه اي ياعيل اعني).
أما يف االنجيل :أيضا اسمه إيليا وجدناه يف إنجيل برنابا وإنجيل يوحنا.
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ٍ
حا باألسانيد املوثقة.
كلامت فتاب عليه) موض ً
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طالب
يل بن أيب
ٍ
ويف القرآن الكريم هناك الكثري من اآليات التي أُنزلت بحق ع ِّ

منها آية التطهري وآية التصدق بالخاتم من تفاسري الطربي وابن كثري وغريها.

أما اقرار األنبياء بوالية عيل بن أيب طالب يف سورة آل عمران  81يف تفسري

القرطبي والسيوطي وابن حجر يف صواعقه املحرقة نجد (لن (مل) يبعث الله

رسولً إال بنبوة محمد ووصيه عيل  Qوغريها من اآليات الكثرية التي ال
مجال لذكرها يف البحث.

هيكلية البحث:

سيد األوصياء يف رشائع االنبياء
طالب
يل بن أيب ٍ
 - 1من هو ع ُّ
 - 2يقسم املبحث إىل:

 - 1خلق الله عل َّيا بالعرش قبل آدم
يل
 - 2توسل النبي آدم  Qبع ٍّ
يل
 - 3توسل النبي نوح  Qبع ٍّ

ميركلا دبع داعس .د.أ/ءايبنالا عئارش يف ءايصوألا ديس

يل
 - 4توسل النبي سليامن Qبع ٍّ
يل يف األنجيل
 - 5ع ٌّ
يل يف القرآن الكريم.
 - 6ع ٌّ

الهدف من البحث:

حا إياه بالعرش
هو إظهار مكانة وقيمة إمام املتقني الذي خلقه الله مسب ً

من قبل أن يخلق الله آدم باآلف السنني موثق ًة باملصادر ،ومولده الذي رشف
الكعبة بقدومه وأن آدم توسل إىل الله بهؤالء الخمسة األشباح النورانية ،وكذلك
متوسل إىل الله بهم وأيضا النبي
ً
النبي نوح  Qجعل أسام َءهم عىل سفينته

228
فيض وحواشيه مزين ٌة باألحجار الكرمية
ح
 228سليامن  Qتوسل بهم إىل الله بلو ٍ
ٍّ

وأسامؤهم بالذهب ،واسمه إيليا كذلك يف انجيل يوحنا وانجيل برنابا واسمه إيليا
أيضا وأمر الله بتزويجه سيدة نساء العاملني وقد ذكره الله يف القرآن الكريم يف
مواطن عد ٍة.

طالب :Q
يل بن أيب ٍ
 – 1من هو ع ُّ

’online ‘unc’ retrieved on 2007

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

طالب ،بن عبد املطلب ،بن هاشم ،بن عبد مناف،
يل بن أيب
ٍ
اسمه و نسبه :ع ُّ
بن قيص ،بن كالب ،بن م ّرة بن لؤي ،بن غالب ،بن فهر ،بن مالك ،بن النرض ،بن
كنانة ،بن خزمية ،بن مدركة ،بن إلياس ،بن مرض ،بن نزار ،بن معد ،بن عدنان.
أشهر ألقابه  :أمري املؤمنني ،أسد الله الغالب ،يعسوب الدين ،ويل الله األعظم،
املرتىض ،حيدر ،الكرار.
كُناه :أبو تراب ،أبو الحسن ،أبو زينب ،أبو الحسنني ،أبو السبطني.
أبوه :عمران ،وقيل اسمه عبد مناف ويكنى بأيب طالب ،وهو شيخ البطحاء.
أمه  :فاطمة بنت أسد ،بن هاشم ،بن عبد مناف ،ولقد كانت لرسول الله مبنزلة
األم.
والدته :يوم الجمعة  13شهر رجب بعد عام الفيل بثالثني عاما يف جوف
الكعبة.
مدة عمره  63 :سنة.
مدة إمامته :مدة خالفته الظاهرية بعد عثامن بن عفان ،فهي أربع سنوات
وتسعة أشهر من زوجاته :سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول
الله  .Pنقش خامته :امللك لله الواحد القهار.
سبب شهادته :رضبة امللعون عبد الرحمن بن ملجم املرادي بالسيف
املسموم عىل راسه ،وهو يف املحراب يصيل صالة الفجر يف مسجد الكوفة.
مدفنه :النجف األرشف
مركز البحوث والدراسات االسالمية وانظرAli ‘Encyclopeadia’britannica
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مروج الذهب  2ص 2تأليف أيب الحسن املسعودي الهذيل ،تذكرة خواص

األمة ص 7سبط ابن الجوزي الحلفي ،الفصول املهمة ص ،14ابن الصباغ
املاليك ،السرية النبوية  1ص 150نور الدين عيل الحلبي الشافعي ،رشح الشفا

ج 1ص  151الشيخ عيل القاريء الحلفي.
نجد مكتوباً تحت صور ٍة يف القرن الرابع عرش للميالد من قبل أبو القطبي
مكتبة جامعة أدنربة من دائرة املعارف العربية.

(محمد يتوج عيل بن أيب طالب كوريثه) يف غدير خُم.

عيل الخليفة الرابع وابن عم مح ّمد وصهره ومن األوائل الذين آمنوا به وهو

أسس اإلسالم واشرتك يف كل الحروب مع الرسول وعمل
الخليفة الرشعي ،هو ّ
مبختلف امليادين وبعد اغتياله انتقلت الخالفة لبني أُمية .وأبناء عيل من زوجته
فاطمة الحسن والحسني ،استمروا لفرت ٍة من الزمن عىل النضال للحصول عىل
السلطة ،ولكن دون جدوى ،الحسن تنازل عن السلطة والحسني حارب الخليفة
يزيد يف كربالء سنة  680ذبحوه وكثري من عائلته ورجاله وأُميت النسل الكبري من

مح ّمد وأضاف لحركة الشيعة الصبغة الدين ّية.

האנציקלופידיה העברית תחת שם (עלי אבן אבו טאלב) עמ"856 – 855גם
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האנציקלופידיה החופשית ויקפידיה  .1980אביב חדש،האנציקלופידיה

הישראלית לנוער חלק  ،1زعامء وأسياد يف اإلسالم (عيل بن أيب طالب)
מנהיגים ותארים באסלאם

מנהיגים דתיים באסלאם שירתו את המאמינים במסגד ובשלטון (בייחוד
במערכת המשפט) ،חלקם עסקו בפרשנות לקוראן ולחדית' וזכו למקום כבוד
בקהילתם(.עלי בן אבי טאלב ומנהיגים ותארים באסלאם).

(خاص ًة
الرتجمة :زعامء دين يف اإلسالم مألوا مكانهم يف املسجد والسلطة
ّ
يف مجال العدل) اشتغل منهم يف تفسري القرآن والحديث وحصلوا عىل مكان ٍة

230
 230مرموق ٍة يف مجتمعهم.

طالب وزعامء وأسياد يف اإلسالم)
يل بن أيب
ٍ
(ع ّ

زعامء وأسياد يف اإلسالم :واستخدم كلمة (תארים) כנוי כבוד،שם –לוי
המציין דרכה מסוימת ،חכם معناها (لقب موقر السم الوي املتميز بدرج ٍة

مع ّين ٍة ،حكيم)

אברהם אבו שושן ،המלון העברי המרכז،ירושלים .1972 .עמ"748

שרת :שמש ،עבד למען אחר ،עשה עבודה שיש בה תועלת או עזר
למישהו ،כהן.מלא תפקיד צבורי
עשה מלאכת קדש במקדש (عمل من أجل آخر ،عمل عمالً فيه فائد ٌة

ٍ
لشخص ما ،كاه ٌن ،ميلءمكانته بني الشعب،صنع مملكة مقدسة يف
أو مساعد ٌة
مكان مقدس).

אברהם אבן שושן،שם،עמ" 744

يل يف الرشائع اإللهية
 - 2ع ُّ
 - 1خلق الله عل ّيا يف العرش قبل آدم:

ابن الحجاج قال :إن الله تبارك وتعاىل خلق مح ّمدا ً وآل مح ّمد من طين ٍة

عليني ،وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك،العطار ،عن أبيه ،عن األشعري،

حمزة قال :سمعت عيل بن الحسني  Lيقول :إن الله عزوجل خلق محمدا ً
وعل ّياً واألمئة األحد عرش من نور عظمته أرواحاً يف ضيا ٍء نوره ،يعبدونه قبل
خلق الخلق ،يسبحون الله عزوجل ويقدسونه ،وهم األمئة الهادية من آل مح ّمد

صلوات الله عليهم أجمعني :ابن إدريس ،عن أبيه ،عن مح ّمد بن الحسني بن
زيد ،عن الحسني بن موىس ،عن عيل بن سامعة ،عن عيل بن الحسن بن رباط،

عن أبيه ،عن املفضل ،قال :قال الصادق  :Qإن الله تبارك وتعاىل خلق أربعة

عام ،فهي أرواحنا ،فقيل له :يا ابن
عرش نورا ً قبل خلق الخلق بأربعة عرش ألف ٍ
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عن ابن أيب الخطاب ،عن أيب سعيد الغضنفري ،عن عمرو بن ثابت ،عن أيب
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ني
يل وفاطم ُة والحس ُن والحس ُ
رسول الله ومن األربعة عرش؟ فقال :مح ّم ٌد وع ٌّ
واألمئة من ولد الحسني ،آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال،
كل جو ٍر وظلمٍ .
ويطهر األرض من ِّ

من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفاريس بإسناده إىل جابر الجعفي،

عن أيب جعفر  Qقال :يا جابر كان الله وال يشء غريه ،ال معلوم وال مجهول،
صل الله عليه وآله ،وخلقنا أهل البيت معه
فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق مح ّمدا ً ّ

من نور عظمته ،فأوقفنا أظل ًة خرضا َء بني يديه ،حيث ال سامء وال أرض وال مكان،

وال ليل وال نهار ،وال شمس وال قمر.

كامل الدين 193 ،192 .184 :ورياض الجنان :مخطوط

للمزيد انظر نور األنوار ،للشيخ أيب الحسن بن مح ّمد الغروي ،عام ،1325

ص.10 :

وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله صىل الله عليه وآله أنه قال :كنت

عام.
يل نورا ً بني يدي الرحمن قبل أن يخلق آدم بأربعة عرش ألف ٍ
أنا وع ٌّ
الكايف مخطوطة ،ونور األنوار للشيخ أيب الحسن الغروي مخطوط.

يل:
 - 2توسل النبي آدم بع ٍّ
ميركلا دبع داعس .د.أ/ءايبنالا عئارش يف ءايصوألا ديس

نجد يف القرآن الكريم:

َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ َ ٓ
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
كةِ َف َق َال أَ ُ
ه ُؤلءِ
ون بِأسماءِ

ٔ
ۢنب
﴿وعلم ءادم ٱلسماء كها ثم عرضهم ع ٱلملئ ِ
ِ ِ
إن ُك ُ
نت ۡم َص ٰ ِدق َ
ِني﴾ {البقرة.}31/
ِ

إن اسم اإلشارة (هؤالء) للعاقل وبصيغة الجمع وهي أسامء الرسول وآل بيته

األطهار.

األشباح الخمسة النورانية (محمد وعيل وفاطمة والحسن والحسني).
َ َ َّ

َ

َ

َ

َّ

َ ٰٓ َ َ
اد ُم مِن َّر ّبهِۦ ك َِمٰت ف َت َ
ٱتل َّو ُ
اب َعل ۡيهِ إن ُهۥ ُه َو َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
﴿فتلق ء
ِيم﴾ سورة البقرة
ٖ
ۚ ِ
ِ

(اآلية .)37
ٍ
ح :النبي آدم يتوسل ويستشفع بالنبي مح ّم ٍد وأهل بيته (:Rمناقب
232
بسند صحي ٍ
232

أمري املؤمنني  Qالبن املغازيل ص ،63 :قال :أخربنا أحمد بن مح ّمد بن
عبد الوهاب إجازةً ،أخربنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن شوذب ،حدثنا مح ّمد

يل
بن عثامن قال :حدثني مح ّمد بن سليامن بن الحارق ،حدثنا مح ّمد بن ع ّ
بن خلف العطار ،حدثنا حسني األشقر ،حدثنا عمرو بن أيب املقدام ،عن أبيه

عن سعيد بن جبري :عن عبد الله بن عباس قالُ :سئل النبي صىل الله عليه وآله

يل
عن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال :سأله بحق مح ّمد وع ٍّ
يل فتاب عليه.
وفاطم َة والحسن والحسني إال تبت ع ّ
 -2شواهد التنزيل (ج /1ص :)102 :ورواه أيضا مح ّمد بن سليامن اليمني يف
أواخر الجزء الرابع يف الحديث )492( :من كتاب مناقب أمري املؤمنني
 Q 117قال :حدثنا مح ّمد بن عيل قال :حدثنا أحمد بن سليامن قال:

حدثنا أبو سهل الواسطي قال :حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب صالح :عن
ابن عباس قال :قال رسول الله  :Pملا نزلت الخطيئة بآدم وأُخرج من جوار

رب العاملني أتاه جربيل فقال :يا آدم ادع ربك .قال :بم أدعوه؟ قال :قل :يا

رب أسالك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبي يف آخر الزمان إال تبت
يل الويص
يل ورحمتني .فقال :يا حبيبي جربيل س ّمهم يل قال :مح ّم ٌد وع ٌّ
ع ّ

وفاطمة بنت النبي والحسن والحسني سبطا النبي فدعا بهم آدم فتاب عليه

يل:
ّ -3
توسل النبي نوحٍ  Qبع ٍّ

ح من الخشب يبلغ طولها
إن النبي نوحاً  Qكتب خمسة أسامء عىل لو ٍ

أربعة عرش انجا وعرضها عرش انجات عىل شكل ٍ
كف ووضعها عىل مقدمة
السفينة متوسالً بهم.

((يارب يا مغيثي! بلطفك ورحمتك وبالذوات املقدسة :مح ّمد وإيليا وشرب

وشبري وفاطمة Rأعن ّـي ،إن هؤالء الخمسة أعظم الخلق فيجب إعظامهم
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ٍ
كلامت فتاب عليه.
وذلك قوله :فتلقى آدم من ربّه
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لقت ألجلهم ،إلهي بأسامء هؤالء أعنـّي ،إنك
واحرتامهم وإن جميع الدنيا خـُ ْ

قاد ٌر عىل هداية جميع الخلق إىل الطريق القويم)).

مجلة  Weekly Mirrorالصادرة يف موسكو يف  28أيلول  ،1953وصحيفة

الهدى القاهرية الصادرة يف  31آذار .1954

يل:
 - 4توسل النبي سليامن  Qبع ٍّ

يل
كذلك النبي سليامن توسل باألشباح النورانية الخمسة وهم (محم ٌّد وع ٌّ
وفاطم ُة والحسن والحسني).
وعرث الجنود الربيطانيون يف عام  1916عندما حفروا مالجئ عىل بعد عدة

ٍ
فيض حواشيه
ح
كيلومرتات يف بيت املق ّدس وبالقرب من قرية (أونرته) عىل لو ٍ
ٍّ
مرصع ٌة بالجواهر النفيسة ويف وسطه أسط ٌر حروفها مكتوب ٌة بالذهب.

وبعد انتهاء الحرب سنة  1918قامت لجن ٌة مشرتك ٌة من ع ّدة دو ٍل مختصة

باللغات القدمية وبعلم اآلثار مبحاولة حل رموزه واستغرق األمر ع ّدة شهو ٍر
حتى متكنت اللجنة من ترجمته وأعلنت النتائج األخرية يف 1920 /1 /3م فكانت
املعلومات تشري إىل أن هذا اللوح هو (لوح سليامن املق ّدس) ،وكانت ترجمته

كاآليت:

((ياه أحمد إمقذا)) ...أي ((يا أحمد أغثني))
((ياه إييل نصطاه)) ...أي ((يا عيل أعني))

((ياه باهتول كاش)) ...أي ((بتول برعايتك))

((ياه حاسن إضومظع)) ...أي ((حسن بكرمك))
((ياه حاسني ابارفو)) ...أي ((حسني أحسـِن))

((امو سليامن صوه عنخب زالهالدقتا)) ...أي ((هذا سليامن اآلن يستغيث

بالخمسة العظامء))
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وتق ّرر وضع اللوح يف املتحف املليك الربيطاين ،إال أن األسقف الربيطاين

طلب وضعه يف أمانة الرس للكنيسة الربيطانيّة ،وإن اثنني من علامء اآلثار اعتنقا
اإلسالم بعد ذلك وهام (وليم) و (تامس).

للمزيد انظر ،سعاد عبد الكريم ،أسامء أهل الكساء عىل سفينة نوح ولوح

سليامن،النجف األرشف ،كلية االسالمية الجامعة ،ج 1إصدار  ،2013 ،20ص:
.-465 447

 - 5عيل يف اإلنجيل:

ان أسم عيل يف االنجيل هو (إيليا) نجده يف انجيل برنابا:
إنجيل برنابا (:)12-6 :42

((They said: Art thou Elijah or Jeremiah or any of the ancient
?prophets
Jesus answered: No. Then said they: who art thou? Say, in order
that we may give testimony to those who sent us.
Then said Jesus: I am a voice that crieth through all Judaea, and
crieth: prepare ye the way for the messenger of the lord, even as it
is written in E saias.
wherefore dost thou preach new doctrine, and make thyself of more
?account than the messiah
The Gospel of Barnabas, Italy

فقالوا :أأنت إيليا أو أرميا أو أحد األنبياء القدماء.

أجاب يسوع :كال.

حينئذ قالوا :من أنت ،قل لنشهد للذين أرسلونا .فقال حينئذ يسوع أنا صوتٌ

مكتوب يف
صار ٌخ يف اليهوديّة كلّها ،يرصخ أعدوا طريق رسول الرب كام هو
ٌ
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They said: if thou be not the messiah nor Elijah, or any prophet,
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ٍ
جديد
أشعيا .قالوا :إذا مل تكن املسيح وال إيليا أو نبياً ما فلامذا تبرش بتعليمٍ
وتجعل نفسك أعظم شأناً من مسيا؟

خليل سعادة ،إنجيل برنابا ،القاهرة  15مايس .1908

كذلك ذُكر يف أنجيل يوحنا:

يوحنا (:)27-20 :1

שׁאֲלּו אוֺתוֺ((:
מִי ַאתָ ּה? הּוא לֺא ִּכחֵש ֶאּלָא הוֺדָ ה וְָאמַר :אֵינְנִי ַה ָמּׁשִיחַָ ،
?אִם ּכֵן מִי
? ֲהאִם אַּתָ ה אלי ָהּו
שׁיב :לֺא
ֵ .ה ִ
? ֲהאִם ַאתָ ּה ַה ּנָבִיא
.לֺא ֵהׁשִיב ָלהֶם
שּנִּתֵ ן תְ ׁשּובָה לְׁשוֺ ְלחֵינּו מִי אַּתָ ה אוֺמֵר
שׁאֲלּו אוֺתוָֺ :אז מִי ַאתָ ּה? – ּכְדֵ י ֶ
ָ
שָׁאמַר
שׁיב וְָאמַרֲ :אנִי קוֺל קו ֵֺרא ַבּ ִמּדְ ּבָר ּפִּנּו דֶ ֶרך י ְהוָה ּכְמוֺ ֶ
עַל ַע ְצמְך? ֵה ִ
ׁשאֲלּו אוֺתוֺ אִם
ׁש ְעי ָהּו ַהנָּבִיאַ .הּשְׁלּוחִים הין מִן הַפרּושִים ְוהֵם הוֺסִיפּו ְו ָ
יְ ַ
שׁי ַח ְולֺא אלי ָהּו ַה ּנָבִיא
ּ.כֵן מַּדּו ַע אַּתָ ה ַמ ְטּבִיל אִם אֵיך ַה ָּמ ִ
((من أنت؟ فاعرتف ومل ينكر وأقر :إين لست أنا املسيح .فسألوه إذا ً ماذا؟

إيليا أنت؟ فقال لست أنا .أنت النبي؟ فأجاب ال .فقالوا له من أنت؟ لنعطي جواباً

للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك قال :أنا صوتٌ صار ٌخ يف الربيّة ،قوموا
طريق الرب كام قال أشعيا النبي.

(أما يف العهد الجديد فقد وعد املالك أن يوحنا املعمدان سيتقدم املسيح

بروح إيليا وقوته (لوقا( )17 :1 :ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لريد قلوب اآلباء

إىل األبناء والعصاة إىل فكر األبرار ليك يهيئ للرب شعباً مستعدا ً) .ويف هذا
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املعنى قال املسيح أن إيليا جاء يف شخص يوحنا املعمدان متي.14 :11

ألن جميع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا

املزمع أن يأيت) ،وقد ظ ّن بعض الناس خطأ أن يسوع نفسه هو إيليا (متي)14 :16

)فقالوا« :قوم يوحنا املعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحدٌ من األنبياء»).
وقد ظهر إيليا وموىس مع يسوع عند التجيل (لوقا ( 30 :9وإذا رجالن يتكلامن

معه وهام موىس وإيليا) وغريه من األناجيل) .وصالة إيليا ألجل امتناع املطر

وصالته ألجل نزول املطر كمثا ٍل لق ّوة صالة البار) .فمن هذا البار؟
قاموس الكتاب املق ّدس ،تأليف نخب ٍة من األساتذة ذوي االختصاص ،ومن
الالهوتيني ،بطرس عبد امللك وآخرون.

يل  Qوسنوضح قسامً منها.
يل يف القرآن :هناك آياتٌ كثري ٌة نزلت بحق ع ٍّ
 -7ع ٌّ
نجد اآلية الكرمية:

َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ
ٱلز َك ٰوةَ
ون َّ
﴿إِنما و ِلكم ٱلل ورسولۥ وٱلِين ءامنوا ٱلِين يقِيمون ٱلصلوة ويؤت
َ
َو ُه ۡم َرٰك ُِعون﴾ سورة املائدة (اآلية.)55 :

ففي تفسري الطربي نجد املقصود عيل :Q

 - 12210حدثنا مح ّمد بن الحسني قال ،حدثنا أحمد بن املفضل قال ،حدثنا
أسباط ،عن السدي قال :ثم أخربهم مبن يتوالهم فقال« :إمنا وليكم الله

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» ،هؤالء
سائل وهو راك ٌع يف املسجد،
ٌ
جميع املؤمنني ،ولكن عيل بن أيب طالب م َّر به

 - 12213حدثنا إسامعيل بن إرسائيل الرميل قال ،حدثنا أيوب بن سويد قال،

َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ َو َّٱل َ
ِين
حدثنا عتبة بن أيب حكيم يف هذه اآلية ﴿إِنما و ِل
ْ
َء َام ُنوا﴾ ،قال :عيل بن أيب طالب.

ّ
يل .Q
أما يف تفسري ابن كثريٍ فنجد أيضاً أ ّن املقصو َد ع ٌّ

وقال عبد الرزاق :حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ،عن ابن عباس يف
َّ

ُ

َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ
ولۥ﴾ اآلية :نزلت يف عيل بن أيب طالب.
قوله﴿ :إِنما و ِل

َ
ۡ ُ ٓ ُ
ۡ َ َ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ ّ َ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ
كم ّ
ٰ
ب َوحِك َم ٖة ث َّم َجا َءك ۡم
ِت
ك
ِن
م
يۧن لما ءاتيت
ويف اآليةِ﴿ :إَوذ أخذ ٱلل مِيثق ٱنلب ِ ِ 
ٖ
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فأعطاه خاتَ َه.
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َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ
َ ُ ُ َ َ َ ّ ٞ ّ َ ُّ ٞ
ِك ۡم إ ۡ
ك ۡم َلُ ۡؤم ُ َّ
ِن بِهِۦ ولنصنه ۚۥ قال ءأقررتم وأخذتم ع ذل
رسول مصدِق ل ِما مع
صيۖ
ِ
ِ
َ
ْ
۠
َ ُْٓ ََۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ
ٱلشهد َ
كم ّم َِن َّ ِٰ
ِين﴾( .آل عمران اآلية)81 :
قالوا أقررنا ۚ قال فٱشهدوا وأنا مع

يل :P
إقرار األنبياء بوالية ع ِّ

نجد القرطبي والسيوطي وابن حجر( :لن (مل) يبعث الله رسوال إال بنبوة

مح ّمد ووص ّيه عيل .)Q

الصواعق املحرقة ،ابن حجر ،مكتبة القاهرة ،مرص ،ص ،149 :شواهد

التنزيل ،الحسكاين الحنفي ،ج.2 :

حديث  787سنة  ،1411ص 161 :وفيه امامة بدل والية.جواهرالعقدين،السمهود،

مطبعة العاين ،بغداد سنة 1407هـ ،الجزء االول القسم الثاين ،ص،109-108

السيوطي يف تفسريه سورة املائدة (اآلية )55 :ج ،3ص.290 :

تفسري القرطبي  ،2218تفسري الطربي ج ،10 :ص .96 :للمزيد انظر دكتور

يل يف القرآن كثريا ً؟ ،بريوت ،ط 1،2011وص:
ناجح الطايئ ،ملاذا ذُكر اسم ع ٍّ
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للمزيد انظر نور األنوار ،مخطوطة للشيخ الحاج أيب الحسن بن مح ّمد

الغروي ،سنة 1325هـ ،ص.12 :
ح ِ
َي ال َ ِ
ْبيَّ ِة سورة البينة
ويف اآلية :إِ َّن ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
ات أُولَٰ ِئ َك ُه ْم خ ْ ُ
(اآلية)7 :

يقول تعاىل ذكره :إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد ،وعبدوا الله مخلصني له

ُ َ َ
الدين حنفاء ،وأقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وأطاعوا الله فيام أمر ونهى ﴿أ ْو ٰٓلئِك
ُ ۡ َ ُۡ َۡ
ب َّيةِ﴾
هم خي ٱل ِ

ويف تفسري الطربي:

يقول :من فعل ذلك من الناس فهم خري الربية .وقد :حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا
ُ َ

ۡ

ْ َ ُ ۡ َ ُۡ َ
ب َّيةِ﴾،
عيىس بن فرقد ،عن أيب الجارود ،عن مح ّمد بن ع ّ
يل ﴿أو ٰٓلئِك هم خي ٱل ِ
ْت يا َعيل َو ِشي َعتُكَ ».
 238فقال النبي « :Pأن َ
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أ ّما اآلية:

ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم ُ َ َ ُ ۡ
ض ُ
يت
قال الله تعاىل﴿ :ٱلوم أكملت لكم دِين
ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم ِت َو َر ِ
َ ُ ُ ۡ َ
ٱل ۡسل ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾ .سورة املائدة( :اآلية .)3 :عىل أمد قرون ،وعلامء املسلمني
لكم ِ

يكتبون يف تفسري آية إكامل الدين ،ويف صاحب هذه اآلية  ،Qوأحداث ذلك

اليوم.

اليو َم ..تبدأ اآلية بكلمة اليوم محال ًة باأللف والالم ،لتشري إىل أهمية ذلك اليوم

وعظمته ،فام هو رس ذلك اليوم؟

ذلك اليوم الذي روى فيه أبو هريرة عن رسول الله صىل الله عليه وآله أن

صيامه يعدل عند الله عبادة ستني سنة اليوم الذي قال فيه النبي صىل الله عليه

«ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل .فقال :من
ُ
وآله للمسلمني:
خ لك يا أبا الحسن
ُ
خب ٍ
يل مواله ،فنهض عمر بن الخطاب وقال :ب ٍ
كنت مواله فع ٌّ

موالي وموىل كل
أصبحت
مسلم ومسلم ٍة».النهاية البن كثري.386 /7 :
ٍ
َ

إن أهم ّية ذلك اليوم بأهم ّية صاحبه ،صاحبه الذي ُسئل عنه الخليل بن أحمد

فقال( :ماذا أقول يف رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا ً ،وأخفاها محبوه خوفاً،

وظهر من بني ذين وذين ما مأل الخافقني.

يل ريض الله عنه.
الصحابة باألحاديث الحسان ما ورد يف حق ع ٍّ

تورط علامء الجرح والتعديل يف حديث أيب هريرة يف آية إكامل الدين ،وأنها

نزلت يف يوم غدير خم بعد خطبة النبي صىل الله عليه وآله ووصيته لألمة بالقرآن
والعرتة ،وبعد أن أصعد علياً معه عىل املنرب ورفع يده وأعلنه خليفة من بعده .وقد

روى أبو هريرة أن النبي صىل الله عليه وآله أمرهم أن يصوموا ذلك اليوم شكرا ً لله

تعاىل ،وأن أجر من صامه كمن صام ستني سنةً!

قال أبو هريرة( :من صام يوم مثاين عرشة من ذي الحجة كتب له صيام ستني
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قال املناوي يف فيض القدير( :468 /4:قال اإلمام أحمد بن حنبل :ما جاء
يل .وقال النيسابوري :مل يرد يف حق ٍ
أحد من
يف أحد من الفضائل ما جاء يف ع ٍّ
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شهرا ً ،وهو يوم غدير خم ملا أخذ النبي  Pبيد عيل بن أيب طالب فقال :ألست
يل مواله .فقال
ويل املؤمنني؟ قالوا :بىل يا رسول الله .قال :من كنت مواله فع ٌّ

طالب ،أصبحت موالي وموىل كل مسلمٍ !
عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا ابن أيب
ٍ

َ ُ
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم ُ
ت َعل ۡيك ۡم ن ِۡع َم ِت
فأنزل الله عز وجل﴿ :ٱلوم أكملت لكم دِين
ُ َ ُ ُ ۡ َ
ٱل ۡسل ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾ .انتهى( .تاريخ دمشق ،233 /42 :وغري.
َو َر ِ
ضيت لكم ِ

وسبب تحريهم أنهم ال ميكنهم الطعن يف سند الحديث ،ألن رجاله رجال

الصحاح والطعن فيهم طع ٌن يف الصحاح كالبخاري ومسلم.

ٓ
َ
ۡ ۡ َُۡ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َ
ٓ َ
ويف اآلية﴿ :ف َم ۡن َحا َّجك فِيهِ ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َء َك م َِن ٱلعِل ِم فقل ت َعال ۡوا ن ۡدع أ ۡب َنا َءنا
َ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ
ت ٱللِ ع
وأبناءكم ون ِساءنا ون ِساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعن
ۡ َ
كٰذِب َ
ني﴾ سورة (آل عمران - .)61وذكر إبن كثري يف تفسريه قال أبو بكر بن مردويه،
ٱل ِ

عن جابر :قدم عىل النبي  Pالعاقب والطيب وفد نصارى نجران فدعاهام إىل
يل،
املالعنة ،فواعده عىل أن يالعناًه الغداة ،قال :فغدا رسول الله  Pفأخذ بيد ع ٌّ

فقال رسول الله  Pوالذي بعثنى بالحق لو قاال ال  :ألمطر عليهم الوادي نارا ً ،قال
جابر،وفيهم نزلت :ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم.
ويف اآلية:

َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
ك ِإَون ل َّ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ َّل ۡغ َ
ال ُه ۚۥ َو َّ ُ
ت ر َس َ َ
ٱلل
ب
ر
ِن
م
ك
نزل إِل
ِ ۖ
ِ
﴿يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َۡ َۡ ۡ َ
ٱلل َل َي ۡ
اس إ َّن َّ َ
كٰفِر َ
َ ۡ ُ َ َ َّ
ين﴾ املائدة (اآلية.)67 :
ٱل
م
و
ق
ٱل
ِي
د
ه
يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ ِ
ِ

قال ابن عساكر:

أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر عن أبو حامد األزهري عن أبو مح ّمد املخلدي،

عن أبو بكر مح ّمد بن حمدون عن مح ّمد بن إبراهيم الحلواين ،عن الحسن بن

يل بن عابس عن األعمش وأيب الجحاف عن عطية عن أيب
حامد سجادة عن ع ٍّ

سعيد الخدري قال نزلت هذه اآلية« :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»
عىل رسول الله  Pيو َم غدير خُم يف عيل بن أيب طالب .تاريخ دمشق البن

240
 240عساكر ( )237 /42ط دار الفكر-بريوت.

ََۡ ۡ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
نك ُم ّ ۡ
ت
ويف اآلية :األحزاب ﴿ 33إِنما ي ِريد ٱلل ِلذهِب ع
ٱلرج َس أهل ٱلَ ۡي ِ
ِ
َو ُي َط ّه َر ُك ۡم َت ۡطه ٗ
ريا ﴾(((.
ِ
ِ

 - 205أبو الحمراء له صحبة ،قال أبو عاصم :عن عياد أيب يحيى قال :عن :أبو
داود ،عن أيب الحمراء ،قال :صحبت النبي  Pتسعة أشه ٍر فكان إذا أصبح
يوم ،يأيت باب عيل وفاطمة فيقول السالم عليكم أهل البيت﴿ :إ َّن َما يُر ُ
يد
كل ٍ
ِ
ٍّ
ِ
َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َّ ُ ُ َ َ ُ
نك ُم ّ ۡ
ت َو ُي َط ّه َرك ۡم َت ۡطه ٗ
ريا ﴾.
ٱلل ِلذهِب ع
ٱلرج َس أهل ٱلَ ۡي ِ
ِ
ِ
ِ

وقال اإلمام أحمد بن حنبل يف تفسريه هذه اآلية عن أيب سعيد الخدري :إنها

نزلت يف خمسة :النبي وعيل وفاطمة والحسن والحسني .الصواعق املحرقة85 ،
والدر املنثور ج 198 ،5وينابيع املودة  108ونظم دررالسمطني .238

أخرج الرتمذي يف سننه فقال( :حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو أحمد
الزبريي ،حدثنا سفيان ،زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمه :ان النبي P
يل وفاطمة كسا ًء ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي
جلّل عىل الحسن والحسني وع ٍّ

وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ً ،فقالت أم سلمة :وأنا معهم يا
ّ

رسول الله؟ قال :إنك إىل خريٍ.

ۡ َ َ ِ َ َ ۡ َ َ َ َّ
ويف اآلية﴿ :أَ َج َع ۡل ُت ۡم س َِقايَ َة ۡ َ ٓ ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
ٱللِ َو ۡ َ
ٱل ۡو ِم
ٱلا ِج وعِمارة ٱلمس ِ
ج ِد ٱلرام كمن ءامن ب ِ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َّ ُ َ
ۡ َ ۡ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
َ ََٰ َ
َ
ني﴾ سورة
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم
يل ٱللِۚ ل يستوۥن عِند ٱللِۗ و
ِ
ٱٓأۡلخ ِِر وجهد ِف سب ِ ِ

وهب قال،
نجد يف تفسري الطربي 16563-:حدثني يونس قال ،أخربنا ابن
ٍ

أخربت عن أيب صخر قال :سمعت مح ّمد بن كعب القرظي يقول :افتخر طلحة

بن شيبة من بني عبد الدار ،وعباس بن عبد املطلب ،وعيل بن أيب طالب ،فقال

ِت فيه! وقال عباس :أنا صاحب
طلحة؛ أنا صاحب البيت ،معي مفتاحه ،لو أشاء ب ُّ
ِت يف املسجد! وقال عيل :ما أدري ما تقوالن،
السقاية والقائم عليها ،ولو أشاء ب ُّ

لقد صليت إىل القبلة ستة أشهر قبل الناس ،وأنا صاحب الجهاد! فأنـزل الله:
((( البخاري-التاريخ الكبري -الجزء - 9 :رقم الصفحة25 :
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التوبة) (اآلية.)19 :
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أجعلتم سقاية الحاج وعامرة املسجد الحرام كمن آمن...........
ّ

َ

َ ۡ َ
َ
ص ۡدق ف ٱٓأۡلخِر َ
ين﴾ الشعراء .84
ويف اآليات الكرمية﴿ :وٱجعل ِل ل ِسان ِ ٖ ِ
ِ
َّ

ٓ

َ

ُ َ

ۡ ُ َ

ّ
َ
ٱلص ۡد ِق َو َص َّدق بِهِۦٓ أ ْو ٰٓلئ ِ َك ُه ُم ٱل ُم َّتقون﴾ الزمر .33
﴿ َوٱلِي جا َء ب ِ ِ
َ

ۡ

ۡ َ

َ

ٗ

َ َ َ َ َ
ّ
ََۡ
ص ۡد ٍق َعل ِّيا﴾ مريم .50
﴿ َو َوهبنا ل ُهم مِن َّرحتِنا َوجعلنا ل ُه ۡم ل َِسان ِ
ّ

َ

َ ۡ َ
َ
ص ۡدق ف ٱٓأۡلخِر َ
ين﴾ أي :واجعل يل ذكرا ً جميالً بعدي
وقوله﴿ :وٱجعل ِل ل ِسان ِ ٖ ِ
ِ

َ
أذكر به ،ويقتدى يب يف الخري ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وتَ َر ۡك َنا َعلَ ۡيهِ ف ٱٓأۡلخِر َ
ين َ 108سل ٰ ٌم
ِ
ِ
ََ
َ َ َ َۡ
ۡ ۡ
سن َ
ع إبۡ َرٰه َ
ني﴾) الصافات.)110 – 108 :
ِيم  109كذٰل ِك ن ِزي ٱل ُمح ِ ِ
ٰٓ ِ

نجد يف تفسري ابن كثري:

ٌ
سؤال من إبراهيم  Qأن يؤتيه ربه حكامً ،قال ابن عباس :وهو العلم،
وهذا

وقال عكرمة :هو اللب ،وقال مجاهد :هو القرآن ،وقال السدي :هو النبوة ،وقوله:

(وألحقني بالصالحني) أي اجعلني مع الصالحني يف الدنيا واآلخرة.
ويف تفسري الطربي:
ّ

َ

ٱج َعل ل ل َِسان ۡ
وقَولهَ ﴿ :و ۡ
َ
ف ال َّناس ِذكْ ًرا
ِ
ل ِ
ج َع ْل ِ
صد ٖق ِف ٱٓأۡلخ ِِرين﴾ يَقُولَ :وا ْ
َ ْ
ِ
ح َس ًنا ،بَا ِق ًيا ِفي َم ْن يَجِيء ِم ْن الْ ُق ُرون بَ ْع ِدي.
ج ِم ً
يلَ ،وث َ َناء َ
َ
ويف تفسري امليزان للطباطبايئ ،ج  ،20بريوت:1997 ،

اللسان -عىل ما ذكروا -هو :الذكر بني الناس باملدح أو الذم ،وإذا أضيف

إىل الصدق فهو الثناء الجميل الذي ال كذب فيه .والعيل هو :الرفيع ،واملعنى:
وجعلنا لهم ثناء جميالً صادقاً رفيع القدر.

ذكر الشيخ الطربيس يف كتابه (مجمع البيان):

أي :ثنا ًء حسناً يف الناس.

َعليَّا :مرتفعاً سائرا ً يف الناس ،وكل أهل األديان يتَ َولّون إبراهيم وذريته ،ويثنون

عليهم ،وي ّدعون أنهم عىل دينهم.

وقيل :معناه :وأ ْعلَيْنا ِذكرهم بأن مح َّمدا ً  Pوأمته يذكرونَ ُهم بالجميل إىل قيام

242
َّيت عىل إبراهي َم َو َ
آل إِب َراهيم.
صل َ
 242القيامة .وقيل :هو ما يُتىل يف التشهد( :ك ََم َ

ۡ

َ

َ

ٗ

( ﴿ َو َج َعل َنا ل ُه ۡم ل َِسان ِص ۡد ٍق َعل ِّيا﴾ :يعني :أمري املؤمنني  ،Qحدثني بذلك
أيب عن الحسن بن عيل العسكري  Qوال يخفى عليكم أن ما ذكره الشيخ
القمي من أن املقصود هو أمري املؤمنني عيل  Qمن باب التأويل ال من باب

التفسري.

ٌ
ص ِّد ٌق لرسول الله
أي أنه  Qامل ُصداق األكمل للصدق ،فهو
صادق و ُم َ

ۡ َ ّ
َ
ص ۡد ٖق ِف
ّ
يل بن إبراهيم يف قولهَ ﴿ :وٱجعل ِل ل َِسان ِ
(صل الله عليه وآله( .قال ع ُّ
ٱٓأۡلخِر َ
ين﴾ قال :هو أمري املؤمنني  .Qويف بحار األنوار للعالمة املجليس
ِ

رحمه الله عن يونس بن عبد الرحمن ،قال :قلت أليب الحسن الرضا  :Qإن

قوماً طالبوين باسم أمري املؤمنني  Qيف كتاب الله عز وجل ،فقلت لهم من
قوله تعاىل« :وجعلنا لهم لسان صدق عل ّياً» فقال :صدقت هو هكذا قال مؤلفه:
ومعنى قوله« :لسان صدق» أي جعلنا لهم ولدا ً ذا لسانٍ أي قول صدقٍ  ،وكل ذي

ٌ
يل بن أيب طالب .Q
قول صدقٍ فهو
صادق معصو ٌم ،وهو ع ُّ
أحمد مصطفى يعقوب

الكويت يف  29فرباير  2012الكويت /http://tanwerq8.blogspot.com

وهناك الكثري من اآليات األخرى منها سورة التحريم  4وسورة هود  17والبقرة

 124وغريها ال مجال لذكرها يف البحث.

�سيد الأو�صياء يف �شرائع الأنبياء

عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم إىل نهاية نسب رسول الله P

ألنّه ابن ع ّمه وزوج ابنته فاطمة الزهراء.

خلق الله عل ّياً يف العرش قبل آدم باآلف السنني و (أصحاب الكساء) أشباحاً

نوران ّي ًة يف العرش تسبح الله ،كام جاء يف األسانيد املعتربة املوثقة ،توسل النبي
يل مع (أصحاب الكساء) فتاب عليه.
آدم  Qبع ٍّ
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الخالصة
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ح يف
كذلك النبي نوح  Qكتب اسمه مع (أصحاب الكساء) عىل لو ٍ

مقدمة السفينة واسمه إيليا.

فيض
ح
توسل النبي سليامن بعيل (أصحاب الكساء) كتب اسمه يف لو ٍ
ٍّ
حواشيه مرصع ٌة بالجواهر النفيسة مكتوباً بالذهب واسمه (إييل).

ويف اإلنجيل نجد أيضاً اسمه إيليا وجدناه يف إنجيل برنابا وإنجيل يوحنا .أما

يل بن أيب طالب
يف القرآن الكريم فهناك الكثري من اآليات التي أنزلت بحق ع ّ
ري من اآليات التي ال مجال لذكرها بتفسريالطربي
منها آية التطهري واملباهلة وكث ٌ

يل يف سورة األعراف 81يف تفسري
وابن كثري وغريهم ،أما إقرار األنبياء بوالية ع ِّ
القرطبي والسيوطي وابن حجر نجد لن (مل) يبعث الله رسوالً إال بنب ّوة مح ّم ٍد
يل.
ووص ّيه ع ٍّ
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Master of the Trustees in the Prophets’ Legislative Messages
Ali son of Abu-Talib is the son of Abdul-Mutalib son of Hashim, to
the end of the Messenger of Allah’s (Peace Be Upon Him) lineage
because he is a cousin to him and got married to his daughter
Fatimah.
Allah created Ali in the Heavenly kingdom thousands years before
Adam, as one of «People of the Garment» in the form of luminous
spirits glorifying Him, as was related in the well documented and
respected approved-sources. Adam invocated Allah by the People
of the Garment, and so got his repentance. Also, the Prophet Noah
wrote his name along with the names of the People of the Garment
on a tablet in the cutwater of the Arch; it was Illia. And the Prophet
Solomon also invocated with the name of Ali (as one of the People
of the Garment), and wrote his name in gold on a silver tablet with
edges decorated with precious stones; the name thereof was also
Illi. In the Bible, his name is found as Illia, specifically in the Gospel
of Barnabas and the Gospel of John. As for the Glorious Quran,
there are many verses revealed for the sake of Ali son of AbuTalib; of which are the verses of purification and of cursing, along
with too many others, as in the exegeses of at-Tabari and of IbniKatheer, and many others. As for the confirmation by the prophets
of Ali’s trusteeship, it is found in the Sura of al-A’raaf no. 81, as is
stated in the exegeses of as-Syooti and Ibni-Hajar, where we find
the following text: Allah has never sent a messenger without the
prophecy of Muhammad (PBUHAHH), and his trustee Ali (PBUH).
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ن�ص الغدير ومديات الإمامة
ٌ
مقاربة نقدي ٌّة حل�صرية الداللة
على الإمامة الدين ّية



أ .د .محمد شقري

ٍ
نقاش دالل ُة
رث من
من أهم املوضوعات التي كانت ،وما زالت ،عرض ًة ألك َ

نص الغدير ،حيث تنوعت اآلراء بني من ذهب إىل أنه يدل عىل املحبة وعدم

العداوة ،ومن ذهب إىل داللته عىل اإلمامة الدين ّية فقط ،ومن تبنى الرأي الذي

يقول بأنه يدل عىل اإلمامة عىل إطالقها سوا ًء السياسيّة منها أم الدينيّة ،حيث
يشرتك الرأيان الثاين والثالث يف داللة النص عىل أصل اإلمامة ،لكنهام يختلفان
يف حدود هذه اإلمامة ومدياتها.

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

هذا وسوف نعمل يف هذا البحث عىل تقديم مقارب ٍة نقديّ ٍة للرأي الثاين،
الذي يذهب إىل القول بداللة نص الغدير عىل اإلمامة ،لكنه يحرصها يف اإلمامة
أي ٍ
سيايس فيها.
بعد
الدينية ،وينفي َّ
ٍّ
وليك تكون هذه املقاربة أكرث تحديدا ً ،سوف نركّز هنا عىل نقد ما ذُكر يف

كتاب (الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ) ،من ناحية كونه آخر ما صدر حتى

لنص الغدير ،واألهم من ذلك أن الكتاب قد عرض لجملة من
تاريخه يف تناوله ّ
بعض منها عىل ٍ
ٍ
رث
تلك التساؤالت واإلشكاليات ،التي تنطوي ولو يف
بعد أك َ
معارصةً ،سوا ًء يف األسلوب أو اللغة أو املنهج أو املضمون ،والتي وظّفها كاتبها
بطريق ٍة تخدم السياق االستداليل الذي مارسه ،ورأيه املتب ّنى يف حرص داللة
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ربرات
النص يف اإلمامة الدينيّة ،حيث يقول الكاتب بعد رسده ملجموع ٍة من امل ّ

التي تدعم هذا الرأي ...« :ويف ذلك دالل ٌة تاريخ ّي ٌة ال لغوي ٌة عىل أنّ لحدث غدير
يل Qوزهده
خم دالل ًة مكاني ًة دين ّي ًة ،ميكن اعتبارها إمام ًة دين ّي ًة لجهة علم ع ٍّ

وكفاءته يف متثيل الرؤية الدين ّية أفضل تعبريٍ من بني بقية الصحابة ،لكن ال ميكن

سيايس»(((.
تنصيب
اعتبارها داللة
ٍ
ٍّ

وسوف نعمد يف مقاربتنا النقديّة هذه إىل تقسيم البحث إىل قسمني .نتناول

يف القسم األ ّول مجمل تلك األسس والقرائن التّاريخ ّية -وغريها ،-التي استند

عليها الكاتب يف بنائه االستداليل ،واالستنتاج الذي أفىض إليه؛ ونتناول يف

القسم الثاين مجمل تلك اللّوازم والنتائج التي ترتتب عىل القول بحرصية اإلمامة
الدينيّة ،واملناقشات التي ترد عليها ،عىل أن نبدأ بالقسم األول و مندرجاته.

أ  -األسس والقرائن:

سوف نعمد يف هذا القسم إىل عرض تلك املربرات (جملة تلك األسس

والقرائن) ،التي استند عليها الكاتب يف تب ّنيه لذاك الرأي ،ومحاولة نقدها

ومناقشتها:

ربرات فهي ماييل:
أ ّما أه ّم تلك امل ّ

 -1النبوة والبعد السيايس :لقد بنى الكاتب مجمل فكرته تلك عىل اعتقاده بأن
منطقة التدبري السيايس التي تندرج ضمن عموم أنتم أعلم بشؤون دنياكم»(((.

ومن هنا مل يستطع الكاتب يف قراءته نص الغدير أن يتجرد عن معتقده هذا،

وإمنا عمل عىل إسقاط هذا املعتقد عىل قراءته لذلك النص ،وسياقاته التاريخ ّية.

ومن الواضح أن هذا املعتقد ميثل أحد مباين تلك املدرسة الفكريّة يف
نظرتها إىل الدين والنبوة والنبي ،Pحيث جاءت مجمل آراء الكاتب مبن ّي ًة عىل

تلك املدرسة ،وعقيدتها اإليديولوجيّة ،وتأثره بها ،وإال فإن مقتىض املوضوعية
((( وجيه قانصو ،دار الفارايب ،بريوت2016 ،م ،ط ،1ص.123 :
((( م.ن ،ص.116-115 :
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أن يتجنب الكاتب تلك املؤثرات ،وأن يُح ِكم مبانيه الفكرية ذات الصلة بشكلٍ

علمي ،قبل الخوض يف تلك اإلشكاليات التي تقوم عليها.
ٍّ

 - 2أنتم أعلم بشوؤن دنياكم :لقد بنى الكاتب معتقده ذاك عىل الرواية التي ذكرها
نصه املقتبس آنفاً (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) وقراءته لها؛ لكن يف ما لو
يف ّ

تبي أنه ال ميكن االستناد عىل تلك الرواية إلثبات ذاك املعتقد -وهو كذلك،-
ّ
أو أن ذلك املعتقد الذي مارس من خالله الكاتب إسقاطاً فكريّاً عىل قراءته

ح -وهو كذلك ،-فمعنى ذلك انهيار األساس
ري صحي ٍ
ّ
للنص ،هو معتق ٌد غ ُ
التاريخي الذي
الفكري الذي بنى عليه الكاتب قراءته للنص ،بل والحدث
ّ
النص يف سياقه.
جاء
ّ

إ ّن من يطالع ما جاء يف ذاك الكتاب ومباحثه ،يدرك مدى االستعانة بتلك

السيايس،
الفكري ،الذي يتض ّمن خل ّو النب ّوة من الشأن
الرواية لتشييد ذاك املرتكز
ّ
ّ
ٍ
ودالالت كبري ٍة وواسع ٍة ،عىل أكرث
نتائج
الدنيوي ،مع ما لذلك املبنى من
بل حتّى
ّ
َ
من مستوى ،حيث ال ب ّد من تسجيل املالحظات التالية :

الفكري،
أوالً :إذا أراد الكاتب االستناد عىل النصوص الدين ّية لبناء ذلك املرتكز
ّ
نص
فعليه أن يقوم بدراس ٍة شامل ٍة (موضوعيّ ٍة) للنصوص الدينيّة ،وألّ يقترص عىل ٍّ

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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ٍ
واحد ،ويُغ ِفل بق ّية النصوص ذات الصلة ،إذ إ ّن داللة جملة تلك النصوص قد

تكون مخالف ًة ملا جاء يف تلك الرواية ،بل هي فعالً مخالف ٌة لها(((.
ثانياً :كان عىل الكاتب أن يقوم بدراس ٍة نقديّ ٍة -سنديّ ٍة وتاريخ ّي ٍة -لتلك الرواية،
وأن يستخدم األدوات املنهجيّة ذات الصلة فيها ،حتّى يعلم مدى صدقيّتها
العلم ّية ،وصحة االستفادة منها من عدمها ،قبل الذهاب إىل تشييد ذاك الحجم
الفكري ،وترتيب تلك النتائج البعيدة ودالالتها.
من البناء
ّ

ثالثاً :يف الوقت الذي يرى الكاتب يف مجمل الروايات أنها مختلَقةٌ ،ويرفض

يل العامل فيها ،ويتب ّنى -كام يذكر -املنهج
االعتامد عليها وعىل املنهج النق ّ
((( انظر مح ّمد شقري ،فلسفة الدولة يف الفكر السيايس الشيعي ،بريوت ،دار الهادي ،صص .70-29

التاريخي واملعقوليّة التاريخيّة لديها؛ لك ّنه عندما يجد يف الروايات ما يتّسق
ّ
وقناعاته الفكريّة ،فإنّه يغادر منهجه ذاك ،ويتنكّر له،
ويتمسك بشكلٍ واسعٍ
ّ
ٍ
بأي رواي ٍة تدعم املقصد الذي يرمي الوصول إليه.
ومستميت ِّ

قريش :يذهب الكاتب إىل أن السلطة يف اإلسالم «باتت ..بعد
 - 3السلطة شأ ٌن
ٌّ
فتح مكة وبعد وفاة النبي شأناً قرش ّياً ،يتحدّ د أمر تدبريها وتداولها إىل العرف
املرتكز داخل التقليد القريش ،(((»..ليخلص من هذا إىل أن أمر السلطة
وانتقالها بعد وفاة النبي Pبات بيد قريش؛ وهنا ال ب ّد من ذكر املالحظات

التالية:

أوالً :السؤال الذي يطرح نفسه ،أنه هل ميكن أن نتعقل أن النبي Pيرتيض

أن يؤول أمر السلطة ،وتالياً الدين -ألن من امتلك السلطة هيمن عىل الدين -إىل
قريش ،التي قاتلت النبي ،Pوعادته ،وبقيت تقاتله حتى الرمق األخري ،والتي

ما دخلت يف اإلسالم إال مرغمةً ،عندما هزمت ،وأُسقط يف يدها ،حتى قال عنهم
يل Qيوم صفني« :والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ،ما أسلموا ،ولكن
اإلمام ع ٌّ

فلم وجدوا عليه أعواناً ،رجعوا إىل عداوتهم لنا»(((؟
رسوا الكفرّ ،
استسلموا ،وأ ّ
وهل يعقل أن النبي Pوبعد االنجازات واالنتصارات التي حققها عىل
قريش ،أن يعمد إىل وضع الدولة ومستقبل مرشوعه الحضاري والديني ،بل

تحمل مرشوعاً يناقض مرشوعه ورسالته؟.

إنه ملن غري املعقول أن نتقّبل فكر ًة مفادها أن فئتني ،تحمل كل منهام مرشوعاً

ٍ
لسنوات طويل ٍة،
(حضاريّاً) دين ّياً يناقض ما لدى األخرى ،اشتعلت بينهام الحروب
أي وسيل ٍة يف القضاء عىل الفئة األخرى وهزمها؛ حتى إذا ت ّم
ومل يتم ا ّدخار ِّ
النرص إلحداهام ،فإن قيادة هذه الفئة التي انترصت ،قد عمدت إىل تسليم مقاليد

((( م.ن ،ص.115 :
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،مؤسسة اسامعيل ّيان للطباعة والنرش والتوزيع ،ج ،4ص.31 :
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السلطة وقيادة الدولة ومرشوعها الحضاري لقيادة الفئة األخرى املنهزمة ،التي
وإن دخلت يف املرشوع املنترص بحسب الظاهر ،لكن من الواضح أنه -بالح ّد

األدىن -ال تؤمتن عليه ،وال ميكن الوثوق بها يف الحفاظ عىل قيم ذلك املرشوع

الحضاري ،ومضمونه ،أو االعتامد عليها يف إيصاله إىل مقاصده وأهدافه.

ثانياً :لو كان األمر مرهوناً بالتقليد القريش والعرف املرتكز داخله؛ فال فرق
يف ذلك بني ما بعد فتح مكة ،وما قبلها .ف ِل َم يوضع هذا الحدث فيصالً يف األخذ
بالتقليد القريش وعرفه؟

وهنا ،ال ب ّد من القول ،أنه من الواضح تاريخ ّياً ،أن قريشاً مل تكن تقبل تص ّدي
النبي Pللشأن العام واملجال السيايس قبل فتح مكة -بل هي أرغمت عليه

إرغاماً بعد فتحها-؛ ومع ذلك فإن النبي Pمل يسايرها ،ومل يركن إليها وإىل

تقاليدها وأعرافها ،بل قد نشبت الحروب بينه وبينها ،حتى كرس تقليدها ،وتغلّب

عىل أعرافها ،وهزمها يف فتح مكة.

وعليه ،ليس من الصحيح القول أن أمر السلطة يف اإلسالم مرتب ٌ
ط بالتقليد

القريش ،ألنه لو كان كذلك ،لوجب أن يتامهى أمر السلطة يف اإلسالم مع ذاك

التقليد ،سوا ًء قبل فتح مكة أو بعدها ،من دون فرقٍ  ،ولوجب أن يستجيب النبي
 Pلذاك التقليد من األساس .لكن ملا كانت سياسة النبي Pتقوم قبل فتح مكة
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

رس التقليد القريش الذي يتناىف ورسالته ،ومخالف ِة أعراف قريش التي ال
عىل ك ِ

تتّسق وقيم مرشوعه ،فلن يختلف الحال معها بعد فتحها.
فهل يُعقل أن يواجه النبي Pالتقليد القريش يف حال الضعف ،ثم يسلّم له

يصح أن يُرفض ذلك التقليد يف حال الحرب مع قريش ،ثم
يف حال الق ّوة؟ وهل
ّ
يوكل أمر السلطة يف اإلسالم إليه يف حال الغلبة والنرص عليها؟

ثالثاً :لو كان األمر مرهوناً بالتقليد القريش ،وإرادة أقطاب قريش وزعامئها،
ألزاحوا النبي Pنفسه عن موقع قيادة الدولة اإلسالمية الوليدة واالجتامع اإلسالمي
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ٍ
قريش السيايس ،عندما أظهرت عداوتها له،
 252العام ،فلِ َم مل يركن النبي Pإىل تقليد

وقاتلته؟ فلو كان األمر مرتبطاً بتقليدها ذاك ،لوجب أن يستجيب النبي Pلها ،وأن

يحرتم ذلك التقليد حينها ،لكن هذا مل يحصل ،ال قبل فتح مكة ،وال بعدها.
إ ّن قريشاً أوغلت يف محاربة النبي Pحتى ُهزمت يف فتح مكة ،لكن هزميتها

كل ما يف
تلك مل تُلغِ جوهر مرشوعها ،ومدى عداوتها للنبي Pومرشوعهّ .
األمر أن هذه العداوة مل تعد تسمح الظروف بإظهارها يف النبي ،Pفأظهرتها يف

ُولده ،وأهل بيته((( .وإال لو كان األمر مرهوناً بإرادة قريش وأقطابها ،لفعلت بالنبي
 Pكام فعلت بأهل بيته ،أو أقل ما كان ميكن أن تفعله هو إزاحة النبي Pعن

موقع قيادة الدولة والشأن العام.

قريش فعله مع النبي Pيف الواقع التاريخي آنذاك ،فقد
ٌ
لكن ما مل تستطع
ٍ
رسديات دين ّي ٍة تعيد
حاولت بناءه معرف ّياً من خالل توظيف سلطتها الحقاً يف تقديم
األمر إليها ،وتخرجه من النبي ،Pوكأن النبي Pنفسه قد توىل األمر من خالل

التقليد القريش ومبا ينسجم معه ،حيث يتح ّول هذا التقليد إىل مصد ٍر للمرشوعية
السياسية ،ويؤول إىل كونه مبثابة ال ّناظم و املح ّدد للمرجعيّة السياسية يف الشأن

العام وأمر السلطة ،يف حني أن واقع األمر مل يكن كذلك.
إن قريشاً التي عجزت عن أن تأخذ السلطة من النبي Pبالحرب والسيف،

ح ّياً -وقد حاولت قتله مرارا ً -فكيف ميكن والحال هذا أن ترتضيه قائدا ً للدولة
والشأن العام ،إال من جهة أن إرادتها قد كُرست يوم فتح مكة ،وأن مرشوعها قد هزم
رست تلك األحقاد التي
حينها ،وإن أضمرت  -بسبب ذلك و غريه  -تلك العداوة ،وأ ّ
خلفتها الحروب التي نالت منها ،وذلك بفعل منطق الثأر الجاهيل و ثقافته.
وقريش إذ مل تستطع أن تُن ِفذ عداوتها تلك يف نزع السلطة من النبي Pيف حياته،
ٌ

((( يقول اإلمام عيل« :Qكل ٍ
قريش عىل رسول الله ،Pأظهرته ّيف ،وستظهر يف ولدي من
حقد حقدته ٌ
بعدي( »...القنذوري ،ينابيع املودة لذوي القربة ،دار األسوة1416 ،هـ .ق ،ط ،1ج ،1ص.)407 :
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أرادت أن تنزعها منه بالدين وتأويله .مع أن قريشاً هذه ،لو أمكن لبعض حروبها
التي ش ّنتها عىل النبي Pأن تنجح يف تحقيق أهدافها ،ملا أبقت عىل النبيP
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فقد اتفقت كلمتها عىل أن تنزعها من أهل بيته بعد وفاته ،وأن تبني لتحقيق ذلك

ٍ
رسديات دين ّي ًة تعيد األمر إىل كنفها ،لتستعيد به نفوذها وع ّزها الذي فقدته ،وتحيي به
من جديد مرشوعها ،حتى وإن كان الطريق إليه العمل عىل تهميش النبي Pنفسه،
وإضعاف موقفه ،وتجاوز إرثه الذي ترك((( ،وهو ما حصل يف الحق األيام.

رابعاً :لو كان األمر مرتبطاً بالتقليد القريش وأعرافه وما يقرره ،فإن هذا التقليد

ال يقف عند حدود السلطة السياسية ،بل يتعدى الشأن السيايس إىل الديني،
حيث كان لقريش تقاليدها ومعتقداتها الدينيّة أيضاً.

وعليه ،إذا كان املطلوب التاميش مع التقليد القريش يف الشأن السيايس،

فلامذا مل يتم التاميش معه يف الشأن الديني؟ فعىل أي أساس هذا الفصل بني

ٍ
لقريش به ،يف حني يكون
الديني والسيايس ،بحيث يكون األول شأناً ال دخالة
ٍ
ألحد به سوى قريش ،التي تقرر فيه أمرها؟
الثاين شأناً قرشيّاً ال دخالة
فإن كان هذا الفصل قامئاً عىل أساس الدين ،بحيث أعطى الشأن الديني للنبي
 ،Pوالشأن السيايس لقريش ،فلنعد عندها إىل النص الديني ،لرنى إن كان يربر

مامرسة هذا الفصل .وهو ما يتطلب القيام بدراس ٍة دين ّي ٍة ،منهج ّي ٍة ،موضوع ّي ٍة تبتعد
عن االنتقائية ،ومامرسة اإلسقاط الفكري الذي شاع وفشا يف ذاك البحث .وإن
كنا نرى أن هذا الفصل ال أساس له من الصحة عىل اإلطالق يف الفهم الديني-

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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السيايس ،بل يف الفعل الديني آنذاك.

ٍ
رث
وإن كان هذا الفصل قامئاً عىل
أساس من التاريخ ،فهو ما يتطلب القيام بأك َ
لتبي مديات الوصل بني الديني والسيايس يف سرية النبيP
ٍ
بحث
من
تاريخي ّ
ٍّ

ٍ
ٍ
لباحث
مديات وثيق ًة وشامل ًة وواضحةً ،بحيث ال ميكن
وتاريخه ،والتي كانت
ٍ
منصف أن يقفز فوقها.

((( لن أدخل يف تفصيل األدلّة عىل ذاك التوجه والسياسة لدى قريش ،وإن ورد بعض منها يف مطاوي هذا
البحث .أكتفي مبا ذكره الكاتب يف كتابه ،حيث يقول« :مل يكن لوصايا النبي أو تعاليمه أي حضور يف كل
الجدل السيايس الذي أعقب وفاة النبي» ،ص.152 :

ٍ
برسديات دينيّ ٍة ،تحيله إىل وصلٍ طارئٍ ؛
أما أن يُعمل عىل تأويل هذا الوصل

فهو مغادر ٌة للمنهج التاريخي إىل الديني ،ونوع من الخلط بينهام ،يظهر عجز ذلك

البحث التاريخي عن إثبات ظرفية الوصل بني الديني والسيايس يف سرية النبي
 Pوتاريخه ،فضالً عن أن البحث التاريخي املوضوعي يؤدي -بالحد األدىن-
ٍ
قريش
ربر استعادة
إىل التشكيك بجميع تلك الرسديات الدينية ،التي أريد منها أن ت ّ
لدورها ونفوذها ،اللذين خرستهام يف مواجهة النبي Pومرشوعه.
ٍ
ٍ
مشكوك بها
برسديات دينيّ ٍة
وعليه ،مل يكن من الصحيح منهجيّاً االستعانة

بالح ّد األدىن -ملامرسة تأويل للتاريخ ،يستجيب -وقد استجاب بالفعل-ملصلح ٍة تاريخيّ ٍة-سياسيّ ٍة ،متثلت يف محاوالت قريش استعادة دورها ونفوذها؛

بل إن الصحيح منهجياً هو االستعانة بالتاريخ -بناء عىل منهج الكاتب -لبحث
تلك الرسديات الدينية ،مورد الشك ،بشكلٍ
وموضوعي ،لرنى إن كانت
علمي،
ٍّ
ٍّ

تلك الرسديات تتوافق مع السياقات التاريخ ّية الواقع ّية -وليس املتخ ّيلة ،-أم أنها
ال تتوافق معها؟

لكن لألسف مل يفعل الكاتب هذا األمر ،وإمنا هجر منهجه يف هذا املورد،
ٍ
ديني-
منهجي،
ني
ومارس انتقائي ًة منهجيّ ًة واضحةً ،وعمل عىل تقديمِ هج ٍ
وخليط ٍّ
ٍّ

تاريخي يتامهى ومسبقاته الفكريّة ،واإليديولوجيا التي يحمل يف الدين والتاريخ.
ٍّ

مل يرضخ له يف الدين ،فمن باب أوىل أال يرضخ لهذا التقليد يف السياسة ،ألن

من أمسك بالسلطة ،تحكّم بالسياسة ،وهيمن عىل الدين.
إ ّن النبي Pالذي كرس قريشاً يف معتقداتها وتقاليدها الدين ّية ،لن يجد حرجاً
يف كرس تلك التقاليد القرشية يف السياسة والشأن العام ،وخصوصاً أن جدلية

السياسة والدين التي نراها يف زماننا الحارض ،قد كانت أقوى وأش ّد التصاقاً،
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وخالصة القول -بنا ًء عىل عدم الفصل بني الديني والسيايس يف الواقع
االجتامعي آنذاك -إ ّن األمر لو كان خاضعاً للتقليد القريش ،لوجب أن يستجيب
النبي Pلهذا التقليد يف الدين كام يف السياسة ،ولكن ملا وجدنا أن النبيP
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ٍ
وبدرجات بعيد ٍة ،يف ذلك التاريخ .وهو يعني أن اسرتجاع قريش لنفوذها ودورها

يف السياسة ،سوف يؤدي إىل اسرتجاع ذلك النفوذ والتأثري يف الدين وتأويله ،وإن

كان طبقاً للظروف والوقائع االجتامعيّة والثقافيّة املستجدة.
ليغي جميع التقاليد البالية والباطلة سوا ًء يف الدين أو
إ ّن النبي Pقد أىت ّ
أي رشعيّ ٍة عىل تلك التقاليد ،مبا يف ذلك السياسيّة
السياسة ،ومل يأت ليصبغ ِّ

منها ،والتي قد تتح ّول إىل خط ٍر ال فقط عىل الشأن السيايس ،بل أيضاً عىل الشأن
الديني.

والذي نعتقده هو أن هذا التغيري الشامل قد حصل -عىل نحو املقتيض -وأن
النبي Pقد قام مبا عليه فيه ،وأنه قد وضع جميع األسس الكافية التي يقوم عليها

وينطلق منها ،سوا ًء يف الدين أو السياسة ويف مختلف مجاالت االجتامع العام،

سوى أ ّن الذي حصل هو أ ّن قريشاً قد أعاقت ذلك التغيري الشامل ومرشوعه،
ونجحت يف االنقالب عليه ،وتعطيل جملة مساراته ،وتشويه العديد من مضامينه
ومعانيه.

صحيح ،وأنه أصبح
خامساً :لنفرتض أ ّن ما ذكره الكاتب حول التقليد القريش
ٌ

مبثابة املرجعيّة السياسيّة ومصدر مرشوعيتها يف اإلسالم ،فام ينبغي قوله هنا هو

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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أن هذا التقليد -عىل فرض صحته -يقوم عىل استجامع جميع مك ّونات قريش دون
استثنا ٍء ،لكن عندما نأيت إىل الواقع التاريخي بعد وفاة النبي ،Pنجد أن إقصا ًء

سيايس -قد مورس بحق بني هاشم عا ّمةً ،وآل بيت النبي Pبشكلٍ
ري
سياس ّياً -وغ َ
ٍّ

خاص((( ،وهذا يعني أن القضية مل تكن مراعا ًة لذلك التقليد القريش ،وإال لو كان
ٍّ

ٍ
قريش ،وخصوصاً بني هاشم ،يف صناعة
كذلك ،لوجب حضور جميع مك ّونات
القرار السيايس وعمليّة انتقال السلطة بعد وفاة النبي ،Pلك ّن هذا مل يحصل،

وهو ما يدل عىل أ ّن القضية مل تكن تقليدا ً قرش ّياً يُراعى ،وإمنا كانت مرشوعاً

قرشياً ،قد رأى أن اللحظة قد أضحت مؤاتي ًة الستعادة دوره ،وإحياء نفسه ،وإن
((( أنظر :وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية ،بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.145-144 :

ٍ
خطاب ،ومفاهي َم تنسجم واملناخ الديني الجديد يف
بأدوات مختلف ٍة من لغ ٍة ،و
ٍ
ظروفه ،وثقافته ،ومرجعياته املستجدة(((.
إ ّن ما حصل بعد وفاة
النبي Pمل يكن التزاما بذاك التقليد القريش ،وإنّ ا
ّ

كان مخالفاً له .وهو ما ّ
يدل عىل أ ّن األمر مل يكن مرتبطاً بذاك التقليد ،وأ ّن قض ّية
السيايس لقريش ،وإمنا
انتقال السلطة وتداولها ،مل يكن متّصالً باحرتام التقليد
ّ
بحسابات املصالح ،والرصاع عىل السلطة ،وتس ّنم ظهرها.

وقد أق ّر الكاتب بهذا األمر عندما ذكر أن ما حصل بعد وفاة النبي Pمل يستند

ٍ
قريش« :كان جدل الخالفة األوىل جدل املعيار
إىل قوة منطقه ،وإمنا إىل مزاج
الذي يجب اعتامده ،يف تحديد من يرث النبي ،هل هي عائلته داخل قبيلته ،أم
قبيلته مجتمع ًة .فكان أن انترص الفهم الثاين ،ال لجهة قوة منطقه ،بل ألنه يعرب عن
قريش»»(((.
ٍ
مزاجٍ وميلٍ عا ّم ْي لدى

النبيP
وقد اعرتف رصيحاً بهذا األمر ،عندما ذكر أ ّن ما حصل بعد وفاة
ّ

القريش ،حيث قال ...« :إن بيعة أيب بكر ...جاءت مبتور ًة
كان خروجاً عن العرف
ّ
القريش يف رضورة إرشاك جميع العائالت القرش ّية
لجهة خروجها عن العرف
ّ
يف تقرير األمور الخطرية ،مثلام كان يحصل يف دار الندوة ،حيث ما كان أحدهم

ليق ّرر أمراً ّ
وتوافق عا ٍّم حوله ،ما
إل بعد التشاور بني جميع القبائل وحصول إجامع
ٍ

الواقع»(((.

سادساً :يبدو التناقض واضحاً يف كالم الكاتب ،إذ إنه من جه ٍة يقول بأن تدبري
السلطة بعد وفاة النبي Pيعود إىل «العرف املرتكز داخل التقليد القريش»،

((( راجع :أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله( Pالقصة الكاملة) ،قم ،مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي2005 ،م ،قم ،الباب الثالث وغريه.
((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.151 :
((( م.ن ،ص.144 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

يجعل بيعة أيب بكرٍ ،إجرا ًء رسيعاً وعاجالً ،ومبادر ًة مدبّر ًة ومنسق ًة مسبقاً مع أكرثَ
ٍ
قريش ملنع انتقال السلطة إىل بني هاشم .لتكون آخر األمر سلطة األمر
طرف
من
ٍّ
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والذي يعتمد «التشاور بني جميع القبائل وحصول إجامع وتوافق عام حوله»،

يل
لكنه يقول يف املقابل بأن السلطة كانت سلطة األمر الواقع ،التي «ال ميلك ع ٌّ
االعرتاض عليها أو رفضها إال باللجوء إىل املواجهة املسلحة»((( ،وبأن الحرص

يل Qكان «يرتاوح بني الحوار والضغط املعنوي
عىل أخذ البيعة من اإلمام ع ٍّ
يل واملمتنعني
من جهة ،وبني استعامل القوة ومحاولة حرق بيت فاطمة إلرغام ع ٍّ
عن البيعة أن يبادروا إىل البيعة من جه ٍة أخرى»(((.

كام يقول إنّ« :استعامل أيب بكر سلطة اإلكراه بحق بني هاشم عموماً الستكامل

البيعة يؤ ّيد استنتاجنا بأنّ السلطة كانت سلطة األمر الواقع ،سلطة موازين القوى

سيايس جدي ٍد .مل تكن الشورى معياراً
الغالبة والراجحة والقادرة عىل فرض واقعٍ
ٍّ
السيايس الجديد
حاسامً ملرشوع ّية السلطة ،بقدر ما كانت ذريع ًة ملنح الرتتيب
ّ
مرشوع ّي ًة اجتامع ّي ًة ودين ّي ًة .فالبيعة تكون عادة سبباً النعقاد السلطة ال نتيج ًة متأخر ًة

القهري بالسلطة من
عنها ،أ ّما سلطة األمر الواقع ،فتعمد إىل انتزاع االعرتاف
ّ
الناس ،عن طريق البيعة طوعاً أو كرهاً .وهذا ما حصل فعالً بعد بيعة أيب بكر
بحق العديد من عائالت قريش ويف مقدّ متهم بنو هاشم»(((.

ويقول أيضاً بأن سلطة األمر الواقع قد وضعت بني هاشم «بني خيارين :إما

القبول والبيعة ،وإما الصدام واملواجهة املبارشة التي لن تكون ملصلحتهم بحكم
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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العدد والعتاد»(((.

وعليه ،لنا أن نسأل أنّه كيف يقول الكاتب من جه ٍة بأن األمر كان مرهوناً بالتقليد
القريش ،والتشاور ،واإلجامع والتوافق ،ويقول من جه ٍة أخرى بأن الحصول عىل
البيعة قد ت ّم اللجوء فيه إىل القوة ،ومحاولة حرق بيت فاطمة بنت النبي،P
واإلرغام ،وانتزاع االعرتاف بالقهر ،والتهديد بالصدام واملواجهة املبارشة ،وأنه

(((
(((
(((
(((

م.ن ،ص.145 :
م.ن ،ص.146 :
م.ن ،ص.146 :
م.ن ،ص.148 :

إل بق ّوة السالح؟ فهل يستويان قوالً؟ إال إذا
ال مجال فيه لالعرتاض أو الرفض ّ

كان يرى أ ّن استعامل القوة ،وأخذ البيعة بالقهر ،والتهديد بالقتل واإلحراق جز ٌء
من العملية الدميوقراطيّة ،أو أنّه إحدى آليات التشاور ،وطرق اإلجامع ،وأدوات
التوافق!

إن ما أريد قوله هنا هو أن ما حصل يف التاريخ قد حصل ،لكن العمل عىل
نتائج خطري ٍة ج ّدا ً يف ٍ
بعض من الوعي اإلسالمي
منحه مرشوع ّي ًة دين ّيةً ،قد أ ّدى إىل
َ
والعقل الديني ،ال تقترص حدودها عند اعتقاد البعض أن الغلبة هي إحدى مصادر

املرشوعية السياسية يف اإلسالم((( ،بل ما هو أبعد من ذلك ،يتمثّل يف ترشيع
ديناميات دينيّ ٍة ثقافيّ ٍةِ ،
ٍ
رصاعي دائم ،يسهم يف
ذات محصو ٍل
منطق غلب ٍة ،وإيجاد
ٍّ
تعميق االنقسامات ،وتغذية الرصاعات ،وتوليد النزاعات االجتامع ّية والسياس ّية،
وتشجيع االحرتاب الداخيل .إنه نوع من الداروينيّة السياسيّة ،التي تكون السلطة

فيها لألقوى ،واألقدر عىل األخذ بأسباب القهر والغلبة ،وإخضاع اآلخر مبنطق

جة.
الق ّوة ،ال بق ّوة املنطق والح ّ

لقد أ ّدى إسباغ الرشعية الدين ّية عىل ما حصل يف التاريخ إىل تدشني عقيدة
واحرتاب عا ٍّم ،أ ّدت إىل إيجاد موار َد خللٍ
بنيوي يف الوعي
غلب ٍة ،وثقافة رصا ٍع
ٍ
ٍّ
السيايس واالجتامعي ،بل يف الفكر السيايس واالجتامعي ،حيث ال تكون

وإمنا ملن ميلك من عديد السيف أكرث ،ومن املال ما هو أثقل وأمثن .إنها
ٍ
قريش السياسية ،التي أ ّدت إىل ما أ ّدت إليه يف التاريخ اإلسالمي
أيديولوجيا

ٍ
ٍ
ورصاعات وفنتٍ ،ما زلنا نتل ّمس آثارها ،ونشهد نتائجها إىل
وحروب
نزاعات
من
ٍ

دهرنا ،واأليام التي نعيش.

سابعاً :يُظهر ما تق ّدم مدى التهافت يف كالم الكاتب ،إذ إنه من جه ٍة ،للقول

مدخل إىل دراسة نص الغدير ،مركز الغدير للدراسات اإلسالميّة1997 ،م ،ط ،1ص:
ٌ
((( مح ّمد مهدي اآلصفي،
.12-11
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السلطة لألصلح ،واألفضل ،واألقدر عىل إدارتها ،مبا يحقّق العدالة والنفع العام،
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بعدم الداللة السياسيّة لنص الغدير ،يستند عىل أ ّن «العرف القبيل السائد
واملستحكم كان القاعدة واملوجه يف تداول السلطة ومامرستها بعد وفاة النبي
( »Pص ،)120 :ومن جه ٍة أخرى يقول بأ ّن بيعة أيب بكر ...جاءت مبتورة لجهة

القريش»؛ إذ كيف نقول أ ّن ما حصل بعد وفاة النبي Pمن
خروجها عن العرف
ّ
تداو ٍل للسلطة ومامرستها ،قد استند إىل العرف القبيل ،ثم نقول بعد صفحات بأ ّن
ما حصل بعد وفاة النبي Pمن قضية البعة كان خارجاً عن العرف القريش؟ أليس

تهافتاً جليّاً أن تكون البيعة التي حصلت يف السقيفة مستند ًة إىل العرف القبيل
وخارج ًة عنه واآلن نفسه؟ أو أ ّن تداول السلطة قد ت ّم عىل أساس من ذاك العرف
وتنكّر له يف الوقت عينه؟

نص
وعىل ما تق ّدم ،مل يعد بإمكان الكاتب االستناد عىل هذا املعطى للقول بأ ّن ّ
الغدير ال ّ
يل ،Qإذ ليس صحيحاً القول
يدل عىل اإلمامة السياسيّة لإلمام ع ٍّ
أ ّن السلطة قد أصبحت بعد وفاة النبي Pشأناً قرش ّياً ،يرتبط بالتقليد السيايس

ٍ
لقريش ،بل الصحيح هو أن قريشاً قد لعبت دورا ً أساسيّاً ،ومارست ضغوطاً شتّى،
يل Qتحديدا ً ،لدواف َع مختلف ٍة
إلقصاء الخالفة عن بني هاشم ،وعن اإلمام ع ٍّ
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سوف نشري إىل بعضها تالياً ،-وهي قد نجحت يف ذلك ،عندما استطاعت بعدمد ٍة أن تعيد متوضعها يف االجتامع اإلسالمي ،وأن تستعيد دورها بشكلٍ
تدريجي
ٍّ
يف صناعة القرار السيايس ،لتصل بعد سنوات قليلة إىل قيادة الدولة اإلسالميّة،
وإىل مواقع مختلفة يف هرمها السيايس ،نتيجة التطورات واملتغريات التي مهدت

الطريق لها ،وساعدتها يف بلوغها.

إ ّن الذي نعتقده هو إ ّن الرصاع بني النبي Pومرشوعه من جه ٍة ،وبني قريش
ومرشوعها من جه ٍة أخرى ،مل يصل إىل خامتته يف فتح مكة ،وإمنا خمد وقتيّاً

يعب عن نفسه
ٌ
نتيجة الهزمية القاسية التي تلقّتها
قريش يف يوم الفتح ،وإن بقي ّ
بأساليب مختلف ٍة،
بطريق ٍة أو أخرى ،وينتظر رشوطه املناسبة التي تعيد إنتاجه
َ
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ٍ
وأدوات جديد ٍة ،وإن بقيت األهداف هي نفسها.
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قريش يف أمرين ،بل ثالث ٍة؛ األول يف صناعة تأويليّ ٍة سياسيّ ٍة-دينيّة
ٌ
لقد نجحت
تخدم مرشوعها ،والثاين يف إقصاء الخالفة عن آل بيت النبي Pوبني هاشم،
ٍ
سنوات من الرتبّص.
والثالث يف متهيد الطريق لوصولها إىل تلك الخالفة بعد
لقد ع ّز عىل قريش أن تُهزم هزمي ًة قاسيةً ،وأن ت ُكرس شوكتها ،وتُخدش هيبتها،
وأن تخرس تلك املكانة التي كانت لها يف الجاهلية ،وأن ت ُصبح يف موقع املنقاد

بعد أن كانت تقود العرب ،وأن تُساس بعد أن كانت تسوس غريها ،وأن تنال منها
تلك الحروب مع النبي ،Pفيُقتل أهم رجالها من دون أن تقدر عىل فعل الثأر،

تشفي به غيظها.

وسوف أذكر هنا بعضاً من تلك النصوص التي تظهر تلك الدوافع ،التي كانت
يل:Q
تحرك قريشاً يف مواقفها من آل النبيPواإلمام ع ٍّ
ٌ
قريش عىل رسول الله  ،Pأظهرته
«كل حق ٍد حقدته
يلُّ :Q
أ) يقول اإلمام ع ٌّ
ولقريش ،إنّ ا وترتهم بأمر الله وأمر
ٍ
يفَّ ،وستظهره يف ُولْدي من بعدي ،مايل

رسوله ،أفهذا جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمني»»(((.
يل« :Qإنّ العرب كرهت أمر مح ّمد  ،Pوحسدته عىل ما آتاه
ب) ويقول ع ٌّ
الله من فضله ،واستطالت أيامه ...وأجمعت ،مذ كان ح ّياً ،عىل رصف األمر

وسلّامً
عن أهل بيته بعد موته ،ولوال أنّ قريشاً جعلت اسمه ذريع ًة إىل الرياسةُ ،
وعاد قارحها جذعاً ،وبازلها بكراً.(((»...

يل« :Qاللّهم إين أستعديك عىل قريش ،فإنهم أضمروا
ث) ويقول اإلمام ع ٌّ
لرسولك  Pرضوباً من الرش والغدر ،فعجزوا عنها ،و ُحلت بينهم وبينها،
عل .اللّهم احفظ حسناً وحسيناً ،وال متكّن مردة
فكانت الوجبة يب ،والدائرة َ َّ

((( القندوزي ،ينابيع املودة لذوي القرىب ،م.س ،ج ،1ص.407 :
(((
للطباعة والنرش 1425 ،هـ.ق ،ط ،2ج ،11ص.244 :

مح ّمد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب Qيف الكتاب والسنة والتاريخ ،قم ،دار الحديث
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إىل العز واإلمرة ،ملا عبدت الله بعد موته يوماً واحداً ،والرتدت يف حافرتها،
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قريش منهام ما دمت ح ّياً ،فإذا توفيتني ،فأنت الرقيب عليهم ،وأنت عىل كل
يش ٍء شهيدٌ »(((.

يل« :Qأين الذين زعموا أنّهم الراسخون يف العلم دوننا؟ كذباً
ج) ويقول ع ٌّ
وبغياً علينا ،أن رفعنا الله ووضعهم ،وأعطانا وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم.(((»..

 -4التدبري السيايس مامرس ٌة عقالنيّةٌ :من املربرات التي يستند إليها الكاتب

ملعتقده ذاك ،أن «التدبري السيايس مامرس ٌة عقالن ّي ٌة ال يحتاج بحسب طبيعته
ٍ
ات ِ
إىل معرف ٍة غيبي ٍة أو رسي ٍة أو شخص ّي ٍ
قدرات فائق ٍة»(((.
ذات

ٍ
تهافت بني الديني والسيايس،
وهنا ال ب ّد من القول أن الكاتب قد أوحى بوجود
بطريق ٍة يبدو فيها الديني وكأنه يخلو من تلك العقالنية التي يحتكرها السيايس
أسلوب مل يَخ ُْل من التشويه املقصود ،وهو ّ
يدل إما عىل قلة دراي ٍة
وتدبريه ،ويف
ٍ

بفلسفة الدين عا ّمةً ،وفلسفة الوالية يف الفكر السيايس الشيعي((( بشكلٍ
خاص،
ٍّ

أو عىل ما هو أبع ُد من ذلك ،يشهد عليه اإلفراط يف اإلسقاط اإليديولوجي،

واالفتقاد إىل املوضوعية يف البحث.
ونقول يف مقام الجواب:

أوالً :ال تنايف بني العقالنية وبني الدين يف بعده السيايس ،بل إن الدين يف
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مضمونه األصيل ،بعيدا ً عن التأويالت التاريخ ّية واملزيفة ،يكتنز جوهر العقالنية
وال يفارقها.

ثانياً :أال تقتيض العقالن ّية يف بعدها السيايس أن يكون من يتوىل الشأن العام

ٍ
مواصفات
وخصوصاً يف موقع قيادة الدولة واألمة ومرشوعها الحضاري -ذاعالي ٍة عىل املستوى املعنوي ،والقيمي ،والرتبوي ،واألخالقي ،والفكري،
والعلمي ،والثقايف ،والنفيس ،والسلويك ...بل أن يكون األفضل يف تلك

(((
(((
(((
(((

ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،20ص.298 :
املجليس ،بحار األنوار ،بريوت ،دار الرضا1983 ،م ،ج  ،29ص.613 :
الشيعة اإلماميّة ،بني النص والتاريخ ،م.س ،.ص.116 :
أنظر :مح ّمد شقري ،فلسفة الدولة يف الفكر السيايس الشيعي ،م.س ،ص.60-46 :

املواصفات وغريها ،حتى يتسنى له مامرسة تلك القيادة ،بالشكل الذي يخدم
األمة ومصالحها الواقعية؟.

أي تدبريٍ
سيايس يتأثر حكامً باملدرسة الفكرية التي ينبثق عنها ويقوم
ثالثاً :إن َّ
ٍّ
عليها ،وهو ما يدل عىل إن العالقة بني الدين -كمنظوم ٍة معرفي ٍة وقيم ّي ٍة -وبني السياسة

-كتدبريٍ ومامرس ٍة -هي عالق ٌة وطيد ٌة وجوهريّةٌ ،وليست كام ص ّورها الكاتب.

يف بناء االجتامع اإلسالمي العام ،وهدايته ،وتوجيهه ،وقيادته إىل مقاصده الحقة،
وغاياته الصحيحة.

 -5املعقولية التاريخ ّية :يذكر الكاتب أنه يريد أن يعتمد املعقولية التاريخية ،التي:
«تصبح املعيار األول يف الرتجيح بني الروايات»((( ،حيث يفرس املعقولية
ٍ
يئ عىل املشهد التاريخي الذي ترسمه
التاريخ ّية بأنها «قياس
حدث جز ٍّ
مجموع األحداث املتكرثة التي أخربت عنها الوثائق والذاكرة»(((.

((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.112 :
((( م.ن.
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أي
رابعاً :لقد بلغ التبسيط الفكري مداه يف هذا املورد -كام يف غريه -فعن ِّ
عقالنيّ ٍة سياسيّ ٍة يتحدث الكاتب ،سوا ًء يف عامل اليوم ،أم يف التاريخ القريب
والبعيد .فإذا ما عدنا إىل تلك املرحلة التي تلت وفاة النبي Pوما بعدها ،فهل
ٍ
ٍ
أساس من املنفعة
أساس من تلك العقالن ّية ،أم عىل
كانت السياسة تقوم عىل
الخاصة ،وشغف السلطة والوصول إليها ،وتلك األعراف القرشية التي تنتمي إىل
مقولة الجاهليّة التي تعني عدم العقالنيّة واالفتقاد إىل قيمها.
خامساً :يف قوله إن التدبري السيايس ال يحتاج إىل املعرفة الغيب ّية ،فإن كان
السيايس ميكن له أن يستغني عن املنظومة املعرف ّية الدين ّية
يقصد أ ّن الفعل
ّ
وقيمها ،فهو ما ميثل وجهة نظ ٍر ال توافق عليها مجمل املدارس الفكريّة يف
السيايس تاريخيّاً ال يحتاج إىل الوحي ،وال
اإلسالم ،وإن كان يقصد أ ّن الشأن
ّ
يرتبط به ،فإين أدعوه إىل قراءة اآليات القرآنية التي واكبت النبي Pيف تصديه
للشأن العام والسيايس منه ،وإىل مالحظة كيف أ ّن الوحي قد مارس دورا ً محوريّاً
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ما ذكر يقتيض بيان ما ييل:

أوالً :ينبغي أن تصل مجمل املعطيات التاريخية ذات الصلة برسم ذلك

املشهد التاريخي بشكلٍ ٍ
ٍ
كاف ،غريِ
ناقص.

ٍ
ح ،غريِ
مغلوط.
ثانياً :ينبغي أن تصل تلك املعطيات بشكلٍ صحي ٍ

موضوعي ،غريِ مح َّر ٍ
ثالثاً :ينبغي أن تصل تلك املعطيات بشكلٍ
ف.
ٍّ

رابعاً :ينبغي أن يستجمع الباحث جميع تلك املعطيات ،من دون أن يقيص

أيّاً منها عن ميدان بحثه.

خامساً :يجب أن يتج ّرد عن جميع خلف ّياته الفكريّة يف قراءته للتاريخ ،وتحديدا ً

تلك التي تخرجه عن موضوعيّته يف فهمه له.

سادساً :ال ب ّد للباحث أن يكون فهمه للمشهد التاريخي الكيل فهامً صحيحاً،

ألن هذا املشهد سوف يكو َن هو الحاك َم عىل الحدث الجزيئ ،فلو كان فهمه له
فهامً خاطئاً ،فسوف ينعكس ذلك عىل فهم الحدث الجزيئ بشكلٍ خاطئٍ .
سابعاً :يجب أن يقوم بعملي ِة وصلٍ صحيح ٍة بني ذاك الحدث الجزيئ ،وبني

املشهد الكيل.
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ري منسجم ٍة ظاهرا ً مع تلك
ثامناً :قد تكون بعض األحداث التاريخية غ َ
السياقات التاريخ ّية املعلنة ،وبالتايل قد يقع الباحث يف التباس الوصل بينهام.
يل يلقي بظالله عىل الحدث الجزيئ،
تاسعاً :كام أن املشهد التاريخي الك ّ

فإن الحدث الجزيئ أيضاً لن يكون يتيم الداللة ،حيث إ ّن جدلي ًة ما قامئ ٌة بينهام
تأثرا ً وتأثريا ً.

ٍ
أبحاث تاريخ ّي ٍة مع ّمق ٍة ،عندما يجد
عارشا ً :قد يضطر الباحث إىل خوض
ٍ
كل ،يؤثر عىل
مشهد
أمامه أكرث من اتجا ٍه يف التاريخ ،وتالياً أكرث من
تاريخي ّ ٍّ
ٍّ
الحدث الجزيئ وفهمه.
حادي عرش :لِ َم تصوير التنايف بني الداللة اللغوية والداللة التاريخية؟ أمل
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يتصل بذاك التاريخ؟ فلِ َم يتم افتعال هذا التنايف بني اللغة والتاريخ ،بطريقة يتم
ٍ
بحدث قد
فيها إقصاء اللغة (داللة تاريخ ّية ،ال لغوية) ،وذلك عندما يرتبط األمر

ٍ
بحث ونظرٍ؟
محل
يكون إشكاليّاً أو َّ

ثاين عرش :أليست مجمل القضايا التاريخية التي وصلت إلينا ،هي أيضاً

ٍ
يصح عندها أن نأخذ مجمل تلك
بحث ونظرٍ؟ فهل
ومحل
َّ
قضايا إشكاليّةٌ،
ّ
القضايا التاريخية أخذ املسلامت من وعاء اللغة ،دون أن نبحث فيها ،ومن ثم
نقوم باعتبارها مبثابة الفيصل يف ترجيح داللة هذا النص أو ذاك ،دون األخذ
بعني االعتبار باقي املرجحات ذات الصلة؟ أين املنهج التاريخي الذي يقتيض
البحث يف تلك القضايا بشكلٍ
جحاً؟
موضوعي صحي ٍ
ح قبل اعتبارها فيصالً ومر ِّ
ٍّ

ثالث عرش((( :الحدث الجزيئ التاريخي له شخصيته الداللية املستقلة،

واملشهد الكيل له أيضاً شخصيته الداللية املستقلة؛ فأن نقوم بإقصاء داللة
الحدث الجزيئ باملطلق وتعطيلها ،لن يكون أمرا ً صحيحاً ،وأن نسمح بطغيان

داللة املشهد الكيل عىل الحدث الجزيئ ،دون أن يأخذ هذا الحدث دوره يف
صناعة الداللة ،ليس أيضاً أمرا ً صحيحاً.

رابع عرش :كام أن للحدث الجزيئ احتامالته املتعددة ،فإن للمشهد الكيل

يئ إحدى
أيضاً احتامالته املتعددة؛ فهل من الصحيح هنا أن نختار بشكلٍ انتقا ٍّ
نبحث أيضاً يف احتامالت املشهد الكيل ،لنختار منها ما يكون أوفق مع مجمل
األدلة ذات الصلة؟

وما ال ب ّد من اإللفات إليه ،هو أن املشهد الكيل -لو فرضنا حسم إحدى
احتامالته -كام ميكن أن يشكل نو َع قرين ٍة يف الحدث الجزيئ وداللته؛ فإن
((( الفرق بني هذا املورد ،وما ورد قبل قليل يف املورد املعنون تاسعاً ،هو أنه يف املورد التاسع تحدثنا يف أصل
العالقة بني الحدث الجزيئ واملشهد الكيل ،بينام هنا نتحدث يف املساحة التي يجب أن يأخذها كل منهام
يف صناعة الداللة .هناك تحدثنا يف أساس جدلية العالقة بينهام ،هنا يف مستواها ومداها.
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الحدث الجزيئ نفسه ميكن أن يشكِّل نو َع قرين ٍة يف املشهد الكيل وداللته.

ٍ
دالالت ومعانٍ
عىل ما تقدم ،ال غنى للباحث عن أن يستنفذ ما يف اللغة من

إىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ  ،ومن دون أن يغفل عن جميع القرائن التي تسهم يف بناء

تلك الدالالت ،حتى يعمل عىل بناء تلك الشخص ّية الدالل ّية للحدث الجزيئ،
الذي قد يكون له أثره عىل املشهد الكيل واختيار إحدى احتامالته.

خامس عرش :مبعزل عن التناقض الذي يتب ّدي يف كالمه ،حيث إنه مر ًة يتحدث

عن خلو النبوة من التدبري السيايس ،ويتحدث أخرى عن تدبري النبوة والوحي

للشأن العام ،فإن الكاتب ميارس انتقائي ًة فاضح ًة يف بنائه للمرتكزات الفكرية التي
تستند عليها مجمل استنتاجاته وموضوعاته ،إذ إنه عندما يكون الحديث عن خلو
النبوة والوحي من التدبري السيايس ،فإنه يستفيد إىل ح ٍّد ٍ
بعيد من رواية «أنتم أعلم
ٍ
بناءات هائل ًة يف االستدالل واالستنتاج؛ لكنه عندما
بأمور دنياكم» ،ليبني عليها
ٍ
روايات أخرى عديدةً ،تدل عىل أن السياسة كانت
يجد يف مقابل تلك الرواية

يف صلب النبوة ،ويف قلب اهتاممات الوحي ،فإنه يطوي عنها كشحاً ،ويهمل
دالالتها ،وال يسعى إىل االستفادة منها يف بناء تلك املرتكزات الفكرية ،التي تؤثر

حكامً يف كثري من املوضوعات والنتائج.

وهنا أذكر بعض الروايات التي ذكرها الكاتب نفسه يف كتابه((( ،والتي تدل
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عىل تلك الصلة بني النبوة والسياسة ،حيث نقل هذه الرواية عن ابن عباس ،يقول
فيها« :خرجت مع عمر إىل الشام يف إحدى خرجاته ،فانفرد يوماً يسري عىل بعريه،
فاتبعته ،فقال يل :يا بن عباس ،أشكو إليك ابن عمك (اإلمام عل ّياً ،)Qسألته

أن يخرج معي فلم يفعل ،ومل أزل أراه واجداً (غاضباً) ،فيم تظن موجدته؟ قلت

(ابن عباس) :يا أمري املؤمنني إنك لتعلم .قال (عمر) أظنه ال يزال كئيباً لفوت
الخالفة .قلت (ابن عباس) هو ذاك ،إنه يزعم أن رسول الله أراد األمر له .فقال
((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.132 :

(عمر) :يا بن عباس أراد رسول الله األمر له.(((»...

هنا ،مع أن الرواية واضحة الداللة- ،بحسب ما جاء عىل لسان عمر بن

الخطاب ،وما جاء عىل لسان ابن عباس ،من أن اإلمام عيل Qيقول أن
يلQ؛ مع
الرسول أراد األمر له ،-عىل أن النبي Pأراد أن تكون الخالفة لع ٍّ
ذلك تجد أن الكاتب يحاول االلتفاف عىل هذه الداللة بقوله أن إرادة النبيP
هي مجر ُد رغب ٍة «من قبيل اإلرادة الشخص ّية التي ميارسها النبي كإنسانٍ فر ٍد يريد

ويرغب»(((.

وهنا ال ب ّد من طرح ما ييل:

أوالً :كيف علم الكاتب أن ما قاله النبي Pمجر ُد رغب ٍة ،وليس إلزاماً وتكليفاً؟
ثانياً :هل ميكن للنبي Pأن يريد مبعز ٍل عن إرادة الله تعاىل ،وتحديدا ً عندما

يتعلق األمر مبصري األمة ،ومستقبلها يف دينها ودنياها؟
تقابل بني ما يريده النبي ،Pوما يريده
ٌ
ثالثاً :لِ َم دامئاً عندما يكون هناك
آخرون ،نشهد هذا التشكيك يف إرادة النبي ،Pفيجري إحالتها إىل الرغبة
الشخص ّية ،وسوى ذلك من اإلحاالت التي تهدف إىل تربير االلتفاف عىل تلك

اإلرادة ،وترشيع مخالفتها ،يف حني ال نشهد هذا التشكيك يف إرادة اآلخرين.
ديني لسياقٍ
تاريخي استج ّد بعد وفاة النبي
ٍّ
وهي مقارب ٍة تهدف إىل إيجاد تربي ٍر ٍّ

تخالف نصوصاً قرآني ًة واضح َة الداللة.

يفس الكاتب العديد من اآليات القرآنية التي يُفهم منها أن كالم
رابعاً :كيف ّ
النبي Pمجر ٌد عن األهواء والرغبات ،كقول الله تعاىل يف كتابه العزيز عن النبي
ۡ

ۡ

َّ

ى  3إِن ُه َو إِل َو ۡ ٞ
Pبأنه ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح﴾(((؛ أليس معنى ذلك أن النبي
ِ
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،12ص.78 :
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.132 :
((( القرآن الكريم ،سورة النجم ،اآلية 3 :و .4
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يلQ
 Pال ينطق عن مجر ِد رغب ٍة شخص ّي ٍة ،وأنه عندما ينطق بتولية اإلمام ع ٍّ

كخليف ٍة له من بعده ،فمعنى ذلك أن هذه التولية ليست مجر َد رغب ٍة شخصيّ ٍة ،وإمنا
هي إرادة الله تعاىل ومنه؟
ٍ
ٍ
صفحات
وكتأكيد عىل ما قيل آنفاً ،ننقل ما ذكره الكاتب يف كتابه قبل
خامساً:

من كالمه ذاك (ص ،)101 :عن رجلٍ من بني عامر بن صعصعة ،يقول للنبي:P

« ...أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك الله عىل من خالفك ،أيكون
لنا األمر من بعدك؟ فقال النبي« :Pاألمر إىل الله يضعه حيث يشاء(((»..؛ فهذا
الرجل يسأل النبي Pأن تكون الخالفة لهم ،فيجيبه النبي Pبأن األمر إىل الله.

فالسؤال الذي يطرح نفسه ،أنه كيف يقفز الكاتب عن هذا النص أيضاً ،والذي
ح أن أمر الخالفة إىل الله -وليس إىل قريش ،وال إىل
يقول فيه النبي Pبوضو ٍ
العرف املرتكز داخل التقليد القريش ،-وأنه تعاىل يضعه حيث يشاء ،هذا األمر
ٍ
ألحد التعبري عنه سوى النبي Pنفسه.
الذي ال ميكن
نص يقول بأن أمر الخالفة إىل
أي إن ما بأيدينا نصان -بحسب نقل الكاتبٌّ -
ونص يقول بأن النبي Pقد أفصح عن أمر الله تعاىل هذا بأن الخالفة
الله،
ٌّ
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ٍ
لقريش
يلQ؛ لكن ،مع ذلك ،تجد أن الكاتب يستنتج أن أمر الخالفة
هي لع ٍّ
وليس لله ،وأن النبي Pوإن أفصح عن أمر الله تعاىل ،لكنها مجر ُد رغب ٍة شخصيّ ٍة

له ،يصح تجاوزها والقفز فوقها.

نص يدغدغ ميله اإليديولوجي
والعجيب يف أمر الكاتب أنه عندما يعرث عىل ٍّ
ٍ
ٍ
بحث فيه .لكنه عندما
أي
يتمسك به دون هواد ٍة ،ويبني عليه
بناءات شاسع ًة دون ِّ

ٍ
بنصوص عديد ٍة تخالف ما هو عليه من ميلٍ
إيديولوجي ،ال تجد أنها
يصطدم
ٍّ

ج أو نظرٍ ،وهو ما يدل عىل مست ًوى من
تحرك فيه ساكناً من استدال ٍل أو استنتا ٍ
االنتقائية املنهجية يف تناول النصوص ،واالنتقائية يف االستفادة من املراجع

((( ابن هشام ،السرية النبويّة ،مرص ،مكتبة مح ّمد عيل1963 ،م ،ج ،2ص.289 :

ذات الصلة ،بل يف االتجاه الفكري الذي استند إليه يف بحثه ،حيث مل تكن

املقاربة البحثية ،يف ما ذكرنا ،مقارب ًة علم ّي ًة موضوع ّيةً ،وإمنا طغى عليها اإلسقاط

الفكري ،والخلفيات اإليديولوجية ،واألهداف املرسومة سلفاً يف ذهن حاملها.
وما ينبغي قوله هنا هو :كيف ميكن أن يكون ما قاله النبي Pمجر َد رغب ٍة

شخصيّ ٍة منه ،يف حني أنه أمر الله تعاىل؟ ،أو هل ميكن أن تكون الخالفة أمر الله
يعب عنه بطريق ٍة تتناىف معه؟
يعب النبيPعن أمر الله تعاىل ،أو أن ّ
تعاىل ،وال ّ

فهل ميكن أن يتق ّول النبيPعىل الله تعاىل مبا ال يريده ،وهو الذي يقول يف

َ
َ
ُ ََ
حق نبيهَ ﴿ :ول َ ۡو َت َق َّو َل َعلَ ۡي َنا َب ۡع َض ۡٱلقَاويل َ 44ل َخ ۡذنَا م ِۡن ُه ب ۡٱل َِ
ني  45ث َّم لق َط ۡع َنا م ِۡن ُه
م
ِ
ِ
ّ
ِ ِ
ٱل ۡ َوت َ
ِني﴾(((؟

 -6التنصيب السيايس وتوريث السلطة :تجد يف كالم الكاتب ارتباكاً واضحاً،
يل Qبأن «الذهنيات حينذاك
حيث تجده من جه ٍة ي ّ
ربر عدم الوصية لع ٍّ
ٌ
توريث للسلطة،
يلQبأنها
يل وستفهم الوصية لع ٍّ
ترى األمور مبنظو ٍر َق َب ٍّ
وتحويل الدين ملكاً عائل ّياً ،لن يجد استجاب ًة اجتامع ّي ًة»((( ،وتجده من جه ٍة
ُ
تضل
ّ
أخرى يفرس إرادة النبي ،Pأن يكتب لألمة يف أيامه األخرية كتاباً ال

سيايس
ترتيب
من بعده أبدا ً ،بأن «ما أراد اإليصاء به يتعلق بوضعي ٍة سياس ّي ٍة أو
ٍ
ٍّ
معي خطريٍ ،بقرينة قوله :لن تضلوا بعدي أبداً»(((.
ٍّ
سيايس كان يشغل بال
ترتيب
وأي
ٍ
السياس ّية ،وطبيعة ذاك الرتتيب السيايسِّ ،
ٍّ
ٍ
النبي  Pقبل وفاته
قيادي مل تشهده من
بوقت قليلٍ ((( ،واألمة مقبل ٌة عىل فرا ٍغ
ٍّ
((( سورة الحاقة ،اآليات .46-44
((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.118 :
((( م.ن.
P
((( تكشف بعض النصوص أن ما أراد النبي اإليصاء به هو الخالفة ،حيث ورد أن عمر بن الخطاب سأل
عبدالله بن عباس عن اإلمام عيل ،Qفقال له...« :هل بقي يف نفسه يشء من أمر الخالفة؟ .قلت
نص عليه؟ قلت (ابن عباس) :نعم ،وأزيدك ،سألت أيب
(ابن عباس) :نعم .قال :أيزعم أن رسول الله ّ P
رصح باسمه ،فمنعت من
عام يدّعيه ،فقال :صدق .فقال عمر ...:ولقد أراد (رسول الله )Pيف مرضه أن ي ّ
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وقريش ترتبص لتنفيذ مرشوع االنقالب عىل األعقاب ،واستعادة مكان ٍة
ٌ
ذي قبل،
فقدت يف مواجهة مح ّم ٍد Pيوم هزمت يف فتح مكة؟

ُ
وإذا كانت هناك
يل،Q
مخاوف وتحدياتٌ يف ما يتصل بالوصية لإلمام ع ٍّ
أمل يكن النبي Pيعلم بها؟ وإن كان يعلم بها ،فلِ َم تجاوزها ،ومل يجدها مانعاً
يحول دون اإليصاء بذاك الرتتيب السيايس الخطري؟ أليست محاولة النبيP
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اإليصاء دليالً عىل أنه مل يركن إىل تلك الذهنيات ،وإال ملا حاول اإليصاء،
والقيام بذاك الرتتيب السيايس؟ وإال لو كان األمر مرتبطاً بتلك الذهنيات ،فلِ َم
أراد النبي Pاإليصاء ،ولِ َم حاول اإلقدام عليه؟
والعجيب يف أمر الكاتب ،أنه يجد يف تراجع النبي Pعن اإليصاء بذلك
الرتتيب السيايس الخطري دالل ًة قويّ ًة عىل أن ما أراد النبي Pاإليصاء به «ليس من
الدين»(((؛ وال يجد ،يف املقابل ،يف إرادة النبي Pبيان ذلك الرتتيب السيايس
داللة عىل أنه من الدين!
ّ
يستدل أحدهم بعدم البيان (الرتاجع عن اإليصاء) عىل أن
مبع ًنى آخ َر ،عندما
البيان (اإليصاء) ليس من الدين ،فإن ما يستفاد من كالمه هذا ،أنه يسلّم بأن إرادة
دليل عىل كونه من الدين ،إذ إن نفي النفي ،يؤدي إىل اإليجاب.
البيان (اإليصاء) ٌ
مبني عىل فرضيّة الوصل بني
وهذا ما مل يلتفت إليه الكاتب ،إذ إن استنتاجه ٌّ
إرادة النبي Pوبني الدين ،حتى نقول أنّه مع عدم اإلرادة (الوصية) نستفيد عدم
الصلة بالدين ،مع أنه -برأينا -فإن إرادة النبي Pالوصية يستكشف منها أنها من
الدين ،يف حني أن تراجعه عن الوصية بسبب املوانع ،التي حالت بينه وبني
كتابتها -وليس من تلقاء إرادته -ال يستكشف منه أنها ليست من الدين ،بل مر ّده
إىل تلك املوانع ،وما ميكن أن يرتتب عليها عىل أكرث من مست ًوى(((.

ذلك( .»..ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،12ص.)20 :
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،.ص.118 :
((( ميكن القول إن مجرد حصول االعرتاض عىل ذلك الكتاب يف حياة النبي  Pويف محرضه ،يعني أن ذاك
االعرتاض سوف يكون أقوى وأفعل بعد وفاته .وإن مجرد حصول مخالفة ملا أمر به النبي  Pيف حياته ويف
محرضه ،يعني أن هذه املخالفة سوف تكون أش ّد بعد وفاته.

نعم لو أن النبي Pتراجع من تلقاء نفسه ومبحض اختياره ألمكن للكاتب أن
يدخل يف ذلك النقاش ،ومحاولة االستنتاج بأن تراجع النبي Pيدل عىل أن ما

أراده ليس من الدين ،لكن الوقائع التاريخية تفيد خالف ذلك ،أي إن النبي Pقد
أُرغم إرغاماً عىل الرتاجع ،ومل يكن تراجعه مبحض اختياره.
وعليه ،كان عىل الكاتب أن يستخلص من إرادة النبي Pاإليصاء ،بأن ما أراد

سيايس خطريٍ فهو من الدين ،أي إن مجرد أن يقول النبي
ترتيب
أن يويص به من
ٍ
ٍّ
 Pملن حوله أن يحرضوا له كتفاً ودواةً ،ليكتب لهم كتاباً ،ال تضل األمة من

بعده أبدا ً ،فإن معنى ذلك أن هذا األمر هو من الله تعاىل:
أوالً :ألن األساس يف أوامر النبي Pأنها من الله تعاىل ،وليست اجتهادا ً

ملزم.
ري ٍ
شخص ّياً منه غ َ

ثانياً :ماذا نفعل باآليات القرآنية التي تدعو إىل إطاعة أوامر الرسول:P

ومن هنا ميكن القول إن ذاك الكتاب مل يعد ذا جدوى ،طاملا أن االعرتاض عليه سوف يأخذ مداه بعد وفاته،
وطاملا أن مخالفته هي املنتظرة عندها.
ينقل سليم بن قيس يف كتابه ،عن عبد الله بن عباس ،أنه بعد أن ُمنع رسول الله من كتابة ذلك الكتاب،
وقيل يف حقه إنه يهجر ..« :غضب رسول الله  ،Pوقال :إين أراكم تخالفوين وأنا حي ،فكيف بعد مويت؟؛
فرتك الكتف»( .ط ،2دار الحوراء ،بريوت2009 ،م ،ص.)324 :
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة الحرش،اآلية.7
((( سورة النساء ،اآلية .80

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

َ َ
َۡ
َ ُ
ُ َ َ ۡ
ٱلل َوأَط ُ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
ِيعوا ْ َّ
﴿ ٰٓ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر مِنك ۡمۖ فإِن ت َنٰ َزع ُت ۡم ِف
َ
ۡ
َ
ُ ُ ُۡ
َ ۡ َ ُّ
َ َ َ
َ َّ
َّ
ٱللِ َو َّ
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ ذٰل ِك خ ۡيَ ٞوأ ۡح َس ُن
ٱلر ُسو ِل إِن ك
شءٖ ف ُردوهُ إِل
َۡ ً
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
ٱلر ُسول
تأوِيل﴾((( ،وإىل االلتزام بجميع ما أىت به أو نهى عنه﴿ :وما ءاتىكم
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب﴾((( ،والتي تقرن
فخذوه وما نهىٰكم عنه فٱنته ۚوا وٱتقوا ٱللۖ إِن ٱلل شدِيد ٱلعِق ِ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ٰ َ َ ٓ
ما بني طاعته وطاعة الله تعاىلَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول فقد أطاع ٱللۖ ومن تول فما
َ ۡ
َ
ٗ
أ ۡر َسل َنٰ َك َعل ۡي ِه ۡم َحفِيظا﴾((( ،والتي تفيد أن بيان النبيPمربأ من تلك الرغبات
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ۡ

ۡ

َّ

ى  3إِن ُه َو إِل َو ۡ ٞ
الشخصية النابعة من األهواءَ ﴿ :و َما يَن ِط ُق َعن ٱل َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح﴾(((...
ِ
أليست هذه اآليات القرآنية دليالً عىل أن أوامر النبي Pيجب أن تطاع ،وأن يتم

االلتزام بها؟ أليست هذه اآليات عامة الداللة ،مبا يشمل الشأن العام ،واملجال

السيايس؟.

ري
وهنا ،هل من الصحيح أن نتمسك برواي ٍة مشكوك فيهاٍ -بل هي بنظرنا غ ُ
صحيح ٍة -ونتجاوز النصوص القرآنيّة والروايات ،التي يستفاد منها أن النبيP

كان معن ّياً بالشأن العام واملجال السيايس من جهة الوحي ،وما جاء يف القرآن
الكريم؟

هل من الصحيح أن نبني مجمل نتائج البحث عىل رواي ٍة فيها ما فيها من

ٍ
إشكاالت ،وتنسجم بحسب البحث التاريخي مع موقف بطون قريش من النبي
 Pورسديتها الدين ّية ،التي تسمح لها باسرتجاع السلطة ،ونطوي كشحاً عن
العديد من اآليات القرآنيّة والروايات التي تعارض تلك الرواية ودالالتها؟
ثالثاً :لِ َم ال يناقش الكاتب فرض ّي ٍ
ات أخرى تخالف ما مييل إليه ،من قبيل أن

ديني ذو مضمونٍ
سيايس بالغ األهميّة -وهو
ٍّ
ما أراد النبي Pتجديد بيانه هو أم ٌر ٌّ
الخالفة-؛ لكن تراجعه عن البيان يف تلك الواقعة مل يكن من جهة أن ذاك األمر
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مل يكن دينيّاً ،بل من جهة أن تلك املحاولة قد حقّقت أهدافها ،عندما أضحى
واضحاً ما الذي أراد النبي Pأن يويص به من دون أن يفعل ،وعندما أضحى
جليّاً كيف حيل بني النبي Pوبني ما أراد ،وأهميّة الدالالت التي يحملها ص ّد
النبي Pعن وصيته .فضالً عن أنه كان قد ُعمل عىل تعطيل مفعول ذاك البيان

كام عمل عىل تعطيل ما قبله ،-وبالتايل مل يعد بيانه ذا جد ًوى.رص عىل
بل قد ميكن القول ،بأن النبي Pقد فهم من تلك الواقعة ،بأنه إذا أ ّ
تنفيذ ذلك الرتتيب السيايس الخطري ،والذهاب يف وصيته بالخالفة إىل نهايتها،
((( سورة النجم ،اآلية  3و .4

فإن األمور قد تنقلب عىل رسالته وأهل بيته بطريق ٍة أش َّد ،ليس من جهة أن الوصية
تلك ليست من الدين ،بل من جهة أنه كان هناك إرصا ٌر من قريش عىل أن قضية
السلطة والخالفة بعد وفاة النبي ،Pيجب أن تخرج من بني هاشمٍ  ،مهام كلف
األمر ،ومهام كانت النتائج ،وهو ما ظهر يف الحق األيام.

رابعاً :إن جوهر القضية مل يكن معرفيّاً بالطريقة التي يصورها البعض ،من
صل فقط مبا أراد النبي Pبيانه ،وليس باإلرادات املتصارعة
أن املوضوع متّ ٌ

ملختلف الجهات التي كانت موجود ًة يف االجتامع السيايس اإلسالمي آنذاك ،يف
مقارب ٍة تنفصم عن سياقاتها التاريخ ّية واالجتامع ّية والسياس ّية.
إن جوهر القضية يكمن يف أن مرشوع استعادة السلطة (دينيّ ًة أو سياسيّةً) التي

فقدتها قريش ،قد رأى أن الظروف قد أصبحت مؤاتي ًة له بشكلٍ
أفضل يف األيام
َ
األخرية من حياة النبي Pوبعد وفاته ،ما أ ّدى إىل أن يستأنف ذلك املرشوع
نشاطه ودوره ،لتحقيق األهداف التي يسعى إليها ،وبلوغ املقاصد التي أرادها.

خامساً :أال ينبغي القول بأن ذاك الرصاع السيايس واالجتامعي قد كان أيضاً

ٍ
ديني ،مبعنى أن رصاعاً معرف ّياً-دين ّياً ،قد كان قامئاً بني
يف
ذا مضمونٍ معر ٍّ
وبعد ٍّ
املرشوع النبوي واملرشوع القريش.

يل ،Qوإن أوىص فإن وصيته كانت مج ّر َد رغب ٍة شخص ّي ٍة ميكن تجاوزها،
لع ٍّ
ومل تكن أمرا ً ملزماً ،ألن أوامر النبي Pيف الشأن السيايس ليست ملزمةً،..
يل ،Qوإفراغها من
وذلك بهدف االلتفاف من قريش عىل وصية النبي Pلع ٍّ

مضمونها ،وتعطيل دورها؟

رب ٍ
ٍ
رات معرف ّي ٍة
أال ميكن القول بأ ّن
رسديات عديد ًة قد ت ّم بناؤها بهدف إيجاد م ّ
يل ،Qوقد
تساعد عىل نجاح مرشوع االلتفاف عىل وصية النبي Pلع ٍّ

نقل الكاتب العديد منها من دون أن يعمل فيها بحثاً وتحليالً ونقدا ً وترشيحاً،
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أال ميكن القول هنا بأن جمل ًة من تلك املقوالت التي ذكرها الكاتب وتب ّناها
يف كتابه ،قد كانت نتاجاً لذاك الرصاع ،من قبيل أن يقال بأن النبي Pما أوىص
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أو أن يُجري فيها منهجه التاريخي ،الذي نظّر له ،ليعرف السياقات االجتامعيّة
والسياس ّية التي أدت إىل إنتاج تلك الرسديات ،وكيف ّية توظيفها من قبل قريش
وبطونها ،وذلك التحالف الذي نشأ إلقصاء الخالفة عن بني هاشم ،وعن اإلمام

يل Qتحديدا ً.
ع ٍّ

وحتى ال يبقى الكالم يف هذا املورد مج ّر َد فرضيّ ٍة ال متلك شواهدها ،أذكر

هنا مثاالً عىل إرصار قريش عىل حرص املرشوع ّية السياس ّية (الدين ّية) فيها ،ورفض
أي رسدي ٍة دينيّ ٍة تخرج هذه املرشوعية منها إىل غريها ،مبعز ٍل عن الشخصيات
ِّ

التي تذكر هذه الرسدية أو تلك ،ألن ما كان مطلوباً آنذاك هو اإلبقاء عىل رسدي ٍة
ربر استحواذ قريش عىل السلطة وإمساكها بها ،واستئثارها باألمر
دينيّ ٍة واحد ٍة ،ت ّ
بعد وفاة النبي.P

جاء يف صحيح البخاري« :كان مح ّمد بن جبري بن مطعم يحدث ،أنه بلغ

قريش ،أن عبد الله بن عمرو بن العاص يتحدث أنه
ٍ
معاوية وهو عنده يف وف ٍد من
سيكون ملك من قحطان ،فغضب معاوية ،فقام ،فأثنى عىل الله مبا هو أهله ،ثم

قال :أما بعد فإنه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب الله،
وال تؤثر عن رسول الله ،Pفأولئك جهالكم ،فإياكم واألماين التي تضل أهلها،
قريش ،ال يعاديهم أحدٌ إال ك ّبه
ٍ
فإين سمعت رسول الله Pيقول :إن هذا األمر يف
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الله عىل وجهه ما أقاموا الدين»(((؛ حيث املالحظ يف هذا النص:

أوالً :ر ّدة فعل معاوية عىل الحديث الذي ذُكر أنه سيكون ٌ
ملك من قحطان،

بحيث ال يعود األمر متصالً بقريش ،ألن معنى أن يكون ملك من قحطان ،هو

ٍ
أن يكون من غريِ
قريش ،ما يؤدي إىل فقدها لحرصية املرشوع ّية السياس ّية
واحتكارها للسلطة.
غضب معاوية من ذاك الحديث ،ور ّده العنيف عليه ،وخوفه من أن يؤدي
ثانياً:
ُ

ٍ
قريش ،قد
إىل (األماين التي تضل أهلها) ،ألن إخراج املرشوعيّة السياسيّة من
((( دار الفكر1981 ،م ،ج ،4ص.155 :

ٍ
جهات أخرى إىل السلطة ،أو
يؤدي إىل توفري جمل ٍة من الظروف املالمئة لوصول
قريش أش ّد الحرص عىل استمرارها
ٌ
إغرائها بها ،تلك السلطة التي كانت تحرص
فيها وبقائها يف قبضتها.

ٍ
قريش) ،ونسبته ذلك إىل رسول
ثالثاً :إرصار معاوية عىل (إن هذا األمر يف
ٍ
قريش من
الله ،Pألن الوصل بني املرشوعية الدينية -السياسية من جه ٍة وبني

جه ٍة أخرى(((؛ كان يتيح لألمويني اإلمساك مبفاصل السلطة ،واالستحواذ عليها،
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((( امللفت يف رسدية نصوص املرشوعية السياسية والدينية للتحالف القريش أمران:
األول :التأكيد عىل وصل تلك املرشوعية باإلطار القريش.
أي من النصوص الدين ّية ،التي تتجاوز اإلطار القريش.
أي أث ٍر له عالق ٌة بتلك املرشوعية ،عىل ٍّ
الثاين :عدم ترتيب ِّ
وهنا ال ب ّد من طرح هذه النقاشات:
برشي ترتت ّب عليه املرشوع ّية السياس ّية ،فلِ َم يُحرص هذا األمر يف ٍ
قريش؟
أوالً :إذا كان ال ب ّد من تحديد إطا ٍر ٍّ
وإذا كان الدين هو من يحدد اإلطار البرشي الذي ترتتب عليه تلك املرشوعية ،فلِ َم ال يكمل تحديده
لها يف بطون قريش وأحيائها وبيوتها ،ولِ َم يقف عند هذا الحد (قريش) وال يتعداه إىل غريه؟ وهنا يبدو
التناقض يف كالم البعض ،أنه عندما يتعلق األمر بإمساك قريش بالسلطة ،فإنه يستعني بجملة من النصوص
الدينية إلثبات تلك املرشوعية السياسية لقريش – وهو ما دأبت الرسديات القرشية عىل التأكيد عليه ،لكن
عندما تكون هناك نصوص دين ّية يستفاد منها مرشوع ّية سياس ّية أخرى ،فإنه يرفض أن يكون الدين مصدر
املرشوعية السياسية!
ثانياً :هناك نصوص دين ّية عديدة يستفاد منها أن مدى تلك املرشوعيات -محل النزاع -ال يقف عند حدود
قريش ،وإمنا يتعداها إىل ما هو أبعد ،لكن مل يرتب عليها ذلك األثر الديني والسيايس ،ألنها تتناىف والعقيدة
السياسية لقريش ،من قبيل ما جاء يف صحيح مسلم عن رسول الله « :Pإن الله اصطفى كنانة من ولد
اسامعيل ،واصطفى قريشاً من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم» (بريوت ،دار
الفكر ،ج ،7ص)58؛ .فلِ َم هنا مثالً مل يرتتب ذلك األثر عىل اصطفاء بني هاشم ،وانحرص ترتيبه عىل قريش؟
ثالثاً :ما معنى مجمل تلك النصوص الدينية التي تربط املرشوعية السياسية بقريش؟ أليس معناها ان
الوحي هو مرجعية املرشوع ّية السياس ّية .وعليه ،أال يتناقض ما جاء يف مجمل تلك النصوص الدين ّية حول
حرص املرشوعيّة السياسيّة يف قريش ،مع ما ذكره الكاتب ،من أن تلك املرشوعية تتصل بالتقليد القريش ،وأن
ال دخالة للدين بها وبتحديدها؟ فلو كان األمر متّصالً فقط بذاك التقليد ،فلِ َم يستدل بعض أقطاب قريش
وتحالفها بالدين وأحاديثه؟ أال ّ
يدل لجوؤهم إىل الدين ونصوصه عىل أن مصدر املرشوعيّة السياسيّة يومها،
أي يش ٍء آخ َر؟
وليس
كان هو الدين نفسه وأحاديثه،
ِّ
رابعاً :من املفيد أن نسأل عن الحكمة من تدخّل الوحي يف تحديد إطار املرشوع ّية السياس ّية ،ومن تعطى
له أو ال تعطى له؟ إذا كان هو االصطفاء ،فيجب أن يُكمل يف هذا التحديد إىل نهاية الطريق ،وإن كان ملنع
حصول التنازع والفتنة ،فإن وقوف التحديد عند ٍ
قريش ،ال يحقق هذا الهدف.
ويف اعتقادي أن حقيقة األمر أن الدعاية القرشية قد نجحت يف صناعة تأويليتها السياسيّة -الدينيّة ،ويف إنتاج
مجموع ٍة من النصوص ،تحرص املرشوع ّية السياس ّية يف ٍ
قريش ،لتربير استبدادها بالسلطة ،واستحواذها عليها.
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ٍ
لقريش ،كان يعني يف الواقع السيايس آنذاك منح تلك
إذ إن جعل تلك املرشوعية
املرشوعية لألمويني ،ألنهم من قريش ،ومن أقوى مكوناتها.

رابعاً :يوضح لنا هذا النص استخدام الدين والنص الديني لصناعة املرشوعية

السياسية وحرصها يف جهة ،وسلبها عن باقي الجهات (إين سمعت رسول الله
 ،)...Pحيث يصبح حديث رسول الله- Pسوا ًء كان صحيحاً أو موضوعاً-

هو الفيصل يف إعطاء مرشوع ّي ٍة سياس ّي ٍة ألم ٍر ما ،أو سلبها عنه؛ وهو ما كان يدفع
هذه الجهة السياسية أو تلك لصناعة النص الديني ،الذي يربر استحواذها عىل
السلطة وإضعاف خصومها.

قريش التي قاتلت النبيPحتى
ٌ
ومن هنا أليست فرضي ًة تستحق البحث أن تكون

هزمها ،ورفضت دينه حتى غلبها ،قد أقدمت عىل توظيف هذا الدين ،وبناء رسدياتها
من خالله ،وذلك بهدف صناعة مرشوعيّتها السياسيّة وتربير امتالكها للسلطة؟

أليس ممكناً أن مجمل تلك املقوالت التي استخدمها الكاتب ،إمنا كانت
ٍ
ٍ
مربرات دينيّ ٍة-سياسيّ ٍة ،لرصف
قريش إليجاد
ٌ
رسديات دينيّ ٍة قد أنتجتها
تعبريا ً عن
يلQ؟.
امللك عن بني هاشمٍ  ،وإقصاء الخالفة عن اإلمام ع ٍّ
لِ َم مل يُعمل الكاتب منهجه التاريخي لدراسة املنظومة املعرفيّة التي
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استخدمتها قريش لتحقيق أهدافها السياس ّية ،لينظر تالياً يف سوابق قريش
ومرشوعها ،وما الذي فعلته يف مواجهة النبي ،Pوما الذي فعلته بعد وفاته،

ونظرتها إىل الدين الذي جاء به ،وكيف كان موقفها منه ،والنصوص التي تحدثت
نص عىل
عن تعاملها معه ،وكيفية توظيفها له..؟ ،لينتقل من كل ذلك إىل ترجيح ٍّ

ٍ
ٍ
حديث -بنا ًء عىل منهجه ،-عندما يجد منظوم ًة روائي ًة
حديث عىل
نص ،وتقديم
ٍّ

ٍ
قريش ومصالحها ،ويجد يف املقابل منظوم ًة روائي ًة تعرب عن
تعب عن إيديولوجيا
ّ
معتقد أمئة أهل البيت Rيف الدين أو السياسة ،بل وما حصل يف التاريخ

ومجمل وقائعه.

ٍ
محمدُ Pملكاً خرسته ،وع ّزا ً ضاع من يدها،
إن قريشاً التي وجدت يف دين

هل كانت لتتورع عن استخدام هذا الدين الستعادة ذاك امللك ،بعد أن الحت

لها فرصتها ،وأمكنها منه تب ّدل األحوال؟ وإن الدين الذي أفقد قريشاً دورها ،هل
كانت لتمتنع عن توظيفه -عندما ميكنها ذلك -السرتجاع ما خرسته من ع ٍّز ،أو
مكان ٍة ،أو دورٍ؟
قريش التي رفضت دين النبي ،Pواتهمته بالسحر والجنون ...وتآمرت عىل
ٌ

قتله ،وحاولت ذلك ،هل سوف تتورع عن أن تستخدم هذا الدين كمطية للوصول

إىل السلطة ،واالستحواذ عليها ،عندما تجده وسيلة رضورية إليها ،ومدخالً ال
غنى عنه لبلوغها؟

وعليه ،إن الكاتب ،وبدل أن يعتمد عىل ما ذُكر آنفاً للتشكيك يف جميع

الرسديات الدينية والسياس ّية ،التي تتامهى ومصلحة قريش يف إمساكها بالسلطة،

وحرصها بيدها ،نجده يفعل العكس متاماً ،إذ يتب ّنى -من دون أن يُعمل منهجه
التاريخي -تلك الرسديات الدين ّية والسياس ّية ،التي عملت الدعاية القرشية عىل

تثبيتها يف الرتاث اإلسالمي ،ويتخذ منها أساساً ملحاكمة النصوص املخالفة،
يف .وتراه يتمسك مبا
ح
أي طر ٍ
ٍّ
بل ولرفض ِّ
فكري أو روا ٍّ
يئ مغايرٍ ،وبشكلٍ جِزا ٍّ

ٍ
وأعراف وأوضا ٍع للتشكيك بجميع تلك النصوص
قريش عليه من تقالي َد
ٌ
كانت
الدينية املناوئة لتلك الرسديات واملخالفة لها .فالبنسبة إليه« :كرس تقاليدها

عليه أن يكرس تقليدها السيايس.

ٍ
قريش إىل السلطة
ثانياً :إن ما يعرض الدعوة والرسالة إىل الخطر هو وصول

وإمساكها بناصية الخالفة ،ال العكس .ألنه مل يكن آنذاك من فصلٍ بني الديني
والسيايس ،فضالً عن أن اإلمساك بالسيايس سوف يرتك أثره الكبري عىل الديني،

((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.119 :
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ٍ
سيايس جدي ٍد يتحدّ اها يعرض الدعوة نفسها للتصدع»(((.
عرف
(قريش) وفرض
ٍّ
لكن فات الكاتب:
أوالً :أن النبي Pقد كرس التقليد الديني لقريش ،وبالتايل لن يكون عزيزا ً
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وهذا الذي حصل يف مجمل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وأدى إىل ما أدى إليه من

فجائ َع ،ما زلنا نحلب حلبها إىل األيام التي نعيش.

وعليه ،ال ب ّد من القول أن الكاتب هنا مل يكن وفيّاً ملنهجه ،وقد غادره
ٍ
برسديات دين ّي ٍة-سياس ّي ٍة يبدو أنه ينحاز إليها
دون أدىن تر ّد ٍد ،عندما تعلق األمر
ح .وهو مل يكن موضوعيّاً يف تعامله مع تلك الفرضيات املختلفة
بشكلٍ واض ٍ
واألطروحات املتقابلة ،حيث أبدى انحيازا ً واضحاً إىل إحداها من دون أن

يُعمل منهجه فيها ،وأظهر موقفاً سلبيّاً من األخرى من دون أن يبحث فيها بشكلٍ

ح ،يتجاوز فيه األحكام املسبقة ،والنتائج املحسومة
موضوعي،
ومنهجي صحي ٍ
ٍّ
ٍّ
سلفاً.

 -7إعالن التولية واملكان السيايس :يذهب الكاتب يف معرض بحثه لغدير خم
يل )Qليس مناسباً أن يصدر إال يف
إىل أن «هذا اإلعالن (عن خالفة ع ٍّ
العاصمة السياس ّية ،املدينة أو مكة عىل أقل تقدير»(((.

ونقول يف مقام الجواب:

ٍ
يل Qيرتبط بشكلٍ
أساس
أوالً :إن هذا اإلعالن عن خالفة اإلمام ع ٍّ
بالجمهور املخاطب ،الذي يجب أن يتلقى العلم بذلك اإلعــان ،ويُخرب
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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مبضمونه ،حيث يصبح املكان هنا أمرا ً ثانويّاً ،إال بلحاظ نتائجه ،وما يرتت ّب عليه.
والذي حصل هو أن جمهور الصحابة واملهاجرين قد كان موجودا ً يف غدير

خم .وتذهب بعض األقوال إىل أن عدد الذين كانوا يف غدير خم من املسلمني

قد بلغ مائ ًة وأربع ًة وعرشين ألفاً من مختلف األمصار اإلسالمية آنذاك ،وإن كانت
ٌ
هناك أيضاً
أقوال مختلف ٌة يف املوضوع(((.

يل Qوخالفته إىل هذا العدد
وإذا كان املطلوب هو إبالغ والية اإلمام ع ٍّ

الكبري من املسلمني ،فهنا يصبح ذلك املكان (غدير خم) أرجح من العاصمة
((( م.ن ،ص.122 :
((( األميني ،الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،بريوت ،دار الكتاب العريب1983 ،م ،ط ،5ج ،1ص.9 :

السياسية آنذاك (املدينة) ،باعتبار أن غدير خ ّم كان مفرتق طرقٍ لقوافل الحجيج
إىل العديد من األمصار اإلسالمية ،فكانت مطلوبية إبالغ تلك القوافل وأفرادها

تتطلب عدم االنتظار بهذا البالغ للوصول إىل املدينة ،ألن مجمل تلك القوافل

لن تكون موجود ًة عندها ،وسوف تضيع تالياً فرصة إبالغ تلك القوافل التي يع ّد
أفرادها باآلالف أو عرشات اآلالف ،والذين سوف يتحولون إىل روا ٍة لهذا الخرب،
وناقلني لذاك الحدث ،بحيث يصعب طمسه أو إخفاؤه ،وإن مل توفر الدعاية

ديني ،مبا فيه هذا الحديث،
القرشية الحقاً من محاوالت عبثها املعريف َّ
أي معطًى ٍّ

فإن مل تستطع طمسه ،تعمل عىل تأويله ،وهو ما حصل يف الحق األيام.

ٍ
تحسباً
لقريش ودورها ،وتح ُّوطاً من
أما تأخري اإلعالن عن مكة ،فقد يكون
ّ
ردات فعلها ،عندما ينزل عليها هذا الخرب مبارش ًة من النبي Pويف عقر دارها

ٍ
أفضل لدى الجمهور املتلقي للبالغ ،عندما
َ
ظروف
(مكة) .ولعلّه أيضاً لتهيئة
يكون أبعد عن الدعاية القرشية ،وتأثريها ،ومحاوالتها االلتفاف عىل خطوات
النبي ،Pوتعطيلها ،يف سعيها إىل إقصاء الخالفة عن آل البيت ،Rحيث

سيكون املوقف خارج مكة أبعد عن تلك العنارص (قريش) ،التي تعمل عىل
محاوالت التشويش والتعطيل ،وعن املناخات التي قد تثريها ،وعن تلك البيئة

الجغراف ّية-االجتامع ّية التي قد تكون عامالً مساعدا ً عىل ذاك الفعل وإنجاحه.

مرتبطاً بالزمان واملكان ،لكن يف الوقت نفسه يتعاىل عليهام .هنا يصبح الكالم
أكرث عام جاء يف الوحي ،وما نزل يف كالم الله تعاىل ،وما بلّغ به رسول الله وأمر

به ،حيث تغدو بقية الحيثيات ذات الصلة شؤوناً فرعي ًة لجوهر القضية ومضمونها.

فأن يُتأكد أن الوحي قد نزل ،وأن الرسول قد بلّغ ،وأنه قد أفصح عن مراده يف
ٍ
حيثيات
ألي
الخالفة والوالية ،فهنا تتم الحجة ،ويحصل املطلوب ،وال يبقى ِّ

أخرى من دورٍ ،إال من حيث إسهامها يف تكوين الداللة ،كقرائ َن عليها.

أي
وإن أمكن القول أن محاوالت االلتفاف عىل داللة نص الغدير لن يعيقها ُّ

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ
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عائقٍ  .وما يشهد عىل ذلك ،أن التأويل الذي قُ ّدم لنص الغدير لرصفه عن داللته

يل Qلن يتأثر يف كون هذا اإلعالن عن الخالفة قد حصل
عىل الخالفة لع ٍّ
أي مكانٍ آخ َر .فعندما يقال مثالً إن ذاك النص قد
يف مكة ،أو يف املدينة ،أو يف ِّ

يل Qأو
أىت «ملعالجة قض ّي ٍة جزئ ّي ٍة تتعلق بشكوى بعض الناس من قسوة ع ٍّ

خشونته عليهم»((( ،فهذا التأويل لن يتأثر سوا ًء قلنا أن اإلعالن ذاك قد حصل يف
غدير خم ،أو يف املدينة ،إذ إن املكان السيايس عندها لن تكون لديه القدرة عىل
تعطيل ذلك التأويل ،الذي ق ّزم جميع ما حصل يف غدير خم ودالالته يف قضيّ ٍة
جزئ ّي ٍة ،وحرصه فيها.

إن ما نعتقده هو أن جوهر القضيّة يتّصل باالستعداد لتقبل خالفة اإلمام
يل Qأو رفضها ،ودور قريش ومجمل العوامل والعنارص األخرى يف
ع ٍّ
االلتزام بأوامر النبي Pمن عدمها .وما ّ
يدل عىل ذلك هو أن النبي Pنفسه ويف

تضل بعده
عاصمته السياسية -بل يف بيته -قد ت ّم منعه من أن يكتب كتاباً لألمة ال ّ
أبدا ً ،وقد قيل يف تربير هذا املنع كال ٌم ٍ
قاس بحق النبي Pويف محرضه ،ومع
يئ ،بل قد أرغم النبي Pحينها عىل عدم كتابة ذلك
ذلك مل يحصل يش ٌء استثنا ٌّ
الكتاب لألمة ،ألنه كان املتوقع أن يحمل هذا الكتاب مضموناً سياسيّاً (دينيّاً)
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يل Qوأهل البيت  Qعا ّمةً .فهل حالت الظرفية املكانية
بحق اإلمام ع ٍّ

للعاصمة السياسية للمسلمني آنذاك (املدينة) ،من محاولة منع النبي Qمن
تضل أمته
ّ
كتابة ذاك الكتاب ،الذي قال عنه النبي Pبأنه سوف يحول دون أن
من بعده؟ وهل حال وجود النبي Pيف بيته ،ويف أش ّد الساعات حساسيّ ًة وأهميّ ًة

من حياته (قبل وفاته بقليل) من الجرأة عليه ،واتهامه بالهجر ،ومن منعه من كتابة
وصيته لألمة ،ومن فعل ما يعصم األمة من الضالل ،ولرمبا أيضاً التنازع والفرقة؟
ثالثاً :إن حصول اإلعالن بل والتنصيب السيايس يف غدير خ ّم ،ال يتناىف
مع أكرث من إعالنٍ سابقٍ  ،والحقٍ  ،ويف مواط َن شتّى ،مبا يف ذلك يف العاصمة

((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.122 :

السياسية (املدينة) .فإذا كان لغدير خ ٍّم تلك الخصوصيّة يف ذلك الزمان بعد حجة

الوداع ،كمجمعٍ ملختلف جموع املسلمني وقوافلهم قبل تف ُّرقها إىل أوطانها،
ٍ
ٍ
وتأكيد قد صدر من النبي Pيف أكرثَ من مكانٍ  ،مبا يف ذلك
تأسيس
فإن أكرث من
يل Qله ،ويف
يف العاصمة السياسية (املدينة) ،يف ما يتّصل بخالفة اإلمام ع ٍّ
ظروف مختلف ٍة ،ولشخصيّ ٍ
ٍ
ات أو جمو ٍع عديد ٍة من الصحابة ،مبن فيهم من كان
يف الدائرة الضيقة حول النبي.P
ٍ
ري
ظرف
أي
وعليه مل يوفّر النبي Pالعاصمة السياسيّة ،وال َّ
سيايس أو غ َ
ٍّ
سيايس مالئمٍ للتأكيد عىل تلك القض ّية ،وبيانها ،واإلفصاح عنها ،حيث إن
ٍّ
املشكلة مل تكن يف نقص البيان أو عدم وضوحه ،وال يف حيثيات الزمان أو

املكان أو سوى ذلك ،إمنا كانت يف مور ٍد آخ َر ،أفصح عنه الحق األيام ،عندما
عادت قريش إىل املوقع الذي خرجت منه ،وذلك بعد وفاة النبي ،Pوبعد

أن توفرت لها الظروف املساعدة الستعادة نفوذها وتأثريها ،إىل حني اإلمساك
الكامل بالسلطة وجميع مفاصلها من قبل من كان أش ّد عدا ًء للنبي ،Pعندما

أمكن لألمويني تس ّنم مواق َع عديد ٍة يف الدولة اإلسالم ّية ،والعمل عىل استغاللها
وتوظيفها للوصول إىل أعىل موقعٍ يف تلك الدولة وهرمها السيايس.

رابعاً :إن القول الذي أىت به الكاتب يحمل يف طياته قياساً للاميض عىل

ذات الصلة.

مبعنى أن الكاتب يحاول أن يفهم الواقع السيايس التاريخي ،ومجمل ما يتصل
ٍ
ني تعمل
به ،من خالل ما يحمله يف ذهنه حال ّياً من تقالي َد
وأعراف سياس ّي ٍة ،وقوان َ

بها مجمل الدول والجهات السياسية ذات الصلة يف الواقع السيايس املعارص.
ٍ
متغي ٍ
ات أساس ّي ًة
تغي الزمان يحمل يف طياته
ري
ّ
مدرك أن ّ
وهو ،قد يكون ،غ َ
ومختلف ًة يجب أن تلحظ ،فلعلّه مل يلتفت إىل أن التقاليد واألعراف السياسيّة
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أو رضوريّاً بحسب التقاليد أو األعراف السياسيّة وغريها ،قد ال يكون موجودا ً

قبل ده ٍر من السنني ،وأن ما كان قامئاً باألمس ،مل يعد موجودا ً اليوم ،وخصوصاً
عام ونَيِّ ٍ
ف.
عندما يكون الفاصل الزمني يربو عىل األلف ٍ

نعم قد يصعب علينا اليوم تصور أن تتم عملية تداول السلطة ،أو التنصيب

السيايس واإلعالن عنه يف واقعنا املعارص خارج العاصمة السياسيّة ،لكن من قال

عام من الزمن؟
أن األمر كان كذلك يف ذلك الواقع السيايس قبل ألف ٍ

مؤسساتٌ دستوريّ ٌة -لها حيّ ٌز
يف واقعنا السيايس املعارص والحديث ،توجد ّ
ين -يف العاصمة السياسية ،قد ال يكون متاحاً يف الظروف االعتيادية أن تتم
مكا ٌّ
أي عمليّ ٍة سياسيّ ٍة ِ
ذات صل ٍة خارجها ،لكن هل كان األمر كذلك يف ذلك الواقع
ُّ

السيايس قبل ِ
عام ،من حيث التقاليد واألعراف والقوانني الخاصة به؟
ألف ٍ

وعليه ،ليس من الصحيح منهجيّاً أن نعي الواقع السيايس التاريخي ومتثالته،

بذهنية الواقع السيايس املعارص ،من دون لحاظ الفوارق الزمان ّية واملكان ّية ،وما تحمله

من فوارق يف األعراف ،والتقاليد ،والقوانني السياسيّة ،أو االجتامعيّة ذات الصلة.
وحتى لو سلمنا بوجود يش ٍء مام قاله الكاتب يف ذاك التاريخ السيايس،

يستدعي أن يكون اإلعالن يف العاصمة السياسية للمسلمني آنذاك ،مع ذلك نقول

أن هذا األمر -لو فرضنا صحته -كان ميكن أن يتم يف غري حال الرضورة ،أو

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

282
282

الظروف االستثنائية ،التي قد تستدعي إجرا ًء مختلفاً ،ويف غري حال املصلحة
الراجحة التي قد تتطلب تدبريا ً مغايرا ً.

وعليه -لو سلمنا بصحة ما قاله الكاتب -ميكن القول أن مصلح ًة راجح ًة
ٍ
بحيثيات مختلف ٍة -أرشنا إليها سابقاً -تطلبت تجاوز ذلك التقليد السيايس
تتصل

عىل فرض وجوده -ليكون اإلعالن عن ذاك التنصيب السيايس خارج مكة ،وقبلالوصول إىل املدينة ،فكان غدير خ ٍّم املوقع األفضل ،ملا حمله من أكرث من
ح آنذاك.
ج ٍ
خصوصيّ ٍة ومر ِّ
والعجيب هو أن الكاتب عىل الرغم من إفراطه يف التنظري للمنهج التاريخي،

فإنه مل يستطع هنا أن يلحظ إحدى بديهيّات البحث التاريخي ،وهي أن تفهم
التاريخ بذهنية لحظته ،ال أن تفهمه بذهنية اليوم الذي أنت فيه ،وإال سوف تقع يف
ٍ
واجتامعي ،وهو الذي وقع فيه الكاتب وأفرط.
وسيايس
يف
أكرثَ من
إسقاط معر ٍّ
ٍّ
ٍّ
جدال وحيان ّياً (بني
ً
نصاً دين ّياً((( يحمل يف مضمونه
خامساً :لقد ذكر الكاتب ّ
النبي Pوالوحي) ،يصلح إىل ح ّد بعيد لإلضاءة عىل حقيقة اللحظة السياسيّة

واالجتامع ّية التي كانت سائد ًة آنذاك ،ويلفت بشكلٍ
قوي إىل طبيعة الظروف
ٍّ
السياسيّة وغري السياسيّة ،التي اكتنفت عملية تبليغ الوحي بالتنصيب السيايس

يل Qوخالفته.
لإلمام ع ٍّ

لكن الكاتب مل يعمد إىل وضع هذا النص -وغريه من النصوص الدالّة ذات

الصلة -يف سياقاته التاريخ ّية واالجتامع ّية والسياس ّية ،ليستخلص منه مجمل
الدالالت التي يحملها ،وإمنا عمد إىل تأويله باالتجاه الذي يخدم الفكرة التي
يحملها ،وقناعاته املسبقة حول ذاك املوضوع ،عندما رأى أن ما يفهم من تلك

ٍ
عرف
الرواية هو « :محوريّة قريش يف الشأن السيايس ،وأن كرس تقليدها وفرض
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((( حيث جاء فيه عن اإلمام أيب جعفر مح ّمد بن عيل ،Qأ ّن جربئيل قال للنبي :Pيا مح ّمد ...اعمد
إىل ما عندك من العلم ومرياث علوم األنبياء من قبلك ...فسلمه إىل وص ّيك وخليفتك من بعدك حجتي
ىل خلقي عيل ابن أيب طالب  ،Qفأقمه للناس علام..ً.وخذ عليهم البيعة ...فخيش رسول الله
البالغة ع ّ
من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتف ّرقوا ،ويرجعوا إىل جاهليّة ،ملا عرف من عداوتهم ،وملا تنطوي عليه
يل من العداوة والبغضاء .وسأل [النبي ]Pجربئيل أن يسأل ربّه العصمة من الناس ،وانتظر
أنفسهم لع ّ
جل اسمه ،فأخر ذلك إىل أن بلغ مسجد الخيف ،فأتاه جربئيل Q
أن يأتيه جربئيل بالعصمة من اللّه ّ
يف مسجد الخيف ،فأمره بأن يعهد عهده ،ويقيم علياً علامً للناس يهتدون به ،ومل يأته بالعصمة من اللّه
جل جالله بالذي أراد ،حتى بلغ كراع الغميم بني مكة واملدينة ،فأتاه جربئيل وأمره بالذي أتاه فيه من
ّ
P
يل
قبل اللّه ،ومل يأته بالعصمة[ ،فقال النبي ] :جربئيل ّإن أخىش قومي أن يكذبوين ،وال يقبلوا قويل يف ع ّ
فلم بلغ غدير خ ّم قبل الجحفة
[ Qفسأل جربئيل كام سأل بنزول آية العصمة ،فأخره ذلك] فرحلّ ،
بثالثة أميال ،أتاه جرئيل  Qعىل خمس ساعات مضت من النهار بالزجر واالنتهار والعصمة من الناس،
ُّ َ َّ ُ ّ ٓ ُ َ َ
وجل يقرئك السالم ويقول لك﴿ :يَٰٓأَيها
ٱلر ُسول بَل ِۡغ َما أنزِل إ ِ ۡل َك مِن َّر ّب ِ َكۖ [ يف
فقال :يا مح ّمد إ ّن اللّه ع ّز ّ
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َّ
َ
اس﴾ (الطربيس ،االحتجاج ،النجف األرشف ،دار
يل] ِإَون لم تفعل فما بلغت رِساله ۚۥ وٱلل يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ
ع ّ
النعامن للطباعة والنرش 1966 ،م ،ج ،1صص  .)70-79وال ب ّد من اإللفات إىل أ ّن هذا الزجر واالنتهار ليس
مو ّجهاً إىل النبي ،Pوإنّ ا هو مو ّج ٌه إىل تلك الفئات التي كانت تخالف ذاك البالغ ومضمونه ،والتي ألفت
إليها هذا الحديث من أهل الشقاق و النفاق وغريهم.
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أي قراء ٍة أخرى
سيايس جدي ٍد يتحداها يع ّرض الدعوة نفسها للتصدع» ،رافضاً ِّ
ٍّ
لهذا النص من دون أن يستعرضها ،ويناقش إمكان ّيتها -بل أرجح ّيتها -التاريخ ّية

عىل ضوء مجمل القرائن ذات العالقة ،واصفاً -كعادته -ما خالف قراءته هذه

بالخيال والخيايل ،عىل الرغم من إقراره أ ّن ما حصل يف السقيفة كان بنفسه كرسا ً
ٍ
قريش وعرفها ،ومل يكن تعبريا ً عنه ،فكيف يكون لكرس تقليد قريش تلك
لتقليد
يل ،Qوال يكون له
النتائج الوخيمة عندما يكون األمر متصالً بخالفة اإلمام ع ٍّ

تلك النتائج نفسها عندما يكون األمر متصالً بخالفة غريه؟ وهو يعني أ ّن القضيّة
القريش إىل ما هو أبعد منه.
تتجاوز التقليد
ّ

لكن يف واقع األمر ،فإن أدلّ ًة تاريخيّ ًة كثري ًة تحملها وفر ٌة من الشواهد
والنصوص ،تفيد أن قريشاً قد أجمعت أمرها -باإلضافة إىل ق ًوى مختلف ٍة يف
االجتامع اإلسالمي آنذاك -عىل أال تجتمع النبوة والخالفة يف بني هاشم .وقد كان

ذلك موقفاً سياس ّياً يتصل بالسلطة والتطلّع للوصول إليها ،والذهنية االجتامعية
والسياسية حينها ،ومل يكن موقفاً ذَا خلفيّ ٍة دينيّ ٍة يتصل مبا ميكن أن يأيت به -أو
ال يأيت به -الوحي.

مبعنى أن أسباباً عديد ًة -ذكرنا بعضاً منها -كانت تدفع قريشاً لرصف الخالفة
عن بني هاشم ،مبعز ٍل عن قضية الوحي ،وما ميكن أن يأيت به .وقد كان النبيP

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

ٍ
رص عىل
يدرك ذلك متاماً ،وكان يخىش عىل رسالته من
قريش وغريها ،يف حال أ ّ
يل ،Qوأنه سوف يُتهم
تبليغ الوحي بالخالفة والتنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ
عندها مبحاباة أهل بيته وتقدميهم عىل الناس ،وإمكانية أن يُستغل هذا األمر يف

تأجيج جميع الحساسيات االجتامعية ،واستثارة جميع القيم الجاهلية لالنقالب
عىل هذا اإلعالن ،ودفع مختلف الفئات املجتمعية حينها ملواجهة ذاك التبليغ،
وما يحمله من مضمونٍ
سيايس.
ٍّ
لقد كان النبي Pيخىش ذلك ،ويحسب لالرتدادات التي ميكن أن يخلفها
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ألن قريشاً كانت قد عزمت أمرها يف الذهاب إىل أبعد م ًدى يف مخالفة هذا القرار
الذي جاء به الوحي ،مبعز ٍل عن مجمل النتائج التي قد تسببها تلك املخالفة ،وما

ميكن أن تصيب به النبوة وموقعها من أرضا ٍر وتش ّو ٍ
هات.

ومن هنا ميكن القول أن توثيق ذلك الجدل الوحياين –مبا يشتمل عليه من
ٍ
دالالت سياسيّ ٍة واجتامعيّ ٍة،
تعبريٍ عن مخاوف النبي Pومراميه  -وما يحمله من
ودين ّي ٍة ،تتصل بالواقع السيايس واالجتامعي التاريخي آنذاك ،هو أكرث أهمي ًة من
حيث إسهامه يف تكوين داللة النص ذي الصلة ،من إسهام تلك القرينة املكانية
املتمثلة بظرفية العاصمة السياس ّية للمسلمني -أو مكّة -لذلك الحدث واإلعالن

السيايس.

مبعنى أن حصول ذلك الجدل الوحياين حول التبليغ بالخالفة لإلمام
يل ،Qوطلب النبي Pاملتكرر من الله تعاىل العصمة من الناس ،سوف
ع ٍّ
يسهم يف بناء دالل ِة النص الديني-التاريخي ،املتمثل بحديث الغدير ،بشكلٍ

أقوى ،يف قبال تلك الرسديات الدينية ،وغري الدينية ،التي ميكن أن تختلقها قريش
يف تأويلها لذلك النص والتفافها عليه ،ومحاولة رصفه عن داللته يف الخالفة

يلQ؛ باملقارنة مع ما ميكن أن تسهم به قرينة املكان (العاصمة
لإلمام ع ٍّ
السياس ّية) يف قبال تلك الرسديات ومواجهتها.

املرتقبة ،وبني حصول ذلك النص داخل مكة خالياً من ذلك الجدل الوحياين

املتعي هو األول ،ألن دور ذلك الجدل يف بناء داللة النص هو دو ٌر
وداللته ،فإن
ّ
ذو أهميّ ٍة ،وذلك من جهة ما يحمله ذلك الجدل من دالالت اجتامعيّ ٍة وسياسيّ ٍة
ودين ّي ٍة بالغ ِة األثر.
ٍ
وكشاهد عىل ما نقول نشري إىل ما ذكرناه آنفاً من أن القول بأن نص الغدير
ٌ
يل Qمع بعض األشخاص ،مل يكن ليدفعه حصول
متصل بخشونة اإلمام ع ٍّ
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أي إنه إذا كان الخيار ما بني حصول ذلك النص خارج مكة ،مقروناً بذلك
ٍ
دالالت وقدر ٍة عىل مواجهة رسديات قريش
الجدل الوحياين وما يحمله من
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ذلك الحدث -التنصيب السيايس -يف مكة أو يف املدينة ،يف حني إن حصول
ٍ
نصوص دين ّي ٍة مختلف ٍة ،يسهم يف بناء قراء ٍة
ذلك الجدل الوحياين وتوثيقه يف
مختلف ٍة لذلك النص ،ومجمل سياقاته التاريخيّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،قراء ٍة

تدحض جميع تلك الرسديات التي ُعمل عىل إنتاجها لتعطيل مضمون ذلك
النص وااللتفاف عليه ،وإفراغه من داللته التي كان من أجلها.

وعليه ،ميكن إجامل هذا املطلب بالقول أنه إذا تجاوزنا الذهن ّية السياس ّية
ٍ
وأعراف سياسيّ ٍة ،ومحاولة إسقاطها عىل التاريخ
الراهنة ،وما تحمله من تقالي َد
وأحداثه ،وعملنا عىل قراءة املايض مقروناً مبجمل ظروفه االجتامع ّية والسياس ّية

والتاريخيّة ،فإننا نخلص إىل النتيجة التالية :وهي أن أسباباً عديد ًة ومقاص َد

جحت أن يكون التبليغ بالتنصيب السيايس وغري السيايس (خالفة
مختلفةً ،قد ر ّ
يل Qخارج مكة ،وقبل الوصول إىل املدينة ،وتحديدا ً
النبي )Pلإلمام ع ٍّ
يف ذلك املوقع (غدير خم) ،حيث نزل الوحي يطلب من النبي Pأن يبلّغ عن

َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
لك مِن ربِك ۖ
نزل إ ِ
ربه ما نزل يف ع ٍّ
يل Qقائالً له﴿ :يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َ
ۡ
َ
َّ
ۡ
َ
اس إ َّن َّ َ
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلق ۡو َم
ِإَون لم تفعل فما بلغت رِساله ۚۥ وٱلل يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ ِ
ۡ َ
كٰفِر َ
ين﴾(((.
ٱل
ِ
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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وإن من يتم ّعن يف هذه اآلية ،ويتدبّر يف دالالتها ،يجد من املعاين التي تتوافق
مع تلك القراءة التاريخية ،التي تنطوي عىل ٍ
رصاعي مع قريش ،وما ميكن
بعد
ٍّ

ٍ
ونتائج ،مبا فيها ذلك الوعد اإللهي للنبي Pبعصمته
تداعيات
أن ينجم عنه من
َ
كنبي -من الناس((( ،وأ ّن هذا البالغ هو من اللّه تعاىل (من ربك) وليس ولي َدٍّ
((( سورة املائدة ،آية .67
((( السؤال الذي يطرح هو ما الداعي الذي استلزم يومها أن يأيت الوحي بتلك الضامنة للنبي Pبعصمته
كنبي من الناس؟ وما هي املخاوف التي كانت قامئة من أولئك الناس حتى استلزم األمر تلك
وحاميته ٍّ
الضامنة من اللّه تعاىل؟ ولِ َم ال نجد يف القرآن الكريم إال هذه اآلية التي تتحدّث عن عصمة النبي Pمن
الناس -ال يوجد يف القرآن الكريم آية تتحدث عن العصمة من الناس سوى هذه اآلية -يف سياق الحديث
عن ذاك البالغ من اللّه تعاىل.

ٍ
بعرف
التزام
رغب ٍة شخصيّ ٍة من النبي ،Pأو ميلٍ لتقديم أهل بيته عىل سواهم ،أو
ٍ

اجتامعي يحيل الخالفة إىل ٍ
يل -كام يزعم الكاتب ،-وهو ما تطلّب
إرث عائ ٍّ
ٍّ
التأكيد من الوحي عىل النبي Pأن يبلّغ ما أُنزل إليه من ربه -وإال فإن من شأن

النبي Pأن يبلّغ ما ينزل إليه من ربه من دون أن يُطلب منه ذلك ،-وأن ت ُبنى
معادل ٌة مفادها التايل ،أنه يف حال بلّغ النبي Pما أنزل إليه يف غدير خ ٍّم ،يكون

قد بلّغ رسالته التي حملها إىل الناس يف حياته ،وإن مل يبلّغ ما أنزل إليه من ربه
يف غدير خم تنتفي تلك الرسالة ،وتكون كأنها مل تكن ،وذلك ألن قوام الرسالة

بالوالية ،بها تحفظ ،وبها تقام ،كام أنزلت من الله تعاىل من دون تشويه((( ،أو
تأويل ،ينايف جوهرها ،وما هي عليه.

مبعنى أن الدين وتأويله ،وإقامته مبا ينسجم مع معانيه الحقة وقيمه الصحيحة،

إمنا يحتاج إىل من يحمل تلك املعاين كام هي ،وميلك تلك القيم بواقعها ،حتى

يستمر ذلك الدين صحيحاً يف الناس .وإال فمن دون وجود ذلك اإلمام الذي
ح ،فإن (التجربة الدينية) سوف تكون مع ّرضة
يحفظ الدين ،ويقيمه بشكلٍ صحي ٍ
للخروج عن مسارها السليم ،وأهدافها الحقة ،إن مل تنقلب عىل نفسها ،وتوصل
تجارب دينيّ ٍة-تاريخيّ ٍة مختلفة.
إىل خالف مقصدها .وهو ما حصل يف
َ
 8-الرتتيبات وإجراءات نقل السلطة :من القضايا التي يذكرها الكاتب للقول

ِ
إجراءات نقلٍ للسلطات متنع أحداً من
وترسيخه يف أذهان املسلمني .أي يتطلب
التالعب أو التآمر عىل هذا األمر وطقوسي ًة جلي ًة يف الترصيح بنقل السلطات إىل
يل Qبعد النبي Pال التنازع عىل معنى لفظ الويل»(((.
ع ٍّ
((( راجع يف هذا املوضوع :مح ّمد شقري ،فلسفة اإلمامة يف الفكر الشيعي ،دار املعارف الحكمية ،بريوت،
2017م ،ط ،1صص.40-23 :
((( الشيعة اإلمام ّية بني ال ّنص والتاريخ ،م.س ،ص.122 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

لنص الغدير ،أن «إعالن التولية عىل فرض داللته عىل
بعدم الداللة السياسية ّ
ٍ
التنصيب السيايس يتطلب صدوره مصحوباً
برتتيبات إضاف ّي ٍة لتثبيت هذا األمر
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وهنا ال ب ّد من تسجيل املالحظات التالية:

أوالً :كان يفرتض بالكاتب أن يبحث عن تلك الرتتيبات اإلضافية وتلك

اإلجراءات التي تحدث عنها ،لريى أنها كانت موجود ًة آنذاك أم مل تكن موجودةً،
ال أن يكتفي بطرح تلك الصلة بينها وبني التولية ،واالقتصار عىل القول بأن تلك

ٍ
ٍ
وإجراءات ،بحيث يوهم القارئ أنه مل تكن هناك من
ترتيبات
التولية تتطلب
وإجراءات ِ
ٍ
ٍ
ذات صل ٍة بالحدث.
ترتيبات،

ثانياً :إن هذا املورد -كام غريه -يدل عىل أن الكاتب كان انتقائيّاً يف بحثه التاريخي،
املنهج الذي نظّر له مل ّياً يف كتابه ،وإال لكان
ح
وأنه مل يُع ِم ْل بشك ٍل
موضوعي وصحي ٍ
َ
ٍّ
املطلوب أن يستجمع جميع تلك املعطيات التاريخيّة من بطون التاريخ ،لريى -من

خالل ذلك املنهج -أنها تدلّ عىل تلك التولية وذاك التنصيب السيايس أم ال.

ثالثاً :إن مشكلة الكاتب يف هذا املورد -كام يف مجمل موارد كتابه -أن بحثه

فيه كان بحثاً أفق ّياً ومل يكن عموديّاً ،مبعنى أنه مل يستنفذ البحث التاريخي فيه،

ومل يُعمل منهجه باملستوى املطلوب حفرا ً تاريخيّاً لديه ،وهو ما أدى إىل تسطيح
البحث يف هذا املورد ،بل يف العديد من موارد كتابه.

إن الكاتب قد عمل عىل بحث أكرب قد ٍر ممكنٍ من املسائل ،بأقل قد ٍر ممكن

من الجهد العلمي .وسعى إىل استيعاب أكرب قد ٍر ممكن من القضايا التاريخية،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

أي
بأقل قد ٍر ممكن من البحث التاريخي املع ّمق والوايف ،الذي يجب ّ
أل يستثني َّ
علمي له عالق ٌة مبورد البحث ،وميكن أن يؤثر عىل النتيجة فيه ،فجاء بحثه
معطًى
ٍّ
ٍ
طفرات يف االستدالل ،والعديد
يف كثري من املوارد سطحيّاً ،ناقصاً ،يعاين من
من الفجوات العلمية التي كان يقفز فوقها إىل النتائج ،التي كانت محسوم ًة لديه،

ومبتوت ًة عنده ،قبل نهاية البحث.

رابعاً :ينبغي أن نتجاوز الذهن ّية القداسوية يف البحث التاريخي ،التي قد
تفيض إىل أكرث من مقارب ٍة تاريخيّ ٍة ،تعاين شيئاً من البساطة املعرفيّة يف بعض
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إن القضية مل تكن آنذاك التنازع عىل معنى لفظ الويل ،وإمنا جاء هذا التنازع

يف سياقٍ
فكري بني مرشوعني ،أدى إىل
سيايس،
اجتامعي،
تاريخي،
رصاعي،
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
استيالد الكثري من الرصاعات األخرى -مبا فيها املعرفية -عىل مدار التاريخ ،أي

إن النزاع الداليل (داللة نص الغدير وتفسريه) ليس هو ما أولد الرصاع التاريخي
والسيايس وأنتجه ،وإمنا كان وليدا ً له ،ونتاجاً ملخاضه.

إن هذه التبسيطية يف تناول هذه القضية هنا ،ال تنسجم ال مع املنهج الذي

نظّر له الكاتب ،وال مع مجمل القضايا التي أثارها يف هذا السياق ،حيث مل يكن

االجتامع السيايس والقبيل آنذاك مجتمعاً طُهران ّياً ،حتى نصوره للقارئ جالساً
أمام النبي،Pينتظر أوامر الوحي بشغف ،ليعمل بها بكل اندفا ٍع وتلقائي ٍة ،وإن
ٌ
اختالف ما ،فألنهم مل يفهموا معنى كلمة الويل ،واختلفوا يف داللتها؛
حصل
هذه تبسيطية ال تليق بالبحث العلمي ،وال تتوافق مع مؤديات املنهج التاريخي.

والذي يبدو هو أن هذه العقدة الطهرانية يف النظرة إىل التاريخ ،قد أعاقت

ح ،ما أدى إىل استبعاد
لدى الكاتب إعامل ذلك املنهج التاريخي بشكلٍ صحي ٍ
فرض ّي ٍ
ات علم ّي ٍة كان يجب أن تحرض بقوة يف هذا املورد ويف غريه من املوارد.
نصه ذاك -معادلة مفادها ،أن القيام بجملة تلك
لقد رسم الكاتب -يف ّ
اإلجراءات والرتتيبات والـ (طقوسية جلية) من قبل النبي ،Pيحول بشكلٍ
حتمي
ٍّ

من ذلك أنه عندما آلت السلطة والخالفة إىل الحزب القريش ،فمعناه أنه مل تكن
هناك إجراءاتٌ وترتيباتٌ و (طقوسي ٌة جليةٌ) يف الترصيح بنقل السلطات..؛ وهذا

ح ،ألن هذه املعادلة تعاين من خللٍ
منطقي (وتالياً
تاريخي) ،إذ
ري صحي ٍ
كال ٌم غ ُ
ٍّ
ٍّ
إن انتقال الخالفة فعليّاً يتطلب -عادةً -القيام بتلك اإلجراءات والرتتيبات ،لكن
عندما ال يحصل ذلك االنتقال الفعيل للخالفة ،فقد ال يكون مر ّده إىل عدم وجود
تلك اإلجراءات والرتتيبات ،وإمنا ملانعٍ آخ َر ،حال دون حصول ذلك االنتقال

(أي إن املشكلة مل تكن يف الرشط وإمنا يف املانع).
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يل Qإىل الحزب القريش ،ليستنتج
رسب السلطة والخالفة من اإلمام ع ٍّ
دون ت ّ
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يل ،Qال يعني عدم وجود
وبتعبريٍ آخ َر ،إن عدم انتقال الخالفة لإلمام ع ٍّ

تلك الرتتيبات واإلجراءات ،إذ قد تحصل تلك الرتتيبات واإلجراءات ،وال تنتقل

لسبب آخ َر ،مفاده أن مجمل مك ّونات
يل ،Qوذلك
ٍ
تالياً الخالفة إىل اإلمام ع ٍّ
ٍ
قريش قد اتفقت كلمتها عىل الحيلولة دون أن تصل الخالفة إىل اإلمام،Q
ودون أن تجتمع هي والنبوة يف بني هاشم ،رغم حصول التنصيب السيايس يف
غدير خ ٍّم والرتتيبات التي صاحبته.

وهذه فرضيّ ٌة لها ما يربرها ،وعليها شواهدها .وإن كان يصعب عىل الكاتب

أن يتخ ّيلها ،نتيجة تلك العقدة الطهرانية ،فليستحرض ما حصل يف حديث الكتف
والدواة ،حيث طلب النبي Pقبل وفاته أن يحرضوا له كتاباً ودوا ًة ليكتب لألمة

تضل من بعده أبدا ً ،حيث كان الطلب مبنتهى الوضوح ،ومن شخص
ّ
كتاباً ال
النبي Pنفسه ،ويف بيته وعقر داره ،وقبل قليلٍ من وفاته ،ولقضي ٍة تُ َع ُّد من أهم
القضايا التي تعنى األمة ومستقبلها حينها (لن تضلوا بعده أبدا ً)؛ ومع ذلكُ ،منع
النبي Pمن تحقيق مراده .فهل حال وضوح الطلب دون منع النبي Pمام أراد؟

وهل حالت تلك الظروف واإلجراءات دون أن يُص ّد النبي Pعن طلبه؟
وعليه ،إذا مل تتم االستجابة للنبي Pيف قضية الوصية (الكتف والدواة)،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

ومتّت مخالفته فيه ،فام املانع أن يكون األمر نفسه قد حصل يف غدي ِر خ ٍّم ،بأن
نصب عليّاً Qخليفة له ،ولكن مل يُستجب لفعل النبي
يكون النبي Pقد ّ
 ،Pوما جاء به عن الله تعاىل ،وإمنا متّت مخالفته ،واالنقالب عليه؟

يصح القول أ ّن األمر يف حديث الغدير وحديث (الكتف والدواة)
ومن هنا ،قد
ّ
واح ٌد ،حيث مل تكن األزمة أزم َة دالل ٍة ،وإمنا كانت أزم ًة من نو ٍع آخ َر ،هي التي

أنتجت أزمة الداللة ،وغريها من األزمات تالياً.

خامساً :يف ظروف النص والرتتيبات املصاحبة له .وهنا سوف نتحدث بيش ٍء

من االختصار ،الذي نريد أن نؤكّد فيه عىل أهم القضايا ذات الصلة ،لنبحث يف
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 - 1الظروف :وهي تشتمل عىل:

ٍ
حدث يف
أ) لقد أشار النبي Pإىل قرب وفاته ،أي أن األ ّمة مقبل ٌة عىل أخط ِر
تاريخها يشتمل -يف ما يشتمل عليه -عىل حصول فرا ٍغ غريِ مسبوقٍ يف قيادة
الدولة اإلسالميّة ،واالجتامع اإلسالمي العام يف أعىل موقعٍ يف هرمه السيايس

والديني.

ب) ذلك الحشد هو الحشد األكرب يف تاريخ التجربة اإلسالميّة الوليدة حينها،
حيث يجري الحديث عن عرشات اآلالف ،بل عن أكرث من ذلك من املسلمني
(مائة وأربعة وعرشون ألفاً) الذين اجتمعوا مع النبي Pيف ذلك املوسم،

ورافقوه إىل غدير خ ٍّم بعد حجة الوداع.

ت) إن تلك املناسبة هي املحطة األخرية للقاء النبي Pبتلك الجموع ،وتواصله
املبارش مع تلك الحشود ،قبل تف ُّرقها إىل بلدانها ،حيث لن يكون متاحاً لهم
رؤية النبي Pبعدها ،إذ إن وفاته كانت بعد حوايل الشهرين من ذلك الحدث
(صفر ،سنة 11هـ).

ث) لقد كان االجتامع اإلسالمي العام حديث عهد باإلسالم ،حيث مل يكن قد
مىض عىل وجود النبي Pيف املدينة ،وتأسيسه لنموذجه الديني فيها سوى
الجاهل ّية والعصبيات القبلية وغريها ،كانت ال تزال كامن ًة يف النفوس ،وكانت
مفاصل تاريخيّ ٍة مختلف ٍة بيني الفينة واألخرى ،وكانت تتطلب حينها
َ
تظهر يف

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

العرش من السنوات(((؛ حيث تظهر العديد من الشواهد التاريخية أن الثقافة

((( عىل الرغم من بقاء النبي  13سنة يف مكة ،لكن منوذجه الديني مل يأخذ مداه االجتامعي والسيايس فيها كام
أخذه يف املدينة.
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خالً مبارشا ً وقويّاً من النبي Pنفسه لكبحها ،ومنعها من تهديد التجربة
تد ُّ
اإلسالميّة الناشئة ،ومنوذجها الديني.

وهذا يعني أن تلك الرواسب الجاهل ّية ،وتلك العصبيات القبلية ،عىل
اختالفها ،ميكن أن تنفجر يف لحظة رصا ٍع وتنازعٍ ،فتؤدي إىل تشظية االجتامع

اإلسالمي ،وارتكاس التجربة اإلسالمية الوليدة والقضاء عليها ( ...يرجعوا إىل
جاهل ّي ِة ،)...وخصوصاً أن من كانت لديه القدرة بشكلٍ فاعلٍ (النبي )Pعىل

لجم تلك الرواسب ،وكبح تلك العصبيات ،لن يكون موجودا ً عندها (بعد
وفاته).

ج) ت ُظهر العديد من الشواهد التاريخية أن مختلف فئات االجتامع اإلسالمي
حينها ،كانت ترتقّب مستقبل السلطة (الخالفة) يف التجربة اإلسالمية منذ
بداياتها ،ويف العديد من مراحلها ،وتحرص أشد الحرص عىل الوصول إليها
(السلطة) ،واإلمساك بأعنتها ،وهو ما كان ينذر بإمكان ّية انفجار تلك التجربة
عند أول اختبار ،يتضمن انتقال السلطة من النبي Pإىل من يخلفه.

وهو يعني أن قض ّية السلطة وانتقالها ذاك ،ليسا باألمر الذي يُرتك دون تدبريٍ

ح ،مينع من تح ّول ذاك االختبار إىل صاعقِ تفجريٍ لتلك
مسبقٍ
ٍ
وحازم وواض ٍ
التجربة اإلسالمية ،ويحول دون صريورته عامل إشعا ٍل لجميع تلك العصبيات
الجاهلية ،ليعيد األمور إىل ما كانت عليه قبل اإلسالم وأش ّد ،وخصوصاً أنه مل

تكن هناك تجرب ٌة سابق ٌة النتقال السلطة يُبنى عليها ،ويُحتذى بها .هذا وقد أثبت
الحق األيام ذلك ،إذ إن مجمل التشظيات التي حصلت يف التاريخ اإلسالمي
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تعود إىل قضية السلطة تلك ومفاعيلها.
إن ما نقوله هنا ليس مجر َد فرضيّ ٍة مل تحصل يف الواقع ،أو تثبت يف التاريخ.
ٍ
أحداث حتى ندرك أن االجتامع
يكفي أن نعود إىل قضية السقيفة وما رافقها من
السيايس حينها ،مل يكن استثنا ًء من أكرث من اجتام ٍع غريه ،وأن الرصاع عىل
يل بني مك ّونات االجتامع
السلطة يومها كاد أن يؤدي إىل إحداث
ٍ
احرتاب داخ ٍّ
اإلسالمي ،يقيض عىل جميع ما أنجز من مكاسب لدى الدولة اإلسالمية الوليدة،
فضالً عام أحدثه من انشقاقٍ
بنيوي يف التجربة اإلسالم ّية ،ما زلنا نرضس نتائجه
ٍّ

إىل دهرنا ،واليوم الذي نعيش.
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 -2 292يف الرتتيبات واملراسم :ميكن أن نشري هنا إىل جمل ٍة من الرتتيبات واملراسم،

التي سبقت ،ورافقت ،ولحقت عملية التنصيب السيايس والديني يف غدير
خ ٍّم ،وذاك البالغ حول خالفة النبي ،Pوما يتصل بها:

أ) املخاطب السيايس والحرص عىل تبليغ الجميع :تُظهر العديد من املصادر
حرصاً من النبي Pعىل إشرتاك جميع القوافل التي خرجت من مكة إىل
غدير خ ٍّم يف تلقي ذلك البالغ ،وإرصارا ً منه صىل الله عليه وآله عىل حضور
العدد األكرب يف ذاك الحفل ملعاينة الحدث وحمل مضمونه ،حيث تفيد تلك
املصادر أن النبي Pكان قد استبقى من القوافل من كان ال يزال يف غدير

خ ٍّم ،واسرتجع منها من كان قد سار إىل مرصه وبلده((( ،من أجل أن تشهد
جميع تلك القوافل واقعة الغدير ،وتتلقى مضمونها ،وما فيها من بالغٍ.

ب) التنصيب السيايس ومرسح املراسم :تذكر جملة من املصادر أن النبيP
قد طلب أمرين اثنني يف سياق تحضري مكان املراسم وحفل التنصيب:

األول :أنه اختار جملة من الدوحات((( املتقاربات ،التي تستوعب ظاللها

أكرب عد ٍد ممكنٍ من املسلمني آنذاك ،فأمر أن تنظّف األرض تحتها ،حتى يتسنى
لذاك العدد أن يستفيد منها يف الصالة ،وتلقّي البالغ ،وحضور الحفل.
رب من أقتاب اإلبل ،ليصعد عليه أثناء
الثاين :أمر النبي Pأن يُصنع له من ٌ

الخطبة وتأدية املراسم ،حتى ميكن لجميع الحضور يومها أن يعاين بأم عينه تلك

ت) لباس املراسم ودالالته السياسية :جاء يف العديد من املصادر ذات الصلة
أنه قد كانت للنبي Pعاممة ت ُس ّمى «السحاب»(((؛ فعمد يف غدير خ ّم إىل
تلك العاممة ،فت ّوج اإلما َم عليّاً Qبها ،وألبسه إياها ،يف مشهدي ٍة ِ
ذات

((( ابن طاووس ،اليقني ،مؤسسة دار الكتاب ،ط ،1ص346؛ األميني ،الغدير ،بريوت ،دار الكتاب العريب،
19م.س ،ج ،1ص .10
((( الدوحة :هي الشجرة العظيمة ذات الفروع املمتدة التي تظلّل مساحة كبرية تحتها.
((( م.ن ،صص .293-290
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ٍ
ودالالت ،فضالً عن
املراسم ،ويشهد ببرصه جميع فقراتها ،وما تحمله من معانٍ ،
أن يسمع كلامت النبي ،Pوما جاء يف مطاوي خطبته من إعالنٍ وبالغٍ.
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ٍ
يل ،Qحيث
بعد
ٍّ
رمزي ،تشري إىل انتقال ذلك املقام من النبي Pإىل ع ٍّ
املالحظ هنا:

ٌ
معروف بأن «العامئم
أوالً :إن النبي Pقد اختار العاممة ،وقوله  Pفيها

تيجان العرب»((( ،لذا فهي تشري إىل املنصب ،وترمز إىل املقام...
ثانياً :إن تلك العاممة هي عاممة النبي ،Pمبا يوحي أن املقام الذي يُراد

اإلشارة إليه هنا هو مقام النبي Pنفسه ،واملنصب الذي لديه ،سوا ًء يف بعده
منصب آخر.
مقام أو
ٍ
الديني أو السيايس ،وليس أي ٍ
ثالثاً :إن النبي  Pنفسه قد ألبس عل ّياً Qتلك العاممة ،وت ّوجه بها ،ما
يعني أن النبي Pقد قلّد عليّاً ذلك املنصب ،ومنحه ذلك املوقع ،وأعطاه ذلك

املقام.

يل ،Qقد كانت عىل
رابعاً :إن مشهدية تتويج النبي Pعاممته لإلمام ع ٍّ

مرأى من جميع الناس يومها ،مبا يدل عىل أنه قد أريد لهذه املشهدية أن تصل

داللتها إىل عموم الحضور ،وأن يدرك رمزيتها جميع من كان يف ذاك الحفل.
خامساً :لقد أراد النبي Pلتلك املشهدية البرصية أن تصحب الخطاب،

وأن ترتافق مع ما سوف يلقيه من بالغٍ ،وأال يقترص إيصال ذلك البالغ ومضمونه
عىل اللفظ وداللته ،وإمنا أريد له أن يكون مصحوباً مبشهدي ٍة برصي ٍة ِ
ذات دالل ٍة
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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واضح ٍة ومؤثر ٍة ،تتكاتف مع داللة الخطاب وتعضده ،وتعمل عىل دحض جميع

تلك الرسديات املتوقع إنتاجها الحقاً لاللتفاف عىل ذلك النص ومراده ،وإبطال

جميع تلك التأويالت التي ابتدعت لتعطيل ذلك البالغ وفائدته.
ث) يف التعبري الجسدي وداللته :لقد ذكرنا أن النبي Pأمر أن يصنعوا له منربا ً
يلQ
ففعلوا ،فصعد عىل املنرب ،وأصعد عليّاً Qمعه ،ورفع بيد ع ٍّ

حتى بان بياض آباطهام((( ،وقال خطبته املعروفة ،حيث ميكن تسجيل

((( الكليني ،الكايف ،طهران ،دار الكتب اإلسالميّة 1367 ،ه.ش ،ط ،3ج  ،6ص.461:
((( املجليس ،بحار األنوار ،بريوت ،مؤسسة الوفاء 1983 ،م ،ط ،2ج ،20ص.387

املالحظات التالية عىل هذا البعد الجسدي ،الذي رافق إلقاء تلك الخطبة:
ِ
يكتف النبي Pبصعوده هو عىل املنرب ،وإمنا أصعد عل ّياً معه ،ما
أوالً :مل

يل ،Qوأن هناك أمرا ً
يُشعر أن املوضوع محل البيان يتصل بالنبي Pوع ٍّ
يل ،Qيُراد بيانه.
يُعنى به النبي ،Pويتصل باإلمام ع ٍّ
ثانياً :إن هذا األمر -مورد البيان -هو عىل قد ٍر من األهميّة ،وعىل مست ًوى من

العناية التي تستدعي -فضالً عن تلك الرتتيبات والتحضريات وتلك املراسم-
يل Qعىل ذاك
جسدي ّ
أن يكون هناك حضو ٌر
ٌّ
لكل من النبي Pواإلمام ع ٍّ
املنرب ،يشهده جميع الناس حينها ،فلم يكتف النبي Pبصعوده هو فقط عىل

املنرب ،وإمنا أراد أن يكون هناك حضو ٌر
يل Qإىل جنبه،
ٌّ
جسدي لإلمام ع ٍّ
يخص اإلما َم عل ّياً ،Qبل وجملة
ُمشعرا ً بأهمية هذا األمر املراد بيانه ،يف ما
ّ
الظروف والتحديات ذات الصلة.
يل Qورفعها ،حتى بان بياض آباطهام ،يف
ثالثاً :لقد أخذ النبي Pبيد ع ٍّ

تعبريٍ
جسدي يراد من خالله التأكيد عىل أن املعني بهذا البالغ إمنا هو الشخص
ٍّ
املمسوكة يده ،والحارض بشخصه وجسده عىل املنرب ،مبرأًى ومسمعٍ من جميع
ُرسخ يف أذهان
الناس ،حتى يصل ذلك البيان مقروناً بحركات الجسد ،التي ت ّ

بحق من ميسك النبي Pبيده عىل
يف تلك الظروف ،مقروناً بتلك الحيثياتّ ،
املنرب ،عىل مرأًى من حشود الناس وآالفها.
ج) البيعة ختام املراسم :إن من أهم القرائن التاريخية التي تؤكد -زيادة عام
سلف -داللة نص الغدير ،وتفصح عنها ،ما حصل من مراس َم بعد أن انتهى
النبي Pمن إلقاء خطبته ،وإبالغ الناس ما أُنزل إليه من ربه ،حيث أمر الناس
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بي يف حقه .وهو ما تطلّب
الجميع من هو
املعني بذاك البيان ،وأهم ّية ما يُ ّ
ّ
يل( Qأخذ بيده ورفعها)،
حصول ذلك االتصال الجسدي بني النبي Pوع ٍّ
حتى يتأكد أن هناك أمرا ً ذَا أهم ّي ٍة قصوى يتصل بهام ،تطلب أن يصدر ذلك البيان
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أن يبايعوا عليّاً Qبإمرة املؤمنني((( ،فاحتشدوا عليه يبايعونه ،ويهنئونه
أيام.
بإمرة املؤمنني ،واستمرت مراسم البيعة والتهنئة ثالثة ٍ
وهنا ميكن أن نلحظ أن النبي Pمل يكتف بإبالغ التنصيب السيايس والديني

يل ،Qوإمنا طلب أن يُتبع ذلك التنصيب مبراسم البيعة والتهنئة،
(الخالفة) لع ٍّ
وذلك لتحقيق هدفني اثنني:

األول :هو التأكيد عىل املدلول السيايس والديني لذاك التنصيب ،ألن ذاك

الحفل لو تضّ من قضيّ ًة جزئيّ ًة أو هامشيّةً ،ملا تطلّب جملة تلك املراسم ،مبا
فيها البيعة بإمرة املؤمنني ،والتهنئة بها ،واللتني تدلّ ن عىل ٍ
(وديني)
سيايس
بعد
ٍّ
ٍّ
ح يف ذاك الحفل ،اقتىض حصول تلك املراسم والقيام بها.
واض ٍ

سيايس من خالل
الثاين :تحويل ذاك التنصيب السيايس (والديني) إىل واقعٍ
ٍّ

يل ،Qواالعرتاف بها،
أخذ اإلقرار من جموع الناس وجميعها بالوالية لع ٍّ

يل
والعمل عىل إعطائها بعدا ً واقع ّياً ،يتمثّل يف توجيه تلك االحتفالية بشكلٍ عم ٍّ
يل ،Qما يُشعر أن تلك الوالية قد امتلكت مجمل عنارص
نحو البيعة لإلمام ع ٍّ
ديني ،ترتتب عليه آثاره ومفاعيله.سيايس
فعل ّيتها وتح ُّولها إىل واقعٍ
ٍّ
ٍّ
 - 9االستغناء عن املبايعة بعد وفاة النبي :Pيذهب الكاتب إىل أن «إعالن النبي
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يل عن دعوة الناس
 Pعل ّياً Qحاكامً سياس ّياً من بعده يستلزم استغناء ع ٍّ
إىل مبايعته بعد النبي ،Pألنه يفرتض به أن يكون حاكامً فعل ّياً فور وفاة النبي
ٍ
اعرتاف جدي ٍد أو مبايع ٍة جديد ٍة»(((.
 ،Pوال يحتاج إىل

هنا أيضاً نجد أن الكاتب قد وقع يف العديد من األخطاء ،وارتكب العديد من

املغالطات ،والتي تستلزم املالحظات التالية:

فعل إعطا ِء مرشوعيّ ٍة
 - 1يبدو أن الكاتب مل يلتفت إىل أن فلسفة البيعة ال تعني َ
التزام مبرشوع ّي ٍة
من قبل املبايِع للمبايَع ،وإمنا تعني -يف الفهم الديني -فعل
ٍ
((( املفيد ،اإلرشاد ،بريوت ،دار املفيد1993 ،م ،ط ،2ج ،1ص.177 :
((( الشيعة اإلمام ّية بني ال ّنص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :

سابق ٍة عىل البيعة ،وكل ما يفعله املبايِع هنا أنه يُظهر التزامه ،من خالل
بيعته ،بتلك املرشوعية السابقة عىل البيعة ،أي إن البيعة ال تنشئ املرشوع ّية
(السياسيّة) ،وإمنا تنشئ إظهار االلتزام بها ،أو التأكيد عليه.

وكدليلٍ عىل ما نقول يف فلسفة البيعة ،نذكر -من باب املثال -ما حصل مع
النبي Pيف السنة السادسة للهجرة ،عندما ذهب وأصحابه ألداء العمرة يف مكة،

إذ بلغه أن قريشاً قد قطعت الطريق عليه ،وأنهم مقاتلوه أو قاتلوه .والذي حصل يف
هذا املوقف أ ّن أصحاب النبي Pبايعوه عىل القتال وعدم الفرار(((...؛ فالسؤال

الذي يُطرح هو :هل أن القتال دون النبي Pمل يكن واجباً ،ثم أصبح واجباً
بالبيعة؟ وهل إن حامية النبي Pمل تكن واجبةً ،ثم أضحت واجب ًة بالبيعة؟ أم إن
الصحيح أن يقال :إن حامية النبي Pوالقتال بني يديه كانا واجبني قبل البيعة،

وهام واجبان بعدها ،من دون فرقٍ  ،سوى أن البيعة إمنا كانت ملزيد استيثاقٍ من
األصحاب عىل نرصته ،ولتأكيد التعهد عىل حاميته ،وعدم الفرار والقتال دونه؟
واألمر نفسه يف ما يتصل ببيعة النساء بعد فتح مكة ،عندما بايعن النبيP

رشعت هذه األمور ومنحتها رشعيتها؟؛ أم إن هذه األمور ،التي ذُكرت يف اآلية،
ّ

رشع ًة قبل البيعة ومن دونها ،فأتت البيعة لتحقيق االلتزام من أولئك النساء
كانت م ّ
(اللوايت دخلن جديدا ً يف اإلسالم) بتلك األمور التي ذكرت يف اآلية ،وألخذ
التعهد منهن بااللتزام بها ،وعدم مخالفتها ،ال أكرث وال أقل.

((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،1ج  ،10-9ص.150 :
((( سورة املمتحنة ،اآلية .12
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َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ
ب إِذا
عىل عدم الرشك ،وعدم الرسقة ،وعدم الزىن ،...يقول تعاىل﴿ :يأيها ٱنل ِ
َ ٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ ٰٓ َ َّ ُ ۡ ۡ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
سقن ول يزنِني ول
شكن بِٱللِ ش ٔ
يا ول ي ِ
جاءك ٱلمؤمِنٰت يبايِعنك ع أن ل ي ِ
َ
َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ينك ِف
تينهۥ بي أيدِي ِهن وأرجل ِ ِهن ول يع ِص
يقتلن أولدهن ول يأتِني بِبهت ٖن يف ِ
َۡ
ٱلل إ َّن َّ َ
َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ َّ َّ َ
ٱلل َغ ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم﴾(((؛ فهل البيعة هي التي
مع ُر ٖ
وف فبايِعهن وٱستغفِر لهن ۚ ِ
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اإلسالمي ليست
وعليه فإن ما يستفاد من القرآن الكريم ،هو أن البيعة يف الفهم
ّ

فعل إعطاء مرشوعيّ ٍة دينيّ ٍة أو سياسيّ ٍة ،وإمنا هي -يف املوارد التي ذكرت -فعل

تعهد والتزام مبا هو مرشو ٌع سلفاً ،وقائ ٌم مسبقاً.

فعل
ومن هنا فقد التبس األمر عىل الكاتب ،عندما تصور خاطئاً أن البيعة هي ُ

إعطا ِء مرشوعيّ ٍة ،ليستنتج من ذلك أ ّن اإلمام عليّاً Qعندما يدعو الناس إىل

ري
بيعته ،فمعناه أنه يدعوهم إىل منحه مرشوعيّ ًة سياسيّ ًة يفتقدها ،وهو
ٌ
استنتاج غ ُ
فعل إعطا ِء مرشوع ّي ٍة (سياس ّي ٍة أو دين ّي ٍة) ،فعندها
ح ،ألن البيعة عندما ال تعني َ
صحي ٍ
توصل الكاتب إليه.
ال ميكن الذهاب إىل ذلك االستنتاج الذي ّ

 -2بنا ًء عىل ما سبق ،ميكننا القول أن اإلمام عليّاً Qإمنا دعا الناس إىل االلتزام
مبرشوعيته السياسية والدينية ،وليس إىل منحه تلك املرشوعية السياسية ،أي
إنه قد دعا الناس إىل االلتزام بلوازم تلك املرشوعية ،التي تأت ّت من إبالغ
النبي Pلألمة يف غدير خ ٍّم ما أنزل إليه من ربه فيه ،ويف اختياره خليف ًة له،
وإماماً لألمة ،سوا ًء يف املجال الديني أو السيايس.

يل Qالناس إليها ،إمنا هي
ومن هنا ،فإن تلك البيعة التي دعا اإلمام ع ٌّ
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دعوة إىل النرصة والطاعة ،ال إىل اختياره حاكامً عليهم وإماماً لهم ،حيث كان
هذا االختيار قد حصل ،وأُعلن عنه يف غدير خ ٍّم ،سوى أن تلك الظروف التي
يل Qأن يدعو الناس
استج ّدت بعد وفاة النبي ،Pقد تطلبت من اإلمام ع ٍّ

إىل طاعته ونرصته ،وتجديد االلتزام مبرشوعيته السياسيّة والدينيّة ،وإىل عدم
االنجرار إىل ما يخالف هذه املرشوعية ولوازمها.

وعليه ،ال
يل Qالناس إىل
ّ
يصح للكاتب أن يستنتج من دعوة اإلمام ع ٍّ

بيعته ،أن ذلك ّ
يدل عىل عدم حصول التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم ،ألن

سيايس
تنصيب
الجواب أنه ال تنايف بني األمرين ،ألن ما حصل يف غدير خ ٍّم هو
ٌ
ٌّ
298
التزام به من خالل البيعة ،وما حصل بعد وفاة النبي Pدعوة إىل
وفعل
ُ
وديني،
298
ٍ
ٌّ

تجديد ذلك االلتزام وعدم مخالفته ،بسبب من تلك الظروف التي استجدت،

ٍ
جديد.
والتي تطلبت توجيه تلك الدعوى من

 -3يخلط الكاتب بني الفعل ّية واملرشوع ّية ،عندما يذهب إىل أن حصول اإلمام
يل Qعىل املرشوعيّة السياسيّة و (الدينيّة) يقود بالرضورة إىل كونه
ع ٍّ

ح ،ألنه قد يحصل أن تنفصل الفعلية عن
ري صحي ٍ
حاكامً فعل ّياً ،وهو غ ُ
املرشوعية يف الواقع السيايس ،حيث قد يكون لحاكمٍ ما مرشوعيته السياسية،
لكن هذه املرشوعية ال تأخذ طريقها إىل الواقع السيايس ملانعٍ أو آخ َر ،وال

يرتتب عليها مفاعيلها ،ألن هناك من منع ترتيب تلك املفاعيل ومجمل اللّوازم
التي ترتتب عليها.

وهذا ليس عزيزا ً حتى يف زماننا املعارص ،فكم من حاكمٍ قد حصل عىل

مرشوعيته السياسية -مبعزل عن فلسفة هذه املرشوعية ومحتواها -لكن هذه

تشق طريقها إىل الواقع،
املرشوعية مل تستطع أن تأخذ دورها يف الحكم ،أو ّ
بسبب من ق ّو ٍة قاهر ٍة ،أو مانعٍ حال دون ذلك .وهنا يبقى هذا الحاكم عىل مرشوع ّيته
ٍ
سيايس ناجزٍ.
يل ،وإىل واقعٍ
تلك ،وإن مل تتحول هذه املرشوعية إىل حكمٍ فع ٍّ
ٍّ

ّ
يستدل الكاتب عىل عدم املرشوعية (عدم التنصيب السيايس) من
وعليه ،أن
خالل عدم الفعلية (فعلية الحكم) ،فهو ما ينطوي عىل مغالط ٍة واضح ٍة ،ألنه ميكن

السياسيّة قد أصبحت أمرا ً مفروغاً عنه حينها ،سوى أن ما حصل بعد وفاة النبي
ٍ
ٍ
ومستجدات سياس ّي ٍة ،هو الذي حال دون تح ّول تلك املرشوع ّية
ظروف
 Pمن
السياسيّة إىل فعلي ٍة يف الحكم ،ويف اإلمامة السياسيّة ،وخالفة النبي.P

 -4يُلحظ هنا أيضاً مدى انفصام الكاتب عن التاريخ ،يف الوقت الذي ي ّدعي
فيه استخدامه للمنهج التاريخي يف بحث مجمل تلك القضايا ذات الصلة.
ودليلنا عىل ذلك أنه توجد العديد من املصادر واملراجع التاريخية((( وغريها،

((( راجع عىل سبيل املثال :أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،Pم.س ،البابان الثالث والخامس.
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الجواب بوضوح أن التنصيب السيايس قد حصل يف غدير خ ٍّم ،واملرشوع ّية
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ٍ
مختلف للتاريخ ،والتي تظهر سياقاً مغايرا ً ألحداثه،
التي تتحدث يف تص ُّو ٍر

ّ
وتدل عليه؛ لكن تجد أن الكاتب ،إما أنه ال
له أدلته وشواهده ،التي تعضده
يستفيد منها عىل اإلطالق ،أو أنه ال يبني عىل بعض ما جاء فيها ،أو أنه يهمل

تلك الفرضية (التص ّور ،السياق) التي تؤرش عليها ،ويحاول أن يطمس جميع
تلك الدالالت التي ميكن أن تستفاد منها يف مجا ٍل أو آخ َر.

منيس :يف معرض استدالله عىل عدم حصول التنصيب
نيس
ٌّ
 -10والية العهد ٌ
السيايس يف غدير خ ّم ،يسعى الكاتب إىل االستفادة من الواقع السيايس الذي
استج ّد بعد وفاة النبي ،Pليستنتج منه عدم الداللة السياس ّية لحديث الغدير.

سيايس ،وإال
تنصيب
فيقول يف داللة ذلك الحديث« :ال ميكن اعتبارها دالل َة
ٍ
ٍّ

منيس ،حتى من قبل
نيس
ٌّ
ال ُيعقل أن يترصف الجميع مع والية العهد كأنها ٌ
يل عالق ُة مود ٍة ومحب ٍة مثل أنصار املدينة»(((.
الذين تجمعهم بع ٍّ

وهنا ال بد من تسجيل املالحظات التالية:

أوالً :يبدو أن الكاتب مسكو ٌن بنظرته الطُّهرانية والقداسوية إىل التاريخ ،وهو

ري قاد ٍر عىل تعقّل أن تترصف مجمل املك ّونات السياس ّية واالجتامع ّية
ما جعله غ َ
يومها مع التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم وكأنه مل يكن.
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ثانياً :أليس من وظيفة الباحث املوضوعي املتج ّرد من الغايات املسبقة يف

بحثه ،أن يسعى إىل تعقل تلك الفرضيّات والسياقات التاريخيّة ،التي تخالف
التاريخ الرسمي ورسديات السلطة عىل م ّر التاريخ ،وأن يبحث فيها بشكلٍ
علمي
ٍّ
يتبي الصحيح من
ومقارنٍ مع الرسديات املعارضة السلطة ،حتى يستطيع أن ّ
الخطأ فيها ،وخصوصاً عندما يكون هناك الكثري من األدلة والشواهد التاريخ ّية

عليها؟

لن يكون أمرا ً مربرا ً للباحث املنصف ،أن يقفل باب البحث العلمي ،أو
ي ّدعي عدم قدرة العقل عىل فهم سياقٍ
تاريخي يخالف ما يعتقده ،أو فرضيّ ٍة
ٍّ

((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ،م.س ،ص.123

تاريخيّ ٍة تغاير الرسديات الرسمية للسلطات املتعاقبة يف التاريخ اإلسالمي.

وليس من الصحيح للكاتب املوضوعي تعطيل قدرة العقل ،عندما يتصل

ٍ
مسبقات
األمر بتصور للتاريخ والدين ،يجايف قناعاته اإليديولوجية ،وما لديه من
فكريّ ٍة ،بل املطلوب يف هذا املجال أن يستنفر العقل إمكانياته ،ليبحث بشكلٍ

علمي يف جميع األدلة والشواهد واملعطيات التاريخيّة .بعدها ميكن له أن يقول
ٍّ

أن هذا األمر ميكن أن يُتعقّل تاريخ ّياً ،أو ال ميكن ذلك.

أما مقاربة هذا املوضوع بهذا النوع من االستبعادات ،واألحكام القطعية

املقفلة ،من دون الخوض يف بحث الفرضيات وأدلتها ،فهذا ليس عمالً علم ّياً،
وإمنا هو أقرب ما يكون إىل الفعل الخطايب (الدعايئ) ،الذي يهدف إىل تجميل
فكر ٍة يف ذهن القارئ ،أو تسفريها عنه ،من دون إشباعها بحثاً وتحليالً.
ثالثاً :أال يوجد يف التاريخ الديني الكثري من املوارد التي تعاملت فيها أم ٌم أو
مجتمعاتٌ مع أوامر أنبيائها (أو دعوتها) كأنها مل تكن؟ أمل يتعرض النبي Pنفسه

جه أمرا ً ف ُعيص أمره ،وطلب مطلوباً فرفض
النوع كهذا من املواقف ،بحيث إنه و ّ
طلبه ،ومل يستجب له .واملربرات حارضة للقول بأن النبي Pليس معن ّياً بالشأن
ناتج عن انفعاالته الشخصيّة ،أو أنّه قد يخطئ يف
السيايس ،أو أن بعض كالمه ٌ

شؤون الدنيا ،أو أن الجميع أعلم منه فيها وأفهم (حاشاه ذلك) -أنتم أعلم بشؤون

ٍ
بكتف ودوا ٍة ليكتب لألمة كتاباً لن تضل
وكأنه مل يكن ،عندما طلب منهم أن يأتوه
من بعده أبدا ً؛ فهل أطاعوا النبي Pواستجابوا لطلبه ،أم أنهم عصوه وخالفوه؟
وإذا كانوا قد خالفوه يف حياته ،بل يف محرضه ويف بيته؟ ،فام املانع أن يخالفوه

بعد وفاته ،ويف مغيبه؟

ٍ
قريش من لحظة وفاة النبي
ما املانع الذي مينع من تعقُّل أن تستفيد بطون
 Pالستعادة سلط ٍة فقدتها ،ترى أن الفرصة قد أصبحت مؤاتي ًة لها السرتجاعها؟
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دنياكم-؛ وعليه ميكن مخالفته ،ويجوز عصيانه ،والر ّد عليه؟!!!
أمل يترصف مجمل من كان يف البيت مع ما أمر به النبي Pيف مرض موته

301
301

قريش التفافاً عىل وصية النبي ،Pألنها مل
ٌ
وما املانع من تعقُّل أن متارس

تستطع أن تتق ّبل أن يبقى امللك يف بني هاشم ،وكانت تريد حصتها منه ،وأن
يُتداول بني بطونها ،وكانت ترفض أن تُحرص الخالفة يف أهل بيت النبيP
-فضالً عن أسباب أخرى تدفعها لذلك ،-حتى ولو كان ذاك بإعالنٍ من النبيP

نفسه ،وإبال ٍغ منه ملا أنزله الله تعاىل فيها؟
ميكن القول إن سرية النبي Pتنطوي عىل أدلّ ٍة عديد ٍة تدعم ما نقول؛ فقط

أدعو هنا من يصعب عليه أن يتعقل مخالفة االجتامع السيايس العام حينها تنصيب
حد((( ،وما ذكره
النبي Pلعيل Qإىل أن يقرأ بتم ُّعنٍ ما حصل يف معركة أُ ُ
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ِۗ

ٍ
أحداث ووقائ َع.
مل يستطع تعقُّله بعد وفاة النبي ،Pوما حصل بعدها من

((( جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية النبي Pاألعظم ،بريوت ،دار السرية ،ج ،6صص 168-156؛ مح ّمد شقري،
فلسفة اإلمامة يف الفكر الشيعي ،م.س ،ص.111-110 :
((( سورة آل عمران ،اآليات .155-152

 -11التنصيب السيايس؛ آثاره وحضوره :يذهب الكاتب يف معرض تربيره عدم
الداللة السياسية لحديث الغدير إىل أن « :حدث التنصيب السيايس يستدعي

حصول آثا ٍر الحق ٍة تناسبه ،وغياب ما يدل عىل عدمها أو عىل ما ينفيها.
أي مؤشِّ ٍ عىل حصول هذا
فاألحداث التي أعقبت وفاة النبي ،ال تحمل َّ
الحدث لغياب أثره السيايس بالكامل ،واحتجابه عن املحاجات السياسية

التي أعقبت وفاة النبي»(((.

يف معرض نقاشنا لكالم الكاتب ينبغي تسجيل ماييل:

أوالً :إن حدث التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم يستدعي من جميع مك ّونات

االجتامع السيايس اإلسالمي حينها ،أن تعرتف برشعية الخليفة الذي ت ّم تنصيبه
من النبي ،Pوأن تسلّم له ،وأن ترتّب جميع اآلثار السياس ّية واالجتامع ّية عىل

هذه الرشعيّة ،لكن السؤال الذي يُطرح أ ّن هذه اآلثار -إن كان املراد منها فعلية
الحكم -هل ترتت ّب بالرضورة؟ أم إنّها ترتتّب برشط عدم وجود مانعٍ مينع منها؟

أي ماذا لو أن جملة مك ّونات االجتامع السيايس اإلسالمي حينها (التحالف

القريش )...،قد رفضت ترتيب تلك اآلثار (فعلية الحكم) ،فهل ترتتب تلك اآلثار؟
ولو أن التحالف القريش قد وجد أن الفرصة قد أضحت مؤاتي ًة له السرتجاع
السلطة ،وتنفيذ االنقالب عىل التنصيب السيايس ورشعيته ،وأنه قد نجح تالياً يف
وعليه ،إن كان املراد بغياب األثر السيايس لحدث التنصيب يف غدير خ ٍّم،

يل يف
هو عدم تحول الرشعية السياسية لخالفة اإلمام ع ٍّ
يل Qإىل واقعٍ فع ٍّ

االجتامع السيايس حينها ،فالجواب :إن هذا األمر مر ّده ليس لعدم حصول
التنصيب السيايس ،وإمنا لالنقالب الذي حصل عىل ذاك التنصيب ورشعيته ،ما

أ ّدى إىل غياب مجمل تلك اآلثار السياس ّية الالحقة ،التي ينبغي أن ترتت ّب عليه.
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
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تنفيذ انقالبه هذا ،فهل ترتتب تلك اآلثار؟
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والذي يبدو من هذا املورد وغريه ،أ ّن مقاربة الكاتب مشبع ٌة بالرسدية الرسميّة
للتاريخ ،ولذا مل يستطع أن ينفصل عن هذه الرسدية يف تحليله التاريخي ،مع أن
القارئ لكتابه يجد أدلّ ًة وشواه َد عديد ًة -وغريها الكثري -كان ميكن له أن يستفيد
منها يف تل ّمس تصور املعارضة السياسيّة للتاريخ السيايس حينها ،ورسديتها
التاريخية ملجمل األحداث التي حصلت قبل وفاة النبي Pوبعدها ،ما يفيض
إىل إبراز فرض ّي ٍة أخرى للمسار السيايس لألحداث التي أعقبت وفاة النبي،P

تخالف فرضية السلطة الرسم ّية ،لكن الكاتب مل يفعل.
ثانياً :أما إن كان املراد بالقول بأن «األحداث التي أعقبت وفاة النبي ال تحمل
أي مؤشِّ ٍ عىل حصول هذا الحدث ،»..هو مطلق املؤرشات التاريخيّة ،فأعتقد
َّ
أن يف هذه الدعوى افتئاتٌ عىل التاريخ وما حمله ،وذلك ألن وفرة من املعطيات
ُّ
وتدل بشكلٍ أو بآخ َر عىل حصول ذلك
التاريخية تفيد خالف ما ي ّدعيه الكاتب،
التنصيب السيايس ،والتي منها:
يل Qللسلطة الجديدة (إىل حني وفاة الزهراء.)Q
 )1عدم بيعة اإلمام ع ٍّ
 )2موقفه الرصيح بعدم رشعية تلك السلطة.
 )3بيانه الدائم أنه هو صاحب الحق والرشعية السياسية.
 )4استعداده لتصحيح الوضع املستجد بالفعل امليداين (وإن مل يحصل هذا

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

األمر لعدم توفر عنارص القوة لديه حينها).
سيايس له
تنصيب
 )5استشهاداته املتكررة بواقعة الغدير ،وما حصل فيها من
ٍ
ٍّ
(وهو ما سوف نتحدث فيه الحقاً).
يل( Qحديث
ثالثاً :ي ّدعي الكاتب أن حدث التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ
الغدير) قد احتجب عن املحاجات السياسية ،التي أعقبت وفاة النبيP؛ وهنا،

ال بُ ّد من أن نذكر -يف مقام الجواب عىل هذه الدعوى -جمل ًة من املقدمات
التي تساعد عىل فهم السياق التاريخي والسيايس (والتدويني) ،الذي صدرت
يف خض ّمه تلك املحاجات ،ووعي مجمل املناخ العام الذي سيطر عىل تلك
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ج ٍ
ات يف حديث الغدير قد وصل إلينا بالرضورة،
 )1ليس كل ما صدر من محا ّ
جاتٌ أكرث مام وصل إلينا ،ومع ذلك مل تصل
إذ قد تكون قد حصلت محا ّ
ألسباب عديد ٍة .فكل ما ميكن أن نقوله يف هذا املورد ،هو أنّنا مل نجد أكرث
ٍ
مام وجدنا ،أو مل يصل أكرث مام وصل إلينا ،وال نستطيع القول أنه مل يصدر
إل ما وصل ،إذ قد تكون حصلت محاجاتٌ أكرث بحديث
جات ّ
من املحا ّ

لسبب أو آخر.
الغدير ،ومع ذلك مل تصل إلينا
ٍ

 )2هل نستطيع أن نبحث يف هذه القضية مبعز ٍل عن الظروف السياسيّة والتاريخيّة

التي كانت سائد ًة يومها؟ فهل كان النص السيايس للمعارضة السياسية متاحاً

حظ ٌر صار ٌم عىل هذا
للتداول والتدوين والرأي العام حينها ،أم كان هناك َ
النص ،و َمن ٌع من تدواله ،وش ّد ٌة مبال ٌغ فيها عىل من كان يخالف الخطاب
السيايس-الديني للسلطة الرسمية آنذاك؟

ٍ
سياسات معرف ّي ٍة-دين ّي ٍة ،سعت من خاللها إىل
أمل تُقْدم السلطة عىل اعتامد

متس رشعيّتها ،أو تدعم رشعيّة الخصم،
إلغاء جميع النصوص الدينيّة التي
ّ
ومعاقبة من يخالف تلك السياسات ،أو يتجرأ عىل البوح بأحاديثَ ال توافق
عليها ،أو ترى فيها خطرا ً عىل مرشوعيتها السياسية أو الدينية؟

يف املدينة (وسجنهم) ألنهم كانوا يف وارد التحديث بتلك األحاديث ،والدعوة
إىل االكتفاء بالقرآن الكريم دون أحاديث النبي ،Pبل ومسعى قريش إىل املنع
من تدوين تلك األحاديث حتى يف حياة النبي ،Pوقبل وفاته(((؟

ٍ
أال يُفهم من ذلك أن تشديد السلطة سوف يتجه بشكلٍ
أساس إىل تلك
األحاديث التي تفيض بداللتها السياس ّية ،وتدعم املرشوع ّية السياس ّية للخصم،
نص الغدير ،أو ما يشابهه من أحاديث؟ وهل كانت السلطة لتقبل
وخصوصاً ّ

((( مرتىض العسكري ،معامل املدرستني ،بريوت ،مؤسسة النعامن1990 ،م ،ج ،1ص.254 :
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كيف يفهم الكاتب املنع من تدوين السنة النبوية ،واملبادرة إىل جمع أحاديث
رسول الله Pوإحراقها ،وإىل منع إفشاء تلك األحاديث ،وحبس بعض الصحابة
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أن يتم التداول بأحاديث تصيب بالرضر مرشوعيتها السياسية ،وخصوصاً عندما

تكون مبستوى حديث الغدير وداللته؟

وعليه ،ال نستطيع أن نفهم قلة املوارد التي أمكن لها أن تخرتق ذلك الحظر

الديني-السيايس الذي مورس من قبل السلطة الرسمية آنذاك ،مبعزل عن تلك

السياقات التاريخية والسياسية التي كانت قامئةً ،والتي أث ّرت بشكلٍ كبريٍ عىل
مجمل ما يرتبط بالنص السيايس (الديني) للمعارضة ،وتدوينه ،ونقله ،والتحديث

جات التي اعتمدته الحقاً،
به ،وخصوصاً ما كان يتصل منه بنص الغدير ،واملحا ّ
وتدوينها.

ٍ
بعض من تلك املحاجات التي حصلت –عىل
وهذا يعني أن مجرد وصول
الرغم من الحظر عىل الحديث الذي دام لعقو ٍد متطاول ٍة من الزمن ،بل ملا يربو

رب سياسيّ ٌة ودينيّةٌ،
عىل القرن من السنني ،-فهو مام ميكن أن يرتت ّب عليه دالل ٌة أك ُ
باملقارنة مع عدم وجود ذلك الحظر عىل الحديث ونقله وتدوينه.

 )3مع كل ما تق ّدم ميكن القول ،إ ّن اإلمام عليّاً Qقد احتج بحديث الغدير يف
موار َد عديد ٍة ،وقد وصلت إلينا جمل ٌة من تلك املوارد ،التي حصل االحتجاج
فيها بذاك الحديث ،والتي منها:

 -1احتجاجه عىل قريش واملهاجرين واألنصار بعد وفاة الرسول ،Pملا
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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امتنع عن البيعة أليب بكر ،فقال يف معرض بيانه رفض تلك البيعة« :يا معرش
املسلمني واملهاجرين واألنصارُ ،أنشدكم الله ،أسمعتم رسول الله يقول يوم

خم كذا وكذا.(((»..
غدير ٍّ

هم به القوم من البيعة لعثامن،
 -2يف يوم الشورى ،إذ إنه «ملا رأى أمري املؤمنني ما َّ
قام فيهم ،ليتخذ عليهم الحجة ،فقال Qلهم :اسمعوا مني كالمي ،فإن
يكُ ما أقول ح ّقاً فاقبلوا ،وإن يكُ باطالً فأنكروا .ثم قال لهم :أنشدكم بالله

الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ،ويعلم كذبكم إن كذبتم ..هل فيكم أحد نصبه
((( كتاب سليم بن قيس ،م.س ،ص.153 :

يل مواله،
رسول الله يوم غدير ٍّ
خم بأمر الله تعاىل ،فقال :من كنت مواله فع ٌّ

اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه ،غريي؟ قالوا :ال.(((»..

 -3يف خالفة عثامن ،عندما كان ما يربو عىل املائتي رجلٍ يف مسجد رسول الله
 ،Pفقال لهم إن الله تعاىل قد أمر نب ّيه أن يعلم الناس « ..والة أمرهم ،وأن
جهم ،وينصبني
فس لهم من صالتهم وزكاتهم وح ّ
يفس لهم من الوالية ما ّ
ّ
يل ،فقمت ،فقال :من كنت
للناس بعد غدير ٍّ
خم ،ثم خطب وقال ...:قم يا ع ُّ

يل مواله ،اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه.(((»..
مواله فع ٌّ

 -4يف أيام خالفته يف الرحبة (يبدو أنها مكا ٌن واس ٌع يف مسجد الكوفة أو أمامه)
خم ما قال،
يل ..« :Qمن سمع النبي Pيوم غدير ٍّ
حيث قال اإلمام ع ٌّ
إال قام ،وال يقوم إال من سمع رسول الله Pيقول .فقام بضعة عرش رجالً...

فقالوا نشهد أنا سمعنا رسول الله يقول :أال إن الله عز وجل ول ِّيي ،وأنا ويل
يل مواله ،اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه،
املؤمنني ،أال من كنت مواله فع ٌّ
ب من أحبه ،وأبْ ِغض من أبغضه.(((»..
وأ ِح َّ

 -5يف يوم الجمل ،عندما «بعث إىل طلحة بن عبيد الله أن الْ َق ِني ،فأتاه طلحة،
يل
فقال :أنشدتك الله ،هل سمعت رسول الله Pيقول :من كنت مواله فع ٌّ
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه؟ قال :نعم .قال :فلِ َم تقاتلني؟.(((»..

الله وبركاته ،قال من القوم؟ قالوا :مواليك يا أمري املؤمنني ،قال ...:من أين
خم ،وهو آخ ٌذ
رب؟ قالوا :سمعنا رسول الله يقول يوم غدير ٍّ
وأنتم قوم ُع ٌ
بعضدك :أيها الناس ،ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلنا بىل يا رسول

يل موىل من كنت مواله،
الله .فقال :إن الله موالي ،وأنا موىل املؤمنني ،وع ٌّ
(((
(((
(((
(((

األميني ،الغدير ،ج ،1م.س ،صص .163-159
األميني ،م.ن ،صص .165-163
م .ن ،ص.167 :
م .ن ،ص.186 :
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ْب فقالوا« :السالم عليك يا أمري املؤمنني ورحمة
 -6يف أيام خالفته ،عندما أتا َه َرك ٌ
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اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .فقال :أنتم تقولون ذلك؟ قالوا :نعم .قال:

وتشهدون عليه؟ قالوا :نعم .قال صدقتم.(((»..

 -7يف يوم صفني ،يف عسكره وجمع الناس ،حيث صعد املنرب ،وقال« :إن

خم « ،وقال« :أيها الناس ،إن الله موالي ،وأنا موىل
رسول الله نصبني بغدير ّ

يل مواله ،اللهم والِ من
املؤمنني ،وأوىل بهم من أنفسهم ،من كنت مواله فع ٌّ

ْ
واخذل من خذله»(((.
رص من نرصه،
وااله ،وعا ِد من عاداه ،وان ْ

ومام ال بُ ّد من اإللفات إليه هنا ،هو أنّه قد اكتفينا مبا احتج به اإلمام
يل Qنفسه بحديث الغدير ،وإال فإن االحتجاج بهذا الحديث مل يقترص
ع ٌّ
يل ،Qوإنّ ا نجد أن أهل البيت Rقد احتجوا أيضاً بهذا
عىل اإلمام ع ٍّ
الحديث ،فلقد احتجت به السيدة الزهراء ،Oواإلمام الحسن ،Qواإلمام

الحسني  ،Qوقد احتج به العديد من الصحابة وغريهم .هذا وقد جمع

العلمة األميني يف موسوعة «الغدير»((( جمل ًة من تلك االحتجاجات ،حيث يظهر
ّ
للمتتبع أن مجمل تلك االحتجاجات قد وقع يف القرن األول الهجري ،بل يف
نصفه األول(((.

وهو ما ّ
يدل عىل أن حديث الغدير كان حارضا ً يف الحجاج السيايس-الديني،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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وجدل املرشوع ّية السياس ّية-الدين ّية حينها ،عىل الرغم من مجمل الظروف
واألوضاع التي أرشنا إليها ،وهو -أي ذلك الحجاج -ما تم تدوينه أوالً ،وما أمكن

له أن يصل إلينا ،وأن يسلم من حظر السلطة ثانياً ،ومع ذلك فإ ّن به كفاي ًة لالستدالل
عىل مدى حضوره ،وعدم غيابه عن ساحة الجدل السيايس والديني آنذاك.

(((
(((
(((
(((

م.ن ،صص .189 188-
م .ن.196 ،
موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،للعالقة عبد الحسني األميني ،والتي طبعت يف أكرث من عرشة
ٍ
مجلدات ،تحتوي عىل مجمل ما جاء يف حديث الغدير يف القرآن والسنة واألدب ،حيث عرض فيها لسند
P
الحديث وداللته ،فأثبت شهرته وتواتره يف جميع القرون ،وداللته عىل اإلمامة وخالفة النبي .
راجع :م .ن ،صص .213 196-

يل
 )4قد يصح القول أن كثريا ً من الحجاج السيايس-الديني ،قد كان ذا من ً
حى جد ٍّ
ألسباب متع ّدد ٍة ،-أي كان يُعمد إىل إبطال دعوى الخصم السيايس بنا ًءٍ
عىل مبانيه ومرتكزاته الفكرية .ولذلك نالحظ أن كثريا ً من الجدل السيايس
يل Qكان يهدف إىل إبطال حجج خصومه،
الذي صدر من اإلمام ع ٍّ
وإسقاط مجمل الدعاوى التي كانوا يتمسكون بها لتربير مرشوعيّتهم السياسيّة

وإمساكهم بالسلطة ،حيث إن إسقاط دعوى الخصم وإبطال حجته ،قد يدفع

إىل إظهار الدعوى املقابلة وتقدمها يف نظر الجمهور واملتلقي.

وعليه ،ليس من الصحيح منهج ّياً أن يُفهم من توسع اإلمام- Qوغريه -يف

استخدام املنهج الجديل يف حجاجه السيايس ،أن واقعة الغدير ال تصلح يف

رث من
مقام هذا الحجاج وأدلته ،بل هو من باب أن توظيف هذا املنهج يف أك َ

وأقرب إىل بلوغ الغاية
حجاج وسجا ٍل ،قد يكون أدعى إىل تحصيل املطلوب،
َ
ٍ
ظروف وأوضا ٍع مح ّدد ٍة.
ظل
من غريه ،يف ّ
 )5إن القبول بالتنصيب السيايس الذي حصل يف غدير خ ٍّم ،يقوم عىل جمل ٍة
ُ
من املرتكزات الفكرية التي يجب االعتقاد بها ،حتى يُضحي متاحاً
القول
أنّه تجب طاعة النبي ،Pواألخذ بقوله يف ما أىت به من تنصيب اإلمام

تكاليف يف
يل Qخليف ًة له ،من قبيل أن ما يصدر عن النبي Pمن
َ
ع ٍّ

يأمر يف هذا الشأن ،فليس ذلك من باب الرغبة الشخصيّة وميوله العاطفيّة،
وأن النبيP
ٍ
أقل علامً من غريه يف ذاك
بتأييد وتعليمٍ من الله تعاىل -ليس َّبعض من هذه املرتكزات ،فعندها لن يبقى لحديث
اختل
ّ
الشأن...؟؛ أما إذا
ٌ

الغدير من جد ًوى ،إذا مل يُعمل عىل إحكام ذلك املرتكز ،ونقل النقاش
إليه .والذي حصل هو أن الدعاية القرشية قد عمدت إىل هدم مجمل تلك
املرتكزات الفكرية التي يقوم عليها نص الغدير ،وبالتايل حتى لو قيل يف
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ٍ
سيايس لإلمام
تنصيب
قريش -مثالً -أن لحديث الغدير دالل َة
مقام الحجاج مع
ٍ
ٍّ
يل Qكخليف ٍة للنبيP؛ فالجواب الذي ميكن أن يُلقى حينها هو أن
ع ٍّ

معني بالشأن السيايس ،أو أنه قد اختار اإلمام عليّاً Qنتيج َة
ري
النبي Pغ ُ
ٍّ
أقل علامً ودراي ًة من غريه يف ما يتصل بالشأن العام
رغب ٍة شخص ّي ٍة منه ،أو أنه ُّ
ومصلحة اإلسالم ،أو أن أوامره وتكاليفه ليست ملزِم ًة وميكن مخالفتها...

ديني مع
وعليه ،هل سوف يكون من الحكمة مبكان أن يتم االحتجاج ٍّ
بنص ٍّ

ٍ
وأي
قوم
(قريش) ،ال يعتقدون باملرتكزات الفكرية التي يقوم عليها هذا النص؟ ّ
جد ًوى سوف ترتتب عىل هذا النوع من الحجاج مع هؤالء؟ إال اللّهم يف بعض
نص
املوارد ،التي ترتتب عليها فوائ ُد أخرى ،ال تتصل بإقناع هؤالء القوم مبفاد ّ
الغدير وإلزامهم به ،وإمنا مبقاص َد أخرى مغاير ٍة.
 )6قد يكون يف التأكيد عىل دور النبي Pيف التنصيب السيايس لإلمام
يل ،Qوالذهاب بعيدا ً يف هذا املوضوع ،من دون كثريِ حكم ٍة
ع ٍّ
تهديد ملكانة النبيP
ٍ
يف إدارة املواجهة مع الخصوم يومها ،نو ُع

ٍ
لبعض من تراثه ،وما جاء به من سنته وبيانه ،إذ إن قريشاً
نفسها ،أو
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بأي مثنٍ  ،ومهام كانت
كانت قد أجمعت أمرها عىل اسرتجاع السلطة ِّ
النتائج ،حتى لو أدى هذا األمر إىل أن تلحق األرضار بالنب ّوة نفسها.
ولذلك كان املطلوب إدارة تلك املواجهة بطريق ٍة يلحظ فيها الحفاظ عىل

تراث النبي Pوإرث النبوة ،بل والحفاظ عىل اإلسالم ،وما تم تحقيقه من
ٍ
قريش معادل ًة مفادها،
ٌ
إنجازات يف املرشوع الديني اإلسالمي .لقد رسمت
أننا قد نقبل من النبي- Pبعد أن غلب عىل أمره -نبوته باملعنى الديني
الخاص ،أي النبوة من دون السياسة ،وتحديدا ً يف ما يتصل مبستقبل السلطة
والخالفة من بعده- ،ولو أمكن لها أن تقيص النبي Pعن السلطة لفعلت،-

ٍ
لقريش ،أما إن حصل إرصا ٌر عىل إقحام
فيكون له الدين وتكون الدنيا
النبوة يف مستقبل السلطة ،فقد يكون هذا األمر عىل حساب النبوة نفسها.

وإال كيف نفهم كل ذلك السعي إىل املنع من تدوين سنة النبي ،Pوإحراق

أحاديثه ،ومنع التحديث بها ،وفرض اإلقامة الجربية عىل بعض أصحاب
رسول الله Pملنعهم من البوح بها ،والدعوة إىل االكتفاء بالقرآن الكريم

حرب شعواء من قبل السلطة األموية
«حسبنا كتاب الله» ،وما حصل الحقاً من
ٍ

عىل النص الديني ،الذي يعنى باملرشوعيّة الدينيّة والسياسيّة ألهل البيت
 ،Rبل مجمل ما ورد بحقهم ،أو أُثر عنهم؟

إن ما تقدم من بيانٍ ال يلغي رضورة الحفاظ عىل ذلك النص الديني -مبا

فيه حديث الغدير -والبوح به ،وإمنا يتطلب إدارة صناعة الوعي الديني والروايئ
وتدوينه ،بطريق ٍة حكيم ٍة وهادف ٍة ،تؤدي إىل مقاصدها ،من دون أن ت ُصاب النبوة

يف إرثها -ما أمكن ذلك -برض ٍر ال يع ّوض؛ وهو ما قد يكون قد ترك أثره يف مجمل
ج
ما يتصل بحديث الغدير -وغريه من النصوص -ونقله ،أو توظيفه يف حجا ٍ

سيايس أو آخ َر؛ هذا مبعزل عن مجمل الحظر السيايس للسلطة الرسمية عىل
ٍّ
ري األثر،
النص السيايس للمعارضة ،وخصوصاً ما كان منها
َّ
قوي الداللة ،خط َ
كنص الغدير.

السيايس قد غاب عن املحاجات التي
نص الغدير
رابعاً :يقول الكاتب أ ّن ّ
ّ
تلت وفاة النبي ،Pليستنتج من ذلك عدم الداللة السياس ّية لذلك النص؛ لك ّنه
وحرصيتها.

ِ
ّ
ري
يستدل يف موضعٍ -مع أ ّن
صح له أن
أي كيف
ّ
مقدمات االستدالل غ ُ
ِ
ّ
مقدمات االستدالل
يستدل يف موضعٍ آخر -مع أ ّن
يصح له أن
صحيح ٍة -ومل
ّ
النص ذا دالل ٍة يف
التاريخي للتداول
صحيحةٌ-؟ فهل ميكن أن يكون الغياب
ّ ّ
ّ

ٍ
موضوعي أن يبني
لبحث
مور ٍد ،وال يكون كذلك يف مور ٍد آخر؟ وكيف ميكن
ٍّ
ٍ
ٍ
نتائج
مقدمات صحيح ٍة
ري صحيح ٍة ،وال يبني عىل
مقدمات خاطئ ٍة
عىل
َ
َ
نتائج غ َ
صائب ًة مع أ ّن سياق االستدالل واح ٌد يف كليهام؟
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التاريخي للحجاج أمرا ً ذَا دالل ٍة ،كان األحرى بالكاتب أن
إذا كان الغياب
ّ
التاريخي ،وأن يبتعد عن االستنساب ّية فيه ،وأن يكون وف ّياً -بالحد
يُح ِكم بحثه
ّ
األدىن -ملنهجه الذي نظّر له مليّاً ،ليستوثق من جميع املقدمات ذات الصلة ،وال

يقيص أيّاً من فرض ّيات البحث ،وعندها ميكن له أن ميارس استدالالته التي قد
تفيض إىل نتيج ٍة أو أخرى.

وتخي الفرض ّيات،
أ ّما هذا اإليغال باالستنساب ّية يف االستدالل واالستنتاج،
ُّ
الفكري،
فهو ييش بوظيف ٍة أخرى للبحث ،تجعله أقرب إىل التعبري عن املعتقد
ّ
اإليديولوجي ،منه إىل البحث العلمي
الشخيص ،والدعاية ذات البعد
واملتخ ّيل
ّ
ّ

واملوضوعي ،الذي يرتك للدليل أن يختار نتيجته ،وليس للنتائج
الرصني،
ّ
املحسومة سلفاً أن تختار أدلتها وفرض ّياتها.
 - 12األنصار وخالفة النبي :Pمن املوارد التي أراد الكاتب أن يستفيد منها
للقول بعدم الداللة السياس ّية لحديث الغدير ،موقف األنصار يف قضية
الخالفة ،حيث يعتمد الكاتب عىل البعد العاطفي والوجداين يف تحليله لهذه
املواقف ،إذ إنّه ويف ظل إنكاره لتلك الداللة السياسية ،يقول ..« :إن إعالن

ٍ
بحث يف من يخلف النبي،
أي
النبي عل ّياً حاكامً من بعده يفرض امتناع حصول ِّ
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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يل عالق ُة محب ٍة ومود ٍة،
هذا يف ما نجد أن ممثيل األنصار الذين تجمعهم بع ٍّ
كانوا أول املبادرين يف السقيفة إىل البحث يف تعيني من يخلف النبي.(((»..

يل حاكامً من النبي ويسارع األنصار املعروفون بحبهم
ويقول« :كيف ُي َّ
عي ع ٌّ

يل حني طالبهم
يل إىل البيعة ألحد زعامئهم .بل كيف يقولون لع ٍّ
وودهم لع ٍّ
بسحب بيعتهم أليب بكر ،أنّه مل يعد بإمكانهم سحب بيعتهم له ،عىل الرغم من

يل حاكامً وإماماً بعد
أن هذه البيعة غريُ مرشوع ٍة بحكم مخالفتها ملقتيض تولية ع ٍّ
النبي»(((.

((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
((( م.ن ،ص.124 :

يف مقام نقد هذا التحليل ،واالستنتاج الذي ترتب عليه ،ال بُ َّد من القول أنّه كان

تفس ما أقدم عليه األنصار يف موضوع
ليصدق ،لو مل تكن هناك فرض ّي ٌة أخرى ّ
الخالفة بعد وفاة النبي ،Pوأما إن كانت هناك فرضيّ ٌة أخرى مدعوم ٌة باألدلة
والشواهد ،فال ميكن عندها الذهاب إىل ذاك االستنتاج الذي توصل إليه الكاتب.

وهنا سوف نقسم املبحث إىل قسمني ،نعمد يف قسمه األول إىل مناقشة

تفس
مقاربة الكاتب ،ونعمد يف قسمه الثاين إىل بيان الفرضية األخرى ،التي ّ
موقف األنصار وسلوكهم يوم السقيفة وبعدها.
يف القسم األول نشري إىل املالحظات التالية:

أوالً :ليس من الصحيح اختزال التحليل التاريخي يف البعد العاطفي ،وإنّ ا

يجب أن يؤخذ بعني االعتبار مختلف األبعاد االجتامعية والسياسية وغريها.

ثانياً :يبدو التهافت واضحاً يف كالم الكاتب ،إذ إنّه مر ًة يقول« :ال يُعقل أن

منيس ،حتى من قبل الذين
نيس
ٌّ
رصف الجميع مع والية العهد املفرتضة كأنّها ٌ
يت ّ
يل عالق ُة مود ٍة ومحب ٍة ،مثل أنصار املدينة «(((؛ ما يوهم القارئ
كانت تجمعهم بع ٍّ

أنّ موقف األنصار ،جميعهم ،قد كان عىل النحو الذي ذكره ،ومر ًة أخرى يقول
ٍ
لنكوص بعد رفض الكثري من األنصار هذه البيعة
عن بيعة أيب بك ٍر أنّها »:تعرضت

يل»(((.
ومطالبتهم بالبيعة لع ٍّ

منيس ،ولو قلنا يف
نيس
رصفوا مع والية العهد لإلمام ع ٍّ
األنصار ت ّ
ٌّ
يل Qكأنّها ٌ
يل ،Qورفض بيعة غريه؟
املقابل أ ّن الكثري من األنصار قد طالب بالبيعة لع ّ

وأترك الجواب للقارئ!!

((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
((( م.ن ،ص.144 :
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ثالثاً :إن ذاك االستنتاج قد يصح يف ما لو تغلبت النظرة الطُّهرانية إىل التاريخ،

ٍ
وتبي
وماحصل فيه من
أحداث ،أما إن اعتمدنا النظرة العلمية يف بحث التاريخّ ،
ٍ
مبني
ج
فرضياته وأدلتها ،عندها قد ال يكون عزيزا ً الذهاب إىل استنتا ٍ
مختلفٍّ ،

عىل تحليلٍ مغايرٍ.

رابعاً :لقد كان من املطلوب منهجيّاً من الكاتب عدم إهامل بقيّة الفرضيّات
التاريخ ّية ،وأن يستوعبها بحثه ،وأن يستقيص جميع أدلتها والشواهد عليها،
عندها ميكن له ترجيح فرضيّ ٍة عىل أخرى.
خامساً :كان ميكن للكاتب أن يكون أكرث عمقاً يف بحثه ،وأن يستفيد من

العديد من املصادر واملراجع ذات الصلة((( ،ومن البحوث التاريخية التي تناولت
هذا املوضوع ،حتى يتجنب اإلسقاط التاريخي ،واالستنتاجات الخاطئة.

سادساً :توجد بعض املالحظات يف املضمون ،من قبيل أ ّن األنصار يومها

مل يكونوا فريقاً واحدا ً ،بخالف ما يُفهم من مقاربة الكاتب ،وهم مل يبايعوا أحد
زعامئهم -كام توهم عبارة الكاتب((( ،-وإن طُرح هذا األمر بق ّو ٍة يف السقيفة ،لكن
مل تحصل بيع ٌة فعلي ٌة ألحد زعامئهم؛ وأيضاً القول بأن األنصار هم أول املبادرين
إىل البحث يف من يخلف النبيP؛ يفتقد إىل التدقيق التاريخي ،إذ إن مجمل
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املكونات السياس ّية ،وتحديدا ً الحزب القريش ،كانت متارس يومها حال ًة من
ٍ
نشاط
بأي
االستنفار السيايس وغريه ،للبحث يف مجمل تلك املسائل التي ترتبط ِّ

سيايس ذي عالقة بالخالفة ومستقبل السلطة.
ٍّ

((( راجع :جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية النبي األعظم ،Pقم ،دار الحديثق للطباعة والنرش1426 ،هـ.ق،
ط ،1ج ،33صص340-293 :؛ جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية اإلمام عيل ،Qقم ،والء املنتظر،
1430هـ.ق ،ط ،1صص110-50 :؛ أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،Pم.س ،صص515- :
.543
((( بل هو قد ّرصح بذلك عندما قال« :تجد أ ّن األنصار سارعوا إىل بيعة سعد بن عبادة» (م.ن ،ص.)152 :

والدليل عىل ذلك هو ما حصل يف السقيفة ومجرياتها ،وأن مجمل تلك
جى يف بيته ،وذهب يبحث عن موقعه يف
املك ّونات وقادتها قد ترك النبي Pمس ًّ
السلطة ونصيبه منها ،والنبي Pمل يدفن بعد يف ثرى مثواه.

وإن حاول البعض أن يربر هذا األمر بخطورة املوقف وحساسية السلطة،
ٍ
سويعات قليل ًة حتى يُدفن النبي،P
فالجواب هو أنّه إذا مل تكن الخالفة تحتمل

يصح القول أ ّن النبي- Pوالوحي من خلفه -مل يحسم أمر الخالفة يف
فكيف
ّ
حياته عىل الرغم من أن الخطورة هي نفسها ،وأنه قد تأخر حسم املوقف منها

إىل ما بعد وفاته ،يف حني أ ّن خلفاء آخرين مل يؤخروا حسم موقفهم منها إىل ما
بعد وفاتهم.

أي إنّه إذا كانت مصلحة األمة تقتيض حسم املوقف من الخالفة قبل دفن
ٍ
سويعات ،-فمن باب أوىل أن تقتيض هذه املصلحة حسم
النبي- Pوهي مسألة

قبل وفاة النبي ،Pوخصوصاً أ ّن هذا األمر كاد يؤدي إىل انفجار
املوقف منها َ
ٍ
شاهد عىل ما
ري
التجربة اإلسالميّة من داخلها ،ومداوالت السقيفة وغريها خ ُ

نقول.

ٌ
سباق محمو ٌم عىل السلطة ،وأن مجمل
لكن ما أعتقده هو أنّه قد كان هناك

خلَّص أصحابه ،ويف هذا املوقف العديد من
تجهيزه أهل بيته وبنو هاشم ،و ُ
أل تغيب عن ذهن الباحث.
الدالالت التي يجب ّ

إن من يدقّق يف بعض ما د ّون يف كتب التاريخ والسرية وغريه ،يستطيع أن

يلتقط العديد من اإلشارات والشواهد -بل واألدلّة -عىل أن املجريات السياسيّة

يومها ،مل تكن تجري بتلك العفوية والطُّهرانية ،التي يحاول البعض أن يص ّور
رجال منهم بعدنا( »...صحيح البخاري ،م.س،
((( « ...خشيناإن فارقنا القوم (األنصار) ،ومل تكن بيعة ،أن يبايعوا ً
ص.)28 :
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مك ّونات (أحزاب) االجتامع اإلسالمي يومها قد اشرتك يف ذاك السباق ،وهو يريد
جى يف داره ،وقد انشغل فيه ويف
أن يصل قبل غريه إليها((( ،وتركوا النبي Pمس ًّ
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األمور من خاللها ،بدرج ٍة تقرتب يف العديد من األحيان من يش ٍء من التبسيطيّة

التاريخ ّية -وال أقول السذاجة البحث ّية ،-التي تعاين نوعاً من االنفصام عن معطيات
التاريخ واالجتامع ،بل وال ّدين يف العديد من نصوصه ،ومصادره.
أ ّما يف القسم الثاين ،فال بُ ّد من ذكر األمور التالية:

أوالً :يف الظروف التي اجتمع األنصار يف سياقها يف السقيفة ،حيث ميكن
القول أن وفاة النبي Pقد كانت لحظ ًة استثنائ ّيةً ،وحدثاً مفصل ّياً وكبريا ً يف
االجتامع اإلسالمي يومها .هو حدثٌ أثار العديد من التساؤالت واملخاوف،

بل والقلق الوجودي -لدى البعض -عىل املستقبل ،وما ميكن أن يحمله من

ٍ
نتائج تتعلق بالوجود ،واملصري ،والدور ،واملصالح وغري
تداعيات ،ويأيت به من
َ

كل مك ِّونٍ
سيايس عىلاجتامعي
ذلك ،وهو ما يؤدي -وأ ّدى حينها -إىل أن يلتف ُّ
ٍّ
ٍّ
ذاته ،ويجتمع حول نفسه ،بحثاً عن الخيارات واإلجابات التي ميكن أن تستجيب
ملخاوفه وقلقه ،بل أيضاً ملصالحه وتطلّعاته.

مصريي ،ويف
لقد اجتمع األنصار يف سقيفتهم ،ألنهم كانوا يف لحظ ِة قلقٍ
ٍّ

ظل أوضا ٍع مست ِ
ج َّد ٍة ،ولحظ ٍة تاريخيّ ٍة حاسم ٍة ،استدعت منهم االجتامع للبحث
يف مستقبلهم ودورهم بعد وفاة النبي ،Pوخصوصاً أن مجمل املعطيات التي
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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بدأت تظهر من ما قبل وفاة النبي ،Pتشري إىل أن الحزب القريش قد أخذ قراره
بالوصول إىل السلطة -مهام كانت النتائج -وأنه قد أع ّد الع ّدة لذلك -مبا يف ذلك

عىل املستوى القتايل واحتامالت املواجهة العسكريّة(((-؛ وأن قرارا ً واضحاً قد
يل Qتحديدا ً ،وأن
بدأ العمل عليه إلقصاء الخالفة عن بني هاشم واإلمام ع ٍّ

قريشاً -من خلف األحداث -قد أخذت تستعيد دورها ،وتتحرض الستعادة السلطة
التي فقدتها ،وهو ما يثري العديد من املخاوف والتساؤالت حول املستقبل،
أسايس يف نرصة النبي Pوهزمية قريش ،وما
خصوصاً أنه قد كان لألنصار دو ٌر
ٌّ
((( مح ّمد جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،بريوت ،مؤسسة األعلمي ،ج ،2ص.459 :

ٍ
وعداوات،
ح نفسيّ ٍة،
خلّفته الحروب معها من قتىل فيها ،ودوا ٍع للثأر لديها ،وجرا ٍ

كانت األنصار تخىش من مفاعيلها يف يوم من األيام.

يف تلك اللحظة املصريية والظروف املأزومة عىل أكرث من مست ًوى ،اجتمع

ٍ
ني
خيارات ميكن أن تكون مصدر تسك ٍ
األنصار يف سقيفة بني ساعدة ،العتامد
لقلقهم ،وتهدئ ٍة ملخاوفهم ،وضامنٍ لهم مام ميكن أن يحمله املستقبل ،حيث

كانت السلطة (الخالفة) يومها من أهم األسباب التي ميكن الركون إليها يف هذا

السياق.

ثانياً :يف هدف اجتامع السقيفة وأُفقه أي هل كان الهدف من اجتامع السقيفة

ٍ
ٍ
وإجراءات تستجيب لتلك التساؤالت ،وذاك القلق،
خيارات
هو مجرد البحث عن
يف تلك الظروف الحساسة واملصريية؟ أم إ ّن ذاك االجتامع كان يهدف إىل ما
هو أبعد من ذلك ،أي أ ّن أُفقه كان يرقى إىل إمكان ّية وصول أحد زعامء األنصار
ووجوههم إىل س ّدة الخالفة ،وأعىل هرم السلطة؟

رمبا قد يساعد عىل هذا األمر البحث يف كيفية حصول هذا االجتامع من األنصار،

يئ منهم ،أم أنّه حصل يف إطار عيادة زعيم الخزرج
أنّه حصل نتيجة تدبريٍ استثنا ٍّ
يومها سعد بن بن عبادة؟ لكن أيّاً تكن الكيفية تلك ،فمن الواضح أ ّن هذا االجتامع

االجتامع اإلسالمي ،وأن الفيصل يف تقديم اإلجابات عن تلك األسئلة ،هو طبيعة
املداوالت التي حصلت يف السقيفة ،ومجمل القرائن ذات الصلة.

يف مقام الجواب عن السؤال حول مدى اجتامع السقيفة والهدف منه ،قد

ٍ
خيارات
يصح القول أن املستوى الذي ميكن أن ي ّدعى الجزم به ،هو البحث عن
ّ

ٍ
وإجابات تستجيب لذاك القلق عىل املصري ،يف ظل تلك الظروف واألوضاع
املستج ّدة ،بل رمبا ي ّدعى أنه كان هناك أيضاً بحثٌ عن الدور واملصالح عىل

ضوء مستقبل السلطة ،وما ميكن أن تؤول إليه يف غدها.
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قد حصل ،وأنّه حصل يف ظل تلك الظروف التي تحدثنا فيها ،وأنه اجتام ٌع كان يُعنى
مبستقبل األنصار ،وموقفهم ،ومصريهم عىل ضوء مستقبل السلطة والخالفة يف
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أما القول بأ ّن األنصار قد تطلعوا إىل الوصول إىل الخالفة ،فلرمبا يعضد هذا

أسايس يف وصول (التجربة اإلسالم ّية) يف
االحتامل أنهم قد كان لهم دو ٌر
ٌّ
ح ومتكُّنٍ  ،وأن مركز الدعوة والدولة قد
حياةالنبي Pإىل ما وصلت إليه من نجا ٍ

أضحى يف ديارهم ومدينتهم ،وهم أصحاب الثقل فيها ،وأيضاً بعض املداوالت
التي حصلت يف السقيفة من قبل بعض وجوههم ،والتي قد يستفاد منها أنه قد

كان هناك -يف إطا ٍر ما -تطلّ ٌع لدى بعضهم إىل رئاسة الدولة اإلسالمية وخالفة
النبي.P
لكن قد يُناقش هذا االحتامل بأن الثقافة العامة ،والسياسية منها ،ما كانت
جح أن يتوىل هذا األمر من كان أبعد عن النبي Pنسباً ومنبِتاً ،وأ ّن الرصاع
لرت ّ
قد كان بشكلٍ
أسايس بني الحزب الهاشمي والحزب القريش ،أ ّن األنصار كانوا
ٍّ

يعانون يومها من انقسامات متعددة بينهم ،أوهنت موقفهم ،وحولتهم إىل أكرثَ
من فريقٍ  ،أمكن استاملة بعضه من قبل الحزب القريش ،الذي نجح حينها يف
استقطاب زعيم األوس ،وبعض وجوه الخزرج(((.

تعب عن تطلّعٍ
السجاالت التي حصلت يف ّ
أ ّما تلك ّ
السقيفة ،فقد يُقال أنها ّ
ما من ِقبَل بعض زعامئهم أو وجوههم ،يف إطار تلك الظروف التي استجدت،
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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والتي قادت إىل مبارشة ذلك التفاوض مع الحزب القريش للوصول إىل السلطة
(الخالفة) أو املشاركة فيها بتكاف ٍؤ ون ّديّ ٍة ،لكن هذا التطلّع قد ال يعكس موقف
جميع األنصار ومك ّوناتهم ،أو القناعة املبدئ ّية لبعض جامعاتهم وأشخاصهم.

وما ينبغي التأكيد عليه ،هو أ ّن الذي خيّم عىل موقف األنصار عا ّمةً ،هو
االنقسام بني مكوناتهم ،والرت ّدد أو الضّ عف يف حسم الخيارات لديهم ،وهو ما

أ ّدى إىل أن ينضم البعض منهم إىل السلطة الجديدة ،يف حني انسحب البعض
السيايس حينها ،يف حني أ ّن بعضً ا منهم قد انحاز
منهم من ساحة االجتامع ّ
يل ،Qونادى بالبيعة له .لك ّن التقدير العام هو أنّهم مل يديروا
إىل اإلمام ع ٍّ
((( م.ن ،ص.458 :

وحازم مع اإلمام
يئ
ٍ
األزمة بشكلٍ ناج ٍ
ح ،فال هم وقفوا يف مجملهم بشكلٍ مبد ٍّ
يل Qوأهل بيت النبي Pيف تلك األزمة((( ،وال هم استطاعوا أن يشاركوا
ع ٍّ
يف السلطة بالشكل الذي أرادوا ،حيث ساعد انقسامهم وتر ّددهم ،وسوء إدارتهم

لألزمة ،يف وصول األمور إىل ما وصلت إليه ،حيث كانت النتيجة أنه بعد عقو ٍد
قليل ٍة من الزمن ،وصل الحزب األموي إىل السلطة ،وحصل ذلك الهجوم عىل
املدينة بعد شهادة اإلمام الحسني Qوما جرى عليه يف كربالء ،يف زمن يزيد
بن معاوية ،حيث استُبيحت مبالها ،وأعراضها ،ودماء أهلها من ِقبل املهاجمني،

ليصح القول أ ّن مخاوف بعض األنصار وهواجسه يف السقيفة((( قد تحققت،
حتّى
ّ
ني من الزمن.
ولو بعد ح ٍ

ثالثًا :كيف تطورت األمور يف السقيفة إىل ما آلت إليه ،حيث كانت النتيجة يف
صالح الحزب القريش بالكامل ،ومل تكن محل قبول من ِقبَل فريق من األنصار،
وأحد أهم رؤوسائهم سعد بن عبادة ،وهو زعيم الخزرج يف حينها؟

جانب منه عن
قد يصح القول أ ّن تطور األمور إىل ما وصلت إليه ،قد كان يف
ٍ

نو ٍع من التدبري املس َبق ،وأ ّن جان ًبا آخ َر قد كان نتيجة طبيعة املواقف واألحداث
وتطورها الدراماتييك ،حيث ميكن أن نشري إىل جمل ٍة من األسباب والعوامل التي

أ ّدت إىل أن تؤول السلطة كامل ًة إىل الحزب القريش ،وأن تحصل البيعة أليب بك ٍر
التي تقدموا بها يف ذلك االجتامع ،وهي (أي تلك األسباب والعوامل) ما ييل:

 -1االنقسامات التي كانت قامئ ًة بني األنصار أنفسهم ،إذ إنّه يف الوقت الذي كان
زعيم الخزرج سعد بن عبادة يدير التفاوض مع الحزب القريش ،فقد كان زعيم

((( يلفت النظر إىل ما نقله أبو الفرج األصفهاين يف كتابه (مقاتل الطالبيني) عن اإلمام جعفر الصادق Qمن
دعائه عىل األنصار ،حيث قال بحقهم« :فوالله ما وفوا له (رسول الله ،)Pحتى خرج من بني أظهرهم...
اللهم فاشدد وطأتك عىل األنصار» (النجف األرشف منشورات املكتبة الحيدرية1965 ،م ،ط ،2ص.)149
((( «...نخاف أن يليه أقوام قتَلنا آباءهم وإخوتهم» (ابن جعفر ،فتح الباري ،بريوت ،دار املعرفة ،ط ،2ج،7
ص)21
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أي من مطالب األنصار (فريق منهم) ،وطروحاتهم
يف السقيفة ،من دون أن يتحقق ٌّ
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األوس أسيد بن حضري ،وأحد أهم وجوه الخزرج ،بشري بن سعد؛ يقفان إىل
جانب الحزب القريش ،ويدعامن خطته ،ويعمالن بقو ٍة عىل إنجاح مرشوعه،

حيث قد ال يكون مستبعدا ً أبدا ً أن يكون قد ُعمل عىل االستفادة من تلك
االنقسامات البينية داخل األنصار أنفسهم [أوس /خزرج؛ سعد بن عبادة/
بشري بن سعد (من وجوه الخزرج)] من أجل استاملة بعض وجوه األنصار

وزعامئهم لصالح الحزب القريش ،وإنجاح مرشوعه ،باالنقالب عىل الرشعية
الدينية والسياسية ،التي تبلورت يف غدير خم.

 -2الركون إىل الوعود باملشاركة يف السلطة ،إذ إن الصيغة التي تم طرحها من
ِقبَل الحزب القريش يف السقيفة ،هي صيغة تتضمن نوعاً من أنواع املشاركة
يف السلطة من ِق َبل األنصار (نحن األمــراء ،وأنتم الــوزراء) ،بحيث تكون
الخالفة للحزب القريش ،وتكون الوزارة ألولئك الفرقاء من األنصار وزعامئهم
ووجوههم .والذي أعتقده أن هذا األمر قد كان سبباً أساس ّياً يف دفع بعض زعامء
األنصار ووجوههم إىل امليل للمشاركة يف مرشوع الحزب القريش ،حيث إن

تلك الصيغة التي تم طرحها عالني ًة يف اجتامع السقيفة من قبل الحزب القريش

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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(نحن األمراء وأنتم الوزراء) ،ليس مستبعدا ً عىل اإلطالق أن تكون قد طرحت
ٍ
اجتامعات مغلق ٍة مع ذاك الفريق من األنصار -الذي وقف بق ّو ٍة مع
مسبقاً يف
الحزب القريش ودعم خطته ،-بهدف استاملته ،وجذبه إىل املشاركة يف مرشوع
يل.Q
االنقالب عىل الرشعية الدينية والسياسية املتمثلة يف اإلمام ع ٍّ

 -3رمبا يكون قد تولدت يومها قناع ٌة ما لدى ذاك الفريق من األنصار -أو لدى

ٍ
رص عىل تنفيذ
أكرثهم -أن الحزب القريش
ماض يف إحكام مخططه ،وم ٌّ
مرشوعه ،وأنه ميتلك من عنارص القوة ،وفرص النجاح ،ما يجعل منه رهاناً
رابحاً يف حال االشرتاك معه يف مرشوعه واملساهمة فيه ،وهو ما ميكن أن
عم تالها
تثبته تلك األحداث التي حصلت بعد وفاة النبي Pمبارشة ،فضالً ّ
بعد مد ٍة وأخرى.

إن القول بأن عامة املهاجرين((( قد اجتمعوا حول أيب بك ٍر بعد وفاة النبيP
أم ٌر ذو دالل ٍة ،إذ إنه ييش بأن العامل القريش قد كان مبثابة املحرك األساس لدى

هذا الفريق (الحزب القريش) يف املوقف من مستقبل السلطة والخالفة .وإن
«قريش» بق ّو ٍة يف مجمل املداوالت والسجاالت السياس ّية التي حصلت
ٍ
حضور
ٍ
بعد وفاة النبيّ ،P
لقريش،
يدل عىل أن العقيدة السياسية (القدمية ،الجديدة)

قد عادت تطرح نفسها بشكلٍ مؤث ِّ ٍر وفاعلٍ عىل مرسح األحداث وصناعتها.
وهو ما يساعدنا أكرث عىل فهم املناخات السياسية التي كانت قامئةً ،وطبيعة
املواقف حينها ،مبا يف ذلك املوقف من بني هاشم والبيت النبوي ،ووصول

يل Qإىل الخالفة.
اإلما ُم ع ٌّ

ال شك يف أن قريشاً مل تكن ترىض أن يؤول أمر السلطة والخالفة إىل بني

هاشم ،ألنه إن دخلت الخالفة يومها البيت النبوي (أهل البيت ،)Rفلن

ٍ
قريش؛ وألنه كان يُنظر إىل
تخرج منه إىل غريه ،ولن يت ّم تداولها عندها بني بطون
يل Qمن قبل ذاك الفريق باعتبار كونه الشخصيّة املفضّ لة واملقدمة
اإلمام ع ٍّ
من ِقبل النبي ،Pوهو ما ترك العديد من اآلثار السلبية يف املوقف من اإلمام

 Qنفسه ،فضالً عن دوره األساس يف كرس شوكة قريش ،وإذاللها يف العرب،

يل Qيف إنجاحها ،والوصول بها إىل خواتيمها التي آلت
حاسمٍ لإلمام ع ٍّ
إليها.
لقد أجمعت قريش عىل أنه يكفي بني هاشم رشفاً أنهم قد أخذوا النبوة ،أما

بقية الرشف واملكانة (الخالفة) ،فقد آن أوان دورهم فيها ،ونصيبهم منها.

إذا ً ال ب ّد من تقاسم السلطة ،وباألحرى هنا تداولها ،لقد أخذ بنو هاشم النبوة،

فليرتكوا الخالفة ( ال تجتمع النبوة والخالفة فيكم يا بني هاشم) ،فإذا كان النبي
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،1ص.221 :
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وما خلفه هذا األمر من عداوة يف نفسها ،زاد فيها امليل إىل الثأر لرجالها وأبنائها،
الذين طحنتهم بكلك ِلها الحروب املتتالية مع النبي ،Pوما كان فيها من دو ٍر
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ٍ
قريش وبطونها،
 Pمنهم ،والنبوة فيهم ،فعليهم أن يدعوا الخالفة لغريهم من
تتداولها بينها.

ٍ
لقريش -فضالً عن العوامل واألسباب األخرى ،-قد
هي العقيدة السياسية
عادت تسهم بق ّو ٍة يف صناعة الحدث ،وهي ليست تلك العقيدة املتأت ّية من الدين
والوحي ،أو التي متلك مرشوعيتها الدينية أو السياسية ،وإمنا قد ُعمل عىل إعادة
استحضار تلك العقيدة ،يف ما يتصل بقضية انتقال السلطة بعد وفاة النبي،P
وأوان استحقاقها ،وهو ما ال ميكن أن نستفيد منه عىل اإلطالق أنه مل يكن هناك

سيايس يف غدير خ ٍّم ،ألنه ال يصح منهجياً وتاريخياً االستناد إىل عقيدة
تنصيب
ٌ
ٌّ
قريش السياسية وعداوتها وأحقادها ،لفهم ما جاء به الدين أو ما مل يجئ به ،وال
ملعرفة ما قام به النبي ،Pأو ما مل يقم به ،ألن العقيدة القرشية يف السياسة وغريها

كانت عىل النقيض من كل ذلك ،ويف طرفه املقابل؛ هذا إذا مل نقل بأن عودة

تلك العقيدة القرشية للعب ذلك الدور عىل مرسح الحدث ،قد يشكل بنفسه نوع
يل Qيف غدير خ ٍّم ،وليس العكس،
قرين ٍة عىل التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ

ألن ذلك ّ
يدل -باملنطق العقالين -عىل أن قريشاً ما زالت إىل حينها حارض ًة يف

ماس ًة إىل إيكال أمر السلطة والخالفة
عقيدتها وثقافتها ،وأ ّن هناك بالتايل حاج ًة ّ
ٍ
قريش يف تلك الثقافة والعقيدة التي كانت
إىل من ميلك تلك الحصانة من
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عليها ،حتى يكمل قيادة املرشوع الحضاري اإلسالمي وقيادة الدولة اإلسالميّة،

ٍ
مؤثرات ميكن أن يُعمل عىل اجرتارها من الثقافة القرشية وعقيدتها
أي
بعيدا ً عن ِّ
وجاهليتها ،وهو ما يعني أن الوصول إىل س ّدة الخالفة وأعىل هرم السلطة من ِقبل
ربيب النبوة ومن ترىب منذ صغره يف بيت النبي Pوعىل قيمه وخُلقه ،بعيدا ً عن

مجمل تلك املؤثرات الجاهلية التي كانت لدى قريش(((؛ سوف يشكل الضامنة
ٍ
مؤثرات خارج ّي ٍة وهجين ٍة ،ميكن
أي
املثىل الستمرار املرشوع النبوي ،بعيدا ً عن ِّ

أي من أبعاده.
أن ترتك أثرها عىل املرشوع الحضاري اإلسالمي يف ٍّ
((( الريشهري ،ميزان الحكمة ،دار الحديث ،ط ،1ج ،1ص .143

أما يف ما يرتبط بامتالك عنارص القوة املادية والبرشية عىل وجه التحديد،

فلعلّه يكفي أن نلتفت إىل ما جاء يف بعض املصادر التاريخية ،من دخول قبيلة

(أسلم) إىل املدينة من خارجها برجالها ،وهم باملئات ولرمبا أكرث ،يتقلّدون
سيوفهم ،يف تلك الساعات الحاسمة من أزمة الخالفة ،وانتقالها ،والرصاع عليها،

حتى قيل يف مقام التعليق عىل ذاك املشهد ،كال ٌم ذو داللة بالغة األهميّة« ،فلام
كثري تحليلٍ
تاريخي ،حتى
رأيت أسلم أيقنت بالنرص»(((؛ وهو ما ال يحتاج إىل ِ
ٍّ

نعلم أن اليقني بالنرص مبجرد رؤية «أسلم» ورجالها ،ال يكون إال عن تدبريٍ مسبقٍ ،
واستعدا ٍد للذهاب بهذه املواجهة إىل مداها األبعد ،وساحها األرحب.

ولعلّه هذا ما أدركه فريق من األنصار ومن وجوههم ،مام جعله -بحسابات

املصالح السياس ّية -يراهن أكرث عىل الحزب القريش وإمكانية وصوله إىل السلطة،

واالشرتاك معه يف إنجاح خطة االنقالب عىل الرشعيّة الدينيّة والسياسيّة املتمثلة
يل.Q
يف أهل بيت النبي Pواإلمام ع ٍّ
وهو ما قد يكون انعكس عىل موقف ذاك الفريق والخيارات التي اعتمدها،

إذ إنه ،وعىل الرغم من القول بالتنصيب السيايس واملرشوع ّية السياس ّية والدين ّية

املتأتية من غدير خ ٍّم ،قد يكون هذا الفريق وجد أن هناك درج ًة أدىن احتامالً

يل Qإىل فعلية الخالفة ،وإمساكه العميل بالواقع السيايس،
لوصول اإلمام ع ٍّ
يلQ
وهو ما يُر ّ
جح أن ذاك الفريق قد اختار النأي بنفسه عن اإلمام ع ٍّ

ونرصته ،حتى ال يُضحي يف مواجهة السلطة الجديدة (الحزب القريش) ،يف حال
ٍ
ارتدادات
نجحت يف الوصول إىل الخالفة ،وما ميكن أن يؤدي إليه ذلك من
عقابي ٍة ،رمبا آثروا السالمة بأنفسهم فيها .وما حصل الحقاً مع زعيم الخزرج سعد

ٍ
سنوات قليل ٍة من حادثة السقيفة ،حتى قيل أن الجن قد
بن عبادة ،ومقتله غيلة بعد
قتلته ،قد يكون إشار ًة دالّ ًة عىل ما نقول.

((( أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،م.س ،صص .524-522
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والسيطرة عليه.
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 -4من العوامل األساسيّة التي ساعدت عىل تطور األمور يف السقيفة إىل ما آلت
يل Qعنها ،وعن
إليه؛ غياب البيت النبوي وبني هاشم ،وخصوصاً اإلمام ع ٍّ
السجاالت التي دارت فيها ،بسبب انشغاله بالنبي Pوتجهيزه ودفنه ،ما أوجد
يستغل هذا الغياب من أجل أن يُح ِكم أمره ،من دون
ّ
فرص ًة للحزب القريش ليك
ي من الشخصيّات األساسيّة من بني هاشم ،حتى ال يت ّم
أن يكون هناك تواج ٌد أل ٍّ
إفشال ذلك املخطط ،الذي أريد من خالله تحويل اجتامع السقيفة إىل فرص ٍة

إلنجاز بيع ٍة كيفام اتفق ،ومبن حرض ،بيع ٍة يُستند إليها يف ادعاء مرشوعي ٍة ما ،يف
يل Qيف غدير خ ٍّم ،لكن عىل أن
قبال مرشوعية التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ

يُصار الحقاً ،وبشك ٍل رسيعٍ وحاسمٍ  ،إىل إعالنها ،وترتيب مفاعيلها السياسيّة.

لقد كان املراد اقتناص الفرصة ،وتغييب بني هاشم عن السقيفة ،ألنه لو

حرضت الشخصيات ذات الثقل منهم ،وخصوصاً -اإلما َم عليّاً ،-Qملا أمكن
لدعاوى الحزب القريش ومربراته السياسية أن مت ّر دون أن تلقى تلك الردود
واإلجابات التي تسقط مفاعيلها ،وتظهر وهنها ،وتؤدي إىل إخفاق مسعى الحزب

القريش يف الحصول عىل تلك البيعة التي أرادها.

لقد ضعف األنصار عن مواجهة منطق الحزب القريش الذي استخدمه يف
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جة
تبي الحقاً -هو نفسه املنطق الذي دعم ح ّ
السقيفة ،لكن هذا املنطق -كام ّ

يل Qيف مواجهة الحزب القريش نفسه((( .وهو املنطق الذي جعل
اإلمام ع ٍّ

العديد من الفرقاء (أو الشخص ّيات) الحقاً يق ّر بقوته ،وقدرته عىل إسقاط املربرات
السياسية وغري السياسية التي استخدمها الحزب القريش للوصول إىل السلطة.

ولذلك كان املطلوب تج ّنب هذه املواجهة يف املرشوع ّية السياس ّية مع البيت
النبوي قبل حصول البيعة ،أما بعدها ،فيكون األمر قد أُحكم ،وتكون املفاعيل
السياسية قد بدأت تأخذ مجراها يف الواقع السيايس.

يل Qيف هذا املوضوع :فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا واملشريون غيّب
((( يقول اإلمام ع ٌّ
بالنبي وأقرب.
أوىل
فغريك
خصيمهم
حججت
بالقرىب
وإن كنت
ّ

ولذلك مل يكن من قبيل الصدفة تغيّب بعض املكونات السياسية (الحزب
القريش) عن مراسم تجهيز النبي ،Pوإرصاره عىل حضور اجتامع السقيفة،

جه إليه بعدم امليض إليه((( ،-وسعيه الحثيث إىل
-عىل الرغم من النصح الذي ُو ّ

عدم ترك ذاك االجتامع دون أن تحصل بيع ٌة كيفام اتفق ،ومبن حرض ،حتى من
دون أن تتم مشاورة الكثري من الصحابة بل مجملهم ،والعديد من املكونات
األخرى ،ألنه كان من املطلوب أن تحصل تلك البيعة بعيدا ً عن هؤالء ،ومبعزل

عنهم ،حتى يت ّم التمسك مبرشوعية ما يستند إليها ،يف قبال مرشوعية التنصيب
يل.Q
السيايس والديني لإلمام ع ٍّ

ولذلك تفصح املصادر التاريخية عن أنه مبجرد حصول تلك البيعة ،فقد

سارع الحزب القريش إىل تثبيت فعليتها يف الواقع السيايس ،وإىل دعمها بالعديد
يل يف لحظة تغيب بني هاشم،
من عنارص القوة الفعلية ،وتحويلها إىل واقعٍ عم ٍّ

والبيت النبوي خصوصاً ،عن املرسح السيايس وصناعة الحدث بسبب ذاك
االنشغال بالنبي ،Pوتجهيزه ،ودفنه.

 تلخيص واستنتاج :ميكن أن نجمل أهم األسباب والعوامل التي جعلتاألنصار ينحون ذلك املنحى من قضيّة الخالفة والسلطة بعد وفاة النبي،Pحيث
ميكن القول أنّهم -يف بعض فرقائهم -قد انزلقوا إىل حلبة السلطة ،واملشاركة

موقع الوزارة يف السلطة الجديدة.

وعليه ،إذا كان السؤال عن موقع األنصار من التنصيب السيايس لإلمام

يل- Qوهم األقرب إليه ،-عىل الرغم من حصوله (التنصيب) يف غدير
ع ٍّ
خ ٍّم ،وهو عىل مسافة شهرين من وفاة النبيP؛ ال ب ّد من القول ،أنه يف ظل تلك
الظروف التي أرشنا إليها ،من عدم االستقرار السيايس ،والخوف من املستقبل
((( صحيح البخاري ،م.س ،ج ،8ص.27:
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فريق آخ ُر منهم -عىل ما يبدو -إىل الحزب القريش
يف السباق إليها ،فيام انضم ٌ
ٍ
وغايات عديد ٍة ،منها تلك الوعود التي قدمت له ،ليكون يف
ألسباب
ومرشوعه،
ٍ
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َحض بعض املكونات السياسيّة (الحزب القريش) للتوثب عىل السلطة
وعليه ،وت ُّ

واالنقالب عىل مرشوعية اإلمام عيل Qورشع ّيته السياس ّية؛ فقد انقسم
ٍ
واحد ،أو كتل ٍة واحد ٍة ،وإمنا -بشكلٍ
األنصار عىل أنفسهم ،ومل يترصفوا كفريقٍ

ٍ
بسبب من
أساس -كفريقني اثنني ،حيث انحاز فريق منهم إىل الحزب القريش،
ٍ
تلك الوعود التي قدمت له للمشاركة يف السلطة (أنتم الوزراء) ،ولرمبا لحساباته
يف أن االنحياز إىل الحزب القريش قد يكون الرهان الرابح لديه يف موازين القوى

ٍ
قريش (التحالف القريش)
التي كانت قامئةً ،والضغوط التي كانت متارس من

يل.Q
إلزاحة األمر عن بني هاشم ،وإقصاء الخالفة عن اإلمام ع ٍّ

يف ما يبدو من محارض اجتامع السقيفة ،أن فريقاً آخر قد انزلق إىل التنافس مع

ري ومنكم
الحزب القريش عىل السلطة ورئاستها ،أو املشاركة الن ّدية فيها (منا أم ٌ

ري)((( ،لكنه مل ينجح يف تحقيق هدفه هذا.
أم ٌ
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((( يظهر من بعض النصوص أن ما طُرح من قبل ذاك الفريق من األنصار يف سقيفة بني ساعدة حول خالفة
النبي ،Pأو املشاركة املتكافئة فيها ،إمنا كان يف قبال طرح الحزب القريش وبوجهه ،ومل يكن يف قبال فعلية
يل Qومرشوعيته السياسية ،بل قد روي أن سعد بن عبادة رفض ما طرحه بعض وجوه
خالفة اإلمام ع ٍّ
ٍ
(ع
غريه
ألحد
نبايع
«ال
يومها:
القوم
أجاب
وأنه
الخالفة،
توليه
حول
السقيفة
األنصار يف
يل.»)Q
ٍّ
وقد نقل عن أيب علقمة ،أنه قال« :قلت البن عبادة ،وقد مال الناس إىل بيعة أيب بكرٍ :أال تدخل فيام دخل
تضل األهواء ،ويرجع
فيه املسلمون؟ ،قال إليك عني ،فوالله لقد سمعت رسول الله Pيقول :إذا أنا متّ ،
يل ،وكتاب الله بيده؛ ال نبايع أحدا ً غريه .فقلت له :هل سمع هذا
الناس عىل أعقابهم ،فالحق يومئذ مع ع ٍّ
الخرب أحد غريك من رسول الله ،Pفقال أناس يف قلوبهم أحقاد وضغائن .قلت :بل نازعتك نفسك أن يكون
هذا األمر لك دون الناس .فحلف أنه مل يه ّم بها (الخالفة) ،ومل يردها ،وأنهم لو بايعوا علياً  ،Qلكان
أول من بايعه» (محسن األمني،أعيان الشيعة ،بريوت ،دار التعارف1983 ،م،ج ،7ص.)225 :
وهناك من زعم أن «سعد مل يدّع الخالفة ،ولكن ملا اجتمعت قريش عىل أيب بكر يبايعونه ،قالت لهم
األنصار :أما إذا خالفتم أمر رسول الله Pيف وصيه وخليفته وابن عمه ،فلستم أوىل منا بهذا األمر ،فبايعوا
من شئتم ،ونحن معارش األنصار نبايع سعد بن عبادة .فلام سمع سعد ذلك قال :ال والله ،ال أبيع ديني
بدنياي ،وال أبدل الكفر باإلميان ،وال أكون خصامً لله ورسوله»( .عيل خان املدين ،الدرجات الرفيعة يف
طبقات الشيعة ،صص.)334 - 325
ونقول باقتضاب ،إنه قد يكون لهذا الطرح (الفرضية) قرائن تدعمه ،وقد يُناقش مبناقشات عديدة ،منها ما
نقله سليم بن قيس الهاليل عن قيس بن سعد بن عبادة ،حيث قال« :لقد قبض رسول الله Pفاجتمعت
األنصار إىل والدي سعد ،ثم قالوا :ال نبايع غري سعد» (كتاب سليم بن قيس ،م.س ،ص)313 :؛ لكن سوف
قصوا
نعرض عنها ،حتى ال يطول البحث عن حدّه يف هذا املورد؛ وإن كان القدر املتيقن أن األنصار قد ّ

وهو ما قادنا إىل البحث يف األسباب ،التي أودت باجتامع السقيفة إىل ما

رشها)،
آل إليه من استفادة الحزب القريش منه ،وانجازه بيع ًة أ ّولي ًة (فلت ًة وقى الله ّ
شكّلت منطلقاً له إلكامل بقية خطوات مرشوعه؛ حيث ميكن القول أن من تلك
األسباب االنقسام البيني (أوس /خزرج؛ خزرج /خزرج) ،الذي كان قامئاً بني
األنصار ،ونجاح الحزب القريش يف اللعب عليه ،واالستفادة منه؛ وغياب بني

هاشم واملوالني لإلمام عيل Qعن ذاك االجتامع ،بسبب االنشغال بالنبي
 Pوتجهيزه؛ وضعف حجة ذاك الفريق من األنصار يف قبال حجة الحزب
القريش ،التي كانت أقرب إىل الثقافة السياسية السائدة يومها (نحن أولياؤه (محمد
ني لألنصار ،وذلك من
 )Pوعشريته)؛ والخطاب الذي يحمل نوع تقدي ٍر وتطم ٍ
خالل الوعود التي قُ ّدمت لهم إلرشاكهم بالسلطة (أنتم الوزراء ،ال نفتات (نستبد)
دونكم مبشور ٍة ،وال تنقيض دونكم األمور)؛ هذا فضالً عن ضعف إدارة التفاوض

أسباب متع ّددةٌ ،منها أنهم
مع أقطاب ذلك الحزب يف السقيفة ،والذي قد يكون له
ٌ
مل يكونوا مسبوقني مبجيء وفد الحزب القريش إىل اجتامعهم ،وقد يكون منها

الظرف الصحي الذي كان مير فيه زعيم الخزرج يومها سعد بن عبادة ،ما أضعفه
أفضل يف ذاك االجتامع.
َ
عن القيام بدور

أما إ ْن طُرح السؤال حول السبب يف عدم تجاوب جملة زعامء األنصار الحقاً

التنصيب السيايس الذي حصل يف غدير خ ٍّم ،فيمكن القول أن مجمل األسباب

يلQ
التي دفعت األنصار إىل عدم االلتزام باللوازم السياسية لبيعة اإلمام ع ٍّ

بحق عيل ،Qوأنهم مل يقوموا بالدور املنتظر منهم تجاهه ،وهم وإن كانوا مييلون إىل أهل البيت
ّ
 Rواإلمام عيل ،Qويكنون له كل محبة واحرتام؛ لكن موقفهم بعد وفاة النبي Pمل يرق إىل
مستوى التحدّي ،وخطورة املآل -ملجمل األسباب التي ذكرنا ،وهو ما جعلهم يف موقع العتاب الشديد من
أهل البيت ،Rوتحديدا ً بنت النبي Pفاطمة الزهراء ،Qحيث ذهبت يف خطبة لها إىل تحميلهم
واملهاجرين -مسؤولية ما آلت إليه األمور حينها ،منبهة إىل خطورة ما هو قادم من األيام عليهم( .الطربيس،االحتجاج ،م.س ،ج ،1صص.)149-146 :
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يل Qيف نرصته ،وااللتزام بلوازم مرشوعيته السياسية املتأتية من
مع اإلمام ع ٍّ
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يف غدير خ ٍّم ،والذهاب عوضاً عن ذلك إىل تقديم البيعة للحزب القريش يف

سقيفة بني ساعدة ،هي نفسها األسباب التي جعلتهم يقعدون عن إجابة اإلمام

ٍ
أحداث.
يل Qونرصته ،بعد أن حصلت البيعة يف السقيفة ،وما تالها من
ع ٍّ

يضاف إىل ذلك ،أن انقالب املوقف يف السقيفة لغري صالحهم قد ع ّزز

االنقسام بينهم وأضعف موقعهم ،بل قد ألجأ أحد أبرز زعامئهم ،سعد بن عبادة،
إىل اتخاذ قراره بالذهاب إىل منفاه االختياري يف الشام ،رمبا اعرتاضاً عىل ما

حصل يف سقيفتهم ،أو خوفاً مام ميكن أن تحمله األيام له ،وإن مل يشفع له ذلك
ٍ
سنوات قليل ٍة من حادثة السقيفة،
من مالقاة مصريه ،حيث ت ّم اغتياله يف منفاه بعد
يف عهد الخليفة الثاين عمر بن الخطاب.

يل،Q
يضاف إىل تلك األسباب ،أن استجابة فريقٍ من األنصار لإلمام ع ٍّ

جح أن يؤدي إىل أن تتطور األمور
ونرصتهم له يف ذلك املوقف ،كان من املر ّ
حرب داخلي ٍة بني األنصار أنفسهم -كام بني املهاجرين ،-إذ إن فريقاً منهم،
إىل
ٍ
وبعض وجوههم ،كان جزءا ً من مرشوع الحزب القريش يف االنقالب عىل رشعية

يل Qوخالفته.
اإلمام ع ٍّ

إن محاولة األنصار (فريقٍ منهم) الدخول إىل حلبة املنافسة عىل السلطة،

وانتهاء هذه املحاولة باإلخفاق ،قد أ ّدت إىل اهتزاز وضعهم ،وساهمت يف
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

إضعافهم ،وتعميق انقساماتهم ،وإخراج بعضهم من ساحة الرصاع السيايس إىل

منفاه االختياري ،فيام آثر آخرون النأي بأنفسهم عن طريف ذلك الرصاع (الحزب

يل Qوأنصاره) ،واختاروا سياسة الحياد ،والجلوس عىل
القريش /اإلمام ع ٍّ

التل ،حيث قد يكون هناك من رأى منهم يف هذا الرصاع رصاعاً بني املهاجرين
ّ

ٍ
قريش- ،وهم ليسوا ال من املهاجرين ،وال
أنفسهم ،أو بني بني هاشم وبقية بطون
ٍ
قريش ،-فاختاروا أن يبقوا مبنأى عنه ،وتربص مآالته.
من

والذي يستفاد من جملة الشواهد التاريخية ،أن الروح القبلية والعشائرية،
328
 328قد عادت لتظهر بق ّو ٍة عىل مرسح األحداث بعد وفاة النبي ،Pوأن كل فريقٍ

قد عاد إىل مربعه األول الذي كان عليه قبل اإلسالم ،وأن خريطة االنقسامات
التي كانت يف الجاهلية وقيمها قد استعادت حضورها مجددا ً يف امليدان ،بل قد

أضحت هي املحرك األساس ملجمل الفرقاء السياسيني ،واملك ّونات السياسية
يف قراراتها ومواقفها .وهو ما يساعدنا كثريا ً عىل فهم طبيعة تلك املجريات

التاريخيّة ،واملواقف السياسيّة ،من خالل منهج الواقعية السياسية يف البحث
والقراءة ،بعيدا ً عن أية طُهران ّي ٍة تاريخ ّي ٍة ،تعيق النظرة العلمية إىل تلك املرحلة
من التاريخ وتحليلها ،حيث ميكن أن نستنتج بنا ًء عىل ما تقدم من بيانٍ وتحليلٍ

ٍ
سيايس لألنصار ،ومجمل فرقائهم،
سلوك
مل نتوسع فيه كثريا ً ،-أن ما حصل منٍّ
يصح أن يستفاد منه عىل اإلطالق
والعديد من وجوههم ،بعد وفاة النبيP؛ ال
ّ

سيايس يف غدير خ ٍّم ،أو أن إعالن النبيP
تنصيب
أنه مل يكن هناك من
ٍ
ٍّ
يومها يفتقد إىل الداللة السياسية ،ألن الوصول إىل هذا االستنتاج يعوزه البحث
التاريخي املوضوعي واملستوعب لجملة تلك القضايا ،وهو (أي االستنتاج)

ميارس إسقاطاً إيديولوجيّاً عىل التاريخ ،ويقيص فرضيّ ٍ
ات أخرى ،وال يعطيها
حقها من البحث والتحليل التاريخ ّيني.

إن ما تق ّدم من تحليلٍ
تاريخي يفيد ،أنه عىل الرغم من حصول تلك البيعة
ٍّ

الفريقية -باملعنى السيايس ،-واالستجابة لتطلّعاتهم وهواجسهم ومصالحهم

الخاصة -بالرشح الذي قدمناه آنفاً ،-عىل الرغم من إدراكهم لداللة الواقعة يف
غدير خ ٍّم ،ومعرفتهم بالتنصيب السيايس الذي حصل فيه ،ومكمن املرشوع ّية

يل .Qوإن أثبت الحق األيام أن تلك الرؤية
السياسيّة املتمثلة يف اإلمام ع ٍّ

كانت رؤي ًة خاطئةً ،دفعوا مثنها الكثري من دمائهم ،وأعراضهم ،وأموالهم ،بعد
عقو ٍد قليل ٍة من حادثة السقيفة.
هذا مع رضورة اإللفات -لألمانة العملية وال ّدقة التاريخ ّية -أ ّن بعضاً من
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السياسية يف غدير خ ٍّم ،إال أن األنصار -ونتيج ًة لحساباتهم ومصالحهم ورؤيتهم
ٍ
سلوك فيه الكثري من تقديم املصلحة
لتلك الحسابات واملصالح -قد آثروا اعتامد
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األنصار -زعيم الخزرج سعد بن عبادة -مل يبايع يف السقيفة ،وال بعدها ،إىل أن

ٍ
ثالث سنوات من حادثة السقيفة.
اغتيل يف حوران بعد حوايل

يل،Q
ومع اإلشارة إىل أن عددا ً من األنصار بقي عىل التزامه البيعة لإلمام ع ٍّ

حيث تذكر العديد من املصادر التاريخ ّية أن فئ ًة منهم أعلنت موقفها يف تلك

األحداث ،بقولها (ال نبايع إال عليّاً)((( ،ما يدل عىل أنه قد كان هناك من ال يزال

عىل موقفه من بيعة غدير خ ٍّم ولوازمها السياسية ،وهو ما كان ينبغي أن يؤخذ
بعني االعتبار يف بحث الكاتب ،إذ ليس من الصحيح مامرسة االنتقائية يف اختيار
الفرضيات والشواهد التاريخية ،فكام ت ّم االستناد عىل موقف فئ ٍة من األنصار
ج أو آخ َر ،كان من املطلوب منهجيّاً االستناد عىل
-ولو كرثت -للوصول إىل استنتا ٍ

يلQ
موقف تلك الفئة منهم -وإن قلّت -التي بقيت عىل موقفها من اإلمام ع ٍّ

ومرشوعيته السياسية (ال نبايع إال عليّاً) ،مبعز ٍل عن مدى استعدادها يف الذهاب
يل Qعن الخالفة إىل هذا املستوى أو ذاك
يف اعرتاضها عىل إقصاء اإلمام ع ٍّ

يف الفعل واملامرسة ،يف أن تبقى يف إطار االعرتاض السيايس ،أم أن تذهب أبعد

من ذلك إىل ح ّد االستعداد لتصحيح تلك األوضاع التي طرأت واستج ّدت بالقوة
والسيف؛ إذ إن مجرد وجود فئ ٍة ،ولو قليل ٍة ،من األنصار عىل ذلك املوقف ،فإنه

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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قد يشكل نو َع قرين ٍة تاريخ ّي ٍة
وأل يت ّم القفز
بحسب منهج الكاتب -كان يجب أن تؤخذ بعني االعتبارّ ،فوقها يف مقام البحث واالستدالل.
هذا باإلضافة إىل الخلل املنهجي يف استدالل الكاتب ،واملتمثّل يف أن

الدليل أعم من املدعى ،إذ أن القول إن بيعة فريقٍ من األنصار يف السقيفة مر ّده

ح منطقيّاً ،ألنه قد يكون مر ّده
ري صحي ٍ
إىل عدم التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم غ ُ
أسباب ودوا ٍع أخرى ،رشحنا جملتها يف هذا البحث ،حيث كان عىل الكاتب
إىل
ٍ
أن يستوعب بحثه جميع تلك الفرضيات التاريخية ،ويناقشها جميعها ،حتى يصل
((( مح ّمد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،م.س ،ص.443 :

إىل الصحيح أو السقيم منها ،ال أن يختار واحد ًة من بينها تناسب خلفيّته الفكريّة،
ليتقوقع بحث ّياً داخلها ،ويعمل عىل فهم التاريخ بها ،ومن خاللها.
ومن هنا كان عىل الكاتب أن يقوم بأمرين اثنني:

 - 1أن يكون أكرث عمقاً واستيعاباً وموضوع ّي ًة يف بحثه التاريخي ،ألنه إن كان يريد
ٍ
مقدمات تاريخيّ ٍة ،فكان عليه أن يشبع بحثه
أن ميارس استنتاجاً مبنيّاً عىل
يف تلك املقدمات ،بعيدا ً عن االرتجال البحثي ،والتسطيح يف فهم التاريخ،

رسع يف الوصول إىل النتائج ،وبناء مقدماتها.
أوالت ّ

فهل يستوي القول يف االستنتاج -مثالً -يف ما لو قلنا أن جميع األنصار قد بايع
يف السقيفة (أو بعدها) ،أو قلنا يف املقابل أن فريقاً منهم قد بايع ،بينام رفض

البعض اآلخر تلك البيعة ،وبقي عىل رفضه لها ،يف حني أن فريقاً آخر منهم
بقي عىل التزامه املرشوعيّة السياسيّة والدينيّة املتولدة يف غدير خ ٍّم ،وبقي

يل Qوبيعته (ال نبايع إال عل ّياً)؟؟
يجاهر مبوقفه من اإلمام ع ٍّ

 - 2ومبعزل عن األمر السابق ،ال ب ّد للباحث املوضوعي أن يستجمع جميع
الفرضيات التي قد تجيب عىل سؤاله ،ويناقشها الواحدة تلو األخرى ،حتى
يصل إىل الصحيح أو األرجح منها .أما أن يختار واحد ًة من تلك الفرضيّات،
ويغ ّيب األخرى ،فهذا ليس فعالً علم ّياً موضوع ّياً ،عندما تُ ارس االنتقائية،
اإليديولوجي منه إىل البحث العلمي الرصني.

هذا فضالً عن االختالالت املنطقية التي يعاين منها هذا البحث يف مقام

منطقي بني الدليل
تناسب
االستدالل واالستنتاج ،إذ يجب أن يكون هناك
ٌ
ٌّ
أقرب ما
أخص ،فسيصبح هذا العمل
الدليل أع َّم ،والنتيج ُة
ُ
والنتيجة ،أما إن كان
َّ
َ
يكون إىل املغالطة العلمية ،التي تفتقد إىل رشوطها املنهجية الصحيحة ،وهو

ٍ
اختالالت يف االستدالل ،أفقدته سالمته املنهجيّة،
ما ع ّرض ذلك البحث إىل
وقيمته العلم ّية.
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ويغلُب اإلسقاط الفكري ،فيصبح هذا العمل أقرب ما يكون إىل الرتويج

331
331

ب :اللوازم واملالحظات:

يلQ
إ ّن القول بأن ما حصل يف غدير خ ٍّم ،قد جاء بهدف تنصيب اإلمام ع ٍّ

يف موقع اإلمامة الدين ّية فقط ،يرتتّب عليه جمل ٌة من املالحظات ،واللوازم التي
نقاش ٍ
ٍ
حت-
(نقد)
رث من
تحتاج إىل أك َ
تاريخي وغريه .أل ّن هذه الفرضية -لو ص ّ
ٍّ

أي
تفيض إىل جملة من النتائج عىل املستوى التاريخي وغريه .أ ّما إذا مل نجد َّ
أث ٍر لتلك النتائج واللوازم ،فهو ما يدعونا إىل القول بعدم صحة تلك الفرضية ،أل ّن

ري موجود ٍة.
لوازمها التي يجب أن ترتت ّب عليها غ ُ

أ ّما أهم تلك اللوازم ،واملناقشات مورد النظر ،فهي ما ييل:

يل :Qلنفرتض أ ّن املراد بحديث الغدير
 - 1األ ّمة واملرجع ّية الدين ّية لإلمام ع ّ
هو فقط اإلمامة الدينية ،وأن رسول الله Pقد أراد من إعالنه ذاك تنصيب
يل Qوأهل البيت Rيف موقع املرجع ّية الدين ّية ،ال السياس ّية
اإلمام ع ٍّ

تلتف األمة حول مرجعيتهم
لأل ّمة؛ لكن أال يرتتب عىل هذا األمر وجوب أن ّ
الدينية تلك -بنا ًء عىل منهج الكاتب ،-وأن تتعامل معهم باعتبار كونهم
املرجعية يف بيان الدين ،ومصدره الذي ال يؤخذ إال منه ،وال يتلقّى إال من

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

332
332

فيه؛ لكن هل هذا الذي حصل يف مجمل مراحل التاريخ اإلسالمي ،سوا ًء
يل ،Qأو لغريه من أهل بيت النبيR؟
بالنسبة لإلمام ع ٍّ
يل Qومرحلته التاريخ ّية ،فلنا
وإذا أردنا أن نقرص السؤال عىل اإلمام ع ٍّ

أن نسأل :هل تعاملت مجمل مك ّونات االجتامع اإلسالمي حينها ،باعتبار كونه
املرجعية الدينية الوحيدة التي ت ّم تعيينها يف غدير خ ٍّم ،بحيث مل يُرجع يف الدين

حكمه إال منه ،ومل يُلتمس فصل الخطاب فيه إال لديه؟ أم
إال إليه ،ومل يُؤخذ ُ

ت ّم التعامل معه باعتبار كونه واحدا ً من كثريين غريه ،وهو وإن تق ّدم عليهم يف
مجا ٍل أو آخر ،أو يف جميعها ،لك ّنه ال يرقى إىل أن يكون الفيصل يف بيان الدين،

واملصدر الذي ال يُلتمس إال منه ،واملعني الذي ال يُطلب إال لديه؟

يلQ
لنا أن نجزم أ ّن األمة يف مجمل مك ّوناتها يومها ،مل تتعامل مع اإلمام ع ٍّ

باعتبار كونه هو فقط صاحب املرشوعيّة الدينيّة ،واملرجعيّة املعرفية الوحيدة
(بتعيني الوحي وبيان النبي )Pلبيان الدين وأحكامه ،وفصل االختالف فيه.
وهنا أمل يكن حريّاً بالكاتب أن يُعمل منهجه التاريخي يف هذا املعطى ،ما

نتائج أخرى ،قد تخالف ما ذكره يف داللة حديث الغدير،
يتيح له أن يتوصل إىل
َ
حيث ينبغي له أن ال يدع قرين ًة تاريخيّ ًة أو غريها ،يبني عليها فهمه لتلك ال ّداللة،

وحدودها التي تتسع لها.

ّ
تبي
وإذا كان الكاتب يف منهجيّته التاريخيّة
يستدل مبا حصل يف التاريخ ،لِ ُّ
ّ
ٌ
يستدل أيضاً بعدم تعامل
ح-؛ فله أن
ما حصل يف الدين -وهو
ري صحي ٍ
استدالل غ َ

يل ،Qباعتبار كونه
مجمل مك ّونات االجتامع اإلسالمي يومها مع اإلمام ع ٍّ
مرجع ّي ًة دين ّي ًة ت ّم تنصيبها يف غدير خ ٍّم؛ ليستنتج من ذلك أيضاً أن حديث الغدير

ّ
ال ّ
استدل بعدم إقبال مك ّونات االجتامع اإلسالمي
يدل عىل اإلمامة الدينيّة ،كام
يل Qبعد وفاة النبي Pومتكينه من خالفته سياس ّياً؛ عىل عدم
عىل اإلمام ع ٍّ
الداللة السياسية لحديث الغدير.

وهي املنهجية التي يت ّم االنتقال فيها من املجتمعي إىل الديني ،وهي منهج ّي ٌة

بكل تأكيد ،ألنه ال ميكن أن نعرف ما جاء به الدين ،أو ما نزل به الوحي،
خاطئ ٌة ّ

من خالل ما يقوم به الناس ،أو ما يفعله االجتامع الديني ،ولو يف مجمله وأكرثه،

العديد من األحايني مخالفاً ملا جاء به الدين نفسه.

وهذا األمر -مخالفة ما جاء به الدين من قبل األكرثية -ليس عزيزا ً يف التاريخ

سي األنبياء يف القرآن الكريم مع
الديني ،وتاريخ األنبياء والرسل ،ويكفي أن نقرأ َ
أممهم ،حتى تزول عن أنفسنا وحشة تف ّهم هذه القضية ،إال إذا ادعينا العصمة

ح ،وتنفيه األدلة والوقائع.
ري صحي ٍ
ملجمل مك ّونات االجتامع الديني ،وهو ادعا ٌء غ ُ
لكن العجيب أن البعض يفعله ،ففي الوقت الذي ينفي العصمة عن النبي Pيف
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ألن ما يقوم به ذلك االجتامع ،قد يكون تعبريا ً صادقاً وصحيحاً عن الدين مبا
ديني ،بل قد يكون يف
جاء به ،وقد ال يكون كذلك ،إذ قد يكون له منشأٌ آخ ُر غ ُ
ري ٍّ

333
333

دنيوي أو آخ َر (تأبري النخل) ،تراه ي ّدعي العصمة -ولو ضمناً -ملن سواه
مجا ٍل
ٍّ

فيه.

نعم ،قد ميكن القول يف هذا املوضوع ،أ ّن عدم التفاف األمة حول اإلمامة

يل- Qسوى القلة القليلة منهم -قد يُستفاد منه أن الرصاع
الدين ّية لإلمام ع ٍّ

يل Qومرجعيّته ال ّدينيّة
يومها كان منصبّاً عىل أصل اإلمامة -إمامة اإلمام ع ٍّ
والسياس ّية ،-ومل يكن منص ّباً عىل حدود هذه اإلمامة ومدياتها ،وإن كان البعد
السيايس هو الذي كان أش ّد حضورا ً واشتعاالً.
أي إ ّن التحالف القريش كان ير ّوج لعقيد ٍة مفادها أن اإلمام عل ّياً Qهو

كغريه من الصحابة (نظرية عدالة الصحابة) ،وهو وإن متيّز بأم ٍر أو آخ َر ،لكن
الرؤية إليه ال ترقى إىل ح ّد القول مبرشوع ّي ٍة دين ّي ٍة أو سياس ّي ٍة متأتي ٍة من التّعيني
تنصيب قد حصل يف غدير خ ٍّم ،مبا فيه ما يتصل باإلمامة
أي
ٍ
النبوي؛ وكان ينفي َّ

الدينية ،فضالً عن السياس ّية ،وإن كانت الحساس ّية التاريخ ّية يومها تجاه اإلمامة

السياسيّة ،قد تكون أكرثَ بكثريٍ باملقارنة مع اإلمامة الدينية ،وإن مل يكن هناك
فصل بينهام حينه ،وهو ما سوف نبحث فيه تالياً.
ٌ

 -2الفصل بني اإلمامتني الدينيّة والسياسيّة :إن القول بداللة حديث الغدير عىل
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اإلمامة الدينية دون السياسية ،يقوم عىل الفصل بني اإلمامة الدين ّية واإلمامة

السياسيّة ،وهو ما مل يكن قامئاً باملعنى الذي يطرحه الكاتب ،يف تلك
املرحلة التاريخ ّية بعد وفاة رسول الله.P
لقد اعتاد املسلمون عىل قيادة النبي Pلالجتامع اإلسالمي العام ،وهو

كل من اإلمامة الدينية والسياسية دون فصلٍ بينهام ،ولذلك عندما
يقوم مبهام ٍّ
كل من اإلمامة
كان يتوىل أحدهم موقع خالفة النبي ،Pكان ميارس أيضاً مهام ٍّ
الدين ّية والسياس ّية معاً .أي إن الخليفة كان مبثابة املرجعية التي تحسم يف الشأن

الديني ،كام تحسم يف الشأن السيايس ،وإن كان الفارق الكبري بني ما كان عليه
334
 334النبي Pيف املجال الديني ،وبني ما كان عليه من يخلفه فيه ،كان يفرض متايزا ً

عمليّاً بني حدود ومديات الشأن الديني الذي كان يتصدى له النبي  ،Pوذاك
والبت يف الشأن
الذي كان يتصدى له من يخلفه ،وإن كان أصل املرجعية الدينية
ّ
الديني واحدا ً لدى كليهام.

وما يشهد عىل عدم الفصل هذا ،أن العديد من الخلفاء بعد وفاة النبي
البت يف الشأن
 Pقد مارس نو َع إمام ٍة دينيّ ٍة ،كان يرى فيها أن لديه صالحية ّ
الديني ،كام هو الحال يف الشأن السيايس ،حتى أصبح لهذه املامرسة تربيرها

املعريف-الديني ،الذي كان يعرف بـ (االجتهاد)((( -يشمل الديني والسيايس-

بحسب اصطالحه التاريخي يومها ،وإن كان يختلف عن اصطالح االجتهاد يف
االستعامل الديني املعارص.

وسوف يكون من املفيد اإلشارة إىل أن حدود تص ّدي الخالفة للشأن الديني،
مراحل الحق ٍة ،وهو ما
َ
قد أخذت تتقلّص وتنحرص مساحتها مع مرور األيام ويف

أسباب معرف ّي ٍة ونظريّ ٍة .ولكن إذا
رث منه إىل
يعود إىل
ٍ
ٍ
أسباب تاريخ ّي ٍة وعمل ّي ٍة ،أك َ
أقرب إىل وفاة النبي ،Pفسوف نرى
أخذنا تلك املرحلة التاريخيّة ،التي كانت
َ
أن عدم الفصل هذا يتب ّدى بشكلٍ
أوضح ويف قضايا عديد ٍة.
َ

كام ينبغي اإللفات إىل أ ّن هذا الفصل بني الديني والسيايس قد أخذت تتّسع
شقّته ،نتيجة تلك االعتبارات التاريخ ّية والعمل ّية ،حتى وصلنا إىل يومنا املعارص،

((( إن هذه اإليديولوجيا قد ّأسست ملامرسات دين ّية وسياس ّية تخالف ال ّن ّص الدّيني نفسه ،ويف الكثري من
املوارد ،حيث أضحى (االجتهاد) يومها مرادفاً لبناء املوقف (الحكم) من خارج النص ويف قباله ،ال استنباط
الحكم من النص ،كام هو عليه مصطلح االجتهاد اليوم ،إذ ٌ
فرق بني أن يكون االجتهاد يف قبال النص،
ومبواجهته ،وبني أن يكون من خالل النص وداللته.
العلمة السيد عبد الحسني رشف الدين رحمه اللّه مجمل تلك املوارد التي حصل فيها
هذا وقد جمع ّ
اجتهاد يف قبال النص الدّيني ،وأودعها يف كتاب له منشور بعنوان( :االجتهاد يف مقابل النص ،بريوت،
دار األعلمي1988،م ،ط  ،)10وهو مام ال غنى للباحث يف التّاريخ والدّين والفكر والسياسة من معاينته،
والوقوف عند مجمل الدّالالت وال ّنتائج ،التي ترتت ّب عىل ما فيه ،يف مجمل القضايا ذات الصلة.
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وقد أصبح لهذا الفصل منظومته الفكريّة املتكاملة (العلامنيّة) ،التي تق ّدم تربيرا ً
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فكريّاً ،بل وفلسفيّاً((( ،لعدم الوصل بني الديني والدنيوي ،بل للفصل البنيوي

بينهام.

لكن ال ب ّد من القول ،أنه من الخطأ منهجيّاً أن نقرأ التاريخ يف هذا الشأن

بذهن ّية الحارض ،التي ال تلحظ الخصوص ّيات التاريخية وظروفها ،وإال سوف
ينفتح الباب واسعاً عىل كثري من اإلسقاط الفكري والتاريخي .فأن نذهب إىل

قراءة تلك املرحلة التاريخ ّية قبل ما يربو عىل األلف عام من خالل املناخ
ٍ
استنتاجات خاطئ ٍة
الفكري السائد يف عرصنا ومؤثراته الداللية ،سوف يفيض إىل
نتيجة قياس املايض عىل الحارض ،واجرتار خصوصيات الحارض إىل املايض

وإسقاطها عليه ،بدل فعل العكس (اجرتار خصوصيّات املايض إىل الحارض)
يف إطار البحث التاريخي ،والذي يتيح لنا أن نقرأ املايض كام كان عليه ،ال كام
يعكسه الحارض ،وتسطو عليه مؤثراته.

 -3الحرصية ومصادر الرتاث اإلسالمي :إذا ما عدنا إىل مجمل مصادر الرتاث
اإلسالمي التي ُعينت بحادثة الغدير وداللتها ،نجد أنها تنقسم إىل فسطاطني،

يل،Q
أ ّولهام يقول بداللة ّ
نص الغدير عىل اإلمامة الشاملة لإلمام ع ٍّ
السياسيّة منها والدينيّة؛ وثانيهام يذهب إىل نفي تلك اإلمامة الشاملة ،وتقديم
تفسريٍ لحديث الغدير ينحو به إىل دالل ٍة بعيد ٍة باملطلق عن اإلمامة.
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أي إن النقاش الذي فاضت به مصادر الكالم والحديث والتاريخ وغريها،
كانت تدور حول القبول بداللة حديث الغدير عىل خالفة النبي ،Pمع الوصل
بني الديني والسيايس فيها ،أو عدم القبول بداللته عىل تلك الخالفة ،من دون
فصل بني الديني والسيايس لديها ،حيث مل يذهبوا إىل القول بداللته عىل إمامة

دون أخرى ،أو عىل مرجعية دون سواها.

((( راجع يف هذا املوضوع:عادل ضاهر ،األسس الفلسفيّة العلامنيّة ،بريوت ،دار الساقي1988 ،م ،ط ،2صص 37
( -75الفصل الثاين وغريه من الفصول).

وهنا يحسن القول ،أنه لو كان لحديث الغدير تلك الداللة عىل إمام ٍة دون
أخرى ،أي عىل الدينية دون السياسية -كام ي ّدعي الكاتب ،-أمل يكن جديرا ً
عندها بأولئك العلامء عىل مدار التاريخ اإلسالمي وبآالفهم ،أن يلتقطوا ما التقطه
قريب أو ٍ
بعيد إىل ما تنبّه
الكاتب ،أو يعرثوا عىل ما عرث عليه ،أو أن ينتبهوا من
ٍ
إليه من فهمٍ ودالل ٍة؟.

وهل سوف يكون راجحاً القول بأنّه قد غاب عن أذهان جميع أولئك -مبن
فيهم من كان قريباً من عرص النص وتاريخه ولغته ،بل من كان حارضا ً فيه -هذا
الفهم وفرضيته ،حتى يعرث عليها عاث ٌر ،بعد ما يربو عىل األلف ومئني من السنني؟
بعد ٍ
أي هل سوف يكون معقوالً أن من قرأ التاريخ عن ٍ
بعيد ،وعىل علله
وعيوبه وما فيه من تش ّو ٍ
هات ،قد أمكن له أن يرى تلك القض ّية ،يف حني أ ّن من
كان قريباً من ذاك التاريخ ،أو يعيش فيه ،بجميع جزئ ّياته وقضاياه ،مل يكن له أن
يرى تلك القضيّة ،أو يبرص تجليّاتها االجتامعيّة وغريها؟
أمل يكن جديرا ً ،لو كان هذا هو مراد النبي Pيومها وقصده ،أن تطفح به
يف ،ويف إطا ٍر
مصادر التاريخ والحديث والكالم وغريها ،ولو عىل نح ٍو خال ٍّ
يل ،لكن ندرك عندها ،أن أحدهم قد فهم هذا املعنى ،أو أن جمل ًة منهم قد
سجا ٍّ
وعت ذلك القصد ،وتنبّهت إليه؟
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وهل سوف يكون معقوالً أن يغيب هذا املعنى عن أذهانهم ،وال يتلقّونه
بأفهامهم ،ثم يأيت ٍ
آت بعد ده ٍر وأبعد ،بفرض ّي ٍة تنايف ما عليه الجميع ،مبن فيهم
من فهم تلك الداللة -اإلمامة عىل إطالقها -يف عرص النص ،واحتملها بفهمه،
وقادت إليها قريحته ،وجميع القرائن التي كانت يف عرصه ويومه؟
إ ّن عدم تض ّمن مصادر الرتاث اإلسالمي لفرضية حرصية الداللة عىل اإلمامة
الدينية هو أم ٌر ذُو دالل ٍة ،ال ميكن القفز فوقها ،أو تجاوزها ،ال فقط باملعنى
اللغوي والداليل ،بل أيضاً باملعنى التاريخي -بحسب منهج الكاتب ،-ألنها
تشكّل مستندا ً أساسيّاً لفهم مراد النص ،أو مديات الخالف فيه ،بل وحتى
الفرضيات التي يُستبعد أن ت ُتلقّى منه.
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 -4الحرصية واملــداوالت األوىل :عندما نستحرض طبيعة تلك املداوالت
األوىل((( ،وذاك الخالف  -باملعنى التاريخي ،السيايس والديني  -الذي نشب
بعد وفاة رسول الله Pحول قضية الخالفة مبداها الشامل تكون ملن؟ لإلمام

يل- Qوأهل البيت -Rأم لغريه؟ نجد أنها تنطوي عىل النقاش يف
ع ٍّ
أس الخالفة ،وأصل اإلمامة ،من دون تفصيلٍ فيها بني الديني والسيايس ،حيث
ّ

أي فصلٍ بني اإلمامة الدين ّية واإلمامة السياس ّية ،أو
مل تتض ّمن تلك املداوالت َّ
تفريقٍ بني خالف ٍة دينيّ ٍة وأخرى سياسي ٍة للنبي.P

يل Qلنص
بل حتّى عندما نأيت إىل السياقات التي جاء فيها بيان اإلمام ع ٍّ
ٍ
مناسبات عديد ٍة ،مبا فيها بعد وفاة النبي Pمبارشةً ،فإن ما نفهمه
الغدير يف
من تلك السياقات وداللتها هو أصل الخالفة ،من دون تفصيلٍ فيها بني دين ّي ٍة
وسياسيّ ٍة ،واإلمامة مبداها الشامل الذي ال يقترص عىل إمام ٍة دون أخرى.

وهنا ال ب ّد من القول ،أنه لو كان لحديث الغدير دالل ٌة حرصي ٌة عىل اإلمامة
الدينيّة ،أمل يكن من املنطقي أن تشتمل تلك املداوالت التي تلت وفاة النبيP
عىل هذا األمر ،وأن نجد يف ثناياها أكرث من تع ّرض لهذه القضية ،مع ما ميكن

يصح أن
ومفاعيل ،ألنها ليست من نوع القضايا الذي
َ
نتائج
أن يرتت ّب عليها من
ّ
َ
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يغيب عن تلك املداوالت ،أو أن يت ّم تجاوزه فيها ،ويف خضم تلك السجاالت

عىل اختالفها وتش ّعبها؟

أمل يحتدم السجال بني أهل البيت Rمن جه ٍة ،وبني من خالفهم من
جه ٍة أخرى ،يف موضوع اإلمامة ،بحيث سوف يكون أمرا ً ذا جد ًوى ملن كان

يل ،Qأن يستند هو إىل حديث الغدير ،ليقول لإلمام
يف مواجهة اإلمام ع ٍّ

يل Qبأ ّن ما ت ّم تنصيبك فيه هو فقط اإلمامة الدينيّة ،وهو حظّك من اإلمامة
ع ٍّ
((( ليس البحث هنا يف الرتاث الذي يتصل بداللة حديث الغدير ،واختالف مجمل العلامء فيها ،وإمنا يف طبيعة
تلك املداوالت التي تلت وفاة النبي Pمبارشة ،والتي تتصل بالخالفة ،واإلمامة الكربى ،وما ميكن أن تحمله
من قرائن عىل فهم ذاك الحديث وداللته.

ال غري ،ولو كان لرسول الله Pوالوحي من قصد آخر ألظهروه فيك ،لكنهم

مل ّا مل يفعلوا يف الغدير أكرث مام فعلوا ،ومل ّا مل يعطوك فيه سوى هذا الح ّ
ظ من
أهل له ،ومنحوك ما تستحقه ،فال تع ُد عيناك إىل ما
اإلمامة ،فقد أعطوك ما أنت ٌ

هو أبعد وأقىص ،وال تطلب ما مل يُع َ
ط لك ويُرتىض؟!
أمل يكن يوفّر هذا الحديث (الغدير) -لو كانت داللته فقط عىل اإلمامة الدينيّة-
حج ًة قويّ ًة للتحالف القريش ،وملجمل الذين كانوا يف الجبهة املخالفة لإلمام

يل ،Qليطرحوها عىل املأل ويف الناس ،من أجل إقناعهم مبرشوعيّتهم
ع ٍّ
السياس ّية ،وإلبطال حجج الخصم ،التي يستند إليها يف إظهار مرشوع ّيته؟
ج ٍة لتربير ما قاموا
يل Qإىل االستفادة من أ ّ
ي ُح ّ
أمل يس َع مخالفو اإلمام ع ٍّ

به يف السقيفة وما بعدها ،فكيف غاب عن أذهانهم هذا األمر؟ ،أمل يكن جديرا ً
أن ينربي أحدهم ويقول :إنكم أهل بيت النبي Pأهل الدين فقط ،ولستم أهل
السياسة ،ولقد اختاركم النبي( Pبأمر الله تعاىل) مرجعاً يف الدين ،ومل يخرتكم

مرجعاً يف السياسة -أي قد جعل منكم مرجعيّ ًة دينيّةً ،ومل يجعلكم مرجعيّ ًة سياسةً،-
فخذوا ما أعطاكم النبي ،Pودعوا لنا ما مل يعطكم ،خذوا الدين ،ودعوا لنا الدنيا؟

لقد كان التحالف القريش يعاين من أزمة مرشوعيّ ٍة دينيّ ٍة-سياسيّ ٍة يف مواجهة
ج ٍة -مهام كانت -تنقذه
يل Qوأهل البيت ،Rوكان يبحث عن ح ّ
اإلمام ع ٍّ
الدين ّية فقط ،ألضحى مستندا ً صالحاً لالستخدام من قبل التحالف القريش ،وحج ًة

سيايس.
يستعني بها عىل أزمته يف املرشوعية ،سياسيّ ًة كانت ،أم دينيّ ًة مبردو ٍد
ٍّ

بل كان يفرتض -لو كان ما ذكره الكاتب صحيحاً -أن نجد يف تلك املداوالت

يل Qوأهل البيت Rوأنصارهم لتأكيد موقعيتهم
بياناً واضحاً من اإلمام ع ٍّ
يف اإلمامة الدينية ،ودورهم فيها ،ومحاولة االستفادة منها ،وترتيب مفاعيلها ،ولرمبا

أيضاً -بحسب منهجيّة الكاتب -اعرتافاً من اآلخرين بها ،وتجلياً واضحاً لهذا األمر
يف سياسات الدولة (الخالفة) حينها ،فتقوم عىل أساس وجود مرجعيتني اثنتني،
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يل Qوأهل
األوىل سياسيّ ٌة لدى التحالف القريش ،والثانية دينيّ ٌة لدى اإلمام ع ٍّ
بيت النبي!(((Q

لكننا ال نجد أيّاً مام ذكرناه يف تلك املداوالت التي أعقبت وفاة النبي ،Pوال

نعرث عىل مجمل تلك اآلثار واللوازم يف السجاالت التي احتدمت يف السقيفة وما

بعدها ،وال نجد ذلك التقييد لإلمامة بالدينية منها يف محارض تلك االجتامعات،

ووثائق ذاك الخالف ،الذي نشب حول الخالفة ،ومجمل ما يتصل بها.

وهو ما ميكن أن يشكل بالتايل قرين ًة (أو قرائ َن) دالّ ًة عىل أنه مل يكن لحديث

الغدير دالل ٌة حرصي ٌة عىل اإلمامة الدين ّية ،وأن داللته هي أوس ُع دائر ًة من أن ت ُحبس
يف إمام ٍة دون أخرى ،وإمنا تشمل خالفة النبي Pيف مجمل ما كان عليه من
ٍ
صالحيات ،سواء يف الشأن الديني أو السيايس ،مع األخذ بعني االعتبار ما
مختص ٍ
ات ذُكرت يف محلها.
يختص به النبي Pمن
ّ
ّ
والعجيب يف األمر هو أن الكاتب ادعى عدم احتجاج اإلمام عيلQ

بحديث الغدير -وهو غري صحيح كام أسلفنا ،-ليستنتج منه عدم الداللة السياسيّة

لذاك الحديث؛ لك ّنه يف املقابل مل يستنتج -كام ذكرنا -عدم داللة الحديث عىل
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بسبب من خلو مجمل االحتجاجات التي تلت وفاة النبي
حرصية اإلمامة الدينيّة،
ٍ
 Pمن االستناد إىل هذه الحرصية .أي كام أن خلو الحجاج من اإلمامة السياس ّية

بحسب ادعائه -ميكن أن يشكل قرينة عىل عدم الداللة السياسيّة ،فإن خل ّوهِ
(الحجاج) أيضاً من حرصية اإلمامة الدين ّية ،ميكن أن يشكل قرين ًة عىل عدم
ري صحيح ٍة-
انحصار الداللة باإلمامة الدينيّة ،لكن الكاتب اختار األوىل -وهي غ ُ

وأهمل الثانية –عىل الرغم من صحتها.-

((( هنا ال يصح االستناد عىل بعض ما ورد من ارتضا ٍء أو اعرت ٍ
اف من قبل سلطة الخالفة بأرجح ّية علم ّية أو
أخرى لإلمام عيل ،Qلالستدالل بها عىل أن تلك السلطة تعرتف مبرجعية اإلمام الدينية ،ألنّه ف ْرق بني
القول بأرجح ّية علم ّية يف مورد أو آخر ،ثبتت بق ّوة الوقائع ورضوراتها ،من دون أن ترقى إىل ذاك املستوى
من االعرتاف ،وبني القبول بتلك املرجعيّة الدّينيّة بجميع مدياتها ودالالتها ولوازمها ،واألخذ بجميع ال ّنتائج
واملفاعيل التي ترتت ّب عليها.

وهو أيضاً
منوذج آخ ُر لالنتقائية يف توظيف املنهج ويف غريه ،والتي أخرجت
ٌ

أقرب ما يكون إىل
ذاك العمل عن موضوعيته البحث ّية ،ورصانته العلمية ،وجعلته
َ
ٍ
قناعات شخصيّ ٍة ،وأفكا ٍر إيديولوجيّة،
منص ٍة يفيض من خاللها كاتبه مبا لديه من

يسقطها عىل التاريخ والدين ،ويلزمهام إياها عنوة ،ويفرضها عليهام قرسا ً ،من
دون أن يُتاح لهام النطق مبا لديهام ،أو افراغ ما يف جعبتهام من مع ًنى ودالل ٍة.
 -5االلتزام باإلمامة الدين ّية وحدودها :لو كانت داللة حديث الغدير عىل اإلمامة
يل- Qوبقية األمئة من ولده -بحدود
الدينيّة فقط ،لوجب أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

ما ت ّم تعيينه فيه ،وال يتعداه إىل غريه ،وذلك لألسباب التالية :أوالً ،حتى ينشغل

بالوظائف التي ترتتب عىل ذاك التعيني يف اإلمامة الدينية وموقعها؛ وثانياً،
ٍ
وانشغاالت ،تتناىف مع تلك التي يتطلّبها
انزياح إىل قضايا
حتى ال يحصل
ٌ
االهتامم باإلمامة الدينيّة ومنصبها؛ وثالثاً ،حتى ال يت ّم تعريض وظائف اإلمامة

تصادم
أي
ٍ
الدين ّية نفسها إىل أكرث من رض ٍر ميكن أن يلحق بها ،إذا ما حصل ُّ
يل Qوما ميثله من مرجعيّ ٍة دينيّ ٍة ،وبني التحالف القريش
بني اإلمام ع ٍّ
وسلطته الجديدة.

إن اإلمامة الدينية تتطلّب العديد من الوظائف واملهام التي هي غاية يف

تبقى وتستمر تداعياته عىل املستوى اإلسالمي العام ،ويف مختلف مجاالته،
ولقرونٍ متامدي ٍة من السنني.
وهو ما يتطلب انرصافاً كامالً لتلك التحديات ،وانشغاالً تا ّماً مبجمل تلك

املهام والوظائف التي تستلزمها وترتتب عليها.

أي من القضايا األخرى ،التي
وهو ما يستدعي يف املقابل عدم االنزالق إىل ٍّ

من الواضح أن االنشغال بها ،سوف يكون عىل حساب االهتامم بتلك القضايا

ذات الصلة باإلمامة الدينية ولوازمها ،إذ إ ّن العناية الجادة مبهام تلك اإلمامة،
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األهم ّية ،خصوصاً يف ذلك الظرف التاريخي ،وما انطوى عليه من تح ّد ٍ
يات
ٍ
ٍ
تأسيسات -يف اإلطار الديني ،سوف
تأسيس -بل
باملعنى الديني الخاص ،ومن
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يقتيض االنكباب الكامل عليها ،وإيالءها ما تستحقه من اهتامم ،واالنرصاف عن

اهتامم آخ َر ،وخصوصاً إذا كان الكالم يف اإلمامة السياس ّية ،والرصاع عليها،
أي
ٍ
واالنجرار إىل مزالقها.

هذا فضالً عن أن التحالف القريش ،لن يكون متساهالً ،أو متسامحاً ،يف حال

ت ّم إقحام اإلمامة الدينية يف ساحة الرصاع السيايس ،إذ إنه –عندها -قد يعمل عىل
اإلرضار باإلمامة الدين ّية نفسها ،وتعطيل دورها ،أو عدم االعرتاف بها ،يف حال

رأى أنها قد تشكل تهديدا ً له ،وملرشوعه ،ومرشوعيّته.
ومن هنا ينبغي القول أ ّن حديث الغدير ،لو كان ّ
يدل -كام ذكر الكاتب -عىل
يل Qبحدود هذه اإلمامة
حرصية اإلمامة الدينية ،لوجب أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

ولوازمها ،وال يتع ّداها إىل غريها ،لألسباب واملحاذير التي ذكرناها؛ لك ّننا ال نجد

يل Qحينها مجمل ما ذكرناه من لواز َم ِ
ذات
يف السرية السياسية لإلمام ع ٍّ
صل ٍة ،فهو مل يقترص عىل حدود اإلمامة الدينية ،ومل ينرصف عن العناية باإلمامة

السياسية ،بل كان موقفه واضحاً من أنه صاحب الحق بها ،وعدم االعرتاف
برشعية غريه فيها ،ومطالبته اآلخرين برتتيب لوازم مرشوعيته السياسية (وغريها)

التي ميلكها .وكذلك األمر بالنسبة إىل بقية األمئة من ولده ،الذين كانوا يرون
حقّهم يف خالفة رسول الله ،Pوتويل األمر من بعده.
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

وهو ما ّ
يدل ،أو يشكل قرينةً ،عىل أن داللة حديث الغدير ال تنحرص باإلمامة

الدينية ،ألنّه لو كانت تنحرص بها ،لوجب أن ترتتب مجمل تلك اللوازم والنتائج

ذات الصلة .ولكن مل ّا مل ن َر أيّاً من تلك اللوازم والنتائج ،فإننا نستكشف من ذلك
كقرينة عليها -أن داللة حديث الغدير ،ليست محصورة باإلمامة الدين ّية ،وإمناهي أع ّم من الدينيّة والسياسيّة ،وتشملهام معاً.

 -6املرجع ّية الدين ّية للخالفة والشأن العام :إ ّن مجمل املرشوعيات السياس ّية
واالجتامعيّة ترتكز يف الفهم اإلسالمي عىل املرشوعية الدينيّة ،وتعود إليها
342
االحتجاج مبا قاله النبي Pحول انحصار السلطة يف قريش (الحقاً).-342

يلQ
وعليه ،إذا قلنا أ ّن حديث الغدير قد منح اإلمامة الدينية لإلمام ع ٍّ

حرصا ً ،فهذا يعني أ ّن اإلمام عل ّياً Qقد أضحى َم ْوئل املرشوعية الدينية
ومصدرها ،وهو ما يوصلنا إىل أن جميع املرشوعيات السياسية وغريها تؤخذ
يل Qمن بيان يف شأنها وقضاياها .وهو يعني أن مجمل
مام يفيده اإلمام ع ٌّ
ما يرتبط بالخالفة واإلمامة السياسية بعد وفاة رسول الله ،Pيجب أن يُلتمس

نتائج تخالف ما
يل Qيف هذا الشأن .وهو ما يوصل إىل
َ
مام قاله اإلمام ع ٌّ
يذهب إليه الكاتب يف هذا املوضوع.
نتائج
مبعنى آخر ،إن القول باإلمامة الدينيّة لإلمام عيل ،Qترتتّب عليه
ُ
مبارش ٌة يف ما يرتبط باإلمامة السياسية ،أوالً لعدم الفصل بني الديني والسيايس،
ما يعني أن القول بإحداهام لدى ٍ
أحد ما ،يقود إىل القول باألخرى لديه ،للتالزم
بينهام وعدم الفصل؛ وثانياً ألنه يستلزم من ذاك القول أن يُؤخذ موقف الدين
وحكمه يف اإلمامة السياسية ممن كانت له اإلمامة الدينيّة ،وتعود إليه.
يل- Qحتى ولو مل تصل إىل ح ّد
إ ّن املكانة الدينية املتميزة لإلمام ع ٍّ
القول بحرصية اإلمامة الدين ّية له -قد شكّلت نو َع معضل ٍة لدى الكثريين يف
فهمهم ملا حصل بعد وفاة النبي Pيف موضوع الخالفة وتحليلهم له ،ألنّهم

ح لتلك البيعة التي حصلت
البيت Rوأنصارهم -كان رافضاً بشكلٍ واض ٍ
يف السقيفة وما بعدها ،وأنه مل يعرتف مبرشوع ّيتها ،وأنه ق ّدم مقارب ًة نقدي ًة
تظهر وهن األُسس التي قامت عليها ،وأنّه دعا األنصار إىل سحب اعرتافهم
بها ،بل إىل نرصته يف موا جهة مجمل ما ترت ّب عىل تلك البيعة ومفاعيلها.
وعليه ،هل ميكن أن نفقه جميع ما تق ّدم مبعز ٍل عن اإلمامة الدين ّية لإلمام عيل
 ،Qومرشوعيته الدينية ،وما يلزم عن هذه املرشوعية؟ وإذا كان اإلمام هو
صاحب القول الفصل يف الدين ،عندها ألن يكون بيانه يف الشأن العام ،وقضايا
االجتامع السيايس ،وانتقال السلطة ،متصالً مبوقعيته الدينية ،وحدود الدين
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يل ،Qومن
من جه ٍة ،ال ميكن لهم تجاوز املكانة الدينية الخاصة لإلمام ع ٍّ
جه ٍة أخرى ،فإ ّن معطيات التاريخ والحديث تثبت أن اإلمام عليّاً- Qوأهل
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وسعته ،وما هو معني به ،وما ميكن أن ميتد إليه حكمه (الدين) ،حيث سيكون

هو -أي اإلمام -Qمن يحسم املوقف من جميع ذلك ،وميلك الجواب فيه.
يل Qمام حصل بعد وفاة النبي Pوكالمه
إ ّن من يعاين مواقف اإلمام ع ٍّ
فيه ،يصل إىل فهمٍ يغاير تلك الرسديات التي عملت الدعاية القرشية عىل الرتويج

لها ،وإيداعها يف بطون الرتاث ،مبا يف ذلك بعض املحاوالت التي سعت إىل
أقل ح ّدةً ،وأدىن خفوتاً ،أو تأويلها حتى ال تتعارض مع
إبراز تلك املواقف بشكلٍ َّ
أكرثَ من رسدي ٍة مغاير ٍة يف املوضوع نفسه.
ومن هنا ميكن القول أ ّن تهافتاً واضحاً يقوم بني ما يُ ّدعى يف حرصية اإلمامة

يل ،Qوبني اللوازم التي ترتت ّب عىل ذاك القول يف اإلمامة
الدينية لإلمام ع ٍّ

السياسية ،إال إذا ا ّدعى م ّد ٍع أن االجتامع السيايس اإلسالمي يومها كان اجتامعاً

علامنيّاً ،يقوم عىل الفصل البنيوي بني الدين والسياسة ،وأنه قد سبق التجربة
األوروبية يف اكتشاف العلامنية ،وفتح أبوابها ،وتدشني مساراتها!

ٍ
حص
 -7التسوية بني بني هاشم وبطون
قريش :إ ّن من يراجع التاريخ ،ويتف ّ
معطياته ،يستنتج أن رصاعاً قد كان قامئاً بني أهل البيت ،Rواإلمام
يل Qتحديدا ً ،وبني التحالف القريش يف جميع مك ّوناته ،عىل السلطة
ع ٍّ

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

كل من اإلمامة السياس ّية والدين ّية ،أل ّن أيّاً من
(السياس ّية) والدين ،أي عىل ٍّ
هاتني اإلمامتني ميثّل -خصوصاً يف االجتامع اإلسالمي يومها -سلط ًة ميكن

أن يُستند إليها يف موازين القوى ،واملواجهة مع الخصم.
بأي سلط ٍة أو مرشوعي ٍة للبيت
لقد كان التحالف القريش يرفض االعرتاف ِّ
النبوي وأهل البيت Rبعد وفاة النبي- Pباعتبار أنهم قد أخذوا حظّهم يف
النبوة ،-إال ما أصبح أمرا ً واقعاً ،من بعض الفضائل و املناقب ،ومل يُتح للسياسات

القرشية إلغاءه ،ومل تستطع الدعاية القرشية النجاح يف تأويله ،أو طمسه من الرتاث

أو الوعي اإلسالمي العام ،مبا يشمل (الرفض) أيضاً اإلمامة الدينيّة ،ومرجعيّتهم
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وما يؤكد هذا األمر ،رسدياتُ التأويل ،التي أُنتجت لتوجيه داللة حديث الغدير
إىل ٍ
ِ
معدوم عىل الشأن العام ،واالجتامع السيايس
ضعيف التأثري ،أو شب ِه
بعد
ٍ

بشكلٍ
أي مضمونٍ ذي صل ٍة
َّ
أخص ،والتي (أي تلك الرسديات) نأت به عن ِّ
شخيص
بالسلطة واإلمامة -حتى ولو كانت دين ّيةً -وعملت عىل حبسه يف إطا ٍر
ٍّ

ين ،ال يتع ّداه إىل غريه ،وما هو أبعد منه؛ وأيضاً موقف السلطة
يئ ،وجدا ٍّ
جز ٍّ
يل ،Qوكيفية تعاملها معه؛ فضالً عن السياسات التي
الجديدة من اإلمام ع ٍّ

كل منهام.
كل من الشأن الديني والسيايس ،وميادين ٍّ
اعتُمدت يف ٍّ

لقد كان الرصاع شامالً ،وبني مرشوعني ،ويف مختلف املجاالت ذات الصلة،

وإن بدت التمظهرات السياسية لذاك الرصاع أش ّد وضوحاً حينها ،بسبب الظروف
التاريخية والسنن االجتامع ّية ،التي ترتبط بالسلطة السياس ّية وأهم ّية دورها .لكن
هذا ال يلغي أن مديات الرصاع قد شملت حينها خالفة النبي Pيف جميع

أبعادها ،ومجمل أدوارها.

إ ّن ما أريد قوله ،هو إنه لو كان لحديث الغدير دالل ُة إمام ٍة دينيّ ٍة ،تنحرص بها،

ألمكن أن يوفّر ذلك -بنا ًء عىل رسدية الكاتب -جمل ًة من املربرات لتعطيل املنحى
الرصاعي ،الذي أخذ مداه بني البيت النبوي من جهة ،والتحالف القريش من جه ٍة

أخرى ،وألمكن له أن يشكّل أساساً لعقد تسوي ٍة ،تقوم عىل تقاسم السلطة (دين ّية/
القريش القديم ،الذي يقوم عىل االشرتاك يف الرشف والرئاسة ،أو أن يوفر مادة يُبنى
عليها يف مجمل املفاوضات السياسيّة التي جرت بني الطرفني بعد السقيفة.
ديني فقط (إمامة دين ّية) ،لرأينا -بنا ًء عىل
لو كان لحديث الغدير دالل ُة
ٍ
تنصيب ٍّ

منهج الكاتب -بصامت ذاك التنصيب وحرصيته يف التاريخ والسياسة ،ولرتك ذلك
أثره عىل األحداث وتطوراتها ،وبات يف مختلف تلك السياقات التاريخية التي
احتشدت فيها الكثري من األحداث ،وازدحمت يف مطاويها الكثري من الدالالت
واملعاين ،وذلك منذ ما قبل وفاة الرسول Pإىل ما بعدها ،يف السقيفة وغريها.
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ٍ
قريش ،وأن يقدم منطلقاً صالحاً لتجديد التقليد
سياسيّة) بني بني هاشم وبقية بطون
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 -8املنظومة الحديثية وتعطيل اإلمامة الدينية :عىل الرغم من ما ي ّدعيه الكاتب من
داللة حديث الغدير عىل حرصية اإلمامة الدين ّية ،فإنه قام بتعطيل هذه اإلمامة
بشكلٍ كاملٍ  ،وألغى دورها ،عندما نسف جميع املنظومة الروائية الواردة عن

أي أث ٍر لها(((.
أمئة أهل البيت ،Rبحيث مل َ
يبق يش ٌء من تلك اإلمامة ،أو ُّ

يل ،Qهو القبول برتاثه الديني،
إن معنى القبول باإلمامة الدينية لإلمام ع ٍّ
أي مع ًنى يبقى لتلك اإلمامة الدينية ،إذا عملنا
وما جاء يف ذاك الرتاث .وإال ُّ

يل ،Qوألغينا جميع ما جاء فيه،
عىل نسف كامل الرتاث الروايئ لإلمام ع ٍّ
دليل.
تحت ذرائ َع شتَّى ،ودعاوى مل يقم عليها ٌ

ما معنى القول باإلمامة الدينية تلك ،إذا مل نرتّب عليها آثارها ،ومل نأخذ

يصح صدوره عنها.
صح مام مل
ّ
نتبي ما ّ
بلوازمها ،ومل ّ

وهو ما يقتيض الغوص يف املنظومة املعرفيّة والدينيّة التي تعنى بالرتاث

الروايئ ،وعلومها ،وأدواتها املنهج ّية ،تلك املنظومة القادرة عىل متييز الصحيح

التاث ،والتي بُذلت فيها جهود لعرشات القرون ومئات السنني
من غريه يف ذاك ّ

من الزمن ،حتى وصلت إىل ذاك املستوى من النضج يف علومها ومسائلها.

إ ّن نسف الرتاث الروايئ لإلمام عيل- Qواألمئة من بعده -هو مبثابة إلغاء

عميل لإلمامة الدينية ،التي ي ّدعي الكاتب حرصية داللة حديث الغدير عليها.
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

346
346

أي جد ًوى تبقى لتلك اإلمامة يف حال ألغينا جميع تلك املنظومة الروائية
وإال ُّ
الواردة عنها ،وأي فائد ٍة ترتتب عليها يف حال رك ّنا إىل دعاوى الكاتب فيها؟
والعجيب يف األمر أ ّن الكاتب يصدر حكمه عىل تلك املنظومة الروائية

بعرشات آالفها من األحاديث -من دون أن يستخدم األدوات املنهجية الصالحةٍ
حديث ،أو رفض آخ َر منها .وإنّ ا يقترص عىل إطالق دعاواه دون
للقول بقبول

دليل يستند إليه ،إال ا ّدعاء أن منهجه التاريخي املفرتض ميكن له أن يتغ ّول

ديني آخ َر ،فيطيح املنهج املستخدم فيه ،وجميع أدواتهيف
معرفيّاً عىل مجا ٍل معر ٍّ
ٍّ
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،صص  405 - 402وص 417 :و .453-452

ح عىل اإلطالق ،أل ّن التّاميز بني الحقول
ري صحي ٍ
املستعملة لديه .وهو ا ّدعاء غ ُ
املعرفية وطبيعتها ،يفرض متايزا ً بني األدوات املنهجية الصالحة لالستخدام فيها.
يف أن يطغى عىل آخ َر ،وال أن يتمدد إىل حقلٍ
وبالتايل ال ميكن ملنه ٍ
ج معر ٍّ

يف يتناىف وطبيعته املنهجية (هذا بشكلٍ عا ٍّم).
معر ٍّ

الصحيح يف املوضوع محل البحث ،العمل عىل إحالل املنهج
وليس من ّ

محل املنهج ال ّروايئ ،وأن يسلبه دوره ،ويصادر منه وظيفته ،أو أن يُعتمد
التّاريخي ّ
ٍ
معطيات جزئيّ ٍة -تتّصل ببعض األحاديث املشكوك فيها و يف صحتها-
فيه عىل
الصلة ،وخصوص ّية املنهج
للوصول إىل
نتائج كلي ٍة ،ال تلحظ بقية املعطيات ذات ّ
َ
الذي يجب أن يُوظف فيها ،ويعمل يف حقلها.

وإن أمكن القول يف املقابل أن املنهج التاريخي املفرتض ،ميكن أن يُستفاد
منه يف علوم الحديث عىل اختالفها ،وأن يعمل من خالل املنهج الروايئ ،وضمن

ٌ
معمول به بشكلٍ أو بآخ َر ،-أما أن تصل الدعوى إىل ح ّد
آل ّياته املنهج ّية -وهذا
ٍ
ج آخ َر،
إسقاط
إلغاء املنهج املستخدم يف تلك العلوم ،ومامرسة
منهجي ملنه ٍ
ٍّ

يتخصب فيها ،ومل يولد يف رحمها ،فهو ما يتناىف مع علوم املناهج نفسها،
مل
ّ
وفلسفتها ،وهو (أي اإللغاء) من الواضح عدم صحته ،والخلل الكامن فيه.

تلك األحاديث وآالفها -التي ي ّدعي أنها مبتكرةٌ ،وت ّم اختالقها -وأن يُجري أدواته
يتبي له أنه موضوعٌ ،أو مح ّر ٌف ،أو حس ٌن،
املنهجية يف كل فر ٍد من أفرادها ،حتى ّ
صحيح أو....
أو
ٌ

وإن كنت ترى يف املقابل ،أ ّن الكاتب وعندما يجد حديثاً يتوافق ومبانيه
ٍ
بناءات هائل ٍة ،من دون أن يُعمل فيه
الفكريّة ،فإنّه يأخذ به دون هوادة ،ويبني عليه
يل الذي رفضه(((!!
ال املنهج
التاريخي الذي ق ِبلَه ،وال املنهج النق ّ
ّ

((( م.ن ،ص .84 – 83
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صح للكاتب أن يطلق تلك الدعوى من
ذاك كان كربوياً ،أما صغرويّاً ،فكيف ّ
ٍ
حديث عىل حد ٍة ،وأن يستوعب بحثه جميع
دون أن يُعمل منهجه ذاك يف كل
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يف ،وبذاك الحجم الذي يتب ّدى يف
إ ّن استسهال إطالق األحكام بشكلٍ جزا ٍّ

ٍ
يف ببعض املجاالت املعرف ّية،
كالم الكاتب ،إمنا ين ّم عن نو ِع
استخفاف معر ٍّ
وعىل قلّة ح ٍّ
ظ من العلم فيها .وإال فإ ّن الرصانة العلميّة ،واحرتام الجغرافيا
كل ذلك يفرض تعامالً مختلفاً ،وقدرا ً
أفضل من
َ
املعرفية ،والحدود املنهج ّيةّ ،
ٍ
مجاالت معرفيّ ٍة من دون امتالك الدراية الوافية
املوضوعيّة ،وتج ّنب الخوض يف
بها ،فضالً عن إطالق األحكام الجارفة فيها.

الخاتمة:

لقد تع ّرضنا يف هذا البحث بالنقد و التحليل لجمل ٍة من تلك األسس والقرائن

التي وردت يف كتاب (الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ) ،والتي أري َد منها القول

يل ،Qال عىل عموم
بداللة ّ
نص الغدير عىل خصوص اإلمامة الدينيّة لإلمام ع ٍّ
تلك اإلمامة يف مجاليها الديني والسيايس.

هذا وقد اقترصنا عىل األسس والقرائن التالية :خل ّو النب ّوة من البعد السيايس،

واالستناد عىل رواية (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) لتربير الفصل بني الديني

والسيايس ،وكون السلطة بعد فتح مكّة شأناً قرشيّاً ،وأ ّن التدبري السيايس مامرس ٌة
عقالن ّي ٌة ال تحتاج إىل معرف ٍة غيب ّي ٍة ،واعتامد املعقول ّية التاريخ ّية للرتجيح بني
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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الروايات ،وكون الذهنيّات يومها ستفهم التنصيب
يلQ
السيايس لإلمام ع ٍّ
ّ

عىل أنّه توريثٌ للسلطة ،وأ ّن اإلعالن عن خالفته ليس مناسباً أن يصدر إال يف
أقل تقدير؛ وأ ّن إعالن التولية
العاصمة السياسيّة (املدينة) ،أو يف مكّة عىل ّ
ٍ
وترتيبات
يتطلّب أن يصدر مصحوباً بإجراءات نقلٍ للسلطة وطقوس ّي ٍة جل ّي ٍة
إضافيّ ٍة ،وأ ّن إعالن
النبي Pاإلمام عليّاً Qحاكامً سياسيّاً يستلزم استغناء
ّ
اإلمام Qعن دعوة الناس إىل مبايعته بعد وفاة النبي ،Pألنّه يفرتض به أن

رصف الجميع مع والية العهد
يكون حاكامً فعلياً بعد الوفاة ،وأنّه ال يُعقل أن يت ّ
نيس
يلQ؛ وأ ّن
منيس ،مبن فيهم األنصار املعروفون بح ّبهم لإلمام ع ٍّ
ٌّ
كأنّها ٌ

حدث التنصيب السيايس يستدعي حصول آثا ٍر الحق ٍة عليه ،وغياب ما يتناىف

جات السياس ّية ،وأ ّن ذاك
معها وينفيها ،ووجود أثره السيايس ،وحضوره يف املحا ّ
اإلعالن يتطلّب امتناع البحث يف من يخلف النبي ،Pيف حني نجد أ ّن األنصار

كانوا من أ ّول املبادرين إىل البحث يف من يخلف النبي.P

كل من هذه األسس والقرائن ،التي ت ّم
ولقد قمنا يف هذا البحث بنقد وتحليل ٍّ
االستناد عليها ،وأظهرنا مبا ذكرناه من شواه َد وأدلّ ٍة عدم صحتها ،وعدم صالح ّيتها

للقرينية عىل دعوى الكاتب .هذا يف القسم األ ّول من البحث.

وأ ّما يف القسم الثاين ،فقد ذكرنا جمل ًة من اللّوازم واملالحظات التي ترتت ّب

تلتف األ ّمة حول
عىل القول بحرصيّة اإلمامة الدينيّة ،والتي منها وجوب أن
ّ
يل  ،Qواملرجع ّية الدين ّية ألهل البيت Q؛ وأن
اإلمامة الدين ّية لإلمام ع ٍّ
يصح إسناد إحداهام
فصل بني اإلمامتني السياسيّة والدينيّة ،حتى
ٌ
يكون هناك
ّ
إىل ٍ
أحد ّما واألخرى إىل آخر .وهو ما مل يكن قامئاً آنذاك ،وأن يكون هناك

اإلسالمي ذات الصلة ،يف حني ال
واضح لتلك الحرصيّة يف مصادر الرتاث
أث ٌر
ٌ
ّ

نجد هذا األمر؛ وأن يتب ّدى ذاك الفصل ،تلك الحرصيّة يف املداوالت األوىل
خص اإلمامة وشؤونها ،بل أن تستند
التي حصلت بعد وفاة النبي  ،Pيف ما
ّ
قريش عىل تلك الحرصيّة يف حجاجها
ٌ
يل ،Qوهو ما
السيايس مع اإلمام ع ٍّ
ّ
يل Qمبا ت ّم اختياره فيه من
عندها -لوص ّ
حت تلك الدعوى -أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

خصوص اإلمامة الدينيّة ،وأن ال يتع ّداه إىل غريه ،وهو ما مل يحصل ،وهو ما يعني

الصالحة لبيان مجمل ما يتّصل بقضايا
يل Qاملرجع ّية ّ
أن يُضحي اإلمام ع ٌّ

السيايس منه وغريه ،أل ّن املرشوعيّة الدينيّة أساس جميع
الخالفة ،والشأن العام
ّ
املرشوع ّيات حينها ،وهو ما ال تظهره مجمل املصادر ذات الصلة ،وألمكن
عندها أن يكون ذاك الفصل أساساً يصلح لعقد تسوي ٍة بني بني هاشم وبقيّة بطون

ٍ
قريش ،تقوم عىل تقاسم السلطات بني دين ّي ٍة وسياس ّي ٍة ،وهو ما مل يقع؛ هذا فضالً
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ال نعرث له عىل أث ٍر فيها ،ويف مجمل السجاالت التي وصلت إلينا منها؛ ولوجب
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عن مطلوبيّة عدم تعطيل تلك اإلمامة (الدينيّة) ،واألخذ مبنظومتها الحديثيّة ،يف
حني أ ّن الكاتب مل يفعل هذا.

نص الغدير عىل
إ ّن مجمل ما تق ّدم يقود إىل النتيجة التالية :إ ّن فرضيّة داللة ّ

اإلمامة الدين ّية حرصا ً ال تساعد عليها تلك القرائن ،التي استحرضها الكاتب،
وعمل عىل توظيفها إلثبات تلك الحرصية ،وال تؤيّدها تلك اللّوازم التي ترتت ّب
ُستل منها ،وإنّ ا تتناىف معها وتنفيها.
عىل تلك الفرض ّية وت ّ

وهنا نجد من املفيد اإللفات إىل قضيّة املنهج ،حيث ينبغي القول -بنا ًء
عىل ما تق ّدم -أنّه ليس صحيحاً ما ذكره الكاتب من أنها ...« :دالل ٌة تاريخ ّي ٌة ال

لغويّ ٌة ،»...وإنّ ا هي مج ّرد قرائن -مبعز ٍل عن صحتها -تسهم يف بناء داللة ال ّنص،
وتعمل من خالل أدوات اللّغة ونظامها ،حيث ال يعدو التاريخ وغريه أن يكون
مج ّرد قرينة إلنتاج الداللة وبنائها.

أي قرين ٍة لها دخال ٌة يف ال ّنص وبنائه ،لكن
وإنّه ملن املطلوب االستفادة من ِّ

رشيطة التع ّمق يف البحث ذي الصلة ،الكتشاف مدى صالحيّة هذا املعطى

البحثي أو ذاك يف أن يكون قرين ًة تسهم يف بناء الداللة من عدمها ،فإن كان

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

التاريخي ملوضوعه ،والتع ّمق فيه،
البحث تاريخيّاً ،فينبغي استيعاب البحث
ّ
ومامرسته من خالل رشوط البحث العلمي وضوابطه؛ وهذا ما مل يفعله الكاتب.
ٍ
رض ٍة،
لقد كان املطلوب خوض البحث التاريخي دون
غايات مسبق ٍة ،أو أدلج ٍة م ّ
والتاميش مع القرائن التاريخ ّية ،مبعزل عن املقصد الذي ِ
توصل إليه ،بل تركها هي

ي تحيّ ٍز غريِ
خلٍ غريِ
علمي
ي تد ُّ
موضوعي فيها ،أو أ ِّ
تح ّدد وجهة داللتها ،دون أ ِّ
ٍّ
ٍّ
لديها ،قد يخرج البحث عن مساره ،وموضوع ّيته التي يجب أن يلتزم بها.

إ ّن محاولة الكاتب توظيف التاريخ لخدمة هدفه مل تكن موفّقةً ،وهو مل ينجح

يف َسوق التاريخ إىل املقصد الذي أراد ،ألن البحث التاريخي األكرث استيعاباً
وعمقاً ،قاد إىل نتائج ال تساعد عىل مراده ،بل تخالفه ،وتهدي إىل خالف النتيجة
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هنا ،مل ينفصم التاريخ عن اللّغة ،ومل يسعف يف بناء فهمٍ لنص الغدير يحرصه

يف حدود اإلمامة الدين ّية ،ويرصف عنه السياس ّية ،بل إ ّن نتائج البحث التاريخي
باملقدار الذي أُنجز -أتت لتؤكّد البحوث اللّغويّة والدينيّة ذات الصلة ،التي تفيدنص الغدير ّ
يدل عىل مطلق اإلمامة يف بعديها الديني والسيايس.
أ ّن ّ

مل يثبت التاريخ دعوى الكاتب يف الفصل بني مؤدياته مؤديات التحليل

اللّغوي ،وإنّ ا جاءت قرائنه لتنسجم مع الداللة اللّغويّة((( والدين ّية((( ،وتتوافق
تبي مراد النص الذي ينبني بحسب قواعد اللّغة وقوانينها ،والذي
معهام ،يف ُّ
ينبغي أن يفهم بحسب موازين العقل اللّغوي (عرف اللّغة ونظامها) ،حيث ال

تكون مجمل االلتباسات التي تحصل نتيجة عقمٍ يف البيان ،أو قصو ٍر يف الداللة،
ٍ
وعوامل أخرى غريِ لغويّ ٍة ،قد أفصح عنها
َ
أسباب
ضعف يف الفهم ،وإنّ ا نتيجة
أو
ٍ

ََ ۡ
ٱخ َتلَ َف َّٱل َ
ِين
التاريخ ،وذكرها القرآن الكريم يف بعض من آياته ،حيث قال ﴿وما
َّ
ُ ْ ۡ
ٓ
ۡ ۡ ۡ
أوتُوا ٱلك َِتٰ َب إِل ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َء ُه ُم ٱلعِل ُم َبغ َيۢا بَ ۡي َن ُه ۡمۗ﴾(((.

ليس من الصحيح إيجاد ذلك الفصل بني اللّغة والتاريخ ،فكام أ ّن اللّغة

تحمل التاريخ وتحيك عنه ،فإ ّن التاريخ يستوعب اللّغة ويحيك عنها ،فأن يذهب
الكاتب إىل إسكات اللّغة ،واستنطاق التاريخ -بل وإسكاته أيضاً ،ومحاولة النطق
بدالً عنه-؛ لن يكون عمالً سليامً باملعنى املنهجي والعلمي.

عم لديه ،وينطق مبا يف وعائه ،ال أن نق ّوله ما ال يقوله ،أو أن نعرض بضاع ًة
يفصح ّ

مل تأت يف حمله ،أو أن منارس من خالله إسقاطاً عىل النص نلوي به عنق داللته.
((( األميني ،الغدير ،م.س ،ج ،1صص  ،401-340هاشم امليالين ،حديث الغدير بني أدلّة املثبتني وأوهام املبطلني،
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة2017 ،م ،ط  ،1صص .217-157
((( مبعنى أن فلسفة الدين ومقاصده تساعد عىل ذاك الفهم وتدعمه (محمد شقري ،فلسفة اإلمامة يف الفكر
الشيعي ،م.س ،صص .)60-23
((( سورة آل عمران ،اآلية .19
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النص مورد البحث ،وذلك مبعونة
نعم ،ميكن للباحث العلمي أن يستنطق
ّ
جميع القرائن ذات الصلة ،مبا فيها تلك التاريخ ّية ،لكن رشيطة أن نرتك التاريخ
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نص ما،
أن يكون لديك وجهة نظ ٍر يف التاريخ ،تستعني بها عىل بناء داللة ٍّ

هو أم ٌر مرشو ٌع يف البحث ،لكن رشيطة أن تبني ذلك النظر بشكلٍ
علمي ،وفق
ٍّ
رشوطه العلميّة ،وبعيدا ً عن املواقف املسبقة واملؤدلجة.

لقد اختار الكاتب موقفاً إيديولوج ّياً ،وعمل عىل إسقاطه عىل التاريخ،
نص الغدير ،وإنتاج معناه.
تعسفاً يف بناء داللة ّ
ليامرس من خالل هذا اإلسقاط ّ
أقرب إىل فعل التسويات ومنطقها -تقسيم اإلمامة عىل
وهي محاول ٌة رمبا تكون
َ
املختلفني فيها بني دينيّ ٍة وسياسيّ ٍة ،-ذلك املنطق الذي يبتدعه العقل االجتامعي

والسيايس لتحقيق الوئام املجتمعي ،مع أ ّن الحقيقة العلم ّية والتاريخ ّية يجب
أن تبقى رهينة العقل العلمي ،ووفيّ ًة ألدلّته ومؤ ّدياته ،إذ إن الحقيقة هي الحقيقة
ال غري ،مبعز ٍل عن كيف ّية إدارتها ،أو التعبري عنها ،بطريق ٍة يجب أن تخدم فيها
االجتامع العام ،ومصلحته ،ووحدته ،وقيم الخري والتعاون الب ّناء لديه.

وأخريا ً ال ب ّد من اإللفات إىل أنّنا مل نرِد هذا البحث ليكون إضافة يف الجدل

الكالمي ،واملجال الفكري ،وإنّ ا كان ر ّدا ً وجدنا من املفيد القيام به ،لإلجابة

عىل بعض اإلشكال ّيات ،ومعالجة بعض الشبهات ،ولبيان ما نعتقده ح ّقاً يف
املوضوع ،ونقد أكرث من قضيّة وفرضيّة مل تسعفها األدلّة ،أو يعينها املؤيّد.
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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ومبعزل عن أي أم ٍر آخ َر ،يحسن القول بأ ّن طرح تلك اإلشكال ّيات ،هو الذي

ساهم يف استيالد هذا البحث ،والذي نأمل أن يكون قد ق ّدم مفيدا ً وجديدا ً يف
ٍ
التباس ،وسعينا إىل بنائه وبيانه
موضوعه ،حيث أردناه لدفع أكرث من شبه ٍة أو
مبا ال يتناىف مع قيم الوحدة والتعاون بني املسلمني ،بل بني جميع أهل الخري
والعدل واألميان.

ونسأله تعاىل أن يتقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعله يف

مجيب.
ميزان أعاملنا ،إنّه سمي ٌع
ٌ

