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تتجل نهضة كل أمة فكرياً بقدر توظيفها لنتاج فاعليتها العلمية،
ّ

ورعايتها أنساق املعارف والعلوم يف سلم متط ِّور متفاعل مع قضاياها
العرصية ،فحراك العلم ال ينبت عن السابق وال يعجزه مواكبة الحارض،
وال يقرص عن استرشاف املستقبل يف مساحة من عقلنة (نقد) األفكار

املتغيات أو املؤث ِّرات العارضة مام
وتنزيهها مام يلحقها من أدران
ّ
يرسخها برهان.
ال يقوم لها دليل أو ِّ

ّ
تنفك عن عواملها الثابتة ،ودعامئها املتجذّرة يف
ونهضة أمتنا ال

امتدادها اإللهي مبا سبق من أصول الرساالت والنبوات عىل مدى

قرون وقرون ،فهي يف جوهر هذا النسيج الوحياين ،ومن باب العقائد
والرشائع عىل هذه األرض.

إ ّن امتالك أمة كتاب الله وأمة محمد ،Pوعرتته صلوات الله

والحياة والتط ّور ال يخرجها من ميدان الرصاع يف إقامة الدين إال
االلتزام به واالعتقاد بأصوله وفروعه«إ ّن الدين عند الله اإلسالم»فهو
َّ

َّ
نرصها التي وعدت به ﴿ َ
وما ٱنلَّ ۡ ُ
ٱللِۚ﴾(((.
ص إِل م ِۡن عِن ِد

يف هذا العدد تجول أفكار الباحثني يف نظر ثاقب ميادين مختلفة،

محصلتها املعرفية يف
ومواطن متع ِّددة ،أهمها :وعي األفكار وتوظيف
ّ
التفاعل مع بيئاتها واالستفادة من إنجازاتها ،فيقف باحث عند اآليات
((( سورة األنفال ،اآلية .10
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عليهم «تركت فيكم الثقلني كتاب الله وعرتيت» مق ّومات النهضة

7

بحق اإلمام أمري املؤمنني Qليحقِّق القول يف مدار النص املق ّدس يف
النازلة ّ

عيل Qوما له من أثر يف الحراك الرسايل (الوحياين) ،ويقف باحث آخر عند
مقوالت اإللحاد ويشخِّص ما فيها من عجز وقصور أخالقي يش ّذ عن بناء اإلنسان
روحاً وفكرا ً ،ويف إطار حراك األمة يل ِّمح أحد الباحثني إىل املساق الحسيني
جهاته وقيادته لألمة أخالقياً وسياسياً يف مجاهدة االنحراف األموي ،وال يبتعد
وتو ّ

عن هذا النهج يف النظر الفكري ما جاء يف بحث (الخطايا العرش البن تيمية) من

جهات االنحراف األموي عن الرشيعة السمحاء ،ومل
جهد نقدي ألثر من آثار تو ّ
يخل هذا العدد من دراسة فكرية عن الديانة املسيحية وقضية األلوهية فيها ،فضالً
ُ

عن تسليط الضوء حول فكرة الحروب الصليبية يف م ّدياتها املجتمعية عقدياً،
وكان ختام هذا العدد برؤية فكرية نقدية لنتاج مؤلِّف معارص؛ فتحددت معامل

قصوره وضعفه ،وهنات مؤلفات.

يحمل هذا العدد يف طياته بعدا ً استقرائيا نقدياً يجمع بني السابق والحارض،

ويشخِّص ويسترشف ما سيكون إشارة وإملاحاً؛ ليجد فيه القارئ اللبيب ضالته.
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الآيات النازلة ّ
بحق �أمري امل�ؤمنني
عند الواحدي يف كتابه �أ�سباب النزول


رسول كاظم عبد السادة

املقدمة

رب العاملني وصىل الله عىل نبيه الكريم وعىل آله الطيبني
الحمد لله ّ
الطاهرين وبعد
إ َّن فضائل أهل البيت  Rمام مألت اآلفاق ورواها املخالف واملوالف
يبق كتاب للمسلمني يف الحديث والتاريخ ورجال اإلسالم أو تفسري للقرآن
ومل َ
إال وأورد بعضاً من هذه الفضائل ،وقد تسابق أهل التصنيف ورجال الحديث إىل
كل ذلك عمالً
تدوين مناقبهم وتزيني مصنفاتهم بالعايل من صفاتهم وأخالقهمّ ،

((( الخوارزمي ،املناقب ،ص .188
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بالقرآن والسنة التي ن ّوهت بهم وك ّرمتهم باآليات والنصوص العالية.
ولقد جاءت روايات فضائلهم ضمن األسانيد العالية ،حتى أ ّن النسايئ
صاحب السنن أفرد ألمري املؤمنني  Qكتاباً خاصاً أسامه (خصائص اإلمام
واملفس يفرد كتاباً خاصاً يف طرق حديث الغدير.
عيل) وهذا الطربي املؤ ّرخ
ّ
املفسين يقفون عند نزول العديد من
فليس مبستغرب أن نجد الكثري من
ِّ
اآليات جاعلني أمري املؤمنني  Qسبباً أساسياً لذلك ،فقد شاع وتواتر بني
واملفسين قول ابن عباس :ما يف القرآن آية إال وعيل رأسها،
العلامء واملح ّدثني
ّ
وقائدها ورشيفها وأمريها ((( ،ولقد عاتب الله تعاىل أصحاب محمد  Pيف

99

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ
ٱل َ
ين
غري آي من القرآن وما ذكر عليا ً إال بخري ((( .وعن حذيفة:ما نزلت ﴿يأيها ِ
ْ
َء َام ُنوا﴾ إال لعيل لبها ولبابها ((( ،وما نزل يف أحد من كتاب الله ما نزل يف عيل(((،

لقد نزلت يف عيل سبعون آية ((( ،ويف رواية مثانون آية ((( ،بل نزل فيه ثالمثائة آية

((( ،قال ابن عباس :نزل يف عيل أكرث من ثالمثائة آية(((.
خاصة ..وإ ّن
وقال رسول الله  :Pإ ّن القرآن أربعة أرباع ،فربع فينا أهل البيت
ّ
الله أنزل يف عيل كرائم القرآن(((.

وعنه  Qقال :نزل القرآن أثالثاً :ثلث فينا ويف عد ِّونا ،وثلث سنن وأمثال،

وثلث فرائض وأحكام(((.

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا
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((( أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة ،ص 189؛ أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج  ،1ص 64؛ الطربي ،ذخائر العقبى ،ص
89؛ والرياض النرضة ،ج ،2ص 207؛ ابن حجر ،الصواعق املحرقة ،ص127؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص54؛
سبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص ،ص19؛ الشبلنجي ،نور األبصار ،ص 105؛ خواند مري ،حبيب السري ،ج ،2
ص 13؛ الهيتمي ،الصواعق املحرقة ،ص 125؛ السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص 116؛ القندوزي ،ينابيع املودة،
ص 125؛ املناوي ،الكواكب الدرية ،ص 39؛ الخثعمي ،التكملة ،ص 82؛ الشيباين ،املختار يف مناقب األخيار،
ص 3؛ الهندي ،كنز العامل ،ج  ،12ص 204؛ الزرندي الحنفي ،نظم درر السمطني ،ص 89؛ الحربي ،تنزيل
اآليات ،ص 3؛ باكثري الحرضمي ،وسيلة املآل ،ص 121؛ العالمة اآلمرترسي ،أرجح املطالب ،ص .51
((( البدخيش ،مفتاح النجا ،ص 37؛ خواند مري ،حبيب السري؛ ج  ،2ص 13؛ اآلمرترسي ،أرجح املطالب ،ص51؛ا
الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،1ص .48
((( السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص 171؛ ابن حجر ،الصواعق املحرقة ،ص 76؛ اآلمرترسي ،أرجح املطالب ،ص51؛
ابن الصبان ،إسعاف الراغبني ،ص 180؛ الشبلنجي ،نور األبصار ،ص 74؛ العيني الحيدر آبادي ،مناقب عيل،
ص 48؛ السهالوي ،وسيلة النجاة ،ص 67؛ البدخيش ،مفتاح النجا ،ص 37؛ أحمد زيني دحالن ،السرية النبوية،
ج  ،2ص ( 11و)207؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،1ص .41
((( ()البدخيش ،مفتاح النجا ،ص6؛ اآلمرترسي ،أرجح املطالب ،ص 52؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،1ص.40
((( الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،1ص .42
((( السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص 172؛ البدخيش ،مفتاح النجا ،ص 37؛ العيني ،مناقب عيل ،ص 53؛ الربزنجي،
مقاصد الطالب ،ص10؛ ابن الصبان ،إسعاف الراغبني ،ص 180؛ الدهلوي ،تجهيز الجيش ،ص 333؛
السهالوي ،وسيلة النجاة ،ص 67؛ الشبلنجي ،نور األبصار ،ص 74؛ اآلمرترسي ،أرجح املطالب ،ص 51؛ أحمد
زيني دحالن ،السرية النبوية ،ج  ،2ص .11
((( القندوزي ،ينابيع املودة ،ص .126
((( الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص 43-42؛ ويف خرب عن أمري املؤمنني  :Qالقرآن أربعة أرباع :ربع فينا
وربع يف عدونا ،وربع فرائض وأحكام ،وربع حالل وحرام ،ولنا كرائم القرآن (تفسري فرات الكويف ،ص.)46
((( الكليني ،الكايف ،ج ،2ص627؛ املجليس ،مرآة العقول ،ج ،11ص517؛ العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،1ص .96

مفس كبري معروف ،وهو الواحدي،
ويف هذا البحث املتواضع نقف عند ّ
الذي ص ّنف يف أسباب النزول وأورد يف كتابه هذا جملة من اآليات التي كان أمري
املؤمنني  Qسبباً يف نزولها.
ووقع الكالم عىل مبحثني ومتهيد ،تناولنا يف التمهيد أسباب النزول ،أما يف

املبحث األول فقد ذكرت ترجمة الواحدي ومنهجه يف كتابه بشكل مخترص ،وأما
املبحث الثاين فكان يف إيراد اآليات النازلة يف أمري املؤمنني مع مقارنة ملا ورد
من طرق أمئة أهل البيت .R
نسأل الله التوفيق يف البدء والختام وصىل الله عىل محمد وآله الطيبني
الطاهرين والحمد لله رب العاملني أوالً وآخرا ً وظاهرا ً وباطناً.

التمهيد
علم �أ�سباب النزول :ن�ش�أته وما كتب فيه

((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة سبب.
((( انظر :الحسني ،أسباب نزول القرآن ،ص .30
((( انظر :تفسري ،ص .4
((( انظر :الرازي ،أرسار التنزيل ،ص39؛ الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص22؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم
القرآن ،ج ،1ص .107

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

أسباب النزول مصطلح يف تفسري القرآن وعنوان فرع من علوم القرآن،
واألسباب جمع (سبب) مبعنى الحبل والوسيلة والطريقة والرابطة .والنزول،
مصدر مبعنى الحلول واإلقامة(((.
وقد روعيت يف مصطلح أسباب النزول املعاين اللغوية والعرفية نفسها ،ومل
تلحظ فيه املعاين الفلسفية ومعاين النزول العرفانية وما إىل ذلك (((.
وال يعلم عىل وجه الدقّة بداية استعامل مصطلح أسباب النزول ،وقد عرف
يف اآلثار األوىل اإلسالمية بصورة (أسباب التنزيل) ((( أو (أسباب نزول القرآن) أو
املتخصصني يف علوم القرآن وذلك بشكل تدريجي،
(أسباب النزول) يف عرف
ّ
وعرف كفرع من علوم القرآن (((.
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وهو علم يبحث يف سبب نزول اآليات والسور القرآنية وظروفها وزمانها
ومكان نزولها ،واملجاالت والقصص املتعلّقة بها (((.
وتشكّل مواضيع هذا العلم مجموعة روايات أسباب أو (شأن) نزول اآليات،
وفائدة هذا العلم هي ضامن الفهم األكرث صحة وسهولة ملضامني اآليات القرآنية ،وقد

مفصل الفوائد املتن ّوعة واملختلفة ملعرفة أسباب نزول القرآن (((.
ذكر العلامء بشكل ّ
ويالحظ أ ّن املفرسين يخلطون يف الكثري من املواضع يف أسباب النزول
القرآنية مع موضوعها ومضمونها((( ويذكرون يف الغالب عدة واحدة ،أو مجموعة
من اآلي(((.
وكانت هذه الرؤيا شائعة حتى يف عرص الواحدي(ت468هـ) ،واملقصود من
بيان الواحدي الذي يصف كتابه أسباب النزول بأنه (جامع األسباب) هو استنتاج
املتقدمني هذا املصطلح ،واستنادا َ إليه فإ ّن حادثة هجوم أبرهة عىل مكة الذي وقع
قبل بدء نزول القرآن بأربعني عاماً كان من شأنها أن تكون سبب نزول سورة الفيل(((.
أما حسب وجهة نظر املتأخرين فال يشمل مصطلح أسباب النزول -استنادا ً
رصح فيها بأ ّن (سبب نزول هذه اآلية كذا) ،أو
إىل التعريف -سوى الروايات التي ّ
التي جاءت فيها عبارة (فنزلت اآلية) بعد ذكر الحادثة أو طرح سؤال مبارشة.
وقد رأى ابن النديم أ ّن أوىل املجموعات املد ّونة حول أسباب النزول هي
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حاك(ت 105هـ) ،و ُعرِف ابن املديني
البن عباس برواية عكرمة(ت104هـ) ،والض ّ
(ت 234هـ) كأول عامل بادر إىل التأليف يف أسباب النزول (((.

((( انظر :حاجي خليفة ،ج ،1ص 76؛ التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،ج ،1ص .24
((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 22؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص107؛ الزرقاين،
محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 7؛ الصابوين ،التبيان يف علوم القرآن ،ص.19
((( الصالح ،مباحث يف علوم القرآن ،ص.141
((( الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 31؛ الدهلوي ،الفوز الكبري يف أصول التفسري ،ص .63
((( انظر :الواحدي ،ص 396؛ السيوطي ،لباب النقول ،ص.5
((( ابن النديم ،الفهرست ،ص 40؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 107؛ حاجي خليفة ،كشف
الظنون ،ج ،1ص .76

ويُ َع ُّد (أسباب النزول) الذي ألّفه أبو الحسن عيل بن أحمد الواحدي (ت

462هـ) أشهر كتاب يف علم أسباب النزول (((.

أما علامء الشيعة فقد بذلوا اهتامماً خاصاً يف تسجيل وضبط مجموعات من

أسباب نزول اآليات يف مناقب أهل البيت  ،Rوهو اهتامم يجب عدم اعتباره
منحرصا ً باملؤلّفني الشيعة ،بل يالحظ أيضاً يف آثار علامء الجمهور الكثري من
التأليفات من هذا النوع ((( ،ومن هذه املؤلفات:

 -1مــا نــزل يف أهــل البيــت يف القــرآن ،البــن الحجــام محمــد بــن العبــاس
العــامل اإلمامــي يف القــرن الرابــع الهجــري.

 -2مــا نــزل مــن القــرآن يف أمــر املؤمنــن  Qأليب نعيــم األصفهــاين (ت
430هـ)(((.

 -3مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي بــن ايب طالــب  Qأليب عبــد اللــه محمــد
بــن عمــران املرزبــاين.

-4اآليات املنزلة يف أهل البيت  Rالبن الفحام (((.

 -5مختــر مــا نــزل مــن القــرآن يف صاحــب الزمــان ،ألحمــد بــن محمــد بــن
عبيــد الله الجوهــري (ت  401هـــ) (((.

 -5منــار الحــق ،أليب العبــاس أحمــد بــن الحســن بــن عــي الفلــي الطــويس
 -6شواهد التنزيل البن عبد الله الحاكم الحسكاين (((.
((( حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .76
((( انظر :ابن شهر آشوب ،معامل العلامء ،ص.25
((( حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .76
((( انظر :ابن حجر ،لسان امليزان ،ج ،2ص .251
((( ابن شهر آشوب ،معامل العلامء ،ص .20
((( م.ن ،ص.23
((( انظر :آغابزرك الطهراين ،الذريعة ،ج ،1ص 48؛ الحسيني ،أسباب نزول القرآن ،ص .50
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املبحث االول
الواحدي ترجمته وكتابه (�أ�سباب النزول)

هو أبو الحسن عيل بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي النيسابوري الشافعي
صاحب التفسري ( 468 - ..ه) (1076 - ..م) من أوالد التجار ،وأصله من ساوه
(بني الري وهمذان) من الفرس ،وأول من أسلم من أسالفه جد له يدعى يزيد كان
موىل ليزيد بن أيب سفيان ((( ،لزم أبا إسحاق الثعلبي وأكرث عنه.
وصف الواحدي بأنه اإلمام العالمة األستاذ وإمام علامء التأويل ،والواحدي
نسبة إىل الواحد بن الديل ابن مهرة(((.

درا�سته وم�شايخه
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أخذ علم العربية عن أيب الحسن القهندزي الرضير  ،وسمع من أيب طاهر
بن محمش والقايض أيب بكر الحريي وأيب إبراهيم إسامعيل بن إبراهيم الواعظ
ومحمد بن إبراهيم املزيك وعبد الرحمن بن حمدان النرصوي وأحمد بن إبراهيم
النجار وخلق(((.
تص ّدر للتدريس مدة وعظم شأنه ،وقيل :كان منطلق اللسان يف جامعة من
العلامء ما ال ينبغي ،وقد كفر من ألّف كتاب حقائق التفسري.
قال أحمد بن محمد بن بشار :كان الواحدي يقول :ص ّنف السلمي كتاب
حقائق التفسري ،ولو قال إ ّن ذلك تفسري القرآن لكفّرته.
ح ّدث عنه أحمد بن عمر األرغياين وعبد الجبار بن محمد الخواري وطائفة
أكربهم الخواري.
((( بغية امللتمس ،ص.403
((( انظر :نفح الطيب ،ج ،1ص364؛ آداب اللغة ،ج ،3ص96؛ أخبار الحكامء ،ص156؛ إرشاد األريب ،ج ،5ص86
 97؛ لسان امليزان ،ج  ،4ص198؛ خري الدين الزركيل ،األعالم ،ج  ،4ص 255؛ ابن خلكان ،ج ،1ص340؛وللمسترشق أرندنك  van Arendonk. Cيف دائرة املعارف االسالمية ،ج ،1ص ،144 136-بحث مفيد يف
ترجمته.
((( الذهبي ،سري أعالم النبالء،ج ،18ص.340-339

قال عن نفسه درست اللغة عىل أيب الفضل أحمد بن محمد بن يوسف

العرويض ،وكان من أبناء التسعني ،روى عن األزهري تهذيبه يف اللغة ،ولحق

السامع من األصم وله تصانيف ،وأخذت التفسري عن الثعلبي والنحو عن أيب
الحسن عيل بن محمد الرضير ،وكان من أبرع أهل زمانه يف لطائف النحو

وغوامضه ،علّقت عنه قريباً من مئة جزء يف املشكالت ،وقرأت القراءات عىل

جامعة .قال أبو سعد السمعاين :كان الواحدي حقيقاً بكل احرتام وإعظام ،لكن
كان فيه بسط لسان يف األمئة (((.

حىك عن تلميذ الواحدي -أعني عبد الغافر النيسابوري -يف السياق وهو

ذيل تاريخ نيسابور للحاكم ،ما أورده فيه من املبالغة يف إطرائه وذكر تواريخه،
وتصانيفه ،وتفاسريه الثالثة «البسيط» ،و«الوسيط» ،و«الوجيز» ،و«كتاب أسباب
نزول القرآن» ،و«كتاب تفسري النبي  ،»Pإىل قوله (وكان حقيقاً بكل احرتام
وإعظام لوال ما كان فيه من غمزه وإزرائه عىل األمئة املتقدمني وبسطه اللسان

فيهم بغري ما يليق مباضيهم عفا الله عنا وعنه) ،ثم أورد بعض مقدمة تفسريه
«البسيط» بلفظه ،وفيه اإلطراء والثناء الجميل عىل كافة مشايخه وعىل السابقني

من مشايخهم وال سيام شيخه الثعلبي الذي أخذ منه علم التفسري ،وقد قرظ

تفسريه الكشف والبيان؛ نظامً ونرثا ً مبا ال مزيد عليه ،مع ما أورد الثعلبي فيه من
آخرين مل يرد الكشف عنهم يف السياق ملصلحته (((.

((( الذهبي ،سري النبالء،ج،11ص224؛عمر كحالة ،معجم املؤلفني ،ج  ،7ص 26؛ األسنوي ،طبقات الشافعية،ج،1
ص182؛ ابن هداية ،أسامه الرجال الناقلني عن الشافعي واملنسوبني إليه ،ج،2ص61؛ مناقب الشافعي
وطبقات أصحابه من تاريخ الذهبي ،ج،2ص145؛ ج،1ص146؛ الشيخ عباس القميج ،الكنى واأللقاب،ج،3
ص .277
((( الحموي ،معجم األدباء ،ج  ،12ص.260
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م�ؤ ّلفات الواحدي

ُعرف الواحدي بتفسريه الوسيط وهو تفسري كبري ذكره يف كشف الظنون

«ص ّنف الواحدي» البسيط يف نحو ستة عرش مجلدا ً .وإضافة اىل هذا التفسري فقد
صنف العديد من املؤلفات منها:

 -1التفسري الوجيز.

 -2التفســر البســيط ،وعــى منــوال أســاء هــذه التفاســر الثالثــة« :البســيط
والوســيط والوجيــز» ،ســمى الغــزايل تواليفــه الثالثــة يف الفقــه.

 -3ومن مؤلفات الواحدي :كتاب أسباب النزول مروي.
 -4كتاب التحبري يف األسامء الحسنى.

 -5رشح ديوان املتنبي ،وكان طويل الباع يف العربية واللغات.

قال يف (كشف الظنون) :ليس يف رشوحه مع كرثتها مثله .وذكره يف (معجم

البلدان) ،ج  ،12ص  ،359وطبع يف برلني باعتناء األستاذ (فريدريخ ديرتييش)

سنة  ،1858مع فهارس واسعة ومقدمة باللغة الالتينية ،وطبع عىل الحجر يف مببي
سنة  1281هـ ،يف  358صفحة ،باعتناء عبد الحسني حسام الدين .وقد دفع يف
الصفحة  153من طبعة مببي ،عند قول املتنبي يف بائيته:
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وأبهر آيات التهامي أنه أبوك وأجدى مالكم من مناقب.
اعرتاض بعض أعاديه عليه -بأنه تنقيص للنبي  -Pبأ ّن محمد بن أحمد

املعروف بابن فورجة روى البيت عن بعضهم هكذا:
وأكـــــــر آيـــــــات الـــتـــهـــامـــي آيـــة

أبــــوك وأجـــــدي مــالــكــم مـــن مــنــاقــب
يعني عيل بن أيب طالب (ريض الله عنه) كان آية من آيات رسول الله .((( P

 -6كتاب املغازي.

 -7كتاب اإلغراب يف اإلعراب.
((( آقا بزرگ الطهراين ،الذريعة ،ج ،13ص .276

 -8وكتاب تفسري النبي .P

 -9وكتاب نفي التحريف عن القرآن الرشيف.
وله شعر رائق

(((

مات بنيسابور يف جامدى اآلخرة سنة مثان وستني وأربع مئة وقد شاخ (((.

�سبب ت�أليفه لأ�سباب النزول:

بي الواحدي يف مقدمة كتابه (أسباب النزول) السبب الذي دعاه إىل تأليف
ّ

هذا الكتاب ،وهو ميل الكثري ممن تسمى بالعلامء إىل الكذب يف نسبة نزول
اآليات إىل أسبابها الواقعية ،قال:

«أ ّن الرغبات اليوم عن علوم القرآن صادقة كاذبة فيها ،قد عجزت قوى املالم

عن تالفيها ،فآل األمر بنا إىل إفادة املبتدئني املتسرتين بعلوم الكتاب ،إبانة ما
أنزل فيه من األسباب ،إذ هي أوىف ما يجب الوقوف عليها ،وأوىل ما ترصف
العناية إليها ،المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها ،دون الوقوف عىل قصتها
وبيان نزلها .وال يحل القول يف أسباب نزول الكتاب ،إال بالرواية والسامع ممن
شاهدوا التنزيل ووقفوا عىل األسباب ،وبحثوا عن علمها وجدوا يف الطالب ،وقد

ورد الرشع بالوعيد للجاهل ذي العثار يف هذا العلم بالنار» (((.

والقرآن وأنّه من التفسري بالرأي ،يرى أ ّن ج ّهال العلامء قد متادوا يف االفرتاء؛

لذلك عمد إىل تصنيف مثل هذا الكتاب ،يقول:

«وأما اليوم فكل أحد يخرتع شيئاً ويختلق إفكاً وكذباً ملقياً زمامه إىل الجهالة،

غري مفكر يف الوعيد للجاهل بسبب اآلية؛ وذلك الذي حدا يب إىل إمالء هذا

الكتاب الجامع لألسباب؛ لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن واملتكلِّمون يف نزول
((( ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج  ،12ص .257
((( ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص.303
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.1
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القرآن ،فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب ،ويجدوا يف تحفظه بعد

السامع والطلب) (((.

يبي الواحدي منهجه يف تأليف الكتاب ،وأنه يتك ّون من
ثم يف مقدمته هذه ّ

قسمني:

يف مقدمات النزول واآليات التي نزلت أوالً وآخرا ً ،ثم يرشع يف بيان أسباب

النزول بحسب اآليات القرآنية والسور ،يقول:

«وال ب ّد من القول أوالً يف مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتدا ًء عىل رسول
الله  ،Pوتع ّهد جربيل إياه بالتنزيل ،والكشف عن تلك األحوال ،والقول فيها

مفصالً يف سبب نزول كل آية روى لها
عىل طريق اإلجامل ،ثم نفرع القول
ّ
سبب مقول ،مروي منقول ،والله تعاىل املوفّق للصواب والسداد ،واآلخذ بنا عن

العاثور إىل الجدد» (((.

ولو كان للبحث متّسع لذكرنا بعض املآخذ عىل كتاب الواحدي (أسباب
يخص التناقض الذي أورده يف شأن شيخ البطحاء أيب طالب وما
النزول) فيام
ّ

نزل يف شأنه من آيات زعم الواحدي بروايته أنه مات كافرا ً ،ولعل غرينا ،إن مل
نستطع ،يسعه تناول هذا األمر املهم عند الواحدي.
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((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.1
((( م.ن ،ج ،1ص.2

املبحث الثاين
الآيات النازلة ويف �أمري امل�ؤمنني  Qيف كتاب �أ�سباب النزول
اآلية االوىل:
َّ

ُ َ َ

َ

َّ

ٗ

َ

ٗ

َ ُ
َۡ ُ
ٱلل َوٱنلَّ َهار ِ ّ
ۡ
سا َو َعلن َِية﴾ (((.
ِ
قوله تعاىل﴿ :ٱلِين ين ِفقون أموٰلهم ب ِ ِ

اآليــة(((.

((( سورة البقرة ،اآلية .274
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.28
((( م.ن ،ج ،1ص.28
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 - 1قــال الواحــدي :أخربنــا محمــد بــن يحيــى بــن مالــك الضبــي ،قــال :حدثنا
محمــد بــن إســاعيل الجرجــاين ،قــال :حدثنــا عبــد الــرزاق ،قــال :حدثنــا
عبــد الوهــاب بــن مجاهــد ،عــن أبيــه ،عــن ابــن عبــاس يف قولــهَّ ﴿ :ٱلِيـ َ
ـن
ُ ُ َ َ
َ
ٗ
ٱلــل َوٱنلَّ َهــار ِ ّٗ
ـون أ ۡم َوٰل َ ُهــم ب َّ ۡ
سا َو َعلن َِيــة﴾ ،قــال :نزلــت يف عــي بــن
ينفِقـ
ِ
ِ
ِ
أيب طالــب كان عنــده أربعــة دراهــم ،فأنفــق بالليــل واحــدا ً ،وبالنهــار
واحــدا ً ،ويف الــر واحــدا ً ،ويف العالنيــة واحــدا ً (((.
 - 2قــال الواحــدي :أخربنــا أحمــد بــن الحســن الكاتــب ،قــال :حدثنــا محمــد
بــن أحمــد بــن شــاذان ،قــال :أخربنــا عبــد الرحمــن بــن أيب حاتــم ،قــال:
حدثنــا أبــو ســعيد األشــج ،قــال :حدثنــا يحيــى بــن ميــان ،عــن عبــد
الوهــاب بــن مجاهــد ،عــن أبيــه ،قــال :كان لعــي  Qأربعــة دراهــم،
فأنفــق درهــاً بالليــل ،ودرهــاً بالنهــار ،ودرهــاً رسا ً ،ودرهــاً عالنيــة،
َّ َ ُ ُ َ َ
َ
ٗ
ٱلــل َوٱنلَّ َهــار ِ ّٗ
ـون أ ۡم َوٰل َ ُهــم ب َّ ۡ
سا َو َعلن َِيــة﴾.
فنزلــت ﴿ٱلِيــن ينفِقـ
ِ
ِ
ِ
 - 3قــال الواحــدي :قــال الكلبــي :نزلــت هــذه اآليــة يف عــي بــن أيب طالــب
 Qمل يكــن ميلــك غــر أربعــة دراهــم ،فتصــدق بدرهــم ليـاً ،وبدرهــم
نهــارا ً ،وبدرهــم رسا ً ،وبدرهــم عالنيــة ،فقــال لــه رســول اللــه  :Pمــا
حملــك عــى هــذا؟ قــال :حملنــي أن أســتوجب عــى اللــه الــذي وعــدين،
فقــال لــه رســول اللــه  :Pأال إ ّن ذلــك لــك ،فأنــزل اللــه تعــاىل هــذه

19
19

ومن طرق أهل البيت  Rجاء عن أيب جعفر  Qيف قوله ﴿ َّٱل َ
ِين
َّ
ُ َ ََۡ َ ۡ َٓ َ َ
ٱللِ﴾ ((( .قال :نزلت يف عيل .((( Q
ات
يُنفِقون أموٰل ُه ُم ٱبتِغا َء م ۡرض ِ

وعــن أيب اســحاق ،قــال :كان لعــي بــن أيب طالــب  Qأربعــة دراهــم،
مل ميلــك غريهــا ،فتص ـ ّدق بدرهــم لي ـاً ،وبدرهــم نهــارا ً ،وبدرهــم رسا ً،
وبدرهــم عالنيــة ،فبلــغ ذلــك النبــي  ،Pفقــال :يــا عــي ،مــا حملــك

عــى مــا صنعــت؟ قــال :إنجــاز موعــود اللّــه ،فأنــزل اللّــهَّ ﴿ :ٱل َ
ِيــن
ُ ُ َ َ
َ
ٗ
ٱلــل َوٱنلَّ َهــار ِ ّٗ
ــون أ ۡم َوٰل َ ُهــم ب َّ ۡ
سا َو َعلن َِيــة﴾ ((( إىل آخــر اآليــات (((.
ينفِق
ِ
ِ
ِ

اآلية الثانية:

َ ُ ۡ َ َ َْۡ َ ۡ ُ ََۡ ََٓ َََۡ َٓ ُ
قوله تعاىل﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء
ك ۡم﴾ (((.

 -3قــال الواحــدي :أخربنــا أبــو ســعيد عبــد الرحمــن بــن محمــد الرهجــايئ،
أخربنــا أحمــد بــن جعفــر بــن مالــك ،حدثنــا عبــد اللــه بــن أحمــد بــن

حنبــل ،حدثنــا أيب ،قــال :حدثنــا حســن ،قــال :حدثنــا حــاد بــن ســلمة،
عــن يونــس ،عــن الحســن ،قــال :جــاء راهبــا نجــران إىل النبــي ،P

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا
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((( سورة البقرة ،اآلية .265
((( العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،1ص ،148ح.485
((( سورة البقرة ،اآلية .274
((( العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،1ص ،151ح502؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص ،109ح155؛ الخوارزمي،
املناقب ،ص198؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،6ص324؛ القندوزي ،ينابيع املودة ،ص92؛ الصدوق ،ثواب
األعامل ،ص172؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص109؛ ابن املغازيل ،مناقب عيل بن أيب طالب ،ص،280
ح 325؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص232؛ الواحدي ،أسباب النزول ،ص50؛ الزمخرشي ،الكشاف ،ج،1
ص319؛ الطربي ،ذخائر العقبى ،ص88؛ سبط بن الجوزي ،تذكرة الخواص ،ص 14؛ الشبلنجي ،نور األبصار،
ص71؛ الفخر الرازي ،التفسري ،ج ،7ص89؛ القرطبي ،التفسري ،ج ،3ص347؛ ابن كثري ،التفسري ،ج ،1ص326؛
ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،1ص21؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،6ص324؛ السيوطي ،الدر املنثور
الشافعي ،ج ،1ص363؛ القندوزي ،ينابيع املودة ،ص 92؛ الشوكاين ،فتح القدير ،ج ،1ص294؛ الخوارزمي،
املناقب ،ص 198؛ الزرندي ،نظم درر السمطني ،ص90؛ ابن االثري ،أسد الغابة ،ج ،4ص 25و249؛ الطربي،
الرياض النرضة ،ج ،2ص273؛ التسرتي ،إحقاق الحق ،ج ،3ص246؛ الحمويني ،فرائد السمطني ،ج ،1ص
356؛ لنيسابوري ،روضة الواعظني ،ص105؛ الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،9ص21؛ الصدوق ،عيون أخبار
الرضا  ،Qج ،1ص.67
((( سورة آل عمران ،اآلية .61

فقــال لهــا :أســلام تســلام ،فقــاال :قــد أســلمنا قبلــك ،فقــال :كذبتــا،

مينعكــا مــن اإلســام ســجودكام للصليــب ،وقولكــا اتخــذ اللــه ولــدا ً
ورشبكــا الخمــر ،فقــاال :مــا تقــول يف عيــى؟ قــال :فســكت النبــي
َ َ َ ُ
َ ّ
َ َ
َ َ
ٱذل ِۡكــر ۡ َ
ـت و
 ،Pونــزل القــرآن ﴿ذٰل ِــك ن ۡتلــوهُ َعل ۡيــك مِـ
ٱلكِيــ ِم﴾
ـن ٱٓأۡليٰـ ِ
ِ
َُ ۡ َ َ َْ

ُ َ ٓ َ

َ ٓ

َ ۡ ۡ َۡ َ َ َۡ َ ُ
كـ ۡ
إىل قولــه ﴿ فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا وأبناء
ـم﴾ اآليــة ،فدعاهــا رســول
اللــه  Pإىل املالعنــة ،وقــال :وجــاء بالحســن والحســن وفاطمــة وأهلــه

وولــده  ،Rقــال :فلــا خرجــا مــن عنــده ،قــال أحدهــا لصاحبــه :أقرر

بالجزيــة وال تالعنــه ،فأق ـ ّر بالجزيــة ،قــال :فرجعــا فقــاال نق ـ ّر بالجزيــة وال
نالعنــك(((.

 -4قــال الواحــدي :أخــرين عبــد الرحمــن بــن الحســن الحافــظ فيــا أذن

يل يف روايتــه ،حدثنــا أبــو حفــص عمــر بــن أحمــد الواعــظ ،حدثنــا

عبــد الرحمــن بــن ســليامن بــن األشــعث ،حدثنــا يحيــى بــن حاتــم
العســكري ،حدثنــا بــر بــن مهــران ،حدثنــا محمــد بــن دينــار ،عــن داود

بــن أيب هنــد ،عــن الشــعبي ،عــن جابــر بــن عبــد اللــه قــال :قــدم وفــد
أهــل نجــران عــى النبــي  Pالعاقــب والســيد ،فدعاهــا إىل اإلســام،
فقــاال أســلمنا قبلــك ،قــال :كذبتــا إن شــئتام أخربتكــا مبــا مينعكــا
الخمــر ،وأكل لحــم الخنزيــر ،فدعاهــا إىل املالعنــة ،فوعــداه عــى
أن يغاديــاه يف الغــداة فغــدا رســول اللــه  Pفأخــذ بيــد عــي وفاطمــة

وبيــد الحســن والحســن ،ثــم أرســل إليهــا فأبيــا أن يجيبــا ،فأق ـ ّرا لــه
بالخــراج ،فقــال النبــي  :Pوالــذي بعثنــي بالحــق لــو فعــا ملطــر

َُ ۡ ََ َ ْۡ َ ۡ ُ
ـدع
الــوادي نــارا ً .قــال جابــر :فنزلــت فيهــم هــذه اآليــة ﴿فقــل تعالــوا نـ
ََََۡٓ ََََۡٓ ُ ۡ َ َ ََٓ َ َ َٓ ُ ۡ ََ ُ َ َ َ ُ
ُ
ــنا َوأنف َس
أبناءنــا وأبناءكــم ون ِســاءنا ون ِســاءكم وأنفس
ــك ۡم﴾ ،قــال
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.34

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

مــن اإلســام ،فقــاال :هــات أنبئنــا ،قــال :حــب الصليــب ،ورشب
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الشــعبي( :أبناءنــا :الحســن والحســن ،ونســاءنا :فاطمــة ،وأنفســنا:

عــي بــن أيب طالــب .)R

(((

اآلية الثالثة:

ْ
َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ َو َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا﴾ (((.
قوله تعاىل ﴿إِنما و ِل

 -5قــال الواحــدي :قــال جابــر بــن عبــد اللــه :جــاء عبــد اللــه بــن ســام إىل
النبــي  ،Pفقــال :يــا رســول اللــه إ ّن قومـاً مــن قريظــة والنضري قــد هاجرونا
وفارقونــا وأقســموا أن ال يجالســونا ،وال نســتطيع مجالســة أصحابــك لبعــد

املنــازل ،وشــى مــا يلقــى مــن اليهــود ،فنزلــت هــذه اآليــة ،فقرأهــا عليــه
رســول اللــه  ،Pفقــال :رضينــا باللــه وبرســوله وباملؤمنــن أوليــاء .ونحــو

هــذا قــال الكلبــي وزاد أ ّن آخــر اآليــة يف عــي بــن أيب طالــب رضــوان اللــه

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا
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عليــه؛ ألنّــه أعطــى خامتــه ســائالً وهــو راكــع يف الصــاة(((.
 -6قــال الواحــدي :أخربنــا أبــو بكــر التميمــي ،قــال :أخربنــا عبــد اللــه بــن
محمــد بــن جعفــر ،قــال :حدثنــا الحســن بــن محمــد عــن أيب هريــرة،
قــال :حدثنــا عبــد اللــه بــن عبــد الوهــاب ،قــال :حدثنــا محمــد األســود،
عــن محمــد بــن مــروان ،عــن محمــد الســائب ،عــن أيب صالــح ،عــن ابــن
عبــاس ،قــال :أقبــل عبــد اللــه بــن ســام ومعــه نفــر مــن قومــه قــد آمنــوا،
فقالــوا :يــا رســول اللــه إن منازلنــا بعيــدة وليــس لنــا مجلــس وال متحــدث،
وإ ّن قومنــا ملــا رأونــا آمنــا باللــه ورســوله وصدقنــاه رفضونــا وآلــوا عــى
فشــق ذلــك علينــا،
أنفســهم أن ال يجالســونا وال يناكحونــا وال يكلمونــا،
ّ
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُُ
فقــال لهــم النبــي عليــه الصــاة والســام ﴿إِنمــا و ِلكــم ٱلل ورســولۥ

َُۡ
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص34؛ عن املنذر ،قال :حدّثنا عيل  ،Qقالّ :ملا نزلت هذه اآلية ﴿فقل
َ َ َْۡ َ ۡ ُ ََۡ ََٓ َََۡ َٓ ُ
تعالوا ندع أبناءنا وأبناء
ك ۡم﴾ اآلية ،قال :أخذ بيد عيل وفاطمة وابنيهام  ،Rفقال رجل من النصارى:

ال تفعلوا فيصيبكم َع َنت فلم يدعوا (انظر :العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،1ص ;177البحراين ،الربهان يف
تفسريالقرآن ،ج ،1ص.)290
((( سورة املائدة ،اآلية .55
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.34

َّ

ْ

َوٱلِيـ َ
ـن َء َام ُنــوا﴾ اآليــة .ثــم إ ّن (النبــي  )Pخــرج إىل املســجد والنــاس
بــن قائــم وراكــع ،فنظــر ســائالً ،فقــال :هــل أعطــاك أحــد شــيئاً؟ قــال:
نعــم ،خاتــم مــن ذهــب ،قــال :مــن أعطاكــه؟ قــال :ذلــك القائــم ،وأومــأ
بيــده إىل عــي بــن أيب طالــب  ،Qفقــال :عــى أي حــال أعطــاك؟
ـو َّل َّ َ
قــال :أعطــاين وهــو راكــع ،فكــر النبــي  ،Pثــم قــرأ ﴿ َو َمــن َي َتـ َ
ٱلل
ّ
َ

َّ

ْ َ

َّ

ۡ

َ

ۡ َ َّ
َو َر ُسـ ُ
ـولۥ َوٱلِيـ َ
ٱللِ ُهـ ُ
حــزب
ـم ٱل َغٰل ُِبــون﴾(((.
ـن َء َام ُنــوا فــإِن ِ

قد جاء من طرق أهل البيت يف تفسري هذه االية ما روي عن أمري املؤمنني ،Q

َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ ـ إىل قوهل ـ
نبي الله وهو يف بيته ﴿ إِنما و ِل
قال:نزلت هذه اآلية عىل ّ
َ
َو ُه ۡم َرٰك ُِعون﴾ ،خرج رسول الله  Pفدخل املسجد ،ثم نادى سائل فسأل ،فقال له:

ّ
أعطاك أحد شيئاً؟ قال :ال ،إالّ ذلك الراكع أعطاين خامته ـ يعني عليّاً (((.

ويف الكايف عن اإلمام جعفر بن مح ّمد ،عن أبيه ،عن ج ّده ،عن عيلQ

َّ
ُ
ت الل ِه ث ُ َّم يُ ْن ِك ُرونَ َها ،قال :مل ّا ا ُنزلت ﴿إِن َما َو ِ ُّلك ُم
يف قوله ع ّز وجل :يَ ْع ِرفُو َن نِ ْع َم َ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ
َ
ٱلل ورسولۥ وٱلِين ءامنوا ٱلِين يقِيمون ٱلصلوة ويؤتون
ٱلزك ٰوةَ َو ُه ۡم َرٰك ُِعون﴾ اجتمع

نفر من أصحاب رسول الله  Pيف مسجد املدينة ،فقال بعضهم لبعض :ما

تقولون يف هذه اآلية؟ فقال بعضهم :إن كفرنا بهذه اآلية نكفر بسائرها ،وإن آم ّنا

فهذا ّ
يل بن أيب طالب ،فقالوا :قد علمنا أ ّن مح ّمدا ً صادق
ذل حني يسلّط علينا ع ّ

جل ذكره أنزل عزائم الرشايع
وعن أمري املؤمنني  Qيف حديث :إ ّن الله ّ

وآيات الفرائض يف أوقات مختلفة ،كام خلق الساموات واألرض يف ستّة أيام،

أقل من ملح البرص لخلق ،لك ّنه جعل األناة واملداراة
ولو شاء أن يخلقها يف ّ
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص70؛ وانظر :املتقي الهندي ،كنز العامل ،ج،13ص ،164ح ;36501السيوطي،
الدر املنثور ،ج ،2ص ;293تاريخ ابن عساكر يف ترجمة عيل  ،Qج  ،2ص ،409ح.908
((( فرات الكويف ،تفسري فرات ،ص ،128ح ;145املجليس ،بحار األنوار ،ج ،35ص.186
((( الكليني ،الكايف ،ج ،1ص ;427البحراين ،الربهان يف تفسريالقرآن ،ج ،1ص.479
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َۡ ُ َ
ون ن ِۡع َم َ
ت
فيام يقول ولك ّنا نتوالّه وال نطيع عليا ً فيام أمرنا ،فنزلت هذه اآلية ﴿يع ِرف
َّ ُ
َ
ٱللِ ث َّم يُنك ُِرون َها﴾ (((.

23
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مثاالً ألمنائه وإيجاباً للحجة عىل خلقه ،فكان أ ّول ما قيّدهم به اإلقرار بالوحدانية

والربوبية ،والشهادة بأ ّن ال إله إالّ الله ،فلام أق ّروا بذلك تاله باإلقرار لنب ّيه بالنب ّوة
فلم انقادوا لذلك فرض عليهم الصالة ،ث ّم الصوم ،ث ّم
والشهادة له بالرسالةّ ،
الحج ،ث ّم الجهاد ،ث ّم الزكاة ،ث ّم الصدقات وما يجري مجراها من مال الفيء،
ّ
فقال املنافقون :هل بقي لربّك علينا بعد الذي فرض علينا يشء آخر يفرضه،

ُ ۡ َّ ٓ َ ُ ُ
فتذكره؛ لتسكن أنفسنا إىل أنّه مل يبق غريه؟ فأنزل الله يف ذلك﴿ :قل إِن َما أعِظكم
َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ﴾ اآلية(((.
ب ِ َوٰح َِد ٍةۖ﴾ يعني :الوالية ،فأنزاللله ﴿إِنما و ِل

اآلية الرابعة:

َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ۡ ٓ ُ َ َ
قوله تعاىل ﴿ ٰٓ
يأيها
ٱلر ُسول بَل ِغ َما أنزِل إ ِ ۡل َك مِن َّر ّب ِ َكۖ﴾ (((.

 -7قــال الواحــدي :أخربنــا أبــو ســعيد محمــد بــن عــي الصفــار ،قــال :أخربنــا
الحســن بــن أحمــد املخلــدي ،قــال :أخربنــا محمــد بــن حمــدون بــن

خالــد ،قــال :حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم الخلــويت ،قــال :حدثنــا الحســن
بــن حــاد ســجادة ،قــال :حدثنــا عــي بــن عابــس ،عــن األعمــش وأيب
حجــاب ،عــن عطيــة ،عــن أيب ســعيد الخــدري ،قــال :نزلــت هــذه اآليــة
َ َ

ُ

ّ ۡ

ُٓ

َ َ

َّ ّ َ
ۡ َ
َ
َ
﴿ ٰٓ ُّ َ
َّ ُ
لــك مِــن ربِـ
ـكۖ﴾ يــوم غديــر خــم يف
يأيهــا ٱلرســول بل ِــغ مــا أنــزِل إ ِ

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا

24
24

عــي بــن أيب طالــب .((( Q

ومن طريق اإلمامية ،ورد عن ابن عباس ،وجابر بن عبد اللّه ،قاال :أمر اللّه
تعاىل نبيه محمدا ً  Pأن ينصب علياً َ Qعلَامً للناس ليخربهم بواليته،

فتخ ّوف رسول اللّه  Pأن يقولوا حاىب ابن عمه ،وأن يطعنوا يف ذلك عليه،
َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
ك ِإَون ل َّ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ َّل ۡغ َ
ت
لك مِن رب ِ ۖ
نزل إ ِ
فأوحى اللّه اليه﴿ :يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
اس﴾ ،فقام رسول اللّه  Pبواليته يوم غدير خم (((.
رِساله ۚۥ وٱلل يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ
((( الطربيس ،االحتجاج ،ج ،1ص ،601ح ;137الكاشاين ،تفسري الصايف ،ج ،4ص.225
((( سورة املائدة ،اآلية .67
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص71؛ وانظر :الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص ،192ح.249
((( العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،1ص ،331ح،152

وعن الخدري ،وبريدة األسلمي ،ومحمد بن عيل ،أنها نّزلت يوم الغدير يف

عيل .((( Q

اآلية الخامسة:

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ّ َ ٰ َ ٓ َ َ َّ َّ ُ َ ُ
ت ما أحل ٱلل ل
ك ۡم﴾ (((.
قوله تعاىل ﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ل ت ِرموا طيِب ِ

املفسون :جلس رسول الله  Pيوماً فذكر الناس
 -8قال الواحدي :قال
ِّ
ووصف القيامة ومل يزدهم عىل التخويف ،فرق الناس وبكوا ،فاجتمع عرشة
من الصحابة يف بيت عثامن بن مظعون الجمحي وهم عيل بن أيب طالب
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسامل موىل أيب

حذيفة واملقداد بن األسود وسلامن الفاريس ومعقل بن مرض ،واتفقوا عىل

أن يصوموا النهار ،ويقوموا الليل ،وال يناموا عىل الفرش ،وال يأكلوا اللحم
وال الودك ،ويرتهبوا ،ويجبوا املذاكري ،فبلغ ذلك رسول الله  ،Pفجمعهم
فقال :أمل أنبأ أنّكم اتفقتم عىل كذا وكذا؟ فقالوا :بىل يا رسول الله وما أردنا إال

الخري ،فقال :إين مل أومر بذلك ،إ ّن ألنفسكم عليكم حقاً ،فصوموا وأفطروا
وقوموا وناموا ،فإين أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم ،فمن رغب

عن سنتي فليس مني ،ثم خرج إىل الناس وخطبهم ،فقال :ما بال أقوام حرموا

إن لست آمركم أن تكونوا
النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ،أما ّ

وإ ّن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد ،واعبدوا الله وال ترشكوا به شيئاً،
وحجوا واعتمروا ،وأقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وصوموا رمضان ،فإنّ ا هلك

من كان قبلكم بالتشديد ،ش ّددوا عىل أنفسهم فش ّدد الله عليهم ،فأولئك
بقاياهم يف الديارات والصوامع ،فأنزل الله تعاىل هذه اآلية ،فقالوا :يا رسول
الله كيف نصنع بأمياننا التي حلفنا عليها ،وكانوا حلفوا عىل ما عليه اتفقوا،

((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص.21
((( سورة املائدة ،اآلية .87
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قسيسني وال رهباناً ،فإنه ليس يف ديني ترك اللحم والنساء وال اتخاذ الصوامع،
ّ

25
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َ

َّ ۡ

ُ

َ

َ
ُ
ٓ ۡ َٰ ُ
ك ُم َّ ُ
فأنزل الله تعاىل ﴿ل يُؤاخِذ
ٱلل بِٱللغوِ ِف أيمن
ِك ۡم﴾ اآلية(((.

وقد ورد من طريق أهل البيت  Rايضاً سبب نزول هذه االية يف أمري

املؤمنني  Qوجامعة عن أيب عبد اللّه  ،Qأنه قال يف قوله تعاىل:
َ َ

َّ

َْ ُ

ٓ َ َّ

ْ

َ

َّ ُ ُ
يأ ُّي َها ٱل َ َ ُ
َ
َ ُ
﴿ ٰٓ
ت َما أ َحل ٱلل ل
ك ۡم﴾ :نزلت يف عيل ،Q
ِين َءامنوا ل ت ّ ِرموا َط ّيِبٰ ِ

وبالل ،وعثامن بن مظعون.

فأما عيل  Qفإنه حلف أن ال ينام بالليل أبدا ً إال ما شاء اللّه ،وأما بالل

فإنه حلف أن ال يُفطر بالنهار أبدا ً ،وأما عثامن بن مظعون فإنه حلف أن ال ينكح

أبدا ً (((.

اآلية السادسة:

ْ
ۡ
قوله تعاىل ﴿ َهٰ َذ َ ۡ َ
ان
ٱخ َت َص ُموا ِف َر ّب ِ ِه ۡمۖ﴾ (((.
ان خصم ِ
ِ

 -9قــال الواحــدي :أخربنــا أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم املــزيك ،قــال:
أخربنــا عبــد امللــك بــن الحســن بــن يوســف ،قــال :أخربنــا يوســف بــن

يعقــوب القــايض ،قــال :أخربنــا عمــر بــن مــرزوق ،قــال :أخربنــا شــعبة عــن

أيب هاشــم ،عــن أيب مجلــز ،عــن قيــس بــن عبــادة ،قــال :ســمعت أبــا ذر
َ َ

ْ

ۡ
ٱخ َت َص ُمــوا ف َر ّبهـ ۡ
يقــول :أقســم باللــه لنزلــت ﴿هٰــذ َ ۡ َ
ـان
ـمۖ﴾ يف هــؤالء
ان خصمـ ِ
ِ
ِ ِِ

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا
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الســتة حمــزة وعبيــد وعــي بــن أيب طالــب وعتبــة وشــيبة والوليــد بــن ربيعــة،

رواه البخــاري عــن حجــاج بــن منهــال ،عــن هشــيم بــن هاشــم(((.

((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.71
((( الطربيس ،مجمع البيان ،ج ،4ص.364
((( سورة الحج ،اآلية .19
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص 34؛ انظر :األربيل ،كشف الغمة ،ج ،1ص313؛ مسلم ،الصحيح ،ج،4
ص ،2323ح3033؛ البخاري ،الصحيح ،ج ،6ص ،181ح264؛ ابن بطريق ،العمدة ،ص 311؛ البحراين ،غاية
املرام ،ص421؛ الطربي ،ذخائر العقبى ،ص89؛ القايض النعامن ،رشح األخبار ،ج ،1ص322؛ املجليس ،بحار
األنوار ،ج ،19ص288؛ الكليني ،الكايف ،ج ،1ص422؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص386؛ الحاكم،
املستدرك ،ج ،2ص386؛ ابن املغازيل ،املناقب ،ص  ،264ح311؛ السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،4ص348؛
الزرندي ،نظم درر السمطني ،ص.93

ومن طريق أهل البيت  Rجاء عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 ،Qأنّه قال :أنا أول من يَجثو للخصومة بني يدي الرحمن ،وقال قيس :وفيهم
َ َ

ْ

ۡ
نزلت﴿ :هٰذ َ ۡ َ
ان
ٱخ َت َص ُموا ِف َر ّب ِ ِه ۡمۖ﴾((( وهم الذين تبارزوا يوم بدر ،عيل
ان خصم ِ
ِ

 Qوحمزة وعبيدة ،وشيبة وعتبة والوليد (((.

وعن قيس بن سعد بن عبادة ،عن عيل بن أيب طالب  ،Qأنّه قال :أنا

َ َ
ان
أول من يَجثو للخصومة بني يدي الرحمن ،وقال قيس :وفيهم نزلت﴿ :هٰذ ِ
ْ
ۡ
َ ۡ َ
ان
ٱخ َت َص ُموا ِف َر ّب ِ ِه ۡمۖ﴾ وهم الذين تبارزوا يوم بدر ،عيل  Qوحمزة
خصم ِ

وعبيدة ،وشيبة وعتبة والوليد (((.

اآلية السابعة:

َ
ََ
َ َ َ ٗ
َ َ
قوله تعاىل ﴿أف َمن كن ُم ۡؤم ِٗنا ك َمن كن فاسِقا ۚ﴾(((.

 -10قــال الواحــدي :أخربنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد األصفهــاين ،قــال:
أخربنــا عبــد اللــه بــن محمــد الحافــظ ،قــال :أخربنــا إســحاق بــن بيــان
األمناطــي ،قــال :أخربنــا حبيــش بــن مبــر الفقيــه ،قــال :أخربنــا عبيــد اللــه

بــن مــوىس ،قــال :أخربنــا ابــن أيب ليــى ،عــن الحكــم ،عــن ســعيد بــن
جبــر ،عــن ابــن عبــاس ،قــال :قــال الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط

(((
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((( سورة الحج ،اآلية .19
((( األربيل ،كشف الغمة ،ج ،1ص313؛ مسلم ،الصحيح ،ج ،4ص2323؛ البخاري ،الصحيح ،ج ،6ص ،181ح264؛
االسرتابادي ،تأويل اآليات ،ج ،1ص ،334ح.3
((( االسرتابادي ،تأويل اآليات ،ج ،1ص ،334ح.3
((( سورة السجدة ،اآلية .18
((( الوليد بن عقبة بن أيب معيط ،واسم أيب معيط أبان بن أيب عمرو ،واسم أيب عمرو ذكوان بن أمية بن عبد
شمس بن عبد مناف ،وقد قيل :إ ّن ذكوان كان عبدا ً ألمية فاستلحقه ،وأمه أروى بنت كربز بن ربيعة بن
حبيب بن عبد شمس أم عثامن بن عفان ،فالوليد بن عقبة أخو عثامن ألمه يكنى أبا وهب.
َ َٓ ُ
ك ۡم فَاس ُ ِۢق بِنَ َبإٖ﴾ نزلت يف الوليد بن عقبة ،وذلك أنّه
وال خالف بني أهل العلم أ ّن قوله عز وجل﴿ :إِن جاء
بعثه رسول الله Pإىل بني املصطلق مصدقاً فأخرب عنهم أنهم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة ،وذلك أنهم
خرجوا إليه فهابهم ومل يعرف ما عندهم فانرصف عنهم وأخرب مبا ذكرنا ،فبعث إليهم رسول الله  Pخالد
َ َ
ْ
ٓ ُ
يأ ُّي َها َّٱل َ
بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم فأخربوه أنهم متمسكون باإلسالم ونزلتٰٓ ﴿ :
ِين َء َام ُن ٓوا إِن َجا َءك ۡم
فَاس ُ ِۢق بِنَ َبإٖ﴾( .الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،4ص208؛ النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،3ص296؛ الصابوين،
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صفوة التفاسري ،ج ،2ص800؛ الحافظ أحمد ،الفضائل ،ص136؛ ابن العريب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص153؛
البغوي ،التفسري ،ج ،5ص187؛ الطربي ،التفسري ،ج ،21ص61؛ الكنجي ،الشافعي ،كفاية الطالب ،ص54؛
الطربي ،ذخائر العقبى ،ص 88؛ الخازن ،التفسري ،ج ،5ص187؛ خواند مري ،حبيب السري ،ج ،2ص12؛
ابن كثري ،التفسري ،ج ،3ص462؛ سبط بن الجوزي ،تذكرة الخواص ،ص217؛ القرطبي ،الجامع ألحكام
القرآن ،ج ،14ص105؛ أبو حيان األندليس ،تفسري بحر املحيط ،ج ،7ص203؛ الرتمذي ،مناقب مرتضوي،
ص6؛ الشوكاين ،فتح القدير ،ج ،4ص247؛ ابن املغازيل ،املناقب ،ص118؛ الواحدي ،أسباب النزول ،ص
263؛ الحنبيل ،زاد املسري يف علم التفسري ،ج ،6ص340؛ القزويني ،التدوين ،ج ،3ص89؛ الحسكاين ،شواهد
التنزيل ،ج ،1ص445؛ الطربي ،الرياض النرضة ،ص206؛ األبشهي ،املستطرف ،ج ،1ص98؛ القندوزي ،ينابيع
املودة ،ص 212؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص.)276
ملا قدم الوليد بن عقبة أمريا ً عىل الكوفة أتاه ابن مسعود ،فقال :ما جاء بك؟ قال :جئت أمريا ً ،فقال ابن مسعود:
ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟! وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع عىل سوء حاله وقبح أفعاله.
ويف مناظرة اإلمام الحسن  Qمع الوليد بن عقبة ،قال له  :Qوأ ّما أنت يا ابن أيب معيط ،فوالله ما
ألومك إن سببت عل ّيا ً وقد جلّدك يف الخمر مثانني؛ وحدّك يف ال ّزنا مثله؛ وقتل أباك صربا ً بأمر رسول اللهP
وهو يقول لرسول الله ولقريش عالم أقتل؛ فقال له رسول الله :لعداوتك لله ولرسوله ،فقال :من للصبية؟،
تسب عل ّياً ومن حولك يعلمون أ ّن عل ّياً مؤمن وأنت كافر
فقال :النار وقتل؛ فأنت من صبية ال ّنار ،وكيف ّ
وسمك تعاىل يف القرآن
سمه الله مؤمناً يف عرش آيات ،ورىض عنه يف عرش آيات ّ
تسب رجالً ّ
فاسق ،وكيف ّ
فاسقاً حتّى قال فيك شاعر املسلمني وفيه طبقاً لقول الله تعاىل:
ي ويف الــولــيــد بــيــانــا
أنـــزل الــلــه يف الــكــتــاب علينا يف عــــ ّ
ي تــــبــــوأ اإلميــــانــــا
فــتــبــوأ الــولــيــد حــــادث فسق وعــــــــ ّ
ليس من كان مؤمناً عمرك الله كــمــن كــــان فــاســقــاً خــوانــا
ي إىل الــــجــــزاء عــيــانــا
ســوف يدعى الوليد بعد قليل وعـــــ ّ
ي يــجــزى هــنــاك جنانا وولــيــد يــجــزى هــنــاك هــوانــا
فــعــ ّ
ث ّم إنّ ا أنت علج من أهل صفوريّة ،وأقسم بالله ألنت أكرب من أبيك الّذي تدعى له.
وهو أحد الصبية الذين برشهم النبي Pبالنار ،فهو من مبغيض عيل  Qوأعدائه وأعداء النبيP؛ أل ّن أباه
رصا ً عىل بغض أمري املؤمنني غري تائب وال خجل،
قتله النبي  Pبيد عيل صربا ً يوم بدر بالصفراء ،وكان م ّ
عن مغرية قال :مر ناس بالحسن بن عيل  Lوهم يريدون عيادة الوليد بن عقبة وهو يف علة شديدة،
فأتاه الحسن  Qمعهم عائدا ً ،فقال للحسن :أتوب إىل الله مام كان بيني وبني جميع الناس إال ما كان
بيني وبني أبيك ،يقول :أي ال أتوب منه.
قال أبو القاسم البلخي :من املعلوم أ ّن الوليد بن عقبة كان يبغض علياً ويشتمه ،وأنّه الذي الحاه يف حياة رسول
الله ونابذه وقال له :أنا أثبت منك جناناً وأح ّد سناناً ،فقال له عيل  :Qاسكت يا فاسق ،فأنزل الله تعاىل
َ َ َ َ َ ُ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ٗ َّ َ ۡ َ ُ َ
فيهام﴿ :أفمن كن مؤمِنا كمن كن فاسِقا ۚ ل يستو
ۥن﴾ ،فكان ال يعرف يف حياة رسول الله إال بالوليد الفاسق،
َ ٓ َ ُ ۡ َ ُۢ َ
َ
P
وسمه الله يف آية أخرى فاسقاً ،وهو قوله تعاىل﴿ :إِن جاءكم فاسِق بِنبإٖ﴾ ،وكان يبغض رسول الله .
ّ
وأبوه عقبة بن أيب معيط هو العدو األزرق مبكة ،وكان يؤذي رسول الله  :Pوهو أحد الصبية الذين قال أبوه
عقبة فيهم وقد قدم ليرضب عنقه :من للصبية يا محمد؟ قال :النار ،ارضبوا عنقه.
وللوليد شعر يقصد فيه الر ّد عىل رسول الله ،Pحيث قال :إن تولوها علياً تجدوه هادياً مهدياً ،قال :وذلك أ ّن

لعــي بــن أيب طالــب  :Qأنــا أحـ ُّد منــك ســناناً ،وأبســط منــك لســاناً،
وأمــأ للكتيبــة منــك ،فقــال لــه عــي :اســكت فإمنــا أنــت فاســق ،فنــزل
ََ

َ َ

َ

َ َ َ

ٗ َّ

َ

﴿ أف َمــن كن ُم ۡؤم ِٗنــا ك َمــن كن فاســقا ۚ ل ي َ ۡسـ َ
ـت ُوۥن﴾ ،قــال :يعنــي باملؤمــن
ِ

علي ـاً ،وبالفاســق الوليــد بــن عقبــة(((.

اآلية الثامنة:

ْ
ۡ
َۡ
قوله تعاىل ﴿ َو َّٱل َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
ي َما
ٱكتَ َس ُبوا﴾ (((.
ِين يُؤذون ٱل ُمؤ ِمن ِني َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
ت بِغ ِ

 -11قــال الواحــدي :قــال مقاتــل :نزلــت يف عــي بــن أيب طالــب ،وذلــك أ ّن
أناس ـاً مــن املنافقــن كانــوا يؤذونــه ويســمعونه(((.

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

علياً  Qملا قتل قصد بنوه أن يخفوا قربه خوفاً من بني أمية أن يحدثوا يف قربه حدثاً ،فأوهموا الناس
يف موضع قربه تلك الليلة ،وهي ليلة دفنه ،إيهامات مختلفة ،فشدوا عىل جمل تابوتاً موثقاً بالحبال يفوح
منه روائح الكافور وأخرجوه من الكوفة سواد الليل صحبة ثقاتهم يوهمون أنهم يحملونه إىل املدينة
فيدفنونه عند فاطمة ،Oوأخرجوا بغالً وعليه جنازة مغطاة يوهمون أنهم يدفنونه بالحرية وحفروا
حفائر عدة ،منها باملسجد ،ومنها برحبة القرص ،قرص اإلمارة ،ومنها يف حجرة من دور آل جعدة بن هبرية
املخزومي ،ومنها يف أصل دار عبد الله بن يزيد القرسي بحذاء باب الوراقني مام ييل قبلة املسجد ،ومنها يف
الكناسة ،ومنها يف الثوية ،فعمي عىل الناس موضع قربه ،ومل يعلم مدفنه عىل الحقيقة إال بنوه والخواص
املخلصون من أصحابه؛ فإنهم خرجوا به  Qوقت السحر يف الليلة الحادية والعرشين من شهر رمضان
فدفنوه عىل النجف باملوضع املعروف بالغري بوصاة منه  Qإليهم يف ذلك وعهد كان عهد به إليهم،
وعمي موضع قربه عىل الناس ،واختلفت األراجيف يف صبيحة ذلك اليوم اختالفاً شديدا ً ،وافرتقت األقوال يف
موضع قربه الرشيف وتش ّعبت ،وادعى قوم أ ّن جامعة من طيء وقعوا عىل جمل يف تلك الليلة وقد أضله
أصحابه ببالدهم ،وعليه صندوق فظنوا فيه ماالً ،فلام رأوا ما فيه خافوا أن يطلبوا به فدفنوا الصندوق مبا
فيه ونحروا البعري وأكلوه ،وشاع ذلك يف بني أمية وشيعتهم واعتقدوه حقا ،فقال الوليد بن عقبة من أبيات
يذكره  Qفيها:
فـــإن يــك قــد ضــل الــبــعــر بحمله فــلــم يــك مــهــدي ـاً وال كـــان هــادي ـاً
(انظر :ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،1ص).364
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص34؛ انظر :الطربي ،التفسري ،ج ،21ص62؛ األصفهاين ،األغاين ،ج ،4ص185؛
الخازن ،التفسري ،ج ،3ص470؛ الواحدي ،أسباب النزول ،ص263؛ الطربي ،الرياض النرضة ،ج ،2ص206؛
وذخاير العقبى ،ص88؛ الخوارزمي ،املناقب ،ص188؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص55؛ ابن كثري ،التفسري،
ج ،3ص462؛ ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،ج ،1ص394؛ ج ،2ص103؛ السيوطي ،الدر املنثور؛ ج،4
ص178؛ الحلبي ،السرية ،ج ،2ص85؛ األميني ،الغدير ،ج ،2ص.45
((( سورة األحزاب ،اآلية .58
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص.34
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أورد ابن شهر آشوب من اإلمامية أن الواحدي ذكر نزول هذه االية يف أمري

املؤمنني  Qقال :وذكر الواحدي يف أسباب النزول ،ومقاتل بن سليامن،

َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
ون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني
وأيب القاسم القشريي يف تفسرييهام :أنه نزل قوله تعاىل﴿ :وٱلِين يؤذ
ْ
ۡ
َۡ
ۡ ۡ َ
ٱكتَ َس ُبوا﴾ اآلية ،يف عيل بن أيب طالب  ،Qوذلك أ ّن نفرا ً
ي َما
َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
ت بِغ ِ

من املنافقني كانوا يؤذونه ،ويسمعونه ،ويكذبون عليه (((.

اآلية التاسعة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ
قوله عز وجل ﴿ ٰٓ
يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا نٰجيتم
ٱلر ُسول﴾(((.
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 -12قــال الواحــدي :قــال مقاتــل بــن حيــان :نزلــت اآليــة يف األغنيــاء،
وذلــك أنّهــم كانــوا يأتــون النبــي  ،Pفيكــرون مناجاتــه ويغلبــون الفقــراء
عــى املجالــس حتــى كــره رســول اللــه  Pذلــك مــن طــول جلوســهم
ومناجاتهــم ،فأنــزل اللــه تبــارك وتعــاىل هــذه اآليــة ،وأمــر بالصدقــة عنــد
املناجــاة ،فأمــا أهــل العــرة فلــم يجــدوا شــيئاً ،وأمــا أهــل امليــرة فبخلوا،
واشــت ّد ذلــك عــى أصحــاب النبــي  ،Pفنزلــت الرخصــة .وقــال عــي
بــن أيب طالــب  :Qإ ّن يف كتــاب اللــه آليــة مــا عمــل بهــا أحــد قبــي
َ
َ
ــوا ْ إ َذا َنٰ َج ۡي ُت ُ
ــم َّ
وال يعمــل بهــا أحــد بعــدي ﴿ َ ٰٓ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ
ٱلر ُســول﴾
يأيهــا ٱلِيــن ءامن ِ
كان يل دينــار فبعتــه ،وكنــت إذا ناجيــت الرســول تصدقــت بدرهــم حتــى
ََ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َُ ّ ُ ْ َ ۡ َ َ َ ۡ ََۡ ٰ ُ
كـ ۡ
ـم
نفــد ،فنســخت باآليــة األخــرى ﴿ءأشــفقتم أن تقدِمــوا بــن يــدي نوى
َ َ َ
ــت﴾(((.
صدق ٰ ٖ ۚ

رصحون بأنه مل يعمل بهذه اآلية غري أمري املؤمنني Q
وكان أهل البيت  Rي ّ

حتى نسخت ،عن مجاهد ،قال عيل  :Qإ ّن يف كتابالله آلية ما عمل بها أحد قبيل وال
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص.210
((( سورة املجادلة ،االية .12
((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،1ص34؛ انظر :الحربي ،تفسري الحربي ،ص ;320الحسكاين ،شواهد التنزيل
لقواعد التفضيل ،ج ،2ص ،313ح952؛ ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج ،12ص81؛ سنن الرتمذي ،الجامع الصحيح،
ج ،5ص ،406ح3300؛ املتقي الهندي ،كنز العامل ،ج ،2ص ،521ح ;4651الرازي ،تفسري الرازي ،ج،29
ص ;271السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،6ص ;185الطربي ،جامع البيان ،ج ،28ص.20

أحد يعمل بها بعدي ،آية النجوى ،كان يل دينار فبعته بعرشة دراهم ،فجعلت ا ُق ّدم بني يدي
َۡ ُ
كلّ نجوى ا ُناجيها النبي  Pدرهامً ،قال :فنسختها ﴿ َءأَ ۡش َف ۡق ُت ۡم أَن ُت َق ّد ُِموا ْ َب ۡ َ
ي يَ َد ۡي ن َوىٰك ۡم
َ ُ َ
َص َد َقٰت﴾ ـ إىل قوله ـ ﴿ َو َّ ُ
ٱلل َخب ِ ُري ۢ ب ِ َما ت ۡع َملون﴾(((.
ٖۚ
وعن علقمة األمناري ،يرفعه إىل أمري املؤمنني ،Qقال :يب خفّف الله

عىل هذه االُ ّمة; أل ّن الله امتحن الصحابة بهذه اآلية فتقاعسوا عن مناجاة الرسول
كل أحد إالّ من تص ّدق بصدقة ،وكان
 ،Pوكان قد احتجب يف منزله من مناجاة ّ
معي دينار فتص ّدقت به ،فكنت أنا سبب التوبة من الله عىل املسلمني ،حني
الكل يف العمل بها (((.
عملت باآلية ،ولو مل يعمل بها أحد لنزل العذاب المتناع ّ
والطريف أ ّن هذه املناجاة كانت كلامت يف الحكمة واألخالق.
عن عيل Qأنّه ناجى رسول الله  Pعرش م ّرات بعرش كلامت ق ّدمها
عرش صدقات ،فسأل يف االُوىل :ما الوفاء؟ قال :التوحيد شهادة أن ال إله إالّ
وجل ،قال :وما الحق؟
ّ
الله ،ث ّم قال :وما الفساد؟ قال :الكفر والرشك بالله ع ّز
قال :اإلسالم والقرآن والوالية إذا انتهت إليك ،قال :وما الحيلة؟ قال :ترك الحيلة،
يل؟ قال :طاعة الله وطاعة رسوله ،قال :وكيف أدعو الله تعاىل؟ قال:
قال :وما ع ّ
بالصدق واليقني ،قال :وما أسأل الله تعاىل؟ قال :العافية ،قال :وماذا أصنع لنجاة
نفيس؟ قال :كُل حالالً وقُل صدقاً ،قال :وما الرسور؟ قال :الج ّنة ،قال :وما

اآلية العارشة:

َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َ
ع ُح ّبهِۦ م ِۡسك ٗ
ِينا﴾ (((.
قوله تعاىل ﴿ويطعِمون ٱلطعام ٰ ِ

 -13قــال الواحــدي :قــال عطــاء عــن ابــن عبــاس :وذلــك أ ّن عــي بــن أيب
((( عيل بن ابراهيم ،تفسري القمي ،ج ،2ص357؛ البحراين ،الربهان يف تفسريالقرآن ،ج ،4ص ;309املجليس ،بحار
األنوار ،ج ،35ص.379
((( االسرتآبادي ،تأويل اآليات الظاهرة ،ص ;649البحراين ،الربهان يف تفسريالقرآن ،ج ،4ص ;310ابن شهر آشوب،
مناقب آل أيب طالب ،ج ،2ص.72
((( الزرندي ،فرائد السمطني ،ج ،1ص ،359ح ;285املجليس ،بحار األنوار ،ج ،35ص.383
((( سورة اإلنسان ،اآلية .8
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طالــب  Qنوبــة أجــر نفســه يســقي نخــاً بــيء مــن شــعري ليلــة
حتــى أصبــح وقبــض الشــعري وطحــن ثلثــه ،فجعلــوا منــه شــيئاً ليأكلــوا
يقــال لــه الخزيــرة ،فلــا تــم إنضاجــه أىت مســكني فأخرجــوا إليــه الطعــام،
ثــم عمــل الثلــث الثــاين ،فلــا تــم إنضاجــه أىت يتيــم فســأل فأطعمــوه ،ثــم

عمــل الثلــث الباقــي ،فلــا تــم إنضاجــه أىت أســر مــن املرشكــن فأطعموه
وطــووا يومهــم ذلــك ،فأنزلــت فيــه هــذه اآليــة(((.
وقد ذكر أكرث املح ِّدثني والحفّاظ أ ّن هذه اآليات نزلت يف :عيل وفاطمة
والحسن والحسني  Rمبناسبة قصة صيامهم ثالثة أيام وتص ّدقهم يف تلك
الثالثة بطعامهم عىل املسكني واليتيم واألسري(((.

لا دبع مظاك لوسر   /نينمؤملا ريمأ ّقحب ةلزانلا تايآلا
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((( الواحدي ،أسباب النزول ،ج ،2ص.251
((( الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،2ص298؛ الخوارزمي ،املناقب ،ص188؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص- 345
348؛ سبط بن الجوزي ،تذكرة الخواص ،ص312؛ ابن املغازيل ،مناقب عيل بن أيب طالب ،ص ،272ح302؛
الشبلنجي ،نور األبصار ،ص102؛ القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص130؛ الزمخرشي ،الكشاف ،ج،4
ص670؛ االلويس ،روح املعاين لآللويس ،ج ،29ص157؛ ابن األثري ،أسد الغابة ،ج ،5ص530؛ الفخر الرازي،
التفسري ،ج ،13ص243؛ الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،4ص167؛ الشوكاين ،فتح القدير ،ج ،5ص349؛
السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،6ص299؛ الطربي ،ذخائر العقبى ،ص88؛ ابن طلحة الشافعي ،مطالب السؤول،
ج ،1ص88؛ ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،5ص96؛ البغوي ،معامل التنزيل ،ج ،7ص159؛ ابن حجر ،اإلصابة،
ج ،4ص387؛ البيضاوي ،التفسري ،ج ،5ص165؛ السيوطي ،الآليل املصنوعة ،ج ،1ص370؛ النسفي،التفسري،
ج ،4ص318؛ األميني ،الغدير ،ج ،3ص107؛ التسرتي ،إحقاق الحق ،ج ،3ص158؛ القندوزي ،ينابيع املودة،
ص93؛ الطربي ،الرياض النرضة ،ج ،2ص274؛ الفريوز آبادي ،فضائل الخمسة من الصحاح الستة ،ج ،1ص.254
أما يف روايات اإلمامية فقد جاء:
عن أيب جعفر محمد بن عيل الباقر (عليه وعىل آبائه السالم) ،قال يف حديث املناشدة (اىل أن قال) :قال:
َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون مِن َكأۡس َك َن م َِز ُ
اج َها َكفُ ً
ورا﴾ إىل
نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله فيه ويف ولده ﴿إِن ٱلبرار يشب
ٖ
O
شعري فجعلوه عصيدة،
آخر السورة غريي؟ قالوا :ال .وعن أيب عبد الله  ،Qقال :كان عند فاطمة
فلام أنضجوها ووضعوها بني أيديهم جاء مسكني ،فقال املسكني :رحمكم الله أطعمونا مام رزقكم الله،
فقام عيل  Qفأعطاه ثلثها ،ومل يلبث أن جاء يتيم ،فقال اليتيم :رحمكم الله ،فقام عيل  Qفأعطاه
ثلثها ،ثم جاء أسري ،فقال األسري :رحمكم الله ،فأعطاه عيل  Qالثلث الباقي ،وما ذاقوها ،فأنزل الله
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ ُ
ك ً
فيهم هذه اآلية إىل قوله﴿ :وكن سعيكم مش
ورا﴾ ،وهي جارية يف كل مؤمن فعل مثل ذلك.
(الطربيس ،االحتجاج ،ج ،1ص193؛ الحويزي ،تفسري نور الثقلني ،ج ،1ص116؛ عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي،
ص).707
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مؤسسة إسامعيليان ،قم1364 ،هـ.ش.
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 ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أيب بكر (ت681هـ1282/م) ،وفياتاألعيان وأنباء الزمان ،ال.ط ،تحقيق :د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت1968 ،م.

 ابن شهر آشوب ،رشيد الدين أبو جعفر محمد بن عيل الرسدي ( ت  588ﻫ ) ،مناقب آل أيبطالب ،ال.ط ،املطبعة الحيدرية ،النجف األرشف1376 ،ﻫ.ق1965/م.

 ابن عبد ربه ،أبو عمر أحمد بن محمد (ت327هـ939/م) ،العقد الفريد ،تحقيق :أحمد أمنيوآخرون ،ط ،2مطبعة لجنة التأليف ،القاهرة1956 ،م.
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عليهم السالم ،تحقيق :عيل آل كوثر ،مركز الطباعة والنرش للمجمع العاملي ألهل البيت
عليهم السالم ،ال.ط ،دار التعارف ،بريوت -لبنان1433 ،هـ.ق2012/م.
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 حاجي خليفة ،مصطفى عبد الله القسطنطيني الرومي ( ت 1067هـ  1656 /م ) ،كشفالظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1999 ،م.
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 -األربيل ،أبو الحسن عيل بن عيىس بن أيب الفتح (625هـ.ق) ،كشف الغمة يف معرفة األمئة

 الحسكاين ،عبيد الله بن أحمد املعروف بالحاكم ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تحقيق:الشيخ محمد باقر املحمودي ،ط ،1مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد

اإلسالمي ،إيران1411 ،ه.ق1990/م.
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 الحويزي ،الشيخ عبد عيل بن جمعة العرويس ( ت  1112هـ.ق) ،نور الثقلني ،تصحيحوتعليق :السيد هاشم الرسويل املحاليت ،ط ،2املطبعة العلمية ،قم املقدسة1383 ،ه.ق.

 الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثامن (ت748هـ.ق1347/م) ،سري أعالم النبالء ،تحقيق :محمدبن عبادي عبد الحليم ،ط ،1مكتب الصفا ،القاهرة2003 ،م.

 الزركيل ،خري الدين بن محمود بن محمد بن عيل (ت1396هـ.ق) ،األعالم ،ال.ط ،دار العلمللماليني ،بريوت1400 ،هـ.ق1979/م.

 الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب ،االحتجاج ،تعليقات ومالحظات:السيد محمد باقر املوسوي الخرسان ،ط ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،

1430ه.ق1983/م.

 الطربيس ،أمني الدين أبو عيل الفضل(ت548هـ.ق) ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ال.ط،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1379 ،هـ.ق.

 الطربي ،أبو جعفر محمد بن جرير (ت310هـ.ق) ،التاريخ (تاريخ الرسل وامللوك) ،تحقيق:محمد أيب الفضل إبراهيم ،ال.ط ،دار املعارف ،مرص1980 ،م.

 الطربي ،أبو جعفر محمد بن جرير (ت310هـ.ق) ،تفسري الطربي ،تعليق :محمود شاكر،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1421،هـ.ق2001/م.

 العيايش ،أبو النرض محمد بن مسعود ،تفسري العيايش ،تحقيق :رسول املحاليت ،ال.ط،املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران ،ال.ت.
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 -القمي ،أبو الحسني عيل بن إبراهيم القمي ،تفسري القمي ،تصحيح وتعليق :السيد طيب

الكاظم ،ط ،1مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،طهران،
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 -املجليس ،محمد باقر بن محمد تقي (ت 1111ﻫ.ق) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أَخبار

املوسوي الجزائري ،ط ،3مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش ،قم املقدسة1404 ،هـ.ق.

 القندوزي ،سليامن بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت  1294هـ.ق) ،ينابيع املودة لذويالقرىب ،تحقيق :سيد عيل جامل أرشف الحسيني ،ط ،1دار األسوة للطباعة والنرش ،قم
املقدسة1416 ،هـ.ق.

 الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق(ت  329هـ.ق940/م) ،الكايف ،ال.ط ،دارالكتب اإلسالمية ،طهران1365 ،هـ.ق.

 الكويف ،أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات ،تفسري فرات الكويف ،تحقيق :محمد1410هـ.ق1990/م.

األمئة األطهار ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1403 ،2ﻫ.ق1983/م.

 الواحدي ،أبو محسن عيل بن أحمد (ت468هـ.ق) ،أسباب النزول ،ط ،1مطبعة مصطفىالبايب ،ال.م1959 ،م.
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العجز الأخالقي يف الإحلاد



مصطفى أسعد رسول -العراق-

مقدمة:

كرث كالم امللحدين -كبارهم وصغارهم -حول األخالق وارتباطها بالدين

وكيف أ ّن األديان ضد األخالق أو أنّها تأمر بأفعال ال أخالقية ،وأخذ اإلسالم

القسم األكرب من هذه االتهامات ،وهذا إن ّ
دل عىل يشء فهو يدل عىل

عظمة اإلسالم واقتحامه عقولهم؛ ألنّه نزل بساحتهم متحدياً متدرعاً بالحجة
ومتسلحاً بالعقل ،ولذلك مل ينشغل القوم باألديان الضعيفة املنكرسة أمام هذا

البطل العظيم الذي نزل عندهم ومل يقدروا إال أن يرموه بسهامهم الضعيفة
املنكرسة.

 دعسأ ىفطصم /داحلإلا يف يقالخألا زجعلا
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ويف هذه الصفحات القليلة سوف أظهر افتقار اإللحاد ألي منهج أخالقي

يؤهله للحكم عىل غريه ،مثبتاً بذلك وقوف اإللحاد عىل شَ فَا ُج ُر ٍ
ف َهارٍ ،مع
العلم أ ّن أكرث الكالم الذي سوف أنقله قد يجيب امللحدون عليه بقولهم «ليس
لنا أنبياء» ،ولكن نحن هنا نهتم مبناقشة الفكر األكادميي ،ال ما يطرحه مالحدة
شبكة االنرتنت.

ر�سم اخلطوط وتو�ضيح املعامل:

وقبل الرشوع بالكالم الب ّد من توضيح ما هو تعريف اإللحاد هنا ،وحاجتي

لبيان هذا األمر ليس إال لكون أكرث املالحدة جاهلني مبا هو اإللحاد ،فتارة

يعتقدون أنّه عدم اإلميان بصحة الدين ،وتارة يعتقدون أنّه التوقّف يف موضوع

الخالق ،وتارة أخرى يعتقدون أنّه نفي اإلميان القلبي بالخالق دون الكالم عن

الحقائق الخارجية.

يعرف الفيلسوف الربيطاين امللحد جوليان باجيني اإللحاد بقوله:

Atheism is in fact extremely simple to define: it is the belief that
]there is no God or gods.[1

الرتجمة :اإللحاد يف الحقيقة يسهل تعريفه جدا ً :أنه غياب اإلميان بوجود

خالق أو خالقني.
أقول:

أول اعرتاض سوف يواجه البحث هو التايل :طاملا أ ّن اإللحاد هو إنكار

وجود خالق أو خالقني ،فلامذا يجب عىل امللحد تقديم أي حجة أخالقية أو أي

منهاج أخالقي؟

والجواب عىل هذا االعرتاض هو بتوضيح :أ ّن كل اعتقاد سلباً أو ايجاباً

يرتت ّب عليه نتائج ،وإنكار الخالق يرتتّب عليه نتائج ع ّدة ،وهذه النتائج لها تأثري

عىل السؤال األخالقي ،فمثالً :إنكار وجود الخالق يعني -بالرضورة -االلتزام بأ ّن
كل يشء موجود ناتج من أسباب طبيعية ال قصد وراءها وال هدف ،وبناء عىل هذا
األمر اآلخر الذي يجب علينا توضيحه هو :ما تعريف األخالق؟ فبام أ ّن

االدعاء املركزي لهذا البحث هو عدم وجود منظومة أخالقية إلحادية ثابتة،

فيجب أن نع ّرف األخالق تعريفاً شامالً ،فنقول:

األخالق اسم جامع لكل فعل صادر عن إرادة ،ينقسم إىل :حسن وقبيح،

فيقال :خلق حسن وخلق قبيح [ ،]2وسؤال األخالق يتعلق يف التمييز بني األفعال

القبيحة واألفعال الحسنة.
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ما الذي نقوله و ال نقوله:

وألنني أعلم -مسبقاً -أ ّن أغلب امللحدين لن يفهموا ما أقصده؛ لجهلهم أو

لحضور األجوبة املعلبة التي ترمى عىل أي مستشكل ،فإنّني أجد يف نفيس
رضورة توضيح ما يأيت:

إنّني ال أ ّدعي أ ّن امللحد غري قادر عىل متييز الفعل الحسن من الفعل القبيح،

كام أنّني ال أ ّدعي أ ّن امللحد يعيش حياة ال أخالقية ،وإمنا أ ّدعي أ ّن اإللحاد كفكر

 بعيدا ً عن أتباعه -ال ميلك قواعد أخالقية ثابتة ،وأنه داخل اإللحاد -كمنظومةفكرية -ميكن تربير أي جرمية بتربير عقيل؛ نظرا ً ملا يرتتّب عىل اإللحاد من أفكار

ه ّدامة للقواعد التي يقوم عليها أي بناء أخالقي.

متط ِّلبات الأخالق:
املتط ِّلب الأول :الإرادة

مبا أنّنا ع ّرفنا األخالق عىل أنها أفعال ،فإ ّن هذه األفعال ال تدخل يف كونها

أخالقاً إال بوجود عوامل تؤ ّهلها أن تكون داخلة يف مرتبة األخالق ،وأول تلك
املتطلبات وأهمها هي :اإلرادة ،فنحن ذكرنا يف تعريفنا لألخالق أنّها :األفعال

الصادرة عن إرادة ،وتكمن أهمية اإلرادة يف األفعال أنّها مبثابة الرابط بني الفاعل
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وأثر فعله ،فإذا كان الفاعل مريدا ً لفعله أصبح الفاعل أيضاً مسؤوالً عن أثر ذلك
الفعل ،وإذا كان الفاعل غري مريد أصبح األثر غري مقصود ،ال يختلف عن تأرجح
حجر مربوط بخيط يرضب من دون إرادة كل ما يف طريقه ،يقول الفيلسوف

األمرييك روبرت كاين:

free will is that underived origination or sole authorship is
necessary for a number of other things that humans generally desire
and are worth wanting Candidates for these.other goods...moral
]responsibility[3

الرتجمة:

اإلرادة الحرة هي :النشوء غري املشتق أو امللكية الفردية الرضورية لعدد من

األمور التي يبتغيها البرش بشكل عام أو تستحق الطلب ،ومن املرشحني لهذه
األمور الجيدة املسؤولية األخالقية.

وهذه أول عقبة يف طريق أي نظام أخالقي يعتمده امللحد ،وهي :هل يؤمن

امللحد أصالً بوجود إرادة حرة؟.

ولعل قائالً يقول :ما عالقة اإللحاد باإلرادة الحرة؟ فقد ع ّرفنا اإللحاد يف بداية

الكالم عىل أنه اإلميان بعدم وجود خالق ،ولكن يف الواقع نفي الخالق يرافقه
أيضاً نتائج ،وأحد تلك النتائج االلتزام باملادية ،واملقصود باملادية ،كام عرفها
الفيلسوف الربيطاين امللحد جوليان باجيني:

Crude physicalism asserts that the only things that exist are
material objects. A slightly less crude version is that only the objects
]of the physical sciences-physics, chemistry, and biology-exist [4

-الرتجمة :الفيزيائية الحادة تقول :إ ّن األشياء املوجودة هي فقط األشياء

املادية ،والنسخة األقل حدة تقول :بأن أشياء العلوم الفيزيائية  ،فيزياء  ،كيمياء،

أحياء ،هي املوجودة فقط.

-Most atheists are physicalists only in one rather general sense.
That is to say, their atheism is motivated at least in part by their
naturalism, a belief that there is only the.natural world and not any
]supernatural one[5

الرتجمة:

معظم امللحدين هم ماديون باملعنى العام ،أي أ ّن ما نقوله :إ ّن اإللحاد محفز

بشكل جزيئ باملادية ،وهو االعتقاد القائل :إ ّن العامل الطبيعي هو املوجود فقط،
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وال يوجد عامل فوق الطبيعي.
هذا يأخذنا إىل النقطة الثانية من الكالم :األديان متّفقة عىل أ ّن العقل يتكّون

من جزئني :جزء مادي ،وجزء غري مادي ،والتي تسمى بالفلسفة الثنائية .dualism

وهذا االدعاء يكلّف امللحدين كثريا ً ،يقول الربوفيسور األمرييك بول إل نونيز:

More than a few philosophers and scientists actually claim that
our free will is just an illusion. Perhaps they see themselves stuck
between a rock and a hard place - they reject dualism (as unscientific.
However, if they choose materialism (the mind emerges from the
physical properties of brain) over dualism, perhaps the notion of free
]will must.be abandoned [6

الرتجمة:

العديد من الفالسفة والعلامء ي ّدعون أ ّن إرادتنا الحرة هي مج ّرد وهم ،ورمبا

بسبب أنّهم يرون أنفسهم بني املطرقة والسندان ،فمن جهة هم يرفضون الثنائية

 dualismعىل أنّها فكرة غري علمية ،وباملقابل إذا اختاروا املادية فيجب عليهم
رمبا أن يرتكوا مفهوم حرية اإلرادة.

التخل عن اإلرادة
ّ
ونجد أ ّن علامء اإللحاد واملنظّرين له مل ي ّدخروا جهدا ً يف

 دعسأ ىفطصم /داحلإلا يف يقالخألا زجعلا

الحرة ،يقول امللحد الفيزيايئ ستيفن هوكينغ:

العلم املعروفة التي تح ّدد أفعالنا ،وليس لبعض القوات املوجودة خارج تلك

40
40

املخ أثناء اليقظة ،وجد أنّه بإثارة بعض األماكن املعينة يف املخ كهربائياً ميكن

«عىل الرغم من إحساسنا بالقدرة عىل اختيار ما نفعله إال أ ّن وعينا باألساس

الجزيئي للبيولوجيا قد أوضح أ ّن العمليات البيولوجية تكون محكومة بقوانني
الفيزياء والكيمياء؛ ولذلك فهي مح ّددة متاماً ،مثل :مدارات الكواكب ،وتدعم

تجارب علم األعصاب الحديثة الرؤية القائلة :بأ ّن دماغنا املادي يخضع لقوانني
القوانني ،فعىل سبيل املثال :عند دراسة املرىض الذين أجريت لهم جراحة يف

للمرء أن يولِّد لدى املريض رغبة يف تحريك اليد أو الذراع أو القدم أو تحريك
الشفاه والتح ّدث ،من الصعب تخ ّيل كيف تعمل اإلرادة الح ّرة إذا كان سلوكنا

يح ّدده القانون املادي؛ ولذلك يبدو أنّنا لسنا أكرث من آالت بيولوجية وأن اإلرادة
الحرة مجرد وهم».

ويزيد ح ّدة االدعاء امللحد وعامل األعصاب سام هاريس ،فيقول:

Free will is an illusion. Our wills are simply not of our own making.
Thoughts
and intentions emerge from background causes of which we are
unaware and
over which we exert no conscious control. We do not have the
]freedom we think .we have [8

الرتجمة:

اإلرادة الح ّرة هي وهم ،إرادتنا ببساطة ليست ملكنا ،األفكار والنوايا تأيت من

األسباب الخلفية التي لسنا واعني لها وال منلك أي سيطرة واعية عليها ،نحن ال
منلك الحرية التي نظن أنّنا منلكها.

فعله ،فال تستحق الثواب كام أنّك ال تستحق العقاب ،يوضّ ح ذلك أيضاً سام
هاريس ،فيقول:

Without free will, sinners and criminals

would be nothing more than poorly calibrated clockwork, and any
conception of
justice that emphasized punishing them.. would appear utterly
incongruous. And those of us who work hard and follow the rules
would not-deserve- our success in any deep
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sense. It is not an accident that most people find these conclusions
abhorrent.
]The stakes are high[9

الرتجمة:

من دون اإلرادة الح ّرة فإ ّن املذنبني واملجرمني لن يكونوا إال مجرد ساعة

مضبوطة بشكل يسء ،وأي مفهوم للعدالة يعتمد معاقبتهم سوف يكون غري الئق،
والذين يعملون بجد ويتّبعون القوانني ال يستحقون النجاح ،بأي معنى عميق ليس

من املصادفة أ ّن الناس يجدون أمثال هذه االستنتاجات مقيتة ،فإ ّن الخطورة عالية.
أقول:

أنا هنا لست بصدد الكالم عن حقيقة ما يقولونه ،ولكني بصدد إثبات أ ّن

اإللحاد كفكر مادي يرفض حرية اإلرادة؛ ألنّها أمر غري مادي.

املطلب الثاين :اال�ستثنائية الإن�سانية.

من الواضح للجميع أننا ال نطلب معايري أخالقية من الحيوانات الربية ،حتى

أصبح تغيري قانون الغاب كعبارة تشري إىل تحول املجتمع اإلنساين إىل مجتمع
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حيواين مبني عىل القوة ال عىل صحة الفعل ،هذا كله يعني شيئاً واحدا ً :إنّنا
كبرش نرفع من منزلتنا فوق باقي الحيوانات ونرى أنفسنا مطالبني مبعيار أخالقي

لترصفاتنا ،وهذه الفكرة فلسفياً تسمى :باالستثنائية البرشية:

][Human Exceptionalism

يقول الدكتور جريج هرنيكيس معرفاً االستثنائية البرشية:

the idea that humans are unique, distinctive beings that ought
to be assigned.fundamental moral value in accordance with that
]distinctiveness [10

الرتجمة :الفكرة القامئة عىل أ ّن البرش فريدون وكائنات مختلفة يجب عليها أن

تضع أسساً قيمية أخالقية تتناسب مع تلك الفرادة.

لكن هذه الفكرة ال أساس لها يف عامل مادي ،فاإلنسان ال يتميز من الحيوان

إال بدرجة تعقيده اإلحيايئ التي بدورها تقود إىل تعقيد اجتامعي ،عندما يوصف

اإلنسان بأنّه أحد أعضاء العائلة اإلفريقية من الحيوانات التي تسمى:
[]Hominidae

فإ ّن هذا يخربنا بشكل مبارش بأ ّن اإلنسان مثله مثل أي قرد ينتمي إىل هذه العائلة

غري مطالب بأي التزام أخالقي ،ومن هذا املنبع خرجت فكرة التمييز النوعي
املقابل للتميز العرقي ،فكام أ ّن التمييز بني األعراق البرشية يعترب شيئاً غري مربر

عقالً ،ذهب بعض الفالسفة إىل أ ّن التمييز بني الحيوانات أمر غري مربرأيضاً؛ ألنّه

ال يوجد ما مي ّيز نوعاً عن نوع من الحيوانات غري درجة تعقيدها الذي ال ميثل فرقاً

جوهرياً ،بل فرق عريض ،وسمى هؤالء املرتكبني للتميز النوعي بال
[]Sep ciesism

وحتى نعرف عمق املسألة نذهب إىل دوكنز الذي يتح ّدث عن حالة افرتاضية،

وهي وجود قرد من نوع شمبانزي يف حديقة حيوانات ،حيث يعترب دوكنز أ ّن قتل

القرد هذا أمر مباح لصاحب الحديقة ،ولكنه يقول يف الوقت نفسه :إ ّن التربير
الوحيد لهذه اإلباحة هو أ ّن األشكال الوسيطة بني الشمبانزي واإلنسان قد ماتت،

The only reason we can be comfortable with such a double
standard is that the.intermediates between humans and chimps are
]all dead[11

أقول:

من الواضح أ ّن دوكنز يجد نفسه يف مشكلة ،حيث إ ّن األخالقيات ال مربر

لعدم تطبيقها عىل الشمبانزي إذا كانت شيئاً ثابتاً ،ولكن هذه نظرة -بحد ذاتها-
استعالئية من دوكنز البرشي ضد الشمبانزي ،ال يوجد يشء يجعل لنا اليد العليا
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عليهم أخالقياً ،وبالتايل إذا كان هناك إنسان أو مجموعة برش يريدون أن يعيشوا
عىل الطريقة الشمبانزية فال يوجد مانع أخالقي حقيقي ضد هذا األمر ،وبالتايل
إذا مل يثبت استثنائية البرش فنحن أمام حل واحد ،وهو حيونة اإلنسان ،وهذه
النظرة املحيونة لإلنسان ليست مقترصة عىل دوكنز ،بل هي شائعة جدا ً ،مثل:

شيوع عبارة «اإلنسان هو القرد العاري».

].[humans are just naked apes

وقد شاعت هذه العبارة إىل حد أ ّن العامل اإلحيايئ ديزموند موريس كتب كتابه

بعنوان:

The Naked Ape: A Zoologist’s Study of the Human Animal.

القرد العاري :دراسة إحيائية للحيوان البرشي.
ويوضح دوكنز أكرث ،فيقول:

There is a double standard in our ethics at present, which builds
a wall around our own species Homo Sapiens, which is rather unevolutionary if you think about the fact that we are close cousins of
chimpanzees, if you think about the fact that we are descended.from
a common ancestor that lived only about six or seven million years
]ago[12
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الرتجمة:

هناك ازدواجية معايري يف أخالقياتنا يف الزمن الحارض ،حيث نبني جدارا ً

حول نوعنا «الهومو سابينز» ،،الذي إذا فكّرت به وتذكرت حقيقة أنّنا أوالد ع ٍّم مع
الشمبانزي ،وإذا فكّرت بحقيقة انحدارنا من سلف مشرتك عاش قبل ما يقارب من

ست أو سبع ماليني سنة ستجد أنّه يشء غري تط ّوري.

تلخيصاً ملا سبق:

نحن نتوقّع أن يترصف البرش بشكل أخالقي؛ أل ّن هذا األمر نابع من كونهم

كائنات مميزة ،ولكن يف غياب هذا التمييز فإ ّن توقّعنا هذا أيضاً ال سبب لوجوده،

رصفوا بشكل أخالقي ،بل األمر يثري
وبالتايل كام أنّنا ال نتوقع من قرد أو أسد أن يت ّ
االستغراب إذا حصل ،فكذلك نحن ال نتوقع ،بل ال يجب عىل اإلنسان حسب

رصف ككائن أخالقي.
هذه النظرة أن يت ّ

اآلن كل هذا الكالم يعتمد عىل التصديق بنظرية التطور ،ولكن لعل ملحد

يقول :أنا ال أؤمن بنظرية التطور-،وإن كان هذا األمر مستبعدا ً ،-فهو أيضاً مل

يجعل لإلنسان أي استثنائية متيزه من باقي الكائنات الحية.

املطلب الثالث :العالقة بني العدمية والإحلاد

املقصود بالعدمية هو :أ ّن أفعالنا ووجودنا ال قيمة حقيقية لها ،يقول الفيلسوف

األمرييك ألن برات:

Existential nihilism is the notion that life has no intrinsic meaning or
value, and it is, no.doubt, the most commonly used and understood
]sense of the word today[13

الرتجمة :العدمية الوجودية هي املفهوم القائل بأ ّن الحياة ليس لها أي معنى أو
اآلن ،نحن ع ّرفنا اإللحاد عىل أنّه إنكار للخالق وااللتزام باملادية ،فام عالقة

هذا بالعدمية؟.
الجواب :إ ّن االلتزام باملادية يعني بالرضورة أ ّن أي سؤال يف الطبيعة تجيب
عليه العمليات الطبيعية ،ونحن نعلم أ ّن الطبيعة يف قرارها ليست شيئاً واعياً ،بل
هي مجرد أجسام مادية تتفاعل مع بعضها ليك تنتج التأثريات التي نراها ،وبالتايل
الطبيعة نفسها فاقدة ألي قيمة ،وهذا األمر واضح عند امللحدين-،مثل دوكنز،-
فهو يقول:
In a universe of blind physical forces and genetic replication,
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some people are going to get hurt, other people are going to get
lucky, and you won’t find any rhyme or reason in it, nor any justice.
The universe we observe has precisely the properties we should
expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no
]good, nothing but.blind, pitiless indifference[14

الرتجمة :يف كون من القوى الفيزيائية العمياء والنسخ الجينية بعض الناس

سوف يتأذون وآخرون سوف يكونون محظوظني ،ولن تجد أي نسق أو سبب
يف ذلك ،وال عدالة الكون كام نرصده فيه املواصفات التي يجب أن نتوقعها،

ففي القاع ال يوجد تصميم أو هدف ،ال يوجد رش أو خري ال يوجد غري الالمباالة

العمياء.

أقول:

قد يكون هناك ملحد ي ّدعي اإلميان بوجود غاية ما من الوجود ،فيجيب بأحد

جوابني:

 -1نحــن مــن يحــدد قيمــة الحيــاة وكذلــك معناهــا ،وبالتــايل ميكــن للشــخص
أن يكــون ملحــدا ً وال يكــون عدميـاً.

 -2الحيــاة قيمــة؛ ألنّهــا فريــدة مل توجــد يف الكــون إال مــرة واحــدة ،وبالتــايل
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لهــا قيمــة نابعــة مــن فرادتهــا.

وهذان الجوابان -عىل الرغم من شيوعهام -يف غاية السخافة ،وذلك لألسباب

اآلتية:

أما الجواب األول :فهو اعرتاف ضمني بأ ّن القيمة أو املعنى الذي سوف

يضعه الشخص ليس واقعاً خارجياً ،بل هو تفضيل شخيص ،فمثالً :إذا ق ّررت
أخذ قطعة قاممة واعتربتها ذات قيمة عالية فذلك لن يجعلها ذات قيمة عند بقية
الناس ،بل عندي فقط ،وبالتايل أي اعتبار نفيس لن يتحول إىل واقع فعيل ،وهنا
ال ميكن للملحد أن يهرب من العدمية.

أما الجواب الثاين :فهو أسوأ حاالً من الجواب األول ،إذ هو يف الحقيقة
يضيف قيمة للحياة ككل  -يف كونٍ ٍ
فاقد للقيمة -من خالل تطبيق مبدأ برشي عىل
ربر ألنفسنا
الكون ،فنحن البرش -مثالً -نع ّد الذهب قيامً؛ ألنّه نادر ،ولكن كيف ن ّ
أن نطبّق هذا األمر عىل الكون ككل؟ ونقول :مبا أ ّن الحياة نادرة إذن لها قيمة؟ ،بل
ليس من الثابت أ ّن الحياة نادرة أصالً ،بل إ ّن يف تطبيق هذا املبدأ حالة من الخلل،
فهنا يتكلم الشخص عن الحياة ككل عىل أ ّن لها قيمة ،لكن أفراد الحياة فاقدو
القيمة ،بل يزداد فقدانهم للقيمة مع تكاثر النوع ،فمثالً :البرش اليوم أقل قيمة من
البرش يف األمس؛ أل ّن أعداد البرش املولودين ازداد مثالً هذا يعني أ ّن قيمة اإلنسان
تنخفض وتزداد باالنخفاض ،لكن عموماً هنا نريد أن نثبت أمرا ً واحدا ً ،وهو أ ّن
اإللحاد ميكن أن يربر العدمية عىل األقل ،وهنا نحن أمام عامل مجرد من أي
معنى ،وبالتايل سواء فعلت ما أراه صحيحاً أو خطأ ،فإ ّن فعيل ليس له معنى ،بل
حتى معاين الصحة والخطأ تصبح بال معنى ،فيكون القتل -مثالً -هو فصل الرابطة
التساهمية واأليونية بني ذرات عنارص املركب املسمى إنسان ،فكام أ ّن فصل
قطعة حديد عن بعضها البعض ليس فيه أي مشكلة ،فكذلك قطع رأس إنسان أو
قتله ليس فيه أي مشكلة حقيقية يف هكذا عامل ،يقول الفيلسوف جيمس درير:

Nihilism is the view that there are no moral facts. It says that
]nothing is right or wrong,.or morally good or bad[15

العدمية هي النظرة التي تقول :بأنّه ال يوجد حقيقة أخالقية ،إنّها تقول ال يوجد

يشء خطأ ويشء صحيح ،أو يشء حسن أو قبيح.

كام قلت :ميكن للملحد أن يقول :أنا ال ألتزم بالعدمية ،ولكن ال ميكنه أن

ربر العدمية.
ينكر أ ّن اإللحاد ي ّ

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

الرتجمة:

املطلب الرابع :امل�صدر الأخالقي للإحلاد.

عندما نتكلّم عن امليول األخالقية للكائن الحي اإلنسان يف إطار مادي،
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فأي تفسري سلويك أو إحيايئ ال يخرج من حيز نظرية التطور؛ أل ّن السلوكيات

األخالقية واآلليات الحية لإلنسان يف أصلها مجرد تجسد للجينات التي مرت
بسنني من الخطأ واملحاولة ،يقول الفيلسوف امللحد مايكل روس:

The position of the modern evolutionist, therefore, is that humans
have an awareness of morality-a sense of right and wrong and
a feeling of obligation to be thus governed-because such an
awareness is of biological worth. Morality is a biological adaptation
]no.less than are hands and feet and teeth[16

الرتجمة:

موقف علامء التط ّور املعارصين إذن ،أ ّن البرش لديهم وعي أخالق -أي
اإلحساس بالقبح والحسن وبالنتيجة الشعور بالواجب الحكمي-؛ أل ّن هكذا

وعي فيه منفعة إحيائية ،األخالق هي تأقلم إحيايئ ال يختلف عن اليد والقدم
واألسنان .أ.ه

وهذا يعني بالرضورة أمرا ً واحدا ً فقط أ ّن شعورنا األخالقي هو يف الحقيقة

عشوايئ ونحن منتلكه فقط؛ ألنّه يساعدنا عىل البقاء ،ليس له أي قيمة وراء ذلك
وال تختلف عن سده حاجة ،مثل :األكل أو الرشب أو التناسل ،كلها وسائل
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تساعدنا عىل البقاء ،وهذا األمر يدركه مايكل روس نفسه ،فيقول يف مقال له:

...In an important sense, ethics, as we understand it is an illusion,
fobbed off on us by.our genes to get us to cooperate. It is without
]external grounding[17

الرتجمة:

مبنظور مهم فإ ّن األخالق كام نفهمها هي وهم فربكته جيناتنا؛ لتجعلنا نتعاون،

وليس لها أي أرضية خارجية.
أقول:

إىل هنا ذكرنا أربع عقبات أمام أي منوذج أخالقي ميكن أن يق ّدمه امللحدون

تربيرا ً ألخالقهم ،واآلن نبدأ بالكالم عن النامذج التي يقدمونها فعالً:

النموذج الأول :القاعدة الذهبية للتعامالت الأخالقية.

يع ّد هذا النموذج أكرث النامذج التي يطرحها امللحدون منهاجاً أخالقياً ،وهو

النموذج القائل [عامل اآلخرين كام تحب أن يعاملوك] وهذا النموذج -عموماً-

قائم عىل أساسني:

 -1إ ّن كل النــاس تتشــارك يف ســعيها نحــو الســعادة والنجــاة ،وهــذا الســعي
مبنــي عــى أســاس إحيــايئ.

 -2حتــى تضمــن ســعادتك شــخصياً يجــب أن تســعى لحفــظ ســعادة اآلخرين،
وبالتــايل ســوف يتــم إعادتهــا إليــك يف وقــت حاجتــك إليها.

فهذه القاعدة تشبه االستثامر يف الناس عىل أمل أن يعود ذلك االستثامر

بفائدة لك.

امل�شاكل التي تواجه هذا النموذج:

باإلضافة اىل كون هذا النموذج يتع ّرض ملا ذكرناه من أسباب عامة تجعل أي

منوذج أخالقي مرضوباً ،سوف نبني أسباباً خاصة بهذا النموذج؛ وكذلك نرفق
توضيحات لكيفية انطباق األسباب العامة:

عندما نتكلّم عن أي منوذج أخالقي فإ ّن من أهم األهداف التي يجب تحققها

يف هكذا منوذج هو كون النموذج يعرتف بصحة تلك األخالق بذاتها ال كغاية

فقط ،وهذا األمر تفشل فيه القاعدة الذهبية؛ ألنّها ال تع ّد معاملة اآلخرين بذاتها
صحيحة ،بل النتيجة املرتتبة عىل تلك املعاملة هي الهدف ،وهذا بالتايل يحول

كل األفعال محايدة أخالقياً؛ ألنّك ال تنظر إىل اآلخرين عىل أنهم غاية للمعاملة
األخالقية ،بل وسيلة ،أنت تساعدهم ليس أل ّن مساعدتهم حسنة بذاتها؛ بل ألنّك
تتأمل أن تعود عليك هذه املعاملة الحسنة بخري.
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 - 1وسائل ال أهداف:
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 - 2ال تسويغ:

عندما ننظر إىل هذه القاعدة بذاتها فهي يف الحقيقة ال متثل قاعدة مس ّوغة
لنفسها ،بل تعتمد عىل شعور مسبق بأننا يجب أن نعامل بعضنا البعض بدرجة
من األخالقية ،مبعنى أنّها تعتمد عىل وجود األخالق يك تصح ،وليس العكس،
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فوجودها ال يعطي أخالقاً ،وهذا ما يجعل هذه القاعدة غري مس ّوغة ،وعندما
سألت امللحدين يف نقاشايت معهم ما الذي يجعلني ألتزم بهذه القاعدة؟.
قالوا :إ ّن عدم التزامك بها يعني أنّك تعامل نفسك معاملة خاصة.
وهذه هي مغالطة منطقية هنا أيضاً ،إذ يفشل هذا الدفاع ،فعدم االلتزام بهذه
القاعدة ليس أل ّن الشخص يرى يف نفسه خاصية مت ّيزه عن االلتزام بالقاعدة،
بل أل ّن القاعدة نفسها غري ثابتة الصحة ،فهو ال يرى أنّه من الواجب أن يلتزم بها
اآلخرون وهو ال ،بل يرى أنه ليس هناك مربر لاللتزام بها مطلقاً.
مجددا ً عندما يتم مواجهة امللحد بهذا السؤال يتحول إىل القول بأ ّن عدم
االلتزام بهذه القاعدة يؤدي إىل مجتمع عدواين يحاول فيه الناس أكل بعضهم
البعض اآلخر ،لكن هذا االدعاء ميكن إطالقه عىل أي منوذج أخالقي آخر دون
أن يجعله صحيحاً ،وميكن حتى ألبشع األنظمة الحاكمة بأن تربر قمعها بأنه
لحفظ املجتمع من أن ينقلب عىل نفسه .بالنهاية تفشل القاعدة األخالقية يف
فرض نفسها كنموذج صحيح مادام اعتامدها التام هو القبول والركون النفيس،
ليك يعامل الناس بعضهم معاملة أخالقية مبعنى أنّها تجعل القبول النفيس دليالً
عىل الصحة وليس القبول العقيل.

 - 3النقص يف هذه القاعدة:

هذه القاعدة تخربك فقط كيف تعامل اآلخرين ،وال تخربك كيف ترد املعاملة،

وال كيف تحكم عىل أفعال اآلخرين ،فمثالً إذا رأيت فعالً معيناً بني شخصني ال
ميكنك أن تحكم عىل فعلهم هل هو أخالقي أو غري أخالقي؛ ألنّك تجهل هل

هام يقبالن وقوع الفعل عىل بعضهم البعض اآلخرأم ال.
يف الوقت نفسه ال تخربك هذه القاعدة كيف تترصف يف حالة وقوع الفعل

عليك وليس خروجه منك ،فمثالً إذا قام شخص بظلمي هل يحق يل أن أظلمه ؟.

 - 4االستثنائية البرشية:

ذكرنا سابقاً أ ّن أي منوذج أخالقي يُق َّدم يجب أن يأخذ بعني االعتبار أ ّن البرش
هم مميزون بشكل ما ،حتى يكون هذا النموذج مطلوباً منهم وغري مطلوب من

غريهم.
خذ -مثالً -تطبيق هذه القاعدة بني اإلنسان والحيوان ،فال ّ
شك أ ّن الحيوان
يرفض أن يُقتل ليك يتم أكله ،وبالتايل فإ ّن قتلك وأكلك له خرق لهذه القاعدة،
فأنت مل تعامل الحيوان كام تحب أن تعامل.
الطريقة الوحيدة لبيان سبب هذا األمر هو القول :إ ّن اإلنسان مميز من
الحيوان ،وهذا األمر غري موجود يف اإللحاد؛ أل ّن اإللحاد ينظر لإلنسان كحيوان
آخر يختلف يف تركيبه الفسيولوجي فقط.

 - 5هذه القاعدة ال تس ّوغ الفداء:

ربر كل األخالق وليس جزء منها؛ وعليه،
أي منوذج أخالقي يُطرح يجب أن ي ّ
فلنلقي نظرة عىل األخالق التي تؤدي إىل مقتل شخص -مثالً -إذا قام برمي نفسه
عىل قنبلة ،ليك يحمي الناس ،فهذا الفعل بال ّ
شك فعل حميد ،لكنه غري مس ّوغ
بهذه القاعدة األخالقية؛ أل ّن الشخص الذي رمى نفسه ال يتمنى أن يعامل بتلك
وغري مس ّوغة.

- 6هذه القاعدة تحتاج إىل قيم مشرتكة عامة بني البرش:

من دون وجود قواعد مشرتكة بني كل البرش تسقط هذه النظرية وال تصح؛

ولذلك قال الكاتب جورج برنارد شو:

Do not do unto others as you would that they should do unto you.
]Their tastes may be.different[18

الرتجمة:

ال تعامل اآلخرين كام يجب أن يعاملوك؛ ألن األذواق تختلف.
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الطريقة ،والنتيجة هذه القاعدة تنظر لهذه األفعال الحميدة عىل أنها أفعال محايدة
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 - 6االختالف يف التشخيص:

قد يعرتض عىل النقطة رقم  5بوجود مشرتكات بني البرش ،مثل :قبح الظلم،

وهنا نحن ال ننازع يف ذلك؛ لكننا ننازع بعدم وجود تشخيص للظلم ،فنحن ال
نعيش يف عامل أفالم كارتونية حيث يفعل الرشير الرش؛ ألنّه رشير ،بل نحن نعيش

يف الواقع وكل من يفعل الرش إما أنّه ال يرى نفسه فاعالً للرش أو يرى أ ّن فعله للرش
هو يف مبدأ الدفاع عن النفس ،أو يعطيه مس ّوغاً آخر ،يقول أدولف هتلر:

We may be inhumane، but if we rescue Germany we have
achieved the greatest deed in the world. We may work injustice، but if
we rescue Germany then we have removed the greatest injustice in
the world. We may be immoral، but if our people is rescued we have.
]opened the way for morality[19

الرتجمة:

قد نكون غري إنسانيني ،ولكن إذا أنقذنا أملانيا فإننا حقّقنا أفضل صالح للعامل،

قد نكون ظاملني ،ولكن إذا إنقذنا أملانيا فنحن قد رفعنا أعظم ظلم يف العامل ،قد

نكون ال أخالقيني ،ولكن إذا أنقذنا شعبنا فإنّنا فتحنا باب األخالقية.

ّ
يشك يف أنّه يفعل الظلم ،ولو كان يفعل الظلم فإ ّن فعله
فهنا أدولف هتلر
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للظلم مس ّوغ؛ ألنّه يريد رفع ظلم أكرب.

 - 7عدم صحة االستثناءات:

هذه القاعدة -كام نعلم -قامئة باألساس عىل أ ّن الشخص يجب أن يعامل

اآلخرين كام يحب أن يعامله اآلخرون ،وال يحق له أن يستثني نفسه؛ ألنّه سوف

يقع يف مغالطة التوسل الخاص ،أي :أنه يستثني نفسه من القاعدة؛ ألنّه يرى نفسه

ميلك شيئاً خاصاً مي ّيزه من اآلخرين ،ولكن عىل أرض الواقع نحن نعلم بوجود

استثناءات خاصة نعامل بها البرش ،فمثالً :من املس ّوغ عقالً أن نقوم بحبس
شخص مصاب مبرض ٍ
معد ،ونحن ال نريد أن تتم معامالتنا بالطريقة نفسها.
وبالنتيجة :هذه القاعدة تذهب سدى يف هكذا حاالت ،وميكننا تصور سقوط

هذه القاعدة مبثال:

القايض يريد أن يحكم عىل شخص سارق بالسجن خمس سنوات ،فيقول

له السارق :هل تقبل أن أحبسك يف السجن خمس سنوات ،بالطبع القايض ال
يقبل بذلك ،فكيف يقبل القايض أن يفعل ذلك بغريه؟ حسب هذه القاعدة حكم

القايض باطل وغري أخالقي.

وهذا األمر ذكره الفيلسوف األورويب أمانويل كانط ،قال:

Let one not think that the trivial quod tibi non vis fieri، etc. [What
you do not want to be done to yourself do not do to another] could
serve here as a standard or principle. For it is only derived from that
principle، though with various limitations; it cannot be a universal
law، for it does not contain the ground of duties toward oneself، nor
that of the duties of love toward others ، or finally of owed duties to
one another، for the criminal.would argue on this ground against the
]judge who punishes him[20

الرتجمة:

ال يفكّر الشخص بأ ّن قاعدة ال تفعل باآلخرين ما ال تحب أن يفعل بك ميكن

أن تخدم عىل أنها أساس أو مبدأ؛ ألنّها مشتقة من ذلك املبدأ مع الكثري من
الحدود ،وال ميكنها أن تكون قاعدة عامة؛ ألنها ال تحتوي أساس الواجبات تجاه

القايض الذي يحاكمه.

 - 8وجود من يقبل بوقوع بعض األمور عليه:

ذكرنا سابقاً أ ّن أذواق البرش تختلف وتشخيصهم للظلم أيضاً يختلف ،وهنا

نذكر إشكاالً آخر مرتبطاً مبا سبق -حسب هذه القاعدة :-يكون الداعيش فاعالً

لفعل أخالقي عندما يفجر نفسه بني الناس؛ ألنّه يريد قتل اآلخرين ،ويريد أن يُقتل
هو أيضاً يف االنفجار ،وبالنتيجة يكون فعله أخالقياً طبعاً ،وال يوجد عاقل يقول
إ ّن فعله أخالقي ،لكن حسب املفهوم اإللحادي يصبح هذا الفعل أخالقي.
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يحتج عىل هذا األساس ضد
النفس وال واجبات حب اآلخرين ،واملجرم سوف
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 - 9مشكلة الوجود والوجوب:

هذه القاعدة تقول -كام بيّ ّنا :-إ ّن البرش كلهم يتساوون يف مسألة بحثهم عن

السعادة والرفاهية ،وهذا هو جزء الوجود من القاعدة ،وبناء عليه يجب معاملة
اآلخرين كام تحب أنت وتريد أن تكون سعادتك ورفاهيتك .هذا هو الجزء
الثاين من القاعدة والذي يسمى بالوجوب ،وهو الجزء غري املربهن عليه من قبل
امللحد ،وإنّ ا يرميه رمياً دون تسويغ.

 - 9قاعدة غري معتربة:

أخريا ً ،يجب أن أن ّبه إىل أ ّن فالسفة األخالق ال يأخذون هذه القاعدة بجدية

وإن كانت منترشة بني العامة بشكل كبري ،-يقول الفيلسوف بيل بوكا وهو يتكلمعن هذه القاعدة:

We must acknowledge that the golden rule is no longer taken
]seriously in practice or.even aspiration، but merely paid lip service[21

الرتجمة:

يجب أن ننبّه إىل أ ّن القاعدة الذهبية مل تعد تؤخذ بجدية يف التنفيذ أو حتى

كمصدر ،ولكن يتم احرتامها بشكل غري جدي.
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مالحظة :نحن ال نع ّد القاعدة خاطئة بالرضورة ،ولكنها تصبح خاطئة عندما

تؤخذ مبفردها دون أي عامل آخر ،ولذلك هذه القاعدة منطقية جدا ً يف إطارها
الديني ،بينام عىل حني أنّها منطقية يف إطارها اإللحادي ،ولهذا يقول الفيلسوف:

The golden rule cannot be the supreme principle of morality in
the sense of functioning as the sole normative axiom in a deductive
]system of ethics، because it cannot operate in.a value vacuum.[22

الرتجمة:

القاعدة الذهبية ال ميكن أن تكون املبدأ األعىل لألخالق مبعنى أن تكون

البديهية األساسية يف نظام استنتاجي لألخالق؛ ألنّها ال تستطيع أن تعمل يف فراغ

قيمي.

النموذج الثاين :امل�شهد الأخالقي:

النموذج الثاين الذي سوف أتكلم عنه هو ما ق ّدمه سام هاريس يف كتابه
[The Moral Landscape How Science Can Determine Human

]Values

املشهد األخالقي :كيف ميكن للعلم أن يحدّ د القيم البرشية؟.

ويوضّ ح سام هاريس هدف كتابه ،فيقول:

The goal of this book is to begin a conversation about how moral
]truth can be understood.in the context of science.[23

الرتجمة:

الهدف من هذا الكتاب هو فتح باب النقاش حول كيفية فهم الحقائق األخالقية

يف إطار العلم.

واألساس للمنهج األخالقي الذي يق ّدمه سام هاريس يعتمد أمرين ،يقول:

الرتجمة:

جة التي أق ّدمها سوف تكون مثرية للجدل حتامً  ،ولكنها تعتمد أساسني
الح ّ

اثنني بسيطني :السعادة البرشية معتمدة متاماً الحوادث الخارجية يف العامل وحالة

العقل البرشي ،وبالنتيجة الب ّد من وجود حقائق علمية ،ليك نعرفها.

وللتوضيح فإ ّن سام هاريس يف كتابه يشري إىل مساحة أخالقية عىل شكل قمم

ووديان ،القمم متثّل أعىل ما يصله اإلنسان من الراحة والسعادة والوديان أتعس

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

argument I make in this book is bound to be controversial، it rests
on a very simple premise: human well-being entirely depends on
events in the world and on states of the.human brain. Consequently،
]there must be scientific truths to be known about it.[24
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ما يصله اإلنسان من العناء والشقاء ،وحسب سام هاريس فإنّه ميكننا أن نستعني
بالعلم ليك نحدد هذه املساحة بدقّة مقبولة ال بدقة متناهية.

امل�شاكل:
 - 1الوجود والوجوب:

مبا أ ّن سام هاريس يتكلم عن الواقع العلمي والواقع األخالقي ،فهو سوف

يقع حتامً مبشكلة الوجود والوجوب ،وللتوضيح نقول:

العلم هو علم وصفي يصف لك كيفية حركة الكواكب ،كيفية عمل القلب،

كيفية عمل السيارة ،لكنه ال ميكنه أن يقول لك :يجب أن تعطي األموال لألعامل
الخريية ،ببساطة العلم يعطي حقائق واألخالق تتطلب قيامً ،فمثالً :العلم يخربنا

متى تتوقف حياة اإلنسان ،ولكنه ال يستطيع أن يوجد أي قيمة للحياة نفسها ،بل
ينظر لها كظاهرة طبيعية ال متلك أي خصوصية غري الخصوصية املادية ،وهذا

األمر يدركه سام هاريس ،وليحل هذه املشكلة وضع ثالث نقاط ،يقول:

(1) whatever can be known about. maximizing the well-being of
conscious creatures-which is, I will argue, the only thing we can
reasonably value-must at some point.translate into facts about
;brains and their interaction with the world at large
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56
56

(2) the very idea of «objective» knowledge (i.e., knowledge acquired
through honest observation and reasoning) has values built into it, as
every effort we make to discuss facts depends upon principles that
we must first value (e.g., logical consistency,.reliance on evidence,
;)parsimony, etc.
(3) beliefs about facts and beliefs about values seem to arise from
similar processes at the level of the brain: it appears that we have a
]common system for judging truth and.falsity in both domains.[25

الرتجمة:

كل ما ميكن معرفته عن تعظيم السعادة للكائنات املدركة ،والذي أقول :إنّه

اليشء الوحيد الذي ميكننا أن نقول :إ ّن له قيمة عقالً يجب يف نقطة ما أن يتحول
إىل حقائق عن األدمغة وتفاعلها مع العامل ككل.

فكرة املعرفة املوضوعية نفسها [أي املعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق

املراقبة واالستنتاج الصادقني] لديها قيم داخلة فيها ،فكل جهد نقوم به ملناقشة
الحقائق يعتمد يف داخله عىل قيم [مثل التناسق املنطقي ،االعتامد عىل األدلة].

االعتقادات حول الحقائق واالعتقادات حول القيم يبدو أنّها تأيت من العمليات

يف مستوى الدماغ نفسها ،يبدو أنّنا لدينا نظام عام للحكم عىل الصحة والخطأ يف
كال املجالني [مجال الحقائق و مجال القيم].
أقول:

هذه هي النقاط التي ق ّدمها سام هاريس لحل مشكلة الوجود والوجوب ،لكنها

يف الحقيقة تعاين من إشكاالت عدة ،ولنبدأ بالنقطة األوىل والثانية حيث إ ّن

التناقض واضح؛ أل ّن سام هاريس ي ّدعي أ ّن السعادة البرشية أو سعادة الكائنات

الواعية هي اليشء الوحيد الذي ميكننا أن نضع له قيمة عقالً ،ولكن يف النقطة
الثانية يقول إنّنا نضع قيمة للمنطق وللصدق ولألدلة ،وال يق ّدم سام هاريس أي

طريقة لحل هذا التعارض ،فإما أنّنا نقدر فقط السعادة البرشية أو نقدر أشياء
أخرى باإلضافة إىل سعادة البرش ،حتى لو فكّرنا بالنيابة عن سام هاريس ،فإ ّن

مرتبط بسعادة الكائنات الواعية ،ولكن هذا يعني -بالرضورة -أنّه يعتقد أ ّن األفكار

تكون منطقية بزيادتها للسعادة البرشية ،وهذا غري معقول؛ أل ّن املنطقية يجب أن

تكون أمرا ً مستقالً بذاته ،والوجه االخر أنّه يقصد أ ّن االلتزام باملنطقية يؤدي إىل
السعادة البرشية ،ولكن هذه مشكلة أكرث تعقيدا ً ،حيث إنّه سوف يكون الشخص

معذورا ً عند سام هاريس إذا فكّر بأفكار غري متناسقة منطقياً طاملا أ ّن هذه األفكار
غري مرتبطة بالسعادة البرشية ،وسوف يعامل التناسق املنطقي عىل أنّه وسيلة ال

غاية.
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وهذه ليست املشكلة الوحيدة يف النقطة الثانية ،فسام هاريس يفرتض أ ّن

وجود قيم تسبق البحث العلمي يؤ ّدي بطريقة ما إىل جعل مكتشفات العلم بذاتها

قيامً وليست مجرد حقائق ،وهذا أمر غري مثبت ،نعم هذه القيم تؤدي إىل حقائق،
لكن تلك الحقائق ليست قيامً ،ومل يثبت سام هاريس هذا األمر.

وأما النقطة الثالثة فهي أيضاً ال تسلم من اإلشكال ،فهو يقول :مبا أ ّن عقولنا

تحاكم الحقائق العلمية ،مثل :الشمس طالعة ،وتحاكم الحقائق األخالقية ،مثل:
تعذيب الحيوان خطأ بنفس العمليات .هذا ال يعني أنّها -الرضورة -متساوية،
ولنأخذ مثاالً عملياً :العني تدرك ما هو الحصان وتدرك ما هو الجبل بالعملية
الفيزيائية نفسها التي تحصل من سقوط الضوء عىل الجبل وعىل الحصان

وانعكاسه باتجاه العني ،لكن هل هذا يعني أ ّن الحصان والجبل متساويان معرفياً؟

بالتأكيد ال.

يجب أن نتذكر أ ّن سام هاريس ال ي ّدعي أ ّن العلم ميكنه إخبارنا بالذي نقيم له

قيمة ،بل ي ّدعي أ ّن العلم ميكنه إخبارنا مبا يجب أن نقيم له قيمة.

 - 2السؤال املفتوح:

يفرتض سام هاريس بأنّه ال نقاش يف أ ّن األخالق يجب أن تبنى عىل ما يؤدي
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إىل سعادة الكائنات الواعية ،طبعاً هو اختار كلمة سعادة الكائنات الواعية حتى
يشمل الحيوانات يف الصورة ،ولكنه مل يبني ملاذا بالضبط يجب أن نقيم األخالق

عىل هذا األساس؟ فسام هاريس يفرتض افرتاضاً مسبقاً أ ّن أي شخص ال يسلّم

له بأ ّن األخالق يجب أن ترتبط بسعادة الكائنات الواعية ،فهو بالتأكيد يعاين من
مشكلة ،حيث إنّه يف أكرث من موضع يقارن سام هاريس الرافضني للربط بني

األخالق وسعادة الكائنات الواعية باملجرمني ،مثل :جيفري دامر أو حضارات
االزتك التي تضحي بالبرش ،لكن هذا سؤال مرشوع :ما الذي يجعل األخالق

مرتبطة بسعادة الكائنات الحية وطيب عيشها؟.
بالطبع ،ال جواب.

 - 3وسائل ال غاية:

كام قلنا يف النقاش عن النموذج األول :إ ّن امللحد ال يستطيع أن يق ّدم منوذجاً

أخالقياً دون أن يعامل ذلك النموذج كوسيلة ،وهنا األمرنفسه ،فسام هاريس

يناقش األخالق ليس ألنّها أخالق ،بل ألنّها تقود إىل مجتمع يعيش بتن ّعم وسعادة
ال أكرث ،ولكن األخالق بال شك يجب أن تعامل كغاية لذاتها ،لن يكون من

األخالقي أن أرىض بالظلم فقط؛ ألنّني أريد أن أعيش بتن ّعم وال أريد أن يقع ذلك

الظلم.

 - 4تحديد السعادة وحسن العيش:

النقطة التي ال يجيب عليها سام هاريس أيضاً هي :إىل أي مدى يجب أن تصل

هذه السعادة وحسن العيش؟ ،بالتأكيد الجنوب األمرييك كان يرى أ ّن العبودية

تؤدي إىل ازدهار الواليات التي مل تح ّرر العبيد وحسن عيشها وسعادتها ،فهل
يع ّد فعلهم أخالقياً؟ سام هاريس يقول :يجب أن نع ّرف السعادة وحسن العيش

عىل مستوى عميق وشامل عىل قدر املستطاع ،ولكن هذا األمر يعني بالرضورة

أ ّن النظام األخالقي الذي يق ّدمه هاريس هو بنفسه يحتاج إىل نظام أخالقي يحكم
من يدخل يف التعريف ومن ال يدخل.

وباإلضافة إىل هذه املشاكل ،هناك أيضاً املشاكل التي ذكرناها عموماً.
منوذج سام هاريس األخالقي يف الحقيقة ليس إال محاولة يائسة جدا ً للهروب

من اإلحراج األخالقي الذي يقع امللحد فيه ،ببساطة هذا السؤال ال جواب له

حتى اآلن ،ويستمر العبث اإللحادي بالقفز مييناً وشامالً لعله يصل إىل نتيجة

معينة ،ولكن ما نراه هو مجرد تقديم مناذج ميتة قبل الوالدة ،مناذج تعاين من
مشاكل منطقية مبنية عىل مقدمات غري مثبتة ،وسوف يستمر هذا السؤال وسيكون

حجر عرثة لإللحاد كفكر ،خصوصاً وأ ّن اإللحاد ال ي ّدعي خطأ األديان فقط ،بل
يدعي ال أخالقياتها وهذا األمر ال يخلو منه كتاب أو مناظرة مع امللحدين دون
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أن يدخل -عىل الخط -االدعاء بأ ّن الدين رشير وأنه سوف يأكل البرش الذين هم
عبارة عن نعاج ضعيفة أمام الذئب املتوحش الكارس ،لكن واقع الحال إ ّن امللحد

حتى لو كان غاي ًة يف القداسة واألخالقية -فهو ال يستطيع أن يس ّوغ ذلك األمرربر رغبته بأن يحك ظهره وهذا هو محل النقاش
كام ال يستطيع قرد معني أن ي ّ

ربر ملاذا
ومكمن اإلشكال ،وامللحد ميكنه أن يكون أخالقياً لكنه ال ميكنه أن ي ّ

هو أخالقي.

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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املَ�سَ اق احل�سيني:
�إ َّم ُت ُه الأخالقية وال�سيا�سية يف جماهدة «الن�سيء»
و«التجرب» و�سَ وْقه يف البحث عن ِح ْلف ُف�ضول
 د .نعامن املغريب
(متخصص يف علوم األديان املقارنة  -تونس)
ِّ

«الإ�سالم حم ّمدي الوجود

سيني البقاء»
سني ُ -
علوي الصمودَ ،
ح ُ
ح َّ

ُۡ
ُۡ ۡ ُ
ُ ُ ۡ ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل﴾
ون يبِب
﴿قل إِن كنتم تِبون ٱلل فٱتبِع ِ

(سورة آل عمران ،اآلية)31

ما الإ�ضافة يف الدرا�سة احل�سينية؟

إن الدراسات عن سيدنا الحسني  Qكثرية ،سواء يف سريته أو بالغته

يضيف رجل غارق يف الذنوب ،صا ِد ٌف عن رصاط إمامه الحسني؟.

ينبغي أن نق ّر ،بَ ْد ًءا ،أ ّن الحسني  Qكَ ْو ٌن واسع ج ًّدا ،وأنه محاط من العطايا
َ َ

ٓ

َۡ

َ َ ُ َّ َ
ََ
ك م ُظ ً
ورا﴾((( ،ال تنقيض عجائبه ،فبإمكان كل غ ّواص
اإللهية ﴿وما كن عطاء رب ِ

-يف كل عرص -أن ينال منه ال َك ْوث َ َر.

وميكننا هنا ،أن نحاول املشاركة يف صنع بعض جدة يف تناول الكوثر

الحسيني .فام زال خطابه لَ ْم يُ ْدرس علميًا بع ُد (سواء خطابه ال ُّد َعايئ ،أو السيايس،
((( سورة اإلرساء ،اآلية .20
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الدعائية أو الشعرية ،وسواء أكانت من مسلمني أوغري مسلمني .فامذا ميكن أن
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أو العشقي ،أو الشعري أو النرثي) ،وما زال فكره األخالقي مل تُقاربه فلسف ُة

وس ْوقُ ُه((( التاريخي ،وأسلوبه
األخالق؛ وما زالت أطروحته السياسية واملعاشيةَ ،
يف البناء العائيل والرتبية ،مل ت ُقارب بَ ْع ُد ،مبقاربة منهجية علمية.

إنّها محاولة القرتاح حقول حسينية مل يُف َّك ْر فيها أو ممنوع التفكري فيها أو

والس ْوق الحسيني وا ِ
إل َّمة الحسينية(((.
بإمكانها توسيع دائرة فهم املسعى الحسيني َّ
حاطة ،وإمنا خطوط تفكري جديدة ،لعلها أ ْعمق ،نجملها يف اآليت:
ال أ َّدعي هنا إ َ

 -1الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم وموقع الشام فيها.

ََْ َ
 -2سيطرة مرشيك النصارى عىل شام األمويني و﴿أدن األ ْرض﴾.

ح َسني.
 -3الخطاب الحسيني استمرا ٌر للخطاب املحمدي وال َعلَوي وال َ
الحسي بن عيل ( :Qدعاء عرفات) مثاالً.
 -4دعاء اإلمام
ْ
حسني -الحسيني.
 -5أعمدة ْ
مسعى اإلصالح اإلنساين ال َ

 .1الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم وموقع الشام فيها:

تتوزِّع الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم بني مكة واملدينة واليمن (بلقيس وسبأ،

وهود واألحقاف )...،وبالد الروم (سورة الروم ،وسورة التوبة) مع إشارة ضمنية

للبالد اإليرانية (سورة الروم ،وسورة التوبة ،وسورة محمد .)...وقد كان ضمنها
بالد الشام ،وكذلك العراق (محطة من محطات إبراهيم ،ويونس ،وأيوب.)...

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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تق ِّدم سورة التوبة بآياتها من  29إىل  ،35تحذي ًرا شدي ًدا من الروم وأعوانهم من

رجال الدين امل ِّزيفني ،املؤيّدين للطاغوت ،والقبائل العربية املستزملة للروم:

ٓ ُ ْ َّ
َّ
َّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ٱللِ َوٱل ۡ َمس َ
ِيح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َو َما أم ُِر ٓوا إِل
ون
﴿ ٱتذوا أحبارهم ورهبٰنهم أربابا مِن د ِ
ُ ُ َ َ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ٰ ٗ َ ٰ ٗ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ
فوا ْ نُ َ
ور
يدون أن ُي ۡط ِ ُٔ
شكون  ٣١ي ِر
ِلعبدوا إِلها وحِداۖ ل إِله إِل هوۚ سبحنهۥ عما ي ِ
ُ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ ُ َُ
َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ َ َ ۡ َ
َ
ورهُۥ َول ۡو كرِهَ ٱلكٰفِ ُرون  ٣٢هو ٱلِي أرسل رسولۥ
ٱللِ بِأفوٰهِ ِهم ويأب ٱلل إِل أن يتِم ن
َ
ُّ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
َۡ ّ ُ ۡ َ ُ َ َ ّ
ُۡ َ ٰ َ
۞يأ ُّي َها َّٱل َ
ون ٰٓ َ ٣٣
ِين
شك
ِين كِهِۦ ولو ك ِره ٱلم ِ
ِين ٱل ِق ِلظ ِهرهۥ ع ٱدل ِ
بِٱلهدى ود ِ
الس ْوق (بفتح السني) هو «اسرتاتيجيا» يف أَل ِْس َن ِة أوروبا.
((( َّ
((( ِاإل َّمة :املو ّجه املعريف الرئيس.

ۡ
َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
َ
كلون أ ۡم َوٰل ٱنلَّ ِ
اس بِٱل َبٰ ِط ِل َو َي ُص ُّدون َعن
ان لأ
ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱلحبارِ وٱلرهب ِ
َ
ۡ
َّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ
َّ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
ون َها ف َ
اب
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
ٱلل
يل
ب
س
يل ٱللِۗ وٱلِين يك ِنون ٱذلهب وٱلفِضة ول ينفِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سب ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ َ َ
ََۡ ُۡ
م َعلَ ۡي َ
يَ
ٰ
جباههم وجنوبهم وظه
ا
ه
ب
ى
و
ك
ت
ف
م
ن
ه
ج
ار
ن
ف
ا
ه
م
و
ي
وره ۡمۖ هٰذا َما
٣٤
م
ل
ِ
أ ٖ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ُ
ُ ۡ َُ ُ َ ُ ُۡ َ ۡ ُ َ
َ َُۡ
نون .﴾٣٥
كنت ۡم ِلنفسِكم فذوقوا ما كنتم تك ِ
َّ َ َ ُ ٓ ْ
طويل أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا ﴿ٱلِين قالوا
ً
كان القرآن الكريم يعترب
َ
َ
ْ
َ َ ُ َٓ
َۡ َ ۡ ُ َ
إنَّا نَ َص ٰ َر ٰ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ ّ
َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َّ ُ ۡ
بون ِ ٨٢إَوذا س ِمعوا ما
ِ
ۚ
ى ذٰل ِك بِأن مِنهم ق ِسِيسِني ورهبانا وأنهم ل يستك ِ
َ
ُ
ۡ
َ
ْ
َ
ُ
ٓ
ُ
َ َ ُ َ
َّ ُ َ َ ٰٓ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
يض م َِن َّ
ٱل ّ ِقۖ َيقولون َر َّب َنا َء َام َّنا
ٱدل ۡمعِ م َِّما َع َرفوا مِن
نزل إِل ٱلرسو ِل ترى أعينهم تفِ
أ ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ
ٱلشهد َ
ٱل ّ ِق َون ۡط َم ُع أن يُ ۡدخِل َنا
ِين  ٨٣وما لا ل نؤمِن بِٱللِ وما جاءنا مِن
فٱكتبنا مع ٰ ِ
ۡ َۡ
َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ ِ َّ
َۡ
َ َ َ ٰ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ ۡ
ٱلصٰل ِ َ
ت ت ِري مِن تت ِ َها ٱلن َه ٰ ُر
ربنا مع ٱلقوم
ِ
حني  ٨٤فأثبهم ٱلل بِما قالوا جن ٖ
ۡ
َٰ َ َ َ َ َ ٓ
ۡ
سن َ
ني .(((﴾٨٥
خ ِلِين ف
ِيها ۚ َوذٰل ِك ج َزا ُء ٱل ُمح ِ ِ

ريا وح ّرم عىل أصحابه
ومن هؤالء دولة الحبشة التي أوىص بها رسول الله خ ً
املعاص له ،الذي أجار بعض أصحابه .ومل يكن
وصل عىل نجاشيّها
َّ
فتحها
ِ ِ

يطالب نصارى الدولة اإلسالمية سوى بالخراج ،إذ إ ّن الجزية هي ِعقاب لكل
دولة ه َّددت دولة املسلمني.

أما املقصودون من طائفة النصارى يف سورة التوبة فهم «املستكربون»

َ ۡ َ َّ َ َ َ ْ
ُ َٰ ُ َ
املائدة ،اآلية  ،)18بل هم الذين ﴿يض ِ ٔ
ِين كف ُروا مِن
هون﴾ (التوبة﴿ )30 ،قول ٱل
َ ُ
ق ۡبل ۚ﴾ وهم الرومان (بفكرة الثالوث ،وفكرة خدمة الدين للسلطة ،مع قسطنطني
ُۡ ُ َ
األكرب ،وفكرة جعل املَلِ َ
شكون﴾ (التوبة )31 ،أي
ك ظل الله) .فهم الذين ﴿ي ِ
ٗ
يجمعون الله تعاىل مع القيرص والكنز .فقسيسوهم ليسوا ﴿ق ِّسِيس َ
ِني َو ُر ۡه َبانا﴾
َ َۡ َُ
(املائدة )82 ،مع عظمة اإلرسال (عدم التعريف) ،بل هم ِ
اره ۡم
متخذون ﴿أحب
َّ
َ ُ ۡ َ َُ ۡ ََۡ ٗ ّ ُ
ٱللِ﴾ (التوبة.)31 ،
ون
ورهبٰنهم أربابا مِن د ِ
((( سورة املائدة ،اآليات .85-82
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امل ُ َّد ُعو َن ملثال املسيح مغالطةً؛ وهم ليسوا «مؤمنني بالله» (كام حددتهم سورة
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وتحدد اآلية  34رشكهم هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

عن سبيل الله وأنهم يكنزون الذهب والفضة ،وهي خطيئة ال تخصهم وحدهم:

ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
﴿ ٰٓ
كلون أ ۡم َوٰل ٱنلَّ ِ
اس بِٱل َبٰ ِط ِل
ان لأ
يأيها ٱلِين ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱلحبارِ وٱلرهب ِ
َّ
َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ
َّ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
يل ٱللِ
ويصدون عن سب ِ ِ
يل ٱللِۗ وٱلِين يك ِنون ٱذلهب وٱلفِضة ول ينفِقونها ِف سب ِ ِ
ََ ّ ۡ ُ َ َ َ
اب أ ِل ٖم﴾(((.
فب ِشهم بِعذ ٍ

واآلية تن ّبه إىل أ ّن الروم سواء يف عهد هرقل (املعارص لسورة التوبة) أو
يف عهود اإلدارات األمريكية املتعاقبة (وشعارها هو شعار روما القدمية) هو

املسعى((( املنهجي إلطفاء َ
امل ْسعى النوراين املحمدي يف التاريخ بإرادة
َۡ ّ ُ ۡ َ ُ َ َ
ع ّ
ى َ
ِي أَ ۡر َس َل َر ُس َ ُ
وتخطيط ِج ِّدي ﴿ ُه َو َّٱل ٓ
ولۥ بِٱل ۡ ُه َد ٰ
ِين
ٱدل
ۥ
ه
ر
ه
ظ
ل
ق
ٱل
ِين
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ُّ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
شكون﴾((( .فالواليات املتحدة األمريكية ِبِلّ ِت َها هي روما
كِهِۦ ولو ك ِره ٱلم ِ
الحديثة.

لقد أعلن أبو ذَر حربه عىل «ال َك ْنز» من قلب الشام ،إذ أحس بالتحالف
الشامي  Qمع الكفر((( القريش اعتام ًدا عىل
املسيح
املتق ِّمص زو ًرا سي َدنَا
َ
َّ

كنز مرتاكم منذ العهد ال َع َدوي .فلقد فَهِم (رضوان الله عليه) أ ّن سورة التوبة تن ّبه

إىل أ ّن عدم الرباءة من مرشيك النصارى (وليس مؤمنيهم) سيؤدي إىل التعاهد
معهم ،ومن ثم إىل مراكمة الكنز ذي َم ْسعى إطفا ِء املسعى النوراين املحمدي.
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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َ َٰ ُ ْ ۡ ُ ۡ
َ َ َّ ٗ َ َ ُ َ ٰ ُ َ ُ
شك ِني كٓافة كما يقتِلون
ك ۡم﴾((( .فاملطلوب هو
فاملطلوب هو ﴿وقتِلوا ٱلم ِ

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

(((

سورة التوبة ،اآلية .34
َامل ْس َعى( ، Project :بلغة عربية هجينة« :املرشوع»).
سورة التوبة ،اآلية .33
حددت سورة املمتحنة يف اآلية  1واآلية  9الكفر بأنه معاداة الدين الحق والسعي َمل ْحقه والسعي إلخراج
َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َ
ۡ َ َ َّ ِ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َ ُ
ون إ ِ َ ۡ
كم ّم َِن ۡ َ
ٱل ّ ِق
ل ِهم بِٱلمودة وقد كفروا بِما جاء
أهله من ديارهم﴿ .ل تتخِذوا عدوِي وعدوكم أو ِلاء تلق
َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ََ
ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ
ََ ۡ َ ُ ُ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ٰ َ ُ ُ
ّ
ّ
ۡ
عٰٓ
ٰ
ٰ
ِين وأخرجوكم مِن دِيرِكم وظهروا
يرِجون ٱلر َسول﴾ واآلية ﴿ 9إِنما ُ ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين قتلوكم ِف ٱدل ِ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
ُ
ۡ َ
ون﴾ .فاملخالف لديننا غري املعادي له ولوجودنا ِ
جك ۡم أن تولوه ۚم ومن يتولهم فأولئِك هم ٱلظل ِم
الح َموي
إِخرا ِ
وامل َ َعايش ليس بكافرٍ ،حسب سوريتْ املمتحنة والتوبة.
سورة التوبة ،اآلية .36

املقاتلة االنتحالية والنفسية وامل َ َعاشية ملرشيك املسلمني (أي املنافقني والطغاة)

ومرشيك النصارى ومرشيك اليهود ومرشيك النصارى وغريهم ،بالتحالف مع

َ َّ َ ُ َ ُّ َ ٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ّ ٞ
ب ل ۡو يَ ُردونكم ّ ِم ۢن
مؤمنيهم «كَافَّةً» .تقول سورة البقرة﴿ :ود كثِري مِن أه ِل ٱلكِت ِ
ۡ
َ ُ
َٰ ُ
ٗ ّ
سهم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد َما تَبَ َّ َ
ِك ۡم ُك َّف ً
ي ل َ ُه ُم َ
َب ۡع ِد إِيمن
ٱل ُّق ۖ﴾(((.
ارا َح َسدا م ِۡن عِن ِد أنف ِِ

و َمقْطع سورة التوبة نفسه ،ينبّه إىل أ ّن َع ُد َّو الرباءة (أي تحالف مرشيك املسلمني
ُّ

ومرشيك النصارى) سيؤدي إىل ظلم ﴿ٱلش ُهورِ ﴾ (التوبة .)36 ،و«الشهر» (جمع
شهور وليس «أَشْ هر») هو العالِم (بكرس الالم).
تح ِّدد سورة التوبة عدد «الشهور» ،وهم العلامء باألصالة ،ال العلامء بالبيعة

َّ َّ َ ُّ ُ
(أي الذين يأخذون علمهم من العلامء باألصالة) باثني عرش﴿ :إِن عِدة ٱلشهورِ
َّ
َ
َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ
خلُق العالَم إال من أجل
ب ٱللِ﴾((( ،فالله تعاىل مل يَ ْ
عِند ٱللِ ٱثنا عش شهرا ِف كِتٰ ِ

ح ُر ٌم» ،أي األعظم يف تلك
اإلنسان الكامل ،وأهم تجلياته اثنا عرش .و َم ْن ُهم « ُ
َّ
َ
َّ َّ َ ُّ ُ
َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ
ب ٱللِ يَ ۡو َم
«الشهورِ» «أَ ْربَ َعةٌ»﴿ :إِن عِدة ٱلشهورِ عِند ٱللِ ٱثنا عش شهرا ِف كِتٰ ِ
َ

َۡ َ

ٓ َ

ٌ

َ

َۡ

َخل َق َّ َ َ
ت َوٱلۡرض م ِۡن َها أ ۡر َب َعة ُح ُرم ٞذٰل َِك ّ
ٱدل ُ
ِين ٱلق ّي ِ ُ ۚم﴾ فالدين القيم ،ال يكون
ٱلسمٰو ٰ ِ
ۚ
َ
ٓ َ
إالّ بِهم .وهم أنفسنا ،ألنهم أنفس اإلنسان الكامل ،محمد ﴿ :Pف َ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 َوأ ۡب َنا َءك ۡم َون َِسا َءنا َون َِسا َءك ۡم
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ
كٰذِب َ
ني﴾((( .وظلمنا هؤالء
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت ٱللِ ع ٱل
ِ

عيل) سيؤدي إىل االعتداء عىل الثاين (اإلمام الحسن) فاالعتداء عىل الشهر
((( سورة البقرة ،اآلية .109
((( سورة التوبة ،اآلية .36
((( سورة آل عمران ،اآلية .61
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الشهور هو ظلم ألنفسنا؛ ألنّهم غري قابلني لإلرضار.

َّ َ َّ
َٞ
ٱلن ِ ٓ
س ُء زِ َيادة ِف
واآلية  37من سورة التوبة تن ّبه إىل خطورة «النيسء»﴿ :إِنما
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ُ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٗ ّ ُ َ ُ ْ
ۡ ُ ۡ َ ُّ
اطوا ع َِّدةَ َما َح َّر َم
ٱلكف ِرۖ يُضل بِهِ ٱلِين كفروا يِلونهۥ عما ويح ِرمونهۥ عما ِلو ِ ٔ
َّ
ح ْر َمة شهر إىل آخر ،أي إ ّن االعتداء عىل الشهر األول (اإلمام
ٱلل ﴾ ،وهو تأخري ُ

67
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الثالث (اإلمام الحسن) فالشهر الرابع (اإلمام زين العابدين)((( .فلقد كان املأمول

أ ّن محافظة األمة عىل الدورة األوىل من «الشهورِ» سيؤدي إىل ظهور الدين
اإلسالمي عىل الدين كله ،ولكن من سوء الحظ كان تراكم النيسء .والنيسء

َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ُ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٗ ّ ُ َ ُ ْ
َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ٞ
اطوا
هو ﴿زِ َيادة ِف ٱلكف ِرۖ يُضل بِهِ ٱلِين كفروا يِلونهۥ عما ويح ِرمونهۥ عما ِلو ِ ٔ
ع َِّدةَ َما َح َّر َم َّ ُ
ٱلل﴾((( .فهم سيواطئون الشهور األربعة  .Rوهنا حق وعد الله

تعاىل عىل الشعب األول الذي أنيطت به مسؤولية حمل اإلسالم وحفظ شهوره

َّ َ
ْ ّ ُ
إىل العامل؛ لتناط بشعوب أخرى لنجد يف نهاية املقطع﴿ :إِل تنفِ ُروا ُي َعذِبۡك ۡم
َ َ
ۡ َ
َعذابًا أ ِل ٗما َوي َ ۡستَ ۡبدِل ق ۡو ًما﴾((( .والسورة ترى أن ال ّنيس َء سيبدأ باإلخالل بالصحبة
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ ثَ ِ َ
ان
ح ْزن من تبعاتها﴿ :إِل تنصوه فقد نصه ٱلل إِذ أخرجه ٱلِين
وبال ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
َۡۡ
ُ
ت َزن إ َّن َّ َ
نزل َّ ُ
ٱلل َم َع َناۖ فأ َ
ٱلل َسكِين َت ُهۥ
حبِهِۦ ل
ي إِذ ه َما ِف ٱلغارِ إِذ َيقول ل ِص ٰ ِ
ِ
ٱثن ِ
َ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُّ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ ۡ ۡ
عليهِ وأيدهۥ ِبنو ٖد لم تروها وجعل ك ِمة ٱلِين كفروا ٱلسف ٰ
ه ٱل ُعل َياۗ
ل ۗ وك ِمة ٱللِ ِ
َو َّ ُ
يز َحك ٌ
ٱلل َعز ٌ
ح َبطَتْ ُه
ِيم﴾((( .فإذا خذلتموه فلطاملا نرص ُه الله وهو وحي ٌد .ول َق ْد أ ْ
ِ

الصحبة الحزينة ،النادمة ،ولك َّن الله َمدَّهُ بالسكينة وبالجنود الخفية.
َ َ

َ

� .2سيطرة م�شركي الن�صارى على �شام الأمويني و﴿أ ْدن األ ْرض﴾:

كانت أليب سفيانَ ،و َم ْن قَ ْبلَ ُه من بني أمية زواجات وتصاهرات وتحالفات مع

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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مرشيك نصارى الشام ،وليس مع مؤمنيهم .وأليب سفيان زيارة مشهورة لهرقل
َوث َّ َقتْها امل ََسانيد .وقد جاء ِب َف َر َمانٍ يع ّينه فيه ملكًا عىل الحجاز ،ولكنه وجد مكة
متقسمة حول محمد  Pإذ أعلن نبوته الخامتة.
أوقف معاوية الزحف اإلسالمي باتجاه بيزنطة منذ أن أخذ الوالية أخوه يزيد،

َوي إذ انتقده« :وجدنا وسائل ُم َم َّهدة ( )...وأبوك بدأ هذا األمر»( ،البالذري،
((( َر َّد معاوية عىل عبد الله بن ال َعد ّ
أنساب األرشاف ،دار املعارف ،بريوت ،1969 ،ص .)242
((( سورة التوبة ،اآلبة .37
((( سورة التوبة ،اآلية .39
((( سورة التوبة ،اآلية .40

َع َمليًّا ،وذلك يف عهد الخليفة عمر .ويف األشهر األوىل من عهد الخليفة عثامن
عقد اتفاقية موادعة وصداقة مع القيرص .وقد اجتهد يف طرد مالك األشرت((( (الفاتح
العسكري «ال السيايس» للشام ومرص) ،وأيب ذ ّر الغفاري (وهو الفاتح الحقيقي

لرودس وقربص) حتى ال يزعجا مسعاه التحالفي مع مرشيك النصارى .وقد أوقف
كل عملية أسلمة للشاميني ،فلم يصبح املسلمون أكرثية بها إال بوسائل عدة يف

العرص العبايس (عهد املتوكل) (الدعوة الحكيمة باألرياف مواصلة لدعوة أيب
ص َل يف حمص.)...
ح َ
ذر((( ،واإلكرا ُه كام َ

لقد أصبح مرشكو نصارى الشام (والقيرص ِم ْن َو َرائهم طب ًعا) متحكِّمني يف

القرص املليك نفسه .فقد أقنع مروان الخليفة عثامن بأن يتزوج منهم :نائلة بنت
الفرافصة ال َكلْبِية .وكانت تعلم أ ّن عل ًيا هو أهم رجل بعد رسول الله  Pفأرسلت
رسالة إىل معاوية تتهمه وعد ًدا من الصحابة بالتآمر لقتل الخليفة (محمد بن أيب
بكر ،عامر ،طلحة بن عبيد الله ،الزبري ،)...وقالت له« :إ ّن أهل مرص أسندوا

قميصا لعثامن ملطخًا بالدماء وخصلة من
أمرهم إىل عيل»((( .وأرسلت ملعاوية
ً

ح َّسان
شعره((( .وقد كانت أم يزيد ميسون بنت بحدل الكلبية .وأخو ميسون ( َ
بن بحدل) ِم َن الذين جعلوا مروان ملكًا يف مؤمتر الجابية ،وكان معه باملؤمتر
ج َها ألسباب
عبيد الله بن زياد قاتل الحسني .وقد خنقت زوجة َم ْر َوان الكلبية زو َ

خلفاء هرقل ،عدو الرسول.

((( سمي مالك بهذا النعت لشرت وجهه يف فتح الشام ،فقد أصيبت إحدى عينيه يف معركة الريموك العظيمة التي
قادها عسكريًا ،إذ كان القائد السيايس غريه.
((( أليب ذر (رضوان الله عليه) َمقام بإحدى قرى عاملة.
((( البالذري ،فتوح البلدان ،دار صادر ،بريوت ،1969 ،ج  ،6ص .221
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،دار املعارف ،1952 ،ص.251
((( َع َّوادي (هشام) ،قبيلة كلب يف القرن األول وبداية القرن الثاين للهجرة ،قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،تونس ،2003-2002 ،ص .71
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سياسية .ولقد كانت عالقات كلب التجارية بالروم ممتازة ،وقد كانوا يوغلون يف
كل ِ
َ
العامل اإلسالمي مع
ينسقون مؤامراتهم ضد
الح َمى الرومي بالعامل((( ،فكانوا ِّ
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وقد كان بعض القادة العسكريني الشاميني يف جيش معاوية ِم ْن محاويل

اغتيال الرسول أثناء تبوك.

وقد كان رسجون بن منصور مستشا ًرا ملعاوية فيزيد (وهو الذي شجعه

وحرضه عىل قتل الحسني) ،ثم معاوية بن يزيد ،فمروان عبد امللك والوليد بن

عبد امللك .وكان صاحب الرشطة وصاحب الحرس كلبيَّ ْي يف عهد يزيد(((.
وكان مستشار سليامنَ« :اب ُن بطريقٍ » من مرشيك نصارى فلسطني((( .وقد بقي
ل التابع
لهرقل ،عدو رسول الله و َعد ِّو سور ِة التوبة ،مكانة عظيمة لدى الجهاز املِ ِّ ّ
للسلطة منذ العهد األموي .فهو يف ِخطا ِب ِه «طيب» مع رسل رسول الله( Pرغم

أنّه حاربه يف مؤتة وتبوك وكاد له املكائد) ،وقد أثنى ابن تيمية عىل هرقل يف
الرسالة القربصية التي كتبها مللك قربص الجرماين املحتمل :هرني الثاين.

وقد استبطن معاوي ُة هرق َْل واإلدار َة البيزنطية ،وكان مدلول القضاء والقدر كام

رضا يف تنصيبه يزي ًدا ،ويف ما يعتربه «انتصا ًرا»
ح ّددته ملة مرشيك النصارى حا ً
عىل عيل والحسن  Lوأنصارهام يف خطاب ِه لهم .ومل يكن ببالطه علام ُء
دي وأبو مسلم الخوالين ،وهام
الصحابة ،بل كان معه رشحبيل بن الصلت ال ِك ْن ّ

امتداد لرهبنة مرشيك النصارى يف اليمن .وقد قال رشحبيل مع شهود زور
للدمشقيني« :إ ّن عل ًيا قتل عثامن» ،ودار بقميص نائلة من قرية شامية إىل أخرى.
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هائل بالشام ،فإذا كان الخليفة عمر بن الخطاب بَ َعث عبد
ً
فالفراغ الديني كان

الرحامن بن ملجم((( قارئًا مبرص فإنه مل يبعث أي قارئ للشام .أما أبو مسلم
الخوالين فقد قال ملعاوية« :إمنا أنت أجري استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ،فإن

((( اليعقويب (سنية) ،رجال البالط يف العهد األموي ،رسالة ماجستري ،قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،تونس  ،2003-2002ص  49و.50
((( م.ن ،ص .50
((( عبد الرحامن بن ُملجم من ُمرشيك اليهود اليامنيني (وليس ِمن مؤمنيهم) .تلقّى تكوينا «إسالم ّيا» لدى
كعب األحبار ،الذي ق ّربه إىل الخليفة عمر ليجعله قارئ ِم ْص ،دون بقية الصحابة وأبنائهم ،بالتنسيق مع
ابن العاص الذي أدْمجه يف املرشوع القريش.

أنت هنأت جرباها ،وداويت مرضاها ،وحبست أوالها عىل أخراها وفاك سيدها
أجرك  ،وإن أنت مل تهنأ جرباها ومل تداو مرضاها ،ومل تحبس أوالها عىل أخراها

عاقبك سيدها»(((.

لقد حاىك معاوية هرقل يف كل يشء :يف قداسة امل َ ِل ِ
ك ،واالنقالب عىل
صاحب السلطة الرشعي (القيرص فوقاس) ،وتحويل الناس للم ِلك .وقد استفاد

من استمرار واليته املذهل يف طوله (عىل عكس كل الوالة) ،ومن الكنز املرتاكم
ح َّوله إىل مال سيايس ،و ِم ْن أنّه يوجد يف الشام أربعة جيوش بينام يف
الذي َ
العراق جيش واحد .وقد سمح عمر (فعثامن) ببقاء خراج الشام بها ،مام جعل
الكنز األموي قوة «ال تقهر».

وإذا كانت دمشق مدينة قدمية ،قابلة للتنظيم ومتجانسة؛ فإ ّن الكوفة مدينة

حادثة ،متناقضة داخليًا ومتناقضة مع األمناط خارجيًا (وكذلك البرصة) ،وسكانها

ج ُروا التعصب القبيل .ومل يكن لعيل
عسكريون تع ّودوا عىل االغتنامية ومل يَ ْه ُ
والحسن  Lأنصار ِس َوى ِمذْجح وبعض ربيعة وبعض همذان ،وهم ِمن الذين
كانوا حواريني له كام كان وال ًيا عىل اليمن .وقد تربوا عىل وال ٍة ُجلُّ ُهم سيئون:
إما «أغبياء» كأيب موىس األشعري ،أو فاسقون كالوليد بن عقبة بن أيب معيط.

حسن التكوين؛ بينام بقيت الكوفة جيش قبائل ،غري متجانس ،وغري منضبط،
و ُمرتجرج الوالء للدولة .لقد د ّمر الجناح ال َع َدوي العراق السابقة ،وصنعوا ِعراقًا

كثرية النزوح ،غري متناصحة ،ولقد تطلب األمر قرونًا لخلق عراق جديد ذي روح

قومية واحدة.

((( ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،الرياض،1418 ،
هـ .ق ،ص .14
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وكانت صالة الرتاويح فرصة لخلق طبقة القراء ،التي أصبحت يف ما بعد طائفة
شطي ٍة وجيش نخبة
الخوارج .بينام أصبحت ثغور الشام معسكرات
ِ
تدريب نُخْب ٍة ُ ْ
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وقد كان أهل البيت طائفة مغمورة ،وجاءت الثورة عىل القرص املليك العثامين

فرصة مثينة َع َّرف فيها عيل  Qبنفسه .ورغم أ ّن الزمان مل يعد زمانه ،كان ذك ًيا
متحكم
خرِج مسعى أهل البيت اإلنساين،
وس ْوقيًا ،إذ استطاع استغالل الفرصة ليُ ْ
ً
َ

يف املساحة الزمنية املمكنة ،بل لعله استطاع أن ميدد فيها .وقد كان الحسن

 Qميلك الحدس التاريخي نفسه إذ استطاع التحكم يف املساحة الزمنية
املتاحة ليك مينع بني أمية من هدفهم الرئيس ،وهو تحطيم الدين اإلسالمي،

مشغل إياهم بهدفهم اآلخر وهو حب الرئاسة والتسلط.
ً

لقد حاول األمويون تغيري الدين ،فهذا أنس بن مالك يدخل دمشق فيندهش
قائل« :ما أعرف شيئًا مام كان عىل عهد رسول الله .»!Pفقيل له« :الصالة؟».
ً

قال« :أليس صنعتم فيها ما صنعتم!»((( .وقد جاء عن الرسول « :Pلينقضن
اإلسالم عروة [بالنيسء] .فأ ّوله ّن نقض الحكم ،وآخرهن الصالة» .وذلك كتغيري

تكبري النفل وتأخري خط َبة العيد .وقد بعث معاوية كعب األحبار إىل القيرص
لعقداتفاقية املوادعة والصداقة معه .ولقد انتقد محمد الباقر  Qخضوع ِملَّة
ح ّرانية -الشامية« :ما أعظم فرية أهل
الشيك يف امل َ ْدرسة ال َ
مسلمي الشام للشق ِّ ْ

الشام عىل الله عز وجل! يزعمون أ ّن الله تبارك وتعاىل حيث صعد إىل السامء
وضع قدمه عىل صخرة بيت املقدس ( .)...إ ّن الله تبارك وتعاىل ال نظري له وال
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وجل عن أوهام املتوهمني ،واحتجبت عن
ّ
شبيه .تعاىل عن صفة الواصفني،

أعني الناظرين .ال يزول مع الزائلني وال يأفل مع اآلفلني (.(((»)...

وهذه الفكرة التجسيمية نفسها كان يحملها كعب األحبار ،وبعد أن نرشها يف

املدينة املن ّورة ،واصل يف نرشها بدمشق ،وقد امتدحه ابن تيمية والذهبي الذي
ِ
شكيةِ ،
وش ِّق مدرسة
اعتربه «من أوعية العلم»(((،
واملمتدحان من أعمدة الشام ال ْ ِّ
((( العسقالين ،فتح الباري ،ج  ،2ص .11
((( الصدوق ،التوحيد ،دار التعارف ،بريوت ،ص .179
((( الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،دار املعرفة ،بريوت ،الجزء  ،1ص .52

ح ّران املتأثر بالتحريف الرومي -اليهودي؛ عىل عكس الشق اآلخر يف مدرسة
َ
تأسس بإبراهيم  ،Qومن أهم أعمدته ابن
ح َّران ،وهو
ّ
الشق األصيل ،وقد ّ

ح ّراين صاحب تحف العقولُ ،وصوالً إىل محمد سعيد رمضان البوطي
شعبة ال َ
وفتحي يكن ومحمد حسني فضل الله ،وغريهم.

وقد وجد عمرو بن العاص سفر االشرتاع يف غنائم الريموك« ،وكان يتنبأ به

ويستخدمه يف أحاديثه((( .وقد عاش كعب األحبار يف حمص (بعد اغتيال الخليفة

عمر) يف كنف معاوية.
وقد بقي بُغض أهل البيت متم ِّك ًنا يف نفوس كثري من الشاميني بعد ألف شهر
ح ِمية ِ
الشامي جزئ ًيا ،بل
الح َمى
من لعنهم ،ولوال إرصار أهل البيت عىل إعادة ت َ ْ
ّ
صب
اخرتاق البالط األموي جزئيًا ،ألصبحت الشام قلعة ملرشيك النصارى َوال َّن ْ
العريب (إقامة السيدة زينب ،دخول محمد الباقر البالط لصك العملة اإلسالمية
األوىل واالستقالل النقدي ،إقامة بِالل ِم ْن قَ ْبل ،إقامة محيي الدين بن عريب،
ُ
فتنازل الحسن
جاد.)...
اخرتاق موىس بن نصري لقيادة الجيش بأمر من اإلمام ّ
الس ّ
 Qكان مام يعني انفتاح الحمى الشامي عىل االخرتاق االنتحايل ألهل البيت
مستقل بالتامم.
ًّ
بعد انغالقه ،حتى ال يكون اإلسالم الشامي إسال ًما منحرفًا
وأهم األمثلة عىل بقاء هذا البغض ال ّن ِ
ح ّراين،
اصبي األموي هو ابن تيمية ال َ
َب َعظُم قبحه وأظهر شين ُه حتى
الناس قب ً
حا .وكذلك الرتك» ،و«الرافيض كُلّام ك ُ َ
خ خنزي ًرا وقر ًدا ،كام ت َواتر»((( .وكان فكره يف الرش
يقوى شبهه بالخنزير ،ورمبا ُم ِس َ

أقرب إىل التفكري األخالقي ملرشيك النصارى((( .وما زال الشامي الناصبي إذا
غضب عىل أحد دعاه بـ«بابا حسن» ،وهو عيل بن أيب طالب  .Qفليس من
السهل اجتثاث ناصبِي ِه بني أمية بالتامم.
سالم ،رشح غريب الحديث ،دار املعرفة ،بريوت ،1982 ،ص .73
((( ابن ّ
((( ابن تيمية ،االستقامة ،ج  ،1ص .265
((( الحيدري ،التوحيد ،ج  ،2ص .372
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 .3اخلطاب احل�سيني ا�ستمرا ٌر للخطاب املح ّمدي وال َع َلوي وا َ
حل َ�سني:

ال ميكن أن يعلو صوت عيل  Qأثناء حياة محمد  .Pوال ميكن أن

ح َسن يف حياة عيل  .Lوال ميكن أن يعلو صوت الحسني يف
يعلو صوت ال َ

حياة الحسن  .Qفكل واحد منهم هو « َع ْب ٌد» للقائم منهم .فدورة أحدهم إنّ ا

هي تكميل لدورة السابق ومتهيد لدورة الالحق .لقد كانوا قدوتنا يف تطبيق قوله

َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡم فَ ۡو َق َ
ۡ
ب َول ت َه ُروا ُلۥ
ٱنل
ت
و
ص
تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا ل ترفعوا أصوت
ِ
ِِ
َۡ
ُ
َ َ ۡ ۡ
ض
إال نتيجة لل َم َساق الحسني
ك ۡم لِ َ ۡع ٍض﴾((( .وما شهادة الحسني ّ
بِٱلق ۡو ِل كجه ِر َبع ِ

اإلمامي َم ْسعى واحد.
ولصلحه الظاهري ،ف َم ْس َع َيا
ْ

الس ْوق ال ُح َس ْيني التاريخي:
 .1.3مركزية فلسطني يف َّ

ج ُّسس ،ال عىل الحسن  Qفحسب ،بل عىل
لقد كان القيرص يحاول التَّ َ

ب
التجسس نجد
الحسني  Qبعده أيضً ا .ومن بني هذا
ّ
ّ
التجسس اإل ِّمي ،ف َع ْ َ
ِ
رص إىل الحسني  Qباملدينة املنورة ،فسأله «عن
يل
العهد ،يزيدَ ،و َ
ص َل القي ُ
و ِّ
ج ّرة وعن سبعة أشياء خلقها الله مل تخلق يف رحم» ،وعن «أرزاق العباد»
امل َ َ

وعن «أرواح املؤمنني أين تجتمع» .وبعد أن أجابه أعلمه أ ّن الله تعاىل سيبعث

«نا ًرا من املرشق ونا ًرا من املغرب بينهام ريحان ،فيحرشان الناس إىل تلك
الصخرة يف بيت املقدس ،فتحبس يف ميني الصخرة ( )...فتفرق الخالئق عند
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الصخرة ( .(((»)...وذلك ما يكشف عن َس ْوق تاريخي عظيم لدى هذا املناضل
اإلنساين الكبري ج ًدا .فبيت املقدس عنده هي التي ستقسم كل البرش يف العامل

بني «نارين» ،أي جبهتني :جبهة مع اغتصابها وجبهة تسعى لتحريرها.

 .2.3ما هو الجهاد يف فكر الحسني بن عيل L؟.

يقول اإلمام الحسني « :Qالجهادعىل أربعة أوجه :فجهادان فرض،

وجهاد سنة .فأما أحد الفرضني ،فجهاد الرجل نفسه عن معايص الله ،وهو أعظم
((( سورة الحجرات ،اآلية .2
((( ابن شعبة الح ّراين ،تُحف ال ُعقول عن آل الرسول ،دار األ ْعلَمي ،بريوت ،1996 ،ص .173

الجهاد ،ومجاهدة الذين يلونكم((( من الكفار فرض.

وأما الجهاد الذي هو سنة ال يقام إال مع فرض ،فإ ّن مجاهدة العدو فرض عىل

جميع األمة لو تركوا الجهاد ألتاهم العذاب .وهذا هو من عذاب األمة ،وهو سنة

عىل اإلمام .وح ّده أن يأيت العدو مع األمة فيجاهدهم.

وأما الجهاد الذي هو سنة ،فكل سنة أقامها الرجل ،وجاهد يف إقامتها وبلوغها

وإحيائها ،فالعمل والسعي فيها من أفضل األعامل؛ ألنّها إحياء سنة .وقال رسول
الله « :Pمن س ّن س ّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة من

غري أن ينقص من أجورهم شيئًا»(((.

وقد قال باختصار « :Qالحياة عقيدة وجهاد».

الشكية يف اإلسالم األموي:
 .3.2مقاومة النزعات ِّ ْ

يستعيد اإلمام سورة التوبة التي تحذّر من مرشيك الروم وحلفائهم ،فيقول« :يا

ُ َٰ ُ َ
ون قَ ۡو َل َّٱل َ
ِين
ه
أيها الناس اتقوا هؤالء املارقة الذين يش ِّبهون الله بأنفسهم﴿ ،يض ِ ٔ
ۡ
ََ ْ
َ
َ ۡ
َۡ
شءَ ٞو ُه َو َّ
يع ٱلَ ِص ُ
ٱلس ِم ُ
ري﴾،
كف ُروا﴾ من أهل الكتاب ،بل هو الله ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ ۡ ۖ
َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ َّ ُ
يف ۡ َ
ٱلب ُ
ري﴾ .استخلص الوحدانية
﴿ل تدرِكه ٱلبصر وهو يدرِك ٱلبصر ۖ وهو ٱلل ِط
ِ

الجربوت وأمىض املشيئة اإلرادة والقدرة والعلم مبا هو كائن .ال منازع له يف
يشء من أمره وال كفؤ له يعادله وال ضد له ينازعه ،وال سمي له يشابهه وال مثل
الواصفون كنه عظمته ،وال يخطر عىل القلوب مبلغ جربوته ( )...ما تصور يف

األوهام فهو خالفه ( )...هو يف األشياء كائن ال كينونة محظور بها عليه ،ومن
األشياء بائن ال بينونة غائب عنها ( )...علوه من غري ت َ َوقُّل ومجيئه من غري تنقل

( )...وبه تعرف املعارف ال بها يعرف ( )...سبحانه ليس كمثله يشء وهو السميع

((( «يلونكم» :يحكمونكم.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .173
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البصري»((( .فهو يحارب عقيدة معاوية عن الله تعاىل ،وهي عقيدة تشبيهية ورثها

من مدرسة حران وملة روما وقسطنطني األكرب ،وهذه عقيدة التجسيمية ورثها ابن
تيمية الح ّراين.
إنّه يقاوم الرؤية «الجديدة» لله تعاىل ،كام يطرحها أصحاب إ َّم َة مرشيك
اإلسالم األموي (كعب األحبار ،أبو مسلم الخوالين ،ابن الصلت) الذين كانوا من

مرشيك اليهودية اليامنية و َم ْن معهم من مرشيك النصارى (رسجون بن منصور،
ابن بطريق .)...وقد كانت نظرتهم تجسيمية  -تحديدية ،فالله تعاىل  -سبحانه -
ح ِديدية الرومية  -الشامية واجتهد يف الدفاع
حد يف نظرهم ،وقد تبنى ابن تيمية التَّ ْ

عنها.

 .4.3زرع األخالقية املحمدية:

ـا« :يــا هــذا كــف عــن الغيبــة ،فإنّهــا
 -1قــال  Qلرجــل اغتــاب عنــده رجـ ً
أدام كالب النــار»(((.

 -2قــال عنــده رجــل« :إ ّن املعــروف إذا أســدي إىل غــر أهلــه ضــاع» .فقــال
« :Qليــس كذلــك .ولكــن تكــون الضيعــة مثــل وابــل تصيــب الــر
والفاجــر»(((.

 -3قــال « :Qإ ّن قو ًمــا عبــدوا اللــه رغبــة فتلــك عبــادة التّجــار ،وإ ّن قو ًمــا
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
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عبــدوا اللــه رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد ،وإ ّن قو ًمــا عبــدوا اللــه شــك ًرا فتلــك

عبــادة األحــرار ،وهــي أفضــل العبــادة»(((.

 -4قــال لــه رجــل ابتــدا ًء« :كيــف أنــت عافــاك اللــه؟» .فقــال « :Qالســام
قبــل الــكالم عافــاك اللــه!» .ثــم قــال« :ال تأذنــوا ألحــد حتــى يُســلم!»،

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

ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص  173و.174
م.ن ،ص .174
م.ن ،ص .174
م.ن ،ص  175و.177

وقــال أيضً ــا« :البخيــل مــن بخــل بالســام»(((.

 -5قــال « :Qاالســتدراج مــن اللــه ســبحانه لعبــده أن يســبغ عليــه النعــم،
ويســلبه الشــكر»(((.

 -6أتــاه رجــل فســأله((( ،فقــال « :Qإ ّن املســألة ال تصلــح إال يف غــرم
فــادح((( ،أو فقــر مدقــع ،أو حاملــة مفظعــة» .فقــال الرجــل« :مــا جئــت إال
يف إحداه ـ ّن» .فأمــر لــه مبائــة دينــار((( .وجــاء رجــل مــن األنصــار يريــد

أن يســأله حاجــة ،فقــال « :Qيــا أخــا األنصــار ،صــن وجهــك عــن
ـإن ٍ
س َك إن شــاء
بذلــة املســألة ،وارفــع حاجتــك يف رقعــة ،فـ ّ
آت فيهــا مــا َ َّ

ي خمســائة دينــار ،وقــد
اللــه» .فكتــب« :يــا أبــا عبــد اللــه ،إ ّن لفــان عـ َّ

ـح يب ،فكلّمــه ينظــرين إىل ميــرة» .فلــا قــرأ الحســن  Qدخــل إىل
ألـ ّ
منزلــه فأخــرج جــرة فيهــا ألــف دينــار ،وقــال  Qلــه« :أمــا خمســائة

فاقـ ِ
ـض بهــا دينــك ،وأمــا خمســائة فاســتعن بهــا عــى دهــرك .وال ترفــع
حاجتــك إال إىل أحــد ثالثــة :إىل ذي ديــن ،أو ذي مــروءة ،أو حســب .فأمــا
ذو الديــن فيصــون دينــه ،وأمــا ذو املــروءة فإنــه يســتحي ملروءتــه ،وأمــا

ذو الحســب فيعلــم أنّــك مل تكــرم وجهــك أن تبذلــه لــه يف حاجتــك ،فهــو

بــروط فادحــة (الفقــر املدقــع أو الغــرم الفــادح أو الحاملــة املفظعــة)،
وإذا ســأل ،عليــه أن يســأل مــن ال يذلــه ،وهــم ثالثــة أصنــاف.

((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص  175و.177
((( م.ن ،ص  175و.177
((( «سأل» هنا أي طلب عطاء.
((( «الغرم» أداء يشء الزم ،والرضر واملشقة.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .177
((( م.ن ،ص .172
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 -7قــال « :Qإيــاك ومــا تعتــذر منــه ،فــإ ّن املؤمــن ال يــيء وال يعتــذر.
واملنافــق كل يــوم يــيء ويعتــذر»((( .وذلــك يف ســياق تأكيــده عــى

مســعى «تعــارف» املســلم مــع نفســه ،وتخليصــه مــن شــوائب النفــاق
والتربيــر والتلــ ّون والتذبــذب إىل حــ ّد أنّــه أصبــح ال يســتطيع أن يصنــع

«عزميتــه» بنفســه .وقــال « :Qمــن حــاول امــر ًءا مبعصيــة اللــه كان
أفــوت ملــا يرجــو ،وأرسع ملــا يحــذر»((( .وذلــك يف ســياق مســعاه الرتبوي
مــع األمــة لــي ال تتخــذ «الغايــة مــر ًرا للوســيلة» التــي اتخذتــه ديدنهــا
منــذ عقــود طويلــة تحــت هيمنــة مرشيك/مرشعــي املســلمني والنصــارى
واليهــود.

 -8قــال « :Qمــن دالئــل عالمــات القبــول :الجلــوس إىل أهل العقــول»(((.
فهــو يحــارب الجلــوس إىل القصاصــن ومــريك النصــارى ومــريك

اليمــن الساســانية  -اليهوديــة ،ويحــاول أن يعيــد للمثقفــن واملفكريــن
املكانــة القياديــة التــي يجــب أن يحظــوا بهــا ،وهــي التــي فتــك بهــا
املجســمة والتكفرييــون واملح ّرفــون للملــة املحمديــة البيضــاء بخيالهــم

َصــي املتحالــف مــع املتجربيــن .ويواصــل يف الحديــث نفســه:
الق
ّ
«ومــن عالمــات أســباب الجهــل :املــاراة لغــر أهــل الكفــر» ،أي مجادلــة

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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أهــل اإلميــان والعلــم والفكــر الصحيــح ومنازعتهــم ،وهــو مــا بــدأه معاويــة
ابــن أيب ســفيان وأبــو مــوىس األشــعري لإلمــام عــي  Qوالبدريــن

(ريض اللــه عنهــم)((( .ويف الحديــث نفســه ،يقــول  Qللمســلمني:

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

ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .177
م.ن ،ص .177
م.ن ،ص .177
بدري واحد ،بينام كانت بقية البدريني مع عيل عليه السالم  -رغم شيخوخة أكرثهم
مل يكن مع معاوية ّ
ومرضهم  -حتى يف املعارك الحربية.

«ومــن دالئــل العــامل انتقــاده لحديثــه ،وعلمــه بحقائــق فنــون النظــر»(((.
فالعالِــم ِف ْعــاً ينبغــي أن ميلــك نقــ ًدا ذات ًّيــا ومنهجيــة يف التدبــر بالنــص

ـر  Qعــن املنهجيــة بـ«:فنــون
القــرآين ويف الرتبيــة األخالقيــة ،وقــد عـ ّ
النظــر» ،وعــن التدقيــق فيهــا بـ«:حقائــق فنــون النظــر».

 -9قــال « :Qاإلخــوان أربعــة ،فــأخ لــك ولــه ،وأخ لــك ،وأخ عليــك ،وأخ
ال لــك وال لــه».
فس ِئ َل عن معنى ذلك ،فقال« :األخ الذي هو لك وله ،فهو األخ الذي يطلب
ُ

بإخائه وال يطلب بإخائه موت اإلخاء .فهذا لك وله ،ألنّه إذا ت ّم اإلخاء طابت

حياتهام جمي ًعا ،وإذا دخل اإلخاء يف حال التناقض بطل جمي ًعا .واألخ الذي هو

لك ،فهو األخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إىل حال الرغبة ،فلم يطمع
يف الدنيا إذا رغب يف اإلخاء ،فهذا موفر عليك بكليته .واألخ الذي هو عليك،

األخ الذي يرتبّص بك الدوائر ،ويغىش الرسائر ويكذب عليك بني العشائر ،وينظر
يف وجهك نظر الحاسد ،فعليه لعنة الواحد.

واألخ الذي ال لك وال له ،فهو الذي قد مأله الله حمقًا فأبعده سحقًا ،فرتاه

يؤثر نفسه عليك ويطلب شيئًا مام لديك».
َّ

تهاوت قيم اإلخاء ،واستطاع ﴿ٱلن ِ ٓ
س ُء﴾ (التوبة )37 ،أن يج ّر الناس إىل حب

املال والجاه وإىل التزلّف واالستزالم.

احل�سي بن علي ( :Qدعاء عرفات) مثا ًال:
 .4دعاء الإمام
ْ

كان دعاؤه  Qفوق عرفات ِم ْن أج َمل أ ْدعية األولياء .يعرتف لله تعاىل
بفضله إذ أ ْولَده يف دولة النبي  Pحتى تكون تربيته أفضل« :مل تخرجني لرأفتك
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .176
((( سورة آل عمران ،اآلية .103

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

إنّه  Qهنا ،يقوم بنقد أخالقي ملجتمعه ،ويحاول إعادة تركيز مقولة اإلخاء
ََ
ٗ
التي كرس عليه  - P-حياته من أجلها﴿ :فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِۡع َمتِهِۦٓ إ ِ ۡخ َوٰنا﴾((( .فلقد
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يل يف دولة أمئة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذّبوا رسلك.
ولطفك يل وإحسانك إ ّ
يستني وفيه أنشأتني» .وهو ال
لك ّنك أخرجتني للذي سبق يل ِمن الهدى الذي َّ ْ
يعرتف بفضل والدته ،الزهراء ،فحسب ،وهي سيدة النساء ،بل هو يعرتف بفضل

أ ّم ْيه :أسامء بنت ُع َميس وخولة الحنفية اللتني حاولتا تعويض وجود الزهراء
قلوب الحواضن ،وكفلتني األمهات
يل
حتى ال يشعر بدونيّة اليتيم« :وعطّف َ
َ
ْت ع َّ

الرواحم» (املقطع  )14فنأى عن النشأة الرتبوية األمومية.

يرب األمة بالدعاء ،إذ يعلمها األلوهية َو َع ْدلها والنبوة واإلمامة واملعاد،
وهو ّ

والعشق اإللهي« :اللهم اجعلني أخشاك حتى كأنني أراك وأسعدين بتقواك ،وال
تشقني مبعصيتك!» .ويف غمرة مأساة األمة يله ُم األمل الكبري« :يا ُمقيّض الركب،

جه من
الجب ،وجاعله بعد العبودية َملكًا ،ورادَّهُ
ليوسف يف البلد القفر ،و ُم ْ
خ ِر َ
ّ

عىل يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ( ،)...وجعل فرعون

وجنوده من املغرقني!» (املقطع  ،)31وهنا يُضَ ِّم ُن دعاءه مضمونًا سياس ًيا ثوريًا.
َ
االعرتاف لله تعاىل بالخطأ.
وهو يُ َعلِّ ُم األم َة
خدم الدعاء الحسيني ،بل كل الدعاء االثني عرشي أربعة أغراض :التواصل

العاطفي املبارش والحي باأللوهية؛ وتلقني أركان اإلميان؛ والرتبية عىل الثورة

والشجاعة السياسية وال ّربْعة عن السلطة؛ والرتبية االجتامعية.
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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 .1.4التواصل العاطفي املبارش والحي باأللوهية:

أهم هاجس للدعاء الحسيني (واالثني عرشي) هو جعل اإلنسان عاب ًدا ،أي

عاشقًا لإلله ،فألهم االعرتاف والندم والحب والتذلّل .إنّه يقول« :أيكون لغريك
غبت حتى تحتاج
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو امل ُظهر لك؟! متى
َ
إىل دليل يدل عليك؟! ومتى بَ ُع ْدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك؟»

(املَقْطع  .)67فال يكون اإلله بعي ًدا عن اإلنسان ،بل يكون قريبًا ،بل أقرب من

حبل الوريد.

غناي ،فكيف ال
إنه يُعلن فقره واحتياجه امل ُطلق لإلله« :إلهي ،أنا الفقري يف
َ

صفت نفسك باللطف والرأفة يل
ريا يف فقري؟!» (املقطع )43؛ «إلهيَ ،و
َ
أكون فق ً
قبل وجود ضَ ْعفي ،أفتمنعني منهام بعد وجود ضَ عفي؟!» (املقطع )46؛ «كيف
َحس ُن
أشكو إليك حايل وهو ال يخفى عليك؟!» (املقطع )50؛ «أ ْم كيف ال ت ُ
حايل وبك قامت؟!»( .املقطع .)53

هذا التواصل العشقي الحي يري ُد أن يَصل َعمل ًّيا إىل« :اللهم اجعلني أخشاك

حتى كأنّني أراك وأسعدين بتقواك! وال ت ُشقني مبعصيتك!» (املقطع )22؛ « َوف َُّك

رهاين» (املقطع  .)24فال ُب ْعد اإلنساين عن اإلله ارتها ٌن وشقاء ،والقُرب منه سعادة
ح ّرية وإ ْرسال ،و ِربْعة (استقالل ذايت)« :اللهم اجعل غناي يف نفيس!»
وانفكاك و ُ
(املقطع .)23

 .2.4تلقني أركان اإلميان:

إنّه يهذّب امتثاالتنا امليتافيزيقية :يف الأللوهية (املقطع )21؛ ويف تأكيد الدليل

الوجداين عىل األلوهية« :كيف يُستدل عليك مبا هو يف جوده مفتقر إليك؟!»
(املقطع )66؛ ويف تأكيد «ال َب َداء» أي تأثري اإلنسان ال ِّن ْسبي ،ولكن الحاسم ،يف
القدر و َعزمهَ « :و ِخ ْر يل يف قَضائك!» (املقطع .)22

يُريد تأكيد معرفتهم ومعرفة حقهم جمي ًعا ،فال ها ّمية لواحد منهم دون اآلخر؛ مع
ج َعلْتَ ُه
مركزية أبيهم ،سيدنا محمد  ،Pمؤك ًدا دامئًا أ ّن ِسمته النووية هيَ « :و َ
حمة للعاملني!» (املقطع  ،)38فغرض وجوده ليس العنف وإنّ ا الرحمة.
َر ْ
يش اآلن« :فسبحانك،
وهو ال يلقّننا امل َ َعاد ،مبا هو َمقولة ،بل مبا هو َم ِع ٌ
يل مبا ق ْد
سبحانك من ُم ْب ِدئ ُم ِعيد!» (املقطع )18؛ « َ
ج َوارحي كلها شاهد ٌة ع َّ
ح َك ُم
ري ذي شك ،أنّك سائيل من عظائم األمور،
َ
ملت ،وعلِ ْم ُ
َع ُ
وأنت ال َ
ت يقي ًنا غ َ

ال َع ْدل (َ ،)...و َع ْدل َُك ُم ْهلِيك!» (املقطع .)34

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

وهو يوضح الوالية املق ّدسة بوجهيها :النبوة واإلمامة (املقطع  ،)29وهو
إذ يُعلن يف م ّر ٍ
ات عديدة« :وآلِ ِه الطيبني الطاهرين أجمعني» (املقطع  ،)37إمنا
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 .3.4إلهام االستعداد الثوري والشجاعة السياسية وال ِّربعة عن السلطة:

والنبي ٍ
آنئذ مضطَ َه ٌد ِمن ُمرتيف
إنّه يسرتجع الدعاء املحمدي يف الطائف،
ُّ

الطائف« :وإىل غريك فال تكلني! إلهي ،إىل َمن تكلني :إىل قريب فيقطعني،

رب ومليك أمري؟!»
أم إىل بعيد فيتجهمني؟! إىل املستضعفني يل ،وأنت ّ
(املقطع  .)26إنه يعالج تجربة الغُربة لدى املناضل السيايس من أجل
العدالة واإلصالح« :أشكو إليك غربتي ،وبُ ْع َد داري [ضياع مكانة اإلمامة لدى

املسلمني] وهواين عىل من َملَّ ْكتَ ُه أمري!» (املقطع  .)23هذا الغريب إمنا
أكرمت!» (املقطع  ،)33تلك القيمة
يبحث عن كرامة كل اإلنسانيّة« :أنت الذي
َ

التي ض ّيعتها األمة املحمدية.
التعصب القبائيل وآالم الرقابة السلطوية ،ويُلهم
إ ّن هذا الغريب يشكو ِمن آالم
ّ

السكينة واستحضار جنو ٍد ال يراها« :يا َمن سرتين (ِ )...من العشائر
املناضل َّ
غيوين ،و ِمن السالطني أن يعاقبوين ،ولو اطّلعوا يا موالي عىل ما
واإلخوان أن يُ ّ
اطلعت به مني إذًا ما أنظروين وقَطَّعوين .فها أنذا بني يديك ،وس ّيدي!» (املقطع

 .)34فعندما يستحرض املناضل الحضور اإللهي يتناىس الخطر الرقايب ال َق ْمعي:
إن كنت من الخائفني!» (املقطع )35؛ «وأ ْو ِقفْني َعن
«ال إله إالّ أنت سبحانك ّ
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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َم َركز اضطراري!» (املقطع .)76
ي ِتل((( القيم األساسية
إنه يُل ِه ُم املسلم
املنكس رضورة إيجاد اجتامع َ ْ
َِ
الجتامع الكرامة واملروءة« :ت ُشفي السقيم [مقا َومة املرض] ،وتُغني الفقري

[مقا َومة الفقر] ،وت ُجرب الكسري [مقاومة االضطهاد السيايس] ،وترحم الصغري
ني الكبري [مقا َومة تدين حقوق الطفولة والشيخوخة]!» (املقطع  .)37وهو
وت ُع ُ

يُلهِمه الشجاعة ...« :وليس دونك ظهري [ َم َدد] ،وال فوقك قدير ( !)...يا ُمطلق
امل ُ َكبَّل األسري [كحال األمة يف ظل بني أمية]! يا ِعصمة الخائف املستَجري
[بك من االستخبارات األموية]!» (املقطع  .)37ومن ث َّم يربّيه عىل التوازن رغم

((( ميتل :يحرك ويزعزع.

محبطات السلطة« :وسلَّمتني من الزيادة [ال ُعظَا ُم :الپارانويا] والنقصان [الشعور
بالدونية]!» (املقطع .)14

وإجامل ،إنه يُلهِم املسلم الضائع أ ّن وصوله إىل الله تعاىل ورضاه ال يكون
ً
إال ِ
بخ ْدمة اآلخرين ،أي بناء إجامع تعا ُوين انهار بانهيار اإلجامع الراشد...« :
فاجمعني عليك ب ِ
ِخ ْدم ٍة توصلني إليك!» (املقطع .((()65

م�سعى الإ�صالح الإن�ساين ا َ
حل�سني -احل�سيني:
� .5أعمدة ْ
 .1.5الذكاء التاريخي ال َح َسني:

إ ّن إمامة الحسني  Qالتي مل تَ ُد ْم ظاه ًرا ِسوى بِضْ َع ٍة من األشهر ،هي
ح َسين ّية ،وما استشهاد اإلمام
ح َسنية  -ال َ
جز ٌء ِمن إمامة واحدة هي اإلمامة ال َ
ٍ
ح َسني-
تثبيت ملرشوع اإلصالح
الحسني ِسوى
َ
الحسني (أي مرشوع اإلصالح ال َ

حسن ،م ْن قَ ْبل« :ما تشاور قوم يف أ ْم ٍر إالّ ُه ُدوا إىل
الحسيني) .قال اإلمام ال َ
شدي.
ُرشدهم»((( .فاملطلوب مجتمع شوروي ُر ّ

عراقي جديد
خلق شعب
لقد َعرف اإلمام الحسني مع أخيه  ،Lأ ّن
َ
ّ
بس ْوق َْي :سيايس وحضاري-
بَ ْعد الفتح ال َعلَوي للعراق (أي الفتح املختلط َ
جد نفسه كأبيه ،مع َس ِديمٍ دميغرايف،
عسكري) ما زال أ ْم ًرا بعيد امل َنال .فلقد َو َ

قبائل ّية غالِبةَ ،ع َدويّون ،أمويون -عثامنيون ،ميانيون علويون -أقلّيون .)...وذلك
ال يسمح بأرضية َد ْول ٍة عاجلة ،وال بأرضية حولة َع َدالية مستقرة .وخمس سنوات
حكْم اإلمام عيل  Qخَذلَ َها مثقفون مؤث ِّرون مب ّك ًرا
من السنوات القمريةِ ،م ْن ُ
خ ْدشً ا يف «مرشوعية» الدولة العلوية  -لَ ْن ت َْس َمح مطلقًا
الس ِديم العراقي َ
مث ّبتني يف َّ
((( قَارن بـ :كاريل (ألكيس) ،الدعاء؛ ورشيعتي (عيل) ،الدعاء؛ وال َجعفَري (محمد تقي) ،تجليات ُروحانية :دعاء
اإلمام الحسني يف صحراء عرفات (تفسري ومعايشة) ،مؤسسة الهدى ،تهران 1428 ،هـ ق.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .164
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ي (ميانيون ،نجديون ،شامليون ،حجازيون) ،و ِمن نشا ٍز ِم ِّ ّ
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تواصل إرهاق الدولة
بُضْ ع ت َشَ يُّعٍ يف العراق ،فضْ ًل عن العامل اإلسالمي .ولقد
َ
ح َسنية باملها َرشة األموية التي وظَّفت الغباء السلفي  -الخوارجي
العلوية  -ال َ
ح ْوأبيّة وحتى َريبية عبد الله
والنزعات القبائلية االنقسامية التي تع َّمقت بال َّريْبة ال َ

بن َع ّباس.

ح ْسن إخراج
ني ،نظ ًرا ل ُ
ج ْب األموي بتو ُّهم انتصار َ
يف اآلن نفسه ،سمح ال ُ
ح َس ّ

س
ح َسن للمعركة العسكرية واملعركة السياسية (كام كان ج ُّده الذي َّ
اإلمام ال َ
أس َ
انتصار الضعيف امل ُْسلِم عىل األقوى البيزنطي منذ معركة تبوك إ ْذ نجح يف
ضَ ْعضَ َع ِة معنويات «األقوى» موضوع ًّيا).
عظيم .فسوريا كانت يف
ح َسني مع األمويني ،كان حجم النجاح
ً
يف التفاوض ال َ

الشكية النرصانية (املحاربة للنرصانية
َسريورة رسيعة باتجاه إعالن االرتداد ولَبوس ِّ ْ
ٍ
شيك  -نرصاين ،ويف
امل َ َو ّدية واإلسالم املح ّمدي األصيل َم ًعا) وإعالن
إيالف ِ ْ
طريق مفتوح أمام قتل الدعوة اإلسالمية  -التسامحية يف سوريا ،بل أمام الكيد لتدمري

النص القرآين أو تحريفه يف األقل ،بعزل سوريا عن العاملاإلسالمي أو جعله ب ّوابة

الحسني ،الذي َجعل معاوِية ال يفكّر يف
بالصلح
«ترشيكه» يف األقل .وها هي ّ
ّ
رصا عىل «املسلمني» ،عىل
شيك  -نرصاين ،وإمنا يَ ُغ ّر نفسه بأن يكون قي ً
إيالف ِ ْ
أن يسعى لجعلهم «مسلمني» كام يُري ُد ُهوِ ،
ضمن ُموا َدعة مع الصديق ،القيرص

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
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البيزنطي ،تصل ح ّد التحالف أحيانًا .وبذلك سمحت سوريا األموية لنفسها بأ ْن
تُخ َْتق ِمن بعض رموز أهل البيت (زينب بنت اإلمام عيلَ ،سب َّي ُة سوريا األموية
نَف ُْس َها ،وغريها) ،و ِم ْن فكر أهل البيت ال َع َدايل  -التسامحي.

أبواب الوعي والثورة لألمة اإلسالمية
من ناحية أخرى ،فتحث وثيقة الصلح
َ

ونصت
جعلت األ ْمر «شورى» بني املسلمني عند وفاة معاوِيةّ ،
عىل األمويني ،إذ َ
عىل اإلمامة بديالً ملعاوية عند وفاته ،فال حق له يف التنصيص عىل َو ٍ
ريث أموي
بَ ْعده قانونيًّا.
ح َسن  ،Qأن يُلْ ِغي ُممثل
كان معاوية يريد ب َِس ّمه لإلمام الشهيد ،اإلمام ال َ

اإلمامة ،و ِمن ثم إلغاء اإلرادة الشوروية ،و ِم ْن ثم يَ ْس َمح لنفسه بتوريث ابنه
َشب الحقْد اإلرشايك ،األموي -ال َكلْبي ،الوعي التاريخي لإلمام
يزيد الذي ت َ َّ
ح َسني-
الحسني  Qحاف ًزا ،إلعاقة
املسعى األموي األخْطر َّ
ْ
الس ْوق ال َ
ح َس ْيني) ،كانت هجرة اإلمام الحسني  Qإىل العراق .مل يكن العراق
ال ُ
رضا شعبًا ،فال ُوجود لشعب عراقي ٍ
رضا تشي ًعا ،فليس ُهناك
آنئذ .ومل يكن حا ً
حا ً

ّصا
السديم العراقي ،فالتشيع يتطّلب تخل ً
إمكانات تاريخية َ -م ْعرفية تسمح بتشيع ّ
ِمن العصبية القبائلية وامل َناطقية العربية ومستوى أدىن من اإلب ِْس ِتميّة ال ِعلمية.
َمي
ولك ْن كان العراق حارضا ً َس ْوقًا جغراف ًّيا ال بديل له عنهِ ،م ْن أ ْ
جل متكني عال ّ
مستقبيل لإلسالم املح ّمدي انطالقًا ِمن مركز العالَم (وليس العالَم اإلسالمي

فحسب) :العراق.

 .2.5مثقفو العالَم اإلسالمي يقتلون اإلمام الحسني  Qرمزيًّا ويُحبِطون
ِحلف الفضول:
َس َعى اإلمامان الحسن والحسني  Lإىل بناء اجتامع أهيل ذي ِربْ َع ٍة ،مستقل

عن الدولة البَخْسية  -األموية .فكانت أوىل الجمعيات املهنية تظهر باليمن والحجاز
والعراق و ِمرص ،مك ّرسة تقلي ًدا دميقراط ًّيا هو انتخاب رؤساء ال ُب َنى املهنية (األمناء).

وكانت ُس ّنة الجمعيات املهنية ،هي األرضية التي بُنيت عليها دولة العدالة التشيّعية:
كام َس َعيا يف اآلن نفسه ،إىل بناء حلف فُضول (أي تكتل اإلنسانية) .وهو
ُ
رسول الله ،Pمل ّا
ائتالف سيايس من املثقفني املوث ِّرين ،ف َّك َر فيه ألول مرة

سقط اإليالف القريش سقوطًا أخالقيًا وسياسيًّا فظي ًعا ،إلنقاذ النظام السيايس
َكّ .وفيه تع َّرف عىل الس ّيدة خديجة بنت خويلد وعثامن بن مظعون وعبد الله
امل ّ
بن أيب قحافة وسهيل بن عمرو ،وغريهم ِمن املثقفني الذين اقرتحهم رسول الله
 Pلتكوين حلف فُضول.

اتصل اإلمام الحسن  Qبعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله
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لي
بن الزبريِ ،من أجل تأسيس ِربْ َع ٍة ُمثقَّفيّة تقف أمام كُالَّنية السلطة .ولك ّن األ َّو ْ
خي ابن
خيا التبعية للسلطة ،إىل ح ّد مبايعة ابن ُعمر ليزيد يف حياة أبيه ،بينام ّ
َّ
السلمية عىل
الزبري املدا َهنة كأنّه مل يَ ْر َعو ِمن ِخذْالنه ملبادئ الثورة الشبابية ِّ -
الخالفة األموية  -العثامنية ،و َدعوته للقضاء عىل حكومة الشعب برئاسة اإلمام

عيل  .Qولقد كان ابن عمر شَ ِبقًا ُمفرطًا ،وملا فتح األمويون أسواق النخاسة،
ملسا للجواري/السلع ،وكان الحرفاء ال مينحون الثقة يف
كان من أكرث الناس ً
حسناختيار الجارية إالّ ل ُه(((.

جاج األمة اإلسالمية مبكة ،مبي ًنا لهم حاله
لقد خاطب اإلمام الحسني ح ّ
ٍ
يومئذ -أ ْوىل ِمن الحج؛ أل ّن امل َْسعى
وجهاده؛ أل ّن الجهاد ض ّد االستبدادية -كان
األموي لن يق ّوض الحج فحسب ،بل كل أركان اإلسالم وكل َم َعالِم املحمدية
البيضاء ،وكل َمكاسب العدالة والوالية العامة لألمة.

 .3.5املرشوع اإلصالحي ال َحسني -الحسيني :مسعى «دولة املروءة»:

األصح أن نتناول
ح َسيني» ،بل
من الخطأ والظلم أن نتناول «مرشوع إصال ٍ
ح ُ
ّ

ح َسيني».
«مرشوع إصال ٍ
حسني ُ -
ح َ
الحسني خطابًا يف إعادة بنا ِء أخالق األمة .ولذلك كان ِ
كان ِ
الحوار
الخطاب
َ

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
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الحسني يف املقوالت األخالقية املحمدية («إنّ ا بعثت ألمتم مكارم األخالق»)
رصا («ما الزهد؟»« ،ما ِ
السداد؟»« ،ما ال ّنجدة؟»،
الحلْم؟»« ،ما َّ
دقيقًا ومخت ً
«ما املجد؟»«( ،ما املروءة؟»«( ،ما ال َك َرم؟») ،ثم ينقلب التعليم الحسني إىل
املقوالت األخالقية السلبية(((.

تغيت
وقد كان الخطاب الحسيني مطابقًا للتعليم
َ
الحسني« :إ ّن هذه الدنيا ّ
عم كانت عليه يف دولة رسول الله « ،Pوأَ ْدبَ َر معروفها ( .)...أال
وتنكّرت»ّ ،

((( راجع :عبد الرزاق ،املصنف ،املجلد  ،7ص 285؛ و :الذهبي ،س َي أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
 ،2001ج ،3ص .73
((( الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص  160وص.161

ترون أ ّن الحق ال يُعمل به وأ ّن الباطل ال يُنتَهى عنه؟!» ،و«ال ّزمن يف املدائن
ُم ْه َملة»(((.

حسيْني إنّ ا هو امتثال املقوالت األخالقية
ح َسني  -ال ُ
فاملرشوع السيايس ال َ

املح ّمدية ،إنّ ا هو إقامة «دولة املروءة» ،قال اإلمام الحسن  Qإ ّن املروءة:
ري عن ﴿ َولَ َق ۡد َك َّر ۡم َنا بَ ِ ٓ
ِ
«حف ُ
ن
ظ ال ّدين ،وإعزاز النفس» ،وإعزاز النفس هو تعب ٌ

َء َاد َم﴾ ،إذ فقد عنارص األمة كرامتهم يف ظل االستبدادية .ويُضيف اإلمام الحسن
والسالم
أن ِمن رشوط دولة املروءة« :لِني ال َك َنف» ،أي التعاضد االجتامعي
ّ
يل؛ وكذلك «تع ّهد الصنيعة» ،أي يَ ْومية التعاون ،وذلك أساس الجمعيات
األه ّ
املهنية واألوقاف إبس ِتميًّا .و«أداء الحقوق» و«التحبب إىل الناس»(((.
ح َس ْيني نقد لدور املثقّف السلبي يف عرصه ،فبعيد ما جاء
يف الخطاب ال ُ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ َّ
ٱلربٰن ُِّيون
يف القرآن الكريم من «سوء ثناء عىل األحبار ،إذ يقول﴿ :لول ينهىهم
َۡ

َ

ۡ ۡ

َ َۡ ُ َ
ۡ ُ
ٱلث َم﴾ (املائدة»)63 ،؛ «ألنّهم كانوا يرون من الظلمة الذين
وٱلحبار عن قول ِ ِهم ِ

بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك .رغب ًة يف ما كانوا ينالون منهم
مم يحذرون»((( .فاملطلوب هو «حق الضعفاء» الذين هم « ».....مستعبد
ورهب ًة ّ

مقهور وبني مستضعف عىل معيشته»(((.
إنّه يدعو إىل أُ َّمة املروءة ،متارس «األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريض ًة

مؤسسا أطروحة املعا َرضة يف اإلسالم .ويدعو األمة إىل
الحديث ،فاإلمامان هام ّ

«قسمة الفيء والغنائم»((( ،أي اقتسام فائض القيمة العا ّم بالتساوي إلغناء الفقراء
والقضاء عىل الفقر .ولَ ْم يكن دون داللة أن يسمي محمد  Pأ َّو َل أبنائه «القاسم»
(((
(((
(((
(((
(((

الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص  174ص«( 170ال ِّز َم ُن» بلغة غري فصيحةُ :
«املعاقون»).
م.ن ،ص .160
م.ن ،ص .169
م.ن ،ص  169أيضا.
و  5م.ن ،ص .160
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(أي :العادل) ملركزية الهدف ال َع ْديل يف املسعى املحمدي.

حاكم ،فذلك أم ٌر بعيد املنال ٍ
آنئذ ،وإنّ ا يريد
إ ّن الحسني ال يريد أن يصبح
ً

وحق األمة يف التدخل السيايس والعدالة االجتامعية،
ج ّدي»
َّ
«اإلصالح يف أمة َ
ضد من «يتقلبون يف ال ُملْك بآرائهم».

يؤسس الجتامع مدين ذي
وملا أخفق املسعى الحسيني يف حلف فضول ّ

ربعة وعزة ،كان من الرضوري الدخول يف املرشوع االستشهادي (مسعى كرب
حا؛ أل ّن استشهاده
الالء((() ،فكلمهم يف املوضوع ،فكان أن صمت ابن الزبري فر ً

يسهل القيام مبسعاه السلطوي ،واعتذر ابن عمر ببيعته للطاغوت .ولكن ابن
عباس ،ذا التخطيط التاريخي الذي ال يتجاوز العقود القليلة مل يكن عارفًا أ ّن

الس ْوق الحسيني ،التاريخي ،الطويل األمد ،أذىك من َس ْوق عائلة ابن عباس
َّ
القصرية األمد .فكان القاتل األ ّول لإلمام الحسني هو املثقف املؤثر بالعالَم
اإلسالمي (ابن عمر ،ابن الزبري) ،ثم جيش بني أمية.

كان ال ب ّد من رصخة تاريخية ومرسحة لألطروحة األخالقية والسياسية لإلمام

الحسني  Qالتي ضيق عليها األمويون (ووجهاء األمة) فلم يرتكوها تصل إىل
األمة ،ويف ذلك ضياع نهايئ لدين محمد P؛ وال ب ّد أن يكون ذلك يف قلب

جغرافيا األمة اإلسالمية ،أي العراق؛ لتصل الرصخة إىل كل األمة دون استثناء.
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
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وال ب ّد من أن تكون هذه الرصخة يف العراق املفكّك املتناقض ،ولكن الشامل

والسود واإليرانيني،
عرق ًيا لكل األمة وبأفضل ال ِّنسب؛ ألنّه ض ّم كل القبائل العربية ّ
عىل عكس الشام ومرص والحجاز.

وال ب ّد أن تكون يف العراق؛ أل ّن الكوفة تضم أهم ث ُقفاء العامل اإلسالمي

(بغثهم وسمينهم) ،وهي املسؤولة عن صالح املسلمني وفسادهم يف نظر العامل
الخارجي ،إذ إنّها الوحيدة التي بقيت تفتح وذات التواصل بالخارج ،فهي الوحيدة

ََٓ
الس ْوقيّة أن توصل صوت أهل البيت إىل العامل﴿ :وما
التي بإمكانها بالجغرافيا َّ
((( كَ ْر ُب الال ِء = كَ ْربَالء = كَ ْر ُب ِ
الرفض لذل األمة وذل الفقراء وذل اإلسالم ،هي كَ ُّر البلَء [ال َح َسنِ ].

َ

ۡ

َّ

ۡ ٗ ّۡ َ

َۡ َ َ
ك إل (باحلرص) َر َ
حة ل ِل َعٰلم َ
ني﴾((( .فلقد فقدت الحجاز واليمن عنارصهام
ِ
أرسلنٰ ِ

الشابة وقيمتهام العسكرية والنحلية وامللية بالفتوحات.

إ ّن اللجوء إىل اليمن (التي يقرتحها ابن عباس) والحبشة (كام اقرتح النجايش

رص لإلمام الحسني) يعني َس ْوقيًّا إبعاد األطروحة املحمدية إىل األبد ،ويف
املعا ُ
ألطف األحوال يعني أن يتحول اإلسالم إىل طائفة معزولة ،هامشية يف جغرافيا
العامل ،غري قادرة َس ْوقيًّا ِ
وح َم ِويًّا عىل مقاومة الروم املسيطرين عىل َم ْركز العامل
َ َ َۡ

ۡ
وعىل ﴿أدن ٱل ِ
ۡرض﴾ (الشام وفلسطني) بالوكالة األموية  -ال َغ ِب َّية.

خامتة

لقد كان الجوهري يف أطروحة الحسني  Qالتغيريية هو الدعوة إلرجاع

الفرد واألمة إىل اإلحساس بالعزة والكرامة« :أال وإ ّن الدعي ابن الدعي قد ركز
والسلَّة ،وهيهات من الذلة .يأىب ذلك الله ورسوله ،وحجور
هنا بني اثنتني امللة ِّ
صارِع الكرام»(((.
ح ِم َّية ونفوس أ ِب ّية ،وأن ت ُ ْؤثِ َر طاعة اللئام عىل َم َ
طابت ،وأنوف َ
قال « :Qإ ّن املؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته .فمرة ينظر يف نعت

املؤمنني ،وتارة ينظر يف وصف املتجربين .فهو منه يف لطائف ،ومن نفسه يف

تعارف ،ومن قدسه عىل متكني»((( .إنه  ،Qهنا ،يدعو إىل اتخاذ «القول» القرآين
مرشيك اإلسالم والنصارى واليمن الساسانية  -اليهودية((( .وهو يضع اإلميان يف
تضاد جذري مع «التجرب» ،أي االستبداد السيايس واالضطهاد يف الوالية« .فالنظر»

هو مطلب قراءة القرآن الكريم ،وهذا النظر يقتيض االبتعاد عن املستهزئني ﴿ َّٱل َ
ِين
((( سورة األنبياء ،اآلية .107
((( الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص .172
((( م.ن ،ص .172
((( من رموز الشام اإلسالمية :ابن شعبة الح ّراين وبهاء الدين العاميل وفتحي يكن ،ومن رموز اليمن اإلسالمية:
مالك األشرت وعبد الرحامن السلمي ،ومن رموز اليمن الساسانية  -اليهودية :كعب األحبار ،صديق معاوية،
وأبو مسلم الخ ْوالين وعبد الرحامن بن ملجم وابن شعبة الحراين ،م .س.
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اصو بني أمية ،من
َص ُ
مرج ًعا ،وليس قول «اإلرسائيليات» التي يرويها كعب األحبار وق َّ
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ُ ْ ُۡ

َ

َج َعلوا ٱلق ۡر َءان عِض َ
ني﴾((( ،أي شتاتًا من األخبار .وهذا النظر يقتيض أيضً ا التدبر
ِ

فينعوت املؤمنني والتدبر يف نعوت املتجربين؛ لينجو املؤمن نحو املؤمنني

وميانع خطوط التجرب ومساعيه ،ومن ثم نصل شيئًا فشيئًا إىل «التمكني» االجتامعي

َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
ُ ّ
ٱس ُتضعِفوا ِف ٱل ِ
والسيايس لإلميان﴿ :ون ِريد أن نمن ع ٱلِين
ك َن
ۡرضَ ٥ ...ون َم ِ
َۡ
َ
ل ُه ۡم ِف ٱل ِ
ۡرض  ،(((﴾٦فبذلك وحده يعيد للمسلم «التعارف» مع نفسه ،أي العودة

جل األمة ٍ
آنئذ .ولقد كان يف مقالته ذا
إىل الفطرة واالستقرار النفيس الذي فقدته ُّ

التجب ،القول ،النظر ،التمكني ،التعارف.)...
مصطلحية قرآنية (اإلميان،
ّ

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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((( سورة الحجر ،اآلية .91
((( سورة القصص ،اآليتان .6-5

اخلطـايــا ْ
الع�شـر البن تيميـــة





محمد عبد الرحمن الشاغول
القاهرة-مرص

بالرب ،قلنا لكـم :نعم ،وهذا قولنا الذي ّ
دل عليه الرشع والعقل)(((.
ّ
((( ابن تيمية ،املوافقة ،ج ،2ص.75
((( م.ن ،ج ،1ص.64
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،1ص.224
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زعم ابن تيمية بأ َّن الل َه محل الحوادث!
من خطايا ابن تيمية الجسيمة :زعمه بأ َّن الله -سبحانه -محل الحوادث «حوادث
ال أ ّول لها» ،وأنّه مركَّب مفتقر إىل ذاته افتقار الكل إىل الجزء .وأ َّن العامل قديم
بالنوع ومل يزل مع الله مخلوق دامئاً ،فجعله موجباً بالذات ال فاعالً باالختيار!.
نصه( :وأما أكرث أهل الحديث ومن وافقهم فإنّهم
قال ابن تيمية يف املوافقة ما ّ
بل قدميًا ،ويف ِّرقون بني حدوث النوع وحدوث الفرد من
ال يجعلون النوع حادثاً ْ
أفراده ،كام يف ّرق جمهور العقالء بني دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه)(((.
كل
نصه( :فمن أين يف القرآن ما يدل داللة ظاهرة عىل أ ّن ّ
ويقول فيها أيضاً ما ّ
متح ّرك محدث أو ممكن ،وأ ّن الحركة ال تقوم إال بحادث أو ممكن ،وأ ّن ما قامت
يخل منها ،وأ ّن ما ال يخلو من الحوادث فهو حادث ،وأين يف
به الحوادث مل ُ
القرآن امتناع حوادث ال أول لها)(((.
نصه( :فإ ْن قلتم لنا :بأنّكم قلتم بقيام الحوادث
وقال يف «منهاج الس ّنة» ما ّ
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هذا؛ وقد ر َّد العلام ُء عىل ابن تيمية ،يف قوله :بتسلسل الحوادث إىل ما ال
بداية له ،يقتيض ِقدمها مع أ ّن ال قديم إالَّ الله.
رأيت يف
قال الجالل الدواين عن ذلك يف كتاب (رشح العضدية)( :وقد
ُ
بعض تصانيف ابن تيمية القول بال ِقدم يف العرش ،ومعنى قوله هذا أ َّن جنس
ٍ
عرش إالَّ وقبله عرش إىل غري بداية ،وأنّه يوجد ،ثم
أي :ما من
العرش أزيلْ ،
أي :أ َّن العرش جنسه أزيل مل يزل مع الله،
ينعدم ،ثم يوجد ،ثم ينعدم وهكذاْ ،

ولكن عينه القائم اآلن حادث)(((.
ي :أ َّن الله تعاىل مل يكن
فابن تيمية يعتقد أ ّن الحوادث تقوم بذات الله تعاىل ،أ ْ
متصفاً بصفة ،ثم اتصف بها؛ ولذلك يقول إ ّن كالم الله تعاىل حروف وأصوات ،وأنّه
تعاىل يصعد وينزل -والعياذ بالله من هذه الطامات التي ال يقول بها مسلم عاقل.!-

وقال الشيخ األلباين« :لقد أطال اب ُن تيمية الكالم يف ر ّده عىل الفالسفة محاوالً

إثبات «حوادث ال أول لها» ،وجاء يف أثناء ذلك مبا تحار فيه العقول ،وال تقبله
أكرث القلوب ،حتى اتهمه خصومه بأنّه يقول بأ ّن املخلوقات قدمية ال أول لها ،مع

رصح بأ ّن ما من مخلوق إالَّ وهو مسبوق بالعدم؛ ولك ّنه مع ذلك يقول
أنّه يقول ويُ ِّ
بتسلسل الحوادث إىل ما ال بداية له .كام يقول هو وغريه بتسلسل الحوادث إىل
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بل هو مرفوض بهذا الحديث ،وكم ك ّنا
ما ال نهاية ،فذلك القول منه غري مقبولْ ،

نو ّد أن ال يلج ابن تيمية هذا املولج»(((.

وقال الحافظ «ابن حجر» يف الفتح« :كان الله ومل يكن يشء قَبْله» ،تقدم يف

بَدء الخلق بلفظ« :ومل يكن يشء غ َْيه» .ويف رواية أيب معاوية «كان الله قبل كُل

يشء» ،وهو مبعنى كان الله وال يشء معه ،وهي أرصح يف الر ّد عىل َمن أثبت
حوادث ال أ ّول لها من رواية الباب ،وهي من مستش َنع املسائل املنسوبة البن
جح الرواية التي يف هذا الباب
تيمية،
ُ
ووقفت يف كالم له عىل هذا الحديث يُر ّ
((( الجالل الدواين ،رشح العضدية.
((( محمد نارص الدين األلباين ،كتاب الردود ،ص.384

الروايتي تقتيض حمل هذه عىل التي يف بدء
عىل غريها مع أ ّن قضية الجمع بني
ْ
الخلق ال العكس ،والجمع يُ َق ّدم عىل الرتجيح باالتفاق»(((.
سبق:
واعتامدا ً عىل ما َ

هذه العقيدة الكُفرية «حوادث ال أ ّول لها» ،تعني وجود مخلوقات ال بداية
لها تشرتك يف ال ِق َدم مع الذات اإللهية ،وهذه ال ِعبارة تحمل تناقضاً غريباً يف
ٍ
ٌ
مخلوق ،وكل مخلوق له بداية ،وكل مخلوق يَعتمد عىل
حادث
داخلها .فكل
ٌ
نفسه؛ أل َّن فاقد اليشء ال يُعطيه.
خلَقَه،
الذي أوجده و َ
فمحال وجود مخلوق َ
خلق َ
َ
املخلوق ،فكيف تكون هذه الحوادث
الخالق الذي أوج َد
ولحظة الخلْق يُح ّددها
ُ
املخلوقة ال بداية لها؟! وهذه العقيدة تفرتض أ ّن هذه الحوادث هي قدمية بالنوع،
ألي خالق ُموجِد ،بل كانت
أي :إنّها واجبة الوجود ،وبالتايل فهي غري خاضعة ّ
ْ
معه ن ّدا ً بن ّد ،وخارجة عن نفوذ قدرة الله تعاىل عىل الخلق -وهذا كُف ٌر بواح -فكل

وكل مخلوق الب َّد أن جاء إىل هذا الوجود يف لحظة
ما سوى الله تعاىل مخلوقّ ،

أي :إنّه أوجد العنارص
أي :إِ ّن له بدايةً .وقد كان الله وال يشء معهْ ،
زمنية ُم َعيّنةْ ،
من العدم ،فالله تعاىل وحده مختص بال ِق َدم ،وما سواه حادث ُوجِد بعد إذ مل
يكن .ولألسف فهذه العبارة الكُفرية ملتصقة بابن تيمية بصورة يصعب الفكاك

منها وهو يدافع عنها برشاسة ،والعجيب أنّه عاد ونقضها بكل حامس يف مجموع

يف عقلية ابن تيمية ،فام يُثبته ويدافع عنه يف موضع بكل إرصار ،ينقضه يف موضعٍ
بكل إرصار.
آخر ّ

وتبدو سوء نيَّة ابن تيمية حينام عمد إىل الرتجيح قافزا ً فوق الجمع والتوفيق،

وهذا ّ
يدل عىل أنّه يريد الوصول إىل هدفه املرسوم يف رأسه مهام كَلّفه الثمن،
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،13ص.410
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،9ص.281
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كل ما سوى الله ُمح َدث مخلوق كائن بعد
الفتاوى( :فإ َّن الرسل ُمطْبِقون عىل أ ّن ّ
أن مل يكن ،ليس مع الله يشء قديم ِب ِق َدمه)((( اهـ .وهذا ّ
يدل عىل رشاسة الرصاع
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فهو يَحمل فكر ًة مسبقة يف ذهنه ،ويريد تطويع األدلة إلثباتها قافزا ً عىل املنهج
الغيب ،ولكن املظهر ّ
يدل
العلمي الذي يتش ّدق بأنّه من أتباعه ،ونحن ال نعلم
َ
عم يف الصدور.
عىل الجوهر ،ومنهجية املسار الخارجي تنبئ ّ

(اخلطيئـــة الثالثـــة)
تقسيم ابن تيمية التوحيد إىل أقسام

من خطايا ابن تيمية :تقسيمه التوحيد إىل «توحيد ألوهية» و«توحيد ربوبية»!.
قسمي :توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية .ويف
قسم ابن تيميه التوحيد إىل
فقد َّ
ْ
قسمه إىل ثالثة أقسام« :توحيد الربوبية» ،و«توحيد األلوهية»،
مواضع أخرى؛ َّ
و«توحيد األسامء والصفات».
وهذا التقسيم مبتدع يف الدين مل يسبق إليه أحد قبله ،فلم يقل به القرآن وال
النبي وآله األطهار ،وال أحد من العلامء والتابعني،
النبي ،Pوال أحد من صحابة ّ
املتوسلني
إنّ ا هو ِمن اختالقه وابتداعه .وقد قصد ابن تيمية بهذا التقسيم تكفري
ِّ
حدين يف األلوهية،
بالنبي Pوبأوليائه الصالحني؛ ألنّهم -كام يزعم -غري مو ِّ
ّ
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حدين يف الربوبية!.
وإ ْن كانوا مو ِّ
قال العالَّمة املحقِّق «يوسف الدجوي» يف رسالته (نقد تقسيم التوحيد إىل ألوهية
وربوبية)( :إ َّن صاحب هذا الرأي هو ابن تيمية الح َّراين ،قال :إ َّن الرسل مل يُبعثوا إالَّ
رب
لتوحيد األلوهية وهو إفراد الله بالعبادة ،وأ َّما توحيد الربوبية وهو اعتقاد أ َّن الله ّ
رصف يف أمورهم فلم يخالف فيه أحد من املرشكني واملسلمني ،بدليل
العاملني املت ّ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :ولئِن سألَهم م ۡن خلق ٱلسمٰو ٰ ِت َوٱلۡرض لَقول َّن ٱللۚ﴾(((.
يتوسلون باألنبياء واألولياء ويتشفّعون بهم وينادونهم عند
ثم قالوا :إ ّن الذين ّ
الشدائد هم عابدون لهم قد كفروا باعتقادهم الربوبية يف تلك األوثان واملالئكة
واملسيح سواء بسواء ،فإنّهم مل يكفروا باعتقادهم الربوبية يف تلك األوثان وما
املتوسلني
معها ،بل برتكهم توحيد األلوهية بعبادتها ،وهذا ينطبق عىل زوار القبور
ّ
((( يوسف الدجوي ،نقد تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية.

باألولياء املنادين لهم املستغيثني بهم الطالبني منهم ما ال يقدر عليه إال الله

تعاىل .بل قال محمد بن عبد الوهاب( :إ َّن كُفرهم أشنع من كفر عباد األوثان)(((!.

ثم ر َّد عليهم العالَّمة الدجوي ،بقوله :قولهم :إ ّن التوحيد ينقسم إىل توحيد

الربوبية وتوحيد األلوهية تقسيم غري معروف ألحد قبل ابن تيمية ،وغري معقول أيضاً
كام ستعرفه ،وما كان رسول الله Pيقول ألحد دخل يف اإلسالم :إ ّن هناك توحيديْن

وإنّك ال تكون مسلامً حتى تو ِّحد توحيد األلوهية ،وال أشار إىل ذلك بكلمة واحدة،
جحون باتباعهم يف كل يشء ،وال
وال ُس ِمع ذلك عن أحد من السلف الذين يتب َّ
الرب الباطل،
الرب الحق ،واإلله الباطل هو ّ
معنى لهذا التقسيم ،فإ َّن اإلله الحق هو ّ
وال يستحق العبادة والتأليه إال من كان ربّاً ،وال معنى ألن نعبد من ال نعتقد فيه أنّه

َۡ
رب ينفع ويرض ،فهذا مرت َّب عىل ذلك ،كام قال تعاىلَّ ﴿ :ر ُّب َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ۡرض َو َما
ٱلسمٰو ٰ ِ
ٌّ
َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ َُ َ ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
بَ ۡي َنه َما فٱعبده َوٱصط ِب لِعِبٰدتِهِۚۦ هل تعلم لۥ س ِميا﴾ .فرتَّب العبادة عىل الربوبية ،فإنّنا

رب ينفع ويرض فال معنى ألن نعبده)((( .انتهى كالم الدجوي.
إذا مل نعتقد أنه ٌّ
والحاصل أ ّن املتوسل بالنبي Pوباألولياء الصالحني مل يجعلهم آلهة من

دون الله ،بل جعلهم شفعاء له عند الله ،وهذا ال إنكار عليه؛ أل َّن الشفاعة لألنبياء
واألولياء ثابتة يف الدنيا واآلخرة واألدلة عىل ذلك كثرية.

النبوي الرشيف مثلام فعل اب ُن
ال يوجد أحد من املسلمني افرتى عىل املقام
ّ

تيمية ،فقد اختلق من األكاذيب والتأويالت الفاسدة ما ال ميكن حرصه ،من ذلك
عىل سبيل املثال:

النبي واالستعانة به ىف
قوله :إ َّن الحزن عىل رسول الله ال فائدة فيه .ونفي ِه سؤال ّ

حال حياته ،وهو قول مل يقله أحد من قبله ،ويحاول إظهار النبي كأنّه برش عادي.
((( يوسف الدجوي ،نقد تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية.
((( م.ن.
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(اخلطيئـــة الرابعــــــة)
النبي والتنقيص ِمن قدرِه
افرتاء ابن تيمية عىل ّ
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متجاهل
ً
النبي عىل أهل بيته و َمن تزوج منه وعىل ذريته وعىل أصهاره،
وين ِكر بركة ّ

يصل عليهم
ّ
النبي عىل أهل بيته وذريته الذين
اآليات واألحاديث الواردة ىف بركة
ّ

املسلمون .ويقلِّل من عظمة نسب الرسول وقرابته ومصاهرته .ويقول :إ ّن رسول الله
خاصة عىل العوام(((.
مل يقل له «وال استعن يب» ،وهذا نوع من أنواع خلط األوراق،
ّ
وهنا سوف نر ّد عىل مزاعمه وافرتاءاته:

النبي ال فائدة منه!.
زعمه بأ َّن الحزن عىل ّ

رصح «ابن تيمية» بأ َّن الحزن عىل رسول الله ال فائدة منه ،ويرى أ ّن عدم
ي ّ

النبي مأمور به .فابن تيمية ذ َّم الذي يحزن عىل رسول الله؛ ألنّه يحزن
الحزن عىل ّ
عىل أمر ٍ
فائت ال يعود.

كيف ذلك يا ابن تيمية؟ يف حني أ ّن «أنس بن مالك» يقول :مل َّا كان اليوم

فلم كان اليوم الذي مات فيه
الذي قادم فيه
النبي املدينة أضاء منها كل يشءَّ ،
ّ

أظلم منها كل يشء .وقال :ما نفضنا عن رسول الله األيدي حتى أنكرنا قلوبنا،
َ ۡ َ ٓ َ ُ ّ َ َّ
ب ُّمب ٞ
ٱللِ نُورَ ٞوك َِتٰ ٞ
وما لها ال ت ُظ ِلم ،وقد قال تعاىل﴿ :قد جاءكم مِن
ني﴾ ،والنور
ِ
النبي كام قال أمئة أهل السلف والخلف»(((.
هو ّ

شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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ّ
وكيف ال يبكون وال يحزنون عىل من قال ربه فيهَ ﴿ :و َما َك َن َّ ُ
ٱلل ِلُ َعذ َِب ُه ۡم
ُّ
َ
ّ
ۡ
َ
َوأَ َ
نت فِيه ۡم َو َما َك َن َّ ُ
ٱلل ُم َعذ َِب ُه ۡم َو ُه ۡم ي َ ۡس َتغفِ ُرون﴾ ،وقد روى اإلمام أحمد وغريه
ِ ۚ

عن الزهري ،قال( :أخربىن رجل من األنصار من أهل الثقة أنّه سمع عثامن بن
النبي
النبي حني توىف
عفان ،رحمة الله عليه ،يُح ِّدث أ َّن رجاالً ِمن أصحاب
ُّ
ّ
حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس)(((.
النبي حياً ومتنقالً.
رفض مدد ّ

النبي واالستعانة به ىف حال حياته ،وهو قول مل
«ابن تيمية» يرفض سؤال
ّ

((( راجع :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،18ص.319
((( الرتمذي ،الشامئل املحمدية ،ح.380
((( أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،مسند العرشة املبرشين بالجنة ،ح.20

النبي كأنّه برش عادي ،وكدأبه ىف سلب
يقله أحد من قبله ،وكعادته ىف إظهار
ّ

خصوصيته والقدرة والقوة التي أودعها ىف منهاجه ،ويتعلّل بقول النبي البن
استعنت فاستعن بالله» ،ومل يقل سلني وال
سألت فاسأل الله ،وإذا
عباس« :إذا
َ
َ
َ َ َ ۡ

َ

َ

َ

َ

ٰ َّ َ
َ ۡ
كف ۡ
َ َ
ٱرغب﴾(((.
استعن يب ،وقد قال تعاىل﴿ :فإِذا فرغت فٱنصب ِ ٧إَول رب ِ

نقول :لنا ُس َّنة النبي وفعله وقوله وليس قول ابن تيمية ،فقد أخرج اإلمام مسلم

أبيت مع رسول الله
ىف صحيحه وغريه عن ربيعه بن كعب األسلمي ،قال:
«كنت ُ
ُ
فأتيته بوضوئه وحاجته ،فقال :سل ،ويف لفظ أحمد وأبو داوود والنسايئ والطربي

سلني ،فقلت :أسألك مرافقتك يف الجنة ،قال ذلك قلت هو ذلك ،قال :فأع ِّني
عىل نفسك بكرثة السجود»(((.

النبي ،فقال
وأخرج الطرباين عن مصعب األسلمي ،قال« :انطلق غال ٌم م ّنا فأىت َّ

إن أسألك سؤاالً ،قال :وما هو؟ ،قال :أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم
لهّ :
القيامة ،قالَ :من علَّمك هذا ،أو َمن دلَّك عىل هذا؟ ،قال :ما أمرين به أحد إالَّ
نفيس ،قال :فإنّك ممن أشفع له يوم القيامة»(((.

فها هو ذا الصحايب الجليل يسأل النبي« :املرافقة ىف الجنة ومل يقل له النبي:

ال يستطيعها إالَّ الله ،ومل يقل له أيضاً :وما أدراك أنّك داخلها».

لعل أحد الزنادقة أو املكفِّرين يقول :إ ّن مقصود ابن تيمية هو الدعاء
ّ

مجال للبس(((.

بالنبي
تكفري َمن ا�ستعان
ّ

قول «ابن تيمية» إ ّن رسول الله مل يقل له «وال استعن يب» ،فهذا نوع من

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

راجع :ابن تيمية ،املنهاج ،ج ،4ص.244-243
مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم ،ج ،2ص.52
الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،20ص.365
راجع :محمود صبيح ،أخطاء ابن تيمية يف حق النبي وآله.
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النبي الجنة وهو أمر واضح وليس هناك
والطلب ،قلنا :لقد طلب الصحايب من
ّ
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خاصة عىل العوام ،مثل ما أورده ىف مجموع الفتاوى« :والله
أنواع تخليط األمور،
ّ
سبحانه أرسل الرسل بأنّه ال إله إالَّ هو ،فتخلو القلوب عن محبة ما سواه مبحبته
وبرجائه ،وعن سؤال ما سواه بسؤاله ،وعن العمل لِام سواه بالعمل له ،وعن
االستعانة مبا سواه باالستعانة به»(((.
نحن نقول :خلت قلوبنا من محبة ما سوى الله ورسوله كام أخرج البخاري
ومسلم ىف صحيحيهام :ثالثة َمن ك َّن فيه وجد به َّن حالوة اإلميان» ،وأول الثالث
أحب إليه من سواهام ،وكذلك قول رسول الله «أن يكون
أن يكون الله ورسوله
ّ
الله ورسوله أحب إليه مام سواهام»(((.
وللر ّد عىل ابن تيمية واستعامله وأتباعه الكالم ىف غري موضعه ،وقلبه األمور
املتعارف عليها إىل باطل؛ إلضالل األُمة وصبغهم ما اختلقوه بصبغة عقائدية،
ُ َ ۡ
ُ
نورد قوله تعاىل ىف قصة ذي القرنني﴿ :فَأَع ُ
ون بِق َّو ٍة أ ۡج َعل بَ ۡي َنك ۡم َو َب ۡي َن ُه ۡم
ِين
ِ
َر ۡد ًما﴾((( ،ومل يقل ذو القرنني :إ َّن االستعانة مبن ال اختيار له وال مشيئة وال قدرة
محال ،ومل يقل :االستعانة ال تكون إال بالله.
رجل من األنصار ح ّدثه عن رسول
ً
وأخرج اإلمام أحمد عن أيب الخري أ َّن
ُ
رسول الله للرجل« :أع ِّني عىل ضحيتي
جع أضحيته ليذبحها ،فقال
الله أنّه أضْ َ
النبي استخدم كلمة «أع ِّني» ومل يقل «ال أستعني إالَّ بالله».
فأعانه» ،فها هو ّ
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جتريحه لل�سيدة فاطمةO

ىف معرض كالمه عن هجر السيدة فاطمة للخليفة أيب بكر حتى ماتت -كام
هو ثابت ىف البخاري ومسلم -قال ابن تيمية ىف منهاجه« :مل يكن هذا -يقصد
الهجر -مام يُحمد عليه وال مام يُذ ّم به الحاكم ،بل هذا إىل أن يكون جرحاً أقرب
منه إىل أن يكون مدحاً»(((.

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

ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،18ص.319
الطرباين ،املعجم األوسط ،ح.2609
سورة الكهف ،اآلية .95
ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.244

إنّنا جميعا ندافع عن موقف أيب بكر الصديق دون أن نجرح فيه.

معلوم أ َّن القلوب كلّها مع السيدة فاطمة ،Qوعلينا التوقّف فيام شجر بني

أي طرف؟ وال سيام وأ ّن الله تعاىل لن يسألك يوم
الصحابة ،دون التجريح يف ّ

القيامة عام شجر بينهم ،فإنّك لست الشهيد الذي يشهد عىل األمة ،لكن الشهيد

تسأل عن أدبك وتوقريك لهم ،وكرثة الكالم
هو الحبيب املصطفى ،ولك ّنك قد ُ
حق أحدهم كام وقع
فيام شجر بني أصحاب
النبي سوف يوقعك ال محالة ىف ّ
ّ

البن تيمية».

(علي وفاطمة) ف َّرقا اجلماعة
زعمه ب�أنَّ
ّ

يل لها ،فالتمس مصالحة
ىف حديث أ ّن بعد وفاة السيدة فاطمة ودفن سيدنا ع ّ

أيب بكر ومبايعته ،ومل يكن بايعه تلك األشهر -مل يبايعه ستة أشهر وال أحد من
بنى هاشم ،-فقال أليب بكر :ائتنا وال يأتنا أحد معك -كراهية حضور عمر بن
يل ومدح أبا بكر وبايعه.
الخطاب -فدخل عليهم أبو بكر فتش َّهد ع ّ
يل
ولألسف :مع ِعلْم ابن تيمية مبا سبق ،فقد غمز السيدة فاطمة واإلمام ع ّ

ىف منهاجه ،بقوله( :فلو ق ّدر أ ّن أبا بكر وعمر كانا ظاملني مستأثرين باملال

ألنفسهام لكان الواجب مع ذلك طاعتهام والصرب عىل جورهام ،ومتادى يف
وف ّرقوا الجامعة .ويضيف :هذه معصية عظيمة)(((.

ترى؛ ماذا يقول أتباع ابن تيمية ىف نقص أدب ابن تيمية مع البضعة النبوية

الرشيفة؟.

ت�شبيه غ�ضب ال�سيدة فاطمة بغ�ضب املنافقني

ىف تعليقه عىل غضب السيدة فاطمة من أيب بكر ،ورد ىف منهاجه( :من

يل
املعلوم ّ
لكل عاقل أ ّن املرأة -يقصد بها السيدة فاطمة -إذا طلبت ماالً من و ّ
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.258-257
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بل جزعوا
كالمه ،فقال :إ ّن عليًّا وفاطمة ونحوهام مل يصربوا ومل يلزموا الجامعةْ ،
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األمر فلم يعطها إياه؛ لكونها ال تستحق عنده ،وهو مل يأخذ ومل ِ
يعط ألحد من

أهله وال أصدقائه ،بل أعطاه لجميع املسلمني ،وقيل :إ ّن الطالب غضب عىل

الحاكم ،كان غاية ذلك أنّه غضب لكونه مل يعطه ماالً)(((.

إذن؛ السيدة فاطمة غضبت من أيب بكر حتى ماتت ،وابن تيمية مق ّر بحديث

البخاري ومسلم ،وسبب غضبها هو الخالف عىل إرثها من أبيها.

ترى؛ أليس َمن يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً ،أ َوليس

َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ
ۡ َّ ۡ َ
ت فإِن أعطوا
الله قد ذ َّم املنافقني الذين قال فيهمَ ﴿ :ومِن ُهم من يَل ِم ُزك ِف ٱلصدق ٰ ِ
ْ
َّ
ْ
ٓ َ
َ َ
م ِۡن َها َر ُضوا ِإَون ل ۡم ُي ۡع َط ۡوا م ِۡن َها إِذا ُه ۡم ي َ ۡسخ ُطون﴾(((.

ِ
ِ
غضبك من
لك الل ُه يا بنت رسول الله! أهذه منزلتك عند ابن تيمية يُشبِّهك ىف

أيب بكر الصديق مبن..؟.

النبي لي�س �شرف ًا
زعمه ب�أنَّ الزواج ِمن
ّ

تقليل لعظيم ن ََسب الرسول وقرابته ومصاهرته؛ قال ابن تيمية يف منهاجه:
ً
نت لل ِه ورسوله وعملن صالحاً ،ال ملجرد
«ولهذا حصل ألزواج
النبي إذا قن َ
ّ

ني بفاحش ٍة مبينة لضوعف له َّن العذاب
املصاهرة ،بل كامل الطاعة ،كام أنه َّن لو أت َ

ضعفي لقبح املعصية»(((.
ْ
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إ َّن قول ابن تيمية هذا ،مل يقله مسلم من قبل ،أفال يعلم ابن تيمية أ ّن زوجات

صل عليه َّن املسلمون يف صالة الفرض خمس مرات ىف تش ّهدهم ،ذلك
النبي يُ ِّ
ّ

غري النوافل والسنن ،وإذا كان عدد املسلمني اآلن مليار مسلم ،ففي اليوم الواحد

يصيل عليه ّن خمسة مليارات صالة ،فكم صالة عليهن حتى يرث الله األرض

و َمن عليها.

وقد روى البخارى ومسلم عن أيب حميد الساعدي أنّهم قالوا« :يا رسول

((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.246-244
((( سورة التوبة ،اآلية .58
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،8ص.28

صل عىل محمد وأزواجه
نصل عليك؟ فقال رسول الله :قولوا اللهم ِّ
ّ
الله كيف
َّيت
َّيت عىل آل إبراهيم وبارك عىل محمد وأزواجه وذريته كام صل َ
وذريته كام صل َ

عىل آل إبراهيم وبارك عىل محمد وأزواجه وذريته كام باركت عىل آل إبراهيم
إنّك حميد مجيد».

وانظر إىل فعل الصحابة مل َّا أطلقوا ما يف أيديهم من سبايا بني املصطلق

النبي «جويرية بنت الحارث»،
وقالوا :إنّهم أصهار رسول الله ،وذلك مل َّا تز ّوج
ُّ
وقد افتخر عثامن بن عفان بسبب مصاهرته لرسول الله واعتربها من مناقبه ،فهالَّ
ِ
النبي الكريم وآله.
اعترب
املبتدعون الذين يقلّلون من جناب ّ

النبي ون�سبه ال يفيد وال ينفع
زعمه ب�أنَّ قرابة
ّ

النبي عىل أهل بيته و َمن تزوج منه وعىل
يحاول ابن تيمية جاهدا ً نفي بركة
ّ

النبي عىل
متجاهل اآليات واألحاديث الواردة ىف بركة
ً
ذريته وعىل أصهاره
ّ
أهل بيته وذريته الذين يُصيل عليهم املسلمون ،وأورد ابن تيمية ذلك ىف دقائق
التفسري( :الذى ينفع الناس طاعة الله ورسوله ،وأ َّما ما سوى ذلك فإنّه ال ينفعهم

ال قرابة وال مجاورة وال غري ذلك .كام ثبت عنه ىف الحديث الصحيح ،أنّه قال:
ِ
عنك من الله شيئاً ويا صف َّية ع َّمة رسول الله ال
«يا فاطمة بنت ُمح َّمــد ال أُغني
وللر ّد عىل ابن تيمية ،نقول :معلوم أ َّن السيدة خديجة سيدة نساء عاملها وأحد

النبي سيدة نساء أهل الجنة،
أربع أفضل نساء العاملني ،والسيدة فاطمة بضعة
ّ
والحسن والحسني سيدا رجال الجنة وأبوهام خري منهام ،وكل ذلك ثابت ىف

األحاديث الصحيحة ،وزوجاته معه ىف الجنة وذريته يصيل عليهم املسلمون ىف
أي يشء استفادوا
صالتهم ،إذا كان ال ينفع أهل البيت قرابتهم من النبي ،فمن ّ

صالة املليارات من الخلْق عليهم كل يوم إالَّ من قرابتهم من رسول الله».
((( ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،2ص.48
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أُغني عنك من الله شيئاً ويا عباس عم رسول الله ال أُغني عنك من الله شيئاً»)(((.
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زعمه بأ َّن إميان السيدة خديجة ليس كامالً

قال ابن تيمية ىف منهاجه( :وهؤالء يقولون قول النبي لخديجة« :ما أبدلني

صح معناه ما أبدلني بخري يل منها؛ أل َّن خديجة نفعته ىف أول
الله بخري منها» إ ْن َّ
اإلسالم نف ًعا مل يقم غريها فيه مقامها ،فكانت خريا ً له من هذا الوجه لكونها نفعته
وقت الحاجة ،لكن عائشة صحبته ىف آ ِخر النبوة وكامل الدين ،فحصل لها من العلم
واإلميان ما مل يحصل ملن يدرك إالَّ أول زمن النبوة ،فخديجة كان خريها مقصو ًرا

النبي مل تبغِ منه شيئاً ومل تنتفع بها األمة كام انتفعت بعائشة)(((.
عىل نفس ّ

وهذا الكالم فيه كثري من املغالطات ،ومقصود به الجدال العقيم ،وإلباس

النبي ،وغري ذلك الكثري .أمل يعلم
الحق بالباطل ،والتقليل من شأن بعض نساء
َ
ابن تيمية أ َّن الشهداء األوائل يف اإلسالم ،ال سيام حمزة ،ومصعب ،وغريهم؛

هم الذين أقام الل ُه بهم شوكة ال ِّدين ،ونفع بجهادهم اإلسالم واملسلمني إىل يوم
القيامة! فقد استُشهِد كثري بعد حمزة ،إالَّ أ َّن حمزة سيد الشهداء!.

لكن ابن تيمية يأىب إالَّ كثريا ً من الخلط ،وكثريا ً من املغالطة!.

(اخلطيئـــة اخلام�ســة)
زعـم ابن تيمية بفنـاء ال َّنـار
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا

االعتقاد السائد واملستقر عند جميع املسلمني ،أ َّن عذاب ال َّنار أبدي بالنسبة

املسلمني؛ وهو أ َّن النار ليست أبدية ،وأنّها ستفنى يوماً مبشيئة الله وأمره ،وأنّها
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((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.304-303

رصين ،وأ َّن النار ال تفنى أبدا ً ،شأنها شأن
للكفَّار الذين ماتوا عىل كفرهم ُم ِّ
الجنة ونعيمها .وهو رأي سلف األمة وخلفها ،وأمئتها ،وسائر املسلمني عىل

هذا االعتقاد .وشواهدهم يف ذلك؛ تلك اآليات املتواترة يف القرآن املجيد ،إىل
جانب األحاديث النبوية ،التي ال حرص لها.

لكن (ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم) لهم رأي آخَر؛ خالفوا فيه جمهور

سيأيت عليها زمن ال يكون فيها أحد.

حجج ابن تيمية ،وتلميذه؟
هي ُ
فام َ

جدون ابن تيمية ذلك ،بزعم أنّه ال يخالف اتفاق األمة ،وال
قد أنكر َ -من ُي ّ

يخرج عن رأيهم يف هذه املسألة وال يف غريها .وقد أتوا بنصوص وفقر مختلفة
ِمن كتبه تؤيّد ما ذهبوا إليه .وقالوا :إ َّن نسبة القول بفناء النار إىل ابن تيمية خطأ،

إنّ ا «ابن الق ّيم» هو القائل بفناء النار ،وقد ق َّوى رأيه ،وأيّده باألدلة ،وذلك يف كتابه
(حادي األرواح) (وشفاء العليل).

لك َّن هؤالء املقلِّدون يغضُّ ون الطرف ،ويتناسون كتابه (مسألة فناء الجنة والنار)

الذي ت ُوجد منه نسخة بدار الكتب املرصية ،ونسخة أخرى باملكتب اإلسالمي

ببريوت! وقد بسط رأيه جلياً ،وق َّدم كثريا ً من األدلة عىل صحة رأيه! ورمبا يكون

عذرهم أنّهم ملْ يسمعوا عن الكتاب ،حتى ظ ّنوا أ ّن الردود عىل ابن تيمية؛ كانت

ردودا ً عىل (ابن القيم) يف (حادي األرواح) الذي نقل فيه أغلب كتاب ابن تيمية!
ونقول لهؤالء أيضاً :وهل آراء ابن القيم سوى صدى آلراء شيخه ،ودفاعاً عنها؟.

لقد أجمع العلام ُء عىل أ َّن القول :بـ(فناء النار) من أشنع وأفظع عقائد ابن

تيمية وتلميذه ابن القيم ،إ ْذ إ َّن املسلمني يف كل العصور قد أجمعوا عىل بقاء
النار وخلود الكفار فيها .وهناك قامئة طويلة من الكتب التي ر ّدت عىل ابن تيمية
«تقي الدين السبيك» عىل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا
فقد أثبت الحافظ
ّ

املعتقد ،ور َّد عليهام برسالته املشهورة( :االعتبار ببقاء الجنة والنار) .وقد أشاد
الحافظ العسقالين برسالة السبيك ،وذلك يف «فتح الباري» كتاب الرقاق :باب
«صفة الجنة والنار».

أيضاً :أثبت الحافظ «أبو سعيد العاليئ» عىل ابن تيمية هذا القول ،كام نقل عنه

ذلك الحافظ املؤرخ «شمس الدين محمد بن طولون» يف كتابه «ذخائر القرص يف

تراجم أهل العرص» ،والحافظ العاليئ من معارصي ابن تيمية.
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يف حياته:
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ري
ونقول لهم أيضاً :ل ْو مل يكن البن تيمية كتاب عن فناء النار؛ ل ََم ر َّد األم ُ
الصنعاين (ت1182 -هـ) ،عىل ابن تيمية ،بكتاب (رفع األستار إلبطال أدلَّة

َّ
(استدل اب ُن تيمية عىل
القائلني بفناء النار) تحقيق :األلباين .يقول الصنعاين:
أدركت أقواماً ما فعلوا خريا ً ،وساق أحاديث دالّة عىل
ِسعة رحمة الله تعاىل ،وأنّها
ْ
أدركت من كان من عصاة املوحدين.((()..
أ ّن الرحمة
ْ

وتساءل الصنعاين ،قائالً« :كيف يقول ابن تيمية ول ْو قُ ِّدر عذاب ال ِ
آخر له مل

يكن هناك رحمة البتة! فكأ َّن الرحمة عنده ال تتحقق إالَّ بشمولها للكفار املعاندين
الطاغني! أليس هذا من أكرب األدلة عىل خطأ ابن تيمية وبعده هو و َمن تبِعه عن

الصواب يف هذه املسألة الخطرية؟»(((.

كام ذكر الصنعاين بعض األدلة التي استشهد بها ابن تيمية ،منها :حديث

الرجل الذي أوىص أهله أن يحرقوه إذا مات ،وأحاديث أخرى.

وإليكم بعض النصوص الواردة يف كتاب ابن تيمية حول هذه املسألة ،التي

تقول بفناء النار ،وهي جليَّة كالشمس ...لك َّن العميان ال يرون الشمس وال القمر!.

من هذه النصوص ،قوله( :ملْ أجد نقالً مشهورا ً عن أحد من الصحابة يخالف

بل أبو سعيد وأبو هريرة ،هام رويا حديث ذبح املوت ،وأحاديث الشفاعة،
ذلكْ ،
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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وخروج أهل التوحيد ،وغريهام ،قاال يف فناء النار ما قاال) ،وقال( :لكن إذا انقىض

يبق فيها عذاب)(((.
أجلها،
ْ
وفنيت كام تفنى الدنيا ،ملْ َ
ٍ
(وحينئذ ،فيحتج عىل فنائها بالكتاب والس َّنة ،وأقوال الصحابة  -مع أ ّن
وقال:
القائلني ببقائها ليس معهم كتاب ،وال سنة ،وال أقوال الصحابة.)..

وقال ابن تيمية أيضاً :والفرق بني بقاء الجنة والنار :رشعاً وعقالً ،فأ َّما رشعاً

فمن وجوه عديدة ،ثم ذكر مثانية أوجه رشعية ،ومل يذكر األوجه العقلية!.
((( الصنعاين ،إبطال أدلة فناء النار ،ص.111
((( م.ن ،ص.112
((( الرد عىل من قال بفناء الجنة والنار ،ص.62-61

ومن هذه النصوص التي دلَّل بها عىل زوال النار:

أوالً :أ ّن الله أخرب ببقاء نعيم الجنة ودوامه ،وأنّه ال نفاد له وال انقطاع يف غري

موضع من كتابه ،كام أخرب أ ّن أهل الجنة ال يخرجون منها ،وأ َّما النار وعذابها فلم

بل أخرب أ ّن أهلها يخرجون منها.
يخرب ببقاء ذلكْ ،

الثاين :أنّه أخرب مبا ّ
يدل عىل أ ّن عذاب النار ،ليس مبؤبد يف آيات عدة.

الثالث :أ ّن النار مل يذكر فيها يشء ّ
يدل عىل الدوام.

وقال أيضاً :فإذا ق ّدر عذاب ال آخر له ،مل يكن هناك رحمة ألبتّه!.
وهنا يالحظ أ َّن ابن تيمية كان يظ ّن صحة اآلثار الواردة عن بعض السلف يف

فناء النار ،ولذا حاول توجيه داللة اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية إىل معنى

اآلثار التي ظ َّن صحتها.

خالصـة رأي ابن تيميـة :أنَّه قال بزوال النار وفنائها رصاحة يف كتابه (مسألة

الفريقي،
فناء الجنة والنار) ،وهذا الكتاب قائم عىل مناظرة وحوار ،ذكر فيه أدلّة
ْ
بل عرضها عرضاً يوحي بجالء بأنّه منهم ،وعىل
جح أدلة القائلني بفناء النارْ ،
ور َّ

خالف مع الفريق اآلخر!.

وأوضح أ َّن القائلني بفناء النار؛ يحتجون بالكتاب ،والس َّنة ،وأقوال الصحابة،

أ َّما القائلني ببقائها؛ فليس معهم كتاب وال س َّنة ،وال أقوال الصحابة!.
عرصه؟!.

كام أ َّن تلميذه «ابن القيم» أيّده يف القول بفناء النار ،هو الذي نقل أغلب أجزاء

كتابه (مسألة فناء الجنة والنار) يف كتاب (شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر
والحكمة التعليل) من صفحة  252إىل صفحة  !264وكتاب (حادي األرواح) من
ص  ،280 254-وهو الكتاب الذي نقل فيه كثريا ً من كتاب ابن تيمية (الر ّد عىل

من قال بفناء الجنة والنار) يعني أنّه أيقن بهذا الرأي بعدما سأل شيخه عن هذه
املسألة ،خاصة أنّه كان راويته ،ولسان حاله ،وترجامن أفكاره .كام أنَّه معروف
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ل ْو ملْ يقل «اب ُن تيمية» ذلك ،فام الداعي إىل ر ّد العلامء عليه يف عرصه ،وبعد
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عنه ال يقول رأيًا مستقالً من عند نفسه ،إنّ ا آراؤه تأييد وتأكيد آلراء شيخه يف

فصلها ،ورشحها ،ودلَّل عليها أكرث من شيخه!.
الغالب ،ورمبا َّ

�أد َّلـة (ابن الق ِّيـم)على فناء النَّار

كتابي ،هام:
قد عرض (ابن القيِّـم) مسألة دوام النار وأبديتها أ ْم فنائها ،يف
ْ

«شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة التعليل» ،و«حادي األرواح

بل ذهب إىل أ َّن أهلها
إىل بالد األفراح» .فل ْم يقل بفنائها بحسب ما قال شيخه؛ ْ

يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها األنهار! وذلك واضح كل الوضوح

يف الفصول الثالثة التي عقدها ابن القيم لهذه املسألة الخطرية يف كتاب «حادي
األرواح إىل بالد األفراح».

وخالصة ما ذكره ابن القيِّم يف كتابيْه ،يتلخص فيام يأيت:

أوالًَ :ذكَر يف أبدية النار أ ْو فنائها سبعة أقوال ،أفاض القول يف سابعها ،وهو:

أنّ للنار أمدً ا تنتهي إليه ،ثم يفنيها ربّها وخالقها تبارك وتعاىل .وقد أيَّد هذا القول
بوجوه عديدة -عىل لسان أصحابها ،-منها:

 1ـ أنّ الله تعاىل أخرب يف ثالث آيات عن النار مبا ّ
يدل عىل عدم أبديتها:
َّ

َٓ َ

أ ـ (اآليــة )23 :مــن ســورة النبــأ﴿ :لٰبثـ َ
ـن ف َ
ِيهــا أ ۡحق ٗابــا﴾ .فتقييــد لبثهــم فيهــا
ِِ
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا

باألحقــاب؛ يـ ّ
ـدل عــى مــدة مق ـ َّدرة يحرصهــا العــدد؛ أل ّن مــا ال نهايــة لــه

ال يقــال فيــه :هــو بــاقٍ أحقابًــا ،وقــد فهــم ذلــك مــن اآليــة الصحابــة -وهــم

أفهــم األمــة ملعــاين القــرآن.

َ َ ٓ َّ
َ َ َّ ُ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ
ِيهــا إِل
ـم خ ٰ ِلِيــن ف
ب ـ (اآليــة )128 :مــن ســورة األنعــام﴿ :قــال ٱنلــار مثوىكـ
َ َ ٓ َ َّ ُ َّ َ َّ َ
ـم َعل ِيـ ٞ
ـك َحكِيـ ٌ
مــا شــاء ٱللۗ إِن ربـ
ـم﴾.
ــم ٰ َو ٰ ُ
ٱلس َ
ِيــن ف َ َ َ َ
ــت َّ
جـــ ـ (اآليــة )107 :مــن ســورة هــودَ ﴿ :خ ٰ ِل َ
ت
ِيهــا مــا دام ِ
َ ۡ َ ُ َّ َ َ ٓ َ َ ُّ َ َّ َ َّ َ َ َّ ٞ
ــال ل ّ َِمــا يُر ُ
يــد﴾ .وقــال بعدهــا يف
وٱلۡرض إِل مــا شــاء ربــكۚ إِن ربــك فع
ِ
َ
ۡ
َّ
َ ٓ
ُ
ـم ٰ َو ٰ ُ
ٱلسـ َ
ـن ف َ َ َ َ
ـت َّ
الجنــة وأهلهــاَ ﴿ :خ ٰ ِلِيـ َ
ت َوٱلۡرض إِل َمــا شــا َء
ِيهــا مــا دامـ ِ
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َ ُّ َ َ َ ٓ ً َ ۡ َ َ ۡ ُ
ـر مــذوذٖ﴾ (اآليــة .)108 :ولــوال األدلــة القطعيــة الدالــة
ربــك ۖ عطــاء غـ

املوضعــن
عــى أبديــة الجنــة ودوامهــا ،لــكان حكــم االســتثناءين يف
ْ
اآليتــن مــن الســياق مــا يفــرق بــن االســتثناءين،
واحــ ًدا .كيــف؟ ويف
ْ
َّ

َ

ّ ٞ

َ َّ َ
ـك ف َّعــال ل َِمــا يُريـ ُ
ـد﴾ فعلمنــا أنّــه
فإنّــه قــال تعــاىل يف أهــل النــار﴿ :إِن ربـ
ِ

َ ٓ
تعــاىل يريــد أن يفعــل فعـاً مل يخربنــا بــه ،وقــال يف أهــل الجنــة﴿ :ع َطــا ًء
َ َۡ َۡ ُ
ـر مــذوذٖ﴾ فعلمنــا أ َّن هــذا العطــاء والنعيــم غــر مقطــوع عنهــم أب ـ ًدا -
غـ

وســنذكر مــا قالــه الصحابــة يف االســتثناء.

 2ـ هذا القول منقول عن عدد من الصحابة والتابعني وجلَّة األمئة:

فمن الصحابة :عمر بن الخطَّاب ،قال« :لو لبث أهل النار يف النار عدد رمل

ني عىل جهنم زمان
«عالج» لكان لهم يوم يخرجون فيه» .وابن مسعود ،قال« :ليأت َّ

تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا» .وعبد الله بن عمرو،
روي عنه نحو ذلك.

وأبو هريرة قال« :أ َّما الذي أقول :إنّه سيأيت عىل جهنم يوم ال يبقى فيها أحد،

َّ
َ َ َّ َّ َ َ ُ ْ
َ ٓ
وقرأ﴿ :فأما ٱل
ِين شقوا ﴾..اآليتني .وأبو سعيد الخدري قال يف آية ﴿إِل َما شا َء
َّ َ َ َٓ
َ
َر ُّبكۚ﴾« :أتت عىل كل آية وعيد يف القرآن»! وابن عباس قال يف اآلية ﴿إِل ما شاء
َر ُّب َكۚ﴾« :استثنى الله ،وأمر النار أن تأكلهم».

ومن التابعني وأمئة السلف :الشعبي قال« :جهنم أرسع الدارين عمرانا،

عذابه» .وإسحاق بن راهويه -وقد سئل عن آية هود -قال« :أتت هذه اآلية عىل كل

وعيد يف القرآن».

 3ـ َّ
الرب تعاىل حكيم رحيم:
دل العقل والنقل والفطرة عىل أنّ ّ

والحكمة والرحمة؛ تأبيان بقاء هذه النفوس يف العذاب أبد اآلباد ،وقد دلّت

النصوص واالعتبار عىل أ َّن ما رشعه الله وق َّدره من العذاب والعقوبات يف الدنيا،
إنّ ا هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الرش الذي فيها ،ولحصول مصلحة الزجر
واالتعاظ ،وقطع النفوس عن املعاودة -وغري ذلك من الحكم -ويف القرآن والسنة
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وأرسعهام خرابًا» .وأبو مجلز قال عن النار« :جزاؤه ،فإن شاء الله تجاوز عن

107
107

ما يدلّنا عىل أ ّن جنس اآلالم إنّ ا هو ملصلحة اإلنسان ﴿ َذٰل َِك ب َأ َّن ُه ۡم َل يُ ِص ُ
يب ُه ۡم
ِ
َ ٞ
ْ
َ ُ َ ّ َ ُ َّ َّ
ٱل َ
(((
م
ل
و
ين َء َام ُنوا﴾((( .إلخ ،ورب الدنيا واآلخرة واحد،
﴿
الخ،
.
﴾
ظ َمأ
حص ٱلل ِ
ِ ِ

بل رحمته يف اآلخرة أعظم؛ فقد ورد يف
وحكمته ورحمته موجودة يف الدارينْ ،

الصحيح :أ ّن رحمته يف الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته يف اآلخرة ،فإذا كان
العذاب يف هذه الدار رحمة بأهله ولطفاً بهم ومصلحة لهم ،فكيف يف الدار التي
تظهر فيها مائة رحمة ،كل رحمة طباق ما بني السامء واألرض.

َّ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ُ
ٱلل ب ِ َعذابِك ۡم إِن
وليس لله غرض يف العذاب ،كام قال تعاىل﴿ :ما يفعل
َ َ
ك ۡر ُت ۡم َو َء َام ُ
ش
نت ۡ ۚم﴾((( .كام أنّه ال يفعله سدى ،وإذ ْن فالب َّد من حكمة ومصلحة تعود

عىل عباده ،وهي إ َّما مصلحة أحبائه وأوليائه بتامم نعيمهم وبهجتهم مبا يفعله
يف أعدائه وأعدائهم ،وإ َّما مصلحة األشقياء ومداواتهم ،أ ْو لهذا ولهذا .وعليه؛
فالتعذيب مقصود لغريه ،قصد الوسائل ال قصد الغايات ،واملقصود من الوسيلة

إذا حصل عىل الوجه املطلوب زال حكمها .ونعيم أهل الجنة ليس متوقفًا يف

أصله وال كامله عىل استمرار عذاب أهل النار ودوامه ،ولو كان أهل الجنة أقىس
خلق الله لرقُّوا لحال أعدائهم بعد طول العذاب .ومصلحة األشقياء ليست يف

الدوام واستمرار العذاب ،وإن كان يف أصل التعذيب مصلحة لهم.

وسعت كل يشء:
ْ
 4ـ أخرب الله تعاىل أنّ رحمته

وأ َّن رحمته سبقت غضبه ،وأنّه كتب عىل نفسه الرحمة ،فالب َّد أن تسع رحمته

هؤالء املعذَّبني ،فلو بقوا يف العذاب إىل غري غاية مل تسعهم رحمته ،وهذا ظاهر
ج ًدا ،والثابت أ ّن رحمته الب َّد أن تنتهي حيث ينتهي العلم ،كام قالت املالئكة:
ُ َّ َ

ۡ ٗ

ۡ

شء َّر َ
﴿ َر َّب َنا َوس ِۡع َ
حة َوعِل ٗما﴾(((.
تك ۡ ٖ

بل جعل
وقد تسمى الله بالغفور الرحيم ،ومل يتس َّم باملعذِّب وال باملعا ِقبْ ،

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

سورة التوبة ،اآلية .120
سورة آل عمران ،اآلية .141
سورة النساء ،اآلية .147
سورة غافر ،اآلية .7

َّ ۡ َ ٓ َ
َ َّ َ
ن َأنَا ۡٱل َغ ُف ُ
ٱلرح ُ
ور َّ
ِي أ ِ ّ ٓ
ِيم َ ٤٩وأن َعذ ِاب
العذاب والعقاب يف أفعاله﴿ :نبِئ عِباد
ُ َۡ َ ُ َۡ
اب ٱل ِل ُم﴾((( .وغريها من اآليات ،فإنّه يتمدح بالعفو واملغفرة والرحمة
ه َو ٱلعذ

والحلم ...إلخ ويتسمى بها ،ومل يتمدح بأنّه املعاقب وال الغضبان وال املنتقم

إالَّ يف الحديث الذي فيه تعديد األسامء الحسنى ومل يثبت.

 5ـ يوضّ ح هذا أنّ الله مل يخلق اإلنسان عبثًا ومل يخلقه ليع ّذبه:

وإنّ ا خلقه لريحمه ،ولكن اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له ،فتعذيبه

ليس هو الغاية ،وإنّ ا تعذيبه لحكمة ورحمة ،والحكمة والرحمة تأبيان أن يتّصل
عذابه رسم ًدا إىل غري نهاية ،أما الرحمة فظاهر ،وأما الحكمة؛ فألنّه إنّ ا عذب

عىل أمر طرأ عىل الفطرة وغريها ،ومل يخلق عليه من أصل الخلقة؛ أل ّن الله خلق

عباده حنفاء ،ومل يخلق لإلرشاك وال للعذاب ،بل خلق للعبادة والرحمة ،ولكن

طرأ عليه موجب العذاب فاستحق العذاب ،وذلك املوجب -وهو الكفر -ال دوام

له فكيف يكون موجبه دامئًا؟.

 6ـ يجوز تخلّف الوعيد:

بل إ َّن إخالفه كرم وعفو وتجاوز ميدح الرب تعاىل به ،ويثني عليه به؛ ألنّه
ْ

حقّه ،والكريم ال يستويف حقّه فكيف بأكرم األكرمني؟ واستشهد ابن القيم لذلك

بآثار وأشعار .هذا يف وعيد مطلق ،فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقّب بقوله:
َّ

َ ّ ٞ

َ َّ َ
ك ف َّعال ل َِما يُر ُ
يد﴾؟ ولهذا قالوا :أتت عىل كل وعيد يف القرآن.
﴿ إِن رب
ِ

ثانيـاً :ف َّند ابن القيم األدلة التي استند إليها القائلون بدوام النار ،وأهمها:

 - 1اآليــات التــي دلّــت عــى خلــود الكفــار وتأبيدهــم يف النــار ،وقــد قــال:
إ َّن ِذكــر الخلــود والتأبيــد ال يقتــي عــدم النهايــة ،والخلــود هــو املكــث
الطويــل ،كقولهــم :قيــد مخلــد ،والتأبيــد يف كل يشء بحســبه ،فقــد يكــون
مــدة الحيــاة ،ومـ ّدة الدنيــا .وقــد ورد النــص بالخلــود عــى بعــض الكبائــر

مــن املوحديــن وقيــد يف بعضهــا بالتأبيــد ،كــا يف قاتــل املؤمــن عم ـ ًدا:
((( سورة الحجر ،اآليتان .50-49

َ

ُٓ

﴿ف َ
ـم َخٰـ ِ ٗ
ـدا ف َ
جـ َ
ـزاؤهُۥ َج َه َّنـ ُ
ِيهــا﴾((( .وكــا يف قاتــل نفســه« :فحديدتــه يف

يــده يتوجــأ بهــا يف نــار جهنــم خال ـ ًدا مخل ـ ًدا فيهــا أب ـ ًدا».

َ
ََ ُ
خٰرجـ َ
ـن ِمـ َ
ـن
 - 2اآليــات التــي دلَّــت عــى عــدم خروجهــم منهــا﴿ :ومــا هــم ب ِ ِ ِ
ْ
((( َ َ ُ ّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ((( َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ۡ َ
َّ
جــن﴾ ﴿ .ل يقــى علي ِهـ
ـم ف َي ُموتُــوا﴾(((.
ٱنلــارِ﴾ ﴿ .ومــا هــم مِنهــا بِمخر ِ

إىل آخــر تلــك اآليــات ،قــال :فطائفــة قالــت :إ َّن إطالقهــا مقيــد بآيــات
التقييــد باالســتثناء باملشــيئة ،فيكــون مــن بــاب تخصيــص العمــوم ،وكأ ّن

هــذا قــول بعــض الســلف يف آيــة هــود :أتــت عــى كل وعيــد يف القــرآن.

وقال اب ُن القيم بأ َّن هذه اآليات عىل عمومها وإطالقها ،فهم باقون فيها ال

يخرجون منها ما دامت باقية ،ولكن ليس فيها ما ّ
يدل عىل أ ّن نفس النار دامئة

بدوام الله ال انتهاء لها ،وف َّرق بني أن يكون عذاب أهلها دامئًا بدوامها ،وبني أن

تكون هي أبدية ال انقطاع لها ،فال تستحيل وال تضمحل.

 - 3اإلجــاع؛ قــال ابــن القيــم :وإنّ ــا يظــن اإلجــاع يف املســألة َمــن مل
ميــا وحديثًــا ،كيــف وقــد نقــل
يعــرف النــزاع ،وقــد عــرف النــزاع فيهــا قد ً

عــن الصحابــة والتابعــن الترصيــح بخــاف مــا ي ّدعــون؟.

ثالثًـا :بعد هذا كله مال ابن الق ِّيم إىل التفويض يف املسألة إىل مشيئة الله:
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا

110
110

فال جزم بفناء النار ،كام ال جزم بدوامها .قال يف شفاء العليل :وأنا يف هذه

يل)؛ فإنه ذكر دخول أهل الجنة الج َّنة وأهل النار
املسألة عىل قول أمري املؤمنني (ع ّ

ال َّنار ،ووصف ذلك أحسن صفة ،ثم قال :ويفعل الله بعد ذلك يف خلقه ما يشاء.
وعىل مذهب (ابن عباس) حيث يقول :ال ينبغي ألحد أن يحكم عىل الله يف خلقه

َ َ َّ ُ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ٰ َ َ ٓ
وال ينزلهم جنة وال نارا ً .ذكره يف تفسري قوله تعاىل﴿ :قال ٱنلار مثوىكم خ ِلِين فِيها
إ َّل َما َشا ٓ َء َّ ُ
ٱللۗ﴾ ،وعىل مذهب (أيب سعيد الخدري) حيث يقول :انتهى القرآن
ِ
(((
(((
(((
(((

سورة النساء ،اآلية .93
سورة البقرة ،اآلية .167
سورة الحجؤ ،اآلية .48
سورة فاطر ،اآلية .36

َّ

َ ّ ٞ

َ َّ َ
ك ف َّعال ل َِما يُر ُ
يد﴾ ،وعىل مذهب (قتادة) ،حيث يقول:
كله إىل هذه اآلية﴿ :إِن رب
ِ
َّ

َ ٓ

﴿ إِل َما شا َء َر ُّب َكۚ﴾ :الله أعلم انشياه :عالم وقعت؟ ،وعىل مذهب (ابن زيد)،
ٓ

َ

َۡ ُ

حيث يقول :أخربنا الله بالذي يشاء ألهل الجنة ،فقالَ ﴿ :ع َطا ًء غ ۡ َ
ي مذوذٖ﴾ ومل

يخربنا بالذي يشاء ألهل النار.

والقول :إ ّن ال َّنار وعذابها دامئان بدوام الله خرب عن الله مبا يفعله ،فإ ْن مل

يكن مطابقًا لخربه عن نفسه بذلك كان قوالً عليه بغري علم ،والنصوص ال تفهم
ذلك ،والله أعلم.

وللر ّد عىل مغالطات ابن تيمية وتلميذه:

ننقل لهم ما قاله اإلما ُم (اب ُن حزم) يف هذه املسألة ،إ ْذ يقول« :إ َّن اعتقاد
املسلمني أ َّن الجنة والنار ال تفنيان منبعه القرآن الكريم والس َّنة املط َّهرة ،وأ َّن َمن

خالف ذلك فهو كافر بإجامع؛ ألنّه معلوم من الدين بالرضورة ،وتواردت األدلَّة
القاطعة عليه» ،حسبنا أ ْن نذكر بعض اآليات التي َّ
تدل رصاحة عىل الخلود:

((( سورة البقرة ،اآلية.39
((( سورة البقرة ،اآلية.81
((( سورة البقرة ،اآلية.162
((( سورة البقرة ،اآلية.217
((( سورة البقرة ،اآلية.257
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َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٰ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ب ٱنلَّار ُه ۡم ف َ
حٰ ُ
ِيها
ِۖ
قال الل ُه تعاىل﴿ :وٱلِين كفروا وكذبوا أَِبيتِنا أولئ ِ
ُ
َٰ ُ َ
َ َ َ
ون﴾((( ،وقال سبحانه﴿ :بَ ٰ َ َ َ َ َ َ ّ َ ٗ َ َ َ َ ۡ
ت بهِۦ َخط ٓ َ
خ ِل
ئ ُت ُهۥ فأ ْو ٰٓلئِك
ِ
ل ۚ من كسب سيِئة وأحٰط ِ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
َّ
َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
َ َ
كف ُروا َو َماتُوا َو ُه ۡم كف ٌ
ار
ٱلين
أصحب ٱنلارِۖ هم فِيها خ ِ
لون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :إِن ِ
َ
َ
ۡ
ُ ْ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
َٰ َ َ َُ
كةِ َوٱنلَّ ِ ۡ َ
جع َ
ي َّف ُف َع ۡن ُه ُم ٱل َع َذ ُ
ني  ١٦١خ ِلِين فِيها ل
اب
اس أ ِ
أو ٰٓلئِك علي ِهم لعنة ٱللِ وٱلملئ ِ
ُ
َ ُ َ َ
َ ۡ
ََُ ۡ ُ َ َ َ َ
ُ
ت َوه َو كف ِٞر فأ ْو ٰٓلئِك
َول ه ۡم يُنظ ُرون﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َمن يَ ۡرتدِد مِنك ۡم َعن دِينِهِۦ فيم
َ
َ ِ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ب ٱنلَّار ُه ۡم ف َ
حٰ ُ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُُ ۡ
ُّ ۡ َ َ
ِيها َخ ٰ ِ ُلون﴾(((،
ِۖ
حبِطت أعمٰلهم ِف ٱدلنيا وٱٓأۡلخِرةۖ وأولئ ِ
َ َّ َ َ َ ْ َ ٓ ُ ُ
َ ُّ ُ َ
َّ ُ ُ ُ ۡ ُ َ ّ
وقال تعاىل﴿ :وٱل
ت
ِين كف ُر ٓوا أ ۡو ِلَاؤه ُم ٱلطٰغوت ي ِرجون ُهم م َِن ٱنلُّورِ إِل ٱلظلم ٰ ِۗ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
ٱلين كفروا
أولئِك أصحب ٱنلارِۖ هم فِيها خـ ِ
ـدون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :إِن ِ
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َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ّ َ َّ َ ۡ ٗ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ب ٱنلَّار ُه ۡم ف َ
حٰ ُ
ِيها
لن تغ ِن عنهم أمولهم ول أولدهم مِن ٱللِ ش ٔ
ِۖ
ياۖ وأولئ ِ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ ۡ ُۡ
َٰ ُ َ
ـدون﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َمن َي ۡع ِص ٱلل ورســولۥ ويتعد حدودهۥ يدخِله
خـ ِ
ٓ
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
ارا َخ ٰ ِ ٗلا﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َمن َيق ُتل ُم ۡؤم ِٗنا ُّم َت َع ّم ٗدا ف َ
نَ ً
ل ٗا
ج َزاؤهُۥ َج َه َّن ُم خ ٰ ِ
ِ
َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ َ ۡ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ف َ
حٰ ُ
ب
ِيها﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :و ِ
ٱلين كذبوا أَِبيتِنا وٱستكبوا عنها أولئ ِ
ََ
َ
َ ْ َ َّ
َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
َ َّ
ٱلل َو َر ُس ُ َ
لون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :أل ۡم َي ۡعل ُم ٓوا أن ُهۥ َمن يُادِدِ
ولۥ
ٱنلارِۖ هم فِيها خ ِ
ۡ
ۡ
َ َ
َ َ ُ َّ
َ َ
ار َج َه َّن َم َخ ٰ ِ ٗلا ف َ
فَأَ َّن َ ُلۥ نَ َ
ت
ِيها ۚ﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :وعد ٱلل ٱل ُمنٰفِقِني َوٱل ُمنٰفِقٰ ِ
َ ۡ ُ
َّ
ٱلل َول َ ُه ۡم َع َذ ٞ
َََ
ِيها ۚ ِ َ َ ۡ
ِين ف َ
اب ُّمقِ ٞ
ار نَ َ
ك َّف َ
ار َج َه َّن َم َخ ٰ ِل َ
وٱل
يم﴾(((،
ه حس ُب ُه ۡ ۚم َولعن ُه ُم ُ ۖ
َ
ُ
ُ
َّ
ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ۡ ً ْ َ ٰٓ َ
ُ
ك أ ۡص َ
حٰ ُ
ب ٱنلَّارِۖ ه ۡم
وقال تعاىل﴿ :أغشِ يت وجوههم ق ِطعا مِن ٱل ِل مظل ِما ۚ أولئ ِ
ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ّ ۡ َ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ ۡ َ ٰ ُ ٓ
َ َٰ ُ َ
ف
لون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :أولئِك ِ
فِيها خ ِ
ٱلين كفروا بِرب ِ ِهمۖ وأولئِك ٱلغلل ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ ۡ ُ ُ
َ ۡ َ ۡ َ ْ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
لون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :فٱدخل ٓوا أبۡ َو ٰ َب
أعناق ِ ِهمۖ وأولئِك أصحب ٱنلارِۖ هم فِيها خ ِ
َ َ ََ ۡ َ ََۡ َُۡ َ
َ ۡ َ َ َ ٰٓ ُ ٓ َ َ َ ٗ
َ َ َّ َ َ
ك ّب َ
ين﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :لو كن هؤلءِ ءال ِهة
جهنم خ ٰ ِلِين فِيهاۖ فلبِئس مثوى ٱلمت ِ ِ
َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ َّ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ّ َ ُ ٰ َ َ ٞ
ٱل َ
ين
ما وردوهاۖ وك فِيها خ ِ
لون﴾( ،((1وقال تعاىل﴿ :ومن خفت موزِينهۥ فأولئِك ِ
ُ
ۡ
ۡ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ ُ ْٓ َ ُ
َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ
اب ٱل ِل ب َما ك ُ
ون﴾( ،((1وقال تعاىلَ ﴿ :وذوقوا َعذ َ
نف َس ُه ۡ
ل
خ
م
ن
ه
ج
ف
م
خ ِسوا أ
نت ۡم
ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ ُ
ََُۡ َ
ً
ون﴾( ،((1وقال تعاىل﴿ :يُ َض ٰ َع ۡف ل ٱل َع َذ ُ
تعمل
اب يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِ َو َيخل فِيهِۦ ُم َهانا﴾(،((1
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((( سورة آل عمران ،اآلية.116
((( سورة النساء ،اآلية.14
((( سورة النساء ،اآلية.93
((( سورة األعراف ،اآلية.36
((( سورة التوبة ،اآلية.63
((( سورة التوبة ،اآلية.68
((( سورة يونس ،اآلية.27
((( سورة الرعد ،اآلية.5
((( سورة النحل ،اآلية.29
( ((1سورة األنبياء ،اآلية.99
( ((1سورة املؤمنون ،اآلية.103
( ((1سورة السجدة ،اآلية.14
( ((1سورة الفرقان ،اآلية.69

َ َٓ َ
َّ َّ َ َ َ َ ۡ َ
َ
ين َوأَ َع َّد ل َ ُه ۡم َس ِع ً
كٰفِر َ
ريا  ٦٤خ ٰ ِلِين ف
ِيها أبَ ٗداۖ﴾(((،
وقال تعاىل﴿ :إِن ٱلل لعن ٱل
ِ

ُ ْ َ
َ
َ ٰ َ َ َ ٓ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ
َّ
وقال تعاىل﴿ :ذل ِك جزاء أعداءِ ٱللِ ٱنلار ۖ لهم فِيها دار
ل﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :إِن
ٱل ِ
َ
َ َ
َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ
ُ
َل ُي َف َّ ُ َ ۡ
ُۡ ۡ َ
ت عن ُه ۡم﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ك َم ۡن ه َو
لون ٧٤
اب جهنم خ ِ
ٱلمج ِرمِني ِف عذ ِ
َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ّ َ َّ َ ۡ
َخ ٰ ِ ٞ
ٱلل ش ًٔ
ن عنهم أمولهم ول أولدهم مِن ِ
ل ِف ٱنلَّارِ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :لن تغ
يا ۚ
ِ
ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ َّ ُ َ
َ ُ َ (((
ف
أو ٰٓلئِك أصحٰب ٱنلارِۖ هم فِيها خ ٰ ِلون﴾  ،وقال تعاىل﴿ :فكن عٰقِبتهما أنهما ِ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٰ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك أَ ۡص َ
ليۡن ف َ
حٰ ُ
َّ َ ٰ َ
ب
ِيها ۚ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :و ِ
ٱلين كفروا وكذبوا أَِبيتِنا أولئ ِ
ٱنلارِ خ ِ ِ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ِين ف َ
ِيهاۖ َوب ۡئ َس ٱل ۡ َم ِص ُ
ٱنلَّار َخ ٰ ِل َ
ري﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َمن َي ۡع ِص ٱلل ورس
ولۥ فإِن
ِ
ِ
َ َٓ َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ ُ َ َ َ َ َّ َ َٰ
ً
َ
(((
ٱلين كفروا مِن أه ِل
لۥ نار جهنم خ ِلِين فِيها أبدا﴾  ،وقال سبحانه﴿ :إِن ِ
َ َ َ َ َّ َ َ ٰ َ َ ٓ
ۡ َٰ َ ُۡ ۡ
ِيها ۚ﴾(.((1
شك ِني ِف نارِ جهنم خ ِلِين ف
ٱلكِت ِ
ب وٱلم ِ
َ ۡ

ۡ

ۡ

َ

ۡ
ِين ف َ
ِيهاۖ فبئ َس َمث َوى ٱل ُم َتك ّب َ
ٱد ُخل ٓوا أبۡ َو ٰ َب َج َه َّن َم َخ ٰ ِل َ
ين﴾(((،
وقال تعاىل﴿ :قِيل
ِ
ِِ

فهذه أكرث من ثالثني آية فيها لفظ الخلود ،وهناك أضعافها من

َ َ ُ َ َّ ُ
اآليــات التي يأيت الخلود من معناها ،كقوله سبحانه﴿ :فــا يفف
َّ
َُۡ ُ ۡ َ َ
ـذ ُ
اب﴾( ،((1وقولهَ ﴿ :و َما ُهم ب ِ َخٰ ِر ِج َني م َِن ٱنلــارِ﴾( ،((1وقوله:
عنهم ٱلــعـ
َ
َ
ََ ُ
﴿ َو َل َ ُ َ َ ۡ َ َ ٗ
(((1
ج َني م ِۡن َهاۖ َول ُه ۡم
يــدون عنها مِيصا﴾  ،وقوله﴿ :وما هم بِخٰ ِر ِ
ِ
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((( سورة األحزاب ،اآليتان.65-64
((( سورة الزمر ،اآلية.72
((( سورة فصلت ،اآلية.28
((( سورة الزخرف ،اآلية.74
((( سورة محمد ،اآلية.15
((( سورة املجادلة ،اآلية.17
((( سورة الحرش ،اآلية.17
((( سورة التغابن ،اآلية.10
((( سورة الجن ،اآلية.23
( ((1سورة البينة ،اآلية.6
( ((1سورة البقرة ،اآلية.86
( ((1سورة البقرة ،اآلية.167
( ((1سورة النساء ،اآلية.121
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َ َۡ
َ
لَ ۡي َس َم ُ ۡ ً َ ۡ
َع َذ ٞ
اب ُّمقِ ٞ
صوفا عن ُه ۡم﴾((( ،وقوله﴿ :فٱل ۡو َم ل
يم﴾((( ،وقوله﴿ :
َ ُۡ ٰ َ َ
ُۡ
َ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ
َ
َ
ض َعل ۡي ِه ۡم ف َي ُموتوا َول يفف ع ۡن ُهم ّم ِۡن
ي َر ُجون م ِۡن َها﴾((( ،وقوله﴿ :ل يق
َ
َ ُۡ
َ
َ
َع َذاب َها ۚ﴾((( ،وقوله﴿ :فَ َ ۡ
ٱل ۡو َم ل ي َر ُجون م ِۡن َها َول ُه ۡم ي ُ ۡس َت ۡع َت ُبون﴾((( ،وقوله:
ِ
ََ
َ
َ
ٓ
ۡ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ٰ
ُ
يم﴾((( ،وقوله﴿ :ثم ل يموت فِيها ول ي َ
ٰ
ي﴾(((.
ذ
ع
ف
ني
م
ل
ٱلظ
ن
إ
ل
﴿أ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب مقِ ٖ
ٖ

لكن يبدو أ َّن (ابن تيمية ،وتلميذه)؛ قد أصابهام العمى عن كل هذه اآليات

املحكامت!.

وليس عندي جواب لِ َم ذهبا إليه؛ سوى أنّهام ِمن مدرسة( :خالِف تُعرف)!.
وال َّ
أدل عىل ذلك؛ ِمن أنَّهام اشتُهِرا -فقط -من خالل املسائل التي خالفوا
فيها املعلوم من الدين بالرضورة ،أ ْو التي عارضوا فيها النصوص القاطعة ،أ ْو التي
نقضوا فيها الرشيعة ،أ ْو التي خرجوا فيها عىل إجامع األمة!.
ِ
ول ْو ملْ يكن ذلك؛ لِ َم كان ملؤلفاتهم وز ٌن وال قيمة .ولذلك؛ ملْ
يحتف بآرائهم
وفتاواهم؛ سوى الغالة ،والتكفرييني ،وذوي العاهات النفسية ،وخوارج العرص
من ال ِفرق السلفية اللعينة :مثل :داعش ،وتنظيم القاعدة ،وبوكو حرام ،وأنصار
الرشيعة ،وغريها من الجامعات امللعونة يف التوراة واإلنجيل والقرآن!.
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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(اخلطيئـــة ال�ساد�ســة)
إنكار ابن تيمية تحريف التوراة

زعم ابن تيمية «أ َّن (التوراة) كام نزلت ،وملْ ت ُح َّرف ألفاظها ،وإنّ ا وقع
التحريف يف تأويلها»!.
((( سورة املائدة ،اآلية.37
((( سورة هود ،اآلية.8
((( سورة الجاثية ،اآلية.35
((( سورة فاطر ،اآلية.36
((( سورة الجاثية ،اآلية.35
((( سورة الشورى ،اآلية.45
((( سورة األعىل ،اآلية.13

وقد أنكر عليه علام ُء عرصه هذا القول املتهافت ،وق َّرعوه عىل هذا الزعم غري
املسبوق.
فقد ذكر الحافظ أبو سعد العاليئ -شيخ الحافظ العراقي -فيام رواه املح ِّدث
«شمس الدين بن طولون» يف مخطوط عن ابن تيمية ،أنّه قال :إ ّن التوراة لن ت ُب َّدل
ألفاظها ،بل هي باقية عىل ما أُنزِلت وإنّ ا وقع التحريف يف تأويلها!.

بل اإلسال ُم يف األدوار
لذلك؛ قال الشيخ محمد زاهد الكوثري« :ول ْو قلنا مل يُ َ
رض من ابن تيمية يف تفريق كلمة املسلمني ل ََم ك َّنا مبالغني يف
األخرية مبن هو أ ّ
ذلك ،وهو سهل متسامح مع اليهود ،يقول عن كُتبهم :إنّها مل تُح َّرف تحريفاً لفظياً».
يبدو أ َّن «ابن تيمية» مل متر عليه اآليات القرآنية التي ذ َّمت اليهود ،وكشفت
َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ّ ٞ
ون ۡٱلك َِتٰ َ
ب
عن جرامئهم يف حق التوراة ،كقوله -ع َّز وجل﴿ :-فويل ل ِلِين يكتب
َ
َ ٗ
َّ َ ۡ َ ُ ْ
َ
ُ ُ ُ َ َ َ
توا بِهِۦ ث َم ٗنا قل ِيل ۖ﴾((( .وقوله تعاىل:
بِأيۡدِي ِه ۡم ث َّم َيقولون هٰذا م ِۡن عِن ِد ٱللِ ل ِيش
َ ُ َ ۡ َ
﴿ ّم َِن َّٱل َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َّ
اضعِهِۦ﴾((( .وقوله سبحانه﴿ :يُ ّ ِرفون ٱل ِك َم
ِين هادوا ي ّ ِرفون ٱلك َِم عن م َو ِ
ۡ َ
اضعِهِۖۦ﴾(((.
ِم ۢن َبع ِد م َو ِ
املفسين يف
أمل يطَّ ِلع «ابن تيمية» عىل ما قاله الصحابة والتابعون وجمهور
ِّ
معنى هذه اآليات ،وسبب نزولها؟ أملْ يسمع رأي علامء السلف يف تلك اآليات

الب ّينات؟.

وضياع جميع النسخ األصلية ،ويعرتفون أ َّن اإلخفاء والتحريف والتغيري قد وقع

ألسباب سياسية ،وتاريخية ،ومذهبية ،وغريها.

تخصصوا يف نقد العهد القديم -يشهدون أ ّن
إ َّن علامء اليهود أنفسهم -الذين
ّ

أسفار العهد القديم هي مزيج من االختالفات والتحريفات ،ويقولون« :إ ّن هذه
األسفار املقدسة هي من طبقات مختلفة ،وعصور متباينة ،ومؤلفني مختلفني...

((( سورة البقرة ،اآلية.79
((( سورة النساء ،اآلية.46
((( سورة املائدة ،اآلية.41
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بل إ َّن جميع علامء أهل الكتاب -بال استثناء -يتفقون عىل تحريف التوراة،
ْ
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فال ارتباط بينها ،سواء يف أسلوب اللغة أ ْم يف طريقة التأليف» .وشهادات أحبار
اليهود عىل التحريف ،جمعها العالِم اليهودي «زاملان شازار» يف كتابه (تاريخ
نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العرص الحديث)(((.
هي دائرة املعارف الربيطانية « :Encyclopeadia Pritannicaإ َّن أسفار
وها َ
عت عىل قرونعدة كان آخرها يف القرن الخامس
التوراة (العهد القديم) ُج ِم ْ
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امليالدي ،ونتيجة امتداد زمن التأليف إىل أكرث من ألف سنة خضعت األسفار
بي بوضوح
َّ
ملؤثرات كثرية عملت فيها بالزيادة أ ْو النقصان،
ولعل يف ذلك ما يُ ِّ
ما أصاب العهد القديم من تعديالت نتيجة لضياع النصوص ،ثم التحريفات
والتغيريات الناتجة عن النقل والرتجمة» .لذلك يتناقش رجال الالهوت حول
بعض األسفار ،وهل هي حقاً من أسفار «العهد القديم» أ ْم دخيلة عليه ،خاصة ما
ورد يف ِسفْري :الجامعة ،ونشيد اإلنشاد!.
ويقول مؤلفو دائرة املعارف وأساتذة الالهوت املسيحيون واليهود« :إ ّن العهد
بل يف أحداثه ،وبالتايل
القديم -كام هو بني أيدينا اآلن -مشكوك يف صحتهْ ،
نستطيع أن نجزم بأن التوراة الحالية التي بني أيدينا غري صحيحة ،وليست هي التي
أنزلها الله عىل موىس .»Q
لقد كان العهد القديم قبل أن يكون مجموعة أسفار ،تراثاً شفهياً ،ال سند له إالَّ
ِ
املنشدون يتغ َّنون بهذا الرتاث كام يتغ َّنى شعراء اليوم بقصة الزنايت
الذاكرة ،وكان

خليفة ،وعنرتة بن شداد!.
وتقول دائرة املعارف العاملية تحت كلمة «« :»Bibleومل َّا كان الكتاب
املقدس عبارة عن مجموعة من الوثائق التي تلقيناها من الرتاث أغلبه (أساطري)،
وكانت األجزاء األخرية من هذا الرتاث قد وقعت أحداثها يف نحو مائة سنة بعد
امليالد ،واألجزاء األوىل منه يف نحو ألف سنة أو أكرث قبل امليالد ،فإ َّن دراسته
تتطلب تكتيكات معينة ،كذلك يجب التع ّرف عىل الكلامت التي كانت تستخدم
يف فحص األدب القديم ،ومل َّا كانت أقدم املخطوطات للكتب املقدسة عبارة
((( تاريخ نقد العهد القديم.

عن نسخ مأخوذة من الرتاث ُع ّدلت وبُ ّدلت عدة مرات ،وجب التخفيف من نقد
النصوص حتى نستطيع أن نعني بقدر اإلمكان الكلامت األصلية ،وأن نغمض
أعيننا عام ال يتالءم مع عقولنا»(((.
وتقول املوسوعة الربيطانية« :إ ّن النص السامري يختلف عن النص اليوناين

عن بني إرسائيل قائالً« :سي ْنسون رشيعتي كلها ووصاياي كلها وأحكامي كلها».
ولعل أظهر شاهد عىل وقوع التحريف يف كتبهم تلك القبائح التي ينسبونها
َّ
إىل أنبياء الله الكرام (صلوات الله عليهم) -مام يتن ّزه عنه أقل الناس صالحاً
وسلوكاً ،نعني بذلك ما نسبوه إىل نوح ولوط وداود  Rمن رشب الخمر،
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يف األسفار الخمسة مبا يزيد عن أربعة آالف اختالف ،كام أ ّن النص العربي
القيايس يختلف مبا يربو عىل ستة آالف اختالف عنهام» .لذلك؛ فإ َّن الكنائس
مازالت مختلفة يف كثري من هذه األسفار .فالكاثوليك -مثالً -يؤمنون بثالثة
وسبعني ِسفْرا ً .بينام األرثوذكس ال يؤمنون إالَّ بستة وستني ِسفْرا ً فقط!.
وال نعجب كثريا ً مام قالته دائرة املعارف وما قاله علامء الالهوت يف شأن
الكتب التي بأيديهم؛ فالكتاب «املقدس» ذاته يشهد رصاحة عىل تحريفه :فقد
يب البرش؟! اليوم كله يُح ِّرفون
الرب« :ماذا يصنعه َ
جاء يف (املزمور  )56عىل لسان ّ
كالمي عىل كل أفكارهم بالرش»! وجاء عىل لسان «إشعياء» ُمق ّرعاً بني إرسائيل،
الرب
قائالً لهم« :يا لتحريفكم»! ويف ِسفْر إرميا مخاطباً بني إرسائيل»:أ َّما وحي
ّ
الحي
فال تذكروه بعد؛ أل َّن كلمة كل إنسان تكون وحيه ،إ ْذ قد حرفتم كالم اإلله
ّ
رب الجنود إلهنا» .ويف ِ
حك ََم ُء
(سفْر إرمياء )8 :8أيضاً« :كَ ْي َف تَ َّد ُعو َن أَنَّ ُك ْم ُ
ّ
ل أُكْذُوبَ ٍة؟» .ويف ِسفْر
ح َّولَ َها قَلَ ُم الْ َكتَبَ ِة املُخَا ِد ُع إِ َ
َولَ َديْ ُك ْم َ
ب ،بَيْ َن َم َ
شِي َع َة ال َّر ِّ
الرب مخاطباً موىس
الخمسينات من مخطوطات البحر امليت ،ورد عىل لسان
ّ

((( دائرة املعارف العاملية ،ص.572
((( كتاب مح َّمد ُمشت َهى األمم.
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والوقوع يف املحارم ،والغدر والخيانة!(((.

فــي الختـــام :نسأل ابن تيمية :إذا كانت هذه شهادة أنبيائهم عىل التحريف

الذي مارسه اليهود بشأن التوراة؟ وإذا كانت هذه شهادة علامء اليهود عىل
أتيت بهذا
تحريف كتبهم؟ فكيف تزعم أ َّن التوراة مل ت ُح َّرف كلامتها؟ ومن أين َ

ذهبت إليه هو «رأي
الرأي الشاذ الذي ال يوافق عليه اليهود أنفسهم؟! وهل ما
َ
السلف» ،و«مذهب السلف» ،و«موقف السلف» الذي ت َّدعيه؟!.

(اخلطيئـــة ال�سابعـــة)
جناية «ابن تيمية» عىل العقل

زعم «اب ُن تيمية» أ َّن االشتغال بالعلوم الطبيعية والعمرانية ،كاالجتامع والفلسفة

واملنطق والجغرافيا وال َفلَك والهندسة والكيمياء؛ ِر َّدة عن ال ِّدين ،وكُفْر بالله،
وخروج من املِلَّة!.
َس أ َّن «اإلسالم ِدين يفرض التفكري ،ويعرتف باملنطق؛ وهو العلم الذي
وقد ن ِ َ

حكم
يهتم باألصول والقواعد التي يستعان بها عىل تصحيح النظر والتمييز ،و ُ
اإلسالم يف املنطق واضح ال يجوز فيه الخالف؛ أل َّن القرآن الكريم رصيح يف

مطالبة اإلنسان بالنظر والتفكري ،ومحاسبته عىل تعطيل عقله وضالل تفكريه.
وإىل جانب املنطق كانت الفلسفة أيضاً ،فالفلسفة اإلسالمية كان لها أثر كبري يف

شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا

تق ّدم العقلية األوروبية للعلم والعلامء ،ووضع هؤالء العلامء يف مكان الئق بهم،

واستحسان أ ْو مصالح مرسلة(((.
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((( عباس العقاد ،فلسفة الغزايل.

وهو ما يؤكد -أيضاً -أ َّن اإلسالم دين عقل وإعامل فكر.

ول ْو مل يكن اإلسالم دين تفكري ،والتفكري فيه فريضة ،لقفل باب االجتهاد -مع

أ ّن االجتهاد ليس له باب يُقفل وال دار تُهدم! ولقال إنّه يكتفي بالكتاب والس َّنة

مصادرا ً له ،ولك ّنه أضاف «اإلجامع»إىل الكتاب والس َّنة ،واإلجامع يقوم عىل
اجتهاد أويل األمر وأهل الذِّكر والعلامء واملفكرين ،مبا اشتمل عليه من قياس

السي يف األرض،
َس اب ُن تيمية أ َّن القرآ َن الكريم كله دعوة للحثّ عىل
ْ
قد ن ِ َ

والنظر والتأ ُّمل ،والبحث العلمي التجريبي؛ لتحقيق مفهوم االستخالف يف
ُ ْ َۡ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ َۡ ۡ
ُۡ
ِريوا ِف ٱل ِ
ٱلل َق ۚ﴾(((.
ۡرض فٱنظروا كيف بدأ
األرضِ ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :قل س

ُ ْ َۡ
َََۡ َ ُ ْ ۡ َ
َ ُ ْ
ُۡ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
ِريوا ِف ٱل ِ
ِريوا ِف ٱل ِ
﴿ قل س
ۡرض ف َينظ ُروا ك ۡيف كن عٰقِ َبة
ۡرض فٱنظ ُروا﴾﴿ .أفلم يس
َۡ
ۡ َ ُ َۡ َ ُ
ِين مِن َق ۡبلِه ۡم﴾(((َ ﴿ .وم ِۡن َء َايٰتهِۦ َخ ۡل ُق َّ َ َ
َّٱل َ
ت َوٱل ِ
ۡرض َوٱختِلٰف ألسِنتِك ۡم
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
ِ ۚ
َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ
َ ٰ َ َ ٰ ّ ۡ َ ٰ َ ((( َ ُ َ َّ َ َّ َ ۡ َ
ِيها َر َو ٰ َ
ۡرض َو َج َع َل ف َ
س
ٱل
د
م
ي
ٱل
و
ه
و
﴿
.
﴾
ني
م
ل
ع
ِل
ل
ت
ٓأَلي
ِك
ل
ذ
ف
ن
ِ
ِ
ِ
ٖ
وألون ِك ۚم إ ِ ِ
ِ
َّ
ُ ّ َّ َ َ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ
ۡ َ َّ َ َ َّ
َ َ َ
َو َأنۡ َه ٰ ٗراۖ َ
ت
يۖ ُيغ ِش
ِن
م
و
ك ٱثلمر ِ
ٱلل ٱنلهار ۚ إِن ِف ذٰل ِك ٓأَلي ٰ ٖ
ي ٱثن ِ
ت جعل فِيها زوج ِ
ِ
َ َّ
ُۡ َۡ
َّ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
َ
َ
ۡ
ونۗ إ ِ َّن َما َي َت َذ َّكرُ
ُ َ (((
ٱلين ل يعلم
ٱلين يعلمون و ِ
ل ِق ۡو ٖم َي َتفكرون﴾ ﴿ .قل هل يستوِي ِ
أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ب﴾(((.
ب
ِ

َس «اب ُن تيمية» كل هذه اآليات الب ّينات ،وما تحمله ِمن دالالت بعيدة،
قد ن ِ َ

وسب أغوار الكون الفسيح وما فيه من جبا ٍل
للتدبُّر واالعتبار يف األنفس واآلفاقْ ،
وبحا ٍر وأنهار!.

قد تناىس «اب ُن تيمية» أ َّن اإلسالم دعوة للعقل من أجل البحث والدراسة يف

((( سورة العنكبوت ،اآلية.20
((( سورة غافر ،اآلية.82
((( سورة الروم ،اآلية.22
((( سورة الرعد ،اآلية.3
((( سورة الزمر ،اآلية.9
((( سورة الجاثية ،اآلية.13
((( سورة امللك ،اآلية.15
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َ َ َّ َ َ ُ
كم َّما ف َّ َ َ
ت
مختلف املجاالت ،وتطوير الحياة ،وإعامر الكون﴿ ،وسخر ل
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
َۡ
ۡرض َج ٗ
َو َما ِف ٱل ِ
ِيعا ّم ِۡن ُ ۚه﴾((( .فكل ما ىف الساموات واألرض ِمن جام ٍد وحيوان
ُ َّ
َ َ ُ
ونبات وأش َّعة وطاقة ُم َسخَّر لإلنسان؛ يكْ ينتفع اإلنسا ُن به﴿ :ه َو ٱلِي َج َعل لك ُم
ُُ ْ
ۡ َ َ َُ ٗ َ ۡ ُ ْ
َ ۡ ُّ
ٱلن ُش ُ
ٱلۡرض ذلول ف
ور﴾((( .وقد أمر الل ُه
ٱمشوا ِف َم َناكِب ِ َها َوكوا مِن ّرِ ۡزقِهِۖۦ ِإَولهِ
ََ َۡ ََ ْۡ
خلْ ِقه ﴿أو لم يروا
اإلنسا َن أن يسري ىف األرض ويبحث؛ لريى عظمة الخالق ىف َ
َۡ
ُ ْ
ُۡ
ََۡ ُۡ ُ
َّ َ َ َ َ َّ
ٱلل ۡ َ
ٱل ۡل َق ُث َّم يُع ُ
ِئ َّ ُ
ِريوا ِف ٱل ِ
ۡرض
يدهُ ۚ ٓۥ إِن ذٰل ِك ع ٱللِ يَسِري ١٩ ٞقل س
كيف يبد
ِ
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َ ۡ ۡ

ْ َ َ

َ

َّ ۡ َ

ُ

َّ

ََ ُّ َ

َ

ََ
َ
َّ َ
ۡ َ َ َ َ َّ َّ ُ ُ ُ
شءٖ قد ٞ
ُ ُ
عك ۡ
ِير﴾(((.
فٱنظروا كيف بدأ ٱللق ۚ ثم ٱلل ينشِ ئ ٱلنشأة ٱٓأۡلخِرة ۚ إِن ٱلل ٰ ِ

قد َجه َِل «اب ُن تيمية» أ َّن البحث العلمي ىف مخلوقات الله فريضة إسالمية:
ُ

ْ

َ

َۡ

ُۡ

ُ

َ

َّ

َ

ُ
َ
ٱنظ ُروا َماذا ف َّ َ َ
﴿ ق ِل
ۡرض َو َما تغ ِن
ٱٓأۡلي ٰ ُت َوٱنلُّذ ُر َعن ق ۡو ٖم ل يُ ۡؤم ُِنون﴾(((.
ٱلسمٰو ٰ ِ
ت َوٱل ِ ۚ
ِ

َ َۡ
َ ٓ َ ُ
ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ((( َ َ َ ۡ َ ُ
ۡرض َء َاي ٰ ٞ
ت ّل ِۡل ُموقِن َ
نظ ُر ٓوا ْ إ ِ َ
ِ
و
ل
صون﴾ ﴿ .أفلم ي
٢٠
ِني
﴿و ِف ٱل
ف أنفسِك ۚم أفل تب ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َّ ٓ َ
ُ
َ
َ
َ
َۡ
َ
َ َّ َّ
َ َ
َ
وج َ ٦وٱلۡرض َم َددنٰ َها َوألق ۡي َنا
ٱلس َماءِ ف ۡوق ُه ۡم ك ۡيف بن ۡينٰ َها َوزينٰ َها َوما ل َها مِن ف ُر ٖ
ُّ
َۡ َٗ َ ۡ َ ٰ ُّ
ِك َع ۡبد ُّ
ك َز ۡوِۢج بَ
ۢنب ۡت َنا ف َ
س َوأَ َ
ف َ
ِيها َر َو ٰ ِ َ
ص
ب
ت
ِن
م
ا
ِيه
ن
م
ل
ى
ر
ِك
ذ
و
ة
ِيب﴾(((.
٧
يج
ه
ِ
ٖ
ٖ
ِ
ِ
ٖ
ِ
َ
َ َ ٓ َ ُ
﴿ َس ُ ۡ َ َ َ
ت يَتَ َب َّ َ
ي ل َ ُه ۡم أنَّ ُه ۡ َ
س ِه ۡم َح َّ ٰ
ٱل ُّق ۗ﴾(((.
ف أنف ِ
ني ِهم ءايٰتِنا ِف ٱٓأۡلف ِ
اق و ِ
ِ

فاآليات املتق ّدمة التي دعت للبحث العلمي ىف الكون ،تحوي إعجازا ً ِعلمياً

أثبته العرص الحديث بعدما ات َّبع املنهج القرآين ىف البحث والتجربة .يكفي أ َّن
َّ
خلْقِ الله﴿ :إِن ِف
الله تعاىل جعل ِمن صفات العقالء واملتَّقني :أنّهم يتفكَّرون ىف َ

َّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ َ ٰ َّ
َ ۡ
َّ َ ۡ ُ َ
َ
ٓأَليٰت ّ ِلُ ْول ۡٱلَ ۡل َ
ٱلل َوٱنلَّ َ
ۡ
ٰ
ِ
ِين يَذك ُرون
ب  ١٩٠ٱل
ب
ار
ه
ف
ل
ت
ٱخ
و
ۡرض
ت وٱل
ِ
ِ
خل ِق ٱلسمٰو ٰ ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
َۡ
َّ َ َ ٰ ٗ َ ُ ُ ٗ َ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
ون ف َخ ۡلق َّ َ َ
ۡرض َر َّب َنا َما َخلَ ۡق َ
ت َوٱل ِ
ت
ٱلل ق ِيما وقعودا وع جنوب ِ ِهم ويتفكر
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
ِ
َٰ َ َٰ ٗ ُ ۡ َ َٰ َ
ك فَقِ َنا َع َذ َ
اب ٱنلَّارِ﴾((( .بينام جعل ِمن صفات املرشكني:
هذا ب ِطل سبحن
َ
َ
ۡ
َ
اإلعراض عن آيات الله ىف الكون ﴿ َو َكأيّن ّم ِۡن َءايَة ف َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ۡرض َي ُم ُّرون
ٱلسمٰو ٰ ِ
ٖ ِ
ِ
َ
َ
َعل ۡي َها َو ُه ۡم َع ۡن َها ُم ۡع ِر ُضون﴾(((.
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نعم ،اإلسالم دعوة للعقل ،يكْ يصل اإلنسا ُن إىل عظمة الخالق وإبداعه.

خطاب دائمٍ الستعامل العقل والنظر ،وتك ّررت فيه -كثريا ً -عبارات:
والقرآ ُن يف
ٍ
َ
ََ ُۡ ُ َ
َََ َۡ ُ َ
بل وارتبط فيه لفظ ال ِعلْم بالتقوى والخشية
صون﴾ْ ،
﴿ أفل تعقِلون﴾ ﴿أفل تب ِ

َ َ َ ُّ ۡ َ ً َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ
ٱلس َمآءِ َما ٓ ٗء فَأَ ۡخ َر ۡج َ
نز َل م َِن َّ
﴿ َأل َ ۡم تَ َر أَ َّن َّ َ
ٱلل أَ َ
ٰ
ٰ
ٱل َبا ِل
ِن
م
و
ا
ه
ن
و
ل
أ
ا
ِف
ل
ت
م
ت
ر
م
ث
ِۦ
ه
ب
ا
ن
ۚ
ٖ
ِ
ِ
((( سورة العنكبوت ،اآليتان.20-19
((( سورة يونس ،اآلية.101
((( سورة الذاريات ،اآليتان.21-20
((( سورة ق ،اآليات.8-6
((( سورة فصلت ،اآلية.53
((( سورة آل عمران ،اآليتان.192-191
((( سورة يوسف ،اآلية.105

ُ َ ُ ۢ ۡ ُّ ٞ ۡ ُ َ ٞ
َ َّ َ ٓ ّ ۡ َ ۡ َ
م َتل ٌِف َأ ۡل َو ٰ ُن َها َو َغ َراب ُ
يب ُسودَ ٢٧ ٞوم َِن ٱنلَّ
ِ
ب َوٱلنع ٰ ِم
ا
و
ٱدل
و
اس
جدد بِيض وحر
ِ
ِ
ْ
ۡ
َ
ُ ۡ َ ٌ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َ َ ٰ َ َّ َ َ ۡ
ي َش َّ َ
ٱلل م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱل ُعل َ ٰٓ
م ُ ۗؤا﴾(((.
متل ِف ألونهۥ كذل ِك ۗ إِنما

لكن يبدو أ َّن «ابن تيمية» كان يعاين من عقدة نفسية تجاه العلامء واألطباء

والفالسفة والعباقرة ،أمثال :ابن سينا ،وابن رشد ،والفارايب ،والبريوين،

والخوارزمي ،وابن النفيس ،وجابر بن ح ّيان ،وغريهم .لذا؛ جاء نقده وتعليقاته
كاشفاً عن ِ
عىل هؤالء العلامء والفالسفة؛ ِ
ضيق أُفقه ،ونظرت ِه السطحية ،ورؤيته
والتعسف يف
األحادية ،وتربّصه املذموم ،وافتتان ِه بنبش الحروف والكلامت،
ُّ
تأويلها عىل النحو الذي يريده ،مع اإلرصار عىل إهانتهم وتقزميهم ،وإلقائهم
يف الجحيم ...فقد رماهم جميعاً بال ُكفْر والفسوق والزندقة واإللحاد ،وأخرجهم
رم افرتفوه،
ج ٍ
ِمن املِلَّة ،واعتربهم رشا ً ِمن املجوس واليهود والنصارى! ليس ل ُ
وال لفاحش ٍة أشاعوها ،إنّ ا ألنّهم رفضوا تعطيل عقولهم ،وتسابقوا يف طلب

العلم ،إمياناً منهم بأ َّن اإلسالم دين العلم واملعرفة ،وفهِموا أ َّن «القرآن» كتاب الله
املقروء ،وأ َّن «الكون» كتاب الله املنظور ،واجتهدوا يف التوفيق ما بني الحكمة

والخطاب ،والتوفيق -أيضاً -بني ما ورد يف النصوص الدينية وأبحاثهم العلمية؛
لخدمة ال ِّدين والدنيا معاً.

والنصارى ومرشيك العرب»( .الجواب الصحيح ملن ب َّدل ِدين املسيح) .ويقول

عن (جابر بن حيان)« :ذلك رجل مجهول ال يُع َرف ،وليس له ِذكْر بني أهل العلم،

وال بني أهل ال ِّدين ،وكتبه يف الكيمياء أشد تحرمياً من الربا.(((»...ويقول عن (ابن
بل اليهود والنصارى خري منه ،وأنّه ملحد من املالحدة
رشد)« :ملحد باطنيْ ،

كإخوانه الفالسفة كام تقدم ،وهذا مام يبني ضالله((( .وقال عن (الخوارزمي):
((( سورة فاطر ،اآليتان.28-27
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،29ص.374-373
((( ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،ج ،5ص.319-315-314
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فمثالً؛ يقول عن (ابن سينا) وأمثاله« :هؤالء قولهم رش ِمن قول اليهود
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جم ومرتجِم لكتب اليونان وغريهم ،ومؤلفاته يف (الجرب واملقابلة) وإ ْن
«إنه ُمن ِّ

كان صحيحاً هذا العلم إالَّ أ َّن العلوم الرشعية مستغنية عنه» .وقال عن اإلمام
(فخر الدين الرازي)« :هذا ُمرشِك ومرت ّد عن دين اإلسالم» .أ َّما عن رأي ِه يف اإلمام
(أبو حامد الغزايل)؛ فكثريا ً ما يرميه بالجهل والسفَه ،وعندما تحدث عن كتاب
(اإلحياء) ذكر أنّه يحتوي عىل مواد فاسدة من كالم الفالسفة ،تتعلّق بالتوحيد
والنبوة واملعاد ،والخطر يف خلطها مبعارف الصوفية ،فتكون مبنزلة َمن أخذ
عدوا ً للمسلمني ،فألبسه ثياب املسلمني»!.
ســــؤال :ماذا يستفيد ابن تيمية وأتباعه من تكفري العلامء والفالسفة؟ أملْ

يجدوا صفة يلصقونها مبخالفيهم سوى أشنع األوصاف ،مثل( :التكفري واإللحاد
والزندقة)؟.

فقد قالوا عن (الكندي) :هذا الذي يقال عنه فيلسوف العرب له مصنفات

يف املنطق والنجوم والفلسفة؛ متهم يف ِدينه بخيل ساقط املروءة .وقالوا عن
(ابن الهيثم) :من املالحدة الخارجني عن دين اإلسالم من أقران ابن سينا ِعلامً
وسفهاً وإلحادا ً .وقالوا عن (الفارايب) :هو ِمن الذين اشتغلوا بالفلسفة واملنطق
األرسطي ،فَضَ لُّوا وأضلُّوا َمن بعدهم ،وكان عىل طريقة سل ِفه «أرسطو« يف الكفر
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بالله تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وهو من أكرب الفالسفه إلحادا ً
وإعراضاً وكان ينكر البعث والسمعيات ،وكان ابن سينا عىل إلحاده خري منه»!

وقالوا عن (اليعقويب) :رافيض ،معتزيل ،تفوح رائحة الرفض واالعتزال من تاريخه
املشهور .وقالوا عن (املسعودي) :كان معتزلياً شيعياً ،كتابه «مروج الذهب» به

من األكاذيب ما ال يحصيها إال الله.

ال زال الســــؤال قامئاً :ماذا يستفيد «ابن تيمية» من تكفري العلامء والتحريض

عليهم بهذا الشكل الهيستريي؟ وما هذا الضالل الفكري الذي هوى به إىل
هذا النحو املشني؟ وهل «مذهب السلف» الذي يتش َّدق ب ِه يقبل تكفري الناس
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 122وإخراجهم ِمن املِلَّة؟ وهل ِمن أخالق العلامء التكفري والتفسيق واللّعن واالتحقري،

َصب املجانيق ،والرتبُّص بالعلامء؟
ون ْ

املعوج الذي سلكه ابن تيمية؛ يجيب عن أسئل ٍة كثرية
ولعل هذا املسلك
َّ
ّ

ترت َّدد عىل شفاه املاليني ،مثل :ملاذا تأخَّر املسلمون ،وتق َّدم غريهم؟ وما أسباب
آلت إليه أُمتنا؟ وكيف
عم ْ
الرتاجع الحضاري الذي أصاب األُمة؟ و َمن املسؤول َّ
صنا «العالَم األخري» بعدما ك َّنا «العالَم األول»؟ وملاذا استُ ِ
ِ
بد َل التخلُّف بديالً عن

التقدم؟ والجمود بديالً عن التجديد؟!.

إ َّن من أهم أسباب انزالق األمة إىل هذا الدرك ،وسقوطها يف هذا الوحل

الفكري؛ تلك الفتاوى املسمومة التي خلَّفها ابن تيمية وأمثاله ،واآلراء الكاذبة
الخاطئة التي طفحت بها كُتبه ،وتناقلها ِ -من بعده -املغفَّلون من األعراب،
وأصحاب العاهات النفسية؟.

ُ
فصول األزمة منذ عرص ابن تيمية ،ث َّم أخذتْ تواب ُع األزمة
لقد بدأتْ
وأعراضها تتضاعف ،وظهرت املأساة مع م ّر الزمان ،وترادف البالء ،وشيخوخة

األمة ،وضعف أجهزة املناعة ،وقدرة الجراثيم الكامنة عىل الفتك دون وجل،
حتى أصبحت «محنة كُربى» ،وبات املريض «األمة» يف غيبوب ٍة طويلة ،أشبه

بــ»املوت اإلكلينييك»؛ لضعف املناعة ،وكرثة ال ِعلَل ،وتغلغل الداء!.
ِمن هنا؛ فإ َّن الوعي بأسباب التقهقر الحضاري ،ومعرفة أسباب استدعاء

الزمن الحارض إىل الزمن املايض ،وإنّ ا املراد :الوعي بأسباب النهوض األول،
ومناهجه؛ لنسلكها للنهوض الجديد املنشود.

لقد بدأتْ أمتنا طورها الحضاري بنهوض وازدهار ،وبدأ املسلمون رسالتهم
العاملية بداية حسنة ،فكانوا -أُ ّمة ودولة -منوذجاً حسناً لتعاليم اإلسالم ،واستفادوا
استفادة صادقة من تاريخ األمم األوىل ،لكن مبجرد انتهاء «العرص الذهبي»

للحضارة اإلسالمية؛ بدأ التح ّول املشني ،حيث نشأت العصبيات ،والطائفيات،
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الرتاجع بدالً من التقدم؛ هو الذي سيضع أيدينا عىل املفهوم الصحيح والحقيقي
ملقولة« :ل ْن يصلح ِ
آخر هذه األمة إالَّ مبا صلح به أولها» .فليس املراد الهجرة من
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واملذهبيات ،والعقليات الجامدة ،وال ِفرق التكفريية الناشزة؛ التي استبدَّتْ بالعقل

والنقل معاً ،ث َّم فرضت نفسها عىل سائر شؤون الحياة!.
جرة ،والعقول امل ُنغ ِلقة؛ التي ال تعرف سوى اللَّعن
نعم؛ إ َّن القلوب املتح ِّ
وصلت إليه!.
والتكفري والتفسيق؛ هي التي صنعت األزمة ،وأوصلت األُم َة إىل ما
ْ

قطعت شوطاً كبريا ً ،وبلغت شأوا ً بعيدا ً
وذلك بخالف األمم املتقدمة؛ التي
ْ

يف مجال النقد ،واملراجعة ،وإبراز الخلل ،والتحذير من االنحراف ،والتصالح

االجتامعي ،وتج ُّنب الغل ّو والتشاحن ...فاألمم املتق ّدمة مولعة باكتشاف
أخطائها ،وتصويب مسريتها ،أكرث من خصومها الذين ينتظرون سقوطها ،وال
يهمهم إالَّ انهيارها.

حت أخطاءها،
ح ْ
انظر -مثالً -إىل األمم املتق ِّدمة؛ كيف تجاوزت خالفاتها ،وص َّ
وانطلقت ِمن كل األفكار الطموحة عند جميع األمم والحضارات؛ فاستفادت ِمن
ِفكر الفارايب ،والرازي ،وابن سينا ،وابن الهيثم ،وابن ح َّيان ،وابن رشد ،وغريهم
ِم َّمن وجدت يف فكرهم منفع ًة تخدم نهضتها الحضارية ،وتركت عصبيات أنظمة

الحكم ،ورصاع املذاهب الفقهية التي ال تنفعها ،وبذلك استطاعت أ ْن تأخذ ما
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يفيد من ثقافات اآلخَرين ،وترك ما ال ينسجم مع شؤون حياتها.
تقدم ُمذهلٍ يف شتى
فاملتأ ِّمل فيام بلغته الحضارة الغربية املعارصة ِمن
ٍ
امليادين؛ سيُدرك أنّها قامت عىل أكتاف فالسف ٍة وعلامء ومبتكرين ومبدعني عظام؛
أمثال :جالليليو ،ونيوتن ،و ِفل َم ْنج ،وبيكون ،وغريهم من ص َّناع الحضارات ،ومل

جار املذاهب ،وسامرسة الفتاوى ،وصكوك الغفران ،وكرايس
تقم عىل أكتاف ت َّ
جالني ،والتكفرييني؛ الذين حكموا بشنق
االعرتاف ،وتسلُّط رجال الكهنوت الد َّ

العلامء ،وحرق املفكِّرين كام فعلوا مع «جاليليو ،وغريه من الباحثني والعلامء
اإلصالحيني!.

كذلك؛ ك َّنا يف القرون األوىل؛ حني نهض املسلمون ،وحكموا املشارق
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 124واملغارب ،وامتلكوا رموزا ً حضارية تظل شاهد ًة عىل ٍ
تراث فكري وفلسفي ال نظري

له ،وعىل روائع إبداعية خالدة ،اضطلع بها عباقرة ،أمثال :الكندي ،والفارايب ،وابن
سينا ،وابن الهيثم ،وابن رشد ،وابن عريب ،والخوارزمي ،والجاحظ ،والغزايل،
والرازي ،وجابر بن حيّان ،وغريهم من الر ّواد العظام ...لكن خل ََف ِمن بعدهم
خلف عطَّلوا العقول ،وحاربوا التفكري والبحث العلمي ،ونافحوا عن الجهالة
ٌ

والتقليد ..فأضاعوا األمجاد ،وصاروا ورث ًة سفهاء؛ مل يستفيدوا من عطاء آبائهم،
الرتاب
بل راحوا يُهيلون
فيشكروهم عىل حسناتهم ،ويتجاوزوا عن سيئاتهمْ ،
َ
عليهم ،وعىل منجزاتهم الحضارية!.
فال نعجب عندما نسمع أ َّن هؤالء الجامدين أمروا بشنق ابن رشد وحرق

مؤلفاته ،وأفتوا بتكفري الفارايب ،والرازي ،وابن سينا ،وغريهم من ر َّواد الفكر،
وص َّناع الحضارة!.

لكن ،إبراء للذِّمة ،وتربئة ِ
لديننا الحنيف؛ الب َّد أ ْن نقول للعالَم كله« :إ َّن ما
ترونه يف شؤوننا ليس ما أنزل الله ِمن كتاب ،وال ما ق َّدم رسولُ ُه من أُسوة ،إنّ ا هو
يت ما لديها ومضت مع هواها ،وقد بلغت ِمن رضاوة الحجب التي
ا ِعوجاج أُمة ن َِس ْ

تتعصب
رانت عىل بصائرها أنّها تقاوم َمن يريد العودة بها إىل طريق الله ،وأنّها
ْ
ّ
وتتأب عىل عنارص الحق والرشد ،التي عرفها سلفها
لتقاليد االنحراف والعجز،
َّ
بل كانوا خري أُمة ظهرت يف الوجود(((.
فكانوا األمة األوىل يف العاملْ ،

رشفها الله -سبحانه -بنزول القرآن
«العربية» لغة رشيفة طاهرة عالية املنزلةَّ ،
بها ،فهي أُم اللُّغات ،وسيدة اللغات ،وأعرقها وأرشفها ،وأقدسها ،وأطولها عمرا ً،
وأخلدها ِذكرا ً ،وأوفرها حظاً .وحسبنا أن نعلم :أ َّن التنزيل الخالد ،املمتد إىل
ُ َّ َ َ ۡ
ٗ
نهاية الزمان ،الذي وصف الل ُه أبعاده ومداه ،بقوله﴿ :قل ل ۡو كن ٱلَ ۡح ُر م َِدادا
س تخلف العرب واملسلمني.
((( محمد الغزايلِ ،
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(اخلطيئـــة الثامنـــة)
جناية ابن تيمية عىل اللغة
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َّ

ّ َ

ۡ

َ َ َ

َ

َ

َ

ۡ

َ
ت َر ِب لَفِ َد ٱلَ ۡح ُر ق ۡبل أن تَنف َد ك َِم ٰ ُت َر ّ ِب َول ۡو ِج ۡئ َنا ب ِ ِمثلِهِۦ َم َد ٗدا﴾((( .والذي
ل ِك ِم ٰ ِ

كانت (العربية) وعاءه الخالد ،هو الذي يجعلنا ندرك الطاقة التي متتلكها العربية،
والرشف الكبري ،بجعلها لغة التنزيل ...إليها نحتكم ىف معنى األلفاظ والعبارات،
التي وردت ىف الكتاب العزيز.

يقول الجرجاىن ىف مقدمة (أرسار البالغة)« :اعلم أ َّن الكالم هو الذي يُعطي
َ
صنوف ثَ َرها،
ص َورها ،ويجني
ويبي مراتبها،
العلو َم منازلها،
ُ
ويكشف عن ُ
ّ
ويدل عىل رسائرها ،ويُ ْ ِ
ُّ
الل تعاىل اإلنسان من سائر
ب ُز مكنون ضامئرها ،وبه أبان ّ
ۡ
َّ ُ َ
الحيوان ،ونبه فيه عىل ِعظَم االمتنان ،فقال ع ّز من قائلَّ ﴿ :
ٱلر ۡح َم ٰ ُن َ ١عل َم ٱلق ۡر َءان
ّ

َ ََ ۡ
َّ
ۡ َ
ٱل َ ٰ
نس َن َ ٣عل َم ُه ٱلَ َيان﴾ ،فلواله مل تكن لتتع َّدى فوائ ُد العلمِ عالِ َمه،
 ٢خلق ِ
صح من العاقل أن يَ ْفتُق عن أزاهري العقلِ كاممئه ،ولتعطَّلَت قُ َوى الخواطر
وال َّ

واألفكار من معانيها ،واست َو ِ
الحي
جو َدها وفانيها ،نَع ْم ،ولوقع
ت القض ّية يف َم ْو ُ
ُّ
ِ
ولبقيت
الحساس يف مرتب ِة الجامد ،ولكان اإلدراك كالذي ينافيه من األضداد،
َّ

جونَ ًة يف مواضعها ،ولصارت
القلوب ُم ْقفَل ًة تَتَ َ
ص َّو ُن عىل ودائعها ،واملعاين َم ْس ُ

رصفها معقولةً ،واألذْهان عن سلطانها معزولةً ،وملا ُعرف كف ٌر من
القرائح عن ت ُّ
إميان ،وإساءة من إحسان ،وملا ظهر ٌ
فرق بني مدح وتزيني ،وذ ّم وتهجني».
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وحتى نقف عىل أهمية اللغة العربية ،وأصالتها ،الب ّد أن نعرف كيف ت َّم جمع

اللغة ،وتدوينها ،وكيف ت َّم اعتامد كل كلمة فيها ،فاملوضوع ليس اعتباطاً،
وال نزقاً ،وإنّ ا األمر ج ّد الهزل فيه ،فقد أفنى علام ُء اللغة أعامرهم ىف جمعها
وضبطها ،وأخذها من أفواه أصحابها األصليني ،لدرجة أنّهم رفضوا أن يأخذوها

من أفواه «املولّدين» الذين ولدوا ىف اإلسالم من آباء عرب وأمهات غري عربيات،

وخاصة عندما ظهر اللحن يف العربية.
ّ

وكذلك رفضوا أن يأخذوا قواعد اللغة ،وكلامت اللغة من الحديث النبوي

((( سورة الكهف ،اآلية.109

النبي أفصح العرب وعليه نزل القرآن ،ولكنهم نظروا إىل
الرشيف ،رغم أ ّن
ّ
النبي بحروفها،
موضوع الرواية باملعنى ،واحتامل أ ّن هذه األلفاظ مل ينطقها
ّ

وخاصة دخول املولدين يف الرواة ،واملوايل من أهل الشعوب األخرى التي
ّ
دخلت ىف اإلسالم.

يقول السيوطي ىف «املزهر»[ :وقبل الرشوع يف الكتاب نص ّدر مبقالة ذكرها
أبو الحسني أحمد بن فارس يف أول كتابه « ِفقْه اللغة» :قال :اعلم أ َّن لِعلم العرب
وطويل
ٌ
وفرس
ج ٌل
أصالً وفرعاً؛ أ َّما :الفر ُع فمعرف ُة األسامء والصفات كقولناَ :ر ُ
ٌ
ري وهذا هو الذي يُ ْب َدأُ به عند التَّعلم.
وقص ٌ

ُ
فالقول عىل َوضْ ع اللغة وأ َّوليتها َو َم ْنشئها ،ث َّم عىل رسوم العرب
األصل:
ُ
وأ َّما

والناس يف ذلك رجالن :رجل
يف مخاطباتها وما لَها من االفْتنان تحقيقاً ومجازا ً.
ُ

خ ُر َجمع األمريْن معاً ،وهذه هي ال ُّرتب ُة العليا؛
ريه ،وآ َ
شُ غل بال َف ْرع فال يَ ْعرف غ َ
أهل النظر والفُتيا ،و َمن مل يعلم
والسنة ،وعليها يُع ّول ُ
أل ّن بها يُعلَم
خطاب القرآ ُن ُّ
ُ
توسع العرب يف مخاطباتها؛ ل َع َّي بكثري من ِعلم الكتاب والس َّنة.
ُّ
ـي ،أ ْم اصطالح
ثم يقول [الثانية :يف بيان واضع اللغة
ٌ
هي َو َو ْ
حـ ٌ
أتوقيف َ
وتواطؤ؟.
توقيف،
قال أبو الحسني أحمد بن فارس يف «فقه اللغة» :اعلم أ َّن لغة العرب
ٌ

ٍ
وأرض وسهل
الناس من دابَّة
األسامء كلها وهي هذه (األسامء) التي يتعارفُها
ُ
وجبل وجمل وأشباه ذلك من األمم وغريها».

توقيف إنّ ا جاءت جمل ًة
ولعل ظاناً يظ ُّن أ ّن اللغ َة التي دلّلنا عىل أنّها
ثم يقولَّ :
ٌ

وجل آد َم Q
َّ
واحدة ويف زمان واحد وليس األمر كذلك ،بل وقّف اللّ ُه ع ّز

عىل ما شاء أن يُ َعلّمه إياه مام احتاج إىل ِعلمه يف زمانه وانترش من ذلك ما شاء

اللّه ،ثم َعلّم بعد آدم من األنبياء -صلوات اللّه عليهم -نبيّاً نبيّاً ما شاء اللّه أن يُ َعلّمه
حتى انتهى األمر إىل نبينا ُمح َّمـــد  ،Pفآتاه اللّه من ذلك ما ملْ يُؤته أحدا ً قبلَه
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َّ

َ

َ ُ َّ َ

َ َ َ َ
آد َم األ ْسما َء كها﴾ .فكان اب ُن عباس يقولَ « :علَّ َمه
ودليل ذلك قولُه تعاىل﴿ :وعلم
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متاماً عىل ما أحسنه من اللغة املتقدمة ،ثم ق ّر األمر قَراره فال نعل ُم لغ ًة من بعد ِه
َت ،فإ ْن تع َّم َل اليوم لذلك ُمتع ّمل وج َد من نُقَّاد ال ِعلْم من يَ ْنفيه ويَ ُر ّده.
حدث ْ
ولقد بلَغنا عن أيب األسود الدؤيل أ َّن امرءا ً كلَّمه ببعض ما أنكَره أبو األسود،

فسأله أبو األسود عنه ،فقال :هذه لغ ٌة مل ت َ ْبلُغْك .فقال أبو األسود :يابن أخي إنّه

خلَّة أخرى:
ختَلَق .و َ
ري لك فيام مل يَبْلُغْني .فع َّرفَه بلُطْف أ ّن الذي تكلَّم به ُم ْ
ال خ َ
إنّه مل يبلغنا أ ّن قوماً من العرب يف زمانٍ
يقارب زماننا أجمعوا عىل تسمية يشء
ُ

ّ
ح قد كان قبلَهم .وقد
صطَلحني عليه فكنا
نستدل بذلك عىل اصطال ٍ
من األشياء ُم ْ
كان يف الصحابة ريض اللّه عنهم -وهم ال ُبلَغا ُء والفصحا ُء -من النظر يف العلوم
ح َداث لفظ ٍة مل
الرشيفة ما ال خفا َء به وما َعلمناهم اصطلَحوا عىل اخرتاع لغة أو إ ْ

تتقدمهم ،ومعلوم أ َّن حوادثَ العالَم ال تنقيض إالّ بانْقضَ ائه وال ُ
تزول إالّ ب َزواله،
حة ما ذ َهبْنا إليه من هذا الباب» .هذا كله كالم ابن
ويف كل ذلك ٌ
دليل عىل ص َّ
فارس-رحمه الله.

وقال الزركيش ىف البحر املحيط :قال أبو الفضل بن عبدان يف «رشائط

األحكام» وتبعه الجييل يف «اإلعجاز» :ال تلز ُم اللغ ُة إالّ بخمس رشائط:
العمل.
َ
وجب
أحدها :ثبوت ذلك عن العرب بس َن ٍد صحيح يُ
ُ
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الشعيات.
ب عدالتُهم يف َّ
الثاين :عدال ُة الناقلني كام تُ ْعتَ َ ُ

جة يف أصل اللغة كالعرب العاربة ،مثل:
ُ
الثالث :أن يكون
ح َّ
النقل َع ّمن قولُه ُ

قحطان ومع ّد وعدنان ،أ َّما إذا نقلوا ع َّمن بعدهم بعد ف ََساد لسانهم واختالف
املولّدين فالَ.
حساً وأ َّما بغريه فال.
ُ
الرابع :أن يكون
الناقل قد َسم َع منهم ّ
حساً.
الخامس :أن يسمع من الناقل ّ

هذه الرشوط :الب َّد أن تكون ألفاظ اللغة ،وقواعد اللغة ،وطريقة نطق اللغة،
ٍ
بسند صحيح ،وأن
وإعراب اللغة ،كل ذلك ثابت بطريقة صحيحة عن العرب
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 128يكون الناقلون عنهم -أيْرواةاللغة -مثلرواةالحديثالرشيف ىف العدالة والضبط؛ أل َّن

املوضوع خطري جدا ً ،وليس لَ ِعباً والهزالً ،إ ْذ يرتتب عىل اللغة تفسري وفهم كتاب
وس َّنة رسوله الكريم ،فاللغة مرتبطة عندنا ارتباطاً وثيقاً بال ِّدين والعقيدة.
الله ُ

جة ىف أصل اللغة،
ح َّ
إذن؛ فعلامء اللغة يقولون« :يجب النقل فقط عمن قوله ُ

كالعرب العاربة ،مثل قحطان ومعد وعدنان ،أ َّما إذا نقلوا ع َّمن بعدهم بعد ف ََساد
أي لغة ىف
لسانهم واختالف املولّدين فالَ»! وهذه درجة يف الدقة مل تصل إليها ّ

العامل ،ولذلك رفضوا االستشهاد بشعر املولّدين ،ولك أن تتخ ّيل أ ّن هذا الحكم
يشمل الفرزدق وجرير وأيب متام واملتنبي ،فكيف يكون الحال إذا تأخَّر جمع
وتقعيد اللغة إىل عرص ابن تيمية ،أو عرصنا؟.

فامذا فعل ابن تيمية؟
ِمن املعلوم أ َّن ابن تيمية أقام عقيدته ورؤيته ومرجع ّيته ومرشوعه الفكري

كله عىل أساس (إنكار املجاز) إنكارا ً تاماً ،وقد عرض رأيه وأطال يف رشحه يف
كتاب (الفتاوى) حتى استغرق  179صفحة ،كام كتب عنه فصالً كامالً يف كتابه

(اإلميان) أنكر فيه املجاز ،ورمى مخالفيه بالكذب حيناً ،وبالجهل حيناً آخر!.

حكْم إذا كان هذا األساس
وهذا األساس هو الذى يحمل البناء كله ،فام ال ُ

باطالً ،وو ْهامً ال أساس له؟ هل يجوز إقامة عقيدة كاملة عىل و ْهم؟ هل يجوز

الخروج عىل إجامع األمة ومعاداة األمة كلها من أجل فكرة واحدة ،وهي «إنكار

اثني ،وبعد ابن تيمية مل يخرق أح ٌد اإلجامع إالَّ املقلِّدين له -فقط -ال غري!.
ْ

جى الرتكيز عىل هذه الفكرة بالذات؛ ألنها أساس مذهب ابن تيمية كله).
(يُر َ
أول َمن أُ ِثر عنه إنكار املجاز «أبو إسحاق اإلسفراييني» ،قال السيوطي ىف

املزهر« :قال أبو إسحاق اإلسفراييني« :المجاز يف لغة العرب»!.

وقد نقل الدكتور عبد العظيم املطعني ىف كتابه -املجازفىاللغةوالقرآنالكريم-

ر َّدالسيوطيعلىاإلسفراييني ،يقول :رد السيوطي يتلخص ىف العنارص التالية:
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املجاز وحمل كل األلفاظ عىل الظاهر»؟ مع أ َّن األمة كلها أجمعت عىل وجود
املجاز يف اللغة والقرآن طوال مثانية قرون قبل ظهور ابن تيمية ،ما عدا عالِمٍ أو
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 -1التســليم ألب�يإســحاق أ ّن املجــاز البــ ّد فيــه مــن تقــ ّدم الحقيقــة عليــه،
ولكــن التاريــخ غــر معلــوم عندنــا ،والجهــل بالتاريــخ ال يـ ّ
ـدل عــى عــدم
التقديــم والتأخــر.

 -2أ ّن القــول بــأ َّن العــرب وضعــت الحقيقــة واملجــاز وضعــاً واحــدا ً قــول
باطــل ،فاألســد مل يوضــع اســم عــن للرجــل الشــجاع ،بــل اســم العــن
فيــه هــو الرجــل وال يطلــق عليــه -أســد -إالَّ مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة
املعنــى األصــي.

 -3نقــل الســيوطي أ َّن إمــام الحرمــن ىف «التلخيــص» ،والغــزايل ىف «املنخول»
شـكَّا ىف نســبة هــذا القول أليب إســحاق اإلســفراييني.

وعىل الرغم من هذا النقد الذي أبطل هذه الشبهة ىف إنكار املجاز ىف

اللغة العربية ،ورغم هذا الشك ىف نسبة هذا القول إىل أيب إسحاق[ ،مع أنّه

هو الوحيد الذي نسب إليه هذا القول] إالَّ أ َّن ابن تيمية أخذ هذا القول وجعله

وسفَّه
عقيدة يوايل عليها ويعادي عليها ،ومن أجلها عادى كل علامء اإلسالمَ ،

كل َمن يخالفه!.

الشُ بَه التي ابتدعها ابن تيمية إلنكار املجاز متاماً حتى يتوصل إىل حمل كل
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األلفاظ عىل «الظاهر» ومنع «التأويل» مطلقاً ،فالكالم عنده له وضع واحد فقط
ال يتغري:

الشُ بهة األوىل :ادعاء أ ّن أحدا ً من السلف مل يقل به ،حيث يقول يف كتاب

اإلميان «أ َّما سائر األمئة فلم يقل أحد منهم ،وال من قدماء أصحاب أحمد ،أ َّن يف

القرآن مجازا ً ،ال مالك وال الشافعي وال أبو حنيفة ،إنّ ا اشتهر ىف املائة الرابعة،
وظهرت أوائله ىف املائة الثالثة ،وما علمته موجودا ً ىف املائة الثانية ،اللهم إالَّ أن

يكون يف أواخرها».

هذا الكالم كله غري صحيح عىل اإلطالق ،وإذا أردنا أن نحيص أسام َء العلامء
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 130من الصحابة والتابعني وتابعيهم واألمئة كلهم ،ل ََم َو ِسعنا الزمان وال املكانَ ،

أسامء موجودة ومعلومة ومشهورة كشهرة اآلثار الواردة عنهم يف هذا املجال،
ولذلك يقول الدكتور عبد العظيم املطعني :إ َّن العلامء ر ّدوا عىل منكري املجاز

قبل ابن تيمية؛ألنّهم كانوا يف مرحلة تقعيد القواعد وتأسيس العلوم ،أ َّما ابن تيمية
فال يُنظَر إىل رأيه يف هذا املقام بعد استقرار العلوم.

الشبهة الثانية :إنكار الوضع -حيث إ ّن مستعميل املجاز يقولون بأ ّن املجاز
هو استعامل اللفظ ىف غري ما ِ
وضع له ،وحتى يقطع عليهم ابن تيمية الطريق قال

بإنكار الوضع األول.

يقول املطعني« :وإنكار الوضع ابتدعه ابن تيمية ابتداعاً يف هذا املقام ،فلم
ب إليهم إنكار املجاز أنّهم أنكروا الوضع ،وقد جاراه تلميذه
ن َر أحدا ً قبله ممن ن ُِس َ

ابن الق ّيم يف هذا األصل ،وبهذا يكون الشيخ وتلميذه قد انفردا بهذا القول ،فعلامء

األمة كلهم يف وا ٍد ،وهام يف وا ٍد آخَر!.

وهذه الشيهة فاسدة من ثالث جهات :تف ُّرد ابن تيمية بها ،أ َّن علامء األمة سلفاً

وخلفاً مجمعون عىل الوضع األول ما عدا ابن تيمية وتلميذه ،أ َّن ابن تيمية نفسه

قد أق َّر بالوضع يف مواضع كثرية من مؤلفاته ،كام أق َّر باملجاز رصاحة بلفظه
ومعناه! وتلميذه ابن القيّم رجع عن إنكار املجاز يف كتابه (الفوائـد) بعدما راجع

أقوال البالغيني ،وتف ّهم رؤيتهم يف املسألة!.

فقد أنكر االستعامل املطلق من كل القيود؛ ليهدم األسس التي استند إليها

مثبتو املجاز ،وذلك حني رآهم يقولون:إ ّن املعنى املتبادر إىل الفهم عند اإلطالق
هو املعنى الوضعي الحقيقي ،وحني يقيد اللفظ بقرينة يكون مجازا ً ،فقال :إ ّن
األلفاظ كلّها محفوفة بالقرائن فإ َّما أن ت ُع ّد كلها حقيقة ،وإ َّما أن ت ُع ّد كلها مجازا ً،

واعتبار بعضها حقيقة وبعضها مجازا ً تحكّم ظاهر[ .هذا رأيه]
وهذه الشبهة مردودة ىف مكانها ِمن كُتُب العلامء.الشبهة الرابعة :أنه ر َّد شواهد املجاز يف اللغة والقرآن.
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الشبهة الثالثة :إنكار االستعامل املطلق من كل القيود.
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يقول الدكتور املطعني :تف َّرد ابن تيمية بهذه الشُ بهة وتبعه تلميذه ابن القيم

وانفردا بها ،وخالفا بها علامء األمة ،وفيها س َّوى ابن تيمية بني قولنا [رأس األمر]
و[رأس اإلنسان].

الخالصة :إ َّن ما فعله ابن تيمية هو :التشكيك يف الثوابت ،واملسلَّامت التى

شق مذهب له يف األسامء والصفات بحملها عىل
أجمعت عليها األمة ،بهدف ّ

الحقيقة ،الذي هو (التجسيم) ولكن ىف صورة مواربة متدث ِّرة بدثار السلف،
ودعوى االلتزام بالكتاب والس َّنة.

ونحن نتساءل :ما الحكم إذا كان هو ينكر املجاز ،واملجاز ميأل القرآن وهو
ِ
س ِمن أرسار إعجازه اللغوي.

 مــا الحكــم إذا كان يحمــل النصــوص عــى الظاهــر وهــي ال تحتمــل الحمــلعــى الظاهر؟.

 مــا الحكــم إذا كان ينكــر القرينــة وهــي موجــودة وواضحــة للعيــان ،والميكــن تجاهلهــا؟.

 مــا الحكــم إذا كان ينكــر املجــاز ،واســتعمل هــو املجــاز يف كل كُتبــهوكالمــه ،ســواءا ً
ســاه مجــازا ً أ ْو مل يُســ ِّمه؟
َّ
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 مــا الحكــم إذا أنكــر الوضــع األول للغــة العربيــة ،وهــذا الوضــع األول مــنأساســيات اللغــة وثوابتهــا؟

 مــا الحكــم إذا كان ابــن تيميــة بعملــه هــذا قــد اخــرع لغــة خاصــة بــه؟ أووضــع لنفســه قواعــد لغويــة خاصــة بــه يلــوي بهــا أعنــاق القــرآن والس ـ َّنة؛

لتوافــق هــذه القواعــد؟ ثــم يجــزم بــرورة حمــل النصــوص عــى الظاهــر
وعــدم التأويــل بنــا ًء عــى قواعــده الخاصــة؟.

 -هــذا هــو التناقــض بعينــه ،وهــذا هــو إنــكار الواضــح الرصيــح ،وهــذا هــو

هــدم الثوابــت واملس ـلَّامت.
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 - 132مــا الظــ ُّن لــو قــام كل عالِــمٍ مــن علــاء املســلمني بعمــل قواعــد لغويــة

خاصــة بــه وفـ َّرع عليهــا الفــروع ،وأرجــع إليهــا نصــوص الكتــاب والسـ َّنة؟
وتحاكــم إليهــا ،وجعــل عقيــدة اإلســام قامئــة عليهــا؟.

هل فعل ذلك أحد من علامء اللغة الذين وضعوا قواعدها ،وكتبوا املعاجم

الطوال والقصار فيها؟ وأفنوا أعامرهم يف ترتيبها والحفاظ عليها؟.

لعل جهل ابن تيمية بدالالت اللغة ومراميها؛ جعله يقولبالتشبيه
ملحوظـــةَّ :
وزج ب ِه إىل
والتجسيم ،ويذهب بالكالم إىل غري مراد ِه؛ مام أردى ب ِه إىل الهاويةَّ ،
غياهب السجن واملنايف!.

ســــؤال :ملاذا مل يشت ِغل العلامء الذين جاءوا بعد ابن تيمية بالر ّد عىل
جنايت ِه عىل اللغة؟.
ألنّه ليس من علامء اللغة؛ وألنّه ال يُلتفت إليه يف هذا املجال ،وألنّه خرق

اإلجامع املستقر منذ قحطان ومعد وعدنان!.

(اخلطيئـــة التا�سعـة)
أخطاء «ابن تيميـة» يف حق آل البيـت

هل تدري ملاذا يحتفي أدعياء السلفية وغلامن الوهابية بكتاب ابن تيمية

بطل العجب!.
نعم؛ إذا ُعر َِف السبب َ

فهذا الكتاب املوسوم بــ(منهاج الس َّنة) هو أسوأ كتاب خطَّته أنامل برش،
بسبب االفرتاءات والكذب ،والغل ّو والشطط الذي اكتظَّت به صفحاته! فهو ال
يقل سوءا ً عن كتاب (التلمود) الذي يؤمن به غالة اليهود واملارقون منهم!.
ُّ

قال ابن حجر يف «فتح الباري»( :إ َّن ابن تيمية ألَّف كتاباً بعنوان «الرد عىل ابن

الحل» وهو املشهور كذباً وزورا ً بـ(منهاج الس َّنة النبوية) وهذا تدليس
ِّ
املط َّهر
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بل
بل يكاد يكون مرجعهم الوحيد الذي يتع ّبدون بهْ ،
(منهاج الس َّنة النبوية)؟ ْ
أي كتاب آخَر!.
ويُق ِّدمونه عىل ّ
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عىل ابن تيمية!)(((.

ويشت ُّم من ردود ابن تيمية الحا َّدة وغري املنطقية؛ أ َّن «ابن امل ُط َّهر» كان لديه

بل أخرجته عن املوضوعية العلمية،
أربكت ابن تيميةْ ،
من الحجج والرباهني التي
ْ

أ ْو ميكن القول إ َّن ابن تيمية قابل الغل ّو بغل ّو أشد!.
وكثري من العلامء ِ -من أسف -ملْ يتتبعوا هذا الكتاب «منهاج السنة» ،فك ْم من
مل ،قال :ملْ يقل اب ُن تيمية كذا وكذا -منهم ابن كثري -والعجيب أن يكون ما نفاه
عا ٍ
ثابتاً من كالم ابن تيمية يف أكرث من موضعٍ من كتبه!.

ويف اعتقادنا؛ أ َّن أفضل من ف َّند هذا الكتاب مبنهج علمي؛ العالَّمة الدكتور

وصف باملدلِّس أ ْو
محمود صبيح .إ ْذ يقول :وما ك َّنا نتمنى البن تيمية أن يُ َ
املخادع؛ بسبب ما احتواه كتابه (منهاج الس َّنة) من املغالطات ،واملتناقضات،
بل إ ّن هذا الكتاب كفيل بأن يصف ابن تيمية بـ(القصور العلمي) ،فلم
والتلفيقْ ،
يكن منطقياً وال مق ِنعاً يف كثري من آرائه التي بثّها يف كتابه!(((.

فليس من الصواب أن يكون الر ّد عىل (املخالف) باالنتقاص من قدر آل

والغض من مكانتهم ،عن طريق االستدالل الفاسد! كتحرميه
البيت ،R
ّ

بالنبي  ،Qوادعاءه بأ َّن الكعبة
لزيارة الروضة الرشيفة ،والنهي عن التوسل
ّ
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134
134

النبي ،وتقليل فضائل اإلمام
النبي ،وإنكاره مناقب السيدة فاطمة بنت
أفضل من
ّ
ّ
يل ،واتهامه بالفساد ،وغري ذلك!.
يل ،وطعنه يف خالفة اإلمام ع ّ
ع ّ
اإلمامي :الحسن والحسني (ريض الله عنهام)
فمثالً؛ نراه يُقلِّل ِمن زهد و ِعلْم
ْ

والحسي -أزهد الناس،
مبنطق فاسد ،إ ْذ يقول يف منهاجه« :وأ َّما كونهام -الحسن
ْ
وأعلمهم يف زمانهم ،فهذا قول بال دليل» .ثم نراه يقول :وإ ْن كان -الحسن
والحسني سيدا شباب أهل الجنة ،فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ،وهذا

((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،7ص.271
((( أخطاء ابن تيمية يف حق رسول الله وأهل بيته.

الصنف أكمل من هذا الصنف»((( .وقد نيس ابن تيمية أ ّن الجنة ليس فيها كهول!

(الشيخي) سيدا كهول أهل الجنة!.
وملْ يُق ِّدم دليالً عىل أ َّن
ْ

يف ذات الوقت يثبت ابن تيمية يف كتابه «الجواب الصحيح» :أن «الصحايب

أبا عبيدة بن الجراح؛ أزهد الخلق يف األموال وأعبدهم للخالق ،وأرحمهم

للمخلوق ،وأبعدهم عن هوى النفس»(((! فام دليل ابن تيمية عىل صحة كالمه؟!.

النبي قبل جميع األنبياء:
إنكار ابن تيمية خصوصية تق ّدم نبوة ّ
النبي Pقبل جميع األنبياء ،مبا فيهم
قد أنكر اب ُن تيمية خصوصية تقدم نب ّوة ّ

النبيP
(كنت نبياً ،وآدم بني الروح والجسد) من كونه كان
ُ
آدم ،صارفاً معنى قول ّ
نبياً بحقيقة من الحقائق تقرص عن فهمها العقول .والعجيب من نفي ابن تيمية
وابن القيم للحقيقة املحمدية ،مع ا ّدعاء ابن القيم ما ا ّدعاه يف ابن تيمية ،حيث

قال يف قصيدته النونية:
فاقرأْ
تصانيف اإلمام حقيق ًة
َ

شيخ الوجود ،العالِ َم الربَّاين!
ط بسائر ِ
أعني أبا العباس أحم َد ذلك البح ُر املحي ُ
الخلجانِ !
حب لرسول الله Pهذه الجملة؛ ماذا كان ر ّد أتباع ابن تيمية
ترى؛ ل ْو قال ُم ٌّ

عليه؟.

بالطبع؛ لقالوا :أين دليلكم؟! هذا إطراء يُفيض إىل الرشك ..وال حول وال

والحاصل :أ َّن ابن تيمية خالف يف هذه املسألة أمئة املسلمني ،مبا فيهم

ئل عبد الله ابن اإلمام أحمد
اإلمام أحمد بن حنبل -وهو إمامه كام يزعم -حيث ُس َ

«كنت َّ
خلْقاً).
النبي:
أول النبيني» .فقال اإلمام أحمد( :يعني َ
ُ
عن معنى قول ّ

النبي بذلك ،إىل أن قال:
بل تع َّدى ابن تيمية مخالفته بعدم إثبات خصوصية
ْ
ّ

بأي معنى غري معنى
(إ َّن من قال :إ َّن الرسول كان نبياً وآدم بني الروح والجسدّ ،
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.41
((( ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،ج ،6ص.153

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

قوة إالَّ بالله!.
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بت -فهو كافر باتفاق املسلمني)!.
-كُ ِت ُ

ال ندري من أين أىت ابن تيمية باتفاق املسلمني ،مع أ َّن الحديث واضح

جا َه َل ابن تيمية أحاديث ثابتة
بقوله:e
ُ
(كنت نبياً وآدم بني الروح والجسد) ،وتَ َ
لت»
ثت»؟ و«متى ُج ِع ْ
ملْ يذكرها أصالً ،وثبت فيها أ َّن رسول الله ُسئل« :متى بُ ِع ْ
يقل عن ثالثة
ِئت»؟ من ما ال ّ
و«متى
وجبت» الذي رواه أبو هريرة ،و«متى استُنب ْ
ْ

من الصحابة كميرسة الفجر ،وابن أيب الجدعاء ،وغريهم.

نيس «ابن تيمية» أ ْم تناىس أ َّن هذا الحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده
ْ
هل َ

تحت رقم ( ،)59/5واإلمام البخاري يف التاريخ الكبري برقم ( )374/7و(.)1606
والحافظ ابن حجر ،والهيثمي ،وأقره الذهبي ،والسيوطي ،وأبو نعيم يف الحلية،
ححه
وابن سعد يف الطبقات الكربى ،وعبد الله ابن اإلمام أحمد يف ُّ
الس َّنة ،وص َّ

األلباين!.

وملاذا ملْ يذكر ابن تيمية -ول ْو مرة واحدة -بقية األلفاظ التي ورد بها الحديث،
ِئت) ول ْو كانت وردت بأسانيد
لت ،ومتى استُنب ْ
ثت ،ومتى ُج ِع ْ
وهي( :متى بُ ِع ْ

ضعيفة ألقام الدنيا وملْ يق ِعدها ،وتجاهلها متاماً.

علي :Q
طعن ابن تيمية يف خالفة الإمام ّ
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا

قال ابن تيمية يف كتابه «منهاج الس ّنة»« :مل يتمكن أحد منهم -آل البيت -من

ما هو أعظم من ذلك من الفساد ،ومل يحصل فيها من الصالح ما حصل يف
عيل-
إمارة عثامن»((( .وقال أيضاً يف املنهاج« :فلم يز ِهر يف خالفته -اإلمام ّ
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((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص.105
((( م.ن ،ج ،6ص.157-156

استصعبت عليه ،ونصف األمة أو
يل بن أيب طالب ،مع أ َّن األمور
ْ
اإلمامة إالَّ ع ّ

أقل أو أكرث»((( .وقال أيضاً« :إ ّن والية عثامن كان فيها من املصالح والخريات
ما ال يعلمها إالَّ الله ،وما حصل فيها من األمور التي كرهوها إالَّ كتأمري بعض

بني أمية وإعطائهم بعض املال ونحو ذلك ،فقد حصل من والية َمن بعده

دين اإلسالم»((( .وقال أيضاً يف منهاجه« :ومن املعلوم أ ّن الخلفاء الثالثة اتفق

عليهم املسلمون ،وكان السيف يف زمانهم مسلوالً عىل الكفار ،مكفوفاً عن

بل وقعت الفتنة
يل فلم يتفق املسلمون عىل مبايعتهْ ،
أهل اإلسالم ،وأ َّما ع ٌّ
تلك املدة ،وكان السيف يف تلك املدة مكفوفاً عن الكفّار ،مسلوالً عىل أهل
ترك ِ
اإلسالم ،وهو ٌ
لذكر أمئة الخالفة التامة الكاملة ،واقتصار عىل ِذكر الخالفة

(((
يل
التي ملْ تتم ،ومل يحصل مقصودها»  .وقال أيضاً يف منهاجه« :فإ ْن قيل ع ٌّ
كان مجتهدا ً يف ذلك ،معتقدا ً أنّه بالقتال يحصل الطاعة ،قيل :فإذا كان مثل

ٍ
ألوف من املسلمني ،بحيث حصل
هذا االجتهاد مغفورا ً ،مع أنّه أفىض إىل قتل
ٍ
واحد
الفساد ،ومل يحصل املطلوب من الصالح ،أفالَ يكون االجتهاد يف قتل

ل ْو قُ ِتل لحصل به نوع املصلحة من الزجر عن الفواحش اجتهادا ً مغفورا ً ،مع
ْ
«ومل يحصل
بل ه َّم به وتركه»((( .وقال أيضاً يف منهاجه:
أ َّن ذلك مل يقتلهْ ،
بالقتال ال مصلحة الدين وال مصلحة الدنيا ،وال قُوتِ َل يف خالفته كافر ،وال

(((
يل ريض الله عنه ْمل يخص أحدا ً
فرح مسلم»  .وقال كذلك يف منهاجه« :وع ٌّ

من أقاربه بعطاء ،لكن ابتدأ بالقتال ملن مل يكن مبتدئاً بالقتال ،حتى قُ ِت َل بينهم
ٌ
ألوف مؤلفة من املسلمني .وإ ْن كان ما فعله هو متأ ِّول فيه تأويالً ،وافقه عليه

طائفة من العلامء ،وقالوا :إ ّن هؤالء بغاة ،والله تعاىل أمر بقتال البغاة ،بقوله:
«ومن ظ َّن ّأن هؤالء اإلثني عرش هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم ،فهو يف غاية
يل بن أيب طالب ،ومع هذا
الجهل ،فإ َّن هؤالء ليس فيهم من كان له سيف إالَّ ع ّ

((( م.ن ،ج ،4ص.117
((( م.ن ،ج ،4ص.162-161
((( م.ن ،ج ،6ص.48
((( م.ن ،ج ،7ص.454
((( م.ن ،ج ،8ص.233-231

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

(فقاتلوا التي تبغي) لكن نازعه أكرث العلامء»((( .وقال ابن تيمية أيضاً يف منهاجه:
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فلم يتمكّن يف خالفته من غزو الكفار ،وال فتح مدينة ،وال قتل كافرا ً»(((.

جب من كالم ابن تيمية الذي يُكذِّبه التاريخ املوث َّق ويرفضه
وها نحن نتع ّ
املنطق السليم؛ فكيف يتجاهل ما أخرجه البخاري يف صحيحه :عن ابن عباس
أ ّن
عمر ،تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل الجنة ،ويدعونه
النبي Pقال« :ويح َّ
ّ
إىل النار»(((.

عمر أ َّن الصواب كان مع
قال الحافظ ابن حجر يف اإلصابة« :وظهر بقتل َّ

يل ،واتفق عىل ذلك أهل الس َّنة ،بعد اختالف كان يف القديم ،ولله الحمد»(((.
ع ّ

وقد أخرج الطرباين يف الكبري عن جري بن سمرة قال« :مل َّا كان من أهل

أتيت املدينة،
يل بن أيب طالب،
انطلقت حتى ُ
ُ
البرصة ،الذي كان بينهم وبني ع ّ
فأتيت ميمونة بنت الحارث -زوجة
َّمت عليها ..فقالت :ما جاء
ُ
النبي -Pفسل ُ
ّ
فبايعت علياً ،قالت :فالْحق
فأقبلت
يل وطلحة الذي كان،
ُ
ُ
بك؟ ُ
قلت :كان بني ع ّ

به ،فو الله ما ضَ َّل ،وال ضُ َّل به ،حتى قالتها ثالثاً»(((.

افرتاء ابن تيمية على �أمري امل�ؤمنني علي :Q

عقد ابن تيمية مقارنة بني أصحاب الرسول ،فقال يف منهاج السنة« :ومل يكن

شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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يل ،فإ َّن كثريا ً من الصحابة والتابعني يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه»(((.
كذلك ع ٌّ

يل وتهوين قدره،
يقول الدكتور صبيح« :إ َّن حب ابن تيمية لتنقيص اإلمام ع ّ

هو الذي جعله يتخ ّيل أ ّن كثريا ً من الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويسبونه!.

يل ريض الله عنه« :ال يحبك إالَّ
وكيف ال يحبونه ،وهم يعلمون قول
النبي لع ّ
ّ

مؤمن ،وال يبغضك إالَّ منافق» (أخرجه مسلم ،وأحمد ،والرتمذي والنسايئ وابن
ماجة وابن حبان وابن أيب شيبة وابن أيب عاصم ،وابن عبد الرب)!.

((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،8ص.243-241
((( البخاري ،صحيح البخاري ،ج172 ،1؛ ج ،3ص.1035
((( ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،4ص.566
((( الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،24ص.9
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،7ص.138

النبي« :أنت مني وأنا منك»!.
وكيف يبغضه الصحابة ،وقد روى البخاري قول ّ
وكيف يبغضونه وهم الذين رووا كام جاء يف الصحيحني عنه« :Pأ َما ترىض

أن تكون مني مبنزلة هارون من موىس ،إالَّ أنّه ال نبوة بعدي»!.

يل مواله» وهو حديث متواتر!.
كذلك هم الذين روواَ « :من ُ
كنت مواله فع ّ
النبي-Pكام يف البخاري ومسلم وغريهام-
وكيف يبغضونه ويسبونه ،وقد قال ّ

ني الراي َة غدا ً لرجل ،يفتح الله عىل يديه ،يحب الل َه ورسوله،
يوم خيرب« :ألعط َّ
ويحبه الل ُه ورسوله» .فبات الناس ليلتهم أيّهم يُعطى ،فغدا كلهم يرجونه ،فقال
يل؟ فقيل :يشتيك عينيه ،فبصق الرسول Pيف عينيه ،ودعا
النبي  :Qأين ع ٌّ

له ،فربأ كأ ْن مل يكن به وجع .وزاد مسلم يف روايته من قول عمر بن الخطاب :ما
ٍ
يومئذ»!.
أحببت اإلمارة إالَّ
ُ
النبي Pفيه ما قال.
ف َم ْن ِم ْن الصحابة كان يبغض علياً ويسبّه بعد قول ّ

يل ،فمعلوم أ ّن السيدة عائشة ،ندمت عىل ذلك
أ َّما قتال بعض الصحابة لع ّ

يل
عندما سمعت كالب الحوأب تنبح عليها .وهناك آثار كثرية يف تذكري اإلمام ع ّ
النبي Pللزبري «أتحبه ،فإنك تقاتله وأنت له ظامل».
لتذكري طلحة والزبري مبا قاله ّ
وهناك العديد من اآلثار تفيد أ ّن الزبري وطلحة أرادا الرجوع من موقعة الجمل،
ف ُق ِتال أثناء رجوعهام.

منهم .والحق أنّه مل يكن ذلك إالَّ من الخوارج ،وهم َم ْن هم؟ فهل الخوارج هم
سلف ابن تيمية؟!.

وعلي Q
ابن تيمية ينفي حديث امل�ؤاخاة بني
النبيّ P
ّ

يل كلها موضوعة،
قال ابن تيمية يف منهاج السنة« :إ ّن أحاديث املؤاخاة لع ٍّ
خ أحدا ً ،وال آخى بني مهاجري ومهاجري ،وال بني أيب بك ٍر
والنبي Pملْ يؤا ِ
وعمر ،وال بني أنصاري وأنصاري ،ولكن آخى بني املهاجرين واألنصار يف
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وإذا كان ابن تيمية يعرف من التابعني َمن أبغضوا علياً وسبوه ،فليُس ِّم لنا طائفة
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كنت
أول قدومه املدينة»((( .وقال يف مجموع الفتاوى أيضاً« :وأ َّما قوله ( َم ْن
ُ
يل مواله ،الله َّم وا ِل من وااله) فهذا ليس يف يشء من األمهات ،إالَّ يف
مواله فع ّ
يل مواله» .وأ َّما الزيادة فليست يف
الرتمذي! وليس فيه إالَّ «من ُ
كنت مواله فع ّ
الحديث ،وسئل عنها اإلمام أحمد فقال :زيادة كوفية ،وال ريب أنّها كذب ،ثم

قال :وكذلك قوله« :الله َّم وا ِل من وااله ،وعا ِد من عاداه» مخالف ألصل اإلسالم.

بي أنّاملؤمنني إخوة مع قتالهم ،وبغي بعضهم عىل بعض .وقوله
فإ َّن القرآن قد ّ

يل مواله» فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغريه،
«من ُ
كنت مواله فع ّ
حسنه»(((.
ومنهم من َّ

كذلك أك َّد ابن تيمية يف منهاجه هذا املعنى بقوله« :إ َّن هذا اللفظ وهو قوله

(الله َّم وا ِل من وااله ،وعا ِد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله) كذب

باتفاق أهل املعرفة بالحديث»(((!.

أ َّما بالنسبة للمؤاخاة ،فيكفي ما أخرجه البخاري((( ومسلم((( يف صحيحيهام،
(أنت مني
يل:
َ
وغريهام عن سعد بن أيب وقاص ،قال :قال رسول الله Pلع ّ

نبي بعدي) .والداللة واضحة .أ َّما حديث
مبنزلة هارون من موىس ،إالَّ أنّه ال َّ

يل مواله) فقول ابن تيمية فيه «فمن أهل الحديث من طعن
(من كنت مواله فع ٌّ
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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حسنه» .فيع ّد نوعاً من أنواع التدليس ،فالبخاري
فيه كالبخاري وغريه ،ومنهم من َّ

طعن يف رواية إسامعيل بن نشيط العامري ،وسهم بن حصني األسدي ،وعثامن
بن عاصم أيب حصني األسدي ،فأين بقية الروايات عن ثالثني من الصحابة؟!

كام قال العجلوين يف كشف الخفاء((( .وقال العجلوين أيضاً :الحديث متواتر أ ْو
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،7ص.361-359
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.418-417
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،7ص.55
((( راجع :البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،3ص1359؛ ج ،4ص.1602
((( راجع :مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،4ص.1871-1870
((( راجع :العجلوين ،كشف الخفاء ،ج ،2ص.361

يل
مشهور .وقال الحافظ ابن حجر يف الفتح« :وأ َّما حديث ( َمن ُ
كنت مواله فع ٌّ
مواله ،فقد أخرجه الرتمذي والنسايئ ،وهو كثري الطرق جدا ً ،وقد استوعبها ابن
حاح ِ
عقدة يف كتاب املفرد ،وكثري من أسانيدها ِ
وحسان .وانظر إىل جملة ابن
ص ٌ

تيمية كالبخاري وغريه؛ تعلم مدى األسلوب النفيس الذي يتبعه ابن تيمية مع
حسنه» تدليس شديد ومتويه ،فهو يوحي
العوام والغوغاء! وأ َّما قوله «ومنهم من َّ

بأ ّن العلامء ملْ يصححوه ،وأنه ينزل درج ًة عن الحسن إ ْن اعرتفوا به!»(((.

وال ندري ملاذا مل يحرتم ابن تيمية إمامه -املفرتض -أحمد بن حنبل تجاه
حكمه عىل هذه األحاديث ،بدالً من تكذيب أحاديث
النبيP؟! فقد ورد يف
ّ
يل:
كتاب الس َّنة للخالَّل أ ّن أبا بكر
ّ
النبي لع ّ
املروزي سأل أحمد بن حنبل عن قول ّ

(أنت مني مبنزلة هارون من موىس) إيش تفسريه؟ قال« :اسكت عن هذا ،ال تسأل
النبيP
عن ذا ،الخرب كام جاء»! وأ ّن أبا طالب سأل أحمد بن حنبل عن قول
ّ

يل مواله) ما وجهه؟ قال أحمد« :ال تكلَّم يف هذا ،د ْع
يلَ ( :م ْن ُ
كنت مواله فع ّ
لع ّ
الحديث كام جاء»(((!.

ومام يدلّنا عىل تدليس وتغرير ابن تيمية ،قوله« :ليس يف يشء من األمهات

مروي عند أحمد والنسايئ وابن ماجة
إالَّ يف الرتمذي» .فقد رأينا أ َّن الحديث
ّ

وغريهم عن عدة من الصحابة!.

واخذل من خذله).

يقول الدكتور صبيح :إ ّن هذا هو أحد كذبات وتهويالت ابن تيمية! فمن أين
نقل هذا االتفاق؟ وهل من صححه ممن أخرجه ورواه مثل ابن ِحبَّان ،والحاكم،
والضياء املقديس ،وغريهم ،ممن ولِد ومات قبل ابن تيمية بقرون ع ّدة ليسوا

((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،4ص.74
((( الخلّل ،السنة ،ج ،2ص.348-347
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وأ َّما قوله «إ ّن الزيادة كذب ،وقول ابن تيمية أيضاً
كذب باتفاق أهل املعرفة
ٌ
بالحديث» -يعني قوله( Pالله َّم وا ِل من وااله ،وعا ِد من عاداه ،وانرص من نرصه،
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من أهل املعرفة بالحديث ،وابن تيمية -وحده فقط -هو أهل املعرفة بالحديث
والعلم؟! أ َّما لفظ (الله َّم وا ِل من وااله وعا ِد من عاداه) فقد أخرجه أحمد (،118/1

 ،)152 ،119والنسايئ ( ،)154 ،136 ،134 ، 132/5وابن أيب شيبة (،)368 ،366 /6
وابن ِح َّبان ( ،)376 /15والطرباين يف الصغري ( )119/1والبزار (،)235 ،133/2

يل بن أيب طالب .وأحمد
( ،)35/3والضياء يف املختارة ( )106 ،105/2عن ع ّ
( ،)370/5( ،)372 ،370 ،368 ،281/4والنسايئ ( )45/5والطرباين يف الكبري
( )166/5والحاكم ( )118/3وابن أيب عاصم يف السنة ( )566/2عن زيد بن أرقم.
وأحمد ( )218/4وابن أيب شيبة ( )372/6عن الرباء .والطرباين يف الكبري ()180/3
عن حذيفة بن أُسيْد الغفاري .وأبو يعىل ( )307/11والطرباين يف األوسط ()24/2

عن أيب هريرة .والنسايئ ( )135/5وابن ماجة ( )45/1والحاكم ( )126/3عن سعد.
والبزار ( )171/3والحاكم ( )419/3عن طلحة بن عبيْد الله.
السـؤالُّ :
النبيP؟!.
أكل هؤالء رووا كذباً عىل ّ

أ َّما َمن أخرج زيادة (عا ِد َمن عاداه ،وانرص َمن نرصه ،واخذل َمن خذله) فهم:

اإلمام أحمد ( )119 ،84/1والبزار ( )30/3وصحح الضياء املقديس هذه الرواية

( )74/2والهيثمي.
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وأ َّما قول ابن تيمية «وكذلك قوله (الله َّم وا ِل من وااله ،وعا ِد من عاداه)
يل
ٌ
مخالف ألصل اإلسالم»! فيدل عىل مدى ما يف نفسية ابن تيمية تجاه اإلمام ع ّ
-رضوان الله عليه!.

ونسأل ابن تيمية :ما هو هذا األصل من أصول اإلسالم الذي خالفه قول
النبي( Pالله َّم وا ِل من وااله ،وعا ِد من عاداه) هل هو الصالة أم الزكاة أم
ّ

الحج؟!.

من أسف؛ إ َّن كالم ابن تيمية هذا يفتح الباب عىل مرصاعيه للزنادقة ،فكلام
ال يروق له حديث ثابت عن رسول اللهP؛ فإنّه يقول :هذا الحديث مخالِف
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 142ألصل اإلسالم!.

وننقل هنا كالم الحافظ ابن حجر يف فتح الباري :حيث قال« :وأنكر ابن تيمية

الحل املؤاخاة بني املهاجرين ،وخصوصاً مؤاخاة
ِّ
يف كتاب الرد عىل ابن املط ّهر
ِعت إلرفاق بعضهم بعضاً ،ولتأليف قلوب
يل ،قال :أل َّن املؤاخاة ُ
ش ْ
النبي Pلع ّ
ّ
ٍ
مهاجري،
ألحد منهم ،وال ملؤاخاة
النبي
بعضهم عىل بعض ،فال معنى ملؤاخاة
ّ
ّ

وهذا ر ٌّد للنص بالقياس ،وإغفال عن حكمة املؤاخاة؛ أل ّن بعض املهاجرين كان

أقوى من بعض باملال والعشرية والقوى ،فآخى الرسول بني األعىل واألدىن؛
يل؛
لريتفق األدىن باألعىل ،ويستعني األعىل باألدىن ،وبهذا تظهر مؤاخاته Pلع ّ

الصبا من قبل البعثة ،واستمر ،وكذا
يل -من عهد ِّ
ألنّه هو الذي كان يقوم به -ع ّ
مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ أل َّن زيدا ً موالهم ،فقد ثبت أخوتهام وهام من

املهاجرين .وسيأيت يف ُعمرة القضاء قول زيد بن حارثة :إ ّن بنت حمزة بنت

أخي»(((!.

كام أخرج الحاكم ،وابن عبد الرب عن أيب الشعساء عن ابن عباس :آخى
النبي Pبني الزبري وابن مسعود ،وهام من املهاجرين .كام أخرجه أيضاً الضياء
ّ

يف املختارة من املعجم الكبري للطرباين ،مع العلم أ ّن ابن تيمية أق َّر بأ ّن أحاديث

وظ َّن فيه أنّه كان كافرا ً ،أ ْو فاسقاً ،فأبغضه لذلك كان جاهالً ظاملاً .ومل يكن
يبي به ما يُروى عن بعض الصحابة كجابر أنّه قال« :ما كنا نعرف
منافقاً ،وهذا مام َّ ُ
يل بن أيب طالب ،فإ َّن الله -ع َّز وجل -قد
النبي إالَّ ببغضهم ع ّ
املنافقني عىل عهد ّ
ذكر يف سورة التوبة وغريها من عالمات املنافقني وصفاتهم أمورا ً متعددة ،ليس
يل ،كقوله تعاىل (ومنهم من يقول ائذ ْن يل وال تفتني ،أالَ
يف يشء منها بغض ع ّ
يف الفتنة سقطوا)»(((.
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املختارة أصح وأقوى من أحاديث املستد َرك!.
قال ابن تيمية يف منهاجه« :من اعتقد يف بعض الصحابة اعتقادا ً غري مطابق،

((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،7ص.271
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،7ص.149

143
143

يل :والذي فلق
نيس ما أخرجه مسلم عن زِر ،قال :قال ع ّ
يبدو أ َّن ابن تيمية َ
يل :أالَّ يحبني إالَّ مؤمن وال يبغضني
النبي األمي Pإ َّ
الحبة وبرأ النسمة ،إنّه لعهد ّ

إالَّ منافق» .أخرجه أحمد والرتمذي والنسايئ وابن ماجة وابن حبان وابن أيب شيبة
وابن أيب عاصم وابن عبد الرب .كام روى طائفة من الصحابة أ ّن رسول الله Pقال

يل (ال يحبك إالَّ مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق).
لع ّ

(اخلطيئـــة العا�شـــرة)
تزوير ابن تيمية لحقائق التاريخ

جاء يف كتاب (التوفيق الرباين يف الرد عىل ابن تيمية الحراين) :تحت عنوان

«افرتاء «ابن تيمية» عىل اإلمام عيل Qما يأيت :قال الحافظ بن حجر يف

يل -ك َّرم الل ُه وجهه -يف سبعة
(الدرر الكامنة)« :ابن تيمية خطَّأ أمري املؤمنني ع ّ

عرش موضعاً خالف نص الكتاب ،وإ َّن العلامء نسبوه إىل النفاق لقوله هذا يف
يل كرم الله وجهه ،ولقوله أيضاً فيه إنّه كان مخذوالً ،وإنّه قاتل للرياسة ال
ع ّ
للديانة ،فمن شاء فلرياجع قول ابن حجر يف الدرر الكامنة((( .وقد ذكر ابن تيمية
يل يف كتابه منهاج الس َّنة ،ما نصه« :وليس علينا أن نبايع عاجزا ً عن
يف حق ع ّ

العدل علينا وال تاركاً له ،فأمئة الس َّنة يُسلِّمون أنّه ما كان القتال مأمورا ً به ال واجباً
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نصه« :فال رأي أعظم ذماً ِمن
وال مستحباً»((( .وذكر يف نفس الكتاب بعد كالم ،ما ّ
ريق به دم ألوف مؤلفة من املسلمني ،ومل يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمني
رأي أُ َ
ٍ
ال يف دينهم وال يف دنياهم ،بل نقص الخري كام كان وزاد الرش عىل ما كان.(((»...

قوله( :إنه ما كان القتال مأمورا ً به ال واجباً وال مستحبا) هذا غري صحيح ،وهو
يل -ريض الله
مخالف لِ َم رواه النسايئ باإلسناد الصحيح يف الخصائص عن ع ّ
عنه -أنه قال( :أمرتُ بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني) ،فالناكثني هم الذين
((( ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص.114
((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،2ص.203
((( م.ن ،ج ،3ص.156

قاتلوه يف وقعة الجمل ،والقاسطني هم الذين قاتلوه يف صفني ،واملارقني وهم
الخوارج ،وهذا الحديث ليس يف إسناده كذاب وال فاسق كام زعم ابن تيمية .ثم

َ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
إ َّن عليا ً خليفة راشد واجب الطاعة عىل املؤمنني؛ لقوله تعاىلٰٓ ﴿ :
ِين
َۡ
َ ُ
ُ
ٱلل َوأَط ُ
َء َام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
ِيعوا ْ َّ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر م
ِنك ۡمۖ﴾ .وقد ذكر اإلمام أبو القاسم

الرافعي -مح ّرر املذهب الشافعي« :-وثبت أ ّن أهل الجمل وصفني والنهروان

بغاة» .وقد أثبتها الحافظ ابن حجر يف (تلخيص الحبري) فقال بعد إيرادها :هو

كام قال .ويدل عليه :أمرتُ بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني .رواه النسايئ يف
الخصائص والبزار والطرباين .والقاسطني أهل الشام؛ ألنّهم جاروا عن الحق يف

عدم مبايعته .ومثله ذكر الحافظ يف الفتح((( ،وقد ثبت أ ّن من قاتل علياً كانوا بغاة.
وأما قوله( :إنّه مل يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمني ال يف دينهم وال يف دنياهم)

فهو باطل ،فقد روى الحاكم يف املستدرك ،وابن حبان يف صحيحه ،والنسايئ يف
قاتلت
الخصائص :أ ّن الرسول Pقال« :إن منكم َمن يقاتل عىل تأويل القرآن كام
ُ

عىل تنزيله» فقال أبو بكر :أنا يا رسول الله؟ قال :ال ،قال عمر :أنا يا رسول الله؟

زك قتال
يل يخصف النعل) .فالرسول َّ
قال :ال ،ولكنه خاصف النعل (وكان ع ّ
يل يف جميع الوقائع ،ومن قاتله كان عاصياً ،ويؤيّد هذا الحديث الذي رواه.
ع ٍّ
أ ّن
النبي Pقال للزبري« :إنّك لتقاتلنه وأنت ظامل له» ،فالزبري -مع جاللة قدره-
ّ
فعمر الذي
«ويح عامر تقتله الفئة الباغية يدعوهم للج َّنة ويدعونه إىل النار»َّ .

يل كان داعياً إىل الجنة بقتاله مع عيل ،فعيل داع إىل الجنة بطريق
كان يف جيش ع ّ
وعمر ما نال هذا الفضل إالَّ بكونه مع عيل ،فهو وجيشه دعاة إىل الجنة
األوىلَّ ،

ومقاتلوهم دعاة إىل النار ،فلو مل يكن إالَّ حديث البخاري لكفى يف تكذيب ابن

يل
تيمية .فكيف يقول« :إ َّن القتال ال واجباً وال مستحباً» ،والرسولَّ e
زك قتال ع ّ
يف جميع الوقائع ،وكيف يقول «إنه مل يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمني ال يف
((( راجع :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،13ص.57
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ظلم ولكنه ندم ورجع .ثم يرد قوله هذا الحديث املتواتر الذي رواه البخاري:
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يل كان داعياً إىل الجنة ،ومن قاتل معه فله أجر ومن
دينهم وال يف دنياهم» ،وع ّ

خالفه فهو با ٍغ ظامل.

فائدة يف الثناء عىل عيل يف حروبه الثالثة :ذكر يف كتاب الفرق بني

يل يف حروبه
الفرق،مانصه« :وقالوا بإمامة عيل يف وقته ،وقالوا بتصويب ع ّ
بالبرصة وبصفني وبنهروان .وقالوا بأ َّن طلحة والزبري تابا ورجعا عن قتال عيل،
لكن الزبري قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع بعد منرصفه من الحرب ،وطلحة
مل َّا َه َّم باالنرصاف رماه مروان بن الحكم -وكان مع أصحاب الجمل -بسهمٍ فقتله.
الفريقي فغلبها بنو ضبة
وقالوا :إ َّن عائشة -ريض الله عنها -قصدت اإلصالح بني
ْ

واألزد عىل رأيها ،وقاتلوا علياً دون إذنها حتى كان من األمر ما كان(((.

فائدة« :ويح عامر تقتله الفئة الباغية» :قال القايض يف (رشح املصابيح)

يريد به معاوية وقومه .وهذا رصيح يف نفي طائفة معاوية الذين قتلوا عامر -ريض
الله عنه -يف وقعة ِ
يل -ريض الله عنه -وهو من اإلخبار
صفِّني ،وإ َّن الحق مع ع ّ
أي :عامر -ريض الله عنه -يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية
باملغيبات ،يدعوهم ْ

أي :إىل سببها وهو طاعة
الذين قتلوا بوقعة صفني يف الزمان املستقبل إىل الجنةْ ،
اإلمام الحق ،ويدعونه إىل سبب النار ومقاتلته .قالوا وقد وقع ذلك يف يوم ِ
صفِّني
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دعاهم فيه إىل اإلمام الحق ودعوه إىل النار وقتلوه ،فهو معجزة للمصطفىP
و ِعلْم من إعالم نبوته .وأ َّما قول بعضهم املراد أهل مكة الذين عذّبوه أول اإلسالم
فقد تعقّبوه بالرد ،قال القرطبي رحمه الله :وهذا الحديث ِمن أثبت األحاديث
حها ،ومل َّا مل ِ
يل
وأص ّ
يقدر معاوية عىل إنكاره ،قال :إنّ ا قتله َمن أخرجه ،فأجابه ع ّ

كرم الله وجهه -بأ َّن رسول الله إذن قتل حمزة حني أخرجه .قال ابن دحية وهذايل إلزام ُم ِ
جة ال اعرتاض عليها.
فحم ال جواب عنه ،وح َّ
ِمن ع ّ
وقال اإلمام عبد القاهر الجرجاين يف كتاب (اإلمامة) :أجمع علام ُء الحجاز

والعراق من فريقي الحديث والرأي ،منهم :مالك والشافعي وأبو حنيفة واألوزاعي
((( عبد القاهر البغدادي ،الفرق بني الفرق ،ص.351-350

والجمهور األعظم من املتكلّمني واملسلمني أ َّن علياً -كرم الله وجهه -مصيب يف
قتاله ألهل ِ
صفِّني ،كام هو ُمصيب يف أهل الجمل ،وأ َّن الذين قاتلوه بغاة ظاملون
له ،لكن ال يكفرون ببغيهم.

وقال اإلمام أبو منصور يف كتاب (الفرق يف بيان عقيدة أهل الس َّنة) :أجمعوا

أ َّن علياً -كرم الله وجهه -كان مصيباً يف قتال أهل الجمل طلحة والزبري وعائشة
بالبرصة ،وأهل صفني .وقد روى البيهقي باإلسناد املتصل إىل عامر بن يارس،

قال« :ال تقولوا كَفَر أهل الشام ،ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا»((( .وكذا رواه ابن أيب
شيبة يف مصنفه((( بروايات .ويف إحداها :ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق،

فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه.
َّ
يل منهم بغاة؛ أل ّن هذا مام
تنبيــه :ليس ِمن سب الصحابة القول :إ َّن مقاتيل ع ّ

رصح به الحديث بالنسبة لبعضهم وهم أهل صفني ،وقد روى البيهقي يف كتاب
َّ
(االعتقاد) بإسناده املتصل إىل محمد بن إسحاق وهو ابن خزمية قال ...« :وكل

يل بن أيب طالب يف إمارته فهو باغ ،عىل هذا عهدتُ
من نازع أمري املؤمنني ع ّ
مشايخنا .وبه قال الشافعي -رحمه الله .-فال يعد ِذكْر ما جاء يف حديث البخاري

سباً للصحابة إالَّ ممن ب ُعد عن التحقيق العلمي فليتفطن لذلك.

أصحايب فأمسكوا» فهو بعيد من التحقيق بعدا ً كبريا ً؛ أل ّن هذا مل يثبت ،فكيف

يحتج به يف معارضة حديث ثابت متواتر فقد روى حديث «ويح عامر» أربعة

وعرشون صحابياً .ومرادنا من هذا الكالم تبني أ َّن علياً هو الخليفة الواجب الطاعة،

وأ ّن مخالفيه بغاة ،فكيف يقول هذا السخيف أنّه ما كان القتال مأمورا ً به ال واجباً

((( البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،8ص.174
((( ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج ،15ص.290
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عمر الذي ورد أ َّن «الجنة تشتاق إليه» ،ونتبع كالم زائغ
ثم هل نرتك كالم َّ
جاهل؟.
روي أنّه Pقال« :إذا ُذ ِكر
وأ َّما من يعارض هذا الحديث املتواتر مبثل ما
َ
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وال مستحباً .وأنّه مل يحصل للمسلمني فيه مصلحة ال يف دينهم وال دنياهم .فهذا
فيه مخالفة لألحاديث التي أوردناها ،أليس هذا ذماً بعيل .وراجع كالم ابن تيمية
يف منهاجه ،يقول فيها« :وعيل ريض الله تعاىل عنه كان عاجزا ً عن قهر الظلمة
من العسكرين ،ومل تكن أعوانه يوافقونه عىل ما يأمر به ،وأعوان معاوية يوافقونه،

وكان يرى أ ّن القتال يحصل به املطلوب فام حصل به إال ضد املطلوب ...إىل

أن قال :فأمئة الس َّنة يعلمون أنّه ما كان القتال مأمورا ً به ال واجباً وال مستحباً ولكن
يعذرون من اجتهد فأخطأ»(((.ويقول أيضاً« :فإن قال الذاب عن عيل :هؤالء الذين
يل كانوا بغاة فقد ثبت يف الصحيح أ ّن
النبي Pقال لعامر ريض الله
قاتلهم ع ّ
ّ
عنه (تقتلك الفئة الباغية) وهم قتلوا عامرا ً فههنا للناس أقوال :منهم من قدح يف

حديث عامر ،ومنهم من تأ َّوله عىل أ ّن الباغي الطالب وهو تأويل ضعيف ،وأما
السلف واألمئة فيقول أكرثهم كأيب حنيفة ومالك وأحمد وغريهم مل يوجد رشط
قتال الطائفة الباغية»(((.

أقول :السؤال يف هذا الكالم صحيح منطبق عىل مذهب أهل الحق ،أ َّما جوابه

أي :ابن تيمية -عنه فههنا للناس أقوال إىل آخره فاسد وكذب ،فهل يُس ِّمي لناْ

القادحني يف حديث عامر؟.
شلا نمحرلا دبعدمحم  /ةـــيميت نبال رـْشعلا اــياـطخلا
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أخيـــرا ً :هذا قليل من كثري ،وغيض من فيض؛ من أخطاء ابن تيمية وخطاياه؛

والتي مازال علوج السلفية ينافحون عنها ،ويتعبّدون بها ،ويعتربونها رشعاً حنيفاً

جاء به ابن تيمية من السامء!.

((( ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،2ص.202
((( م.ن ،ج ،2ص.204

الديانة امل�سيحية والإله َي ْهوَه



حفيظ سليامين

(((

ملخّ �ص الدرا�سة

عىل الرغم من أ ّن املسيح عيىس  Qمل يصدر منه ال ترصيحاً وال تلميحاً

تجسد عىل األرض ألكون قريباً من البرشية؛ فإ ّن
إن أنا اإلله الذي
أنّه قالّ :
ّ
املسيحيني ما زالوا يعتقدون أنّه الله ،مع العلم أ ّن هذا االعتقاد باطل بالنص
الديني التورايت واإلنجييل .وقد جاءت هذه الدراسة العلمية لتسلّط الضوء أكرث

انطالقاً من الكتب التي يؤمن بها املسيحيون -عىل موضوع :الديانة املسيحيةواإلله يهوه؛ إذ قد ب ّينت من خاللها أ ّن اعتقاد املسيحيني بأ ّن حمل املسيح اسم
صفات اإلله يهوه عىل صفات املسيح  ،Qفالسابق إله خاص لبني إرسائيل
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اإلله يهوه جعل منه إلهاً ال ينبني عىل دليل نيص ،إذ يصعب بل يستحيل إسقاط

متخصص يف الفكراإلسالمي ومقارنة األديان ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية اآلداب سايس ،فاس،
(((
ّ
اململكة املغربية.
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يتميز مبيزات سيئة بخالف املسيح .Qوهذا الجزء كاف للرد عىل عقيدة
املسيحيني يف األلوهية؛ فام املسيح  Qسوى عبد لله ورسوله ،وأ ّن تأليهه

بعيد كل البعد عن مضمون رسالة اإلنجيل.

مقدمة

تجسد عىل األرض،
يعتقد املسيحيون أ ّن املسيح ابن مريم هو اإلله الذي
ّ

ودليلهم يف ذلك :الكتاب املقدس ،يقول لبيب ميخائيل« :فإذا سألني واحد

ملاذا تؤمن بأ ّن املسيح هو الله؟ فإنني أجيبه عىل أسس من الحق الواضح
املعلن يف الكتاب املقدس»((( ،ودون الدخول يف مناقشة عقيدة ألوهية املسيح

فإن سأقترص هنا يف هذه الدراسة العلمية األكادميية عىل
مفصل ونقدهاّ ،
بشكل ّ

موضوع الديانة املسيحية واإلله يهوه؛ فهذا األخري يعتقد املسيحيون أنّه هو
نفسه املسيح قائلني إ ّن املسيح هو الله؛ ألنّه يحمل اسام من أسامء الله ،وهذا

االسم هو يهوه ،وتأيت هذه الدارسة؛ لتبني انطالقاً من املصادر واملراجع الكتابية
ما مدى صحة اإلميان املسيحي فيام يخص هذه القضية الجوهرية والخطرية

لكونها تعالج أمرا ً عقدياً.

امل�سيح والإله يهوه

يؤمن املسيحيون أ ّن املسيح هو يهوه ،يقول جوش مكدويل(((« :اتخذ

املسيح لنفسه اسام من أسامء الله يوقِّره اليهود أكرث من غريه ،اسام يعترب مقدساً

إىل درجة ال يجرؤ معها اليهودي عىل النطق به ،أال وهو يهوه .وقد كشف الله

ةيحسملا ةنايدلا
لس ظيفح/هَوْهَي هلإلاو ي
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لشعبه معنى هذا االسم يف اإلصحاح الثالث من الخروج ،فعندما سأل موىس الله
َالَ « :ه َكذَا تَق ُ
بأي اسم يدعوه ،أجابه الرب« :أَ ْه َي ِه ال َِّذي أَ ْه َي ْه»َ .وق َ
يل:
سائِ َ
ُول لِ َب ِني إِ ْ َ
أَ ْهيَ ْه أَ ْر َسلَ ِني إِلَيْ ُك ْم»(((.

والسؤال الذي يطرح هنا كيف يتم الربط بني :أ ّن املسيح هو يهوه وبني أهيه

الوارد يف سفر الخروج؟.

يجيب مكدويل« :قامت الرتجمة السبعينية برتجمة أول استخدام لتعبري أَ ْه َي ْه

(((  -هل املسيح هو الله -دراسة تحليلية ألخر قضية من قضايا املسيحية ،ص .40
(((  -جوش مكدويل ،بارت الرسون ،حقيقة الهوت املسيح ،ترجمة:سمري الشوميل ،ص .19-18
(((  -سفر الخروج.14/3

يف خروج 14/3إىل ...ego eimiوهكذا فقد كانت الصيغة التوكيدية ألهيه ego

eimiيف اللغة اليونانية زمن يسوع معادلة لكلمة يهوه العربية .واعتامدا ً عىل هذا
السياق ،فإنّه ميكن أن تكون طريقة توكيدية لقول «أنا هو« كام يف يوحنا 9/9
خ ُرونَ« :إِنَّ ُه يُشْ ِب ُه ُه»َ .وأَ َّما ُه َو فَق َ
ن أَنَا ُه َو» ،أو
َال« :إِ ِّ
خ ُرو َن قَالُواَ « :هذَا ُه َو»َ .وآ َ
آ َ

ميكن أن تكون اسم الله نفسه ،أَ ْهيَ ْه األبدي»(((.

يبي مكدويل أ ّن املسيح هو يهوه ،وذلك باعتامد الرتجمة
يف هذا القول ّ
السبعينية التي ترجمت أَهيه إىل  ego eimiوهو نفس ترجمة أنا هو أي ego

 .eimiوذلك بنا ًء عىل اعتقاده أ ّن كلمة أهيه يف سفر الخروج هي يهوه .وأوضح
نص -حسب اعتقادهم -يعتمدونه من اإلنجيل لربط نص سفر الخروج مبا جاء
ح َّق أَق ُ
يف اإلنجيل هو نص يوحنا( :ق َ
ُول لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَ ْن
ح َّق الْ َ
َال لَ ُه ْم يَ ُسوعُ« :الْ َ
يَكُو َن إِبْ َرا ِهي ُم أَنَا كَائِ ٌن)(((.

املسيحيون يحتجون بهذا النص عىل أ ّن املسيح هو يهوه ،يقول مكدويل:

استخدم يسوع تعبري

eimi

egoعدة مرات عن نفسه بطريقة ال تليق إال بالله،

وأوضح مثال لذلك هو عندما قال اليهود ليسوع( :فَق َ
س ل ََك
َال لَ ُه الْ َي ُهو ُد« :لَ ْي َ
ح َّق أَق ُ
ت إِبْ َرا ِهي َم؟» ق َ
ُول لَ ُك ْم :قَبْ َل
َ
خ ْم ُسو َن َس َن ًة بَ ْع ُد ،أَفَ َرأَيْ َ
ح َّق الْ َ
َال لَ ُه ْم يَ ُسوعُ« :الْ َ
أَ ْن يَكُو َن إِبْ َرا ِهي ُم أَنَا كَائِ ٌن= ((( .ego eimiهنا يتضح الربط أكرث هكذا بشكل مبسط:
 -أنا كائن يف يوحنا = ego eimi

وعليه يكون املسيح هو يهوه بناء عىل الرتجمة السبعينية التي ترجمت «أهيه»

و«أنا كائن» بنفس اللفظ .وقيل ذلك رصاحة وكأ ّن املسألة مفروغ منها ،فهذا

يوسف رياض يقول:

(((  -حقيقة الهوت يسوع املسيح ،ص .19
(((  -يوحنا.58/8
(((  -حقيقة الهوت يسوع املسيح ،ص .19
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 -أهيه يف سفر الخروج = ego eimi
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«واآلن ما الذي يعنيه قول املسيح :أنا كائن قبل إبراهيم.إ ّن املسيح ال يقول

لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت ،بل الحظ عظمة قول املسيح :قبل أن يكون
إبراهيم أنا كائن .إنّها كينونة ال عالقة لها بالزمن ،كينونة دامئة .إ ّن عبارة أنا كائن

تعادل متاماً القول أنا الله أو أنا الرب أو أنا يهوه الذي هو اسم الجاللة بحسب
التوراة العربية .فهذا التعبري أنا كائن هو بحسب األصل اليوناين الجديد وتعني

 Ego eimiإجو إميي تعني الواجب الوجود والدائم ،األزيل واألبدي .فمن يكون
ذاك سوى الله؟»(((.

إذا ً ،حسب هذه األقوال املسيح هو يهوه وال غبار عىل ذلك ،فعبارة أنا كائن

هي أنا يهوه ،إال أ ّن األمر ليس كذلك ،فكلمة يهوه غري معروف أصلها وال نطقها-
كام سيأيت -فباألحرى ينبغريبطها بكلمة « ego eimiأهيه» التي وردت يف سفر
الخروج.

ويف ردي عىل هذه األقوال ينبغي التأكيد عىل أ ّن لفظة يهوه مل ترد يف العهد

الجديد مطلقاً ،أي مل يقل املسيح أنا يهوه ومل يسميه أحد من كتبة األناجيل

بذلك ،مام يجعل قولهم بأنّه هو يهوه قول مجرد عن الدليل.

حقيقة الإله يهوه

إ ّن اإلله يهوه الذي يعتقد املسيحيون أ ّن املسيح يحمل اسمه ليس إلهاً عاملياً،

ةيحسملا ةنايدلا
لس ظيفح/هَوْهَي هلإلاو ي

يقول الدكتور عبد املجيد همو« :إ ّن اسم يهوه اسم إله قبيل خاص ،وليس إلهاً

إذا ً ،فيهوه إله خاص ببني إرسائيل فقط وليس إلهاًعاملياً .وقد تطرق إىل هذه
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(((  -يوسف رياض ،أريني أين قال املسيح أنا الله فاعبدوين؟ ،ص .12
(((  -عبد املجيد همو ،الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟ ،ص .101
(((  -دائرة املعارف الكتابية ،ص .380

عاملياً ،ومل يستطيعوا أن يرتفعوا -اليهود -به إىل مستوى العاملية((( .وهذا ما

تؤكّده دائرة املعارف الكتابية ،تقول تحت عنوان« :يهوه :يهوه وهذا هو اسم العلم
الشخيص إلله إرسائيل كام كان كموش إله موآب وداجون إله الفلسطينيني»(((.

النقطة الدكتور جامل الدين الرشقاوي بقوله« :وملعلومية القارئ املثقّف فإ ّن

ُع َّباد يهوه ال يؤمنون به كإله واحد أحد ال إله غريه ،وإنّ ا آمنوا به إلهاً خاصاً بهم
دون سائرة الناس وأنّه يوجد آلهة غريه كثرية يعبدها شعوب العامل»((( .إذا ً ،فقول

املسيحيني أ ّن املسيح هو يهوه هو اعتقاد قد تبخّر؛ فهو -يهوه-إله خاص ،أما
املسيح فهم يبرشون األمم به باعتباره اإلله خالق الكون وغافر الخطايا.

تبي أ ّن يهوه إله من بني آلهة أخرى ،أذكر اآليت:
ومن النصوص التي ّ
ب؟)(((.
 سفر الخروجَ ( :م ْن ِمثْل َُك بَ ْ َي اآللِ َه ِة يَا َر ُّ

قد يقول قائل ال يوجد ذكر ليهوه يف النص ،فالر ّد هو أ ّن الرتجامت العربية-

يف األقل ما هو متوفر عندي -ترتجم يهوه بالرب ،وليك يزول اإلشكال أثبت هنا

النص العربي والنص اإلنجليزي ليتضح األمر:

ָָארץ;מְא ֹדנַ ֲעלֵיתָ  ،עַלּ-כָל-אֱֹלהִים).
* ايلּ( :כִי-אַּתָ הי ְהוָהֶ ،עלְיֹוןעַלּ-כָל-ה ֶ

أكتفي بهذا القدر من األمثلة التي جاءت مؤكدة :أ ّن يهوه هو إله من بني آلهة

أخرى وهو إله خاص ببني إرسائيل.

�أ�صل ا�سم الإله يهوه

واالسم يهوه غري معروف نطقه وال أصله ،يقول حبيب سعيد« :ومام هو جدير

الحركات التي توضع عادة حيثام توجد هذه الحروف الصامتة فهي متعلقة بكلمة
أخرى أدوناي ،وهي الكلمة التي كان ينطق بها عند قراءة األسفار املقدسة بدالً
من يهوه التي مل يكن يجوز النطق بها لقدسيتها إال لرئيس الكهنة مرة واحدة يف

السنة»((( .باإلضافة إىل ضياع النطق األصيل فاشتقاق االسم هو أيضاً مجهول؛

وذلك بشهادة دائرة املعارف الكتابية بعد إقرارها أ ّن يهوه هو إله بني إرسائيل،
((( جامل الدين الرشقاوي،تابوت يهوه ،ص .61
(((  -سفر الخروج.11/15
(((  -حبيب سعيد،املدخل إىل الكتاب املقدس ،ص .31-30
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بالذكر هنا أ ّن النطق األصيل الصحيح السم الجاللة يف العربية يهوه قد ضاع ،أما
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تقول« :وال نعرف املعنى األصيل وال مصدر اشتقاق الكلمة»((( .وهنا أقول

للمسيحيني :إذا كان نطق االسم يهوه واشتقاقه مجهولني فكيف يصح ويعقل
ربط قول املسيح أنا أكون باسم -يهوه -غري معروف أصالً؟ .ونص سفر الخروج
نفسه مل يكن يعني بقوله« :أَ ْه َي ِه ال َِّذي أَ ْه َي ْه» الله يهوه.
ويؤكّد هذا األب اصطفان رشبنتيه ،بقوله« :يبدو أ ّن الله يديل باسمه ملوىس،

يف الواقع ليس اسامً بقدر ما هو دليل عىل حضور مع أنّنا ال نعرف كيف نلفظ هذا
االسم»((( .فهذا الكاتب ينفي أن يكون نص سفر الخروج له صلة بإعالن االسم

يهوه .وأنتقل بهذا القول املهم إىل نقطة أخرى ذات أهمية؛ لكونها تع ّد ح ّدا ً قاطعاً

من جهتها لربط يهوه باملسيح ،وهي صفات يهوه.

�صفات يهوه لي�ست هي �صفات امل�سيح

أقرر بداية أ ّن املسيح يف املعتقد املسيحي ميتاز بالصفات الحسنة واألخالق
(س ِم ْعتُ ْم أَنَّ ُه ِق َ
ي َو ِس ٌّن ب ِِس ٍّنَ 39 .وأَ َّما
ي ِب َع ْ ٍ
يلَ :ع ْ ٌ
العالية ،جاء يف متى قول املسيحَ :

أَنَا فَأَق ُ
خ َر
ح ِّو ْل لَ ُه اآل َ
الش ،بَ ْل َم ْن لَطَ َم َك َع َل َ
خ ِّد َك األَ ْ َ
ينِ فَ َ
ُول لَ ُك ْم :الَ تُقَا ِو ُموا َّ َّ
أَيْضاًَ 40 .و َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُخ ِ
خ َر َك
خ َذ ث َ ْوبَ َك فَاتْ ُر ْك لَ ُه ال ِّر َدا َء أَيْضاًَ 41 .و َم ْن َس َّ
َاص َم َك َويَأْ ُ
ِض ِم ْن َك فَالَ
ب َم َع ُه اث ْ َن ْيَِ 42 .م ْن َسأَل ََك فَأَ ْع ِط ِهَ ،و َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَق َْت َ
ِميالً َوا ِحدا ً فَا ْذ َه ْ

تَ ُردَّهُ )(((.

ةيحسملا ةنايدلا
لس ظيفح/هَوْهَي هلإلاو ي

لكن صفات يهوه غري هذا ،ومنها:

شا ِ
إلن َْسانِ
وقد حزن؛ ألنّه خلق الناسّ ،
فتأسف عىل ذلكَ ( :و َرأَى ال َّر ُّ
ب أَ َّن َ َّ
ف األَ ْر ِ
ب
َث ِ
ض َوأَ َّن ك َُّل ت َ
قَ ْد ك ُ َ
شي ٌر ك َُّل يَ ْو ٍم6 .فَ َ
ح ِز َن ال َّر ُّ
َص ُّو ِر أَفْكَا ِر قَلْ ِب ِه إِنَّ َا ُه َو ِ ِّ
ف األَ ْر ِ
أَنَّ ُه َع ِم َل ا ِ
ف قَلْ ِب ِه7 .فَق َ
ج ِه
ض َوتَأَ َّس َف ِ
إلن َْسا َن ِ
حو َع ْن َو ْ
ب« :أَ ْم ُ
َال ال َّر ُّ

154
154

(((  -دائرة املعارف الكتابية ،ص .380
(((  -األب اصطفان رشبنتيه،دليل إىل قراءة الكتاب املقدس ،ص .73
(((  -متى.39/5

أ -إله حزين:

إلن َْسا َن َم َع بَ َهائِ َم َو َدبَّابَ ٍ
األَ ْر ِ
خلَ ْقتُ ُه :ا ِ
ضا ِ
ن
الس َم ِء .ألَ ِّ
إلن َْسا َن ال َِّذي َ
ات َوطُيُو ِر َّ
ن َع ِملْتُ ُه ْم)(((.
ْت أَ ِّ
ح ِزن ُ
َ

ب -إله لص:

يأمر يهوه أتباعه بأن يرسقوا حيل املرصيني وأمتعتهم ،وأن ال يعيدونها ثم يهربوا
ب َعجِي َن ُه ْم قَبْ َل أَ ْن
فيها ،وتصبح هذه الحيل ملكاً لبني إرسائيل( :فَ َ
ح َم َل الشَّ ْع ُ

ب
سائِ َ
ح َس ِ
يَ ْ
صو َر ٌة ِ
يل ِب َ
ف ثِ َيا ِب ِه ْم َع َل أَكْتَا ِف ِه ْمَ 35 .وفَ َع َل بَ ُنو إِ ْ َ
ختَ ِم َر َو َم َعا ِج ُن ُه ْم َم ْ ُ
ب
ني أَ ْم ِت َع َة ِفضَّ ٍة َوأَ ْم ِت َع َة َذ َه ٍ
وس .طَلَبُوا ِم َن الْ ِم ْ ِ
صيِّ َ
قَ ْو ِل ُم َ
ب َوثِيَاباًَ 36 .وأَ ْعطَى ال َّر ُّ
ني)(((.
نِ ْع َم ًة لِلشَّ ْع ِ
حتَّى أَ َعا ُرو ُه ْم .ف ََسلَ ُبوا الْ ِم ْ ِ
ف ُع ُيونِ الْ ِم ْ ِ
ب ِ
صيِّ َ
صيِّ َ
ني َ

ت -إله يشبه شارب الخمر:

َاستَيْ َق َ
خ ْمرِ)((( .فالرب
جبَّا ٍر ُم َعيِّ ٍط ِم َن الْ َ
يف سفر املزمور( :ف ْ
ب كَ َنائِمٍ كَ َ
ظ ال َّر ُّ

حسب هذا السفر استيقظ من نومه محتقن العينني ،فظهر كجبار ظل يعاقر

الخمر((( .وبناء عىل هذه الصفات ،فال أظ ّن أ ّن املسيحيني سيقبلون وصف
املسيح بها؛ لكونها تتناىف وتعاليم املسيح.

بعد هذا العرض الذي بيّنت فيه أ ّن يهوه هو إله بني إرسائيل؛ وذلك بأدلة علمية

واضحة ،وأ ّن نص سفر الخروج السالف الذكر مل يقصد بـ :أهيه الذي أهيه ،االسم
يهوه تكون النتيجة إذا ً أ ّن املسيح ليس هو يهوه ،وبالتايل ال توجد عالقة بني «أهيه»
وزيادة يف الحجة والتوضيح ور ّدا ً عىل بعض األقوال أنتقل إىل الحديث عن

عبارة «أنا هو« أو «أنا كائن» ،وذلك بناء عىل مجموعة من النصوص؛ ليك أثبت
ما مدى قدسية العبارة من عدمها.

ومن هذه النصوص أبدأ بنص محاكمة املسيح كام ورد يف مرقس ،وهو كاآليت:

(((  -التكوين.7-5/6
(((  -الخروج.36-34/12
(((  -املزمور.65/78
(((  -وللمزيد من املعلومات حول صفات يهوه ينظر كتاب :الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟ ،مرجع سابق.

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

الذي أهيه حسب سفر الخروج و«أنا هو« أو «أنا كائن» املوجودة يف اإلنجيل.
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يح ابْ ُن الْ ُمبَا َر ِك؟» 62فَق َ
يس الْ َك َه َن ِة أَيْضاً َوق َ
َال يَ ُسوعُ:
َال لَ ُه« :أَأَن َ
ْت الْ َم ِس ُ
(ف ََسأَلَ ُه َرئِ ُ
صو َن ابْ َن ا ِ
ني الْ ُق َّو ِة)((( .يعلّق لويس بقوله:
جالِساً َع ْن َيِ ِ
إلن َْسانِ َ
«أَنَا ُه َوَ .و َس ْو َف تُ ْب ِ ُ
«لقد قال :أنا هو يف لغتنا الجميلة ،أنا هو ال تعني شيئاً يستوجب كل غضب رئيس
الكهنة !لكن يف اللغة األصلية التي سمعها السامعون وقتها تعني اسم الجاللة

الله»((( .من خالل النص املسيح ،قال« :أنا هو« ومل يقل :أنا الله ،وبهذا يكون

قول لويس تحريفاً ملعنى النص وهدفه يف ذلك تأكيد أ ّن املسيح هو الله .لكن
رغم ذلك فالنص واضح من خالل قول املسيح أنا هو ومن اآلن تبرصون ابن

اإلنسان جالساً عىل ميني القوة ،فلو كان هو الله ملا قال هذا الكالم.

فس النص عىل أساس بنوة املسيح لله وليس هو الله،
ومن
املفسين َمن ّ
ّ

بقوله« :إنّهم مل يسألوا ما إذا كان املسيح ابن الله ،لقد سألوا فقط ما إذا كان هو يف

الحقيقة ابن الله...لكنهم عىل يقني أ ّن املسيح هو ابن الله»((( .فهذا التفسري مل يقل
أنّعبارة  ego eimiأنا هو تعني الله أو يهوه ،كام ب ّينت آنفا عند بعض املسيحيني.

يحتج أحد سائالً عن األصل اليوناين ما إذا كان قد ترجم أنا هو إىل
وليك ال
ّ

 ،ego eimiفأجد نفيس هنا مضطرا ً لإلثبات بالنص ،وهو اآليت عىل شكل صورة

توضّ ح موضع العبارة باليوناين ومقابلها العريب كام وردت يف العهد الجديد
يوناين عريب.

ةيحسملا ةنايدلا
لس ظيفح/هَوْهَي هلإلاو ي

156
156

(((  -مرقس.62/14
(((  -لويس عبد الله،حقيقة إمياين ،ص .77
(((  -التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس  -العهد الجديد ،اإلنجيل كام دونه مرقس ،نقله من اللغات
األصلية األب الدكتور ميشال نجم ،ص .309-308

ُول لَ ُك ْمِ :إ َّن َو ِ
ح َّق أَق ُ
يم ُه ْم يَأْكُلُونَ ،ق َ
احدا ً ِم ْن ُك ْم
 نص متىَ :و ِف ََال« :الْ َ
ح ِزنُوا ِج ّدا ًَ ،وابْتَ َدأَ ك ُُّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم يَق ُ
ب؟(((.
يُ َسلِّ ُم ِني» .فَ َ
ُول لَ ُهَ « :ه ْل أَنَا ُه َو يَا َر ُّ

النص يحتوي عىل عبارة أنا هو ونفس الرتجمة يف اليوناين كام يف الصورة التي

تضم النص اليوناين ومقابله العريب.

(((  -متى.22-21/26
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أقول إذا ً للذين يتشبّثون بربط أنا هو  ego eimiبيهوه ،وبالتايل املسيح -حسب
اعتقادهم -هو نفسه يهوه بناء عىل الرتجمة اليونانية لعبارة أنا هو ،فهل تستطيعون
أن تطلقوا عىل الذي سيسلم يسوع اسم يهوه؟ ما دام أ ّن العبارة التي قالها املسيح
أنا هو هي نفسها التي قالها التالميذ ،ونفس الرتجمة كذلك يف اليونانية .طبعاً لن
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يقولوا بهذا أبدا ً .وعليه ،تكون عبارة أنا هو ويف أصلها اليوناين ال تحمل أي معنى
يجعل منها كلمة مقدسة.
وأختم بآخر مثال ألهميته ،وهو نص يوحنا القائل( :فَق َ
َال لَ ُه ْم يَ ُسوعَُ « :متَى
ت أَفْ َع ُل شَ يْئاً ِم ْن نَف ِ
َرفَ ْعتُ ُم ابْ َن ا ِ
ْس،
إلن َْسانِ  ،ف َِحي َن ِئ ٍذ ت َ ْف َه ُمو َن أَ ِّ
ن أَنَا ُه َوَ ،ول َْس ُ
اآلب
تكْ ِني
ُ
بَ ْل أَتَ َكلَّ ُم ِب َهذَا ك ََم َعلَّ َم ِني أَ ِبَ 29 .وال َِّذي أَ ْر َسلَ ِني ُه َو َم ِعيَ ،ولَ ْم يَ ْ ُ
ني أَفْ َع ُل َما يُ ْر ِ
ضي ِه)((( .عبارة أنا هو موجودة يف النص ويف
ف ك ُِّل ِح ٍ
ح ِدي ،ألَ ِّ
ن ِ
َو ْ

الرتجمة اليونانية ترجمت بـ .ego eimi :فإذا كان املسيح فعالً هو يهوه -أناهو
ت أَفْ َع ُل شَ يْئاً ِم ْن نَف ِ
ْس،
= -ego eimiفالنص يطرح مشكلة؛ لقول املسيحَ :ول َْس ُ
ب ،وهذا دليل قاطع عىل أ ّن عبارة :أنا هو =ego eimi
بَ ْل أَت َ َكلَّ ُم ِب َهذَا ك ََم َعلَّ َم ِني أَ ِ
ال متت بصلة ليهوه كام يعتقد البعض؛ ألنّه من الصعب أن يكون معنى النص:
ٍ
ن يهوه ،ويف املقابل يقول لهم :لست أفعل شيئاً من نفيس بل
فحينئذ تفهمون أَ ِّ
مبا علمني أيب .فإذا كان هو يهوه فال معنى لبقية النص.

خامتة

ومن مجموع األدلة السالفة الذكر فيام يخص حديثي عن صلة املسيح Q

باإلله يهوه ،تكون الخالصة هي :إ ّن املسيح  Qليس هو يهوه ،وهذا األخري
إله خاص ببني إرسائيل مجهول االشتقاق والنطق ،كام أ ّن االعتقاد بوجود صلة

ةيحسملا ةنايدلا
لس ظيفح/هَوْهَي هلإلاو ي
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بني أنا هو  ego eimiويهوه ال تؤكّدها النصوص بل تعارضها؛ فبطل إذا ً االعتقاد:
املسيح = يهوه ،بأدلة يؤمن بها أصحاب هذا االعتقاد فأصبحت الحجة عليهم

قوية.

الئحة امل�صادر واملراجع

 دائرة املعارف الكتابية ،مجلس التحرير :دكتور صموئيل حبيب ،القس منيس عبد النور،دكتور القس فايز فارس ،جوزيف صابر ،املحرر وليم وهبة بباوي ،نرش دار الثقافة.
 األب اصطفان رشبنتيه ،دليل إىل قراءة الكتاب املقدس ،نقله إىل العربية :األب صبحي(((  -يوحنا .29-28/8

حموي اليسوعي ،دار املرشق ،بريوت ،ط.3
 التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس -العهد الجديد ،اإلنجيل كام دونه مرقس ،نقله مناللغات األصلية :األب الدكتور ميشال نجم ،منشورات جامعة البلمند.
 العهد الجديد ،ترجمة :بني سطور-يوناين -عريب ،-إعداد اآلباء بولس الفغايل  -انطوان عوكر-نعمة الله الخوري  -يوسف فخري ،ط.2003 ،1
 جامل الدين الرشقاوي ،تابوت يهوه ،نرش مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط.2008 ،1 جوش مكدويل ،بارت الرسون ،حقيقة الهوت املسيح ،ترجمة :سمري الشوميل. حبيب سعيد ،املدخل إىل الكتاب املقدس ،صدر عن دار التأليف والنرش للكنيسة األقفيةبالقاهرة.
 عبد املجيد همو ،الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟ ،مراجعة وتدقيق :إسامعيل الكردي ،األوائلللنرش والتوزيع والخدمات الطباعية ،ط.2003 ،1
 لبيب ميخائيل ،هل املسيح هو الله -دراسة تحليلية آلخر قضية من قضايا املسيحية،ط.3،1983
 لويس عبد الله ،حقيقة إمياين،النارش الكنيسة اإلنجيلية ،القاهرة. -يوسف رياض ،أريني أين قال املسيح أنا الله فاعبدوين؟ ،دار اإلخوة للنرش ،ط.2006

العربية:

:תנך :תורה-נביאים-כותנים -

Massoretic Text According to Jacob Ben Chayim And C.D
Grinsburg.

- New World Translation of the Holy Scriptures Rendered from the
Original Languages by the New World Bible Translation Commettee
—Revised 1984.
-The Holy Bible World English Bible.
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الإجنليزية:
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ملاذا رحّ ب جمتمع غرب �أوروبا
بفكرة احلروب ال�صليبية؟


د .مصطفى وجيه مصطفى إبراهيم
أكادميي -مرص

كان لألوضاع السائدة يف غرب أوربا قبيل الحروب الصليبية من حروب

ومنازعات مام كان له أكرب األثر عىل حياة الشعوب األوروبية يف تلك الفرتة

حيث كانوا يحيون حياة بؤس وحرمان وهوان.

ففي القرنيني الرابع والخامس سقطت أرايض اإلمرباطورية الرومانية

يف أيدي الربابرة الجرمانيني ،الذين شكلوا فيها ماملك عديدة كمملكة الفرنجة،
ومملكة القوط الغربيني ومملكة القوط الرشقيني ومملكة الوندال وغريها ،وهكذا

طصم .د  /؟بورحلا ةركفب ابوروأ برغ عمتجم بّحر اذامل
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حلّت الكرثة مكان الوحدة ،إذ قامت الدول املتعددة يف مكان اإلمرباطورية

الواحدة ،وبذلك نقلت العاصمة الرومانية يف روما إىل القسطنطينية يف سنة
(330هـ) وصار نظام الحكم يف بيزنطة إمرباطورياً وريثاً ،ويف سنة ( 476هـ) سقط

عرش روما بأيدي الربابرة فلم يجلس عىل ذلك العرش إمرباطور روماين بعد ذلك
التاريخ ،وإنّ ا انتقلت السلطة السياسية والدينية إىل البابا أسقف روما((( ،وقد

سادت يف اإلمرباطورية الرومانية القدمية الديانة الوثنية القامئة عىل عبادة آلهة
متعددة وتقديس اإلمرباطور ،ويف بداية القرن الرابع امليالدي اعرتفت السلطات

الرومانية بالديانة املسيحية القامئة عىل عبادة إله واحد ،ثم صارت الديانة
((( نعيم فرج ،الحضارة األوربية يف العصور الوسطى ،دمشق1999 ،م ،ط ،2ص.8

املسيحية الديانة الرسمية لإلمرباطورية البيزنطية يف نهاية ذلك القرن ،وكذلك

انترشت املسيحية يف أوربا الغربية وصارت هي الديانة الوحيدة لجميع شعوب

أوربا الغربية ،وقد طبقت التعاليم املسيحية السياسية والفكرية والفنية وغريها من
مظاهر الحضارة(((.

وكانت اإلمرباطورية الرومانية املقدسة يف حالة ضيق حيث إ ّن هرني من

األرسة الساليانية(Salian) (1059- 1106م) اضطر أيب الجثو عىل ركبتيه فيام

عرف باسم أزالل كانوسا املشهور سنة (1077م) ،وانقسمت أملانيا قسمني بسبب
التنافر املحيل((( وبسبب الحالة التي وصلت إليها أوربا ،يرى بعض املؤرخني

أ ّن الحروب الصليبية كانت مبثابة حلقة يف سلسلة الهجرات التي أعقبت سقوط
اإلمرباطورية الرومانية يف القرن الخامس امليالدي ،فقد أدى هذا السقوط إىل

وجود فجوة يف اإلمرباطورية الرومانية أثارت الفزع يف املجتمع األوريب(((،

وعقب سقوط اإلمرباطورية الرومانية يف غرب أوربا عىل أيدي الجرمان سنة 476

فرتة قامئة امتدت حتى القرن الحادي عرش ،وأطلق بعض املؤرخني عىل تلك

الفرتة يف التاريخ األوريب اسم (العصور املظلمة) ،ومل يقترص مظاهر االنحالل
الذي أصاب الغرب األوريب يف تلك الفرتة عىل االنحالل السيايس وإنّ ا امتد

التدهور؛ ليشمل الجوانب االجتامعية والثقافية واالقتصادية ،وإذا كان غرب

القرن التاسع((( ويف وسط تلك األزمات التي م ّر بها الغرب األوريب مثل جموع
الفيكينج التي جاءت من الشامل لتقيض عىل موطن الحضارة وتدمرها يف الوقت

الذي أوغل الهنغاريون يف وسط القارة حتى رشق أملانيا يخربون ويفسدون ،ويف
((( م.ن ،ص .9
((( عزيز سوريال عطيه ،العالقات بني الرشق والغرب (تجارية  -ثقافية  -صليبية) ،ترجمة :صابر يوسف ،دار
الثقافة1973 ،م ،ط ،1ص .36
((( سعيد عاشور ،الحركة الصليبية ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة1971 ،م ،ط ،1ج ،1ص .22-21
((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،القاهرة1986 ،م ،ج ،1ص .341
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وسط هذه األزمات تحايل ومتاسك الغرب األوريب بالنظام اإلقطاعي ويف ظل
هذه اضطر األباطرة وامللوك التنازل عن حقوقهم لألمراء اإلقطاعيني(((.

وأيضاً يف القرنني الرابع والخامس مل يعد العبيد يشكلون الطبقة الرئيسية التي

تعمل يف الزراعة والصناعة ،كام كان حالهم يف القرنني األول والثاين امليالديني.
لقد تناقص عدد العبيد بسبب توقّف الحروب الرومانية .وساد النظام الكولوين

يف العالقات الزراعية .بعد أن كان يسود النظام العبودي ،فقد تط ّور النظام
الكولوين إىل نظام إقطاعي ،وذلك بسبب األزمات التي كانت سائدة يف تلك
الفرتة((( وأيضاً من األوضاع التي كانت سائدة يف هذه الفرتة موقعه مانزكرت(((،
التي كانت من املواقع الخطرية الفاصلة يف التاريخ حيث إ ّن الروم فقدوا فيها

جيشهم بأكمله بني أرسى وقتىل ،وكان من بني األرسى اإلمرباطور رومانوس

الرابع الذي مل يطلق رساحه السالجقة إال برشوط قاسية ،وقد ترتب عىل موقعه
مانزكرت توغل السالجقة يف جوف بالد الروم((( وبوفاة طفرك بك وقيام خليفة الب
ارسالن (1072 - 1063م) مكانه يف الحكم دخلت سياسة السالجقة تجاه الدولة
البيزنطية دورا ً جديدا ً إن أرادت هذه السياسة أن تستهدف االستيالء عىل أرايض

تلك الدولة وامتالكها ،وكانت تريد السلب والنهب((( ،وكانت هزمية رومانوس
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الرابع يف مانزكرت سبباً يف تفوق األرستقراطية املدنية ،ومانزكرت ال تقل يف

أهميتها ونتائجها عن موقعة الريموك ،إذ إ ّن موقعة الريموك هي التي ق ّررت مصري
بالد الشام،وإ ّن معركة مانزكرت كذلك ق ّررت مصري آسيا الصغرى؛ حيث استطاع

((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،القاهرة1986 ،م ،ج ،1ص .342
((( نعيم فرج ،م.س ،ص.8
((( معركة مانزكرت ،كانت من املواقع الخطرية بني األتراك السالجقة والبيزنطيني ،انترص فيها األتراك وتم أرس
اإلمرباطور البيزنطي .وللمزيد ،أنظر :ابن القالنس ،ذبل تاريخ دمشق ،مكتبة املتنبي ،القاهرة ،ص 99؛
العامد األصفهاين ،تاريخ دولة آل سلجوقي ،منشورات دار األوقاف الجديد ،بريوت ،ص .44 - 40
((( سعيد عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية ،الدار املرصية ،القاهرة1964 ،م ،ص .20 - 19
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،حوادث سنة 456هـ ،تحقيق :أبو الفداء عبدالله القايض ،دار الكتب العلمية،
بريوت1995 ،م ،ط ،2ج ،10ص .21-20

األتراك السالجقة أن يفتحوها ويتوغلوا فيها((( .لقد أثبتت معركة مانزكرت أ ّن

السالجقة امتلكوا القدرة عىل التأثري بفعالية ،ليس فقط ضد جريانهم املسلمني،

بل أيضاً الروم األعداء((( .ودخلت بيزنطة يف مرحلة من التدهور الذي امتد من
( 1025إىل 1081م474 - 416 /هـ)؛ حيث إنّه خالل تلك املرحلة التي قُ ِّدرت
بستة وخمسني عاماً تعاقب ثالثة عرش إمرباطورا ً((( وكان من أهم تاريخ الحروب
األهلية يف اإلمرباطورية البيزنطية أن متكن األتراك السالجقة من التوغّل داخل

أمالك اإلمرباطورية يف آسيا الصغرى ،وهو األمر الذي حاول إيقافه اإلمرباطور
رومانوس الرابع ،إال أنّه انتهى بهزمية مروعة للبيزنطيني يف مانزكرت (463هـ/
1071م) ،وسقط رومانوس نفسه أسريا ً لدى السالجقة((( ،وتعد الدولة البيزنطية

القوة الثالثة يف الرشق(((عىل الرغم من أنّها تع ّرضت قبيل الحروب الصليبية
لهزمية نكراء عىل يد األتراك السالجقة مام أدى إىل حدوث تغريات بالغة األهمية
يف الدولة البيزنطية(((.

وبالنسبة أيضاً للوضع يف أوربا قبيل الحروب الصليبية ،فإ ّن الدول البيزنطية

حينذاك كانت عاجزة عن مواجهة السالجقة يف مانزكرت وأدى ذلك إىل أن

جاء السالجقة إىل آسيا الصغرى حيث االستقرار واإلقامة هناك((( ،ويف عام
(493هـ1070 /م) خرج رومانوس ملحاربة السالجقة ،وبالفعل التقى الجيشان
((( حسنني ربيع ،دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية ،القاهرة1995 ،م ،ط ،1ص.191
((( م.ن ،ص .191

(3) Michael pselius, fourteen by zantine rulers, the chronographia of Michael psellus, penguin
books, London, 1966, pp 27-37.

((( حاتم عبد الرحمن الطحاوي ،بيزنطة واملدن اإليطالية (العالقات التجارية (1204 - 1081م) ،دار عني
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية1998 ،م ،ط ،1ص .64
((( مرفت عثامن حسن ،التحصينات الحربية وأدوات القتال يف العرص األيويب مبرص والشام زمن الحروب
الصليبية ،دار العامل العريب ،ص .34
((( سعيد محمد املومني ،القالع اإلسالمية يف األردن ،دراسة تاريخية أثرية اسرتاتيجية ،دار البشري1987 ،م ،ص
.30
((( حسنني ربيع ،م.س ،ص .193
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األرس(((؛ حيث إنّه يف هذه املعركة الحاسمة متكن الجيش السلجوقي بقيادة الب

أرسالن من إلحاق الهزمية بالجيش البيزنطي بقيادة اإلمرباطور رومانوس ووقع
يف األرس يف قبضة أعدائه((( ،ويف العام نفسهالذي كانت فيه معركة مانزكرت وهو

عام (1071م464 /هـ) شهد يف الغرب األوريب سقوط باري Bariآخر اإلمارات
البيزنطية((( يف جنوب إيطاليا ،وقد اعترب كثري من املؤرخني هزمية اإلمرباطورية
البيزنطية يف مانزكرت من أسود أيام تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية الطويل(((.

انتهى عهد السلطان السلجوقي ووفاة ألب أرسالن عام (465 - 1072هـ).

وكانت الدولة السلجوقية حينذاك يف أقوى مراحل تاريخها خالل تولية ابنه
ملكشاه الحكم (464 /1072هـ)((( ،أما يف أملانيا كان هرني الثالث (- 1039
1056م) وابنه هرني الرابع (1056م) ،يحاوالن إرساء ملكية قوية ومركزية عىل

الرغم من أ ّن مت ّرد األمراء جعل أملانيا تعاين من االرتباط عىل الرغم من أ ّن النزاع
مع البابا حولت رسيام ألساقفة قد أ ّدى إىل بروز سلطة األمراء املحليني .أما

الوضع يف إسبانيا فقد كانت ماملك الشامل املسيحية تأخذ زمام املبادرة يف
الهجوم ضد مسلمي األندلس ،وأل ّن كل املوارد واإلمكانيات اإلسبانية كانت

مطلوبة يف الحرب ضد مسلمي األندلس((( .وكانت السنوات العرش التي سبقت
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الدعوة إىل الحملة الصليبية األوىل سنوات صعبة بالفعل عىل سكان أوربا
والسيام شامل فرنسا وغرب أملانيا ،إذ كانت األوضاع يف تلك األوقات سلسلة
من املجاعات والفقر والفيضانات ،وخالل سنة (1089م) كان الخوف والقلق

((( سعيد عمران ،اإلمرباطورية البيزنطية ،دار املعرفة الجامعية2000 ،م ،ص .246 - 245
((( محمد مؤنس عوض ،الحروب الصليبية العالقات بني الرشق والغرب ،دار عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية2000 ،م ،ط ،1ص .38
(3) Brook: history of Europe from London 1938, P 223.

((( صالح الدين البحريي ،اإلعداد املعنوي للحروب الصليبية املضاد ،املجلة املرصية التاريخية ،املجلد الحادي
والعرشون ،1974 ،ص .122
((( محمد يونس عوض ،م.س ،ص .42
((( كانتور التاريخ الوسيط ،تحقيق :قاسم عبده ،دار عني1997 ،م ،ج ،2ص .372 - 371

ميتلك السكان يف تلك املناطق من ذلك الوباء الغامض الذي كان سائدا ً يف

تلك األوقات فال يصيب إحدى املدن إال وقد قىض عىل أغلبية سكانها(((.
أمادور الكنيسة يف مواجهة هذه األحداث التي سادت معظم الغرب األوريب،فإنه
أي جهد لتعديل تلك األوضاع؛
مل يكن باستطاعة البابوية والكنيسة أن تساهم يف ّ

أل ّن الكنيسة نفسها التي ظلّت حتى سقوط اإلمرباطورية الغربية يف أواخر القرن
الخامس متثّل أكرب قوة يف املجتمع الغريب ،وتع ّرضت هي األخرى النحالل يف

القرنني التاسع والعارش ،فرجال الدين جرفهم التيار اإلقطاعي وتصدع سلطان
البابوية وانحط املستوى الخلقي لرجل الكنيسة((( ،وبسبب هذه الظروف القاسية

التي عاش فيها الفالحون يف غرب أوربا يف تلك الفرتة ،وأ ّن معظم األرايض

تع ّرضت لخراب من غزوات الفيكنج مام جعل كثري من أهايل الغرب األوريب
يعيشون يف فقر وحرمان وخوف((( ،وكانت حياة الشعوب األوربية قبل الحروب
الصليبية حياة بؤس وهوان ومذلة ويعيشون معيشة شظف وعوز وحرمان((( .وهذا

هو الوضع يف الغرب األوريب قبيل الحروب الصليبية؛ ونتيجة لهذه األوضاع التي

عاشتها أوربا قبيل الحروب الصليبية فقد اشرتك يف هذه الحروب مختلف الفئات
يف املجتمع األوريب من الفرسان والعامة ورجال الدين (البابوية) واختلفت

دوافع كل فئة من هذه الفئات .فعن دوافع الكنيسة تتمثّل يف (هدنة الرب -سالم

أزمة الغذاء -أرض املسلمني (األرض التي تفيض باللنب والعسل) ،أما دوافع
الفرسان فتشمل (الدافع االقتصادي -الرغبة الجنسية -الدافع املادي) ،أما عن

((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،ج ،1ص .342 - 341
((( م.ن ،ج ،1ص .342 - 341
((( عبدالله بن عبد الرحمن الربيعي ،أثر الحروب الصليبية ،الرياض1994 ،م ،ط ،1ص .74
((( املؤرخ املجهول ،أعامل الفرنجة وحجاج بيت املقدس ،دار الفكر العريب ،القاهرة1932 ،م ،ص18 - 17؛
عبدالله بن عبد الرحمن الربيعي ،م.س ،ص 34؛ مكسيموس مونروند ،من تاريخ الحروب املقدسة ،تحقيق:
مكسيموس مظلوم جزوان1865 ،م ،ج ،1ص .19 - 18
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دوافع املدن اإليطالية التجارية فكان لها دوافع اقتصادية ،دوافع العامة والطبقات

الشعبية (الفالحني) (التخلّص من الجوع وتحسني أحوالهم).

بالنسبة لدوافع الكنيسة فكانت تتمثّل يف القطيعة الكربى يف أحداث االنقسام

بني الكنائس الرشقية الكنائس الغربية ،وكانت اختالفات بسيطة بني الكنيستني

يف املسائل املتعلّقة بالعقيدة ،وأيضاً يف الطقوس واملامرسات الدينية ،ومتثّلت
املشكلة الكربى يف الخالف بني الكنيستني الرشقية والغربية يف عدم اعرتاف
البطريرك يف القسطنطينية بسيادة البابوية وكنيسة روما الالتينية وانقطعت العالقات

بني روما والقسطنطينية منذ بابوية ليو التاسع والبطريرك ميخائيل كريوال ريوس

(1054م) فقد رأى أربان الثاين يف مطلب اإلمرباطور فرصة عظيمة لتوحيد الكنستني
وإعادة تأكيد سيادة بابوات روما((( .وأ ّن البابا أربان الثاين عندما برش بالحروب

الصليبية كان مدفوعاً بشكل رئيس يف إيجاد فرصة لتوحيد الكنيستني الكاثوليكية

واألرثوذيكية(((.

وكانت قطيعة فوشيوس سنة (1054م) عرفت هذه الحادثة يف تاريخ الكنيسة

العاملية املسيحية باسم االنشقاق األعظم بني الكنيستني الكاثوليكية يف روما
واألرثوذيكية يف القسطنطينية ،فقد تم االنفصال نهائياً بني الكنيستني يف أعقاب
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زيارة مندوب البابا لكنيسة القسطنطينية يف عام (1054م) ورفض البطريريك

مطالب املندوب البابوي ،وتركت هذه الحادثة نتائجها السلبية عىل اإلمرباطورية

البيزنطية داخلياً وخارجياً((( ،ويف عام (1074م) دعا البابا جريجوري السابع الغرب
األوريب إىل إرسال حملة كبرية السرتداد آسيا الصغرى من السالجقة املسلمني،

((( يوشع براور ،االستيطان الصليبي يف فلسطني ،ترجمة :عبد الحافظ عبد الخالق البنا ،دار عني للدراسات
والبحوث اإلنسانية2001 ،م ،ط ،1ص .19
((( مدخل إىل تاريخ الحروب الصليبية ،ضمن املوسوعة الشامية يف تاريخ الحروب الصليبية ،ترجمة وتحقيق:
سهيل زكار ،دمشق1995 ،م ،ج ،1ص .159
((( يوشع براور ،م.س ،ص .19

وكان البابا يهدف إىل ضم الكنيسة الرشقية تحت لواء كنيسة روما((( ،وعمل
جريجوري عىل إعداد جيش كبري واستطاع أن يعد جيشاً كبريا ً إال أ ّن النزاع بينه

وبني اإلمرباطور األملاين هيرنيش الرابع ) Heinrich (Henrv) (1073- 1085حال
دون مسري ذلك الجيش((( ،وأيضاً عن توحيد الكنيسة الرشقية والغربية ،واملعروف

أ ّن البابوية ظلّت دامئاً ترغب يف إخضاع الكنيسة الرشقية واألرثوذيكية لزعامتها،
ولكن النزاع استحكمت حلقاته بني األباطرة البيزنطيني ،من ناحية أخرى جعل

من املتعذّر حتى ذلك الوقت القيام مبحاولة جديدة لتوحيد الكنيستني الرشقية
والغربية((( .وقد جاء استحواذ األباطرة البيزنطية بالغرب األوريب ضد السالجقة

يف القرن (11م) لتتيح فرصة للبابا للظهور يف صورة الزعيم للشعب املسيحي يف
رصاعه ضد املسلمني ومحاولة إدماج الكنيسة الرشقية مع الكنيسة الغربية تحت

زعامة خليفة القديس بطرس(((.

قد تسبب الرصاع املستمر بني الكنيستني اليونانية (الرشقية) والالتينية

(الغربية) يف تغيري قدوم الحجاج من الغرب إىل األريض املقدسة؛ ويعود ذلك

إىل أ ّن البيزنطيني بعد حدوث االنشقاق الديني مل يعودوا دامئي الحرص عىل
جعل البابا فكتور الثاينPope victor IIيلجأ بالشكوى إىل اإلمرباطورة ثيودورا

( )Theodoraيف القسطنطينية ،ولكان الب ّد من احتالل مدينة القدس ولألرايض
االول :فهو الشق الظاهر ،وهو االختالف عىل بعض املسائل الدينية ،مثل :زواج
القساوسة وعبادة الصور ،وأما الشق اآلخر الحقيقي :فهو أعمق من ذلك؛ بسبب

((( أرنست باركر ،الحروب الصليبية ،ترجمة :السيد الباز العريني ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ج ،4ص.19
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص.422
((( م.ن ،ج ،1ص .156 - 152
((( م.ن ،ص .437 - 436
((( يوشع براور ،م.س ،ص .19
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املقدسة((( ،ويرجع االنشقاق بني الكنيستني اليونانية والالتينية إىل شقّني :أما
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الحركة الكلونية ،ذلك أ ّن السلطتني الروحية والزمنية إنّ ا ارتبطا ببابا روما(((.

ومن بني دوافع الكنيسة أيضاً متثلت يف هدنة الرب وسالم الرب التي قامت

بها الكنيسة ،حيث ظهرت يف املجتمع األوريب يف القرنني العارش والحادي
عرش امليالدي بهدف تقييد الحروب اإلقطاعية يف أيام معينة؛ لتحديد نطاقها،
وكانت هذه الحركة تهدف إىل حامية أمالك التجار والفالحني ورجال الدين من

الحرب وأرضارها((( ،وقد جرى النظر إىل العنف واملجاعات والكوارث الطبيعية
حيث تدعو السامء البرش إىل تهذيب أخالقهم؛ فلذلك دعي إىل حركة سالم

الرب((( ،وحركة السالم هذه أوقفت اإلساءة إىل األشخاص وأمالك الكنيسة وعن

اإلقالع عن كل قسوة مع الضعفاء والع ّزل والنساء واألوالد والشيوخ ورجال الدين
والرهبان والفالحني والتجار ،وهو سالم الله(((.

أما عن هدنة الرب ،فقد كان الهدف من تلك الهدنة هو جعل الحروب

الداخلية أكرث صعوبة وإيقافها بحجة احرتام ذكر األيام الدينية املقدسة((( وأن

هدنة الرب عملت عىل تحديد نطاق الحرب ،ففي سنة (1027م) عقد مجمع يف

روسيلىل()Roussllon؛ لتحديد نطاق الحرب يف أيام معينة ،وعرفت باسم هدنة
الرب وتحديد الحرب يف شهور الصني فقط ،فمنعت الحرب يف أيام معينة من
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األسبوع ،ويف منتصف القرن الحادي عرش كانت فكرة هدنة الرب تأكّدت يف

أوال أمان
مجمع تاريو (1054م)((( .إ ّن نبيل املنطقة كان يحلف اليمني بأن يضمن ً
رجال الدين واألشخاص املسلمني وأمالك الكنيسة ،ثم تزايدت منذ عام 1040م
((( يوشع براور ،م.س ،ص .19
((( م.ن ،ص .16
((( م.ن ،ص .35
((( بيارغرميال ومارسيل باكو وجاك بيارميوت ورنيه رانيا ،أوربا من العصور القدمية وحتى القرن الرابع عرش،
ترجمة :انطوان ،أ .الهاشم ،بريوت ،باريس ،ص .379
((( جورج جوردن كولتون ،عامل العصور يف النظم والحضارة ،ترجمة :جوزيف نسيم يوسف ،دار املعرفة
الجامعية ،ص .67
((( قاسم عبده قاسم ،الحملة الصليبية األوىل (نصوص ووثائق) ،دار عني2001 ،م ،ص .119

األحكام التي متنع النزاعات يف أيام معينة((( ،وكان الهدف من هذه الهدنة هو

جعل الحروب الداخلية أكرث صعوبة وأكرث ندرة؛ وذلك بإيقافها بحجة احرتام
ذكرى األيام الدينية املقدسة ،ويف سنة (1041م) صيغت هدنة الله((( وتحريم
القتال يف أيام معينة (الخميس -الجمعة-السبت-األحد) ،كام صيغت قوانني

دينية جديدة متنع الحرب ،وأ ّن املسيحي الذي يقتل مسيحياً آخر إنّ ا يهرق دم
املسيح(((؛ حيث إ ّن البابوية قد نادت بنداء يدعو للهدنة سمته (هدنة الله) Dieux

 Paxوهي أوقات يحرم فيها القتال(((.

وكان األمر الثاين هو :مراحل السنة الليتوراجية (أي هدنة الله)(((:وتم تحديد

هدنة الرب يف مجمع كلري مونت عام (1095م)((( ،ويطلق عليها يف املصادر

أحياناً -الهدنة أو هدنة الرب ،وكان الهدف منها هو حامية املشاركني يف الحملةالصليبية وكذلك القضاء عىل حالة الفوىض التي سبقت الخروج للحملة(((،

وكانت يف أوقات معلومة يحرم فيها القتال((( ،يف مجمع تريوان سنة (1063م)

نصت هدنة الرب عىل اآليت( :أ) خالل األيام األربعة والليايل الخمسة ال
وقد ّ
يجب أن يهاجم رجل أو يذبح آخر ،كام ال يجب أن يستوىل عىل حصن أو قرية

بالحيلة أو العنف( .ب) إذا خرق أي شخص هذا األوامر أو عصاها ينفى ثالثني

السالم من خالل تيارين أساسيني :سالم الرب وهدنة الرب ،وقد تولّت الكنيسة

((( م.ن ،ص .53
((( نعيم فرج ،م.س ،ص.67 ،66
((( م.ن ،ص .68
((( عبد القادر أحمد اليوسف ،أوربا العصور الوسطى ،ج ،2ص .68
((( بيارغر ميال ومارسيل باكو وجاك بيارميوت ورنيه رانيال ،م.س ،ص.349
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .7

(7) Kary, Z Vol S (New York, 1943), Vol IgI. 15, P. 88.

((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .39
((( قاسم عبده ،م.س ،ص.66
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يوماً للتكفري عن ذنبه((( .وعندما كانت الحروب اإلقطاعية مت ّزق أوربا بسبب
الجوع إىل األرض يف القرنني العارش والحادي عرش ظهرت حركة تدعو إىل
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الكاثوليكية دورا ً هاماً يف حركة السالم هذه واستخدمتها كوسيلة لزيادة سلطانها

ونفوذها ،بل إ ّن الكنيسة ك ّونت لنفسها فرقاً لفرض السالم (سالم الرب)((( وكان

سالم الرب يف مجمع شارو سنة (989م) ،وقد صدرت قرارات الحرمان ضد
أولئك الذين يقتحمون الكنائس ،إذا اقتحم أي فرد كنيسة أو رسقها سوف يكون
محروماً من الكنيسة(أ) الحرمان ضد أولئك الذين يرسقون الفقراء (ب) الحرمان
ضد الذين يسيئون لرجال الكنيسة((( ،إ ّن حركة السالم التي دعت إليها الكنيسة

مل تحظَبمساندة أي من األمراء اإلقطاعيني((( ،عملت الكنيسة الكاثوليكية عىل

تكوين فرق لفرض السالم((( ،حركة السالم أق ّرت ترتيبات لوضع حد للعنف
وتأسيس جمعيات يتحد أعضاؤها بعضهم مع البعض اآلخر يلزمون باالمتناع عن
كل عمل حريب بعض أيام األسبوع ويف بعض مراحل السنة الليتورجية.

ومن ناحية أخرى ،أ ّدى النظام اإلقطاعي إىل ضعف السلطة امللكية مام يساعد

عىل نشوب النزاعات املسلحة بني األمراء اإلقطاعني ،إذ مل يكن هناك سلطة قوية
وقادرة عىل وضع حد لنشوب تلك النزاعات وقد شملت حرباً شنها أمري ضد

أمري ،ومل تكن الحروب تدوم أكرث من بضعة أسابيع ،وكان الفصل يف خالف
عىل األرض أو بسبب النساء أو ملجرد الرغبة والنهب واالعتداء عىل املسافرين،
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وقد أ ّدت تلك الحروب إىل اضطراب حبل األمن وعدم الطأمنينة والقلق حيث
انترشت أعامل القتل والنهب يف كل مكان من فرنسا وأملانيا وإيطاليا((( .وكانت

الحروب الصليبية ثورة يف نظام السالم ومحاولة إلرساء سالم متني الدعائم وهدنة

دامئة .وبالفعل ،نجحت الكنيسة وعىل رأسها البابا أربان الثاين يف الوصول إىل
((( قاسم عبده ،م.س ،ص.66
((( م.ن.113 ،
((( قاسم عبده قاسم ،الخلفية األيدولوجية للحروب الصليبية ،دار عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية1999 ،م ،ط ،1ص .77
((( كلود كاهن ،الرشق والغرب زمن الحروب الصليبية ،ترجمة أحمد الشيخ ،دار سينا للنرش1995 ،م ،ط،1
ص.77
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .67 - 66

ذلك الغرض .ومن هنا بدت الحرب الصليبية كنتيجة غري متوقعة ملجهودات

السالم يف القرن الحادي عرش امليالدي ،وتعدروسية

Rousset

الحروب

الصليبية حرباً ضد الحرب ،ويفرس لنا ذلك بقوله :إنّها قامت لتمنع نهاية الحروب
اإلقطاعية ،فهي حرب جديدة يعربها يف الحقيقة سالماً بالنسبة ألوروبا((( .عندما

كانت الحروب اإلقطاعية مت ّزق أوروبا يف القرن العارش والحادي عرش ظهرت
حركة تدعو إىل السالم من خالل تيارين أساسيني،هام :سالم الرب وهدنة الرب،

واستهدفت هذه الحركة تقييد الحروب اإلقطاعية يف أيام معينة ،تحديد نطاقها

ومحارصة إرضارها ،وقد تولّت الكنيسة الكاثوليكية دورا ً مهامً يف حركة السالم
هذه واستخدمها كوسيلة لزيادة سلطاتها؛ حيث كونت لنفسها فرقاً لفرض السالم

بالحرب ضد من ينتهكون هدنة الرب وسالم الرب وكانت هذه خطوة مهمة نحو

عسكرة الكنيسة الكاثوليكية وإرهاصاً لدورها يف الحروب الصليبية(((.

وكان الهدف األساس وراء هذه هو التخلّص من أزمة الغذاء التي تع ّرض لها

الغرب األوريب قبيل الحروب الصليبية واالستيالء عىل أرض املسلمني ،وكل
هذه االدعاءات الدينية ادعاءات باطلة .فالقول بأ ّن الحروب الصليبية كانت رد

فعل لالضطهاد الذي تع ّرض له املسيحيون يف بالد اإلسالم إنّ ا هو ادعاء باطل

(((

وعىل العموم مل يتعرض الحجاج إىل مضايقة عند مرورهم عىل األرايض

اإلسالمية((( ،فإ ّن األخبار التي انترشت يف أوربا قبيل الحروب الصليبية عام يالقيه

الحجاج املسيحيون يف األرايض اإلسالمية كانت من األمور املبالغ فيها((( ،وإ ّن
((( عليه عبد السميع الجنزوري ،الحروب الصليبية واملقدمات السياسية ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
1999م ،ص.247
((( كلود كاهن ،م.س ،ص .77
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص.416
((( عبد القادر اليوسف ،م.س ،ص .41
((( م.ن ،ص .41
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وادعاءاتهم بأ ّن الحروب الصليبية جاءت إلنقاذ الحجاج من أيدي املسلمني،
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دوافع البابوية قد جاءت يف رواية فوشيه الشارتري الذي يع ّد كتابه من املصادر

الثالثة األساسية يف تاريخ الحملة الصليبية األوىل،إ ّن البابا قد ذكر سامعيه

بوعودهم التي قطعوها عىل أنفسهم ملراعاة حقوق الكنيسة((( .وكانت البابوية
ترغب يف بسط نفوذها عىل الرشق وكنيسته(((.

أما عن دوافع الفرسان واألمراء فقد كان (االقتصاد -الرغبة يف املرياث-الرغبة

جه إىل
الجنسية) هي دوافعهم األساسية .لقد أرادت الكنيسة الكاثوليكية أن تو ّ

الرشق البعيد تطلعات الفرسان املعدمني الجشعة؛ ليك تلبّي تح ّرقهم إىل األرض
والنهب والسلب((( .وبسبب الضغوط التي كانت متارسها الكنيسة لفرض حركة

السالم ،جاءت فكرة الحملة الصليبية فرصة ذهبية بالنسبة لهم ،فهي تريض ميولهم
العسكرية وتعطشهم للقتال((( ،وكانت الحروب الصليبية تل ّبي رغبات الفرسان،

وتوسع
ولكن خارج حدود أوربا؛ ولذا كان من شأن الحرب الصليبية أن توطّد
ّ

سلطة الكنيسة الكاثوليكية ذاتها ليس يف الغرب فقط ،بل أيضاً يف بلدان الرشق(((.
ومن الدوافع التي ح ّركت الفرسان املقاتلني للمشاركة يف الحروب الصليبية أنّهم

قد سأموا النزاعات الداخلية ومحاربة بعضهم البعض اآلخر ،وفكّروا يف نبذ

خالفاتهم واالتجاه صوب الرشق واملشاركة يف هذه الحروب(((.
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ومن ناحية أخرى كان املرياث أيضاً من دوافع الفرسان ،فقد اتبع السامعون

من الفرسان وسائل عدة للحفاظ عىل قطاع العائلة دون تفتيت يف شامل فرنسا.

وكان حق اإلرث قارصا ً عىل االبن األكرب ،أما األبناء الذين يصغرونه ،فكان عليهم

أن يبحثوا ،إما باالنضامم لكنيسة،وأما بالبحث عن وراثية إقطاعية ،وإما بالبحث
((( قاسم عبده قاسم ،م.س ،ص .90
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .417
((( مخائيل زايوروف ،الصليبيون يف الرشق ،ترجمة إلياس شاهني ،دار التقدم ،موسكو 1986م ،ص .46
((( قاسم عبده قاسم ،م.س ،ص .85
((( كلود كاهن ،م.س ،ص .77
((( آمال حامد زيان غانم ،اإلمرباطور الكسيوس األول كومنني والحملة الصليبية األوىل يف ضوء كتاب األلكسياد،
دار الثقافة العربية ،القاهرة2010 ،م ،ص.105

عن مستفيد عسكري مع البارونات اللصوص ،وإما باالنضامم إلحدى السادة
اإلقطاعيني الكبار .ومن الواضح أ ّن الحملة الصليبية تحقّق مصالحهم وتع ّد فرصة
ذهبية لهم ،وخاصة أ ّن عددهم((( كان ينمو باستمرار .من املالحظ أ ّن الحروب

الصليبية عندما ظهرت إىل الوجود كان النظام اإلقطاعي يف الغرب األوريب قد
وصل إىل قمة منوه ،ومن خالل ذلك وجدنا ظاهرة الفرسان الذين أصبحوا بال

أرض عىل اعتبار أ ّن وراثة األرض كانت لالبن األكرب فقط ،وأ ّن الحروب الصليبية

من شأنها إيجاد متنفّس للطاقة الحربية التي كانت لدى الفرسان((( .وأ ّن كثريا ً
من فرسان الغرب األوريب ،كانوا يتح ّرقون شوقاً لقتال املسلمني ،كام كانت من

الحامسة الجارفة والشوق انتزاع األرض املقدسة من املسلمني هي التي حركتهم

لالشرتاك يف هذه الحروب((( ،حيث كان كثري من فرسان الغرب األوريب يف القرن
الحادي عرش فريسة للقلق واالضطراب من جراء قيود حركة السالم ،وكان اشرتاك
الفرسان بسبب ظروف الحياة يف أنحاء الغرب األوريب والبحث عن حياة جديدة
يف األرض التي انتزعت من السالف يف أملانيا((( .وقد ح ّركت الجموع الصليبية
خليطاً من حب املغامرة والجشع الدنيوي وحب النساء والرغبة الجنسية والرغبة

يف املغامرة وحب النهب((( .وكان الفرسان يجذبهم أمل الحصول عىل غنائم
مثينة واالمتيازات الروحية واملادية ،كام كان النبالء يأملون يف الحصول عىل
هائلة من خالل ذهابهم إىل الرشق ومشاركتهم يف الحروب الصليبية(((.

((( قاسم عبده قاسم ،الخلفية األيدولوجية ،م.س ،ص .122 - 119
((( مؤنس عوض ،م.س ،ص .27
((( قاسم عبده قاسم ،م.س ،ص .119
((( م.ن ،ص .121 - 100
((( م.ن ،ص .122 - 119
((( رميوند ستامبويل ،مفاتيح أورشليم القدس (حملتان صلبيتان عىل مرص ( ،)1250 - 1200ترجمة :عايدة
الباجوري ،املجلس األعىل للثقافة2004 ،م ،ص70؛ ماشيل باالر ،الحمالت الصليبية والرشق الالتيني من
القرن الحادي عرش إىل القرن الرابع عرش ،تحقيق :بشري السباعي ،دار عني للدراسات2003 ،م ،ص .56
(7) Smith, the motives of the earlies «in, E.H.R., Vol. 98, No. 389, 1983, p 722.
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حيث وجد األمراء والفرسان يف هذه الحروب فرصة إلشباع روح املغامرة التي

الخاصة والعامة((( ،وإذا كانت املثالية والرغبة يف الغفران
سيطرت عىل حياتهم
ّ

أو الجوع إىل األرض وحب املغامرة وما إىل ذلك من أسباب من الدوافع التي
ح ّركت الذين يحاربون للمساهمة يف الحملة الصليبية ،فإ ّن األوضاع االجتامعية
واالقتصادية القاهرة واملحبطة يف غرب أوروبا آنذاك هي التي جعلت كثريا ً من

الفرسان يشرتك يف الحروب الصليبية(((؛ حيث حرصوا عىل ازدياد مواردهم
ووجدوا يف الحروب الصليبية يف الرشق اإلسالمي فرصة إلضافة أمالك جديدة

إىل إقطاعاتهم أو متلك من تعوزهم اإلقطاعات أرضاً ،يتخذون منها إقطاعات

تكمل لهم املعيشة ،وبسبب انتشار نظام امللكية لالبن األكرب أيضاً(((؛ حيث كان
امللوك واألمراء يسعون وراء أطامع سياسية ال يستطيعون إخفاءها وعدم وجود

إقطاع أو أرض لدى الفارس مام جعله قليل األهمية مسلوب النفوذ،فأصبح عدد
كبري من الفرسان من دون أرض؛ ألنّه من القواعد أن يرث اإلقطاع إذا مات صاحب

اإلقطاع إىل أكرب أبنائه ،وهذا يعني بقاء بقية األبناء دون أرض ،وهذا األمر الذي

جعل الفرسان يلجأون إىل زواج وريثة إقطاعية أو االشرتاك يف الحروب الصليبية،
ووجدوا يف االشرتاك يف الحروب الصليبية فرصة لتحقيق مجد أكرب والحصول
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عىل جاه أعظم((( ،وكان ظهور الحركة الصليبية مبثابة باب جديد انفتح أمام ذلك
النفر من األمراء والفرسان املحرومني من األرض يف غرب أوربا(((.

وقد فتحت الحروب الصليبية باباً لزيادة موارد الفرسان األوربيني وإضافة

العديد من األمالك إىل إقطاعاتهم ،وأنّهم قد جاءوا من أجل السلب والنهب(((.

((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .417
((( م.ن ،ج ،1ص .30
((( عليه عبد السميع الجنزوري ،م.س ،ص .247
((( م.ن ،ص248؛ عبدالله بن عبد الرحمن الربيعي ،م.س ،ص .38
((( سعيد عاشور ،م.س ،ج ،1ص .42
((( رميوندا جيل ،تاريخ الفرنجة (غزاة بيت املقدس) ،ترجمة :حسني عطيه ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
ص .262

إ ّن الفرسان قد شاركوا يف الحروب الصليبية طمعاً يف تحقيق جاه دنيوي أو

نفوذ سيايس والحصول عىل إقطاعيات ألنفسهم ،واملعروف أ ّن النظام اإلقطاعي
يف غرب أوروبا قام يف العصور الوسطى عىل أساس األرض بحيث صارت
كل أمري أو فارس تتح ّدد مبا يتحكّم فيه من أرايض ،حتى قيل ال سيد دون
مكانة ّ

ٍ
أراض((( ،وكان هدف األمراء والنبالء هو إنشاء املاملك واإلمارات((( ،فمعظمهم
كان يجري وراء أطامع سياسية مل يستطع إخفاءها((( ،وجاءت دعوة البابا أربان
الثاين لشحن نفوسهم بأحالم واسعة عريضة تتمثّل يف امتداد سلطانهم ونفوذهم

تغي حالهم األوريب البائس،فيزداد عدد عبيدهم وتزداد
إىل بقاع أخرى غنية ّ

أرصدة ثرواتهم(((.

أما عن املدن اإليطالية ودورها يف الحروب الصليبية ودوافع اشرتاكها يف تلك

الحروب،فإ ّن املجتمعات الحرضية قد ازدهرت من جديد يف الشامل اإليطايل،
وبدأت تنمو يف األقاليم البعيدة عند البحر املتوسط وازدهرت املدن اإليطالية
بفضل تجارتها مع القسطنطينية ،فبدأت بيزا وجنوا متارسان نشاطهام التجاري

عىل موانئ البحر املتوسط مثل مرسيليا وبرشلونة وناريون(((.

ولقد رأت القوى التجارية اإليطالية ،مثل :البندقية وخيوه وبيزا ،يف املرشوع

كوسطاء تجاريني ،ومن خالل ذلك يتم تحويل ثروات الرشق ،وال نعقل هنا إىل أن

نشري إىل األهمية الكربى لألساطيل املدن التجارية اإليطالية ،وأ ّن البنادقة رفعوا
((( سعيد عبد الفتاح عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية ،م.س ،ص13؛ عمر كامل توفيق ،مملكة بيت
املقدس الصليبية ،رويال ،اإلسكندرية1958 ،م ،ص .55
((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،م.س ،ج ،1ص .49
((( م.ن ،ج ،2ص.49
((( فيرش هـ.أ.ل ،أوربا يف العصور الوسطى ،تحقيق :محمد مصطفى زيادة ،السيد الباز العريني ،القاهرة،
1976م ،ط ،6ج ،1ص.171
((( قاسم عبده ،م.س ،ص .85
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الصليبي فرصة سانحة من أجل التحكّم يف تجارة الرشق وتحجيم دور املسلمني
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شعارا ً يقول« :نحن البنادقة أوال ً،ثم مسيحيون من بعد ذلك»((( ،أصبحت املدن
البحرية اإليطالية يف القرن الحادي عرش يف حالة متخّض عن القيام باسترياد أو
تصدير السلع والبضائع بني الرشق والغرب ،من أهمها وقتذاك :مدينة البندقية،
التي نجحت يف السيطرة عىل البحر االدرياتييك يف احتكار تجارة بيزنطة((( ،ومل

تكن البندقية منطلقة من املحافظة عىل نشاطها التجاري مع شواطئ اإلمرباطورية
البيزنطية والقسطنطينية ما اشتهرت به البندقية من عبقرية تجارية(((.

كانت البندقية يف مقدمة املدن اإليطالية ،وكانت األجواء مهيّأة لذلك يف

القرن التاسع حتى القرن الحادي عرش فرصة مثينة للمدن البحرية اإليطالية(((.
ونعمت جنوه بنوع من االستقالل يف ظل مجلس من النبالء ،فانتعشت التجارة
واتسعت صناعة النسيج وبناء السفن((( ،وكانت جنوه يف مقدمة املدن التي

ساهمت يف الحروب الصليبية ،وحصلت جنوه عىل اتفاقيات وحقوق أعطاها

لها بوهيموند حتى ملكية ثالثني منزالً يف مدينة أنطاكية((( ،واستطاعت جنوه
أن تجعل جبيل مستعمرة جنوية((( ،وكان هدف البندقية هو الكسب املادي ومل
يهتموا بالجانب الديني إال مبا يحقق مصالحهم(((« ،وقد حصل البنادقة عىل منح
مقابل الخدمات التي كانوا يقدمونها لحجاج إىل األرايض املقدسة يف سفنهم
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وتقديم املساعدات الحربية((( .وشهد تاريخ الحروب الصليبية يف القرنني الثاين

عرش والثالث عرش عىل أ ّن القوى اإليطالية التجارية مل تشارك يف تلك الحروب
((( مؤنس عوض ،م.س ،ص .24
((( العريني ،الحضارة والنظم األوربية يف العصور الوسطى ،القسم األول ،دار النهضة1963 ،م ،ص .159
((( م.س ،ص.159
((( نعينع ،م.س ،ص .340
((( م.ن ،ص .340
((( م.ن ،ص .340
((( عفاف صربه ،العالقات بني الرشق والغرب ،النهضة العربية1983 ،م ،ص.180
((( سعيد عاشور ،الحركة الصليبية ،م.س ،ج ،1ص .290
((( عفاف صربه ،عالقة البندقية مبرص والشام من بداية القرن الثاين عرش حتى نهاية القرن الرابع عرش ،رسالة
دكتوراه منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة1977 ،م ،ص .6

بدافع التقوى والشعور الديني بل يف سبيل تحقيق مكاسبها الخاصة(((.

ويف هذا الصدد أيضاً -عن مشاركة املدن اإليطالية يف الحروب الصليبية -قام

أصحاب السفن يف جنوه بتسليح اثنتي عرشة سفينة ونقلوا أربعة آالف رجل إىل
أنطاكية يف الشام ،وكذلك أيضاً كانت بيرنا قد أرسلت أكرث من  120سفينة بأحامل
مختلفة يف اتجاه فلسطني ،ويف سنة (1099م)-وهي السنة التي استوىل الصليبيون

فيها عىل القدس -أبحر مائتا شخص من البندقية إىل حيفا .ومل تتوان املدن
اإليطالية عىل الدخول يف هذه املنافسة ،والسالح يف أيديهم؛ لزيادة نصيبهم من

األرباح من هذه التجارة((( .لقد قامت املدن اإليطالية بتوسيع نشاطها التجاري

يف البحر املتوسط مام أدخلها يف منافسة مع املسلمني ،فقد كان القامئون

عىل التجارة األوربية يرون يف النشاط التجاري اإلسالمي خطرا ً عىل مصالحهم
جعوا فكرة الحروب الصليبية؛ وأل ّن استيالء الصلبيني
التجارية ،ولذلك أيّدوا وش ّ

عىل سواحل الشام سوف يتيح لهم مزيدا ً من األرباح (((.

كذلك كان اشرتاك عدد كبري من تجار املدن اإليطالية والفرنسية يف الحروب

الصليبية لغرض استغاليل بحت من أجل السيطرة عىل الطرق التجارية للسلع

الرشقية((( ،وأ ّن املدن اإليطالية التجارية -وخاصة البندقية وجنوه وبيزه -قامت منذ

القرن الحادي عرش بنشاط تجاري واسع وامتلكت األساطيل البحرية الضخمة،

من اخرتاق الحصار الذي فرضه املسلمون عىل تجارة الرشق بسيطرتهم عىل

نصف شواطئ البحر املتوسط ،ولذلك أرسعت املدن اإليطالية إىل مباركة حركة
الحروب الصليبية وتقديم كل مساعدة ممكنة للصلبيني مقابل ما حصلت عليه هذه

((( سعيد عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية ،م.س ،ص .11
((( رميون ستامبويل ،م.س.181 ،
((( عبدالله بن عبد الرحمن الربيعي ،م.س ،ص .37
((( عليه الجنزوري ،م.س ،ص .249
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األمر الذي ج ّرها إىل الدخول يف عدوان ضد مسلمي صقلية ورسدينيا ،وقد
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املدن من امتيازات تجارية يف األجزاء التي سيطر عليها الصليبيون يف الرشق(((.
كذلك اشرتك عدد كبري من تجار املدن اإليطالية والفرنسية واإلسبانية يف الحروب
الصليبية بغرض استغاليل بحت من أجل السيطرة عىل الطرق التجارية للسلع

الرشقية التي أصبحت مصدر ثراء عظيم ،كذلك قامت أساطيلهم بدور فعال يف
االستيالء عىل املراكز الرئيسية يف الشام ،فساعد الجنوية الفرنج يف االستيالء عىل

أنطاكية (490هـ 1097 -م) ،وأسهم البنادقة بعد ذلك بعامني يف استيالء الالتني
عىل بيت املقدس .وكان هدف هذه الجاليات األول واألخري هو الربح والكسب
الذي يحقّق مصالحها ويكفي((( .كذلك تح ّمست املدن اإليطالية بيزا وجنوه
والبندقية وأمالفى وجايتا ( )Gaetaاستجابة لدوافعها االقتصادية للمساهمة يف

الحركة الصليبية ،واندفعت تلك املدن من أجل مصالحها الخاصة((( ،وأ ّن بيزا
والبندقية وجنوه التي أسهمت يف الحروب الصليبية بدور بارز وملحوظ ،فال
يخفى علينا أنّها كانت دامئاً تجري وراء مصالحها االقتصادية وتسعى لتحقيق

مكاسبها ،ليس عىل حساب املسلمني فيا لرشق فقط ،بل عىل حساب البابوية
والكنيسة والصلبيني جميعاً ،وشاركوا يف الحروب الصليبية ليس من أجل الدين،

بل لتحقيق مصالحها الخاصة(((.
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وهكذا يبدو الطابع النفعي الدنيوي واضحاً يف سلوك كل من شارك يف هذه

الحروب الصليبية ،كل حسب هواه وأطامعه؛ ولذلك ميكن القول إ ّن الحروب
الصليبية يف العصور الوسطى كانت أول تجربة قام بها الغرب خارج حدود بالده؛

لتحقيق أطامع ومصالح اقتصادية واسعة النطاق((( ،فبعد انتهاء الحروب الصليبية

خرجت البندقية بنصيب األسد ،حيث فازت بربع القسطنطينية مع بعض الجزر
((( سعيد عاشور ،م.س ،ص .31 - 30
((( عليه عبد السميع الجنزوري ،م.س ،ص .249
((( عبد القادر أحمد اليوسف ،م.س ،ص.42
((( سعيد عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصلبة ،م.س ،ص .12
((( عبد القادر اليوسف ،م.س ،ص .42

املهمة ،مثل :كريت ايوينا وغريهامن املوانئ املطلّة عىل البحر األدريايت(((.

وعن اشرتاك العامة والطبقات الشعبية من الفالحني ومن ال مهنة لهم ،وجاء

اشرتاكهم يف الحروب الصليبية تتجه الظروف واألوضاع التي كانوا يعيشونها

قبيل الحروب الصليبية .كانت الحروب الداخلية املتواصلة التي نشبت يف كل
مكان يف القرنني العارش والحادي عرش يف الغرب األوريب عامالً ال يستهان

به من عوامل إمالق الريف يف ذلك الزمن ،كانت بلدان أوربا تعاين من سوء
املواسم الزراعية ومن شتى رضوب الكوارث الطبيعية ،كام كانت املجاعات

تسود يف كل املناطق وبلغت األمور إىل أكل لحم البرش((( .حيث كانت الحركة
الصليبية متنفساً لجامهري الفالحني((( ،إذ كانت حياة الفالحني عابسة وغري

آمنة ،فقد خربت مساحات كبرية من األرايض الصالحة للزراعة بسبب الغزوات
الجرمانية ،ثم غزوات الفيكنج واملجريني واملسلمني يف القرن العارش(((،
وأ ّدت عملية استغاللهم إىل حدوث رصاع بينهم وبني طبقة الفرسان((( ،وكذلك
فرضت الرضائب عىل الفالحني الفرحني من قبل السيد اإلقطاعي مام أثقل كاهل

الفالح(((.

حيث إنّهم وجدوا يف الرشق آفاقاً واسعة ،فهو األرض التي تد ّر لبناً وعسالً(((.

وبسبب الحالة التي وصلت إليها أوربا رأى بعض املؤرخني أ ّن الحروب

((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،م.س ج ،1ص .430
((( مخائيل زانوروف ،م.س  ،ص .15

Rene Grousset, Histire des crois a des et du Royaume France de jeru Salem, Paris, 1934,
I. P 11.

((( قاسم عبده ،الحملة الصليبية األوىل،م.س ،ص .97
((( قاسم عبده قاسم ،الخلفية األيدولوجية ،م.س  ،ص .77

(5) Flori J, Knightly society, in New C.M.H. Vol. IV. Cambridge Press, 2004, P 159.
(6) Prawer, the Assise de Tenure and assisede vente, A study of landed property in the latin
kingdom, vol IV, No I, New York, 1951, PP 70- 74.

((( مكسيموس مونروند ،م.س ،ج ،1ص .19 - 18
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الرومانية((( .كان الفالح األوريب مغلوباً عىل أمره وكان محاطاً بالتزامات عدة
فظل عدد كبري من الناس بال
ألصحاب اإلقطاع الذين توارثوا األرض الزراعيةّ ،

أرض((( .وكان من األوربيني من وجدوا يف هذه الدعوة الصليبية فرصة للهرب من
واقعهم املؤمل تحت نريان الكنيسة ،وخاصة أنّهم كانوا يسمعون عن الحرية التي
يتمتّع بها أخواتهم النصارى الذين عاشوا يف ظل الحكم اإلسالمي((( ،وترك عامة

الشعب بيوتهم وبالدهم وساهموا يف الحروب الصليبية بدافع الفضول وتحقيق

أطامع سياسية ،إما للخالص من حياة الفقر التي كانوا يحيونها يف بالدهم يف
ظل النظام اإلقطاعي ،أو للهرب من ديونهم الثقيلة ،وإما لتحقيق مكاسب سياسية
واقتصادية يف بالد الرشق((( .أما عن بيوتهم ،فقد شيّدوا ألنفسهم أكواخاً من
جذوع األشجار وفروعها ،وأرضها من الطني أو القش ،دون أن يكون لها نوافذ

أو بداخلها أساس ،عدا صندوق صغري من الخشب وبعض األدوات الفخارية
واملعدنية(((.

إ ّن الغالبية العظمى من الطبقات الدنيا يف املجتمع األوريب كانت تحيا

عندئذ حياة ميلؤها البؤس والشقاء يف ظل النظام اإلقطاعي ،فلم يجد أفراد

هذه الطبقات سبباً يشجعهم عىل البقاء يف بالدهم ،بل عىل العكس من ذلك،

طصم .د  /؟بورحلا ةركفب ابوروأ برغ عمتجم بّحر اذامل
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وجدوا يف الحروب الصليبية فرصة هيأت لهم الخالص من القيود((( ،وأنّهم كانوا
يأملون يف تحسني ظروفهم املعيشية يف األرض التي تفيض باللنب والعسل(((؛
حيث كان اشرتاكهم يف تلك الحروب يعود عليهم بفائدتني ،أوالهام :تحريرهم

((( سعيد عاشور ،الحركة الصليبية ،م.س ،ج ،1ص .21
((( سعيد عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية ،م.س ،ص .12
((( سعيد عاشور ،الحركة الصليبية ،م.س ،ج ،1ص .24
((( سعيد عاشور ،أوربا العصور الوسطى ،م.س ،ج ،2ص .156 - 152
((( م،ن ،ج ،2ص .276
((( قاسم عبده قاسم ،الحملة الصليبية األوىل نصوص ووثائق ،م.س ،ص115؛ سعيد عاشور ،أوربا العصور
الوسطى ،م.س ،ج ،1ص .417
((( قاسم عبده ،الخلفية األيدولوجية للحروب الصليبية ،م.س ،ص .123

من عبودية اإلقطاع ،وثانيهام :خالص نفوسهم من األدران العالقة بها حسبام
وعدتهم البابوية .فالعامة كانت يف الدرك األسفل من الفقر ،وكانت تالقي األمر
يتنامى الرضائب والسخرة والظلم ،فضالً عن إصابة أوربا بعديد من املجاعات

(((

وانعدام الطعام والرشب ،وكانت املعاملة يف غاية السوء ،فاإلنسان قد يصرب

عىل الجوع أحياناً ،لكن األذى املعنوي قد يكون أشد أملاً من الجوع والعطش،
ورأى الفالحون يف الحروب الصلبية فرصة لتغيري نظام حياتهم وخروج املجتمع

من قيود العبودية واملذلة .وأ ّن هؤالء حمقى كانوا يفكّرون بوحي من بطونهم

ال قلوبهم وال عقولهم((( ،ووجدوا يف الحروب الصليبية أيضاً املخرج الوحيد
مام هم فيه وتضمني لهم حياة جديدة أفضل مام كانوا يعيشوها ،ووجدوا يف

الحروب الصليبية فرصة للتخلّص من املجاعة واألمراض((( .وقد ظنوا أ ّن الرحيل
إىل الرشق خالص لهم وأمل يف حياة أفضل(((.

تلك هي الصورة التي كانت عليه أوربا زمن الحروب الصليبية !!
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((( عليه الجنزوري ،م.س ،ص .249
((( سعيد عاشور ،أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية ،م.س ،ص .11
((( رميون ستامبويل ،م.س ،ص .70
((( عبدالله بن عبد الرحمن الربيعي ،م.س ،ص .38
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ُ
الن�ص ّ
املقد ِ�س عند �سعيد نا�شيد
غربة ِّ
ق�صور املنهج ِ َ
و�ض ْع ِف الإحاطة باللغة
بني
ِ

(((

 د .عادل عباس النرصاوي
كلية الرتبية األساسية -جامعة الكوفة
تع ّددت الدراسات املعارصة حول القرآن الكريم وأخذت حيزا ً كبريا ً يف

النص املبارك
النوادي الثقافية العربية ،وتوزّعت االتجاهات الفكرية تجاه هذا
ّ

بني طاعنٍ به ورا ٍد عليه ،وبني َم ْن جعله يف مراتب القدسية التي ال يُداينه فيها

مراتب الجرأة يف الكتابة عنه ،أو لنقل اختلفت املناهج
كتاب آخر ،واختلفت
ٌ
ُ
التي استعملت يف قراءته ،فتفاوتت النتائج من منهج اىل آخر ،فمنهم َم ْن أصاب

يف منهجه ومنهم من أخفق فوجدها مخالفة مل ّدعاه فأحدث ما أحدث ،ومنهم
د
لداع /.ديشان  ديعس دنع ِسّدقملا ِّصنلا ُةبرغ
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َم ْن أحرض هذه النتائج من قبل قراءته للنص القرآين ،ثم قاد البحثَ مبا تتفق
الكاتب املغريب سعيد ناشيد واح ٌد م ّمن طرق هذا الباب
ولعل
ّ
هذه النتائج معه،
َ
يف البحث حول القرآن الكريم ،فأق ّر مق ّدماً نتائجه قبل الخوض يف غامر القرآن

فعب عنه بأنّه ترجمة برشية للصور الوحيانية ،مستعيناً مبا سبقه يف
الكريم ولججه َّ
ذلك من دون تحقيق أو رويّة يف قراءته وسرب أغواره فع ّده كتاباً متأخرا ً عن زماننا

وأ ّن أحكا َم ُه تشكّل عائقاً يف طريق الحداثة ،لهذا كان يرى أنّه ال يجوز تقييم
((( ُولد سعيد ناشيد يف  15شباط (فرباير) عام 1969م وهو مفكر وباحث مغريب ،وأستاذ ملادة الفلسفة بجامعة
محمد الخامس بالرباط ،وقد ُعر َِف باحثاً لظاهرة اإلسالم السيايس والفكر الديني املتز ّمت والراديكايل،
ويصف نفسه بـ (املفكّر الحر) ،وله مؤلفات عدّة ،منها :القرآن والحداثة ،االختيار العلامين وأسطورة
النموذج ،التداوي بالفلسفة ،قلق يف العقيدة ،رسائل يف التنوير العمومي ،دليل التدّين العاقل.

القرآن الكريم مبقاييس الحداثة السياسية والثورة العلمية وحقوق اإلنسان وغريها
لكل ذلك منهجه الذي اتبعه ،وترت ّب عليه نتائج
من القيم املعارصة ((( ،وقد قاده ّ
ولعلّها كانت سابقة عىل القراءة.

الن�ص عند املتلقي:
املنهج و�أثره يف توجيه قراءة ّ

صلُحت
صل َُح
املنهج الدعام َة
يُشكِّل
املنهج َ
نص ،فإن َ
أي ٍّ
األساس لقراءة ّ
ُ
ُ
َ

النص ،وانتجت لنا قيامً صحيحة ،وخالف ذلك تكون القراءة غري منتجة،
قراءة
ّ
توص َل إىل حقائق ال ميكن الطعن بها أو
وقد تبدو لصاحب املنهج الخاطئ أنّه َّ
نص ظروفه
النص ،مع أ ّن ِّ
تجاوزها؛ ألنّه يؤمن مبنهجه الذي قرأ فيه ذلك
لكل ٍّ
ّ

التي ُولِ َد فيها ،ولذلك يجب أن تكون آلي ُة فهمه وقراءته نابع ًة من تلك الظروف
ال غريها ،ولو ُو ِ
ٍ
ظروف أخرى فإنّها ستحتاج حتامً إىل
النصوص ضمن
لدت هذه ّ

آلية أخرى تحاكمها ،يك تستطيع أن تُحاكيها وتفهم أصولها ،وبالنتيجة تحتاج إىل
منهج آخر.

النص غالباً وفق آليات ت ُناسبه أو ترافقه ،وإذا
إذا ً ،املنهج هو السبيل لفهم
ّ

أمكن تعميمه فإنّه يحتاج إىل سبل أخرى تُخضعه لتغري بعض آلياته يك تناسب

فإنّه سيقرأه قراءة قارصة أو خاطئة يف كثري من األحيان وبالتايل سيصل إىل نتائج

غري صحيحة.

بيد أ ّن إميانَه بذلك املنهج الذي اتفق مع أفكاره و ِقيَ ِم ِه الفكرية يؤدي اىل أن

يرى تلك النتائج صحيحة ،بل ويلتزم بها ،يف حني أنّه وقع يف وهمٍ ؛ أل ّن ما يُبنى
عىل خطأ سيصل إىل نتائج خاطئة.

ربا يرى صاحب هذا املنهج النتائج واضح ًة لديه قبل الرشوع يف القراءة،
ّ

((( انظر :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،ص.11
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النصوص املولودة ضمن بيئة اجتامعية وثقافية ودينية مع ّينة ،وإذا
ذلك
النص أو ّ
ّ
النص
ب َّ ٌ
نص من دون النظر إىل ظروف ّ
معي منهجاً ما أو طريق ًة ما عىل ٍّ
أقحم كاتِ ٌ
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ٍ
بنتائج مخالف ٍة
عندئذ ما تؤول إليه قراءته عىل وفق منهجه ،وإذا تفاجأ
فسيتصور
َّ
َ
بالنص أو َعدَّهُ متأخرا ً يف زمانه عن زمان منهجه و ِق َي ِم ِه ،وأ َّن هذا
ملا يراه ،طعن
ّ

النص ال يصلح أن يكون إالّ لزمانه ،وذلك أنّه يف أصل وضع املنهج كان مقيّدا ً
ّ

بحدود زمانية مع ّينة.

لعل أغلب الذين درسوا القرآن الكريم وفق املناهج الغربية قد اصطدموا
ّ
النص القرآين لتصوراتهم املنهجية ،وإ ّن الذي كانوا يرغبون يف
بحقيقة مخالَ َف ِة
ّ

الحصول عليه مل يكن حاصالً لهم؛ لذا َع َد ْوا عليه طعناً ونسبوه إىل عرصه ،ونسوا

أصل منهجهم ورؤاهم املنهجية هي من بَ ِ
نصاً
أ ّن َ
نات عرصهم .فكيف يحاكمون ّ
نزل اىل األرض قبل أربعة عرش قرناً من الزمان وفق معايري غريبة عنه.

هذا ما وقع فيه املفكر املغريب سعيد ناشيد يف كتابه (الحداثة والقرآن)(((؛

النصوص عىل وفق
إذ تو ّهم يف قراءته بوساطة املنهج التاريخي الذي يُحاكم ّ

ح للنصوص البرشية يف بعض األحيان،
عرصها ،وزمن إنتاجها ،نعم  ،هذا ُ
يص ّ
فاإلنسان ُمح َّد ٌد يف قدراته بظروف عرصه وثقافته وبيئته االجتامعية ،فهو ال

د
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يستطيع أن ّ
وحي
للنص القرآين هناك اختالف كبري ،فهو
ينفك عنها ،لكن بالنسبة
ّ
ٌ
من الله تعاىل ينطلق عن معانٍ مطلقة تتجاوز املحدود والنسبي ،وهذا األمر
ب فشالً أو توقُّفاً آللية املنهج التاريخي املتَّ َبع يف قراء ِة
ِم ّم شك ََّل عائقاً أو س َّب َ
النص ،فتحايل الباحثُ يف تجاوز أزمته املنهجية إىل أن يقول مبقولة إ ّن القرآن
ّ
الكريم املوحى به من الله تعاىل املطلق قد ِ
ح َّد ِد والجزيئ املتمثّل بلغة
ص ْي َغ بامل ُ

ونيس أ َّن هناك أحاديث نبوية قد د ّونتها كتب
الرسول P؛ ليتخلّص من أزمته
َ
الناس قراءة وتالوة طوال أربعة عرش قرناً من
الصحاح من السنة والشيعة وحفظها
ُ
صدورها تختلف يف أسلوبها ونظمها ولغتها وطريقة سبك ألفاظها عن اآليات

ولعل ما جاء يف قضية غشيان الرجل ألهله مثاالً يُوضّ ح الفارق بني القرآن
القرآنيةّ ،

ُ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
َ
والحديث النبوي الرشيف ،قال الله تعاىل﴿ :ه َو ٱلِي خلقكم مِن نف ٖس َوٰحِدة ٖ

((( الكتاب من إصدارات دار التنوير للطباعة والنرش ،نُرش يف طبعته الثانية سنة 2016م يف بريوت  -لبنان.

َ َ َّ ٓ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ ٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ً َ ٗ َ ۡ
ت حل خفِيفا ف َم َّرت بِهِۖۦ فلما
وجعل مِنها زوجها ل ِيسكن إِلهاۖ فلما تغشىها حل
َ ۡ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ َّ َ ُ َ َّ َ َّ
ٱلشكِر َ
ٰ
ين﴾((( ،فوصف لقاء
أثقلت دعوا ٱلل ربهما لئِن ءاتيتنا صل ِحا لكونن مِن
ِ
َ
الرجل باملرأة بقوله ﴿فَل َّما َت َغ َّشى ٰ َها﴾ الذي نزع فيه إىل اختيار ٍ
لفظ ابتعد فيها

فأحض
ص َم ُه بالسرت املقرتن بالسكوت
عن املبارشة يف إيضاح ذلك اللقاء و َع َ
ََ
رسول الله P
َ
ئل
(س َ
املعنى املطلوب برفقٍ
مساً رفيقاً ،يف حني عندما ُ
ومس ُه ّ
َّ

أتحل
ُّ
عن رجلٍ طلّق امرأته فتز َّوجت غريه فدخَل بها ثم طلّقها قبل أن يواق َعها،
َ
يذوق اآلخ ُر غ َُسيْلتها وتذوق ُع َسيْلتَ ُه)(((،
لألول ،فقال رسول الله  :Pال ،حتى
فالحظ املبارشة والتقريرية يف قول الرسول  ،Pفأين هذا من ذاك ،إذ تجد الفرق
النصني يف املسألة الواحدة كبريا ً ،فالبعد بني ما جاء يف القرآن الكريم وما
بني ّ

جاء يف الحديث النبوي بعدا ً شاسعاً كالذي بني السامء واألرض ،فأين اإللهي
برشي الصياغة واللغة ،وهذه أحاديث
من البرشي ،وكيف يكون القرآ ُن الكري ُم
َ
ح ال تقوى أن تكون مبستوى
النبي محمد  Pبني أيدينا تضُ ُّ
كتب الصحا ِ
خ بها ُ

لغة القرآن الكريم.

ثم إ ّن سعيد ناشيد مل يُت ِعب نفسه يف البحث والتنقري يف القرآن الكريم

وبقية األصول الحافة به ،وإنّ ا اكتفى مبا ذكره الشيخ محمد مجتهد شبسرتي

(((

االنفتاح عىل الرتاث فهو كفيل أن يُغني بحثه ،حتى وإن كان قد أغلق عىل نفسه

مثل هذا الباب ،إالّ أ ّن املفك َر الح َّر والقارئ الجيد البُ ّد له من أن يطّلع عىل ما يف
يخص القرآن الكريم ،وذلك أ ّن الحارض مل يكن مبنأى عن املايض،
الرتاث مبا
ّ

((( سورة األعراف ،اآلية .189
((( النسايئ ،السنن الكربى ،ج ،3ص ،351ح.5600
((( انظر:الشيخ محمد مجتهد سيسرتي ،قراءة برشية للدين ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات الجمل،
بريوت؛ بغداد2009 ،م.
((( انظر:د .عبد الكريم رسوش ،بسط التجربة النبوية / ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات الجمل ،بريوت؛
بغداد2009 ،م.
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والدكتور عبد الكريم رسوش ((( ،وكأنّه أحال ما يريد أن يقوله عليهام من دون
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بل هو امتدا ٌد له أو نتيجة حتمية ألحداث سبقته ،فبالنتيجة تكون قطيع ُة الرتاث

قَطْعاً لرافد مهمٍ يف فهم الحارض ،لذا سيحول هذا األمر دون بلوغ الحداثة ،لذا
كل األديان -أنّها جاءت (موسومة مبيسم القدامة ،أي مبفاهيمنراه قد َع َّد األديان ّ
وقيم العامل القديم ،وبذلك عندما نج ّمدها يف زمانها ومن ّدها هذا الزمان إىل ك ُِّل

رص تبدو وكأنّها أمست عائقاً يحول دون بلوغ مرحلة الحداثة) ((( ،لك َّن القرآن
ع ٍ

الكريم يختلف عامّ عليه يف كتب الديانات الساموية األخرى ،إذ مل يقف عند
ولعل الدليل عىل ذلك ما
ّ
حدود زمن نزوله ،ومل يتقوقع يف البيئة التي نزل فيها،

كان من أحكامه ما ُّ
يدل عىل ذلك برشط عدم التجزئة يف النظر إليه ،وإنّ ا يجب
أن يُط َّب َق كُالً كامالً ال مج َّزءا ً أو مض َّيقاً ،فنأخذ بجز ٍء من أحكامه وننظر يف أخرى
كل األحوال والظروف؛ أل ّن النظر إىل
أو نرتك الباقي ،فهذا املنهج غري صالح يف ّ
النص والحكم عىل كليته من عيوب القراءة وسوء املنهج.
جزء من
ّ

كام ينبغي عىل القارئ الحاذق أن يف ّرق بني القرآن الكريم وما كُتب َع ْن ُه ،فهام

حقيقتان مختلفتان ،وال يرسي عىل أحدهام ما يرسي عىل اآلخر من أحكام؛ أل ّن

ما كُتب عنه هو قراءة أخرى له ،وقد متثّلت بجموع كتب التفسري والبحوث فيه،
فست القرآن وبيّنت أحكامه ،ثم قراءة
فضالً عن األحاديث النبوية الرشيفة التي ّ
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هذه األحاديث واستنباط األحكام منها ،كلّها ت ُ َعد قراءة برشية له ال متثل ك َُّل ما

محتمالً ألوجه داللية متعددة ،وهذا ال يعني وجود نقص يف القرآن الكريم ،كام
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((( سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،م.س،ص.23
((( ابن أيب الحديد املعتزيل ،رشح نهج البالغة،ج،18ص.58

النص القرآين طبيعة اتساع يف الداللة واملعنى،
جاء يف القرآن الكريم؛ أل ّن طبيعة
ّ
وإ ّن طبيعة نظمه املعجز هي التي آلت إىل ذلك؛ لذا قال اإلمام أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  Qالبن عباس (ريض الله عنه) حني بعثه لالحتجاح عىل

ُ
ح ٌ
تقول ويقولون،
امل ذو وجوه،
الخوارج ( :ال ت ُخاصمهم بالقرآن ،فإ ّن القرآن ّ
جهم بالسن ِة فلن يَجدوا عنها محيضاً)((( ،وقوله «حمّل ذو وجوه»،أي
ولكن حا ِّ

يذهب إىل ذلك سعيد ناشيد ،حني يقول( :األصل يف الخطاب القرآين-باعتبار

هو حياً إلهياً صار كالماً برشياً مخلوقاً ومؤلفاً بلغ ٍة برشية-هو نقص التعبري وسوء

ّ
وأعمق ما قيل عنه إ ّن آياته حامل ُة أوجه ،وهذا ما قاله
وأدق
الفهم ،لذلك أصدق
ُ
ن أج ُد سعيد ناشيد قد وقع يف سوء الفهم لهذا
اإلمام عيل بن أيب طالب )(((  ،وإ ّ

النص الكبري من اإلمام عيل بن أيب طالب Q؛ أل ّن قراء ًة بهذا املستوى له،
ّ

وس َم تع ّدد األوجه الداللية يف
تكون ساذجة ومتأخرة عن مديات داللته ،فهو قد َ
نهي اإلمام عيل  Qالبن عباس (ريض الله
القرآن بأنّها ٌ
نقص يف التعبري ،وأ ّن َ

عنه) بعدم مخاصمته الخوارج بالقرآن ،ليك ال يتمسكوا بتأويل داليل خاص يوائم
مم أن
عقيدتهم الفكرية ومقدرتهم العقلية يف حني فيه متّس ٌع داليل أكرب وأوسع ّ

ٍ
واحد أو داللة واحدة مح َّددة بحدود رؤاهم وتوجهاتهم التي
ج َم يف تفسري
يُح َّ
النص قدر ًة أكرب عىل
معي ،يف حني أ ّن يف
ّ
رمبا بُ ِن َيت عىل م َ
ح ِّد ٍد زماين أو مكاين ّ
للنص القرآين تتجاوز هذه
إنتاج داللة أوسع وأشمل ،وذلك (أ ّن القراءة املعارصة
ّ

االنتكاسات عىل مستوى الفكر أو تحجيم العقل أو إهامل القارئ أو املخاطَب

أو االستخفاف به من خالل وسمه باملروق عن الدين أو االنحراف أو الكفر)(((،
فاإلنسان دائم البحث عن الله تعاىل سواء أكان ذلك يف معبد أم كنيسة أم مسجد،

أ ّن اإلنسان العريب أبان نزول القرآن الكريم واإلنسان العاملي يف عرصنا الحارض
النص القرآين ألجل أن يكون مفهوماً من
هو املخاطَب قبل ك ُِّل يشء؛ لذا فإ ّن
ّ
الشخص
الجميع البُ َّد أن يكون قد اهتم واضعه وهو الله تعاىل باملخاطَب بوصفه
َ
ج َه إليه الخطاب القرآين؛ لذا البُ َّد أن يرعاه يف إنتاج الداللة فضالً عن مراعاته
املو َّ
النص ألجل أن
كل ما يخدم
يف السياق الذي يرد فيه)((( ،لذا َسخَّر الله تعاىل ّ
ّ
((( سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،م.س،ص.27
النص القرآين وسلطة الرتاث ،ص.216
صاويّ ،
((( د.عادل عباس الن ّ
((( م.ن،ص.216
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النص القرآين وفق هذه الرؤية (قد أرشك املخاطَب يف إنتاجه ،أي
لذا نجد أ َّن
ّ
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يكون مفهوماً من متلقيه سوا ُء أكان النبي محمد Pأم الناس جميعاً
ولكل عرص
ّ
وزمان؛ لذا ال ميكن ملثل هذا الخطاب أن يترسب إليه النقص أو عدم القدرة عىل

مواجهة العصور التي م ّرت به أو ستم ّر الحقاً.

النص قبل الحكم عليه
لذا عىل املتلقّي أن يستحرض أمورا ً عديدة يف قراءة
ّ

بالنقص ،فهناك عوامل داخلية وأخرى خارجية مؤثرة يف فهم الداللة ،متعلّقة
النص وتأليفه أم عند
بالنص سواء أكانت عند وضع
ببنيته والعوامل املحيطة
ّ
ّ
كل عرص من العصور(((.
قراءته يف ِّ
وألجل إزاحة سوء الفهم الذي وقع فيه بعض الق ّراء املعارصين ،عليهم أن

يفهموا أ ّن هناك مح ِّد ٍ
النص وداللته
دات ثالثة مهمة هياملسؤولة عن صياغة شكل
ّ

(وهذا الثاليث يتألَّف من املتكلّم وهو الله تعاىل ،واملخاطَب وهو اإلنسان سواء
النص)((( ،فهنا يجب أن يكون مستوى
أكان نبياً أم غريه ،والسياق الذي يرد فيه
ّ
الخطاب مبستوى عقول املخاطبني وأفهامهم ألجل فهمه ،ثم إ ّن السياق هو
النص الديني بعمومه
اآلخر حاك ٌم عىل إنشاء املعنى والداللة التي يبتغيها منتجا
ّ
(املتكلم واملخاطَب) بحسب املفهوم الحديث لتداول الخطاب بني املتكلمني

للنص قابلية حمل ودالالت متعددة قابلة
واملخاطبني(((  ،وهذا األمر ممّ يجعل
ّ
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كل زمان فتدفع ما يتص َّوره بعضهم
للتك ّيف بحسب املخاطب وبيئته وعرصه يف ّ
من ٍ
نقص فيه أو عدم قدرة عىل فهمه (((.

كل ذلك نستنتج بطالن مقولة املستويات الثالثة التي ذكرها سعيد ناشيد
من ّ

التي هي:

َ
الرسول ،وميثّل املاد َة األولية ،وال نعرفه إالّ
(أوالً :الوحي اإللهي الذي أله َم

ب التأويل.
َع ْ َ

(((  -انظر :م .ن،ص.225 - 224
(((  -م .ن،ص.216
(((  -انظر :م.ن،ص.216
(((  -انظر :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،ص.27

وثانياً :القرآن املحمدي ،وهو نتاج تأويل الرسول إلشارات الوحي اإللهي،

وهو بدوره ال نعرفه إالّ من خالل التأويل.

النص ّية الرسمية للقرآن املحمدي،
وثالثاً :املصحف العثامين ،وميثّل الصياغة ّ

الذي هو بدوره أيضاً تأويل للوحي)(((.

ِ
الناس كافة وبلغة لسان
وذلك أل َّن القرآ َن الكريم كال ُم الله تعاىل أنزله إىل
لكل العصور واألزمان ،فالقرآن ليس كتاباً تعبّدياً
قابل ّ
الرسول محمد ،Pوهو ٌ

لكل العصور ،كام يرى ذلك سعيد
يل فقط باقياً ّ
محضاً وال هو إيقا ٌع
ٌ
شعري جام ّ
ناشيد ((( ،فهذه نظرة قارصة ال تتعدى حدود النظر السطحي للقرآن الكريم.

نعم ،هذه القضايا تُ ثِّل األبعاد املهمة فيه ،فالقرآن الكريم دستور األمة

تنهل منه أحكامها وقيمها ومبادئها األصلية ،ال تلك التي صاغها
ومصدرها الذي ُ

بعضُ هم تبعاً ملذاهبهم أو آرائهم ووسموها بالقرآن يك تكتسب قدسيتها منه،
وكأنّها أحكا ٌم نهائية ال سبيل إىل مفاتشتها أو محاورتها.

ثم إنّنا ال ميكن بحال أن نقول كام يقول سعيد ناشيد( :إ ّن املضامني املعرفية
للنص الديني آيل ٌة إىل التب ّدل أو الزوال ،بل لعلّها تب ّدلت
والترشيعية املحضة
ّ

فضال عن
ً
قارص للداللة القرآنية،
وزال بعضُ ها بزوال أسباب نزولها)((( ،فهذا فه ٌم ٌ

أنّه قد أرسل ما قاله إرساالً من دون تحقّق وتدبّر أو من دون دليل يدعم ما قاله،
مسلم ،فضالً عن كونه ميثّل أساس الحضارة اإلسالمية خالل أربعة عرش قرناً من
ميت إىل املنطق أو العقل بيشء ،فنح ُن نلتزم بالدليل الذي
الزمان ،فذلك ال
ُّ

أقل
ندمغ به املخالف ،وال نرسل اآلراء عىل عواهنها من دون تحقّق ،فإ ّن ذلك ُّ

ما يوحيه هو أ ّن كاتب املقال أو البحث قد وضع النتائج قبل الدراسة ،ثم رت َّب ما
كان يراه ليصل إىل نتائجه التي ُو ِ
عت مق ّدماً.
ض ْ
(((  -انظر :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،ص.22
(((  -انظر :م .ن ،ص.27
(((  -م.ن،ص.27
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كتاب عظّمه الله تعاىل ويتع ّب َد به أكرث من مليار
فإرسال أحكام بهذا املستوى تجاه
ٍ
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الن�ص:
�أحكام القر�آن الكرمي بني الواقعة التاريخية و�سياقات ّ

أقول :إ ّن أحكام القرآ َن الكري َم ال تتب ّدل أو تتغري فتلك سن ٌة معهودة ،قال
ََ

َ

َ

ٗ

َ

َ

َ

ً

َّ ۡ
َّ
ٱلل ت ۡبدِيل َولن َ َّ
تعاىل﴿ :فلن َ َّ
توِيل﴾((( ،وقال سبحانه
ت ٱللِ
ت ِ
ۖ
تد ل ُِسن ِ
تد ل ُِسن ِ
ِ
ِ
َ

َّ

َ

َ

َ ُ

َ

َ

َ

ٗ

َ ُ َّ َّ
ُ َّ َّ
ۡ َ ۡ
ۡ َ
ٱللِ ت ۡبدِيل﴾((( ،فسن ُة الله
تد ل ِسنةِ
أيضا ً ﴿ :سنة ٱللِ ٱل ِت قد خلت مِن قبل ۖ ولن ِ

والنص القرآين
كل عرص أو زمان أو مكان،
وأحكامه يف البرش عامة تتناسب مع ّ
ّ

قد كفل ذلك بفضل طريقة نظمه ونسج سوره وآياته مبا ميكن أن يُستنتَج منها

أحكا ٌم فيها قابلية املالمئة ملتطلبات املجتمعات يف كل عرص ،غري أ ّن القراءة
السطحية للقرآن الكريم وقسم من كتب الرتاث التي بُنيَت وأُلِّفت عىل أساس
عقدي أو مذهبي ال عىل أساس موضوعي قد تُظهر ذلك ،منها ما ذكره سعيد

بالنص الديني
ناشيد بقوله( :هذا يعني إ ّن املضامني املعرفية والترشيعية املحضة
ّ

آيلة إىل التب ّدل والزوال بل لعلّها تب ّدلت وزال بعضها بزوال أسباب نزولها)(((،
وهذا ٌ
تعب عنه
قول يجانبه الصواب؛ ألنّه ربط
ّ
النص القرآين بحدود الوقائع التي ِّ
النصيّة املالزمة للرتكيب اللغوي ((( ،فالواقعة التاريخية
وأهمل مجموع السياقات ّ

محمل بدالالت أخرى نجدها من خالل التحليل
ٌ
النص
توحي بداللة معينة غري أ ّن َّ
د
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اللغوي له فتلك تسمى (داللة عموم اللفظ) ،ويرى د.عيل أومليل أ ّن (أسباب

النزول) تنطلق من أ ّن هناك أسئلة طُرِحت ويف ظروف فذة فجاء الوحي جواباًلها
وجعل من الواقعة التاريخية
َ
فعل الزمن
وليكون ترشيعاً قارا ً ((( ،فهنا يكون قد ألغى َ
منطلقاً لترشيع عام يتضمنه داللة عموم اللفظ ،لذا فقول إ ّن الواقعة التاريخية أو
النصٌ ،
قول يجانبه الصواب يف كثري من
ما يسمى (أسباب النزول) مح َّددة بداللة
ّ

(((  -سورة فاطر ،اآلية .43
(((  -سورة الفتح ،اآلية .23
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،م.س،ص .27
النص القرآين عند املسترشقني ،م.س،ص.168
صاوي ،إشكالية فهم ّ
(((  -انظر:د .عادل عباس الن ّ
(((  -انظر:عيل اوم ليل ،يف رشعية االختالف،ص.49

كامعلمنا-نصشأنهاالتساع ال التضييق (((؛ لذا ال ميكنفالنص القرآين
األحيان،
ٌّ
ّ
القول إ ّن يف زوال أسباب النزول زوال األحكام التي نزلت بسببها أو نسخها ،ومن

الشواهد عىل أ ّن سبب النزول ال يكون مح َّددا ً بداللة عموم اللفظ ما جاء يف
َّ

َ ۡ

ۡ َ َ
قوله سبحانهَ ﴿ :وٱل َ ُ
ت﴾((( ،فقد ذكر الواحدي أنّها نزلت بسبب
ِين يَ ۡرمون ٱل ُمحصنٰ ِ

النص متثلت يف
شخص واحد هو هالل بن أمية((( ،غري أ ّن هناك قرينة لفظية يف
ّ
استعامل اسم املوصول للجمع (الذين) التقطها القدامى؛ ليتجاوزا فيها خصوص
السبب إىل عموم اللفظ وبناء حكم فقهي ال يتقيد بالواقعة التاريخية التي نزل من

أجلها ،وإنّ ا ليع ِّمم الحكم عىل َم ْن أىت بالفعل نفسه الذي صدر عن هالل بن

أمية(((.

لكن ميكن القول (إ ّن املفرس عندما يلجأ إليها فإنّه يجد القرين الثقايف الذي

النص القرآين الذي نزل مقرتناً بالحادثة
من خالله ميكن التعامل مع ما يطلبه
ّ
نص وحدث
نص قادم من السامء إىل األرض هو -يف الواقعّ -
التاريخية ،ذلك أنّه ٌّ

من خارج الرتاث الذي تع َّود عليه العرب؛ لذا عندما يريد أن يفهمه الب ّد من وجود
مثة حادثة أو سؤال ،فتكون الحادثة أو السؤال مقارنة داللية أو قرينة مالزمة

للنص)((( ،تُوحي يف وقت نزوله وما بعده بإشعاعات داللية ميكن اإلفادة منها يف

الناس كافةُ ،د ِّون باملصحف ال يعني انقطاعه عن الذات
الرسول  Pعن الله
َ

اإللهية بعد كتابة القرآن مبصحف ،مبعنى أ ّن املصحف املكتوب يبقى معربا ً

عنها حتى بعد تدوينه ،ال كام ذهب إليه سعيد ناشيد بقوله( :إ ّن انتقال فكرة الله
النص القرآين عند املسترشقني،ص.169
صاوي ،إشكالية فهم ّ
(((  -انظر:د .عادل عباس الن ّ
(((  -سورة النور ،اآلية .4
(((  -انظر:الواحدي ،أسباب النزول،ص.238-237
(((  -بسام الجمل،أسباب النزول،ص.355
النص القرآين عند املسترشقني،ص.171-170
فهم
صاوي ،إشكالية
ّ
((( -د .عادل عباس الن ّ
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كل زمان ومكان؛ أل ّن
أي إشكال يقع مستقبالً ،فيكون الله تعاىل حارضا ً يف ّ
مقاربة ّ
ح ِكم اإلغالق عليه؛ لذا ال يعني أ ّن القرآن الكريم الذي أبلغه
ّ
النص مل يقيده أو يُ ْ
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يف اإلسالم من مستوى الخطاب الوحياين واآليات البينات ذات الطابع الشفوي

كام تركها الرسول األمني قبل وفاته يف مجتمع قائم عىل الشفوية إىل مستوى
نص كتايب ثابت ومق ّدس و ُمحكم اإلغالق قد ج َّمد األلوهية عند مستوى النمو
ٍّ
النص القرآين إىل لحظة «مصحفة القرآن»)(((؛
العقيل واألخالقي للحظة تدوين
ّ
أل ّن املح َّدد أو املقيَّد ال ميكنه حجز املطلق أو ض ّم ِه بني أجزائه ومكوناته أو

جهاً لداللته من خالل التأويل
سياج مفاهيمه وتصوراته ،بل يبقى دائرا ً حوله مو ِّ

املبني عىل العقل املستمد قوته من السامء ذاتها ال من أمر الحاكم أو السلطان.

لهذا السبب ذهب بعض الباحثني إىل أ ّن القرآن الكريم ال يُ َع ُّد من الرتاث؛

حي ليومنا هذا
أل ّن الرتاث ميثّل مرحلة معيّنة قد انتهت ،يف حني أ ّن القرآ َن باقٍ ٌّ
الذي نحن فيه ،إذ يرى الدكتور محمد شحرور أ ّن القرآن الكريم ال يُ َع ُّد تراثاً؛ أل ّن
الرتاث هو فهم الناس النسبي للقرآن الكريم يف عرص من العصور(((ّ ،
وملا كان

لكل زمان ومكان -كام ب ّينا ذلك من قبل-إذن ميكن العمل
القرآن الكريم صالحاً ّ

به غري أنّه يحتاج إىل قراءة معارصة وعدم اعتامد القراءة األوىل عند نزوله عىل
لكل عرص خصائصه املعرفية وأدواته الثقافية ،وهذا التن ّوع الثقايف
إطالقها؛ أل ّن ّ
يحتاج إىل قراءة جديدة توامئه والقرآن الكريم قادر عىل مالمسة الواقع الجديد،
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وإىل ذلك يذهب الدكتور محمد عابد الجابري حني قال( :لقد أكّدنا مرارا ً أنّنا ال

نعترب القرآن جزءا ً من الرتاث وهذا يشء نؤكّده هنا من جديد ويف نفس الوقت

نؤكّد أيضاً ما سبق أن قلناه يف مناسبات سابقة من أنّنا نعترب جميع أنواع الفهم التي

شيّدها علامء املسلمني ألنفسهم حول القرآن سوا ًء كظاهرة باملعنى الذي ح ّددناه
هنا أو كأخبار وأوامر ونوا ٍه هي كلها تراث ألنّها تنتمي إىل ما هو برشي)(((.

((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،م.س،ص.34
(((  -انظر:د .محمد شحرور ،الكتاب والقرآن،ص.37-36
(((  -د .محمد عابد الجابري ،مدخل إىل القرآن،ج،1ص.26

النص للواقع الذي نزل فيه يشري إىل عدم برشيته؛ أل ّن إمكانات
إذا ً  ،تجاوز
ّ

البرش محدودة بحدود الزمان واملكان املوجود فيه ذلك اإلنسان.

املقد�س يف العامل اجلديد يف ر�ؤية �سعيد نا�شيد:
الن�ص ّ
غرابة ّ

النص املق ّدس يف العامل الجديد)(((؛ ليؤكد
أطلق سعيد ناشيد عبارة (غربة
ّ

النص القرآين عن مواجهة متغريات العامل الجديد،
مرة أخرى من خاللها قصور
ّ

وهي يف الحقيقة إحدى نتائجه املق ّررة سلفاً يف دراسته للقرآن الكريم ،إذ مل
(بكل تجرد أيضاً ،مشكلتنا مع الخطاب
ّ
يق ّدم الدليل عىل ُم ّدعاه ،حيث قال:

القرآين أنّنا مل نعد نعيش يف زمن السبي والفيء والجزية ....إلخ ،لذلك أصبحنا

أمام الكثري من األحكام واملفاهيم والتصورات القرآنية ،نشعر بالحرج واالرتباك
النص املقدس يف العامل الجديد ،((()...وأرى أ ّن يف هذا
وأصبحنا نُدرك غرب َة
ّ

القول مزيدا ً من الغلو م ّمن ال يرى يف القرآن الكريم قدسية وإنّه يراه برشي النشأة،
معرض للخطأ والسهو ،وإ ّن النبي محمد - Pكام يرى
واإلنسان -كام نعلم-
ٌ

سعيد ناشيد-قد متث َّل القرآ َن خياالً وتؤ ّوله أق ّواالً وأ ّن خياله كان يرتاوح بني القوة
والفتور والصفاء والضمور((( ،فبعد هذا الذي ذكره ال يوجد من مس ّوغ لوقوع
الحرج واالرتباك؛ أل ّن النتيجة معروفة والتص ّورات واضحة ،غري أنّني أع ُّد ذلك

إالّ لتسويغ ما يراه أو تسويق األفكار املوصوفة بالحداثة ،وكأ ّن الحداث َة هي نب ُذ
ميت إليه بصلة.
القديم والنفور منه وص ُّد ّ
كل ما ُّ

شعب أو أم ٍة ما مل تستفد األمة
إ ّن الحداثة ال ميكن أن تكون منهجاً يف
ٍ

من ماضيها؛ أل ّن الحارض هو نتاج املايض وامتداده ،وأ ّن القفز عليه كأنّه قف ٌز

عىل قيم األمة وإنسانيتها ،فاإلنسان ال يستطيع أ ّن يفكر بيومه الذي يعيشه ما مل
(((  -انظر:سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.39
(((  -م.ن،ص.39
(((  -انظر :م.ن،ص.135
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193
193

يستحرض ماضيه وتراثه عىل أن ال يكون ذلك املايض أو الرتاث عائقاً أمام التقدم
والرقي ،واستحضاره يكون من خالل قراءته قراءة معارصة ومنسجمة مع الحارض،
ورمبا يكون من نتاج القفز عىل املايض ضياع كثري من القيم االجتامعية والروابط

األرسية وإشاعة قوة املال أمام قوة اإلنسانية فيفقد اإلنسان يف كثري من األحيان

بعضاً من ِقيَ ِم ِه اإلنسانية بسبب سيادة قوانني ورشائع ال تراعي تلك القيم؛ أل ّن اله َّم
ال يكون إنسانياً بل مادياً ،فهذه الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية تعمل
ما يف جهدها الستنزاف ثروات ما يسمى بالعامل الثالث من خالل الحروب سوا ًء

أكانت عسكرية أم اقتصادية من دون النظر إىل شعوب تلك البلدان مبختلف

فئاتهم رجاالً ونسا ًء وشيوخاً وكهوالً وأطفاالً ،أو من خالل قلب أنظمة الحكم من
أجل وضع أنظمة تسمى بالدميقراطية تساير حالة الحداثة بالعامل.

فالحداثة وفق هذا املفهوم تعني قتل روح اإلنسان التي خلقها الله له،

مم يعمل نفورا ً بني الروح والجسد يُفيض إىل
وإبدالها برو ٍ
ح غريب ٍة عن جسدهّ ،

خرابهام معاً.

التمس َك بالرتاث وفق رؤي ٍة معارص ٍة هو بعثٌ لروح جديدة فيه قادرة
لك ّن
ّ
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ٍ
نكوص أو انتكاس ،وبالنتيجة
عىل االستمرار واالنتقال إىل حالة أسمى من غري

أن نقف من الرتاث موقف االنصياع األعمى أو التقديس ،قال تعاىلَّ ﴿ :ما َس ِم ۡع َنا
َ ۡ َ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ٓ َ ٓ َ َ ٰٓ ُ
َّ
ف َءابَآئ َنا ۡٱلَ َّول َ
ب ِ َه ٰ َذا ِ ٓ
ِني﴾((( ،وقوله سبحانه﴿ :بل قال ٓوا إِنا وجدنا َءابا َءنا َ
ع أ َّم ٖة ِإَونا
ِ
َ َ ٰٓ َ
َ
ع َءاث ٰ ِرهِم ُّم ۡه َت ُدون﴾(((  ،فهذا موقف القرآن الكريم وقد اتضح فيه أنّه يدعو إىل
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(((  -سورة املؤمنون ،اآلية .24
(((  -سورة الزخرف ،اآلية .22

النص القرآين مرة أخرى
ال يكون هناك من حرج أو ارتباك يف اإلفصاح عنه لقراءة
ّ
َ َ

َ

ۡ ۡ َُٰ ُ
فيكون لذكر الفيء والسبي و﴿ َما َملكت أيمن
ك ۡ ۚم﴾ وج ٌه آخر غري ما يرى يف

القرن األول الهجري أو ما بعده من قرون التأسيس ،ثم إ ّن القرآن الكريم قد نهانا

احرتام الرتاث ال أن نق ّدسه((( فتكون االستفادة منه أمرا ً مرشوعاً ،وعليه تكون

القطيعة أمرا ً غري مناسب.

النص املق ّدس ما يأيت:
ولعل أكرب ما يواجه ُه سعيد ناشيد يف رصد غربة
ّ
ّ

 -1إ َّن هنــاك أحكام ـاً ال تتوافــق مــع العــر الحــارض؛ ألنّهــا أحــكا ٌم يف بــدء
مجيئهــا كانــت تحــا ِو ُر مجتمع ـاً بدوي ـاً مــن مجتمعــات العــامل القديــم (((.

أي رشيع ٍة سواء أكانت ساموية أم وضعية ،تكون ناظرة إىل حالة
لك ّن َّ
َ
الحلول الناجحة والصحيحة ألجل سالمة
املجتمع ومشاكله؛ فعليها أن تضع

ذلك املجتمع وتنظيم أموره َ
بعض
ربا يتوقع
َ
رش ُع ّ
حال وقو ِع املشكلة ،وامل ِّ

حري به أن يق ّدم ما يدرأ أسبابها ،ويضع لها ما يُناسبها
املشاكل مستقبالً ،فهنا
ٌ
لحل
حل ،حتى تنتظم الرشيعة فكرا ً وعمالً ،وإ ّن عدم وضع الترشيعات ِّ
من ٍّ
املشكالت يُع ُّّد من عيوب الرشيعة؛ أل ّن ذلك سيعمل عىل اتساع املشكلة مام
يُخل ُِّف آثارا ً سيئة عىل املجتمع.

لذا فإ ّن الرشيعة يجب أن تكو َن كُالًّ متكامالً تتصدى ألصغر األمور إىل

كل العيب يف ترك املشكالت بال حلول
العيب ّ
أعاظمها وال عيب يف ذلك ،لك ّن
َ

رشعة.
أو قوانني م َّ

يف ذلــك إىل أمريــن اثنــن ،هــا :الرســول املبلِّــغ للرســالة الســاوية وإىل

اللغــة العربيــة ،وكان يــرى أ ّن األلوهيــة (قــد متثّلــت للرســول يف شــكل

شــعور وجــداين بــأ ّن هنــاك نوعــاً مــن الــروح الكليــة أو الكونيــة ،التــي
تــري يف الوجــود ،وهــو الشــعور الــذي اســتوعبه مبــا كان متاح ـاً لــه يف
وقتهــا مــن أدوات وألفــاظ وعبــارات وأســاليب تعبرييــة وتصــورات ذهنيــة،

ُ َ َۡ ُ
ـو ٱل َّول
ثــم حــاول ترجمــة ذلــك الشــعور إىل كلــات تصف اللــه بأنّــه﴿ :هـ
(((  -انظر:د .محمد شحرور ،الكشاف والقرآن،ص.33
(((  -انظر :م.ن،ص.39
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ـص القــرآين مل يســتطع أن يتمثّــل الــذات االلهيــة ،ويعــزو الســبب
 -2إ ّن النـ ّ
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َّ

ۡ

ـر َوٱلَاطِـ ُ
ـر َوٱلظٰهـ ُ
َوٱٓأۡلخِـ ُ
ـنۖ﴾((( )((( ،وهــذا غايــة الجحــود ،إذ كيــف يكــون
ِ
للنبــي  Pوأىن لــه ذلــك وقــد قــال تعــاىل﴿ :لَ ۡيـ َ
ـس َك ِم ۡثل ِـهِۦ َ ۡ
شء ،(((﴾ۖٞوإ ّن
ّ

مــا ُذكِ ـ َر مــن أنّــه ( األول ،واآلخــر ،والظاهــر ،والباطــن ،والعليــم ،الخبــر

وغريهــا إنّ ــا هــي أســاء للــذات اإللهيــة ،يف حــن أ ّن الوصــف يقــرن
النــص
باملحدوديــة ،ثــم إ ّن املطلــق ال ميكــن أن يُحــ َّد .فح ّمــل ناشــيد
ّ

ـص ،فأخطــأ مرمــاه مــرة أخــرى.
معــانٍ غــر ظاهــرة يف داللــة النـ ّ

رص
إ ّن اللغة العربية غري قارصة عن متثيل مراد السامء ،غري أ ّن القراءة قد تق ُ
صب سعيد ناشيد معنى قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ۡ
ٱس َت َو ٰ
عن إدراك املعنى مثلام مل يُ ِ
ى
ََ

ۡ

َ

ۡ

ع ٱل َع ۡر ِش ۡ
َۡ
ش﴾((( ،وقوله تعاىلَّ ﴿ :
ٱس َت َو ٰ
ٱلر ۡح َم ٰ ُن َ
ى﴾((( ،عىل أنّه متث ٌّل
ع ٱلعر ِ ۖ

سبب
لأللوهية يف شكل شعور مبقام ملك عظيم جالس عىل عرشه((( ،ويعزو
َ
الحس لأللوهية إىل أ ّن اللغة كانت (يف وقتها ال تزال يف مستواها
هذا التوصيف
ّ
حس ومبارش)(((،
الحيس ما يعرب به عن مثل هذا التمثّل سوى أن يكتفي بتوصيف ّ
وهذا القول قد جانب الصواب وأوحى بجهل الباحث بفنون العربية ،إذ مل يكن
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ربتْ اآليتان عن التمكّن؛ إذ
يف اآليتني مام يذهب إىل هذا التص ّور الخاطئ ،إذ ع ّ
إ ّن لفظة االستواء تعني البلوغ والتمكّن والظهور واالستيالء(((.
قال الشاعر:
مــن غــرِ ســيـ ٍ
ِــر عىل العرِاقِ
ودم ُم ـ ْهــراق
ـف ٍ
قد استوى ب ْ ٌ
أي متكّن منه واستوىل عليه ،ويقول الزمخرشي (ت 538هـ)( :مل ّا كان االستواء عىل
(((  -سورة الحديد ،اآلية.3
(((  -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.50-49
(((  -سورة الشورى ،اآلية .11
(((  -سورة الحديد ،اآلية .4
(((  -سورة طه ،اآلية .5
(((  -انظر:سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.50
(((  -م.ن،ص.50
(((  -انظر:ابن منظور ،لسان العرب ،سوا.

مم يردف امللك ،جعلوه كناي ًة عن امللك ،فقالوا استوى
العرش وهو رسير امللك ّ

فالن عىل العرش ،يُريدون َمل ََك وإن مل يقعد عىل الرسير البتة ،وقالوا أيضاً لشهرته

يف ذلك املعنى ومساواته ملك يف مؤ ّداه وإن كان أرشح ّ
وأدل عىل صورة األمر)(((،
ربت عن داللة
فأين املبارشة يف لغة العبارة ،بل أين هي املعاين الحسيّة ،فاآلية قد َع َّ

الحس إىل املجاز العقيل،
التمكّن والسيطرة بصيغة مجازية رائعة ،خرقت قوانني
ِّ
املعبة عن الوصف املطلوب.
فضالً عن جامل التعبري وعظمته ونصاعة الصورة
ّ

 -2التفــاوت يف الدقّــة التعبرييــة واإلتقــان البالغــي يف القــرآن الكريــم ،وينطلق
إىل هــذا املفهــوم كــون القــرآن الكريــم نتاجـاً برشيـاً وهــو (مثــرة مجهــود

تخييــي قــام بــه الرســول األمــن؛ ألجــل متثّــل وتأويــل اإلشــارات الربانيــة
كــا التقطهــا مــن معــارج الفيــض اإللهــي ،وإذا كانــت مراتــب القــوة
التخييليــة تتفــاوت بحســب األحــوال فقــد انعكــس ذلــك عــى اآليــات
القرآنيــة ،فجــاءت متفاوتــة يف الدقّــة التعبرييــة واإلتقــان البالغــي)((( ،وهــذا
افــراء آخــر عــى القــرآن الكريــم ،مــن شـ ٍ
ـخص غابَــت عنــه ذاكــرة العربيــة

فوقــع يف الوهــم ،ولــو كان القــرآن كــا ي ّدعــي؛ لتصـ ّدى لــه بلغــا ُء قريــش

وفصحاؤهــا وألعابــوا عليــه هــذا التفــاوت ،لكـ ّن الــذي وردنــا أنّهــم كانــوا
جــه
قرآنــاً عجبــاً بلغتــه وقــوة تعبــره ،إذ مل نســمع ومل يــرد إلينــا َمــ ْن و ّ

ـب للقــرآن الكريــم مــن حيــث الدقّــة وقــوة التعبــر واإلتقــان البالغــي،
العيـ َ

ـي
بــل ورد مــا أعجبهــم( ،ومــن ذلــك مــا روي أ ّن الوليــد بــن ُعقبــة أىت النبـ َّ
َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ ٓ
ٱل ۡح َ ٰ
ِإَويتــا ِٕي
ــن
س
 Pفقــال :إقــرأ ،فقــرأ عليــه﴿ :إِن ٱلل يأمــر بِٱلعــد ِل و ِ
ِ

َۡ ۡ َ ٓ َ ُۡ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ُ
ب َو َي ۡن َ ٰ َ
ك ۡ
ذِي ۡٱل ُق ۡ
ــر َ ٰ
ــم
ــي ي ِعظكــم لعل
ــر وٱل ِ ۚ
ــن ٱلفحشــاءِ وٱلمنك ِ
ــى ع ِ
((( -الزمخرشي ،الكشاف،ج،3ص.54
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.55
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َ َّ

َ

تَذكـ ُ
ـرون﴾((( ،فقــال :أ ِعـ ْد ،فأعــاد ،فقــال :واللـ ِه إ ّن لــه لحــاوة ،وإ ّن عليــه

لطــاو ٌة وإ َّن أســفله مل ُ ْع ـرِق ،وإ ّن أعــا ُه ملثّمــر ،ومــا يقـ ُ
ـول هــذا بــر)(((،
فهــذا قـ ُ
ـول َمـ ْن مل يَعــرف إالّ الفصاحــة طريقـاً إىل لســانه يف القــرآن الكريم،
فكيــف بفــر ٍد قــد عبثــت العجمــة يف لســانه وفكــره ،ثــم يحكــم مبــا مل

يفهمــه أو يعلمــه ،ثــم يُق ـ ّرر أ ّن التفــاوت املزعــوم يف التعبــر القــرآين قــد
أفــرز آيــات (محكــات) متثّــل النــواة الصلبــة للقــرآن وآيــات (متشــابهات)

متثّــل الدوائــر األكــر «هشاشــة» يف القــرآن املحمــدي((( ،بــل قــل إ ّن
اآليــات املحكــات هــي األصــل الــذي ترجــع إليــه اآليــات املتشــابهات،
ُّ ۡ َ

ُ

ۡ

ُ

َ َ ُ َُ َ
َ
َ ٌ ُ َّ ُّ
ۡ ُ َ َ ٞ
شـب َه ٰ ٞ
تۖ﴾(((،
ـب وأخــر مت ٰ ِ
قــال تعــاىل﴿ :مِنــه ءايٰــت مكمٰــت هــن أم ٱلكِتٰـ ِ

وقــد ُســئل اإلمــام أبــو عبداللــه جعفــر بــن محمــد الصــادق  Qعــن

املحكــم واملتشــابه ،قــال( :املحكــم مــا يُعمــل بــه ،واملتشــابه مــا اشــتبه

عــى جاهلــه)((( مبعنــى أ ّن تأويلــه مــن قبــل غــر الجاهــل يُفــي إىل
ٍ
دالالت غــر فاســدة.

ثم إ َّن امل ُالحظ يف اآليات املحكامت كان أغلبها يف العبادات واملعامالت

د
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يف حني كانت أغلب اآليات املتشابهات يف مسائل االستدالل عىل الله تعاىل،

كل سنة
(ومل ّا كانت العبادات واملعامالت أعامل يؤديها املسلم كل يوم أو ّ
النص املؤ ّدي إليها وعدم وقوع الخالف فيها؛ ألنّها تُ ثّل هوية
فالبُ َّد من وضوح
ّ
املسلمني بكل مستوياتهم العامة والخاصة)(((؛ لذا يجب أن تكون قطعية الداللة

وسهلة املأخذ ،يف حني أ ّن املتشابه كان يف نصوص قابلة للتأويل؛ ألنّها تتعلق
(((  -سورة النحل ،اآلية.90
((( -الجرجاين ،دالئل اإلعجاز،ص.585
(((  -انظر:سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.55
(((  -سورة آل عمران ،اآلية.7
(((  -تفسري العيايش،ج،1ص.162
النص القرآين وسلطة الرتاث،ص.178
صاويّ ،
((( -د .عادل عباس الن ّ

يف العقائد ويف هذه ( داللة كربى هي أ ّن الله سبحانه يُريد من املسلمني أن

العقل والفك َر لالستدالل عىل ك ُِّل قضاياهم يف االعتقاد بالله سبحانه
َ
يُعملوا
النص والبحث فيه
النص املبارش ،بل عن طريق ُمدارسة
ومعرفته ال عن طريق
ّ
ّ
بكل القيم العقلية والفكرية للوصول إىل الحقيقة اإللهية بالعقل
واالستعانة ّ
والتفكّر)((( ،لذلك تتع ّدد الرؤى للوصول إىل الذات اإللهية؛ أل ّن تلك اآليات

النصوص ،فتع ّددت طرق
ُصلت ّ
قد شابهت بعضها ،فعندما عملت آلية العقل ف ِّ
الوصول إىل الله تعاىل وهذه فائدة عظمى ميكن أن نجنيها من املتشابه وهي

النصوص والوصول إىل الحقيقة املبتغاة.
توطيد أركان سلطة العقل يف فهم ّ

 -3الورطــة الترشيعيــة التــي تُــوازن بــن الدعــوة إىل القتــال وفريضــة الصيــام

(((

وهــذه موازنــة غــر منطقيــة منــه؛ ألنّهــا وقعــت بــن أمريــن مل يجمــع بينهام

جامــع مشــرك إالّ الوجــوب الرشعــي ،مــع أ ّن فحــوى آيــات القتال ال ت ُشــر
إىل بــدء املســلمني بقتــال غريهــم مــا مل يحــدث مــن املرشكــن اتجاههــم

مــا يدعوهــم إىل قتالهــم ألجــل درء أذاهــم وحفــظ حيــاض املســلمني،

بــل كان مــن منهــج القــرآن الكريــم أن يلتمــس العــذر يف عــدم القتــال،

الدعــوة لقتــال املرشكــن الذيــن قتلــوا أحــاف الرســول  Pمــن خزاعــة

بعــد املصالحــة بينهــم ،غــر أ ّن هــذه اآليــة املباركــة قــد وردت (بتأويــل
فاسـ ٍ
ـد يف إحــدى أخطــر الوثائــق املؤسســة لفكــر التيــار الســلفي الــذي
ـر يف كتــاب
ي ّدعــي الجهــاد يف النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض ونُـ َ ِ

النص القرآين وسلطة الرتاث ،ص.179
صاويّ ،
((( -د .عادل عباس الن ّ
(((  -انظر :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.80
(((  -سورة التوبة ،اآلية .5
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َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُۡ ُ ُ َ ۡ
ُ
ٱق ُتلُــوا ْ ٱل ۡ ُم ۡشكِـ َ
ـن َح ۡيــث
ففــي قولــه تعــاىل﴿ :ف ـإِذا ٱنســلخ ٱلشــهر ٱلــرم ف
ِ
َ َ ُّ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ ُ ۡ ُ َّ
وجدتموهــم وخذوهــم وٱحصوهــم وٱقعــدوا لهـ
ـم ك َم ۡر َصــ ٖ ۚد﴾(((( ،إذ كانــت
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«الفريضــة الضائعــة» للمهنــدس محمــد عبــد الســام فــرج أمــر جامعــة
الجهــاد اإلســامي التــي اغتالــت الرئيــس املــري أنــور الســادات) (((.
ۡ
لقد التمس القرآن الكريم العذر ملن ُع ِد َم العل َم بالدين ،فقال تعاىلِ﴿ :إَون

َ َ َّ ُ َ ۡ ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ََ
َ َ َ َّ
َ َ ۡ ُۡ َ ّ ٞ
ج ۡرهُ َح َّ ٰ
ت ي َ ۡس َم َع كل ٰ َم ٱللِ ث َّم أبۡل ِغ ُه َمأ َم َن ُه ۚۥ ذٰل ِك بِأن ُه ۡم
أ
ف
ك
ار
ج
ت
ٱس
ِني
ك
ش
ِ
أحد مِن ٱلم ِ
َ َّ
َ َ
ق ۡوم ٞل َي ۡعل ُمون﴾((( ،وكذا الحال لباقي آيات القتال الواردة يف القرآن الكريم ،فلم

تكن فيها دعوة لقتال غريهم ما مل يُبدؤوا بقتال أو يُعتدى عليهم أو من باب
أخذ الحيطة والحذر والتهيئة عندما يُباغَتوا بقتال؛ لذا يجب الوقوف بحذ ٍر شديد
تجاه أقوال نسخ آيات املوادعة بآيات القتال ورضورة تدبّر معانيها من خالل لغة
النص
مم يعمل عىل إيضاح داللة
ّ
ّ
النص املبارك وآليات اللغة وفنونها وغريها ّ
املبارك(((.
النصوص املبني عىل املنهج املتقن يؤول
ثم إ ّن التأويل الصحيح ملثل هذه ّ
للنص حقَّه مبا يحمل من عب ٍء داليل كبري ،غري أ ّن
إىل نتائج صحيحة وتعطي
ِّ

التأويل الفاسد والقراءة السطحية له سوف ت ُفيض إىل نتائج سيئة قد ت ُؤخذ عىل

فجعل من هذه القراءات
َ
القرآن الكريم م ّمن افتقد حاسة التدبّر للنص القرآين،
د
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النص القرآين
النص يوحي بها ،والقرآن منها براء ،فهناك فرق بني
كأنّها متثّله أو أ ّن
ّ
ّ
النص ،فال ينبغي أن ن َِس َم القرآن بدالالت تلك القراءات املنحرفة
املبارك وقراءة
ّ

أو الشاذة وتقدميها عىل أنّها متثله ،لك ّن هناك من جعل من هذه القراءات وسيلة

للطعن بالقرآن الكريم فع ّده عائقاً ثقافياً أمام بناء دولة املؤسسات ((( ،فهذه نظرة
النص املبارك قراءة متفحص ًة وكليّة ألمكن الوصول
يجانبُها الصواب ،ولو قُرِيء
ّ

إىل نتائج صحيحة ،يف حني أ ّن النظر له من زاوية ضيقة ومحدودة فستؤول إىل
صاوي ،إشكالية النسخ يف القرآن الكريم،ص.37
((( -د .عادل عباس الن ّ
(((  -سورة التوبة ،اآلية .6
(((  -للمزيد من االطالع عىل إشكاليات القتل والقتال الواردة يف القرآن الكريم مراجعة كتايب (إشكالية النسخ
النص).
يف القرآن الكريم  -دراسة يف استنطاق ّ
(((  -انظر:سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.83

نتائج غري صحيحة.

النص القرآين ما دام نازالً من املطلق ،لكن الغرابة كل
إذن ،ال غرابة يف
ّ

النص من اللغة واملنهج والعلوم الحافة
الغرابة يف َم ْن مل تتوافر عنده آليات فهم
ّ
بالقرآن الكريم ،فضالً عن املوضوعية يف الطرح وانتظار النتائج ،بدالً من استباقها

وإحضارها مق ّدماًَ ،وكَيْلِ االتهامات والطعون من دون تقديم الدليل وإنّ ا إرسالها
إرسال املسلامت من عنده؛ لتكون قيدا ً عىل غريه؛ ألنَّه هو رأى ذلك وعىل
متعسف ال خري فيه وال
اآلخرين أن يكونوا كام يرى البحث العلمي ،فهذا منهج
ِّ

يقوى عىل مواجهة الحقائق.

الن�ص الديني عند �سعيد نا�شيد:
نق�ض مرجعية ّ

النص الديني املتعارف عليه هو ما َج َم َع بني القرآن الكريم والسنة النبوية
ّ
الرشيفة التي متثّل أقوال الرسول محمد  Pوأفعاله ،ومن خالل هذين الرافدين

النص األصيل -وهو
يتم الترشيع الديني لألمة ،فالترشيع ما هو إالّ إحالة من
ّ
القرآن الكريم-علىالواقعاالجتامعيوهذهاإلحالةميارسهاالرسول  Pعملياً طوال
فعل اجتامعي مستمد مبارش ًة
مدة حضوره وبقائه ،فهذه املامرسات الترشيعية هي ٌ

النص القرآين املبارك.
ج ٌه من
ّ
من العرف((( ومو ّ

أساس الترشيع وميثالن املرجعية الرشعية لألمة اإلسالمي ،فاملسلم بحكم

إسالمه وإميانه ُملزم بهذه املرجعية عندما يكون اإلسالم حاكامً عىل األمة ،والله

سبحانه وتعاىل مل يرغم أحدا ً عىل األميان باإلسالم ديناً ومنهجاً له ،أو أن يتخذ
َ ٓ َۡ
َ ٓ َۡ
َ
َۡ
ُ ُّ ُ ۡ َ ً َ َ َ َ ُ ۡ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ
كرهُ ٱنلَّ َ
ك َ
ِ
اس
ت
نت
أ
ف
أ
ا
ِيع
ج
م
ه
ك
ۡرض
ٓأَلم َن َمن ِف ٱل
وقوله تعاىل﴿ :ولو شاء رب
ۚ
ِ
ُ

َ َ ۡ
ۡ
النص الديني مرجعا ً له ،قال تعاىل﴿ :ف َمن شا َء فل ُيؤمِن َو َمن شاء فلي
كف ۡر ۚ﴾(((،
ّ

(((  -انظر:عبد الجواد ياسني ،الدين والتدين،ص.240
(((  -سورة الكهف ،اآلية .29
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ّ
َ َّ َ َ َّ ُّ ۡ
َ َّ ٰ َ ُ ُ ْ ُ ۡ
َٓ َۡ َ
َ (((
ٱلرش ُد م َِن
ينۖ قد تبي
ح
ف ِ
ت يكونوا مؤ ِمن ِني﴾  ،وقوله سبحانه﴿ :ل إِكراه ِ
ٱدل ِ
ۡٱل َ ّ
ي يكون إمياناً مشوباً بالنفاق
غۚ﴾((( ،وذلك أ ّن إكراه الفرد عىل اإلميان مببدأ مع ّ
ِ

وعدم الصدق؛ لذا فمثل هذا اإلميان ال خري فيه ،وإ ّن عبادة الله سبحانه تكون

من خالل تنشّ ب عروق اإلميان يف النفوس ال كمن يعبد الله عىل حرف واحد،
ََ

ٱلل ٰ َ
اس َمن َي ۡع ُب ُد َّ َ
قال تعاىلَ ﴿ :وم َِن ٱنلَّ ِ
النص املبارك
ف﴾((( ،بيد أ ّن هذا
ع ح ۡر ٖ ۖ
ّ
ٍ
قد ورد بتأويلٍ
فاسد عند سعيد ناشيد ،حيث يقول( :مبعنى عىل وجه مضبوط،

أسلوب مح ّد ٍد ،مبعنى تبعاً لطريقة معينة)((( ،وكان يَع ُّد هذا املعنى
مبعنى وفق
ٍ

موقفاً رصيحاً وواضحاً للقرآن الكريم يف السامح ملن يريد الخروج عن هذه
املرجعية الدينية.

ولعل عدم إصابته بسهم
ّ
النص املبارك فهامً خاطئاً،
أرى أ ّن الباحث قد فهم
ّ

ٍ
واف من العربية هو الذي سار به إىل هذه النتائج غري الصحيحة فضالً عن عدم

مراجعته للسبب الذي أدى إىل نزول اآلية املباركة.

لقد ورد يف كتب العربية أ ّن للفظة (حرف) معاين ثالثة سنقترص عىل واحد

منها لحاجة البحث له ولقربه من داللة اآلية ،إذ (تقول :هو من أمره عىل حرف
واحد أي طريقة واحدة)((( ،غري أ ّن هذه الطريقة مذمومة وتأخذ بالفرد املتعب ِّد

د
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بها إىل الضاللة واالنحراف ،و ُرمبا مجيء كلمة (حرف) الدالة عىل االنحراف
جه
ّ
قد مزج هذا املعنى مع معنى الوجهة أو الطريقة،
ولعل لسبب النزول ما يو ِّ

هذا املعنى إذ ذكر الواحدي ما (روى عن عطية عن أيب سعيد الخدري ،قال:
رجل من اليهود فذهب برصه وماله وولده وتشاءم باإلسالم فأىت النبي ،P
أسلم ٌ
إن مل أصب يف ديني هذا خريا ً،
فقال :أقلني ،فقال :إ ّن اإلسالم ال يُقال ،فقالّ :

(((  -سورة يونس ،اآلية .99
(((  -سورة البقرة ،اآلية .256
(((  -سورة الحج ،اآلية .11
(((  -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.91
(((  -ابن فارس ،مقاييس اللغة ،حرف.

ب برصي ومايل وولدي ،فقال :يا يهودي إ ّن اإلسالم يسبك الرجال كام تسبك
أَ ْذ َه َ
الناس خبث الحديد والفضة والذهب ،قال :ونزلت «ومن الناس َم ْن يعبد الله

أي إ ّن إميان هذا اليهودي قد ارتبط بحالة خاصة به فلام مل تست ِو
عىل حرف»)(((ّ ،
عنده األمور عدل عن دينه فلن يدخل اإلميان يف قلبه ،قال الزمخرشي( :عىل
«حرف» عىل طريقة من الدين ال يف وسطه وقلب)((( ،وإنّا عىل حدود معينة
محدودة فإن تع ّداها خرج من ذلك اإلميان ،والدليل عىل ذلك ما كان من متام

ۡ َ َ َُۡ ٌَۡ َ
َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ ٌ ۡ َ َّ
ٱنقلَ َ
ب َ َٰ
ع
ٱط َمأن بِهِۖۦ ِإَون أصابته ف ِتنة
اآلية ،إذ يقول تعاىل﴿ :فإِن أصابهۥ خي
ۡ
َ َ ُّ ۡ
َ َ َٰ َ ُ َ ُۡ ۡ َ ُ
ان ٱل ُمب ُ
َو ۡج ِههِۦ خ ِس
ني﴾((( ،فمفهوم انحراف الطريقة
ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخِرة ۚ ذل ِك هو ٱلس
ِ

التي اتبعها هذا النموذج املذكور يف القرآن الكريم كانت طريقة منحرفة بعبادة

الله سبحانه بدليل الخرسان املبني.

النص الديني وع ّده مرجعاً للفرد واملجتمع ضمن إطار
إذن ،الرجوع اىل
ّ
ٍ
ٍ
واحد فذلك
حرف
حاكميته من األمور الواجبة عىل الفرد ال كمن يعبد الله عىل
مصريه الزيغ واالنحراف وعدم الصواب.

ولعل غرابة
النص القرآين املباركّ ،
فهكذا يكون سعيد ناشيد قد تو َّهم يف فهم
ّ

النص
اللغة عىل فهمه هي التي أ ّدت به إىل ذلك ،غري أنّه مل يقف يف قصوره لفهم
ّ
القرآين عند هذه اآلية ،بل تع ّداها إىل آيات أخرى ،وفيها ما أفصح عن كلَ ِل ِه يف

ق�صور �سعيد نا�شيد يف النحو القر�آين:

نسب سعيد ناشيد بعض الهفوات واألخطاء إىل القرآن الكريم ،ويرى أ ّن

دليل ِ
نقص اللغة الطبيعية ،السيام أ ّن اللغة العربية وقت نزول الوحي
هذه الظاهرة ُ

كانت ال تزال يف طور االنتقال من العرص الشفوي إىل عرص الكتابة ،إذ كانت
((( -الواحدي ،أسباب النزول،ص.231
((( -الزمخرشي ،الكشاف،ج،3ص.147
(((  -سورة الحج ،اآلية .11
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ترسخت((( ،وهذا االستنتاج منه
العربية بال قواعد ومل تكن التقاليد الكتابية قد ّ

جاء به؛ ليدعم مقولته يف برشية القرآن الكريم ،أو أنّه كان نتيجة مسبقة عنده.
إذن ،فال غرابة من هذه املقولة ،مع أ ّن القرآن العظيم قد نطق مبا يشري إىل سالمته
من األخطاء ،ولو ذهبنا إىل ما ذهب إليه الباحث يف برشية القرآن وأنّه جاء بلغة
النبي محمد  Pإيحا ًء وتخييالً ،لكان من األجدى أن تكون هذه التخيّالت

مصداقاً لوحي الله من دون وقوع خطأ أو هفوة لغوية أو نحوية.

ثم إ ّن العربية عند نزول الوحي ال ميكن أن يُقال عنها إنّها بال قواعد ،فمتكلم

خطَّأ يف لغته ،وإ ّن قواعدها هي وصف لها ،بل إ ّن بعض القضايا املذكورة
اللغة ال يُ َ

يف لغة العرب من شواهد شعرية أو خطب وحتى آيات من القرآن الكريم مل

تستوعبها قواعد النحو العريب ،وذلك أ َّن متق ّدمي النحويني قد اعتمدوا قسامً
من قبائل العرب يف جمع اللغة وتقنني قواعدها وأهملوا كثريا ً من لغات القبائل

العربية األخرى بحجة مخالطتها لألعاجم أو وقوعها عىل حدود الجزيرة العربية

مم جعل القواعد الواصفة للغة العرب
م َّمن جاور الفرس والروم والحبشة ،وهذا ّ

لكل لغات القبائل؛ لذا ظهرت بعض املسائل من دون تقعيد أو
غري مستوعبة ّ
كانت مخالفة للقواعد ف ُو ِس َمت بالشاذة وبعضهم نسبها إىل الخطأ.
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يبي أ َّن
لقد تن ّبه العرب قبل نزول القرآن الكريم إىل الخطأ النحوي ،وهذا ّ

مم
مسألة وقوع اللحن مل يغفل عنه السامع آنذاك رغم عدم تقعيد القواعد ،وهذا ّ
ُّ
يدل عىل عدم قصور العربية ،فضالً عن ذلك أ ّن العرب آنذاك كانوا (أش ّد استنكارا ً

لزيغ اإلعراب منهم لخالف اللغة ،فقد ينطق بعضهم بالدخيل واملولَّد ،ولكنه
رجال لحن بحرضة النبي محمد  ،Pفقال:
ً
ال ينطق باللحن)((( ،وقد رووا أ ّن
يترسب اللحن والخطأ إىل القرآن.
(أرشدوا أخاكم فقد ضل)((( ،فكيف إذنّ ،
(((  -انظر:سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.102-101
(((  -انظر:يوهان فك ،العربية،ص( 4الهامش).
(((  -املتقي الهندي ،كنز العامل،ج ،1ص.611

هذا االتجاه يف نسبة الخطأ النحوي إىل القرآن الكريم مل يكن جديدا ً يف

عرصنا الحارض ،فقد بنى املسترشق كـ .فيلرز  K. VoLLERSفكرته بأ ّن القرآن
الذي نزل عىل النبي محمد  Pإنّ ا نزل بلغة مكة غري املعربة ،وأنّه يدين بأسلوبه
األخص
وصل إلينا إىل تنقيح خاضع للقواعد التي اعتمدت يف العربية عىل
َ
الذي
ّ
من حيث اإلعراب ،وقد ر َّد هذه الفكرة نولدكه ورفضها (((.
يطل علينا سعيد ناشيد مبجموعة من األخطاء والهنات النحوية ينسبها
واليوم ُّ
ٍ
نقاش
إىل القرآن الكريم حتى ذكر منها تسعة عرش خطأً إعرابياً ((( ،نورد بعضها يف

علمي عىل سبيل االستدالل عىل عدم صواب ما ذهب إليه.

َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ّ
ُ َ
َ َ
َ َ ُّ ُ
-1قــال تعــاىلِ﴿ :إَوذِ ۡٱب َتـ َ ٰٓ ۡ َ
ـنۖ قــال إ ِ ِن َجاعِلــك
ـت فأتمهـ
ـى إِبر ٰ ِهۧــم ربــهۥ بِكل ِمٰـ ٖ
َ َ َ
َّ
ُ َ
ٱلظٰلِم َ
ُ ّ َّ
ل َِّلن ِ َ ٗ َ َ َ
ــن﴾((( ،إذ
ــيۖ قــال ل َي َنــال ع ۡهــدِي
ِ
ــاس إِمامــاۖ قــال ومِــن ذرِي ِ

ـل فيُقــال :الظاملــون)((( ،والجــواب،
تســاءل فقــال( :ملــاذا مل يُرفــع الفاعـ ُ
ّ
ُ َ
أ ّن العهــد يعنــي اإلمامــة وقــد ّ
دل عــى ذلــك قولــه ســبحانه﴿ :إ ِ ِن َجاعِلــك
ل َِّلنـ ِ
ـاس إ ِ َم ٗامــاۖ﴾ ،فطلــب النبــي إبراهيــم  Qمــن اللــه ســبحانه أن تكــون
َ
َّ
ُ َ
ٱلظٰلِمـ َ
ـن﴾ ومبــا أ ّن اإلمامــة
اإلمامــة يف ذريتــه ،فقــال﴿ :ل َي َنــال ع ۡه ـدِي
ِ

ـل مــن اللــه ،فهــو ســبحانه الــذي يُلب ُِســها َم ـ ْن يشــاء مــن عبــاده ،فــا
ج ْعـ ٌ
َ

يَل َب َســها العبــا ُد مــن أنفســهم ،لــذا جــاء (الظاملــن) مفعــوالً بــه للفعــل
الــذي ال ينالهــم)((( ،وقــد وردت اآليــة بقــراءة (الظاملــون) غــر أ ّن أغلــب
القــ ّراء عــى قــراءة (الظاملــي ) وهــي األرجــح واألصــوب وتتفــق مــع

الســياق العــام لآليــة ،إذ إ ّن ورودهــا عــى الرفــع يعنــي أ ّن العه ـ َد يتناولــه
((( -الرافعي ،تاريخ آداب العرب،ج،1ص.236
(((  -انظر :م.ن،ص.102
(((  -سورة البقرة ،اآلية .124
(((  -انظر :م.ن،ص.102
((( -األخفش ،معاين القرآن،ج،1ص.154
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ـا ال يتفــق مــع الجعــل اإللهــي لإلمامــة
األفــراد أو األشــخاص ،وهــذا مـ ّ

يف صــدر اآليــة بوصــف اإلمامــة منصب ـاً ربّاني ـاً وجع ـاً إلهي ـاً كــا يشــر

ـح معهــا ورود (الظاملــون)
ظاهــر اآليــة ،ولــو كانــت منصبـاً غــر إلهــي لصـ ّ
عــى الرفــع ،غــر أنّهــا ال تتفــق مــع نســق اآليــة وصدرهــا ،دالل ـ ًة وفحــوى.

َ َۡ ۡ
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ب
غ
م
ٱل
و
ق
ــر
ِ
-2قولــه تعــاىل﴿ :ليــس ٱل ِ
ــر ِ
ــر أن تولــوا وجوهكــم ق ِبــل ٱلم ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
خـ َ َ
َّ َ َ ۡ
كـ َّ
لئكـةِ َوٱلك َِتٰــب َوٱنلَّب ّيۧـ َ
ـن ٱلۡـ َّ َ ۡ َ َ َ
ـن
َول ٰ ِ
ِ
ِِ
ـر وٱلم ٰٓ ِ
ِ
ـر مــن ءامــن بِــٱللِ وٱلــو ِم ٱٓأۡل ِ ِ
َ َ َ َۡ َ
َ
ُۡ ۡ َ
ســك َ
ــن َّ
ع ُح ّ
ِني َو ۡٱب َ
ب َو ۡٱلَ َتٰ َ
ــال َ َ ٰ
ــى َوٱل ۡ َم َ ٰ
ٰ
ٰ
يل
ب
ــ
ٱلس
ــر
ق
ٱل
ي
و
ذ
ِۦ
ه
ــ
ب
وءات ٱلم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ َ
َ
َ
ُ
َ
ــام َّ
ٱلرقــاب َوأق َ
ــوةَ َو َءات َّ
َ َّ ٓ َ َ
ّ
ٱلزك ٰ
ٱلصل ٰ
ــوةَ َوٱل ُموفــون ب ِ َع ۡه ِدهِــم إِذا
ِ
وٱلســائِل ِني و ِف ِ
ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ٓ َ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ ٰ َ ُ ۖ ْ َ َّ
ٱلصٰبيـ َ
س أو ٰٓلئِــك ٱلِيــن صدقـ ۖ
عهــدوا و
ـوا
ـن ِف ٱلأســاءِ وٱلــراءِ و ِ
حــن ٱلــأ ِ ۗ
ِِ
ۡ
ُ َ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ـك ُهـ ُ
وأولئِـ
ـم ٱل ُم َّتقــون﴾((( ،وقــد ســأل ســعيد ناشــيد ،فقــال( :والســؤال،

ملــاذا مل يرفــع املعطــوف عــى املرفــوع ،فيُقــال :والصابــرون)(((.
ب (الصابرون) عىل خالف سياق اآلية الذي أورد (املوفون) مرفوعاً ،وذلك
ن ُِص َ

عىل االختصاص واملدح وهو باب يف العربية واسع ،والغاية من ذلك إظهار
فضل الصرب يف الشدائد ومواطن القتال عىل سائر األعامل((( ،ثم إ ّن من صفات

العربية كام يرى الفاريس (تويف سنة 375هـ) أنّه عند ذكر (الصفات الكثرية يف
د
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معرض املدح والذم ،واألحسن أن تخالف بإعرابها وال تُجعل كلّها جارية عىل
موصوفها؛ أل ّن هذا الوضع من موضع اإلطناب يف الوصف واإلبالغ يف القول،
فإذا خولف بإعراب األوصاف كان املقصود أكمل؛ أل ّن الكالم عند االختالف

ورضوب من البيان ،وعند االتحاد يف اإلعراب يكون
يصري كأنّه أنواع من الكالم،
ٌ

وجهاً واحدا ً أو جملة واحدة)(((.

حسن الكالم وتوجيه الداللة،
إذن ،كان هذا التغاير اإلعرايب تغايرا ً ألجل ُ

(((  -سورة البقرة ،اآلية .177
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.106
(((  -انظر:الزمخرشي ،الكشاف،ج،1ص.245
((( -أبو حيان األندليس ،البحر املحيط،ج،2ص.14

النص اللغوي عموماً ،هو الداللة التي يبتغيها املتكلم أو واضع
ولعل أهم ما يف
ّ
ّ
ُ
استعامل بعض اآلليات يف
كل إمكانات اللغة وآلياتها وإن ندر
النص ،فتُسخّر له ُّ
ّ

كالم العرب.

َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ َّ ٓ َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َ ٗ ُ ۡ
ـم عِنـ َ
ـل َأ َّتَ ۡذ ُتـ ۡ
ـد
- 3قولــه تعــاىل﴿ :وقالــوا لــن تمســنا ٱنلــار إِل أيامــا معــدودة ۚ قـ
َ
َ َ
َّ َ ٗ َ َ ُ ۡ َ
َ
َّ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َّ
ٱللِ ع ۡهــدا فلــن يلِــف ٱلل عهــده ۖۥ أم تقولــون ع
ٱللِ َمــا ل ت ۡعل ُمــون﴾(((،

وقــد ســأل( :ملــاذا مل يتــم جمعهــا جمــع قلّــة بحيــث يُقــول :أيامــاً

معــدودات؟)(((.

ولعل من نافلة القول أ ّن غالب جمع املؤنث السامل يأيت للقلّة يف كالم
ّ

َ َ َ َّ َ ُ ْ َ
العرب؛ لذا أ ّن (معدودات) التي جاءت يف قوله سبحانه﴿ :ذٰل ِك بِأن ُه ۡم قالوا لن
َ َ َّ َ َّ ُ َّ ٓ َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َ
ٰ
ود
ت﴾((( هي للقلّة ،وكال اآليتني جاءت يف قصة بني
تمسنا ٱنلار إِل أياما معد ٖۖ

َ
مختلف (وإيضاح ذلك أ ّن املفرد املؤنث
السياق يف الوضعني
إرسائيل ،إالّ أ ّن
ٌ

«معدود» إذا وقع صف ًة للجمع َّ
دل عىل أ ّن املوصوف أكرث منه إذا كانت صفته
جمعاً ساملاً «معدودات» ،فمثالً عندما تقول :يف بلدنا جبال شاهقةّ ،
دل ذلك

عىل كرثة الجبال بخالف لو قلت :يف بلدنا جبال شاهقات ،ومنه أيضاً «أنهار
جارية» أكرث من «أنهار جاريات» )((( ،وهذا األمر وار ٌد يف العربية أو هو من
َ

َ ََ
َّ
َََۡ َ ُ َ َ ُۡ ُ ْ َ ُ
ك ۡم َوقَ ۡد َك َن فَر ۡ ٞ
قال تعاىل﴿ :أفتطمعون أن يؤمِنوا ل
يق ّمِن ُه ۡم ي َ ۡس َم ُعون كل ٰ َم ٱللِ
ِ
َ ُ
َ َ
ُ ُ ُ َ
ث َّم يَ ّ ِرفون ُهۥ ِم ۢن َب ۡع ِد َما َعقلوهُ َو ُه ۡم َي ۡعل ُمون﴾(((؛ لذا تو ّعدهم الله تعاىل بالعذاب
(((  -سورة البقرة ،اآلية .80
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.105
(((  -سورة آل عمران ،اآلية .24
(((  -انظر:د .فاضل السامرايئ ،التعبري القرآين،ص.40
(((  -سورة البقرة ،اآلية .184
(((  -سورة البقرة ،اآلية .75
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َّ ٗ َّ ۡ ُ َ
ثت
ت﴾((( إمنا جاءت يف سياق ٍ
سننها ،ففي قوله سبحانه﴿ :أياما معدود ٰ ٖۖ
كالم ك ُ
فيه صفات بني إرسائيل السيئة ،فذكر أنّهم يح ّرفون كالم الله وهم يعلمون ،إذ
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َ ۡ ُُ َ ۡ َ َ َ
ُ ُ ُ َ َ َ
الشديد ،فقال سبحانه﴿ :فَ َو ۡي ٞل ّل َِّل َ
ِين يكتبون ٱلكِتٰ
ب بِأيۡدِي ِه ۡم ث َّم َيقولون هٰذا
َ َ ٗ َ ٗ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ّ ُ َّ ٞ
َّ ٞ
َّ َ ۡ َ ُ ْ
ت أيۡدِي ِه ۡم َو َو ۡيل ل ُهم ّم َِّما
توا بِهِۦ ثمنا قل ِيل ۖ ف َويل لهم مِما كتب
م ِۡن عِن ِد ٱللِ ل ِيش
َ ۡ ُ َ
َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َ
ٰ
ود
ت﴾ كان سياقاً امتألت
يكسِبون﴾((( ،فالسياق الذي وردت فيه ﴿أياما معد ٖۖ

أجواؤه بالويل والعذاب بسبب كرثة ما اقرتفوه من السيئات؛ لذا جاء (معدودة)
دالة عىل الكرثة لتُناسب السياق.

َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ٗ ّ َ ۡ َ
ب
وليس األمر كذلك يف قوله تعاىل﴿ :ألم تر إِل ٱلِين أوتوا ن ِصيبا مِن ٱلكِتٰ ِ
ُ َ
َ َ
ُۡ َۡ َ َ َ
ُ
َّ َ ۡ ُ
ك َم بَ ۡي َن ُه ۡم ُث َّم َي َت َو َّ ٰل فَر ٞ
يق ّم ِۡن ُه ۡم َوهم ُّم ۡع ِرضون  ٢٣ذٰل ِك
ب ٱللِ ِلح
يدعون إ ِ ٰل كِتٰ ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
َ
َ ُ
ار إ َّلٓ َأيَّ ٗ
َّ ُ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ
تون﴾(((،
اما َّم ۡع ُدودٰتٖۖ َوغ َّره ۡم ِف دِين ِ ِهم ما كنوا يف
بِأنهم قالوا لن تمسنا ٱنل ِ

إذ مل يكن الجرم يف هذه اآلية مبثل الجرم الكبري يف آية سورة البقرة ،فناسب قلة

الجرم باستعامل الجمع السامل الدالة عىل القلّة أيضاً(((.

النص؛ ألجل املعنى ،لذا
إذن ،كان السياق هو العامل املهم يف صياغة
ّ
مثل هذا خطأً نحوياً كام يذهب إىل ذلك سعيد ناشيد ،بل كان وضعهام
ال يُ َع ُّد ُ
وضعاً بالغياً فنياً فذكر العقوبة الشديدة مع الجرم الكبي  ،والعقوبة الخفيفة مع ما

أخف جرماً (((.
هو ّ
د
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-4جعــل الضمــر العائــد عــى املفــرد جمعــا ً يف قولــه ســبحانهَ ﴿ :م َثلُ ُه ۡ
ــم
َّ
َ ََ
ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َّ ٓ َ َ ٓ َ ۡ
ــو َ ُلۥ َذ َه َ
ــب َّ ُ
ٱلل ب ُنوره ۡ
ت َمــا َح ۡ
ِــم
ء
ــا
ض
أ
ــا
م
ل
ف
ا
ــار
ن
د
ق
و
ــت
ٱس
ِي
ٱل
ــل
ِ
ِ
ك مث ِ
َّ ُ ۡ ُ َ
ََ َُ ۡ ُ َُ
ون﴾((( ،وكان ســؤاله( :ملــاذا مل يـ ِ
ـر
ـأت الضمــر
ـت ل يبـ ِ
وت َركهــم ِف ظلمٰـ ٖ

ذهــب اللــ ُه بنــور ِه )(((.
العائــد عــى املفــرد مفــردا ً ،بحيــث يُقــال:
َ
َ

ال ميكن ذلك؛ أل ّن جملة ﴿ذ َه َ
ب َّ ُ
ٱلل ب ِ ُنورِه ِۡم﴾ غري عائدة أصالً عىل اسم

(((  -سورة البقرة ،اآلية .79
(((  -سورة آل عمران ،اآليتان.24-23
(((  -انظر:د .فاضل السامرايئ ،عىل طريق التفسري البياين،ص.19
(((  -انظر:د.فاضل السامرايئ ،التعبري القرآين،ص.41
(((  -سورة البقرة ،اآلية .17
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.104

املوصول الذي يف قوله سبحانه) :الذي استوقد نارا ً(؛ أل ّن ذلك مثالً أراد الباري

جه به املخفي بالظاهر ويُريك املتخ ّيل يف صورة املحقَّق ،فاآليات
سبحانه أن يو ِّ
السابقات لهذه اآلية املباركة جاءت وصفاً للمنافقني ،ثم أردفها مبا يُظهر املعنى

مبثلٍ  ،وبعد إيضاح املعنى به ،رجع إىل نسق الكالم حول املنافقني ،ويف إعراب
ََ َٓ ٓ

بعضها سيتضح املعنى أكرث ،إذ جاء يف جملة الرشط ﴿فل َّما أ َضا َء ۡت﴾ أداة الرشط
فلم أضاءت
ح ِذف وتقديره (طفئت) أي ّ
(مل ّا) ،وفعلها أضاءت غري أ ّن جوابها ُ

َ َ َ ُ َّ
ب ٱلل
ما حوله طفئت ،ثم أستأنف الكالم يف وصف املنافقني((( ،فقال﴿ :ذه
ب ِ ُنورِه ِۡم﴾ فيكون الضمري (هم) عائدا ً عليهم ال عىل (الذي) ،وهناك أوجه نحوية

أخرى((( ال تذهب إىل ما سأل عنه سعيد ناشيد.

ََ َُۡ ْ َ
ـأت بجــواب «ملّــا» يف قولــه تعــاىل﴿ :فَلَ َّمــا َذ َه ُبــوا ْ بــهِۦ وأجعـ ٓ
- 5مل يـ ِ
ـوا أن
ِ
َۡ
َ
ۡ
ۡ َ َ َُ ۡ َ
ََُۡ
ُ ّ َ ۡ َ َۡ ٓ َۡ َ َ َ
ََ
لــهِ لُن ّبِئ َّن ُهــم بِأم ِرهِــم هٰــذا وهــم ل
يعلــوهُ ِف غيٰ َب ِ
ــت ٱل ِ ۚ
ــب وأوحينــا إ ِ
َۡ ُُ َ
حـ ِ
ون﴾((( ،ويســأل( :أيــن جــواب ّ
يشــعر
ـذ َف الــواو التــي
ملــا؟ علـ ً
ـا أ ّن لــو ُ

قبــل «وأوحينــا» الســتقام املعنــى وانتهــى املشــكل)(((.

وأجيب أ ّن جواب (مل ّا) هنا محذوف وتقديره (فعلوا به ما فعلوا من األذى)

وهو مذهب البرصيني((( ،ثم استأنف فقال( :وأوحينا) ،فيام ذهب الكوفيون إىل

ري حسن؛ وذلك
أ ّن (وأوحينا) هو جملة الجواب وع ّدوا الواو زائدة ،وهذا وج ٌه غ ُ
يف الجملة الرشطية يجب أن تتحقّق يف آلية الجزاء عملها النحوي والداليل،

فإذا تحقق هذان األمران فذلك حسن ،وإذا حقّقت عملها النحوي ومل تحقّق
عملها الداليل كان قبيحاً ،فالوجه النحوي الكويف قد حقّق العمل النحوي من
(((  -انظر:الزمخرشي ،الكشاف،ج،1ص.110
((( -الزمخرشي ،الكشاف،ج،1ص.111-110
(((  -سورة يوسف ،اآلية .15
((( -سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن،ص.106
(((  -انظر:أبو حيان األندليس ،البحر املحيط،ج،5ص.375
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أ ّن املعنى املتحصل من الجواب غري متّسق بشكل واضح مع فعل الرشط.
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خالل البنية إالّ أنّه مل يحقّق العمل الداليل فيها؛ لعدم االتساق بني معنى الرشط

ومعنى الجزاء ،إذ نلحظ نقصاً داللياً يف بنية الوجهة الكوفية ،خالفاً لبنية الوجهة
البرصية ،إذ تحقّقت فيها الوظيفتان النحوية والداللية.

َ َ َّ َ َ َ َ
ب ع ۡن
هذه البنية تك ّرر ورودها يف القرآن كثريا ً ،منها قوله تعاىل﴿ :فلما ذه
ۡ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٓ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ ُ
َ ُ
إِبرٰهِيم ٱلروع وجاءته ٱلبش
وط﴾((( ،وقوله )يجادلنا( كالم
ى يجٰدِلَا ِف ق ۡو ِم ل ٍ

مستأنف ٌّ
دال عىل الجواب ،تقديره :اجرتأ عىل خطابنا أو فطن ملجادلتنا ،أو قال:
كيت وكيت ،ثم ابتدأ فقال(((( :تجادلنا يف قوم لوط).

َ
وكذلك قوله تعاىل﴿ :فَلَ َّما ٓ أَ ۡسلَ َما َوتَ َّل ُهۥ ل ِۡل َ
يإبۡ َرٰه ُ
ني َ ١٠٣و َنٰ َديۡ َنٰ ُه أن َ ِٰٓ
ِيم﴾(((،
ب
ج
ِ ِ
َۡ
َ َ َ ُّ ْ
َ َ ۡ َ َّ ُ ّ
َ ََۡ ۡ
ِك َن ۡفس َظلَ َم ۡ
ت َما ِف ٱل ِ
ۡرض لفتدت بِهِۗۦ وأسوا
وكذلك قوله سبحانه﴿ :ولو أن ل ِ ٖ
ۡ
َ ۡ َ َ
ٱنلَّ َد َام َة ل َ َّما َرأَ ُوا ْ ۡٱل َع َذ َ
ابۖ َوقُ ِ َ
ض بَ ۡي َن ُهم بِٱلقِ ۡس ِط َو ُه ۡم ل ُيظل ُمون﴾((( ،وقوله سبحانه:
َ َٓ َۡ ُ َّ َ ََ َ ُ ُ ۡ َ َۡ َۡ
ب
ت
يب﴾((( وغريها من اآليات التي ورد فيها جواب
ِ
﴿ جاء أمر ربِك ۖ وما زادوهم غي ت ٖ

الرشط لألداة (مل ّا) محذوفاً ((( ،حتى أصبح ظاهرة غري مخفية ،ولو كان خطأً -كام
كل هذه املواقع ،بل كان ذلك
ي ّدعي سعيد ناشيد -فال يُعقل أن يتواتر الخطأ يف ِّ

من سنن العرب يف كالمهم.

وكذا الحال بالنسبة لباقي املسائل التي ذكرها الباحث سعيد ناشيد ،فهي مل
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ت ُخالف سنن العرب يف كالمهم وسالئقهم اللغوية ،وإ ّن القرآن الكريم مل يخرج

عنها ،فضالً عن ذلك كان من املفرتض عىل َم ْن يكتب يف هذه املوضوعات
(((  -سورة هود ،اآلية .74
((( -محمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،القسم األول،ج،2ص.526
(((  -سورة الصافات ،اآليتان .104-103
(((  -سورة يونس ،اآلية .54
(((  -سورة هود ،اآلية .101
(((  -انظر لذلك( :سورة األنعام ،اآلية5؛ سورة األعراف ،اآلية126؛ سورة يونس ،اآلية13؛ سورة إبراهيم ،اآلية22؛
سورة الكهف،اآلية59؛ سورة الشعراء ،اآلية21؛ سورة العنكبوت ،اآلية68؛ سورة السجدة ،اآلية24؛ سورة سبأ،
اآلية33؛ سورة غافر ،اآليتان 85-66؛ سورة فصلت ،اآلية 41؛ سورة الشورى ،اآلية 44؛ سورة األحقاف ،اآلية
7؛ سورة ق ،اآلية5؛ سورة القلم ،اآلية.)51

النحوية يف القرآن الكريم أن يلح َ
ظ مسألة مهمة وهي أ ّن القاعدة النحوية يجب

ان ت ُؤخذ من كالم العرب شعرا ً ونرثا ً ومن القرآن الكريم بوصفه كتاباً مث ََل اللغة
جر إمكاناتها ومكنوناتها ،فتمثّلت فيه بأنصع ما
العربية بأعىل قيمها اللغوية حني ف ّ

تكون عليه اللغة فانتظمت فيه سبكاً ونظامً وبالغة وبياناً ،أعجب فصحاء العرب
وبلغا َءهم.

إ َّن األستاذ الباحث سعيد ناشيد قد غاب عنه ك ُّل ذلك؛ لقلّة اطالعه عىل

علوم اللغة ،ولتأثره باملناهج الغربية فضالً عن وضعه لتصورات النتائج قبل
النص القرآين؛
النص القرآين ،فوقع فيام وقع  ،فبدا كليالً وقارصا ً عن فهم
دراسة
ّ
ّ

لضَ ْعف أدواته العلمية يف ذلك ،وكذلك التباعه منهجاً غري مالئم يف دراسة القرآن
الكريم ،فبدت نتائجه عىل غري ما توقعها وظهر له منهجه عاجزا ً عن إدراك ما

النص القرآين فنسب إليه القصور وطعن فيه و َعدَّهُ عائقاً أمام
هو فيه ،فعدا عىل
ّ
الحداثة.
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امل�صادر

عيل بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت  468هـ) ،أسباب النزول ،دار ومكتبة الهالل،
بريوت1985 ،م.
النص
د .عادل عباس ال ّنرصاوي ،إشكالية النسخ يف القرآن الكريم -دراسة يف استنطاق
ّ
(آيات القتل ومنسوخاتها أمنوذجاً)- ،دار الرافدين ،بريوت ،لبنان ،ط.2017 ،1
النص القرآين عند املسترشقني ،لبنان ،كندا ،ط،1
النصاوي ،إشكالية فهم
ّ
د .عادل عباس ّ
1437هـ2016/م.
أثــر الدين محمد بن يوسف بن عيل بن حيان الشهري بــأيب حيان األندليس
الغرناطي(ت745هـ) ،البحر املحيط ،حقّق أصوله وعلّق عليه وخ ّرج أصوله :د .عبد
الرزاق املهدي ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1423 ،1هـ2002/م.
د .عبد الكريم رسوش ،بسط التجربة النبوية ،ترجمة :أحمد القبانجي ،داراالنتشارالعريب،
بريوت ،لبنان ،ط2009 ،1م.
مصطفى صادق الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،منشورات محمد عيل بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ2000/م.
د .فاضل السامرايئ ،التعبري القرآين ،وزارة التعليم العايل البحث العلمي ،جامعة بغداد،
بيت الحكمة1987 - 1986 ،م.
أبو حيان محمد بن مسعود بن عياش السلمي ( ت 320هـ) ،تفسري العيايش ،تحقيق :هاشم
الرسويل املحاليت ،املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران.
سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن ،دار التنوير ،بريوت ،لبنان ،ط 2016 ،2م.
محمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،دار الحديث ،القاهرة1425 ،
هـ 2004/م.
الشيخ اإلمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاين النحوي (املتوىف سنة
471هـ أو 474هـ) ،دالئل اإلعجاز ،قرأه وعلّق عليه :أبو فهر محمود محمد شاكر ،القاهرة،
مكتبة الخانجي ،الرشكة الدولية للطباعة ،ط1424 ،5هـ2004/م.
والنص واالجتامع ،دار التنوير ،لبنان ،بريوت،
عبد الجواد ياسني ،الدين والتديّن ،الترشيع
ّ
ط 2012 ،1م.
أحمد ب نشعيب أبو عبد الرحمن النسايئ ،سنن النسايئ الكربى ،تحقيق :د .عبد
الغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1411هـ1991/م.
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عبد الحميد بن هبة الله بن أيب الحديد املعتزيل (ت656هـ) ،رشح نهج البالغة ،دار
الفكر ،بريوت1388 ،هـ.
يوهان فك ،العربية (دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب) ،نقله إىل العربية وحققّه
وفهرس له :الدكتور عبد الحليم النجار ،القاهرة ،مكتبة الخانجي مبرص ،مطبعة دار
املعارف العريب137 ،هـ1951/م.
الدكتور فاضل صالح السامرايئ ،عىل طريق التفسري البياين ،النرش العلمي جامعة الشارقة،
 1425هـ 2004/م.
عيل أومليل ،يف رشعية االختالف ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،ط ،2ترشين
الثاين (نوفمرب) 1993م.
د .الشيخ محمد مجتهد الشبسرتي ،قراءة برشية للدين ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات
الجمل ،بريوت ،بغداد 2009 ،م.
د .محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،رؤية جديدة ،دار الساقي ،بريوت ،لندن ،ط2011 ،1م.
أبو القاسم محمد بن عمر الزمخرشي الخوارزمي(ت538هـ) ،الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،تحقيق :د .عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ2001/م.
اإلمام العالمة ابن منظور (ت711هـ) ،لسان العرب ،مؤسسة التاريخ العريب ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1413 ،3هـ1993/م.
الدكتور محمد عابد الجابري ،مدخل إىل القرآن الكريم ،الجزءاألول (يف التحريف بالقرآن
) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،1ترشين الثاين( ،أكتوبر) 2006م.
أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط(ت215هـ) ،معاين القرآن ،تحقيق :هدى
محمد قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1990/م.
أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا (ت  395هـ) ،مقاييس اللغة ،اعتنى به :د .محمد
عوض مرعب واآلنسة فاطمة محمد أصالن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
 1429هـ2008/م.
عالء الدين عيل بن حسام الدين املتقي الهندي الربهان فوري ( املتوىف  975هـ) ،كنز
العامل يف سنن األقوال واألفعال ،تحقيق :بكري حيايت وصفوة السقا ،مؤسسة الرسالة،
ط 1401 ،5هـ1981/م.
النص القرآين وسلطة الرتاث ،دراسة
األستاذ املساعد الدكتور عادل عباس ال ّنرصاوي،
ّ
يف كشف املعنى وتوجيهه عند املسلمني يف عرص التأسيس ،دار متوز دميوزي ،دمشق،
-ط2018 ،1م.
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