












الحياد حينما يكون 
خذالنًا للحق وأهله

ٍد الطَّيبنَي  ٍد وآِل وحممَّ حيِم، اللهمَّ صلِّ عَل حممَّ محِن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ
الطَّاِهريَن..

حمتواها،  وتزييف  تزيينها  -بعد  »احلياد«  لفظة  أصبحت  لقد   *
واخللط بني مصاديقها- تشري إىل املوقف احلكيم جتاه أصحاب الرصاع 
تعتذر  أو مبطلني، فحتى  البرش حمقني  بني  ينتهي بني  القائم والذي ال 

احلياد. ادعاء  إال  ما عليك  املشاركة يف أي رصاع  مقبول من  بشكٍل 

وهذا املقدار مقبول حينام يكون طرفا النزاع من أهل الدنيا، وأهل 
الباطل، ويكون الرصاع بينهام فتنة ال يرجى منها خري وال حق، وهنا 
تطبق حكمة أمري املؤمنني: »كن في الفتنة كابن اللبون، ال ظهر فيركب 
وال ضرع فيحلب«)))، وبذلك تقطع الطريق عمن يريد بكل الوسائل أن 

يستغلك يف خدمة باطله.

))) هنج البالغة، ج4، ص3.
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ا لو كان الرصاع بني أهل احلق وأهل الباطل، فال حيسن هناك  * وأمَّ
يف  إال  يكوُن  ال  ألنَّه  جيوز؛  وال  يصحُّ  ال  بل  »احلياد«،  وال  السكوت 
صالح أهل الباطل، وال يعني إال هروبا من مسؤولية الدفاع عن احلق، 
وال يؤدي إال إىل تقوية الباطل وأهله، وأهل احلقِّ قليل، وتابعي الباطل 
إنام هو خذالن، وجبن، ومذلة، وتلون، وفرار  كثري، »فاحلياد« حينئذ 

الواجب.. عن 

فيها  يربر  أخرى  بحيلة  والفرار  اهلروب  عل  البعُض  يرصُّ  وقد   *
اع إنام هو فتنة، ال يعرف فيها  رضورة »احلياد املزعوم«، فيدعي أنَّ الرصِّ
أهل احلق من أهل الباطل.. ولكن هذا ال جيدي أيضًا حيث جيب السعي 

ملعرفة أهل احلق لنرصهتم، وأهل الباطل للوقوف بوجههم.

كلها  املوجودة  الرصاعات  أنَّ  فيدعي  أخرى  ًة  مرَّ ن  يتلوَّ وقد   *
وهي  واحلق،  الدين  بلباس  بعضها  تلبس  لو  حتى  مصالح  رصاعات 
أن  عل  يدل  الفرض  وهذا  فيها..  »احلياد«  الـ  جيدر  فتن  تكون  بذلك 
صاحب »احلياد« إما أن يدعي أنه الوحيد الذي يطلب احلق وال ينظر 
إىل املصالح اخلاصة، وإما أن حيكم عل نفسه باجلهل والضياع والعجز، 
فال يرى يف الدنيا إال الضالل واملصالح الضيقة، وأنه حيث ال وجود 

»املحايدين«.. الباطل ولكن من  أهل  احلق فألكن من  ألهل 

السياسية بني  إىل الرصاعات  نظر  إذا  الكثري  يتقبله  قد  مرَّ  ما  * كل 
أنَّ  بلحاظ  املتناحرة،  الشعوب  حتى  أو  األحزاب،  بني  أو  األنظمة، 
السياسة »الدنيوية الضيقة« ما دخلت شيئا إال ولوثته.. فالغالبية تكون 
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اخلاصة  املصالح  لتحقيق  الدنيا، وتروم  تلهث وراء  ا  الباطل، ألهنَّ من 
أن  بد  ال  ودهاليزها  السياسة  أتون  يف  حينئذ  الداخل  ولكن  اهلابطة.. 
وال  النظرية،  لنفس  وفقا  أيضًا  الباطل  أهل  من  بأنه  نفسه  عل  حيكم 

املتصارعة.. األطراف  من  طرف  ألنَّه  »احلياد«  يمكنه 

* ولكن األدهى واألمر والذي يبعث عل االشمئزاز حينام ينظر إىل 
كل الناس هبذا املنظار الضيق)منظار املصالح اخلاصة( فيعمم ليرسي 
يف  املنخرطني  منهم  سواء  الدين،  وأهل  والفقهاء  العلامء  عل  حتى 
أنَّه خالف عل  إىل كلِّ رصاع عل  فينظر  البعيدين عنها..  أم  السياسة 
وعدم  الرصاع،  هذا  عن  واالبتعاد  احلياد  »حينئذ«  وينبغي  املصالح، 
ضدهم،  وال  التدين  أهل  وال  العلامء  مع  أنا  فال  طرف..  أي  منارصة 
ال يف األمور العقدية.. وال الفقهية.. وال األخالقية.. وال االجتامعية، 

متدين!! فأنا رجل  ذلك  ومع 

* إنه »حياد كاذب وخمادع ومتلون« حينام يستنهض الديُن املؤمننَي 
فيقال للمستنِهضني: بأنَّكم ال متثلون الدين وال سلطة لكم عليه..

إنه »حياد منافق« حينام يتساوى أهل الدين مع أهل املعصية والفسق 
والعدوان،  الظلم  أهل  مع  والعدل  احلق  أهل  ويتساوى  والفجور، 

األرجاس.. احلكام  مع  الثقات  العلامء  ويتساوى 

وهو »حياد خبيث« حينام يربر لكل األطراف بحرية ما يطرحون..

بصورة  الباطل  أهل  مع  اصطفاف  هو  وإنام  حيادًا،  ليس  هو  بل 
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السكوت والنظرة املتساوية لكل األطراف.. وهل يريد أهل الباطل إال 
واملجتمع.. الناس  سكوت 

احلقوق، وال  ملا سلبت  املغلوط«  »احلياد  تركوا هذا  الناس  أنَّ  ولو 
األرض،  يف  الفساد  انترش  وال  الدماء،  سفكت  وال  املحارم،  انتهكت 
»املحايدون«  منها  يفر  التي  الفتن  وجدت  وال  الرشيعة،  ضاعت  وال 

زعمهم. حسب 

احلق  أهل  بظلم  الباطل  ألهل  سمح  من  هو  املخاذل«  »احلياد 
وإذالهلم.. من ضلع فاطمة، وتقييد عيل.. وسم احلسن.. وذبح احلسني 
وقتل أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه وانتهاك حرمات اهلل ورسوله يف 

األرض..

وال زال أصحاب هذا »احلياد والالحياد« يربرون كل ظلم، وكل 
فساد، وكل رذيلة، وكل فسق وجمون، وكل خروج عن املبادئ والقيم.. 

ذلك  ألن  »النوع«  يزيد  وال  »الشخص«  يزيد  ملثل  تتعرضوا  فال 
للفتنة..!! موجبا 

آراء  ألهنا  والباطلة..  املنحرفة  األفكار  ألصحاب  تتعرضوا  وال 
واخلالف..!! االختالف  يوجب  واالعرتاض  رأيه  ولكٍل 

وال تعرتضوا عل أهل املجون واخلالعة.. ألنه »تدخل« يف شؤون 
اآلخرين دون وجه حق..!! 

حياة  لتكدير  موجب  ألنه  واالنحراف..  الفساد  عن  تتحدثوا  وال 
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حناء..!! والشَّ التحدي  وخلق  الناس، 

بل.. عليكم أن تكونوا »حمايدين« حتى يصفو اجلو للجميع، ويعم 
األمن، ويذهب اخلالف..

سبحانه  واهلل  َيِصُفوَن<..  َعمَّ  َوَتَعاَل  >ُسْبَحاَنُه  املبطلون..  يقول  هكذا 
يقول: >َوُيِريُد اهللُ َأْن ُيِقَّ اْلقَّ بَِكلَِمتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن * لُِيِحقَّ اْلقَّ َوُيْبطَِل 

)األنفال:8-7). اْلُْجِرُموَن<  َكِرَه  َوَلْو  اْلَباطَِل 

رئيس التحرير
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مشروع النهضة الحسينية 
ودور المنبر الحسيني

      في حوار مع سماحة القائد آية اهلل الشيخ عيسى أحمد قاسم

                               حاوره: أسرة المجلة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اللهمَّ صلِّ عل حممد وآل حممد، ال 
زالت النهضة احلسينية املباركة حتتاج إىل حتليلها وبيان أهدافها، 
ة كلِّها، بل كلِّ البرشية، وهو  وتعميق جذورها يف نفوس األمَّ
ما يعني احلاجة إىل مزيٍد من دراستها وطرحها باستمرار وأن 
ختلد أهدافها كام أراد اإلمام احلسني، وقد تعرض لذلك 
هذه  فهم  إىل  الناس  أقرب  هم  الذين  واملفكرين  العلامء  كبار 
من  شخصية  مع  احلوار  رشف  لنا  كان  ولذا  اخلالدة،  النهضة 
وهو  األصيل،  والفكر  والعقيدة  الفقه  عامل  يف  األول  الطراز 
الذي   ،قاسم أمحد  عيسى  الشيخ  القائد  اهلل  آية  سامحة 
ل علينا بقبول إجراء هذا احلوار رغم انشغاالته ومرضه،  تفضَّ
نسأل اهلل تعاىل أن يمنَّ عليه بتامم الصحة والعافية، وأن يطيل 

إنَّه جواد كريم.     علينا بركات عمره الرشيف، 
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ويتكون احلوار من حمورين:

الحور األول: النهضة السينية الباركة والرشوع اليزيدي
* سمحة الشيخ اجلليل أطال اهلل يف عمركم البارك.. 

لاذا إل يومنا هذا وبعد مرور ما يقارب ألف وأربعمئة عام عىل 	 
استشهاد سيد الشهداء نحتاج إل البكاء عليه، وإقامة الآتم عىل مصيبته؟ 
، ورسالة السنيقد اكتملت ووصلت لكلِّ  أليس العرص قد تغيَّ

من جيب أن تصَل إليه؟

الرحيم، ال موضوع للبكاء عل احلسنيال أمس  بسم اهلل الرمحن 
واملسكنة؛  عف  والضَّ واهلزيمة  الفشل  عل  بكاًء  كان  إذا  اليوم  وال 

كلِّه.  منه  وبريٌء  كلِّه،  ذلك  فاحلسنيفوق 
والبكاء من الباكني عل احلسنيالعارفني بعظمته، وقيمة ثورته، 
عفاء الذين يستعيضون  ته ليس من بكاء الضُّ ، وثوريَّ ة محاسه يف احلقِّ وشدِّ
عن النُّهوض ضدَّ الباطل ونرصة احلّق، أو االستعداد لذلك، وهيربون 
الَعناء  ارتكاِب  عدِم  يف  أنفَسهم  ُيقنعوا  أن  وحياولون  نفسيًا،  هروبًا 

ع.  بالُبكاء والتفجُّ

ال  نفِسه  يف  والبكاء  الدهر،  أبُد  عليه  ثورتهلُيبكى  كانت  وما 
فعَل  كام  األثامن  أعل  طريِقها  عل  ُيبذُل  لثورٍة  هدفًا  يكون  أن  يصلح 
اجلليل.  املعصوم  العارف،  احلكيم،  اخلبري،  البصري،  احلسنُي،  اإلماُم 

البكاء عل احلسنيليشتدَّ االلتحام من النَّفس بقضيته وشخصيته 
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                               حاوره: أسرة المجلة

احلّق،  وألطروحته  له  الوالء  روح  ولتأجيج  القويم،  ومنهجه  اهلادية، 
والعداء ألعدائه وباطلهم، ولنرش ظالمته يف النَّاس ال لتعلم عل حدِّ 
سائر احلوادث التارخيية العادية، وإنام لتشعل النُّفوس ثورًة ضدَّ الظُّلم 
والظَّاملني عل مدى الزمن؛ حتَّى ال تقوم هلم قائمة يف األرض، وتطهر 

األرض من رجس ما يأتون، ومنكر ما يفعلون. 

واحلسُّ  اإلنساين،  مري  الضَّ تربيُة  وحتتاُجه  أمد،  له  ليس  بكاٌء  وهذا 
ائم يف األرض عل يد  اع الدَّ األخالقي الكريم عند اإلنسان يف ظلِّ الرصِّ
الل، وحكِم  النَّاس بني احلقِّ والباطل، والعدِل والظُّلم، واهلُدى والضَّ

امء وعاملِ الطِّني.  السَّ

ة ضدَّ  الُبكاء عل احلُسني من أجل أن يوصل إىل درجة الثَّورة العامَّ
الل، واجلْور والبغي، ويسحق الباطل عل يد اإلسالم  االنحراف والضَّ
احلقِّ األصيل، وقيادته املعصومة املذخورة ليوم النَّرص الكبري، املتمثلة 

ل اهللُ فرَجه، وجَعل أرواحنا فداه«.  يف اإلمام القائم »عجَّ

من  يوٍم  ِل  وألوَّ قبل  كان  كام  وغدًا  اليوَم  مطلوٌب  البكاء  وهذا 
استشهاد أيب عبداهللوالكرام من أهله وأصحابه الشهادة التي ُأريد 
الدين وأصالة األمة.  الطريق، وحتفظ أصالة  هبا أن تعيد املسلمني إىل 

العالية  اإلسالمية  الِقيم  بكاٌء عل  ُيبكى عل احلسنيفهو  حني 
أروع  من  واحٍد  يف  متمثلة  هبا،  إالَّ  تقوم  وال  للحياة  قيمة  ال  التي 
نفِسه  عل  الباكي  من  بكاٌء  وهو   ،احلسني اإلمام  وهو  جتسيداهتا 
ة  ا تعيش يف املوقع املتدينِّ السافل القيصِّ جدًا من قمَّ حني يشهد منها أهنَّ
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.احلسني اإلمام  وإخالِص  وتضحيِة  ورساليِة  جمِد 

اإلمام  عن  جدًا  بعيد  ُبعٍد  من  األّمة  إليه  صارت  ملا  بكاٌء  وهو 
هداها  وفقَدت  ذلَّت  حتَّى  الصادقة،  اإلهلية  احلسنيومدرسته 

نفسها.  وخرست 

الباطل  وجه  يف  املدوّية  الغاضبة  الرصخات  ُيصدر  بكاٌء  وهو 
األمر  واجب  عل  ة  األمَّ واعية  ويفتح  والظَّاملني،  والظُّلم  واملبطلني، 
زيٍغ  كلِّ  ضّد  الصارمة  الغضبة  وإظهار  املنكر،  عن  والنَّهي  باملعروف 
وظلٍم وانحراٍف عن احلَّق، وعل الثَّورة ضدَّ الباطل ومصادره، والظَّلِم 

اهلل.  أجل  من  ورؤوِسه 

بكاٌء يمثِّل إعالَن والٍء للحسنيومن وااله، وإعالَن براءٍة من 
يزيد ومن وااله، ويستوي يف هذا الُبكاء احلسني الشخصواحلسني 

النَّوع، ويزيد الشخص ويزيد النَّوع. 

واإلشادُة  باحلقِّ  التَّبليُغ  يتوقَّف  ال  أن  ليفرض  األجياِل  َد  جتدَّ وإنَّ 
والتَّنديُد  الباطل  تعريُة  تنقطع  ال  وأن  األجيال،  من  جيٍل  أيِّ  عند  به 
كوت عليه يف يوٍم من  به والتَّحذيُر من عواقبه السوء، ومن خطر السُّ

األيام. 

ا يف ذاهتا  وإنَّ ثورَة احلسنيرسالُتها من رسالة اإلسالم، كام أهنَّ
من تفجرياته يف وجه الباطل تبقى أهداُفها ممتدًة امتداَد أهدافِه، ونرصهُتا 

قائمًة قياَم نرصتِه. 



21

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

                               حاوره: أسرة المجلة

لبقية 	  السينية  الفاجعُة  ر  تتكرَّ مل  لاذا  الؤمنني،  من  كثٌي  يسأل 
ر الثَّورة السينية عىل أيدهيم، رغم وجود النهج  األئمة؟ ولاذا مل تتكرَّ

عرصهم؟ يف  اليزيدي 
غري  فهي  نرص  بال  فاجعٍة  إىل  منتهيٌة  الثَّورَة  أنَّ  االطمئنان  كان  إذا 
مطلوبة قاعدة، والقاعدة فيها عل خالف ذلك، وجوازها فضاًل عن 
ٍة ورضورٍة قاضيٍة.  إنَّام هو استثناء ولظروٍف خاصَّ رجحاهنا ووجوهبا 

اإلمام  فاجعة  حدِّ  عل   البيت أهل  يف  الفواجع  كانت  وما 
وتصفيته  الكريم  البيت  هذا  عل  قضاًء  إالّ  بيدها  احلسنيومن 

القويم.  الدين  لظهر  قاصمة  كاملة  تصفيًة 

أثَر فوق  النَّظرة املوضوعية، وال  للنَّرص حسَب  أمٌل  ومل يكن هناك 
األثر الذي أعطته ثورة اإلمام احلسنيوشهادته الكريمة لو قيض 
 عل البيت العلوي الكريم بالقضاء عل اإلمام زين العابدين والباقر

 .وانقطاع سلسلة األئمة األطهار

للمصلحة  مضادٌة  ثوراٌت  النتيجة  هذه  إىل  تؤدِّي  التي  والثَّورات 
التغيريية  للحركة  وتوقٌُّف  احلّق،  ين  الدِّ عل  قضاٌء  وفيها  اإلسالمية، 
املحتاجة إىل رعاية املعصومني، وخروٌج عل مقتىض احلكم الرشعي 
أن   العصمة بيت  أهل  عل  يستحيل  ما  وهو  والعقالنية،  والعقل 
ين والعقل واحلكمة، وَمْن كلُّ  حيدث من جانبهم، وهم من هم يف الدِّ

اإلسالمية.  املصلحة  ورعاية  الدين  بقاء  هم  مهِّ
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إىل  جّدًا  داعية  كربالء  فاجعة  بعد  اإلسالمية  املصلحة  كانت  لقد 
احلكمة،  مقتىض  حسب  اهلادئ  باألسلوب  الثَّورة  طريق  مواصلِة 
وخلِق الكتلة اإليامنية الصلبة، وتوجيِه الرأي العام اإلسالمي الوجهة 
الصحيحة ما أمكن، وبلورِة خّطّي الوالء للحقِّ والرباءة من الباطل، 
عل  والردِّ  أمكن،  ما  اخلَّاصة  إطار  يف  األصيل  يني  الدِّ الفكر  وبثِّ 
ين، وتوجيِه عواطف املحبِّة والوالء  الدِّ بهات التي يراد هبا تشويه  الشُّ
جتاه البيت العلوي الشامخ الطاهر املظلوم، وتقديِم النموذج اإلسالمي 
العميل األمثل من خالل سرية األئمة والكتلة املؤمنة من تربيتهم 
ف النَّاس عل ما هي حقيقة أهل البيت، وعظمة  العلمية والعملية ليتعرَّ

ة. األمُّ إلمامة  بحقٍّ  وأهليتهم  شأهنم، 

ال شكَّ أنَّ الثَّورة السينية الباركة كانت بعيدة الدى من حيث 	 
األهداف، فم هي األهداف التي ال زالت الثَّورة السينية الباركة حتقُقها 

يف زماننا هذا؟
عن  به  واالنحراف  اإلسالم،  عل  القضاء  لسياسة  املناهضة  هدُف 
ة وإسقاطه يف نظرها، وخلق روح  خطِّه، وفكِّ االرتباط بينه وبني األمَّ

ر له يف إطار خاّصتها وعاّمتها. العداء والتنكُّ

رًا معشوقًا يف فكر  وهدُف املقاومة من أجل بقاء اإلسالم معروفًا مقدَّ
ة وضمريها، مؤثرًا يف واقعها، والعمل عل صناعة تياٍر مضادٍّ ملسرية  األمَّ
ة وخارجها،  التَّحريف والتَّضليل التي تقودها اجلاهليُة من داخل األمَّ
ة نفسها حيمُل وعَي اإلسالم، ويؤمُن به اإليامَن كلَّه،  تياٍر من أبناء األمَّ
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ُل أمانَة احلفاظ عليه، وُيؤثُِر مصلحته  ويثُق بيوِم نرِصه وحكِمه، ويتحمَّ
عل نفسه، ويسخو بأغل التَّضحيات يف سبيله مها من أهداف اإلسالم 

والثَّورة احلسينية.

حركة  يف  كان  اإلسالمي  للحكم  اهرة  الزَّ األيام  ومنذ  واإلسالُم 
احلكومة  ليوم  اجلادِّ  اإلعداد  طريق  عل  متصاعدة  مستمرة  تغيريية 
يف  الكامَل  التطبيَق  اإلسالم  وتطبيق  للعامل،  الشاملة  اإلسالمية 
حتَّى  قائٌم  هدٌف  وهذا  كلِّها،  األرض  مستوى  عل  له  صورٍة  أوسع 
املؤمنة  ة  بدَّ أن تشتغل األمَّ الكبري، وهو هدف ال  ق هذا األمل  يتحقَّ
أجل  من  األوضاع  حتضري  احلسنيعل  اإلمام  ثورة  وإحياء 

إليه.  الوصول 

وبكلمة خمترصة، ثورُة اإلمام احلسنيوعل يد أنصارها املؤمنني 
ل دوَر اجلِّهاد من أجل حتقيق األهداف اإلسالمية  اليوم ال زالت تتحمَّ
احلاكمية  حتقيق  طريق  عل  األمام  إىل  ة  األمَّ بواقع  وختطو  ئيسة،  الرَّ

لإلسالم.  املة  الشَّ

القيم 	  القضاء عىل اإلسالم، وعىل  اليزيدي كان غرُضه  الرشوع 
نقاومه  وكيف  الرشوع،  هذا  نجاح  مدى  هو  ما  اإلسالمية،  والبادئ 

العرص؟ السلمون يف هذا  نحن 
يطاين القضاء  صحيٌح أنَّ املرشوع اليزيدي كان طموُحه اخلبيث الشَّ
كربالء  ثورة  أنَّ  كذلك  وصحيٌح  تدرجيية،  بصورة  ولو  اإلسالم  عل 
الذي  اإلهلي  الرسايل  املعسكر  سة يف  املقدَّ الُكربى  املباركة وتضحياهتا 
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كان يتزعمه احلسني بن عيلثالث األئمة من آل الرسول قد 
هدٍف  وأقذر  وأقبح  أخطر  وأفشلت  الدنيئة،  األموية  األُمنية  أحبطت 

تارخيها.  امتداد  للجاهليِة عل 

رضباٍت  األموية  اليزيدية  ياسة  السِّ سجلَّت  لقد  ذلك،  مع  لكن 
عاٍت  وتصدُّ هاٍت  تشوُّ فيه  وأحدثت  ة،  واألمَّ اإلسالم  لكيان  موجعٍة 
من  به  وأحلقت  وفتنًا،  وضالالت  وتشققات  ومتزقات  وتزويراٍت، 
جاهليتِها الكثري، ومل ترتْك بنية من بنى اإلسالم إالَّ وحاولت أن تدخل 

وعيوهبا.  وسوئها  جهِلها  من  عليه 

وظلَّ أثُر ذلك مرافقًا للمسرية اإلسالمية من بعد هذا احلكم املقيت 
من  وضٍع  وأذلِّ  حال،  أسوأ  إىل  اليوم  ة  باألمَّ آَل  حتى  اليوم،  حتى 
قها كلَّ ممزق، وصارت يف أغلبِها  أوضاعها فيام عاشته من تاريخ، ومزَّ
ياسية ويف كثري من مناحي حياهتا لكلمِة الُكفر  حمكومًة من النَّاحية السِّ
أبناء  تستعبد من سقطة  اخلارج، وتستعبد من  نفَسها من  تفرُض  التي 

لتنفيذها.  ة  األمَّ

ِده، ووقفت  ِعه ومتدُّ توسُّ ما هو عليه ويف  الواقع عل  ُتِرَك هذا  ولو 
ق اهلدُف اليزيدي املرتكز يف القضاء هنائيًا عل  ُة متفرجة لتحقَّ منه األمَّ

اإلسالم. 

قوط النِّهائي  ة من السُّ واملواجهة املنقذة لإلسالم من الذهاب، ولألمَّ
ة من كلِّ مذاهبها، وهي  واهلالك، مسؤولية كلِّ املخلصني من أبناء األمَّ
مواجهة شاملة فكرية وثقافية وإعالمية واقتصادية واجتامعية وسياسية 
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وأمنية ودفاعية عل كلِّ اجلبهات، وملء امليادين كلِّها. 

ونظم  ها،  وتوحدِّ فوف،  الصُّ جتميع  غري  من  تتمُّ  ال  مواجهٌة  وهي 
املة. الشَّ وة  القُّ أسباب  وطلب  األمر، 

أحسن  -إذا  ضخٌم  اٌل  فعَّ احلسنيدوٌر  اإلمام  ذكرى  وإلحياء 
الروحي،  واإليامن  الفكري  الوعي  خطِّ  عل  ة  باألمَّ الدفع  يف  أداؤه- 
واخللق  النَّفسية،  جاعة  والشَّ العميل،  واملوقف  القلبي،  واحلنني 
به،  ويغنى  اإلسالم،  يستهدفه  ممَّا  االجتامعي  والتالحم  التضحوي، 
حلامية  ل  املؤهَّ موقعها  ُة  األمَّ لتأخَذ  إعطائه  عل  اهلائلة  القدرة  ويملك 

املجيد.  اإلسالمي  البناء  وإقامة  ودينها،  وجودها 

باقيًا 	  زال  ال  اليزيدي  والرشوع  السيني  الرشوع  بني  الرب 
دة، وهناك ضغوطات من أتباع الرشوع اليزيدي عىل كلِّ  وبأسمء متعدِّ
ما يرتبط بالرشوع السيني الذي هو مرشوع اإلسالم، فم هي اخلطوط 
المراء -إْن صحَّ التعبي- التي ال يمكن التَّنازل عنها ويف كلِّ الُظروف 

واألحوال؟
ط  ة أن تفرِّ ال يشَء من اإلسالم ولو كان فرعّيًا استحبابّيًا جيوز لألمَّ
به، أو تسكت عل تضييعه أو حتريفه والتالعب به وهي قادرة عل منع 

ي عليه. التعدِّ

والبناء اإلسالمي قاعدُته العقيدة، وال مسَّ هبا إالّ ويستلزم مواجهة 
بنيته  من  ين  الدِّ أركان  يف  أُن  الشَّ هو  وكذلك  محايتها،  أجل  من  ة  األمَّ
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الفوقية، وكّل ما يف اإلسالم ال يستثنى عنه، وال جيوز أن يرتك ليٍد آثمٍة 
ه بيشٍء من زورها وزيفها وكذهبا وعدواهنا.  أن متسَّ

أوجُب  أجله  من  فالتضحية  اإلسالمي  البناء  يف  أساسيًا  كان  وما 
وألزم.  أقوى  عليه  للحفاظ  ائب  الدَّ والعمل  وأعظم، 

التخيلِّ عن محايتهام، أو نسياهنام  وأمُر اإلمامة الُكربى والعصمة يف 
التَّزوير  ودخول  أركانِه،  واهندام  اإلسالم  ضياع  شأهنام  يف  والتَّساهل 
اهلل  إىل  وينسب  عصمتِه،  من  وينال  كلَّه  اإلسالَم  يطاُل  تزويٌر  فيهام 

إليه.  ينسب  أن  جيوز  ال  ما  سبحانه 

يف  واحلسنيإماٌم معصوم، وثورُته املباركة بيان باللِّسان، وبالسَّ
يف  احلقِّ  لإلسالم  املتدفقة  الطَّاهرة  ماء  والدِّ الزكيَّة،  واألرواح  وامُلهج 
فة، ومتثُِّل  صورته الكاملة التي ال تقابلها إالَّ صورة جمزوءة ومكذوبة وحمرَّ
مة من املدرسة األموية  الطَّريق إىل القضاء عل اإلسالم، وهي الصورة املقدَّ
ياسة األموية عن اإلسالم، والتي استبيح عل ضوئها، وبفتوى الرأي  والسِّ
الفقهي املصادم لرشيعة اهلل الذي ولد يف أحضاهنا، والذي ال خلفية 
نيا، وهو ما كان من  غيب بالدُّ هيب والرتَّ ينار، والرتَّ رهم والدِّ له إال من الدِّ
ياسة األموية. وإنَّه كذلك الرأي الشيطاين الذي أفتى بسفك  صلب السِّ
دم خامس أهل الكساء، وأحد أركان املباهلة، واإلمام الذي اصطفاه اهلل 
ين احلقِّ بكلِّ كفاءة، وهو سبط النبّي األعظم،  ة عل طريق الدِّ لقيادة األمَّ

ثاين احلسنني سيدي شباب أهل اجلنة.

لإلسالم،  املكتملة  ة  املشعَّ ورة  الصُّ بقاء  عل  حيرص  من  يسع  وال 
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امخ  ين العظيم، وعل أن ُيقيَم الواقع الطَّاهر الشَّ ور التَّام هلذا الدِّ والتصُّ
أبعاد  بكلِّ  النَّاس  حياة  يف  وينفذ  األرض،  عل  احلضاري  البناء  من 
لينقذها من اهلزيمة والتخلُّف والفشل يف حتقيق غايتها، ومن  حقيقته 
كلِّ زيغ وانحراف أن يلغي أو هُيمل ويتناسى ركنّية اإلمامة املعصومة 
يف اإلسالم والتي ال يقوم له بناء صحيح كامل إالَّ هبا، وال حيتمي يف 

هبا. إالَّ  وسالمته  وجوده 

وكربالء يف ثورهتا مفرتٌق وفرقاٌن بني احلقِّ وأهِله والباطل وأهِله، 
دق واإلسالم الزور، وليبقى التمييز والوضوح عند  بني اإلسالم الصِّ
ة واضحًا كلَّ الوضوح بني األمرين ال بدَّ أن يبقى هذا الفرقاُن حّيًا،  األمَّ
تِه من اإلنارة واإلشعاع أبدًا وعل مدى األجيال، وإحياء ثورة  وعل قوَّ

بيل الطبيعي إىل ذلك.  كربالء هو السَّ

بقاء  من  بدَّ  وال   ،احلسني بقي  ما  كربالء  ثورة  بقاء  من  بدَّ  ال 
من  إليه  وتشري  تعنيه  ما  بكلِّ  املعصومة  اإلمامة  وعموم   احلسني
قدسية احلكم والقيادة يف اإلسالم، وشأهنام اإلهلي العظيم، وأصالتهام 
ُيرتَك  أو  نوُره،  ُيطفأ  أن  أبدًا  يصحُّ  ال  الذي  اإلسالم  ليبقى  بنائه  يف 
أن  وللتَّعطيل  نقائه،  عل  َر  يؤثِّ أن  والتَّحريف  والتَّضليل  للتَّشويش 
ة والعامل كلِّه يف عبابه للظلامت ومهاوي  يلغَيه، وأن يقود مسرية األمَّ

اهللكة.

اهلل 	  عبد  أيب  بني  اع  الرصِّ يف  والباطل  القِّ  وضوح  ُرْغَم 
من  كثيًا  نرى   ،معاوية بن  يزيد  الطاغية  السنيوبني 
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من  ة  العامَّ وبعض  ومفكرون،  ومشايخ،  )حكومات،  السلمني، 
ن سواه- دون يزيد بن معاوية ويدافعون عنه -فضاًل عمَّ النَّاس( يمجِّ

، فهل عن جهٍل باألمر وغفلة، أم خلٍل عقائدي، أم حقٍد يف القلوب؟ 
كيف نفسِّ ذلك؟ 

ال يستبعد أن تكون املنطلقات املذكورة كلُّها جمتمعًة، ومعها بل ويف 
مقدمتها املناهضة القوّية احليَّة لثورة اإلمام احلسني-خلطِّ احلُكم 
املنايف لإلسالم وكلِّ حكومة غري رشعية وكلِّ ما حيكم به ممَّا هو عل 
املدوّي  ارخ  الصِّ التضحوي  اجلهادي  ودرسه  اهلل-،  رشيعة  خالف 
ال  احلسنيالذي  اإلمام  من  هو  رس  الدَّ هذا  وكون  األجيال،  يف 
ُيتَّهم بجهٍل يشٍء من اإلسالم وفقِهه ورشيعته، وال بحبِّ  أن  يمكن 
آراء  من  رأٍي  أليِّ  يمكُن  وال  التَّقوى،  يف  نقٍص  أو  ئاسة،  والرِّ نيا  الدُّ
أن  اجتهادي  رأٍي  به، وال أليِّ  ُيقاس  أن  رأيه  ناهض  لو  ة  األمَّ علامء 
يشّذ عن  الرشيعة وال  واقع  يمثِّل  لسانه  يأيت من حكم عل  ما  يقاوم 
ة  األمَّ انشداد  ألنَّ  ذلك   .اهلل رسول  من  ى  املتلقَّ بالوحي  العلم 
عل  قائاًم  والًء  له  العميلِّ  العميق  ادق  الصَّ ووالءها  احلسني  لإلمام 
املفارقة  وعدم  وإقراره،  وفعله  قوله  وحجيَّة   اهلل عند  مقامه  فهم 
بينه  املفارقة  له هي  أحد  من  املفارقة  ، وكون  احلقِّ اإلسالم  وبني  بينه 
وبني اإلسالم بعينها يعني الرفض أليِّ حكٍم وحكومٍة ووالء وحمبة 

 .احلسني اإلمام  رشعيتها  يرى  ال  ونرصة  وطاعة 

فألنَّه ال والء يبقى ملن خالف الوالء للحسني عن اآلخذ به، 
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والَءه  والُؤه  خالف  من  يستقر  حتى   له الوالء  انتهاء  من  بدَّ  فال 
لذكر  املطاردة  من  املخالف  الوالء  هذا  الستقرار  بدَّ  وال  وناقضه، 
احلسنيوثورته، وُكلِّ ما يمتُّ هلام ويعطي للحسنيموقعًا يف 

احلياة.  وواقع  وقلبها،  ة  األمَّ عقل 

اإلمامإمامًة  مواجهة  يف  الدنيوية  ياسة  السِّ شياطني  نشط  وإذا 
واملكر  باملال  ملواجهته  الكثريين  جنَّدوا  وذكرًا  ومدرسة  وهدفًا  وثورًة 
واخلديعة والتجهيل والتضليل وبأساليب خمتلفة من التَّخويف واإلغراء 

هيب.  والرتَّ

ؤال األخي يف هذا الحور.. كيف نوظِّف القضية السينية يف 	  والسُّ
خدمة اإلسالم والسلمني، بل وكل الناس؟

القضية احلسينية، ثورة كربالء، حياة اإلمام احلسنيكلُّها سعي 
هلل، عروج إليه، ومن أجله، وحياٌة هي كذلك ال بدَّ أن تكون لصالح 
من  فذلك  النَّاس  من  هبا  ر  يترضَّ من  ا  أمَّ إنسان،  كلِّ  وخلري  اإلنسانية 
نفسه، فاألمر يف وجود األنبياء والرسل واألئمة واألوصياء مجيعًا 
بينام هو  للنَّاس لو أخذوا به،  القرآن الذي جاء هدى  كام هو األمر يف 
الذي  الل  الضَّ عل  حياته  وأقام  وحاربه،  وعانده  عاداه  من  عل  وباٌل 

ُهداه.  خيالف 

واإلمام احلسني ودوره يف احلَّياة وحركته فيها هو دور القرآن، 
يف  باإلنسانية  والرقّي  واإلصالح  اهلداية  وهي  وظيفته؛  من  ووظيفته 



سحوا الشملة العورشرة وحور اضشن العورشم30

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

كلِّ مصاديقه البرشية. وعل هذا ال يكون إلحياء ثورة كربالء، وإعالء 
ليعيشوا  النَّاس  بل وكّل  إالَّ خدمة اإلسالم واملسلمني،  كلمة احلسني 

حياهتم بسالم، وتكون نقلتهم إىل دار السالم. 

أن  له  فأوَّ الكبري  اهلدف  هلذا  وذكراها  احلسينية  الثَّورة  توظيف  أّما 
اإلسالم  ضوء  ويف  املحّقق،  قيق  الدَّ امل  الشَّ ثورتهالفهم  تفهم 
لكلِّ  األعل  املقياس  هي  التي  التوحيدية  والقيم  والتوحيد،  العظيم، 
احليايت  واملنهج  األهداف،  أسمى  وهي  التوحيدية،  واألهداف  القيم، 
التوحيدي وهو أقوم منهج، والغاية اإلهلية وهي أجلُّ غاية، وال قيمة 

إليها.  ترقى  أو ال  غاية ختالفها  أليِّ 

أوالً ال بدَّ من فهم احلسنيوثورته، ثمَّ تقديم احلسنيوالثورة 
للناس بال تزيُّد وال إنقاص ليعرفا بام مها عليه من واقعهام املثال. 

لغة  هي  كربالء  احلسنيوثورة  هبا  م  يقدَّ أن  جيب  التي  واللغة 
الطَّاهرة،  النَّظيفة  الواعية  اللغة  وهي  الزكي،  والقلب  امُلتقن،  العقل 

أمكن.  كلَّام  اآلخر  وقهر  املغالبة  وروح  التَّخاصم  جوِّ  عن  البعيدة 

رمحة،  إمام  هو  بام  يكون  إنَّام  للنَّاس  احلسنيوالثَّورة  وتقديم 
وأنَّ طريق  ثانية،  آخرهتا  أوالً ويف  دنياها  لإلنسانية يف  منقذ  وبام هو 
نيا، وأنَّ اخلرَي الذي  احلسنيلإلنقاذ يف اآلخرة هو اإلنقاذ يف الدُّ
اخلري  معربه  لآلخرة  هو  وقيادُته  وثورُته  ودوُره  إمامُته  إليه  ُتوِصُل 
ذلك  كّل  ومتعها،  ونعمها  وصحتها  ماهلا  الدنيا،  فخري  الدنيا،  يف 
اآلخرة  لنعيم  املوصل  نفسه  الطَّريق  احلسنيعل  منهج  يف  واقع 
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سبحانه.  اهلل  ورضوان 

واإلحياء الذي خيدم اإلسالم واملسلمني وكّل النَّاس؛ هو إحياء يلتقي 
فيه أمر الدنيا واآلخرة، ويزاوج بينهام يف تناسٍق وتكامٍل وانسجام، ويظهر 

حاجة كلٍّ منهام يف صالحه إىل صالح اآلخر. 

وال نجاح إلحياء ذكرى عاشوراء ال يعرف مقتىض الزمان واملكان، 
ومشكالته  حياته  مهوم  وال  األساس،  اإلنسان  حاجات  يعرف  وال 
وشبهاته الطارئة، وما عليه جمتمع املخاطبني من حيث الفكر والنَّفس 

والتوجهات. 

وحيتاج املحيون لذكرى عاشوراء أن ينجحوا يف عالقات داخلهم، 
التي تعكس شيئًا له وزن ممَّا تغنى به مدرسة  املرآَة  وأن تكون حياهُتم 
احلسني، وتشّع به حياهتم من أجل أن ينجحوا يف شدِّ النَّاس إىل 

العظيمتني.  اإلهليتني  وحياته  مدرسته 

ومن أراد إصالح اآلخرين فليبدأ بإصالح نفسه وإالَّ أساء لنفسه، 
وأساء لدعوته، وأرضَّ باآلخرين بام رضب هلم من مثل يسء، وأسقط 

يف نظرهم قيمة دعوته. 

الحور الثاين: النرب السيني الدور والسؤولية
ا بني النرب يف العرص الارض وبني النرب يف العقود الاضية، 	  لو قارنَّ

ناحية  ومن  النَّعي  ناحية  من  نزول،  أم  وترقي  صعود  يف  النرب  فهل 
الوضوع؟
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كيز الكبري  ؤال باختصار هو أنَّ الرتَّ ما يفيد من القول بشأِن هذا السُّ
عند أكثر اخلطباء وإىل حدِّ الغالبية العظمى عل األقل منصّبًا عل جانب 
يف  امة  العَّ حالة  والضَّ اخلطيب،  عند  العلمية  املادة  يف  للقصور  النَّعي، 

املستوى العلمي والثقايف عند املجتمع. 

يف  التَّقدم  وعدم  اللغة  وشحَّ  األفق  ضيُق  كان  نفِسه  اجلانب  ويف 
عر  حالة العلمية والثقافية جيعل حركة الشِّ النَّاحية األدبية، وكذلك الضَّ
عبي عند الكثري من املشتغلني هبا بعيدة عن الوفاء بحقِّ الثَّورة من  الشَّ
رات ورؤى قد تصل إىل حدِّ املنافاة ملا عليه  ناحية ما تؤدِّي إليه من تصوُّ
عطاءات  من  به  تغنى  وما  وتربيتها،  ودروسها  وهداها  الثَّورة  حمتوى 
ة  ة القويَّ إسالمية وإنسانية وتربوية وثورية كبرية قادرة عل صناعة األمَّ

اهلادية.  املضحية  الشجاعة  األبية  سالية  الرِّ

وكلُّ ذلك طبيعٌي بمقتىض ظروف التَّعليم والتَّعلم والقراءة والكتابة 
ًا بالبحرين وحدها.  والتثقف، ومل يكن ذلك شيئًا خاصَّ

من  أمسه  عن  ملحوظًا  فارقًا  يمثِّل  ما  إىل  وصل  وإْن  اليوم  واملنرب 
ناحية العطاء العلمي والثقايف والرتبوي إالَّ أنَّه ُيعدُّ بذلك سائرًا عل 
انتامؤه  ويفرضه  منه،  إليه  املتطلع  الطموح  حتقيق  يف  وحيتاج  الطريق، 
إىل  خمة  الضَّ سالية  الرِّ ووظيفته  املباركة،  احلسنيوثورته  لإلمام 
اجلدِّ  من  عالية  ودرجة  عالية  وكفاءات  متواصل  وجهد  كبرية  عناية 
للجهد  مرتوكة  غري  اخلطابة  تكون  وأن  سالية،  والرِّ واإلخالص 
ت  مهامَّ من  تكون  وإنام  اخلطيب،  من  الشخيص  والرأي  الشخيص 
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وكليَّاهتا  ومعاهدها  ساهتا  مؤسَّ هلا  وتكون  الكربى،  الكريمة  الطَّائفة 
سائر  الرسالية  مهمتها  يف  واملسابقة  للحاجة،  املغطِّية  وميزانياهتا 

والكليَّات.  واملعاهد  سات  املؤسَّ

ابق يف النرب السيني وترجو 	  ما هو اليشء الذي كان موجودًا يف السَّ
-سمحة الشيخ- أن يعاد يف عرصنا أو يتمَّ الرتكيز عليه أكثر؟

احلسيني  للمنرب  كبرٍي  تركيٍز  من  كان  ما  إىل  يشري  السؤال  كأنَّ 
لإلمام  املصاب  أجواء  يف  املستمع  وانصهار  العاطفي  اجلانب  عل 
ديد به إىل حدِّ االستغراق يف حالة البكاء  احلسني، واالنفعال الشَّ

ع.  والتوجُّ

وحالة االنفعال باملأساة التي حدثت للبيت العلوي كلِّه وبني هاشم 
قيمة عالية وتدلُّ عل حسٍّ  ين  الدِّ ين، وهلا يف  الدِّ أمٌر من  يوم كربالء 

 . إنساين أصيل قويم كريم، وهذا ال يتقيَّد بزمٍن معنيَّ

ال عل إنسانية اإلنسان،  وما جيب أن يلتفت إليه يف ذلك االنفعال الدَّ
واحلسِّ القيمي الغزير، والضمري الديني اليقظ، وحبِّ اإلسالم ورموزه 
العليا، أالَّ تكون الوسيلة إليه ممَّا فيه شوُب كذٍب، واختالٍق، ومنافاٍة 
ألرضيته الكريمة، ومنبته الوالئي املحبوب عند اهلل، كام ينبغي فيه أن 
النَّفس، وأنَّ ما يأيت عنه من بكاء ومظاهر  يكون واضَح املنطلق لدى 
الظُّلم  عل  وسخط  به،  واعتزاز   ، للحقِّ ٌر  تأثُّ معناه  يف  هو  وكآبة  حزن 
والباطل، ووالء ملن أمر اهلل بوالئه، وبراءة من ظامليه وأعدائه الذين 
بالرباءة منهم ومباينتهم، براءهتم من احلقِّ وبراءة احلقِّ منهم،  أمر اهلل 
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ومباينتهم له، ومباينته هلم. 

احلقِّ  مع  التخندق  عن  إعالن  وهو  املظلوم،  للحقِّ  حرقٍة  بكاُء  إّنه 
ضدَّ الباطل، والنُّرصة للمظلوم عل الظَّامل، وهو بكاء االحتجاج عل 
ولكنَّه  بكاء،  نعم  الحق،  وظامل  ظلم  كلِّ  وعل  سبق،  وظامل  ظلم  كلِّ 
الفتة املواجهة واملحاربة للباطل والظلم والطغيان، وليس لالستعاضة 

املكلفة.  املواجهة  به عن 

النرب السيني يعترب ثروة عظيمة لإلسالم وللتبليغ لدين اهلل، فهل 	 
وصل النرب السيني لستوى العالية من حيث العطاء والتبليغ؟ وإذا 

كان اجلواب بالنفي، فأين اخللل، وما هو الطريق إل معاجلته؟
املعادي  العاملي  للتَّبليغ  مسبوٌق  املنربي  التبليغ  ومنه  كلُّه  تبليغنا 
لإلسالم األصيل الصدق، وهو اإلعالم الذي يرعاه رؤوُس الطَّواغيت 
والدول الكربى الطاغوتية، ويشاركهم يف إنجاحه كلُّ أعداِء اإلسالم 

ة وخارجها.  األمَّ داخل  من 

لصالح  املسلمة  ة  األمَّ تبليغ  عل  ٌق  متفوِّ يطاين  الشَّ اإلعالم  إنَّ 
وختطيطًا  سياسيًا  ودعاًم  ونساٍء  رجال  وعدد  ماالً  اليوم  اإلسالم 
واستيعابًا جغرافيًا وزمانيًا ومساحات إعالمية وتغطية وسبقًا خربيًا، 

الفني.  التَّقدم  ناحية  ومن 

والتبليغ اإلسالمي الصدق والذي يعتمد اإلسالم رسالة له، ومصدر 
التي  الكلمة اإلسالمية األصيلة  خم  استلهامه يف خطابه، رصيُده الضَّ
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حتمل هدايات الفطرة، وتغنى بمنطق العقل، وتتناسق مع لغة الكون، 
وتنطق بمؤداها التوحيدي واخللقي الرفيع، وروح العبودية هلل التي 

ة فيه، وكلُّ نفس مل ُتضيِّع ُهداها الذي آتاها اهلل.  تدعو هلا كّل ذرَّ

ُيغلب،  ويغلب وال  ُيسبق،  يسبق وال  لكي  التَّبليغ  ويبقى عل هذا 
وينهزم أمام حقانيته فعاًل كلُّ باطل، ويندحر به كلُّ ضالل، أن تتوافر 

له عنارص التَّقدم ممَّا هو مسبوٌق فيها اليوَم من اإلعالم اجلاهيل. 

إىل  والنُّفوذ  والتأثري  ة  القوَّ أسباب  كّل  واإلعالم  التَّبليغ  وامتالك 
وسموِّ  قضاياه،  وصدق  مادته،  وأصالة  بحقانيته  الذايت  تفّوقه  جانب 
النَّهضة  يديه، معلٌم من معامل  تتمُّ عل  التي  اهلدايات  هدفه، ورضورة 

إنجازها.  عن   اهلل أمام  واملسؤولة  ة،  لألمَّ امة  العَّ

سالية الكربى، وخدمته  وممَّا يتطلَّبه وفاء التبليغ املنربي بمهامته الرِّ
يتمتَّعون  خطباء  ختريج  هو  عالية؛  بدرجة  ة  واألمَّ اإلسالم  لقضايا 
إيامين  من  املتعددة  أبعادها  يف  اإلسالمية  شخصيتهم  يف  بالتَّكامل 
برساليٍة  ويتمتَّعون  واجتامعي،  وخربوي  وإرادي  وُخلقي  وفكري 
ها  ومهُّ اهلل،  مع  التجارة  هي  الرابحة  جتارهتا  أنَّ  ترى  ونفٍس  عالية، 
اهلل  رضوان  عندها  غايًة  تعدُل  وال  اآلخرين،  وهدى  هداها  ل  األوَّ

اآلخرة.  أجل  من  نيا  الدُّ وتبيع  وتعاىل،  تبارك 

التَّبليغ  حلركة  الكايف  وبالعدد  اخلُطباء  من  املستوى  هذا  وختريج 
عل  مة  املقدِّ يف  مسؤوليته  تقع  مشرتك  ي  جدِّ تصٍد  إىل  حيتاج  املنربي 
املستوى  امُلهّمة ذات  الفكرية  ئيسة، واملراكز واملؤسسات  الرَّ احلوزات 
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العلمي املتمّيز، والتوّجه اإلسالمي اجلاد، والتاريخ اإليامين املعروف، 
حيح.  الصَّ الفكري  والعطاء 

عىل مستوى النعي النربي، وبناء عىل األهداف السينية الباركة، 	 
ما الذي جيب أن حتتويه القصيدة واألبيات السينية من حيث الضمون؟ 
فهل االكتفاء باجلانب العاطفي الزمًا للحفاظ عىل تلك األهداف، أم 

األمر بالعكس، فيلزم جتاوز اجلانب العاطفي؟
اإلنسان فكٌر وعاطفة، واإلسالم كذلك، اإلسالم فكٌر قويٌم أصيٌل 
لل والشبهة، وال حيتمل اخلطأ، وإذا كان من خطأٍ فليس  معصوٌم عن الزَّ
األمرين  هذين  يف  البحُث  ز  ويرتكَّ فيه،  واالجتهاد  نقله،  يف  وإنَّام  فيه، 
للوصول إىل حقيقته، واإلسالم عاطفٌة نبيلة زكية راقية، ووجدانيات 
الروحي،  والنُّفور  واالنجذاب  والعشق،  احلبِّ  من  ومشاعر  كريمة، 

والعداء.  والرباءة  ضا والغضب، والوالء وااللتحام،  والرِّ

عن  به  والنأي   ، للحقِّ باإلنسان  لألخذ  اإلسالم  يف  العاطفة  كلُّ 
مجال  به  ملا  واالنجذاب  والعشق  احلبِّ  خطُّ  خطَّان،  فهي  الباطل، 
هتا ونجاِحها، وخطُّ الُكره والبغض  ات، ورقيِّها وقوَّ وح، وسموِّ الذَّ الرُّ
والنُّفور واالنفصال عامَّ به قبح الروح، ورداءهتا وضعفها وسقوطها. 

وكلٌّ من اخلطَّني لبناء اإلنسان البناء العظيم الذي يرىض عنه خالقه، 
والذي ال عظمة يشء إالَّ من عطاء عظمته. 

ية هلدفها اإلسالمي التبليغي  وهنا يتَّضح أنَّ القصيدة النَّاجحة املؤدِّ
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ليم  السِّ النقيِّ  الِفكر  بني  جتمُع  قصيدٌة  اإلسالم  طريق  عل  واملربية 
تنال  جاذبة  إبداعية  وصورة  عالية،  فنيَّة  يف  اقية  الرَّ النَّبيلة  والعواطف 
اإلشباع  جيدان  كام  معًا،  منهام  اإلصغاء  وتلقى  والقلب،  العقل  اهتامم 

عطائها.  من  النَّافع 

الفكر  لوحات  من  ومشعة  ومرشقة  مجيلٍة،  لوحٍة  قصيدُة  هي 
لغة  يف  الكريمة،  اإلنسانية  اإلسالمية  والعاطفة  العظيم،  اإلسالمي 
ة سفٍه أو سقوط.  العرص وأسلوٍب ساحٍر حالٍل، ولفظ ال تدنو منه شمَّ

السيني 	  النرب  خطباء  عىل  إشكاالت  تطرح  وأخرى  فينة  بني 
)وفقهم اهلل تعال( بم يتعلَّق باجلانب التارخيي يف طرح بعض أحداث 
يتم طرح تلك اإلشكاالت ومتى، بم يفظ  كربالء، فكيف جيب أن 
مكانة النرب السيني؟ وكيف جيب عىل اخلطباء الكرام التَّعامل مع تلك 

ومعاجلتها؟ اإلشكاالت 
اجلواب : الوارد يف حقِّ اإلنسان أن ُيصيب وخيطئ، وجُييد وال جُييد، 

وكام ينهض يكبو، ومن جتاربه يتعلَّم، ومن خطِئه قد هيتدي للصواب. 

واخلطيُب هو واحٌد من النَّاس يعرض عليه ما يعرض عل اآلخرين، 
ر  ويبتل بمواقع فشٍل كام يمرُّ بمواقع نجاح، ومن منَّا ال خيطئ وال يتطوَّ

يف جتاربه، وهل ولد أحدنا كاماًل؟!

منَّا  أيٌّ  ُينبَّه  أن  غضاضة  وال  أمٍر،  يف  خطيٌب  خيطئ  أن  غرابة  فال 
ح ما أخطأ فيه منعًا النتشار اخلطأ. واخلطأ ممَّا يتعلَّق  عل خطئه ليصحِّ
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بفهم اإلسالم ونقله لآلخرين ال جمال لرتكه بال تصحيح، وخطُر بقاِئه 
خطري.  عظيٌم  وانتشاره 

ح أخطاء بعضنا البعض بعيدًا عن مسمع اآلخرين كلَّام أمكن  نصحِّ
وأدَّى ذلك الغرض، ويف أسلوٍب مجيٍل رقيٍق ال ينال من كرامة املخطئ، 
النَّقد  يقبل  مل  وَمن  له شيئًا من اخلجل واحلرج.  يثري  أن  به عن  وينأى 
اآلخرين،  وحقِّ  نفِسه  حقِّ  يف   ٌ مقرصِّ فهو  اخلطأ  عل  والتَّنبيه  املؤدَّب 

احلقيقة.  ورشف  وحرمة 

إىل  ونقله  لإلسالم  الفهم  خطأِ  يف  الوقوع  بتجنُّب  اهتامُمنا  وليكن 
واحلرص  دينه،  واحرتام  سبحانه،  اهلل  خوِف  من  الً  أوَّ نابعًا  اآلخرين 
عل احلفاظ عل احلقيقة، وَمْن منَّا -وهو سوٌي- يسهل عل نفسه أن 
ابتداًء عل جتنُّب  منَّا  أن يعمل كلٌّ  الصحيح  تكثر أخطاُءه؟! فاألصل 
اخلطأ، وخاصة يف شأن اإلسالم العظيم، وإْن كنَّا لسنا معصومني عن 

اخلطأ. وقوع 

هناك جدل دائر يرتبط بصعود النرب السيني من قبل غي الوزوي 	 
احة حتتاج إل خطباء،  وخصوصاً يف سنٍّ مبكرٍة نسبياً، مع العلم أنَّ السَّ
واالقتصار عىل من يمتلك النزلة العلمية يؤدِّي إل وجود نقٍص كبي، 

كيف نوفِّق بني هذين األمرين؟ 
ة وبصورة مبكرة يف اختصاصاتنا، . ) نا بالغني القمَّ الطُّموح أن نكون كلُّ

ولكنَّه من الطموح الذي ال مكان له، وال استسلمنا هلذا الطموح مل يكن 
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قي، ونصرب عل نصبه،  الرُّ حيح أن نسلَك طريَق  منَّا شيئًا. والصِّ أحٌد 
ويكون لنا أمُل بلوغ يشء ممَّا نطلب عل طريق الكامل. 

سالة . 	 عنوان احلوزوي ليس رشطًا يف عملية التَّبليغ وبثِّ علوم الرِّ
لة للتبليغ  وط املؤهِّ اإلهلية واملشاركة يف تربية األمة، واملهمُّ أن تتوفَّر الرشُّ
ين  الدِّ أساسيات  فهُم  ومنها  املبلِّغ،  إليه  يطمح  الذي  املستوى  حسب 
وأحكامه،  مفاهيمه،  مستوى  عل  حتى  العامة،  وخطوطه  واملذهب 
ومجلة  الرتبوية،  وتوجهاته  ثقافته،  ومعامل  وأهدافه،  وأخالقه،  وقيمه، 
ض اخلطيب من تفاصيل موضوع خطابته، وال طرَح ليشٍء ال  ما يتعرَّ
النَّاس  َفطَِن  أو غريه،  تارخييًا كان  الشكِّ يف صحتِّه  أعلُمه ويف مرحلة 
أرتقب يف سامعي  يتفطَّنوا، ومل  مل  أم  أمانتي  عي وقلة  الشتباهي وترسُّ

خلطأي.  التَّفُطن 

ليسوا . 3 املجالس احلسينية  اُر  اخلطاب ليست مستوى واحد، وحضَّ
راسة  والدِّ السنِّ  من  واحد  بمستوى  ليسوا  واخلُطباء  واحد،  بمستوى 
حتت  وتكون  اخلطابة،  عل  التَّدريب  مرحلة  وهناك  الذهنية،  والقدرة 
ل الفعيل هلذا املستوى  بية، وهناك مرحلة التأهُّ اإلرشاف واملراقبة والرتَّ
ار عددًا وثقافة،  أو ذلك املستوى من املجالس احلسينية من حيث احلضَّ
كلِّه. ولكن  املناسبات، فال خلط يف ذلك  وهناك اختالٌف يف مستوى 
لإلسالم  ينسب  فيام  اخلطأ  ب  بترسُّ يسمح  أالَّ  احلاالت  كلِّ  يف  اجلامع 
امع،  ويربى عليه النَّاس، يف أيِّ مستوًى من املستويات للخطيب أو السَّ
خطابته  موضوع  من  خيتاره  فيام  الفعيل  مستواه  اخلطيب  يتجاوز  وأالَّ 
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أن  اخلطيب  لشهرة  ُيرتك  وأالَّ  املوضوع،  هبذا  املرتبطة  واملعلومات 
تتجاوز به مستواه يف البعد العلمي، أو أيِّ بعد من أبعاد شخصيته ليجد 
ُطه هو  نفسه وجيده اآلخرون أنَّه أخَذ به خطأ ملوقع فوق موقعه ممَّا يورِّ

نفسه قبل غريه. 

باعتباركم -سمحة الشيخ اجلليل- قد عارصتم أجياالً كثيًة من 	 
اخلطباء الكرام، حبَّذا ذكر خاطرٍة عنهم، أكثر من تأثَّرت هبم، واألجواء 

التي كانت تتميَّز هبا العقود الفائتة يف الجالس السينية؟
إثارُة  فيها  ائد  السَّ التي عشتها  مة  املتقدِّ العقود  املجالس احلسينية يف 
العاطفة وناحية البكاء كام هو املعروف، وبارتفاع املستوى الثَّقايف العام 
ر عل يِد بعض اخلُطباء املوهوبني، واستمرَّ  ومستوى اخلطباء بدأ التطوُّ
حتى ملعْت بعُض األسامء يف العقود األخرية كام هي سنَّة احلياة، ومنهم 
عل مستوى املثال ال احلرص املال عطية اجلمري، ونجاله املال يوسف 
جمالسهم  بحضور  ترشفت  ممَّن  اهلل  مال  أمحد  واملال  صالح،  وحممد 

خلطابتهم.  واستمعت  احلسينية 

قة فيها باستمرار، ويرتقب  املتألِّ اليوَم تزداد األسامء  وقافلة اخلُطباء 
م الكبري إن شاء اهلل، وبارك اهلل يف جهود املخلصني.  املزيد، والتقدُّ

هوهنا إل الؤمنني.. وفَّقكم اهلل 	  كلمة أخية -سمحة الشيخ- توجِّ
لكلِّ خي وصحة وعافية، وأطال اهلل يف عمركم الرشيف.. وال حرمنا 
من صالح دعائكم.. ونشكر سمحتكم جمددًا عىل قبولكم الوار معنا، 
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يف جملة رسالة القلم.
بأن  بعَد محِد اهلل وشكره وسؤال توفيقه إالّ  خُيتتم هبا  ال أجد كلمًة 
اإلهلية،  األمانة  مَحََلة  من  نكون  أن  املؤمنني  األخوة  نفيس وكلَّ  أويص 
عوة  وأن تكون حياتنا كلُّها عل طريق البصرية بدينه والتحيلِّ به، والدَّ
الرؤوف  العظيم  العيلِّ  نا  ربِّ مرضاة  وطلب  ود عن حياضه،  والذَّ إليه، 
مرسل  نبٌي  يفز  ومل  األمنيات،  وأسمى  الغايات  غاية  وهي  الرحيم، 
ر بمثل ما فاز به من مرضاة الربِّ وقربه  ب وإماُم حقٍّ مطهَّ وملٌك مقرَّ

العظيم.
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سرُّ الجاذبيَّة الُحسينيَّة لإلنسانيَّة

                                الشرخ علم أحمد الجفرري

امللّخص:

جاذبية  يف  الكامن  الرس  إىل  املقالة  هذه  يف  الكاتب  يتطرق 
املقدمة  يف  فذكر  البرشية،  جلميع  احلسنيوثورته  اإلمام 
الديانات  خمتلف  من  املفكرين  من  كثرية  جمموعة  كلامت 
احلاذبية  هذه  ألساس  متعددة  احتامالت  ذكر  ثمَّ  والطوائف، 
عن  وذلك  األساس،  هي  الفطرة  أنَّ  إىل  فيها  انتهى  التي 
الطريق املوضوعي والطريق التحلييل، ثم ذكر شواهد تكوينية 

للبحث نتائج  بعدة  وختم  ذلك،  عل  وترشيعية 
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مقدمة:

ورد عن موالنا وسيدنا عن رسول اهلل أّنه قال: »إّن للحسين في 
بواطن المؤمنين معرفًة مكتومًة«)))..

مع إطاللة رسيعة عل ما ُكتب متناثرًا يف بطون الكتب واألبحاث 
املختلفة حول سيد الشهداء من خارج البيت الشيعي، وعل ما 
يف  كلامت  من  اإللكرتونية  واملواقع  العلمية  املقاالت  بعض  يف  مُجع 
متباينة،  معتقدات  إىل  تنتمي  متعّددة  شخصّيات  ِقبل  من   حقه
جاذبيًة   عيل بن  للحسني  أّن  َمليًّا  ُندرك  متنّوعة،  وختصصات 
بنحٍو  املتنافرة  الفكرّية  املسارات  أّثرت عل أصحاب هذه  قد  خاصًة 
التأثري  من  النحو  هذا  هلا  أْن جتد شخصّيًة  َينُدُر  بحيث  شامٍل جامع، 
يف غري أتباعها، إال يف مثل النبّي وأمري املؤمنني والزهراء عليهم مجيعًا 

املصلني.. صلوات  أفضل 

ويمكن لنا أن نستشهد لذلك بعّدة نامذج عل النحو التايل)	):

1- من الزاوية السياسّية النهضوّية البدئّية:
 فأنتصر"، 

ً
كون مظلوما مت من احلسني أن أ

ّ
نقل عن غاندي قوله: "تعل

واهتممُت  العظمي،  الشهيد  احلسني  حياة  بدّقة  قرأت  "لقد  أيًضا:  وقال 

))) اخلرائج واجلرائح، ج	، القطب الراوندي، ص358، وعنه يف بحار األنوار، املجليس، طبعة 
دار الوفاء، بريوت،ج43،ص	7	.

)	) يمكن مراجعة موقع »مؤسسة وارث األنبياء التابعة للمرجعية العليا يف النجف األرشف، 
 ،احلسني حول  املهّمة  الكلامت  من  مجلة  متنّوعة  شخصّية   50 قرابة  عن  نقلت  حيث 

.)https://www.warithanbia.com/?id=283(
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كربالء، واّتضح يل أّن اهلند إذا أرادت أن تنتصر  يخ واقعة  كافًيا بتأر اهتماًما 
."فعلهيا أن تقتدي باإلمام احلسني

 
ً
م احلسني للعامل درسا

َ
وقال الفيلسوف املسترشق األملايّن ماربني: "قّد

ل  خال ومن  لديه،  الناس  بأعّز  التضحية  ل  خال من  والفداء  التضحية  يف 
يخ  التار  

ّ
سجل إىل  واملسلمني  اإلسالم  وأدخل  وأحقّيته،  مظلومّيته  إثبات 

جلميع  اإلسالمي  العامل  يف  الباسل  اجلندّي  هذا  أثبت  لقد  صيهتما،  ورفع 
 
ً
 وهائال

ً
لم مهما بدا راسخا

ُ
لم واجلور ال دوام له، وأّنَ صرَح الّظ

ُ
البشر أّنَ الّظ

يشة يف مهب  كر  أّنه ال يعدو أن يكون أمام احلّق واحلقيقة إاّل 
َّ

يف الظاهر إال
يح". الر

من  "بالرغم  فلهاوزن:  يوليوس  األملايّن  املسترشق  الباحث  وقال 
 يف مثالّيته".

ً
، فإّنَ الستشهاده معىن كبيرا

ً
ّيا القضاء عىل ثورة احلسني عسكر

وقال الكاتب الدكتور بولس احللو: "احلالة احلسينّية ليست مقتصرة 
ارتباط  أّن  جند  فإّننا  وهلذا  وشاملة،  عاّمة  هي  إّنا  فحسب،  الشيعة  عىل 
 
ً
أّيا نسان،  اإل من   

ً
جّدا يبة  قر جعلها  الظلم  مقارعة  مببدأ  احلسينّية  الثورة 

 أْن يكون هناك 
َ

ه ما دام هناك ظامل ومظلوم فال بّد
َ
كانت ديانته وعقيدته؛ ألّن

ٍ ِمن اجلهتني".
ّ

نْي لكل ين أساسّيَ كرمز يد واحلسني  يز

كربالء  وقال امُلفّكر والروائّي اإلعالمّي السورّي أنطون بارا: "واقعة 
ملوقف   

ً
رمزا كانت  بل  وانكسار،  بانتصار  انهتت  ّية  عسكر موقعة  تكن  مل 

راع بني القوة والضعف، بني العضالت والرماح بقدر  أمسى ال دخل له بالّصِ
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 بني الشّك واإلميان، بني احلّق والظلم".
ً
كانت صراعا ما 

2- من وجهة نظر عاطفّية وروحّية:
يغشاه  ال  قلب  مّثة  "وهل  براون:  إدوارد  اإلنجليزّي  املسترشق  قال 
كربالء؟! وحّت غير املسلمني ال يسعهم   عن 

ً
ن واألمل حني يسمع حديثا احلز

ها".
ّ
وح اليت وقعت هذه املعركة يف ظل إنكار طهارة الّر

توماس  السيايّس  والناشط  والفيلسوف  االجتامع  عامل  وقال 
مشاعر  عىل  ون  ر ُيؤّثِ لدينا  القساوسة  أّنَ  ِمن  غم  الّرُ "عىل  ماساريك: 
أتباع املسيح ذلك  ك ال جتد لدى 

َ
أّن إاّل  كر مصائب املسيح،  اس عبر ذ الّنَ

يبدو أّنَ سبب ذلك  نفعال الذي جتده لدى أتباع احلسني، و احلماس واال
أمام  ة  َقشـّ إاّل  متّثل  ال  احلسني  مصائب  إزاء  املسيح  مصائب  أّنَ  إىل  يعود 

عظمي". طود 

مّدة  ور  مر ِمن  الّرغم  "عىل  جيبون:  إدوارد  اإلنجليزي  املؤّرخ  وقال 
وطٌن  الواقعة  صاحب  مع  جيمعنا  ال  نا 

َ
أّن ومع  كربالء،  واقعة  عىل  مديدة 

واحد، ومع ذلك فإّنَ املشاّق واملآيس اليت وقعت عىل احلسني تثير مشاعر 
عاطف   من الّتَ

ً
، ويستشعر يف ذاته نوعا

ً
إْن كان ِمن أقىس الناس قلبا القارئ و

الشخصّية". هذه  إىل  واالجنذاب 

3- ومن الزواية األخالقّية:
قال فردريك جيمس: "نداء احلسني وأّي بطل شهيد آخر هو أّنَ يف هذا 
ما 

َّ
كل ه 

َ
د لنا أّن ر هلا، ويؤّكِ محة واملوّدة ال تغيّيَ العامل مبادئ ثابتة يف العدالة والّرَ
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َكَتَب  اس إىل التمّسك هبا،  فات ودعا الّنَ فاع عن هذه الّصِ ظهر شخص للّدِ
هلذه القمي واملبادئ الثباَت والدميومَة".

سايكس:  برييس  اإلنجليزي  واملسترشق  املؤرخ  الكاتب  وقال 
عىل  كانت  القليلة،  الِفئة  هذه  أْبدهتا  اليت  والبطولة  الشجاعة  إّنَ   

ً
"حّقا

، هذه 
ً
 من مسعها إىل إطراهئا والثناء علهيا ال إرادّيا

َّ
كل درجة حبيث دفعت 

له  وال  ز ال   
ً
وخالدا  

ً
عاليا  

ً
صيتا لنفسها  جعلت  يفة  ر

َ
الّش جاعة 

ُ
الّش الفئة 

األبد". إىل 

4- من اجلانب الفكري والعقائدي:
تامالس  اهلندّي  الوطنّي  للمؤمتر  السابق  الرئيس  اهلندويس  قال 
رفعت  احلسني  شهادة  قبيل  من  ى  الكبر التضحيات  "هذه  توندون: 
ى أن تبىق إىل األبد، وتذكر عىل  مستوى الفكر البشرّي، وخليق هبذه الذكر

الدوام".

"إّنه   :)احلسني شيَّعني  )لقد  كتابه  يف  احلسينّي  إدريس  وقال 
يين باألحزان يف  املشهد الذي ال يزال صداه يتحرك يف أقدس قداسايت، مُيّنِ
بتفاصيلها  كربالء،  )مذحبة(  قراءة  من  خلصت  إْن  ما  أحتركها.  حركة   

ّ
كل

نقطة  بدأت  هنا  ومن  وفكري،  نفيس  يف  كربالء  قامت  حت  املأساوّية، 
داخل  احلسني  ثورة  وثة،  املور ومسلمايت  مفاهيمي   

ّ
كل عىل  الّثورة  ورة، 

َ
الّث

وعقيل"))). وحي  ر

))) لقد شيعني احلسني، ص3)3.
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يف  تتغلغل  احلسني  "مأساة  ستارك:  فريا  اإلنجليزّية  الكاتبة  وقالت 
ِ يشء حت تصل إىل األسس، وهي ِمن القصص القليلة اليت ال أستطيع 

ّ
كل

قراءهتا قّط من دون أن ينتابين البكاء".

عىل  عيناَي  "دمعت  يعقوب:  حسني  أمحد  األرديّن  املحامي  وقال 
التشّيع". إىل  ازف  الّنَ جرحي  فقادين   احلسني

نسانّية اهلادَية  ه اإل وقال أنطون بارا: " آثَر احلسنُي صالَح أّمة جّدِ
 لضمير األديان عىل مّر 

ً
باحلّق العادلِة به عىل حياته، فكان يف عاشوراء رمزا

العصور".

5- من الزاوية االجتمعّية:
قال الباحث اإلنجليزّي جون أرش: "إّنَ مأساة احلسني بن عيل تنطوي 

عىل أمسى معاين االستشهاد يف سبيل العدل االجتماعّي".

6- من الزاوية الفنّية:
األمريكّي  اإلنسان(  بعلم  يسمى  )ما  االنثروبولوجيا  يف  العامل  قال 
الف  آل  

ً
أساسا  

ّ
تشكل عيل  بن  احلسني  مصرع  مأساة  "إّنَ  كون:  كارلتون 

الفاجعة". املسرحيات 

ومع هذه اإلطاللة الرسيعة عل ما قيل يف سّيد الشهداء من ِقبل 
الفكرية،  ومنتمياهتم  ختصصاهتم،  اختالف  عل  رين  املفكِّ من  جمموعة 
مه من  ندرك جلّيًا أّن للحسني جاذبّية فريدة، تدعو الحرتام ما قدَّ
هنضة دينّية وإنسانّية، وإىل اإلعجاب به، وتقديسه، واستثامره يف إبراز 
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املهم،  التساؤل  هذا  هنا  ويأيت  اإلنسانّية،  واملفاهيم  الفكرّية،  النكات 
َس عمق اجلوهر، ويقّلب قلب واقع هذه النهضة،  الذي حياول أن يتلمَّ
أراد  ابتنَت عليه، وما  ُمنطَلَقًا يف فهم سائر ما  أْن جيعل ذلك  ِمن أجل 
صاحبها أن يبني عليها، يقول السؤال: )ما هو الرسُّ يف جاذبّية النهضة 
رين عل مرِّ  احلسينّية لإلنسانّية، حتى اسرتعت اهتامم كلَّ هؤالء املفكِّ

العصور(؟!

أساس  وبيان  السؤال،  جواب  األوىل:  أساسّية:  نقاط  ثالث  وهنا 
عل  ة  واألدلَّ واهد  الشَّ بعض  استعراض  يف  الثانية:  احلسينّية.  اجلاذبّية 

اهلاّمة. النتائج  بعض  بيان  يف  ثالثًا:  اجلاذبية.  أساِس 

النقطة األول: أساس اجلاذبّية السينّية
الطريق  طريقني:  خالل  ِمن  السابق  ؤال  السُّ عل  جُياب  أْن  يمكن 

التحلييّل. الطريق  الثاين:  والطريق  موضوعّي.  الطريق  األول: 

أوال: الطريق الوضوعّي:
من  بة  مترسِّ ُمسبقة  تأثريات  أيِّ  من  د  التجرُّ إىل  ُيعمد  أن  وهو 
اخللفّيات العقدّية أو املوروثة حول هذا املوضوع، فيتساءل الباحث مع 
صفحة نفسه اخلالية: ما هو العنوان القيمّي الذي ِمن املمكن أن يكون 
ر، الذي من املمكن أْن  قد استعمله احلسني، أو امليزان امُلُثيّل امُلتصوَّ
التي  املفاهيم األساسيَّة  الِقيم اجلامعة، ومنطويًا عل  يكون حاويًا عل 
ا حمّل اّتفاق ال خالف فيه، فيكون بذلك عنوانًا  ُينظر إليها إنسانّيًا عل أهنَّ
احات  السَّ يف  الفعلّية  اخلالفات  حتّقق  رغم  نفسه،  يف  للجميع  ابًا  جذَّ
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املشرتك؟! القاسم  اخلارجة عن هذا 

ويمكن من هذا النطلق أن نقف عىل عّدة احتمالت:
االحتمل األول: اإلنسانّية: 

م هنضة إنسانّية، آمنت  وهذا يعني: افرتاض أنَّ احلسني قد قدَّ
اجلذرّي  الفكرّي  جانبه  يف  اإلنسان  ِحراكها،  يف  اإلنسان  بمحورّية 
احتياجاته  وعمق  االجتامعّي،  تفكريه  أصول  طريقة  ويف  البعيد، 
واحليوّية  البيولوجّية  ونشاطاته  املبارشة،  واجلسدّية  النفسّية  البرشّية 
اإلنسان  يمّس  ممَّا  ذلك  وغري  امُلعاشة،  اخلَلقّية  وتركيبته  املشرتكة، 
كوجود وكيان، واملّدعى -حسب هذا االحتامل- أنَّ احلسني قد 
قّدَم أطروحة ُتعنى هبذا الكيان اإلنسايّن، وتقّدم له أجوبة عل أسئلته 
الثورة  هذه  ن  مكَّ ما  وهذا  الكينونّية،  الحتياجاته  وسدادًا  اإلنسانية، 
م  ألهنَّ وغريهم؛  واهلندويّس،  واملسيحّي،  املسلم،  اهتامم  تسرتعي  أن 

اإلنسان. لعنوان  مصاديُق  كلَّهم 

النّقد: ويالحظ عىل هذا االحتمل:
أوالً: أنَّ اإلنسانّية -باملعنى املذكور- عنوان فضفاض غري واضح، 
أدَّت إىل  بقراءات متعددة،  ُقّدمت  ا  أهنَّ د، والدليل عل ذلك  وغري حمدَّ
احليوّي  والنشاط  اخلَلقّية  والرتكيبة  االحتياجات  حتديد  يف  االختالف 
إىل حّد التضارب يف األسس، فكيف تصلح اإلنسانّية كأساٍس للجذب 

واإلقناع يف الثورة احلسينّية واحلال هذه؟!

التضحية،  معنى  تدرك  اإلنسانّية  القراءات  كلُّ  ليست  فمثاًل: 
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والفداء، والشهادة، والتوحيد، والعرفان، واجلهاد، والغرية، والصرب، 
بل هناك من األطروحات التي ابتنت عل تقديم قراءة لواقع اإلنسان 
-بحيث شّكلت اإلنسانية حمورًا وثيقًا لفهم الكون عندها- ختطِّئ كلَّ 
هذه العناوين، وتقف يف اجلانب اآلخر من تطبيقاهتا احلسينّية، وتقرؤها 
ا جنون بعيد كلَّ البعد عن العقل اإلنسايّن! وهناك من انتمى إىل  عل أهنَّ
هذا الفهم اإلنسايّن ممَّن علَّق بإعجاب عل ثورة احلسني، فكيف 

لنا أن نفرسِّ هذا التناقض؟!

يكون  بحيث  احلسينّية  للنَّهضة  أساٌس  ُيفرض  أن  يمكن  ال  ثانيًا: 
بعيدًا عن ترصحيات صاحب الشأن نفسه، ومواقفه، وبيئته، ومنطلقاته 
امُلعلنة، ومع مراجعة ذلك كلِّه، ال نجد نّصًا واحدًا -خصوصًا يف تلك 
اخلُطب واملواقف التي اعتنى فيها احلسني ببيان أهدافه من حراكه 
بنحو مبارش ورصيح- ُيدلِّل عل هذا الفرض، فال يمكن أن نلتزم به..

نعم، هذا ال يعني أنَّ ثورة احلسني مل تكن ثورة إنسانّية، بحيث 
إهّنا تتمّكن أن تلّبي حاجة اإلنسان بام هو إنسان عل شّتى األصعدة، بل 
هي كذلك كام سوف يّتضح، إال أنَّ عنوان اإلنسانّية ليس هو امُلنطَلق 

امُلبارِش لذلك.

االحتمل الثاين: الدين والتوحيد: 
التوحيد،  أجل  من  كان   احلسني قيام  أنَّ  افرتاض  يعني  وهذا 
وإعالء كلمة اهلل، وفرض املبادئ الدينّية املبارشة، وهو ما أدَّى إىل تفاعل 
أنَّ  باعتبار  القيام؛  هذا  مع  املتعّددة  األزمنة  الشخصّيات عرب  كلِّ هذه 
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 التوحيد هو دين احلق، ومبادئه التي نادى هبا -والتي قام احلسني
من أجلها- هي مبادئ احلّق، فمن أنصف ِمن نفسه، وقّيم تلك املبادئ 
-وإن كان ُمنتميًا لديٍن أو َمذهب آخر-، سيذعن بأحقّية هذه املبادئ، 
، فإنَّه سينفر من نداء الدين والتوحيد، فعنرص  وَمن ختلَّ عن لباس احلقِّ

اجلذب يف ثورة احلسني إذن هو: التوحيد.

ال  -حيث  نفسه  يف  حّقًا  كان  وإن  االحتامل  هذا  إنَّ  وفيه:  النّقد: 
 ،شكَّ يف أنَّ اهلدف األساس الذي ُيفهم من ُخطب سيد الشهداء
ومواقفه، وبيئته، وكلُّ ما يمتُّ إليه بصلة، هو إعالء كلمة اهلل، ونرصة 
معقول؛  غرُي  فْرٌض  أنَّه  إال  سبحانه-  توحيده  إىل  والدعوة  دينه، 
لكلِّ  اجلذب  قابلّية  فيه  الذي  اجلذب  عنرص  عن  نتكلَّم  هنا  ألنَّنا 
واقعه،  قابلّية اجلذب يف  له  تكون  أن  بدَّ  العنرص ال  األصناف، وهذا 
قابلّية  فيه  أنَّ  شكَّ  ال  عاّمة-  -كأطروحة  والدين  أيضًا،  ظاهره  ويف 
اجلذب يف واقعه، إال أنَّ ظاهره ليس جّذابًا جلميع األصناف، بل هو 
لثورة  املسيحّي  ما جَذَب  فليَس  اآلخر،  البعض  دون  للبعض  كذلك 
احلسني هو عنوان اإلسالم مبارشة؛ يف حني أنَّه ال يرى اإلسالم 
حّقًا، وكذلك اهلندويّس، وغريمها، فال بدَّ ِمن افرتاض أمر آخر إذن، 
العقدّي والفكرّي مع  حيوي صالحّية اجلذب هلؤالء رغم اختالفهم 

.احلسني

االحتمل الثالث: الفاهيم البدهيّية: 
اليقينّية  املبادئ  النهضة احلسينّية قامت عل  بمعنى أن نفرتض أنَّ 
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التي  القضايا  وهي  املطالب،  مبادئ  أو:  بالبدهيّيات،  عنها  امُلعربَّ 
عندها،  تنتهي  بحيث  الكسبّية،  الفكرّية  املطالب  كلُّ  إليها  ترجع 
ستِّ  يف  منطقّيًا  أحصوها  وقد  عّلة،  أو  سبب  وراءها  ُيطلب  وال 
واملتواترات،  والتجربّيات،  واملشاهدات،  األولّيات،  وهي:  قضايا، 
إىل  حتتاج  ال  بدهيّية  املفاهيم  هذه  وألنَّ  والفطرّيات،  واحلدسّيات، 
فهي  النَّاس،  كلِّ  عند  اتفاق  مورد  هي  بل  وتفكري،  ونظر،  كسب، 
هذه  كلِّ  نظر  يلفت  أن   احلسني خالله  من  متكن  الذي  العنرص 
معه  اختالفها  رغم  املباركة  بثورته  ويقنعها  املتفاوتة،  الشخصّيات 

والفكر. املعتقد،  يف 

البدهيّيات  أنواع  إىل  بالنظر  أّننا  النّقد: ويالحظ عل هذا االحتامل: 
السّت، ال نجد هلا حضورًا واضحًا يف هنضة احلسني، بل إنَّ ثورة 
خالفات  أساس  عل  قامت  تفاصيلها-  -وبكلِّ  نفسها   احلسني
ة بني أطراف عديدة من داخل البيت املسلم، فكيف يمكن  كسبّية معقدَّ
جاذبًا  عنرصًا  تكون  بحيث  مّدعياهتا  أصول  هي  البدهيّيات  تكون  أن 

الواضح؟! النَّحو  هبذا 

االحتمل الرابع: الفطرة: 
بمعنى أنَّ مرجع الثورة احلسينّية بكلِّ تفاصيلها إىل الفطرة اإلنسانّية 
شعوٌر  فهي  اجِلبِّلة،  وتركيبة  اخِللقة،  أصل  تعني:  والفطرة  الّصافية. 
وجدايّن عميق، عاطفّي، كيايّن، داعم للفكر، والعقل، يلمسه اإلنسان 
االحتامل  هذا  عى يف  واملدَّ تعقيد،  ُكلفة، ودون  دون  أعامق وجوده  يف 
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ستكون  ا  فإهنَّ الفطرة،  ظرف  عل  ُوضعت  لو   احلسني هنضة  أنَّ 
يستشعر  بقى  َمن  كّل  جيذب  ما  وهذا  نقيصة،  أو  زيادة  دون  بمقاسه، 

النقّية. الفطرّية  النهضة  نفسه هلذه  الفطرة يف  نداءات هذه 

الصحيح بال شّك،  إنَّ هذا االحتامل هو االحتامل  القول:  ويمكن 
بل هو االحتامل الذي يمتلك تفسريًا لبقية االحتامالت، يف نفس الوقت 
الذي ال يتضارب معها، فثورة احلسني ثورة إنسانّية بام هي ثورة 
فطرّية، وهي هنضة دينّية بام هي فطرّية، وهي قيام بدهيّي بام هي فطرّية، 

وسيّتضح ذلك أكثر يف النقطة الثانية إن شاء اهلل تعاىل.

هذا فيام يتعلَّق بالطريقة املوضوعّية يف فهم عنرص اجلاذبّية.

الطريق الثاين: التحليل:
ُمنطَلقاهتا،  احلسينية، وسرب غور  النَّهضة  يعتمد عل حتليل  ما  وهو 
وحماولة حتديد األسباب التي دعت اإلمام احلسني للقيام هبا، وال 
شكَّ أنَّنا بجمع الشواهد الروائّية والقرآنّية، سنقف عل نفس النتيجة 
الطريقة املوضوعّية يف كشف رّس اجلاذبّية احلسينّية،  إّياها  التي أعطتنا 

التايل: وذلك عرب 

أِشرًا،  َأْخُرْج  َلْم  »َوَأّني  قال:  أنَّه   الشهداء سّيد  عن  ورد  أوالً: 
املقابلة،  ُمْفِسدًا، َوال ظالِما«)))، ويف ذلك تعبري عن احلالة  َبطِرًا، َوال  َوال 
ة من األرش، والبطر، والفساد،  وتقديٌم لقراءة واقعّية ملا عليه حال األمَّ

والنهوض. للقيام  املوضوعّية  لألسباب  بياٌن  وفيه  والظلم، 
)))  الفتوح، ابن أعثم الكويف، ج5، ص)	، ومناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، 4، ص89. 



55

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

                                الشرخ علم أحمد الجفرري

اإِلْصالِح  لَِطَلِب  َخَرْجُت  »َوإِنَّما  اخلُطبة))):  نفس  يف   قال ثانيًا: 
يبدأ  الذي  اإلصالحي  اهلدف  عن  يعربَّ  ما  وهذا   ،»َجّدي ِة  ُأمَّ في 
باقتالع جذور الفساد، وهو ما يمكن تسميته بالتخلية، أو التجلية، فإنَّ 

معاجلة أّي يشٍء تعتمد أوالً عل تصفية موضع العالج.

بِاْلَمْعُروِف،  آُمَر  َأْن  ثالثًا: قال أيضا يف اخلطبة نفسها)	): »ُأِريُد 
 ،»طالِب َأبي  ْبِن  َعليِّ  َوأبي  َجّدي  بِسيَرِة  َوَأسيَر  اْلُمنَْكِر،  َعِن  َوَأْنهى 
استبدال   احلسني أراد  الذي  البديل  املرشوع  عن  يعربَّ  ما  وهذا 
الواقع الفاسد به، ويعربَّ يف الوقت نفسه عن آلّية التغيري امُلتَّبعة، وهو 
التخلية  بعد  الفراغ  ملَء  أي:  »التحلية«،  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما 
عملّية  وبآلّيات  أوالً،  صحيحة  فكرّية  أسس  عل  مبتٍن  بمرشوع 
وفروعّيًا  أصوليًّا  عنه  نعرّب  أن  يمكن  ما  وهو  ثانّيًا،  مرشوعة  سليمة 
عن  والنَّهي  باملعروف  األمر  ألنَّ  التوحيد«؛  ودين  »اإلسالم،  بـ 
غاية  هو  لنهوضه-  كهدف   احلسني عنهام  تكلَّم  -اللَذين  املنكر 
والنهي  بالمعروف،  األمر  الدين  »غاية   ،األمري الدين كام ورد عن 
إىل  والسبيل  فرائضه،  واستقامة  الدين،  قوام  ومها  المنكر«)3)،  عن 
عن  والنهي  بالمعروف  األمَر  أنَّ  »وذلك   :احلسني فعن  اإلسالم، 
يف   وعيل  النبي سرية  أنَّ  كام  اإلسالم«)4)،  إلى  دعاء  المنكر 

)))  نفس نفسة.
)	) مصدر السابق.

)3) غرر احلكم، اآلمدي، عبدالواحد، ج	، ص505.
)4) حتف العقول، احلّراين، ابن شعبة، ص37	.
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التوحيد. سرية 

 ، بِاْلَحقِّ َأْولى  َفاللُه  اْلَحقِّ  بَِقُبوِل  َقبَِلني  »َفَمْن   :قال ثمَّ  رابعًا: 
َخْيُر  َوُهَو   ، بِاْلَحقِّ اْلَقوِم  َوَبْيَن  َبْيني  اللُه  َيْقِضَي  َحّتى  َأْصبُِر  َعَليَّ هذا  َردَّ  َوَمْن 
اْلحاكِميَن«)))، ويف ذلك تعبري عن امليزان الذي سيفّرق النَّاس جتاه هذا 
القيام إىل صنفني: صنف قابل، وصنف راّد، وهو ميزان احلّق، الراجع 

القويم. ودينه  تعاىل،  اهلل  تعاىل، وهو  احلقِّ  إىل 

يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اللِه الَّتِي َفَطَر النَّاَس  خامسًا: قال تعاىل: »َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم«)سورة الروم،30)، وقد بّينت هذه  ِه َذلَِك الدِّ َعَلْيَها اَل َتْبِديَل لَِخْلِق اللَّ
اآلية املباركة الّربط بني الّدين والفطرة، بل بّينت أّن الدين هو الفطرة 
 احلسني كان  فإذا  املصداقّية،  الناحية  من  بينهام  فرق  وال  عينها، 
واحلّق،  اإلنسان،  أجل  من  هنض  قد  فهو  الدين،  أجل  من  هنض  قد 
كّل  تتجل حينئذ يف  والفطرة  الفطرة،  أجل  أي: هنض من  والتوحيد، 
مفصل من مفاصل عاشوراء، بل يف كّل جزئّية من جزئّياهتا، فكلُّ حدث 
كربالئّي، هو جمل للفطرة اإلنسانّية، وهو مفرتق طرق بني ما يناقض 
النفور، كام صدر من أعداء احلسني، وبني ما  الفطرة فيتسّبب يف 
 احلسني عن  صدر  ما  وهو  اجلذب،  يف  فيتسّبب  الفطرة  يصادق 

.وأصحابه

بحيث  احلسينّية  النهضة  عليه  ُبنيت  الذي  األساس  أّن  والنتيجة: 
عل  الشخصّيات  خمتلف  وعل  املّدة،  هذه  طيلة  تؤّثر  أن  استطاعت 

))) الفتوح، ابن أعثم الكويف، ج5، ص)	، ومناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، 4، ص89. 
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هو  والتخصصّية،  والسلوكّية،  والفكرّية،  العقدّية،  انتامءاهتا  اختالف 
األساس الفطرّي، ممّا يعني: أّن قضّية احلسني وقيامه فطرّي، ورمزّيته 
ذات دالالت قابعة يف عمق الرتكيبة اإلنسانّية، ومن هنا فرسَّ البعض 
اهلدف من ثورة احلسني عل أنَّه يتمثَّل يف رفع مشعل َوّهاج دائم 
التنوير عل خّط الزمن الال متناهي، فال يصحُّ حرُصه يف أهداٍف عل 
مستوى الظرف املوضوعّي اخلاّص الذي مرَّ به، أو عل مستوى املجال 
السيايّس، أو العقائدي، أو االجتامعّي، بل كّل ذلك يعدُّ آثارًا نتجت عن 
واملنتهى،  املقصود  والّرديف، ال  املقصد  ثورة احلسني عل سبيل 
العاطفّية  الوجدانّية  الفطرّية  املالمسة  هذه  إقامة  هو  األساس  فاهلدف 
اإلنسانّية القويمة املستمّرة، برتشيدها الدينّي النابع من نفس املصدر، 

وهو اهلل احلّق تعاىل..

وهذا وجه وجيه له شواهد تعّد قرائن مقّربة هلذه الرؤية، فام هي هذه 
القرائن؟ من هنا أنتقل إىل النقطة الثانية..

النقطة الثانية: الدليل عىل فطرّية القيام السينّي
احلديُث حول مظاهر فطرّية الثورة احلسينّية -سبب اجلذب- طويٌل 
النّصوص  ضوء  عل  كمنّبهات  بعضها  بذكر  هنا  وأكتفي  ومتشّعب، 

التفاصيل: الرشيفة، دون الولوج يف 

أوال: الشواهد التكوينّية: ومنها:
حضور احلسني يف مجيع العوامل، فبمراجعة الروايات نلحظ . )

أن انعكاس الوجود احلسيني حارض تكوينًا وحقيقًة منذ أول اخللق، 
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ويف عامل الدنيا، والكّرة، والرجعة، والربزخ، والقيامة، واجلنّة، وعل 
كلِّ واحٍد من هذه العوامل وحضور احلسني فيها شواهد ال جمال 
من  جانب  حول  أتكلَّم  ألن  املايض  العام  وّفقت  ولقد  لذكرها،  هنا 
اِم اهللِ..<  ْرُهم بَِأيَّ ذلك حتت عنوان: )جتلّيات احلسني يف آية: >..َوَذكِّ

)سورة إبراهيم: 5).

العوامل  فكّل  األكرب،  العامل  انطوى  فيه  ِجرٌم  اإلنسان  أنَّ  واملعلوم 
ُمنعكسًا   فإذا كان احلسني اخلَلقّية،  اإلنسان  تركيبة هذا  خُمتَزلة يف 
حضورًا يف كّل تلك العوامل، فال بدًّ أن ينعكس حضورًا أيضًا يف عمق 

الوجودّية. جتّلياته  متن  يف  القابع  اإلنسان 

تكوينًا . 	  احلسني قيام  فطرّية  عل  ُيستدّل  أن  يمكن  كام 
امللموسة  الوجدانّية  احلرارة  عن  تتكلَّم  التي  األحاديث  ببعض 
الكويّن  واالنكسار  املكتومة،  الباطنة  واملعرفة   ،احلسني بذكر 
عل  أخرى  تعبريات  كلُّها  ا  فكأهنَّ  ،اسمه طروِّ  لدى  واخلشوع 
يتفاعل  أن  فطرة  صاحب  لكّل  ينبغي  الذي  احلسينّي  القيام  فطرّية 
نحو  تبنّي  األحاديث  وهذه  فطرته،  ملتطّلبات  استجابة  معها 
أّن  معلومّية  -بعد  فهمها  يمكن  ال   احلسني لقضية  خصوصّية 
كانوا  ألهّنم  أيضًا؛  فطريًا  كان  واألوصياء  األنبياء  من  صدر  ما  كّل 
يدعون إىل دين الفطرة- إال يف سياق األوضحّية، واألشدّية، وهذا 
بواسطة  الفطرة  هذه  إىل  االستجابة  ورسعة  اجلاذبّية،  مركز  هو 

.احلسني
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بواطن  في  للحسين  »إّن   :اهلل رسول  عن  جاء  ما  مثاًل  الحظ 
المؤمنين معرفة مكتومة«)))، والحظ أيضا ما ورد عن األمري: »يا أبا 

الرشيفة. الروايات  الكثري من  ُقُدمًا«)	)، وغريها  أنت  الله أسوة  عبد 

ثانيا: الشواهد الترشيعية:
وأعني هبا خصائص األحكام الرشعّية التابعة للوجود احلسينّي، فإّننا 
متسلسل  بنحو  الترشيعات  يف  حضورًا   للحسني أنَّ  نجد  بتتّبعها 
يبدأ مع اإلنسان منذ وجوده األّول يف عامل الّدنيا، وحتى خروجه منها..

وحني نقّيم طبيعة هذه األحكام، سنجدها تالمس احلاجة الفطرّية 
يبتدئ   فاحلسني الفطرة،  عل  املّتكئ  التكاميّل  َسرِيِه  يف  لإلنسان 
 ،احلسني تربة  من  بيشء  حتنيكه  يستحب  إذ  الرضيع؛  الطفل  مع 
ويستمر مع اإلنسان طيلة أيام حياته يف عمود دينه وقوام إيامنه، وهي 
وأن   ،احلسني تراب  عل  يسجد  أن  له  يستحّب  حيث  الصالة، 
تربة  خُتتتم حياته يف قربه مع  ثّم   ،يّتخذ سبحة من تراب احلسني
يف  املّيت،  مع   ترابه من  يشء  دفن  يستحّب  حيث   ،احلسني
النشأة من أصل  تعبري عن استمرار احلسني مع اإلنسان يف هذه 
 وجوده )الرّتاب(، وحتى رجوعه إىل الرتاب، فيبقى مع احلسني
العامل  هذا  يف  تكوينك  أصل  أنَّ  كام  لك:  يقول  الّدين  فكأّن  وترابه، 
الذي   ،احلسني تراب  خصوص  عن  لك  غنى  فال  الرتاب،  هو 

))) مصدر سابق.
)	) كامل الزيارات، ابن قولويه، جعفر بن حممد، الطبعة األوىل، نرش الفقاهة،7)4)هـ.



ورشررة لجُواُررة60 سن الجاَّررة العا

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

أحكام  وهناك  املجرّدة،  املعنوّية  الناحية  من  أيضًا  وجودك  أصل  هو 
أيضًا. أخرى 

الطردّية  العالقة  تلك  عل  تدّل  اخلاّصة  الرشعّية  األحكام  وهذه 
التكوينّية  اخلصائص  تلك  وجود  ولوال  والّترشيع،  الّتكوين  بني 
الرشعّية. األحكام  بجملة من   اخُتّص احلسني مَلا   ،للحسني

القّيم  وكونه   احلسني إمامة  عل  الّدالة  األحاديث  نفَس  إّن  ثّم 
.قيامه فطرّية  أيضًا  يثبت  الفطرّي،  الّدين  هذا  عل 

 ،أكتفي هبذا املقدار -من النُّصوص- املؤّكد لفطرية قيام احلسني
التي  فطرّيته  هو   احلسني اسم  يف  اجلذب  رسَّ  أنَّ  لصحة  واملثبت 
من  أحد  يد  عل  يأِت  مل  شعورّي  وجدايّن  عاطفّي  لباس  يف  برزت 

والّطافح. املكشوف،  النحو  هبذا  أبدًا  األولياء 

ومن هنا أنتقل إىل النقطة الثالثة وأختم هبا احلديث..

النقطة الثالثة: نتائج البحث
نخلص إىل مجلة من النّتائج األساسّية املبتنّية عل أساس هذا الفهم 

الثورة احلسينّية-: -فطرّية 

يف  الثورة  هذه  ُتقرأ  أن  بمكان  الرضورة  من  أّنه  يّتضح  أوالً: 
صاٍف  توحيد  من  عنه  ينتج  وما  الفطري،  امليزان  عل  قراءهتا  بداية 
هذا  عل  ُفهمت  فإذا  املشتبكة،  والتحليالت  التعقيدات  عن  بعيٍد 
التعّمق  نحو  ُمعبًَّدا  الطريق  ذلك  بعد  انفتح  البداية،  منذ  األساس 
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وقت  يف  أّنه  حينها  لُيكتشف  النهضة،  هذه  تعقيدات  يف  الّصائب 
الفطرة،  إىل  منتمية  دامت  ما  مبادئها  تلقي  هناك سالسة يف  التعقيد، 
وهكذا هو األمر بالنسبة إىل الدين، فإنَّ الّدين يف نفس الوقت الذي 
والفلسفة  احلكمة  مصطلحات  بتعقيدات  إليه  يوَلج  أن  املمكن  من 
والكالم والعرفان -وهي ساحة فكرّية صعبة الولوج، وقد يلج فيها 
النتيجة  فتكون  املستمرة،  بالّدراسة  الولوج  لنفسه طريق  هيّيئ  مل  من 
ك، واالنحراف-، فكذلك يمكن أن  هي عكس التوحيد، أي: الرشِّ
من  النّقّية  الّساذجة  الّصافية  بالفطرة  األمر  بادئ  يف  الدين  إىل  يولج 
الباحث  ووقف  النمط،  هذا  عل  ُتُلقي  فإذا  له،  داعي  ال  تعقيد  كّل 
استطاع  الّصافية،  الوجدانّية  الروحّية  املبادئ  هبذه  عمقه  عل  فيه 
التساؤالت  تعقيدات  من  نتج  ما  بكّل  الّدين  إىل  يلج  أن  بعدها 
وهكذا  والّسلوك،  الفهم  يف  االنحراف  عن  حمّصن  حمكم  بطريق 
الدين،  ألطروحة  مغايرًا  شيئًا  ليست  ا  ألهنَّ احلسني؛  هنضة  هي 
عن  خرجت  ألهّنا  تفاصيلها؛  بعض  يف  ولو  واإلسالم،  والتوحيد، 
يف  االستقامة  كّل  ومستقيم  األوصاف،  وكامل  الفهم،  تاّم  معصوم 

والعمل. السلوك 

فالفطرة  احلسينّية،  والفطرة  اإلهلّية،  الفطرة  بني  انفكاك  ال  ثانيًا: 
إىل  تؤّدي  التي  الفطرة  نفسها  هي  وجدانًا،  تعاىل  اهلل  هبا  ندرك  التي 
معرفة احلسني، فهي يف طول فطرّية معرفة اهلل، وال تنفّك عنها، 
األوىل،  وجبّلته  لفطرته  بعودته  صفاًء  أكثر  اإلنسان  كان  كلاّم  وعليه: 
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مع  سيتفاعل  وبالتايل   ،احلسني فهم  عل  قدرة  أكثر  سيكون 
العقيّل والقلبّي والعاطفّي، وكلاّم  الّتلقي  ناحية  فأكثر من  أكثر  قضّيته 
ابتعد اإلنسان عن فطرته، فإّن من الّصعب عليه أن يتلّقى هذه القضّية 

بالقبول.

 وهذا ما يفرّس لنا الرّس من وراء أّن التفاعل األكرب مع احلسني
بإيامهنم،  الفطرة  إىل  األقرب  هم  م  ألهنَّ خاّصة؛  املؤمنني  من  يكون 
وهذا   ،البيت وأهل  القرآن  هبدي  د  املرشَّ الفطرّي  وتوحيدهم 
الحسين  إلى   النبّي »نظر   :الصادق عن  جاء  ما  يؤّكده  ما 
الحسين  لقتل  إّن  وقال:  حجره،  في  فأجلسه  مقبل،  وهو    عليّ بن 
حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبدًا. ثّم قال: بأبي قتيل كّل َعبرة. 
قيل: وما قتيل كّل عبرة يا ابن رسول الله؟ قال: ال يذكره مؤمن إال 
أقىص  من  واحد  هو  -الذي  البكاء  بني  بط  الرَّ إىل  فانظر  بكى«)))، 
تقف  اإليامن،  وبني  والعقيل-  والعاطفي  الروحي  التفاعل  مظاهر 

املغزى. عل 

مقبولة  تكون  أن  جيب  أهّنا  تعني  ال  احلسينّية  الثورة  فطرّية  ثالثًا: 
>َوَلكِنَّ  التوحيدّي فطرّي أيضًا،  الدين  لدى مجيع أفراد اإلنسان، فإنَّ 
ُيْؤِمنُوَن<)سورة غافر: 59)، ومن هنا يمكن أن نفهم الوجه يف  َأْكَثَر النَّاِس اَل 

هلا،  قبوله  وعدم  الفطرّية،  احلسينّية  النورانّية  هلذه  البعض  تلقي  عدم 

)))  مستدرك الوسائل، املحّدث النوري، ط مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 0	3)شـ، ج0)، 
ص8)3، نقاًل عن كتاب األنوار البن مّهام.
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ر للفطرة بغض النَّظر عن أسبابه، فكلُّ  فإنَّ ذلك ُيفهم يف سياق التنكُّ
من يرفض هنضة احلسني، وكلُّ من خيّطئها، إّنام يقفز عل فطرته، 
د عل أعامق جبلِّته، ويتأثَّر باملوانع التي تدسُّ تلك الفطرة حتت  ويتمرَّ
تراب الغفلة أو التغافل، لشهوة، أو نزوة، أو شبهة، أو غري ذلك من 

متصّورة. موانع 

التي   احلسني ثورة  يف  اخلصوصّية  وجه  م  تقدَّ ممَّا  ُيفهم  رابعًا: 
حركة  إنَّ  حيث  اجلاذبّية،  هذه  كلَّ  ومتتلك  التأثري،  هذا  كلَّ  َتلقى 
 األنبياء واألوصياء كلَّها فطرّية بال استثناء، إال أنَّ حركة احلسني
الفطرة  ملرتكزات  مبارش  عميّل  تطبيق  ألهّنا  وأجل؛  أوضح،  فطرّيتها 
املأساة  معطيات  عرب  مبارشة  القلوب  خترتق  والوجدانّية،  املعرفّية 
بيِّنة يف دالالهتا،  ما تكون كامنة يف أصلها،  فالفطرة عادة  والفاجعة، 
البعيد  التام، واإلصغاء اهلادئ إىل صوهتا  التأّمل  وحيتاج اإلنسان إىل 
القريب، متجّردًا عن املوانع اجلّمة، إال أّن احلسني قد أخَرَج هذا 
وعامَّ  الّصافية،  اإلنسانّية  الفطرة  عن  كشفت  مأساة  لباس  يف  الكامن 
يح اخلطري عن  ر إال باالنسالخ الرصَّ يناقضها، بنحٍو ال جمال فيه للتنكُّ

واإلنسانّية.. الفطرة 

واألوصياء  األنبياء  حركة  يف  املعرفية  الفطرة  تلك  جتلَّت  ولقد 
املعريّف، مع حمدودّية  بيانه عل اجلانب  ز  تركَّ ما  بنحٍو متفاوت، فمنها 
ما وازن  العميّل، ومنها  اجلانب  ما رّكز عل  العملّية، ومنها  امتداداته 
هذا  به  مّر  الذي  الظرف  متطّلبات  بمقتىض  ذلك  كلُّ  األمرين،  بني 
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ا حركة احلسني فهي األجل واألوضح  النبّي أو ذاك الويّص، أمَّ
بني  العالقة  بيان  وجانب  التطبيقّي،  جانبها  ويف  املعريّف،  جانبها  يف 
هي   احلسني ثورة  إنَّ  حينها:  القول  ويمكن  املزبورين،  اجلانبني 
النبوّي يف الّدعوة إىل دين التوحيد، بحيث  خالصة وعصارة احلراك 
 ال يمكن أن تكون هناك صورة أجل من صورة كربالء احلسني

القويم.. الّدين  هلذا  الفطرّية  األسس  توضيح  يف 

عمق  يف  يرضب-  زال  -وال  رَضَب   احلسني صنعه  ما  إنَّ 
يقترص  ال  واقعّي،  فعيّل  بنحو  للمبادئ  بتحريكه  اإلنسانّية،  الفطرة 
عل املثالّية والتنظري فقط، فقد امتازت هذه النهضة باحليوّية الفاعلة، 
وهذا ما يفتحنا عل قيمة ما نقوم به من إحياء هلذه النهضة يف نفوسنا، 
هذا  فإنَّ  العاطفّي،  الفكرّي  األسلوب  هذا  وبخصوص  وجمتمعاتنا، 
هو   احلسني أمر  إحياء  يف   البيت أهل  به  أمر  الذي  املزج 
أمجع،  العامل  يف  تؤثِّر  أن  استطاعت  التي  اجلّذابة،  السحرّية  التوليفة 
التغيري األكرب للعامل عل يد مهدّي  التي سيتمُّ هبا  وهي نفس الرتكيبة 
بمركز  نتمّسك   ،احلسني بنهضة  بتمّسكنا  وإّننا   ،ة األمَّ هذه 
العامل،  كلِّ  عل  نورًا  يشّع  ألن  قابلّيًة  يمتلك  الذي  الفطرّي  التأثري 
فاعل  بنحو  تعاىل  اهلل  إىل  ندعو  أن  نستطيع   احلسني باسم  نحن 
مؤثِّر مقبول، له القدرة عل انتزاع كلِّ املوانع التي متنع من تلّقي هذه 

النقّية.. الفطرّية  األطروحة 

فوا أسفاه عل من مل يفهم ما هو احلسني، ووا أسفاه عل من 
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حرص احلسني يف طقوس وعادات، أو حاول أن يفهمه من زاويته 
مه يف بقعة جغرافّية حمدودة، وقطعة زمانّية  البرشية الضّيقة، أو حجَّ

ماضية!

 ،يف احلسني م نستطيع أن نفرسِّ ما ورد عن النبّي وبام تقدَّ
من  باب  الحسين  إّن  أال  تشقون،  وبه  تسعدون،  »وبالحسين  يقول:  حني 

الجنة«))). الله عليه ريح  عانده حّرم  الجنة، من  أبواب 

واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصلَّ اهلل عل حممد وآله الطِّيبني الطاهرين.

))) مائة منقبة، ابن شاذان القمي، حممد بن أمحد، ط مدرسة اإلمام املهدي، قم املقدسة،407)هـ، 
ص		.
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 ..نهضة اإلمام الحسين
األسباب والدوافع

                            الشیخ عباس علم الصايغ

امللّخص:
املوضوع  هذا  لفوائد  بحثه  مقدمة  يف  أوالً  الكاتب  تطّرق 
وأمهيته، ثّم بحَث أهداف النهضة احلسينّية يف مقامني، أنَّه ال ينبغي 
احلسنيمن  اإلمام  هدف  لفهم  املقامني  هذين  بني  الفصل 

النهضة:

التي  املقام األّول: أحداث ما قبل موت معاوية، واملواقف 
وليًا  يزيد  تنصيب  قرار  احلسنيضّد  اإلمام  من  صدرت 

ذلك. عل  مهمة  شواهد  ذاكرًا  للعهد، 

املقام الثاين: أهّم النظرّيات املطروحة يف بيان أهداف اإلمام 
ذكر  مع  نظريات  مخسة  فذكر  املباركة،  هنضته  احلسنييف 
انتهى الكاتب  اإليرادات واإلشكاالت عل كّل نظرّية، حتى 

إىل النظرّية الصحيحة يف نظره.
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مقدمة: ملاذا هذا البحث؟ 

قد يتساءل البعض ويقول: ملاذا نبحث عن أهداف النَّهضة احلسينّية؟ 
وملاذا نجهد أنفسنا يف حتليل دوافع احلركة احلسينّية؟ فهل نحُن معنيُّون 
ظروف  حتت  كانت  احلسينّية  فاحلركة  وحتليلها؟  احلركة  هذه  بتفسري 
صها اإلمام احلسنيوبنى عليها حركته املباركة، أّما  معيَّنة وقد شخَّ
نحن فال يمكننا فهم تلك الظروف عل حقيقتها، فام الثمرة من إتعاب 

أنفسنا بال طائل؟

وللجواب عن هذا التساؤل نقول: يمكننا إمجال جمموعة من الفوائد 
التي تدفعنا نحو تفسري وحتليل احلركة احلسينّية وبيان أسباهبا ودوافعها:

الفائدة األول: الفهم العميق هلذه الركة الباركة
ف عل األسباب  يتعرَّ أن  السرية احلسينّية  املهّم جّدًا عل قارئ  من 
والدوافع التي دعت اإلمام احلسنيإىل اخلروج والنهوض والثورة؛ 
أمره، وتكون إحاطته  رية عل بصرية من  السِّ القارئ هلذه  حتى يكون 
للسرية احلسينّية بشكٍل أدقَّ وأعمق، ومن ثمَّ يستطيع استخراج الِعرب 
ن من التَّأيس باملعصوم بفهٍم  واملواقف منها بشكٍل صحيح؛ حتى يتمكَّ

صحيح.

فلامذا ثار اإلمام احلسنيعل يزيد؟ ملاذا مل يّتبع الطريقة التي سار 
عليها األئمة من االلتزام بالتقّية؟ فموقف اإلمام احلسنيظاهرًا 
مل خيتلف مع اإلمام احلسنفقط -كام يتصّور الكثري- بل خيتلف مع 
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موقف مجيع األئمة؛ إذ مجيعهم -صلوات اهلل عليهم- مل يقوموا 
بثورة كام قام هبا اإلمام احلسني، فلامذا حدث ذلك؟ هذا حيتاج إىل 

تفسري وحتليل.

نن التارخيية ف عىل السُّ الفائدة الثانية: التعرُّ
البرشّي  والتَّاريخ  حتكمه،  وضوابط  قوانني  الكون  لظواهر  توجد 
سنن  أيضًا  للتاريخ  فإنَّ  وبالتَّايل  للكون،  الظواهر  هذه  حتت  يندرج 
م يف مسريته، فمعرفة هذه الضوابط تساعدنا  وقوانني وضوابط تتحكَّ
عل فهم حياتنا احلارضة، وينفعنا يف تفادي األخطاء السابقة، فال تكفي 
قراءة التاريخ قراءة سطحية فقط، بل ال بدَّ من حتليل التاريخ وتفسريه 
للوصول إىل تلك السنن والقوانني واالستفادة منها، قال تعاىل: >َوتِْلَك 

.((40 النَّاِس<)آل عمران:  َبنْيَ  ا  ُنَداِوهُلَ اُم  اأْلَيَّ

ُكْم  ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًم َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَ فمثاًل: يف قوله تعاىل: >إاِلَّ َتنِفُروا ُيَعذِّ
ٍء َقِديٌر<)التوبة: 39)، يتحّدث القرآن الكريم  وُه َشْيًئا َواهللُ َعىَلٰ ُكلِّ َشْ َواَل َتُضُّ

عن سنّة تارخيّية، بمعنى أنَّه متى ما ختاذل النَّاس عن اجلهاد فإنَّ عملية 
التغيري  بقوم آخرين سوف حتصل ال حمالة، فهذا  تغيريهم واستبداهلم 

واالستبدال خاضٌع لرشوط موضوعية راجعة للبرش.

نحاول  فإّننا  احلسينّية  النهضة  تفسري  نحاول  عندما  نحن  إذًا، 
يف  حاكمة  كانت  التي  املهّمة  واإلهلّية  التارخيّية  السنن  استكشاف 
القائم  زمان ظهور  إىل  بواقعنا  ربطها  نحاول  ثم  املباركة،  املسرية  هذه 
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اإلمام  بحركة  وثيق  ارتباط  هلا   املنتظر اإلمام  فحركة   ،احلّجة
.احلسني

الفائدة الثالثة: التعّرف عىل مقام العصوم
التعّرف عل مقامات املعصومني رضورّي جّدًا؛ إذ كّلام زادت 
الزيارة  ذكرت  وقد  هبم،  التعّلق  زاد  ومكانتهم  مقاماهتم  عن  املعرفة 
اجلامعة جمموعة كبرية من تلك املقامات العالية هلم، ويمكن للمؤمن 

الزيارة. ُكتبت عل هذه  التي  يراجعها ويراجع الرشوحات  أن 

التي  وبالتايل يعترب فهم السرية احلسينّية وحتليلها من أهّم الوسائل 
توصلنا ملعرفة يشء من مقامات اإلمام احلسني، وكذلك يعترب هذا 

اجلهد مصداقًا من مصاديق إحياء أمرهم صلوات اهلل عليهم.

ماهية البحث:
بتفسري وحتليل حركة  املرتبطة  الفوائد  املقدار من  بذكر هذا  نكتفي 
اإلمام احلسني، ونحن هنا نريد أن نتطّرق إىل جمموعة من النظريات 
املطروحة يف تفسري حركة اإلمام احلسنيوهنضته، ثمَّ نورد عليها 
القارئ إىل فهم  إيراده من نقوض واعرتاضات، حتى يصل  ما يمكن 
عميق حول هذه احلركة املباركة، ويكون عل إطاللة كافية ووافية حول 

هذا اجلانب.

ينبغي أن نلقي بإطاللة  النظرّيات  بيان تلك  ولكن قبل الرشوع يف 
 ،موجزة حول الظروف السائدة التي سبقت حركة اإلمام احلسني
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معاوية،  موت  احلسنيقبل  اإلمام  يعيشها  كان  التي  الظروف  أي 
استشهاد  احلسنيمنذ  اإلمام  عاشها  التي  الظروف  هذه  هي  فام 
املواقف  أهم  وما هي  معاوية؟  اإلمام احلسنإىل زمن موت  أخيه 
املرحلة  تلك  فهَم  فإنَّ  الفرتة؟  تلك  اإلمام احلسنييف  هبا  قام  التي 
موت  احلسنيبعد  اإلمام  حركة  فهم  يف  كثريًا  يساعدنا  السابقة 
اإلمام  دفعت  التي  والدوافع  األسباب  فهم  عل  ويساعدنا  معاوية، 

والنهوض. اخلروج  احلسنيإىل 

احلوادث  أهّم  األول: إطاللة حول  املقام  مقامني:  البحث يف  فيقع 
معاوية.  اإلمام احلسنإىل زمن موت  استشهاد  بعد  التي حصلت 
النهضة  النظريات املطروحة حول أسباب ودوافع  بيان  الثاين:  واملقام 
احلسينّية. ويف املقام الثاين سوف نذكر كّل نظرّية وما يرد عليها، حتى 

الصحيحة. النظرية  إىل  ننتهي 

املقام األّول: أهّم احلوادث قبل موت معاوية

سوف نتكّلم يف هذا القام يف جمموعة من النقاط:
النقطة األول: دور معاوية يف التمهيد لبيعة يزيد

خطَّط معاوية لتولية ابنه يزيد وليًا للعهد، ولكنَّه يعلم بأنَّ هذا األمر 
ليس باألمر اهلنّي، فابنه هذا ال يليق هلذا املنصب أبدًا، ولن يرىض هبذا 
متهيدًا  األمور  من  جمموعة  إىل  فعمد  منه)))،  املقّربون  حتى  التنصيب 
)))  فحتى زياد بن أبيه -والذي كان مقّربًا لبني أمّية، بل نسبه معاوية إىل أبيه أيب سفيان خالفًا للرشيعة- 

مل يكن راٍض هبذا األمر. )راجع: موسوعة التاريخ اإلسالمّي، اليوسفّي الغروّي، ج5، ص553).
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يزيد: لتنصيب 

لون عقبة أمام طريقه األمر األول: تصفية َمن ُيشكِّ
عمد معاوية إىل تصفّية واغتيال جمموعة من األشخاص ممّن عرف 

منهم خالفهم يف تنصيب يزيد، ونذكر منهم:

أوالً: اإلمام احلسن املجتبى، فإّنه بحسب عقد الصلح احلاصل 
بعد معاوية تكون لإلمام  فإنَّ اخلالفة  اإلمام احلسنومعاوية  بني 
الكبرية  والعقبة  األّول  اخلطر  يعترب   احلسن فاإلمام   ،احلسن
كام  إليه  مِّ  السُّ بدسِّ  معاوية  قام  فلذا  للعهد،  ولّيًا  يزيد  تنصيب  أمام 
"دّس معاويُة  ترّصح بذلك املصادر التارخيية، جاء يف مقاتل الطالبني: 
إىل  يد بعده- و إليه ]أي إىل اإلمام احلسن[ -حني أراد أن َيعهد إىل يز

، مفاتا منه يف أيام متقاربة"))).
ً
سعد بن أيب وّقاص مّسا

ثانيًا: سعد بن أيب وّقاص، كام رّصح به النّص املتقّدم.

يزيد  لتنصيب  املعارضني  بكر، وكان من  أيب  بن  الرمحن  عبد  ثالثًا: 
مبائة  الصّديق  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  إىل  معاوية  فـ"بعث  للعهد،  وليًا 
يد بن معاوية، فرّدها عبد الرمحن وأىب أن  ألف درهم، بعد أن أىب البيعة ليز
ة مفات هبا، قبل أن تمّت 

ّ
يأخذها، وقال: ال أبيع ديين بدنياي! وخرج إىل مك

عىل  حبيش))(  امسه  مبكان  نامها!  نومة  من  فجأة  موته  وكان  يد،  ليز البيعة 

))) نقاًل عن موسوعة اإلمام احلسني، الريشهرّي، ج	، ص06	.
)	) حبيّش: جبل بأسفل مّكة.
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يعرف  والذي  هبا"))).  فدفن  ة 
ّ

مك إىل  ل  ومُحِ ة، 
ّ

مك من  أميال  عشرة  حنو 
فجأة! املعارض  هذا  مات  كيف  يعرف  معاوية  سياسات 

رابعًا: عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فإّنه ممَّن َعُظم شأنه يف الشام، 
ومال إليه أهلها؛ ملَّا كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد، ولغنائه 
عن املسلمني يف أرض الروم، ولبأسه، فخافه معاوية فأمر باغتياله، فقد 
أهل  ابنه، خطب  يد  ليز البيعة  أراد معاوية  ملا  "قيل:  الغابة:  أسد  جاء يف 
أعقد  أن  أردت  َوَقْد  كبرت سين، وقرب أجيل،  الشام،  أهل  يا  الشام فقال: 
إّنا أنا َرُجل منكم، فأصَفقوا))( عىل الرضا بعبد   لكم، و

ً
لرجل يكون نظاما

ها يف نفسه، مّثَ إّنَ  الرمحن بن خالد بن الوليد، فشّقَ ذلك عىل معاوية وأسّرَ
، مفات، فقيل: 

ً
عبد الرمحن مرض فدخل عليه ابُن أثال النصراين فسقاه مّسا

إّن معاوية أمره بذلك، وذلك سنة سبع وأربعني")3).

لبيعة  التمهيد  الذين اغتاهلم معاوية من أجل  إذًا، هذه جمموعة من 
ابنه يزيد، ولعّل هناك غري هؤالء مل أقف عليهم.

األمر الثاين: الرتغيب والرتهيب
اخّتذ معاوية أسلوب الرتغيب باألموال واهلدايا، والرتهيب بالسيف 

والقتل؛ من أجل التمهيد لبيعة يزيد، ونذكر هنا نموذجني:

))) أسد الغابة، ابن األثري، ج3، ص364.
)	) أصفقوا: أمجعوا واّتفقوا.

)3) أسد الغابة، ابن األثري، ج3، ص336.
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النموذج األول: رشاء ضمئر الناس
ونذكر جمموعة من األمثلة:

أوالً: كبار أهل الكوفة، فقد بعث معاويُة املغريَة بن شعبة ليكفيه أمر 
الكوفة يف أمر البيعة ليزيد، فسار املغرية حتى قدم الكوفة وذاَكَر َمن يثق 
بيعته، فأوفد  يزيد، فأجابوا إىل  أمَر  أمّية  لبني  أّنه شيعة  إليه وَمن يعلم 
درهم،  ألف  ثالثني  وأعطاهم  عرشة-  من  أكثر  -ويقال  عرشة  منهم 
وجعل عليهم ابنه موسى بن املغرية وقدموا عل معاوية، فزّينوا له بيعة 
يزيد ودعوه إىل عقدها، فقال معاوية: ال تعجلوا بإظهار هذا، وكونوا 
عل رأيكم، ثمَّ قال ملوسى: بكم اشرتى أبوك من هؤالء دينهم؟ قال: 

بثالثني ألفًا، قال: لقد هان عليهم دينهم))). 

الوقت، وكان من  الواجهة اإلعالمّية يف ذلك  الشعراء؛ فهم  ثانيًا: 
املهّم لدى معاوية أن يستميلهم إليه، فقد ذكر ابن أعثم ما ييل: "وكان 
كت، أو قائل منكر. قال:  يد عىل فرقتني من بني راٍض وسا الناس يف أمر يز
ويبغضه،  يد  يز بيعة  يكره  مّمن  البصرة  أهل  شاعر  األسدي  ُعقيبة  فكان 

يقول: فأنشأ يف ذلك 

َفأســِجح)	)  َبرَشٌ  نا  إنَّ احلَـديِدُمعــاِوَي  واَل  بِاجِلبـــاِل  َفَلســنا 

َفــَجَردمُتوها أرَضــنا  َحــصيِدأَكلُتــم  ِمــن  أو  قاِئٍم  ِمن  َفَهل 

َهَلكنا إذا  اخلُلوِد  يِف  ُخلوِدأَتطَمُع  ِمن  َلَك  وال  َلنا  وَليَس 

)))  موسوعة اإلمام احلسني، الريشهري، ج	، ص3)	.
)	) أسجح: أي سّهل ألفاظك وارفق.
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َضياعا َهـــَلَكت  ًة  ُأمَّ َيـــزيِدَفَهبهــا  وأبــو  َيســوُسها  َيزيُد 
َواسَتقيموا  اإِلماَرِة  َحــقَّ  َوالــَعبيِدَدعـوا  األَراِذِل  وَتـــأميَل 
َتــِزرُكم ال  َة  ِويَّ الــسَّ بِـــاجلُنــوِدوأعـطوَنا  ُمـرِدفاٌت  ُجــنوٌد 

قال: فبلغ ذلك معاوية، فأرسل إليه بعشرة آالف درهم ليكّف لسانه، فأنشأ 
ُعقيبة يقول:

َمـكاَنُه  َحــلَّ  الـَغريِبُّ  املِــنرَبُ  َيــزيُدإَذا  امُلــؤِمننَي  أمـرَي  َفــإِنَّ 
لُِكـــلِّ ُأنــاٍس طــاِئٌر وُجـدوُدَعَل الّطاِئِر امَليموِن َواحلَدُّ صاِعٌد)))

ُوفوُدَفال ِزلَت أعَل النّاِس َكعبًا ومَل َتَزل إَلــيَك  ُيســاميها  ُوفــوٌد 

ملَِــرواَن أم مــاذا َيـقوُل َسعيُد؟أال َليَت ِشعري ما َيقوُل ابُن عاِمٍر

َفــإِنَّام َمــهاًل  اهللِ  ُخــَلفاِء  ُيريُدَبنـي  َحـيُث  محُن  الــرَّ ــا  هِبَ َينوُء 

ى)	)")3). قال: فأرسل إليه معاوية ببدرة أخر

56هـ،  سنة  يف  معاوية  بن  يزيد  حجَّ  فقد  واملدينة،  مكة  أهل  ثالثًا: 
ق بمكة واملدينة أمواالً كثرية يشرتي هبا قلوب النَّاس، ثمَّ انرصف  ففرَّ
والنَّاس عنه راضون، ثمَّ شاع اخلرب بني النَّاس بأنَّ معاوية يريد أن يأخذ 

))) فالٌن صاعد احلّد: معناه البخت واحلظ يف الدنيا.
)	) البدرة عرشة آالف درهم.

)3) الفتوح البن اعثم، ج4، ص9	3.
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البيعة ليزيد)))، فيبدو أنَّ توزيع اهلدايا من يزيد كان بتخطيط من معاوية 
نفسه.

م اهلدايا واجلوائز  بل إنَّ بعض النقوالت تذكر بأنَّ معاوية كان يقدِّ
لإلمام احلسنيأيضًا)	)، ولعلَّه كان يظنُّ أنَّ باستطاعته أن يستميله.

النموذج الثاين: التهديد
قون  قون ويتمزَّ يتفرَّ م سوف  أهنَّ إّما بحّجة  النَّاس  د  كان معاوية هيدِّ
من بعده إذا مل ينّصب هلم ابنه يزيد خليفة من بعده، وإّما بالقتل فيام لو 

مل يغرّيوا رأهيم يف بيعة يزيد.

إلبليس  إّن  الناس:  أّيا   " يقول:  كان  الشام  ألهل  خطابه  يف  فمثاًل 
ألسنهتم  وعىل  يستعني،  إّياهم  و يستعّد  هبم   ،

ً
نا

ّ
وخال  

ً
إخوانا الناس  من 

إن استغين عهنم أرجفوا، مث ُيلقحون الفنت   أوجفوا، و
ً
ينطق، إن رجوا طمعا

أمٍر  وة  َووا عر
َ
ل النفاق، عّيابون مرتابون، إن  ُيشّققون هلا حطب  بالفجور، و

أولئك مبنهتني، وال مبقلعني، وال  وليسوا  أسرفوا،  ُدعوا إىل غّيٍ  إن  و حنفوا، 
جليل،  أمر  قوارع  هبم   

ُّ
وحتل وبيل،  ي  خز صواعق  تصيهبم  حت  مّتعظني 

قد  ا 
َ

فإّن ىل؛  أو مّثَ  ألولئك  ىل  فأو الفقع،  أصول  كاجتثاث  أصوهلم   
ُ

جتتّث
.(3( النذر"  نفع  أو   

ً
م شيئا

ُ
التقّد إن أغىن  وأنذرنا  منا 

َ
قّد

 .." فيه:  يقول  كان  يزيد  ابنه  ببيعة  فيه  الذي عهد  كتابه  وكذلك يف 

))) الفتوح البن اعثم، ج4، ص9	3.
)	) راجع موسوعة اإلمام احلسني، الريشهرّي، ج	، ص79).

)3) الغدير، العالّمة األمينّي، ج0)، ص	3	.
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يد بن  مفن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله حّق قبوله وبادر إىل طاعة أميره يز
 حت 

ً
أبدا الرقاب  تأىّب عليه وامتنع فضرب  ، ومن 

ً
 به وأهال

ً
معاوية، مفرحبا

كتايب هذا"))). برجع احلّق إىل أهله، والسالم عىل من قرئ عليه وقبل 

األمر الثالث: حماولة التقّرب من بني هاشم
علم معاوية بأنَّ بني هاشم لن يبايعوا ابنه يزيد، فحاول استاملتهم 
والتقّرب منهم عن طريق خطبة ابنة عبداهلل بن جعفر البنه يزيد، وبذلك 
م خطوة كبرية يف طريق التمهيد خلالفة ابنه يزيد،  يكون معاوية قد تقدَّ

إال أّن اإلمام احلسنيأفشل هذا املخّطط ورفض هذا التزويج.

ذكر ابن شهرآشوب يف املناقب: »إنَّ معاوية كتب إىل مروان وهو 
بن جعفر  اهلل  عبد  بنت  كلثوم  أمَّ  أن خيطب  يأمره  احلجاز  عامله عل 
عبداهلل:  فقال  بذلك،  فأخربه  جعفر  بن  اهلل  عبد  فأتى)	)  يزيد،  البنه 
فأخرب  خاله،  وهو  احلسني  سيِّدنا  إىل  هو  إنام  إيلَّ  ليس  أمرها  إنَّ 
الجارية  لهذه  وفق  اللهمَّ  تعالى،  الله  »أستخير  فقال:  احلسنيبذلك 
 اهلل رسول  مسجد  يف  الناس  اجتمع  فلامَّ  محمد«،  آل  من  رضاك 
إّن  وقال:  اجِلّلة  من  إىل احلسني وعنده  مروان حتى جلس  أقبل 
أمري املؤمنني أمرين بذلك، وأن أجعل مهرها ُحكم أبيها بالغًا ما بلغ، 
مع صلح ما بني هذين احليَّني، مع قضاء دينه، واعلم أنَّ من يغبطكم 
بيزيد أكثر ممَّن يغبطه بكم! والعجب كيف ُيستمهر يزيد وهو كفو من 

اهلل.  أبا عبد  يا  فُردَّ خريًا  الغامم،  يستسقى  له، وبوجهه  ال كفو 

))) الفتوح البن اعثم، ج4، ص348.
)	) يف املصدر: »فأبى«، والتصويب من بحار األنوار.
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لدينه،  وارتضانا  لنفسه،  اختارنا  الذي  لله  »الحمد   :فقال احلسني
قولك  أّما  فسمعنا،  قلت  قد  مروان  يا  قال:  ثمَّ  خلقه..  على  واصطفانا 
مهرها ُحكم أبيها بالغًا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول 
في بناته ونسائه وأهل بيته وهو اثنتا عشرة أوقية؛ يكون أربعمائة   الله
يقضين  نساؤنا  كّن  فمتى  أبيها  دين  قضاء  مع  قولك  وأّما  درهمًا،  وثمانين 
الله ولم  عنّا ديوننا؟ وأّما صلح ما بين هذين الحيَّين فإّنا قوم عاديناكم في 
وأّما  السبب!  فكيف  النسب  أعيى  فلقد  فلعمري  للدنيا،  نصالحكم  نكن 
قولك العجب ليزيد كيف ُيستمهر، فقد اسُتمهر من هو خيٌر من يزيد ومن 
إّن يزيد كفو من ال كفو له، فمن كان  أب يزيد ومن جّد يزيد، وأّما قولك 
كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم، ما زادته إمارته في الكفاءة شيئًا، وأّما قولك 
بوجهه يستسقى الغمام، فإنما كان ذلك بوجه رسول الله، وأّما قولك 
بنا  ويغبطه  الجهل  أهل  به  يغبطنا  فإّنما  بنا،  يغبطه  مّمن  أكثر  به  يغبطنا  من 

العقل«. أهل 

»فاشهدوا جميعًا أني قد زّوجت أم كلثوم بنت عبد  ثم قال بعد كالم: 
الله بن جعفر من بن عّمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمائة وثمانين 
درهمًا، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة، أو قال: أرضي بالعقيق، وإّن غلَّتها في 
السنة ثمانية آالف دينار، ففيها لها غنى إن شاء الله«. قال: فتغيَّر وجه مروان، 

وقال: أغدرًا يا بني هاشم؟! تأبون إال العداوة! ..«))).

))) املناقب البن شهرآشوب، ج3، ص00	.
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النقطة الثانية: أخذ البيعة ليزيد
استطاع معاوية بن أيب سفيان يف مّدة حكمه املطلق وبدهائه ومكره 
والثقافّية  واالجتامعّية  السياسّية  األوضاع  عل  ويسيطر  هييمن  أن 
وجوب  فكرة  هي  جها  روَّ التي  القضايا  ومن  اإلسالمّي،  العامل  يف 
ُيظهر  مل  ما  وظاملًا  فاسقًا  كان  لو  حتى  مطلقًا،  املسلم  احلاكم  إطاعة 
الناس، وكان غرضه تصحيح مواقفه وخمالفاته،  الكفر الرصيح أمام 

يزيد. حلكم  التمهيد  وكذلك 

فقد وضعت أحاديث عن النبي يف هذا املعنى، ثمَّ استلم بنو 
مصاحلهم،  يف  تدخل  ا  ألهنَّ وتقّبلوها؛  بعده  من  الفكرة  هذه  العباس 
ولألسف هذه الفكرة وهذه النُّصوص ال زالت ُتتداول يف كتب العامة، 

وهي حمّل قبول عندهم.

ومن أجل ذلك كان اإلمام احلسنيحياول تصحيح هذه الفكرة 
 التي سادت يف املجتمع، فنجده يروي حديثًا عن جّده رسول اهلل
مستحاًل  جائرًا،  سلطانًا  رأى  من  قال:  الله  رسول  إنَّ  النَّاس  »أيها  ويقول: 
الله  عباد  في  يعمل  الله،  رسول  لسنة  مخالفًا  الله،  لعهد  ناكثًا  الله،  لحرم 
باإلثم والعدوان، فلم يغيِّر عليه بفعٍل وال قوٍل، كان حّقًا على الله أْن يدخله 

مدخله«))). 

وعل كّل حال، كان من الصعب جّدًا يف ذلك الوقت أن ُيغرّي الناس 
أمَر معاوية يف تنصيب يزيد خليفة من  طريقة تفكريهم، وأن يرفضوا 

))) تاريخ الطربي، ج4، ص304.
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بعده، خصوصًا مع ما كان يقوم به معاوية من ترغيب وترهيب، ولذلك 
متّت البيعة ليزيد يف العام 56 للهجرة عندما قدم معاوية بنفسه إىل مّكة 
واملدينة ألخذ البيعة، وقد بايعت الشام والعراق ومكة واملدينة، إاّل فئة 

قليلة من بني هاشم وغريهم.

هذه  أمر  من  احلال  حلقيقة  املستشّف  "إّنَ   :األميني العالمة  يقول 
التطميع،  ق  وبوار اإلرهاب،  واعد  بر متت  أّنا  علمي  جّد  الغامشة  البيعة 
يّل آخر  يو يقتل ذاك، و ية يتوّعد هذا، و ى معاو وعوامل الهبت واالفتراء، فير
يدر من رضاخئه))( عىل النفوس  عىل املدن واألمصار وجيعلها طعمة له، و
يف القوم من ال يؤّثر فيه يشء من ذلك  الواطئة ذوات امللكات الرذيلة، و
ورمز  النبّوة،  اهلدى، وسبط  إمام  لكن  يطاع،  ال  رأي ملن  ال  أّنه  غير  ه، 

ّ
كل

 باحلّق، 
ً
 باحلقيقة، ومصارحا

ً
ه مصحرا

ّ
كل الشهادة واإلباء مل يفتأ بعد ذلك 

أم  أذن  إليه  أصغت  املدهلّمة،  احلنادس))(  تلكم   
ّ

كل مع  للباطل   
ً
وداحضا

 عقيرته مبا 
ً
رافعا املوقف  بواجب  أو أعرض، فقام  أحد  قيله  ال، وصغى إىل 

.(3(". املسلمني  صالح  يف  النظر  يوجبه  و احلالة،  تستدعيه 

النقطة الثالثة: موقف اإلمام السني من تنصيب يزيد
يزيد  لتنصيب  الشديدة  احلسنيمعارضته  اإلمام  أعلن 
بني  الصلح  عقد  وألنَّ   ،له حقٌّ  هي  اخلالفة  ألّن  للعهد؛  وليًا 
بن  يزيد  وألنَّ  ذلك،  عل  ينّص  كان  معاوية  احلسنوبني  اإلمام 

))) الرضخ: العطية القليلة.
)	) احلندس: الليل الشديد الظلمة.

)3) من حياة معاوية بن أيب سفيان، العالّمة األمينّي، ج)، ص8)).
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لإلمام  فكانت  املنصب،  هلذا  مؤّهل  وغري  فاسقًا  فاجرًا  كان  معاوية 
الشأن،  هذا  يف  ملعاوية  املعارضة  املواقف  من  احلسنيجمموعة 

منها: نذكر 

الوقف األول: رّد اإلمام السنيعىل رسالة معاوية
بايع  مل يلبث معاوية بعد شهادة اإلمام احلسن إال يسريًا حتى 
يف  أبطأوا  املدينة  أهل  ولكنَّ  اآلفاق،  إىل  ببيعته  وكتب  بالشام،  ليزيد 
االستجابة بسبب امتناع بني هاشم وعبداهلل بن عمر وعبداهلل بن الزبري 
وغريهم، فكتب معاوية ُكتبًا إليهم، ومن الذين كتب إليهم معاوية هو 
ك  أظّنُ كن  أ مل  أمور،  منك  إيّلَ  انهتت  فقد  بعد،  "أما  وفيها:   ،احلسني
كان مثلك يف  إّن أحّق الناس بالوفاء ملن أعطى بيعة من  هبا رغبة عهنا، و
واتّق  إىل قطيعتك،  تنازع  اهلل هبا، فال  أنزلك  اليت  ومنزلتك  خطرك وشرفك 
»وال  ٍد،  حمّمَ ة  وأّمَ ودينك  لنفسك  وانظر  فتنة،  يف  ة  األّمَ هذه  تردّنَ  وال  اهلل، 

.((("(60 يوقنون«)الروم:  ال  الذين  يستخفنك 

بعد،  ا  »أمَّ وقال:  اللهجة  شديدة  احلسنيبرسالة  اإلمام  فأجابه 
بها،  تظنّني  تكن  لم  أموٌر  عنِّي  إليك  انتهت  ه  أنَّ فيه  تذكر  كتابك  فقد جاءني 
تعالى،  الله  إاّل  إليها  يسّدد  وال  لها،  يهدي  ال  الحسنات  وإّن  عنها،  بي  رغبة 
وأّما ما ذكرت أّنه رقى إليك عنّي، فإّنما رقاه الماّلقون، المشاؤون بالنميمة، 
المفّرقون بين الجمع، وكذب الغاوون المارقون، ما أردُت حربًا وال خالفًا، 
وإنِّي ألخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك، القاسطين المحلِّين، حزب 

))) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينورّي، ج)، ص54).
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الرجيم. الشيطان  وأعوان  الظالم، 

ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين، الذين كانوا يستفظعون 
وعدوانًا،  ظلمًا  فقتلتهم  المنكر،  عن  وينهون  بالمعروف،  ويأمرون  البدع، 
الله  على  جرأًة  المؤّكدة،  والعهود  الغليظة،  المواثيق  أعطيتهم  ما  بعد  من 
وأبلت  أخلقت  الذي  الحمق  بن  عمرو  بقاتل  لست  أو  بعهده،  واستخفافًا 
وجهه العبادة، فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت 
ه ابن أبي  من شعف الجبال، أو لست المدعي زيادًا في اإلسالم، فزعمت أنَّ
الحجر،  وللعاهر  للفراش  الولد  أّن   الله رسول  قضى  وقد  سفيان، 
خالف،  من  وأرجلهم  أيديهم  ويقطع  يقتلهم  اإلسالم  أهل  على  سلَّطته  ثمَّ 
ويصّلبهم على جذوع النخل، سبحان الله يا معاوية! لكأنَّك لست من هذه 

منك. وليسوا  ة،  األمَّ

 ، أنَّه على دين عليٍّ أَو لست قاتل الحضرمّي الذي كتب إليك فيه زيادة 
ه، الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه،  ودين عليٍّ هو دين ابن عمِّ
ولوال ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين؛ رحلة الشتاء 
والصيف، فوضعها الله عنكم بنا، منَّة عليكم، وقلت فيما قلت: ال ترّد هذه 
فيما  إمارتك عليها، وقلت  أعظم من  فتنة  لها  أعلم  وإني ال  فتنة،  في  األمة 
ة محمد، وإنِّي واللِه ما أعرف أفضل من  لنفسك ولدينك وألمَّ انظر  قلت: 
لديني،  الله  فأستغفر  أفعله  لم  وإن  ربي،  إلى  قربة  فإنَّه  أفعل  فإْن  جهادك، 
أكدك،  تكدني  متى  قلت:  فيما  وقلت  ويرضى،  يحب  لما  التوفيق  وأسأله 
وإني  الصالحون،  يكاد  لقديمًا  فلعمري  لك،  بدا  فيما  معاوية  يا  فكدني 
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ألرجو أاّل تضّر إال نفسك، وال تمحق إال عملك، فكدني ما بدا لك، واتقِّ 
إاّل أحصاها،  يغادر صغيرة وال كبيرة  لله كتابًا ال  أنَّ  يا معاوية، واعلم  الله 
واعلم أنَّ الله ليس بناٍس لك قتلك بالظنّة، وأخذك بالتهمة، وإمارتك صبّيًا 
يشرب الشراب ]يعني يزيد بن معاوية[، ويلعب بالكالب، ما أراك إال وقد 

والسالم«))). الرعية،  وأضعت  دينك،  وأهلكت  نفسك،  أوبقت 

الوقف الثاين: رّد اإلمام السنيعىل معاوية يف الدينة
وعبد  هاشم،  بنو  ومعه  احلسنيالبيعة  اإلمام  رفض  أن  بعد 
وغريهم،  الزبري،  بن  وعبداهلل  عمر،  بن  وعبداهلل  بكر،  أيب  بن  الرمحن 
فكذلك مل جيبه أهل املدينة؛ تبعًا هلؤالء األشخاص، فأمره معاوية أن ال 

هييَّجهم. وال  النَّفر  هؤالء  ك  حيرِّ

فكتب سعيد بن العاص وايل املدينة إىل معاوية: إنَّه مل يبايعني أحد، 
ومل  مجيعًا،  النَّاس  بايعك  بايعوك  فلو  النَّفر،  هلؤالء  تبٌع  النَّاس  وإنَّام 
يتخلِّف عنك أحد، فكتب إليه معاوية يأمره أاّل حيّرك هؤالء النَّفر وال 

املدينة. هيّيجهم إىل أن يقدم هو بنفسه إىل 

الثاين  اليوم  )5هـ)	)، ويف صبيحة  املدينة حاّجًا عام  معاوية  فقدم 
بن عّباس،  إىل احلسنيوعبداهلل  أرسل  ثمَّ  له،  بفراش فوضع  أمر 
فلاّم دخل ابن عّباس أجلسه عل يساره، وملَّا دخل احلسنيأجلسه 
معاوية  ابتدأ  ذلك  وغري  األحوال  عن  السؤال  بعد  ثمَّ  يمينه،  عل 

))) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينورّي، ج)، ص55)- 57).
)	) كام استظهره الشيخ اليوسفّي الغروّي يف موسوعته، موسوعة التاريخ اإلسالمّي، ج6، ص0	.
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ل النقم!  يّلِ النعم، ومنز ا بعد، فاحلمد هلل و الكالم فقال بعد كالم له: "أّمَ
 
ً
، وأّنَ حممدا

ً
كبيرا  

ً
 اهلل املتعايل عّما يقول امللحدون علّوا

ّ
إال إله   

ّ
أال وأشهد 

يأتيه  ال  بقرآن  لينذرهم  كاّفة،  نس  واإل اجلّنِ  إىل  املبعوث  املختص  عبده 
عن  ى 

َ
فأّد محيد،  حكمي  من  يل  تنز خلفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل 

وعّزَ  اهلل،  دين  وضح  حت  جنبه،  يف  األذى  عىل  وصبر  بأمره،  وصدع  اهلل، 
اهلل  صلوات  مفىض  كارهون،  وهم  اهلل  أمر  وظهر  املشركني،  ومقع  أولياؤه، 
له،  سّخر  ملا  الترك  مهنا  واختار  له،  بذل  ما  نيا 

ُ
الّد من  ترك  وقد  عليه، 

فهذه  يبىق،  و يدوم  ملا   
ً
بغيا الصبر،  عىل   

ً
واقتدارا وأنفة  هلل،   

ً
واختيارا زهادة 

ة بتراء[، مّثَ خلفه رجالن حمفوظان، وثالث  صفة الرسول ]هكذا صال
ومعاينة  ومكافحة  مشاهدة  عاجلناه  ما  طال  خوض  ذلك  وبني  مشكور، 
سبقمت  ما  يد  يز أمر  من  كان  وقد  تعلمان،  ما  فوق  منه  أعلم  وما   ،

ً
ومساعا

إىل جتويزه، وقد علم اهلل ما أحاول به يف أمر الرعية، من سّد اخللل،  إليه و
يد،  يد مبا أيقظ العني، وأمحد الفعل، هذا معناي يف يز ومّل الصدع بوالية يز
وءة، وقد أصبت من ذلك  وفيمكا فضل القرابة، وحظوة العلم، وكمال املر
يد عىل املناظرة واملقابلة، ما أعياين مثله عندكما، وعند غيركما،  عند يز
الصالب،  بالصّمِ  يرجح  الذي  واحللم  القرآن،  وقراءة  بالسّنة،  علمه  مع 
الصديق  عىل  م 

َ
قّد الرسالة،  بعصمة  املحفوظ  الرسول  أّنَ  علمتما  وقد 

وة  غز يوم  ين  املهاجر وأوائل  الصحابة،  كابر  أ من  دونما  ومن  وق،  والفار
وال  موصولة،  قرابة  يف  برتبة  يعاندهم  ومل  القوم  يقارب  مل  من  السالسل، 
هبم  ومجع  بأمره،  الرجل  فقادهم  العاص[،  بن  و  عمر ]يقصد  مذكورة  سنة 
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 يف رسول اهلل صالهتم، وحفظ علهيم فيهئم، وقال فلم يقل معه، و
، وما   بين عبد املطلب، فأنا وأنمت ُشعبا نفع ]أب[ وجّدِ

ً
أسوة حسنة، مفهال

ا 
َ

نصاف يف اجتماعمكا، مفا يقول القائل إال بفضل قولمكا، فُرّد زلُت أرجو اإل
البصيرة يف عتابمكا، وأستغفر اهلل يل  عىل ذي رحم مستعتب ما حيمد به 

." ولمكا 

فتيرسَّ ابُن عبَّاس للكالم، ونصب يده للمخاطبة، فأشار إليه احلسني 
وقال: »على رسلك، فأنا المراد، ونصيبي في التُّهمة أوفر«، فأمسك ابن 
قال:  ثمَّ  الرسول  عل  وصلَّ  اهلل،  فحمد   ،احلسني فقام  عبَّاس، 
 الرسول صفة  في  أطنب  وإن  القائل  يؤدِّي  فلن  معاوية،  يا  بعُد  ا  »أمَّ
من جميٍع جزءًا، وقد فهمت ما لبست به الخلف بعد رسول الله من إيجاز 
فضح  معاوية،  يا  هيهات  وهيهات  النعت،  استبالغ  عن  والتنّكب  الصفة 
حتى  فضلت  ولقد  السرج،  أنوار  الشمس  وبهرت  الدجى،  فحمة  الصبح 
حتى  وُجزت  محلت،  حتى  ومنعت  أجحفت،  حتى  واستأثرت  أفطرت، 
ه بنصيب، حتى أخذ الشيطان حظَّه  جاوزت، ما بذلت لذي حقٍّ من اسم حقَّ
األوفر، ونصيبه األكمل، وفهمت ما ذكرت عن يزيد من اكتماله، وسياسته 
ة محمد، تريد أن توهم النَّاس في يزيد، كأنَّك تصف محجوبًا، أو تنعت  ألمِّ
نفسه  من  يزيد  دلَّ  وقد  خاص،  بعلٍم  احتويته  ا  ممَّ كان  ا  عمَّ تخبر  أو  غائبًا، 
المهارشة  الكالب  استقرائه  من  فيه  أخذ  فيما  ليزيد  فخذ  رأيه،  موقع  على 
المعازف وضرب  والقيان ذوات   ، بق ألترابهنَّ السُّ التهارش، والحمام  عند 
المالهي تجده باصرًا، ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله من وزر 
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جور،  في  باطاًل  تقدح  برحَت  ما  فوالله  القيه،  أنت  ا  ممَّ بأكثر  الخلق  هذا 
غمضة،  إال  الموت  وبين  بينك  وما  األسقية،  مألت  حتى  ظلم  في  وحنقًا 

يوم مشهود، والت حين مناص! فتقدم على عمل محفوظ في 

ضت بنا بعد هذا األمر، ومنعتنا عن آبائنا تراثًا، ولقد -لعمر  ورأيتك عرَّ
الله- أورثنا الرسول عليه الصالة والسالم والدة، وجئت لنا بما حاججتم به 
ة بذلك، ورّده اإليمان إلى النََّصف،  القائم عند موت الرسول، فأذعن للحجَّ
األمر  أتاك  حتى  ويكون،  كان  وقلتم  األفاعيل،  وفعلتم  األعاليل،  فركبتم 
األبصار،  أولي  يا  فاعتبروا  فهناك  لغيرك،  قصدها  كان  طريق  من  معاوية  يا 
كان  وقد  له،  وتأميره   الله رسول  بعهد  القوم  الرجل  قيادة  وذكرت 
وما  له،  وبيعته  الرسول  بصحبة  فضيلة  يومئٍذ  العاص  بن  ولعمرو  ذلك، 
تقديمه،  وكرهوا  إمرته،  القوم  أنف  حتى  مبعثهم  يومئذ  الله-  -لعمر  صار 
وعدوا عليه أفعاله، فقال: »ال جرم معشر المهاجرين، ال يعمل عليكم 
أوكد  في  الرسول  فعل  من  بالمنسوخ  تحتّج  فكيف  غيري«.  اليوم  بعد 
األحكام، وأوالها بالمجمع عليه من الصواب؟ أم كيف صاحبت ]قارنت[ 
بصاحب تابعًا وحولك من ال يؤمن في صحبته، وال ُيعتمد في دينه وقرابته، 
وتتخطّاهم إلى مسرف مفتون، تريد أن تلبس الناس شبهة يسعد بها الباقي 
وأستغفر  المبين،  الخسران  لهو  هذا  إنَّ  آخرتك،  في  بها  وتشقى  دنياه،  في 

لي ولكم«. الله 

يا بن عّباس؟ وملا عندك  "ما هذا  ابن عبَّاس فقال:  فنظر معاوية إىل 
وأمر". أدهى 
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ّية الرسول، وأحد أصحاب الكساء،  ا لذر فقال ابن عبَّاس: "لعمر اهلل إّنَ
، حت حيكم اهلل 

ً
يد؛ فإّنَ لك يف الناس مقنعا ُه عّما تر

ْ
ر، فال يف البيت املطّهَ و

كمني". بأمره وهو خير احلا

م 
ّ
م؟!"، قال ابن عّباس: "وخيره التحل

ّ
فقال معاوية: "أتعّود احللمي التحل

عن األهل". فقال معاوية: "انصرفا يف حفظ اهلل"))).

جيتمع  أن  فأمر  خرج  ثم  خيرج،  ال  أيام  ثالثة  معاوية  احتجب  ثم 
الناس يف املسجد، فخطب فيهم وذكر يزيد وفضائله، ثم قال هلم بأنَّ 
النَّاس مجيعهم قد بايعوا وسلَّموا إال أهل املدينة، ثمَّ قال: »وكان الذين 
أبوا البيعة منهم من كانوا أجدر أن يصله، ووالله لو علمت مكان أحد هو خير 

للمسلمين من يزيد لبايعت له«.

وأمًا  أبًا  منه  خير  هو  من  تركت  لقد  »والله  احلسنيفقال:  فقام 
.» ونفسًا

يد نفسك؟"، فقال احلسني: »نعم، أصلحك  فقال معاوية: "كأنك تر
الله«)	). 

وهكذا رّد عليه معاوية، فرّد عليه اإلمام احلسنيبكالم شديد 
اللهجة أمام الناس، وأّيده يف ذلك بعض األشخاص، وإّنام تركنا نقل 

الكالم طلبًا لالختصار.
))) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينورّي، ج)، ص89)- )6). موسوعة التاريخ اإلسالمّي، 

الشيخ حممد هادي اليوسفّي الغروّي، ج6، ص3	- 6	.
)	) املصدر السابق.
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الوقف الثالث: استيالء اإلمام السنيعىل قافلة كانت مّتجهة 
إل معاوية يف الشام.

بام أّن معاوية هو خليفة جور وظلم، فهو ليس مالكًا رشعيًا ألموال 
املسلمني، بل هو مترّصف غاصب ألمواهلم، ولعّله من أجل تسجيل 
موقف معارضة من اإلمام احلسنيجتاه تنصيب معاوية البنه يزيد 
وليًا عل العهد حصلت احلادثة التالية التي ذكرها ابن أيب احلديد املعتزيّل 
باملدينة  مّر  فلاّم  إىل معاوية،  اليمن  ماٌل مُحل من  قال: »كان  يف رشحه، 
ومواليه،  بيته  أهل  يف  وقسمه  عيّلفأخذه  بن  احلسني  عليه  وثب 
وكتب إىل معاوية: »من الحسين بن علّي إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، 
فإّن عيرًا مّرت بنا من اليمن تحمل ماالً وحلاًل وعنبرًا و طيبًا إليك؛ لتودعها 
خزائن دمشق، وتعُل بها بعد النهل بني أبيك، وإّني احتجت إليها فأخذتها، 

والسالم«.

فكتب إليه معاوية: "من عند عبد اهلل معاوية أمير املؤمنني إىل احلسني 
 مّرت بك 

ً
كتابك ورد عيّل تذكر أّن عيرا بن عيّل، سالم عليك، أما بعد، فإّن 

 إيّل؛ ألودعها خزائن دمشق، وأعل 
ً
 و طيبا

ً
 وعنبرا

ً
من اليمن حتمل مااًل وحلال

 بأخذها 
ً
هبا بعد الهنل بين أيب، وأنك احتجت إلهيا فأخذهتا، ومل تكن جديرا

إذ نسبهتا إيّل؛ ألّن الوايل أحّق باملال، مث عليه املخرج منه، وأمي اهلل لو ترك 
ذلك حت صار إيّل مل أخبسك حّظك منه، ولكين قد ظننت يا ابن أخي أّن 
وة، وبوّدي أن يكون ذلك يف زماين فأعرف لك قدرك، وأجتاوز  يف رأسك نز
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عن ذلك ولكين واهلل أختّوف أن تبتيل مبن ال ينظرك فواق ناقة))(، وكتب يف 
كتابه:  أسفل 

ما ليس  عيّل  بن  حسني  العلليا  يف   
ً
يوما بالسائغ  جئت 

به  تؤمر  ومل  املال  لعجلأخذك  حسني  من  هذا  إّن 

هلا  نغضب  ومل  أجزناها  فعلقد  ما  حسني  من  واحتملنا 

األمل ذا  عيّل  بن  حسني  حتتمليا  ال  وثبة  بعدي  لك 

شاهدها أنين  األجلوبودي  باخللق  منك  فإلهيا 

مبن تصىل  أن  أرهب  العذل")))،)	)إنين  السيف  سبق  قد  عنده 

الوقف الرابع: خطبة اإلمام السنييف منى قبل عام من موت 
معاوية

روى سليم بن قيس اهلاليل: "أّنَ احلسنيحّجَ قبل موت معاوية 

))) هيّدده بابنه يزيد من بعده، وأّنه لن يرعى له مكانته كام يفعل هو بزعمه.
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج8)، ص409.

كاذيب الباطلة،  )	) عّلق السيد بحر العلوم عل هذه احلكاية قائاًل: "واحلكاية الثانية -عندنا- من األ
له،  كانت  إن  و ها 

ّّ
كل الدنيا  فإّنّ  القضية،  تلك  ويأىب تصديق  الدنّية   عن هذه 

ّّ
فإّن مقام احلسني جيل

كانت حال مساملة وموادعة، والتوّثب عىل   أّن احلال قد 
ّ

وليس ملعاوية يف العير وال يف غيرها فتيل وال نقير، إال

كتعّرضه للورس  يش، وال  كتعّرض النيبلعير قر املال شنيع يف مثل هذه احلال. وليس ذلك  أخذ 

ىل، ولو مل مينع من ذلك إال  يد من اليمن، فإنما قد وقعا حال املباينة واالختالف، خبالف األو املحمول إىل يز

 ألسّنة املخالفني له واملبتغني سبيل الطعن عليه لكىف إال أن يسلك بذلك سبيل املطايبة واملعابثة، وفيه 
ّ

كّف

ى". الفوائد الرجالّية )رجال السيد بحر العلوم(، ج4، ص48. حزازة أخر
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ابنا عّميه عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن  أو سنتني )58هـ(، ومعه  بسنة 
ونساءهم  رجاهلم  هاشم  بين  من  حّجَ  من  إليه  مجع  مبىن  كانوا  ا  فلّمَ جعفر، 
 وقال هلم: 

ً
نصار، وأرسل رسال وموالهيم وشيعهتم ومن يعرف من أهل بيته واأل

وفني بالصالح  العام من أصحاب رسول اهلل املعر  مّمن حّج 
ً
»ال تدعوا أحدا

والنسك إاّل أن جتمعوهم يل«، فاجتمع إليه يف سرادقه حنو من مئيت رجل من 
كثر من سبعمئة رجل من التابعني وغيرهم، مّثَ قام فهيم  أصحاب النيب، وأ

:
ً
احلسنيخطيبا

ا بعد، فإّن هذا الطاغية ]معاوية[ قد  فحمد اهلل وأثنى عليه ثّم قال: »أمَّ
عن  أسألكم  أن  أريد  وإّني  وشهدتم!  وعلمتم  رأيتم  قد  ما  وشيعتنا  بنا  فعل 
شي ء فإن صدقت فصّدقوني وإن كذبت فكّذبوني! أسألكم بحّق الله عليكم 
ووصفتم  هذا  مقامي  سبرتم  لما  نبّيكم!  من  قرابتي  وحّق  الله  رسول  وحّق 
به،  ووثقتم  الناس  من  أمنتم  من  قبائلكم  في  أنصاركم  من  ودعوتم  مقالتي، 
فأدعوهم إلى ما تعلمون من حّقنا، فإّني أتخّوف أن يدرس هذا األمر ويذهب 
الحّق ويغلب! »َواهللُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه َاْلَكافُِروَن<)الصف: 8)، ثّم قال: أتعلمون 
لفاطمة:  قال  حين  وحمزة)))  جعفر  على  ]عليًا[  فّضل   الله رسول  أّن 
»زّوجتك خير أهل بيتي: أقدمهم سلمًا، وأعظمهم حلمًا، وأكثرهم علمًا«؟ 

اللهم نعم. قالوا: 

سّيد  وأخي  آدم،  ولد  سّيد  أنا  قال:   الله رسول  أّن  »أتعلمون  قال: 

))) عّلق الشيخ اليوسفي الغروي: »هذا وعبد اهلل بن جعفر حارض يسمعه، ويومئذ كان جعفر يف 
هجرة احلبشة، وراعينا يف املناشدات تواريخ وقوع حوادثها«.
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العرب، وفاطمة سّيدة نساء أهل الجنّة، وابناي الحسن والحسين سّيدا شباب 
أهل الجنّة؟« قالوا: اللهمَّ نعم!

قال: »أتعلمون أنَّه كانت له من رسول الله كّل يوم خلوة وفي كّل 
ليلة دخلة، إذا سأله أجابه وإذا سكت ابتدأه؟« قالوا: اللهم نعم!

قال: »أتعلمون أّن رسول الله قضى بينه وبين زيد وجعفر فقال له: 
قالوا:  بعدي؟«  وأنا منك، وأنت ولّي كل مؤمن ومؤمنة  منّي  أنت  يا علّي، 

نعم. اللهم 

قال: »أتعلمون أّن رسول الله لم تنزل به شّدة قط إالّ قّدمه لها ثقة 
به، وأنه لم يدعه باسمه قط إالّ أن يقول: يا أخي أو ادعوا لي أخي؟« قالوا: 

نعم! اللهم 

أنَّه دفع إليه اللواء يوم خيبر وقال: ألدفعه  قال: »أنشدكم الله، أتعلمون 
]ألدفعنه[ إلى رجل يحّبه الله ورسوله، ويحّب الله ورسوله، كّرار غير فّرار، 

يفتحها الله على يديه؟« قالوا: اللهم نعم!

قال: »أنشدكم الله هل تعلمون أّن رسول الله اشترى موضع مسجده 
ومنازله فابتناه، ثّم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له، وجعل أوسطها ألبي، ثّم 
خطب فقال: »إّن الله أمر موسى أن يبني مسجدًا طاهرًا ال يسكنه غيره، 
يسكنه غيري  ابني مسجدًا طاهرًا ال  أن  أمرني  الله  وإّن  وابنيه؛  وغير هارون 
وغير أخي وابنيه«، ثّم سّد كّل باب شارع إلى المسجد غير بابه، فتكّلم في 
الله  بابه، ولكّن  أبوابكم وفتحت  أنا سددت  ما   :فقال تكّلم،  ذلك من 
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أمرني بسّد أبوابكم وفتح بابه، ثّم نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره... 
وإّن عمر بن الخّطاب حرص على كّوة قدر عينيه من منزله إلى المسجد، فأبى 

عليه!« قالوا: اللهم نعم!

)خروجه  في  له  قال   الله رسول  أّن  أتعلمون  الله  »أنشدكم  قال: 
إلى( غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأنت ولّي كل مؤمن 

نعم. اللهم  قالوا:  بعدي؟« 

خّم  غدير  يوم  نصبه   الله رسول  أّن  أتعلمون  الله  »أنشدكم  قال: 
نعم. اللهم  قالوا:  الغائب؟«  الشاهد  فليبّلغ  وقال:  بالوالية  له  فنادى 

قال: »أنشدكم الله أتعلمون أّن رسول الله حين دعا النصارى من 
أهل نجران إلى المباهلة لم يأت إالّ به وبصاحبته وابنيه؟« قالوا: اللهم نعم!

قال: »أتعلمون أن رسول الله قال في آخر خطبة خطبها: أّيها الناس، 
إّني تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي، فتمّسكوا بهما لن تضّلوا؟« 

قالوا: اللهم نعم!

قال: »أتعلمون أن رسول الله أمره بغسله وأخبره: أّن جبرئيل يعينه 
عليه؟« قالوا: اللهم نعم!

يف أهل بيته من   أنزله اهلل يف عيّل بن أيب طالب خاّصة و
ً
فلم يدع شيئا

القرآن، وال عىل لسان نبّيه، إاّل ناشدهم فيه، فيقول الصحابة: اللهم نعم قد 
مسعناه، ويقول التابعي: اللهم نعم قد حّدثنيه من أثق به!

مّث ناشدهم: أنم هل مسعوه يقول: »من زعم أّنه يحّبني ويبغض عليًا 
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فقد كذب، ليس يحّبني وهو يبغض عليًا«، فقال قائل: يا رسول الله وكيف 
فقد أحّب  أحّبني  أحّبني ومن  فقد  أحّبه  منه، من  وأنا  منّي  فقال: ألّنه  ذلك؟ 

الله! ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله!«

فقالوا: اللهم نعم قد سمعناه))).

إذًا، هذه بعض املواقف الصلبة واملعارضة من اإلمام احلسنيضّد 
معاوية بن أيب سفيان، فيتبنّي لنا أّن معارضة اإلمام احلسنيلبيعة 
منذ  لذلك  بل كانت معارضته  معاوية،  مل تكن فجأًة حني موت  يزيد 
عهد معاوية وحني تنصيب يزيد وليًا للعهد، فهو مل يبايع ليزيد يف عهد 
معاوية، وقد ترك معاوية اإلماَم احلسنييف شأن البيعة، ومل يالحقه 

إلجباره عل البيعة.

ولكن يبقى السؤال: ملاذا مل خيرج اإلمام احلسنيعل معاوية بعد 
أن أمر بالبيعة البنه يزيد، خصوصًا وأّن معاوية قد خرق عقد الصلح؟!

نقول: مل يكن ليخفى عل اإلمام احلسنيما كان عليه معاوية من 
دهاء ومكر وغدر يمّكنه من تظليل أذهان الناس بحيث ال يعود حلركة 
احلسنيضّده أّي أثر؛ إذ لو ثار اإلمام احلسنيعل معاوية فإّن 

من املتوّقع أن يّتجه معاوية إىل عّدة خيارات يف املواجهة:

مع  ديدنه  هو  كام  احلسنيبالسّم،  اإلمام  اغتيال  األّول:  اخليار 

))) موسوعة التاريخ اإلسالمّي، الشيخ حممد هادي اليوسفّي الغروّي، ج6، ص38- )4. نقاًل 
عن كتاب سليم بن قيس، ج	، ص788- 793.
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والثورة. احلركة  تعطيه  الذي  التأثري  يتحّقق  لن  وبالتايل  معارضيه، 

مراعاته  بل  قتله،  احلسنيوعدم  اإلمام  حصار  الثاين:  اخليار 
ومراعاة أهل بيته، ثّم إطالق سبيلهم، وهذا ما يتمنّاه معاوية من أجل 
أن يرّد إليهم إطالق رسول اهلل هلم، وبذلك تكون له املنّة عليهم. 

بل هذا هو ما أوىص به ابنه يزيد أيضًا))).

أّن جهازه اإلعالمّي  الثالث: حتى لو قتل احلسني، إال  اخليار 
الضخم يمكنه أن يصّور احلسنيأنه طالب ملك، أو خارجّي، أو 
غري ذلك، خصوصًا وأّن معاوية كانت له مسحة دينّية مل تكن ليزيد ابنه.

اإلمام  قيام  صالح  يف  تكن  مل  اخليارات  هذه  كّل  أّن  فتالحظ 
الوقت  ذلك  احلسنييف  اإلمام  ثار  فلو  معاوية،  احلسنيضّد 
ملا أعطت حركته ثامرها املطلوبة، باإلضافة إىل وضع األّمة آنذاك من 
احلسنيبذلك  اإلمام  رّصح  ولذا  منه،  واخلوف  ملعاوية  التسليم 
حينام جاءته كتب أهل الكوفة من الشيعة يطلبون منه القيام عل معاوية، 
))( من أحالس بيته ما  ً

 رجل منكم حلسا
ّ

كل حيث قال فيام قاله: "فليكن 
مية عىل رشدنا،  ، فإن يلك وحنن وأنمت أحياء سألنا اهلل العز

ً
دام معاوية حّيا

 يكلنا إىل أنفسنا، فإّن اهلل مع الذين اّتقوا والذين هم 
ّ

واملعونة عىل أمرنا، وأال
حمسنون")3).

))) موسوعة التاريخ اإلسالمّي، الشيخ حممد هادي اليوسفّي الغروّي، ج6، ص44.
)	) احللس: هو ما ييل ظهر الدابة حتت الربذع، واملعنى الزموا بيوتكم وال تربحوها.

)3) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينورّي، ج)، ص	4).
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وقد مات معاوية يف مستهّل شهر رجب من عام 60هـ بعد أن أوىص 
ابنه يزيد بوصايا عديدة، ومن ضمن تلك الوصايا بأّنه خيشى عليه من 
 ،ثالثة نفر: عبداهلل بن عمر، وعبداهلل بن الزبري، واحلسني بن عيّل
بن  بعبداهلل  يظفر  وأن  يدعه،  وال  عمر  بن  عبداهلل  يراقب  أن  وأوصاه 
الزبري ويقتله، وأن يظفر باحلسنيولكن ال يقتله، بل يصفح عنه))).

النهضة  ودوافع  أسباب  حول  الطروحة  النظرّيات  الثاين:  القام 
لسينّية ا

بعد أن ألقينا نظرة عل الظروف واألحداث التي حدثت قبل موت 
وأهداف  أسباب  يف  ُتذكر  التي  النظرّيات  بيان  إىل  اآلن  نأيت  معاوية، 

معاوية. بن  يزيد  احلسنيضّد  اإلمام  حركة 

وسوف نذكر يف هذا البحث أهّم النظريات التي يمكن قبوهلا يف حّد 
ذاهتا والتي طرحت يف بيان سبب خروج اإلمام احلسنيوثورته، 
أّما النظريات الواضحة البطالن فلن نتعّرض هلا وال للجواب عنها، 
بأّن خروج اإلمام احلسنيمل  الذين قالوا  السلفيني  كنظرية بعض 
األّمة،  متزيق  يف  السبب  وأّنه  جّده،  بسيف  ُقتل  وأّنه  رشعّيًا،  يكن 
اإلمام  خروج  بأّن  قالوا  الذين  املسترشقني  بعض  نظرّية  وكذلك 
القائم  القديم  للرصاع  وذلك  َقَبيّل؛  بدافع  كان  يزيد  احلسنيعل 
باطلة وغري مقبولة يف  أمّية، فهذه كّلها نظريات  بني هاشم وبني  بني 

عنها. نعرض  فلذا  نفسها، 

))) موسوعة التاريخ اإلسالمّي، الشيخ حممد هادي اليوسفّي الغروّي، ج6، ص44.
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فنذكر هنا أهمّ النظريات:
النظرّية األول: الفاظ عىل النفس)1(

القتال  يريد  يكن  احلسنيمل  اإلمام  بأّن  النظرّية  هذه  تفيد 
واملواجهة، بل كان يريد احلفاظ عل نفسه وأهل بيته فقط، ولكنّه ُأجرب 

والقتال. اخلروج  عل 

وهلذه النظرية جمموعة من الشواهد: 
الشاهد األول: ترصيات اإلمام السنينفسه 

أّن القوم قد هّددوه  إّنام خرج اإلمام احلسنيمن املدينة بسبب 
بالقتل، ومل يراعوا فيه حرمة رسول اهلل، فخرج من املدينة ليحفظ 

نفسه، وقد رّصح بذلك يف مواطن متعّددة: 

قال:  أصابه،  ما  يشكو   النبي قرب  توّجههإىل  عندما  منها: 
ين")	)،  ين، وأّنم مل حيفظو ين وضّيعو "فاشهد علهيم يا نيب اهلل أّنم قد خذلو

فالقوم مل حيفظوه بل أرادوا قتله.

ِمهْنا  "َفَخَرَج  اآلية:  هذه  يقرأ  جعل  املدينة  من  خرج  عندما  ومنها: 
نَي")3))4)، فهو خائف من أن  اِلِ

َ
َقْوِم الّظ

ْ
يِن من ال ِّ

َ
ُب قال َرّبِ جن

َ
 َيَتَرّق

ً
خاِئفا

))) وقد تبنّى هذه النظرية آية اهلل االشتهاردّي )راجع: موسوعة اإلمام احلسني، الريشهرّي، 
ج	، ص349، هـ4(، وكذلك السيد عيّل أرشف يف جمموعة من كتبه التي ألفها إلثبات هذه النظرية.

)	) الفتوح البن أعثم، ج5، ص8).
)3) الصواعق املحرقة البن حجر، ص7)).

)4) الفتوح البن أعثم، ج5، ص		.
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ُيقتل.

ومنها: عندما التقى يف الطريق إىل مكة بأيب هرم ]أو أيب هّرة[ الكويّف، 
وقد سأله أبو هرم عن سبب خروجه من املدينة، فقال: "وحيك يا 
أبا هرم، شتموا عريض فصبرت، وطلبوا مايل فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، 
وليسلطّن   ،

ً
قاطعا  

ً
وسيفا  ،

ً
شامال ذاًل  اهلل  ليلبسهّنم  مث  ليقتليّن،  اهلل  وأمي 

علهيم من يذهّلم"))). 

سلبّيًا  أمر  ليس  وهذا  هاربًا،  خائفًا  خرج  بأّنه  يرّصح   فاإلمام
حتى يؤاخذ اإلمامبه، بل هو بمعنى االحرتاز وحفظ النفس؛ ألّنه 

كان ال يريد املواجهة آنذاك.

الشاهد الثاين: فهم الؤّرخني
اإلمام  خروج  سبب  أنَّ  ذكروا  قد  املؤّرخني  من  جمموعة  هناك 
أمرًا  وليس  النفس،  حلفظ  والفرار  اخلوف  هو  املدينة  احلسنيمن 

مثاًل: منهم  آخر، 

بير،  -ابن كثري: حيث قال: "وصّمم عىل املخالفة اإلمام احلسنُي وابُن الز
ة فأقاما هبا ")	).

ّ
ين إىل مك وخرجا فاّر

ّلا  يد  يز أّن  عنه  اهلل  ريض  خمرجه  "وسبب  قال:  حيث  حجر:  -ابن 
استخلف سنة سّتني أرسل لعامله باملدينة أن يأخذ له البيعة عىل احلسني، 

))) األمايل للصدوق، 53).
)	) البداية والنهاية، ابن كثري، ج8، ص)5).
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 عىل نفسه"))).
ً
ة خوفا

ّ
ففّر ملك

الشاهد الثالث: طريقة سي حركة اإلمام السني
إذا الحظنا كيفّية األحداث التي سار عليها اإلمام احلسنيمنذ 
من  كانت  ا  بأهنَّ نجد  املحّرم  من  العارش  يوم  إىل  املدينة  من  خروجه 
النفس فقط، فاإلمام احلسنيعندما مل  الدفاع واحلفاظ عل  أجل 
مّكة  إىل  خرج  املدينة  يف  يتهّدده  اخلطر  وكان  ليزيد  البيعة  يريد  يكن 
ليحفظ نفسه؛ باعتبار أّن مّكة هي البلد احلرام واآلمن، وهكذا عندما 
كان  ولو  ليقتلوه  شيطانًا  ثالثني  إليه  أرسل  قد  يزيد  علمبأّن 
باعتبار أهّنم هم  الكوفة؛  الكعبة خرج من مّكة قاصدًا  متعّلقًا بأستار 
ثم  إليه،  يزيد  أعوان  وصول  من  حيمونه  سوف  وأهّنم  كاتبوه  الذين 
ُأجرب  ولكنّه  املدينة،  إىل  الرجوع  عليهم  اقرتح  احلّر  بجيش  لقائه  بعد 
عل الذهاب إىل كربالء وحصاره يف العراء، ويف كربالء كذلك مل يكن 
يريد البدء بالقتال أصاًل، فقد قال ملسلم بن عوسجة يف يوم العارش: 
 ،وُقتل القتال  ُأجربعل  حتى  بالقتال")	)،  ألبدأهم  كنت  "ما 
عن  الدفاع  يريد  احلسنيكان  اإلمام  بأّن  تفيد  املجريات  فكّل 

فقط. نفسه 

الشاهد الرابع: بقاء اإلماميف مكة أربعة أشهر
رجب،  شهر  مستهل  يف  املدينة  احلسنيمن  اإلمام  خرج  لقد 

))) الصواعق املحرقة، ابن حج احليثمي، ص96).
)	) بحار األنوار، العالمة املجليّس، ج44، ص380.
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فرتة  ويف  أشهر،  األربعة  يقارب  ما  أي  احلّجة،  ذي  شهر  إىل  وبقي 
أن  شأنه  من  ممّا  قبله  من  حتّرك  أّي  احلكومة  ترصد  مل  مّكة  يف  بقائه 
أمام  اإلماموخترج  عل  تدخل  كانت  الناس  أّن  مع  هيّددها، 
ملا  للثورة  احلسنييتحّرك  اإلمام  كان  لو  وإال  السلطة،  أنظار 

الفرتة. هذه  كّل  ُأمهل 

اإلمام  لسان  عل  استعمل  الذي  )اخلروج(  مصطلح  إّن  ثّم 
الثورة، فهذا التحميل للمصطلح عل غري معناه،  احلسنيال يعني 
وهو إّنام حصل بسبب األجواء واحلامسة السياسّية التي نعيشها، وإاّل 
فالتعبري باخلروج -يف مجيع املواضع التي استعملها اإلمام- يعني 
اخلروج من املدينة؛ ألّن كلمة )اخلروج( اقرتنت باحلرف )إىل(، وليس 
باحلرف )عل( حتى نحّملها معنى الثورة، كام قالألخيه حممد بن 

ة"))).
ّ

مك إىل  وج  اخلر عىل  عازم  "وأنا  احلنفية: 

اإليرادات عىل هذه النظرية:
هذه النظرية ال يمكن القبول هبا؛ لعّدة أمور:

يزيد  بمبايعة  يقبل  احلسنيمل  اإلمام  أّن  صحيح  األّول:  األمر 
وخرج من املدينة إىل مّكة ثم إىل الكوفة، إال أّن هذا ال يعني أن نحرص 
خارٌج  بأنه  رصحيًا  أعلنها  قد  هو  بل  احلسنيهبذا،  اإلمام  هدف 
لطلب اإلصالح يف أّمة جّده، ال أّنه فقط يريد الفرار من البيعة واحلفاظ 

نفسه. عل 

))) بحار األنوار، العالمة املجليّس، ج44، ص9	3.
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يستشهد  سوف  بأّنه  رصحيًا  احلسنيأعلن  اإلمام  الثاين:  األمر 
وأّنه طالٌب للشهادة، ولذا قال: »َمن َلِحَق بنا منكم استشهد، وَمن تخّلف 
لْم يبلغ الفتح«)1(، وقال: »شاء الله أن يراني قتياًل«)	)، فهو خارج وعازم عل 
الشهادة، وهذا ال ينسجم مع القول بأّنه يفّر للحفاظ عل نفسه فقط؛ 
أمّية سوف يالحقونه  فبنو  نفعًا،  فراره ال جيدي  بأّن  إذ كانيعلم 
"لو دخلت يف حجر هامة من   :يقول كان  فلذا  كان،  أينام  ويقتلونه 

ين")3). يقتلو ين حت  اهلوام الستخرجو هذه 

األمر الثالث: أّنه ال مانع من القول بأّن اإلمام احلسنيكان يريد 
احلفاظ عل نفسه، ولكن ليس ذلك هدفًا يف نفسه، بل هو يريد احلفاظ 

عل نفسه من أجل هدف آخر وغاية أخرى.
)4(النظرّية الثانية: التكليف اخلاّص باإلمام

التكليف  بداعي  اإلمام احلسنيقد خرج  أّن  النظرّية  تفيد هذه 
ما  أّما  باخلروج وأوجب عليه ذلك،  به، فاهلل كّلفه  اإلهلّي اخلاّص 

هو السبب يف ذلك؟ فال نعلمه، فهو أمر غيبّي بالنسبة لنا.

))) مقتل احلسني، السيد عبد الرّزاق املقّرم، ص66.

)	) مقتل احلسني، السيد عبد الرّزاق املقّرم، ص65.
)3) تاريخ الطربّي، ج4، ص89	.

ناسخ  كتاب  يف  سبهر  تقي  حممد  كاملريزا  العلامء،  من  جمموعة  النظرية  هذه  إىل  ذهب  وقد   (4(
)راجع:  اجلواهر.  وصاحب  اعتقادي،  رسائل  جمموعه  كتاب  يف  املجليس  والعالمة  التواريخ، 

ص	35). ج	،   ،احلسني اإلمام  موسوعة 
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وهلذه النظرية جمموعة من الشواهد:
الشاهد األول: الوعد بالشهادة من رسول اهلل

عندما ذهب اإلمام احلسنيلوداع جّده املصطفى، ثم غفى 
عل القرب غفوة، رأى رسول اهلل يف املنام فقال له: »إّن لك 
في الجنة درجات لن تنالها إال بالشهادة«)))، يعني أنت مكّلف باخلروج، 

ولكن ما هو رّس هذا التكليف؟ ال نعلمه.

إمام  لكّل  أّن  الصادقمن  اإلمام  عن  روي  ما  الثاين:  الشاهد 
إهلي وتكليف  مسؤولية 

الكايف  يف  جاء  فقد  الشهادة،  احلسنيهو  اإلمام  تكليف  وكان 
عن اإلمام الصادقرواية طويلة تذكر تكليف كّل إمام، ننقل حمّل 
الشاهد: »فلما توفي الحسنومضى، فتح الحسينالخاتَم الثالث، 
بأقوام للشهادة ال شهادة لهم إال  فاقُتل وُتقتل، واخرج  قاتِل  أْن  فيها:  فوجد 

.(	(»ففعل قال:  معك، 

الشاهد الثالث: ما ذكره اإلمام السنيألخيه حممد بن النفية
من أنه رأى جّده رسول اهلل وقال له: »يا حسين اخُرج، فإّن الله 

قد شاء أن يراك قتيالً«)3).

احلسنيكان  اإلمام  خروج  بأّن  تشهد  الشواهد  هذه  فجميع 

))) الفتوح البن أعثم، ج5، ص9).
)	) الوايف، الفيض الكاشايّن، ج	، ص)6	.

)3) موسوعة اإلمام احلسني، الريشهرّي، ج3، ص76	.
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تكليفًا شخصّيًا وخاّصًا به، وأّما األسباب فهي غيبّية بالنسبة لنا، فثورة 
عاّمة. قاعدة  وليست  استثنائّية  حالة  احلسنيهي  اإلمام 

اإليرادات عىل هذه النظرية:
وهذه النظرية ال يمكن قبوهلا أيضًا؛ لعّدة أمور:

األمر األّول: إّن األنبياء واألوصياء إّنام يتعاملون بالعنرص الظاهري 
من  اهلدف  إذ  معلوم؛  كام هو  الغيبّي  بالعنرص  يتعاملون  البرشي، وال 
بعثهم وجعلهم هو إصالح الناس وتربيتهم، وهو إّنام يكون عن طريق 
جعل القدوة التي يستطيع الناس االقتداء هبا، وهذا يقتيض أن تكون 
بّد  ال  أّنه  بمعنى  االقتداء،  يمكنه  حتى  املقتدي  قدرة  نطاق  يف  القدوة 
من أن يكون تعامل هذه القدوة تعاماًل وفق مقتضيات العنرص البرشّي 
االقتداء  يمكن  ال  أّنه  يعني  فهذا  النظرّية  هبذه  القول  وأّما  الغيبّي،  ال 

.باإلمام

األمر الثاين: إّن اإلمام احلسنيقد رّصح بأّن خروجه كان بدوافع 
عقالنّية ال غيبّية، فهو قد قاهلا رصحيًا: »إنما خرجت لطلب اإلصالح في 
عقاليّن  أمر  فهذا  المنكر«،  عن  وأنهى  بالمعروف  آمر  أن  أريد  جّدي،  أّمة 

واضح، ال أّنه أمر غيبّي وغري واضح.
النظرّية الثالثة: إقامة دولة الّق)1(

تفيد هذه النظرّية أّن اإلمام احلسنيقد خرج من أجل إقامة دولة 
))) ويذهب إىل هذه النظرّية غالب أهل السنّة؛ إذ أهنّم ينظرون إىل احلوادث بنظرة تارخيّية بحتة، 
وال يفرّسوهنا من جوانب كالمّية. وكذلك يذهب إليها من اخلاّصة الشيخ املفيد والسيد املرتىض، 
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احلّق وإحياء سنّة النبي، فاحلسنيمّلا رأى أّن الفرصة مواتية 
للخروج  بالتخطيط  بدأ  والعادلة  احلّقة  اإلسالمّية  الدولة  إلقامة  له 
لتكليفهم  يمتثلوا  ومل  الناس  خذله  عندما  ذلك  بعد  ولكن  والثورة، 
الرشعّي مل يتحّقق هذا اهلدف وهو إقامة الدولة احلّقة، فهذا من قبيل 
أوامر  املسلمون  يمتثل  مل  أن  فبعد  أحد،  معركة  النبي يف  خروج 

اهنزموا.   اهلل رسول 

وهلذه النظرية عّدة شواهد:
الشاهد األّول: مراسالت اإلمام احلسنيمع أهل الكوفة التي 

تبنّي أّن اهلدف كان هو إزاحة يزيد وإقامة دولة احلّق.

الشاهد الثاين: إرسال اإلمام احلسنيمسلم بن عقيل إىل الكوفة 
للحرب  استعدادهم  ومدى  الكوفة  أهل  حال  استخبار  أجل  من 

وحكومة. دولة  إقامة  يريد  كان  أّنه  عن  يكشف  فهذا  والقتال، 

قد  معاوية  احلسنمع  اإلمام  صلح  بنود  إّن  الثالث:  الشاهد 
يكن  مل  للحسنيإن  تكون  إّنام  معاوية  بعد  اخلالفة  أّن  عل  نّصت 
أخذ  يريد  احلسنيخرج  فاإلمام  احلسنموجودًا،  اإلمام 

الصلح. يف  جاء  ملا  وفقًا  الدولة؛  وتكوين  اخلالفة 

لطلب  خارج  احلسنيبأّنه  اإلمام  ترصيح  أّن  الرابع:  الشاهد 
اإلصالح يف أّمة جّده، وأّنه يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، 

 ،احلسني اإلمام  موسوعة  )راجع:  املعارصين.  من  آبادي  نجف  الصاحلي  الشيخ  وكذلك 
ص357. ج	،  الريشهرّي، 
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يلزم منه أن يكون خروجه من أجل إقامة الدولة، وإاّل كيف سيتحّقق 
وينهى  باملعروف  يأمر  اليد حتى  اإلصالح؟! وكيف سيكون مبسوط 

عن املنكر؟! فال بّد من إقامة الدولة حتى تتحّقق هذه األمور.

اإليرادات عىل هذه النظرية:
ويرد عىل هذه النظرية عّدة أمور:

بأّنه  األمر األّول: إّن خطابات اإلمام احلسني وإعالنه رصحيًا 
هذا  ألنَّ  الدولة؛  إقامة  هدف  مع  ينسجم  ال  وُيستشهد  ُيقتل  سوف 
 الترصيح منه يعترب عاماًل منّفرًا للناس، واحلال أنَّ اإلمام احلسني

للقتال من أجل حتقيق هذا اهلدف. الناس واجلند  إىل  حيتاج 

اإلمام  عل  ينبغي  كان  النظرية  هذه  عل  بناًء  الثاين:  األمر 
احلسني بعد أن خذله أهل الكوفة، وبعد أن سمع بمقتل مسلم 
بن عقيل أن يرتاجع عن هذا اهلدف وهو إقامة الدولة؛ ألنه لن يتحّقق 
طريقه  واصل  قد   نجده ولكنّا  ومقاتلني،  جنود  دون  من  هدفه 
هو  الدولة  إقامة  ليس  بأنه  يعني  فهذا  مسلم،  مقتل  خرب  سامع  بعد 
اهلدف؛ فالذي يتحّرك من أجل احلكم فإنه يتقّدم يف حركته إىل حيث 
احلكم  إقامة  حتّقق  إمكان  بعدم  علم  إذا  وأما  املواصلة،  إمكان  يرى 

يرجع. أن  فتكليفه  والدولة 

لطلب  خرج  قد  بأّنه   احلسني اإلمام  قول  إّن  الثالث:  األمر 
اإلصالح يف أّمة جّده، وأّنه يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، 
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ال يدّل بالرصاحة عل أّنه يريد إقامة دولة، نعم سيأيت توجيه ذلك يف 
اآلتية. النظريات 

النظرّية الرابعة: طلب الشهادة من أجل إيقاظ األّمة)1(
من  الشهادة  طالبًا  خرج   احلسني اإلمام  أّن  النظرية  هذه  تفيد 
أجل إيقاظ هذه األّمة بعد أن أصاهبا اخلمول والركود، وانطفأت فيها 
الكبرية واخلطرية، فال يمكن  شعلة احلامسة والثورة ضّد االنحرافات 
إعادة األّمة إىل الطريق الصحيح إال من خالل الدم الطاهر أليب عبد اهلل 
ُيقتل  بأّنه سوف  يعلم  احلسني، وكذلك اإلمام احلسني كان 
إقامة  فهو مل خيرج ألجل  املعنى كثرية،  والروايات يف هذا  وُيستشهد، 

الدولة، بل إلحياء ضمري األّمة من جديد.

بام  مباالهتا  وعدم  األّمة  ركود  عل  شواهد  عّدة  نذكر  أن  ويمكن   
بـ   العامل اإلسالمّي والذي يعرّب عنه السيد الشهيد الصدر جيري يف 

اإلرادة(: وموت  اهلزيمة  )أخالقّية 

الشاهد األول: إّن من كانوا ُيسّمون بعقالء املسلمني وكبار القوم يف 
املدينة ومّكة أمجعوا عل أّن حتّرك احلسني فيه خطر كبري، وكانوا 
اهلل  بن عّباس، وعبد  اهلل  أمثال عبد  أمّية،  بني  باملوت، وبقّوة  خيّوفونه 
بن عمر، وعبد اهلل بن جعفر الطّيار، وحممد بن احلنفّية، وغريهم، فهذا 

))) ذهب هلذه النظرّية الكثري من العلامء، وإن اختلفوا يف بياهنا وتفسريها )راجع: موسوعة اإلمام 
احلسني، الريشهرّي، ج	، ص)35(، ونحن نبنّي هذه النظرّية وفق ما ذكره السّيد الشهيد 

الصدر يف كتاب )أهل البيت تنّوع أدوار ووحدة هدف(.
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هو حال نخبة املسلمني! فهذا شاهد عل مستوى االهنيار النفيّس الذي 
تفّشى حتى يف سادة املسلمني فضاًل عن سائر الناس.

الشاهد الثاين: عندما طلب اإلمام احلسني من عبيد اهلل بن احلّر 
اجلعفّي أن ينرصه، فإّنه قد عّز عليه أن يقّدم شيئًا سوى فرسه! هنا روح 
االهنزام، فهو ال يريد أن يضّحي، يريد أن حيفظ نفسه فقط، فهو الذي 
إليه:  يدعوه  رسوالً   احلسني اإلمام  إليه  أرسل  عندما  يقول  كان 
"واهلل ما خرجت من الكوفة إال خمافة أن يدخلها احلسني بن عيّلوأنا 

فهيا فال أنصره"))).

مظاهر  بن  حبيب  أّن  النقوالت  بعض  يف  جاء  الثالث:  الشاهد   
استأذن اإلمام احلسنيأن يذهب ويدعو عشريته -)بني أسد( التي 
فعندما   ،احلسني باإلمام  لاللتحاق  الغارضّية-  من  قريبة  كانت 
هل  صنعوا؟  ماذا  عندهم  الوجاهة  تلك  مع  وهو  حبيب  إليهم  ذهب 
بني أسد  الليلة غادرت كّل عشرية  استجابوا؟ كال، بل يف نفس تلك 

أنفسهم)	)!. عل  خوفًا  املنطقة  تلك 

الشاهد الرابع: عندما وقع قيس بن مسهر -رسول احلسني- يف 
قبضة ابن زياد أمره أن يصعد املنرب ويسّب اإلمام عيّلوابنيه احلسن 
واحلسني وإال سيقتله، فعندما صعد املنرب قال وبكّل شجاعة: "أنا 

))) الفتوح البن أعثم، ج5، ص73.
)	) هكذا ذكر الشهيد الصدر، والصحيح أهنّم اهنزموا بعد أن وّجه إليهم عمر بن سعد جيشًا 
يرّدهم، فهم يف احلقيقة استجابوا حلبيب، ولكن ابن سعد منعهم من الوصول. )راجع: موسوعة 

اإلمام احلسني، الريشهري، ج4، ص)4).
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كذا فأجيبوه")))، فأمر عبيد اهلل  رسول احلسني إليكم، وقد خلفته مبوضع 
بن زياد جالوزته أن ُيرمى من فوق القرص وُيقتل، فأخذوه وقتلوه أمام 

أعني الناس.

من  كان  والشجاع  العظيم  الشخص  هذا  من  العظيم  املوقف  هذا 
رسول  فهذا  محّيتهم،  ويثري  الكوفة،  أهل  كّل  ضامئر  حيّرك  أن  شأنه 
احلسنيعل  بأّن  شجاعة  وبكّل  أمانة  بكّل  احلسنيخيرب 
األبواب، فُيقتل هبذه الطريقة البشعة، ولكن ما هي النتيجة؟! ال أحد 
حيّرك ساكنًا، ضامئر مّيتة، قلوب راكدة، مل تتأّثر هبذا املوقف، ومل تتحّرك 

والفداء. التضحية  روح  فيهم 

نكتفي  ولكن  الشهيد،  السيد  يذكرها  كثرية  أخرى  شواهد  وهناك 
هبذا املقدار، فإذًا هذه شواهد تبنّي مدى تفيّش روح اهلزيمة يف املجتمع 
اإلسالمّي، فأراد احلسنيأن يوقظ هذه األّمة من غفلتها ونومتها، 
أن  يمكن  التضحوّي من جديد، وهذا ال  الرسايّل  إىل خّطها  ويعيدها 

الطاهر. حيصل إال بشهادة اإلمام احلسنيوسفك دمه 

واإليراد عىل هذه النظرية يأيت أثناء بيان النظرية اخلامسة.
النظرّية اخلامسة: نظرّية اجلمع)2(

تفيد هذه النظرية بأّن نظرّية إقامة احلكومة ليست مقبولة يف حّد ذاهتا، 

))) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج44، ص370.
كتاب  يف   اخلامنئي عل  السيد  اهلل  آية  منهم  العلامء،  من  جمموعة  النظرّية  هذه  إىل  ذهب   (	(

.قاسم أمحد  عيسى  الشيخ  اهلل  وآية  سنة(،   	50 بعمر  )إنسان 
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اهلدف  بني  فقد حصل خلٌط  ذاهتا؛  مقبولة يف حّد  الشهادة  نظرّية  وال 
وبني النتيجة، فهدف اإلمام احلسنيهو خلق هنضة وروح مقاومة 
يف األّمة، ونتيجة هذا اهلدف هي إّما إقامة احلكومة وإّما الشهادة، وال 

ثالث يف البني.

فإذا تكّللت حركة اإلمام احلسني بالنجاح فذلك نور عل نور، 
وسوف يتحّقق اهلدف وهو خلق هنضة وروح مقاومة يف األّمة، وإذا مل 
تتكّلل احلركة بالنجاح فسوف يستشهد اإلمام احلسني إال أّنه مع 
هو   احلسني اإلمام  حتّرك  فنفس  اهلدف،  هذا  يتحّقق  ذلك سوف 

درس لكّل املسلمني آنذاك ولألجيال الالحقة.

أما أنه ملاذا نظرية احلكومة لوحدها ليست مقبولة؟

فألجل ما تّم ذكره سابقًا من إيرادات عل نظرية إقامة الدولة.

وأما أنه ملاذا نظرية الشهادة لوحدها غري مقبولة؟ 

يف  عندنا  يوجد  ال  بأّنه   :اخلامنئّي اإلمام  القائد  السّيد  فيقول 
الرشع شهادة هبذا املعنى، فال توجد يف مصادر األحكام من اآليات 
والروايات شهادة بمعنى أن يتحّرك اإلنسان ألجل أن ُيقَتل، فهذا ال 
الرشيعة  يف  املوجود  بل   ،احلسني لإلمام  هدفًا  يكون  أن  يمكن 
هدف  ألجل  املوت  ويستقبل  اإلنسان  يتحّرك  أن  بمعنى  شهادة 
الصحيحة،  اإلسالمّية  الشهادة  هي  هذه  راجح،  أو  واجب  مقّدس 
أّما أن يتحّرك اإلنسان من أجل أن ُيقتل، أو بحسب التعبري الشاعرّي 
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أّن جيعل دمه وسيلة لزلزلة الظامل وإيقاعه أرضًا، فمثل هذه األمور ال 
العظمة))). بتلك  بواقعٍة  هلا  عالقة 

اإلمام  "حركة   :قاسم عيسى  الشيخ  اهلل  آية  سامحة  ويقول 
املسهتَدف  كان  هل  وبالذات؟  أّواًل  تسهتدف  كانت  احلسنيماذا 
ما  أّول  ال؛  النصر؟  إمكان  مع  ُيستشهد  أن  احلسنيهو  لإلمام  األول 
إقامة  و يد،  يز عىل  النصر  هو   احلسني لإلمام   

ً
مسهتدفا يكون  أن 

هذا  ميكن  مل  فإذا   ،احلسني اإلمام  يد  عىل  عادلة  إسالمّية  حكومة 
الغرض  يتحّقق  مل  إن  و مهنا،  بّد  ال  الشهادة  وكانت  وف،  الظر ومنعته 
اهلّزة   عىل الشهادة، 

ً
كان حفظ اإلسالم متوّقفا يب، ولكن  القر املوضوعّي 

إرادهتا،  إرادهتا، تنتشل  إرادة األّمة، وعي األّمة، تستثير  العنيفة اليت حتيي 
يكن  مل  إذا   ،

ً
قامئا كان  الذي  األموي  احلكم  فساد  عىل  الضوء  ط 

ّ
تسل

العملّية  للمناورة، وإلعطاء فعالّية  يّتسع  يق حلفظ اإلسالم، وال وقت  طر
كان ال بّد من االستشهاد، مّمن شهادته حتيي  التبليغّية والتوعوّية قيمهتا، 

واحد")	). أي  من  وليس  اإلسالم 

كثر  كان هدف احلسني؟ ما أ ويقول أيضًا يف خطاب آخر: "ماذا 
كثر املواقف والشواهد العملية اليت تفيد بأّن احلسنيكان  النصوص وما أ
وله  وله شواهده،  كلماته،  له  ين  األمر أمر من   

ّ
وكل ين،  أمر أحد  يسهتدف 

قامة األمة  كان يطلب النصر العسكرّي من أجل اهلل، لإلسالم، إل مواقفه، 

))) إنسان بعمر 50	 سنة، اإلمام اخلامنئي، ص03	.
https://almuqawim.net ، كلمة آية اهلل قاسم بقرية الدير)البحرين(، حمرم 430) هـ (	(
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نقاذ األّمة والعامل، وكان من ختطيطه وما  يفتني، إل اإلسالمية عىل يديه الشر
 اخلطوات 

ّ
كل اذ 

ّ
يعلمه أّنه ُيستشهد، ولكن علمه بالشهادة مل يثنِه عن اخت

املمكنة يف سبيل حتقيق النصر العسكرّي"))).

النهضة  اإلمام احلسني هو خلق روح  اهلدف من حركة  فإذًا، 
التسليم  وعدم  الدين  عل  الغرية  روح  تكون  بأن  األّمة،  يف  واملقاومة 
للطواغيت ورفض االنحرافات اخلطرية مرتكزًة يف نفوسهم، وكانت 
الشهادة،  وإما  واحلكم،  الدولة  إقامة  إما  التحّرك؛  هلذا  نتيجتان  هناك 

النتيجتني. لكلتا  العّدة   احلسني اإلمام  أعّد  وقد 

اخلامتة

اإلمام  ومواقف  أحداث  نبنّي  أن  البحث  هذا  يف  حاولنا  لقد 
معاوية،  موت  قبل  للعهد  ولّيًا  يزيد  تنصيب  قرار  ضّد   احلسني
وكان هدفنا من ذلك هو االستعانة بتلك املواقف يف حتديد هدف اإلمام 
احلسني يف حركته ضّد يزيد؛ إذ ال يمكن فصل األحداث -ما قبل 
موت معاوية وما بعده- بعضها عن بعض، ال سيام بأّن املوضوع واحد 

ليزيد. البيعة  رفض  وهو 

ومن خالل النظر يف جمموع هذه األحداث واملواقف يتبنّي -بنظري 
اإلمام  خروج  هدف  بّينت  والتي  الصحيحة  النظرّية  أّن  القارص- 
احلسني ضّد يزيد بشكل مقبول ومقنع هي النظرّية األخرية وهي 
املوافق  املحرم 433)هـ،  العارش من  ليلة  قاسم  أمحد  الشيخ عيسى  اهلل  آية  ))) خطاب سامحة 

https://almuqawim.net.م	)-))0	5-
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نظرية اجلمع، فهي فعاًل قد مجعْت بني أهّم نظريتني قال هبام كبار العلامء، 
ومها نظرية إقامة الدولة، ونظرّية طلب الشهادة، ووّفقْت بينهام بشكل 

يزيح عنها اإلشكاالت التي يمكن أن توَرد.

واحلمد هلل رّب العاملني.
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بعض مالمِح التَّوحيد في الثَّورة الُحسينية
                      

                الشیخ ع ي  حو  ال لرا 

امللّخص:
تعّرض الكاتب يف مقالته -يف سبع نقاط وخامتة- إىل عالئم 
وأفعال  كلامت  من  استلهامًا  احلسينّية،  النّهضة  يف  الّتوحيد 
الّسبط الّشهيد، فأشار إىل بعض أنواع الّتوحيد، كالّتوحيد 
يف  التوحيدي  املنطلق  وإىل  اخلشية،  يف  والّتوحيد  احلاكمّية  يف 
 ،البيت التوحيد برضا أهل  الثورة احلسينية، وإىل عالقة 
بب األساس  ولفت إىل أنَّ ما أصاب األّمة من خلٍل كان السَّ

فيه هو عدم الّتوحيد احلقيقّي.
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ٍد ٍد وآِل حممَّ ِحيِم، اللهمَّ صلِّ عل حممَّ مْحِن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ

املقدمة

 ه املصطفى إنَّ ثورة اإلمام احلسنيهي امتداد لرسالة جدِّ
بال شكٍّ وال ريب، وحيث إّنه ما ُبعَث النَّبّي إاّل النتشال النَّاس 
ك، وهكذا كلُّ األنبياء الّسابقني، فال شكَّ  من براثن اجلهل والرشِّ
احلفاُظ  هو  سة  املقدَّ احلسينّية  للثَّورة  األساس  اهلدف  يكون  أن  حينئذ 

عل التَّوحيد اخلالص، اّلذي ال يشوُبه أيُّ شائبة. 

د بن احلنفية: »إّني لم  وهذا هو معنى قولِهيف وصيتِه ألخيه حممَّ
أخرج أشرًا وال بطرًا، وال مفسدًا وال ظالمًا، وإنَّما خرجت لطلب اإلصالح 
في أّمة جّدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة 
أوَلى  فاللُه  الحقِّ  بقبول  قبلني  فمن   ،طالب أبي  بن  علي  وأبي  جّدي 
، ومن ردَّ عليَّ هذا أصبر حّتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقِّ وهو  بالحقِّ

الحاكمين«))). خير 

فاإلصالح احلسينّي مل يكن لرتميم ما هو موجود؛ إذ مل يرتك بنو أميَّة 
من اإلسالم غرَي االسم، وكان هدُفهم حمَو اإلسالم حموًا تاّمًا وكاماًل، 
اللعني  مروان  قال  حيث  احلكم،  بن  اإلمامملروان  بّينَه  ما  وهذا 
لإلمام احلسني: يا أبا عبد اهلل، إينِّ لك ناصٌح، فأطعني ترشد، فقال 
احلسني: »وما ذاك؟ قل حّتى أسمع«، فقال مروان: إّني آمرك ببيعة يزيد 
لِله  ا  أمير المؤمنين؛ فإنَّه خيٌر لك في دينِك ودنياك، فقال الحسين: »إنَّ

))) مناقب آل أيب طالب، ج3، ص)4	، ابن شهر آشوب، والبحار، املجليس، ج44، ص9	3.
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ة براٍع مثِل يزيد، ولقد  الم إذ قد ُبلَيت األمَّ ا إليه راجعون، وعلى اإلسالم السَّ وإنَّ
مٌة على آل أبي سفيان«،  ي رسول الله يقول: الخالفة محرَّ سمعُت جدِّ

وطاَل الحديُث بينَه وبين مروان حّتى انصرف مروان، وهو غضبان«))).

هيد، مل يكن  بط الشَّ اع اّلذي كان بني يزيد وبني السِّ إذن.. الرصِّ
والتَّوحيد،  احلقَّ  متثُِّل  بل كان رصاعًا بني جبهة  بحتًا،  رصاعًا سياسّيًا 
بدر  من  ثاراٍت  حيمل  كان  ويزيد  ك.  والرشِّ الَباطل  متثُِّل  جبهة  وبني 
منطلقات  من  نعم،  اإلسالم.  عل  القضاء  همَّ  حيمل  جيعله  وحنني، 
لطة بأيِّ وجه كان،  يزيد -وأمثاله من اليزيدّيني- هو احلصول عل السُّ
ين فسوف يتظاهر، وإن  فإذا اقتضت مصلحة الكريّس أن يتظاهر بالدِّ

د يف ذلك. فلن يرتدَّ ين رصحيًا  الدَّ اقتضت احلرُب عل 

منطلق  من   هداء الشُّ سيِّد  ثورة  مع  التَّعاطي  يصحُّ  ال  وهلذا 
لطة واحلكم، بل جيُب التَّعامُل  ّيقة املحصورة بجانب السُّ ياسة الضِّ السِّ
كلِّ  متامًا، ويف  اإلهلّي  النَّبّي ومرشوعه  نبّوة  مع  نتعامُل  كام  معها 
اخلالص  الّتوحيد  راية  رفع  أساسه  كان  واّلذي  وتفاصيله،  زواياه 

والكامل..

ض لبعِض مالمح التَّوحيد يف الثَّورة احلسينّية،  ومن هنا، نريد أن نتعرَّ
واملقتنصة من أقوال إمامنا أيب عبد اهلل احلسني وأفعاله قبل الثَّورة 

وأثناءها، ونضعها ضمن نقاط:

))) البحار، ج44، ص6	3.
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النّقطة األول: من أنواع الّتوحيد )الّتوحيد يف الاكمية(  
-بل  يزيد  زمِن  يف  خطٍر  يف  كانت  اّلذي  التَّوحيد  أنواع  أهمِّ  من 
قبَله- هو الّتوحيُد يف احلاكمّية، بمعنى أنَّ منصب احلكم هل هو حٌق 
َعُل  جَيْ َحْيُث  َأْعَلُم  و>اهللُ  يشاء  ن  عمَّ ويرصفه  يشاء  من  يؤتيه  هلل  خالص 

وارد؟  لكلِّ  رشعة  أّنه  أو  ِرَساَلَتُه<)األنعام:4	))، 

ة تقول: بأنَّ اهلل تعاىل هو اخلالق،  العقيدة الّتوحيدّية اخلالصة واحلقَّ
والعامل، واحلكيم، وهو اهلادي للخلق فهو أعلم بالّطريق اّلذي هيدي 
، ويعرف من هو اّلذي يستطيع أن يقوم بمهّمة اهلداية،  النَّاس إىل احلقِّ
ة احلكم والّسلطة، وال سلطة ألحٍد من النَّاس  اّلتي إحدى وسائلها املهمَّ
عل اخللق، بل ال سلطة لإلنسان عل نفِسه، »ألسُت أوَلى بالمؤمنين على 
-دون  البرش  من  ألحٍد  لطة  والسُّ احلكم  يف  احلقِّ  وإعطاء  أنفسهم«)))، 
اختيار اهلل سبحانه ورضاه- هو رشٌك باهلل سبحانه، وحماربٌة له يف دينه. 

واخللل الذي كان موجودًا بدرجة كبرية عند النَّاس أياَم يزيد هو يف 
أنَّ  عون  يدَّ تعاىل، وال  اهلل  ينكرون وجوَد  كانوا  ما  م  فإهنَّ اجلانب،  هذا 
مَع اهلل إهلًا آخر، وال يعبدوَن غريه ظاهرًا، ولكنَّ النَّاس يتَّبعوَن احلاكم 
متجاهٌر  هو  بمن  يقبلوا  أن  بالنَّاس  احلاُل  وصَل  وقد  يشء،  كلِّ  يف 
ين جهارًا إذا استتبَّ له األمر- ين، ورّبام ينكر حّقانّية الدِّ بمخالفة الدِّ
ثمَّ بعض ردَّات  الّثورة واحلسينّية ومن  يزيد لوال  وهو ما حصل عند 

))) جزء من كالم النَّبّي يف يوم الغدير واّلذي كان يمّهد فيه لتنصيب عيل للخالفة، 
انظر: معاين األخبار، الّصدوق، ص 67.
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التَّوحيد يف  الفتنة-، فاملشكلة األساسّية هي مسألة  الفعل وخوفه من 
رة موجودًة ونراها يف كلِّ مكان.  احلاكمّية، واّلتي ال زالت آثاُرها املدمِّ
من الواضح أّن اخللل يف التَّوحيد يف احلاكمّية له أسباب، لسنا يف وارد 

هنا. احلديث عنها 

النّقطة الّثانية: منطلق الّتوحيد السيني النُّطق باسم اهلل تعال
ال يمكن حتقيُق التَّوحيد بشكِله اخلالص إاّل إذا كان اهللُ تعاىَل هو حموُر 
م شيئًا وال يؤّخر شيئًا إاّل بعد  حركِة اإلنسان املؤمن يف كلِّ يشء، فال يقدِّ
رنا  النَّظر حلكم اهلل تعاىل، وهذا يشمل األمور الّصغرية، فكيف إذا تصوَّ
حركًة عظيمة تشمل مصالح العامل اإلسالمّي أمجع؟! وهي ثورٌة سوَف 
املنطلق  يكن  مل  فإذا  آثاٌر عظيمة جّدًا ومستقبلّية طويلة!  عليها  ترتتَّب 
ة، والعكس  هو اهلل سبحانه فإنَّ هذه اآلثار ستكون كارثّية جلميع األمَّ

بالعكس.

وهلذا، جاء يف أمايل الّشيخ الّصدوق عن إمامنا الّصادق-يبنيِّ فيه 
ا هلَك  ه اإلمام احلسني يف ثورته املباركة- أنَّه قال: »فلمَّ منطلق جدِّ
 ،بعَث عامَله على مدينة رسول الله ،معاوية، وتولَّى األمر بعَده يزيد
بن  الحسين  إلى  عتبة  وبعث  المدينة..  فقِدَم  سفيان،  أبي  بن  عتبة  ه  عمُّ وهو 
علي، فقال: إنَّ أميَر المؤمنين أمَرك أن تبايع له، فقال الحسين: يا 
اّلذي  الحقِّ  سالة، وأعالُم  الرِّ الكرامة، ومعدُن  بيِت  ا أهُل  أنَّ عتبة، قد علمَت 
فحّجة   .(((»الله بإذن  فنطقت  ألسنتنا،  به  وأنطق  قلوبنا،   الله أودعه 

))) أمايل الّشيخ الّصدوق، ص6)	.
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أنَّهالنَّاطق باسم اهلل  يزيد، هو  اإلمام احلسني يف عدم مبايعة 
ا تنطلق من منطلق  تعاىل، وهو يعني أنَّ حركته معصومة ال ختطأ؛ ألهنَّ
فهو  املريضة،  والنُّفوس  األهواء  تريُده  ما  ال  فقط،  تعاىل  اهلل  يريُده  ما 

َوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى<)النّجم: 3ـ4). ه >َوَما َينْطُِق َعِن اهْلَ كجدِّ

وهذا أحد وجوه الّتوحيد املغفول عنه عند رشحية كبرية من النّاس، 
تعاىل،  اهلل  حكم  باعتباره  جممل  بشكل  الرّشعّي  احلكم  أقبل  قد  فأنا 
الّسياسة،  األحكام، يف  احلقَّ يف ترشيع بعض  لنفيس  أجعل  قد  ولكن 
حّرّية  بحّجة  تارة  والفكرّية،  االجتامعّية  األمور  ويف  االقتصاد،  ويف 

املرّبرات. من  شاكل  وما  االقتناع  عدم  بحّجة  وتارة  الّرأي، 

حيكم  كان  اّلذي  هو  اإلهلّي  احلسينّي  املنطق  أنَّ  هنا،  املالحظ  ومن 
حركة اإلمام أمري املؤمننيوحركة اإلمام احلسن، فعدم القيام 
لدى األمري زمان اخللفاء الثَّالثة، وحربه مع القاسطني واملارقني 
معاوية،  مع  صلحه  ثمَّ  إمامته  بداية   احلسن وحرب  والنّاكثني، 
املنطق،  نفس  كان حيكُمه  معاوية  أيام   احلسني قيام  وكذلك عدم 

املنطلق اإلهلّي. وينطلق من نفس هذا 

وحينئذ فأيُّ حركٍة ال تنطلُق من هذا املنطلق)اإلهلّي املعصوم(، ستقُع 
ك، علمْت ذلك أم مل تعلم، بل وستنجرُّ إىل حماربة  حتاًم يف شباِك الرشِّ
احلركات  من  كثري  يف  نراه  ما  وهو  خمتلفة،  وبعناوين  واإلسالم  ين  الدِّ

والّثورات اّلتي قامت باسم اإلسالم والّتديُّن.
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النّقطة الّثالثة: من وجوه الّتوحيد الّتسليم هلل تعال
 يفة الكثرية تدلُّ عل أنَّ استشهاد اإلمام احلسني الّروايات الرشِّ

أمٌر حتميٌّ ال مفرَّ منه، وقد أخرب به النَّبّي املسلمني، ولذلك كان 
حابة كابن عباس وابن عمر ينصحون اإلمام بعدم  الصَّ كثرٌي من 
 الّذهاب إىل الكوفة، وقد بكت أمُّ سلمة ملَّا علمت أنَّ اإلمام احلسني

مع  كربالء،  عن   النَّبّي حديث  له  وروت  املدينة،  من  سيخرج 
يف   اإلمام طريقة  -من  عرفت  ا  أهنَّ إاّل  مكة،  قاصدًا  أنَّهكان 
النَّبّي جاَء  أنَّ حديَث  الّظروف-  تلك  العائلة ويف  اخلروج ومع 

أو أّنه بشكٍل قطعّي.

 لرسول اهلل ؤى اّلتي رآها اإلمام احلسني مع كثرٍي من الرُّ
 خيربه فيها بمقتله، وهلذا، ال حاجة للحديث حول أنَّ اإلمام احلسني
هل كان يعلم بمقتله أو ال؟ وإذا كان يعلم أال يعدُّ ذلك إلقاًء للنَّفس يف 
الّتهلكة؛ ألنَّ هذا الّتساؤل يدلُّ عل اجلهل أو الّتجاهل، وعدم معرفة 
احلكمة من الثَّورة ورضورة االستشهاد، وأنَّه أمٌر واختياٌر إهلّي، وليس 

.د رغبة شخصّية لإلمام جمرَّ

والنَّقطة اجلديرة باحلديث واّلتي هلا ارتباط ببحثنا، هي عالقة التَّوحيد 
يف التَّعامل مع أمر من هذا القبيل، بمعنى أنَّ اإلمام حينام كان يعلم 
وأنَّه  وأصحابه،  بيته  أهل  وعل  عليه  سيجري  ما  بتفاصيل  يقينّيًا  علاًم 
ين واإلسالم، كيف تعامَل مع  ، وأنَّ فيه رضا اهلل ومصلحة الدِّ أمٌر إهليٌّ

ذلك من منطلق الّتوحيد؟
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لعلَّ كثريًا منَّا يعترب ذلك أمرًا عادّيًا وطبيعّيًا وسهاًل، وال يوجُد ما 
ذه امتثاالً ألمر  يوجب الّتوقُّف والتَّأّمل فيه؛ فإماٌم معصوم ُأِمَر بأمٍر ونفَّ

.اهلل تعاىل، كبقّية األنبياء واألوصياء

نستكثر  ال  أنَّنا  ناحية  من  حة،  الصِّ من  جانب  فيه  الكالم  وهذا 
هو  بل  عب،  الصَّ اإلهلّي  األمر  هذا  يمتثَل  أن   احلسني اإلمام  عل 
عنده سهل يف جنب اهلل تعاىل، »َهّون عليَّ ما نزل بي أنَّه بعين الله«)))، 
ولكنَّ الكالم يف التَّكليف يف حدِّ ذاتِه، هل هو سهٌل يسرٌي؟ أال حيتاُج إىل 
عقيدٍة توحيدّيٍة راسخة لالقتناع والتَّسليم هبذا األمر؟ أال يوجب هذا 

للهروب منه؟! دة  املتعدِّ الّذرائع  األمر اختالق 

 ،به غري املعصوم يقوم  أمرًا عظياًم ال  أنَّ ذلك كان  ال شكَّ يف 
ة..  ودليل ذلك نفس االختيار اإلهلّي لسيِّد شباب أهل اجلنَّة هلذه املهمَّ
وهناك من الّشجعان واألبطال ورّبام لدهيم تدّين ولو ظاهرّي، مل يمتثلوا 
لدعوة اإلمام، بل قّدموا اقرتاحات لرصف اإلمام عن هذه املهّمة.

وعاّمة النَّاس مع معرفتهم باإلمام احلسني، مل يرحلوا معه من 
أرض مكة حينام دعاهم إىل النُّرصة، بينام وجدنا كثريًا من هؤالء قاتلوا 
اإلمام  ولكنّهم رفضوا دعوة  ُقتلوا،  وربام  الزبري -بعد ذلك-  ابن  مع 
عقيدة  يف  اخللل  أوجه  بعُض  يكون  رّبام  اخللل؟  فأين   ،املعصوم
الّتسليم املطلق هلل تعاىل فيام يصنع، وفيام يأمر، وأنَّه سبحانه حكيم عليم 

. ال يصدر منه إاّل احلقُّ

))) اللهوف يف قتل الّطفوف، الّسّيد ابن طاووس، ص69.
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اسخ بأنَّ  ة، حتتاج إىل االعتقاد الرَّ هذا التَّسليم املطلق ملثل هذه املهمَّ
ر، واحلافظ والنَّارص،  اهللَ سبحاَنه هو مالك األمر كلِّه، وهو املؤثِّر واملقدِّ
حكيم  وال  غريه،  مؤّثر  أحد  فال  تكليف،  من  اختار  فيام  احلكيم  وهو 

سواه إاّل من أخذ بحكمته.

  وال يمكُن ألحٍد أن يسلِّم ويستسلم هلل تعاىل بشكٍل مطلق،ٍ ما داَم 
نوا يف قوله سبحاَنه:  يف نفِسه يشء ممَّا يصدُر من اهلل تعاىل، انظروا ومتعَّ
ُموَك فِيَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا  >َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُيَكِّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًم<)النساء:65)، فقد نفي هنا اإليامن مع عدم التَّسليم  ِم

املطلق.

فة)الّتسليم( يف موارد  واإلمام احلسني كام أبرز وأظهر هذه الصِّ
متعّددة ويف أحلك الظُّروف قساوًة، فقد علَّم ذلك ألصحابه، بل وكانوا 
هذا  يف  للمشاركة  أّهلتهم  اّلتي  وهي  قبل،  من  فة  الصِّ هذه  يمتلكون 
املرشوع اإلهلّي الكبري، فلم نسمع أهّنم كانوا يناقشون اإلمام فيام يّتخذه 
البصيرة  »نافذ  العباسبأنَّه:  الفضل  أبو  ُوِصَف  وقد  مواقف،  من 
صلب اإليمان«)))، وكأّنام هذه الّصفة كانت رشطًا أساسّيًا ملن يلتحق هبذه 
ِه<)البقرة: 85	). ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ ُسوُل بَِم  املرشوع، ويكون جزءا منه، >َآَمَن الرَّ

فة)الّتسليم( يف املؤمن يف املوارد اّلتي خيتفي فيها وجُه  وتربز هذه الصِّ
احِلكمة من التَّكليف، ويكوُن التَّكليُف شديدًا ومكلفًا، للنَّفس وللامل 
فة أو تكون ضعيفة عنده، تربز  ولألهل، وحينام يفقد اإلنسان هذه الصِّ

))) كام يف احلديث عن إمامنا الّصادق، عمدة الّطالب يف أنساب أيب طالب، ابن عنبة، ص356.
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ك اخلفّي دون أن يعلم. رات واألعذار، ويقع يف الرشِّ املربِّ

النّقطة الّرابعة: الّتوحيد يف اخلشية
عوة إىل اهللِ تعاىل وإىل دينِه يلزُم منه املواجهة، فال  العمل اإلهلّي والدَّ
يوجُد نبيٌّ وال ويصٌّ استقبله قوُمه بالورود والرّتحيب، بل واجهوهم 
ترك  تعني  الّتوحيد  إىل  الّدعوة  أنَّ  بب  والسَّ املمكنة،  األساليب  بكلِّ 
كلِّ يشٍء ليس هلل فيه نصيب، وتعني رفض احلكم الّظامل، وهذا يعني 
املواجهة، وتقتيض رفض الفساد وهذا يعني املواجهة، وتقتيض حماربة 

املواجهة.  يقتيض  املجتمع وهذا  االنحراف األخالقّي يف 

وخصوصًا حني الكالم الّتوحيد يف احلاكمّية، وحينئٍذ ال بدَّ من توفُّر 
قسم آخر من الّتوحيد، وهو ما أسميه »الّتوحيد يف اخلشية«.

من  املنكر  عن  والنّهي  باملعروف  األمر  فريضة  عن  االبتعاد  أساس 
قبل كثري من املؤمنني املتديِّنني هو اخلوف واخلشية من العواقب، فبعد 
وضوح التَّكليف وتشخيصه نجُد أنفَسنا نبتعد، وربامَّ نختلق األعذار، 
املجتمع،  فعل  ة  ردِّ من  اخلشية  اخلشية،  هو  الكامن  بب  السَّ ولكنَّ 
واخلشية من أفراد معّينني من األرشار، واخلشية من حاكٍم ظاملٍ غشوٍم. 

يف  اإلرباك  وخيلق  العمل،  يعطِّل  اخلفّي  ك  الرشِّ من  نوع  وهذا 
املجتمع، ورّبام يولِّد شبهاٍت ناجتة من حماولة تربير ترك هذه الفريضة، 
ر عمَل الظَّامل حّتى ال ُألزم بمواجهته، فأخلق يف املجتمع الّشكَّ  فقد أبرِّ

احلقيقّيني. املؤمنني  جهاد  من  والّريبة 
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ومن أمثلة الواقع يف العامل اإلسالمّي ككّل، تربير الّتطبيع مع العدوِّ 
الّصهيويّن، بل وحماربة من يقاوم هذا العدّو.

ولإلمام احلسني خطبة طويلة ينقلها ابن شعبة احلّرايّن يف حتف 
أيها  »اعتبروا   :فيها يقول  بوضوح،  املعنى  هذا  يف  تصبُّ  العقول 
النَّاس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على األحبار إذ يقول: >َلْواَل َينَْهاُهُم 
ائِيَل<  ْثَم<،  وقال: >ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَ ُم اإْلِ انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن َقْوهِلِ بَّ الرَّ

إلى قوله: >َلبِْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن<، وإّنما عاب اللُه ذلك عليهم؛ ألنَّهم كانوا 
يرون ]من[ الّظلمة اّلذين بين أظهرهم المنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك 
َشُوا  َتْ >َفاَل  يقول:  ا يحذرون، والله  ينالون منهم، ورهبة ممَّ فيما كانوا  رغبة 
النَّاَس َواْخَشْوِن<إلى أْن يقولواصفًا حال الجبارين: »يتقلبون في الملك 

بآرائهم، ويستشعرون الخزي بأهوائهم، اقتداء باألشرار وجرأة على الجبَّار، 
لهم شاغرة، وأيديهم  منبره خطيب يصقع، فاألرض  بلد منهم على  في كلِّ 
فيها مبسوطة، والنَّاس لهم خول، ال يدفعون يد المس، فمن بين جبار عنيد 
عجبًا  فيا  المعيد،  المبدئ  يعرف  ال  مطاع  شديد،  الّضعفة  على  سطوة  وذي 
ومالي ]ال[ أعجب واألرض من غاش غشوم، ومتصّدق ظلوم، وعامل على 
بحكمه  والقاضي  تنازعنا  فيه  فيما  الحاكم  فالله  رحيم،  غير  بهم  المؤمنين 
تنافسًا في سلطان،  منَّا  ما كان  يكن  لم  أنَّه  تعلم  إّنك  اللهّم  بيننا،  فيما شجر 
ونظهر  دينك،  من  المعالم  لنري  ولكن  الحطام،  فضول  من  التماسًا  وال 
اإلصالح في بالدك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك 
وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوَي الظَّلمة عليكم، وعملوا في إطفاء 
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نا، وإليه أنبنا، وإليه المصير«))). نور نبيِّكم، وحسبنا الله، وعليه توكلَّ

فكون املؤمن خيشى اهلل سبحانه فهذا ال يكفي، بل ال بدَّ أن ينضمَّ إليه 
عدم اخلشية من غريه، وهذا معنى »الّتوحيد يف اخلشية«، فأنا ال أخاف إاّل 

اهلل سبحانه، فهو املالك القاهر القادر، وغريه مملوك ضعيف ذليل.

اإلماَم احلسني كان هو  أنَّ  مزيِد عناء،ٍ إلثبات  إىل  نحتاج  وال 
يف  والواضحة،  اجللّية  بصورهتا  اخلشية،  يف  للّتوحيد  الواضح  املظهر 
زمٍن وظرٍف كان اخلوُف من يزيد وزبانّيته هو املسيطر عل كلِّ أطراف 

اإلسالمّية. ولة  الدَّ

ة حرِم اهلل -إّنام كان عل  وخوُفه -حنَي خروجه من املدينة ومن مكَّ
له املكان  يراد له اإلجهاض، فاختار  اّلذي كان  ضياع املرشوع اإلهلّي 
ة إليقاظها من سباهتا العميق وكام أمر  اّلذي يكون أوقع يف نفوس األمَّ

.فهذا إذن، أحد مالمح الّتوحيد يف هنضة سّيد الّشهداء .اهلل

النّقطة اخلامسة: الّتوحيد ورضا أهل البيت
الّتوحيد  عالقة  هو  بعض،  عل  خفّية  تكون  قد  اّلتي  الوجوه  من 
اخلالص برضا أهل البيت واّتباعهم اّتباعًا مطلقًا، ولكن مع قليل 
ح ذلك من خالل  من التَّأّمل سنجد أنَّ العالقة واضحة وبيِّنة، ونوضِّ

الّتالية: مات  املقدِّ
رضا اهلل سبحانه حّتى يكون متوافقًا مع الّتوحيد اخلالص، جيب أالَّ - 

))) حتف العقول، ص37	-39	.
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يكون معه سعٌي لرضا غريه من املخلوقني.

عي -  إذا قرن اهلل رضا أحٍد من اخللق برضاه تعاىل، فهذا يعني أنَّ السَّ
لرىض ذلك اإلنسان مظهرًا من مظاهر الّتوحيد اخلالص.

أهل -  برضا  دائاًم  مقروٌن  اإلهلّي  ضا  الرِّ أنَّ  الكثرية  باألدّلة  ثبت 
.لبيت ا

والنّتيجة: أنَّ الّسعي لرضا أهل البيت رشٌط لتحقيق التَّوحيد 
اإلهلّي اخلالص، وأنَّ الّسعي لرضا غريهم من املخلوقني يعترب رشكًا يف 

ضا والطَّاعة. الرِّ

ا من وظائف األنبياء واألئّمة فهم ال  وهذه النّتيجة، حيث إهنَّ
يدعوا  أن  الرّشعّية  تكاليفهم  بل من  يتعاملون معها معاملة شخصّية، 
عي لرضاهم، إلظهار هذا الوجه من الّتوحيد،  النَّاس إىل طاعتهم والسَّ
ُر أنَّه هو الواقع الّصحيح اّلذي  خصوصًا حينام يفرُض واقٌع آخر وُيصوَّ
تكون خمالفته معصية، فيفرض -كام هو حاصل يف زماننا حيث طاعة 
احلاكم واجبة، وطاعة غريه املخالف للحاكم غري جائزة ولو كان عاملًِا 
عادالً مّتقيًا- أنَّ املؤمن ال جيوز له إغضاب احلاكم الفعيّل، وأنَّ تعريض 
اّتباع رضاه، وإن  ينبغي  الّتهلكة، بل  للنّفس يف  إلقاء  نفِسه لغضبه هو 
بوجوب  كالقول  واقعّية،  غري  بعبارات  الّدعاوى  هذه  بعض  غلَّفوا 
طاعة احلاكم فيام يريض اهلل، واحلال أنَّ احلكام أصل حكمهم ال يريض 

اهلل، فضاًل عن سلوكهم وفسادهم.
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وكان يراد من خالل تنصيب يزيد بن معاوية أن يفرَض هذا اجلو، 
فإذا نجح مع يزيد املتهّتك فمع غريه سيكون أنجح، وستكون رضبة 
قاصمة لإلسالم، وكان من أحد وجوه أسباب النّهضة احلسينّية املباركة 
منع حصول هذا اجلو بالقدر املمكن، وقد نجح املرشوع احلسينّي مع 
ة، وإن كانت آثار املرشوع اليزيدّي سيطر بشكٍل  جمموعة كبرية من األمَّ

ة. وآخَر عل عقِل األمَّ

اج  احلُجَّ مجوع  مع  مّكة  يف   احلسني اإلمام  خطبة  يف  جاء  ولقد 
ضياع  الّتخاذل  مصري  وأنَّ  الرّشعّية،  الوظيفة  عن  النَّاس  خيرب  -وهو 
من  ولو  اليزيدّي  املرشوع  وجِه  يف  الوقوف  من  بدَّ  ال  وأنَّه  اإلسالم، 

البيت«))). أهل  رضانا  الله  »رضا  املعصوم-:  بط  السِّ شهادة  خالل 

والتَّوحيد  اهلل  البيت -واّلذي يضمن رضا  أهل  وحتقيق رضا 
وهو  واضح،  ذلك  إىل  الطَّريق  وإنَّام  عارات،  بالشِّ يكون  ال  اخلالص- 
طريق االّتباع والّطاعة واحلّب القلبّي والعميّل، فال معنى ألن نحرص 
عل رضا أهل البيت دون اّتباعهم وطاعتهم، فإنَّ رضاهم ليس 
أمرًا نفسّيًا ودنيوّيًا كام يرايض بعضنا بعضًا، بل هو رضا إهلّي يستلزم 
طاعة اهلل تبارك وتعاىل وطاعة أهل البيت واالبتعاد عن أعدائهم.

 قال: »وفد إلى الحسينجاء يف الّرواية عن إمامنا الّصادق
الله، إنَّ أصحابنا وفدوا إلى معاوية، ووفدنا نحن  ابن رسول  يا  وفد فقالوا: 
ا يجيزهم، فقالوا: جعلنا فداك، إنَّما جئنا  إليك، فقال: إذن أجيزكم بأكثر ممَّ

))) البحار، ج44، ص367.
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ثمَّ  طوياًل،  وأطرق  األرض  في  ونكت  رأسه،  فطأطأ  قال:  لديننا،  مرتادين 
رفَع رأَسه فقال: قصيرة من طويلة، من أحبَّنا لم يحّبنا لقرابة بيننا وبينه، وال 
لمعروف أسديناه إليه، إّنما أحّبنا لله ورسوله، فمن أحّبنا جاء معنا يوم القيامة 

بين سبابتيه«))). كهاتين، وقرن 

النّقطة الّسادسة: الّتوحيد وغاية اإلمام من الكم
هذا  ينصب  اّلذي  سبحانه  وهو  وحده،  تعاىل  هلل  احلاكمّية  بأنَّ  قلنا 
احلاكم وخيتاره، ألنَّ احلاكم جيب أن يكون خليفة اهلل يف األرض، وال 
بدَّ أاّل يرى لنفسه حقَّ امللك واحلكم يف يشء، إاّل ما حيكم به اهلل ويأمر 
به، وإاّل كان هذا احلاكم قد أعطى لنفسه ما هو حقٌّ خالص هلل تعاىل، 

فيقع يف الرّشك رصحيًا، حّتى لو حاول نفي ذلك. 

وكان يزيد بن معاوية ليس فقط يرى لنفسه هذه احلاكمّية، بل كانت 
له طرق الستعباد النّاس بمعنى الكلمة، وكان يتعامل هبذه الّذهنّية مع 
بنا  "قدم  قال:  الباقرأّنه  إمامنا  عن  يروى  جانب  فمن  املسلمني، 
 ،

ً
يد بن معاوية بعدما قتل احلسني، وحنن اثنا عشر غالما عىل يز

لنا   جمموعة يداه إىل عنقه وفينا عيل بن احلسني، فقال 
ّ

إال ا أحٌد  ليس مّنَ
 ألهِل العراق.." )	).

ً
رمت أنفسكم عبيدا يد: صّيَ يز

من  "باجليوش  معاوية  بن  يزيد  سريَّ  فقد  أوضح،  آخر  جانب  ومن 

ج7	،  املجليّس،  البحار،  يف  وعنه  ص460،  الّديلمّي،  املؤمنني،  صفات  يف  الّدين  أعالم   (((
ص7	)-8	).

)	) رشح األخبار يف فضائل األئّمة األخيار، القايض النّعامن املغريّب، ج3، ص368.
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ذي أخاف املدينة ونهبا، وقتل 
ّ
ّي ال أهل الّشام علهيم مسلم بن عقبة املّر

يد"))). ليز م عبيد  أّنَ أهلها عىل  وبايعه  أهلها، 

الرّصيح،  الرّشك  والنّتيجة  للنّاس،  االستعباد  مع  الفرعنة  تربز  هنا، 
حّتى لو فرّس بأمر آخر، وهنضة احلسني كان إحدى أهدافها نفي هذه 
العبودّية، وهي ال تتحّقق إاّل إذا استلم احلكم من يرى نفسه عبدًا مملوكًا 
 هلل تعاىل، ومأمورًا من قبله باحلكم، وقد كان يف كلامت أيب األحرار
قدومه  قبل  الكوفة  ألهل   كتبه فيام  فكان  األمر،  هذا  إىل  يشري  ما 
حيم، من الحسين بن علي إلى المأل من المؤمنين  حمِن الرَّ عليهم: »بسِم اللِه الرَّ
ا بعد.. وقد فهمت كّل اّلذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جّلكم  والمسلمين أمَّ
أّنه ليس علينا إمام، فأقبل لعّل الله أن يجمعنا بك على الحّق والهدى.. فإنِّي 
أقدم إليكم وشيكاً إنشاء الله، فلعمري ما اإلمام إاّل الحاكم بالكتاب، القائم 
، الحابس نفسه على ذلك لله، والّسالم«)	). فلم  بالقسط، الّدائن بدين الحقِّ

يعط اإلمام لنفسه شيئًا إاّل بام هو من اهلل تعاىل.

اِم وجوِرهم وفساِدهم وانحرافاهِتم، فإنَّام  ا ما نراه من ظلم احلُكَّ وأمَّ
لطة وامللك  هو نتاج ما يرون ألنفسهم من احلقِّ -دون اهلل تعاىل- يف السُّ

واستعباد النَّاس.

النّقطة الّسابعة: بعض مظاهر الّتوحيد يف كربالء:
كلُّ حركة لإلمامكانت تشري إىل مبدأ الّتوحيد، وهناك مظاهر 

))) مروج الّذهب ومعادن اجلوهر، املسعودّي، ج3، ص69.
)	) البحار، ج44، ص335-334.
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                الشیخ ع ي  حو  ال لرا 

كثرية لذلك يف كربالء:

فمنها: كلُّ ما أعطينا فمن اهلل: 

احلسنيخياطب  كان  املوعد،  قُرب  حيث  عاشوراء  ليلة  يف 
أصحابه -كام يف الّرواية عن زين العابدين- فّمام قال وهو حيمد 
اهلل تعاىل: »اللهم إنِّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنّبّوة، وعّلمتنا القرآن، وفّقهتنا 
اكرين..«))).  في الّدين، وجعلت لنا أسماعًا وأبصارًا وأفئدًة، فاجعلنا من الشَّ
 وعادة اإلنسان أّنه يغفل عن النّعم يف مثل هذه املواطن، واإلمام
كأّنه يريد أن يذّكر أصحابه هبذه النّعم، وأنَّ كّل يشء نملكه فإّنام هو من 
عند اهلل تعاىل، سواء النّعم املاّدّية )الّسمع والبرص(، أو املعنوّية )النّبّوة، 

وتعليم القرآن، والّتفّقه يف الّدين(.

ومنها: ذكر الّتوحيد يف امللاّمت:

حينام قالت له أخته احلوارء زينب: »أفتغتصب نفسك اغتصابا؟! فذاك 
أقرح لقلبي وأشّد على نفسي.. فقام إليها الحسين، وقال لها: يا أختاه! 
اّتقي الله وتعّزي بعزاء الله، واعلمي أنَّ أهَل األرض يموتون، وأهل الّسماء 
ال يبقون، وأنَّ كلَّ شيٍء هالٌك إاّل وجَه الله اّلذي خَلَق الخلَق بقدرته، ويبعث 

الخلَق ويعودون، وهو فرد وحده«)	).

حتتملها  ال  اّلتي  العظيمة،  املصيبة  هذه  عند  الّتوحيد  ذكر  فنرى 
اجلبال الّروايس، وهذا يعني أنَّ ذكر معاين الّتوحيد هتّون عل اإلنسان 

))) اإلرشاد للمفيد، ج	، ص6)	.
)	) اإلرشاد، ج	، ص94.
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الكربى. مصائبه 

ومنها: الّدعاء املشتمل عل املطالب والّتوحيدّية: 

عن عيل بن احلسني زين العابدين أنَّه قال: »لما صّبحت الخيل 
ة،  الحسين رفع يديه وقال: اللهمَّ أنَت ثقتي في كلِّ كرب، ورجائي في كلِّ شدَّ
وأنت لي في كلِّ أمٍر نزَل بي ثقة وعّدة، كم من هّم يضعف فيه الفؤاد، وتقّل 
فيه الحيلة، ويخذل فيه الّصديق، ويشمت فيه العدّو، أنزلته بك وشكوته إليك 
رغبة منّي إليك عمن سواك، ففّرجته وكشفته، وأنت ولّي كّل نعمة، وصاحب 

كّل حسنة، ومنتهى كّل رغبة«))).

كّل فقرة من فقرات هذا الّدعاء الرّشيف يبنّي جانبًا مهاّمً من جوانب 
ورّد  حاجة  لقضاء  دعاء  جمّرد  ليس  فهو  جّيدًا،  فيه  متّعن  ملن  الّتوحيد 
بأنَّ اهلل سبحانه هو كلِّ يشء يف  ينطلق من منطلق االعتقاد  بل  كربة، 
د فيه أنَّ اللجوء إىل اهلل تعاىل وحده، وكان  هذه احلياة. اإلمام يؤكِّ

بإمكانه أن يطلب العطف منهم.

ومنها: املشاركة يف قتل احلسني كرشك اليهود والنّصارى واملجوس 

يوم  وبأصحابه  به  العطش  اشتدَّ  حني   اإلمام بيَّنه  ما  وهذا 
باهلل وبمنزلته من رسول اهلل، وأن  يذكرهم  أن  عاشوراء، وأراد 
يتمَّ عليهم احلّجة الكاملة بأنَّ ما يصنعونه به يضاهي عمل اليهود 
م  أهنَّ ناحية  من  ذلك  ولعلَّ  باهلل،  رشكهم  يف  واملجوس  والنّصارى 

))) اإلرشاد، ج	، ص96.
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                الشیخ ع ي  حو  ال لرا 

يطيعون عدوَّ اهلل يزيد يف قبال طاعة اهلل تعاىل، ففي الّرواية أنَّه »وثب 
احلسني متوّكئًا عل سيفه، فنادى بأعل صوته، فقال: »أنشدكم الله، 
هل تعرفوني؟« قالوا: نعم، أنت ابن رسول اهلل وسبطيه. قال: »أنشدكم 
قال:  نعم.  اللهّم  قالوا:  الله؟«  رسول  جّدي  أّن  تعلمون  هل  الله، 
»أنشدكم الله، هل تعلمون أنَّ أّمي فاطمة بنت محّمد؟« قالوا: اللهّم 
نعم. قال: »أنشدكم الله، هل تعلمون أنَّ أبي علّي بن أبي طالب«؟»قالوا: 
اللهّم نعم. قال: »أنشدكم الله، هل تعلمون أنَّ جّدتي خديجة بنت خويلد، 
الله،  »أنشدكم  قال:  نعم.  اللهّم  قالوا:  إسالمًا؟«،  ة  األمِّ هذه  نساء  ل  أوَّ
قال:  نعم.  اللهّم  قالوا:  أبي؟«  عمُّ  حمزة  الّشهداء  سيِّد  أنَّ  تعلمون  هل 
»فأنشدكم الله هل تعلمون أن جعفرًا الّطيار في الجنّة عّمي؟« قالوا: اللهّم 
نعم. قال: »فأنشدكم الله، هل تعلمون أّن هذا سيف رسول الله، وأنا 
متقّلده؟«قالوا: اللهّم نعم. قال: »فأنشدكم الله، هل تعلمون أّن هذه عمامة 
رسول الله أنا البسها؟« قالوا: اللهّم نعم. قال: »فأنشدكم الله، هل 
وأّنه  أّولهم إسالمًا، وأعلمهم علمًا، وأعظمهم حلمًا،  أّن علّيًا كان  تعلمون 
دمي،  تستحلون  »فبم  قال:  نعم.  اللهّم  قالوا:  ومؤمنة؟«  مؤمن  كّل  ولّي 
وأبي الّذائد عن الحوض غدًا، يذود عنه رجاالً كما يذاد البعير الّصادي عن 
ذلك  علمنا  قد  قالوا:  القيامة؟«  يوم  جّدي  يَدي  في  الحمد  ولواء  الماء، 
 كّله، ونحن غري تاركيك حّتى تذوق املوت عطشًا. فأخذ احلسني

بطرف حليته، وهو يومئذ ابن سبع ومخسني سنة، ثّم قال: »اشتّد غضب 
الله على اليهود حين قالوا: عزير بن الله، واشتدَّ غضب الله على النّصارى 
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المجوس حين عبدوا  الله على  الله، واشتدَّ غضب  بن  المسيح  قالوا:  حين 
النّار من دون الله، واشتدَّ غضب الله على قوم قتلوا نبّيهم، واشتّد غضب الله 

نبّيهم«))). ابن  اّلذين يريدون قتل  على هذه العصابة 

يمثِّل  يقاتلونه  اّلذي  أّن  إلثبات   مناشدته من  الّتفاصيل  فهذه 
الّدين والنَّبّي، وأنَّه ال حّجة هلم أصاًل يف حماربته، وأنَّ قتاله هو 

بل هو كذلك. تعاىل،  باهلل  الرّشك  بمنزلة 

وقد أدرك هذا املعنى بعض املؤمنني، فقد روي أنَّ يزيد بن مسعود 
لنرصته  احلسنييدعوه  رسول  أتاه  حينام  البرصة-  -من  النّهشيل 
مجع عشريته وخطب فيهم وممّا قاله هلم: »وقد قام يزيد شارب اخلمور 
الّدين أفضل  ورأس الفجور، وأنا أقسم باهلل قساًم مربورًا جلهاده عل 

.(	(من جهاد املرشكني«، ومّلا أراد اخلروج سمع بقتل اإلمام

اخلامتة

سة واّلتي قام هبا سيَّد الّشهداءقد ذكرها  إنًّ الّثورة احلسينّية املقدَّ
وتكرارًا،  مرارًا   اهلل رسول  وذكرها  وقوعها،  قبل   األنبياء
وجعلت هي القضّية املحورّية للّدين واإلسالم، ولبقاء القيم واملبادئ، 
الّظلم  ملحاربة  الّطريق  وهي  واالنحرافات،  املفاسد  من  احلافظ  وهي 
األنبياء  جهد  خالصة  أهّنا  عل  معها  الّتعامل  ينبغي  وحينئذ  واجلور، 
إغفاله  ال جيوز  اّلذي  واملنطلق  واملبدأ  فيها  األساس  وأنَّ  واألوصياء، 

))) أمايل الّصدوق، ص			-3		.
)	) مثري األحزان، ابن نام احليّل، ص7)، وعنه يف البحار، ج44، ص338.
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                الشیخ ع ي  حو  ال لرا 

الّتوحيد اخلالص بجميع جوانبه ونواحيه. هو 

وأنَّ من يقترص يف التَّعامل مع هذه الثَّورة والنَّهضة املباركة من بعض 
اجلوانب فقط، فهو يظلم هذه الّثورة، وهيضمها حّقـها، وهو غري واٍع 
االشتباهات  يف  الوقوع  إىل  يؤّدي  وذلك  الكربى،  وغاياهتا  حلقيقتها 

اخلاطئة. والّسلوكّيات  واالنحرافات، 

اإلمام  من  صدر  قد  وفعٍل  كلمٍة  كلِّ  يف  أكثر  ن  نتمعَّ أن  فعلينا 
حتقيق  نستطيع  لكي  الّتوحيد؛  خطِّ  ضمن  ونضعها   ،احلسني
أهداف هذه الّثورة، ونكون رشكاء يف بعض األجر، اّلذي أعطي هلذا 
املصّلني. صلوات  جيمعًا  عليهم  الّشهداء  وألصحابه  العظيم،  اإلمام 

اهلل عل خري خلقه  العاملني، وصلَّ  احلمد هلل ربِّ  أن  وآخر دعوانا 
الّطاهرين. الّطّيبني  بيته  وأهل  حممٍد 
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                              الشرخ حور  علم أّل روي 

الّرضا الحسينّي... جوهره وتجلّياته

                              الشرخ حور  علم أّل روي 

امللّخص:
يرتبط  وما  احلسيني،  الرضا  مفهوم  إىل  الكاتب  تعّرض 
جتليات  وذكر  منه،  املراد  وبني  رضانا(،  اهلل  )رضا  بحديث  
هذا املقام يف النهضة احلسينّية من خالل كلامت العلامء، وبنّي 
املرآتّية. أم  العصمة  هو  وهل  املقام  هذا  من  املراد  يف  االجّتاهات 
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مقدمة

جاء يف خطبة اإلمام احلسنيحينام أراد اخلروج من أرض مّكة: 
»كأّني بأوصالي تقّطعها عسالن الفلوات بين النّواويس وكربالء، فيمألّن منّي 
أكراشًا جوفًا وأجربًة سغبًا، ال محيص عن يوم ُخّط بالقلم، رضا الله رضانا 

أهل البيت، نصبر على بالئه، ويوفينا أجور الّصابرين...«))). 

أحد  إىل  املباركة  اخلطبة  هذه  يف   احلسني وسّيدنا  إمامنا  أشار 
اهلل  »رضا  مقام  وهو  أال   ،البيت ألهل  الّثابتة  العظيمة  املقامات 

رضانا«.

فام هو املراد هبذا املقام؟

وما هي جتلّياته يف النّهضة احلسينّية؟

هل ُيراد به مقام العصمة، أو أّن هناك معنًى أوسع، ومقامًا أرقى؟

يف  األبرار  علامئنا  آراء  بعض  عل  الوقوف  نحاول  هذا  بحثنا  يف 
توضيح هذا املقام، ثّم نعطف الكالم عل جتلّياته يف النّهضة احلسينّية، 

حمورين: حول  احلديث  خالل  ِمن  وذلك 

)الحور األول: الراد بـ)رضا اهلل رضا أهل البيت

لتوضيح القصود من هذا القام نقف عند نقطتني: 
النقطة األول: وقفة عند صفة الّرضا.

أ. املعنى اللغوي للرضا. 
))) امللهوف عل قتل الطفوف، ص6	).
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                              الشرخ حور  علم أّل روي 

، وهو 
ً
ذكر ابن منظور يف لسان العرب حول الرضا: "وريض يرىض رضا

مقصور ضد السخط"))).

 ،
ً
ورضوانا  

ً
رضا يرىض  وعليه  عنه  "ريض  املحيط:  القاموس  يف  وجاء 

وتّرضاه: طلب رضاه، ورضيُته وبه:  وأرضاه: أعطاه ما يرضيه، واسترضاه 
واملحّب")	). الضامن،  والّريض:   ، وَمريِضٌ َمريُضٌ  فهو 

ويف جممع البحرين: "رضيت باليشء رىًض: اخترته، وكذا ارتيضته")3).

 ب. املعنى االصطالحّي للّرضا.

ننقل يف بيان املعنى االصطالحّي ما جاء عن رسول اهلل عندما 
ال  الّرايض  يل:  جبر فقال  الرضا؟،  تفسير  "مفا  جربئيلقائاًل:  سأل 
يسخط عىل سّيده أصاب من الدنيا أم مل يصب، وال يرىض لنفسه باليسير 

العمل")4). من 

بمالحظة هذه الّرواية يّتضح أّن )الّرضا( اصطالحًا ضّد الّسخط؛ 
فهو ال خيتلف عن املعنى اللغوّي إاّل من جهة املتعّلق.

النّصوص  يف  لـ)الّرضا(  األخرى  االستعامالت  بعض  وإليك 
:(5 ( اإلسالمّية

))) لسان العرب، ج4)، ص)9	.
)	) القاموس املحيط، ص94	.

)3) جممع البحرين، ج)، ص9)).
)4) ميزان احلكمة، ج 4، ص476).

)5) راجع: جممع البحرين، ج)، ص8)) وما بعدها.
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أ- ورد يف الّدعاء: »وخذ لنفسك رضاًء ِمن نفسك«، أي: اجعل نفيس 
راضيًة بكّل ما يرد عليها منك.

من  منهم  اهلل  ريض  ما  »ارضوا  خمالفيهم:  مع  الّشيعة  حديث  ويف  ب- 
حقيقة  املراد  وليس  عليه،  اهلل  أقّرهم  ما  عل  وهم  أقرِّ أي:  الضالل«، 

الّرضا.

ج- و»رضيُت بالله رّبًا« قنعُت به، وال أطلب معه غريه.

د- واإلمام الّرضاإّنام ُلّقب بذلك؛ ألّنه كان رىض اهلل يف سامئه، 
به  وريض  بعده،  من  لألئّمة  ورىض  أرضه،  يف   الّرسول ورىض 
املخالفون من أعدائه كام ريض به املوافقون من أوليائه، ومل يكن ذلك 

.آبائه ألحد من 

)الّرضا(،  مراتب  أعل  وضّمها-  الّراء  -بكرس  ضوان  والرِّ هـ- 
هنا  وِمن  رضاك،  منتهى  أبلغني  أي:  رضوانك«،  غاية  يب  بـ»بّلغ  فاملراد 
>اْبتِغاَء  تعاىل:  قال  وتعاىل-،  اهلل-تبارك  برضا  )الّرضوان(  لفظ  ُخّص 

.(	( التوبة:  َوِرْضواٍن<)سورة  ِمنُْه  ٍة  >بَِرْحَ  ،(	7 احلديد:  اهللِ<)سورة  ِرْضواِن 

حاجة  وال  الطّيبة،  الصفة  هلذه  تعريف  من  أكثَر  العلامء  ذكر  وقد 
لذكرها مجيعًا؛ إذ مجيعها يرجع إىل معنًى فارد، واالختالف إّنام هو يف 

الّصفة. هذه  خالهلا  من  ُتالحظ  التي  اجلهة 

ولكي نتعّمق أكثر يف فهم هذه الّصفة نذكر ثالثة مطالب:

املطلب األّول: بني رضا الّرب ورضا العبد.
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أفاد العاّلمة الطباطبائّي))) أّن الّرضا عل نحوين:

النحو األّول: الرضا من العبد.

ومعناه: موافقة النّفس لفعل من األفعال، من غري تضاّد وتدافع.

ويتحّقق بعدم كراهته إّياه، سواٌء أحّبه أو مل حيّبه.

أي: أّن النّفس تتقّبل الفعل أو تقنع به، مع عدم وجود كراهة له، وال 
الّرزق  اهلل -تعاىل- من  بام قسمه  فالذي يرىض  احلّب،  يشرتط وجود 
فإّن نفسه تتقّبل هذا املقدار من الّرزق، من دون كراهة أو سأم، وهذا ال 

يتناىف مع كونه حمّبًا ملقدار أكثر من الّرزق والعطاء اإلهلّي.

ورضا العبد عن اهلل يتحّقق بعدم كراهة يشء ممّا يريده اهلل، وعدم 
حّب يشء ممّا يبغضه اهلل، وال يتحّقق ذلك إاّل إذا سّلم هلل -تعاىل- أموره 

عل مستوى التكوين والترشيع.

الّرايض هو الذي جيعل إرادته يف طول إرادة اهلل يف كّل  فالعبد 
شؤونه وأحواله، فكّل حركة له يف هذه احلياة -دنيوّية كانت أو دينّية- 
كّل  ومدّبر  يشء،  بكّل  العامل  هو  -تعاىل-  فاهلل  اهلل؛  يريده  ملا  خاضعة 
يشء، واملحيط بكّل يشء، ورد عن إمامنا احلسن: »َمن اّتكل على 
ُحسن االختيار ِمن الله، لم يتمنَّ أّنه في غير الحال التي اختارها الله له«)	).

))) تفسري امليزان، ج9، ص388.
)	) بحار األنوار، ج78، ص06).
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النحو الّثاين: رضا اهلل.
وهو من أوصافه الفعلّية، الذاتّية.

وقد ذكر علامء الكالم يف الفرق بني هذين النّوعني من الّصفات:

الذات خارجًا،  مع  مّتحدة  تكون  التي  الذاتّية هي  الصفات  أّن  أ- 
كالعامل والقادر واحلّي، فهذه الصفات مّتحدة مع الّذات خارجًا، وال 
التي  الذوات املمكنة -كاإلنسان-  الّذات، بخالف  بينها وبني  مغايرة 

الّصفات. تغاير خارجًا مع  فيها  يكون 

من  ومتنزعة  حادثة  تكون  التي  هي  الفعلّية  الصفات  وأّن  ب- 
واخلالقّية. كالرزاقّية   ،فعل

والّرضا من صفات الفعل؛ ألّنه تعاىل ال يوصف لذاته بام يصري معه 
العبد،  أذنب  إذا  السخط  حال  يعرضه  كأن  والتبّدل،  للتغرّي  معرضًا 
عبده  يعامل  أّنه  بمعنى  ويرىض  يسخط  وإّنام  تاب،  إذا  الرضا  وحال 
معاملة الّرايض من إنزال الّرمحة وإيتاء النعمة، أو معاملة الساخط من 

والعقوبة. النقمة  وتسليط  الّرمحة  منع 

أو  السخط  إىل  يتبّدل  ثّم  الّرضا  له  حيدث  أن  املمكن  من  لذلك 
. لعكس با

الطلب الّثاين: الحّبة أساس الرضا.
احلّب احلقيقي هو ذاك التعلق وامليل الذي جيعل امُلِحّب راضيًا عن 
كّل قوٍل أو فعٍل يصدر من املحبوب، فالزوجة املحّبة لزوجها -مثاًل- 
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تكون راضية عن كّل قوٍل أو فعٍل يصدر من زوجها بسبب حّبها له، 
هذا مثاٌل للحّب املادّي، ولكّن احلّب احلقيقّي هو احلّب املعنوّي املرتبط 

باهلل -تعاىل-.

فكيف هو حّبنا هلل -تبارك وتعاىل-؟

هل حّبنا له جيعلنا راضني عن كّل ما قّدر لنا؟

نحن نعلم أّن حّبه هو أصل كّل حّب، و أّي حّب ال يكون يف طول 
حّبه فهو حّب شيطايّن هُيلك صاحبه ويرديه إىل بئس املصري، فاملحّب 
حقيقة هلل -تعاىل- هو الذي ُيفني إراداته يف إرادة اهلل -تعاىل-، يقول 
الرايض:  اإلنسان  واصفًا   " ً

حديثا "األربعون  كتاب  يف   اإلمام السيد 
»يكون قد أفنى إرادته في إرادة الله، فال يختار لنفسه شيئًا«))). 

ظّل  حتت  يصدر  يشء  بكّل  راضني  جيعلنا  -تعاىل-  هلل  حّبنا  إذًا، 
اإلهلّية. اإلرادة 

الطلب الثالث: مفهوم خاطئ
قد يسأل البعض عن حقيقة صفة الرضا، فهل هي القبول بالواقع 

والركون له، أم هي عدم القبول بالواقع بتغيري كيفّيته؟

هو  الّرضا  بأّن  االعتقاد  وهو  البعض،  لدى  خاطئ  مفهوم  هناك 
االستسالم للواقع أو السكون أمامه وعدم احلركة، واحلال أّن الرضا 
االستسالم  هي  وليس  املعاش،  الواقع  يف  والتأثري  احلركة  تغيري  هو 

))) األربعون حديثًا، ص47	.
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واخلضوع.

وهذا ما عرب عنه الشهيد مطهري قائاًل: »إّن الرضا والتسليم لألمر 
اإللهّي، ال يعني السكوت، والسكون، والتوقف عن الحركة، بل تغيير كيفّية 

الحركة«))).

بل  للظامل،  يركن  ومل  به  املحيطة  للظروف  خيضع  مل   فاحلسني
حاول أن يغرّي كيفّية حركته، وهذا التغيري منطلق من األمر اإلهلّي الذي 
جيعله يدافع عن اإلسالم وحيفظه ويصونه بأّي وسيلة يكون فيها رضا 
تسلياًم  ومسّلم  اإلهلّية،  اإلرادة  عليه  متليه  بام  راٍض  فهو  اإلهلّي،  لألمر 

مطلقًا.

بعكس من ختاذل وضعف أمام الظروف املحيطة به ومل حيرك ساكنًا 
كابن ُعمر الذي لزم بيته ظاّنًا أّنه هبذا حيّقق رضا الباري -جّل وعال-.

النقطة الثانية: معنى »رضا اهلل رضانا أهل البيت«
ألهل  الّثابت  الّرفيع  املقام  هذا  تفسري  يف  األعالم  كلامت  اختلفت 

لذلك: اجتاهني  هنا  ونذكر   ،البيت

االجتاه األّول: العصمة
ذهب غري واحد من علامئنا إىل عّد هذا احلديث من أدّلة عصمتهم؛ 
إذ جعل رضا اهلل رضا أهل البيت يكشف إّنًا عن عصمتهم؛ ألّن 
كون رضاهم هو رضا اهلل بشكل مطلٍق يعني أهّنم ال يصدر منهم إال ما 

))) امللحمة احلسينّية، ص)7.
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يكون موافقًا لإلرادة اإلهلّية يف األمور الدينّية والدنيوّية))).

ولزوم  واليتهم،  عل  بااللتزام  يدّل  احلديث  فإّن  ذلك  عل  بناًء 
الذي هو  الكون عل غري رضاهم،  يعني  فاالنحراف عنهم  طاعتهم؛ 

.اهلل رضا  غري 

االجتاه الّثاين: الرآتّية
ذهب بعض العلامء)	) إىل أّن هذا التعبري يشري إىل أّن كّل معصوم من 
أهل البيت مرآة لذات اهلل -تبارك وتعاىل-، وهذه مرتبة أرفع من 

مرتبة العصمة.

وقد ُفرّست املرآتّية بام حمّصله: أّن الّرضا يتأّلف من عنارص ثالثة:

أّوهلا: اإلرادة.

وثانيها: األمر.

وثالثها: الّرضا.

إرادة  وجود  عل  أّوالً  يتوّقف  أفعاله  من  فعٍل  عن  اإلنسان  فرضا 
عل  وثالثًا  خارجًا،  الفعل  هذا  حتقيق  عل  وثانيًا  الفعل،  هبذا  للقيام 

الفعل. هبذا  القلبّي  الرضا 

أّي فعل  فإّن  وكذلك هو احلال بلحاظ رضا اهلل -تبارك وتعاىل-؛ 

))) ُينظر إىل: مقامات فاطمة الّزهراء يف الكتاب والسنّة، للشيخ حمّمد سند، ص))) وما بعدها.
)	) تعّرض إىل ذلك سامحة آية اهلل السّيد منري اخلّباز يف حمارضاته، راجع: 

https//:almoneer.org?act=av&ction=view&id=2055
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مريّض من قبل اهلل ال بّد من حتّقق إرادة هلل بوقوعه، ثّم بعد توّفر أسبابه 
يتحّقق خارجًا، وبعد ذلك يأيت الّرضا اإلهلّي.

>َلَقْد َريِضَ اهللَُّ َعِن  ومن تطبيقات ذلك يف القرآن الكريم قوله تعاىل: 
َجَرِة<)سورة الفتح: 8))، فاهلل أراد حتّقق البيعة  َت الشَّ اْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ

وبعد  فتحّققت،  خارجًا  لتحّققها  األسباب  توّفرت  ثّم  املؤمنني،  من 
ذلك ريض اهلل عنهم.

 ،»رضا الله رضانا أهل البيت« :وحينام يقول إمامنا احلسني
فهذا يعني أّن رضاهم مشتمل عل العنارص اإلهلّية الثالثة )إرادة اهلل، 
وأمره، ورضاه(، فهم مظهٌر إلرادة اهلل، وجتّل ألمره، وانعكاس لرضاه، 
فكّل حركة أو سكون ال يصدر منهم إاّل عن إرادة، وأمر، ورضا من 

اهلل -تعاىل-.

الحور الّثاين: جتلّيات الّرضا يف النّهضة السينّية. 
بعد بيان ما أفاده علامؤنا األبرار يف تفسري هذا املقام الّسامي، نقف يف 
هذا املحور عل بعض مواقف سّيد الّشهداءيف هنضته املباركة، التي 
يتجّل من خالهلا ما عليه إمامنا من رضًا وتسليم بقضاء اهلل وقدره، فمع 
ما كانت عليه املصيبة من عظمة، ومع ما اشتملت عليه الفاجعة من آالم، 
التوحيد  عن  انحراف  الّشهيدأّي  اإلمام  حركة  يف  نجد  ال  أّننا  إاّل 
ضا، وال نجد أّي ميل عن التوّكل. اخلالص، وال نجد أّي ابتعاد عن الرِّ

إليك بعض املواقف التي تعكس ذلك:
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 :ه لقرب جدِّ وداعه  الّشهداءعند  سيِّد  نقل عن  ما  األول: 
»اللهّم هذا قبر نبّيك محمد، وأنا ابن بنت نبّيك، وقد حضرني من األمر 
ذا  يا  أسألك  وأنا  المنكر،  وأنكر  المعروف،  أحّب  إّني  اللهّم  قد علمَت،  ما 
الجالل واإلكرام بحّق القبر ومن فيه إاّل اخترت ما هو لك رضى، ولرسولك 

رضى«))).

 ،التي يوّدع فيها موطنه وقرب جّده يف تلك اللحظات األليمة 
إاّل أّنه كان يف قّمة التوحيد اإلهلّي، ال يريد إاّل ما اختاره اهلل إليه.

الثاين: أّن اإلمام احلسني كان عارفًا بام سيجري عليه وعل أهل 
بيته من قتل، وسلب، وهنب، وسبي، وترشيد، لكنّه مع كل ذلك كان 

راضيًا بام سيجري عليه؛ ألّنه حتت عني اهلل -تعاىل- وبرعايته.

وِمن شواهد ذلك قوله: »كأّني بأوصالي تقّطعها عسالن الفلوات 
بين النَّواويس وكربالء، فيمألن منّي أكراشًا جوفًا، وأجربًة سغبًا، ال محيص 
ويوّفينا  بالئه،  على  نصبر  البيت  أهل  رضانا  الله  رضا  بالقلم،  ُخّط  يوم  عن 

الصابرين«)	). أجور 

 يف ليلة العارش عندما وجد أخته زينبوالثالث: ما ُأثر عنه
حزينة بسبب ما يقع عل أخيها وأصحابه يف اليوم العارش، حيث قال 
هلا: »يا أختاه! اتِق الله، وتعّزي بعزاء الله، واعلمي أّن أهل األرض يموتون، 
خلق  الذي  الله،  وجه  إاّل  هالك  شيء  كّل  وأّن  يبقون،  ال  السماء  أهل  وأّن 

))) نفس املهموم، ص68-67.
)	) امللهوف عل قتل الطفوف، ص6	).
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الخلق بقدرته، ويبعث الخلق، وُيعيدهم، وهو فرد وحده«))).    

الرابع: كلمتهألصحابه مّلا اشتّد القتال عليهم: »صبرًا بني الكرام، 
الواسعة،  الجنان  إلى  والضّراء  البؤس  عن  بكم  تعبر  قنطرة  إاّل  الموت  فما 

والنعيم]النعم[ الدائمة، فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟«)	).

وأهّنا  احلياة،  كّل  الكلامت  الّشهيدهبذه  اإلمام  موالنا  اخترص 
معرَب وممّر إىل اآلخرة، ومن وصل إىل مرحلة اليقني هبذه احلقيقة ال يرى 

املوت إاّل سعادة بلقاء اهلل -تبارك وتعاىل-.

المكان،  متعالي  أنت  له: »اللهّم  آخر دعاٍء  أّنه  ُنقل  ما  اخلامس: 
الكبرياء، قادر  عظيُم الجبروت، شديُد المحال، غنّي عن الخالئق، عريض 
البالء،  حسن  النعمة،  سابغ  الوعد،  صادق  الرحمة،  قريب  تشاء،  ما  على 
قريب إذا ُدعيت، محيط بما خلقت، قابُل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما 
أردت، مدرك ما طلبت، شكور إذا ُشكرت، ذكور إذا ُذكرت، أدعوك محتاجًا 
وأرغب إليك فقيرًا، وأفزع إليك خائفًا، وأبكي مكروبًا، وأستعين بك ضعيفًا، 

وأتوَكل عليك كافيًا«)3).

يعّلمنا سّيد الّشهداء هبذه الكلامت اإلهلّية النورانّية أّن الظروف 
مهام اشتدت، ومهام قست، ومهام عتت، فعل اإلنسان أن يكون متوّكاًل 

عل اهلل، مفّوضًا إليه أمره، راضيًا بقضائه.

))) نفس املهموم، ص0)	. 
)	) معاين األخبار، ص88	، ح3. 

)3) مصباح املتهجد، ص7	8.
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السادس: حاله عندما برز للقتال، قال بعض الّرواة: »والله ما 
رأيت مكثورًا قّط، قد ُقتل ولده، وأهل بيته، وأصحابه، أربط جأشًا وال أمضى 
جنانًا منه، إن كانت الَرّجالة لتشتّد عليه فيشّد عليها بسيفه، فتنكشف عن 

يمينه وشماله انكشاف الِمعزى إذا شّد فيها الّذئب«))).

ليس  وأّنه  للّرضا،  احلقيقّي  املعنى  احلسني  قتال  يف  لنا  يتجّل 
مرضاة  يف  احلركة  بمعنى  هو  بل  للواقع،  والسكون  الركون  بمعنى 
أّنه يف  إاّل  بيته  أّنه شاهد مرصع أصحابه وأهل  مع  اهلل، فاحلسني 
مواجهة األعداء كان مع اهلل، رابط اجلأش، قوّي العزيمة عل أعداء اهلل 

ورسوله.

الله، وال حول  السابع: ما ُنقل عنهعندما أثخنته الّسهام: »بسم 
وال قّوة إال بالله، وهذا قتيل في رضى الله«)	).

وقد تلّخص ما تقّدم:
ألهل  العظمية  املقامات  من  البيت«  أهل  رضانا  الله  »رضا  مقام  أّن 
البيت، وقد فرّسه بعض العلامء بالعصمة، بينام فرّسه بعٌض باملرآتّية 

إلرادة اهلل -تعاىل-.

يوم  يف  سّيام  ال   ،الّشهداء سّيد  سرية  يف  املقام  هذا  جتّل  وقد 
 ،احلسني ذات  يف  اإلهلّية  اإلرادة  انعكست  حيث  عاشوراء؛ 
اهلل-تعاىل-. رضوان  طريق  يف  وحمّبة،  ووفاًء،  إخالصًا،  ففاضت 

))) امللهوف، ص70). 
)	) املناقب البن شهر آشوب، ج4، ص))).
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الرّيا العورشّم... ّلنره ولجلّرالا

احلسني،  أوالد  وعل  احلسني،  بن  عيّل  وعل  احلسني،  عل  الّسالم 
احلسني. أصحاب  وعل 

وصّل اهلل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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قراءة التاريخ بين الّنقل والعقل)))
                             الشرخ سعمد علم ال ال 

امللّخص:
التاريخ  مع  التعامل  واقع  توصيف  إىل  الكاتب  يتعرض 
رضورة  إىل  تدعو  مرّبرات  سبع  عل  مؤّكدًا  وعرضًا،  قراءة 
التدقيق يف قراءة التاريخ، ذاكرًا مواصفات املحقق يف التاريخ 
نتيجة  إىل  لينتهي  التارخيي،  التحقيق  أهم ضوابط  إىل  ومشريًا 
هوس  عن  بعيدة  سليمة  قراءة  التاريخ  قراءة  رضورة  مفادها 

تدقيق. بال  التارخيية  الروايات  قبول  محى  أو  الرفض 

اليوسفي  الشيخ حممد هادي  الترّصف ملقّدمة كتاب  املقالة هي عبارة عن اختصار مع  ))) هذه 
الغروي عل موسوعة التاريخ اإلسالمي وكانت بعنوان )كيف ينبغي أن ندرس تأريخ اإلسالم(، 

مع إضافات يف غري مورد يف جهات وعناوين خمتلفة.
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املقدمة

وموضوعّية  نظٍر  ودّقُة   
ٌ

جّد يخ  التار يف  والتنقيب  البحث  مّنا  ب 
ّ
"يتطل

 فهيا الشوائب 
ُّ

نا نصل إىل يشء من صورٍة تقل
َّ
ه، عل ِ

ّ
كل وموسوعية يف ذلك 

هذا  يف  يدخل  من   ِ
ّ

كل عىل  جيب  ولذا  خيية،  التار األحداث  من  مجلة  عن 
املوضوع  ه 

ُ
يستحّق الذي  ظر  الّنَ إعمال  بعد  إال  يع  السر اجلزم  عدم  املجال 

خيي انعكاسات عىل املستوى  كان للحدث التار ما إذا  املبحوث عنه ال سّيَ
املجتمع"))). وسلوك  فكر  عىل  له  بظال يليق  آخر  جمال  وأّي  الديين، 

إىل  وننقلها  نعيشها  التي  اليوميَّة  كاألحداث  التاريخ  أنَّ  خيفى  وال 
سواء  خمتلفة  ألغراٍض  منها  حيذف  أو  عليها  يضاف  فقد  اآلخرين، 
إلعالء شأن صاحب احلدث أو خلفض منزلته، أو غريها من األغراض 
ُره اخلوف عل النّفس أو املال أو العرض من  ولو بأن يكون احلذف مربِّ
نقل احلّق من األحداث، كام أنَّ من األحداث فيها ما يقف العقل حائرًا 
يف قبوهلا مع وقوعها يف اخلارج فيبدأ التشكيك يف عدم إمكان وقوعها 
وهي قد وقعت بالفعل كاملعجزات التي ال يؤمن هبا الكثري لو ال إخبار 

القرآن هبا.

مع هذا يلزم األخذ بعني االعتبار العوامل املختلفة ال سيَّام املتعّلقة 
باجلانب السيايس وما تفرضه احلروب اإلعالمية بتعبري اليوم.

ومع هذا كلِّه ال ينبغي أن ُيرفض كلُّ التاريخ بسبب أّنه قد ورد فيه 
مقدار من التشويش والتحريف، وال أن نقبل كلَّ ما جاء فيه حتى لو 

))) جملة رسالة القلم- عدد53، السنة الرابعة عرشة، عام7)0	م.
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كان متناقضًا يف نقل األحداث التارخيّية بحّجة أْن ال يضيع الواقع. وعل 
هذا ال بدَّ من اقتناص احلقائق من التاريخ عرب ضوابط قراءة التاريخ، 
وال يصلح إعامل الضوابط األخرى كضوابط قبول الروايات الفقهية، 

فكّل ضوابط هلا جماري ومواضع للتطبيق فال ينبغي اخللط. 

أو  عقدية  جنَبات  هلا  رواياٌت  التارخيية  الروايات  يف  أنَّ  نغفل  وال 
فقهية فهذا القسم من الالزم أن ُتطبَّق عليه الضوابط املختصة باجلانب 
ة  الفنِّ خاصَّ التطبيق من أهل  بدَّ من أن يكون  العقدي والفقهي، وال 

التطبيق.  وكيفّية  بمواضع  وأدرى  اختصاص  أهل  م  ألهنَّ

التارخيّية والتعامل  ولذا ينبغي الرتّيث يف قبول أو رفض الروايات 
معها كام ينبغي؛ كي ال نقع يف حمذور اإلعراض عن ما هو واقع فنحرم 
أنفسنا واألجيال من االستفادة من ذلك احلدث، أو حمذور اإلضافة ما 
مل يقع أصاًل ال سّيام إذا كان له أثر عل السلوك فضاًل عن املعتقد. وعل 
التاريخ من املمكن تزييفه حقيقة ال ينبغي أن يوجد جدل  هذا فكون 

فيها بأن يشّكك أحدهم بقوله: وهل يمكن للتاريخ أن ُيزّيف!

التوجه واملقاصد واألغراض،  بأيٍد خمتلفة يف  ُكتب  التاريخ قد  فإن 
وكذا خمتلفة من حيث التضييق والفسحة يف الكتابة، ناهيك عن الفوارق 
يف  ونقصًا  زيادة  يوِجد  مما  وآخر  مؤّرخ  بني  توجد  قد  التي  الشخصية 
عرض األحداث... ومن هنا تكمن أمهّية جتميع كلِّ ما يمكن مجعه من 
التاريخ  بقراءة  املختّصة  الضوابط  عل  وعرضه  وحتليله  التاريخ  كتب 
بني  املغّيبة  أو  املفقودة  احلقيقة  عن  باحثًا  التاريخ  يف  الباحث  لينطلق 



قرااة اللاريخ ّب الّشرق والُرق152

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

أخبار مدسوسة أو غري دقيقة، ال أن يبحث عن ما يدّعم موقفه اخلاص 
من قضية من القضايا وهذا يكون ممن يساهم يف حتريف التاريخ. 

املسائل  يف  والتحقيق  التدقيق  إىل  احلاجة  عل  د  نؤكِّ أن  بأس  وال 
موروثنا  واملكذوب واألساطري يف  الدخيل  لنا  يدخل  التارخيية كي ال 
التارخيي، كام أّنه ليست املسائل التارخيّية مرسحًا إلجراء قاعدة التسامح 
يف أدّلة السنن، وليس ينبغي التوّسع يف ما يعرّب عنه بلسان احلال لنفاجأ 
باختالق أحداث جديدة مل تذكر ومل يرش إليها يف كتب التاريخ، وليس 

جائزًا االعتامد عل أّن الغاية تربر الوسيلة.

التفكي النقدي للتاريخ:
قد يقع البعض يف فخِّ تغييب احلقائق التارخيّية أو املسامهة يف تشويشها 
فيّدعي  النّقدي،  كالتفكري  الرّباقة  العناوين  بعض  بسبب  األذهان  يف 
ملا  للتشكيك  أو  الرفض  إىل  لينتهي  املنطقي لألحداث وحتليلها  الّربط 
ورد من أحداث فيدّقق حيث ال ينبغي التدقيق ويتساهل حيث ينبغي 
التدقيق وُيعمل ضوابطًا يف غري حمّلها ليصل إىل مرامه، وبعنوان التفكري 

النّقدي يثري التشكيكات بعنوان التساؤالت وهو مل حيسم نتائجها.

ينبغي عل من يدعي التفكري النّقدي أن يكون موضوعّيًا يف تعريفه 
وقبلياته  النفسية  ميوالته  عن  يتجّرد  بحيث  التارخيية  للقضايا  وحتليله 
ومن ثّم النظر يف الكتب التارخيية ليجمع منها ما يوصله إىل أقرب صورة 
قد وقعت، واليوم لألسف عندما يدخل البعض يف مسألة تارخيّية عل 
سبيل املثال نجده حيمل فكرة الّرفض حلدٍث ما فيبدأ باالستدالل عليه 
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ُمهِماًل أيَّ دليٍل خيالف قناعته؛ فيأخذ من كتب التاريخ ما يريد وهيمل 
الباقي، وعني الكالم يف بعض من يريد إثبات حدث.

فهو  النّقدي  للتفكري  ورفض  ملعارضة  الدعوة  سبق  ممَّا  يفهم  وال 
فيام  للتدقيق  آفاقًا  تفتح  وتساؤالت  افرتاضات  يعطي  ألّنه  مطلوب؛ 
أو  الفرضيات  هذه  ويعارض  يؤّيد  ما  مجع  عل  الباحث  وتعني  ينقل 
ولكن  دراستها،  بعد  النتائج  بأدّق  اخلروج  له  ليتسنّى  التساؤالت 

سلبيًا. استغالالً  العنوان  هذا  استغالل  يف  تكمن  املعارضة 

أمهّية مفردات التاريخ
يفتح عينه  أْن  اإلسالمي من  يخ  التار كتب  اإلفادة من  يد  ير  ملن 

َ
بّد "ال 

كلمة منه، فيطالعها بوعي ويقظة وحذر، يسعى الستخالص   ِ
ّ

ووعيه لكل
ا مال به القائل أو لعبت به األهواء،  ما ينسجم منه مع الواقع ويرّد ما عداه، مّمَ
ف 

ّ
م فيه اهلوى املذهيب والتزل

َّ
ا يتحك ق منه بصدر اإلسالم، مّمَ

َّ
ما ما يتعل وال سّيَ

 
ً
 عن علله وعوامله ومنفصال

ً
ام فيذكر األمر منقطعا

َّ
إىل اخللفاء واألمراء واحلك

ب البغيض والظلم الكثير، فاملؤّرخ  عن أسبابه وجذوره، وذلك بفعل التعّصُ
كم، ويّتفق وقوله، مهما  كان ال يكتب وال يثبت إال ما ينسجم مع نفسّية احلا
 
ً
أمورا يشّوه  فهو   ،

ً
أيضا املؤّرخ عقيدته  واحلقيقة، والجتاه  للواقع   

ً
كان خمالفا

 
ً
أحداثا يمل  أو  واإلهبام،  بالغموض  وحييطها  غيره  أو  كم  احلا من  صدرت 

 أو شخصّيات ال 
ً
يخ، وخيتلق أحداثا ويتجاهل شخصّيات هلا أثرها يف التار

وجود هلا، أو يسهب الكالم يف وصف غرام أو جملس رقص أو غناء وشراب 
األّمة  حياة  يعكس  أن  هي  املؤّرخ  مهّمة  بينما  تافهة.  حقيرة  بأمور  ويعىن 
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ّية واجتماعّية وسياسّية واقتصادّية، وبصورة  وما عرض هلا من أزمات فكر
 ما مّرت به من أوضاع وأحوال، وذلك بدّقة وأمانة وليس خباٍف 

ّ
كل عاّمة 

 
ً
ثر الكثير يف حياة األّمة ووضعها يف احلال احلاضر: عقائدّيا ما يف ذلك من األ

ينىف   ومشواًل، وال 
ً
، حسب اختالف األحداث عمقا

ً
 واجتماعّيا

ً
وأدبّيا  

ً
وعلمّيا

كثر من  خيه أ خيي قد مّر عىل تار ز أن يكون احلدث التار ثر البار ترّتب هذا األ
ألف عام."))) 

مربرات التدقيق يف التاريخ:
التأّخر يف كتابة التاريخ اإلسالمي خصوصًا.. فلم يرشع املؤّرخون . )

يف الكتابة إال بعد ما يزيد عل املائة سنة من ارحتال النبّي، بل أكثر 
من ذلك حيث »نرى التعتيم الذي اصطنعه بنو أمّية وبنو مروان عل 
عن  احلديث  من  املنع  سياسة  من  مستفيدين  النبوّية،  الشخصّية  معامل 
اخلليفة  من  ابتداًء  عنه:  الصحابة  كبار  كتبه  ما  إحراق  بل   النبي
األّول إذ أحرق مخسامئة حديث كان قد مجعها هو من أحاديث رسول 
كتبه  ما  مجع  فإّنه  الثاين  اخلليفة  عهد  عل  األمر  اشتّد  ثّم   .اهلل

وأحرقه..")	)  اهلل رسول  عن  الصحابة 

تفيّش الكثري من اختالق الروايات واألحاديث التارخيية تستخدمها . 	
سوق  إّن  بل  العروش،  وتثبيت  للغلبة  األوىل  بالدرجة  السلطات 
الوّضاعني قد ازدهرت النعدام الروايات املدّونة عن النبي حتى 

))) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص57.

)	) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص40.
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قال  النبي))) حتى  الكتاب، وتركت سنن  ونبذ  الفرائض  حّرفت 
ة قد  ة وهذه الصال أنس ابن مالك: "ال اعرف شيئا مما أدركت اال هذه الصال
ضيعت")	)! ومن أسباب ترك بعض سنن النبي بغض عيّل بن أيب 
طالب حيث تركوا اجلهر بالبسملة لذلك حتى "قال ابن عّباس: "اللهم 
العهنم فقد تركوا السّنة من بغض عيّل"))(، حت بلغ احلال بالّناس عىل عهد 
ون..")4)

ّ
كيف يصل كيف حيّجون بل  كانوا ال يعرفون  عيّل بن احلسنيأن 

إضافة أو حذف الكثري من املؤّرخني وغريهم يف التاريخ ما ليس . 3
فيه بسبب احلّب أو البغض.

حّدة اخلالفات السياسّية سّبب اختالق اآلالف من األخبار، وبدأ . 4
بالزهراء  يتعّلق  فيام  مبارشة   الرسول ارحتال  بعد  من  األمر  هذا 
أشاع  وكيف  عائشة  أمر  من  جرى  وما   األمري وخالفة  وفدك 

دعواها. يؤّيد  ما  أنصارها 

عن . 5 السخيفة  واالنحرافات  احلّكام  لترّصفات  التربيرات  إجياد 
تتقارب سلوكياهتم مع  النبي بصورة مشّوهة كي  طريق تصوير 

المقام  هذا  إّن  واألضحى»اللهّم  اجلمعة  يوم  يف   العابدين زين  اإلمام  دعاء  يف  ورد  كام   (((
صفوتك  عاد  حتى  ابتّزوها،  قد  بها  اختصصتهم  التي  الرفيعة  الدرجة  في  أمنائك  ومواضع  لخلفائك، 
وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتّزين، يرون حكمك مبّدالً، وكتابك منبوذًا، وفرائضك محّرفة عن جهات 

متروكة«. نبّيك  وسنن  شرعك، 
)	) صحيح البخاري، ج)، ص34).

)3) سنن البيهقي، ج5، ص3)).
)4) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص43.
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سلوكياته.

النظرة السلبية للنبّي وأقواله وأفعاله مما يستدعي التدقيق يف . 6
 النبي أقوال  إىل  ينظرون  كانوا  أحداث، حتى  من  إليه  ينسب  ما 
بنظرة مساوية ألقوال الصحابة فقد يرّجحون قول الصحايب عل قول 
منبوذًا   النبّي من  يقرب  من  وصار  التعارض)))  عند   النبّي
أربعة  وأجرب  خَطبه،  يف   النبي عل  الصالة  الزبري  ابن  ترك  حتى 
يراعي  ومل  مّكة  من  أخرجهم  امتنعوا  وملا  بيعته  عل  رجاًل  وعرشين 
قرابتهم للرسول ومكانتهم عنده، منهم حممد بن احلنفّية وعبد اهلل بن 

فيها)	). الطائف وتويّف  إىل  إىل رضوى واآلخر  فنفى األول  عّباس 

كّتاب التاريخ كتبوا التاريخ إما للسالطني أو ال للسالطني إال أن . 7
كال احلالني وجودهم حتت السلطان ال يعطيهم احلّرية يف نقل األحداث 
سريته  كتب  إسحاق  ابن  أمثال  السلطان.  هوى  خالفت  وإن  هي  كام 

للمنصور وابنه، والواقدي كتب للرشيد ووزيره حييى الربمكي. 

كتب تارخيية وصلت إلينا:
حممد بن إسحاق بن يسار املدين -وقيل بّشار- بن خيار من سبي . )

عني مَتْر بالعراق )م53)هـ( كتب يف سرية النبي، ووصل قسم مما 
البّكائي، ومن هنا تكمن أمّهية كتاب سرية  كتبه برواية ابن هشام عن 

))) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص)5، عن كتاب اإلمام مالك 
أليب زهرة، ص90	.

)	) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص)5، عن اليعقويب، ج	، ص)6	.
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ابن هشام وإن كان ينقل ما كتبه ابن إسحاق وخيضعه إىل الغربلة فقد 
ابن هشام هي  يناقش أحيانًا، ولذا فإنَّ سرية  خيترص وقد يضيف وقد 
يف الواقع سرية ابن إسحاق إال أنَّ ابن هشام مّلا هّذهبا ونّقحها وأضاف 
عليها سّمي الكتاب باسمه. لكنّه يسّجل عليه أّنه حذف ما ثبت عنده 
ومل يرق للبعض سامعه كام رّصح بذلك يف مقّدمة كتابه، وهذا يعني أنَّ 

هناك قساًم من التاريخ قد تعّمد تغييبه ابن هشام.

أبو خمنف لوط بن حييى األزدي الكلبي الكويف )م57)هـ(.. وهلذا . 	
والذّم... وألمهّية  الطعن  فيها  كثر  قد  قديمة غري حمققة  الكتاب طبعة 
الكتاب أعاد حتقيقه الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي فطبعه بعنوان 
مقتل أيب خمنف، وال كالم عل املؤلف فقد قال عنه النجايش: "لوط بن 
حيىي بن سعيد بن خمنف بن سامل األزدي الغامدي أبو خمنف، شيخ أصحاب 

ويه"))). األخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إىل ما ير

السرية . 3 يف  كتابًا  كتب  بالواقدي  املعروف  واقد  بن  عمر  بن  حممد 
أصحاب  عند  خاّصة  منزلة  الكتاب  وهلذا  )م07	(.  )املغازي(  باسم 
وتظهر  الفنّي،  العلمي  التارخيي  للمنهج  إعامل  من  للواقدي  ملا  السري 
دّقته يف النّقل فيذكر أوالً أسامء من نقل عنهم احلادثة وترتيب احلوادث 
والغزوات ترتيبًا تارخييًا حمّددًا، ويذكر تفاصيل الغزوة غري مغفل أدّقها، 
 النبي استخلفهم  من  وأسامء  بدّقة،  اجلغرايف  املوقع  يذكر  فمثاًل 
يذكر من  ما  إسناد  الغزوة حماوالً  تلك  املسلمني يف  املدينة، وشعار  يف 

))) رجال النجايش: 4		.
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األحداث  بعض  عن  وسأله  اختربه  من  عن  وحكي  أيضًا.  أحداث 
ذكر.  فبّينها وكان كام  واملواضع 

وينقل أّن هارون الرشيد زار املدينة فأراد من يدّله عل القبور فدّلوه 
فيه.  وما  بصاحبه  وأخربه  عنده  ووقف  إال  قرٌب  يبَق  فلم  الواقدي  عل 
وله كتاب )فتوح الشام وفتوح العراق( ويظهر أنَّه مل يصل إلينا إال من 
نقل  كثري  وابن  البلدان(،  )فتوح  كتابه  البالذري يف  منه  نقل  ما  خالل 
حوادث عام 64هـ يف كتابه )البداية والنهاية(، والطربي نقل عنه كثريًا 

من حوادث النصف الثاين من القرن الثاين يف كتابه تاريخ الطربي.

مواصفات الباحث التارخيي:
الباحث يف  به  ينبغي أن يتصف  ما  أهّم  وهنا نشري إشارة عابرة إىل 

التاريخ:

سعة االطالع، وبعد النظر.. )

اتباعه، مبتعدًا عن كّل تعّصب . 	 شّدة احلّب للحّق مما يسرتعي منه 
مذهبّي مقيت، مع عدم االنشداد ملا ورثه من أهله وقومه.

املعرفة بأمراض التاريخ وعلله، واإلملام بظروفه ومراحله.. 3

الورع يف إصدار األحكام.. 4

اخلربة بطرق االستنباط.. 5

هل يف ما ذكر من رشوط تعقيٌد ملن يريد قراءة التاريخ؟
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نواحي  بمختلف  ملساسه  بدّقة  فحصه  من  بدَّ  ال  التاريخ  ألنَّ  ال، 
وعلومه  ومعارفه  اإلسالم  وأحكام  العقيدة  تؤخذ  قد  فمنه  احلياة، 
الناس  ويعيش  مستقبلهم  األجيال  يقرأ  أساسه  وأدبه وأخالقه، وعل 

حارضهم. 

هذا كي نقرأ التاريخ قراءة منصفة ونكون احلّد الوسط بني اإلفراط 
والتفريط ممن تعاملوا مع التاريخ الذين هم عل صنفني: من ُيقبِل عل 
التاريخ أخذًا ال يرّد شيئًا فيقَبُل كلَّ ما فيه غّثه وسمينه، ويعترب كّل ما فيه 
من املسّلامت. ومن يتشاءم ويتنّكر للتاريخ فريدَّ كّل ما فيه بحجج وجود 
الغث فيه. وال خيفى الظلم الكبري الذي حتدثه هاتان الفئتان لألجيال 

وحرمان من تأخر من دراسة أحوال من تقّدم والنهل من دروسهم. 

حماكمة النّص التارخيي:
يمكننا أن نحاكم النصوص التارخيية بمجموعة من األمور، وهذه 
يمكن اعتبارها أدوات نعرض التاريخ عليها، وال يعني أنَّ كلَّ حدٍث ال 
بدَّ من إجراء هذه الضوابط عليه، بل بعض األحداث يصلح هلا ضابط 
واحد وبعضها قد يصلحها عدد من الضوابط، ولذا ليس من الصواب 
أن نجعل أحدها -حرصًا- حماِكاًم لكلِّ النصوص لعدم جدوائّية ذلك 

ملن تتّبع التاريخ ونظر فيه.

بالقرآن:. 1

من املمكن أن نعرض بعض ما وصل من التاريخ عل القرآن الكريم 
األنبياء  تاريخ  خصوص  بل  التاريخ  مطلق  أقصد  وال  به..  ونحاكمه 
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آيات حتكي بعض ما جرى عليهم  والنبّي األعظم، فقد وردت 
سريهم  عنها  خترج  ال  عامة  ضوابط  تذكر  آخر  ونمط  أحداث،  من 
يف  نرتّدد  ال  القرآن  هذا  ختالف  تارخيية  رواية  فأّي   النبي سّيام  ال 

رفضها.

أمثلة عل ذلك: 

عن -  اخللق  نفي  مفادها  تروى  رواية  فأّي  عظيم<  خلق  لعىل  >وإنك 

القرآن  رصيح  مع  معارضة  من  ل  تشكِّ ملا  مرفوضة  فهي   النبي
إىل  نسب  ما  سننفي  وأمثاله  هذا  ومن  الرفيع..  اخللق  صاحب  وأّنه 
النبي أّنه محل عائشة -بناء عل طلبها وإبرازًا ملقدار حّبه هلا- كي 
ترى رقص السودان يف مسجده! وغريها من أمثال هذه الروايات، التي 
وجية ما  وردت يف "املجاميع احلديثية وكتب السيرة! وفهيا عن حياته الز
أّنا مدّونة  األمر وأمّر  بأمره! وأدهى ما يف  القيام   عن 

ً
كره فضال نتذّمر من ذ

حتاول  وهي  احلكمي،  الذكر  بعد  كتاب  أصّح  بأّنا  توصف  اليت  الكتب  يف 
نبياء واملرسلني وأشرف السفراء  نا ونبّينا أفضل األ أن تصّور لنا سّيدنا وموال

بني!!")))  املقّر

اآلية واصفة -  تأيت هذه  اهلل أسوة حسنة< عندما  لكم يف رسول  >لقد كان 

بأسمى  اتصافه  ملقدار  اإلنساين  الكامل  صور  بأعل   الرسول
صفات الفضل حتى جعله اهلل أسوة يف كلِّ يشء، فال يمكن عندئٍذ أن 
نقبل برواية حتكي ضعفًا يف شخصّية النبي القيادية أو االجتامعية 

))) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص38.
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وما  فضوالً  أو  أفعاله  من  فعٍل  يف  سخفًا  حتكي  رواية  أو  ما شاكل  أو 
شاكل، فسنرفض تدّخله يف تلقيح النّخل يف غري أوانه، أو خوفه وعدم 
معرفة أّنه قد صار نبّيًا إال بعد أن استشار من يطمئنه عل ذلك، ورشب 

النبيذ أو البول قائاًم وما شاكل من أحداث.

وقفة:

وأنَّه   ،املعصوم اإلمام  مقام  اإلمامّية  نحن  عندنا  ثبت  قد 
اخلليفة للنبي، وأّن كثريًا مما قد ثبت للنبي فهو ثابت لإلمام 
املعصوم، وعل هذا يمكن استخالص الضوابط العاّمة للمعصوم 
وهي التي هبا يتم املحافظة عل مقامه وعصمته فنحاكم الروايات عل 

وفق ذلك.. وهذا مما ينبغي عدم إغفاله كام ينبغي عدم املغاالة فيه.

بالعقل:. 2

بالنظر  التارخيية  النّصوص  حياكم  الذي  العقل  ذلك  بالعقل:  نريد 
إىل الواقع اخلارجي، ابتداًء بالرواة ومقدار احتامل صدقهم أو كذهبم، 
ووجود املصلحة من عدمه، ودراسة الظروف املحيطة باحلدث، تلك 
السياسية واالجتامعية واجلغرافية وما شاكل مما  الظروف واملالبسات 
النظر  أو منع وجود احلدث.. وبعد هذا  بإمكان  القول  له مدخلية يف 
كلِّه يمكن إعامل العقل يف قبول ما ورد من أحداث ورّدها.. وال نريد 
بالعقل ذلك العقل الذي يدخل عل التاريخ بقرارات مسبقة فيعكس 
تذّرع  هوى  هو  بل  عقل،  هذا  وما  ذلك،  التاريخ  حمّماًل  ذهنه  يف  ما 
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ثبت  فيام  العقل، فام عساك تعمل عقلك  بتحليل  بالعقل وغّلف هواه 
أّنه وقع، وال أظنُّ حادثة أعظم من اإلرساء واملعراج التي لو مل تثبت 
من القرآن ألنكرها الكثري بالقول بأنَّ عقوهلم ال تقبل وقوعها، وذلك 
إال  اللهّمَ  املتقّدم،  كتبه  إال ما  نقيّلٌ ليس للمتأّخر  "علٌم  التاريخ هو:  ألنَّ 
مّث  والتنسيق،  والتنظمي  والترتيب  والتصنيف  والتأليف  اإلخراج  كيفّية  يف 

وطاقته"))). إمكانه  حدود  يف   
ّ

كل وحتليله  توجهيه 

وهنا من اجليد أن نلحظ تطبيق هذه الضابطة وهي: 

بسقوط . ) خمرب  أخرب  فلو  التصديق؛  مقتيض  ووجود  احلدث  إمكان 
الثلج يف وضح النهار فإّن إخباره هذا ال يمكن قبوله النعدام مقتيض 

التصديق. 

وانعدام املانع من تكذيب املخرب؛ سواء كان املانع عقليًا كام لو ادعى . 	
املخرب نوم النبي عن صالة الفجر فهو متناٍف عقاًل مع العصمة، 
وهذا مانع عقيل، وقد يكون مانعًا آخر من املوانع الطبيعية كام لو كان 

اخلرب يتحّدث عن توقف الزمن مثال يف وقت من األوقات. 

املدح وإعالء . 3 يفيد  ما  املخرب  لو أخرب  الكذب. كام  وانعدام دوافع 
خصمه. كلمة 

فإن متّت هذه كفى يف جعل اخلرب يف دائرة القبول وإن مل يكن قبوالً 
جزميًا لكنّه ال يكون خربًا مرفوضًا.

))) موسوعة التاريخ اإلسالمي، الشيخ اليوسفي الغروي، ج)، ص60.
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                الُ سة الشمرد الورد أحمد الورد عللي ال ريفم

مما  قطعّيًا  ثبوتًا  ثبت  ما  أما  قطعًا،  يثبت  مل  الذي  اخلرب  يف  كّله  هذا 
يتناسب مع املعصوم كاملعجز فهو مورد القبول العقيل فضاًل عن النقيل.

بالتدقيق السندي:. 3

إىل  نسبت  التي  التارخيية  الروايات  يف  حسنًا  األسناد  بحث  يكون 
املعصومني ملا فيها من نسبة الكالم إليهم، وهذا ال جيوز إال بعد 

عنهم.  الكالم  بصدور  االطمئنان 

وعليه ليس من الصحيح أن نعمل البحث السندي يف كّل الروايات 
وهذا  السرَي..  كتب  سّيام  ال  املختلفة  الكتب  يف  رويت  التي  التارخيية 
أّنا نقبل من هذه الكتب بال تدقيق، بل ال بدَّ من دراسة هذه  ال يعني 
املصادر التارخيّية املختلفة واالهتامم هبا وعدم التساهل يف طرح ما ورد 
فيها، وذلك ألنَّه وإن نقل التاريخ َمن َكذب ومن زاد أو أنقص، إال أّنه 
يوجد َمن نقل التاريخ بأمانة وأسند كّل ما يرويه، وهناك من كان يدقِّق 
البالغ يف  يف نقله فال ينقل إال بعد التدقيق والفحص... ومع االهتامم 
نترّسع  فال  يروى  ما  عند  أكثر  نقف  جيعلنا  اإلسالمي  التاريخ  تدوين 
يف الرفض أو القبول، وال سّيام بعض األحداث التي مل يَر الساسة أهّنا 
تشكلُّ خطرًا عليهم أو أؤلئك املتعّصبون للمذاهب غفلوا عن بعض 

الروايات فوصل إلينا الكثري من بني هذا وذاك.

ختام:
التارخيّية  املصادر  يف  التارخيّية  الواقعة  قراءة  جدًا  الرضوري  من 

معتربة. مصادر  كوهنا  عل  ونؤّكد  احلقائق.  إىل  نصل  كي  املعتربة 
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قرااة اللاريخ ّب الّشرق والُرق

قد يقع البعض يف فخ تغييب احلقائق التارخيية أو املسامهة يف تشويشها 
يف األذهاب بسبب بعض العناوين الرباقة كالتفكري النقدي.

لألحداث؛  والعرض  التارخيي  البحث  مقام  بني  التفريق  من  بدَّ  ال 
ففي املقام األول نحن يف حاجة إىل البحث بالدرجة األوىل عن مفردات 
املسائل التارخيية وقد ال يلحظ املجموع للحدث فهذا ليس غرضًا يف 
تلفزيونيًا أم خطابيًا فهو  العرض سواء كان عرضًا  بينام يف  املقام،  هذا 
يلحظ املجموع إليصال احلدث بصورة درامية وهو ما يستدعي الربط 
إليه  أشار  وقد  ممكن  هو  بام  الربط  فيكون  التفصيلية،  األحداث  بني 
للمحقق  يكون  ما ال  املعصوم، وهذا  مقام  املؤرخون مما ال خيدش يف 

التاريخ.  يف 

واحلمد هلل رب العاملني، وصل اهلل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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الحكومة اإلسالمية.. شكلها، وأدوارها 
المختلفة)))

                الُ سة الشمرد الورد أحمد الورد عللي ال ريفم)))

مقدمة: اإلسالم دين ودولة

يتطاول البعض بني آونة وأخرى فيدعي دعوًى ال دليل عليها، بل 
ياسة، وأنَّ  بالسِّ له عالقة  ليس  بأنَّ اإلسالم  قائم عل عكسها؛  الدليل 
دوره هذا عل  ويقترص  وربه  العبد  بني  كونِه عالقة  تنحرص يف  مهمَته 
فهي  واملجتمع  واالقتصاد  ياسة  السِّ شؤون  ا  أمَّ فقط،  العبادي  اجلانب 

ليست من مهامته، وال من شؤونه.

.املقالة تنرش ألول مرة، أخذت من أبناء الكاتب الشهيد (((
)	) سامحة العالمة الشهيد السيد أمحد السيد علوي السيد أمحد الغريفي، من علامء البحرين، ولد 
7/ ذي احلجة/ 365)هـ، - )/))/ 946)م، التحق بالدارسة االبتدائية سنة 953)م، وأكمل 
الثانوية قسم األديب سنة 966)- 967)م بتقدير جيد جدا. وحوزويا، التحق بكلية الفقة يف النجف 
األرشف سنة 967)- 968)م، وخترج منها سنة )97)م حاصال شهادة البكالوريوس بقدير )جيد 
جدا(، ثم التحق بحوزة قم املقدسة سنة 973)، وبقي سنة واحدة وعاد بعدها للنجف األرشف. 
ثم التحق بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة 975)، وحصل عل شهادة املاجستري يف العلوم االسالمية 
بتقدير )ممتاز(، عاد إىل ربوع الوطن عام 979) عامال يف التبليغ والتدريس والعمل الديني، ويف 
مساء يوم السبت 0) من ذي القعدة 405)هـ، 7	/985/7) تعرض لعملية اغتيال واستشهد 

عل أثر ذلك، فرمحه اهلل برمحته الواسعة.



العكلسة ااس سرة.. لكلما. وأحوارنا اض للفة166

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

ياسة وبعده عنها، دعوى فارغة ال أساس هلا من الصحة، وسيظهر  السِّ
ذلك جليًا يف ثنايا البحث.

يايس يف اإلسالم، لكْن هذا العنوان  إنَّ هذا البحث يتناول النَّظام السِّ
واسع وشامل؛ إذ يمكن أن يندرج حتته شؤون القضاء وإقامة احلدود 
ز حول شكِل احلكومة اإلسالمية  وأبواب اجلهاد، غري أنَّ البحث سيرتكَّ
ض إىل  خول يف هذه النُّقطة ال بدَّ من التَّعرُّ وأدوارها املختلفة، وقبل الدُّ

ولة اإلسالمية، ومدى توافرها عل املرسح اإلسالمي. مات الدَّ مقوِّ

مقومات الدولة اإلسالمية:
إنَّه ال بدَّ لكلِّ دولة من أن تقوم عل أساس ثابت وركن منيع، وإنَّ 
األساَس املتني لقيام الدولة يتمثَّل يف أن يكون هلذه الدولة مبدٌأ شامل 
القوانني  ويسنُّ  وللحياة  وللمجتمع  لإلنسان  ض  يتعرَّ مبدأ  صحيح، 
الكافية لتنظيم الفرد والدولة واملجتمع، واإلسالم هو ذلك املبدأ الذي 
يقدر فلسفة احلياة واإلنسان واملجتمع، ويسنُّ القوانني الكافية لتنظيم 
والتغايض  نكراهنا  يمكن  ال  حقيقة  وهذه  واملجتمع،  والدولة  الفرد 
عنها، ففي اإلسالم كلُّ ما فيه سعادة اإلنسان يف الدنيا وتنظيم حياته 
باحلياة  إيامنه  مع  ياسية  السِّ شؤونه  وإدارة  واالقتصادية،  االجتامعية 
الصالح  العمل  احلياة  هذه  يف  يعمل  أن  عليه  تفرض  والتي  األخرى 
ص لتعاليم اإلسالم ورشائعه  لينال اجلزاء والثواب يف اآلخرة، واملتفحِّ
 ال يتجزأ؛ 

ٌ
كل جيد ارتباطًا وثيقًا بني تعاليمه املختلفة، "فالدين اإلسالمي 

عائر التعبدية ليست منفصلة 
َ

ته شرائعه وتوجهياته، والّش عباداته ومعامال
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يعد  ال  اإلسالم  أّنَ  و"عىل  واملعامالت"،  ظم  الّنُ عن  وأهدافها  طبيعهتا  يف 
يعة اهلل  كلها خاضعة لشر ا هي احلياة 

َّ
د إقامة الشعائر، إن العبادة فيه هي جمّرَ

ين ال يكونون مسلمني  ِ نشاٍط فهيا إىل اهلل"، فأتباع هذا الدِّ
ّ

 بكل
ً
متوجها

ولن  واملايل،  والقانوين  االجتامعي  نظامهم  يف  حيكمون  ال  وهم  حقًا 
قوانينهم  منفية يف  يكون جمتمعهم إسالميًا وأحكام اإلسالم ورشائعه 
هو  فاإلسالم  وعبادات،  شعائر  إال  اإلسالم  من  هلم  وليس  ونظمهم 
>َفاَل  أفراده بخصائص اإللوهية ويف أوهلا احلاكمية  العبودية هلل وحده 
َّا  ِم َأنُفِسِهْم َحَرًجا  ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف  َبْينَُهْم  ُموَك فِيَم َشَجَر  ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُيَكِّ َوَربَِّك اَل 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم  َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًم<)سورة النساء: 65)، >َوَما آَتاُكْم الرَّ

اْلَكافُِروَن<)سورة  ُهْم  َفُأْوَلئَِك  اهللُ  َأنَزَل  بَِم  َيُْكْم  مَلْ  >َوَمْن  َفاْنَتُهوا<)احلرش:7)،  َعنُْه 

ر فلسفة احلياة  ين اإلسالمي باإلضافة إىل كونه مبدًأ يقرِّ املائدة 44)، والدِّ

وحه،  ه عقله وجسمه ور
َّ
كل نسان  واإلنسان واملجتمع فهو "شامل يسع اإل

الفراغ  ساعات  حت  ويشمل  إرادته،  و ته  واتصاال عالقاته  مجيع  وحيكم 
الفرد  موقف  د  وحيّدِ واألهواء،  اهلواجس  بني  ويفصل  الضمير،  ونبضات 
ِ حقيقة وتصور"، وذلك واضح وجيل ملن خرب 

ّ
كل والدولة واملجتمع من 

دراسة الترشيع اإلسالمي بمختلف أبوابه فيجد أنَّه مل يرتك مسألة إال 
وأوجد هلا احلل املناسب، وال مشكلة من مشاكل اإلنسان إال وأوجد 
العبادية  األمور  خيص  ما  بني  قائم  الرتابط  فتجد  الناجح،  العالج  هلا 
أساس  عل  قائمة  وجمتمعه  اإلنسان  بني  املرتبطة  املعامالت  بشؤون 

والنفاق.  احلقد والضغينة  الضمري من كل شوائب  نزاهة 
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الركيزة األول: وجود البدأ الشامل الصحيح
وألجل أن يسري املجتمع سريًا صحيحًا سلياًم وفق نظرية اإلسالم 
يمكن  الذي  وهو  النَّاس  بني  ومتثله  تطبيقه  عل  يرشف  نظامًا  أوجد 
منفصاًل  ليس  سابقًا  قلنا  كام  وهو  يايس(،  السِّ )النظام  عليه  نطلق  أن 
ويتمثَّل  احلاكمية هلل،  الدين وهو  يف حقيقته وجوهره عن صميم هذا 
اخلصومات  وفصل  القضاء  أحكام  يف  اإلسالم  يف  يايس  السِّ اجلانب 
بني النَّاس حيث أوجد اإلسالم تعاليمه اخلاصة هبذا الشأن يف اختيار 
القايض وما يعترب فيه من الرشوط التي تضمن سالمة احلكم وعدالته، 
التي  العقوبات  وكذلك يف أحكام احلدود والقصاص والديات وهي 
العام، واآلداب  النظام  رشعها اإلسالم ملختلف حاالت اخلروج عن 
الناس وضامنًا لألمن  وقوانينه صيانة حلقوق  بأحكام اإلسالم  املرعية 
التي  للشخصية  اإلسالم  حتديد  بالتايل  ثمَّ  النظام،  وحفظ  واالستقرار 
هلا  التي  واملخريات  وط  الرشُّ من  فيها  يعترب  وما  احلكم  تتوىلَّ  أن  جيب 

الرعية. أفراد  النِّظام والقانون بني مجيع  تطبيق  األثر يف  أبلغ 

تلك خالصة للركيزة األوىل التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة، وهي 
وجود املبدأ الشامل الصحيح.

الركيزة الثانية: وجود القيادة، امتداد لاكمية اهلل
احلُكمية  املحدودة  القيادة  وجود  هي  واملهمة  الثانية  الركيزة  إنَّ 
تطبيق ذلك  أيضًا لضامن  ة  املبدأ، وهي ركيزة مهمَّ املنتزعة من صميم 
تطبيقها  بدَّ من  بل ال  اخليال،  نظرية يف عامل  د  يبقى جمرَّ املبدأ ولكي ال 
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                الُ سة الشمرد الورد أحمد الورد عللي ال ريفم

لطة املسيطرة عل مجاعة  ومتثيلها يف عامل الواقع العميل، فالقيادة هي السُّ
من النَّاس قلَّت أو كثرت لتنظيم شؤوهنا املشرتكة بمختلف األساليب 
لطة ينبغي أن تكون حمدودة،  والطاقات بوعي من مبدأ معني، وهذه السُّ
بل هي ألناس خمصوصني وليس  اكتساهبا،  إنسان حماولة  لكلِّ  فليس 
ألحد مهام بلغ انتزاعها عنهم وال مشاركتهم فيها إذا كانوا معصومني، 
ا غري املعصومني من يتوىل القيادة بعد فقداهنم فهي تنحرص أيضًا يف  أمَّ
ت فيهم مؤهالت معينة ليس ألي إنسان االستبداد هبا ملجرد  أفراد توفرَّ
ة حتى يستوفيها  ج يف مؤهالت خاصَّ السيطرة الثورية، بل ال بدَّ أن يتدرَّ

فيبلغ مستوى القيادة برشوط خاصة.

أو  أو نسب  انتخاب  ليست مسألة  ة  األمَّ قيادة  فتكون مسألة  وعليه 
ثورة عسكرية، بل هي امتداد حلاكمية اهلل؛ فإنَّ طبيعة اإلسالم هي الطاعة 
واإليامن؛ ألنَّه دين نزل من السامء بال إرادة من اإلنسان، بل تلبية للمصلحة 
ين خلق اإلنسان بال إرادة منه، وإنام ملصلحته  العليا، كام إنَّ واضع هذا الدِّ
العليا، فاإلسالم ليس نتاج رأي اإلنسان، بل جاء لتحديد رأي اإلنسان، 
وجدير بمثل هذا الدين أن تكون قيادته أيضًا معينة من قبل السامء ال 
منتخبة من عند النَّاس؛ ألنَّ اهللَ الذي خلق اإلنسان وأرسى نظامه ال بدَّ 
أن يعني قادته الذين ينفذون دينه يف خلقه كام يشاء، ال أن يرتك قيادة خلقه 
ملن خيتارونه أو ترشحه الظروف كيفام كانوا أو شاءت، فليس ألحٍد حقُّ 
يطرة عل أحد، فالنَّاس مجيعًا عباد اهلل الذين خلقهم ليعرفوه وليعبدوه  السَّ
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن<) سورة الذاريات 56)،  نَّ َواإْلِ بمدلول اآلية الكريمة >َوَما َخَلْقُت اجْلِ
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كان هلل تعاىل وحده الترصف يف العباد، وفرض إرادته احلكمية عليهم، 
للنبي  القيادية  الصالحية  هذه  ل  خوَّ ولكنَّه  بحق،  املطلقة  القيادة  فله 
األكرم ليكون قائدًا برشيًا يف النَّاس؛ حتى يتوفَّر هلم التَّفاعل معه 
ُسول<)سورة  َوالرَّ >َأطِيُعوا اهللََّ  ح القرآن احلكيم قائاًل  واالطمئنان إليه، فرصَّ
د >النَّبِيُّ َأْوَل بِاْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ<) سورة األحزاب 6) وبعد  آل عمران 	3، 	3)) ثمَّ أكَّ

ة إىل األئمة املعصومني الذين  أن فارق النبي احلياة انتقلت قيادة األمَّ
قاموا بخالفة اهلل والرسول يف األرض >َوُأْوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم<)سورة النساء 59)، 
وبعد أن توارى املعصومون عن التَّفاعل املبارش مع النَّاس استنابوا 
عنهم يف قيادة األمة العلامء اجلامعني لرشائط املرجعية، وصدرت عنهم 
الترصحيات املتواترة معنًى؛ لتثبيت هذه القيادة النيابية من نوع األحاديث 
القائلة بأن »مجاري األمور بيد العلماء بالله، األمناء على دينه«)))، وغري ذلك 
من األحاديث التي سنتعرض هلا حني يأيت دور البحث عن والية الفقيه.

وهكذا نجد أنَّ احلكم اإلسالمي منبعث من صميم املبدأ الذي يقوم 
عليه؛ وهو احلاكمية هلل؛ وهو ذلك املبدأ النابع من حاجة اإلنسان 
إىل نظام، ومن الواضح أنَّه ليس كل نظام يملك إشباعًا حلاجة اإلنسان 
هذه، بل هناك فقط -وهذه حقيقة نطق هبا تأريخ اإلنسان- نظام واحد 
فات؛ إنَّه النِّظام الذي حيمل معه ضامن تنفيذه، أي أنَّه  يملك تلك الصِّ

النِّظام الذي يلتزمه اإلنسان.

بأنَّ  »ذلك   :الشهيد احلسني  إمامنا  عن  ص38	  احلراين،  شعبة  البن  العقول  حتف  يف   (((
وحرامه«. حالله  على  األمناء  بالله  العلماء  أيدي  على  واألحكام  األمور  مجاري 
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أفضلية النِّظام اإلسالمي تتجىل يف ارتباطه بالفطرة:
ين هو أروع صور االلتزام؛ ألنَّه التزاٌم  املسألة إذًا مسألة التزام، والدِّ
فطري ال حرج فيه، وكلُّ التزام غري فطري لن يؤدِّي الفرض األسايس، 
وبالتايل لن يشبع نزعة اإلنسان إىل تبنِّي النِّظام، فالقوانني الوضعية التي 
ة  عتها واألمَّ لطة التي رشَّ ة إنام هي يف واقعها التزام بني السُّ تذعن هلا األمَّ
التي خضعت هلا، ولكنَّه التزام ليس فيه خيار التزام من خارج اإلنسان 
وال يف داخله، التزام لن ينفع اإلنسان يف روحه وعقيدته، ولذلك كان 
هذا االلتزام التزاما غري فطري؛ ألنَّ مثل هذا االلتزام من توابع الربوبية 
امللتزم  جنس  من  هو  الذي  واملرشوع  واحلاكم،  لطة،  للسُّ العبودية  أو 
ل  ومن نوعه، وال خيتلف عنه أبدًا إال يف الصالحيات الوظيفية التي خوَّ
أو جهاز كفاِحه  املسيطرة،  تقدير مجاعته  أقل  أو خولته عل  نفَسه هبا، 

القديم الذي استوىل عل زمام السلطة كاحلزب مثاًل.

ال  املظهر  والتزام  الروح،  ال  الشكل  التزام  االلتزام  هذا  وكان 
أنَّه ليس من توابع  التزام غري فطري؛ أي  التزامًا فاسدًا؛ ألنَّه  اجلوهر، 
ة، بل هو من توابع الربوبية والعبودية اإلنسانية  الربوبية والعبودية احلقَّ
التي يتساوى فيها يف حساب الفطرة والتكوين العبد والعابد، والرب 
أو  )هيكل(  ربوبية  تراها  ولذا  له،  واملوهوب  والواهب  واملربوب، 
)إطار(، ال ربوبية )روح( رسعان ما يتحني املربوب -أو يف أية فرصة 
متكنه- من االنتفاضة منها واالنقضاض عليها؛ ليعود إىل طبيعته وفطرته 
استعبدمت  "مت  جتاههم  حرًا  ه  أمُّ ولدُته  كام  )األغيار(  عبودية  من  حرًا 
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 لغيرك، وقد جعلك 
ً
")))، و"ال تكن عبدا

ً
الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا

حيح  الصَّ الفطري  االلتزام  أي  واجلوهر  الروح  التزام  ا  أمَّ  ،(	("
ً
حرا اهلل 

فهو وحده االلتزام الذي يقف عل أرضية فكرية صلبة من )اإليامن يف 
الداخل( وضامنه، وهو وحده الذي يتضمنه )الدين( ويعمل له، وهذا 
خالق  يملكه  بل  احلاكمة،  لطة  والسُّ احلاكم  اجلهاز  يملكه  ال  االلتزام 
الكون وباريه، ومن يف قبضته الكون وما فيه؛ وهو اهلل وحده ويضمنه 
ْكُم إاِلَّ هللَِِّ َأَمَر  مفهوم الدين، فالسلطان املطلق هلل سبحانه وتعاىل: >إِْن اْلُ
ر احلاكمية هلل،  يُن اْلَقيُِّم<)سويف:40) فهذا النَّص يقرِّ اُه َذلَِك الدِّ َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

ولة  الدَّ يف  القانوين  النَّظام  وأنَّ  كام  للمبدأ،  دائاًم  واهليمنة  عادة  السَّ وأنَّ 
ين،  واملتمثل يف نظريتها احلكومية وأهدافها الدولية واإلنسانية من الدِّ
فاهلل هو احلاكم احلقيقي يف الدولة، وأنَّ مظهر هذا احلكم يف اعتبار 

يعة األساسية من كتاب وسنة. لطة الترشيعية هي مصادر الرشَّ السُّ

ومن الواضح أنَّ هذه القيادة طبيعية منبثقة من فلسفة احلياة ومنحدرة 
من خالق الكون واإلنسان، الذي هو أجدر بكلِّ يشٍء وأحق، وأعلم 
اإلسالم  صميم  من  منتزعة  ا  أهنَّ كام  واإلنسان،  احلياة  شؤون  بكلِّ 
رباطها  يكون  محيمة  دينية  ا  أهنَّ كام  ة،  لألمَّ والذايت  الفكري  والواقع 
لالنسجام  وذلك  السامء،  إرادة  يمثل  فكري؛  دين  واألقوى  األوسع 
وأهدافهام  واإلسالم،  ة  األمَّ وواقع  القيادة  حقيقة  بني  الدقيق  الكامل 

))) العوامل، ص93	.
)	) هنج البالغة ص)5 ج3.
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واجتاههام وأساليبهام الذي يتجسد أروع ما يكون يف النبوة ثم يف اإلمامة 
ثم يف االجتهاد املطلق أو األعلمية يف الفقه اإلسالمي املنتزع من صميم 

واألمة. الواقع  أعامق 

وألجل أن تتضح الصورة أكثر جالًء، ال بدَّ من استعراض حلكومات 
الدينيني يف  العلامء  النبي وخلفائه املعصومني، ومن بعدهم دور 

ة وتوجيهها. قيادة األمَّ

:أوال: حكومة النبي
من املعروف أنَّ النبي مل يتمكن من إقامة دولة -بادئ األمر- 
ة؛ لكوهنا قلعة الكفر وحصنه املنيع، ولقلة أنصاره، ولذا اقترص  يف مكَّ
ية ملبادئ الدين احلنيف، وملا كثر إيذاء املرشكني  دوره عل الدعوة الرسِّ
له، بعد أكثر من عرش سنوات من االضطهاد واالستهزاء والسخرية، 
الذي قابل به مرشكي قريش النبي قرار اهلجرة إىل املدينة، حيث آمن به 
وبدعوته رهط كبري من أبنائها، وتكون منهم ومن املهاجرين املجتمع 
النبي -بحكم مركزه الروحي-  ل، الذي أصبح  اإلسالمي األوَّ
قائدًا له، ورئيسًا تدين له اجلامعة املسلمة بالوالء واالحرتام، باعتباره 
الذي  القرآن  بنص  إتباعه  جيب  والذي  اهلل،  عن  املبلِّغ  والقائد  النبي 
جَيُِدوا  اَل  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َشَجَر  فِيَم  ُموَك  ُيَكِّ َحتَّى  ُيْؤِمنُوَن  اَل  َوَربَِّك  >َفاَل  به  يؤمنون 
>َوَما  تعاىل  وقوله  َتْسلِيًم<)النساء:65)،  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  َّا  ِم َحَرًجا  َأنُفِسِهْم  يِف 

الطاعة  َفاْنَتُهوا<)احلرش:7)، وبحكم هذه  َعنُْه  هَنَاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكْم 

واالنقياد من هؤالء املسلمني بارش النَّبي مجيع السلطات التي يامرسها 
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رجل الدولة؛ فكان هو القائد األعل يف احلرب، وهو املرجع األعل يف 
الترشيع، وأخذ بإرسال الرسل إىل القبائل العربية يدعوها إىل اإلسالم، 
كام أرسل الرسائل إىل ملوك العامل يدعوهم فيها إىل إتباع اإلسالم، كام 
وبارش عقد االتفاقيات واملعاهدات التي متارسها السلطات التنفيذية يف 
الدول عادة، كام أرسل القضاة إىل خمتلف املناطق التي دخلها اإلسالم 
مل  اإلسالم  أنَّ  عل  استعرضها-  -ملن  شاهد  النبوية  والسرية  كاليمن، 
يكن له شأن ومل تكن له هيبة يف نفوس الدول إال يوم كانت له الدولة، 
ممَّا يدلُّ داللة واضحة عل أنَّ اإلسالم مل يكن دينًا كهنوتيًا هيتم بأمور 
النَّاس العبادية اخلالصة، بل أن اإلسالم يشملها، باإلضافة إىل أنَّه نظام 

صالح للحكم والقيادة.

:ثانيا: حكومة األئمة
ا بالنسبة حلكومة األئمة من بعده، فإنَّ موضوع اإلمامة هو  أمَّ
يايس يف اإلسالم، ويعترب الركيزة األوىل  أهم موضوع عاجله الفكر السِّ
املسلمون عامة عل وجوهبا، كام قد  اتفق  السياسة اإلسالمية، فقد  يف 
تضافرت األخبار عل رضورهتا، فقد أثر عن النبي أنَّه قال: »من 
أمجع  فلقد  وهكذا  جاهلية«)))،  ميتة  مات  فقد  بيعة  عنقه  في  وليس   مات 
الواجبات  من  ا  وأهنَّ اإلمام،  رضورة  تأرخيهم عل  فجر  منذ  املسلمون 

التي ال تستقيم احلياة اإلسالمية بدوهنا.

فاإلمامة قاعدة من قواعد اإلسالم، وأصل من أصوله؛ ألنَّ الرشيعة 

))) الفصول املختارة، الشيخ املفيد، ص45	، و بحار األنوار ص94 ج3	.
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اإلسالمية جمموعة من األحكام والقواعد؛ ففيها احلدود والعقوبات، 
وفيها  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اهلل  أنزل  بام  احلكم  وفيها 
اجلهاد يف سبيل اهلل والذب عن حياض الدين، وغري ذلك من األحكام 
التي ال يمكن للفرد أن يقبلها من دون إمام يتوىل تنفيذها؛ فإنَّ املسلمني 
ويعالج  أمرهم،  يسوس  إمام  من  والديني  يايس  السِّ لوجودهم  بدَّ  ال 
قوامها  بسريٍة  فيهم  ويسري  نبيه،  وسنة  اهلل  كتاب  ضوء  عل  قضاياهم 

العدُل اخلالص واحلقُّ املحض.

فاإلمامة رضورة من رضوريات احلياة اإلسالمية؛ ال يمكن االستغناء 
ق العدالة الكربى التي ينرشها اهلل يف األرض، ومن أهم  عنها، فبها تتحقَّ
اعية هلا إيصال النَّاس إىل معرفة اهلل وطاعته، وتغذية املجتمع  األمور الدَّ

بروح اإليامن والتَّقوى، وإبعاده عن نوازع الرش والغرور.

أهمُّ الوظائف التي جيب عىل اإلمام القيام هبا:
عليه  فأوجب  الضخمة؛  املسئوليات  مجيع  باإلمام  اإلسالم  وأناط 
تطوير  عل  والعمل  شئوهنم،  ورعاية  املسلمني،  مصالح  عل  السهر 
ذكر  وقد  والتأخر،  االنحطاط  عوامل  مجيع  عن  وإبعادهم  حياهتم، 
القيام  عليه  جيب  التي  املهمة  الواجبات  بعض  البحوث  هبذه  املعنيون 

وهي: هبا، 

ين اإلسالمي، وحراسة اإلسالم وصيانته من املستهرتين . ) حفظ الدِّ
بالقيم واألخالق.

يف . 	 الناس  ليترصف  احلُرم؛  عن  والذب  اإلسالم  بيضة  محاية 
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وأمواهلم. أنفسهم  عل  آمنني  أسفارهم  يف  وينترشوا  معايشهم، 

حتصني الثغور بالعدد ووفوره؛ حتى ال يظفر العدو بثغرة، فيهتك . 3
فيها حمرم أو يسفك فيها دم مسلم أو معاهد.

جهاد الكفرة املعاندين لإلسالم، حتى ُيسلموا أو يدخلوا يف ذمة . 4
املسلمني قيامًا بحق اهلل بظهور دينه عل الدين كله.

تنفيذ األحكام وقطع اخلصومات؛ حتى ال يتعدى ظامل وال يضعف . 5
مظلوم.

إقامة احلدود؛ لتتوقى املحارم وتصان األنفس واألموال.. 6

اختيار األمناء واألكفاء وتقليد الواليات للثقات النصحاء؛ لتضبط . 7
األعامل بالكفاءة وحتفظ األموال باألمناء.

جباية أموال الفيء والصدقات واخلراج عل ما أوجبه الرشع نصًا . 8
أو اجتهادًا من غري حيف وال عسف.

تقدير العطاء وما يستحقه كل واحد يف بيت املال، من غري رسف . 9
وال تقتري، ودفعه إليهم يف وقت معلوم ال تأخري فيه وال تقديم.

فقد . 0) بنفسه غري معتمد عل والته وعامله؛  ة  العامَّ األمور  مشارفة 
خيون األمني ويغش النَّاصح، ومن يمعن النَّظر فيام أثر عن اإلمام أمري 
املؤمننييرى أنَّ واجبات اإلمامأشمل من ذلك؛ فإهنا متتد إىل 
العدل  إقامة رصوح األخالق والفضيلة، وبناء جمتمع يعيش يف ظالل 
واحلق، وتستأصل فيه صور االنتهازية والوصولية وبذور البغي والفساد.
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السياسة وإعطاؤها  بأمور  الترشيع اإلسالمي  اهتامم  من هذا يظهر 
ا من القضايا التي ال يمكن للمسلمني التفريط فيها، بل  األولوية، وأهنَّ
ا قوام الدين؛ فبواسطة القيادة اإلسالمية الصحيحة السليمة يمكن  أهنَّ
نرش كلمة اهلل وتعاليمه ونرش أخالق الدين وتطبيقها يف املجتمع وطبعه 
أو  اإلمام  أنَّ  وبام  املختلفة،  وجماالته  شؤونه  كافة  يف  اإلسالم  بطابع 
املسئول  للرشيعة وهو  احلافظ  األمة وهو  الرقيب عل هذه  هو  القائد 
اإلمامة رشوطًا  يتوىل منصب  من  الباحثون يف  اعترب  فقد  تطبيقها  عن 
جيب توافرها فيه ضامنًا للحكم العادل، فال بدَّ أن تتوفَّر يف اإلمام مجيع 
العلم والتقوى  الرفيعة واملثل الكريمة من  النَّزعات اخلرية والصفات 
األمة يف  إليه  بام حتتاج  التامة  والدراية  التفكري  الرأي وأصالة  وسامحة 
النَّاس  أفضل  يكون  أن  جيب  اإلمام  أنَّ  الشيعة  وتعتقد  جماالهتا،  مجيع 
يف ملكاته وعبقرياته، وأنَّه ال بدَّ فيه من العصمة، وعصمة اإلمام عند 
كياهنم  األولية يف  املبادئ  اإلمامة، وهي من  أساسية يف  قاعدة  الشيعة 
ا لطف من اهلل يفيضها عل  العقائدي وقد عرفها املتكلِّمون فقالوا: »إهنَّ
واجلرائم  اآلثام  ارتكاب  من  يمتنع  وهبا  عنده  وأفضلهم  عباده  أكمل 
ونقلية؛  عقلية  بأدلة  الرأي  هذا  إثبات  يف  واستدلوا  وسهوًا«،  عمدًا 
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكْم  لُِيْذِهَب  اهللَُّ  ُيِريُد  َم  >إِنَّ تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  فمن 
َرُكْم َتْطِهًيا<)األحزاب:33)، وكذلك احلديث الرشيف املعروف  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

فيه  قرن  حيث  بوضوح،  العصمة  عل  يدلُّ  فإنَّه  الثقلني)))،  بحديث 
الرسول بني الكتاب وعرتته، وكام أنَّ الكتاب العزيز معصوم من اخلطأ 

))) انظر: بحار األنوار ص53 ج33.
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بينهام. املقارنة واملساواة  ت  ملا صحَّ العرتة، وإال  والزلل فكذلك 

ويف كلمة لألستاذ السيد حممد تقي احلكيم يفرسِّ فيها فلسفة العصمة 
 بقوله: »حينام يتعرض ملهمة اإلمام وهي تطبيق ما جاء به النبي
يكن  مل  حمدود  زمني  ظرف  يف  للمسلمني  بلَّغها  وأحكام  تعاليم  من 
فلذا  سلياًم،  هضاًم  وهتضمها  املفاهيم  هذه  ة  األمَّ تستوعب  كي  كافيًا 
كان من أوليات ما يقتضيه ضامن التطبيق أن يكون القائم عل تطبيقها 
املجاالت  مبادئ فكرته جتسيدًا مستوعبًا ملختلف  فيه  د  تتجسَّ شخصًا 
التي تكفلت الفكرة تقويمها من نفسه، وال نريد يف التجسد أكثر من 
وتغلغلها  هلا من جهة،  العاكسة  األفكار  من  يكون صاحبها خاليًا  أن 
كان  أخرى، ومتى  والفناء من جهة  التضحية  يستحق  نفسه كمبدأ  يف 
اإلنسان هبذا املستوى استحال يف حقه من وجهة نفسية أن خيرج عل 
تعاليمها بحال، وإذا مل يكن القائم باحلكم هبذا املستوى من اإليامن هبا 
وكانت لديه رواسب عل خالفها مل يكن بالطبع أمينًا عل تطبيقها مائة 
غفالت  من  غفلة  يف  الرواسب  تلكم  إحدى  انبعاث  الحتامل  باملائة؛ 
الضمري واستثارها يف توجيهه الوجهة املعاكسة التي تأيت عل الفكرة يف 
بعض مناحيها وتعطلها عن التأثري ككل، وربام استجاب الرأي العام 
الفكرة  هذه  تعاليم  من  حد  ما  بني  أعامقه  يف  الرصاع  حلدة  ختفيضا  له 
وما كان معاشًا له متجاوبًا مع نفسه من الرواسب، عل أنَّ الناس كل 
الناس ال يكادون خيتلفون إال نادرًا يف قدرهتم عل التفكيك بني الفكرة 
أو  الربا،  أو  الرشوة  حيرم  الذي  فالترشيع  عليها،  القائم  وشخصية 
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االستئثار يف شخص املسئول يمكن أن يأخذ مفعوله من نفوس الناس 
عن  املسئول  شخص  يف  االستئثار  أو  املراباة  أو  االرتشاء  عرف  متى 
تطبيقه ولو يف آن ما أو احتمل فيه ذلك، وبام أنَّ اإلسالم يعالج اإلنسان 
عالجًا مستوعبًا ملختلف جهاته داخلية وخارجية احتجنا لضامن تبليغه 
وتطبيقه إىل العصمة يف الرسول، ثمَّ العصمة يف الذي يتوىل وظيفته من 
بعده وعل هذا يتضح رس إرصار النبي عل تعيني أهل بيته الذين 
أعدهم هلذه املهمة إعدادًا خاصًا باإلضافة إىل مواهبهم اإلرادية للقيام 

بشؤوهنا«.

دور األئمة يف القيادة السياسية لألمة اإلسالمية:
وكيف كان؛ فإنَّ اإلمامية يعتقدون عصمة األئمة االثني عرش الذين 
اختارهم الرسول األعظم للخالفة من بعده ونص عليهم، واألدلة عل 
ذلك كثرية، ليس هنا حمل عرضها، بل املهم هو بيان دور األئمة يف مرسح 
مل يامرس احلكم  االثني عرش  األئمة  أنَّ أي من  الواضح  احلكم، فمن 
املؤمنني  أمري  اإلمام  سوى  السياسية  الناحية  من  ة  األمَّ وقيادة  الفعيل 
صالحياته  مارس  حيث  خالفته  سنوات  يف   طالب أيب  بن  عيل 
أثناء  املسلمون  عرف  وقد  اإلسالمية،  لألمة  وقائد  للمسلمني  كإمام 
يف  أساليبه  عل  واطلعوا  واإلدارة،  احلكم  يف  برناجمه  القصرية  خالفته 
إدارة شؤون الرعية، وهي أساليب ال ختتلف عن األساليب التي اتبعها 
الرسول األعظم إال انشغاله بالفتن التي نشبت يف عهده منعت 
ملالك  اإلمام  عهد  وإن  الرائعة،  التجربة  هذه  من  االستفادة  من  األمة 
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أمام  أن يكون عليه  ليمثل سياسة اإلمام يف احلاكم، وما جيب  األشرت 
ن هذا العهد بنودًا  رعيته خري مثال لسياسة اإلمام يف احلكم، وقد تضمَّ

هتتم بشؤون سياسة احلاكم والدولة يف خمتلف املجاالت.

اإلسالمية  واألمة  احلكم  توىلَّ  فقد   عيل بن  احلسن  اإلمام  ا  أمَّ
من  اإلسالمية  ة  األمَّ بانقسام  هيدد  اخلطر  وكان  عصيبة،  بفرتة  مترُّ 
ودعاة  السلطة  أصحاب  أوارها  شبَّ  التي  املتطاحنة،  احلروب  جراء 
نظرًا  اخلالفة  عن  للتنازل  احلسن  اإلمام  اضطرَّ  وقد  األغراض، 
للظروف القاهرة التي أجربته عل اختاذ مثل هذا القرار، والذي كان له 
آثارًا وأبعادًا خطرية فيام بعد متثلَّت يف ثورة اإلمام احلسني، وموقفه 

الدين. خط  عن  املنحرفة  احلاكمة  السلطات  من  املعروف 

ة اإلسالمية هلا يف تلك الفرتة  وإزاء هذا املوقف الذي اختارته األمَّ
باحلكم،  املطالبة  مرسح  عن  االبتعاد  البيت  أهل  من  األئمة  اختار 
متبنني خطة ختتلف عن اخلطة السابقة التي انتهجها األئمة الثالثة من 
قبلهم؛ وهي املواجهة العسكرية، بل كانت خطتهم تتمثَّل يف االبتعاد 
ة بعدم رشعية حكمهم حتى يكون  عن هؤالء احلاكمني وإشعار األمَّ
م يف موقفهم هذا لن  ة، إال أهنَّ التغيري واالنقالب يف نفس صفوف األمَّ
يتخلوا عن إرشاد املسلمني وتوجيههم وإجياد الطرق املرشوعة يف إدارة 
شؤوهنم فقد كان يرجع إليهم الكثري من والة األمر يستفرسون منهم 

عن احلكم الرشعي وما جيب عليهم عمله.
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ل الذي أرسله اإلمام الصادق إىل عبداهلل  من ذلك الكتاب املطوَّ
النجايش، روى عن كتاب له خيرب فيه اإلمام بتوليه منصب الوالية يف 
األهواز، ومما قال فيه: "اعلم سيدي وموالي أين بليت بوالية األهواز، فإن 
إىل  يقربين  ما  عىل  به  استدل  مثااَل  يل  ميثل  و حدا ً يل  حيد  أن  سيدي  رأى 
ى يل العمل به وفيما أبذله،  كتابه ما ير إىل رسوله، ويلخص يف  اهلل و
أثق  مبن  و يح،  أستر من  إىل  و آنس  مبن  و أصرفها،  وفيمن  زكايت  أضع  وأين 
وواليتك؛  تعاىل هبدايتك  اهلل  أن خيلصين  إليه يف سري، فعىس  وأجلأ  وآمن 

فإنك حجة اهلل عىل خلقه وأمينه يف بالده، والزالت نعمته عليك"))). 

وقد أجابه اإلمام بكتاب مطول، ذكر فيه ما جيب عل احلاكم 
إتباعه يف رعيته، ممَّا يعترب بحق وثيقة مهمة ينبغي الرجوع إليها ودراستها 
دراسة مستوفية، ولوال خوف اإلطالة لذكرت الكتاب بطوله ملا فيه من 
النقاط املهمة، والتي تكشف لنا نظرة أهل البيت يف احلكم، وأنَّه وسيلة 
أكتفي  الرشيعة، ولكن  العدل وفرض  لنرش  بل وسيلة  لذاته،  غاية  ال 
بذكر مقدمة الكتاب لعلها تسقط بعض الضوء عل مضامينه األخرى 
ه  فإنَّ برعايته،  وكالءك  بمنه،  بك  ولطف  بصنعه،  الله  »حاطك   :فقال
ولي ذلك، أما بعد، فقد جاء إلي رسولك بكتابك فقرأته، وفهمت جميع ما 
ذكرته، وسألت عنه، وذكرت أنَّك بليت بوالية األهواز فسرني ذلك وساءني، 
سروري  فإما  تعالى،  الله  إنشاء  سرني  وما  ذلك  من  ساءني  بما  وسأخبرك 
دليلهم،  بك  ويعز  محمد،  آل  أولياء  من  ملهوفَا  بك  الله  يغيث  أن  فقلت: 

))) اإلمام جعفر الصادق )املظفر( عن كتاب كشف الريبة يف أحكام الغيبة، الشهيد الثاين، ص 86.
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ويكسو بك عاريهم، ويقوى بك ضعيفهم، ويطفي بك نار المخالفين عنهم، 
ا الذي ساءني في ذلك؛ فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فال تشم  وأمَّ
رائحة حظيرة القدس، فإني ملخص جميع ما سألت عنه فإن أنت عملت به 

ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إنشاء الله تعالى..الخ«))).

وكذلك فعل بقية األئمة من أهل البيت؛ كاإلمام موسى بن جعفر 
عل  الرقيب  موقف  يقفون  كانوا  فقد   ،الرضا واإلمام  الكاظم 
النصح واإلرشاد وحيلون أعضل  يبدون  السلطات احلاكمة  ترصفات 

والتأريخ خري شاهد عل ذلك. الدولة،  هلا  تتعرض  التي  املشاكل 

ثالثا: حكومة الفقهاء العدول:
ة بنصِّ الرسول  هذا هو دور األئمة الذين هم القادة الرشعيون لألمَّ
دور  اآلخر؛  الدور  ليبدأ  ينتهي  أن  الدور  هلذا  آن  وملا   ،األعظم
 عرش الثاين  اإلمام  بتوقيع  األمة  لقيادة  الورعني  الفقهاء  العلامء 
ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي  بقوله: »وأمَّ

عليهم..«)	). الله  حجة  وأنا  عليكم 

ى األمور  وكذلك األحاديث املتواترة معنًى؛ كاألحاديث القائلة "جمار
 (4("بيد العلماء باهلل األمناء عىل دينه")3)، وأنَّ "العلماء خلفاء النيب

)))  اإلمام جعفر الصادق )املظفر( عن كتاب كشف الريبة يف أحكام الغيبة، الشهيد الثاين، ص 87.

)	) كامل الدين، الصدوق، ص 484. والغيبة الطويس، ص )9	. بحار األنوار،ج 53، ص)8).
)3) انظر: حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ص 38	 .

)4) انظر: وسائل الشيعة )باب صفات القايض(، »العلامء خلفاء رسول اهلل صل اهلل عليه وآله«
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وتأكيد  الناس")))  عىل  حكام  وامللوك  امللوك،  عىل  حكام  العلماء  و"أّنَ 
روى  قد  ن  ممَّ منكم؛  رجل  إلى  ينظرون  »ولكن   :الصادق اإلمام 
حديثنا، ونظر في حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما؛ فإني 
الله  فإنما بحكم  منه  يقبل  فلم  فإذا حكم بحكمنا  قد جعلته عليكم حاكما، 
استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، والراد علينا على حدِّ الشرك 

بالله«)	). 

الفقهاء العدول يقومون مقام األئمة يف قيادة األمة:

قيادة  يف  األئمة  مقام  يقومون  الفقهاء  أنَّ  عل  الدليل  يف  والكالم 
إىل  املجتمع  حاجة  فرضتها  اجتامعية،  ظاهرة  احلكومة  »أنَّ  هو  األمة 
ليس  املجتمع اإلسالمي  وأنَّ  العدالة،  احلقوق وإشاعة  األمن وحفظ 
بدعَا من املجتمعات البرشية يف طبيعة ما يستلزمه تنظيم عالقاته؛ من 
ترشيع نظام اجتامعي بغية حتقيق األمن وحفظ احلقوق وإشاعة العدالة 
بني أفراده وقيام حكومة تقوم عل تنفيذ ذلك النَّظام لتحقيق الغاية يف 
ترشيعه، ولو كان جمتمع املسلمني خيتلف عنا يف طبيعة حاجته إىل ذلك 
عليه،  والتنبيه  ذلك  ببيان  وألزم  أوىل   اإلمام أو   النبي لكان 
وحيث مل ينبهها عل ذلك فهو إذن -جمتمع املسلمني- كبقية املجتمعات 

يف لزوم قيام حكومة فيه«. 

))) انظر: كنز الفوائد، أبوالفتح الكراجي،ص95).
)	) انظر: الكايف، الكليني، ج)، ص67، ووسائل الشيعة ص37)، ج7.
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ابقة  فهذا الدليل التأرخيي واالجتامعي، باإلضافة إىل النُّصوص السَّ
تدلُّ عل رضورة قيام حكومة إسالمية، سواء كان ذلك يف زمن الغيبة 

أو يف زمن احلضور.

يقول السيد الربوجردي: "إّنَ يف االجتماع أمور ال تكون من وظائف 
األفراد وال ترتبط هبم، بل تكون من األمور العامة االجتماعية اليت يتوقف 
وبيان  والقصر  الغيب  ووالية  القضاء  مثل  االجتماع؛  نظام  حفظ  علهيا 
وسد  الداخلية  نتظامات  اإل وحفظ  املالك  واملجهول  اللقطة  مصرف 
يرتبط  مما  ذلك  وحنو  األعداء  هجوم  عند  والدفاع  باجلهاد  واألمر  الثغور 
كل أحد، بل تكون من  بسياسة املدن، فليست هذه األمور مما يتصدى هلا 
أعباء  وعليه  االجتماعية،  األمور  أزمة  بيده  ومن  االجتماع،  قمّي  وظائف 

واخلالفة"))).   ياسة  الر

 والفقهاء يقومون هبذه املهمة عل أساس النيابة العامة عن اإلمام
اجلامع  األمني  العادل  الفقيه  أن  أصحابنا  "اتفق  الكركي:  املحقق  يقول 
لشرائط الفتوى ـ املعبر عنه باملجهتد يف األحكام الشرعية ـ نائب من قبل 

أمئة اهلدى يف حال الغيبة يف مجيع ما للنيابة فيه مدخل")	).

الغيبة  عرص  يف  للرشائط  اجلامع  للفقيه  يثبت  األساس  هذا  فعل 
املقدار الثابت لإلمام؛ من السلطة الدينية والسلطة الزمنية والوالية 

املنتظري(،  الشيخ  الربوجردي)تقرير  السيد  الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر، بحث  البدر   (((
ص74-73.

)	) رسائل الكركي، املحقق الكركي، ج)، ص3).
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خيصُّ  فيام  الشاملة  والزعامة  املطلقة  والرياسة  النَّاس،  ألمور  العامة 
والدنيوية،  الدينية  واخلارجية  الداخلية  العامة  املسلمني  شؤون  تدبري 
وما يرجع ملصاحلهم وما يتوقف عليه نظم البالد وانتظام العباد ورفع 

لإلمام. ثابت  الذي هو  بالنحو  الفساد 

وقد ذكر فقهائنا الوظائف التي يتوالها الفقيه نيابة عن اإلمام زمن 
الغيبة، وكلها من الوظائف التي ال يمكن توليها إال للرئيس واحلاكم 
العادل  للفقيه  الغيبة  زمن  احلكم  يكون  أن  فوجب  للمسلمني،  العام 

دون سواه من بقية الناس ممن مل يصل إىل هذه املرتبة. 

بيد  إدارته  تنحرص  للحكم  اإلسالمي  النظام  فيكون  وعليه 
املعصوم يف حضوره، ويف حالة غيابه يكون األمر للفقهاء العدول 
الفقيه مسألة نظرية ال يمكن تطبيقها  نيابة عنه، ومل يكن مسألة والية 
يف الواقع، فقد حدثنا التأريخ أنَّ احلكومة الصفوية يف إيران استدعت 
إليه شيخ اإلسالم،  الكركي وأسندت  العاميل  الشيخ عبدعيل  املحقق 
لؤلؤة  يف  البحراين  يوسف  الشيخ  ذكر  قيام،  خري  املنصب  هبذا  فقام 
البحرين يف ترمجة هذا العامل اجلليل نقاًل عن السيد نعمة اهلل اجلزائري 
أصفهان  قدم  ملا  مرقده-  اهلل  -عطر  العايل  عبد  بن  عيل  »الشيخ  قال: 
برهانه-  اهلل  الشاه طهامسب -أنار  العادل  السلطان  وقزوين يف عرص 
النائب  بامللك؛ ألنك  أنت أحق  له:  امللك والسلطان، وقال  مكنه من 
عن اإلمام، وإنام أكون من عاملك أقوم بأوامرك ونواهيك«، وقال 
 ورسائل إىل املمالك الشاهية إىل عماهلا أهل 

ً
أيضًا: "ورأيت للشيخ أحكاما
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االختيار فهيا تتضمن قوانني العدل وكيفية سلوك العمال مع الرعية يف أخذ 
اخلراج وكميته ومقدار مدته")))، وكذلك احلال بالنسبة إىل الشيخ جعفر 
الكبري صاحب كشف الغطاء؛ حيث أعطى للسلطان فتح عل شاه يف 
الرشعية، واألخذ من  احلقوق  اململكة من  تدبري  يتوقف عليه  ما  أخذ 
األموال للدفع عن بالد اإلسالم، كام أمر بوجوب طاعته وعدم خمالفته 
مملكة  شؤون  إدارة  يف  عنه  نائبًا  جعله  وقد  الرمحن،  ألعداء  اجلهاد  يف 
إطاعته يف جهاد األعداء، وأذن  اإليراين  الشعب  إيران، وأوجب عل 
أخذ من  مل تف  تدبري جنوده وعساكره، وإن  الزكاة واخلراج يف  له يف 

العدو عن أعراضهم ودمائهم.  به  أمواهلم بقدر ما يدفع 

السلطات الثالث يف النظام اإلسالمي:
وترصيف  الدولة  إدارة  هو  العادل  الفقيه  مهمة  أنَّ  يتضح  وهكذا 
بني  الفصل  يعرف  ال  اإلسالمي  فالنِّظام  وتنفيذًا،  ترشيعًا  أمورها 
السلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية؛ فكلها من وظائف 
لغريه  يأذن  أو  عنه  ينيب  أن  للفقيه  كان  وإن  واختصاصاته،  اإلمام 
الترصف يف ما يتعلق باألمور التنفيذية إال أنَّ شؤون القضاء والتَّرشيع 

ييل: فيام  تتلخص  الترشيعية  السلطة  وظيفة  أنَّ  حيث  به،  خاص 

بيان األحكام: وهي التي رشعت بنص خاص من الكتاب والسنة . )
وتعيني  واخلمس  الزكاة  وجوب  أمثال  الدين  من  بالرضورة  ثبتت  أو 
مصارفها وإعداد القوة قدر املستطاع إلرهاب عدو اهلل، ونستطيع أن 

))) لؤلوة البحرين، املحدث البحراين، ص48).
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بالدستور. عليها  نصطلح 

وإنام . 	 خاص،  بنص  ترشع  مل  التي  األحكام  وهي  التعاليم:  وضع 
أوكل أمر استنباطها إىل اجتهاد الفقهاء داخل إطار األحكام اإلسالمية 
وجوب  مثل  واألحوال  الظروف  لتغري  تبعًا  لتطورها،  نظرًا  العامة 
إىل  وأساليبه  وسائله  لتطور  نظرًا  العرص  هذا  يف  العسكري  التدريب 
الواجب، ومثل حتديد مقدار  املقدمة للدفاع  ما يفرض ذلك من باب 

بالنظام. عليها  نصطلح  أن  ونستطيع  شاكل،  وما  اخلراج  رضيبة 

مهمتها  تكون  والتي  التنفيذية،  السلطة  وهي  الثالثة،  السلطة  أما 
أبناء األمة ممن  الدستور واألنظمة فتعود إىل األمناء من  بتطبيق  القيام 
تتوفر فيهم إمكانيات القيام بمسؤولية التنفيذ وضامناته الرشعية كل يف 

اختصاصه.  حقل 

خامتة: النظام الربلاين ومدى انسجامه مع النظام اإلسالمي
مع  انسجامه  ومدى  الربملاين  النِّظام  إىل  التعرض  حيسن  اخلتام  ويف 
النِّظام اإلسالمي، فمن الواضح أنَّ النِّظام اإلسالمي السيايس خيتلف 
ومن  الشعب  من  السلطة  فيه  تكون  الذي  الديمقراطي  النظام  عن 
خيتاره املواطنون، وملا كان مهمة املجالس الربملانية هي ترشيع القوانني 
وبحث  الدولة،  يف  املختلفة  السلطات  اختصاص  وحتديد  واألنظمة، 
يراه  ملا  مباينًا  ذلك  وكان  املناسبة،  احللول  باقرتاح  املواطنني  مشاكل 
النظام السيايس اإلسالمي؛ حيث حيرص أمر الترشيع بالفقهاء العدول 
وتعاليمه،  اهلل  بأحكام  غريهم  من  أعرف  لكوهنم  الناس  سائر  دون 
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حة  ولكن كيف التوفيق بني هذين النظامني املتباينني، وهل أنَّه من الصِّ
أن يقف املسلم حقًا مكتوف اليد مذعنًا لألمر الواقع، أم ال بدَّ له من 

دام ذلك ممكنًا؟ ما  التحرك 

الرؤية الرشعية يف الشاركة يف الجالس النيابية:
يف  الدخول  بجواز  الفقهاء  بعض  فتوى  عل  بناًء  القول  أستطيع 
املجالس النيابية؛ لرضورة اإلسهام واملشاركة فيها إذا كان التغيري ممكنًا؛ 
وذلك باقرتاح القوانني واألنظمة املأخوذة من روح اإلسالم وتعاليمه، 
فهم  املسؤولية،  هذه  حتمل  عل  القادرين  العدول  املؤمنني  غري  وليس 
عاتقهم  عل  امللقاة  املسؤولية  لتحمل  الظرف  هذا  يف  اآلن  املدعوون 
بخوض معركة االنتخابات واملشاركة فيها، كام أنَّ علينا مساندهتم، إذا 
كنَّا نريد لنا نظامًا ينسجم مع اعتقادنا ومبدأنا، إنَّ الواجب حيتم علينا 
ذلك، وإال كنَّا نحن املسئولني عن انحراف البالد قانونيًا ودستوريًا عن 

اإلسالم.

احلكم  يف  نظرية  من  لإلسالم  ما  بيان  هو  البحث  هذا  من  والغاية 
بشؤون  له  اإلسالم ال صلة  بأنَّ  القائلني  مزاعم  وردًا عل  والسياسة، 
الدولة والسياسة العامة. وأكتفي هبذا القدر من هذا البحث الذي هو 

كبري. موضوع  من  جزء 
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مصادر البحث))):

كلمة اإلسالم.. )

	 ..حياة اإلمام موسى بن جعفر

يف انتظار اإلمام.. 3

أصول احلكم يف اإلسالم)مصطفى عبد الرزاق(.. 4

أصول احلكم واإلدارة يف اإلسالم)حممد مهدي شمس الدين(.. 5

نظام اإلدارة يف اإلسالم)الطباطبائي(.. 6

احلكم يف اإلسالم)الطبطبائي(.. 7

اإلسالم)السيد حسن الشريازي(.. 8

املكاسب، رسالة األمام لألهوازي ـ والية الفقيه.. 9

نظرية التكييف الدستوري.. 0)

لؤلؤة البحرين.. ))

النور الساطع.. 	)

))) كام وردت يف خمطوطة الكاتب الشهيد.
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قاعدة حرمة اإلعانة على اإلثم والعدوان
                           الشیخ علم أحمد الكرّاّاحي

امللّخص:

معناها  بيان  وبعد  القاعدة  هبذه  يرتبط  -فيام  الكاتب  ذكر 
تكاد  أهنا  وبني  والعقلية،  النقلية  األدلة  من  ستة  ومفرداهتا- 
الرشوط  بعض  يف  إنام  واالختالف  الرضوريات،  من  تكون 
األبواب  خمتلف  يف  التطبيقات  بعض  ذكر  ثم  فيها،  واحلدود 

للقاعدة. االستثنائية  املسائل  بعض  مع   ، الفقهية 
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باملعصية  اإلتيان  عل  الغري  إعانة  حكم  حول  البحث  تعاىل:  بسمه 
الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ >َيا   :واإلثم، وما يستفاد من اآلية الرشيفة وهي قوله
اْلَبْيَت  نَي  آمِّ َواَل  اْلَقاَلئَِد  َواَل  ْدَي  اهْلَ َواَل  َراَم  اْلَ ْهَر  الشَّ َواَل  اهللِ  َشَعائَِر  حُتِلُّوا  اَل  آَمنُوا 

َشنَآُن  ِرَمنَُّكْم  جَيْ َواَل  َفاْصَطاُدوا  َحَلْلُتْم  َوإَِذا  َوِرْضَواًنا  ِْم  َرهبِّ ِمْن  َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  َراَم  اْلَ

َراِم َأْن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا  وُكْم َعِن اْلَْسِجِد اْلَ َقْوٍم َأْن َصدُّ

املائدة 	). اْلِعَقاِب<)سورة  إِنَّ اهللَ َشِديُد  ُقوا اهللَ  َواتَّ َواْلُعْدَواِن  ْثِم  اإْلِ َعىَل 

معنى القاعدة

العدوان،  اإلثم،  اإلعانة،  للمفردات:  اللغوية  املعاين  وضوح  بعد 
وظهور النهي يف التحريم، فاآلية الرشيفة بنهيها عن اإلعانة ظاهرة يف 
حتريم هذا الفعل، وإنَّام الكالم يف احلدود املرادة من اإلعانة، وكذلك يف 
حدود اإلثم والعدوان إن كانت يف اآلية والرشيعة، وإال فبالرجوع إىل 

العرف بعد الفراغ عن أصل الداللة اللغوية.

اإلعانة: 
ق هذا  ا ما هي األمور املشرتطة عرفا لتحقُّ اإلعانة هي املساعدة، أمَّ

املفهوم؟ فهذا ما حيتاج للبحث.

ا اإلعانة التي هي الُعمدة، فهي  يقول املرحوم الفاضل اللنكراين: »وأمَّ
لغة بمعنى المساعدة، يقال: أعانه على ذلك، أي: ساعده عليه، وعليه فالمعين 
لإلنسان هو المساعد له في جهة خاصة أو سائر الجهات، ولكنَّ الظاهر عدم 
اختصاص المساعدة بالمساعدة العملية، بل تعمُّ المساعدة الفكرية، وإراءة 
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اإلثم  على  فاإلعانة  وعليه  ومقصده،  مطلوبه  هو  ما  إلى  واإلرشاد  الطريق 
معناها مساعدة اآلثم وإعانته في جهة تحقُّق اإلثم وصدور المعصية، سواء 

كانت مساعدة عملية أم مساعدة فكرية إرشادّية«))).

ومعاونة  مساعدة  يكون  ما  تعيين  في  الكالم  »وإنَّما  األيام:  عوائد  ويف 
على اإلثم والعدوان، وتحقيقه: أنَّه ال شكَّ وال خفاء في أنَّه يشترط في تحقُّق 
اإلعانة والمساعدة على الشيء، صدور عمل وفعل من المعاون، له مدخلية 

في تحقُّق المعاون عليه وحصوله، أو في كماله وتماميته، ونحو ذلك«)	).

إشكال: 
إذا كان املراد من اإلعانة كّل ما له مدخلية يف صدور فعل الغري وتتميمه، 
فإنَّ اهلل سيكون حينئذ معينًا عل اإلثم والعدوان!! ألنَّ كلَّ أفعال 

!!قها وال صدورها إال بحول من اهلل اإلنسان ال يمكن حتقُّ

هناك فرق بني األفعال القريبة والعلل املبارشة املقصود من خالهلا 
حتقيق اإلثم والعدوان، وبني األفعال والعلل البعيدة التي تكون غايتها 

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 450 . وهذا بحث والتفاتة هامة جدًا، ملا هلا من أثٍر فقهي 
ر انحصار اإلعانة عل الفعل املادي اخلارجي فإنه لن يتمكن من  خطري يرتتَّب عليها، فمن يتصوَّ
املبارشة  األدلة  عل  سيقترص  وإنام  القاعدة،  بعنوان  حتريمها  عل  املتفق  املوارد  من  الكثري  حتريم 
عل هذا العنوان أو ذاك، فنرش كتب الضالل املؤدية لفعل اآلثام مثال إعانة فكرية يمكن حتريمها 
بالقاعدة حال ثبوهتا وإن مل يرد دليل خاص يف كتب الضالل أو مل يكن تاما، كذلك سيكون حكم 
اخرتاع  حال  هو  كام  والرشور  اآلثام  حتقيق  إىل  تؤدي  كانت  إن  العلمية  واإلبداعات  النظريات 
يف  الفساد  غرضه  يكون  الذي  العلم  فهذا  الشامل،  الدمار  أسلحة  من  غريها  أو  النووية  القنبلة 

األرض سيكون موردا وتطبيقا للقاعدة.
)	)  عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام، املوىل النراقي، ص: 75 .
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البعيدة ليس هلا  فالعلة  الفعل واحلركة واالختيار،  إقدار اإلنسان عل 
حكم العلة املبارشة، وإن شئت فقل: الفرق بني القصد املالزم للعلتني، 
ا  وأمَّ كذلك.  ليس  واآلخر  اإلثم،  حتقيق  يف  داخل  القصدين  فأحد 
آخر  بحٌث  فهو  والقصد  النِّية  عل  اإلعانة  عنوان  توقُّف  عن  احلديث 

عنه. احلديث  سيأيت 

أفعال  ارتباط  فإنَّ  معناه،  في  البحث  »وإنَّما  الفقهية:  العناوين  يف  قال 
ومعصية  الظالمين  ظلم  وتقوم  يخفى،  ال  مما  ببعض  بعضهم  المكلَّفين 
العاصين إنما هو بأسباب وأمور ال تتحقُّق إال بأفعال المكلفين، وال وجه لعدِّ 
كل ما له مدخلية في تحقُّق الظُّلم واإلثم إعانة عليه، وال يصدق في العرف 
تعالى  معاونًا على اإلثم والعدوان،  الواجب  أن يكون  للزم  أيضًا عليه، وإال 
فإنَّ اآلالت واألسباب كّلها من الله تبارك وتعالى، وليس من العبد إال العزم 

والعمل...  والقصد 

والضابط في ذلك أحد أمرين: أحدهما: القصد والنية، فكلُّ من عمل أو 
باع أو آجر أو قام أو قعد أو صدر عنه فعل من األفعال بقصد ترتب ظلم أو 
إعانة  يعد  ال،  أم  بلسانه  ذلك  شرط  سواء  عليه  نيته  بنى  بحيث  عليه  معصية 
بنى  فمن  العرف واضح.  في  أمر  أو وسائط، وذلك  بواسطة  كان  ولو  لإلثم 
إياهم حتى ال  يؤجره  الخمارون  ذلك  إلى  احتاج  لو  أنَّه  بعنوان  دكانًا  لنفسه 
يكون سببًا لتعطيل شغلهم، كان أصل بنائه إعانة لإلثم وإن كان ال ينتهي إلى 
المعصية إال بوسائط. وكذلك من صيَّر نفسه خادما لسلطان بقصد أنَّه لو أمره 
بالظلم يفعله أو بقصد أن يصير سببًا لشوكة سلطانه وكثرة سواده وقوة أمره، 
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فقد أعان على اإلثم وإن لم يصدر من الخادم فعل بعد ذلك.

وثانيهما: قرب العمل من اإلعانة وتمحضه لذلك بحيث يعد إعانة وإن لم 
يكن قاصدا، كما مرَّ نظيره في التعظيم واإلهانة، وليس كما توهمه بعضهم: 

أنَّ اإلعانة تابعة للقصد مطلقًا، نعم، يعتبر ذلك في المشتركات. 

وقد يكون العمل بحيث يعدُّ ذلك معاونة للظلم وإن لم يكن قاصدًا لذلك، 
كما لو كان مثل الوزراء والعمال والكتاب والجنود، فإنَّ هذه الجماعة وإن لم 
يكونوا قاصدين من وزارتهم وجنديتهم اإلعانة على المعاصي والظلم، لكن 
هذه الصنعة وهذه المناصب تعد معاونة لقيام الشوكة بهم، وكذلك قد يكون 
ذهاب شخص إلى عاص أو ظالم يكون سببا لجرأته وشوكته من جهة كون 
مسيره إليه سببا لبعض قوة له في عمله، فإن هذا المسير إذا كان بهذه المثابة 
يصير إعانة على المحرم وإن لم يكن بهذا القصد، ونحو ذلك المكاتبة إلى 
شخص كذلك، كما ال يخفى على المتأمل. وبالجملة: ليس األمر منحصرا 
بالقصد، بل قد يكون نفس ذلك العمل يعد إعانة وإن لم يكن فاعله قاصدا 

لذلك«))).

ق اإلعانة عل اإلثم أن يعلم الشخص بأنَّ  سؤال: هل يشرتط يف حتقُّ
ق؟  احلرام سوف يقع خارجا؟ فال حترم اإلعانة إذا علم بأنَّ الفعل لن يتحقَّ
ق أم مل أعلم؟  أو أنَّ اإلعانة حرام مطلقًا، سواء علمت بأن الفعل سيتحقُّ

االختالف  هذا  ومنشأ  األعالم،  عند  للخالف  حماًل  وقع  ما  هذا 
احلرمة مع عدم  بعدم  القائل  إذ  العرف،  بنظر  املفهوم  التحليل حلقيقة 

))) العناوين الفقهية؛ ج )، السيد مري حسيني املراغي، ص567-563. 
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ترتب الفعل خارجًا يقول بأنَّ التحريم منصبٌّ عل اإلعانة عل الفعل 
انتفاء الفعل موضوع احلرمة  ا مع  أمَّ الصادر، فال جيوز هتيئة مقدماته، 
فكيف حترم املقدمات التي تكون يف نفسها مباحة، فهي حينئذ ليست 
مقدمات لذلك الفعل، إذ هي ليست مقدمات موصلة، فال تكون إعانة 

والعدوان. اإلثم  عل 

ا  يقول املرحوم اإليرواين يف حاشيته عل املكاسب: »فيكون الحرام ممَّ
اختاره المعين باختيار ما يعلم ترّتبه عليه والقصد بكال معنييه غير معتبر في 
تحقُّق عنوان اإلعانة فإنَّ الحقَّ أنَّ اإلعانة عنوان واقعّي غير دائر مدار القصد 
فنفس اإلتيان بمقدمات فعل الغير إعانة للغير على الفعل، نعم مع عدم العلم 
بترّتب الحرام ال يعلم كون الفعل إعانة على الحرام«)))، ويقول: »اإلعانة 
الفاسق واإلنسان  توليد  الغير وإاّل حرم  إيجاد مقّدمة فعل  ليست هي مطلق 
عادة يعلم أن في نسله يحصل مرتكب ذنب فيلزمه أن يجتنب النِّكاح، وأيضا 
عبارة  اإلعانة  بل  نب،  الذَّ يرتكب  أنَّه  يعلم  لمن  راب  والشَّ الطَّعام  بذل  حرم 
المقدمات  الفاعلّية لفعله دون مطلق  بالمقّدمات  باإلتيان  الغير  عن مساعدة 
ة فضاًل عن إيجاد نفس الفاعل أو حفظ حياته، فتهيئة موضوع  املة للماديَّ الشَّ
فعل الغير واإلتيان بالمفعول به لفعلَّه ليس إعانة له على الحرام، ومن ذلك 
مسير الحاج، وتجارة الّتجار، وفعل ما يغتاب الشخص على فعله، نعم ربما 

يحرم لكن ال بعنوان اإلعانة«)	).

)))  حاشية املكاسب )لإليرواين(؛ ج )، الشيخ عيل اإليرواين، ص: 5).
)	) حاشية املكاسب )لإليرواين(، ج )، الشيخ عيل اإليرواين، ص: 6) .
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اإلثم والعدوان:
ا العدوان فهو أخصُّ من اإلثم، إذ  اإلثم واملعصية بمعنى واحد، وأمَّ
ا العدوان ففيه طرف مقابل يقع  من اآلثام ما يكون خاصًا وفرديًا، وأمَّ
حيف هذا اإلثم عليه، فهو إثم يتضمن معنى التجاوز عل طرف ثان. 

يقول الفاضل: »ثمَّ إنَّ الظاهر أن اإلثم بمعنى مطلق المعصية، والعدوان 
غاية  العصيان،  بمعنى  كالهما  والعدوان  فاإلثم  وعليه  الظلم....  بمعنى 
األمر أنَّ األّول عدمي والثاني وجودي«))). ويقول يف مورد آخر من نفس 
في  فهو  اإلثم  أّما  فنقول:  القاعدة :  المراد من  في  الثانية-  »الجهة  القواعد: 
القاعدة بمعنى مطلق المخالفة والمعصية، سواء كان في التكليف الوجوبي 
أو التحريمي، وإن كان المراد به في اآلية بلحاظ عطف العدوان عليه معصية 
أنَّ  في  لإلشكال  مجال  ال  أنَّه  إاّل  البيان،  مجمع  من  عرفت  ما  على  خاصة، 

المخالفة«)	). القاعدة هو مطلق  به في  المراد 

مدرك القاعدة
الرضورات  من  تكون  أن  مث"  اإل عىل  اإلعانة  "حرمة  قاعدة  تكاد 
الواضحة لدى عموم املسلمني، فهي يف االرتكاز لدهيم بمثابة الرضورة 
صناعيًا  عليها  االستدالل  أن  األمر  غاية  ثبوهتا،  عن  املفروغ  الدينية 
أو  الكربيات  إحدى  إىل  لدهيم  االرتكاز  هذا  بإرجاع  يكون  أن  ينبغي 

كالتايل: عليها  واالستدالل  املربهنة،  األدلة 

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(، الفاضل اللنكراين، ص: 446 .
)	)  القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 450 .
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الدليل األول: اإلمجاع
"دليلنا: إمجاع  الطويس يف كتاب اخلالف:  الشيخ  مثل  نقل اإلمجاع 
ه 

َ
وي عن النيب أّن  ملا بيناه، ور

ً
ووا خالفا م ما ر الطائفة وأخبارهم، ألّنَ

احلابس،  حيبس  معناه:  عبيد  أبو  قال  الصابر«،  ويصبر  القاتل  »يقتل  قال: 
أيضا)	). الشيخ  املحبوس")))، ونقل اإلمجاع غري  املصبور  فإّنَ 

 أوال: قد يناقش يف أصل اإلمجاعات التي يدعيها الشيخ الطويس
مقابل  يف  اإلمامية  آراء  يستعرض  كتابًا  باعتباره  اخلالف  كتاب  يف 
خمالفيهم فكأنَّه كان يف مقام التحدي واملكاثرة وبيان وضوح املسألة 
ى  تتعدَّ العلمية يف عرصنا ال  الصنعة  بينام هي بحسب  اإلمامية،  لدى 

نقل املشهور، أو أقل من ذلك.

منقوالً  ال  حمصاًل  كونه  فرض  عل  اإلمجاع  يف  املناقشة  يمكن  ثانيا: 
بأنَّه حمتمل املدركية، إذ أكثر من استدلَّ من املسلمني عل القاعدة فهو 
ل األمر من فهمه لآلية الرشيفة: »وال تعاونوا على اإلثم  إنام ينطلق يف أوَّ

)))  اخلالف، ج 5، الشيخ الطويس، ص: 74) .
)	)  نقل يف رشح الشيخ جعفر عل قواعد العالمة ابن املطهر اإلمجاع عل حتريم بيع العنب ليعمل 
مخرا، واخلشب ليعمل صنام، راجع الرشح ص: 3	 ، وقال يف عوائد األيام: »قال الله سبحانه في 
ْثِم واْلُعْدٰواِن<، وهذه اآلية الكريمة تدل على حرمة المعاونة على كلِّ  سورة المائدة >واٰل َتٰعاَوُنوا َعَل اإْلِ
ما كان إثما وعدوانا. واستفاضت على تحريمها الروايات، وانعقد عليها إجماع العلماء كافة، واستدل 
بها الفقهاء في موارد كثيرة على أحكام عديدة، وال كالم في ثبوت تحريمها والنهي عنها«، ]عوائد األيام 
يف بيان قواعد األحكام، املوىل النراقي، ص: 75 [، ونقله املرحوم اللنكراين: »هذا األمر مفروغ عنه 
عندهم ويرسلونه إرسال المسّلمات« ]القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 450 [ ومع هذا قال: »و 
لكنا قد ذكرنا مرارًا إنه ال أصالة لمثل هذا اإلجماع، بعد داللة الكتاب والسنة، بل وحكم العقل على ما 

عرفت، فال يكون دلياًل مستقال في مقابلها« ]املصدر نفسه[.
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والعدوان«. فليكن االستدالل حينئذ بظهور اآلية ال باإلمجاع.

الدليل الثاين: رضورة الدين
ورات  الرضَّ من  اإلثم  عل  اإلعانة  كون  بعُضهم  يدعي  أن  يمكن 
فاقت  ا  إهنَّ بل  اإلمامية،  عند  اإلمجاع  عل  تقف  فال  الواضحة،  الدينية 
إمجاع املسلمني وكانت لدهيم مسلمة ورضورة واضحة: »وهلم وجوه 
أنَّه جممٌع عليه بني املسلمني،  عى  منها ظهور االتفاق عليه، بل ربام يدَّ
س األردبييل يف جممع الفائدة،  بل رضوري الدين، ومنها ترصيح املقدَّ
والسيِّد األستاذ يف بعض مصنفاته، والوالد العاّلمة يف ض بدعوى 

فيه«))). بنفي اخلالف  املنتهى  ح يف  اإلمجاع عل ذلك ورصَّ

الدليل الثالث: حكم العقل
وتصويره عل أنحاء؛ فمثاًل: قال يف تذكرة الفقهاء: »ألنَّ كلَّ واحٍد 
منهما فعل في الصيد فعاًل محّرما ال يشاركه اآلخر فيه، فالدالُّ فعَل الداللة، 
القتَل، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة، وألنَّ كلَّ واحٍد منهما  والقاتُل 
، ألنَّ المقتضي ال  فعل فعال يستحّق به العقوبة الكاملة لو انفرد، فكذا لو انضمَّ

يخرج باالنضمام عن مقتضاه«)	).

:هذا الدليل العقيل يمكن تصويره بأحد تصويرين كام ذكر

التصوير األول: 
كل واحد من املتعاونني فعل فعال خاصا ال يشاركه اآلخر فيه.- 

)))  كتاب املناهل، السيد حممد جماهد احلائري، ص: 4)3 .
)	)  تذكرة الفقهاء )ط - احلديثة(، ج 7، العالمة احليل، ص: 68	 .



قاعدة حرسة ااعاُة عع اا   والُدوا 200

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

كل فعل من هذين الفعلني هو بنفسه حمل للعقوبة.- 

إذن فاملساعدة عل اإلثم حرام، وبذلك تثبت القاعدة.

ا املقدمة الثانية وهي أنَّ كلَّ فعل فهو  ال شكَّ يف املقدمة األوىل، وأمَّ
حمل للعقوبة يف نفسه فهو عني الدعوى، وإنام أردنا إثبات ذلك بواسطة 
القاعدة؛ أي إثبات أن اإلعانة )وهي الفعل املستقل من الفاعل اآلخر( 
حراٌم وهلا عقوبة مستقلة! فهذا هو عني الدعوى حمل البحث، فال يتم 

الدليل العقيل هبذا التصوير.

التصوير الثاين:   
منفردًا -  به  جاء  لو  الكاملة  العقوبة  عليه  يستحقُّ  فعل  املعني  فعل 

إعانة. كونه  عن  وبعيدًا 

كل مقتض ال خيرج بانضاممه عن اقتضائه.- 

فعل املعني الذي فيه اقتضاء العقوبة إذا انضم إىل فعل آخر فيه اقتضاء - 
عقوبة أخرى يبقى عل اقتضائه، وال خيرج باالنضامم عن اقتضاء التحريم 

واإلثم والعقوبة.

إذن يثبت بذلك أنَّ الفعل الذي يأيت به إعانة للغري عل اإلثم فهو 
حرام.

الكالم فيه كالكالم  يف سابقه، إذ حملُّ النزاع هو كون الفعل الصادر 
من املعني حمرمًا يف نفسه، فمن أين علم بأنَّ الداللة عل الصيد حرام 
فيكون  خاص،  بدليل  يأيت  أن  ا  إمَّ العقوبة؟!  اقتضاء  وفيها  نفسها  يف 
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كلَّ  أنَّ  وهي  الكربى  هلذا  دليال  ينفع  وال  املحرم  بصيد  خاصا  حينها 
فعل يأيت به املعني ففيه اقتضاء اإلثم والتحريم. وإما أن يستند إىل هذه 
الكربى املستفادة من قاعدة »حرمة اإلعانة عل اإلثم« وهذا هو عني 

إثباهتا. املراد  بالدعوى  االستدالل 

التصوير الثالث:  
هو  ما  إتيان  على  مساعدة  ألنَّها  اإلثم:  على  اإلعانة  بقبح  العقل  »حكم 
مبغوض للمولٰى، كحكمه بقبح نفس المخالفة والمعصية؛ لكونها مبغوضة 
اإلعانة  دائرة  أنَّ  األمر  غاية  الترك،  الالزمة  المفسدة  على  ومشتملة  للمولى 
المعصية  بعيدة، ال بقصد ترتب  له مقدمات  إذا هّيأ  ما  والمساعدة ال تشمل 
وصدور ما هو المبغوض، بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في معنى اإلعانة 
ومفهومها اختصاص ذلك بالمقدمات القريبة، أو البعيدة التي تكون  مقرونة 
إلنكار  مجال  ال  الدائرة  هذه  وفي  فانتظر،  وتحققها،  المعصية  ترّتب  بقصد 
وإن  المالزمة،  لقاعدة  الشرعية؛  الحرمة  عن  الكاشف  بالقبح،  العقل  حكم 
الحرمة  ثبوت  عن  كاشفًا  ليس  والمخالفة  المعصية  نفس  بقبح  حكمه  كان 

يخفى وجهه«))). لها، كما ال  الشرعية 

هذا التصوير للمرحوم الفاضل اللنكراين ال خيلو من قرب، فاالستناد 
فيه ليس لقبح ذات فعل املعني بقطع النظر عن فعل املعان كام فعل يف 
التذكرة، بل االستناد إىل نفس فعل املعان، ففعل املعان مفروغ عن كونه 
إثام قبيحا يستحق العقوبة، ومن خالل النظر إىل ذات فعل املعان )اإلثم( 

))) القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 449 .
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فال شكَّ أن كل عمل اختياري يكون سببا لتحقيق اإلثم واملعصية يف 
اخلارج فإنه سيكتسب القبح واملذمومية من غايته التي وجد من أجلها، 
فام كان غايته املعصية واإلثم والعدوان وكان سببًا يف حتقيق ذلك فال شكَّ 
لدى العرف يف انطباق مالك القبح عليه، ومتى ما توفَّر عل مالك الفعل 
احلرام وشاركه فيه فهو حرام حتى وإن بقي عنوانا مغايرا لعنوان الفعل، 
بل هو فعل آخر، لكنَّه يشرتك مع ذلك الفعل يف النكتة واملالك، والعلة 
تعمم وختصص، فدور العقل هو استكشاف احلرمة من النَّظر إىل مالكها، 

ولو املالك إمجاال املستكشف من وجود احلرام وطلبه واإلعانة عليه.

الدليل الرابع: اآلية الرشيفة
فإنَّ ظاهر قوله: »وال تعاونوا على اإلثم والعدوان« هو التحريم، 
اآلية  برصاحة  عنه  منهي  فهو  والعدوان  اإلثم  عل  إعانة  يعد  ما  فكل 

الرشيفة.

التعليق:
هناك أكثر من إشكال يمكن أن يشكل به بدوا عل االستدالل باآلية 

الرشيفة إلثبات القاعدة:

اإلشكال األول )إشكال الرحوم اإليرواين(:
بالنظر إىل سياق اآلية فهي ليست ظاهرة يف اإللزام، بقرينة >وتعاونوا - 

عىل الرب والتقوى< فالسياق غري دال عل إرادة اإللزام.

وإنام -  التحريم،  يف  نصا  ليس  فهو  التنزيه  عل  النهي  محل  باإلمكان 
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اإللزام  يف  األويل  ظهوره  يف  الترصف  يمكن  والنهي  النهي،  يف  نص 
السياق. بقرينة 

دون  الّتنزيهي  الحكم  مؤداها  تعاونوا  آية ال  إنَّ  يقال  أن  »يمكن   :قال
التحريمي، وذلك بقرينة مقابلته باألمر باإلعانة على البّر والتقوى الذي ليس 
التفاعل هو االجتماع على  باب  إن قضّية  يقال  أن  لإللزام قطعا، كما يمكن 
إتيان اإلثم والعدوان كان يجتمعوا على قتل النّفوس ونهب األموال ال إعانة 
الغير على إتيان المنكر على أن يكون الغير مستقال في إتيان المنكر وهذا معينا 

له باإلتيان ببعض مقدماته«))).

جواب الفاضل عن اإلشكال 
أجاب املرحوم اللنكراين عن مثل هذا اإلشكال بالتفريق من ناحية 
السياق، فالسياق هنا ليس كمثل السياق يف حديث الرفع؛ إذ احلكم يف 
حديث الرفع واحد وهو ما يستفاد من الفعل الواحد »رفع عن أمتي« 
مجيع  يف  احلكم  يكون  أن  بدَّ  فال  املوصولة،  )ما(  فهو  املوضوع  وأما 
)ما(.  مصاديق  مجيع  يف  واحد  بمعنى  فالرفع  واحدًا،  احلكم  مصاديق 
ا حينام يتعدد احلكم تبعا لتعدد األفعال املستخدمة يف اجلملة:  جيب،  وأمَّ
حيرم، ال تفعل، وهكذا، وكذلك حينام يتعدد املوضوع: الصوم، رشب 
اخلمر، األكل يف الطريق، وهكذا، فإنَّ السياق ال يكون له ذلك الظهور 
الذي يمكن حتكيمه يف توحيد املعاين يف مجل هذا الدليل، وال يكفي أن 
تأيت األحكام متعاقبة حتى نقول بوحدة السياق، بل حتى مع التعاقب 

)))  حاشية املكاسب )لإليرواين(؛ ج )، ص: 5).
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فسياق التحريم يشء خيتلف عن سياق الكراهة.

واآلية تتكلَّم هنا عن حكمني مستقلني: استحباب التعاون عل الرب 
والتقوى، وحرمة التعاون عل اإلثم والعدوان، قال: »قال الله تعالى 
في سورة المائدة في ضمن اآلية الثانية >َتٰعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ والتَّْقوٰى واٰل َتٰعاَوُنوا َعىَل 
ْثِم واْلُعْدٰواِن< ولوال كون الجملة الثانية واقعة عقيب الجملة األولى معطوفة  اإْلِ

عليها، لكانت داللتها على حرمة التعاون على اإلثم والعدوان مّما ال مناقشة 
فيه؛ لظهور النهي في التحريم على ما هو المحقق في األصول، ولكن لوقوعها 
عقيبها وعطفها عليها  صارت موجبة لتوّهم لزوم حمل النهي على الكراهة؛ 
نظرًا إلى أنَّه يعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البّر والتقوى...

ولكن الّظاهر بعد تسلم لزوم حمل األمر على االستحباب أنَّه ال وجه لحمل 
النهي على الكراهة، بعد كون اآلية مشتملة على حكمين مستقلين، سّيما بعد 
تتابع الجملتين في الذكر ال يقتضي  كون أحدهما أمرًا واآلخر نهياً، ومجرد 
وحدة الّسياق، وهذا غير ما ذكروه في مثل حديث الرفع من كون وحدة السياق 
مقتضية لحمل ما الموصولة على الموضوع؛ لكون معناها في بعض الفقرات 
ذلك، فيجب أن يكون في الجميع كذلك، وذلك مضافًا إلى منع االقتضاء في 
الحديث،  وبين  المقام  بين  الفرق  في محلِّه ألجل  والتحقيق  أيضًا،  الحديث 
واحدة  بعبارة  مرفوعة  كّلها  المذكورة  التسعة  واألمور  األشياء  أنَّ  جهة  من 
مشتركة  فهي  واحدة،  رفع  كلمة  إاّل  الجميع  في  يستعمل  ولم  واحد،  وبرفع 
في المرفوعية، وفي إسناد الرفع إليها، وهذا بخالف المقام الذي يشتمل على 
حكمين مستقلين غير مرتبطين، أحدهما أمر واآلخر نهي، وال ارتباط ألحدهما 
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باآلخر أصاًل، فال مجال فيه لدعوى وحدة السياق كما ال يخفى«))).

اإلشكال الثاين )إشكال السيد اخلوئي(:
اإلثم  عل  اإلعانة  عن  ث  تتحدَّ مل  اآلية  فإنَّ  النِّزاع  حمّل  حترير  عند 
عىل  اإلعانة  "حرمة  القاعدة:  تنقيح  يف  منها  االستفادة  لنا  يتسنَّى  حتى 
مث"، وإنام حتدثت عن التعاون عل اإلثم، وهو خيتلف عن التعاون،  اإل
م فعل الطرف اآلخر،  فالتعاون فيه تفاعل من الطرفني، كلُّ طرف يتمِّ
م فعل الطرف الثاين دون العكس، وهبذا  ا اإلعانة فأحد الطرفني يتمِّ وأمَّ
خترج اآلية عن حملِّ البحث، قال: »وأّما بناًء على ما هو األصّح من عدم 
الحرمة لعدم وفاء األدّلة، وإّنما الثابت بمقتضى قوله تعالى >َواٰل َتٰعاَوُنوا َعىَل 
ْثِم واْلُعْدٰواِن< هو حرمة التعاون القائم بالطرفين أو األكثر، أي االشتراك في  اإْلِ

مباشرة اإلثم وتحقيقه، ال اإلعانة القائمة بطرف واحد من دون مباشرة المعين 
في فعل اإلثم وارتكابه«)	).

ويمكن توجيه هذا االستدالل من خالل:
عدم ثبوت أصل حتريم اإلعانة، فاألصل فيها اجلواز، إذ ال يمكن . )

التمسك لتحريمه بنفس القاعدة املراد إثباهتا.

أنَّ الثابت حرمته هو إجياد الفعل املحرم، ال إعانة من يقوم بإجياده.. 	

أنَّ اآلية تتكلَّم عن التعاون ال اإلعانة.. 3

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(؛ ص: 444-443.
)	) موسوعة اإلمام اخلوئي؛ ج 4	، السيد اخلوئي، ص: )5).
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ا  إذن فال طريق لدينا لتعميم احلرمة لإلعانة فاألصل فيها اجلواز، وأمَّ
حتريم التعاون فألنَّ التعاون يعني صدور الفعل منهام معًا، فيصحُّ نسبة 
ل كام يصحُّ نسبته إىل الثاين أيضا، واحلرمة  م إىل األوَّ إجياد الفعل املحرَّ

تدور مدار إجياد املحرم قطعا.

جواب الفاضل عن إشكال السيد اخلوئي
حديث  بعدم  القائل   اخلوئي السيد  إشكال  عن  الفاضل  أجاب 
اآلية عن اإلعانة، بأنَّ اآلية وإن تكلَّمت عن التعاون، ولكن من أين لنا 
أن نحرص التعاون يف املراد من اآلية بالتعاون عل فعل واحد يشرتكان 
فيه؟! فاآلية مطلقة تشمل الفعل الواحد الذي جيتمعان عليه ويتعاونان، 
وتشمل الفعل الذي يعني أحد الطرفني فيه اآلخر، وإنام يشمله وينطبق 
عليه بلحاظ حديث الرشيعة عن عموم أفعال النَّاس، فبمالحظة عموم 
أفعال النَّاس يصدق عنوان التعاون حتى عل هذا املورد، قال: »وأجيب 
عن ذلك بأنَّ أمره تبارك وتعالى بالتعاون على البّر والتقوى، وكذلك نهيه عن 
التعاون على اإلثم والعدوان، ليس باعتبار فعل واحد وقضية واحدة وفي واقعة 
واحدة، بل الخطاب إلى عموم المؤمنين والمسلمين بأن يكون كلُّ واحٍد منهم 
عونًا لآلخر في البّر والتقوى، وال يكون عوناً ألحد في اإلثم والعدوان، فإطالق 
واحد،  وفعل  واحدة  قضية  باعتبار  ال  القضايا  مجموع  باعتبار  التعاون  لفظ 
فالمأمور به في اآلية الشريفة إعانة كلِّ مسلم لكل مسلم في ما يصدر عنه من 
فعل الخير والبّر والتقوى، والمنهى عنه إعانة كل شخص في فعله الذي هو إثم 
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أو عدوان، فينطبق الدليل على المّدعى«))).

هذا ويمكن للسيد اخلوئي أن يتفىصَّ عن هذا اجلواب بأنَّ محل 
التعاون عل إرادة جمموع القضايا جتّوٌز، والتجوز حيتاج إىل قرينة؛ ألنَّ 
األصل يف النظر إىل العناوين هو النظر هلا بام هي هي، ال بلحاظ انضامم 
شخصا  جيلد  لكي  للظامل  السوط  تقديم  عل  يدنا  وضعنا  فإذا  غريها، 
التحريم يف  نلجأ إىل تطبيق عنوان  بريئا فهل هو حرام أم حالل؟ هنا 
اآلية )التعاون( وهذا ليس تعاونا. نعم هو عند الشيخ الفاضل تعاون 
التمسك  عن  خيتلف  يشء  وهذا  الغري،  قبل  من  وإضافة  بتتميم  لكن 
إىل  حاجة  دون  من  هي  هي  بام  مصاديقه  يستوعب  الذي  باإلطالق 

جمتمعة. حلاظها  تتميم 

جواب آخر لبعض أساتذتنا
أجاب بعض أساتذتنا)	) عن إشكال السيد اخلوئي بام حاصله: 
النهي  يرى  فالعرف  الرشيفة  لآلية  العريف  بالفهم  التمسك  بربكة  أنَّنا 
احلرام،  الفعل  مبغوضية  وهي  واضحة  ارتكازية  لنكتة  اإلعانة  عن 
فكلُّ  االختيارية،  مقدماته  كلِّ  عل  تنسحب  للحرام  املبغوضية  وهذه 
يراد  الذي  االختياري  والعمل  للتكليف،  حماًل  يكون  اختياري  عمل 
اآلية  يف  النهي  نكتة  بنفس  عنه  منهي  فهو  احلرام  إلصدار  التوصل  به 
الرشيفة، سواء احتاج إىل طرفني يستند إليهام )تعاون( أو كان مستندا 

))) القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 445 .
)	) مل أذكره باالسم خشية أن ختونني الذاكرة يف هذا املطلب املأخوذ سامعا.
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إىل طرف واحد يعينه غرُيه )إعانة(، فالنكتة هي النكتة وهي مبغوضية 
وعدوانا. تعديا  يكون  عندما  السيام  واإلثم  احلرام  صدور 

الدليل اخلامس: اإلعانة ركون للظامل
ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  الَِّذيَن  إَِل  َتْرَكنُوا  >َواَل  الرشيفة:  باآلية  بعضهم  استدلَّ 
وَن<)سورة هود 3)))، بتقريب أنَّ  النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتنْرَصُ

امليل  اإلعانة نحو واضح من أنحاء الركون إىل الظاملني، فالركون هو 
القلبي أو ما شاكل وهو دون اإلعانة بمراتب، فإذا كان حمرمًا هبذه اآلية 
الرشيفة فاإلعانة حمرمة بطريق أوىل. لذلك يمكن عد هذا االستدالل 
م، كام فعله  )االستدالل باألولوية( استدالالً عقليًا ويضاف إىل ما تقدَّ

بعضهم من جعله واحدًا من األدلة العقلية، قال يف كتاب املناهل:

تعالى:  قوله  من  وغيرهما  وض  الفائدة  مجمع  في  به  ك  تمسَّ ما  »ومنها 
فردًا من  اإلعانة  ا لكون  إمَّ النّٰاُر< وذلك  ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  الَِّذيَن  إَِل  َتْرَكنُوا  >واٰل 

ر الركون بالميل القليل، أو الستلزام  أفراد الركون ألنَّها ميل إليهم، وقد فسِّ
الركون المنهى عنه وهو السكون إلى أقوالهم واالطمينان بهم، وإظهار الرضا 
اإلعانة  حرمة  البحرين  مجمع  عن  كما  ومداهنتهم  ومصاحبتهم  بأفعالهم 
ح به بعض األجلة، وأشار إليه في مجمع الفائدة«))). بطريق األولى كما صرَّ

الدليل السادس: الروايات
من  كثرية  مجلة  من  يستنتج  بام  القاعدة  عل  االستدالل  يمكن 

))) كتاب املناهل، السيد حممد جماهد احلائري، ص: 4)3 .



209

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

                           الشیخ علم أحمد الكرّاّاحي

الروايات يف خمتلف األبواب الفقهية، وهي روايات تنهى عن اإلعانة 
تلك  فمن  والعدوان،  اإلثم  عنوان  كلها  جيمعها  خمتلفة  مصاديق  عن 
الروايات ما رواه صاحب الوسائل يف اإلعانة عل الظلم، واإلعانة عل 
نقترص  ونحن  وهكذا،  لألعداء،  السالح  ونقل  املحرتمة،  النفس  قتل 
عل ذكر بعض النامذج بعيدا عن التوقف عند سندها لتواتر مضموهنا 

املختلفة: والتطبيقات  األبواب  بلحاظ  ولو  إمجاالً 

ِريِم امْلَُعوَنِة َعَل َقْتِل امْلُْؤِمِن وَأَذاُه وَلْو بَِشْطِر َكِلَمةٍ : َعْن َأيِب . ) َباُب حَتْ
ْن َذَكَرُه َعنُْه َقاَل: »َيِجي ُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل إَِلى َرُجٍل  َعْبِد اهللَِأْو َعمَّ
وَلَك،  لِي  َما  ِه  اللَّ َعْبَد  َيا  َفَيُقوُل  اْلِحَساِب-  فِي  -والنَّاُس  بَِدِمِه  ُيَلطَِّخُه  َحتَّى 

َفُقتِْلُت«))). َكَذا وَكَذا  َيْوَم  َعَليَّ  َأَعنَْت  َفَيُقوُل: 

	 . َه َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِقاَل: »َمْن َأَعاَن َعَلى ُمْؤِمٍن بَِشْطِر َكلَِمٍة َلِقَي اللَّ
وَبْيَن َعْينَْيِه َمْكُتوٌب آيٌِس ِمْن َرْحَمِة اللَّهِ«)	).

َدمًا، . 3 َأْدَمى  وَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُيْحَشُر  اْلَعْبَد  »إِنَّ  َجْعَفٍرَقاَل:  َأيِب  َعْن 
َلُه: َهَذا َسْهُمَك ِمْن َدِم ُفاَلٍن،  َفُيَقاُل  َأْو َفْوَق َذلَِك،  َفُيْدَفُع إَِلْيِه ِشْبُه اْلِمْحَجَمِة 
، إِنََّك َتْعَلُم َأنََّك َقَبْضَتنِي وَما َسَفْكُت َدمًا، َقاَل: َبَلى، وَما َسِمْعَت  َفَيُقوُل: َيا َربِّ
َفَقَتَلُه  ُفاَلٍن  َفنُِقَلْت َحتَّى َصاَر إَِلى  َفَرَوْيَتَها َعنُْه،  ْبِن ُفاَلٍن َكَذا وَكَذا،  ِمْن ُفاَلِن 

َدِمِه«)3). ِمْن  َفَهَذا َسْهُمَك  َعَلْيَها، 

)))  وسائل الشيعة؛ ج 	)، احلر العاميل، ص: 304.
)	) وسائل الشيعة؛ ج 	)، احلر العاميل، ص: 304.
)3)  وسائل الشيعة، ج 	)، احلر العاميل، ص: 305 .
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ْبُن . 4 ُد  حُمَمَّ ُعْذِرهِ :  وإَِقاَمِة  لِلظَّامِلِ  وامْلَُعوَنِة  ْلِم  بِالظُّ َضا  الرِّ ِريِم  حَتْ َباُب 
َعْن  ْبِن ِسنَاٍن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  حَيَْيى  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َيْعُقوَب 
َلُه،  واْلُمِعيُن  بِالظُّْلِم،  »اْلَعاِمُل  اهللَِقاَل:  َعْبِد  َأيِب  َعْن  َزْيٍد  ْبِن  َطْلَحَة 

َثاَلَثُتُهْم«))). ُشَرَكاُء  بِِه  اِضي  والرَّ

5 .  النَّبِيِّ َوِصيَِّة  يِف   آَباِئِه َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن 
َباَع  َمْن  ِمنُْه  بُِدْنَياُه، وَشرٌّ  آِخَرَتُه  َباَع  َمْن  النَّاِس  َشرُّ   ، َعلِيُّ َقاَل: »َيا  لَِعيِلٍّ

َغْيِرِه«)	). بُِدْنَيا  آِخَرَتُه 

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ِسنَاٍن َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَِيُقوُل: »َمْن َأَعاَن . 6
ُه َعَلْيِه َساِخطًا َحتَّى َينِْزَع َعْن َمُعوَنتِِه«)3). َظالِمًا َعَلى َمْظُلوٍم، َلْم َيَزِل اللَّ

إلغاء  إىل  حيتاج  بالروايات  االستدالل  تتميم  أنَّ  شكَّ  وال  هذا 
ة، وجعلها تطبيقًا من تطبيقات  اخلصوصية يف أبواهبا ومواردها اخلاصَّ
الروايات، وهلذا أشكل  يتمُّ يف بعض  الظُّلم، وهذا قد ال  اإلعانة عل 
 :مهنا قوله" القتل:  الوعيد عل  برواية  اللنكراين عل االستدالل 
»من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: 
حو، يكشف عن  ما هبذا الّنَ آيس من رحمة الله«، وال شهبة يف أّنَ اإليعاد سّيَ
 
ً
ا الكالم يف أّنَ املستفاد منه هل هو كون اإلعانة عىل القتل خصوصا

َّ
احلرمة، إن

مث؟ ال يبعد األّول، وذلك  ك مطلق اإلعانة عىل اإل ته حرام، أو أّنَ املال مع أمهّيِ

)))  وسائل الشيعة؛ ج 6)، احلر العاميل، ص: 56-55.
)	)  وسائل الشيعة، ج 6)، احلر العاميل، ص: 56 .
)3) وسائل الشيعة، ج 6)، احلر العاميل، ص: 57 .
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كان املحمول هي احلرمة، ألمكن أن يقال بعدم اخلصوصية، ولكّنَ  ه لو 
َ
ألّن

؛ فإّنَ مطلق 
ً
املحمول هو اإليعاد اخلاّص، الذي ال يثبت يف غير القتل ظاهرا

 ملثل هذا الوعيد"))).
ً
اإلعانة عىل احلرام ال يكون موضوعا

اآلية  بضمِّ  االستدالل  تتميم  من   ذكره ما  إىل  حينئذ  فيصار 
تتوعد من  إذ  املتوعدة  فالروايات  الروايات اخلاصة،  إىل هذه  الرشيفة 
ا أخص دائرة من القاعدة التي نريد إثباهتا وهي حرمة  يعني الظاملني فإهنَّ
اإلعانة عل مطلق اإلثم ولو مل يكن ظلاًم لآلخرين، فيتمم االستدالل 
حينئذ بعدم تفريق اآلية بني العدوان وبني اإلثم، بل جعلها إيامها من 
كتاب  ما عن  أوردها  التي  الروايات  "ومن مجلة   :قال واحد،  باب 
الشيخ وّرام بن أيب فراس قال: قال: »من مشى إلى ظالم ليعينه، وهو 
يعلم أنَّه ظالم، فقد خرج عن اإلسالم«، قال: وقال: »إذا كان يوم القيامة 
ينادي مناٍد: أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين أشباه الظلمة؟ حتى من برى 
لهم قلمًا أو الق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد، ثمَّ يرمى به في 
جهنم«، وفي النَّبوي: من علَّق سوطًا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية 

طولها سبعون ألف ذراع فيسّلطها الله عليه في نار جهنم خالدًا مخّلدًا«.

وهذه الروايات وإن وردت يف إعانة الظامل يف ظلمه، وال داللة هلا 
يف نفسها عل كون حرمة هذه اإلعانة ألجل كونه من مصاديق اإلعانة 
عل اإلثم، حتى يستفاد منها العموم، إاّل أنه يمكن أن يقال: إنَّ ضمَّ 
وذلك  أيضًا،  التعميم  عل  داللتها  يوجب  لعلَّه  إليها،  املتقدمة  اآلية 

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 447 .
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لداللة اآلية عل تساوي اإلثم والعدوان من هذه اجلهة، فإذا كان املراد 
بالعدوان هو الظلم كام هو املحتمل، يكون مقتىض مساواته مع اإلثم 

ثبوت هذا احلكم يف مطلق اإلثم أيضًا، فتدّبر...

ومنها: ما رواه الكليني بإسناده عن جابر عن أيب جعفر قال: 
وعاصرها  وحارسها  غارسها  عشرة:  الخمر  في   الله رسوُل  »لعن 
وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها«، 
عل  واملعني  اإلعانة  عنوان  إاّل  عليه  ينطبق  ال  الشارب  عدا  ما  أنَّ  مع 
ق املعصية، نعم قد عرفت يف الرواية املتقدمة أنَّ حرمة أكل  اإلثم وحتقُّ
اخلمر،  مالية  الشارع  إللغاء  املعاملة؛  بطالن  أجل  من  هي  إنَّام  الثمن 

بالباطل«))). للامل  أكل  الثمن  فأكل 

حدود القاعدة

قد ال نتصور اخلالف يف القاعدة بالنظرة البدوية، فمصاديق اإلعانة 
موضوع  ذات  هي  ا  أهنَّ إال  والضعف  الشدة  يف  متفاوتة  كانت  وإن 
كمطلق  ذلك  من  أقل  أو  للغري  ظلاًم  أو  قتاًل  كانت  سواء  التحريم، 

اآلثام. عل  اإلعانة 

اإلعانة،  معنى  يف  والتدقيق  التحليل  بعد  ينشأ  إنام  االختالف  لكن 
نه  فهل املقصود من قولنا: أعانه عل القتل أنَّ القدرة اإلضافية التي مكَّ
منها قد استفاد منها يف نفس عملية القتل؟ أو يكفي أن يقويه وهو يف 
معرض اإلقدام عل القتل وإن كان قد قتله من دون حاجة إىل هذه القدرة 

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 448 -449.
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اإلضافية؟ كذلك هل يشرتط القصد من املعني إىل حتقيق الفعل املعان 
عليه؟ وغري هذه التساؤالت ممَّا حيتمل أن يضيق موضوع القاعدة، قال 
النراقي: »وإنَّما الخفاء في اشتراط القصد إلى تحقُّق المعاون عليه من ذلك 
وفي  آخر،  شيء  اشتراك  مع  أو  انفرادا،  منه  ومطلوبا  مقصودا  وكونه  العمل، 
اشتراط تحقُّق المعاون عليه وعدمه، أي ترتبه على فعله، وفي اشتراط  العلم 
بتحقُّق المعاون عليه أو الظن أم ال، وفي اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه.

فعله  المعاون من  أن يكون مقصود  اشتراطه، ومعناه:  فالظاهر  أما األول: 
ترّتب المعاون عليه وحصوله في الخارج، ويكون ذلك منظورة من فعله )سواء 
كان على سبيل االنفراد، أم على االشتراك، أي كان هو المقصود والمنظور مع 
ح بذلك الفاضل األردبيلي في آيات األحكام، قال في  غيره أيضا(... وقد صرَّ
كتاب الحج منه عند بيان هذه اآلية: والظاهر أنَّ المراد اإلعانة على المعاصي 

مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفا: إنه كذلك.

مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم، فيعطيه إياها. أو 
يطلب منه القلم لكتابة ظلم، فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعّد معاونة عرفا.

للظالم  معاون  أّنه  غرضه،  ليحصل  يتجر  الذي  التاجر  على  يصدق  فال 
في  المال  بعض  منه  يؤخذ  الذي  الحاج  على  وال  العشور،  أخذ  في  العاشر 

يحصى. ال  مما  ذلك  وغير  ظلما،  طريقه 

فال يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء الّسلعة من الذي يحرم  
يعمل  ممن  الخشب  أو  خمرا،  يعمل  ممن  العنب  بيع  على  وال  البيع،  عليه 
األكثر،  وعليه  جوازه،  الصحيحة  الكثيرة  الروايات  في  ورد  ولهذا  صنما، 
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انتهى كالمه رفع مقامه.. ونحو ذلك مما ال يحصى. 

يترتب عليه  فإذا فعل أحد عمال قد  أيضا اشتراطه،  فالظاهر  الثاني:  وأما 
أمر، ويكون له مدخلية في تحقُّق ذلك األمر، ولم يترتب عليه ذلك األمر، فال 
يقال: إّنه أعانه على ذلك األمر، وإن كان مقصوده منه إعانة شخص آخر في 

تحقُّق ذلك األمر وحصوله..

وأما الثالث: وهو العلم بتحقُّق المعاون عليه وبترتبه على عمله، فهو ال 
يشترط، فإنه لو غرس كرما بقصد أنَّه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا، 
لم  وإن  اإلثم،  على  معاونة  عمله  يكون  وشرب،  الخمر،  منه  وأخذ  فأثمر، 

يؤخذ منه الخمر، ال يكون معاونة وإن أثم في غرسه بهذا القصد.

فالمناط في اإلثم والحرمة مطلقا: هو العمل مع القصد، سواء ترتَّب عليه 
ما قصد ترتبه عليه أم ال، وسواء علم أّنه تتحقُّق النية، أو فعله بقصد أّنه لعّله 

يتحقق..

في  عمله  بمدخلية  العلم  اشتراط  أي  أيضا،  الرابع  حال  يظهر  هذا  ومن 
تحقُّق المعاون عليه أم ال، وذلك كما إذا علم أنَّ زيدا الظالم يقتل اليوم عمرا 
ظلما، فأرسل إليه سيفا لذلك، مع عدم علمه بأنَّه هل يحتاج إلى هذا السيف 
في قتله، وله مدخلية في تحقُّق القتل أم ال؟ فإنه يكون آثما في اإلرسال قطعًا، 
فإْن اتفق احتياجه إليه، وترتب القتل عليه، يكون معاونا على اإلثم أيضا، وإاّل 

فال«))).

)))  عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام، املوىل النراقي، ص: 75 -79.
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واملتحصل ممَّا تقدم أنَّ لدينا أربعة أمور يمكن أن تقع حماًل للبحث 
يف حترير حملِّ النِّزاع:

قصد املعني حتقيق الفعل املعان عليه هبذه اإلعانة، والظاهر اشرتاط . )
هذا القصد.

ق الفعل املعان عليه بعد اإلعانة، والظاهر أيضًا اشرتاطه.. 	 حتقُّ

يكفي . 3 بل  يشرتط،  فال  عليه،  املعان  الفعل  ق  بتحقُّ الظن  أو  العلم 
ق الفعل خارجًا مع مدخلية اإلعانة فهذا أمر واقعي صدر خارجا  حتقُّ

القاعدة بال شك. بذلك موضوع  ق  فيتحقُّ اإلعانة،  بتبع صدور 

ق املعان عليه، وال يشرتط.. 4 العلم بمدخلية فعله وإعانته يف حتقُّ

هذا هو املتحصل من كالم املوىل النراقي، وهو أنَّ اإلعانة تتوقف 
ق األمرين األولني، وال تتوقف عل األمرين األخريين، فكلام  عل حتقُّ
ق الفعل املعان عليه خارجا فإن اإلعانة  ق قصد املعني لإلعانة، وحتقُّ حتقُّ

واقعا موجودة فتحرم.

ق املعان  إال أنَّ هناك من خالف يف هذه الرشوط ال سيَّام رشط حتقُّ
الفقهية:  عناوينه  يف  املراغي  السيد  قال  حتققه،  وعدم  اخلارج  يف  عليه 
نوى  فلو  عليه،  المقصودة  المعصية  ترتب  ذلك  تحريم  في  يشترط  »وهل 
اإلعانة وفعل فلم يترتب المعصية لعروض مانع عنه كمن أعطى سيفا لقتل 
مظلوم فلم يقتله الظالم، أو آجر دارا للخمار بهذا القصد فلم يتمكن من جعله 
فيه ال يعد هذا معصية؟ الحق عدم االشتراط، فإنه محرم وإن لم يترتب عليه. 



قاعدة حرسة ااعاُة عع اا   والُدوا 216

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

اإلثم  على  اإلعانة  أن  جهة  من  آخر  تحريم  أو  إعانة،  ألنه  تحريمه  هل  لكنه 
ال  يصدق إال بحصوله؟ ال أستبعد صدق اإلعانة على المحرم بمجرد قصد 
ذلك عرفًا وإن لم يوجد في الخارج، فإنَّ اإلعانة عبارة عن تهيئة المقدمات 
للمحرم، وهي ال تستلزم حصوله وإن كان ظاهر بعض المدققين عدم كونه 
ال  إذ  المعصية،  بحصول  الظن  أو  العلم  يشترط  نعم،  العالم.  والله  إعانة، 
يتحقُّق القصد إلى اإلعانة إال بذلك.. ويشترط أيضًا علمه أو ظنه أو احتماله 

المقصود«))). اإلثم  في  بمدخلية عمله 

واملتحصل ممَّا أفاده خالفًا للنراقي أنَّه يشرتط الرشط األول والثالث 
دون الرشط الثاين: فاإلعانة لديه هي ما كان فيها ناويًا وقاصدًا حتقيق 
يقصد  أن  ال  بتحققه،  يظن  أو  يعلم  الذي  الفعل  هذا  املحرم،  الفعل 
اإلعانة ولو عل األفعال املعلوم عدم حتققها، أو املشكوك حتققها دون 

أن تبلغ درجة الظن.

اإلشكال على عدم اشرتاط التحقق

ق  ق اإلعانة من دون حتقُّ اللنكراين عل دعوى حتقُّ الفاضل  أشكل 
إثمًا  عليه  المعان  كون  أنَّ  التعجب  »وجه   :قال خارجا،  عليه  املعان 
ومعصية ال يوجب التغيير في معنى اإلعانة، ومن الواضح أنَّه مع عدم تحقُّق 
يتحقُّق  لم  فإذا  عليه؟  اإلعانة  تحقُّق  يعقل  كيف  الخارج  في  عليه  المعان 
التزويج مثاًل لمانع، هل يجوز دعوى أنَّ زيدًا أعان عمرًا على التزويج، ولو 
كان هناك إطالق فهو مبني على التسامح، وإال فاإلطالق الحقيقي ال يكون 

)))  العناوين الفقهية، ج )، السيد مري حسيني املراغي، ص: 567 -568.
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له وجه أصاًل«))).

تعليق

ال  األحيان  من  كثري  ففي  األفعال:  يف  يفرق  العرف  أنَّ  اإلنصاف 
ق الفعل املعان عليه خارجًا، بينام حيكم  ق اإلعانة من دون حتقُّ يرى حتقُّ
الفعل  ق  ق اإلعانة ولو من دون حتقُّ بتحقُّ يف بعض األحيان األخرى 
والعرف  موضوعه،  ق  حتقُّ مدار  احلكم  ومدار  )احلرام(،  عليه  املعان 
حتقيق  منشأ  كان  وإن  ثابت  فاحلكم  املوضوع  ق  بتحقُّ حكم  ما  متى 
فال  األحيان،  بعض  يف  احليثيات  يف  تدقيقه  عدم  للموضوع  العرف 
ق  بتحقُّ فعل  يف  حكم  ما  متى  وعليه  العقلية،  قة  بالدِّ العرف  حياكم 
إىل  اإلشكال  عاد  وإال  عليه.  املعان  ق  يتحقُّ مل  ولو  حرمت  اإلعانة 
ق الفعل املعان عليه،  اإلعانة املحرمة بناء عل أهنا ال حترم إال بعد حتقُّ
الفعل احلرام هل  ق  السابق لظرف حتقُّ فالسؤال أن اإلعانة يف ظرفها 
هي خالية من احلكم الرشعي واخلطاب؟ فاملعني لو سأل عن جواز 
أنَّ هناك رشوطا مفروغا عنها يف  فعله اآلن فام هو جوابه؟! ال شكَّ 
املعان  الفعل  ق  بتحقُّ والظن  اإلعانة  إىل  القصد  وهي  املوضوع  ق  حتقُّ
ق الرشطان حرمت اإلعانة يف ظرفها بغض النظر  عليه، ومتى ما حتقَّ
ا دعوى االنكشاف املتأخر فكأن  ق املعان عليه بعد ذلك، وأمَّ عن حتقُّ
بعض  يف  متت  وإن  املعقدة  األفعال  بعض  يف  إليها  يلتفت  ال  العرف 

آخر.

))) القواعد الفقهية )للفاضل(، ص: 453 .
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تطبيقات القاعدة

ا إعانة عل اإلثم والعدوان،  حترم جمموعة كبرية من األمور بعنوان أهنَّ
بينام ختتل يف جمموعة أخرى بعض الرشوط التي أخذناها يف حترير حمل 
النزاع وبيان حدود املوضوع فال حترم، ونحن نذكر ما حيرم كتطبيقات 
للقاعدة، وما ختتل فيه بعض الرشوط نذكره حتت عنوان املستثنيات من 

القاعدة جتّوزًا، فأما أمثلة ما حيرم:

بيع السالح إىل العدو إلعانته عل حرب املسلمني.. )

إجارة السكن واحلموالت للمحرمات.. 	

بيع العنب ليعمل مخرا، أي بقصد أن يعمل مخرا.. 3

بيع اخلشب ليعمل صنام.. وهكذا. . 4

قال يف كشف الرموز حتت عنوان ما يقصد به املساعدة عل املحرم: 
كبيع السالح ألعداء الدين يف  ")الثالث( ما يقصد به املساعدة عىل املحّرم 

حال احلرب.

العنب  وبيع  للمحّرمات،  واحلموالت  كن  املسا إجارة  و مطلقا،  وقيل: 
يعمله"))). مّمن  بيعه  ويكره  صنما،  ليعمل  واخلشب  مخرا،  ليعمل 

بيع اخلمر ومثلها، قال يف هداية األمة: "العاشر: يف بيع اخلمر وحنوها . 5
َرُسوُل  »َلَعَن   :َباِقُر

ْ
ال  

َ
"َوَقال مر :  وقد  هبا   شر عىل  واملساعدة  وشراهئا 

وَشاِرَبَها،  وَعاِصَرَها،  وَحاِرَسَها،  َغاِرَسَها،  َعَشَرًة:  اْلَخْمِر  فِي   اللِه

)))  كشف الرموز يف رشح خمترص النافع؛ ج )، الفاضل اآليب، ص: 438.
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َثَمنَِها«،  وآكَِل  وُمْشَتِرَيَها،  وَبائَِعَها،  إَِلْيِه،  َواْلَمْحُموَلَة  وَحاِمَلَها،  وَساِقَيَها، 
وَعاِصَرَها  »َشاِرَبَها   :َوَقاَل وُمْعَتِصَرَها«،  »وَعاِصَرَها،  وُرِوَي: 
وآكَِل  إَِلْيِه،  واْلَمْحُموَلَة  وَحاِمَلَها،  وُمْبَتاُعَها،  وَبائَِعَها،  النَّاِر،  فِي  وُمْعَتِصَرَها 
ُه  َثَمنَِها َسَواٌء فِي َعاِرَها وإِْثِمَها، َأاَل وَمْن َباَعَها، َأِو اْشَتَراَها لَِغْيِرِه َلْم َيْقَبِل اللَّ

ِمنَْها«"))). َيُتوَب  َحتَّى   اْعتَِمارًا  واَل  َحّجًا  واَل  ِصَيامًا  واَل  َصاَلًة  ِمنُْه 

وأجالها، . 6 املصاديق  أوضح  من  وهو  الظُّلم،  عل  الظَّاملني  معونة 
يِب 

َ
أ ِعْنَد  "ُكْنُت  َقاَل:  َيْعُفوٍر  َأيِب  اْبِن  َعِن  َبِشرٍي  َعْن  ُعَمرْيٍ  َأيِب  اْبُن  روى 

ُه 
َ

َحَك اهلُل، ِإّن
َ
ْصل

َ
ُه: أ

َ
 ل

َ
ْصَحاِبَنا َفَقال

َ
 ِمْن أ

ٌ
ْيِه َرُجل

َ
 َعل

َ
َعْبِد اهلِل ِإْذ َدَخل

ِر  َ ِو الهّنَ
َ
ِبَناِء َيْبِنيِه أ

ْ
ُة َفُيْدَعى ِإىَل ال

َ
ّد ِو الّشِ

َ
ْيُق أ

َ
ا الّض  ِمّنَ

َ
ُجل َصاَب الّرَ

َ
ا أ َ َ

ّب ُر
 :َعْبِد اهلِل ُبو 

َ
أ  

َ
َفَقال َذِلَك؟  يِف   

ُ
َتُقول ا 

َ
َف ُيْصِلُحَها  اِة  َسّنَ

ُ
اْل ِو 

َ
أ يِه ))(  ِر

ْ
َيك

»َما ُأِحبُّ َأنِّي َعَقْدُت َلُهْم ُعْقَدًة َأْو َوَكْيُت َلُهْم ِوَكاًء)3(، َوإِنَّ لِي َما َبْيَن الََبَتْيَها، 
ًة بَِقَلٍم، إِنَّ َأْعَواَن الظََّلَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة فِي ُسَراِدٍق ِمْن َناٍر َحتَّى َيْحُكَم  اَل واَل َمدَّ

اْلِعَبادِ«)4). َبْيَن  ُه  اللَّ

القتل . 7 عىل  ]املعاونة   (6 "مسألة  اخلالف:  يف  القتل،  عل  اإلعانة 
أن  فقتله،  آخر  جاء  حت   

ً
إنسانا أمسك  من  أّنَ  أصحابنا  وى  ر باإلمساك[: 

 حت ميوت، وقال الشافعي: 
ً
عىل القاتل القود، وعىل املمسك أن حيبس أبدا

إن كان أمسكه عليه للقتل   فال يشء عليه، و
ً
 مازحا

ً
إن كان أمسكه متالعبا

)))  هداية األمة إىل أحكام األئمة - منتخب املسائل؛ ج-8، احلر العاميل، ص: 39	-40	.
)	) يف القاموس: كرى النهر: استحدث حفره. من املصدر.

)3)  الوكاء- بالكرس-: اخليط الذي يشد به الرصة والكيس وغريمها.) النهاية(، من املصدر.
)4) الكايف )ط- اإلسالمية( ج5، الشيخ الكليني، ص07)، ح7.
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وي ذلك  ير، ور التعز وأمث، وعليه  يقتله فقد عىص  أنه  يعلم  أو ليضربه ومل 
إليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك:  عن عيل، و
كما لو  كان للقتل فعلهيما القود معا،  إن  كان متالعبا ال يشء عليه، و إن 

قتله"))).  اشتركا يف 

اإلذن للعايص بسفر املعصية، بل وغري ذلك ممَّا يصدق معه اإلعانة . 8
عل سفر املعصية كتسهيل بعض املقدمات، قال يف املعترب: »وال يترخص 
والتاجر  والعادي  الجائر،  وتابع  الطريق،  وقاطع  كاآلبق،  بسفره  العاصي 
بالمحرمات، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: يترخص ألنه مسافر 
فيترخص كالمطيع. لنا: إنَّ الرخصة إعانة على السفر ورفق لتحصيل غرض 

السفر، فاإلذن له إعانة على المعصية«)	).

أن يدلَّ املحرم عل الصيد ليقتله، قال يف التذكرة: "مسألة )0): لو . 9
كامل   فداء  واحد مهنما   ِ

ّ
كل فقتله، وجب عىل   حمرم حمرما عىل صيد 

َّ
دل

الرأي")3). الشعيب وسعيد بن جبير وأصحاب   عند علمائنا، وبه قال 

إعطاء األجرة من أجل صنع التامثيل احلرام، قال يف عوائد األيام: . 0)
ا مثل عمل الصور املجسمة الذي ثبتت حرمته، فيكون إعطاء األجرة  "وأّمَ
كل عمل يكون أصل العمل  مث، وكذا  لعملها حراما، لكونه معاونة عىل اإل

مث وحمرما. واهلل العامل")4). حراما، يكون االستئجار له معاونة عىل اإل
)))  اخلالف؛ ج 5، شيخ الطائفة الطويس، ص: 73)-74).
)	) املعترب يف رشح املخترص؛ ج 	، املحقق احليل، ص: 470.

)3)  تذكرة الفقهاء )ط - احلديثة(؛ ج 7، العالمة احليل، ص: 67	-68	.
)4)  عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام، املوىل النراقي، ص: )8 .
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وضع السوط بيد الظامل ليجلد الربيء. . ))

املعاونة الفكرية؛ كاخرتاع أسلحة الدمار الشامل.. وهكذا.. 	)

احلرمة ال تقتضي البطالن

ذكر املرحوم الفاضل اللنكراين مسألة هلا ارتباط وثيق بمحل حديثنا، 
الفعل  بذلك  يبطل  فهل  حرمت  ما  متى  اإلثم  عل  اإلعانة  أن  وهي 
الذي أعان بواسطته؟ كبيع العنب لصنع اخلمر، فهل البيع باطل أيضا 
ملكان بطالن املعاملة املنهي عنها؟ أجاب عن ذلك صغرى وكربى: أما 
وأما  اإلعانة،  هو  عنه  املنهي  وإنام  عنه،  منهيا  ليس  البيع  فإن  الصغرى 
الكربى فال يسلم بكون النهي موجبا لفساد املعاملة، قال يف قواعده: 
»الجهة الّرابعة: في أنَّه إذا صارت معاملة محرمة ألجل اإلعانة على اإلثم، كبيع 
العنب ألجل صرفه في التخمير، ال يوجب ذلك بطالن المعاملة، وإن قلنا بأنَّ 
النهي والتحريم المتعلق بالمعاملة يوجب فسادها، على خالف  ما هو مقتضى 
التحقيق، كما بّين في محّله؛ وذلك ألنَّ التحريم بمقتضى النصوص والفتاوى 
إّنما تعّلق بعنوان اإلعانة على اإلثم والعدوان، وقد حقق في محّله أنَّه ال يعقل 
أن يسري الحكم من متعلَّقه إلى شيء آخر، ولو كان بينهما اّتحاد في الخارج، 
وعلى هذا المبنى قلنا بجواز اجتماع األمر والنهي في المسألة األصولية، وفي 
المقام بيع العنب في المثال المذكور، وإن كان منطبقًا عليه عنوان اإلعانة على 
م  اإلثم، إاّل أنَّه ال يكاد يسري الحكم من عنوان اإلعانة إلى عنوان البيع، فالمحرَّ
ا عنوان  العنوان، وأمَّ المقامات هو نفس هذا  في جميع الحاالت وفي جميع 
البيع فهو محكوم بحكمه األّولي وهو الجواز، فال مجال ألن يصير باطاًل ألجل 
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الحرمة، بعد كون متعلَّقها هو عنوان اإلعانة دون المعاملة«))).

مستثنيات القاعدة

يها  نسمِّ فإنَّا  اإلعانة  موضوع  يف  الرشوط  بعض  اختالل  عل  بناء 
ة وموضع ابتالء يف األحكام  زًا، ونوردها معًا كنامذج مهمَّ مستثنيات جتوُّ

الفقهية:

جواز بيع العنب ممَّن يصنعه مخرًا واخلشب ممَّن يصنعه بربطا)	) إذا . )
مل يكن قاصدًا إعانته يف ذلك. 

إجارة السفينة ملن حيمل اخلمر واخلنزير.. 	

س عل الذمي.. 3 بيع املتنجِّ

بيع امليتة ملن يستحلُّها.. 4

جال.. 5 بيع احلرير عل الرِّ

يف . 6 يستعملها  أنَّه  يعلم  ملن  صنعها  أو  والفضة  الذهب  أواين  بيع 
صنعها. عل  األجرة  إعطاء  أو  والرشب،  األكل 

وال شكَّ أنَّ التَّحليل يف كلِّ هذه األمور يف حال عدم قصد اإلعانة 
مانع  فال  ذلك  يقصد  مل  ما  فإنَّه  الفعل،  هبذا  والقيام  احلرام  إتيان  عل 
إذا أحطت  "مّثَ  بيعه حال عدم قصد اإلعانة، قال يف عوائد األيام:  من 
كثر: من جواز بيع العنب ممن يعلم أّنه  كرنا تعلم وجه ما ذهب إليه األ مبا ذ

)))  القواعد الفقهية )للفاضل(، الفاضل اللنكراين، ص: 458 -459.
ْيُث: هو الُعوُد ِمْن آالِت امَلالِهي ]تاج العروس ج0)، احلسيني الزبيدي، ص)9)[. )	) قاَل اللَّ
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تفاق عليه. اال جيعله مخرا ما مل يتفق عليه، وحرمته مع 

أما األول: فألّنَ املقصود من البيع، وغرض البائع منه، ليس جعل ذلك 
كذلك. وذلك مثل محل  إن علم أّنه جيعله  مث و مخرا، فال يكون إعانة عىل اإل
التاجر املتاع إىل بلد للتجارة، مع علمه بأّنَ العاشر يأخذ منه العشور، أو بناء 

يد، مع علمه بأّنه يشرب فيه اخلمر. شخص دارا لز

تفاق عليه أو شرطه، يكون البائع بائعا بقصد  ه مع اال
َ
وأما الثاين: فألّن

ق جعله 
ُ

مث إن مل يتحّق إن مل يكن ألجل املعاونة عىل اإل احلرام، فيكون آمثا و
وايات  مخرا. ومن هذا أيضا يظهر: عدم احلاجة إىل التأويالت البعيدة يف الر
أو اخلشب ملن جيعله  أّنه جيعله مخرا،  العنب ملن يعلم  املصّرحة جبواز بيع 
ير، بل تبىق عىل ظاهرها، وال  إجارة السفينة ملن حيمل اخلمر واخلنز بربطا، و
البائع  يقصد  مل  ما  حمّرما  وال  مث،  اإل عىل  إعانة  ذلك  كون  لعدم  فيه،  ضير 

ذلك.. ببيعه 

كثيرة من جواز بيع املتنجس   وايات  ومن ذلك أيضا يظهر: سّر ما ورد يف ر
وع، فإنه  فني بالفر

ّ
كون الكّفار مكل  امليتة، مع 

ّ
من الذمي، وامليتة ملستحل

ال ضير يف ذلك، ألّنَ البائع مل يفعل حراما.

أّنم  علم  إن  و للرجال،  ير  احلر بيع  حرمة  عدم  أيضا:  ذلك  من  ويظهر 
كان مقصوده من بيعه مهنم لبسهم، فإّنَ املشتري مأمور   إذا 

ّ
يلبسونه، إال

البائع. ، وال إمث عىل 
ً
لبسه يكون عاصيا اللبس، فإن  بعدم 

أّنه  يعلم  ملن  يبيعها  أو  والفضة،  الذهب  أواين  يصنع  من  وكذلك 
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. يستعملها

 إذا قصد به االستعمال، فيكون 
ّ

وكذلك من يعطي األجرة عىل صنعها، إال
آمثا ألجل هذا القصد"))).

 بيع السالح عل أعداء الدين ما مل ينو إعانتهم عل قتال املسلمني . 7
وما مل يكونوا يف حرب مع املسلمني، وأما إذا كانوا حياربون املسلمني 
ْبِن  َد  َأمْحَ الرواية عن  يف  إليهم)	). جاء  محله  وال  السالح  بيع  فال جيوز 
ٍد َعِن اْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعيِلِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن ِرَباٍط َعْن َأيِب َساَرَة َعْن ِهنٍْد  حُمَمَّ
َح  

َ
ال  الّسِ

ُ
ل مْحِ

َ
ُكْنُت أ َحَك  اهلل، ِإيّنِ 

َ
ْصل

َ
يِب َجْعَفٍر: أ

َ
ُت أِل

ْ
اِج َقاَل: "ُقل َّ الرسَّ

ِبَذِلَك،  ِضْقُت  ْمَر 
َ ْ
األ َهَذا  اهلُل  َفيِنَ  َعّرَ ْن 

َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل ْم،  ِمهْنُ ِبيُعُه 

َ
َفأ اِم 

َ
الّش ْهِل 

َ
أ ِإىَل 

َنا  ْم َعُدّوَ ْم، َفِإّنَ اهلَل َيْدَفُع هِبِ هْيِ
َ
 ِإل

ْ
ل : امْحِ

َ
ْعَداِء اهلِل، َفَقال

َ
 ِإىَل أ

ُ
ل مْحِ

َ
 أ

َ
ُت ال

ْ
وُقل

)))  عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام، املوىل النراقي، ص: 80 -)8.
)	) وهذا يعني أن ما ذكروه يف رشوط حترير حمل النزاع وحتديد اإلعانة املحرمة يمكن النقاش 
فيه، ففي الغالب يكون القصد إىل اإلعانة رشطا يف حتقيق موضوع القاعدة، ولكن ملا ادعينا سابقا 
بيد العرف، فال ضري يف أن ختتل بعض الرشوط أحيانا بنظر  العنوان )اإلعانة(  كون حتقيق هذا 
إعانة  للمسلمني  حماربتهم  حال  لألعداء  السالح  محل  أن  العرف  يرى  هذا  موردنا  ويف  العرف، 
عل اإلثم والعدوان بال شك وال ريب، وإن مل ينو اإلعانة أو يقصدها، فاإلعانة عنوان له حيثيات 
متعددة يمكن أن يتحقق من خالهلا بحسب املالبسات، فتارة يكون بالقصد وأخرى باالنطباق. 
ولذلك قد خيتلفون يف بعض هذه املصاديق حتى مع عدم قصد اإلعانة عل حتقيق الفعل املحرم، 
قال يف كفاية األحكام: »وفي تحريم إجارة البيت والسفينة لمن يعلم أّنه يفعل المحّرمات خالف، فقيل 
بالتحريم نظرًا إلى اآلية ورواية صابر. واألقرب الجواز، لحسنة ابن ُأذينة ومنع كون ذلك معاونة. وفي 
بيع العنب لمن يعلم أّنه يعمله خمرًا خالف، واألقرب الجواز، لصحيحتي ابن أبي نصر ومحّمد الحلبي، 
وغيرها«  كهمس  أبي  ورواية  الحلبي،  وصحيحة  موسى،  بن  رفاعة  وصحيحة  ُأذينة،  بن  عمر  وحسنة 

]كفاية األحكام، ج )، املحقق السبزواري، ص: 6	4 [.
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ْن  َ َ
ف وا، 

ُ
ِمل ْ َ

حت  
َ

َفال َبْيَنَنا  ْرُب  َ احلْ َكاَنِت  ا 
َ

َفِإذ وِبْعُهْم،  وَم-   الّرُ -َيْعيِن  ُكْم  وَعُدّوَ
ْيَنا َفُهَو ُمْشِرٌك" ))).

َ
 َيْسَتِعيُنوَن ِبِه َعل

ً
حا

َ
َنا ِسال  ِإىَل َعُدّوِ

َ
ل مَحَ

إجارة املساكن والسفن وغريها مما يستفاد منها يف املحرمات ما مل . 8
يشرتطوه يف العقد أو يتوافقوا عليه. 

هذا والكالم يف كثري من املصاديق حيتاج إىل تنقيح النَّظرة العرفية، 
فإن انطبق عل املورد عنوان اإلعانة بنظره حرمت حتى لو كانت خالية 

من القصد، واهلل العامل.

ومن هنا قد خيتلف الفقهاء يف تشخيص بيع الدروع عل الكفار فهل 
هي إعانة؟ فبني من خيص اإلعانة ببيع السالح لنكتة أنَّ محاية الكافر 
نفسه ليست إعانة عل املسلم، ومنهم من قد يميل إىل كوهنا إعانة من 
ا تقوية للكافر ومتكني له يف حرب املسلم، وهكذا، ولعلَّ التفريق  باب أهنَّ
يف بعض الروايات بني بعض املصاديق حتلياًل وحترياًم راجع إىل النَّظرة 
العرفية إليها آنذاك، حيث جعلت بعض املصاديق إعانة والبعض اآلخر 
ليس كذلك، مع أنَّ املادة املصنوع منها )اخلشب( واحدة، ونية اإلعانة 
د ْبن َيْعُقوَب َعْن َعيِلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم  منتفية يف كال املوردين، ففي رواية حُمَمَّ
يِب َعْبِد 

َ
أ ِإىَل  "َكَتْبُت  َقاَل:  ُأَذْينََة  ْبِن  َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ُعَمَر  اْبِن  َأبِيِه َعِن  َعْن 

 
َ

: »ال
َ

 ِمْنُه َبَراِبَط؟ َفَقال
ُ

ِخذ ْن َيّتَ ُه َخَشٌب َفَباَعُه مِمَّ
َ
ُه َعْن َرُجٍل ل

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
اهلِلأ

 .(	("»
َ

: »ال
َ

؟ َفَقال
ً
َبانا

ْ
ُه ُصل ِخذُ ْن َيّتَ ُه َخَشٌب َفَباَعُه مِمَّ

َ
َس ِبِه«، وَعْن َرُجٍل ل

ْ
َبأ

)))  الكايف )ط - اإلسالمية( ج 5 الشيخ الكليني؛ ص	)).
)	)  هتذيب األحكام )حتقيق خرسان( ج 6، الشيخ الطويس، ص373.
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قاعدة حرسة ااعاُة عع اا   والُدوا 

اخلامتة

اإلثم،  عل  اإلعانة  حتريم  إىل  توصلنا  البحث  هذا  خالل  من 
املختلفة،  مواردها  عل  تطبيقها  يمكن  وكربى  كقاعدة  واستفدناها 
وذلك بعد التوقف عند معاين مفردات القاعدة، وبعد الفراغ عن تنقيح 
حمل النزاع وبيان حدود القاعدة، وهي تعتمد بشكل أسايس عل حتقيق 
رشطني: األول: قصد اإلعانة عل حتقيق الفعل املحرم، والثاين: الظن 
من  األخرى  الرشوط  بقية  نشرتط  مل  بينام  خارجا.  الفعل  هذا  ق  بتحقُّ
ق احلرام، أو اشرتاط العلم  ق احلرام خارجا، أو اشرتاط العلم بتحقُّ حتقُّ
ق إىل اإلعانة. ومع ذلك ظهر أن املعيار األسايس والركن  باستناد التحقُّ
التضييق  يقبل  مرن  وهو  العرف،  هو  اإلعانة  حدود  حتديد  يف  اهلام 

املختلفة. للمالبسات  تبعا  والتوسعة 

ومستندها،  القاعدة  مدرك  بيان  يف  ومناقشات  أدلة  عدة  ذكرنا  كام 
تطبيقات  ذكرنا  ثم  وإبراما،  نقضا  الفقهية لألعالم  اآلراء  مع  وتوقفنا 

املستثنيات. بذكر  وختمنا  للقاعدة  خمتلفة 

واحلمد هلل رب العاملني.
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                       الشرخ علّم  ايق الصدحّي

إلحاق ولد الزِّنا بالزاني نسبًا
                       الشرخ علّم  ايق الصدحّي

امللّخص:

ولد  أنَّ  مسألة  إىل  الفقهية  املقالة  هذه  يف  الكاتب  تعرض 
الزنا من ناحية رشعية هل يلحق بالزاين أم ال، فذكر أوال أدلة 
املانعني من اإلحلاق وناقشها ومل يقبلها، ثم ذكر بعض الشواهد 
العرف، وعدم جواز  لصحة اإلحلاق رشعًا، منها اإلحلاق يف 
ولد  أن  إىل  نظره  بنتًا، وتوصل يف  كانت  لو  فيام  بينهام  الزواج 
الزنا هو ولد للزاين رشعًا، وإن مل ترتتب كلُّ األحكام بينهام.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم، وصّل اهلل عل حمّمد رسول اهلل وآله..

مقّدمة:

ال شبهة وال خالف -فيام لو وطأ املرأَة غرُي زوجها سفاحًا أو شبهًة، 
واُحتمل أن يكون احلمل منه- يف إحلاق ولد املرأة بزوجها برشوط من 
الدخوِل مع العلم باإلنزال أو احتامله أو اإلنزال عل فم الفرج، وميضِّ 
وذلك  احلمل؛  أقىص  جتاوز  وعدِم  الوطء،  حني  من  احلمل  مّدة  أقل 

لقاعدة الفراش، وهي قول رسول اهلل: »الولد للفرش..«))). 

ج هبا  كام أنَّه لو زنى بامرأة ليست بذات بعٍل وال يف عّدة الغري ثمَّ تزوَّ
فولدت ومل يعلم أنَّ الولد من احلالل أو احلرام حيكم بأنَّه من احلالل.

فال  حرام،  ولد  الولد  كان  وولدت  منه  فحملت  بامرأة  زنى  ولو 
بصري  أيب  صحيحة  ففي  بالزنا،  منه  محلت  بمن  ج  تزوَّ ولو  يتوارثان، 
أن  له  بدا  ثمَّ  بامرأة  فجر  رجل  عن  سألته  قال:   اهلل عبد  أيب  عن 
وآخره  حرام،  له  أوَّ نكاح،  وآخره  سفاح،  له  أوَّ »حالل،  فقال:  جها،  يتزوَّ
بالنِّكاح  حالاًل  احلرام  انقالب  عدم  يف  -أعني  ونحوها  حالل«)	)، 

غريها)3). فاح-  للسِّ الالحق 

))) وسائل الشيعة)	: 73)- 75) ب58 من أبواب نكاح العبيد واإلماء ح	، 3، 4، 7, 6	: 
74	، 75	 ب8 من أبواب مرياث ولد املالعنة ح)، 4.

)	) وسائل الشيعة0	: 433 ب)) من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح).
)3) وسائل الشيعة0	: 434، 435 ب)) من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح3، 9. 
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                       الشرخ علّم  ايق الصدحّي

مسألتنا:
ولكن هل يلحق الولد بالزاين أم ال؟

ج هبا مل جيْز إحلاُقه به،  ّوَ ىن بامرأة فأحبلها مّثَ تز قال يف الرشائع: "ولو ز
ىن بأمة فحملت مّثَ ابتاعها")))، هذا. وكذا لو ز

وجوه منع اإللاق:
نا،  الّزِ د من  ِ

ّ
ه متول

َ
ا مل جيز إحلاقه به؛ ألّن

َ
"إّن وقال يف املسالك شارحًا: 

قد  ما  إحلاق  يقتيض  ال  الفراش  د 
ُ

وجتّد بالزاين.  يلحق  ال  نا  الّزِ من  د  ِ
ّ
واملتول

ُحِكم بانتفائه، وال يدخل يف عموم »الولد للفراش«؛ ألّن املراد منه املنعقد يف 
، وهلذا انتىف عنه قبل الفراش، ومل ينتِف عن الفراش 

ً
د مطلقا ِ

ّ
الفراش ال املتول

يار عن  واية عيّلِ بن مهز  عليه خبصوصه ر
ُّ

ة. ويدل
َ

لو ولد بعد الطالق والعّد
يِدي  عىل  أصحابنا  بعض  كتب  قال:  ]األشعرّي[  القّمّي  احلسن  بن  حمّمد 
جها بعد  ّوَ ه تز

َ
إىل أيب جعفر: ما تقول يف رجٍل فجر بامرأة فحبلت، مّثَ إّن

وخامته:  ه  خبّطِ  فكتب به؟  اهلل  خلق  أشبه  وهو  بولد  فجاءت  احلمل 
ا 

َّ
"ل البداية:  يف  مضيفًا  اجلواهر  يف  ومثُله   .(3( يوّرث)	)"  ال  ٍة  ِلَغّيَ »الولد 

مفاتيح  للزاين احلجر")4)، ونحومها يف  أّنَ  واإلمجاع عىل  النّصِ  مسعت من 

))) رشائع اإلسالم	: 390.
)	) وسائل الشيعة)	: 498 ب)0) من أبواب أحكام األوالد ح)، 6	: 75	 ب8 من أبواب 

مرياث ولد املالعنة ح	.
)3) مسالك األفهام8: 383.

)4) انظر: جواهر الكالم)3: 36	، 37	.
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اللوامع يف رشحه)	). األنوار  الرشائع)))، ويف 

وعل شاكلة تلك الرواية صحيحة احللبّي عن أيب عبد اهلل قال: 
»أّيما رجل وقع على وليدِة قوٍم حرامًا ثمَّ اشتراها فادَّعى ولدها فإنِّه ال يورث 
وال  الحجر،  وللعاهر  للفراش،  الولد  قال:   الله رسول  فإنَّ  شيء؛  منه 

نا إال رجل يّدعي ابن وليدته...«)3). يوّرث ولد الزِّ

ة،  اخلاصَّ النُّصوص  هي  املّدعاة  اإلحلاق  حرمة  وجوه  أنَّ  ل  فتحصَّ
وقاعدة: »..وللعاهر الحجر« التي اسُتشهد هبا يف بعضها، واإلمجاع عل 
ذلك، بل يف املستمسك أنَّ نفي النَّسب بالزنا أمٌر متساملٌ عليه عندهم)4).

مناقشة وجوه منع اإللاق:
إذا  ما  فرض  يف  وحّجة  دلياًل  يصلح  إنَّام  أنَّه  األخري  عل  ويالحظ 
مل يعلم مدركهم دون فرض ما إذا علم املدرك، وهو القاعدة، فال بدَّ 

إليه. الكالم  رصف  من  حينئٍذ 

أْن  الحجر«  »وللعاهر  يف  كام حيتمل  أنَّه  أّوالً:  القاعدة  ويالحظ عل 
ال يشء له يف الولد، فعربَّ عن ذلك باحلجر، أي: له من ذلك ما ال حظَّ 
فيه وال انتفاع به، كام ال ينتفع باحلجر يف أكثر األحوال، كأنَّه يريد أنَّ له 

))) انظر: مفاتيح الرشائع	: 	36.
)	) انظر: األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع للعالمة الشيخ حسني آل عصفور البحرايّن+0) 

ق	: 59	، 60	.
)3) وسائل الشيعة6	: 74	 ب8 من أبواب مرياث ولد املالعنة ح)،: 75	، 76	 ح4.

)4) انظر: مستمسك العروة الوثقى4): 59	.
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من دعواه اخليبة واحلرمان- حيتمل أنَّ املراد أنَّه ليس للعاهر إال إقامة 
احلدِّ عليه، وهو الرجم باألحجار، سواًء أريد بالعاهر مطلق الزاين أو 
يراد  ل  األوَّ االحتامل  عل  )احلجر(  مفردة  أنَّ  عل  الزانية،  خصوص 
الثاين، ثمَّ ال دافع لالحتامل  هبا معناها املجازّي بخالفه عل االحتامل 

الثاين، كام ال معنيِّ لالحتامل األّول))).

))) وقد ذكر هذين االحتاملني الرشيف الريّض يف )املجازات النبوّية(-: 40) الرقم0)-، وقد 
ه عن النَّبّي عليه ]وعل آله[  ل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ د االحتامل األوَّ ذكر أنَّ ممَّا يؤكِّ

الصالة والسالم قال: »الولد للفراش، وللعاهر األثلب«، واألثلب: الرتاب املختلط باحلجارة. 
النبّي باحلجر-  الرواية من نفس  ُنُقول  ولكن يدفع ذلك أنَّ األثلب قد فرّس يف بعض 

.-(79 أمحد	:  مسند  انظر: 
الثاين- بعد أن رتَّب عليه أن يكون احلجر هاهنا اسام  إرادة االحتامل  دًا عن  كام ذكر مبعِّ
للجنس ال للمعهود، وأنَّ املعهود إذا كان العاهر حمصنًا، فإن كان غري حمصن فاملراد باحلجر هاهنا 
يف  عل قول بعضهم: اإلعناف به والغلظة عليه بتوفية احلّد اّلذي يستحّقه من اجللد له- فقال: "و
كان احلّد   يف باب املجاز؛ ألّنَ الغلظة عىل من يقام احلّد عليه إذا 

ً
كان داخال إن  هذا القول تعّسف واستكراه و

 
ً
إذا ىل  فاألو الفهاهة،  باب  يف  ودخول  الفصاحة  سنن  عن  ُبْعٌد  ذلك  ألّنَ  باحلجر؛  عهنا  ُيعّبر  ال  مجا  ر ال  جلدا 

ليق مبقاصدهم". يقهم، واأل ه األشبه بطر
َ
التأويل األول، ألّن االعتماد عىل 

ولكن بعد االلتفات إىل أنَّ قاعدة الفراش إنَّام جتري يف فرض ترديد الولد بني كونه عن الفراش أو 
نا فال حمالة ستكون الزانية حمصنة، فيكون هلا احلجر بمعناه املعهود، فال يأيت ما تكّلفه البعض  عن الزِّ
من محل احلجر عل اسم اجلنس الشامل للحجر املعهود ولإلعناف باجللد، وعليه فال موضوع ملا رّتبه 

عليه الرشيف الريض من عدم التعبري عن اجللد باحلجر، وأّنه من الفهاهة ال الفصاحة. 
رسائله:  يف   املرتىض السّيد  ذكره  بام  يندفع  ولكنَّه  الزاين،  جهة  من  اإلشكال  يبقى  نعم 
اّلتي تأتي بولد من غير عقد، ومعنى لها الحجر: أن ترجم بالحجارة ويقام عليها حّد  الزانية  »والعاهر: 
املرتىض3:  رسائل  عظيمة«-  بالغة  وهذه  الحجر،  من  الحّد  يقام  به  بما  الحّد  إقامة  عن  فكنّى  ناء،  الزِّ
ل أنَّ حديث: »الولد للفراش، وللعاهر الحجر« يتكّفل بفقرته األوىل أمر اإلحلاق  4	)-، فيتحصَّ
نا، ويتكّفل بفقرته الثانية أمر الزانية وأهّنا  بالفراش عل تقدير ترديد الولد بني كونه عنه أو عن الزِّ
ا الزاين فاحلديث ساكت عن حكمه من جهة احلّد، وأّنه اجللد أو الرجم. ترجم؛ إلحصاهنا، وأمَّ
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أنَّ  الشكِّ يف  مقام  الزاين يف  الولد عن  تنفي  إّنام  القاعدة  أّن  وثانيًا: 
علم  فيام  كالمنا  بينام  الزاين،  عن  فتنفيه  الزاين،  أو  الفراش  من  الولد 
استناد الولد إىل الزاين. وبعبارة أخرى:- إّنه يف ضوء فهم نفي اإلحلاق 
ال  األوىل  الفقرة  كام  الفقرة،  هذه  فإنَّ  الحجر«-  »وللعاهر  فقرة:  من 
د الولد بني كونه للفراش  يستفاد منهام اإلحلاق وعدمه يف غري فرض تردُّ
أو الزاين، فكام أنَّ فقرة: »الولد للفراش« ال تطّبق عل ما لو علم كون 
الولد من الفراش، فكذلك فقرة: »وللعاهر الحجر« ال تطّبق عل ما لو 

نا. الزِّ الولد عن  علم كون 

فرض  يف  حمضٌّ  تعّبديٌّ  ظاهريٌّ  حكم  االستدالل  ففقرة  وباجلملة 
نا، كام هو احلال يف فقرة »الولد  الشكِّ يف ولدّية الولد من الفراش أو الزِّ
 للفراش«؛ وهو واضح مثل صحيحة سعيد األعرج عن أيب عبد اهلل
ج املرأة ليست بمأمونة تّدعي احلمل، قال:  قال: قلت له: الرجل يتزوَّ
الحجر«)	)، وكذا  للفراش، وللعاهر  الولد   :الله »ليصبر لقول رسول 

بقّية روايات الباب)3)، )4).

وكذا  باملكاتبة  االستدالل  عل  فيالحظ  اخلاّصة  الروايات  وأّما 

)	) وسائل الشيعة)	: 69) ب56 من أبواب نكاح العبيد واإلماء ح).
)3) وسائل الشيعة)	: 69)، 70) ب56 من أبواب نكاح العبيد واإلماء ح	- 5.

)4) قال الصدوق يف املقنع-: )40-: "وإن كانوا ثالثة نفر فواقعوا جارية عل االنفراد، بعد 
 ذلك يف طهر واحد، 

ّ
كل أن اشرتاها األّول وواقعها، والّثاين اشرتاها وواقعها، والّثالث اشتراها وواقعها، 

ية، ليصير )ليصبر( إىل قول رسول اهلل: »الولد  ذي عنده اجلار
ّ
فأتت بولد، فإّنَ احلّق أن يلحق الولد بال

للفراش، وللعاهر الحجر«، قال والدي يف رسالته إيّل: هذا ما ال خيرج يف النظر، وليس فيه إاّل الّتسلمي".
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وهو  التوارث،  عدم  هو  عليه  تداّلن  ما  أقىص  أنَّ  احللبّي  صحيحة 
ختصيص يف أدّلة املرياث، وال مالزمة بني انتفاء التوارث وبني انقطاع 
النَّسب؛ فإنَّ انتفاء التوارث أعمُّ من انقطاع النَّسب، فيشرتك املقام مع 

النسب. بقاء  مع  اإلرث،  منع  يف  والكفر  والرقِّ  القتل 

نعم ُقِرىء )لغية( يف »الولد لغية ال يوّرث« من املكاتبة، بضّم الالم، 
وسكون الغني من اإللغاء -كام نقله يف جممع البحرين)))- فالولد ملغى 

ومنقطع النَّسب رشعًا.  

وفيه أّوالً: أنَّ احتامل كون )لغية( بكرس الالم وفتح الغني أو كرسها، 
وفتح الياء مع تشديدها، وأهّنا جاّر وجمرور، والغّية هي الزنية)	)- مّما ال 
دافع له، لو مل يكن هو املتعنيِّ بالنَّظر إىل االستعامالت، ومنها ما رواه 
املفيد يف إرشاده بسنده عن عبد اهلل بن جبلة عن أبيه قال: سمعت جابر 
 بن عبد اهلل بن حرام )حزام( األنصارّي يقول: كنَّا عند رسول اهلل
األنصار،  لنا: »يا معشر )معاشر(  فقال  يوم- مجاعًة من األنصار-  ذات 
بوروا أوالدكم بحبِّ علّي بن أبي طالب، فمن أحبَّه فاعلموا أنَّه لِرشدة، ومن 

أبغضه فاعلموا أّنه لَِغيَّة«)3)، وقد عكس ذلك أرباب اللغة أيضا)4).

الالم  ]لغية[ بضّم  أن يكون  األفاضل: حُيتمل  قال بعض   " )لغا(:  ماّدة  البحرين يف  قال يف جممع   (((
 .-376 ُملغى"-):  أي  حتت،  من  املثّناة  الياء  وفتح  املعجمة  الغني  إسكان  و

واملحّدث   ،-34( املّتقني)):  روضة  انظر:   -األّول املجليّس  بذلك  ضبطه  وقد   (	(
  .-889 الوايف5	:  انظر:   -الكاشايّن

أبواب  من  ب5   (56 األنوار7	:  بحار  يف  وعنه   ،45 العباد:  عل  اهلل  حجج  يف  اإلرشاد   (3(
ح30. عليهم  اهلل  صلوات  وبغضهم  وحّبهم  واليتهم 

)4) قال يف جممع البحرين-): 		3- يف ماّدة )غيا(: »في الحديث: »إذا رأيتم الرجل ال يبالي ما 
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عى، كام  ومنه يتبنيَّ ما يف القول برصاحة املكاتبة يف نفي اإلحلاق املدَّ
يف هناية املرام)))، وتابعه عليه يف احلدائق)	).

نا منقطع النَّسب إال  وثانيًا: سلَّمنا أنَّ )لغية( من اإللغاء، وأنَّ ولد الزِّ
أنَّ انقطاعه ليس إال بلحاظ التوارث وعدمه؛ لذا قال: »لغية ال يورث«، 
ع عليه التَّوريث، فقال مثاًل: الولد  والذي يعطي االنقطاع املطلق لو فرِّ
لغية، فال يورث، واحلال أّنه قال بال تفريع: »لغية ال يورث«، ونظري ما 
التي اسُتدلَّ هبا عل نجاسة  التهذيب-  بنقل  البختج-  نحن فيه رواية 
العصري العنبّي إذا غال، ومل تقم أمارٌة معتربة عل ذهاب ثلثيه بالغليان، 
إّنام هي بلحاظ  أنَّ اخلمرّية  حيث قال: »مخٌر ال ترشبه«)3)، ويرّد ذلك 
بعض اآلثار، وهو حرمة الرشب، ولو كانت مطلقة لفّرع حرمة الرشب 

عليها، بأن قال مثاًل: مخٌر، فال ترشبه. 

د بن احلسن األشعرّي -كام يف  عل أنَّ املكاتبة ضعيفة سندًا، فإنَّ حممَّ

قال وال ما قيل فيه فهو لغية شيطان«، أي رشك شيطان أو خملوق من زنا، يقال: هو لغية بفتح الغني 
الياء: نقيض لرشدة. ويف املصباح: لغية بالفتح والكرس كلمة يقال يف الشتم،  وكرسها وتشديد 
كام يقال: هو لزنية. ويف القاموس: ولد َغّية ويكرس: زنية، ويف احلديث: »الولد لغية ال يورث«".

.436 :(انظر: هناية املرام للسّيد حمّمد العاميّل صاحب املدارك (((
)	) انظر: احلدائق النارضة5	: 6).

)3) مستدرك الوسائل7): )4، 	4 ب4 من أبواب األرشبة املحّرمة ح)، وقد ذّيلها املحّدث 
كرنا هذا اخلبر مع أّنَ الشيخ ]= احلّر العاميّل[ نقله يف األصل عن الكايف هبذا  ا ذ النورّي بام ييل: "قلت: إنّ
كلمة  يادة  واه الشيخ بإسناده عن أمحد بن حمّمد؛ ملا بني املتنني من االختالف من النقيصة وز السند، مّثَ قال: ور

يت جيب التنبيه عىل االختالف، وقد تقّدمه عىل هذا االشتباه 
ّ
كثيرة، وهذا من املواضع ال يت فهيا فوائد 

ّ
)مخر( ال

يف تركه من املفاسد ما ال خيىف".  صاحب الوايف، و
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نقيَل الكايف، وأحد نقيَل التهذيب، ونقل االستبصار-، والقّمّي- كام يف 
د بن احلسن بن أيب خالد األشعرّي، والقرينة  ثاين نقيَل التهذيب- هو حممَّ
ثمَّ هبذه  له.  العنوان، ولكنَّه ال توثيق  عل ذلك نقل الصدوق هلا هبذا 
القرينة يتميَّز عن )حمّمد بن احلسن القّمي(ّ اّلذي ترمجه الشيخفيمن 
مل يرِو عنهم من رجاله، فقال: »وليس بابن الوليد إال أنَّه نظيره، روى 
بن  محّمد  واألشعرّيين  الحميرّي  وعن  سعد  عن  روى  شيوخه،  جميع  عن 
استفيدت  إجازة«)))، وقد  التلعكبرّي  عنه  يحيى وغيرهم، روى  بن  أحمد 
عى  وثاقته وجاللته من تنظريه بابن الوليد)	)، فال تسعفنا الوثاقة- املدَّ

استفادهتا- إلثباهتا لألّول بعد تغايره وعدم احتاده مع الثاين.

 لسعد بن سعد 
ً
"كان ]يعين األّول[ وصّيا  :نعم قال املجليّس األّول

يعتقدون  من  إىل  إال  يوصون  ال  م  أّنَ قات  الّثِ عىل  والغالب  األشعرّي، 
اخلبر  ضبط  بالديانة  األموال  ضبط  له  ممن  والغالب  وضبطهم،  عدالهتم 

ىل")3).  األو يق  بالطر

ولكنَّ الغلبة الثانية ال تفيد إال الظّن، وهو ال يغني من احلّق شيئًا.

واه الشيخ- يف الصحيح- عن عيّل  ومنه يعلم ما يف التعبري عنها بـ"ما ر

))) رجال الشيخ: 437، باب امليم )/ )5	6.
)	) انظر: معجم رجال احلديث6): 80	 )0566)(، ويف االستفادة املزبورة نظر؛ ذلك الحتامل 
كون التنظري من جهة خصوص رواية القّمّي عن مجيع مشايخ ابن الوليد، نعم تتّم لو قال: إال أّنه 

نظريه، )و(روى عن مجيع شيوخه.
)3) روضة املّتقني)): )34.
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يار عن حمّمد بن احلسن القّمّي"))).  بن مهز

نا بالزاين، هذا.  ل أنَّه مل ينهض وجٌه ملنع إحلاق ولد الزِّ فتحصَّ

شواهد اإللاق:
إذ هي  لغًة وعرفًا؛  له  إىل ولدّيته  به رشعًا -مضافًا  ويشهد إلحلاقه 
نه من مائه- ترّتب كاّفة األحكام ما عدا اإلرث كعدم جواز زواج  بتكوِّ
نا بأّمه أو أخته أو عّمته أو غريهّن من  نا، وال ولد الزِّ الزاين بابنته من الزِّ
سائر حمارمه، وكذا جواز نظره إليهّن، وجواز نظر الزاين إىل ابنته منه، 

اإلنفاق.  ووجوب 

نا،  ولوال ولدّيته رشعًا لساغ للزاين الزواج من ابنته املتوّلدة من الزِّ
وهو ممَّا ال حيتمل صدور الفتوى به من فقيه)	).

))) هناية املرام): 436، احلدائق النارضة5	: 6).
نا؛  الزِّ من  ابنته  من  الزاين  زواج  بجواز  قوله  هو  الشافعّي  عل  به  ُشنّع  ما  أبرز  من  كان  لذا   (	(
 :-5	3  ،5		 الصدق-:  وكشف  احلّق  هنج  يف  العالمة  قال  عنده،  رشعًا  النسب  حلوق  لعدم 
نا عىل األب، واألخ، والعّم، واخلال، وكذا بايق املحّرمات املؤّبد  مي البنت املخلوقة من الّزِ "ذهبت اإلمامية إىل حتر
نا، وأّمه، وأخته، وعّمته، وخالته،  ه، فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الّزِ

ّ
كل بالنسب. وقال الشافعي: جيوز ذلك 

كأّم هي أخت، أو بنت هي  مي، أو أسبابه  كتابه، وكذا من جيمع له فيه سبب التحر  من حّرم اهلل تعاىل يف 
ّ

وكل

الشعر  باهلل تعاىل من املصير إىل ذلك"، ومن  نعوذ  بعينه مذهب املجوس،  أو عّمة هي خالة، وهذا  بنت، 

املنسوب إىل الزخمرشّي- انظر: الكّشاف4: 0)3، الفائق يف غريب احلديث): 7-:
به  ُأبِح  مل  مذهبي  عن  سألوا  أسلمإذا  يل  كتامنه  وأكتمه، 
بأنني  قالوا  قلت  حنفّيا  أبيح الطال، وهو الرشاب املحرمفإن 
بأنني قالوا  قلت  مالكّيا  هموإن  وهم  الكالب  أكل  هلم  أبيح 
بأنني قالوا  قلت  شافعّيا  حمرموإن  والبنت  البنت  نكاح  أبيح 
بأنني قالوا  قلت  حنبلّيا  جمّسموإن  بغيض  حلويّل  ثقيل 
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اإلرث  عدم  تعليل  فإنَّ  املتقّدمة؛  القّمّي  األشعرّي  مكاتبة  ويؤّيده 
بكون الولد عن زنية يكشف عن أصل ثبوت البنّوة، وإال لكان األحرى 

التعليل بعدم املقتيض، وهو البنوة، ال بوجود املانع، وهو كونه لَِغيَّة. 

نا ولٌد للزاين رشعًا أيضًا))). إذن فولد الزِّ

يدري ويفهموإن قلت من أهل احلديث وحزبه ليس  تيس  يقولون 
وأهله الزمان  هذا  من  يسلمتعجبت  الناس  ألسن  من  أحد  فام 
معرشا وقدم  دهري  وأعلموأّخرين  يعلمون  ال  أهّنم  عل 
أّنني أيقنت  اجلهال  أفلح  أعلمومذ  أفلح  واأليام  امليم  أنا 

))) وامللفت هو إرصار سّيد األعاظم عل حلوق ولد الزاين به ويف كلامت متعّددة يف مظاهنا 
 ،65 ،64 :3من رشح العروة- انظر: التنقيح يف رشح العروة الوثقى= موسوعة اإلمام اخلوئّي
8: 	)3، 9: 306، 307، مستند العروة الوثقى4)= املوسوعة4	: 43)، 44)، املستند4)= 
املوسوعة4	: 00	، )0	- ولكنّه يف املنهاج-	: 7)3 م370)- قال: »ال جيوز للزاين إحلاق 
نا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثّم اشرتاها«، ومثله يف منهاج  الزِّ بأّمه بعد  نا به وإن تزّوج  الزِّ ولد 
 :	)، ومنهاج الصاحلني للمريزا التربيزّي	3 م96(	 :	الصاحلني للسّيد حمّمد الروحايّن
355 م370)، ومنهاج الصاحلني للمرجع الفّياض 3: 64 م74)-، ولعلَّ هذا منه عل 
 ،ومل حيّرره غفلًة.- انظر: منهاج الصاحلني لإلمام احلكيم ،نسج ما يف منهاج اإلمام احلكيم

وهبامشه تعاليق السّيد الشهيد الصدر	: 99	، بداية الفصل التاسع من كتاب النكاح-.



ا ّال او ُوباإ238 بلعاي ولد ال ُن

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م



239

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م

                       الشرخ علّم  ايق الصدحّي



ا ّال او ُوباإ240 بلعاي ولد ال ُن

العدد الخامس والستون - السنة السابعة عشرة / محرم ١٤٤٢ هـ -أغسطس ٢٠٢٠م


