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 خمتلفني إنسانني خللق حماولتان

 

 

 اهلل حّب حيدر

 

 ــــــ متهيد

 يف ونتحّدث اجلماعة(، ـ )الفرد اإلنسان حياة على الدين تأثري عن دومًا نتحّدث

 إشباعه يف وكذلك األخالقّية، احلياة تقوية أو تأييد أو بناء يف دوره عن الصدد هذا

 النزعة، هذه ليسّد الدين فيأتي اإلنسان، باطن تسكن اليت الغريبة الروحّية للنزعة

 البشر. عند التوّجه هذا ويشبع

 جّدًا. بسيطة مقارنة سوى ليس أريده ما األمور. هذه عن التحدُّث هنا أريد لسُت

 أّن أيضًا بساطة بكّل لنكتشف بعرضها؛ سأقوم ولكّنين مجيعًا، لنا معروفة ولعّلها

 دين )بأيِّ متديِّن متامًا: خمتلفة بطريقة معها ويتعامالن األشياء، يريان إنسانني هناك

 ترمجتهما ثم قناعتهما، لشّدة تبعًا بينهما االختالف ويشتّد متديِّن. وغري مساوي(؛

 به. يؤمنان ملا عملّيًا

 الذي )الدين(، عنوان طِلقًاُم التالية، العناصر من أبدأ باملقارنة أقوم ولكي

 التديُّن: عدم مبعنى )اإلحلاد(، عنوان اإلطالق يف هنا يقابله

 

 ــــــ خمتلفتان رؤيتان والباطن، الظاهر بني العامل ـ1

 علمّية، وسلطة فائقة، قدرًة ميلك إلٌه خلفه يقف العامل هذا بأّن الدين يؤمن
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 مقّدسة قّوة الستار خلف هناك بل شيء، كّل هو حولنا من نراه ما فليس تاّمة. وإحاطة

 شيء. بكّل متحكِّمة متعالية

 هو ما هو العامل هذا يف نراه ما أّن ويرى املفهوم، هذا اإلحلاد يرفض بينما

 هناك كان ولو خمفّي، آخر شيٌء اجلميلة الصور هذه خلف وليس ،ملموٌس لنا موجوٌد

 العلوم. تطوُّر نتيجة خيتِف؛ مل ما ظهر كما فسيظهر خمفيٌّ هو ما

مهما  العامل هذا من بي حييط ملا برؤييت تكتمل مل الصورة أّن يرى املؤمن إّن

 الغيب، عاَلم وهو أراه، ما خلف خمفيٌّ آخر جزٌء هناك بل ،تطّورت العلوم الطبيعية

 ذلك من أبعد املؤمن يذهب بل منه، القصوى الدرجة عن اإلهلّية الذات تعّبر الذي

 وأّن الواقع، من البسيط السطحي اجلزء سوى ليس به حييط ما بأّن يعتقد عندما

 الظاهر. اجلزء بهذا واملتحكِّم الغيب، يف املختفي ذلك هو واألكرب األعظم اجلزء

 سطح فوق الظاهر جزؤه بدا مهما احمليطات، أعماق يف اجلليد جبل مثل عنده فالعاَلم

 األعماق. يف القابع اجلليدي اجلبل ذلك ربع من بكثري أقّل يظّل فإنَّه عظيمًا، املاء

 حكمي أّن يف يتمثَّل حقيقي، خالٌف وامللحد، املؤمن؛ الطرفني: بني يقع هنا من

 كان وإاّل املخفّي، اجلزء ذلك االعتبار بعني يأخذ أن إميانّيًا يفرتض شيء أيِّ على

 يوجد ال أّنه فريى امللحد أّما ناقص؛ حكٌم هو بل صحيح، وغري علمي، غري حكمي

 عنه التفتيش وبدل لألمور، قراءتنا يف ُنقحمه حّتى تعاىل، اهلل ىحّت وال أساسًا، غيٌب

 بنا. حييط ما ظاهر عن تعّبر اليت املادّية، األسباب عن شيء لكلِّ بالتفتيش علينا

 فليسا املاّدة. عاَلم عن الغيب عاَلم عنده ينفّك ال ـ التشبيه أردنا لو ـ املؤمن إّن

 حبٌل بينهما يربط أو بعضًا، بعضهما إىل أخباُرهما تصل بعضهما، عن بعيدين عاَلَمني

 ما فكّل باآلخر، ـ الغيب وهو ـ أحدهما حييط متداخالن، متواشجان هما بل طويل،

 العامل هذا قوانني تسري وال ويتحكَّم، به حييط أراه، ال غيٌب معه فإّن ماّدي هو

 قوانني هناك متامًا القوانني هذه صّحة مع بل الطبيعة، علماء ذلك يرى كما لوحدها،

 وهو الطبيعة، عاَلم على الغيب عاَلم ميارسه الذي اهليمنة منطق عن حتكي أعلى

 أساسًا. تَرها ومل الطبيعّية، العلوم تكتشفها مل وقوانني منطٌق

 والتخمينات، الظنون من ضربًا ويراه الكالم، هذا كلَّ امللحد يعارض بينما
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 الواقع. أرض على ملموسًا املدَّعيات هذه من شيئًا جِيْد مل أّنه قاطع بضرس ويدَّعي

 األمور؛ من لنا يلوح ما وهو ظاهر، شقَّْين: حلياتنا أّن يرى الدين القول: وخالصة

 شيء. كّل خلف يقف لكّنه حبواسنا، ندركه ال الذي الغيب عاَلم وهو وباطن،

 العاَلم. هذا على نظرنا نقصر وال العاَلم، ذلك حنو نتَّجه أن مّنا واملطلوب

 ما سوى هناك فليس والسراب، مْهالَو سوى ليس هذا بأّن اإلحلاد يقول بينما

 وألفاظ. وكلمات ِخَدع فهو ذلك سوى ما وكلُّ ونواجهه، به وحنّس نراه حولنا، من هو

 حمسوس. وغري حمسوس؛ عاَلَمني: مع يومّيًا متاس على بأّنه املتديِّن يشعر

 عاَلم مع متاسٌّ الصالة ألنَّ يصّلي؛ فهو هذا، املزدوج التماّس من مزيج هي فحياته

 العاَلم. هذا مع متاسٌّ األكل ألّن يأكل؛ ولكّنه اإلله، ومع آخر،

 واملاّدة الدنيا مع متاسٌّ هو متاّس فكلُّ املزدوج، هذا يوجد ال اإلحلاد يف بينما

 املبدأ. حبسب آخر شيٍء عن غيبوبٌة هناك بل التواصل، يف تنوُّع هناك وليس واحلّس،

 

 ــــــ الصامتة؟ القوانني هي أم غايات مّثة هل الغايات، حديث ـ2

 سلفًا، حمدَّدة نهاية حنو يّتجه فاخللق للخلق. هدفًا هناك بأّن الدين يؤمن

 مدبَّرة خطط عن ناتٌج حيصل شيء وكّل النهاية، هذه وراء من وحكمة فلسفة وهناك

 غاية له الفالنية الطبيعية الظاهرة فحصوُل الغايات. حيث من عالية بدّقة ومدروسة

 الغاية. تلك إىل توِصل أن منها وأريد مغلقة، غيبية غرفة يف هلا ُخطِّط أْن سبق حمدَّدة،

 جرى أن سبق أمٌر تلك، أو الطريقة وبهذه ذاك، أو السّن هذا يف فالن أو فالن وموُت

 العامل. من ما زاويٍة يف عالية، بدّقة أغراضه وُحدِّدت عليه، االّطالع

 املستوى على أم التفصيلي املستوى على سواء ـ اخَلْلق يف اهلادفّية فكرة إّن

 الديين، العقل يف جوهرّية فكرٌة هي ـ عنه واآلخرة القيامة تعبِّر الذي العاّم، اجلمعي

 السري خّط وكلُّ كذلك. احلياة إىل نأِت ومل َعَبثًا، األمور تقع فال املؤمنني. وعي ويف

 مدبَّرة، خّطة بل عابرة، صدفًة يكن مل ومشااًل، وميينًا ونزواًل، صعودًا بنا، املتحرِّك

 لتلك نبيلة غاياٌت بالتأكيد وهي كلِّه، للخلق حمدَّدة لغاياٍت تهدف التدبري، حمكمة

 بالعاَلم. املتحكِّمة العليا القاهرة القّوة
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 سوى ليس حصل ما بأّن ويقول الغايات، مبنطق بالضرورة يؤمن فال اإلحلاد أّما

 حتقُّقها يريد لغايٍة فاعُله يهدف ومل قبل، من له التخطيط يتّم ومل وقع تلقائي، وضٍع

 حبكم العفوّية؛ الطريقة بهذه التأمت اليت العامل هذا كائنات هي بل ورائه، من

 ومآالتها. غاياتها حبكم ال التكويين، نظامها

 وامللحد. املؤمن بني جوهري فرٌق فهناك إذًا

 الغيب، هو العاَلم هذا فاعل أّن املؤمن يرى حيث الفاعلّية، العّلة زاوية من تارًة

 امللحد. ذلك يرى ال فيما اهلل؛ وهو

 فعلها، فعلت الفاعلّية العّلة أّن املؤمن يرى حيث الغائّية، العّلة زاوية من وأخرى

 وهو ـ الفاعل أّن امللحد يرى فيما مسبقًا؛ مدروس وغرٍض غايٍة منطلق من دومًا، وتفعله

 أو الطريقة بهذه له حركًة يفرض تكوينه ألّن بل لغايٍة، ال الفعل يفعل ـ عنده الطبيعة

 ألغراض. ختطِّط أو الطبيعة تفكِّر وال غاياٌت، املاّدية الفاعلّية الِعلل خلف فليس تلك،

 الزاوية عليه تغلب قد نزاعًا وامللحد( )املؤمن؛ الرجلني بني النزاع كان وإذا

 سيكولوجّية آلثار يرتّد الغائية العّلة يف بينهما النزاع فإّن الفاعلّية، العّلة يف النظرّية

 عاّمة. ونفسّية

 رؤية ميلك كبريًا، عقاًل هناك أّن افرتاض يعين غايات هناك أّن افرتاض إّن

 أو هنا معي حيصل ما باعتبار يسمح سوف االفرتاض وهذا شيء. لكّل خيطِّط أوضح،

 ارتداداتها مستوى على بسيطة غري قضّيٌة هذه سلفًا. مرصود مساٍر من جزءًا هناك

 وأن شيٌء، عشوائّية عفوية بطريقة قدماك بك تسري غابة يف تكون فأن النفسّية.

 ونهاية غايٌة له عشوائّيًا لك يبدو الذي املسري هذا كّل بأّن وتعتقد هناك تكون

 هي الثانية احلالة يف احلرية إّن آخر. شيٌء ما، أحٍد قبل من مسبقًا ُرِسمت حمدَّدة،

 واملعاد، املبدأ يف حريٌة هي األوىل احلالة يف احلرية فيما نهائي، وعٌي لكنَّها آنّية، حريٌة

 وغربٌة. وحشٌة أيضًا وهي

 

 ــــــ خمتلف آخر وفضاٌء واآلخرة( )الدنيا؛ مالعاَل ثنائّية ـ3

 هي اليت باآلخرة مقارنًة سراب، جمرَّد وهي ممرٌّ، هي الدنيا بأّن الدين يقول
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 هناك وليس ونهايتنا، ومستودعنا طريقنا هي الدنيا بأّن اإلحلاد يقول بينما املقّر؛

 شيء. من خلفها

 يف عمله نتائج عن غريه يبحث بينما اآلخرة؛ يف عمله نتائج عن يبحث فاملتديِّن

 الدنيا.

 مسريٍة من جزءًا بوصفه إليه ينظر فهو الدنيا يف جيري ما الدين حيسب عندما

 من ما إذ شيء؛ كّل حيسبها فهو الدنيا إىل ينظر عندما اإلحلاد بينما للغاية؛ طويلة

 طريقة يف تغاير إىل األمر هذا ويؤّدي العامل. هذا خلف يقف آخر عاَلم وال بعٍث،

 حتدٍّ جمرَّد للمتديِّن بالنسبة هي واألزمات فاملصائب الدنيوّية. الظواهر مع التعامل

 كّل يقيِّم أن سوى أمامه فليس ثّم ومن امللحد، حياة ختم الذي القدر هي بينما مؤقَّت؛

 واقعّيًا. ليكون الدائرة؛ هذه إطار يف شيء

 مع جيري ما يرى رجٍل بني أساوي أن لي كيف عظيٌم. الرجلني بني الفرق إّن

 حياُته هو العامل هذا ألّن كّلها؛ حياته يف معه جيري ما هو العامل هذا يف حياته

 فإّن وتالفة، وقاسية مظلمة سنة أربعون بينها وكان سنًة، مخسني عاش فلو كّلها،

 ثقيل. شعوٌر إّنه هدرًا. ذهب قد حياتي أمخاس أربعة إّن تكون: سوف حساباته نتيجة

 احملدودة الدنيا أّواًل يقيس إّنه متامًا. خمتلفة بطريقة األمور يواجه فهو اآلخر الرجل أّما

 ذلك يفعل وعندما فيها. اخللود فّسرنا مهما زمنّيًا، املرتامية اآلخرة على للغاية زمنّيًا

 عنده احلياة ألّن حياته؛ جمموع من املليون( يف )الواحد تساوي دنياه كّل أّن سيجد

 األّول الرجل واجهه ما نفس واجه إذا وهنا يوم(. بعض أو )يوٌم هي هذه بل هذه، ليست

 ال قضاها اليت القاسية سنة األربعني إّن متامًا. خمتلفة ستكون لألمور رؤيته نتائج فإّن

 ألّن متامًا؛ خمتلفة لألمور وقراءته فآماله إذًا حياته. من املليون من الواحد سوى تشكِّل

 والنفس الروح على عظيمة تأثرياٍت يرتك ما وهذا بعُد. تبدأ مل عنده احلقيقية احلياة

 والوجدان.

 ومدرسًة ممّرًا دينّيًا الدنيا اعتبار هو الرؤيتني مقارنة لدى أكثر يثريني وما

 الذات يف تعّمق إذا أبدًا بسيط غري لي يبدو املفهوم هذا واختبار. تدريب ومركز

 )نهاية أراه فال هنا شيء أيَّ أواجه فعندما مستمّر. شعور إىل وحتّول اإلنسانّية،
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 نوع ضوئها يف أحدِّد اليت اجلنينية املرحلة إّنه احلال(. و)متام شيء(، و)كّل األمور(،

 مثاًل، جّيدًة حياًة فأعيش طبيبًا، أصري كي العلم؛ لطلب أذهب فهل احلقيقّية. حياتي

 سّن من الفرتة هذه منبوذًا؟ مطاَردًا مالَحقًا سارقًا أصبح كي التاّم؛ للفلتان أذهب أم

 باآلخرة. قياسًا ـ دينّيًا ـ الدنيوية الفرتة هي ذلك بعد مبا قياسًا الثالثني سّن إىل العاشرة

 ستكون الفرتة، هذه يف أحتّملها سلبّية وكّل وإرهاق، وتعب وقلق وخوف ضغط فكّل

 يف بوضعها منطقّية هي كما متامًا اآلخرة، بناء سياق يف أضعها عندما متامًا منطقّيًة

 املستقبل(. )بناء بأّنه حياتنا يف حنن نسّميه ما سياق

 يرى إّنه وابتالًء. امتحانًا الدنيا ليعترب املؤمن يدفع ما وهذا حبقٍّ. مثرٌي املوضوع

 ويرى وسهر. وحتمُّل معاناة بال طبيبًا يصبح ال الطبيب ألّن فيها؛ يعاني أن الطبيعي من

 منه، يتنفَّر ظلمًا ليست واآلالم املشاكل وأّن مشاكل، هناك تكون أن الطبيعي من

 العلمّية؛ دراسته مرحلة يف تواجهه اليت املصاعب على يعرتض ال ألّنه عليه؛ يعرتض أو

 تدريٍب مركُز املؤمن عند الدنيا ونتائجها. وقوانينها املرحلة هذه لطبيعة فهمه حبكم

 هذا. التدريب ملنطق باخلضوع إاّل يكون ال فيه السعيدة الغايات وبلوغ عسكرّي،

 بالنظر فشَله، أو برنامٍج وجناَح عمٍل، سوَء أو فعٍل ُحسَن الدين يقوِّم ال هنا، من

 .احلياة ملسرية الطويل اخلّط من جزءًا الدنيا يرى ألّنه بل فقط، الدنيوية تأثرياته إىل

 اإلحلاد يعمد بينما معًا(؛ وآخرة )دنيا هذا الطويل اخلّط على الفعل تأثري يف ينظر فهو

 يوجد ال إذ الدنيوي؛ الزمين املستوى على النتائج يف النظر إىل التقويم عملّيات يف

 فيه. النتائج نرصد حّتى آخر زمين مستوى

 فالدين نفسه. الدين دور يف األهمّية بالغ آخر اختالف إىل االختالف هذا ويؤّدي

 أن جيب دوره أّن على اإلحلاد إليه ينظر بينما األوىل؛ بالدرجة اآلخرة بناء يف دوره يرى

 من كان الدنيا بناء واستطاع الدين غري آخر مشروع أيُّ جاء فإذا الدنيا. بناء يكون

 الدين. عن التخّلي املنطقي

 

ـ يتبع ـ  

 



 

 

 احلسينّية النهضة فلسفة

 يف النظريات القائمة جديدة قراءٌة

 

 مبّلغي أحمد الشيخ

 

 ــــــمقّدمة

 فقد بها دتتفرَّ خاّصة أبعاد من ×احلسني اإلمام نهضة عليه تتوّفر ملا نظرًا

 من وواسع متنّوع طيٍف يف تنتظم وهي التاريخ، عرب النظرّيات من العديد حنوها ْتجذَب

  وغريها. والفقهّية والسياسّية والكالمّية التارخيّية والرؤى الدراسات

 إىل التارخيّية النهضة تلك حول النظريات طرح يف دوالتعدُّ التنّوع هذا انتهى وقد

 جوانب ضوئها على يظهر يزال ال ذلك كّل رغم أّنه غري يتناوهلا. وثرّي وافر نتاج توّفر

 ،إعداد خري لذلك يعّد مل ما النتاج هذا من اإلفادة تتيّسر وال اجلواب. تنتظر وتساؤالت

  اإلبهام. عنه يرفع مبا

 يف قراءتها وإعادة اجملال، هذا يف املطروحة اتالنظرّي بني املقارنة على والعمل

 هذه وتتكّفل .كبري حدٍّ إىل املهّمة بهذه بالنهوض كفيل جهد هو ،السياق هذا

 النقاط حتقيق إىل تسعى فهي .املقارنة هذه بعقد ،إليها ترمي اليت رسالتها يف ،املقالة

  التالية:

 منسجمة ةنمقار بنية ضمن اجملال هذا يف وطرح قيل ما كّل تضع أن :أّواًل

 ،األخرى اتالنظرّي إىل بالقياس نظرّية كّل منزلة معرفة إىل منها نتوّصل مةومنظَّ
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  إليها. ونسبتها

 والتحليالت املسائل أمام ـ النجاح من معّينة بنسبة ولو ـ الطريق تفتح أن :ثانيًا

 أجل من ؛املقرتحة اتالنظرّي لكاّفة وبالنسبة ،امليادين مجيع يف املطروحة اجلديدة

  املستقبل. يف حوهلا والبحث ،النهضة هذه دراسة

 إليها ترمي اليت واألهداف احلسينّية النهضة فلسفة جمال يف طرحت وقد

  أهّمها: ،عديدة نظرّيات

  احلكومة. إقامة ـ1

  الشهادة. طلب ـ1

  املوت. من الفرار ـ1

  املتوازية. األهداف ـ7

  يزيد. عصر يف السائدة السياسي االنغالق حالة مواجهة ـ5

  ة:َدِح على اتالنظرّي هذه من واحدة كلِّ حبث إىل هنا وسنسعى

 

 ــــــ احلكومة إقامة ـ1

 اإلمام هدف هي احلكومة إقامة» بأّن القائلة النظرّية تبّنوا الذين هم كثريون

 إىل هنا وسنعمد اآلخرين. نظر زوايا تغاير زاوية من نظر واحٍد كلُّ ولكْن ،«احلسني

  النظرّيات: تلك على عجالة يف املرور

 

 ــــــ الطوسي الشيخ نظرّية أـ

 اإلمام لعصر دراسته يف الطوسي الشيخ انتهى خاّصة رؤية إىل استنادًا

 احلكومة. تأسيس طريق يف خطوًة كانت الكوفة حنو حركته أّن إىل ×احلسني

 وجب احلكومة تشكيل يف ما فعٍل تأثري ظّنه يف َقِوَي ما إذا اإلمام أّن إىل ارتكز فقد

 أّنه ظّنه على غلب متى اإلمام أّن علمنا قد الصدد: هذا يف ويقول عليه. اإلقدام عليه

 كان وإْن ذلك، عليه وجب الفعل من بضرٍب ،إليه ُفّوض مبا والقيام ،حّقه إىل يصل

  .(1)املشّقة من ضرٌب فيه
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 رأى كربالء واقعة فيه انبثقت الذي العصر لظروف خاّصة تارخيّية دراسة ففي

 تكون أن يف به يعتّد احتمااًل حتتمل كانت احلادثة بتلك احمليطة والظروف العوامل أّن

 ،حكومة تأسيس سبيل يف املبذولة واجلهود ،يزيد ضّد السياسّي التحريض أعمال

 هذا ويف النصر. حبصول احلسني اإلمام على الظّن غلب هنا ومن رة؛مثِم وجهودًا أعمااًل

  .(1)الئحة كانت باألعداء الظفر أسباب إّن يقول: الصدد

 القوم من ٍقتوثُّ بعد إاّل الكوفة طالبًا ْريِس مل ×اهلل عبد وأبو أيضًا: ويقول

  مكرهني... غري طائعني ×كاتبوه أن بعدو وعقود، وعهود

 

 ــــــ نجف آباديالالشيخ صاحلي  نظرّية ـ ب

 على انكّبوا الذين املعاصرين احملّققني من آبادي النجف صاحلي الشيخ يَعّد

 اإلمام هدف أّن إىل انتهى وقد .خاّصة رؤية من انطالقًا ×احلسني اإلمام نهضة دراسة

 البداية منذ حرص فقد ّيةباحلّر حبثه سامالّت وحتقيقًا احلكومة. إقامة هو النهضة من

 املبدأ من دراسته يف وانطلق اإلمام، بعلم القائل الكالمي املبنى يف اخلوض عدم على

 اإلمام علم مسألة عن النظر غّض مع ×احلسني اإلمام نهضة دراسة بضرورة القائل

  .(1)متقابلتني فئتني إىل العلماء انقسام إىل أّدت واليت بالغيب،

  عّدة: مراحل إىل نهضته يف احلسني اإلمام حركة قّسم وقد

 احلكومة استفزازات وجه يف اإلمام صمود يف تكمن األوىل املرحلة بأّن اعترب

 الظروف تقييم إىل املرحلة هذه يف يهدف كان اإلمام أّن فباعتقاده الزائدة. وأطماعها

 .آخر سياسي أّي شأن ذلك يف شأنه حوله، السائدة األوضاع وحتليل ،به احمليطة

 املرحلة هذه يف ×احلسني اإلمام يشغل كان الذي األساسي اهلّم إّن :أخرى وبعبارة

 اإلمام خروج حني من املرحلة هذه وتبدأ احلكومة. إقامة سبيل يف األوضاع تقييم هو

  مبّكة. إقامته زمان إىل وتستمّر ×احلسني

 ذلك حكومة جتاوزات وجه يف ووقوفه اإلمام صمود من الثانية املرحلة فوتتألَّ

 من لذلك الالزمة الظروف وتهيئة احلكم إىل الوصول على وعمله جهة، من العصر

 وبني مّكة من اإلمام خروج بني الواقعة الفرتَة املرحلة هذه وتستغرق أخرى. جهة
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  ّر.احُل جليش مواجهته

 الفرتة داخل يف وتستمّر ّر،احُل مع اجملابهة حني من بدورها الثالثة املرحلة وتشرع

 إىل والتوّصل ،احلرب وقوع جتّنب إىل احلسني اإلمام فيها سعى حيث منها، بدأت اليت

 احلكومة عّمال إقناع حّد إىل هذا سعيه يف اإلمام بلغ وقد شرفه. له حيفظ صلٍح

  بالصلح.

 اإلمام به قام وما العدّو. قوات هجوم حني من فتبدأ والنهائّية الرابعة املرحلة وأّما

 مقابل يف ،الفخر على يبعث ،مستميت دفاع عن عبارة كان املرحلة هذه يف احلسني

  .×بشهادته اختتم دفاع .ووحشّي.. دموّي هجوم

 بإيراد قام فإّنه مراحل أربع من النهضة لبتشكُّ القاضي مّدعاه إثبات أجل ومن

  .(7)تفصيلي بشكٍل مرحلة كّل على أدّلٍة

 هدف حنو يسعى ،النظرّية هلذه وفقًا ،احلسني اإلمام يكن مل :القول وخالصة

 ،اهلدف وحتديد ،االسرتاتيجية لتعيني ضيتعرَّ كان بل النهاية، حّتى البداية من واحد

 احلسني اإلمام هدف بأّن النظرّية هذه تعتقد وعليه فيها. يتواجد اليت الوضعّية حسب

 من ،أخرى مبسائل الالحقة املراحل ويف باحلكومة، األوىل املرحلة يف يرتبط كان

 بيته أهل مع ×شهادته سترتك احلالة هذه ويف والشهادة. ،املدينة إىل العودة :قبيل

  أعمق. تأثريًا

 

 ــــــ عليها الواردة املشهورة واإلشكاالت للنظرّية، املؤّيدة الشواهد

 شّد اإلمام بأّن القائل عاءاالّد ُتقّوي اليت واملؤّشرات الشواهد من العديد هناك

 يتعّلق هدفه كان حبيث للحكم، نظام إقامة على عازمًا الكوفة حنو هوتوجَّ أمتعته

 الفعل. بهذا بالقيام

 يلزم اليت ،اإلشكاالت بعض من الوقت نفس يف ُتعاني النظرّية هذه أّن غري

 بتمامّيتها. نقول لكي ؛علمّيًا حلُّها

 سنتعّرض ذلك وبعد للنظرّية، دةاملؤيِّ الشواهد إىل أّواًل سنشري يلي ما يفو

  عليها: الواردة املشهورة لإلشكاالت



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

01 

 ــــــ للنظرّية املؤيِّدة الشواهد أواًل:

 اإلمام نهضة من اهلدف مبثابة احلكومة إقامة اعتبار على تدّل التالية الشواهد

 :×احلسني

  

 ــــــ مسلم قّصة ـ1

 جهات عّدة من ُتعّبر ،اإلمام ِقبل من مبعوثًا ،الكوفة إىل مسلم ذهاب فحكاية

 بنفسه: دعائمها شّيد اليت النهضة خالل من ،لحكمل ×سعيه عن

  

 ــــــ الكوفة إىل بعثه أصل أـ

  الكوفة: إىل مسلم إيفاد من ×اإلمام هدف حول رأيان لدينا ويوجد

 العملّية الظروف تقييم بهدف كان مسلم إرسال أّن ومفاده األّول: الرأي

 أرسل لقد :فيقول ،الرأي هذا اخلميين اإلمام ويتبّنى احلكومة. إقامة على دةاملساِع

 ذلك على والقضاء ،احلكومة إقامة أجل من ؛البيعة إىل الناس يدعو لكي مسلم

  .(5)الفاسد احلكم

 اختبار أجل من كان ملسلم ×احلسني اإلمام إيفاد بأّن ويقول :الثاني الرأي

 وصدق صّحة مدى تقييم هو إرساله من اهلدف يكون وعليه الكوفة. أهل دوافع

 اليت ـ الوظيفة هذه عن صريح بشكٍل احلديث مّت وقد وتقاريرهم. نيالكوفّي ادعاءات

 الكوفة إىل ×اإلمام بعثها اليت الرسالة من قسٍم يف وذلك ،ـ الثاني الرأي بها يقول

 َقِد َأنَُّه ِإَليَّ َكَتَب َفِإْن يلي: ما هلم كتب حيث الديار، تلك إىل مسلمًا إيفاده عند

 ،ُرُسُلُكْم ِبِه َقِدَمْت َما ِمْثِل َعَلى ِمْنُكْم اْلَفْضِلو اْلِحَجا َذِويو َملئُكْم َرْأُي اْجَتَمَع

   .(6)اهلل َشاَء ِإْن َوِشيكًا َعَلْيُكْم ِدُمْقَأ ،ُكُتِبُكْم ِفي َقَرْأُتو

 عالمًة مسلم إرسال نعّد أّن علينا فينبغي السابقني الرأيني من واحد بأّي قبلنا لو

 السابقني الرأيني دراسة إّن :أخرى وبعبارة للحكم. وسعيه ×احلسني اإلمام طلب على

 احلسني اإلمام رغبة على شاهدًا يكون أن منهما واحد كّل باستطاعة أّنه على ناتدّل

 توجيه أجل من الكوفة حنو سار قد مسلم يكون األّول الرأي فبحسب احلكم. يف
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 بضميمة ـ الثاني الرأي أّن كما احلكومة. إقامة مسألة على أكثر وحتفيزهم الناس

 احلكم. حنو ونزوعه احلسني اإلمام هتوجُّ على تأكيدًا بدوره ُيعّد آخرـ تارخيي حدٍث

 أن فيها منه يطلب احلسني اإلمام إىل لرسالة مسلم بعث يف احلدث هذا ويكمن

 احلسني اإلمام أّن األمر يف والعجيب .(4)معه الناس ألّن ؛الكوفة إىل القدوم ليتعجَّ

 ،الرسالة رَسلُت مل فلو .(1)انتظار غري ومن ،الرسالة وصول مبجّرد الكوفة حنو توّجه

 جمّرد مسلم مهّمة نعترب أن احملتَمل من لكان عمليًا، عنها احلسني اإلمام بِجوُي

 سبيل يف مشّخصة مهّمة ال للحكم، املمّهدة الظروف تقييم أجل من ؛ةسياسّي حركة

 واخلطوات احلكومة تشكيل ملسألة سيؤسِّ تقريٍر وتقديم ،للحكم األرضّية تهيئة

 هذا فإّن ،عنها العملي اإلمام وجواب ،الرسالة هذه وجود ومع أّنه إاّل التالية، السياسّية

  مردودًا. يعّد االحتمال

 ذمن ،علٍم على كانوا السياسّية األحداث قلب يف املتواجدين فإّن حال أّي وعلى

 يد على للحكم نظام وإقامة ،يزيد مواجهة على أهلها بعزم ،الكوفة حنو مسلم توّجه

  لرغبتهم. تأييٍد مبثابة الظروف هذه مثل يف مسلم بعث فيكون احلسني؛ اإلمام

 

 ــــــ ذلك وفق وتصّرفاته ،عاتقه على امللقاة للمهّمة السفري فهم ـ ب

 املسندة املهّمة عن ×احلسني لإلمام اخلاّص السفري حيمله كان الذي فالفهم

 ،آنذاك اجملتمع يف السائدة األجواء على الفهم ذلك حاكمّية على جديد مؤّشر هو إليه

 السفري فهم ويتبلور للحكم. نظام إقامة حنو يسعى احلسني اإلمام أّن مفاده والذي

 اليت اإلجراءات دراسة ّنإ حيث بها؛ قام اليت اخلطوات خالل من به املناطة للمهّمة

 بالنسبة وكذلك ؛إلماما إىل برسالة بعثه ؛للبيعة أخذه :مجلتها ومن ـ مسلم خذهااّت

 الناس إعراض بعد احلسني إلماما إىل أرسلها واليت ،أمله خيبة عن رةاملعبِّ للرسالة

 حيملها كان اليت والرؤية الفهم على تدّل ـ الكوفة إىل اجمليء عدَم منه وطلبه ،عنه

  مواقفه. عن احلسني اإلمام من بوناملقرَّ

 

 ــــــ السفري حيال القوم وُنخبة ونالكوفّي أبداها اليت الفعل رّدة ـ ج

 اإلمام خذهااّت اليت للخطوات نظرتهم على واضح بشكٍل ذلك يدّل حيث
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 يضع مل مسلمًا بأّن يعتقد كان الكوفة يف كان ْنَم مجيع أّن والظاهر احلسني.

 الذي الوقت يف أّنه املتيّقن فمن للحكم. نظام إلقامة اإلعداد أجل من إاّل هناك قدمه

 استجاب قد احلسني اإلمام أّن إىل الكوفة أهل اطمأّن الكوفة بّوابة مسلم فيه عرب

  .(0)تلك لرغبتهم تأييدًا ؛خاّصًا مبعوثًا وأرسل ملطالبهم،

 على احلاكم ّواجل إىل التسّلل من ُيمّكننا طريق على عثرنا لو أّنه احملتمل من

 عدم مع ـ الظروف تلك يف العيش استطاعتنا يف يكون حبيث العصر، ذلك يف الكوفة

 جوابًا ُيشّكل بأّنه مسلم ورود على حلكمنا ،ـ نيالكوفّي دعوة عاقبة على العاالّط

 تراجعهم أّن إاّل اإلمام، طرف من عملّي جواب وصلهم وقد الكوفّيني، ملطالبات قاطعًا

 سواٌء ،الكوفيون به قام ما فكلُّ هذا وعلى كربالء. واقعة حدوث يف سببًا صار

 حني مأ ،املدينة أبواب له وفتحوا ،وترحاب حفاوة بكّل مسلم الستقبال ذهبوا عندما

 يكون حالٍة ففي الفهم. ذلك على يدّل ذلك كلُّ فريدًا، وحيدًا وتركوه ،عنه واتنحَّ

 للطرد ضيتعرَّ أخرى حالة ويف التغيري، عملّية يف الرغبة بسبب ؛كبري تأييد موضع

 .جديدة مصاحل بروز :قبيل من ،أخرى لبواعث أو ،العقاب من اخلوف بسبب ؛بقسوة

  احلكم. نظام تغيري يف يرغب كان إذا إاّل سفري، أّي حّق يف رهتصوُّ ُيمكن ال ما هذا

 

 ــــــ وإجراءاتهم ،أفعاهلم ردودو مواقفهم،و ،×احلسني اإلمام أعداء أقوال ـ2

 اإلمام أعداء كلمات ضمن يف الشواهد بعض عن التحّري الالزم من

 جيش فتجهيز خذوها.اّت اليت واإلجراءات ،أفعاهلم ردودو مواقفهم،و ،×احلسني

 ابن محاية أجل من ؛عظيمة قّوات وإرسال واسع، بشكل الناس وإثارة ،وضخم كبري

 سياسي مصطلح وهو ـ اخلوارج اسم إطالق كّله ذلك من واألهّم الكوفّيني، من زياد

 يفضي ذلك كلُّ وأصحابه، احلسني اإلمام على ـ احلاكم النظام عن اخلروج مبعنى

 األمر هذا عن حتّدث ْنَم وكّل والعدّو والصديق منهم النخبة الناس، بأّن القول إىل بنا

 احلركة يعّدون كانوا أّنهم إىل ُيشريون ،التاريخ صفحات على بصماته حوله ترك أو

 احلكومة. إقامة اجتاه يف حركًة ×احلسني اإلمام بها قام اليت
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  ــــــ الكوفة مدينة اختيار ـ3

 أّنها الظاهرو .×علي اإلمام خالفة فرتة إىل الكوفة مدينة اختيار مسألة ُتشري

 احلسني اإلمام استالم أجل من املناسبة األرضّية هلا تتهّيأ كانت اليت الوحيدة املدينة

 ذاته حّد يف إليها الرجوع فيكون .العصر ذلك يف السائدة الظروف حبسب ،للحكم

 للحكم. نظام إقامة يف ×رغبته على عالمًة

  

 ــــــ احلادثة مّدة طوال البيعة ةآلّي من االستفادة ـ4

 يف وخصوصًا ـ احلادثة استغرقتها اليت املّدة عرب البيعة ةآلّي من فاالستفادة

 إليها. االستناد لنا يصّح اليت الشواهد من ُتعّد ـ الكوفة إىل الرحيل وقبل ،مّكة

 الرغم وعلى احلكومة. وإقامة اخلليفة تعيني يف معناها يتجّلى وعملّية ةآلّي هي والبيعة

 احلماسي ورّدهم ،األخرية الليلة يف ألصحابه اإلمام توديع أيضًا حنسب كّنا أّننا من

 ُتعّد ال األمر وحقيقة الواقع يف فاتالتصرُّ هذه مثل أّن إاّل بيعًة، ،عليه والعاطفي

 مظاهر بعض على التعّرف باإلمكان أّنه على .السياسّية األعراف حبسب كذلك

 ُتفصح رسائل وهي ،الكوفّيني لرسائل ×متابعته خالل من احلسني اإلمام مبايعة

 األّولية التقارير أّن كما جديد. حكٍم نظام إقامة يف الكوفة مدينة رغبة عن عملّيًا

 تقدميهم وعن األمر، جتاه الكوفة ألهل شديد ميل عن رةواملعبِّ ،مسلم بعثها اليت

 إقامة إىل تنتهي قد هاتتوجُّ تبلور على واضحًا دلياًل لُتشكِّ ،متواصلة لبيعات

  النصر. حالة يف حكومة

 

 ــــــ العصر ذلك يف السائدة الثقافة ـ5

 تغيريّية ثقافة تبلور على كربالء حادثة على املتقّدمة الظروف دراسة تدّلنا حيث

 النماذج وتشّكل يزيد. حبكومة إلطاحةل تسعى ،والسياسّية االجتماعّية النخب وسط

 ،العصر ذلك يف السائدة السياسية األجواء من مهّمًا قسمًا يلي ما يف سنعرضها اليت

 خذهااّت اليت القرارات منشأ على أفضل بشكل فالتعرُّ خالهلا من ُيمكننا واليت

 التغيريّية ةاالجتماعّي ـ السياسّية الثقافة أّن نسيان ينبغي ال أّنه على احلسني. اإلمام
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 من وقسمًا ،فيه اجلارية التحّوالت صورة من قطعة إاّل لنا ُتربز ال عصر كّل يف السائدة

 صمودًا واألدبّيات للثقافة يعطي الذي فالشيء التحّوالت. هذه إليها تستند اليت الشواهد

 الداخلي احملتوى عن حكايتها هو األخرى راتواملؤشِّ الشواهد مقابل يف أكرب

 ُتشّكلها. اليت واألفكار العادات وعن االجتماعّية، اتوالسلوكّي السياسّية للمواقف

 الساذجة النظرة عن ناجتًا الثقافة صورة تضخيم يف اإلفراط سيكون احلالة هذه ويف

 وتعّهُدنا جهة، من وصّحتها الثقافة فأصالة االجتماعّية. ملسائلا إىل بها ُينظر اليت

 بنا سُيفضي ذلك كّل ،أخرى جهة من الثقافة هذه عن أصّح فهم بتقديم أكرب بشكل

 لألحداث مواجهتنا عند ،للبحث موردًا وجعلها ،اتواألدبّي الثقافة على االعتماد إىل

 مسألة أعمالنا جدول ضمن يف نضع أن علينا ولذلك معاجلتها. حنو وسعينا ،السياسّية

 السلوكّية التحّوالت ويف ،عصر كّل يف السائدة اتواألدبّي الثقافات يف التجوال

 ستضفي املنهجّية هذه أّن إىل فباإلضافة بينها. مقارنة وعقد العصر، ذلك على الطارئة

 واألساليب اتالسلوكّي إىل نظرتنا ستعّمق فإّنها ،للثقافة فهمنا على أكرب غنًى

 من املقالة هذه يف االستفادة قضّية فإّن النقطة هذه إىل االلتفات ومع املّتبعة. العملّية

 قسم عبء عاتقها على ستحمل ×احلسني اإلمام عصر يف السائدة السياسّية اتاألدبّي

 لن فإّنها ارتكاز نقطة مبثابة اعتبارها مّت لو ىوحّت فقط. والقرائن االستدالالت من

 ال ،شاهٍد جمّرد ستكون :أخرى وبعبارة عى.املدَّ بإثبات لوحدها لالتكفُّ أبدًا تستطيع

 يف وتوّقعاتهم الناس تطّلعات بني من معناه ينقدح هدفًا اختار قد اإلمام أّن على ،أكثر

 التالية: القرائن خالل من الوضعّية هذه استشراف وسنحاول العصر. ذلك

  

 ــــــ الكوفة من اإلمام خروج حني مّكة على احلاكمة الثقافة

  منوذجني: ذكر إىل هنا سنتعّرض

 

 ــــــ الكوفة حنو اإلمام هتوجُّ عند الفرزدق كالم أـ

 ذلك ضمن ويف الكوفة. إىل الذهاب من ×اإلماَم وآخرون الفرزدُق رحذَّ لقد

 ذلك خنب على احلاكمة العاّمة الذهنّية عن اللثاَم املشهورة الفرزدق عبارة أماطت
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 الكوفة: إىل الذهاب عن ×احلسني اإلمام صرف قاصدًا ،فيها قال حيث العصر؛

  .(19)عليك وسيوفهم ،معك قلوبهم

 أسلوب يف تغيريات إحداث ملسألة بارزًا مظهرًا ُيعّد السيف كون إىل فبالنظر

 إىل ينظر كان الفرزدق بأّن القول ُيمكننا ن،املتمكِّ باحلاكم واإلطاحة ،احلكم

 حكومة وإقامة ،يزيد حكومة إسقاط أجل من ُيناضل كشخٍص احلسني اإلمام

 حنو اإلمام فيها هتوجَّ اليت الظروف تلك يف ُينبئ الفرزدق كان :أخرى وبعبارة جديدة.

 داملساِع )العامل السيف أّن عن ـ الكوفة أهل وهم ـ احلكومة إقامة إىل هْودَع الذين

 نفيه خالل ومن ،عليه وبناًء عليه. هو بل اإلمام، مع ليس احلكومة( تأسيس على

 عهتوقُّ عن ـ اجملتمع خنب من واحدًا بصفته ـ الفرزدق لنا ُيفصح عملّيًا، الناس الستعداد

  .×احلسني اإلمام هجرة من اخلاّص

 

 ــــــ الكوفة حنو اإلمام هتوجُّ عند عّباس ابن كالم ب ـ 

 القرار. ذلك عن صرفه عّباس ابن حاول الكوفة جاهاّت يف اإلمام حتّرك فعند

 أهل إىل واكتب اجلّبار.... هذا حماربة إاّل أبيَت وإْن قال: معه حديثه ضمن ويف

 ومل ،عنها هْوونَف ،ذلك على َقَوْوا فإْن أمريهم، خرجوافلُي بالعراق وأنصارك الكوفة

  .(11)همأتيَت ،يعاديك أحٌد بها ْنيُك

 اخلاّصة رؤيته على شاهدًا ×احلسني لإلمام هذه عّباس ابن نصيحة وُتعّد

 اإلمام هجرة من والغاية اهلدف بأّن ،كالفرزدق ،يعتقد كان أّنه والظاهر .×هلدفه

 وعدم ،الكوفة بأهل الوثوق عدم اإلمام من يطلب كان فقد .احلكومة إقامة هي

 الكوفة والي وإخراج عليها. يزيد ومندوب املدينة لوالي إخراجهم بعد إاّل ،إليها القدوم

 وحتّدي ،احلكومة إقامة إاّل له معنى ال ـ آنذاك السياسّية للسلطة مظهرًا ُيعّد الذي ـ

  الفعلّية. السلطة

 

 ــــــ ×اإلمام دَعْوا بالذين احمليطة األجواء على احلاكمة الثقافة

 الظروف طبيعة إىل ُتشري أخرى عالمٌة هي احلسني اإلمام إىل الكوفيني رسالة
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 وتطّلعاته احلسني اإلمام يولم إىل نظرتهم كيفّية وإىل اإلمام، نهضة منها انبثقت اليت

 َلَعلَّ َفَأْقِبْل ِإَماٌم، َعَلْيَنا َلْيَس ِإنَُّه مضمونه: ما الرسائل هذه بعض يف ورد فقد .ومواقفه

 ِفي َمَعُه جَنتمُع َلْسَنا اإِلَماَرِة َقْصِر ِفي َبِشرٍي ْبُن النُّْعَماُنو اْلَحقِّ. َعَلى ِبَك َيْجَمَعَنا َأْن اهلَل

 ُنْلِحَقُه َحتَّى َأْخَرْجَناُه ِإَلْيَنا َأْقَبْلَت َأنََّك َبَلَغَنا َقْد َلْوو ِعيٍد. ِإَلى َمَعُه َنْخُرُج الو ،ُجُمَعٍة

  .(11)اهلُل َشاَء ِإْن ِبالشَّاِم

  .(11)سيف ألف مائة هنا ها لك إنَّ الرسائل: هذه نفس يف كذلك ونطالع

 

 ــــــ ×اإلمام نهضة من هدفًا احلكم اعتبار على الواردة املشهورة اإلشكاالت ثانيًا:

 هذه ّنفإ اهلدف هي احلكومة إقامة أّن إثبات يف تساعدنا شواهد وجود رغم

 احلكم أجل من ؛علمّية حلوٍل تقديم مّنا تتطّلب ،جاّدة إشكاالت عّدة ُتواجه النظرّية

  ومتامّيتها. النظرّية بقطعّية

 ُيشري «احلكم حنو احلسني اإلمام نزوع» لنظرّية رّدهم يف األّول: اإلشكال

 السابع اليوم يف ×احلسني اإلمام كالم إىل «اهلدف هي الشهادة كون» نظرّية مؤّيدو

 هاستعداَد ،اليوم ذلك يف ألقاها خطبة ضمن ،×ُيربز حيث ّجة،احِل ذي من الثامن أو

 مقابل يف التارخيي الشاهد هذا ترجيح إىل بنا ُيؤّدي الذي والشيء للشهادة. الكامل

 فاإلمام .وقوعه زمان هو ،الشهادة يف رغبته على الداّلة ،احلسني اإلمام كلمات بقّية

 قد كنت ومل أوجها، إىل نيالكوفّي دعوة وصلت حني الكالم بهذا نطق احلسني

 ذلك بعد حدث ما وهو الكوفّيني، ختاذل عن املفصحة مسلم رسالة بعُد وصلته

  .(17)بالفعل

 :«اهلدف هي الشهادة كون» بفكرة املؤمنني أحد وهو ،آييت الدكتور ويقول

 ّجة،احِل ذي من الثامن اليوم قبل اخلطبة هذه ألقى ×احلسني اإلمام بأّن نعلم حنن

 من حشد وسط ،احلرام املسجد يف وذلك الشهر، ذلك من السابع اليوم يف اورمب

 يف احلسني اإلمام يعيشها اليت السياسّية األوضاع كانت وقد اهلل. بيت وزّوار احلّجاج

 وسقوط يزيد بتنّحي يعتقدون الناس أغلب وكان الظاهر، حبسب بًةمناِس اليوم ذلك

 هي اليت ،اخلالفة كرسّي على اإلماُم بذلك ليرتّبع العاجل، القريب يف خالفته
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  .(15)حّقه

 الشهادة كون» بفكرة كذلك املعتقدين من وهو ـ شريعيت الدكتور ويقول

 األقاليم سائر من اْوأَت الذي احلّجاج من الغفري اجلمع ذلك كّل وأمام :«اهلدف هي

 جيد على القالدة خمّط آدم ُولد على املوت ُخّط املوت: حنو جٌهمتَّ بأّنه ُيعلن اإلسالمّية

 سنضرب، يقول: بل النحو، بهذا يتحّدث ال سياسّية بنهضة يقوم أن ريدي ْنَم إّن الفتاة.

  .(16)...احلسني وأّما العدّو؛ على سنقضي سننتصر، سنقتل،

 دعاوى قائمة إىل إضافته ُيمكننا الذي اآلخر اإلشكال الثاني: اإلشكال

 يرتبط ما هو ـ احلكومة بنظرّية املعتقدين مقابل يف ـ الشهادة بنظرّية القائلني

 بشكٍل التاريخ لنا حيكي حيث احلسني؛ اإلمام عصر يف السائدة السياسّية بالوضعّية

 يرى كان ـ وحمّبيه احلسني اإلمام أصحاب من العديد همومن ـ اجلميع أّن عن واضح

 خنب تقييم أّن يبدو وعليه الكوفّيني. لدعوة لالستجابة مناسبًا ليس الظرف بأّن

 إقامة على ُتساعد ال املوجودة الظروف أّن على مبنّيًا كان الزمنّية للظروف اجملتمع

 قّدمه الذي والتقييم ،للنخبة اجلمعّي العقل يدّل التحليل هذا على وبناًء احلكومة.

 احلكومة. تأسيسل املناسبة الظروف توّفر عدم على ،السياسّيني اخلرباء عاّمة

 احلكومة إقامة مسألة احلسني اإلمام جعل يف السبب حول هنا احلديث ويدور

 .اآلنفة الظروف مالحظة مع خصوصًا ،أعماله برنامج ضمن يف

 إذا وخاّصًة ،أكرب بشكٍل اجلّد حممل على الدليل هذا حنمل أن وُيمكننا

 الرسل فإّن سياسّية قرارات خاذاّت عن احلديث مّت ما متى أّنه االعتبار بعني أخذنا

 هذا كّل ومع .مجاعية قرارات خاذواّت ،بالشورى كونيتمسَّ ما عادًة كانوا واألئّمة

 أقرب همومن ،ومشورتهم اجلميع نصيحة خبالف املورد هذا يف لعم قد اإلمام بأّن نرى

 كان مبا العمل عن اإلمام تغاضي يكون احلالة هذه ففي عّباس. ابن :نظري ،حمّبيه

  احلكم. يف رغبته على ال ،الشهادة حنو نزوعه على وشاهدًا عالمًة اجلميع عليه ُيصّر

 أوائل من ُيعّد الذي ـ الطوسي الشيخ يقول اإلشكال هذا عن اجلواب يفو

 أشخاٌص يكون أن احملتمل من ّنهبأ ـ احلكم حنو اإلمام سعي فكرة عن املدافعني

 كتبها اليت الرسائل على مّطلعني غرَي الناصحني من وغريه عّباس ابن :قبيل من
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 على توّفره على الواقع يف يعتمد للظروف املختلف اإلمام تقييم ّنأو ،لإلمام الكوفّيون

 برسم وقام ظّنه، قِوْف احلقيقة يف لعم قد اإلمام فإّن هذا وعلى أكثر. معلومات

 احلكومة. تأسيس بإمكانّية القاضي ،رهتصوُّ عليه أماله ما حبسب اخلاّصة سياسته

 من عليه أشار ْنَم مجيع لظّن ظّنه خمالفة فأّما الطوسي: الشيخ يقول الصدد هذا ويف

 عند تقوى وقد األمارات، حبسب تغلب إّنما فالظنون وغريه، عباس كابن ،النصحاء

 الكوفة، من ×به كوتب ما على ْفيِق مل عّباس ابن ولعّل .آخر عند وتضعف واحد

  .(14)واملواثيق والعهود واملراسالت املكاتبات من ذلك يف دتردَّ وما

 اإلمام ميتنع مل مسلم مبصري الطريق منتصف يف ِلمَع أن بعد الثالث: اإلشكال

 إقامة سفره من واقعًا يقصد ×كان فلو سفره. يف واستمّر الرحلة، إكمال عن

 إليها آل اليت احلالة على العاالّط مبجّرد عنه العدول عليه ينبغي لكان احلكومة

  فيه. يستمّر أن ال احلكومة، تأسيس على دةاملساِع األرضّية وانتفاء ،مسلم

 أّن (11)كالمه من ُيستفاد حيث اإلشكال، هذا عن الطوسي الشيخ أجاب وقد

 من ويأسه ،مسلم خبرب علمه بعد ،املرحلة هذه يف العودة اختار احلسني اإلمام

 ـ مهّمًا دورًا لعبت ،جديدة روحّية حالة تبلورت األثناء هذه نفس يف لكْن الكوفّيني.

 حصل عّما احلالة هذه نتجت وقد التالية. األحداث صنع يف ـ جزئيتها من الرغم على

 على أقسموا حيث ،املؤمل شهادته خرب مساعهم عند بشّدة رواتأثَّ الذين ،مسلم ألسرة

 واألجواء ،اجلديدة الوضعّية هذه تبلور بعد احلسني اإلمام من كان فما ،بثأره األخذ

  هؤالء. بعد العيش يف خري ال قال: أن إاّل ،عنها املنبثقة

 ناتٌج املرحلة هذه يف تبّنيه مّت الذي اخلاّص التوّجه ّنإ نقول: اجلواب هلذا وحتلياًل

 دة.حمدَّ السرتاتيجّية حصيلًة يكون أن من أكثر ،نةمعيَّ وعاطفّية روحّية حاالت عن

 خالل من تأمل كانت أّنها غري العودة، سبيل ْرختَت مل القافلة أّن ومع ،الوقت نفس ويف

  أفضل. خياراٌت أمامها ُتفتح أن يف املستقبل إىل األمور إيكال

 ِفلَق لو احلسني اإلمام أّن مفاده ،آخر جواب تقديم املمكن من ذلك على عالوًة

 بذهلا اليت اجلهود مجيع إبطال إىل ذلك ألّدى مسلم شهادة خرب بعد سفره من راجعًا

 مل إْن بالفشل، بها قام اليت األولّية التمهيدات من العديد على عملّيًا وُحكم سابقًا،
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 عليه ينبغي كان وبالتالي معاكسة. أفعال ردود بروز إىل األخري يف بانتهائها ْلنُق

 عدم مسألة :قبيل من ـ التمهيدّية السياسّية اخلطوات من بالعديد القيام عن االمتناع

 حكومة ضّد لقيتُأ اليت ،للظلم املناهضة اخلطب من والعديد ،احلّج مراسم إكمال

 ر.وتؤثِّ تثمر لكي التارخيّية اللحظة حلول انتظارب ،ومتابعتها ،عليها واحملافظة ،ـ يزيد

 ينبغي لكان احلكومة إقامة من آيسًا املرحلة هذه يف اإلمام كان لو :أخرى وبعبارة

 قد العمل هذا ألّن ؛األدنى احلّد يف سهاُسُأ ختريب إىل يعمد ال نأ ـ املنطق حبسب ـ عليه

  واملزاجّية. الالشرعية يزيد حكومة تقوية إىل ُيفضي

 فستتشّكل التارخيّية القرائن من مسحًة السابقة املطالب على ناْيأضَف وإذا

 إذا وخصوصًا املدينة، حّجاج بني من احلسني اإلمام تراجع عن هةمشوَّ صورة لدينا

 ،بإصرار الطريق هذا يف احلسني اإلمام خطا فقد احلّج. مراسم عن تراجعًا كان

 على عزمه يف ثباتًا أبدى كما يه،حمبِّ من والعديد النخبة عاّمة ملشورة وخالفًا

 املعهودة. بصورتها احلّج مراسم يف االستمرار عن ىحّت امتنع أّنه درجة إىل ،املواصلة

 أّنهم أو ،األوضاع على لعنيمطَّ كانوا مّكة أهالي أّن يبدو ال الظروف هذه مثل ففي

 ،مسريه عن وتراجع ،العودة سبيل اختار بأّنه يعلموا لكي ؛احلسني اإلمام بقافلة اْوالتَق

 وباإلضافة عليه، وبناًء الكبرية. عاءاتاالّد من ُرزمة عاتقه على حيمل يزال ال أّنه مع

 الشيخ جواب روح وتشّكل ،األهمّية من درجة على وهي ـ للقضّية النفسّية اجلوانب إىل

 اإلدارة ضعف على ةالثقافّي الناحية من عالمًة الوضعّية هذه تبلور ُيعّد ،ـ الطوسي

  القرار. خاذاّت يف دوالرتدُّ

 ذلك يف السائد للحكم خمالفته احلسني اإلمام أظهر لقد الرابع: اإلشكال

 وعدم السخط إبداء على املخالفات هذه تقتصر ومل كه.حترُّ من شهور قبل العصر

 ضّد سياسي كحترُّ وجود على راتاملؤشِّ من جمموعة بروز مع ذلك ترافق بل الرضا،

 من لكان احلكومة إقامة حنو واقعًا يسعى احلسني اإلمام كان ولو يزيد. حكومة

 الواضح فمن للسلطة. الالزمة التاملؤهِّ لديه رتتوفَّ أن إىل تهنّي على مالتكتُّ عليه الالزم

 يزيد، حكومة من لتذّمره العملّي إبرازه خالل ومن ،احلسني اإلمام أّن متامًا

 األرضّية ليزيد أهّي قد ،ـ مّكة يف أو املدينة يف سواٌء ـ ثورته أوضاع عن وإفصاحه
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 خبّطة القيام بأّن نعلم وحنن القّوات. وجتهيز الالزمة اتاإلمكانّي توفريل املناسبة

 أدنى. كحدٍّ األوىل مراحلها يف ولو ،مالتكتُّ إىل حتتاج مسألة احلكومة ضّد انقالبّية

 اإلمام بإمكان كان مّكة يف ةواحلماسّي الساخنة اخلطب تلك إلقاء من وبداًل

 إاّل املأل على السياسي فكره يطرح وال سّرية، بطريقة الكوفة حنو هيتوجَّ أن احلسني

 وهو .العسكرّية القدرة من معقول مستوى على روالتوفُّ لقّواته، العملّية التعبئة بعد

 إقامة مسألة عن الرسول ثحتدَّ لو إذ البعثة؛ أوائل يف بالضبط الرسول به قام ما نفس

 وحمّبيه، وأصحابه أهله رفقةب املدينة طريق وسلك يثرب، إىل اهلجرة قبل احلكومة

 هناك، إىل الوصول قبل أعدائه يد على شهيدًا يسقط أن جّدًا احملتمل من لكان

 اختياره :قبيل من ،ةاألمنّي املسائل مراعاة ومع سّرًا، الليل يف املدينة حنو هتوجَّ هلكنَّ

 استيقظوا الناس أّن لو شريعيت: الدكتور يقول الصدد هذا ويف ممكن. طريٍق ألشّق

 وحده املدينة من خرج احلسني أّن ولو بينهم، احلسني تواجد بعدم ففوجئوا صباحًا

 فعل مثلما ُخفيًة الكوفة إىل املدينة من هاجر أّنه ولو القبائل، ببعض ليلتحق رًامتستِّ

 املركزي احلكم ئُيفاج وجيزة مّدة وبعد املدينة، إىل مّكة من هاجر عندما النيبُّ

 إاّل حتّرك ما احلسني بأّن دونواملتمرِّ املعارضون سيعلم فحينئذ الكوفة، يف بوجوده

 احلسني، اإلمام بها خرج اليت القافلة هيئة أّن غري احلاكم. النظام ضّد النهضة بعنوان

 ومل آخر. بعمل القيام وهدُفه كحترَّ أّنه على تدّل ،خذهااّت اليت احلركة وشكل

 للكفاح اعتزااًل وال استسالمًا، وال خضوعًا الو انزواًء، وال فرارًا العمل ذلك يكن

 والقيام واألخالقّي والفقهّي والعلمّي الفكري النضال يف اخلوض ُبغيَة السياسي

  .(10)عسكرّيًا عماًل كذلك يكن ومل اخلريّية، باألعمال

 أعمق، دراسة إىل وحيتاج ،للتأّمل مثرٌي املذكور اإلشكال أّن من الرغم على 

 قاصدًا كان احلسني اإلمام أّن مبسألة ترتبط ال الدعوى بأّن القول بإمكاننا لكْن

 نظام تأسيس ـ الكوفة إىل متوّجهًا املدينة من خروجه حني من أي ـ البداية منذ

 مل ملاذا احلالة هذه يف أّنه مفاده الذي ـ اإلشكال ذلك عليها يرد لكي ؛للحكم

 ّنإ إذ ؛ـ النوع هذا من هدف حتقيق أجل من ؛ومساعيه جهوده على مالتكتُّ إىل ×يلجأ

 تلّقى اليت باملرحلة ترتبط احلكومة إقامة سبيل يف اإلجراءات ببعض اإلمام قيام دعوى
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 العمل، إلخفاء جمال أيُّ يبَق مل املرحلة هذه يف أّنه ومبا ني.الكوفّي من رسائل فيها

 ×نيتمكَّ فلن علنّية، بصورة الطريق من قسمًا الواقع يف طوى قد اإلمام كان حيث

 يكفي :أخرى وبعبارة حركته. علنّية على يبقي ال أن بعدها فما املرحلة هذه من ابتداًء

 تهّيؤ بعدم ُنذعن لكي مّكة يف احلسني اإلمام عليها كان اليت الوضعّية نتصّور أن

 هذه مجلة ومن .اخلفّي السياسي كوالتحرُّ السّري العمل أجل من ×له الظروف

 حلكومة املوالون ومنهم ـ الناس عاّمة العواّط ،للقافلة واألوالد األهل مرافقة الظروف

 اإلمام من تستدعي تكن مل املرحلة هذه يف الظروف أّن ويبدو .×خروجه على ـ يزيد

  واخلفّي. السّري السياسّي للعمل التخطيط ×احلسني

 

 ــــــ الشهادة حنو النزوع نظرّية ـ2

 كّل أّن وهو ،فارٍق مع الشهادة، حنو النزوع نظرّية الشخصّيات من العديد تتبنَّ

 بني مشرتكة نقطة توجد نعم، خاّص. منظار من إليها نظر الشخصّيات هذه من واحد

 الشهادة. كان اإلمام هدف بأّن مجيعًا اّدعائها يف وتكمن ،اآلراء هذه

  يلي: ما يف النظرّيات هذه الستعراض جهتنا من وسنسعى

 

 ــــــ اللهوف نظرّية أـ

 كان وإّنما ،أمره بعاقبة علم على كان احلسني اإلمام بأّن طاووس ابن يعتقد

  .(19)به قام مبا فًامكلَّ نفسه يرى كان ّنهإ أّي املوضوع؛ بهذا يتعّبد

 

 ــــــ الشيعة ذنوب عن العفو سبيل يف ،النفس فداء نظرّية ـ ب

 يف بنفسه تضحيته على عالمة هي احلسني اإلمام شهادة بأّن النظرّية هذه تعترب

 أتباعه سريتكبها اليت اخلطايا عن فديًة لُتشكِّ وبأّنها الشيعة، ذنوب عن العفو سبيل

 الفكر يف له نظرٍي على نعثر الفهم من نوٍع على النظرّية هذه وتعتمد املستقبل. يف

 إىل ُيشبه ،×عيسى صلب ملسألة تفسريًا املسيحّيني من العديد ُيقّدم حيث املسيحي،

 النظرّية. هذه متهقدَّ الذي التفسري بعيد حدٍّ
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 ــــــ تارخيّية وأهداف حركة إطار يف ،الشهادة طلب نظرّية ـ ج

 االجتماع علم منظار من سعى حيث النظرية، هذه طرح ْنَم هو شريعيت ويعّد

 ذلك على احلاكمة ةاالجتماعّي األوضاع عن طخمطَّ تقديم خالل ومن ،التارخيي

 وفضح ،(11)بالظلم التنديد يف الشهادة من احلسني اإلمام هدف حصر إىل ،العصر

 الثورة من الثاني اجليل عروق يف واجلهاد احلياة من جديد دم وضّخ ،يزيد ممارسات

 .(11)النبوّية

 االجتماعّية األوضاع عن ٍطخمطَّ تقديم شريعيت الدكتور ُيحاول لرأيه وتوضيحًا

 للمواجهة التارخيّية املسرية على نظرة إلقاء خالل من ،احلسني اإلمام عصر يف السائدة

 والباطل. احلّق بني

 لطريق انتخابه من يهدف كان احلسني اإلمام بأّن القاضي ،مّدعاه وإلثبات

 ومل الغيب، علم ميتلك ال ×بأّنه فرضنا لو ىحّت أّنه إىل ُيشري يزيد، فضح إىل الشهادة

 املتوّفرة والشواهد القرائن فإّن املواجهة، طريق يف الكوفّيني خيانة على لعًامطَّ يكن

 كان الذي ،أمّية بين إلمرباطورية السلطوي النظام على عالوًة ،الوقت ذلك يف

 وبغّض ـ سياسّية نظر وجهة من سيدفعه كان ذلك كّل كبرية، درجٍة إىل متماسكًا

 بهذه األموّيني على للظفر فرصةأّي  وجود بعدم التسليم إىل ـ الغيب علم عن النظر

 وهدفًا ًاأساسّي مبدًأ الشهادة يعّد كان فإّنه وبالتالي املعدود. اجليش وهذا القليلة الُعّدة

  الطريق. منتصف يف إليه مال كهدٍف وليس ،(11)نهائيًا

 من قسمًا لُتشكِّ احلسني اإلمام نهضة عن شريعيت مهاقدَّ اليت الرؤية إّن

 ـ التشّيع بأّن املعتقدين من هو فشريعيت وفلسفته. عالتشيُّ تاريخ حول الكبري مشروعه

 إىل وتصل تتبلور اليت ،(17)التاريخ فلسفة على يعتمد ـ األخرى املذاهب خالف على

 قام وقد األّيام. رورمب حتدث اليت واملتسلسلة املتعاقبة التالتحوُّ إثر الفعلّية مرحلة

 دائرة جهة ومن ،وعليه التشّيع. تاريخ فلسفة إطار يف كربالء حادثة باستعراض

 بنطاق كربالء حادثة خّلفتها اليت واألصداء اآلثار ربط على يقتصر ال فإّنه املخاَطبني،

 عليه. الطارئة والتحّوالت التشّيع تاريخ من أوسع نطاقًا ليشمل ذلك ُيعّدي بل عصرها،

 املتوّقعة النتائج مع ومنسجمًا واعيًا دورًا احلسني لإلمام ُيعطي فإّنه أخرى جهة ومن
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 به ُأنيط الذي لدورا إىل وبالنظر ،احلسني اإلمام فإّن هنا ومن الفلسفة. هذه ضوء على

 الواقع ويف أمره. عاقبة عن ثتحتدَّ اليت الرسالة مبضمون العمل على أقدم التاريخ، عرب

  دة.حمدَّ وبنتائج ،معلوم هدٍف حنو املعامل، واضح طريق يف يسري كان فقد

 األمرين هذين بني القائمة اجلدلّية العالقة تؤّسس شريعيت نظر وجهة فمن

 األخري يف وجتعلها ،بالدافع ومتّدها ،الروح فيها وتنفخ اجملتمع، على الطارئة للتحّوالت

 ويف التوحيد. ملنهج موافقًا كان إذا إاّل صحيحًا الفعل يكون ال وعليه للتقييم. قابلًة

 وال ،بسيطة يعّدها وال وتعقيدها، املسألة هذه صعوبة إىل شريعيت ُيشري الوقت نفس

 فيصعب املواقع، من العديد يف التوحيد بلباس يتلّبس الشرك أّن اعتقاده يفو سطحّية.

 التحّوالت روح ُيشّكل التوحيد بأّن ويرى عليه. والتعّرف ،اكتشافه بذلك علينا

 وجودهم صيغ الذين ،الظاهرّيني من كثريًا وينزعج ،والتقّدمية اإلجيابّية االجتماعّية

 مظهرًا شريعيت منظار من كربالء حادّثة لومتثِّ الشرك. أساس على جوهره يف

 القائمة للحرب ،التظاهر من شائبةأّي  عن البعد كّل وبعيدًا رتوش، بدون خالصًا،

 عن حتكي ،وخالصة صادقة رواية هي ـ حبسبه ـ وكربالء والتوحيد. الشرك بني

 دوُبْع ،حقيقي اصطفاف من كربالء عرفته فما والشرك. التوحيد بني الدائر الصراع

 التوحيدي اإلخالص معيار ارتفاع يف سببًا كان ،أنواعها جبميع اخلّداعة املظاهر عن

 الباطل. نم احلّق لتمييز حمّكًا األبد وإىل معها صارت درجٍة إىل احلادثة هذه يف

 رقم على حصوهلا عني يف أّنها ناحية من كربالء بها حتظى اليت األهّمية وتزداد

 يرى الذي ،الشرك مقابل يف حتتشد فإّنها واإلخالص الصفاء يف التكرار يأبى قياسي

  للتوحيد. ومظهرًا ،اهلل خليفة نفسه

 اخلّداع املظهر ذو الشرك أي ـ والشرك للتوحيد األساسّيني القطبني هذين فأخذ

 كربالء العتبار شريعيت به جاء الذي الدليل هو االعتبار بعني ـ اخلالص والتوحيد

 وذروتها. ،والباطل الشرك بني املواجهة قّمة ُتمّثل

 من للعديد وخالفًا لألمور. حتليله مستوى هو شريعيت حول نظرنا يلفت وما

 جمرى خالل ومن ،الداخل من كربالء حادثة حول البحث يف خاضوا الذين ريناملنظِّ

 وسط يف موقعها خالل من كربالء إىل ينظر كان فقد عليها، الطارئة التحّوالت
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 التحليل من املستوى هذا منحه وقد الشيعة. تاريخ فلسفة فروع من وكفرع ،التاريخ

 يف ،لكربالء اخلاّصة رؤيته عرض من نتهومكَّ الواقعة، جبزئّيات االلتهاء بتهجنَّ قدرًة

 األخرى. للنظرّيات األساسي اهلّم أحيانًا مّثلت واليت ،اتاجلزئّي لعبته الذي الدور مقابل

 احلوادث ةماهّي حول للبحث القابلّية وهبته قد والواسعة املتعالية النظرة هذه أّن كما

 هذه من جزئّية حادثة كّل ةوماهّي طبيعة ألّن ونظرًا للتاريخ. النهائي اهلدف ضمن يف

 تفسريها إىل بساطة وبكّل يلجأ فإّنه نهائي هدف إطار يف إاّل معناها جتد ال النهضة

 مراسم أثناء يف مّكة مغادرة يعّد فإّنه عليه وبناًء اخلاّصة. التارخيّية رؤيته خالل من

 لُيعاض النظام، لبتبدُّ التبدَّ قد والغاية اهلدف بأّن خالهلا من اإلمام يعلن واقعًة احلّج

  .(15)للروح فاقد جبسٍد ـ القيادة فقدان مع ـ ذلك عن

 

 ــــــ الشهرستاني نظرّية ـ د

 ُيبايع، مل أم بايع اٌءسو ،سُيقتل بأّنه يعلم كان ×احلسني اإلمام أّن ومفادها

 إذا بينما جّده، وآثار جمده اندثار إىل باإلضافة سيقتل فإّنه بايع إذا أّنه وهو ،فارٍق مع

 ،الدينّية الشعائر على وحفاظه ،آماله قحتقُّ مع لكْن ،فقط فسيقتل ُيبايع مل

  .(16)األبدي الشرف على وحصوله

 

 ــــــ آييت الدكتور نظرّية ـ هـ

 يقول حيث كلماته، بعض استعراض خالل من آييت نظرّية توضيح إىل سنسعى

 ـ علّي بن احلسني أنا بصفيت ـ للمسألة تقييمي إّن يقول: أن يريد كتابه: من موضع يف

 بأّي القيام وال نتيجة، أّي إىل الوصول ُيمكن ال وأصحابي أنا شهادتي بدون أّنه هو

  .(14)وإجيابي ونافع مفيد عمل

 اإلسالمّية اخلالفة نظام له ضتعرَّ الذي الشديد االحنراف هذا إّن أيضًا: ويقول

 للمسلمني، االجتماعية والنواحي الشؤون مجيع يف ذلك بعد تغلغل ثّم األوىل، املرحلة يف

  .(11)واجلاّدة العارمة والثورة والفداء بالشهادة إاّل له عالج ال

 غادرها بل القتل، من فرارًا مّكة اإلماُم ُيغادر مل آخر: موضع يف كذلك ويقول
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  .(10)ُقتل ما إذا شهادته من األبد إىل اإلسالم يستفيد لكي

 إىل اإلمام ُيشري «آدم ُولد على املوُت ُخطَّ» عبارة: خالل فمن أيضًا: آييت ويقول

 رسول بنت ابن مثل شخٍص يد على كان ولو ـ والديين االجتماعي الفساد إصالح أّن

 اخلطبة هذه يف حديثه كّل كان وقد والشهادة. املوت طريق عن إاّل يتيّسر ال ـ اهلل

 لذئاب فريسًة والوقوع ،واملوت الشهادة حول يدور مّكة مغادرة قبل ألقاها اليت

  .(19)اجلائعة كربالء

 

  ــــــ الشهادة حنو النزوع نظرّية حول املطروحة اآلراء خمتلف بني عاّمة مقارنة

 هذه لواء حتت املنطوية اآلراء فنصنِّ أن ُيمكننا وكّلي عاّم تقسيٍم حبسب

  جمموعتني: إىل النظرّية

 الذي بالنحو النهضة، من اهلدف مبثابة الشهادة تعّد اليت اجملموعة وهي :األوىل

 ْينظرّيَت يف طرحه مّت ما ذلك ومثال وحتمّيًا؛ قطعّيًا أمرًا حبسبها ×قتُله فيه يكون

  والشهرستاني. طاووس ابن

 مع اإلمام، أمام أخرى خيارات وجود ارتأت اليت اجملموعة وهي :الثانية

 يف يتجّلى ومثاهلا اخليارات. هذه مجيع بني من الشهادة إىل مال قد ×بأّنه اعتقادها

 وآييت. ؛شريعيت :من كلٍّ نظرّية

 بأّن معًا إميانهما يف فتكمن اجملموعتني كلتا فيها تشرتك اليت النقطة وأّما

  لنفسه. هدفًا الشهادة اختار قد احلسني اإلمام

 إىل «الشهادة حنو النزوع» بنظرّية املعتقدين تقسيم ُيمكننا آخر وبلحاظ

 أخرى وطائفة ؛لكربالء والفردّية النفسّية اجلوانب على رّكزت طائفة طائفتني:

 اجلوانب من أعمق ومبستويات ،الواقعة لتلك االجتماعّية باالنعكاسات اهتّمت

 الفردّية.

 ببعض بها تهتّم اليت اجملاالت ربط إىل الطائفتني هاتني من واحدة كّل وتسعى

 كربالء. حادثة خّلفتها اليت اخلاّصة االنعكاسات

 ؛القدماء جمموعتني: إىل الرئيسّيتني الطائفتني هاتني تقسيم وبإمكاننا
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  واملعاصرين.

 ـ هدف مبثابة لشهادةا اعتبارهم عند ـ يهتّموا مل الذين وهم القدماء:

 واكتفوا ،ـ اللهوف صاحب نظري ـ احلسني اإلمام شهادة خّلفتها اليت باالنعكاسات

 حبث على اقتصروا لكّنهم بذلك، اهتّموا أّنهم أو ؛كهدف الشهادة عرض مبجّرد

 اإلمام على للبكاء كبريًا فضاًل جعلت اليت الروايات بلحاظ النهضة هذه انعكاسات

 اليت األوضاع بعض خلقت واملأساوية الدامية الشهادة هذه بأّن هؤالء ويعتقد احلسني.

 هذه مُّوَه األبد. إىل املغفرة أبواب ـ عليها والبكاء ،بها التوّسل عند ـ للناس فتحت

 ،مأساوية وقائع عرض خالل من ،اإلهلي والغفران العفو على احلصول هو اجملموعة

 لعبه الذي الدور على أساسّي بشكٍل ونزُيركِّ أّنهم كما البكاء، على وباعثة

 احلسني اإلمام على البكاء بأّن هؤالء ويعتقد التاريخ. عرب احلسني اإلمام على البكاء

  اجلّنة. على مفتوحة نافذٌة هو

 اليت االنعكاسات بأّن يرون حيث ؛القدماء مقابل يف هؤالء ويقف املعاصرون:

 استيعابها من أكثر ،اجملتمع دائرة أساسّي بشكٍل تشمل كربالء واقعة خّلفتها

 والشهرستاني. ،وآييت ،شريعيت :قبيل من أفراٌد الفئة هذه إىل وينتمي الفرد. لدائرة

 حلادثة األساسّية فاتاملخلَّ بأّن «الشهادة حنو النزوع» بنظرّية اجلدد املعتقدون ويرى

 يزيد، موت مجلتها من اليت ،املختلفة األحداث من طيف لتشكُّ يف تكمن كربالء

 احلّق بني التمييز تاريخ عرب اإلصالحية املسريات بعض تبلورو الدموّية، الثوراتو

 ،بإصالحات والقيام ،االثنني هذين بني يفصل أعلى ومثل مثالي منوذج خلقو والباطل،

 أو السابقة، العوامل حدأب التمّسك ريناملفكِّ هؤالء من واحد كّل حاول وقد و...

  كربالء. لواقعة االجتماعّية العوامل ببقّية وكذلك منها، ببعٍض

 البكاء دور على «الشهادة حنو النزوع» بنظرّية املعتقدين قدامى زوُيركِّ

 ناحية من كربالء حول البحث جمال يف وأبدعوا اْوترقَّ ما إذا ىوحّت .الفردّية واجلوانب

 ،التاريخ عرب العمومّية اجملالس تشكيل هو إليه ُيشريون ما غاية فإّن االجتماعّية اآلثار

 اجُلدد املعتقدون زُيركِّ بينما الشيعّية. االجتماعّية احلياة دائرة يف املسار هذا واستمرار
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 بأّن نْوويَر االجتماعّية، اهلموم على أساسي بشكٍل «الشهادة حنو النزوع» بنظرّية

  الفردّية. املناسبات إحياء يف قيمُته تنحصر أن من أعلى هو كربالء تأثري معيار
 

  ــــــ «اهلدف هي الشهادة كون» نظرّية على املشهورة اإلشكاالت

 دليل مبثابة باملستقبل احلسني اإلمام علم بأّن نْويَر األشخاص هؤالء كان إذا

 العلم بني تالزم أّي وجود بعدم ـ مهل جوابًا ـ ُيقال أن فينبغي النظرّية هذه تبّني هلم زُيجوِّ

 اإلمام ُيستشهد أن املفروض من كان إذا :أفضل وبتعبري هدفًا. خاذهاواّت بالشهادة

 حتكي ذلك على وعالوة له. سياسّيًا هدفًا الشهادة خذسيّت بأّنه يعين ال فهذا احلسني

 عن ،املواقف خمتلف يف تبّناها اليت والقرارات ،احلسني اإلمام أفعال ردود دراسُة لنا

 السياسّية. الساحة على الفّعال احلضور له يضمن ،سياسّي برنامج طرح حنو سعيه

 السياسّي العمل يف وخّطة برنامج طرح مسألة أّن بلحاظ أهمّيته املوضوع هذ ويكتسب

  التخطيط. إىل بلوُغه حيتاج بهدٍف عالتمتُّ عن ُتعّبر

 األّيام جاهاّت يف خلطوات موالتقدُّ األحداث مسرية ُمتابعة عند األّول: اإلشكال

 املواقف مع كثريًا ينسجم ال ،×اإلمام عن صدر ُمغاير سلوٌك أمامنا سيربز القاسية

 اإلماَم ،سعد ابُن بعده وِمن رُّاحُل منع فعندما عنه. املبحوث املقطع يف خذهااّت اليت

 يف إقامته حمّل إىل بالرجوع له يسمحوا أن منهم طلب املسري، من ×احلسني

 حنو النزوع مع متناقضًا الكالم هذا مبثل التعبري يكون أن الطبيعي ومن .(11)املدينة

 احلكم. يف الرغبة ملسألة التربير إطار يف ذلك ُيعّد قد حبيث الشهادة،

 .احلّجة إقامة يريد كان اإلمام بأّن القول ُيمكننا اإلشكال هذا عن جوابًاو

  أكثر. وحتقيق دراسٍة إىل حيتاج اجلواب هذا لكّن

 النزوع» نظرّية دعم أجل من سابقًا بها ناْيأَت اليت الشواهد إّن الثاني: اإلشكال

 أشهر ذاتها حّد يف ُتمّثل ـ مسلم وإرسال ،البيعة أخذ أهّمها من واليت ـ «احلكم حنو

  .«الشهادة حنو النزوع» نظرّية على املطروحة اإلشكاالت

 حيتاج ،اإلشكال هذا عن اجلواب حول كالٌم الشهرستاني الدين هبة وعند

 دراسات أمام الباب فتح جملّرد ؛فيه للخوض جهتنا من وسنسعى .وحتقيق حبٍث إىل
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 الحقًا. لذلك الفرصة تيحتُأ ما إذا مستقبلّية

 توّجه أّن ويرى خمتلفة، زاوية من كربالء إىل الشهرستاني الدين هبة ينظر

 وحتليله الكالم هذا تفسري يفو احلّجة. إقامة سبيل يف كان الكوفة حنو ×اإلمام

 وقوع يف مهّمًا عاماًل ×علّي ألبناء املرتاكمة املطالبات عّد ينبغي بأّنه القول ُيمكننا

 انتشار إىل ذلك ىألّد الناس لدعوة ْبيستِج مل احلسني اإلمام أّن فلو كربالء. حادثة

 مّرت قد ألّنه الناس؛ وعاّمة للمجيء دعوه الذين بني والسياسّي االجتماعّي اليأس

 خالل ومن احلكومة. إلقامة الناس دعوةل البيت أهل يستجيب أن دون طوال سنوات

 مبسألة التزامه مدى إبراز إىل مضافًا ،احلسني اإلمام فإّن الكوفّيني لدعوة االستجابة

 البيت أهل أّن ×نبيَّ وقد عليهم. احلّجة إمتام إىل سعى للحكم، جديد نظام تأسيس

 ذلك إّن بل سعيهم، قّلة بسبب ؛الناس لدعوة االستجابة عن ميتنعوا مل علّي اإلمام وأبناء

  وتقّلبهم. ،هّمتهم وفتور ،الناس لعجز نتيجٌة

 أعمق بشكٍل ،الشهرستاني بها جاء اليت ،احلّجة إمتام نظرّية درسنا ما إذا

 أّن لو أوىل جهة فمن احلادثة؛ هذه خالل من تبلور الذي الثنائي عالتوقُّ على سنقف فإّننا

 ،بينهم كاذب وفهم إحساٍس ظهور إىل ذلك ألّدى الناس لدعوة يستجيبوا مل األئّمة

 احلسني اإلمام فإّن أخرى جهة ومن ؛األئّمة على احلّجة إقامة الواقع يف يعين ما وهو

 أّي يفعل مل ×أّنه ولو ،بالشهادة الرضا خالل من الناس على احلّجة إقامة إىل سعى

 بأّن الناس لدى انطباعًا ـ االجتماعّية اإلحباطات إىل مضافًا ـ سيرتك ذلك فإّن شيء

 تبلور إىل ذلك وسيؤّدي األحناء، من بنحٍو مّرة كّل يف دعوتهم يرفضون كانوا األئّمة

 املساعدة االجتماعّية الظروف وجعل ،^أدائهم عن الناس أذهان يف خاطئة أحكام

 اإلمام به قام ما إىل فباإلضافة وضئيلة. باهتة األئّمة ِقبل من سياسّية مواقف خاذاّت على

 قام فقد الكوفّيني لذهنّية تشكيل إعادة من ـ الشهادة طريق اختار عندما ـ احلسني

 يف سياسّية إجراءات اختاذ أجل من البيت أهل أعضاء لبقّية املناسبة األرضّية بتمهيد

 التشاؤم منابع جتفيف إىل حّجته إمتام طريق عن احلسني اإلمام سعى وبذلك .املستقبل

 اإلمام خذيتَّ مل فلو احلسن. اإلمام صلح زمان يف منها قسٌم لتشكَّ الذي ،التارخيي

 بشكٍل األئّمة لباقي مناسبة فرصة أّي تتهّيأ ال أن احملتمل فمن موقف أّي احلسني
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  مطلق.

 وابن ّراحُل عرقلة بعد الرجوع على ّريص احلسني اإلمام كان الثالث: اإلشكال

 إلمام.ا إىل بالنسبة اهلدف هي الشهادة كون فكرة مع ينسجم ال ما وهو إّياه، سعد

 ممانعة بعد العودة إىل ميله عن اإلمام عّبر إّنما ذلك: عن جوابًا ،القول وُيمكننا

 أو انعكاسات أّي حصول إىل ذلك إفضاء لعدم ؛الكوفة دخول من سعد وابن ّراحُل

 نقض :نظري ،مسلم شهادة خرب على العاالّط مرحلة يف سابقًا دناهعدَّ مّما ،سلبّية آثار

 حثيثًا سعى قد احلسني اإلمام هو وها الالشرعية. يزيد حكومة وتقوية ،األهداف

 آفاق دتلبُّ من الرغم على ،مواقفه على ثابتًا وبقي الكوفة، أبواب شارف حّتى

 ،االختيار عنصر الطارئة الظروف تلك يف منه ُسلب فقد ذلك إىل ومضافًا .املواجهة

 عودته تكون لن احلالة هذه ويف عملّي. بشكل الكوفة طريق وجهه يف وُسّد

 .العنف استعمال إىل اليزيدّيني جلوء على وشاهدًة ،إجبارّية ستكون بل اختيارّية،

  الظروف. تلك يف احلّجة إقامة أشكال من شكاًل اإلمام فعل نعّد أن إاّل اللهّم
 

 ــــــ املوت من اهلروب نظرّية ـ3

 بهدف تكن مل احلسني اإلمام هجرة بأّن تعتقد اليت اآلراء بعض أيضًا توجد

 ُيعاني ×احلسني اإلمام كان الرأي هذا فبحسب منه. هروبًا كانت بل ،املوت معانقة

 ×اختار السبب وهلذا استشهاده؛ إىل النهاية يف أّدت اليت األوضاع بعض من املدينة يف

 الكوفة. إىل اهلجرة

 ،احلسني لإلمام املوالني تتشتُّ إىل باإلشارة الرأي هذا عن الدفاع وميكن

 هذه مثل تفتقد كانت املدينة ّنإ حبيث الكوفة، يف عاّم بشكل كانوا الذين

 اإلمام ُيفّضل أن جّدًا املنطقي من يعيشها كان اليت للظروف فبالنظر املكانة.

 من ×احلسني اإلمام خروج كان لقد املعاصرين: أحد ويقول املدينة. على الكوفة

 يكن ومل روحه، على احملافظة أجل من ؛العراق اجتاهب مّكة ومن ،مّكة إىل املدينة

 .(11)للحكم نظام إقامة بهدف وال ،العدّو ضّد حربًا وال ،ثورًة وال ،متّردًا

 

 ــــــ النظرّية هذه إىل املوجَّه اإلشكال

 يف الغموض هذا ويكمن .غامضة مسألة املوت من الفرار نظرّية تبدو وهلة ألّول
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 موٌت :والثاني ضعيف، أثر ووذ ،باهت موٌت :األّول بنحوين: املوت عرض بإمكاننا أّنه

 األّول النحو هو املوت من املقصود كان فإذا عميقة. اجتماعّية لتحّوالت ومقارن ،رمؤثِّ

 هذه إهمال عن واضح بشكٍل حتكي ،أيدينا بني اليت ،التارخيّية الشواهد فإّن

 هذا من اهلروب إىل نةمعيَّ حاالت يف سعى احلسني اإلمام ّنإ حيث ؛وضعفها النظرّية

 واليت ،املدينة يف تبّناها اليت الواضحة السياسة :ذلك على وكمثال املوت. من النوع

 بالذكر اجلدير ومن يزيد. يد على واملكتوم اهلادئ املوت من الفرار منها اهلدف كان

 اإلمام خالله من يسعى كان أكرب مشروع من جزءًا ُيعّد الفرار من النحو هذا أّن

 آثار يذ ،نبيل موٍت عن عبارة أحدها يكون قد ،أخرية أهداف بلوغ إىل احلسني

  حكومة. تأسيس أو ،بالغة

 التعارض من النظرّية هذه ستعاني املوت من اهلروب لنظرّية التفسري هذا حبسب

 من الفرار من النحو هذا نعّد أن األحوال من حباٍل كننامي ال ألّنه واالنغالق؛ الداخلي

 األمر هذا على اإلصرار خالل من ـ احلسني اإلمام نهضة رنفسِّ وأن للثورة، هدفًا املوت

 يكن مل إذا واهلروب الفرار من النوع وهذا .«صيالتملُّ» املوت وراء سعيًا كانت بأّنها ـ

 وسيلة ـ األقّل على ـ كان فقد تأثريًا وأكرب دائرة أوسع ملوٍت دًاممهِّ ذاته حّد يف

  احلكومة. تأسيس :قبيل من ،أخرى أهداف إىل للوصول

 املسألة يف التأّمل علينا فينبغي الثاني النحو هو املوت من املقصود كان إذا وأّما

 اليت املواقف من والعديد ،كربالء واقعة من املهّمة املشاهد وتدّل أكرب. بشكٍل

 رغبة على الرتكيز مّت أّنه ويبدو للشهادة. وسعيه طلبه على ،احلسني اإلمام خذهااّت

 استشهادّية ثقافة حضور من الرغم على هذا .ثيَبالَع املوت من الفرار يف احلسني اإلمام

 حنو بالضرورة يسعى كان ×بأّنه يعين ال هذا لكّن .كربالء مستوى على غنّية

 من اهلروب صدد يف يكن مل احلسني اإلمام أّن جمّرد هو ذلك من يظهر فما الشهادة.

 احلالتني: هاتني إحدى قاصدًا يكون أن املمكن من أّنه مع بالغ، أثٍر يوذ ،نبيل موٍت

 إقامة وإّما ؛ـ الشهادة من الفرار نظرّية إليه تهدف ما مقابل يف تقف اليت ـ الشهادة إّما

  احلكومة.
 

  ــــــ مطّهري( الشهيد )نظرّية املتوازية األهداف نظرّية ـ4

 من كربالء حادثة حول املطروحة اتالنظرّي تصنيف كننامي الذي الوقت يف
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 جديدة آفاقًا تفتح مطّهري نظرّية فإّن بينها، املشرتكة النقاط على الرتكيز خالل

 يف وباحثًا ،فقيهًا خًا،مؤرِّ اجتماع، عامل مطّهري يكون أن وقبل عاشوراء. دراسة أمام

 ،فلسفّية بذهنّية االجتماعّية املسائل إىل ينظر ،فيلسوفًا كان ة،الدينّي القضايا

 إطار إىل تلك نظرته ُيخضع كان وعمومًا هائلة، حتقيقّية قدرات من وباالستفادة

 اجملاالت خمتلف يف االهتمام حنو مطّهري ِقَبل من الدائم السعي هذا م.ومنظَّ منضبط

 اإلمام لنهضة التحليل مستوى على به أّدى والعقل املنطق على املرتكزة باملعارف

 نظرّية أّي إىل فيه ْزينَح مل حتقيق وإجناز حوهلا، جذرّية بدراسة القيام إىل ×احلسني

  النظرّيات. تلك على املطروحة العاّمة اتاإلشكالّي عرض وإىل األخرى، النظرّيات من

 واليت ـ كربالء واقعة حتليل حول املطروحة االحتماالت من العديد نُيبيِّ أن فبعد

 الذي الرئيسي اخللل إىل مطّهري ُيشري ـ األخرى النظرّيات من مهّم قسم عليها يشتمل

 يف تكمن مطّهري هلا يتعّرض اليت األساسّية والنقطة النظرّيات. هذه مجيع منه ُتعاني

 كربالء؛ حادثة حقيقة وبني بها تؤمن اليت املبادئ بني التوفيق عن النظرّيات هذه عجز

 صّحة عن حتكي اليت الواقعة أجزاء إىل باإلشارة منها واحدة كّل اكتفت حيث

 النظرّيات ضعف برز وقد بتمامها. الواقعة عن كاملة صورًة تعطي أن غري من ،دعواها

 تلك من صةاملستخَل الشواهد خمتلف مع مقابلتها مّتت حني عاشوراء حول املطروحة

 أصلّيًا ومرتكزًا ،قّوة نقطة الشواهد هذه فيه تلشكَّ الذي الوقت ففي احلادثة.

 اهتّم السبب وهلذا وعجزها. أخرى نظرّية ضعف على عالمًة ُعّدت النظرّيات، إلحدى

 منه عانت الذي الضعف من النوع هذا ببيان مطّهري بذهلا اليت املساعي من قسٌم

 مطلق هدٍف حنو عاشوراء يف النزوع مسألة جتاوز خالل ومن .(11)السابقة النظرّيات

 فإّن اعتقاده يفو األهداف. من مبجموعة الواحد اهلدف استبدال إىل مطّهري سعى فقد

 الستقصاء حصيلة هي بل واحد، هدٍف حنو السعي خالل من تنتج مل عاشوراء

 عملها جمال خيتلف أن املمكن من اليت ،واملتعّددة املتوازية األهداف من جمموعة

 املرافقني ىحّت أو ،الناس وإلسكات ،جّدًا عاجٌل األهداف هذه فبعض تأثريها. وظرف

 وبعضها ،(15)املعاصرة السياسّية األوضاع يف للتأثري وبعضها ،(17)احلسني لإلمام

  .(16)األمد وطويلة تارخيّية آثار إلحداث
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 ــــــ مطّهري الشهيد لنظرّية وحتليل عرٌض

 إىل االلتفات بنا جيدر وحتليلها مطّهري الشهيد نظرّية باستعراض القيام عند

  التالية: النقاط

 اعتقدت كما ،بديلة بأهداف اإلميان مطّهري عند األهداف تعّدد يعين ال أـ

 ستيل الواقع يف هي مطّهري بها ُيؤمن اليت فاألهداف .السابقة النظرّيات بعض بذلك

 تأثريها مشاهدة أمكن وإْن منفصلة، زمانّية ومقاطع ،معّينة مرحلة يف تتحّقق أهدافًا

 نظرّية وخصوصًا ـ البديلة باألهداف تعتقد اليت اتالنظرّي سعت وقد معّينة. مقاطع يف

 التوالتحوُّ األحداث بني احلاصل التضاّد بيان يف اخلوض إىل ـ آبادي نجفال صاحلي

 يكون وعليه أخرى. جهة من احلسني اإلمام خذهااّت اليت واملواقف اإلجراءاتو جهة من

 رًامتأثِّ ـ البديلة األهداف نظرّية حبسب ـ للقرارات خاذهاّت عند احلسني اإلمام

 أّي شأن ذلك يف شأنه بها، ومنفعاًل ،الطارئة التحّوالت تأثري حتت وواقعًا بالظروف،

 الفعالّية. منتهى يف هو احلسني فاإلمام مطّهري نظر وجهة من وأّما آخر. حكيم فاعٍل

 حتقيق على البداية منذ عازمًا كان فألّنه ذلك خالف على شواهد ُوجدت ما وإذا

 أّن مطّهري الشهيد ويعتقد األوضاع. روتغيُّ األحداث مع نشأت أّنها ال خمتلفة، أهداف

  وهي: ،ثالثة أهداف حتقيق حنو كربالء واقعة يف يصبو كان احلسني اإلمام

 أهداف أّول أّن مطّهري الشهيد يعترب املنكر: عن والنهي باملعروف األمر أّواًل:

  املنكر. عن والنهي باملعروف األمر على العمل هو وأبرزها وأهّمها احلسني اإلمام

 يزيد مبايعة من التهّرب بأّن يرى مطّهري كان يزيد: مبايعة من التمّلص ثانيًا:

 البيعة أجواء ألّن مّكة؛ إىل اهلجرة من اإلمام إليها سعى اليت األهداف أحد هو

  الوقت. ذلك يف املدينة على احلاكمة هي كانت يزيد لسلطة والرضوخ

 تلك ثالث بأّن مطّهري الشهيد يعتقد الكوفة: أهالي لدعوات االستجابة ثالثًا:

 هذا فإّن الواقع ويف .(14)الناس لدعوة احلسني اإلمام استجابة يف يكمن األهداف

  اجملتمع. يف احلسني اإلمام يلعبه الذي العريف الدور ُيربز اهلدف

 هذه ُتقّيم حيث األهداف، بني املقارنة من نوٍع على مطّهري نظرّية وحتتوي

 من أهّم والثاني ،الثاني من أهّم األّول اهلدف فيها يكون بطريقٍة الثالثة األهداف
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  الثالث.

 يزيد. بيعة على التمّرد اإلمام أهداف من أّن ـ أشرنا كما ـ مطّهري يعتقد ـ ب

 هلذه املنطقي اإلثبات أجل من الدليلني هذين بأحد االستعانة املمكن من أّنه ويبدو

  الدعوى:

 واضحة عالمة ،منها اخلروج يف واالستعجال ،مّكة مغادرة مسألة ُتعّد :األّول

 أن املدينة حاكم من طلب قد كان يزيد ّنإ إذ باملبايعة؛ يزيد أمر على التمّرد على

 أمر يصدر وحني بيعته. عقد وإّما ؛احلسني اإلمام رأس إّما اثنني: من واحدًا له يرسل

 واضحًا دلياًل اخلليفة لممثِّ طاعة دائرة عن اخلروج ُيعّد أن الطبيعي من الصراحة بهذه

 املبادرة بتوفري اإلمام أعداء قام العمل هذا خالل فمن البيعة. رفض على نةبيِّ وعالمًة

 فيها. يرغبون اليت الوضعّية لصنع الالزمة

 ة،السياسّي التعقيدات على لعًامطَّ يكن مل ـ ملعاوية خالفًا ـ يزيد ّنإ :ذلك وبيان

 كان السبب وهلذا مرحلّية؛ برامج وضع خالل من أهدافه حتقيق إىل يسعى يكن ومل

  وتبعاته. ذلك عواقب يف يفّكر أن دون ،ةالسياسّي قراراته أغلب يف بسطحّية فيتصرَّ

 مّكة إىل وتوّجهه ،للمدينة مغادرته خالل من احلسني اإلمام يكتِف مل الثاني:

 الثورة على كذلك أقدم بل يزيد، بيعة بردِّ ،ـ الكوفة جاهاّتب حتّرك عندما وخصوصًا ـ

 خطوة اإلمام خطا احلسني اإلمام من البيعة يزيد طلب الذي الوقت ويف حكومته. ضّد

 اخلروج وأعلن ،لنفسه البيعة بطلب قام البيعة إىل إجابته عدم إىل فإضافة ،األمام حنو

 احلاكم على خروجًا املدينة من ×خروجه كان فقد هذا وعلى يزيد. حكومة على

 الذي واألمر يزيد. بيعة لرفضه َمظهرًا اخلروُج ذلك شّكل حبيث وحكومته، املستبّد

 مغادرة ال ،يزيد حكم ضّد دالتمرُّ هو الظروف هذه مثل يف قصوى أهمّية على حيوز

 على دالتمرُّ نار أشعلت اليت األوىل الشرارة ُيعّد املدينة من اخلروج أّن مع هذا .املدينة

  وإرادته. يزيد أوامر

 نصطدم مطّهري الشهيد هلا تعّرض اليت األهداف مسار على نتحّرك عندما ـ ج

 من مينع ال هذا أّن إاّل اإلجرائّية، احلالة إىل الوظيفّية احلالة من ملموس تغّير حبصول

 ألهدافا إىل بالنسبة أكرب بأهّمية ـ القيمة حيث من ـ األوىل األهداف تتمّتع أن
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 الالحقة.

 يف صرفة، ةواعتقادّي ريةتصوُّ جنبة على حيتوي األّول اهلدف ّنإ :ذلك وبيان

 وظروف العرف إطار يف العمل مع أكرب بشكٍل الثاني اهلدف فيه يتالءم الذي الوقت

 الثالث، اهلدف مستوى على القصوى درجتها العامل هذا أهمّية وتبلغ السياسّية. احلياة

 عنصر مبثابة ـ السياسّية معتقداته عن النظر بغّض ـ احلسني إلماما إىل ُينظر حيث

 بعض عن بدوره األّول اهلدف خيلو فال كّله هذا ومع السياسّية. الساحة على فاعل

 نتائج باستمرار ميتلك كان املنكر عن والنهي باملعروف األمر ألّن العملّية؛ اجلوانب

  اجتماعّية. وأدوارًا

 

 ــــــ يزيد عصر يف السائدة السياسي االنغالق حالة مواجهة ـ5

 اهلدف بأّن ترى اليت هي (11)اجملال هذا يف طرحها كنمي اليت األخرى الفرضّية

 يف األفق وانسداد السياسي االنغالق حالة مواجهة يف يكمن احلسني لإلمام األساسي

 على شهيدًا سيسقط بأّنه يعلم كان احلسني اإلمام فإّن الرأي هذا وحبسب يزيد. عهد

 إىل سعى ×أّنه األمر غاية آخر، مكان يف أو املدينة يف ذلك كان سواٌء يزيد، يد

 ساحة إىل شهادته مشهد سحب خالل من ،اجملتمع يف يزيد ضّد املقاومة نهج إحياء

 إليه آلت الذي املصري إىل االستناد الرأي هلذا دوناملؤيِّ يستطيع اإلطار هذا ويف اجملتمع.

 واضحة بصورٍة املصري هذا رتأثَّ وقد .×احلسني اإلمام شهادة َرإْث يزيد حكومة

  .×شهادته يف بنياملتسبِّ ومعاقبة الثأر على اجملتمع قدرة بتفاقم

 ،والفّر الكّر إىل واللجوء ،والربجمة بالتأّني ميتاز كان الذي ملعاوية وخالفًا

 يف واملرونة ،األوضاع على العاالّط حلّس يفتقد كان يزيد فإّن وهدوء، ببطء والتقّدم

 والتأّني، والصرب باملشّقة مليئة ،طوااًل سنواٍت معاوية من بيتطلَّ كان وما التخطيط.

 الروحّية :مجلتها من ـ خمتلفة عوامل وتتضافر واحدة. ليلة يف سائغًا يزيد يراه كان

 يف والسبب األصل للتشكِّ ـ الظروف ملعرفة الالزمة الفطنة امتالك وعدم ،املتعجرفة

 مع ـ احلكم حنو السعي عند ،حال أّي وعلى يزيد. عند كانت اليت األحادية النظرة

 فإّن ات،واإلمكانّي القدرات تقدير يف واخلطأ ،ـ واالستعداد الطاقة فوق هدف أّنه
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 االختناق هذا فعاًل حصل وقد .وسياسّي اجتماعّي اختناق حلصول األرضّية ميّهد ذلك

 كان الذي الوقت نفس ويف له. والتسليم مبايعته إىل اجلميع دعا حيث يزيد، عهد يف

 أن ُيحّب كان اجملتمع يف السائدة واألوضاع للدين مناف بشكٍل علنًا فيه يتصّرف

 أشكال من شكٍل رسوخ إىل أّدت األمور هذه كّل (.املؤمنني أمري) اسم عليه يطلق

 حّلت قد املــُضنية التجارب من العديد أّن ومع اجملتمع. يف وشيوعها ،اخلاطئة السنن

 مع للمؤمنني أمريًا نفسه يعترب يكن مل أحدًا أّن إاّل ،|الرسول وفاة بعد باجملتمع

  للخمر. العليّن احتسائه

 حالة وإظهار ،االحتقان حالة إزالة مسألة إىل النظر ينبغي التحليل هلذا ووفقًا

 وقد احلسني. لإلمام نهائّي هدٍف مبثابة ،يزيد حكم منها يعاني اليت الواقعي العجز

 أساس على الداخلي بناؤها لتشكَّ اليت ،يزيد حكومة فضح إىل يسعى اإلمام كان

 من أّيًا فإّن األمر هلذا ونتيجًة عليها. وبااًل احلكومة هذه رتهوُّ بذلك لينقلب الظلم؛

 إليه وصل الذي القياسي الرقم حتطيم ستطعت مل يزيد بعد جاءت اليت احلكومات

 وتدّل والضالل. الغّي سبيل سلك قد منها العديد أّن مع ذلك، يف برَغُي ومل ،حكُمه

 احلسني. اإلمام إليه يصبو كان الذي النهائّي اهلدف على «السالم اإلسالم على» عبارة

 كما االنغالق، على املبتنية السياسات استمرار من خيشى احلسني اإلمام كان وقد

 فرغم قدراته. على والقضاء ،االنغالق خّط شوكة كسر سبيل يف جهده قصارى بذل

 أجواء بروز من ًاتارخيّي اإلسالم ُتؤّمن مل احلسني اإلمام بها قام اليت اخلطوات أّن

 احلّكام حمافظة نتضم أّنها املتيّقن من لكْن ،واالجتماعّي السياسّي االختناق

  العاّمة. الناس ملطالب واستجابتهم ،الظاهر من نةمعيَّ درجة على الالحقني

 وكتابة ،املدى بعيدة تقييمات يف اخلوض نروم ال كّنا إذا ذلك، إىل ومضافًا

 أن علينا ينبغي الرؤى، من النوع هلذا مغايرة آراء طرح ىحّت أو ،للتاريخ جاهزة وصفة

 احلسني. اإلمام إليها سعى اليت األهداف كأحد االجتماعي االنهيار حصول تفادي نعّد

 جاهاّت يف يسري كان جمتمٍع إنقاذ من العمل بهذا نمتكَّ ×اإلمام فإّن الواقع ويف

 يف البعض بعضها عن االجتماعية الفئات وانفصال ،إقليمّية أزمات وحدوث ،االنهيار

 الذين وحدهم هم احلسني اإلمام بثأر الطالبني بأّن التاريخ ويشهد املطاف. نهاية
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 وحكومته. يزيد سحقوا

 

  ــــــ النظرّية هذه على املشهور اإلشكال

 منت الذي واجملتمع كربالء، حادثة خالهلا من تبلورت اليت األوضاع شريت

 إىل السياسّية الناحية من احندر قد ،منغلق جمتمع ظهور إىل ،الواقعة هذه فيه وبرزت

 يزيد إمساك قبل ،نوعه من سابقٌة له واالنغالق االختناق هذا أّن ومع االختناق. عصر

 أعلى إىل به دفعت اليت الوحيدة احلكومة هي يزيد حكومة لكّن احلكم، بأزّمة

 السياسي، االحتقان من ومعاناته ،عنيفة بهّزات اجملتمع إصابة إىل وأّدت مستوياته،

 وعليه معاوية. حكومة بها صفتتَّ كانت اليت الظاهرّية اجلوانب إلغاء خالل من وذلك

 حنو االحتقان حالة جهتاتَّ فقد السياسي والتحّول ةاالجتماعّي احلركة هذه إمثار مع

 دراسة بإمكاننا وكلّية، عاّمة نتيجة وضمن ،احلقيقة يف اضمحّلت. أن إىل االخنفاض

 االنغالق حالة مع عالقتها يف ،عنها ةرواملتأخِّ ،كربالء واقعة على مةاملتقدِّ األوضاع

 اليت اآلثار أهّم من األقّل على ّدُيَع االحتقان مستوى من التخفيض أّن وبيان ،السياسّي

  احلادثة. هذه عن نتجت

 الوصول أجل من النضال اعتبار ُيمكننا حدٍّ أيِّ إىل أّنه يف هنا الكالم لكّن

 ؟كربالء حلادثة ـ ًاحمورّي ًاهدف أو ـ األهداف أحَد اإلمثار حالة إىل الوضعّية بهذه

 من ـ مبدئّيًا ـ هو ،فيها انفراج وإجياد ،االحتقان حالة من اخلروج أّن هل :أخرى وبعبارة

 ؟ال أم واعية، بصورة لتحقيقه ُيسعى كان حبيث الواقعة، تلك أهداف

 عدم عن حتكي التارخيّية الشواهد دراسة ّنإ :القول ينبغي ذلك عن وجوابًا

 .×لإلمام هدفًا االنغالق حالة من اخلروج كون على ـ أدّلة أو ـ دليل أّي امتالك

 أهداف قحتقُّ ضمن قتحتقَّ اليت اآلثار مجلة من املهّم األثر هذا عّد جيب وبالتالي

 ،البحث من جديدة آفاق فتح كننامي الرؤية هذه جانب وإىل األخرى. احلسني اإلمام

 هدفًا االنغالق حالة من اخلروج نعّد أن ـ االعتبار بعني أخذناها ما إذا ـ نستطيع

 اإلشارة وجتدر األمر. هذا على خاّصة شواهد وجود عدم من الرغم على وذلك منظورًا،

 أّن مفادها ،ةكالمّي رؤية على داخلها يف تعتمد البحث من اجلديدة اآلفاق هذه أّن إىل
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 التحّركات فهاختلِّ اليت اآلثار على ووقوفهم ،الغيب لعلم امتالكهم وبسبب ؛األئّمة

 هدفًا اآلثار هذه من خذونيتَّ فإّنهم عنهم، الصادرة السياسّية وغري السياسية واملبادرات

 واآلثار االنعكاسات جبميع وعي وعن بدّقة، مدروسة بطريقة فونيتصرَّ وهم ،وغاية

  الفوضى. من بنحٍو عملهم طريقة زتتميَّ الذين ،الناس لعاّمة خالفًا احملتملة،

 

  ــــــ بالبحث( جديرٌة )نظرّية املتعدِّدة املستويات ذات األهداف نظرّية ـ6

 اإلطار حتديد إىل أكرب بشكٍل سنسعى النظرّية هلذه استعراضنا عند

 الطرف وسنغّض النظرّية، هلذه وفقًا اإلمام نهضة ملعنى تفسريًا يعطي الذي ،اخلاّص

 التوافق مّت لو احلال بطبيعةو النهضة. بتلك املرتبط التارخيّي اجلانب يف اخلوض عن

 ـ السابقة النظرّيات عرض عند معنا مّرت اليت ـ التارخيّية اجلوانب فإّن اإلطار هذا على

 زائد. توضيٍح ألّي ذلك بعد تفتقر لن حبيث فيه، املناسب مكانها ستحتّل

  النظرّية: هذه لبيان سنتعّرض يلي ما ويف

 وقد مستور.و ؛ظاهر :مستوَيْين يف ^األئّمة أهداف تكون األحيان بعض يف

 طريقة على تأثريها ترتك أّنها مع ،األهداف هذه من السفلى املستويات علينا ختفى

 أحيانًا ّنهإ :نقول أفضل وبعبارة الدينّية. حياتنا أسلوب أو الفهم يف منهجنا أو تفكرينا

 أدنى منلك ال أّننا مع ومساعيهم، األئّمة جهود عن ناجتة أجواء داخل يف نتنّفس قد

  وطبيعتها. اجلهود هذه ماهّية على العاّط

 ال ،عملهم يف األئّمة بعهايتَّ كان اليت ،األساليب من النوع هذا على فالتعرُّ إّن

 اليت التطّورات ودراسة ،التارخيي للفهم تشريح بعملّية القيام خالل من إاّل لنا يتسّنى

 االستنباطات بعض مع املاضي إىل نظرتنا ترتافق مل فإذا التارخيي. الفكر عرفها

 الفهم. يف وأخطاء احنرافات يف سنسقط أنا ناملتيقَّ فمن ةالتأويلّي

 من تنسجم ال اليت األئّمة تصّرفات بعض أحيانًا نواجه قد :ذلك على وكمثال

 ههذ مثل ففي األئّمة. بقّية سرية مع أخرى جهة من تتالءم وال بالغيب، علمهم مع جهة

 وأن الواقع، مع التعامل عند أعمق بدراساٍت القيام على أنفسنا نرّبي أن علينا املوارد

 األمد طويلة النتائج بني احلاصل الداخلي والتوازن العالقة عن الكشف إىل نسعى
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  .^األئّمة يتخذها كان اليت املواقف عن املنبثقة ـ الظاهرة األهداف أو ـ اآلنية والنتائج

 على سنقف ×احلسني اإلمام نهضة يف املستعملة العبارات يف النظر أمعّنا وإذا

 باطينو ؛ومكشوف ظاهرّي مستويني: من يتأّلف اإلمام هدف أّن مفادها حقيقة

 سياسة شكل على طرحه مّت الذي األسلوب ذلك هو الظاهري فاملستوى ومستور.

 ومرغوب. مطلوب هدٍف حنو السعي إطار ويف إعالمّية،

 ،يزيد عزل إىل ×احلسني اإلمام دعوة اعتبار ُيمكننا :ذلك على وكمثال

 يف ُختمت اليت ،املواقف لبعض ظاهرّي مستوى مبثابة ،للحكم عادل نظاٍم وإقامة

 بعاشوراء. األخري

 املستويات تلك عن النقاب كشف على القادر وحده التاريخ يكون قد وأحيانًا

 خصوصّياتها. عن العصر هذا يف عاشوراء لنا كشفت فقد ولذلك .الباطنّية

  مسألتني: إىل االلتفات بنا جيدر أكرب بشكل النظرّية هذه ولتوضيح

 يربط جسرًا «دةاملتعدِّ املستويات ذات األهداف» نظرّية نعّد أن بإمكاننا :األوىل

 تبّناها اليت ـ املرحلّية األهداف ونظرّية ـ مطّهري للشهيد ـ املتوازية األهداف نظرّية بني

 هوّية متتلك النظرّية هذه أّن من الرغم فعلى .ـ آخرون وعّدة يدآبا نجفال صاحلي

 وذلك ؛بينهما اشرتاٍك نقطة اعتبارها كننامي أّنه غري النظرّيتني، كلتا عن مستقّلة

 النظرّيتني. فتؤلِّ اليت العناصر بعض من قربها بسبب

 وأخرى ،جلّية أهداف وجوَد «املتعّددة املستويات ذات األهداف» نظرّية فباعتقاد

 واليت ،ملطّهري املتوازية األهداف نظرّية من اقرتبت قد تكون الواقعة صلب يف ،خفّية

 يأِت مل املتوازية، األهداف لنظرّية وخالفًا ،لكْن أيضًا. األهداف دبتعدُّ تعتقد

 البديلة. التالتحوُّ وجه يف النهاية ىحّت صمدت أهداف عن النظرّية هذه يف احلديث

 حلادثة األخرية املراحل يف وخصوصًا ـ األهداف مستوى على التغيري حبدوث فاإلميان

 نظرّية بني أكثر تقارب حصول إىل يفضي ـ ّراحُل مواجهة بعد وباألخّص ،كربالء

 هذا، ومع .«املختلفة املراحل ذات األهداف» وفكرة «دةاملتعدِّ املستويات ذات األهداف»

 االعتقاد أّن على هنا التأكيد مّت فقد آبادي، نجفال صاحلي لنظرّية وخالفًا

  األهداف. يف التنّوع أشكال من شكٌل هو املتوازية باألهداف
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 مع التعامل على «دةاملتعدِّ املستويات ذات األهداف» نظرّية زتركِّ :الثانية

 اعتبار املمكن من بأّن نقول أن لنا ينبغي األمر هلذا وتوضيحًا عملي. بشكٍل األهداف

  األهداف. مع العملي والتعامل ؛األهداف بني العملي التفصيل أسلوبني:

 كان ،ًاخاّص وإطارًا جمااًل هدف لكّل ننعيِّ أن هو األّول األسلوب من ومرادنا

 .املرجّوة والنتائج اآلثار إىل الوصول يف خالله من يأمل ×احلسني اإلمام

 يف تكون حبيث األهداف تلك رنصوِّ أن هو الثاني األسلوب من ومقصودنا

 كّل إىل ُينظر الرأي هلذا ووفقًا اآلخر. البعض بعُضها ويكّمل ،البعض بعضها خدمة

 األعلى اهلدف قحتقُّ على مساعد أو دكممهِّ األهداف بني أقّل أهّميٍة على حيوز هدف

  األساسي. اهلدف أو

 لدعوة احلسني اإلمام استجابة مسألة ُنخّفض أن نستطيع الصدد هذا ويف

 اخلطط أو االسرتاتيجّية األهداف مستوى إىل الواقعّية األهداف مستوى من الكوفّيني

 ؛أخرى تنفيذّية خّطة أو ةاسرتاتيجّي أمامه ميلك ×احلسني كان لو وبالتالي .التنفيذّية

 للكوفّيني االستجابة مسألة ُتعترب :أخرى وبعبارة بها. الستعان أهدافه، بلوغ أجل من

 األرضّية تهيئة سبيل يف ؛االجتماعّية الظروف من االستفادة أشكال من شكٍل دجمرَّ

 حادثة وقوع يف ذاتّية بأهّمية حتظى وال والرئيسّية، املهّمة األهداف إىل للوصول املناسبة

 على لعثورل تسعى اليت الشواهد ُيلغي ال األهداف من هدٍف كّل فإّن وهكذا كربالء.

 حيمل هدٍف كّل فإّن أخرى جهة ومن ؛جهة من هذا ،احلادثة قلب يف أخرى أهداٍف

  وأهّم. أعظم أهداف لتحقيق األرضّية متهيد مسؤولّية من جزءًا عاتقه على

 أّي نرى أن علينا ينبغي تاليوبال املوضوع، هذا حول ثيتحدَّ فلم مطّهري وأّما

 أعمق. دراسًة بيتطلَّ ما وهو عليه، كالمه محل ُيمكننا األسلوبني من واحٍد
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 ×احلسني لإلمام العرفانّي الذوق وفق اهلل معرفة

 

 كاشاني حيدري باقر دمحمد. الشيخ 

 د موسى صبريترجمة: السي

 

 ــــــ اهلل معرفة وضرورة أهمّية

 العرفان دائرة داخل والضرورة ةاألهمّي من بالغًا قدرًا «اهلل معرفة» كتسبت

 الغاية أّن جند ناحية فمن .«العملي العرفان»و «النظري العرفان» ساحيت يف ،اإلسالمي

 ذاته؛ حقيقة لنا فيعرِّ أن هي النزول( قوس )يف املوجودات خلق وراء من هلل القصوى

 الشهودّية املعرفة يف ليتمثَّ النهائي وهدفه والسلوك السري غاية أّن نرى أخرى ناحية ومن

  وتعاىل. سبحانه هلل

 الكونّية الرؤية» ساحة يف حمورّية مسألة «اهلل معرفة» فإّن األساس هذا وعلى

  .«نيالعرفانّي والسلوك السري» ساحة يف أو ،«العرفانّية

 

 ــــــ اخللقة هدُف اهلل معرفة ـ1

 اإلمام يبّين عرفات موقف يف العرفانّية املضامني ذات مناجاته ثنايا يف

 قد إهلي :يءش كّل يف اهلل على يتعّرف أن هي اإلنسان خلقة من الغاية أّن ×احلسني

 ؛شيء كّل يف إلّي تتعّرف أن مّني مرادك أّن ،األطوار وتنّقالت ،اآلثار باختالف علمُت

  .(1)شيء يف أجهلك ال حّتى

 حديث يف التأمل ميكننا صحيحًا فهمًا عرفة دعاء من الفقرة هذه نفهم ولكي
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 اهلدف إّن وتعاىل: سبحانه اهلل يقول القدسي احلديث هذا ففي ؛«املخفّي الكنز»

 كنزًا كنُت :إاّل ليس تعاىل معرفته هي املوجودات خلق من القصوى والغاية األساسّي

  .(1)ُأعرف لكي اخللَق فخلقُت ُأعرف، أن فأحببُت ًا،خمفّي

 الغيوب، غيب مقام من احلّق جتّلي أصل فإّن الشريف احلديث هذا وحسب

 احلّب أساس على حتّقق قد ذلك كّل النزول، قوس مراتب مجيع يف ظهوره وأصل

 واخلفاء. السرت على له طاقة ال املالئكي الوجه فذو ؛(1)ذاته فيعرِّ ألن للحّق الذاتي

 كان ملا ذاته فيعرِّ ألن للحّق الذاتّي احلّب لوال ّنهإ :القول ميكن األساس هذا وعلى

 كماله إىل يصل أن منها أليٍّ كان وما الوجود، نور يبصر أن املوجودات من أليٍّ

 ألن هلل الذاتّي باحلّب قانمتعلِّ وإبقائها املوجودات إجياد من كالًّ فإّن هنا ومن املنشود.

 العّلة وكذلك ،املوجدة العّلة هإّن :املعرفة أهل عنه يقول الذي احلّب هذا هإّن ذاته. فيعرِّ

 أحٌد يصل وال ،املوجودات من موجوٌد يظهر ال احلّب ذلك لوال» الوجود: لنظام قيةْبامُل

  .(7)«السماوات قامت بالعشق هفإّن الكماالت، من كمال إىل

 كّله العامل كان إذا أنا أقول أن عساي ماذا ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول

 فما ،والزمان؟! الدهر على احلاكم العشق ذلك اجلالل... ذي عشق ظلِّ حتت يعيش

 أقصى من احلاكم هو العشق هذا إّن اهلل، شاء وما منه، ختلو الكون يف ذّرٍة من

  .(5)أقصاه! إىل الكون

 «أعرف لكي اخللق ...فخلقُت» املخفّي: الكنز حديث مفاد وبتطبيق ؛وهكذا

 كّل يف إلّي فتتعرَّ أن مّني مرادك ...أّن» من ×احلسني لإلمام النوراني يانبال على

 معرفة» قحتقُّ هو العامل نظام خلقة من األساس اهلدف أن ندرك أن ميكن ،«شيء

  .«اهلل

 يف اإلنسان يعيشها اليت واألطوار احلاالت وخمتلف ،اهلل صنع آثار فكاّفة

 نافذة هي منها واحدة وكّل .احلسيين العرفان نظر وجهة من هلل جتّليات هي ،حياته

 واملظاهر والعيال الزوجة ×احلسني اإلمام يرى هنا ومن .تعاىل معرفته على وأفق

 والعداوات املّرة، األحداث وحّتى بل .للحّق اتيجتّل موجود هو ما وكّل الطبيعّية

 باهلل، اإلنسان معرفة دائرة لتوسيع ظهرت ،إهلّية آياٍت األخرى هي يراها ،والباليا



×  
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  .(6)اتهيلتجّل وناظرًا ،دائمًا اهلل ذكر على اإلنسان يكون ولكي

 العبودّية تعّد السماوي الشفاء وصفة مبادئ أرقى من اآليات بعض وهناك

 للخلقة: هدف أقصى سةاملقدَّ اإلهلّية الذات ومعرفة

  .(4)(56 :الذاريات)﴾ِلَيْعُبُدوِن ِإالَّ َواإِلنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما﴿ ـ1

 َأنَّ ِلَتْعَلُموا َبْيَنُهنَّ اأَلْمُر َيَتَنزَُّل ِمْثَلُهنَّ اأَلْرِض َوِمْن َسَماَواٍت َسْبَع َخَلَق الَِّذي اهلُل﴿ ـ1

  .(65 )الطالق: ﴾ِعْلمًا َشْيٍء ِبُكلِّ َأَحاَط َقْد اهلَل َوَأنَّ َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى اهلَل

 اآلية وعّدت هلل، ةّيدوعبال هو واإلنس اجلّن خلق هدف أّن األوىل اآلية بّينت وقد

  .(1)واألرض السماوات خلق من اهلدف هي تعاىل اهلل معرفة الثانية

 من النهائّي اهلدف أّن نستنتج أن ميكن الكرميتني اآليتني هاتني بني وباجلمع

  .(0)هلل ،«العابدة املعرفة» أو ،«العارفة ةّيدوالعب» قحتقُّ هو اخللق

 

  ــــــ العبودّية مقّدمة املعرفة ـ2

 أم العبودّية على متقّدمة املعرفة هل والعبودّية؟ املعرفة بني العالقة هي ما

 ؟املعرفة على متقّدمة العبودّية

 ذلك العارفني، وأسوة العابدين قدوة كالم يف جواب خري على نعثر أن وميكن

 املعرفة مقام مبّينًا ،أصحابه من مجٍع يف ×به ظتلفَّ والذي ،باإلشارات املليء الكالم

 ما ذكره وجلَّ عزَّ اهلل إّن ،الناس هاأيُّ فقال: ،الوجود نظام يف هلل والعبودّية الرفيع

  .(19)سواه ما عبادة عن بعبادته واستغنوا ،عبدوه عرفوه فإذا ليعرفوه، إاّل العباد خلق

 اإلنسان عبادات كاّفة فإّن ،(11)معرفته على اإلنسان فطر تعاىل اهلل أّن ومبا

 مرآة كانت وكّلما الكون. خبالق والفطرّية الذاتّية املعرفة نتيجة تعّد أن ميكن

 النتيجة ويف ،وأقوى أشّد ستكون خبالقه معرفته فإّن وانصقااًل رّقة أكثر اإلنسان

 وأخلص أشرف اإلنسان عبودّية كانت كّلما أخرى جهة ومن أشرف. عباداته ستكون

 اإلنسان قلب يف احلّق معرفة ستكون النتيجة ويف وأرّق، أقّل الفطرة شوائب كانت

  شهودًا. وأوضح نقاء أكثر وفطرته

 من األعلى املراتب نيل أّن إاّل املعرفة، مبستوى يرتبط عبادة كّل شرف أّن رغمو
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 ،لرّبه العبد ميسلِّ مل فما اخلالصة؛ والعبودّية العبادة طريق سوى طريق له ليس املعرفة

  والشهودّية. احلقيقّية املعرفة إىل اإلهلّية املشيئة طبق يصل لن فإّنه ،لربوبّيته وخيضع

 كانت فكّلما ؛وتوأمني متالزمني والعبودّية املعرفة نعّد أن أمكن ولذلك

 كانت أخلص العبودّية كانت وكّلما خلوصًا، أكثر العبودّية كانت أعمق املعرفة

  شهودًا. أشّد املعرفة

 واستنادًا ؛العارفني إمام كالم من استلهامًا ؛نقول أن ميكننا هأّن ذلك ونتيجة

 مقام إىل وصوله سوى ليس اإلنسان خلق وراء من اهلدف ّنإ :ةالقرآنّي اآليات إىل

 سريه يف سقدَّامل املزيج هذا استمّر ما وإذا .«ةرفالعا العبودية» أو ،«ةعابدال املعرفة»

 عباد يوصلسو مطلق، بشكٍل ةالغنّي ةالشهودّي املعرفة إىل ينتهيسف التصاعدي

  ة.والعّز للغنى الشاخمة ةالقّم إىل الرمحن

 الدور خبصوص ×احلسني لإلمام النوراني الكالم يف أعمق لتأّم خالل من

 أهّم أّن ندرك أن كذلك ميكننا «العملي العرفان» ساحة يف «اهلل معرفة» لـ احملوري

 معرفة مراتب طّي هو هلل العبودية مقام إىل الوصول حنو مسريه يف اهلل إىل للسالك زاد

  ناحية. من هذا ،«عبدوه عرفوه فإذا» اىل:عت احلّق

 قوس لطّي مسريه يف السالك يدفع عامل أقوى ّنأ ندرك أخرى ناحية ومن

 معرفة مراتب أعلى إىل للوصول وعشقه هحّب هو (احلّق إىل اخللق من )السري الصعود

 هذه معرفة هو للعرفاء العبودّي السلوك إليها ينتهي غاية وأمجل أقصى أّن ذلك اهلل؛

 اعّم العارف استغناء يوجب الذي األمر العارف، قلب يف يهاوجتّل ،املطلقة ةالغنّي الذات

  .(11)«سواه ما عبادة عن بعبادته اْواستغَن عبدوه فإذا» اهلل: سوى

 منظور من النزول قوس قحتقُّ أّن كما التالية: النتيجة إىل ننتهي متقدَّ ومّما

 فعرِّي ألن الذاتّي احلّق حلّب انعكاٌس هو النظري( )العرفان ةالعرفانّي ةالكونّي الرؤية

 )العرفان العرفاني والسلوك السري وادي يف الصعود قوس طّي حيتاج كذلك بذاته،

 الذات هذه ومشاهدة معرفة طلب يف والولع العشق إىل أي مناسب، زاٍد إىل العملي(

  ة.األحدّي

 ـ املعرفة أهل مبنى حبسب ـ الوحدة من الكثرات وجتّلي ظهور أصل أّن وكما



×  
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 أيضًا هو الوحدة إىل الكثرات رجوع فإّن كذلك ذاته، ُتعرف ألن احلّق حّب إىل يرجع

  .(11)تعاىل احلّق معرفة ةحمّب مركب امتطاء خالل من ممكن أمٌر

 العامَلني فوق رفرفت إْن فما العشق! لراية عجبًا ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول

 احلبيب، سبيل يف وينوحون يبكون العرش فسّكان وامللك. واجلّن اإلنس حّيرت حّتى

 .(17)العشق حسرة من وصدورهم رؤوسهم على يلطمون القدس وأهل

 

 ــــــ املعارف مجيع أساس اهلل معرفة ـ3

 لإلمام العرفاني الذوق حسب وتعاىل سبحانه هلل احلقيقية املعرفة تعّد

  .(15)«معرفته حّق اهلل معرفة العلم؟ رأس ما» واملعرفة: العلم وأساس عماد ×احلسني

 علم كّل ّنإ حيث واملعارف؛ العلوم مجيع مال ورأس أساس هي اهلل معرفة إّن

 الوجود حقيقة سوى هناك ليس الوجود عامل ويف .ملللعا املختلفة الظواهر معرفة يتناول

 بدايته يف ـ معروف غري مأ معروفًا كان سواء ـ علم فكّل ًاإذ وجتّلياته. ومظاهره

  الالمتناهية. ومظاهره العامل حقيقة إىل ينظر وخامتته

 مل أذٍن من وما مجالك، وجه تَر مل عنٍي من ما ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول

 أثر عن إاّل العامل يف أحٌد يبحث ومل مائدتك، إىل إاّل يٌد مدَّت وما حلنك، إىل تصِغ

 .أقدامك

 ،الوجود حبقيقة ارتباطه مقدار إىل رجعي علٍم كّل فشرف ذلك على بناًءو

 ـ الواقعية وغري الواهية اخلياالت صنع من كان ما كّل فإّن وإاّل له، ةاإلهلّي والنظرة

 .وشرفأ قيمة أّي له كونت لن سوفف ـ العلم صفة عليه خلعوا وإْن ىحّت

 من خال ما كّل النسيان عامل يف فليكن الديوان: يف كنجوي، نظامي يقول

 عنك. ينطق مل ْنَم كّل وليخرس ذكرك،

 ميكن الو .(16)باهلل إاّل ظاهرة أّي ُتعرف وال ُتدرك ال احلسيين العرفان أفق يف

 به :×احلسني اإلمام يقول حيث معرفته؛ ظّل حتت سوى قتحّقت أن علم أو معرفةّي أل

  .(14)ُيعَرف بها ال املعارف، ُتعَرف

 ةاحلقيقّي باملعرفة اهلل وجد ْنَم وكّل ،اهلل مبعرفة مرهونٌة ظاهرةأّي  معرفة إّن
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 الواقع يف ْدجِي فلم تعاىل تناسبه اليت باملعرفة جيده مل ْنَم وكّل يء،ش كّل وجد فقد

 .(11)!وجدك؟ ْنَم فقد الذي وما فقدك؟! ْنَم وجد ماذا شيئًا:

 وكّل يءش كّل سيكون الوجود حلقيقة ةواحلضورّي ةالوجدانّي باملعرفة أجل،

 احلقيقة من احلرمان معف أخرى ناحية منو العارف. عند ومعروفًا حاضرًا شخص

  اإلنسان. عند جمهواًل شخص وكّل يءش كّل سيبقى الوجود حلقيقة ةالواقعّي

 وكّل ،يءش كّل ومعرفة إدراك هي ةالوجدانّي املعرفة تعطيها اليت املكافأة إّن

 مجيع إدراك وعدم ،احملض اجلهل هي املعرفة هذه من احلرمان عاقبة بينما شخص،

  األشخاص. ومجيع ،األشياء

 

 ــــــ اهلل معرفة حدود

 ــــــ ةاإلهلّي الذات حبقيقة ةالتفصيلّي املعرفة استحالة

 سةاملقّد ةاإلهلّي الذات ـ ×احلسني اهلل عبد أبو اإلمام ـ العارفني إمام يعّرف

 والعظمة. الكربياء من حمدود ال أفق يف فهي وشهود؛ فكر أّي ساحة عن بعيدة أّنهاب

 كنه بلوغ عن الفكر وأصحاب احلكماء مجيع يقصر له حّد ال وجود هكذا وإّن

 ُيقدِّر ال وعظمته: جربوته شهود عن العارفني آمال سبل نقطعتو عظمته، وحقيقة

 األشياء يف له ليس ألنه ؛جربوته مبلغ القلوب على خيطر وال عظمته، هْنُك الواصفون

  .(10)عديٌل

 الذات معرفة استحالة يف الوجه حول ×العارفني إمام كلمات جمموع من

  التالي: النحو على نوردها أن ميكن عّدة أسبابًا هناك أّن جند ةالربوبّي

 

  ــــــ نظري وال مثيٌل ةاإلهلّي للذات ليس ـأ

 مثيل وجود عدم أّن ×احلسني اإلمام يذكر أوردناها اليت األخرية الفقرة يف

 األشياء يف له ليس ه...ألّن» ة:الربوبّي ذاته معرفة استحالة على واضح دليٌل هلو هلل ونظري

  .«عديٌل

 مقارنتها هو ظاهرٍة أّي ملعرفة طريق وأسهل أبسط أن هو األمر هذا يف والوجه 



×  
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 َكِمْثِلِه َلْيَس﴿ نظري: وال مثيل هلا ليس ةاإلهلّي الذات بينما تشبهها، اليت األمور مع

  .(11 )الشورى: ﴾َشْيٌء

 ؛منتفيًا سيكون ةاإلهلّي الذات معرفة ألجل الطريق هذا على االعتماد فإّن وعليه

 يعادله، له ُكْفَو ال :×احلسني اإلمام بشأنها يقول اليت الذات وهي ،هموضوع النتفاء

 .(19)يشاكله له ِمْثَل وال يشابهه، له مسيَّ وال

 

  ــــــ رقيب وال ضدٌّ ةاإلهلّي للذات ليس ـ ب

 ُتعرف» ُيقال: حيث ؛بأضدادها معرفتها ما ظاهرٍة ملعرفة األخرى الوسائل من

 الطريق هذا إىل سبيل الو النهار. معرفة خالل من الليل كمعرفة ،«بأضدادها األشياء

 املطلقة فالقدرة ؛(11)املخلوقات سائر بني هلا ضّد ال اليت سةاملقّد ةاإلهلّي الذات ملعرفة

 أو ضّد ألّي جمااًل ترتك مل دين،واملوحِّ العارفني موىل حبسب ة،اإلهلّي للذات واحمليطة

 ْنَم بقادٍر ليس ينازعه... له ضّد وال أمره، من يءش يف له منازع ال غري: ألّي أو رقيب

 .(11)ِندٌّ َساَواُه أو ،ضدٌّ قارنه

 

  ــــــ حدٌّ ةاإلهلّي للذات ليس ـ ج

 من اننابع ـ قلبيًا مأ عقليًا الشهود كان سواء ـ ظاهرة أّي وشهود معرفة إّن

 معرفة أّي إىل فالوصول األساس هذا علىو منها. والتمّكن ،الظاهرة بهذه اإلحاطة

 هلا سةاملقدَّ ذاته ّنأل ممكن؛ غري أمٌر هو ـ ةحضورّي مأ كانت ةحصولّي ـ ةاإلهلّي بالذات

 :عاقل ألّي ةالقلبّي أو ةالعقلّي اإلحاطة نطاق حتت تقع وال ،األشياء جبميع مطلقة إحاطة

  .(57 لت:صِّ)ُف ﴾ُمِحيٌط َشْيٍء ِبُكلِّ ِإنَُّه َأاَل﴿

 ة،الالمتناهي ذاته إدراك من يتمكن ىحّت ،الوجود دار يف غريه يبقى لن وعليه

 الالحمدودة ذاته وحقيقة كنه على الوقوف فإّن هنا من وكنهه. حقيقته ملعرفة ويوّفق

 على واقف رمتبصِّ عارف وألّي األشياء، حقائق يف ٍلمتأّم حكيم ألّي ممكن غري

  األمور. كنه

 وعقله؛ اإلنسان مْهَو إحاطة حتت الوقوع عن همنزَّ هلل واحمليط املطلق الوجود إّن
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 حاتترشُّ ومن ،خيالنا نسج من إاّل ليس والعقل مْهالَو سيطرة حتت يقع ما ّنإ إذ

 ْنَم بربٍّ ليس خالفه؛ فهو األوهام يف ُتصوِّر ما العاملني: ربِّب ذلك وليس ،(11)أذهاننا

  .(17)هواء غري أو هواء يف ُوجد ْنَم ومعبوٍد البالغ، حتت ُطرح

 هذا ُيقال: ما فكّل ذاته، كنه على أحدًا يعرِّف ال النيشابوري: العّطار يقول

  .(15)ذاك فليس هو

 بينما واملعلوم، مِلالعا نيب الوجودّي االرتباط هو كذلك ةالشهودّي املعرفة الزم إّن

 من آخر. يءشب ًاوجودّي ترتبط أن من وأقدس أنزه والالحمدودة املطلقة ةاإلهلّي الذات

 املطلق الوجود ألّن خملوق؛ أليِّ ةالشهودّي للمعرفة موضوعًا ليست سةدَّاملق ذاته فإّن هنا

  .(16)ربط بأّي قيتعّل أن وال ،قيد بأّي ُيقيَّد أن ميكن ال والالحمدود احملض

 ،ةالقدسّي ذاتهل ةالشهودّي أو ةالعقلّي املعرفة من نوع أيَّ فإّن األساس هذا علىو

 ةالعرفانّي الرؤية حبسب ،كان كائن ألّي رتتيسَّ ال ،الكربياء حبجاب احملتجبة

 السماء يف ْنوعمَّ ،األبصار عن احتجب كما ،العقول عن احتجب ... ة:احلسينّي

  .(14)األرض... يف ْنمَّع احتجابه

 عن منزَّه فأنت الرتابي؟! اخللق قداستك عن يعلم ماذا النيشابوري: العّطار يقول

  .(11)الغيوب بغيب حميٌط وأنت أقول، ما كّل فوق فأنت نتصوَّرها، حنن قداسة كّل

 ال هو حيث من احلّق فإّن» اخلصوص: هذا يف القيصري داوود العارف يقولو

  .(10)«اجلهة هذه من ألحٍد رؤيته متكن فال العاملني، من أحٍد وبني بينه نسبة

 

  ــــــ ةاإلهلّي الذات وصف ميكن ال ـ د

 وصف لنا ريتيّس مل وما ها،وصف إمكان فرع هو ظاهرة أّي تعريف إمكان إّن

 ال ،حميطة ذات هي وتعاىل تبارك اهلل ذات إّن .تهمعرف حال بأّي ميكن فال ما يءش

 وإذا ،يدهادحت إمكان عن عيتفرَّ ما ظاهرة وصف ّنإ إذ الوصف؛ تقبل وال ،هلا حّد

 وتوصيف تعريف إبراز ميكن فال يدحدتوال دقيُّتوال نللتعيُّ قابل غري يءالش كان

  تعاىل. اهلل بذات ةّياحلقيق املعرفة إىل سبيٌل ألحٍد ليس هفإّن وعليه أبدًا. له نيحقيقّي

 كدليٍل ةاإلهلّي الذات وصف إمكان عدم مسألة ×احلسني اإلمام يسوق



×  
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 العلماء تدركه وال قوله: يف وذلك الذات، هذه معرفة إمكان عدم على واضح

 يوَصف ال ألنه ؛بالغيب إيقانًا ؛بالتحقيق إاّل ،بتفكريهم التفكري أهل وال ،بألبابها

  .(19)الصمد الواحد وهو ،املخلوقني صفات من يءبش

 وال ،قيد بأّي دةمقّي غري هاّنإ حيث من ةالربوبّي الذات على املعرفة أهل يطلق

 ما القونوي يقول .(11)«رسم والال اسم الال مقام»و «مقام الال مقام» ،وصف بأّي صفتتَّ

 إليه ُيضاف وال ،باسم يسّمى ال وإحاطته إطالقه حيث من احلّق أّن اعلم» ه:نّص

  .(11)«رسم وال بوصٍف عّينُي وال ،حكم

 وحقيقته تعاىل احلّق ذات ةهوّي أّن على فقونمّت واملعرفة احلكمة أهل مجيع إّن

 وال ،حكم بأّي فتوَص ال به ةاملختّص ةاألحدّي الذات ّنأل سواه؛ ألحٍد معلومة ليست

  .(11)وصف بأّي ُتقّيد

 التناهي تقبل ال نهاإ حيث من ة،األحدّي الذات هذه كنه فإّن األساس هذا علىو

 اوأّم» :ئهولياأو اهلل ألنبياء حّتى ،ومشاهدته تعّقله ميكن ال التعّين، وال التمايز وال

  .(17)«معرفتك حّق عرفناك ما :|قال كما األنبياء، مجيع فيها فحار اإلهلية الذات

 ما» عبادته: عن بالتقصري اعرتفوا احلّق جالل كعبة بأستار املتمّسكني إّن

 حّق عرفناك ما» معرفته: يف حتّيروا مجاله يةْلحِل والواصفني ،«عبادتك حّق عبدناك

  .(15)«معرفتك

 هو ،تهوكيفّي ،الالحمدود اهلل وجود حقيقة إدراك أّن هي طلبامل هذا نتيجةو

 املشلول دعاء يف احلقيقة هذه إىل إشارة كذلك وجند .سواه ألحٍد ممكن غري أمٌر

 ال ْنَم يا هو، يا :×املؤمنني أمري أبيه عن ×احلسني اإلمام ينقله الذي ،(16)الشريف

 .(14)هو إاّل ،هو حيث وال ،هو كيف وال ،هو ما يعلم

 ومشاهدة ،للقاء طريقًا هناك أن من أيضًا مرادهم أن ندرك أن هنا وينبغي

 ميكن هأّن أو جائز، أمٌر هو سةاملقدَّ ذاته اكتناه أن يعين ال ،وجالله احلّق مجال

 ةالعينّي واملشاهدة احلضوري العلم مقام يف اإلطالق على احمليطة الذات بهذه اإلحاطة

 العلم يف رالتفكُّ بقدم الذات هذه هْنوُك حقيقة على الوقوف امتناع إّن بل ،ةالروحّي

 األمور من هو ،الشهودّي العرفان يف البصرية بقدم اإلحاطة وامتناع ،ـ الفلسفة ـ يالكّل
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  .(11)والقلوب املعارف وأرباب العقالء مجيع فاقاّت وضعوم ،ةالربهانّي

 

  ــــــ ةاإلهلّي بالذات ةاإلمجالّي املعرفة إمكان

 ،وشهودها ،والالحمدودة املتعالية ةاإلهلّي الذاتب العلم ألحٍد ميكن ال هأّن رغم

 الطريق أّن اإلطالق على يعين ال األمر هذا أّن إاّل ة،احلسينّي ةالعرفانّي الرؤية حسب

 ميكن ال حبيث ،كّلي بنحو مسدوٌد الذات بهذه ةوالشهودّي ةالعقلّي املعرفة حنو

 قابل غري يءبش يؤمن هأّن عييدَّ شخص أّي فإّن أساسي وبشكل إمجااًل. ولو بها املعرفة

  .(10)املعرفة ساحة عن البعد كل بعيٌد فهو للمعرفة

 خالل من وإدراكه معرفته ميكن مثيل وال له نظري ال الذي الوجود اهذ إّن

 الذات هذه خبصوص وشهوده اإلنسان علم غاية لكّن ؛(79)نياإلمجالّي والشهود العلم

 هذه وحقيقة هْنُك إىل الوصول دون من ،اليقني درجة إىل الوصول هي الالحمدودة

 التفكري أهل وال بألبابها، العلماء تدركه ال :×احلسني اإلمام يقول كما الذات،

 .(71)بالغيب إيقانًا ؛بالتحقيق إاّل بتفكريهم،

 ،املفاهيم بعض أّن مفاده ،إشكااًل البعض يطرح الفلسفّي الفكر صعيد وعلى

 فليس مفهوم، هلا كان وإْن األمور وهذه ،ارهتصوُّ ميكن ال ،«الالمتناهي» كمفهوم

 اإلشكال: هذا على الرّد معرض يف ونقول ًا.خاّص حكمًا تقبل وال ،صمشخَّ معنى هلا

 الالمتناهي، مفهوم حول ةالبّت رتصوُّ أّي وجود ميكن ال هأّن من ،النحو بهذا األمر ليس

 هذا ىلإ االستناد وميكن ممكن، أمٌر الالحمدود حول اإلمجالّي رالتصّو إّن بل

  الالمتناهي. الوجود بشأن أحكام إجياد يف اإلمجالي رالتصوُّ

 هي للعارف، القليب الشهود درجة وغاية ،للحكيم العقلّي الشهود ذروة إّن

 خالل ومن .العامل تعّينات مجيع فوق متناهية وغري متعّينة غري حقيقة هناك بأّن اإلذعان

 العقلي باليقني بها واإلميان ،وحتّققها ،احلقيقة هذه وجود إدراك ميكن الطريق هذا

 به اإلمياَن منه الفكُر يصيُب احملّمدي: التاّم الشهود وارث يقول كما والقليب،

 .(71)صفة وجود ال اإلميان، ووجود موجودًا

 احلّق )ذات املعشوق منـزل يقع أين يعرف ال أحدًا إّن الشريازي: حافظ يقول



×  
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 .(71)بعيد من اجلرس ةلصلص كسماع الذات هذه ومعرفة تعاىل(،

 ـ ةالذاتّي وصفاته اهلل بذات ةاحلقيقّي للمعرفة سبيٌل البشر لدى ليس هأّن رغم

 على تعاىل للحّق سةاملقدَّ الذات معرفة باإلمكان هّنفإ ،ـ ةالقدسّي ذاته عني هي اليت

 الوصول ميكن فال ًاإذ .يءش بكّل احلقيقة هذه إحاطة ّيةكيف ورؤية ،اإلمجال حنو

 كّل وراء اإلحاطي حضوره خالل من إدراكه ميكن لكْن وحقيقته، ههْنُك غاية إىل

  تعّين.

 بالتنزيه تصّرح اليت والروايات اآليات محل ميكن بيانه مرَّ ما إىل بااللتفات

 ،الذات وحقيقة هْنُك معرفة إىل ناظرة هاأّن على اهلل، معرفة إمكان وعدم ،الصرف

 اآليات محل ميكن كما .ةالظاهرّي بالعني الرؤية خالل من احلاصلة املعرفة أو

 إمكان على ومعرفته، اهلل إىل الوصول وإمكان ،التشبيه على تدّل اليت والروايات

 جتّلي مقام يف ،وصفاته ألمسائه أو ،ةالذاتّي ولصفاته ،احلّق لذات ةّياإلمجال املعرفة

  .(77)املمكن للموجود املتاح احلّد إىل الذات

 

 ــــــ اهلل معرفة أقسام

 أنواع تقسيم ميكن ×احلسني اإلمام ةومناجا كلمات جمموع يف بالنظر

  ة:كّلّي أقسام ثالثة إىل ةاحلسينّي ةالعرفانّي النظرة خالل من اهلل معرفة

  ة.العمومّي ةالفطرّي املعرفة ـ1

  ة.الربهانّي ةالعقلّي املعرفة ـ1

  ة.الشهودّي ةالقلبّي املعرفة ـ1

 

 ــــــ ةالعمومّي ةالفطرّي املعرفة ـ1

 .الوجود كّله مع معرفته عجن قد احلسييّن العرفان نظر وجهة من تعاىل اهلل إّن

 تعرف وفطرتها حقيقتها يف املخلوقات مجيع إّن بل ،فقط آدم بنو يعرفه ليسف وعليه

 .(75)يءش جهلك فما ،يءش لكّل تعرَّفَت غريك، إله ال الذي أنت ة:األحدّي الذات هذه

 سريان حقيقة على عرفة دعاء من الفقرة هذه يف ×احلسني اإلمام ديؤّك
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 من واحد كّل فإّن األساس هذا علىو الوجود. عامل مظاهر مجيع يف اهلل معرفة

 الشعور هذا أساس وعلى اهلل،ب عرفةاملو الشعور من مرتبة على هو العامل موجودات

  (.77 )اإلسراء: ﴾ِبَحْمِدِه ُيَسبُِّح ِإالَّ َشْيٍء ِمْن َوِإْن...﴿ اهلل: حبمد سّبحت هي املعرفة وهذه

 بالفطرة وهي لوجهه، عاشقة الوجود ذرات ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول

  .(76)نظرت أينما إليه ناظرة هي إّنماـ  أبت أم شاءتـ  والقلوب عليه. تثين

 أّن حقيقة على عرفة مناجاة من أخرى فقرٍة يف ×احلسني اإلمام ويؤّكد

 اكتملت إذا ...حّتى اإلنسان: جبّلة يف اهلل استودعها وديعة هي باهلل ةالفطرّي املعرفة

 .تكمعرف أهلمَتين بأْن ،كحّجَت عليَّ جبَتْوأ ِمرَّتي، واعتدلت ،فطرتي

 يعّبر اإلمام كالم أّن ،هلا ةوالتالي ،الفقرة هذه على ةالسابق قرائنال من يظهر

 إىل اإلنسان فطرة أوصل إذ تعاىل اهلل أّن وهي ،البشر أفراد تشمل ّيةكّل حقيقة عن

 كّل بل ،وحده ×املعصوم باإلمام خيتّص ال ذلك فإّن بها، احلجة عليه وأمّت ،معرفته

 قاله ما إىل استنادًا ؛ةالفطرّي املعرفة هذه معه يصحب فهو الدنيا هذه إىل يأتي إنساٍن

 .(74)خالقه وجلَّ عزَّ اهلل بأّن الفطرة على ُيوَلد مولود كّل اخلامت: الرسول

 كذلك هم األوثان عبدة ّنإ :القول ميكن ةالنورانّي البيانات هذه من وانطالقًا

 تعيني مقام يف ونئخيط سواه ما عبادة وأثناء هملكنَّ فطرتهم، أعماق يف اهلل يعرفون

 الذين ،واملالحدة الكّفار فيهم ْنمَب ،البشر مجيع فإّن األساس اهذ علىو املصداق.

 كّل عند معروٌف ة:ّيالفطر عرفةامل من مراتب على هم ،اجلاهلني زمرة حتت يندرجون

  .(71)جاهل
 

 ــــــ ةالربهانّي ةالعقلّي املعرفة ـ2

 الالزمة األمور من يعّد ،×احلسني اإلمام نظر وجهة من ،عرفانال حسبو

 فسخ وبرهان اإلمكان، وبرهان النظم، كربهان ـ ةالعقلّي بالرباهني كالتمّس واحلسنة

  .احلّق ساحة إىل املعريّف والسلوك السري بدايات يف ـ العزائم

 

 ــــــ الصنع تقانإ برهان ـأ

 الوجود مظاهر ةكاّف ونظِم ،واألرض السماوات خلق يف العاملني رّب أودع لقد



×  
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 َخْلِق ِفي ِإنَّ﴿ الفكر: وأصحاب والعقول األلباب ألولي وإشارات عالمات ،فيهما

  (.109 عمران: )آل ﴾اأَلْلَباِب أُلوِلي آلَياٍت َوالنََّهاِر اللَّْيِل َواْخِتاَلِف َواأَلْرِض السََّمَواِت

 املخلوقات عظمة يف روالتدّب رالتفّك على ةبشّد ديؤّك الكريم القرآنف

 رالتفّك عرب ـ هونيتوجَّ الذين السالكني هؤالء على تعاىل اهلل أثنى فقد ة،اإلهلّي

 َيْذُكُروَن الَِّذيَن﴿ :وجلَّ عزَّ الصانع معرفة ساحة إىل ـ اهلل صنع آثار يف الدائم العقلّي

 عمران: )آل ﴾...َواأَلْرِض السََّمَواِت َخْلِق ِفي َوَيَتَفكَُّروَن ُجُنوِبِهْم َوَعَلى َوُقُعودًا ِقَيامًا اهلَل

101.)  

 أساسًا يكون أن ميكنه اهلل صنع آثار يف واملستمّر الدائم رالتفّك إّن أجل،

 كالعلم هلا، نظري ال اليت وأوصافه ،الصانع وجود إثبات مقام يف الرباهني ألوضح

 للسالكني وصلبًا حمكمًا طريقًا يفرش هأّن كما و...، واللطف واحلكمة رةْدوالُق

 ُيستدّل اهلل بصنع :×علّي والعارفني املوّحدين موىل يقول كما اهلل، معرفة حنو

 .(70)ُيعرف وبالعقول عليه،

 حنو الطريق بداية يف الصنع، إتقان كربهان ة،العقلّي بالرباهني كالتمّس إّن

 االكتفاء األحوال من حال بأّي ينبغي ال ولكْن مطلوب، أمٌر هو اهلل معرفة حتصيل

 االعلي املراتب إىل بالقياس ،وناقصة حمدودة املعرفة هذه ألّن املعرفة؛ من املرتبة بهذه

 توصلين خبدمٍة عليك فامجعين ،املزار ُبعَد يوِجب اآلثار يف ديتردُّ إهلي املعرفة: من

  .(59)إليك

 ومن ،واجلبال واألزهار اخلضراء والرباري والسماء والصحراء ألرضا إّن أجل،

 العقالني السري هذا ولكّن ،ةالوجودّي سعته سبح هلل راهمظ هي .،اجملّرة.. إىل الذّرة

 ،وُتبّعد ُتفّرق معرفة حنو احلسييّن العرفان حسب يسوقنا ةاإلهلّي اآلثار وإتقان مْظَن يف

 آالف وراء تقبع تدّنيةمو ناقصة معرفة ة،الوجودّي السعة حيث من ةباحملدودّي سموتتّّ

 يف واإلتقان النظم ومن ،راملؤّث معرفة إىل األثر من تنتقل اليت ـ املعرفة هذه إّن احلجب.

 ـ ×علّي العارفني موىل لسان على ورد كما ـ هي ـ اخلالق معرفة إىل اخللقة

 اإلبل من كلٍّ على الروثة وكداللة أقدامه، آثار خالل من اإلنسان على فكالتعرُّ

  .(51)واحلمري
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 ـ كلٌّ لميثِّ حيث الالمتناهية، ةاإلهلّي للذات وظّل مظهر هو خملوق كّل إّن

 من واحد كّل أّن غري ني.اإلهلّي واجلالل اجلمال مظاهر أحد ـ الوجودية سعته حبسب

 نور أمام ومانعًا حجابًا ُيعّد ة،وحمدودّي وتعّين تشّخص من له ما وبسبب ؛املظاهر هذه

  .(51)الالحمدود الوجود هذا

 ميكن كيف حقيقتها؟ ندرك أن الظواهر ظّل رؤية خالل من ميكن كيف

 نئالكا النور نرى أن ،فيهما والفحص والتدقيق ،واحلجاب املانع رؤية خالل من

  حقيقته؟ ونعرف ،وراءهما

 مظاهر إاّل هي ما املوجودات مجيع إّن» الالهيجي: الشيخ يقول املعنى هذا حول

 حجاب يف واختفى املوجودات، صور مجيع يف ظهر الذي هوف ؛اهلل وجه ومرايا

 .األرواح فوق املنتشر الروح مجال خيتفي ذرة كّل حجاب وراء التعّينات:

 خفائه. عني يف وظاهر ظهوره، عني يف خمفّي هأّن ةاإلهلّي الشؤونات عجائب من

 مجاله. حجاب إاّل ليست والتشّخصات التعّينات فإّن ؛وجود لغريه ليس بأنه العلم مع

  .(51)«احلقيقي احملبوب هلذا املنتشر اجلمال خيتفي اتالذّر من ذرة كّل حجاب حتت

 والناقصة ةاجلزئّي املعرفة إىل تقودنا ةاإلهلّي املخلوقات وعظمة لطافة مشاهدة إّن

 مقدار حبسب هو موجود كّل يف اإلهلّي الظهور معيار ّنإ حيث ؛وجلَّ عزَّ باخلالق

 ةالتاّم املعرفة إىل الوصول وألجل ؛اإلنسان بينما الوجود. حقيقة من ناله الذي ةاحملدودّي

 فإّن هنا من اهلل. خلقه الغاية وهلذه لذلك، ةواإلمكانّي القدرة أعطي فقد خبالقه،

 حجاب دون من ،له نظري ال الذي ،مجاله له ُيظِهر أن خالقه من يطلب العارفني موىل

 الوصال ساحة يف غريه حضور دون يشاهده وأن وتعّين، قيد أّي من دًاجمرَّ وغطاء،

 وهداية األنوار، بكسوة إليك رجعينأف ،(57)اآلثار إىل بالرجوع أمرتين إهلي :واخللوة

 عن ةاهلّم ومرفوع إليها، النظر عن السّر مصون منها إليك أرجع حّتى االستبصار،

 .(55)قدير يءش كّل على كإّن ،عليها االعتماد

 نظري ال اليت الوردة أّيتها يا وجهك عاشق أنا ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول

 لي ليس بروحك فَقَسمًا .وجهك عن احلجاب ارفعي سواك. يف هوى لي ليس ،واهلل .هلا

  .(56)وجهك رؤية سوى غاية
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 ــــــ العزائم فسخ برهان ـ ب

 ألمري والنوراني اجلامع البيان هو العزائم، فسخ لربهان تقرير أفضل

 ×املؤمنني أمري إىل قام رجاًل إّن» :×احلسني بن علّي اإلمام رواه الذي ×املؤمنني

 هممُت مّلا اهلمم. ونقض ،العزائم بفسخ قال: ربك؟ عرفَت َمِب املؤمنني، أمري يا فقال:

  .(54)«غريي ربِّاملد أّن علمُت عزمي، القضاء فخالف وعزمُت هّمي، وبني بيين فحيل

 املدرسة ربيب وهو ـ ×احلسني اإلمام جند عرفة دعاء فقرات بعض يفو

 تصرحيًا. أو ،تلوحيًا إما ،العزائم فسخ برهان إىل يشري ـ ×املؤمنني ألمري ةالعرفانّي

  الرتتيب: بهذا استعراضها ميكن الفقرات هذهو

 أن يمّن مرادك أّن ،األطوار التوتنّق ،اآلثار باختالف ؛علمُت قد إهلي، ـ1

  .يءش كّل يف إلّي فتتعّر

 لذي وال ،مقااًل مقاٍل لذي يرتكا مل القاهرة ومشيئتك النافذ حكمك إهلي، ـ1

  حااًل. حاٍل

 بل عدُلك، عليها اعتمادي هدم شّيدُتها، وحالة ،بنيُتها طاعة من كم إهلي، ـ1

  فضُلك. منها أقالين

  اآلمر. وأنَت أعزم ال وكيف القاهر، وأنَت أعزم كيف إهلي، ـ7

 بك العارفني عبادك امنع مقاديرك طواء وسرعة تدبريك اختالف إّن إهلي، ـ5

  بالء. يف منك واليأس عطاٍء، إىل السكون عن

 حّتى ،دائمًا علينا لتتنزَّ احلسبان يف تؤخذ ال اليت واألسباب العوامل إّن أجل،

 تؤخذ ال واليت ،رةاملتغيِّ األحوال وهذه .(51)حلظة كّل يف ينتظرنا جديدًا مصريًا كأّن

  بأسره. والوجود ،العامل مدبِّر حنو ـ العرفاء ـ املعرفة أهل تسوق اليت هي ،احلسبان يف

 

 ــــــ الفقري اإلمكان برهان ـ ج

 الغنى أّن مافك .واالحتياج الفقر عني هو ةاإلمكانّي املوجودات مجيع وجود إّن

 وال املمكن، ذات عني هو واالحتياج الفقر فإّن الواجب ذات عني هو االحتياج وعدم

  أبدًا: عنه ينفّك
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 يف وال الدنيا، يف يوجد مل راز:  يف الشبسرتي، حممود الشيخ يقول

  .أعلم واهلل تعاىل، اهلل عن منفصاًل ممكٌن موجود اآلخرة،

 ليس املمكن وجود أّن كما وحمتاج. فقري وجود هو اهلل سوى ما كّل وجود إّن

 ًاذاتّي أمرًا وليس ،غريه من عليه ُيفاض املمكن لدى ما كّل ّنإ إذ ًا؛ذاتّي وال ،ًاحقيقّي

 .(50)فقري يف فقريًا أكون ال فكيف غناي، يف الفقري أنا إهلي له:

 ال اليت احلقيقة وهي ة،اإلنسانّي الذات حقيقة واالحتياج الفقر أّن ذلك من ضحيّت

 ،ذاته فقر اإلنسان نسي إذا احلقيقة هذه من انطالقًاو واحدة. حلظة جوهره عن تنفّك

 كاذبة: واّدعاءاته ،باطلة ستكون مزاعمه فإّن وحقيقة، كمال صاحب نفسه وعّد

 كانت ْنوَم .ئمساو هئمساو تكون ال فكيف ئمساو حماسنه كانت ْنَم ...إهلي

 .(69)ىدعاو هادعاو تكون ال فكيف ىدعاو قهئحقا

 للموجودات الفقري الوجود أساس على الفقرّي اإلمكان برهان يرتكز

 غري غيّن مبوجوٍد يرتبط فقري وكّل وحمتاج، فقرٌي املمكن فاملوجود ة.اإلمكانّي

 وجوده زيتميَّ ومستقل غيّن موجود هناك ،آخر ممكن ولكّل ،فلإلنسان ًاإذ حمتاج.

 الربط قوحتّق واالحتياج، الربط عني هو )املعلول( املمكن املوجود إّن بذاته. قائٌم هبأّن

 ذلك ويرجع حمال، أمٌر هو املستقّل املطلق الغيّن إىل االنتهاء دون من احملض واالحتياج

 الفقر عني هو الذي الرابط الوجود فإّن وعليه .(61)التسلسل أو الدور استحالة إىل

  .(61)واملستقّل املطلق الغيّن حضور مع يتالزم واالحتياج

 بغري موجود أّي قيتحّق أن استحالة يف الربهان هلذا النهائية الثمرة تتجّلى

 أّن ندرك وحني باهلل. وارتباطه تعّلقه يساوي موجود كّل وجود وأّن باهلل، االرتباط

 مجيع وأّن ،ذاته يف استقالل له وليس ،ةاحلقيقّي بعّلته والتعّلق الربط عني هو املعلول

 الربط عني وه اوجوده حقيقة وأّن ا،خبالقه ينقطع ال صلمّت ارتباط هلا املوجودات

 ٌلاحم األشياء كّل وجود أّن حقيقة لنا تتجّلى فسوف هكّل ذلك ندرك حني ،به والتعّلق

  .(61)له الوجودّي واإلشراق ،باهلل االرتباط دون من

 نم ويعرب الذاتي، وفقره احتياجه عرب هرّب إىل ليتوسَّ ×احلسني اإلمام هو وها

  .«إليك بفقري إليك لأتوسَّ أنا ها» املطلق: الغيّن الوجود ساحة إىل الفقري وجوده



×  
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 وهو ـ اهلل إىل الطريق لعبور السري من النحو هذا يعّد ما سرعان ×هلكّن

 لنيل عليه االعتماد ميكن وال ،ناقصًا أمرًا ـ والسلوك السري مراحل بداية يف مطلوٌب

 مبا إليك لأتوسَّ وكيف إليك، بفقري إليك أتوّسل أنا ها اهلل: معرفة من العليا املراتب

  .(67)إليك يصل أن حماٌل هو

 أن ـ ةالربوبّي القدس ساحة إىل له سبيل ال الذيو ـ للفقر ميكن كيف أجل،

  .(65)؟!الغيّن باهلل صالواالّت الشهود درجات أعلى إىل اإلنسان يوصل

 

  ــــــ الصّديقني برهان ـ د

 موىل ديؤكِّ اهلل معرفة ساحة يف ةالعقلّي الرباهني من عدد إىل أشار أن بعد

 ةكاّف نقصان على صريح بشكٍل ×احلسني اهلل عبد أبو اإلمام العارفني

 عليَك ّلَدُيسَت كيف ة:اإلهلّي واآلثار للظواهر الناقص الوجود إىل املستندة االستدالالت

  إليك؟ مفتقٌر وجوده يف هو مبا

 ُينظر كناتمللم الفقري الوجود منشؤها اليت االستدالالت ةكاّف فإّن هنا من

 املعرفة ساحة يف ،بسديدة وليست ،ناقصة هاأّن على ـ احلسيين العرفان زاوية من ـ إليها

 وبرهان الصنع، وإتقان النظم برهان :قبيل من براهني إّن تعاىل. احلّق ملقام ةاحلقيقّي

 الدانية املراتب من قوامها تستمّد وغريها، ،العزائم فسخ وبرهان الفقري، اإلمكان

 املستقيم اإلدراك دون حتول االستعانة وهذه ة،اإلمكانّي للموجودات الفقري للوجود

  .(66)تعاىل للواجب واملباشر

 قيمته برهان أيُّ يكتسب باهلل ةاحلقيقّي واملعرفة اإلثبات مقام يف النحو بهذا

 احلّق ذات على وشاهدًا داالًّ ويكون ،فحسب الوجود حقيقة إىل ناظرًا يكون حني

  .(64)عليك أستدّل وبك إليك، الوصول أطلب منك :×احلسني اإلمام يقول كما بذاته،

 وال احملض، الصدق واستدالهلم ،الصّديقني برهان بعينه هو االستدالل هذاو

 أّن واعلم» الصدد: هذا يف هنياملتألِّ صدر يقول .احلّق ذات بغري احلّق ذات على يستدّلون

 ﴾...ُمَولِّيَها ُهَو ِوْجَهٌة َوِلُكلٍّ﴿ كثرية: وجهات فضائل ذو ألنه ؛كثرية اهلل إىل الطرق

 وأشرفها الرباهني وأسدُّ .بعض من وأنور وأشرف أوثق بعضها لكّن (،171 )البقرة:
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 إىل الطريق فيكون باحلقيقة، غريه الربهان يف الوسط يكون ال الذي هو إليه

 عليه، )تعاىل( به يستشهدون الذين )الصّديقني( سبيل وهو ،املقصود عني هو املقصود

 هؤالء وغري .واحد بعد واحدًا أفعاله، على وبصفاته صفاته، على بذاته يستشهدون ثم

 اعتبار بواسطة وصفاته تعاىل معرفته إىل لونيتوسَّ وغريهم( والطبيعيني مني)كاملتكلِّ

 غري وأ للجسم، واحلركة للخلق، واحلدوث ة،هّياللم )كاإلمكان غريه آخر أمر

 أحكم املنهج هذا لكنَّ صفاته، على وشواهد ذاته، على دالئل أيضًا وهي .ذلك(

  .(61)«وأشرف

 مقام يف وليس فحسب، الواجب ذات على يدّل كونه مع ،الصّديقني برهان إّن

 كثريًا يستهدي ،ةفلسفّي ماتمقدِّ إىل حيتاج ال الذي الوقت يفو ،وأفعاله هاتصف بيان

 اليت اخلطوات متام واحدة خبطوٍة يطوي هو احلقيقة ويف األخرى. الرباهني بسائر

 الالحمدودة ةوالواقعّي اإلطالق ثباتإل عديدة مراحل بعد ةالفلسفّي الرباهني ختطوها

 األخرى صفاته تظهر ةالواقعّي تناهي وعدم اإلطالق ظهور ضياء حتت وهناك .هلل

 مراتب أيضًا تظهر ةالذاتّي صفاته وبعد واحلياة. والعلم كالوحدة ،األخرى تلو الواحدة

  .(60)ةالفعلّي ياتوالتجّل الظهورات اتوخصوصّي

 بل برهان، إىل حتتاج جمهولة ةواقعّي إثبات صدد يف ليس الصّديقني برهان إّن

 األكثر ُتعّد اليت املطلقة ةالواقعّي املطلقة، ةبالواقعّي واملعرفة العلم بداهة فقط يثبت هإّن

  منها. تنشأ ماإّن يءش أّي ومعرفة ومعرفة، بداهة

 كما ،السّر يف لطافًة يستلزم الصّديقني لربهان الكامل اإلدراك ّنأ خيفى وال

  ة.والشهودّي ةالقلبّي املعرفة من مراتب له أّن

 

 ــــــ ةوالشهودّي ةالقلبّي املعرفة ـ3

 ــــــ اهلل معرفة حمّل ـأ

 زيتميَّ بقلب عليه وأنعم ،(49)تقويم أحسن يف اإلنسان العاملني رّب خلق لقد

 أّن وكما .(41)وصفاته اهلل بأمساء الكامل التخّلق ألجل ؛الالمتناهية ةوالظرفّي ةبالقابلّي

 حيث من ـ أيضًا اإلنسان قلب جعل فقد وأفعاله وصفاته ذاته يف متناٍه غري تعاىل اهلل



×  
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 احلّد إىل الالمتناهية، وصفاته بأمسائه صفًاومّت ،بذاته مرتبطًا ـ ةوالظرفّي ةالقابلّي

  .(41)املؤمن عبدي قلب يسعين ولكْن مسائي، وال أرضي تسعين ال يقول: الذي

 ةقابلّي من نابعًا الالمتناهي الوجود هذا ورؤية معرفة ّلحم يكون نأ بّد ال ،نعم

 الكامل، لإلنسان الالحمدود القلب إاّل ليس املوضع هذا ومثل حمدودة، غري ةوظرفّي

  .(41)«بقليب هرأيُت» جوابه: فكان ك؟ربَّ رأيت هل اهلل: رسول ُسئل فقد

 ،معرفته وساحة ،احلّق حضرة ءقال حمّل فإّن ةاحلسينّي ةالعرفانّي الرؤية حسبو

 أنوار يلتجّل حمالًّ ةاإلهلّي العناية بفضل صار الذي القلب ذاك اإلنسان، قلب سوى ليس

 يف األنوار أشرْقَت الذي أنت للوجود: الالحمدود باألصل صلواّت ،واجلالل اجلمال

 .(47)دوكووحَّ عرفوك ىحتّّ ،أوليائك قلوب

 والصفات لألمساء التاّم واملظهر ،الذات يجتّل حمّل العارف قلب ُيعّد هنا من

 يف ةمّر ألف ألف ةائم حواه وما العرش أّن لو» حبيث والعظمة ساعاالّت من وله ة،اإلهلّي

  .(45)«به أحّس ما العارف قلب زوايا من زاوية

 سعة إىل تصل لن سوف موجود ّيأل ةالوجودّي السعة فإّن األساس هذا علىو

 واحلضور ،املنيعة ةالقّم إىل الصعود يف التوفيق حالفه قد القلب ذلك ّنإ حيث القلب؛

 الالحمدودة. ةاإلهلّي بالذات صلواتَّ ،الفناء بعد والبقاء ،باهلل للفناء ،الشامخ املقام يف

 أّن واعلم» العارف: قلب ساحة حول ـ عربي بنا الدين حميي ـ األكرب الشيخ يقول

 احلّق وسع هفإّن منها؛ أوسع وهو اهلل، رمحة من هو باهلل، العارف قلب أعين القلب،

  .(46)«تسعه ال ورمحته جالله، جلَّ

 مكان، حيويك ال أنَت القلب، يف وعالنية سّرًا أنَت النيشابوري: العّطار يقول

 مظهرًا القلب وصار لك، منزاًل القلب صار هنا القلب. يف أنَت مكان، كّل يف وأنَت

  .(44)وجودك ذّرات جلميع

 

 ــــــ الوجود لنور ةالقلبّي املشاهدة ـ ب

 الوصف يقبل ما األساس من هناك ليس ةاحلسينّي ةالعرفانّي الرؤية حسب

 .(41)يوصف بها ال ،الصفات توصف به اهلل: وجودب سوى والتعريف
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 ومظهر يجتّل هو الذي ،العامل ومعرفة ،سةاملقّد ةاإلهلّي الذات معرفة فإّن وعليه

  .(40)إليك بنورك نيفاهِد اهلل: ذات نور بفضل قيتحّق ماإّن وصفاته، اهلل أمساء

 وبكّل ،يءش بكّل وأحاط ،بأسره الوجود أركان احلّق وجود نور مأل لقد

 آخر، يءش أّي قبل رؤيته وميكن ،مظهر لكّل ظاهٌر وجوده نور فإّن هنا من .إنسان

 .اخلاّص فهمه إىل يلتفتو ،ذاته يدرك أن قبل ىحّت اإلهلّي النور يرى اإلنسان ّنإ حبيث

 فيعرف ،آخر يءش أّي ومعرفة وصف قبل اهلل وجود معرفة اإلنسان ينال ذلك على بناءو

 إىل األمور أقرب وهي ،يءش كّل وجود حبقيقة وجودها نور أحاط اليت ةاألحدّي الذات

  .(19)ةاإلهلّي الذات هْنُك معرفة هنا املعرفة من املقصود وليس األشياء، مجيع

 الوجود، بفضل هو اتاملاهّي مجيع ظهور فإّن املعنى أهل مباني حبسب

 ذاتها حّد يف هي وإمنا ة،والنورانّي الوجود من حّظ هلا ليس هي هي مبا واملمكنات

 هو بل منها، نابعًا وليس ،هلا ذاتيًا ليس عليها املفاض والنور حمض، وظالٌم عدٌم

 )النور: ﴾َواأَلْرِض السََّمَواِت ُنوُر اهلُل﴿ احملض: الوجود من عليها ومفاض مكتسب

 حمضة، ةونورانّي ،مطلق وجود بأنه صفيّت الذي هو اإلهلّي الوجود هوحد .(11)(11

 زادة حسن يقول املطلق: وجوده بربكة هو إمنا املوجودات جلميع الوجودّي والظهور

 بالعامل؟! تظهر أن لك فأّنى بنورك، ظاهٌر العامل كّل :اآلملي

 ؛(11)املعرفة ألهل الذوقّي املشرب حبسب نورال هي ةاإلهلّي الذات ةهوّي إن أجل،

 من بداية ،سواه ما ومجيع يظهره، ما إىل تهّيوهو ذاته يف حيتاج ال تعاىل اهلل أّن ذلك

 هوف .اهلل بنور تظهر إمنا ،أدناها إىل التعّينات أعلى ومن ،العاشر العقل إىل لاألّو العقل

 سواه وما بذاته، ظاهٌر هو .هلا إجياده بفضل موجودٌة املوجودات ومجيع الوجود، أصل

 وما مكان، كل يف حاضٌر هو .بنوره منوٌَّر سواه وما النور، حقيقة هو .بظهوره ظاهٌر

  .(11)حبضوره صلومّت مرتبٌط سواه

 ةظِهرّيوامُل الظهور ×احلسني اإلمام يرى عرفات يف ةالعرفانّي مناجاته يف

 الظهور من لغريك أيكون سواه: ما مجيع من ذلك ويسلب فحسب، اهلل من ةاحلقيقّي

  .(17)لك امُلظِهر هو يكون ىحّت ؛لك ليس ما

 نور من نبعي إمنا وظهورها وأثرها أصالة، أّي هلا ليست املاهيات أّن على بناًءو



×  
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 وأضاءت ،يءش ّلك أركان مألت اليت ،تعاىل اهلل ذات سوى ليس والوجود الوجود،

 الوجود. ذاك هو والعلم واملعرفة الرؤية به قتتعّل يءش لأّو فإّن بنورها، اتاملاهّي ظالم

 وجودًا يكون أن اإّم فالدليل عليه؛ ليدّل ودليل معرِّف إىل حيتاج وال ،بذاته ظاهٌر إّنه

 وليس ،حمض يءش ال والعدم عدم، الوجود وغري ،وجوٌد والوجود الوجود. عدم أو

 الوجودات أشباح هي اليت اتاملاهّي إّن املوجود؟ على يدّل فكيف اإلطالق، على يءبش

 :|اهلل رسول ُسئل املطلق. الوجود من معرفتها تكتسب موجودات وهي ،ممكنة

  .(15)يءش كلَّ عرفُت باهلل قال: ك؟رّب عرفَت كيف

 ،دائم بشكٍل احلاضر بالوجود هلل املطلق الوجود ×احلسني اإلمام ُيعرِّف

 واسطة: أو برهان أو دليٍل إىل وجوده معرفة حتتاج ال والذي مكان، كّل يف والظاهر

 اليت هي اآلثار تكون ىحّت بُعدَت ومتى عليك، يدلُّ دليٍل إىل حتتاج ىحّت غبَت متى

  ؟إليك ُتوصل

 

 ــــــ اهلل معرفة مراتب

 الفطرية املعرفة مراتب ّنبأ القول ميكنو ،عديدة ودرجات مراتب اهلل ملعرفة

 .(16)اهلل معرفة على ورٌةطمف اإلنسان فنفس ،نفوسهم بعدد هي آدم بين نفوس يف باهلل

 ،الوالية بنور وتقتدي ،فيها املودعة ةالفطرّي املعرفة على لعتّط اليت النفوس عدد لكّن

 وشيعتنا حنن :×احلسني اإلمام يقول كما قليل، عدٌد هو ،ذلك على ثابتة تبقىو

  .(14)براٌء منها الناس وسائر حممدًا، عليها اهلل بعث اليت الفطرة على

 مراتب وأعلى .أيضًا عديدٌة اإلميان أهل بني اهلل معرفة مراتب فإّن بالطبعو

 ،|اهلل كرسول ،الكامل اإلنسان مقام إىل وصلوا ْنمَب ٌةخمتّص احلّق معرفة

  .(11)األول نالتعيُّ مقام إىل وصلوا الذين ،^املعصومني واألئمة

 ،وجلَّ عزَّ باخلالق املخلوق معرفة مراتب أقصى بلغوا الذين ،العظام هؤالء

 هذا يف همأّن كما إمجالي. بنحو احلّق مقام على اآلخرين من أفضل بشكل فواتعرَّ

 املشاهدات أوضح خالل من نْويَر ،احلّق ذات هْنُك هلم ينكشف أن دون ومن املقام،

 ن.تعيُّ كّل وراء وبارز حاضٌر هلل واحمليط نالالمتعيِّ الوجود أّن شفافية وأكثرها
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  .(10)وبعده ،وقبله ،معه اهلل ورأيُت إاّل شيئًا رأيُت ما :×املؤمنني أمري يقول وكما

 ×احلسني اهلل عبد أبو اإلمام ،العارفني ركاب وقائد ،السالكني سيد يقول

 املعرفة درجات أعلى إىل والواصل احملمدي، التاّم للكشف الثالث الوارث وهو ـ

 الذي أنَت و :(09)والكامل التاّم شهوده مرآة ُتعد اليت ،ةالعرفانّي مناجاته يف ـ ةالشهودّي

 ...يءش لكّل الظاهر وأنَت ،يءش كّل يف ظاهرًا كفرأيُت ،يءش كّل يف إليَّ تعرَّفَت

  .(01)احلاضر الرقيب َتنوأ تغيب كيف أم الظاهر، وأنَت ختفى كيف

 مجال أنوار خالل من ،املعرفة ومراتب درجات أعلى يف تعاىل اهلل يتجّلى نعم،

 ،ذواتهم عن فيفنيهم أوليائه، خواّص وسّر وقلب عقل يف ،سةاملقدَّ ذاته وجالل

 وعقوهلم مجاله، يف فانية قلوبهم تعاىل احلّق جعل لقد وبأمره. بذاته باقني وجيعلهم

 بعد ،معرفتهم حاصل لكنَّ بنفسه. ورهممأ بتدبري هو دوتعهَّ ذاته، معرفة يف مستغرقة

 عجزهم هو اجلمال، أنوار وشهود ،اجلالل سبحات كشف مراتب أعلى إىل الوصول

  .(01)والعيان بالكشف احلّق ذات هْنُك معرفة عن

 من اإّم ،الكامل لإلنسان قتتحقَّ اليت ،احلّق معرفة مراتب أقصى نسبة إّن

 نسبة هي سةاملقدَّ الذات هْنُك عن معرفته ميكن ال ما إىل الشهود، أو العلم خالل

 مصحوبة تكون العارفني معرفة درجات أقصى فإّن هنا من .(01)الالمتناهي إىل املتناهي

 النيّب فيه يعتذر الذي احلّد إىل ،(07)اهلل معرفة على القدرة موعد ،بالعجز باإلقرار

 ،املتعال للرّب ةالقدسّي الساحة إىل ،احملمدي التاّم الكشف صاحب ،|اخلامت

  .«معرفتك حّق عرفناك ما» ة:احلقيقّي املعرفة إىل الوصول عن العجز ويظهر

 املعرفة عن أيضًا عاجزون الناس سائر أّن كما .املعرفة عن عجٌز هذاف أجل،

 أّن باهلل املعرفة مراتب سلسلة يف به املقطوع من إّن ذاك؟ من هذا أين ولكْن بدورهم.

 عجز ومراتب ^التاّم كشفه وورثة |اخلامت النيّب عجز مرتبة بني تباينال

 عجزو اجلماد عجز بني ما تباينال من بعدأ هو ،ةاألّم علماء عجز مراتبو بل اآلخرين،

  .(05)اإلنسان

 

 ــــــ واآلخرة الدنيا يف اهلل معرفة مراتب

 من أصغر هلي وعظمتها ةاألخروّي احلياة سعة أمام وحقارتها الدنيا ةحمدودّي إّن



×  
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 ةاألخروّي احلياة أمام شيئًا تعّد ال احملدودة ةالدنيوّي احلياة فإّن الواقع ويف ر.ُتتصوَّ أن

 األخروي ثوابال حتّمل قابلية له ليس احملدود الدنيا عامل فإّن هنا من هلا. نهاية ال اليت

 إاّل هو ما الدنيا يف الصاحلني العباد على يعود الذي األجر ذلك أّن كما .الكامل

  اآلخرة. يف والالحمدود الكامل الثواب من نصيبهم من ريذَك ال يٌءوش ضئيل شعاٌع

 الرؤيةف .(06)باهلل ةالشهودّي واملعرفة الرؤية مسألة يف كذلك األصل هذا وجيري

 الذين وأولئك .عديدة مراتب هلا ـ اآلخرة يف مأ الدنيا يف سواٌء ـ باهلل ةالشهودّي واملعرفة

 مرتبة إىل إاّل يصلوا مل احلقيقة يف هم باهلل ةالشهودّي املعرفة من مراتب الدنيا يف نالوا

 املعرفة مراتب من ضعيف ونور شعاٍع سوى ذلك وليس اهلل، ومشاهدة رؤية من دنيا

  البقاء. عامل يف باهلل ةالشهودّي

 ؛الدرجة بنفس ةاإلهلّي املشاهدة نعمة ةاجلّن أهل ينال ال أيضًا األخروي العامل ويف

 الدنيا: يف ةاملعرفّي مقاماتهم بتفاوت ؛أيضًا تفاوتت ةاجلّن ألهل ةاملعرفّي ةالقابلّي نإ حيث

 يبتجّل الوعي عن فيها يغيبون اليت الدرجة إىل يصل ةاجلّن أهل لبعض املعريّف املقام إّن

 وعلى ،احلّق مجال رؤيةب فالتشّر يطلبون ةاجلّن أهل من أخرى طائفةو ؛(04)اهلل كالم

 يف وأوليائه اهلل اءأحّب من ثالثة طائفةو طويلة؛ ةملّد مدهوشني ونيظّل احلّق نور يجتّل أثر

 حظوة الشهداء وينال ؛(01)مجعة كّل احلّق مشاهدة ينالون حبيث مقاٍم إىل يصلون ةاجلّن

 ألسنتهم يصونون كانوا الذين ،ةاجلّن أهل من الطائفة تلكو ؛(00)اهلل وجه إىل النظر

 كّل يف هلم اهلل يبتجّل ينعمون هؤالء الزائد، الطعام عن وبطونهم الكثري، الكالم

 جبماله اهلل هلم يتجّلى الذين ،لمَّالُك اهلل عباد هناك النهاية ويف ؛(199)ةمّر سبعني يوم

  .(191)للحظة ولو الوعي عن يغيبون وال ،دائم بشكٍل اجلميل

 مراتب أعلى إىل وصلوا الذين ،واملخلصون الكّمل العباد هؤالء يتجّلى وأحيانًا

 ،ةاجلّن أهل خلواّص يتجّلون هلل، الذاتي يالتجّل مقام إىل أي اآلخرة، يف اإلهلي الشهود

 مشاهدة يف ويستغرقون ،ُتحصى ال اليت ةاجلّن مَعِن ومجيع العني احلور عن ينصرفونف

 يف أنهم نياحلقيقّي وشيعته ×احلسني اإلمام حمّبي يف ورد حيث األّخاذ؛ مجاهلم

 ذونويتلذَّ ملوالهم، ضيوفًا ويكونون ،اهلل عرش ظّل يف يقفون القيامة يوم عرصات

 مبصاعب يشعرون ال نهمإ حبيث معه، باحلديث ويبتهجون ،إمامهم مجال مبشاهدة
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 لونيفضِّ همّنفإ ة،اجلّن مصريهم أّن ورغم بانتهائها. ىحّت وال ،القيامة يوم وأهوال

 هذا ويطول ة.اجلّن إىل الذهاب على ،معه ثوالتحّد ،×احلسني اإلمام مع اجللوس

 ما املالئكة خالل من إليهم َنويبعْث ،فراقهم َنْقِطُي ال العني احلور أّن درجة إىل األمر

 بدورهم هؤالء فيبعث ة؟اجلّن إىل تأتون متى وسؤاهلم: لقائهم ومتّني ،متلملهنَّ إىل يشري

  سنأتي.... ناأّن

 ،العرش ظّل ويف ،العرش حتت احلسني حّداث ...وهم :×الصادق اإلمام يقول

 وحديثه. جملسه وخيتارون ،نْوفيأَب ،ةاجلّن ادخلوا :هلم ُيقال احلساب، سوء خيافون ال

 يرفعون فما املخّلدين، الولدان مع اشتقناكم قد اإّن :إليهم َلرتسل العني احلور وإّن

 لتأتيهم املالئكة وإّن والكرامة... السرور من جملسهم يف نْويَر ملا ؛إليهم رؤوسهم

 نأتيكم :فيقولون ،الكرامة من ُأعطوا ما على ،خّزانهم ومن ،أزواجهم من بالرسالة

  .(191)اهلل... شاء إْن

 

 ــــــ باهلل ةاحلقيقّي املعرفة إىل الوصول طرق

 ــــــ تعاىل باحلّق االستعانة ـ1

 هذه يف مجيعًا يشرتكون احلّق طريق قصدوا الذي السالكني مجيع إّن

 مل وما كانوا. حال أو رتبة أو مقام أّي يف تعاىل باحلّق االستعانة ضرورة وهي احلاجة،

 ،معرفته الكتساب ؛وميّدنا يعيننا أن وصادق جاّد بشكٍل منه ونطلب ،اهلل إىل نلجأ

 َلْواَل َربِّي ِبُكْم َيْعَبُأ َما ُقْل﴿ اه:نتمّن مبا يعتين ولن ،بنا يعبأ لن فسوف مشاهدته، ونيل

  (.44 )الفرقان: ﴾ُدَعاُؤُكْم

 الطلب أنواع أشّد نواجه ×احلسني لإلمام عرفة مناجاة عرب سرينا يف

 ومن .امليادين خمتلف يف االستعانة مظاهر وأمجل ،التمّني صور وأعمق واحلاجة،

  :احلّق حضرة ومشاهدة معرفة متّني :مجلتها

  إليك. بنورك فاهدني ،إليك... الوصول أطلب منك ـ1

  املخزون. علمك من ينْمعلِّ إهلي ـ1

  اجلذب. أهل مسلك بي واسلك ،القرب أهل حبقائق قينحقِّ إهلي ـ1



×  
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 ــــــ ةالعلمّي اجملاهدة ـ2

 واجملذوبون ؛اجملذوبون السالكون حنوين: على اهلل إىل السالكون 

 الذين ،اهلل أولياء من اجملموعة هذه إىل ينتمون السالكون اجملذوبون السالكون.

 وادي إىل اإلهلي احلّب جذبة قادتهم ثّم ومن البداية، يف اهلل بنور قلوبهم أشرقت

 السالكني طائفة إىل ينتمون اهلل أولياء معظم أّن غري اهلل. إىل والسري ،اجملاهدة

 ،ةوالعملّي ةالعلمّي واجملاهدة السعي خالل من اكتسبوا، الذين أولئك اجملذوبني،

 األساس هذا علىو ني.اإلهلّي واجلالل اجلمال أنوار الستقبال الالزمة واللياقة االستعداد

  ة.والعملّي ةالعلمّي اجملاهدة هو وطلبه اهلل ملعرفة الطبيعي الطريق فإن

 طلب على املداومة أّن ×احلسني اإلمام يذكر ةالنورانّي الكلمات بعض فيف

 أعلى أّن يذكر آخر بياٍن ويف املعرفة. إىل الوصول حنو الطريق هي تهودراس العلم

 حّق اهلل معرفة العلم رأس .(191)املعرفة لقاح العلم دراسة اهلل: معرفة هي العلم مراتب

 .(197)معرفته

 ليتمّث الكمال إىل الوصول طريق أّن هي العبارتني هاتني من احلاصلة النتيجةو

 معرفة حتصيل سبيل يف ؛ةالعلمّي اجملاهدة على واملداومة باهلل، ةالفطرّي املعرفة يف

 إّن :&اخلميين اإلمام يقول وكما .سةاملقدَّ الذات هذه وصفات بأمساء والعلم ،اهلل

 دون من شاخمة مقامات إىل اإلنسان يبلغ أن املمكن ملن هوإّن ،املشاهدات بذور العلوم

 السنن، طبيعة وخالف العادة، خالف هذا ولكنَّ .والعلوم املصطلحات حجاب تعّلم

 اًلأّو يبتدئ اإلنسان أّن هو وطلبه اهلل ملعرفة الطبيعّي فالطريق حيصل. ما نادرًا هوإّن

 ةساملقدَّ ذاته وأمساء باهلل العلم على وحيصل سبحانه، باحلّق رالتفكُّ يف وقت بإنفاق

 من يتزّود ثّم العلم، ذلك رجال يد على التلمذة من بعةاملتَّ األساليب حسب ،وصفاته

 وإْن املنشودة. النتيجة إىل حتمًا بذلك وينتهي ،ةوالعملّي ةالعلمّي الرياضة بواسطة املعارف

 خالل من النتيجة إىل يصل أن يستطيع ـ العلم ـ املصطلحات أهل من اإلنسان يكن مل

 نشغالاال هذا مثل أّن املعلوم ومن .ةساملقدَّ بالذات القلب وانشغال احملبوب، رتذكُّ

 ّنأو ذلك، يف سيعينه سبحانه اهلل ّنأو ،هلدايته سببًا سيكون الباطيّن هوالتوّج القليّب

  .(195)...له سريفع احلجب من حجابًا



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

71 

  ــــــ األنوار( جتّلي إىل والوصول ،األغيار عن القليّب االرتباط )قطع ةالعملّي اجملاهدة ـ3

 احلّق ةوحدانّي مقام إىل الوصول أّن ×احلسني اإلمام يرى عرفة دعاء ثنايا يف

 الذي أنَت :(196)ذاته أنوار إلشراق حمالًّ قلوبهم اهلل جعل الذين لياءباألو خمتصٌّ ومعرفته

  .(194)ووّحدوك عرفوك ىحتَّ ،أوليائك قلوب يف األنوار أشَرْقَت

 ميتلكون الذين بهؤالء ختتّص إمنا ةاخلاّص ةانّيالرّب اإلشراقات أّن شّك ال

 اهلداية نور حتت أنفسهم جعلوا الذين أولئك الفيض، الستقبال واالستعداد ةالقابلّي

 َجاَهُدوا َوالَِّذيَن﴿ اخلالصة: جماهداتهم خالل من ،تعاىل هلل ةاخلاّص والوالية ،ةاإلهلّي

  .(61 )العنكبوت: ﴾ُسُبَلَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ِفيَنا

 مجيع ظلمات من وخيرجهم ،فيه اجملاهدين هؤالء يتعّهد تعاىل اهلل إّن

 ِمْن ُيْخِرُجُهْم آَمُنوا الَِّذيَن َوِليُّ اهلُل﴿ ونورانّيته: وحدانّيته حريم يف ليدخلهم ؛الكثرات

  (.154 )البقرة: ﴾...النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت

 بأن يهوحمّب أولياءه تعاىل احلّق أثاب فقد اخلالصة اهداتاجملو ةعبوديلل وجزاًء

 أنَت ته:حمّب سوى ،حمبٍة أّي من قلوبهم روطهَّ ،الكثرات أنواع مجيع من استنقذهم

  .(191)سواك واحيّب مل ىحّت ،أحّبائك قلوب عن األغيار أزلت الذي

 يستلزم ،احلقيقي وتوحيده ،اهلل معرفة إىل الوصول فإّن األساس هذا علىو

 به املسلَّم منو والعمل. العلم يف الوحدة مقام إىل والوصول ،الكثرات أنواع مجيع ترك

 للمجاهدات وكثمرٍة ،ةاخلاّص ةاإلهلّي العناية حتت يتّم املراحل هذه مجيع طّي أّن

  .(190)للسالك اخلالصة

 لالندكاك يسعى هفإّن باهلل ةاحلقيقّي املعرفة نيل إىل ناإلنسا قلب قُيوفَّ حنيو

 وما غريه. رؤية من وال ،ذاته رؤية من ةذّر مثقال قلبه يف يبقى وال اهلل، ذات يف والفناء

 نيل إىل سبيٌل له يكون فلن اهلل لغري ةواحملّب ةاألنانّي من ةذّر مثقال اإلنسان قلب يف دام

 من تعرب أن جيب ديوانه: يف اخلميين، اإلمام يقول .املطلق الوجود ومشاهدة معرفة

 احلبيب لقاء تطلب كنت إذا ني.اللع الغول هذا عن النظر تصرف أن جيب ،ذاتك وجود

  .(119)الغربة منزل من تسافر أن عليك فيجب

 على حيتوي خبطاٍب |األكرم رسوله تعاىل احلّق خياطب املعراج حديث يفو



×  
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 صّلى لو أمحد، يا واملعرفة: ةاحملّب طريق لسالكي نظرٌي هلا ليس وتعليمات نكات

 من وطوى واألرض، السماء أهل صيام ويصوم واألرض، السماء أهل صالة العبد

 أو ةذّر الدنيا حّب من قلبه يف أرى ثم العاري، لباس ولبس املالئكة، مثل الطعام

 قلبه من وألنزعنَّ داري، يف جياورني ال زينتها، أو ِصيتها أو رياستها أو ُسمَعِتها

  .(111)معرفيت حالوة أذيقه وال ينساني، ىحّت قلبه وأُلظلمّن حمّبيت،

 ةذّر قلبه يف يزال ال ْنَم كّل عنه ُيبِعد أنه غريته لوازم ومن .غيوٌر اهلل إّن أجل،

 دام ما أيضًا: ديوانه يف اخلميين، اإلمام يقول .اهلل سوى ما ةوحمّب ةاألنانّي بقايا من

 الكدر. من الشهود كأس يصفو فلن الوجود من ذّرٌة هناك

 واختّط الذين ،بوناملقرَّ به خيتّص أمٌر احلّق لذات الكاملة ةالشهودّي املعرفة إّن

 ذلك ة،والنورانّي ةالظلمانّي احلجب مجيع النور يف وشاهدوا ،والكثرات ةاألنانّي مراحل

 واحد حجاٌب بقي وطاملا .حجابًا اهلل سوى ما كّل ُيعّد احلّق معرفة ساحة يف هأّن

  والكاملة. ةالتاّم املعرفة اإلنسان ينال لن فسوف

 من لدى املقصود وخمتصر: جامع ببياٍن ،اخلميين اإلمام يقول املطلب هذا حول

 القلب وانصراف والكاملة، ةالتاّم التقوى حصول بعد أنه هو اهلل لقاء مقام عييّد

 ءووط ،ـ وامللكوت كامُلْل ـ النشأتني حنو هالتوّج ورفض العوامل، مجيع عن نهائيًا

 وصفاته، ةساملقّد ذاته وأمساء املتعالي احلّق حنو يالكّل واإلقبال واإلّنية، ةاألنانّي

 يف صفاٌء حيصل القلب، وترويض جهد لوحتمُّ وحّبه، ةساملقّد ذاته عشق يف واالنصهار

 اليت الغليظة احلجب قومتزُّ وصفاته، هئأمسا جتّلي على يبعث ،السالك لدى القلب

 األمساء يف والفناء أخرى، جهٍة من والصفات واألمساء جهٍة من العبد بني أسدلت

 يوجد ال احلال ههذ ويف بذاته. التاّم والتدّلي ،وجالله قدسه بعّز قوالتعلُّ والصفات،

 والصفات. األمساء حجاب سوى ،املتعالي واحلّق سةاملقّد السالك روح بني حاجٌز

 وينال ،أيضًا السلوك أرباب لبعض والصفات لألمساء النوري الستار رفعُي أن وميكن

 اإلحاطة ويشهد ،ةساملقّد بالذات ومتعلقًا متدليًا نفسه ويرى الغيبية، الذاتية ياتالتجّل

 الكائنات ةكاّف ووجود وجوده أّن بالعيان ويرى لنفسه، الذاتي والفناء ،للحّق ةومّيالقّي

  .(111)املتعالي للحّق ظلٌّ
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 ،كٍنمم غري حقيقّي بشكٍل ومعرفته اهلل ةحمّب مقام إىل الوصول أّن احلاصلو

 لتجّلي حمالًّ قلبه وجيعل واليته، حتت وإدخاله ،السالك بهداية تعاىل احلّق ديتعهَّ أن إاّل

 اهلل رضا نيل ألجل ؛بإخالٍص اجملاهدة دوام ظّل يف إاّل ذلك قيتحقَّ وال مجاله. أنوار

 نيل عرب ومعرفته اهلل ةحمّب إىل الطريق أّن من املعراج حديث يف جاء كما تعاىل،

 حمّبيت على يؤثر ال حمّبة ...ُأعرُفه خصال: ثالث زمتهلأ برضاي عمل ْنفَم» رضاه:

 جاللي إىل قلبه عني وأفتح خلقي، إىل هوحّببُت ،أحببته أحّبين فإذا املخلوقني، ةحمّب

 يدّبر تعاىل اهلل نإ ]أي عقله مقام له وألقومّن ،مبعرفيت عقله وألستغرقنَّ وعظميت...

 وفكره عقله ُيعِمل ماوإّن ،األمور بهذه فكره يشغل أن إىل حيتاج ال ىحّت ،حياته أمور

  .(117)«(111)اهلل[ معرفة ساحة يف فقط

 فجمال املزيد؟! طلب إىل حاجتنا فما معنا، احلبيب إّن الشريازي: حافظ يقول

 طرف فإّن نفسي؛ باب من جّنيت تدخلين ال إهلي، يكفينا. للروح املؤنس هذا حديث

 .(115)كَلْيهما واملكان الكون عن يغنيين زقاقك

 

 ــــــ النفس معرفة ـ4

 اإلنسان شعر ماكّلف .(116)النفس معرفة عرب ميّر اهلل معرفة إىل الطريق إّن

 باستطاعته يكون فسوف واجلهل والنقص والفقر الربط هو نفسه ميّيز ما أّن حبقيقة

  والالحمدودة. الكاملة ةالغنّي ةاملستقّل احلقيقة معرفة إىل يصل أن حينئٍذ

 املعرفة نيل إىل اإلنسان قُيوّف أن جيب ةاملستقّل احلقيقة تلك إىل وللوصول

 الو باهلل. والربط التعّلق عني هو الذي ،وجوده حلقيقة احلضورّي واإلدراك ةالشهودّي

 ذلك ؛(114)الغاية هذه لتحقيقو املعرفة، هذه لكسب يكفي ال احلصولي العلم أّن شّك

 أصل ال ،اخلارجي للواقع ةالذهنّي والصورة املفهوم سوى يدرك ال احلصولي العلم أّن

  اخلارجي. العييّن الواقع

 من النحو هذا ويف .املعلوم بذات أبدًا قيتعلَّ ال الواقع يف احلصولي العلم إّن

 على بناًء ة.الذهنّي صورته خالل من املعلوم ةوماهّي مفهوم مبعرفة العامل يكتفي املعرفة

 ّنإ حيث ؛وجوده حقيقة يدرك أن وحده احلضوري العلم خالل من لإلنسان ميكن ذلك



×  

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

71 

 نفوسنا أّن يف شكٍّ من وما العامل، عند املعلوم حضور مبعنى هو احلضورّي العلم

  .(111)تهاواقعّي إدراك بإمكانها دةاجملرَّ

 ِقَبل من النفس ملعرفة والشهودّي احلضورّي التصوير عرفة مناجاة يف ونالحظ

 لو كما ،(110)ةاإلنسانّي النفس حقيقة عن التعبري يف ةواقعّي كثرهاأو النفوس أكمل

 أن عرفات يف مناجاته خامتة يف يقصد كان العارفني ومقتدى السالكني أسوة أّن

 ،املناجاة من فقرات هنا ونورد ممكن. حنٍو بأكمل ،اإلنسان وعلى ،اهلل على يتعّرف

 املعرفة أشكال أكمل خالل من ةالبشرّي النفس حقيقة إدراك ةكيفّي إىل تشري

  ة:احلضورّي

 أكون ال فكيف غناي، يف الفقري أنا ،إهلي والفقر: الربط عني اإلنسان ـ1

  فقري؟ يف فقريًا

 أكون ال فكيف علمي، يف اجلاهل أنا ،إهلي اجلهل: يف غارق اإلنسان ـ1

  جهلي؟ يف جهواًل

 فكيف مساوي، حماسنه كانت ْنَم ،إهلي والنقصان: اإلساءة قرين اإلنسان ـ1

  مساوي؟ هئمساو تكون ال

 ال فكيف ،ىدعاو قهئحقا كانت ْنَم ،إهلي واخليال: الوهم أسري اإلنسان ـ7

  ؟ىدعاو هادعاو تكون

 اهلوى وإّن ،يينميّن رَدوالَق القضاء إّن ،إهلي والشهوة: التمّني أسري اإلنسان ـ5

 َأَسرني. الشهوة بوثائق
  

 ــــــ ×العصر إمام معرفة ـ5

 إمام على فالتعرُّ هو اهلل معرفة إىل الطريق أّن ×احلسني اإلمام يذكر

 أنت بأبي اهلل، رسول بن يا وسأله: ،×احلسني اإلمام إىل رجٌل جاء» فقد .الزمان

 الذي إمامهم زمان كّل أهل معرفة :×احلسني اإلمام فأجابه اهلل؟ معرفة ما ي،وأّم

  .(119)«طاعته عليهم جيب

 اإلمام، معرفة هي اهلل معرفة أّن احلديث هذا يف ×احلسني اإلمام نيبيِّ

 هو املعصوم اإلمام قلب أّن ناحية من األمر وهذا اهلل. معرفة عني هي اإلمام ومعرفة

 اجلامع سماال خالل من الالحمدودة احلّق ذات )جتّلي تعاىل للحّق األعظم التجّلي حمل
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  (.«اهلل»

 لكّن تعاىل، اهلل أمساء من ـ أمساء ةلعّد أو ـ السم مظهر هو موجود كّل إّن

 ،قلبه لتجّليات تابعة وقلوبهم ،األنبياء خلامت الورثة وهم ،^املعصومني األئمة قلوب

 بعبارةو ة.اإلهلّي والصفات األمساء جلميع ونوحاو ،«اهلل» اجلامع سماال مظاهر هم

 لكذ هاكميتل اليت ةوالظرفّي ةالقابلّي حبسب موجود كّل يف تعاىل احلّق يتجّلى :أخرى

 من .(111)الالمتناهية ذاته حبسب ^املعصومني قلوب يف يتجّلى تعاىل هلكّن املوجود،

 ،األعراف ...وحنن :×طالب أبي بن علّي املؤمنني أمري العارفني، قطب قول نفهم هنا

 نفسه، العباد فلعرَّ شاء لو اهلل إّن معرفتنا... بسبيل إاّل وجلَّ عزَّ اهلل ُيعرف ال الذين

  .(111)منه ُيؤَتى الذي والوجه ،وسبيله ،وصراطه ،أبوابه جعلنا ولكْن

 على تأكيده إىل باإلضافة ،×احلسني اإلمام أّن هي للنظر امللفتة النكتة

 ...إمامهم» وزمان: عصر كّل يف إطاعته وجوب على كذلك ديؤّك اإلمام، معرفة

 إىل والسلوك السري يف ةالعملّي الطرق أفضل فإّن هنا من .«طاعته عليهم جيب الذي

  .^املعصومني ةاألئّم وأفعال ألقوال املطلقة ةالتبعّي هو ،اطمئنانًا وأكثرها ،اهلل

 احلّق إىل السري يف والربهان العقل طريق فإّن ةاحلسينّي ةالعرفانّي الرؤية حسبو

 وموثوق قريب طريٌق هو والشهود القلب طريق بينما به، موثوق وغري ،بعيد طريٌق تعاىل

 ليست الشهودّي القليّب السري يف وشهود مكاشفة كّل أّن نعرف أن ينبغي ولكْن به.

 ميكن ما هو ^املعصومني الكّمل وشهود كشف وحدهو واالطمئنان، للثقة حمالًّ

  .امليدان هذا يف ،إليه واالطمئنان ،عليه االعتماد

 آخر وشهود ؛لليقني وفاقد مضطرب شهود قسمني: على والشهود الكشف إّن

 املوارد سائر عليه ُيقاس ميزانًا يكون أن املعصوم الشهود وبإمكان ومعصوم. يقيين

 واإلخالص، اخللوص أثر على حيصل شهود هو املعصوم شهود إّن الشهود. من األخرى

 قيةواخُلُل قيةاخَلْل ناتللتعيُّ وعبوره ،العبد فناء وبعد والنوافل، الفرائض باعواّت

  اهلل. وجه ومشاهدة

 أن بعد والعقل باليقني. مقرتٌن املخلصون اهلل عباد به خيتّص الذي الشهود هذا

 كالم يستعمل ،الشهود لذلك ةاليقينّي والضرورة ،للمعصوم الشهودّي العلم أصل أثبت
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 املعصوم كالم يكون أن بشرط وبالطبع الربهان، يف أوسط ًاحّد بوصفه املعصوم

 سلسلة يف وشهوده املعصوم وحي إّن الصدور. وجهة ؛والداللة ؛السند حيث من ،ًاقطعّي

 ،الطريقة سالكي على ةحّج املعصوم وشهود اخلطاب. فصل هو واملعرفة العلم مراتب

 كذلك املعرفة أهل فإّن ذلك على وبناء ة.والدرسّي ةالبحثّي العلوم علماء على وكذلك

  .(111)(التاّم دياحملّم )الكشف الوحي موازين طبق على ةالشهودّي معارفهم يقيسون

 املكاشفات أشّد أساس على حتصل إمنا ^املعصومني وأقوال أفعال إّن

 أرقى هي املعصومني لألئمة ةوالعملّي ةالعلمّي السرية فإّن هنا ومن .ةيقينّي واملشاهدات

 إىل للوصول وأقربها الطرق فأوثق وعليه الطريقة. سالكي مجيع على ةحّج وأوثق

 يف تأثريًا ةالعملّي الطرق وأكثر ،^املعصومني ةاألئّم معرفة يف يتمّثل اهلل معرفة

 ةالعلمّي بسريتهم الكامل كوالتمّس ،هلم املطلقة اإلطاعة يف هو إمنا اهلل إىل السري

  ة.والعملّي

 

 ــــــ اهلل معرفة ونتائج آثار

 ــــــ كظّل اخللقة عامل مجيع رؤية ـ1

 إّن النحو: هذا على الوجود لنظام املعرفة أهل رؤية ×احلسني اإلمام يصف

 سهلها وبّرها، حبرها ومغاربها، األرض مشارق يف الشمس عليه طلعت ما مجيع

  .(117)الظالل يءكف ،اهلل حبّق املعرفة وأهل ،اهلل أولياء من ولّي عند ،وجبلها

 ظالل دجمّر اهلل سوى ما مجيع فإّن اهلل( حبّق )العارفون املعرفة أهل حبسب

 امتداد ةاإلهلّي اإلرادة مقتضى يكن مل ولو الالحمدود. املطلق اإلهلّي للوجود ومظاهر

 َربَِّك ِإَلى َتَر َأَلْم﴿ الوجود: بلباس اإلطالق على غريه يءش تلّبس ملا الوجود ونشر الظّل

  (.15 )الفرقان: ﴾َساِكنًا َلَجَعَلُه َشاَء َوَلْو الظِّلَّ َمدَّ َكْيَف

 العامل لتشبيه العرفاء عليها استند اليت الشريفة، اآلية أفادته ما على بناًءو

 من امللكوت، إىل كامُلْل من العرش، إىل الفرش من ،اهلل سوى ما مجيع فإّن بالظّل،

  .النزول قوس مراتب يف الوجود ظّل امتداد إاّل ليس الطبيعة، وراء ما إىل الطبيعة عامل

 هي اآلثار ومجيع ،حضرتك ظّل هو جبملته الوجود إّن :النيشابوري العّطار يقول
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  .(115)وقدرتك صنعك من

 اأم النزول، قوس مراتب يف الوجود ظّل امتداد إىل ناظرٌة نفةاآل اآلية أّن يبدوو

 الصعود. قوس مراتب إىل الوجود ظالل ورجوع اجلمع مقام إىل ناظرٌة فهي ةالرواي

 إّن أال البالغة: نهج يف ×املؤمنني أمري لسان على جاء ما الرأي هذا دويؤيِّ

 حتى وزائدًا ،َقَلَص حّتى سابغًا تراه بينا ،الظّل ءْيَكَف العقول ذوي عند الدنيا...

  .(116)َنَقَص

 احلّق سوى ،عليه املعقول أّن اعلم» الصدد: هذا يف عربي بنا الدين حميى يقول

  .(114)«اهلل... ظّل فهو ،للشخص كالظّل احلّق إىل بالنسبة هو ،العامل ُمسمَّى أو

 ليس» بالظّل: العامل تشبيه معرض يف ،دقيق ببياٍن ،&اخلميين اإلمام ويقول

 من النور وصول عدم الظّل فحقيقة خيالي. وجوٌد وجوده إّن بل حقيقي، وجود للظّل

 بينما ما، يئًاش هناك أّن فنظّن ،الظّل هيئة على نراه ما وهو ،الظّل حمّل إىل مركزه

 بذاته. موجوٌد الظّل ذلك أّن اإلنسان ويظّن وجود. أّي له ليس الظّل أّن األمر حقيقة

 ليس احلّق حضرة ظّل هو الذي العامل فكذلك حقيقي وجود له ليس الظّل أّن وكما

 كلُّ أال حقيقي: وجوٌد له ليس عرفاني منظوٍر ومن .وفكرنا خيالنا يف إاّل وجوٌد له

  .(111)«باطُل اهلل خال ما شيء

  مثرتان: ،ظالًّ بوصفه العامل إىل النظر أي النظرة، وهلذه

 يَر مل ًاشخص إّنف احلقيقة. وجود وليس احلقيقة، لختيُّ هي الظّل طبيعة ـ1

 احلقيقة يف احلمامة أن يظّن سوف األرض على احلمامة ظّل يرى حني اآلن إىل محامًة

 خيالي. أمر سوى يكون لن باحلمامة معرفته فإن احلالة تلك ويف الشاكلة. هذه على

 ييؤّد أن األحوال من حاٍل بأّي ميكنه ال ـ احلقيقة لختيُّ هو الذي ـ الظّل فإّن هنا، من

 التدقيق خالل من اهلل معرفة لنيل سعي أّي فإّن األساس هذا علىو الواقع. معرفة إىل

 معرفة إىل إاّل تقودنا لن فسو ،احلّق حضرة ظالل مبثابة هي اليت ،املخلوقات يف

  .(110)«خيال يف خيال» هاأّن وجوهرها حقيقتها معرفة إىل ،ناقصة

 حقيقة وإشراقات أنوار يف ،هاكّل اخليال أستار قلبه جتاوز الذي العارف إّن ـ1

 للوجود وظالًّ مظهرًا ،العرش إىل الفرش من ،اهلل سوى ما مجيع يرى ،الوجود
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 ةذّر كّل وراء ويرى ،ظّل كّل يف النور حقيقة يرى هفإّن هنا من تعاىل. للحّق الالمتناهي

 اتذّر من ةذّر كل يف وال ،مظهر كّل يف يرى وال الوجود، حقيقة معرفة حنو طريقًا

 ...يءش كّل يف ظاهرًا كفرأيُت :×احلسني اإلمام يقول وكما اهلل؛ سوى ،العامل هذا

  .(119)احلاضر؟! الرقيب وأنَت تغيب وكيف !الظاهر؟ وأنَت ختفى كيف

 غْريُمللسِّ ظّل هو الصحراء يف ظهر لباس كّل إّن النيشابوري: العّطار يقول

 خلّي وأنَت غ،ْريُمالسِّ عني هو الظّل أّن لرأيَت جبماله لك ظهر غْريُمالسِّ أّن ولو اجلميل.

 .(111)البال

 

 ــــــ مكان كّل يف حاضرًا اهلل رؤية ـ2

 املعرفة حتصيل لكّن ،ألحد ممكٍن غري احلّق ذات هْنُك معرفة أن ذكرنا

 أهل فيه يرى الذي احلّد إىل ممكن أمٌر هو إمجالي بنحو سةاملقدَّ الذات ذههل والشهود

 كّل يف يَّإل تعّرفَت الذي أنَت :يءش كّل وخلف ةذّر كّل يف املطلق الوجود هذا املعرفة

  .(111)يءش لكّل الظاهر وأنَت ،يءش كّل يف ظاهرًا فرأيُتك ،يءش

 احلّد إىل ،يءش بكّل أحاطت قد تناهيها، وعدم إطالقها بسبب ؛احلّق ذات إّن

 اإلمام عنه عّبر ما وهو .وجوده من خيلو نمكا أّي رتصوُّ معه ميكن ال الذي

 قد الذي والصمد له، جوف ال الذي الصمد :«الصمد» ملعنى تفسريه يف ،×احلسني

  .(111)ُسؤَدُده انتهى

 .متناٍه ال مطلق وجوٌد هو احلسيين العرفان منظور من احلّق وجود فإّن وهكذا

 هذا ساحة داخل قهوحتّق رهتصوُّ ميكن إّنما موجود كّل وجود فإّن املنطلق هذا ومن

 ظاهٌر تعاىل اهلل لذات الالمتناهي الوجود أّن ذلك لةوحمّص فحسب. املطلق الوجود

 قابٌل ،يءش كمثله ليس الذي ،األحدّي وجوده .الوجود اتذّر من ذرة كّل يف وحاضٌر

 ظاهرة. كّل ووراء ،الوجود اتذّر من ةذّر كّل قلب يف إمجالي بنحو واملعرفة للمشاهدة

 ومعرفته اهلل رؤية إىل أي ـ املقام هذا إىل الوصول يعّد ×احلسني اإلمام جند وهنا

  .(117)لإلنسان اهلل خلق وراء من النهائي اهلدف هي ـ يءش كّل يف الشهودية

 املنظور من تعاىل للحّق الالمتناهية الذات ّنإ :القول ميكن ذلك على بناًءو
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 كّل وجود حقيقة تشمل ،وإطالقها إحاطتها وبسبب ؛جهة من هي احلسيين العرفاني

 الذات هذه أّن يعين ال ذلك ولكّن الوجود، مراتب مجيع يف وحاضرة وموجودٌة يء،ش

 بها حمظوٍر كينونَة ال ،كائٌن األشياء يف هو :خاّص نتعيُّ أو حدٌّ هلا يكون أن تقبل

  .(115)عليه

 غري الذات هذه فإّن ذاته يف والالتناهي اإلحاطة هذه فمع أخرى جهة منو

 شؤوناتها عن ومنفصلة ،عنها غائبة أنها يعين ال كذل ولكّن وفوقها، األشياء

  .(116)عنها غائٍب بينونَة ال ،بائٌن األشياء ومن ة:الوجودّي

 غري قريٌب فهو آخر: موضٍع يف العبارة هذه مضمون ×احلسني اإلمام ويذكر

  .(114)ُمَتقصٍّ غري وبعيٌد ملتصق،

 بهذا احلقيقة هذه ،×طالب أبي بن علّي املؤمنني أمري العارفني، قطب يبّينو

  .(111)باملباينة ال األشياء عن وخارٌج باملمازجة، ال األشياء يف داخٌل النحو:

 اسمب ،العرفانية صحفهم يف وجاءت ،العرفاء عنها عّبر اليت هي احلقيقة هذه

 مقيَّد، كّل يف ساٍر واملطلق مطلق، تعاىل الواجب ّنإ حيث فمن .(110)اإلحاطي التمايز

 وجه بأّي حتديده ميكن ال املطلق ّنإ حيث من ولكن ؛املقيَّدات مجيع عني ًاإذ فاملطلق

  :(179)األشياء جلميع مغايٌر ،وإحاطته إطالقه عني مع ،تعاىل فاحلّق .الوجوه من

 أيضًا هو منك خّلوه عني يف العامل التحّير، عامل حمرم يا : نظامي يقول

 بك. ممتلئ

 

 ــــــ ةالعبودّي حقيقة ـ3

 أّن رأينا كما .وشهودها معرفتها ميكن ال ةاإلهلّي الذات حقيقة أّن عرفنا

 اهلل معرفة فرع هي ،احلسيين العرفان منظور من تعاىل، احلّق وعبادة ةالعبودّي

 تعاىل اهلل لذات ةاحلّق والعبادة ةاحلّق ةالعبودّي من كالًّ فإّن ذلك على بناًءو .(171)تهاومثر

 املعرفة هو املعرفة أهل عرفان وغاية نهاية أّن وكما .ألحد رًاوميس أمرًا ليس

 تهمعبودّي وغاية نهاية ّنإ حيث ؛العبادة أهل إىل بالنسبة األمر فكذلك ة،اإلمجالّي

 الذات تلك على الثناء هي العبادة» :&اخلميين اإلمام يقول وكما .ةاإلمجالّي ةالعبودّي
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 عن قاصرٌة العباد آمال غاية وألّن .معرفته فرع شخص أّي على والثناء سة،املقدَّ

 فأشرف .وجالله مجاله على بالثناء القيام هلم يتيّسر فال معرفته جالل عّز إىل الوصول

 عبدناك ما» ذلك: عن بقصوره اعرتف قد الربوبية مبقام املوجودات وأعرف اخلالئق

  .(171)««معرفتك حقَّ عرفناك وما عبادتك، حقَّ

 املعرفة خالل من إاّل قهاحتّق ميكن ال تعاىل هلل ةالواقعّي فالعبادة حال أّي علىو

 ولسان هلل العبادة حال يف هو ْنمَب يوكأّن ة(.والشهودّي ةالقلبّي )املعرفة به ةاحلقيقّي

 سوى باحلّق معبود ال هأّن وهو ،األمر هذا وجدت القليب شهودي خالل من يقول: حاله

 وركوعي، وقعودي، وقيامي، لساني، خالل ومن ،باطٌل فهو سواه معبود وكّل اهلل،

 املعنى حول ،×احلسني اإلمام يقول كما .تلك ةالقلبّي مبعرفيت أقّر وسجودي،

 إىل استنادًا ؛العبادة وحقيقة أساس هي اليت ،اهلل ةوحدانّي حبقيقة ،للشهادة احلقيقي

 الشهادة بأّن فإعالٌم اهلل إاّل إله ال أن أشهد قوله اأّمو :×طالب أبي بن علّي أبيه كالم

 وأن ،وجلَّ عزَّ اهلل إاّل معبود ال هأّن علمأ يقول: هكأّن ،القلب من مبعرفٍة إاّل جتوز ال

 إاّل إله ال هبأّن العلم من قليب يف مبا بلساني أقّر .وجلَّ عزَّ اهلل سوى باطٌل معبود كّل

 .(171)اهلل...

 

 ــــــ ةوالعّز الِغنى ـ4

 تستتبع تعاىل هلل ةاحلقيقّي املعرفة فإّن ×احلسني لإلمام العرفانية للرؤية وفقًا

 املطلق واالستغناء نىالِغ تستلزم له واخلالصة ةالعرفانّي ةوالعبودّي له، اخلالصة ةالعبودّي

 عرفوه فإذا ليعرفوه، إاّل العباد خلق ما ِذكُره وجلَّ عزَّ اهلل إّن سواه: ما كّل عن

  .(177)سواه ما عبادة عن بعبادته اْواستغَن عبدوه فإذا عبدوه،

 وامتزاج .له ةالشهودّي املعرفة نتيجة هي تعاىل هلل ةالعرفانّي ةالعبودّي إّن أجل،

 قلب من جيعل أن ميكن ة(العرفانّي والعبادة ةالشهودّي )املعرفة معًا األمرين كال

 عن واالستغناء ةّزالِع ذروة إىل يوصله وأن ،وجلَّ عزَّ املطلق الغيّن لتجّلي حمالًّ العارف

 الغنى إىل يدفع املطلق الغيّن جتّلي سواه: معبوٌد قلبه يف يكون ال الذي احلّد إىل الغري،

 َوهلِل﴿ :االحتياج وعدم الغنى من ئفيمتل نى،والِغ العّزة حبر يف القلب ويغِرق املطلق،
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 عن ويستغين ،ًانهائّي وفاقته العبد فقر باب فتوصد ...﴾َوِلْلُمْؤِمِننَي َوِلَرُسوِلِه اْلِعزَُّة

 الكائنات، مجيع من اخلوف التجّلي هذا وراء من يرتفع هأّن املؤّكد ومن .العاملني

 لغري يرى وال وهيبته، احلّق عظمة القلَب ومتأل ه،حملَّ املتعالي احلّق من اخلوف وحيّل

 .قلبه بكّل (اهلل إاّل الوجود يف مؤّثر ال) حقيقة ويدرك وتصرفًا، واحتشامًا عظمة احلّق

 لعبادتي غتفرَّ» :ذكرناه اليت املطالب هذه بعض إىل الشريف احلديث هذا يف شريُأ وقد

  .(175)« نى...ِغ قلبك أمأل

 ال غينٌّ اأن آدم، بن يا فيه: يقول وجلَّ عزَّ هلل قدسّي حديث اخلتام وحسن

 أطعين أموت، ال حّي أنا آدم، بن يا تفتقر. ال غنيًا أجعلك أمرتك ما يف أطعين أفتقر،

 يف طعينأ فيكون، ْنُك يءللش أقول أنا آدم، بن يا متوت. ال حّيًا أجعلك أمرتك ما يف

  .(176)فيكون ْنُك يءللش ْلتُق أمرتك ما

 ميكن ×احلسني اإلمام رواية وبني القدسي احلديث هذا بني اجلمع خالل من

 والقدرة ةاحلقيقّي ةوالعّز ةاحلقيقّي الرفعة العبد أراد إذا النتيجة: هذه استخالص

 املعرفة خالل من ،تعاىل للحّق ةالعرفانّي ةالعبودّي مسرية يطوي أن عليهف ةاحلقيقّي

 لغناه مظهرًا جيعله بأْن اهلل عليه ميّن أن إىل ،اخلالصة واجملاهدة ةالقلبّي ةالشهودّي

  وعظمته. تهوعّز
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 بني الشرعّية والعقالنّية احلسينّية الشعائر
 

 أحمدي أمين محمدد. الشيخ 

 

 ــــــ البحث هوّية ـ1

 من أساس بشكٍل ظاهرة أي ُتقيَّم والعقالنية، باحلداثة املوسوم ،اليوم عامل يف

 األوىل من كانت فإْن وأعمال؛ ومواقف وأفكار رؤى من ذلك يف مبا ،العقل زاوية

 كانت وإْن والقرائن. بالشواهد باالستعانة ،واستحكامها بنيتها صّحة دراسة إىل ِمدُع

 من منها يتحّصل ما إىل عقالنّيتها عدم أو عقالنّيتها على احلكم استند الثانية من

 كحدٍّ ،اإلنسانّية األخالقّية مَيالِق مع وانسجامه العمل ذلك تناسب إىل أو ونفع، فائدة

 أقصى.

 أّي إىل ل:مث ،التساؤالت من جمموعة احلسينّية الشعائر تطرح ذلك أساس وعلى

 القيم هذه تربير ميكن وكيف الشعائر؟ هذه تستند قيمّية أو اعتقادّية منظومة

 على منها تعود اليت املنفعة هي وما العقل؟ دائرة حتت تقع مدى أّي وإىل ؟واملعتقدات

 املعنوّية املنافع على احلصول توّقع يَعّد وهل عنه؟ تدفعه الذي الضرر هو ما أو ؟اإلنسان

 ومقبواًل معقواًل أمرًا ـ منها نيلها بإمكان الشعائر بهذه املعتقدون يؤمن اليت ـ والدنيوّية

 من سلسلة جمّرد ال دينيًا، أمرًا الشعائر هذه نعّد أن أساسًا ميكن وهل العقل؟ حبكم

 املختلفة؟ واالجتماعّية النفسّية والعوامل والظروف األوهام تنسجها اليت اخلرافات

 علينا لزامًا جند التساؤالت، هذه عن واإلجابة ،القضايا هلذه حلول ولتقديم
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 يلي: مبا القيام

 اعتقادّية منظومةأّي  وإىل .الشعائر هذه وماهّية حقيقة على الضوء إلقاء :اًلأّو 

 الدور هو وما الدينّية؟ األمور من تعّد أن ميكن وكيف ؟إحيائها يف تستند وقيمّية

 والوطنّية القومّية وآدابهم ،وفنونهم ،الشعائر هذه على منيالقيِّ ثقافة تلعبه الذي

  واملضمون؟ الشكل حيث من ،تبلورها يف ،واحلضارّية

 تفسريها؟ ميكن أساس أّي وعلى كيف :ثانيًا

 

 ــــــ احلسينّية للشعائر حتليلّي ـ توصيفّي تقرير ـ2

 ــــــ العزاء وشعائر مراسم أـ

 لذكرى إحياًء ؛خمتلفة أيام يف تقام اليت احلسينّية الشعائر أشكال ختتلف

 .حمّرم شهر من األوىل العشرة األيام يف وخصوصًا ،’علّي بن احلسني الشهداء دسّي

 جوٍّ يف إحياؤها ويتّم االنتشار، واسعة الشعبّية الثقافات ألوان حدأ الواقع يف تعّد فهي

 والبكاء، واإلبكاء املراثي، وإلقاء واخلطابة، الوعظ وجمالس البكاء، فيه يكثر

 وهلذه اإلحياء. مظاهر من ذلك وغري املقتل، وقراءة الصدور، على واللطم والنواح،

 سما حتمل ،بالقداسة سمتتَّ مباٍن هلا ستأسِّ ولذا .فيها ُتقام خاّصة أماكن املراسم

 احلرام، حمّرم شهر من األوىل العشرة لأليام صار كما .(التكايا) أو (،احلسينّيات)

 فأضحت املراسم، هذه على منيالقيِّ لدى زمتميِّ شأن اخلصوص، وجه على وأخريها

 ،للذكرى عنوانًا متّثل فهي وهلذا .العزاء مراسم بإقامة ةاخلاّص الزمانّية الفرتة متّثل

 للمشاركني الدييّن الوجدان ـ األساس احلادثة عن إشاراٍت من حتمل مبا ـ تثري وهي

 مبا هلا وخيّطط ،يديرها ْنَم إىل حيتاج املراسم هذه إحياء فإّن احلال وبطبيعة فيها.

 ودّقة وتكاليفها، رسومها، وتعقيد فيها، املشاركني وكثرة ،حجمها مع يتناسب

 تكون ما غالبًا ةدينّي تشكيالت الدور بهذا لالضطالع ظهرت وقد .شعائرها ولطف

 واملصائب للمراثي وقّراء خطباء من ،ذينومنفِّ ،طنيوخمطِّ هيئات، صورة على

 ًاوفّن ،)وتدريبًا( خاّصة مهارة األعمال هذه من عمل كّل ويتطّلب واللطميات. واملواعظ

 سمتتَّ ذلك مع هالكّن رمسّية، شبه مهنًة ويعّد ،شابه...( وما واإللقاء القراءة كيفّية يف)
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 ـ دينّية مؤّسسة شكلها يف تشبه هيئات يف هؤالء كّل يعمل عاّمة وبصورة بالقداسة.

 نونفيؤمِّ الدينّية، وظائفهم املؤمنون األشخاص يدرك الوقت نفس ويف اجتماعّية.

 سًامقدَّ عماًل يعّدونها اليت واهلدايا، بالنذور الترّبع خالل من ،اهليئات هذه تكاليف

 واآلخرة. الدنيا يف والثواب األجر عليها وهلم الدينّية، الناحية من

 مضامني من حتويه عّما عبارة هي العزاء شعائر وعناصر ناتمكوِّ فإّن عليهو

 واألماكن، اماألّيو اإلحياء(، وأشكال )قوالب للعزاء الشكلّية والرسوم وحمتويات،

 فيها. واملشاركني تنظيمها على نيوالقائم

 : يلي ما يف العناوين هذه من واحد كّل يانب ميكنو

 )الرثاء، واملصيبة واخلطابة، الوعظ على العزاء وحمتويات مضامني تشتمل ـ1

 والزيارات. واألدعية التمثيلي، روالشع اخلطبة ومنت املقتل(، وقراءة

 الكلمات وحمتويات ثنايا يف يكمن الشعائر هلذه الديين الثقل أّن ويبدو

 وأتباعهم ^ةاألئّم بفضائل يتعّلق واخلطابة الوعظ يف عادًة ُيقال ما ّنإ حيث واخلطب؛

 وبيان الدين، حفظ سبيل يف وشهادتهم ،للشهادة وحّبهم نهم،وتديُّ وسريتهم ،املخلصني

 .الدينّية واملعتقدات األخالقّية، والتعاليم الشريعة، أحكام

 ،^املعصومني األئّمة فضائل ذكر والعزاء الرثاء قصائد تتضّمن وكذلك

 أعدائهم. من والترّبي بهم، حلقت اليت واملصائب والظلم

 مراسم يف ُتطرح اليت واخلطب الكلمات مضامني أّن إىل االلتفات يفوتنا وال

 واحد مبستوى ليست ،املعصومني األئمة وسائر ،×احلسني باإلمام اخلاّصة العزاء

 األمر خيضع بل واملضمون، احملتوى حيث من ،واملنشدين واخلطباء األفراد مجيع عند

 والعلوم املعارف من حوزته يف وما واملنشد، اخلطيب لغة :منها العوامل، من جملموعة

 .بوهوخماَط هو به عيتمتَّ الذي الفّني والذوق نظرته طبيعة وكذلك والتارخيّية، الدينية

 باملشروعّية وحّتى بل واالنسجام، القّوة أو والنقصان، بالضعف تّتصف فقد هنا ومن

 والشعر املراثي ذكر يف دْعالُب هذا ويزداد (.شرعّي منظار )من املشروعّية وعدم

 من عَرضُت كربالء واقعة أّن إىل ذلك ويرجع .مسرحي بشكٍل يعرض الذي ،التمثيلي

 واملنشد اخلطيب فيه يشرتك ،لالتخيُّ من جانب ـ ما نوعًا ـ يكتنفه سرٍد خالل
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 وجعله ،املخاطب نفس يف التأثري زيادة ذلك وراء من واهلدف سواء، حدٍّ على والسامع

  العزاء. لطبيعة باملناِس والعاطفّي الروحي اجلّو وسط

 والقدرة ي،الفّن للذوق ـ سيأتي كما ـ للعزاء الشكلّية املراسم ختضع ـ1

 السبب وهلذا املراسم. هلذه املقيمني الناس ملختلف واحلضاري الثقايف والبعد ة،الرمزّي

 .ومتعّددة عةمتنّو صورًا املراسم هلذه جند

 بالسالسل، والضرب الصدور، على اللطم :مجلتها من نذكر أن ميكنو

 ذلك. وغري النار، على والعبور (،)التطبري الرؤوس وشّج الواقعة، ومتثيل

 ينبغي ولذلك .شكلي جانب على حتتوي هاأّن املراسم من النحو هذا يف واملهّم

 والتحليل. بالدراسة هلا ضالتعرُّ

 بعض متتاز حيث املراسم؛ هذه إقامة يف ًاأثر الزمان لعنصر فإّن أشرنا كما ـ1

 ومن .العظيمة والوقائع األحداث وتذّكر ،العزاء إقامة يف خاّصني ومعنى ّيةبأهّم األيام

 هي اإلطالق على األيام هذه وأهّم خاّصة. ةقدسّي ةالزمانّي الفرتات بعض تكتسب هنا

 واأليام صفر، شهر من األخرية العشرة واأليام م،حمّر شهر من األوىل العشرة اماألّي

 رمضان، شهر من والعشرين الثالث إىل عشر التاسع بني ما الواقعة والليالي الفاطمّية،

 أعظم ذكرى يوم نهإ حيث من ؛عاشوراء يوم األهمّية يف توازي ال األيام هذه لكّن

 عميقة ذكرى الشيعة لدى لميثِّ ال اليوم هذا إّن الشيعة. لدى تراجيدّية دينّية واقعة

 احلادثة تلك جيعل ما املعاني من إلحيائه صار بل ب،ْسفَح رَبوالِع باملعاني ومليئة األمل

 فيه ما جبميع اخللق عامل ولكأّن ،عاٍم كّل من اليوم هذا يف ومّرات مّرات رتتكرَّ

 أحداثه. ملشهد يتزلزل

 ُتعّد واليت ،واألحاسيس باملشاعر املفعمة ومرامسه ،العزاء يةألهّم نظرًا ـ7

 املؤمنون أّسس هنا من فيه. تقام ومكان حملٍّ إىل حتتاج فإّنها ،إقامتها يف األساس

 اكتسابها األماكن هذه يف واملهّم شابه. ما أو ،«ةاحلسينّي» بـ ُتسّمى ،ةخاّص أماكن

 اآلخرة. يف عليه يثاب ًادينّي عماًل تأسيسها ُيعّد حبيث خاّصة، قداسة

 وذلك ؛رمسي غري أو رمسيًا دورًا املراسم بهذه القيام يف البعض يكتسب ـ5

 من اجملموعة هذه يف واملهّم ة.خاّص مهارات أو ،الدين حول ملعلومات امتالكهم جّراء
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 مهاراتهم تكتسب حبيث ،اجتماعي ـ ديين تشكيل إطار يف جيتمعون همأّن األفراد

 وكسب ،العمل تقسيم لوازم من يعّد والذي) معيشتهم تأمني ويعّد القداسة، من نوعًا

 طريق عن يتّم ،مقّدسًا عماًل االجتماعّية( النواحي يف األدوار بعض وتنفيذ ،املهارات

 الشرعّية. األموال

 إظهار وهو ،واحد أصٍل حول الواقع، يف ترتّكز، العزاء مكّونات مجيع إّن

 ×احلسني باإلمام تأملَّ اليت العظمى املصيبة يف ،واإلبكاء والبكاء واحلزن، الغّم

 للعزاء. ًاأساسّي عنوانًا ذلك من نتخذ أن وميكن .وأصحابه بيته وأهل

 

 ــــــ للعزاء التوصيفي التحليل ـ ب

 األساس دراسة هو ×احلسني اإلمام عزاء ملراسم التوصيفي التحليل من واملراد

 ولوازم مقّدمات من هتشمل مبا املراسم، هذه عليه تبتين الذي ميَيوالِق االعتقادي

 املقّدسة؟ ساحته من جزءًا َعّدُت وكيف ؟الدين إىل نسبتها هي وما ذين(؟ومنفِّ )أماكن

 واملساعدة ،العزاء يف املشاركني عاّمة نظر يف ،املراسم هذه إقامة أّن شّك ال

 تعاىل اهلل إىل بونيتقرَّ وهم العبادّية، واألمور الدينية الشعائر من َعّدُي ،إقامتها على

 |اهلل رسول بيت أهل ومنزلة اإلمامة مبقام اإلميان إىل االعتقاد هذا ويستند بذلك.

 من ^اهلدى ألئمة أّن الشيعة يعتقد حيث ؛×احلسني اإلمام وخصوصًا ،اهلل عند

 والقادرين ،عنده احلقيقيّين والشفعاء ،إليه الوسطاء جيعلهم ما اهلل من القرب مقام

 هذا وعلى والدنيوّية. املعنوّية مآربهم حتقيق إىل يوصلهم مبا الناس إمداد على بإذنه

 دواأكَّ قد ـ نواملعصوم ةواألئّم اهلل رسول وهم ـ الدين قادة أّن يعتقدون فهم املنوال

 ،’علّي بن احلسني الشهداء سّيد مصيبة على والنحيب والبكاء العزاء إقامة على

 العظيم. واألجر اجلزيل بالثواب ذلك مقابل يف وعدوا هموأّن

 عدالُب فإّن احلسني اإلمام عزاء شعائر حول التوصيفّي تقريرنا من تبّين وكما

 شكل تعيني حول املعتربة الروايات ثتتحدَّ فلم والتارخيي. الثقايف عدالُب هو فيها األبرز

 واإلبكاء، البكاء، فضيلة إىل اإلشارة هو األكرب هّمها أّن إاّل العزاء، إلقامة خاّص

 من ذلك يوجبه ما وإىل الشهداء، سّيد مصيبة على املراثي وقراءة واحلزن، والتباكي،
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 بفضيلة الروايات، هذه على بناًء ؛الشيعة فقهاء أفتى وقد .(1)نياألخروّي والثواب األجر

 .(1)ًاخاّص شكاًل له نوايعيِّ ومل العزاء، واستحباب

 قراءة هو ،املأثورة األخبار يف إليه اإلشارة وردت والذي ،العزاء أشكال أبرزو

 من العزاء يف له خلصوصّية الروايات يف الشكل هذا إىل اإلشارة تكن ومل .(1)الرثاء

 أكثر كان حيث ؛الزمان ذلك يف العزاء يف الناس عادة إىل نظرًا بل الدين، نظر وجهة

 ،وشعرًا نثرًا ،الرثاء إنشاء على عندهم العادة جرت وقد العرب، من آنذاك املسلمني

 عن الروايات بعض يف الواردة التوصيات بعض تفسري ميكن وبهذا .اءاألعّز فقد عند

 .(7)صدورها ثبت ما إذا العزاء، أشكال من النوع هذا خبصوص ^ةاألئّم

 يف النطاق واسعو الرمسي بشكلها الوجود زحيِّ إىل العزاء مراسم خرجت وقد

 خذتواتَّ ،(5)بويه آل من الشيعة سالطني عصر يف األخّص وعلى األخرية، القرون

 نْيالعهَد إّبان إيران يف انتشر ما سرعان ،تدرجيّي بنحو عةمتنوِّ أشكااًل املراسم

 .(6)والقاجاري الصفوّي

 الثقافّية العوامل إىل رئيس بشكل للعزاء املختلفة األشكال ترجع احلقيقة ويف

 اجلواز حيث من سجاٍل موضوع صار منها العديد فإّن السبب وهلذا .والتارخيّية

 اليت فتواه يف ،النائيين الشيخ أعلن :املثال سبيل فعلى شرعّية.ال الناحية من واحلرمة

 والطرق ةاألزّق يف تنطلق اليت واملواكب املسريات أّن ونواحيها، البصرة أهل بها خاطب

 حرمة على بالطبع أّكد قد)و شرعًا راجحًا يعّد بل ،جائز عمٌل هي املعّزين جبماهري

 امحرار إىل ىأّد وإْن ىحّت ،الصدور على باللطم يتعّلق ما يف وكذا .والبهرجة( نالتزيُّ

 الرأس وشّج الدم، خروج إىل أفضى وإْن بالسالسل والضرب اسوداده، أو اجللد

 على والضرب متثيلي، بشكٍل الواقعة وجتسيد الضرر، يوجب مل إْن )التطبري(

 املقابل ويف .(4)بذلك فتوى وأصدر ،اجلائزة األمور من ذلك مجيع عدَّ حيث الطبول،

 .(1)التطبري :مجلتها ومن العزاء، أشكال بعض جواز بعدم آخرون فقهاء أفتى

 أصل أّن مفادها نتيجة البحث هذا من نستخلص أن ميكن ذلك على بناًءو

 حتديد بدون ـ ×احلسني اإلمام على والعويل والبكاء واحلزن الغّم إظهار أي ـ العزاء

 أشكال فإّن هنا ومن .الشريعة يف املطلوبة األمور من ذاته حّد يف هو له خاّصة طريقٍة
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 استقّرت كيف :هو اآلن والسؤال وثقافتهم. الناس ذوق منشؤها املختلفة وطرقه العزاء

 ولوازمه... أشكاله وسائر العزاء مكان ةاخلاّص مساتها مجلة من واليت ـ الشعائر هذه

 شعور العزاء على منيوالقيِّ املشاركني لدى ينشأ وكيف للدين؟ ساملقدَّ اإلطار داخل ـ

 وعن ،األعمال هذه معقولّية عن الدفاع ميكن وكيف ملرامسه؟ إقامتهم جّراء ديين

 عليها؟ واألخروّية واملعنوّية الدنيوّية اآلثار من سلسلة توّقع ةمعقولّي

 تقديم من بّد ال كان لذا .العزاء حقيقة بيان إىل احلقيقة يف األسئلة هذه وحتتاج

 موضوع هو وهذا فلسفّية. نظر وجهة من األسئلة هذه عن اجلواب مبقدورها نظرّية

 املقال. هذا من التالي احملور

 

 ــــــ احلسينّية الشعائر حقيقة وتفسري بيان ـ3

 ُتقام اليت والشعائر ،عاشوراء لثورة نياثنت نيقراءت الشيعة ريمفكِّ لدى أّن يبدو

 ذكراها. يف

 النامجة والنتائج ،للواقعة العقالنّي بالتحليل ًاكثري تبالي فال األوىل القراءة أما

 من احلكمة نالي أن العادّي لإلنسان املقدور غري من هأّن ترى وهي .العزاء شعائر عن

 الواقعة. أصل وراء

 مراسم ونتائج ،الواقعة ألصل العقالنّي للتحليل الثانية القراءة تتعّرض بينما

 والدنيوّية. والسياسّية الدينّية األصعدة خمتلف على ،العزاء

 فهو ،القراءتني هاتني ونقد حتليل يف املقالة هذه كاتب نظر وجهة إىل وإضافًة

 رؤيتني نتتضمَّ ،قدسّي ألمر انعكاسًا باعتبارها ؛كربالء واقعة أصل بأّن يعتقد

 تفسري ميكن األساس هذا وعلى ة.عقالنّي فوق :ىخرواأل ة؛عقالنّي :إحداهما اثنتني:

 الثقايف. الطابع ذات واملراسم الشعائر إطار يف «القدسّي األمر» ظهور كيفّية

 

 ــــــ احلسينّية وللشعائر ،كربالء لواقعة ةالتقليدّي القراءة ـ1 ـ 3

 يعلم ×احلسني اإلمام كان كحادثٍة ـ القراءة هذه حسب ـ عاشوراء إىل نَظرُي

 أهل ووقوع وأصحابه اإلمام شهادة أحداث أّن تربيرها يف نْويَر فهم هنا ومن .(0)بوقوعها
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 هذه كانت وقد .(19)موضوعّيته له وأمرًا ،ذاتها حّد يف هدفًا كانت األسر يف بيته

 ،^البيت أهل وأسر الدموّية الواقعة هذه مع التعامل من حنٍو ظهور يف سببًا النظرة

 اإلدراك. يد تناله ال وما ،العقلي التحليل دائرة وراء يقع ما يالئم بشكٍل

 جاهاّت هو واحلوادث للوقائع العقالنّي التحليل جاهاّت أّن إىل االلتفات من بّد وال

 وخاّصة للظواهر، التحليل من النوع بهذا اهتماٌم التقليدي الفكر يف يكن فلم .جديد

 التقليدّيني بأّن االّدعاء ميكن فال هنا ومن سة.املقدَّ الدين بساحة صلة على كانت إذا

 نْويَر ـ املثال سبيل على ـ فهم .الثورة هذه وحتليل فهم على القدرة يفتقدون كانوا

 األمر فريضة إقامة على والعمل يزيد، بيعة عن اإلمام امتناع سّر إدراك إمكان

 هذه تبقى ذلك مع ولكْن ،(11)الشرعّية املعايري ضوء على املنكر عن والنهي باملعروف

 بوجوب احلكم تقتضي ال ـ حبسبهم ـ فهي اآلخرون، أثرها يقتفي ألن قابلة غري الثورة

 ـ اإلهلّية احلكومة تشكيل :مجلته من والذي ـ باملعروف األمر ساحة يف السعي

 ثورة ملثل يكون أن حيتملون حيث واملال؛ الروح بذل حدِّ إىل املنكر عن النهي وكذلك

 .(11)تعميمها عن املانعة اخلصوصّيات بعض احلسني اإلمام

 نيالتقليدّي فإّن الواقعة، أصل حتليل شأن من التقليل أسلوب وبنفس ،وهكذا

 ووظيفتها، موقعها بيان وإىل ،العزاء لشعائر العقلّي التحليل إىل كذلك يتعّرضون ال

 أمٌر يه الشهداء سّيد مظلومّية على العزاء إقامة أّن على فقط اهتمامهم وينصّب

 احلزن عالمات ظهرواُي بأن مطالبون واملؤمنون الواردة. األخبار إىل استنادًا ؛عبادّي

 .(11)احملّرمات ارتكاب عدم بشرط ممكن، حنٍو بأيِّ والنحيب والبكاء واألسى

 شعائر من النحو هلذا الكّلي العنوان عليها ينطبق اليت املوارد كّل فإّن وعليه

 نالحظ ال التعاطي من النوع هذا ويف العزاء. إقامة باستحباب احلكم سيشملها العزاء

 الشعائر، هذه تؤّديها اليت والوظائف ألدوارل العقالنّية الرؤية أجل من لُيبَذ جهدًا

 الناس. لدى مفهومة ظاهرًة جعلها أجل من وكذلك

 له الشهداء سّيد على العزاء إقامة أّن ،التعاطي من النوع هذا خالل من ؛ويبدو

 جوابًا ميقدِّ ال فهو لذا .الطريقّية بنحو إليه ينظر وال ذاته، حّد يف وأهمّية موضوعّية

 الديين األثر هو ما إذ ؛ومثاره فوائده إىل بالنظر ما عمٍل عقالنّية عن يبحث ْنمَل واضحًا
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 !ذلك؟ وراء الكامنة احلكمة وما ؟!والنحيب البكاء لنفس

 ُيعّد العزاء إقامة من النحو هذا بأّن جييبوا أن النظرّية هذه عن للمدافعني ،نعم

 وتعاىل. سبحانه اهلل من القرب أسباب ويهّيئ ،عبادًة

 

 ــــــ احلسينّية وللشعائر ،كربالء لواقعة اجلديدة القراءة ـ2 ـ 3

 الشيعة علماء من هما ذينلوال ـ املرتضى والسيد املفيد الشيخ أّن ظيالَح

 على ،عاشوراء لواقعة ودراستهم عرضهم يف ،واضحة بصورٍة يؤّكدان ال ـ منياملتقدِّ

 كربالء إىل توّجه ×هوأّن خروجه، بعد باستشهاده لإلمام قاملسَب العلم قضية

 اإلمام أّن منه يظهر الوقائع لسري حتلياًل مانيقدِّ وهما .الشهادة نيل جملّرد والكوفة

 أمور زمام لتوّلي أهلها دعوة إجابة قاصدًا ،العادّي علمه طبق الكوفة باجتاه حتّرك

 .(17)ذلك يف لنجاحه ًامطمئّن كان وأّنه املسلمني،

 واقعة عاشوراء فستصبح املالك هو والتحليل النظر من النحو هذا كان إذا

 هذه حتليل إىل األخرية الفرتة يف الكثريون سعى أخرى ناحية ومن للفهم. قابلة ةعادّي

 يف هي واليت ،امللموسة واالجتماعية والسياسية الدينية األهداف أساس على الواقعة

 من العديد سعى عقالنّية من العصر هذا به يّتسم ملا فنظرًا .(15)اجلميع فهم متناول

 حنو تسعى مةمله مدرسٍة تكوين عن يبحثون كانوا الذين ـ املسلمني ريناملفكِّ

 على عاشوراء حادثة حتليل إىل ـ اإلسالمّية األصول إىل املستند االجتماعي اإلصالح

 كانوا ـ مطّهري الشهيد فيهم ْنمَب ـ منهم الكثريين أّن مع هذا .مةاملتقدِّ ضوءاألهداف

 كواقعة إليها ينظرون يكونوا مل فإنّهم هنا ومن بشهادته. السابق اإلمام بعلم يعتقدون

 ،كلّية وقاعدة ،عاّم تّيار إىل منتميًة يعّدونها كانوا بل االقتداء، تقبل ال فريدة

 سبيل يف ؛رمق آخر ىحّت والصمود املقاومة من أساسه على بّد ال شامل، وتكليف

 ضرورة على شيء كّل قبل فيها التأكيد مّت فقد السبب وهلذا احلّق. كلمة إعالء

 ،استيعابه للجميع ُيمكن والذي ،×احلسني اإلمام ثورة وراء الكامن الدافع معرفة

 النظرة لنقد ضالتعرُّ اإلطار هذا يف مّت كما .القراءة هذه حسب ،به واالقتداء

 وادي يف ×احلسني اإلمام هدف عواَدَأْو الذين واخُلطباء ،عاّم بشكل التقليدّية
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 .(16)خاّص بشكٍل النسيان

 أيدينا بني فليس نهضته من ×احلسني اإلمام هدف طبيعة خيّص ما يف وأّما

 حنو يسعى كان ×أّنه على كبري بشكٍل البعض ُيصّر حيث ؛االنسجام كامل فهٌم

 ومن بشهادته. السابق علمه مع أبدًا يتالءم ال هذا أّن غري .(14)إسالمّية حكومة إقامة

 الشهادة بأّن ذلك وفّسروا ،×نهضته وراء من هدفًا الشهادة نفس بعضهم عّد فقد هنا

 .موضوعّيته له هدف ذاتها حّد يف هي عادلة وقضّية رفيع هدف سبيل يف تقع اليت

 هدٌف هي الظلم نري حتت احلياة على وترجيحها السامية املبادئ سبيل يف والشهادة

 مبدأ مبثابة ذاتها حّد يف الشهادة ُتعّد وعليه .(11)هحتت واالنضواء ،باُعهاّت للجميع ُيمكن

 أهداف إىل الوصول سبيل يف للجهاد ؛اجتماعي مستوى على به التأّسي ُيمكن

 اليت ،التقليدّية النظرة عن الناحية هذه من متمّيزًة النظرة هذه وتكون .اجتماعّية

 أيضًا. املوضوعّية أحناء من حنٍو على الشهادة ربتوفُّ بدورها تعتقد

 من جمموعًة احلادثة هلذه حتليلها يف استخدمت فقد الثالثة النظرّية وأّما

 يف ُتعّد واليت ـ يزيد حكومة مبايعة عن االمتناع :قبيل من للفهم، القابلة األهداف

 وما ؛الشهادة حّب ؛املنكر عن والنهي باملعروف األمر ؛ـ سليب كفاٍح مبثابة احلقيقة

 .(10)ذلك... مياثل

 ممكن الواقعة، عن عقالنّيًا تفسريًا النظرّية هذه لنا متقدِّ عاّمة وبصورة

 دييّن طابع ذات والعقالنّية الشرعّية األهداف من جمموعة على ويتّكئ ،الفهم

 معقولة رؤية تقديم إىل تسعى حماوالٌت التفسري هذا إىل وتستند .واجتماعّي سياسّيو

 .(19)العزاء مظاهر ملختلف ومفهومة

 اإلمام نهضة فهم مسألة على ـ شيء كّل فوق ـ التجديدّيني بعض وُيصّر

 إىل ُيفضي العزاء مراسم خمتلف بإقامة الناس انشغال أّن نْوويَر .التعليمّية وأهدافها

 هذه دوانََّف آخرون عّدًة أّن غري وتعاليمه. ×احلسني اإلمام أهداف إدراك عدم

 املظاهر بعض على ـ العبادّية جبنبته يقبلون الذي ـ العزاء ربتوفُّ واعتقدوا ،(11)ةالنظرّي

 يلي: ما يف نلّخصها أن باستطاعتنا واليت اإلجيابّية،

 ×احلسني باإلمام الناس ارتباط يف العاطفّي العنصر هي العزاء إقامة ـ1
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 وأهدافه.

 باإلسالم الناس إميان تثبيت ُيوجب ال ،ثورّي دييّن جتّمع العزاء إقامة عن ينتج ـ1

 اإلسالم سيبقى وبذلك مستواه؛ من الرفع إىل كذلك يؤّدي بل ب،ْسفَح والتشّيع

 مصونًا.

 واسع، دييّن نطاق على تشتمل كّنهال بسيط، تنظيمي أساٌس العزاء إلقامة ـ1

  والطغيان. الظلم ضّد وشعبّية دينّية ثورة إحداث سبيل يف منه االستفادة ُيمكننا

 يف آخر إىل جيٍل من الشهادة ثقافة انتقال إىل ُتؤّدي أن العزاء إقامة شأن من ـ7

 كانت ما إذا الوظيفة هذه مثل على رالتوفُّ بإمكانها سيكون أو الشيعي، الوسط

 وتضحيته. ×احلسني اإلمام نهضة وراء من الكامنة األهداف على فبالتعرُّ مصحوبًة

 تجديدية(وال )التقليدية القراءتني هاتني عّد مبقدورنا ليس فإّنه خيفى ال كماو

 حيث ؛واحد فكرّي لتّيار نْيرأَس مبثابة احلقيقة يف هما بل ،االنفصال متام منفصلتني

 الذي ،العقالنّي اجلانب لدراسة أقّل بنحٍو ضالتعرُّ األوىل( )القراءة همااإحد يف يتّم

 الثانية( )القراءة األخرى يف التأكيد يتّم بينما عاشوراء، واقعة من يفهم أن ُيمكن

 مّتت ما وإذا .العقلّي فوق جبانبها االعتناء دون ،واالجتماعّية السياسّية جوانبها على

 أثر ال ،للفهم قابل تفسرٍي تقديم إىل ُسعي فقد العرفانّية جوانبها بعض إىل فيها اإلشارة

 واحملّيرة. الغامضة العناصر من لعنصٍر فيه

 يف الشرعّي بالتأييد حتظى ّنهاإ :القول ُيمكن العزاء مظاهر خيّص ما ويف

 عزاء.ال إقامة مصاديق من ُتعّد دامت ما ،القراءتني كلتا

 صبغًة ـ مقيميها أعني ويف ،ذاتها يف ـ اكتسابها كيفّية حول التساؤل وأّما

 كيفّية وحول وتارخيّية؟ ثقافّية صبغة من عليها يطغى ما مع )معنوّيني(، دينّيني وحياة

 أّنهم يشعرون جيعلهم مّما فيهم، بالقداسة سميتَّ الذي اخلاّص اإلحساس لذلك غرسها

 الوجه هو ذلك عن فاجلواب ؟×احلسني لإلمام سةاملقدَّ اجلاذبّية حقل يف حييون

 هذا أجاب كيف نرى أن اآلن وعلينا السابقني. جاهنياالّت عن الثالث جاهلالّت املميِّز

 ذلك؟ عن االجتاه



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

010 

 ــــــ عاشوراء وحادثة ،ساملقدّّ الدين، التأويلي: جاهاالّت ـ3 ـ 3

 يف ]أي اآلَفاِق ِفي وعالماته[ اهلل ]آيات آَياِتَنا َسُنِريِهْم﴿ الكريم: القرآن يف جاء

 ]واليت  َأْنُفِسِهْم َوِفي [شيء كّل ويف النجوم اخلشب، حلجر،ا واألرض، السماء

 واألفعال ،الشعائرو املواقف،و الذهنّية، واحلاالت الظواهر منها نعّد أن ُيمكننا

 (.51 )فّصلت: ﴾ اإلنسانّية[

 ـ القرآنّية لآليات والباطين احلقيقي املعنى لإلنسان يّتضح التجّلي هذا ويف

 اإلنسان قّوُة تّتحد وبه ،ـ «التأويل» اسم القرآني االصطالح حبسب عليه ُيطلق والذي

 له ويتجّلى تعاىل، اهلل آيات من كآيٍة اخلاّص وجوده فُيدرك الباطنة، قواه مع العاقلة

 أّنها على ـ الكريم القرآن يف ورد كما ـ الطبيعّية الظواهر له وتتجّسد الوجود، عامل

  إهلّية. آياٌت

 «اآلفاق» يف التجّلي هلذا الكامل النموذج عن نبحث أن أردنا لو هأّن ريب ال

 روح مبثابة ُيعّدون الذين ،احلقيقّيني وأوليائه «|النيّب» روح يف عليه لعثرنا «األنفس»و

 لتجّلي البارزة املصاديق من حبقٍّ ×احلسني اإلمام عتَبرُي اجملال هذا ويف كّله. العامل

 ،املأثورة للروايات وفقًا ،لميثِّ حيث ؛ساملقدَّ األمر لتجّلي :أخرى وبعبارة اإلهلي، األمر

 خلودًا، وأدومها ،الوجودّية آثاره أكرب عاشها اليت عاشوراء حادثة لومتثِّ العامل، روح

 واحلاالت التجارب من وفّعالة حيوّية لسلسلة ومقّدمًة منشًأ ذاتها حّد يف تعّد أّنها كما

 !ال؟ كيف .الشيعة وسط سةاملقدَّ الشعائر بعض لظهور وكذلك واملعنوّية، القدسّية

 .«العظيم الذبح» مبصداق املفّسرين بعُض ينعتها اليت وهي

 الشعائر نعّد أن ُيمكن كيف :مفاده تساؤل علينا ُيطرح ذلك قبل لكن

 يف اإلهلّية التجّليات أنواع من نوعًا ×احلسني اإلمام عزاء إقامة ومراسم احلسينّية

 الذي ،الشيعي الوجدان بني احليوّي االرتباط إىل واستنادًا ـ ذلك عن وجوابًا ؟«األنفس»

 عاءاالّد ُيمكن ـ الشعائر هذه وبني ،×احلسني لإلمام القدسّية اجلاذبّية من جزء هو

 ،خاّلقًا دورًا تلعب وأّنها احلّي، الوجدان هذا خالل من ظهرت الشعائر هذه بأّن

 ذات ـ املسألة هذه حتليل أردنا إذا ،ذلك رغم ولكْن الوجدان. هذا تفعيل بعبء وتنهض

 قّدمها اليت التحليالت من نفيد أن فيمكن وواضح مفّصل بشكٍل ـ القرآنّية اجلذور



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

011 

 ،القدسّي األمر طبيعة حتليل على دراساتهم انصّبت الذين ،الدينّيني الباحثني بعض

 .(11)دينّية ومناسك شعائر قالب يف إنتاجه إعادة وطريقة

 جنس من هو الذي ـ الدين حيتوي )الفينومينولوجّيني( الظاهراتّيني وحبسب

 فهناك .(11)عقالنّي فوق :واآلخر ؛عقالنّي :أحدهما اثنني: جانبني على ـ «القدسّي األمر»

 ىحّت بل العقل، بواسطة وحتليلها وفهمها إدراكها نستطيع الدينّية التعاليم من العديد

 فإّن احلقيقة ويف واملفاهيم. الصفات من مبجموعة باالستعانة وذلك وتفسريها، تعريفها

 اإلنسان فهم على يعلو ال ّنهإ أي عقالنّية، طبيعة ذو هو الدين من اجلانب هذا

 خيتلف أن أمكن وإْن ،إليه الوصول وميكن ،به االعتقاد يتّم ولذلك وإدراكه،

 .وأمثاهلا الدقيقة العلوم يف بعاملتَّ االعتقادي التفسري عن العقائد من السلسلة هذه تفسري

 ويف ومعقولّيته. الدينّية بالتعاليم االعتقاد تفسري يف اًلمفصَّ الدين فالسفة حبث وقد

 مفهومّية، تصّورات مينحه الذي ،والعقالنّي املعريّف عدهُب من الدين أفرغنا لو الواقع

 احملض، الشعور مستوى إىل به هبطنا قد فسنكون لالعتقاد، موضوعًا منه وجيعل

 املبهمة. الصور من جمموعًة كونها تعدو ال اليت ،الفارغة واألمساء

 رهوتصوُّ الدين إدراك مقدورنا يف بأّن نعتقد أن اخلطأ من ذلك، ومع ،لكْن

 ضمن ،مانعًا جامعًا رًاتصوُّ ـ اإلهلّية الذات فيها مبا ـ أبعاده مجيع يف مفهومّيًا رًاتصوُّ

 :ةالقائل القضّية تدّل :ذلك على وكمثال العقل. لدى املأنوسة املفاهيم من جمموعة إطار

 فوق موجوٌد تعاىل أّنه على «بها ننعته اليت واملفاهيم بالصفات اهلل حتديد ُيمكننا ال»

 ناقصة هي كامل بشكٍل وإدراكه لفهمه بعةاملتَّ املفاهيمّية النُظم مجيع وأّن العقل،

 وإدراكاتنا؛ عقولنا بواطن مستوى على تواجٌد له يكون أن يلزم هذا ومع وقاصرة،

 أن استطعنا ملا وإاّل وإدراكه، اإلنسان عقل عن متامًا منفصاًل عدُّه ينبغي ال أّنه مبعنى

 تأبى أموٍر إىل الدينّية والتجربة العرفان فسيتحّول ذلك على وبناًء شيء. أيَّ عنه نقول

 املفاهيم. عرب تصويرها أو شرحها ُيمكن وال ،البيان

 الدين من الُبعد هذا لميثِّ ،«أوتو رودلف» :نظري ،الظاهراتّيني بعض وحبسب

 )وليس العقل نطاق فوق أمٌر وهو .(17)حياته عليها فتتوقَّ واليت ،منه القدسّية اجلهة

 مستوى على احلضور أحناء من حنٌو له نفسه الوقت ويف مناقضًا(، وال ،له مضاّدًا
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 والتجارب العقلّية اإلدراكات مجيع على مةومتقدِّ سابقة مرحلة يف وذلك الباطن،

 املعنوّية.

 يف إنتاجه إعادة وكيفّية ،«القدسّي األمر» بـ باالستعانة عاشوراء واقعة ولتفسري

 إىل وكذلك دقيق، بشكٍل تعريفه إىل البداية يف حنتاج ومرامسي، شعائري قالب

 األمور هذه بيان كيفّية توضيح ينبغي كما .عليه الدين حياة فتوقُّ كيفّية بيان

 .ذلك يف بعةاملتَّ واملنهجّية

 

 ــــــ ؟القدسّي األمر هو ما

 حول خمتصر تقرير تقديم إىل سنسعى القدسي األمر حقيقة بيان أجل من

 الظاهراتّيني: أبرز من اثنني نظرّية

 ؛عقالنّي :أحدهما عدين:ُب القدسي لألمر أّن «أوتو» يرى اإلشارة سبقت كما ـ1

 حيث ؛عقالنّيال فوق ام هو إحكامًا واألكثر األهّم واجلانب .عقالنّي فوق ما :واآلخر

 عن يأبى ،«متامًا مغايرًا» أمرًا القدسي األمر ُيعّد البعد وبهذا الدين. حياة عليه تتوّقف

 ُيمكن وال لإلنسان، واملفهومي ريوالتصّو اإلدراكي اجملال عن وخيرج ،التعريف

 أمرًا ُيعترب فإّنه هنا ومن رمزّية. وأشكال تعاليم خالل من إاّل إليه اإلشارة أو فهمه

 احلقيقة )أي احلالة هلذه مواجهته عند لإلنسان تعرض حبيث وغامضًا، ُمحيِّرًا

 شعور أو حالة بأّي عنهما االستعاضة ُيمكن ال ،ناخاّص وشعور جتربة القدسّية(

 األمر ذلك بها يّتصف اليت القاهرة املهيبة بالعظمة يشعر الصورة هذه ويف آخرين.

 اإلحساَس والعظمة اجلالُل ذلك فيه يبعث أوىل جهة فمن ؛باألسرار نفاملكت

 السطوةو العظمة أوج يف ساملقدَّ فيه يتجّلى أخرى جهة ومن ؛املطلق واالرتهان باملخلوقّية

 .(15)معنى من للكلمة ما بكّل والتعالي

 ُتشري اليت ـ والتمثيلّية الكنائّية التوصيفات تلك وظيفة فإّن الرأي هذا وحبسب

 جتربة تكرار على اآلخرين إعانة يف تكمن ـ رمزي بشكٍل القدسّية احلقيقة إىل

 هذه تبلور إىل ُتفضي اليت الظروف تشكيل إعادة يف واملساعدة القدسي، األمر

 املضمون هذا ملثل بامتالكها الدينّية واملراسم الشعائر جمموع وتتمّيز التجربة.
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 .(16)]الوظيفي[

 شيئًا خرجنا ما إذا هأّن هو القدسي لألمر «أوتو» تفسري يواجه الذي واإلشكال

 معرفة بها تتعّلق أن ُيمكن ال اليت ،املعرفّية اخلصائص دائرة عن ـ زعمه حّد على ـ ما

 األمر من الدينّية والتعاليم احلقائق نستخلص أن لنا يتسّنى فكيف أبدًا، اإلنسان

 التوصيف هذا مثل فإّن بالتمثيل االستعانة خالل من وصفه ُرمنا ما وإذا ؟!القدسي

 كان ولذا ،القدسّي األمر بهذا ـ يسرية ولو ـ معرفة على للكون نفسه يف مستلزٌم

 .(14)القدسّية واحلقيقة التجربة لتلك ناسبةم األوصاف أّي يعرف أن اإلنسان مبقدور

 أّنه يبدو والذي ـ القدسي لألمر «أوتو» تفسري على اإلشكال بهذا التسليم ومع

 القدسّية، للحقيقة األحناء من بنحٍو اإلنسان إدراك ضرورة على يدّل فهو ـ فعاًل وارٌد

 الذي ،عقالنيال فوق ام عدالُب عنها ننفي أن نفسه الوقت يف نستطيع ال لكّننا

  وفهمه. حتليله العقل على يستعصي

 األشياء تقسيم إىل بدوره «إلياد مريسيا» يلجأ «أوتو» نظرّية تتميم سبيل ويف ـ1

 .(11))مدّنسة( مقدّسة وغري ؛مقّدسة :إىل

 عادًة إليه وُينظر الطبيعة، فوق ما مبجال ـ اعتقاده حسب ـ املقّدس ويرتبط

 اإلنسان يشعر حبيث بالقّوة، وُمفعم ،قاهر ،قادر ،أبدّي خطري، للعادة، خارٍق كأمر

 واقعّيات عن متامًا وخمتلف آخر، بعامل مرتبط بشيٍء صلاّت قد بأّنه مواجهته عند

 احلياة مبفردات عادًة ـ الصفات هذه مثل ميتلك ال والذي ـ ساملدنَّ يتعّلق بينما احلياة؛

 .(10)وشواغلها وضرورّياتها اليومّية

 

 ــــــ س؟املقدَّ تفسري لنا يتسّنى كيف

 املنطقي الفهم على تصعب كانت حيث ؛القدسّية احلقيقة أّن «أوتو» يرى

 االنبعاث يف إمكانها وينحصر واالنتقال، النقل عن كذلك تأبى فإّنها والتصّوري،

 نظر وجهة من اإلنسانّية التجربة يف القدسّية احلقيقة ظهور قويتحقَّ والظهور. والوجود

 والثانية ؛القدس روح ِقبل من الباطين الوحي يف األوىل تتجّلى صورتني: خالل من «أوتو»

 اخلارجي. الوحي أنواع من نوع يف
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 وقد .(19)اهلل قدسّية ُتجّلي اليت والعالمات اآليات هو اخلارجي الوحي من واملراد

 كما ؛(11)الطبيعة قوانني حبسب التفسري عن تأبى حوادث عن عبارة اآليات هذه تكون

 طريق عن ـ بدورنا نعثر أن إىل يدفعنا احلياة يف أسلوبًا ميتلكون أشخاصًا تكون رمبا

 جمموعة أيضًا تكون وقد ؛(11)ةاأللوهّي وحضور جتّلي قدرة على ـ واإلحساس الشهود

 ـ البشر وضع من كانت أو شرعّية مناسك كانت واٌءس ـ الدينّية واملراسم الشعائر من

 اآليات هذه شأن من ّنفإ عاّمة وبصورة .(11)القدسّي األمر جتربة تكرار لآلخرين ُتتيح

 قد ،معنوّيني وإحساس حالة إىل الوصول للناس ُتتيح أن ـ «أوتو» حبسب ـ والعالمات

 ولو ،بها واإلحساس ،القدسّية احلقيقة جتربة من نهمُتمكِّ وأن وضعفًا، شّدًة خيتلفا

 ضعيف. مبستوى

 حول تتمحور اليت ،التساؤالت تلك عن واضحة إجاباٍت «إلياد مريسيا» مويقدِّ

 وكيف دة؟متعدِّ بأشكال إنتاجه إعادة يتسّنى وكيف املقّدس؟ األمر تفسري كيفّية

 هو وما قدسّيًا؟ ُبعدًا و... واألشياء واألشخاص األماكن بعض حتوز أن بذلك ميكن

 اجملال؟ هذا يف الدين يلعبه الذي الدور

 ،احلجر احليوان، اإلنسان، املكان، الزمان، األشياء: مجيع فإّن اعتقاده يفو

 إثر وعلى املناسبة اللحظة يف ـ ذاتها من تكشف أن على القدرة متتلك ،واخلشب

 فهم أو ما شخٍص نظرة حبسب ـــ ُتعّد عالمة عن ـ ومكاشفة ورؤيا دينّية جتربة

 وخالق األزلي الدائم اهلل على وآية ،القدسي لألمر جتلٍّ مبثابة ـ األشخاص من جمموعة

 من جمموعة لذلك تبعًا تتشّكل ىحّت القدسّي األمر يتحّقق إْن ما لكْن األشياء. مجيع

 القداسة. بهذه متمّتعًة به املرتبطة األشياء مجيع تصري حبيث املقّدسة، واألفعال األمور

 القدسّي باألمر صالاالّت ظروف تهيئة» يف فتكمن بالدين املناطة املهّمة وأّما

 .(17)«وتنميتها

 ،عاشوراء حادثة وتفسري بيان ُيمكننا كيف نرى أن ـ هذه واحلال ـ علينا ًاإذ

 اليت والتوضيحات ،القدسّي األمر فكرة خالل من ،بها املرتبطة العزاء ومراسم

 ذكرناها.
 

 ــــــ عاشوراء حادثة يف القدسّي األمر جتّلي عن احلاكية العالمات

 بإمكاننا وهلذا .جهات عّدة من وغامضًة ،نوعها من فريدة واقعًة عاشوراء تعترب
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 جتاربه؛ من جتربة تعّد أّنها كما .القدسّي األمر جتّلي آيات من واضحة آية نعّدها أن

 النفسّية احلاالت ذلك على تشهد اهلل، بذكر مشحونًا كّله اإلمام كالم كان فقد

 نلحظ فإّننا واملواقف السلوك ناحية من وأّما وأصحابه. هو يعيشها كان اليت واملعنوّية

 نيل سبيل يف ×يقوم حيث ؛ومعنوّيًة أخالقّيًة األفعال ألكثر يًاجتّل احلادثة هذه يف

 من ذلك يفرضه ما مع ،بيته أهل وأسر ،مجاعّية شبه شهادٍة برتجيح تعاىل اهلل انرضو

 تأييدًا ـ األحناء من بنحٍو ـ ُتعّد اليت ،أخالقّيةالال احلياة حيث من ومصاعب شدائد

 والعدوان. للظلم

 تشري حيث ؛واحلاضر املاضي يف قدسّي كأمٍر الواقعة هذه جتربة خيضت وقد

 حتكي ،واألرض السماء يف الطبيعّية غري اآليات بعض ظهور إىل الروايات من العديد

 خارقة تغيريات طرّو عن الروايات بعض حكاية إىل باإلضافة ،(15)بها تأّثرهما عن

 عديدة سنوات انقضاء بعد عاشوراء يوم يف الطبيعة وتأّثر ،واألرض السماء على للعادة

×شهادته على
 عن حتكي فإّنها ُسقمها أو الروايات هذه صّحة عن النظر وبغّض .(16)

 ،قدسّي كأمر عاشوراء حادثة مع تعاملوا الذين ،املؤمنني بعض وجتربة اعتقاد

 الشكل. بهذا جتربتها وعاشوا

 هذه حضور دتؤيِّ اليت ،×أصحابه حول القضايا من العديُد أيدينا بني وتوجد

 دًامتأكِّ نْيالَق بن زهري فيه كان الذي الوقت نفس يف :املثال باب ومن بينهم. التجربة

 ،األموّي احلزب غادر أّنه درجة إىل ومساره حاله رتغيَّ فقد ×اإلمام استشهاد من

 وعلى رمق. آخر ىحّت ويستميت ليصمد ،×باإلمام والتحق ،وأوالده أهله عن وانفصل

 احلجب رفع متَّ فقد واإلخالص، بالوفاء مُمفَع حوار إثرو ،املنقولة الروايات بعض ضوء

 حّية مناذج املوارد هذه لوُتمثِّ .(14)اجلّنة يف مواضعهم اْوورَأ ،اإلمام أصحاب أعني عن

 التجربة. هذه على

 ؛عقالني :األّول وجهني: على حيتوي القدسّي األمر فإّن سابقًا ذكرنا كماو

 عاشوراء حادثة يف الوجهني هذين ما نوعًا ُنشاهد أن وُيمكننا عقالني. فوق ما :واآلخر

 لنا حتكي :املثال باب فمن جهات. عّدة من الواقعة هذه األسرار تكتنف إذ أيضًا؛

 هذه وأّن السفر، هذا يف استشهاده على لعًامطَّ كان ×اإلمام أّن عن األخبار بعض
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 كما مسبق، بشكٍل ^بيته وأهل اإلسالم ونيّب األنبياء عند معلومًة كانت احلادثة

 فيه يعلم كان الذي الوقت نفس ويف .الشهادة بقصد الرحيل على عزم اإلمام أّن

 الكريم الرسول املنام يف رأى وقد أيضًا، أهله معه محل فقد املسألة هذه حبصول

 .(11)قتياًل يراك أن اهلل شاء له: يقول

 أّن ويبدو عاشوراء. حلادثة عقالنّيةال فوق ام العناصَر النماذج هذه مثُل لوُتشكِّ

 ومعنوّية، قدسّية حالة وحتّقق ،احلرية لتجّلي األساس واملنشأ املنبع هو فيها دالُبْع هذا

 الدينّية. باحلياة وُمفعمًة حّيًة احلادثة هذه على احملافظة إىل بنفسه أّدى وقد

 فهم فوق أّنها على حبذافريها الواقعة هذه أبعاد إىل ننظر أن باستطاعتنا ليس

 الشريعة، إطار يف والتحليل الفهم على بأمجعها تستعصي ال ّنهاإ إذ وإدراكه؛ اإلنسان

 مبايعة عن االمتناع ؛املنكر عن والنهي باملعروف األمر فريضة :قبيل من وذلك

 إقامة ىوحّت ؛بالعدل املطالبة :نظري األهداف بعض :قبيل ومن ؛الفاسدة احلكومة

 ملِهمًة حادثًة عاشوراء ُتعّد اجلهة هذه فمن اإلسالمّية. ـ واإلهلّية املعنوّية احلكومة

 هذا يكون وعليه .والدييّن واالجتماعّي السياسّي العمل مستوى على بالتأّسي وجديرًة

 فوق ام لُبعدها معارض وغري ،لنا بالنسبة للفهم قاباًل عاشوراء واقعة من الُبعد

 احلادثة هلذه العقالني دالُبْع على االعتماد فإّن سابقًا، ذكرنا وكما ،لكْن عقالني.ال

 املفعمة الدينّية احلياة تفسري من نناُيمكِّ لن فَحْسب ـ إدراكنا متناول يف يكون الذي ـ

 ضرورّية العقلّية الناحية من ُتعّد اليت الواقعة ّنإ إذ عليها؛ تشتمل اليت والشوق باحلرارة

 ذلك دام ما الواسع الرتحيب ُتالقي قد والدينّية االجتماعّيةو الدنيوّية االحتياجات لسّد

 ودائمًا. ثابتًا ال ،ومؤّقتًا حمدودًا ترحيبًا سيكون لكّنه موجودًا، باحلاجة الشعور

 القدسي األمر ومسألة لعاشوراء التفسري من النوع هذا على كاءاالّت عند

 عّد ُيمكننا أساس أّي وعلى كيف يقول: الذي التساؤل عن اجلواب علينا سيسهل

 بهذا جتربتها يعيشوا أن للمؤمنني ُيمكن وكيف ؟وقدسّيًة دينّيًة العزاء مراسم

 ذلك؟ يف وظيفتهم هي وما ؟الشكل

 األمر جتربة تكرار على فيها ُيشاركون الذين املؤمنني ُتعني املراسم فهذه

 معنى جّيدًا ُندرك أن نستطيع وبالتالي كربالء، يف املؤمنون عاشها اليت القدسّي
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 إن ما» بها: املرتبطة املقّدسات من الواسعة والشبكة ،الشعائر هذه حول «إلياد» كالم

 املقّدسة، واألفعال األمور من جمموعة هل تبعًا لتتشكَّ ىحّت القدسّي األمر يتحّقق

 النقطة هذه وُتشري .«القداسة بهذه متمّتعًة به املرتبطة األشياء مجيع تصري حبيث

 واليت ـ بها املرتبطة واألمور املراسم من واسعة شبكة ظهور كيفّية إىل واضح بشكٍل

 طريق عن املؤمنون ويسعى منها. للقدسّية استمدادها وكيفّية ،ـ عاشوراء مصدرها

 حاالتها، أبهى يف القدسّي األمر جتربة هلم بالنسبة رتتكرَّ أن إىل املراسم هذه إقامة

 يف ُمتاحًة ـ فيها واملشاركة ،التجربة تلك لتكرار تبعًا ـ والتعّلم رالتأثُّ عملّية فُتصبح

 .واالجتماعّي ؛العقالنّي :اجلانبني

 

 ــــــ ذلك؟ يف املعتمدة األسس هي وما ؟العزاء مراسم وإصالح نقد ُيمكننا يفك ـ4

 اليت املظاهر من الواسعة والشبكة ،العزاء مراسم متتلك سابقًا ابّيّن كما

 مقيمو أوجده ،وتارخيّيًا ثقافّيًا جانبًا ،ـ الشكلّية الناحّية من ـ املفهوم بهذا ُتحيط

 نفس ويف ،السبب وهلذا واحلضارّية. والثقافّية الفّنية وسليقتهم أذواقهم حبسب ،العزاء

 األخذ تقبل فإّنها القدسي، األمر دائرة يف الشعائر هذه فيه تتموضع الذي الوقت

 واملصلحني الفقهاء أّن نرى هنا ومن والنقد. اإلصالح على القدرة ومتتلك ،والرّد

 أشكال بعض جتويز يف دهمتردُّ الفقهاء أبدى فقد ؛املراسم هذه لنقد ضواتعرَّ الدينّيني

 البعض بنظر ُيعّد :املثال باب ومن احلرام. الفعل مصاديق من وعّدوها ،العزاء مراسم

 هذا من العزاء مراسم يف ،والناي الطبل استعمال املراثي، متثيل التطبري، :من كلٌّ

 اإلضرارو اإلسالم، شأن من احلّطو املكذوبة، األخبار نقل فإّن عاّم وبشكل القبيل.

 ـ الفقهاء بعض حبسب ـ تنطبق عناوين هي ،مةاحملرَّ اآلالت واستعمال الغري، أو بالنفس

 ةالناحي من عليها ُيشكلون فإّنهم وهلذا العزاء؛ مراسم وأشكال صور بعض على

 الشرعّية.

 اللؤلؤ) كتاب يف ـ التقليدّيني ريناملفكِّ من وهو ـ «النوري ثاحملدِّ» ويبّين

 الرياءو الكذب، رأسها وعلى ،ماتاحملرَّ من جمموعة أّن كيف بالتفصيل (واملرجان

 وقد العزاء. جمالس إىلو ،العزاء وقّراء املنربّيني اخلطباء بني لتتسلَّ قد والسمعة،
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 سبيل يف وذلك ؛اآلفات هذه من واملراسم اجملالس هذه تطهري ضرورة إىل إلشارةل سعى

 أّكد كما .عاشوراء واقعة بهما عتتمتَّ اليت واألصالة اإلخالص درجة على احملافظة

 .(10)واألخالق الصدق على اعتمدت إذا إاّل عبادًة تكون لن العزاء قراءة أّن على

 خلطر معّرضة أّنها ناحية من ؛للنقد قابلة املراسم هذه الدينّيون املصلحون ويعّد

 أّدى قد املراسم هذه على االهتمام تركيز أّن والظاهر اخلرافات. وبني بينها اخللط

 هدف إىل املراسم هذه معه تبّدلت الذي بالنحو ،فةاملتطرِّ الشكلّية من نوع ظهور إىل

 فقد احلقيقة ويف .الفهم متناول يف هي اليت ،أهدافها األذهان عن وغابت وغاية،

 .(79)العقالني وجهها صورة امنحت

 ثالثة على اعتمادًا ؛وإصالحها العزاء مراسم نقد كنمي سبق ما إىل وبااللتفات

 أسس:

 وُيعّد احلرام. فعل إىل العزاء مراسم من أيٌّ نجّري ال ْنبأ الشرع، أساس على ـ1

 القبيل. هذا من والكذب السمعةو الرياء

 خمالفًا فيها الكالم مضمون يكون ال نأ جهة من ،العقل أساس على ـ1

 الالعقالنّية. عيني ال عقالنّيال فوق ام بأّن نعلم وحنن .العقالنّية اإلنسانّية للمعرفة

 الشمس وأّن ،ساعة سبعني استغرق عاشوراء يوم بأّن عاءاالّد :نظري ـ املبالغات وبعض

 القتل وذلك احلوادث تلك كّل وقوع كيفّية تفسري أجل من وذلك ؛احلركة عن فتتوقَّ

 القبيل. هذا من هي ـ واحد يوٍم يف الكثري

 فصورة ؛العادّيني الناس لدى اجلمالّي احلّس إشباع يف الرغبة أساس على ـ1

 احلالة يف رةومؤثِّ جّذابة ستكون واحلركة بالصوت مصحوبًة تكون اليت املراسم

 ال حينما فقط وليس ،اجلمالّي وحّسه اإلنسان عواطف إشباع إىل فيها تؤّدي اليت

 املنضبطة واحللقات املسريات ستكون الناحية هذه ومن بذلك. املّس يف بتتسبَّ

 الرثاء وقراءة ،بالسالسل والضرب ،الصدور على اللطم فيها ُيقام اليت ـ العزاء ملواكب

 ستفقد فإّنها وإاّل السابقني، الشرطني مراعاة بشرط لكْن رًة،مربَّ ـ رخيم بصوت

 وذلك التطبري؛ جبواز الفقهاء بعض ُيفِت مل األمر هذا إىل الدقيق بالنظرو مجالّيتها.

 أنظار يف قدرهما من واحلّط ،عوالتشيُّ باإلسالم لالستهانة األرضّية دسُيمهِّ ألّنه
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 اآلخرين.

 واملراسم الشعائر أّن مفاده ،رابعًا مالكًا ُنضيف أن بإمكاننا احلقيقة ويف

 واليت ،والكذب بالصدق املرتبطة التعاليم من جمموعة على أساسها يف تبتين الدينّية

 عقالنّية للشعائر العقلّي التربير شروط من فإّن وهلذا لألديان. العقالنّي دْعالُب لُتشكِّ

 وغري فاسدة اعتقادات على وأساسه جوهره يف الدين اعتمد لو وعليه التعاليم. هذه

 قد أّنها رغم عقالنّية، جنبة على رتتوفَّ أن به املرتبطة الشعائر تستطيع فلن متعّقلة

 دينّية. وجتربة حالٍة بروز إىل ُتفضي

 واملراسم اآلداب وبني العزاء مراسم بني والتمييز بالفصل القول ُيمكنناو

 .املتقدِّمة األربعة املالكات هذه على اعتمادًا ؛األخرى باألديان املرتبطة
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 ×احلسني اإلمام لثورة واحلقوقّية الفقهّية الرؤية

 

 زاده أحمدي مير مصطفىد. الشيخ 

 

 ــــــ هاحتليل ميكن واقعٌة ×احلسني اإلمام ثورة

 احلركة هذه فهم يف ×احلسني اإلمام لثورة احلقوقّية الفقهّية الدراسة تساعد

 جيب املنطلق هذا ومن .اإلسالمّية احلقوق يف املعتمدة واملوازين القواعد أساس على

 أّي على الطريق سيسّد الثورة هذه تربير يف النظر وجهات بعض انتخاب أّن إىل االلتفات

 من خيلو والذي احملض، التعّبد وادي إىل اإلنسان ويدخل االستدالل، أنواع من نوع

 ألن قابلة مناذج يقّدم ال كما .إشكالّية ألّي حّل تقديم أو ،سؤال أّي عن اإلجابة

 من للهروب طريق ولكّنه الظامل، على خطرًا ليشكِّ ال وهو .تجّددت أو كّررتت

 واألحاسيس، العواطف تثري اليت ،واألساسّية املهّمة األسئلة عشرات ومن ،املسؤولّية

 واضحة. صورة متقدِّ أن ميكنها ال املقابل يف ولكن

 اذ واسعًا ثبوتّيًا عاملًا ميتلك كائنًا جند املعصوم إىل ننظر عندما أنّنا وصحيٌح

 ،الكبرية اجلامعة الزيارة عليها الضوء تسّلط اليت األوجه لهمتثِّ ما وهذا رفيعة، قيمة

 املقام لذلك احلقيقّي واإلدراك ألمر.ا ونفس الواقع يف ودوره اإلمام مقام عن حديثها يف

 إىل سبياًل ليجدوا اخلواّص يكن ومل ،(1)ممكن غري أمٌر العادي إلنسانا إىل بالنسبة

 وقادة أئّمة نّتبع انفإّن ذلك ومع مقاماتهم. عن أنفسهم كلماتهم من إاّل الساطع عاملهم

 ؛لعاملنا مغايرًا عاملهم سيكون فيهم امليزة هذه ولوال .أيضًا «أسوة» بكونهم ميتازون

 مورد من وما قلياًل، يعّد ذلك يف كالمهم فإّن ولذا املنال. وبعيد جدًا رفيعًا كونه

 كانوا ثّم لتلّقيه، استعداٍد من السامع عند وجدوا ِلما إاّل ذلك من شيء عن فيه ثواحتدَّ
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 بالكتمان. يأمرونه

 به التأّسي إمكانّية نفس هو وسكوته وفعله املعصوم قول حجّية معنى إّن

 له. واالّتباع

 قد سنكون بشرّية غري كظاهرة املعصوم سرية درسنا إذا املنطلق هذا ومن

 دراستنا عند اإلثباتّية الرؤية خالل من نقّدم أن ميكننا لذا احلجّية. عن أسقطناها

 وقدوة أسوة ميّثل أن ميكنه ،وكامل عظيم إلنساٍن صورًة ×احلسني لإلمام

 .(1)لآلخرين

 ،وبشرّية حتليلّية نظرة الثورة هذه إىل فيه نظر وقت من فما ذلك من وانطالقًا

 صبغة تّتخذ كانت حينما أّما عنيفة، فعٍل رّدات واجهتها وقد إاّل ،بها قتدىُي ألن قابلة

 أيٍّ على خطرًا تشّكل ال دامت ما ،التاريخ ظَلمة حبماية تتمّتع كانت فقد قدسّية

 منهم.

 قّديس أّنه على له األمثل التصوير ...وأّما عنايت: محيد يقول اإلطار هذا ويف

 أّي ينقض فإّنه سبيله، يف ويستشهد ،معبوده أجل من الظلم لتحّمل بشوقه يستلّذ

 املواجهة أعمال على التحريض سبيل يف الفاجعة من االستفادة أشكال من شكل

 السياسي. والنضال

 املنظار من ضرره وعدم ،التصوير هذا انفعالّية مدى ندرك أن وميكن

 السلطة وأصحاب احلّكام بتشجيع ؛الواقعة متثيلّيات ازدهار خالل من ،السياسّي

 كوسيلٍة والقاجاريني الصفويني من كلٍّ زمان يف استخدمت وقد .والسياسّية املالّية

 يكن مل الذهيّب وعصرها املظاهر هذه أوج ويف .الشعب عاّمة على سلطتهم إلحكام

 توفري وبني الظاملة حكومته أساليب بني تضاّد أيَّ لريى ،شاه الدين كناصر ،مستبدٌّ

 .(1)العزاء شعائر إلقامة التسهيالت أدّق

 مراكز عن الشيعة وعلماء الفقهاء دْعوُب ،السياسّي اجلّو طبيعة فإّن وهكذا

 عوامل إىل إضافة ،خبارّيةاأل احلركة وظهور قرون، ةعّد طوال مباشر بشكٍل القّوة

 العظيمة احلركة هذه اّتخاذ يف السبب هو يكون أن ميكن ذلك كّل ،األخرى

 عن حتّدثت اليت الكتب عناوين فكانت ممتّدة، تارخيّية مرحلة خالل آخر شكاًل



×  
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 البكاء، حميط البكاء، طوفان البكاء، مفتاح التالي: النحو على عاشوراء واقعة

 ضمن قيمتها هلا واليت ،واجلديدة األخرى العناوين ومئات اللهوف، األحزان، مثري

 اخلاّص. موقعها

 التاريخ مدى على موثوقًا منوذجًا الثورة هذه من جنعل أن بّد ال كان وإْن

 أساس على ندرسها أن حوهلا، املثارة العديدة األسئلة نع إجابتنا إىل إضافًة ،فينبغي

 البحث من وسعنا يف ما نبذل وأن نرتضيها، اليت واحلقوقّية الفقهّية املوازين

 اجملال. هذا يف واالستدالل

 املوازين ضوء على احلادثة هذه درسوا قّلما الشيعة علماء أّن املؤسف ومن

 إىل القضية نسبوا فإّنهم هلا الفقهّي املبحث طرحوا اليت القليلة املوارد ويف .الفقهّية

 بكيفّيتها. اإلنسان علم وعدم ،اإلهلّية األسرار

 باب يف وردهأ وقد التأّمل، يستحّق كالٌم اجملال هذا يف اجلواهر ولصاحب

 من الثورة هذه يعّد أن بعد فهو .«جوازها وعدم وجوازها اهلدنة» حبث ضمن ،اجلهاد

 احنصار بسبب هو اإلمام مصاحلة عدم أّن يعترب أخرى جهٍة ومن ،اإلهلّية األسرار

 قدم قد ،خاّص تكليٌف ـ ×احلسني إلمامل أي ـ له هأّن على يقول: ذلك، يف طريقه

 يقاس فال قوله، وال ،فعله على عرتضُي ال اخلطأ من ومعصوٌم إجابته، إىل وبادر ،عليه

 بينها حًامرّج ،وإطالقها بعمومها واألخذ ،ةألدّلا ظاهر تكليفه كان ْنَم عليه

  .(7)ةالظنّي حاتباملرجِّ

 الدراسة: تستحّق الشهري الفقيه هذا كالم يف نقاط هناك

 إهلّية. أسرار ذات هي ×احلسني اإلمام ثورة :أواًل

 مبوجبه. عمل خاّص تكليٌف لديه كان :ثانيًا

 حّتى أو ،فعله على يعرتض أن شخص ألّي ميكن وال ،اخلطأ عن معصوٌم فهو

 مياثله. مبا يقوم أن

 وجوازها اهلدنة جمال يف الكالم هذا طرح قد اجلواهر صاحب أّن وصحيٌح

 ال فقط فليس هذا اجلواهر صاحب مالك تعميم مّت إذا ولكْن ب،ْسفَح جوازها وعدم

 بل ،«هلا الفقهّي والتطبيق اخلروج مسألة» حول حبثنا يف عمل بأّي القيام ميكن
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 ذلك. من أدنى مستويات يف حّتى عنها مسكوتًا املسألة ستبقى

 مسألة فإّن اللهوف صاحب نظرّية أساس على الثورة هذه درسنا إذا وكذلك

 حاله نتهتا مبا عاملًا كان ×احلسني أّن يعتقد فهو أيضًا؛ مشكلًة ستواجه اخلروج

 .(5)عليه اعتمد ما تكليفه وكان ،إليه

 أّن مبعنى للجدل؛ مدعاًة ستكون اخلروج مسألة فإّن النظرّية هلذه وطبقًا

 كاملشورة، ،اخلروج ومعايري ضوابط مجيع إىل فيه حاجة ال القتل بقصد اخلروج

 الثورة هذه ستكون أخرى جهٍة ومن ة.لتاليا األحباث يف سيأتي امّم ،وغريها ،العّدةو

 قَتلوا.ُي أن يريدون أفراٌد هناك يكون عندما فقط مالكًا

  لوازمه. ودراسة ،القول هذا ومناقشة استقصاء مقام يف هنا ولسنا

 يف تكون أن ـ نفسه اإلمام ونظرة رتصوُّ عن بعيدًا ـ النظرّية هلذه وميكن

 لكْن ما. حدٍّ إىل للموازين ومطابق ،به يقتدى خروٌج وهذا اخلروج، تناولت الظاهر

 ومن ،(6)«قتياًل يراك أن شاء قد اهلل إّن» :مثل ،روايات جهة من هي أسسها إّن حيث

 املسألة فإّن ،|دحمم للنيّب جربائيل أحضرها ،عةموقَّ مساوّية رسالة أخرى جهة

 خاّص ختم الرسالة هذه يف كان وقد مطلق. بشكٍل ورائّية وما ،بشرّية غري تصبح

 اإلهلّي. تكليفه يدرك يفتحه عندما ،إمام بكّل

 به اخلاّص اخلتم فتح عندما ×احلسني اإلمام أّن القول هذا أصحاب ويعتقد

 إاّل هلم شهادة ال ،للشهادة بأقواٍم واخرج ل،قَتوُت فاقتل قاتل أْن فيه: مكتوبًا رآه

 .(4)معك

 حبٌث هو الواقع يف ×احلسني اإلمام ثورة حتليل فإّن النظرّية هذه أساس وعلى

 كي والتخمني احلدس سوى لدينا وليس .اهلل إاّل يعلمها ال اليت والعلل األسباب يف

 اإلهلام ينتظروا أن األفراد علىف هنا ومن ّية.باحلّج صفيتَّ حتليل على احلصول ميكننا

 اختالف رغم اجلواهر، صاحب كالم عني هو احلقيقة يف الكالم وهذا اإلهلّي.

 هما.ْيبياَن

 السبع( )السنوات «ساله هفت» كتاب صاحب كالم قبلنا فإْن وكذلك

 فهو .النفس عن للدفاع كانت احلركة هذه ألّن ؛أساسها من اخلروج مسألة فستنتفي



×  
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 كان ،العراق إىل ومنها ،مّكة إىل املدينة من ×احلسني اإلمام خروج أّن ديؤكِّ

 لتشكيل وال ،األعداء مع حربًا وليس ،وثورًة خروجًا وليس ،النفس عن للدفاع

 .(1)حكومة

 كان وال ،بثورة احلسني اإلمام ْميُق مل للشيعة: قوٍل عن آخر مكاٍن يف وينقل

 .(0)اجلهاد إىل يهدف

 ،×احلسني اإلمام خلروج دّقة أكثر وبتحليل ،أنّنا بالذكر اجلدير ومن

 كان املدينة من خروجه أّن إىل منها قسٍم يف سنشري ،لثورته املختلفة للمراحل ودراستنا

 ،النفس عن للدفاع كان فقد مّكة من خروجه أّما النفس، عن الدفاع أجل من

 وللثورة.

 بعنوانه ،مّكة يف الطويلة وإقامته ،املدينة من ×احلسني اإلمام خروج إّن

 ،املخالفة عن واإلعالن ،اآلخرين تهيئة مع ترافق قد كان للحكومة، خمالفًا شخصًا

 طوال التعامل من النحو هذا ويالحظ أيضًا. الناس فئات خمتلف من النصرة وحتصيل

 لقائه وعند ،مناسبة فرصة كّل يف ضتعرَّ قد ألّنه ؛كربالء إىل مّكة من مسريه فرتة

 يستفاد أن ميكن ال أّنه غري املسلمني. إيقاظ وإىل ،مواقفه شرح إىل ،األفراد مبختلف

 لديه ليس وأْن ،الناس فئات إيقاظ وفقط فقط هو هدفه أّن هذا ×اإلمام سلوك من

 ×احلسني اإلمام أّن يعتقد وهو ،العسكري مرتضى السيد يرى كما ،آخر هدٌف

 حييي أن أمكنه ملا السلطة من نمتكَّ لو فإّنه الكوفة، يف حكومة تشكيل دِرُي مل

 يبقي أن مًامرَغ وكان ،معاوية أشاعه الذي ،والده لعن يلغي أن أمكنه وملا اإلسالم،

 بزمام ميسك أن يريد ×اإلمام يكن مل ولذا .األخرى البدع إىل إضافة ،والده لعن

 الوضع لتغيري ؛يزيد حكومة ضّد حةاملسلَّ الثورة إىل الناس دعا وإّنما السلطة،

 .(19)الراهن

 حيتاج الذي األمر للخروج، األرضّية إجياد هو اإلمام دور فإّن الرأي هلذا وطبقًا

 مدار املوضوع أّن ويبدو اخلروج. مسألة ألصل الفقهي البحث عن خيتلف فقهّيًا حبثًا

 ×احلسني اإلمام ّنإ :تقول اليت النظرّية أساس على فقط يطرح أن ميكن البحث

 ؛مّكة حنو املدينة من هتوجَّ وأّنه يزيد، شرعّية عدم بسبب ؛يزيد مبايعة عن امتنع



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

008 

 أرسل ،وتعاضدهم ،له املبايعة الكوفة أهل رسائل رأى وعندما األمان. فقدان بسبب

 وإعالمه ،اإلجيابّي مسلم جواب استلم أن بعد حنوهم وانطلق األمر. يف قليحقِّ ؛مسلمًا

 كتاب يف مفّصل بشكٍل املسري هذا املفيد الشيخ ذكر وقد الكوفة. أهل باستعداد

 .(11)(اإلرشاد)

 األحناء؛ من بنحٍو األخريين الرأيني بني اجلمع حاول ْنَم هناك أّن خيفى وال

 ،اإلسالمّية املوازين أساس على حكومة ليشكِّ أن يريد كان ×اإلمام إّن فقالوا:

 اخلميين اإلمام يقول اهلدف. هذا حتقيق من يتمّكن ولن ،سيستشهد بأّنه علمه رغم

 حكومة يشّكل ىحّت ،البيعة إىل الناس ليدعو ؛مسلمًا ×أرسل لقد اجملال: هذا يف

 .(11)الفاسدة باحلكومة ويطيح ،إسالمّية

 فعله ينبغي ما اجلميع ×الشهداء سيد عّلم لقد آخر: مكاٍن يف يكتب كما

 كان أّنه فرغم احلكم. أنظمة مقابل يف وكذلك اجلور، مقابل ويف ،الظلم مقابل يف

 جبميع فيه يضّحي أن جيب نهج هو يسلكه الذي النهج هذا أّن البداية منذ يعلم

 ولكّنه اإلسالم، أجل من اإلسالم على اءاألعّز هؤالء ميقدِّ وأن وعائلته، أصحابه

 .(11)أيضًا ذلك عاقبة يعرف كان

 ×اإلمام ثورة فنقيس ،هذا حبثنا نكمل أن ميكن النظرّية هذه أساس وعلى

 وجهة من والنقاش للبحث جمااًل كانت القضّية أّن رغم الفقهّية، املعايري ضوء على

 .(17)كالمّية نظر

 وإذا باحلكومة. اإلطاحة على مسّلح غري أو مسّلح فريق إقدام «الثورة» بـ ونعين

 للحديث البعض قتطرَّ وقد .«البغي» بـ احلركة هذه سّمىُت شرعّية احلكومة كانت

 فيطلق شرعّية غري احلكومة كانت ذاإ اأّم .اجلهاد كتاب من البغاة حبث يف عنها

 ما قلياًل الفقهّية الشيعة كتب فإّن ذكرنا وكما .«الثورة» اسم احلركة هذه على

 كـ ،عناوين حتت تناولته فقد ةالسّن ألهل الفقهّية املصادر اأّمو ذلك، عن حبثت

 قتال» ،«امللحمة» ،«النهوض» ،«حةاملسّل الثورة» ،«الثورة» ،«املسّلح اخلروج» ،«اخلروج»

 .(15)«السيف»و ،«احلّكام على القيام» ،«الظلمة
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 ــــــ ×اإلمام وموقف يزيد حكومة نشوء

 يزيد، حكومة شرعّية حول خمتصرة بدراسٍة القيام القسم هذا يف سنحاول

 واخلاّصة. العاّمة فقه يف والقيادة اإلمامة انعقاد قواعد ضوء على وذلك

 على مبتنيٌة ^عشر ثيناال ةاألئّم إمامة انعقاد أّن باإلمجاع اإلمامّية فقهاء يرى

 جمااًل وقع ما أّما .ذلك يف واختالف حبث عندهم وليس شرعّية، حّجة وذات ،النّص

 اجلامع الفقيه والية أّن وهل ،×املعصوم اإلمام غيبة زمان يف األّمة قيادة فهو للبحث

  الناس؟ بانتخاب أم بالتنصيب هي للشرائط

 ،(16)املعصومني جانب من الفقهاء لوالية العاّم التنصيب إىل الفقهاء معظم أشار

 الفقيه انتخاب يف رأٌي له كان ْنَم هناك ولكّن هلا. الوحيد الطريق هو ذلك واعتربوا

 على فمتوقِّ اإلثبات مقام يف للفقهاء العاّم التنصيب أّن يعتقدون وهم للشرائط، اجلامع

 مقام يف الفقهاء والية على اإلشكاالت بعض أوردوا وحينئٍذ ،الثبوت مقام يف تهصّح

 ّيةحّج وجعلوا ،النظرّية هذه على إشكاالت اآلخر البعض أورد املقابل ويف .(14)الثبوت

 .(11)تساؤل موضع االنتخاب

 إمجاع قحتقُّ مع أّنه هو هذا ملوضوعنا بالنسبة مهمٌّ هو فما حال أّي وعلى

 على دةاملتعدِّ والنصوص ،ـ ×علّي بن احلسني ـ ×املعصوم وجود على اإلمامّية

 بضرورة اعتقدنا سواٌء الوجوه، من وجه بأّي شرعّيٌة يزيد حلكومة فليس ،إمامته

 له يكون أن آخر إنسان ألّي معه ميكن ال بنحٍو ،تفصياًل بامسه ×اإلمام ذكر

 كال فإّن ،(10)صفاته بذكر اكتفينا مأ املقام، هلذا نفسه صالحّية يف شبهة

 واخلروج ،شرعّية غري هي يزيد حكومة فإّن وهكذا .×احلسني اإلمام يف قانمتحقِّ

 مغتصب» حبث يف عنه كالم لنا وسيكون ،اخلالفة مغتصب على خروٌج هو عليها

 .«اخلالفة

 ،السّنة أهل عند اإلمامة انعقاد طرق نابي هو أكرب بأهمّية هنا عيتمتَّ وما

  عليها. فقمتَّ نتيجٍة إىل واالنتهاء ،يزيد حكومة على وتطبيقها

 اثنني: بطريقني يتّم اإلمامة انعقاد أّن السلطانّية( )األحكام يف املاوردي يعترب

 والعقد. احلّل أهل انتخاب ـ1
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 .(19)السابق اإلمام قبل من التعيني ـ1

 بن أمحد رواية ينقل منياملتقدِّ للطريقني شرحه يف يعلي أبو القاضي وكذلك

 شرعّية. حكومًة والسيف بالقّوة تتّم اليت اإلمامة ويعترب ،حنبل

 لو والتعيني: االنتخاب ْيطريَق توضيح يف ،املذهب احلنبلّي ،قدامة ابن ويقول

 ،بطاعته وأذعنوا ،له واأقّر ىحّت ،بسيفه الناس وغلب ،فقهره ،اإلمام على رجٌل خرج

 .(11)عليه واخلروج قتاله حيرم ،إمامًا صار ،وتابعوه

 تعيني كيفّية يف أربعة طرقًا اإلسالم فقهاء ذكر الزحيلي: وهبة يقول كما

 .(11)والغلبة والقهر ،العهد ووالية والبيعة، النّص، وهي: للدولة األعلى احلاكم

 حزم ابن نويبيِّ الطرق. أفضل هو والبيعة الشورى طريق أّن النهاية يف واعترب

 اإلمام: لتنصيب طرق أربع األندلسّي

 ....موته بعد إمامًا خيتاره إنسان إىل امليت اإلمام يعهد أن أـ

 ىلإ فيدعو لإلمامة مستحّق رجٌل يبادر أن ،أحد إىل يعهد ومل اإلمام مات إْن ـ ب

 ...وطاعته إمامته والتزام ،لبيعته واالنقياد ،باعهّتا ففرٌض ،له منازع وال ،نفسه

 فبايعه ،لإلمامة يصلح رجٌل فوثب ،بعينه إنسان إىل يعهد ومل اإلمام مات إْن ـ ج

 ...لاألّو حّق فاحلّق ،بعده عني بطرفة ولو ،ينازعه آخر قام ثّم ،فأكثر واحد

 أكثر إىل أو ثقة رجٍل إىل املسلمني خليفة اختيار وفاته عند اإلمام ريصّي أن ـ د

 .(11)...عمر فعل كما ،واحد من

 والعقد. احلّل أهل بطريقة يقبل ال حزم ابن أّن نيتبيَّ وبهذا

 اإلمام: لتنصيب الطرق بعض كذلك الغزالي حمّمد اإلمام نويبيِّ

 .قريش قبيلة من رجاًل أو ،أوالده أحد احلاضر اإلمام يعّين أن أـ

 .والعقد احلّل أهل بواسطة رجل تفويض يتّم أن ـ ب

 ةالقّو ميلك وكان ،إليه الناس أحدهم اودع ،قرشّي من هناك يكن مل إْن ـ ج

 .(17)اإلمام فهو ،الالزمة والسلطة

 تعّز العزيز عبد (،اإلسالم يف السياسّي النظام) كتاب فمؤلِّ ويذكر

 أهل خالل من االنتخاب الراشدين: اخللفاء زمن يف اخلليفة لتعيني طرق عّدة ،اخلّياط



×  
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 احلاضر اإلمام بواسطة االنتخاب بكر؛ أبي انتخاب يف حصل كما والعقد، احلّل

 الرتشيح عمر؛ تنصيب طريقة وهو ،احلاضر اإلمام وفاة بعد له املسلمني ومبايعة

 ؛عثمان تعيني يف عمر فعل كما ،احلاضر اإلمام بواسطة الشورى طريق عن واالنتخاب

 .(15)و...

 هذه من الكثري أّن به ماملسلَّ من ولكْن اآلراء، هذه نقد صدد يف هنا ولسنا

 سياسّي وفكر مبنى عن خترب كونها من أكثر ،وقعت حلادثٍة تربير هو األفكار

 شرعّية يف البحث هي اآلن املهّمة واملسألة التارخيّية. األحداث إىل يرتكزان وحقوقّي

 السّنة. أهل لدى ذكرت اليت الطرق هذه أساس على يزيد حكومة

 وهي أال العهد؛ والية نوع من استخالفًا كانت يزيد حكومة أّن اجللّي ومن

 االبن يرث ،«كّيةَلَم» وكانت ،اإلسالم يف األوىل للمّرة معاوية طرحها اليت الطريقة

 معاوية أّن السّنة علماء من الكثريون قال وكما لذا أبيه. من احلكومة أساسها على

 اسم النظام هذا على البعض أطلق السبب وهلذا ،(16)العهد والية نظام سّن من هو

  .(14)«اهلرقلّية»

 هو اخلليفة تعيني على بكر أبي إقدام أّن ،رضا رشيد كمحّمد ،آخرون ويرى

  .(11)وراثّية اخلالفة جلعل األرضّية هّيأ الذي

 صّحة على حشدها اليت االستدالالت يف النقطة هذه إىل نفسه معاوية أشار وقد

 ومل قبض |اهلل رسول أّن علمتم قد ،الناس هاأّي املدينة: ألهل خطبته يف وقال عمله.

 هدى، بيعة بيعته وكانت بكر، أبا يستخلفوا أن املسلمون فرأى ،أحدًا يستخلف

 عمر فعمل عمر، يستخلف أن رأى الوفاة حضرته افلّم ه،نبّي ةوسّن اهلل بكتاب فعمل

 نفر، ةسّت بني شورى جيعلها أن رأى الوفاة حضرته افلّم ه،نبّي ةوسّن اهلل بكتاب

 مل ما عمر وصنع اهلل، رسول يصنعه مل ما بكر أبو فصنع املسلمني، من اختارهم

 .(10)ليزيد أبايع أن رأيُت فلذلك للمسلمني، نظرًا يصنعونه ذلك كّل بكر، أبو يصنعه

 قال الذي ،عمر بن اهلل عبد كذلكو ،ملعاوية الزبري بن اهلل عبد خمالفة وتدّل

 عن األبناء يتوارثها ،ةكسروّي وال ،ةقيصرّي وال ة،بهرقلّي ليست اخلالفة هذه إّن» له:

 كانت عائشة أّن كما الطريقة. هذه يرتضوا مل الصحابة أغلب أّن على ،(19)«اآلباء
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 من اخلرية للعباد وليس القضاء، من قضاٌء يزيد أمر وإّن فأجابها: ،ملعاوية خمالفًة

 ومواثيقهم، ذلك على عهودهم اْووأعَط أعناقهم، يف بيعتهم الناس دأكَّ وقد أمرهم،

 .(11)ومواثيقهم؟ عهودهم ينقضوا أن ينأفرَت

 كانا اللذين ،والتطميع بالتهديد ؛حياته يف معاوية استطاع فقد حال أّي وعلى

 بداية هذا كان الواقع ويف الشام. أهل وخصوصًا ،الناس خيدع أن ،الدائمة سياسته

 فقهاء من كثريًا فإّن ؛التاريخ مّر وعلى ،جديدة إشكاالت رافقتها ،كربى لقضّية

 مل ،األموّية احلكومة ملشروعّية ضالتعرُّ يريدوا مل الذين ،وعلمائهم السّنة أهل

 ولكْن وصفاته، أعماله حول األسئلة من جلملٍة مواجهتهم بعد ،يزيد بذّم سوى يقوموا

 بشّدة آخرون عارض كما ،يزيد حكومة شرعّية يف البعض كشكَّ األثناء هذه يف

  خاطئًا. خروجه واعتربوا ،×احلسني اإلمام ثورة

 كالًّ ضّمت ندوٍة عن حديٌث «اإلسالم لواء» املصرّية اجمللة أعداد أحد يف وجاء

 ريناملفكِّ من وآخرين ،زهرة أبو حممد فودة، الرحيم عبد الغزالي، حممد :من

 ثالث: موضوعات فيها طرحت وقد .نياملصرّي

  السياسّي؟ للجاه طلٌب أو دنيوّية أطماٌع للحسني كان هل :اًلأّو

 صاحل؟ حاكٍم ضّد ثورته قامت هل :ثانيًا

  هدفه؟ إىل للوصول صحيحًا طريقًا اختار هل :ثالثًا

 الثالث وعن بالنفي، والثاني لاألّو السؤالني عن احملاورين جواب وكان

 .(11)باإلجياب

 قام ْنَم مقدار عن بعيدًا البيعة هذه فإّن يزيد بايعت قد جمموعة هناك أّن ورغم

 للعنصر فاقدٌة املوارد من كثرٍي يف هي األوىل، الدرجة من ليهمممثِّ أو ،الناس من بها

 ،اآللوسي ينقل اجملال هذا ويف اآلخر. الطرف ارض وهو أال العقد، عناصر من األساس

 االعتقادات ومن املصون: السّر كتاب يف ،اجلوزي ابن عن ،املعاني روح تفسري صاحب

 وأّن ،الصواب على كان يزيد إّن يقولوا: أن السّنة إىل منتسبني مجاعة على غلبت اليت

 كيف لعلموا َيرالسِّ يف نظروا ولو عليه، اخلروج يف أخطأ عنه اهلل رضي احلسني

 .(11)قبيح كّل ذلك يف فعل ولقد ،بها الناس وألزم وأجرب ،البيعة له عقدت
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 ،يزيد حلكومة املخالفني أّن على السّنة ألهل األخرى املصادر وافقت وقد

 ،السكوت على رواجِبُأ قد ،والقبول باالحرتام اجملتمع يف يتمّتعون كانوا الذين

 .(17)رؤوسهم يعلو كان الذي بالسيف

 مجلة من هي ـ مةاملتقدِّ األدّلة على بناًء ـ غاصبة يزيد خالفة كون وقضّية

 .«اخلالفة مغتصب» عنوان حتت السّنة أهل كتب يف وردت اليت الشواهد

 اإلمام الكوفة أهل بها خاطب اليت الرسالة من جلّي بشكٍل ويظهر

 بني رائجة كانت شرعّية وغري غاصبة خالفة يزيد خالفة كون مسألة أّن ×احلسني

 ،العنيد اجلّبار عدّوك قصم الذي هلل فاحلمد منها: قسٍم يف جاء فقد املسلمني، فئات

 ارض بغري عليها روتأمَّ ،فيئها وغصبها ،أمرها فابتّزها ،ةاألّم هذه على انتزى الذي

 .(15)منها

 ارض وعدم ،الوالية غصب ،«عليها رتأمَّ»و ،«أمرها هاابتّز» :تعبرَيي من ويظهر

 بها. الناس

 على اإلكراه بسبب ؛غاصٌب هو يزيد بأّن ـ الكبري السيّن خاملؤرِّ ـ الطربي قّروي

 اخلالفة غاصب مبحاربة ةاألّم حّق يف ضحتاتَّ اليت النقطة هذه وبعد فيقول: ،مبايعته

 ألّن ؛يزيد على ،اهلل رسول بنت وابن ،علّي بن احلسني ثار احلّق هذا إىل استنادًا نقول:

 عن ختّلى وقد ،باطٌل اإلكراه على يقوم الذي والعقد ،هًاْرُك لنفسه البيعة أخذ يزيد

 .(16)املسلمني أعيان أكثر بيعته

 سبب بأّن كّتابهم أحد فصّرح ،املسألة هذه إىل السّنة أهل علماء التفت وقد

 .(14)«للخالفة يزيد غصب» هو ×احلسني اإلمام ثورة

 كبار من يعّدونه فهم السّنة، أهل لدى ةخاّص مبكانة عّباس ابن عويتمتَّ

 من العواصم) صاحب يعتربه كما .وأقواله رواياته على بكثرة ويعتمدون ،الصحابة

 أهل أعلم نصيحة يقبل مل ×احلسني اإلمام ّنإ» :ويقول زمانه، أهل أعلم (القواصم

 .(11)«اسعّب ابن زمانه

 من خروجه قبل ×اإلمام إىل النصح اأسَدْو الذين من هذا عّباس ابن كان وقد

 فختوَّ كما للعهد، ونكثهم الكوفة أهل غدر من رهفحذَّ مّكة، إىل ههوتوجُّ املدينة
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 ،إليهم فاكتب ،زعموا كما ،يريدونك كانوا إْن» قائاًل: عليه واقرتح قَتل،ُي أن من

 .(10)«عليهم ْمقِدا ثّم ،همعدوَّ فلينفوا

 وعدم ،×اإلمام لقيام ختطئته عدم هو الكالم هذا يف النظر يلفت وما

 الكوفة. ألهل املعنوّية احلالة من قلقًا كان ماوإّن ثورته، على اخلروج كلمة إطالقه

 املدينة يف كثري كالٌم ×لإلمام قيل فقد الوحيد، القلق هو عّباس ابن يكن ومل

 كّنإ احلارث: بن الرمحن عبد بن عمر له فقال ،(79)كربالء إىل مسريه وطوال ومّكة

 الدرهم هلذا عبيٌد الناس ماّنإو األموال، بيوت ومعهم مراؤه،أو الهعّم فيه بلدًا تأتي

 .(71)نصره وعدك ْنَم يقاتلك نأ عليك آمن وال والدينار،

 اعرتاضات ،الذهيّب الدين مشس (،اإلسالم تاريخ) كتاب فمؤلِّ ويذكر

 ويتمحور اه.إّي وحتذيرهم ،×احلسني اإلمام على واملدينة مّكة كبار من العديد

 يف كان وقد .(71)نيالكوفّي وعود على االعتماد عدم حول هلؤالء املشرتك االعرتاض

 أبوو جعفر، بن اهلل عبدو عمر، بن اهلل عبدو مطيع، بن اهلل عبد املعرتضني طليعة

 جنبة. بن ومسّيب ،اخلدري سعيد

 بعد ـ الشاعر ـ بالفرزدق ×احلسني اإلمام لقاء يف واضحة املسألة هذه وتبدو

 العبارة وإطالقه ،×باإلمام لقائه فبعد كربالء. إىل هًامتوجِّ مّكة من خروجه

 فإذا مضيت ثّم الفرزدق: يقول ،«عليك وسيوفهم ،معك الكوفة أهل قلوب» املشهورة:

 بن عمرو بن اهلل لعبد هو فإذا فأتيته ،حسنة وهيئته ،احلرم يف مضروب بفسطاٍط

 ،بعتهاتَّ فهاّل ،ويلك :لي فقال ،علّي بن احلسني بلقاء فأخربته ،فسألين ،العاص

 .(71)فيه السالح جيوز وال ،ليملكنَّ ،فواهلل

 ينتقد مل أحدًا أّن جلّي بشكٍل نانيبيِّ اهلل عبد فوتصرُّ الفرزدق كالم إّن

 احلاكمة السلطة مسألة كان البعض نظر يف املهّم بل حركته، أصل يف ×اإلمام

 عونيتمّت الذين األشخاص ومن ،السّنة أهل كبار من وعمر بن اهلل فعبد .الكوفة يف

 أّن إىل ويشري ،املسلمني قادة كأحد كتابه يف هيكل خري ويذكره ومكانة. بشأن

 .(77)آخر شيء يف ال حركته، عقم يف كان علّي بن احلسني على إشكاله

 مشروعّية عدم بسبب ليس وأصحابه اإلمام سالح شهر جواز بعدم قوله ولكّن
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 الثورة. جناح وعدم ،القتل بسبب بل ،احلركة

 خروجًا ×اإلمام ثورة نْويَر يكونوا مل يزيد جند أّن نتبيِّ كثرية قرائن وهناك

 الظهر صالة معه كان ْنوَم الرياحّي يزيد بن ّراحُل صّلى ملا ذلك ولوال .مشروع غري

 .(75)تهمقابل بعد ،×اإلمام ةبإمام والعصر

 

  ــــــ احلكومة من اإلمام موقف

 حركته شرعّية إثبات سبيل يف ؛كبري بشكٍل ×احلسني اإلمام استفاد لقد

 أخذ فّيةوكي ؛وراثة إىل اخلالفة معاوية حتويل النقطتني: هاتني من ،املسلمني لدى

 يزيد. والبنه له البيعة

 على النّص نظرّية هي اخلالفة حول الشيعة نظرّية ّنإ :نقول لذلك وتوضيحًا

 ولكْن شرعّية. غري حكومة هي يزيد حكومة أّن الشيعة يرى ولذا .واإلمامة اخلالفة

 يكن مل اإلمام أّن جيدًا فسندرك ×احلسني اإلمام عصر يف أنفسنا وضعنا لو

 لسنواٍت شهدت اليت فاألّمة جانبه؛ إىل وجيعلهم ،الدليل بهذا الناس يقنع أن بإمكانه

 أّي لديها يكن مل |اهلل رسول بعد احلكومة إىل اخللفاء وصول طريقة طويلة

 إىل وصال ×احلسن اإلمام وولده ×ًاعلّي اإلمام أّن رأت فقد ،ّصالن عن تصّور

 .ّصالن طريق بغري اخلالفة

 ينظرون كانوا الذين ،املسلمني بعاّمة ختتّص والعقيدة الفكرة هذه أّن شّك وال

 جانب وإىل قانونّية، بطريقٍة اخلالفة سّدة على ترّبعوا كخلفاء ،أخرى نظرًة إليهما

 عن يعلمون ْنممَّ ،اخلواص من كثرٍي على خافيًة اإلمامة مسألة تكن مل النظرة هذه

 باحلّق. إمامان ’وابنه علّيًا أّن النّص طريق

 وذلك ؛التفكري هذا حياكي كان معهم املسلمني أكثر تعاطي كيفّية إّن

 إمامان هما ’اجملتبى احلسن وابنه املؤمنني أمري أّن يعتقدون يكونوا مل أّنهم

 ،واالنتقاد االعرتاض ظيالَح ما فكثريًا هنا ومن .هماْيخالفَت على صَُّن معصومان

 هما.ْيوواليَت هماْيخالفَت زمان يف األوامر طاعة عدم ىوحّت

 املعتمدة الطريقة تلك هو البيعة عن ×علّي اإلمام الستنكاف رةاملربِّ األدّلة ومن
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 عن األمر ووالية باخلالفة عليه ّصُن ْنَم ميتنع ألن معنى فال وإاّل فيها، املسلمني بني

 قبوهلما.

 معاوية موت بعد املسلمني من كثرٍي وعقيدة عقيدته بني ×اإلمام وجد لقد

 لكلِّ كان وإْن يزيد، حكومة شرعّية عدم يف تتمّثل ،مشرتكة نقطًة يزيد وخالفة

 وبيعة. شورى أو نصٍّ من ،اخلاّص أساسها نظرة

 موت بعد اخلالفة أّن ومعاوية ×احلسن اإلمام بني الصلح عقد يف جاء وقد

 شورى جيعلها» يقول: حيث ،رجاًل هلا نفينتخبو ،املسلمني بني للشورى ترتك معاوية

 .(76)«املسلمني بني

 ميكنه ،جّدًا مؤاتية فرصٌة ×احلسني لإلمام سنحت فقد املنطلق هذا ومن

 من ومجع هو نظره وجهة من سواٌء ،يزيد حكومة شرعّية عدم يواجه أن خالهلا من

 قد احلكم أّن ×لإلمام خطاٍب أّول وكان الناس، عاّمة نظر وجهة من مأ املسلمني

 إىل اخلالفة لتحتوَّ حيث أصلحه، أن أريد ّنيإو ،املعتاد الطبيعّي سريه عن خرج

 مسارها. عن وخرجت ،«كّيةَلَم»

 ومسألة .وراثّية اخلالفة جعل :إحداها :عديدة ممّيزات كّيةَلامَل فللحكومة

 األعلى أبو عّد وقد األذهان. على خافية مسألة تكن مل سلطنة إىل اخلالفة حتويل

 كّيةَلامَل احلكومة بني مقارنًا ،خصائص مثاني (وامللك اخلالفة) كتاب يف املودودي

 اخلالفة: ونظام

 .اخلليفة تنصيب نظام يف لالتحوُّ ـ1

 .اخلليفة حياة كيفّية يف التغّير ـ1

 .املال بيت إىل النظرة يف التحّول ـ1

 .الفكر ّيةحّر على القضاء ـ7

 .القضاء ّيةحبّر اإلطاحة ـ5

 .الشورى حكومة نهاية ـ6

 .القومّية العصبيات ظهور ـ4

 .(74)وحكومته القانون رفعة على القضاء ـ1



×  

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

017 

 وكيفّية معاوية أعمال من مناذج إىل العناوين هذه من واحد كّل عند يشري وهو

 تربئته. إىل املوارد بعض يف يعمد أّنه رغم سلطنة، إىل اخلالفة حتويله

 من وكثري ،البصرةو الكوفة،و مّكة،و املدينة، :من كلٍّ أهالي كان لقد

 يف االختالف هذا جيدًا يدركون ،قبل من اماحلّك شاهدوا والذين ،األخرى املناطق

 هي وهذه ومقبواًل. مشروعًا أمرًا كهذه حكومة ضّد اخلروج كان لذا .املقارنة مقام

 يزيد. ضّد لثورة املسلمني عاّمة عقل تهّيئ واليت ،والكبرية احلّساسة البداية نقطة

 مل ملاذا وهو: ،األساس السؤال هذا يطرح ذكرت اليت القضايا إىل وبااللتفات

 ؟معاوية زمن يف ثورته ×احلسني اإلمام يبدأ

 اإلمام لثورة الفقهّية الدراسة ضرورّيات من هو السؤال هذا نع واجلواب

 .×احلسني

 أّن رأى قد ×احلسني اإلمام أّن يبدو البحث فقرات يف سيأتي ما ضوء وعلى

 واألنسب، األفضل التوقيت هي ،يزيد وجميء ،معاوية موت عند واألوضاع الظروف

 مضى. وقت أيِّ يف املستوى بذاك ظروٌف أتتهيَّ قد تكن ومل

  حماور: ثالثة ودراسة طرح من لنا بّد ال ذلك ولتوضيح

  .اخلروج مالك ـ1

  .موانعه ـ1

 له. الالزمة ةواألرضّي ظروفه ـ1

 

 ــــــ اخلروج مرّبرات ـ1

 فيه ،أو جيب ،جيوز الذي الزمان حول تساؤٌل املسلمني فقهاء بني رحُط لقد

 ؟احلاكم على اخلروج

 اخلاّصة فقهاء أّن كما .البحث هذا إىل مفّصل بشكٍل ةالعاّم فقهاء وأشار

 واحنراف فالفسق واحلدود. ؛اجلهاد :ْيكتاَب يف مسائل من به يتعّلق ما بعض نوابيَّ

 حبث رتربِّ اليت األسس هي الصحيحة، غري والبيعة ،احلكومة غصبو احلاكم،

 املفهوم يف إْن ،جامعًا حتقيقًا بتتطلَّ العناوين هذه مجيع ولكّن احلاكم. على اخلروج



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

018 

 .باختصاٍر إليها هنا وسنشري .×احلسني اإلمام زمان يف مصاديقها على التطبيق يف أو

 ما إذا شرعّيته احلاكم يفقد الذي احلّد هو القسم هذا يف ضحيتَّ أن ينبغي وما

 الظروف مع متناسبة تكون أن ينبغي واليت ،ذلك تلي اليت اجملريات وكذا اه،ختّط

 ؛شرعّية غري حكومته جيعل لن خطٍأ أو لذنٍب احلاكم ارتكاب فإّن وإاّل واألوضاع،

 العثرات، من بالكثري ويبتلون ،معصومني غري هم ـ الفقهاء يشري كما ـ احلّكام ألّن

 اخلروج وجواز ،منهم الشرعّية وسلب ،القهرّية بالتنحية عليهم احلكم فإّن وحينئٍذ

 .(71)املسلمني نظام اختالل سوى نِتجُي لن ،حكومتهم على

 حتّث ،واخلاصة ةالعاّم من ،خمتلفة طرق نم ،عديدة رواياٌت تُنقل وقد

 عنها احلديث مّت اليت املراتب إىل تشري وهي .للحكام النصيحة إسداء على املسلمني

 سئل: أّنه |اهلل رسول عن روايٍة ففي املنكر. عن والنهي باملعروف األمر أحباث يف

 .(70)«جائر سلطان عند حّق كلمة» :|فقال أفضل؟ اجلهاد أّي

 األصحاب: فسأله ،«اخلري وطلب النصيحة» قال: |أّنه أخرى رواية ويف

 .«وعاّمتهم ،املسلمني ةوألئّم ،ولرسله ،ولكتابه ،هلل» :|قال ؟ْنمَل النصيحة

 حدود البيان وأبلغ الدّقة مبنتهى حتوضِّ ،أخرى رواياٌت املصادر هذه يف جاء وقد

 الذين تكمأئّم شرار» قال: أّنه |اهلل رسول عن نقل فقد .والعصيان الطاعة

 أفال ،اهلل رسول يا :قلنا :قالوا .ويلعنونكم وتلعنونهم ،ويبغضونكم تبغضونهم

 .«الصالة فيكم أقاموا ما ،ال ؛الصالة فيكم أقاموا ما ،ال :قال ؟ذلك عند ننابذهم

 معصية من شيئًا يأتي فرآه واٍل عليه يول ْنَم أال» الرواية: تلك يف جاء وكذلك

 .(59)«طاعة من يدًا ينزعنَّ وال ،اهلل معصية من يأتي ما فليكره اهلل

 يأمر مل ما ،ويطيعوه للحاكم يسمعوا أن أخرى روايٍة يف اسالن إىل وطلب

 .(51)له طاعة فال بها أمر فإْن مبعصية،

 اّلإ قبلي ةأّم يف اهلل بعثه نيبٍّ من ما قال: |اهلل رسول ّنإ... حزم: ابن ويقول

 من حيدث ثّم ،بأمره ويقتدون ،تهبسّن يأخذون ،وأصحاب ونحوارّي تهأّم من له كان

 فهو بيده جاهدهم ْنفَم .يؤمرون ال ما ويفعلون ،يفعلون ال ما يقولون خلوف بعدهم

 وراء ليس ،مؤمٌن فهو بقلبه جاهدهم ْنوَم ،مؤمٌن فهو بلسانه جاهدهم ْنوَم ،مؤمٌن
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 املؤمنني وأّم ،الصحابة من معه ْنَم وكّل ّيعل قول وهو ....خردل ةحّب مياناإل من ذلك

 ،الصحابة من معه ْنَم وكّل ومعاوية ،الصحابة من معهم ْنَم وكّل والزبري وطلحة

 من ةاحلّر يف قام ْنَم وكّل ،مجيعهم عن اهلل يرض علّي بن واحلسني الزبري وابن

 ّنأل ؛هذا خالف فيها اليت خبارلأل ناسخٌة األحاديث وهذه .وغريهم ،والتابعني الصحابة

 عن يوالنه باملعروف مراأل ّنوأل ،بالقتال مراأل قبل الدين عليه كان ملا ٌةقمواف تلك

 .(51)شّك بال خلالفه الناسخ فهو ،ينسخ مل مفرتٌض باٍق املنكر

 من واحدًا ّدُع احلاكم على اخلروج حدود بدّقة حيوضِّ مل حزم ابن ّنإ وحيث

 ذنبًا ارتكب أو ،ينالد عن خرج إذا واجٌب احلاكم على اخلروج يقولون: الذين الفقهاء

 .(51)ما

 :ةثالث نظرّيات السّنة أهل لدى رحتُط ذلك حدود ولتحديد

 نتيجة أّن واحلقيقة وآخرين. حزم ابن إىل نسب الذي الرأي نفس وهي :األوىل

 خرج قد احلاكم يكون عندما ،واجٌب احلكومة على اخلروج أّن هي األوىل النظرّية

 ما. ذنبًا ارتكب أو الدين على

 يوسف دحمم الدكتور ورّجح وأدّلته: اإلسالمّي الفقه كتاب صاحب ويقول

 عن ناهية ،باملعروف آمرة بأّنها موصوفة اإلسالمّية األّمة ألّن حزم؛ ابن رأي موسى

 متام يقّدر أن وهو ،واحد بشرٍط ولكْن ،اهلل شعائر وتقيم ،الظلم ترفض املنكر،

 صيانة ضرورة شرعًا العزل يستحّق خليفة على بالقّوة اخلروج وجوب يرى ْنَم التقدير

 ،الفتنة جتنيبها وضرورة كّله، احلرص عليها حترص أن ينبغي اليت ،ةاألّم وحدة

 .(57)ضرورة بال الدماء وإراقة

 على اخلروج يوجبون الذين ،املعتزلة رأي من قريٌب الرأي وهذا متابعًا: يقول ثّم 

 .(55)واإلمكان القدرة عند ،السلطان

 ذلك إىل احنرافه يصل مل إذا أما عصيانه. وجب نًاَلَع احلاكم كفر إذا :الثانية

 .(56)مًاحمرَّ عليه اخلروج ويعّد ،مةاحملرَّ غري املوارد يف طاعته فتجب

 عن تروى روايٍة على تعليقًا فهو .العسقالني حجر ابن النظرّية هذه أصحاب ومن

 جيوز ال يقول: ،البواح الكفر حال يف إاّل ،احلاكم طاعة وجوب يف |اهلل رسول



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

011 

 جواز يف فاختلفوا عداًل كان أن بعد جورًا أحدث ْنإف .ابتداًء لفاسق الوالية عقد

 .(54)عليه اخلروج فيجب ،يكفر أن إاّل ،املنع والصحيح .عليه اخلروج

 يّتبعون احلديث أصحاب أّن (اإلسالميني مقاالت) يف األشعري احلسن أبو ويرى

 قد اإلمام ّنإو .ّيةالذّر بيتوُس الرجال تلتُق ولو ،باطٌل السيف ويقول: ،الثاني القول

 وأنكروا .فاسقًا كان وإْن إزالته لنا وليس عادل، غري ويكون وقد ؛عاداًل يكون

 .(51)احلديث أصحاب قول هو وهذا .هْويَر ومل السلطان على اخلروج

 وأما ويقول: ،نفسها النظرّية مسلم صحيح على النووي شرح صاحب ويقبل

 فسقة كانوا وإْن ،املسلمني بإمجاع فحراٌم ،وقتاهلم ،األمر( والة )يعين عليهم اخلروج

 .(50)ذكر ما مبعنى األحاديث بتظاهر ذلك بعد وصّرح ظاملني.

 ثنيواحملدِّ الفقهاء من السّنة أهل مجاهري عن (69)عياض القاضي قول نقل ثّم

 وال خيلع، وال ،احلقوق وتعطيل والظلم بالفسق ينعزل ال احلاكم بأّن واملتكّلمني

 بوأ عىادَّ وقد قائاًل: يكمل ثّم ،(61)وختويفه وعظه جيب بل بذلك، عليه اخلروج جيوز

 وابن (61)احلسني بقيام هذا بعضهم عليه ردَّ وقد اإلمجاع، هذا يف جماهد بن بكر

 .(61)أمّية بين على املدينة وأهل الزبري

 عليه فاخلروج العليّن الكفر حّد إىل يصل مل ما احلاكم ارتكب إذا :الثالثة

 زمانهم، حّكام على اخلروج يف يشرتكوا مل الصحابة بعض أّن ودليلهم .مباٌح

 .(67)األزمان تلك يف اخلارجني أعمال يرفضوا مل همولكنَّ

 يف ،هيكل خري دحمم تعّرض وقد عاّمة، بصورٍة السّنة أهل نظريات هي تلك

 يف موقدَّ أيضًا، املسألة هذه معاجلة إىل ،الدكتوراه شهادة لنيل أّلفها اليت رسالته

 التالي: النحو على يراه الذي التقسيم النهاية

 أمرين: الشرعّية النصوص من نفهم حنن

 إذا إاّل وظاملًا، ًافاسق كونه رغم ،احلاكم حماربة ومنع ،الصرب وجوب ـ1

 قتاله. تبيح أّنها إاّل ،«بواحًا كفرًا» تكن مل وإْن اليت ،األعمال بعض ارتكب

 نتيجة هي وهذه .واجبًا وليس ،مباٌح احلاكم قتال بأّن القول يريد أّنه يبدو لذا

 الثالثة. النظرّية
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 صور: على هنا احلاكم احنراف فإّن نظره وجهة ومن

 .والصيام الصالة ترك أـ

 .الناس بني الصالة إقامة عدم ـ ب

 .الناس بني علنًا الشائعة املعاصي ملنع سعيه عدم ـ ج

 العلنّية. باملعصية يأمر أن ـ د

 القوة إعمال ـ وجوب ال ـ شرعّية دويؤكِّ نيبيِّ املوارد هذه أدّلة يذكر أن وبعد

 عنه الصادرة املعلنة وغري املخفّية املعاصي ّنإ حيث ؛احلاكم ضّد العسكرّية والقدرة

 عليه. اخلروج توجب ال

 من روايات الوجوب هلذا يذكرو اح.البو الكفر عند حاملسلَّ القيام وجوب ـ1

 أنواع: ثالثة احالبو الكفر أّن ويعترب ومسلم، للبخاري الروائّية املوسوعات

 احلاكم. كفر أـ

 احلكومة. قبل من منع أو نهٌي هناك يكون أن دون ،اجملتمع أفراد كفر ـ ب

 .(65)كافرًا بنفسه احلاكم يكن مل وإْن الكفر، إىل احلكومة ارتكاز ـ ج

 الكفر مصاديق من ليس ملعصيةبا احلاكم أمر جمرد أّن هيكل خري ويعترب

 البواح.

 احلكومة ترتكب عندما قيل: إذا مفاده: سؤااًل حبثه نهاية يف يطرح وهو

 اإلسالمي النظام مينع ذلك ومع ،وأمثاهلما الظلم أو البواح غري كالفسق ،احنرافات

 األعمال؟ هلذه اإلسالمي النظام محاية ذلك يعين أال وجهها، يف السالح رفع من

 سواء وحديثًا، قدميًا ،البعض الجتهاد طبقًا ؛حماربتها جتب جوابه: يف ويقول

 إاّل ،األمر هذا مينع العلماء مجهور ولكّن .كبريًا مأ جزئّيًا احلاكم احنراف كان

 هو القول هذا أّن مسلم شارح النووي كالم عن وينقل .بواحًا كفرًا يكون عندما

 مظامل ديوان إىل األمر هذا حالُي أن جيب :النهاية يف يقول ثّم .«نْيالشرَّ بأهون أخذ»

 يقبل مل وإْن مشكلة، فال ،بذلك هو ورضي ،الديوان هذا خلعه فإذا العدل، حمكمة

 من احلاصل والضرر ؛الظلم على الصرب :ْيَتكفَّ بني املوازنة من بّد وال ،احتماالن فهنا

 .(66) منهما... الراجح وتعيني ،خلعه
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 الذي واملنحرف الفاسق احلاكم على الثورة أّن هو ذكر مّما ناملتيقَّ والقدر

 وجود حال يف األقّل على ،مباح فعٌل هو بالقول أو بالفعل الدين ضرورّيات ينكر

 للقيام. املعّدة واألرضّية الزمةال اإلمكانات

 السلطة؟ إىل يزيد ووصول معاوية موت عند احلكم احنراف مدى هو فما

 موانع آخرين: نْيحملوَر دراستنا خالل من السؤال هذا نع اجلواب ضحوسيتَّ

 وإمكاناته. وظروفه ؛اخلروج

 

 ــــــ اخلروج موانع ـ2

 مالكها يكن أمل معاوية؟ عهد يف ثورته يف ×احلسني اإلمام ينطلق مل ملاذا

 ؟تعيق موانع هناك كانت أم موجودًا

 البعض: ذكرها اليت املوانع نبحث ذلك على ولإلجابة

 

 ــــــ ×احلسن اإلمام صلح أـ

 اإلمام خلروج األهّم املانع هو معاوية مع ×احلسن اإلمام صلح أّن البعض يعترب

 .(64)فيها عاصره اليت العشر السنوات طوال معاوية على ×احلسني

 العقد من الثانية املادة أّن البعض يقول حيث ؛الصلح نّص حول اختالف وهناك

 شيء أصابه فإْن ،احلسن لإلمام هي معاوية بعد اخلالفة التالي: النحو على كانت

 .(61)بعده من له خليفٍة تعيني يف ملعاوية حّق وال احلسني، فإىل

 .(60)«املسلمني بشورى منوٌط بعده احلكم» أّن: إىل الحق تزويٌر فيها حصل وقد

 كهذا ًاحّق ميتلك يكن مل معاوية أّن هو األقوال مجيع بني املشرتك والقدر

 فإذا يزيد. خالفة طرح حني العهد ونقض العقد خالف وقد بعده، من فةخلي نليعيِّ

 األقّل فعلى فقط املعاهدة وجود هو ×احلسني اإلمام ثورة تأخري يف السبب أّن اعتربنا

 قد بذلك يكون معاوية ألّن ؛ليزيد العهد والية معاوية طرح منذ الكالم هذا يصّح ال

 طرفه. من العهد نقض

 عاٍم وبعد .هـ70 عام استشهد قد ×احلسن اإلمام أّن بالذكر اجلدير ومن
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 ،اسعّب بن اهلل عبد إىل أرسل ثّم املدينة، معاوية قدم ،هـ59 عام يف وحتديدًا ،واحد

 الزبري، بن اهلل عبد وإىل ،عمر بن اهلل عبد وإىل ،طالب أبي بن جعفر بن اهلل وعبد

 متكّل جلسوا افلّم ،عنده من واخيرج ىحّت الناس من ألحٍد يأذن ال أن حاجبه وأمر

 عظمي، ووهن ي،سّن كرب قد يفإّن ،بعد أما قال: ثّم ،عليه وأثنى اهلل فحمد ،معاوية

 بعدي عليكم أستخلف أن رأيُت وقد فأجيب، دعىُأ أن وأوشكُت أجلي، وقرب

 .(49)يزيد

 ال ،واحد لعاٍم ×اإلمام سكوت ريربِّ فإّنه صّح لو الثورة رلتأخُّ التفسري هذا إّن

 اإلمام فإّن هـ71 عام من األول ربيع يف كان صلحال عقد أّن ومبا عامًا. عشر ألحد

 اخلروقات من العديد هـ61 عام ىحّت احلني ذلك منذ شهد قد سيكون ×احلسني

 مّدة خالل األمور بزمام ممسكًا احلياة قيد على ×احلسن اإلمام وكان .العقد هلذا

 حيث ،لالنتظار حاجة من هناك ْدتُع فلم استشهاده بعد أّما السنوات، تلك من يسرية

 نقضه ما أّن إىل مضافًا املعاهدة. ونقض ×احلسني اإلمام لثورة ةأمهّي الظروف كانت

 ،كذلك نقضت أخرى بنوٌد هناك بل ب،ْسفَح البنود من إليه أشرنا ما ليس معاوية

 .(41)ذلك وغري ،رسوله وسّنة اهلل بكتاب العملو ،×علّي لعن عدم مثل:

 اإلمام عن روايٍة وجود رغم الثورة، نم مانعًا وحده يعّد ال الصلح عقد فوجود إذًا

 .(41)املوانع أحد العقد نفس اعترب ×اإلمام أّن تفيد ×الصادق

 ×اإلمام كان حيث ؛الظاهرّية املوانع من تعّد أن بّد فال الرواية صّحت ولو

 الناس أفكار تكن فلم الصلح، هذا نقض لو املسلمني عموم بني للعهد ناكثًا سيعّد

 .(41)اإلمام عليه قدمُي ما فهم على قادرًة

 

  ــــــ وقّوتها ،معاوية حكومة تركيبة طبيعة ـ ب

 كّية،َلَم حكومة كانت معاوية حكومة أّن السابقة املباحث يف ذكرنا

 يقمع أن مزدوجة ةمباهّي استطاع وقد اخلالفة. معايري مجيع نم خاليًة وكانت

 واملخفي، العليّن فالسيف الناس. أعني يف مقبواًل يبدو أن نفسه الوقت ويف املخالفني،

 دعا الذي مْلاحلديث،واحِل وّضاع له صاغها اليت والفلسفّية الفكرّية األسس ترافقه
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 قال ذينلال واملكر والدهاء ،(47)به اإلعجاب إىل الطوسي امللك نظام اخلواجة ىحّت

 كان ما ،بوأنَص أعمل وللدنيا ،الدنيا أمر يف باحلزم كنُت ولو» عنهما: ×اإلمام

 احملكمة سيطرته على يّدل هذا كّل ،(45)«شكيمة وأشّد ،بأسًا مين بأبأس معاوية

 واألحوال. األوضاع على

 كما األردن، ولي قد هـ16 عام حدود يف معاوية أّن االعتبار بعني أخذنا وإذا

 احلكم فإّن ،سفيان أبي بن يزيد أخيه موت عند وذلك هـ،10 عام يف الشام والية قبل

 ملباني دراستنا ويف أصوله. الستحكام سبٌب هو وال( أو خليفٍة )بعنوان عامًا أربعني ملّدة

 مّؤلف يعتربها اليت ،اجملعولة الرواية بتلك نكتفي حلكومته السياسّية الفلسفة

 أسس وتبيني حتليل يف الغموض على دلياًل «عاشوراء( )ثورة عاشورا انقالب» كتاب

 مبا أمروكم فإْن كان، ما أمراءكم أطيعوا تركيبتها: وطبيعة ،معاوية حكومة

 مل امّم يٍءبش أمروكم وإْن بطاعتكم، وتؤجرون عليه يؤجرون همفإّن به ثتكمحّد

 ،ظلم ال ،نارّب قلتم: اهلل لقيتم إذا بأنكم ذلك ؛ءآرُب منه وأنتم عليهم فهو به آمركم

 علينا واستخلفت ،بإذنك فأطعناهم رساًل إلينا أرسلَت نارّب قولون:تف ،ظلم ال فيقول:

 هو ،صدقتم فيقول: قال: ،فأطعناهم أمراء علينا رتوأّم ،بإذنك فأطعناهم خلفاء

 .(46)ءآبر منه وأنتم ،عليهم

 فئات لتحريك سببًا هذا وكان ،الدين ظواهر يراعي يكن مل يزيد أّن وصحيٌح

 حبفظ يقوم كان معاوية أّن يعين ال هذا ولكّن ،×احلسني اإلمام قبل من اجملتمع

 لحمةامل إىل )نظرة يينحس محاسه به » كتاب مّؤلف ويكتب الدين. ظاهر

 على والكذب ،×علّي اإلمام كلعن ،عظام بذنوٍب معاوية يقم أمل :«احلسينّية(

 ،ـ عليهم اهلل رضوان ـ عدّي بن وحجر محق بن وكعمر ،األبرياء وقتل ،|النيّب

 من مطهري الشهيد عّده امّم ،العنصرّي التميّيز ونشر ،وراثّية اخلالفة وجعل

 ظاهٌر ووقاحته: معاوية افتضاح حول ×علّي اإلمام ويقول ملعاوية؟ اخلفّية التجاوزات

 نفسه على ْعيَد ومل ،واحنرافه وفجوره فسقه معاوية أعلن لقد .(44)سرته مهتوٌك غّيه،

 .(41)سرت من

 إىل أرسلوا نيالكوفّي من جمموعة أّن احلقيقة هذه على اآلخر والدليل



×  
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 مل ×اإلمام ولكّن ،(40)بيعته إىل فيها هْوودَع ،معاوية موت قبل رسالة ×اإلمام

 يعلم كان فقد ؛الثورة إمكان يف بعده لينظر ،معاوية موت ينتظر بأّنه وصّرح ،يقبل

 بأّن حال كّل على القبول وجيب العاقبة. ووخيمة عقيمة ستكون ذلك قبل ثورته أن

 واليت ،اسةاحلّس املسألة هي وهذه ،أبيه من أكثر كان املعلن وفسقه يزيد افتضاح

 وتهييج األفكار لتعبئة ×احلسني اإلمام منها استفاد واليت ،اجلميع أذهان يف كانت

 الكالم هذا أّن بالذكر اجلدير ومن اإلصالحّية. ثورته من جزءًا وجعلها ،األحاسيس

 مجلة الزاوية هذه من لحنلِّ أن جيب لذا باملظاهر؛ ملتزمًا كان معاوية أّن يعين ال

 وقاتل ،اخلمر شارب رجٌل ويزيد املدينة: والي إىل علّي بن للحسني املشهور اخلطاب

 .(19)مثله... يبايع ال ومثلي ،بالفسق معلن ،احملرتمة النفس

 وبعض ،×احلسن اإلمام حرب وكذلك ،معاوية مع ×علّي اإلمام حرب وتدّل

 تفسري خطأ على ،ومعاوية ×احلسني اإلمام بني تبادهلا مّت اليت والعبارات الرسائل

 معاوية زمان يف تكن مل مقتضيات بسبب كان بأّنه يزيد حكومة على اإلمام خروج

 يف الفتنة إثارة من فيها حيّذره ،×لإلمام رسالٍة يف معاوية ويكتب العلين(. )الفسق

 األساسّي امليثاق يعّد أن ميكن ،له لمفصَّ جواٍب يف ×اإلمام ويعّدد ،األّمة صفوف

 الظلم إىل وينسبه ،«وأصحابه حجر قاتل» ـب فيخاطبه كثرية، جتاوزاٍت ،حلركته

 إحلاقه من ويعجب واحلضرمي، احلمق بن وكعمر ،أفراد قتل على خهويوبِّ والعدوان،

 .(11)و... ،الفنت أكرب من حكومته ويعترب سفيان، بأبي زيادًا

 منك. وليسوا ،األّمة هذه من لسَت كأّنك هذه: اجلواب رسالة يف له يقول كما

 ُلقُخ بسبب ؛احلكومة وبني الناس بني التاّم االنقطاع إىل اجلملة هذه تشري

 وسريتهم. حوله ْنوَم معاوية

 قربة هفإّن أفعل فإْن جهادك، من أفضل أعرف ما واهلل يوإّن أيضًا: فيها ويقول

 .(11)ويرضى حيّب ملا التوفيق وأسأله لديين، اهلل فأستغفر أفعله مل وإْن ي،رّب إىل

 مهّيأة، كانت معاوية مع اجلهاد مقتضيات أّن عن العبارات هذه مجيع روتعبِّ

 هذه وكانت احلكومة(. )اقتدار وهو ،أيضًا موجودًا كان الكبري املانع لكّن

 أّي بال مهّيأة الظروف وكانت ،جالًء أكثر مبشاهد ،يزيد زمان يف نفسها املقتضيات
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 ينصحه معاوية جعل بالفسق التجاهر من حّد إىل وصل قد كان يزيد ألّن تقريبًا؛ مانع

 كان معاوية أّن إىل مضامينها تشري أبيات عّدة له رسالة يف كتب وقد منه، رهوحيذِّ

 مزدوج: وباطن بظاهٍر حيكم

 العلــــــى طلــــــب يف نهــــــارك انصــــــب
 

 القريــب احلبيــب هجــر علــى واصــرب 
 

ــل إذا حّتـــــــى ــدجى أتـــــــى الليـــــ  بالـــــ
 

 الرقيـــب عـــني بـــالغمض واكتحلـــت 
 

 تشـــــــــتهي مبـــــــــا الليـــــــــل فباِشـــــــــْر
 

ــا  ــل فإّنمـــــــ ــار الليـــــــ ــب نهـــــــ  األريـــــــ
 

ــم ــٍق كــــ ــبه فاســــ ــكًا حتســــ  ناســــ
 

ــد  ــر قـــ ــل باشـــ ــأمر الليـــ ــب بـــ  عجيـــ
 

 أســـــــــتاره الليـــــــــل عليـــــــــه غّطـــــــــى
 

 خصــــــيب وعــــــيش أمــــــٍن يف فبـــــات  
 

 مكشـــــــــــوفة  األمحـــــــــــق ولـــــــــــّذة
 

ــا يشــــفى  ــّل بهــ (11)غريــــب عــــدّو كــ
 

 

 بعيدًا ،ةاللّذ ونشدان اللهو إىل يزيد فيدعو ،منطقه عن يعلن فمعاوية هنا ومن

 ويف ،معاوية حكومة زمان يف موجودًا كان اخلروج فمالك ًاإذ .(17)اسالن أعني عن

 اإلطار ضمن هو األمر هذا ولكّن .(15)احلكومة احنراف وهو أال ،يزيد حكومة زمان

 والظروف األوضاع جمموع إىل مضافًا ،االحنراف أّن مبعنى بيانها؛ مّت اليت واألجواء

 يزيد. زمان يف الثورة ريربِّ أن ميكن املوجودة،

 :التالية الفقرة يف سنتناوله ما هذا والظروف؟ األوضاع تلك هي فما

 

 ــــــ للخروج الالزمة والظروف األوضاع ـ3

 ــــــ العاّم واالستعداد الوعي أـ

 الظروف هذه ودراسة .ظروف إىل حيتاج احلكومة على اخلروج أّن تقّدم

 مّت اليت الفكرة أساس وعلى للخروج. مضبوطة حقوقّية قاعدة سيؤسِّ واألوضاع

 طبقاته مبختلف هدواستعدا الشعب وعي دراسة أّن شّك فال البحث بداية يف بها القبول

 اإلمام ثورةو ،×احلسن اإلمام صلحو ،×علّي اإلمام بيعة وقائع فهم سيسّهل

 أّنهم ^اهلدى ةألئّم العاّمة السرية من ونستخلص .^األئمة باقي وسرية ،×احلسني

 اإلسالمّية، ةاألّم وحدة روح تغاير سياسة اعتماد بونيتجنَّ االجتماعّية املسائل يف كانوا

 من كبريًا عددًا األقّل على أو ـ الناس من كثريًا جيعل بنحٍو الظروف توّفرت إذا إاّل



×  
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 وحتليلها. ،وفهمها ،السياسة تلك مرامي إدراك على قادرين ـ اجملتمع يف النخبة أفراد

 عامًا، وعشرين مخس مّدة املنزل يف باجللوس ×علّي اإلمام سلوك نويبيِّ

 وجدوا حيثما يرتاجعون كانوا فقد لذا .املبدأ بهذا دهتقيُّ مدى ،إمارته أثناء وكذلك

 جّو يف ×احلسن اإلمام صلح وجاء .(16)لالهتزاز ضةمعرَّ اإلسالمّية األّمة وحدة روح أّن

 فعسكر ذلك على وزيادًة خمتلفة. نظر وجهة به قام ما يف أتباعه من لكثرٍي فيه كان

 للصلح. وطالبًا ،الظاهر يف مسلمًا كان املقابل الطرف

 وحضور ومجاعاتهم، املسلمني عاّمة مجاعة يف ةاألئّم لرتغيب كان وقد

 داللة بهم، مستّقل لنهٍج حفظهم مع معاشرتهم، حبسن والقيام ،وأتراحهم جنائزهم

 قيادة يف ةوخاّص لديهم، أهمّية من العاّم والرأي اجملتمع موضوع حيوزه ما على

 حتقيق يف البيعة ّيةبأهّم األمر هذا ّيةأهّم تشبيه ميكن ورمبا االجتماعّية. احلركات

 عليه. ومنصوصًا معصومًا إمامًا كونه رغم ،احلاكم يد وبسط السلطة فعلّية

 ،واألنصار والدعم التأييد من كبري نصيٌب ×احلسني اإلمام لثورة كان وقد

 من ثورته خمالفة أّن إىل السابقة األحباث يف أشرنا وقد قبلها. وجود له يكن مل مّما

 ،هلا العاّم الرأي رفض بسبب تكن مل اإلسالمّي اجملتمع يف البارزة الوجوه بعض لَبِق

 احلزن إظهار مواقف ةاّفك بني املشرتك القاسم كان بل ره،نظ يف تهاشرعّي عدم أو

 يفو مشروعة، فثورته لذا احلكم. على الثورة هذه جدوى عدم هو والنصيحة واملمانعة

 التأييد عناصر بني املقارنة عند سنذكر وكما كبري. مانٌع هناك كان البعض رأي

 هي التأييد عناصر كّفة فإّن املانع(، )وجود رؤية خالل من حّتى ،الرفض وعناصر

 بكثري. أرجح

 بن النعمان عن حديثهم يف ،الكوفة أهل إليه أرسلها رسالة من قسٍم يف وجاء

 .(14)عيٍد إىل معه خنرج وال ،مجاعة وال ،مجعٍة يف معه جنتمع لسنا بشري:

 مشروعّية عدم حول املسلمني من كثرٍي رؤية يعكس الرسالة من القسم هذا

 عدم على بل وجوبها، أو عليه الثورة جواز على بالضرورة تدّل يزيد،وال حكومة

 مركز هي اليت الكوفة حال هو وهذا .معاوية زمان يف هلا العاّمة عقول استعداد

 ،املختلفة واحلروب الصراعات ومركز ،×احلسن واإلمام ،×املؤمنني أمري خالفة
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 أهل أّن إىل تشري الرسالة هذه ألّن !املدن؟ بسائر فكيف ،نفسه معاوية مع ىحّت

 هو املهّم فليس لذا واجلماعات. اجلمعة يف يشاركون كانوا احلني ذلك حّتى الكوفة

 صفوف بني التفرقة ومتنع الفكر، حتفظ أرضّية تأمني بل الثورة، تناصر فئة توّفر

 خروج عدم علل توضيح يف األثر كبري له يكون أن البحث هلذا وميكن األّمة.

 معاوية. على ×اإلمام

 

 ــــــ الشورى ـ ب

 العقل أصحاب مع واملشورة الرأي طلب اجتماعّية ثورة ألّي األخرى األركان من

 هنا يتمّتع أّنه مبا لكْن ،اخلروج أركان من ليس الشورى أصل أّن ورغم الرأي. وذوي

 مستقّل بشكٍل فسنتعرض ـ البحث طّيات ضمن سيّتضح كما ـ ةخاّص ّيةبأهّم

 لتوضيحه.

 دليل وال ،األصولّيون يقول كما ،ّيلّب أمٌر هي اجلماعة وجدان موافقة إّن

 يزيد؛ زمان يف قًامتحقِّ كان ما وهو منه، ناملتيقَّ بالقدر األخذ جيب لذا عليه. لفظّيًا

 أراد إذا احلال هذه ويف .للحكم ومشروعًا مقبواًل وجهًا يكن مل يزيد أّن مبعنى

 حيّرك أن عليه كان فقد يزيد لشرعّية الناس رفض قبل بثورٍة يقوم أن علّي بن احلسني

 من يكن مل لذا ،الثورة يف يشركه وأن اجلائرة، احلكومة ضّد ويوّحده العام الرأي

 له. معيارًا ويعّدون ،العاّم الرأي لونميثِّ والذين ،الناس من النخب مع مشورٍة سوى حيلٍة

 جوابًا ستقّدم ،األّصح التصوير ترسيمه على زيادة ،البحث هذا دراسة إّن

 فاقدة تعترب ×احلسني اإلمام ثورة أّن نْويَر الذين ـ السّنة أهل كّتاب وخاّصة ـ للبعض

 بني الكّتاب هؤالء خلط وقد عّدة. اعرتاضاٍت عليها لوافسجَّ العنصر، هلذا

 اإلمام لثورة الزمان ذاك كبار من كثرٍي خمالفة من واستفادوا ،املوضوعني

 الكالم إىل بالعودة ولكْن صحيح. غري قيامًا كان يزيد ضّد القيام أّن ×احلسني

 بن دوحمم الزبري بن اهلل وعبد عمر بن اهلل وعبد عّباس وابن ×اإلمام بني جرى الذي

 ،للعهد الكوفة أهل نكث هو خمالفتهم سبب أّن يّتضح اخلدرّي سعيد وأبو احلنفّية

 يزيد. شرعّية وليس وتقاعسهم،



×  
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 عدم هو حمورها كان وحيث ،املخالفات هذه مقابل ويف ،أخرى جهة ومن

 يف اخلربة وأهل والكبرية البارزة الوجوه من العديد رأى فقد الكوفة، أهل تعاون

 حروب يف اشرتك بعضهم أّن حّتى المع، تاريٌخ هلم كان والذين ،والبصرة الكوفة

 أمري ركاب يف اآلخر بعضهم وكان الراشدين، اخللفاء زمن يف كثرية وفتوحات

 ىحّت ×املؤمنني أمري عن ودافعوا ،واجلمل والنهروان صفّين معارك يف ×املؤمنني

 هذا ومن ،وعاهدوه ،علّي بن احلسني اْودَع ْنَم هم األفراد هؤالء ونفس األخري، الرمق

 باعٌث ناأو الكوفة: أهل رسالة وصلته أن بعد جوابه يف ×اإلمام يكتب املنطلق

 يرأ أمجع قد هّنأ إلّي كتب ْنإف ،بييت أهل من وثقيت يعم وابن أخي إليكم

 يف وقرأت ،رسلكم به قدمت ما مثل على منكم والفضل احلجى وذوي أجالئكم

 .(11)اهلل شاء إْن وشيكًا عليكم قدمت ،كتبكم

 ،األحداث صلب يف كانوا الذين األفراد رأي ملعرفة يسعى كان ×فاإلمام لذا

 كانو ،وعدمها ّياهإ مساعدتهم ويف ،الكوفة أهل يف رأيهم يعطوا أن فيهم ويفرتض

 انطلق قد ×اإلمام أّن نتبيِّ ستأتي اليت واألدّلة وفكر. عقل أصحاب يعّدهم ×اإلمام

 وموافقتها: ،مهّمة جمموعة مبشورة عمله يف

 وأصحاب الكبار يقابل أن على وتأكيده ،الكوفة إىل مسلم إرسال أـ

 .رأيهم يستطلع وأن ،الفكر

 .(10)اإلمام اْودَع الذين األفراد من للعديد واملهّمة املمّيزة الشخصّية ـ ب

 بن كاألحنف هلم، اإلمام دعوة بعد وأتباعهم البصرة أهل كبار مرافقة ـ ج

 النهشلي. مسعود بن ويزيد قيس،

 الرسائل كّتاب شخصّيات يف قناودقَّ مقّدمات، من ذكر ما يف نظرنا إذا

 حكومة شرعّية عدم إىل إضافًة ،لنا نتبيَّ ،×اإلمام مع للتعاون استعدادهم ومعلين

 .(09)أيضًا وللثورة ،×اإلمام ملساعدة مستعّدة كانت الفئة هذه أّن ،يزيد

 

 ــــــ املسّلحة القوى ـ ج

 للخروج الالزمة الشروط من فإّن للخروج الفقهّية دراستنا عند متقدَّ كما
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 الكافية القّوة ميتلك ×احلسني اإلمام كان فهل الكافية. املسّلحة القوى امتالك

 لذلك؟

 اإلمام ملساندة الكوفة من املسّلحة القوى من اآلالف عشرات جهوزّية إعالن إّن

 اليت املقّدمات تلك مع ،العسكر من العدد فهذا بسيطًا. أمرًا اعتباره ميكن ال

 إليه جهتتَّ ـ وحمبوب وخبري وعاقل ،الدافع ميتلك إنساٍن أّي تستحّث ،ذكرناها

 .بثورٍة يقوم ألْن ،ـ األنظار

 .(01)سيف ألف مئة هاهنا لك إّن : الكوفة أهل إليه وكتب املفيد: الشيخ يقول

 .(01)ألف مئة أمساء فيه بديوان إليه الكوفة أهل رسل فجاءت :الذهيب ويقول

 البيعة أخذ الكوفة دخل مّلا عقيل بن مسلم إّن أيضًا: الطوسي الشيخ ويقول

 .(01)أهلها أكثر على

 تهم.جهوزّي أعلنوا قد كانوا الذين ،البصرة أهل من جمموعة إىل إضافًة هذا

 لذا .واألرضّية الظروف وكذلك ،موجودًا كان املالك أّن نتبيِّ التاريخ فدراسة لذا

 حيث ،بك خضري كمحّمد ،بعضهم انتقاد يستند أساس أّي إىل املعلوم غري فمن

 واالختالف، الفرقة وبال ةاألّم على جّر الذي ،هذا خروجه يف أخطأ احلسني إّن يقول:

 له، ئيهّي مل أمرًا طلب الرجل أّن األمر يف ما غاية ...هذا يومنا إىل ألفتها عماد وزعزع

 إىل اجلميع ذهب وقد ....دونه تلوُق ،يشتهي ما وبني بينه فحيل ته،عّد له يعّد ومل

 يريد ْنمَل ينبغي ال أنه وهي ،عربة ذلك من يأخذ والتاريخ ،فعلوا ما على حياسبهم ،همرّب

 هناك تكون أن بّد ال هأّن كما ....ةالطبيعّي تهاعّد بغري إليها يسري أن األمور عظائم

 ينوء شديد وعسٌف حيتمل، ال ظاهر جوٌر يكون بأْن ة،األّم ملصلحة ةحقيقّي أسباٌب

 اجلور ذلك منه يظهر ومل الناس، بايعه وقد يزيد خالف هفإّن احلسني اأّم .حبمله الناس

 .(07)اخلالف هذا إظهار عند العسف وال

 عليها يعيبوا ومل ،تقّدم كما الثورة هذه السّنة أهل من آخرون دجمَّ وقد

  .(05)بشيٍء

 

 ــــــ الظروف وانعدام اخلروج

 مشروعًا كان ×احلسني اإلمام خروج أّن السابقة األحباث من نتبيَّ لقد



×  
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 منزل إىل مّكة من حركته ريربِّ إّنما تقّدم ما أّن هو هنا املهّم السؤال ولكّن رًا.ومربَّ

 .«هاني»و «مسلم» شهادة خرب إليه وصل حيث ،أكثر كحدٍّ زبالة منزل إىل أو ،ثعلبّية

 الكوفة؟ حنو زبالة منزل ومن ،مّكة إىل املدينة من خلروجه مقبول تربير أّي ولكْن

 تقاس أن مرحلة لكّل بّد وال .عّدة مراحل احلركة هذه يف نالحظ أن ميكن

 لنيواحمللِّ الكّتاب من كثري اشتباه إىل املراحل بني الفصل عدم أّدى وقد بظروفها.

 ×اإلمام ثورة مقاطع أّي معرفة على املراحل بني الفصل ويساعد عاشوراء. ألحداث

 إضافة ـ يستند كان وأّيها بيعته، عن واالستنكاف يزيد شرعّية عدم إىل يستند كان

 بيعة املراحل إحدى يف ×اإلمام يرتك وتأييدهم. ونصرتهم الناس مساندة إىل ـ ذلك إىل

 تكن مل اخلالفة إىل يزيد وصول طريقة أّن ـ ذكرنا كما ـ يعترب وفيها يزيد،

 ليزيد العهد والية تعترب الشيعة، لدى خالفته على الّنص عدم إىل فإضافة .(06)صحيحة

 االستفادة أفضل اإلمام استفاد وقد .هلا دينمؤيِّ املسلمني أغلب يكن مل حيث ؛بدعة

 يزيَد َيعّد املرحلة هذه يف أّنه كما .ثورته لتربير اآلراء بني املشرتكة النقطة هذه من

 املنصب. هذا ملثل ءْفُك وغرُي ،قاتل للخمر، شارٌب بأّنه ويصفه للخالفة، صاحل غري

 من وهذا احلال، هذه على إنسانًا يبايع ال أن ×اإلمام حّق من كان ولقد

 هحّق هي اليت ،للخالفة غاصبًا يراه اإلمام كان سواٌءو واالجتماعّية. السياسّية حقوقه

 لتحّمل مستعّدًا يكن مل فإّنه كذلك، هاير يكن مل مأ منه، املسلوب الشخصّي

 الرمسّية طابع وخالفته يزيد على يضفي وأن للبيعة، احلقوقّية واآلثار داتالتعهُّ

 العامل يف اجلديدة بالظاهرة البيعة عن ×اإلمام استكناف يكن ومل والشرعّية.

 على أحٌد يعرتضه ومل ،×لعلّي البيعة عن عمر بن اهلل عبد امتنع فقد اإلسالمّي،

 ولذا والتهديد؛ بالضغط اإلمام من البيعة أخذ إىل سعى قد املدينة حاكم أّن إاّل ذلك.

 مضى حني ،أسلحتهم بأخذ وأمرهم ،هاشم بين بعض ×احلسني اإلمام صحب فقد

 مستند أّي له يكن مل هذا احلكومة تهديد أّن ريب وال .املدينة يف اإلمارة دار إىل

 ،عاٍص البيعة عن املستنكف أّن هو ّدعىُي أن ميكن ما فأقصى حقوقّي، أو فقهّي

 خروجًا. اإلحجام هذا يسّمي أن ألحد وليس

 به قام ما وأقصى .ورسائلها الكوفة عن خرب من املرحلة هذه يف يكن ومل
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 كبريًا رًامنَك ترك قد اإلمام أّن الكوفّيون علم وعندما البيعة. ترك هو ×اإلمام

 ×اإلمام حمّبو اجتمع عندما هنا ومن كبري. مبعروٍف القيام على تساعد األرضّية اْورَأ

 بن احلسني أّن كالمه مطلع يف األخري هذا ذكر اخلزاعي صرد بن سليمان منزل يف

 .(04)يساعدوه أن منهم وطلب يبايع، مل ×علّي

 هذا يسّمى وال مّكة، حنو املدينة من الالحقة املرحلة يف ×اإلمام جهويتَّ

 عن الدفاع بغرض فقط كان فقد أيضًا، احلكومة على خروجًا كوالتحرُّ االنتقال

 لذا األحناء، من حنو بأّي اإلمام من البيعة يأخذ أن املدينة والي على كان حيث ؛نفسه

 مدينة يف يقيم ال نأ اإلمام من احلنفّية بن حممد ويطلب جائزًا. يكن مل فالتأخري

 من الناس جيمع أن ميكنه ىحّت ؛األنظار عن بعيد مكاٍن يف يكون وأن ،معّينة

 .(01)حوله

 على قواوضيَّ دواشدَّ قد وأّنهم ،ذلك عن حيكي حممد ألخيه ×اإلمام وجواب

 .(00)معاوية... بن يزيد بايعت ملا مأوى وال ملجأ االدني يف يكن مل لو ،أخي يا :×اإلمام

 َقاَل َمْدَيَن ِتْلَقاَء َتَوجََّه َوَلمَّا﴿ اآلية: هذه تال املدينة من ×اإلمام خرج وعندما

 النيّب قرأها اليت اآلية وهي ،(11 )القصص: ﴾السَِّبيِل َسَواَء َيْهِدَيِني َأْن َربِّي َعَسى

 حال يف املكان ففارق ،عمد غري عن رجاًل قتل أن بعد ،ملصر تركه عند ×موسى

 يصّور اآلية هلذه وباختياره فرعون. جالوزة من هاربًا ،الشديدين واألمل اخلوف من

 واملالحقة. اهلروب أجواء بوضوح ×اإلمام

 األكثر هي الساعات وتلك الليل ذاك الشهرستانّي الدين هبة دالسي ويعترب

×اإلمام حياة يف وصعوبًة مرارًة
(199). 

 ليلة يف هاشم بين من وأقاربه عائلته ومجيع نفسه يهّيئ أن ×اإلمام وعلى

 ؛(191)اإلجبارّية البيعة من للهروب الفرار هذا كان وقد السفر. مقّدمات وجيّهز ،واحدة

 ،املدينة من اخلروج عن بديٌل له يكن فلم واحدة، ليلٍة يف تنيمرَّ ×اإلمام أحضر فقد

 الوعي من موجٌة احلركة هذه رافقت فقد أخرى ناحيٍة ومن .بيته أهل معه حاماًل

 .×اإلمام لثورة لّيةاألّو األصول من كانت ،واليقظة

 خرج .×إلماما إىل بالنسبة األمن من بنوٍع تتمّتع ،آمنة مّكة مدينة كانت



×  
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 شعبان شهرا كان وقد رجب. شهر من والعشرين الثامنة الليلة يف املدينة من ×اإلمام

 كبري. ثواٌب املفردة للعمرة وكان ،املسلمني لدى خاّصة ّيةبأهّم عانيتمتَّ ورمضان

 أسرع بشكٍل تصل األخبار وكانت مكتّظة، األيام هذه يف مّكة كانت لذا

 مّكة إىل فشيئًا شيئًا يسافرون املسلمون كان ذلك وبعد األماكن. سائر إىل منها

 كان فقد ؛نسبّيًا آمنًا إعالميًا ومنربًا ًا،مكتّظ مكانًا مّكة كانت ع.التمتُّ حج ألداء

 .للهجرة األفضل املكان كانت لذا .والكعبة مّكة حرمة حبفظ عاّم اهتماٌم هناك

 خرب سينتشر حيث ؛املسلمني وجدان إيقاظ إىل ستؤّدي إليها اهلجرة أّن إىل إضافة

 يد إىل الكوفيّين رسالة وصلت وقد مكان. كّل يف البيعة عن علّي بن احلسني امتناع

 أن ونريد ،ومجاعته الوالي مجعة يف نشارك ال أّنا فيها فأخربوه مّكة، يف ×اإلمام

 .(191)أيضًا للخالفة غاصب يزيد أّن اعتربوا كما أمرنا. تتوّلى كي ؛حولك جنتمع

 فيها األحوال وكانت .الظروف ليدرس ؛الكوفة إىل مسلمًا ×اإلمام وأرسل

 ْدتُع مل إجيابيًا مسلم جواب يكن مل لو ىوحّت إجيابّيًا. مسلم جواب وكان ،مناسبة

 لعبد جوابه يف ×فاإلمام لذا منها. خيرج أن عليه وكان لإلمام، آمنًا مكانًا مّكة

 اهلالك الوجه هذا يف عليك فأختوَّ يإّن» لإلمام: يقول الذي ،عّباس بن اهلل

 بشكل ×اإلمام ويقول .(191)«اليمن إىل ْرفِس خترج نأ اّلإ أبيَت فإْن ....واالستئصال

 ّيإل أحّب بشرٍب منها خارجًا أقتل نئل ،واهلل :(197)الزبري بن اهلل لعبد جوابه يف ،صريح

 من ةهاّم جحر يف كنُت لو ،اهلل وأيم قائاًل: يكمل ثّم ،بشرب منها داخاًل أقتل أن من

 .(195)حاجتهم يّف يقضوا ىحّت ،الستخرجوني اهلوام هذه

 حرمة حلفظ مأ نفسه عن للدفاع سواء الزمًا، أمرًا كان مّكة من فاخلروج لذا

 ألّنه صحيحًا؛ ×اإلمام حدس كان وقد اإلهلّي. األمن بيت احلرام واملسجد مّكة

 مواجهٌة بينهما نشبت بل احلكومة، مأموري من جمموعٌة تبعته مّكة من خرج عندما

 مّكة. يف بًامراَق كان ×اإلمام أّن على يدّل وهذا .بسيطة

 الكوفيّين حلاجة استجابة ؛حنوها ×اإلمام وحتّرك ،الكوفة اختيار إّن

 املعطيات ضوء وعلى فيها. النظر إمعان من بّد ال ،اإلمام ثورة من مرحلة هو ،وطلبهم

 أوساط يف املقبولة احلقوقّية للموازين طبقًا حدثت قد احلركة هذه فإّن مةاملتقدِّ
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 منذ ،السّنة أهل كبار من الكثري أّن جند هنا ومن اإلسالمّية. املذاهب من الكثري

 على للخروج ×احلسني اإلمام بسرية استشهدوا قد ،هذا زماننا ىوحّت القديم

 .(196)سمقدَّ أمٍر أجل من اجتهاده أساس على قام جمتهدًا واعتربوه احلكومة،

 مسلم، شهادة خرب بلغه عندما وزبالة الثعلبّية منزل يف ×احلسني اإلمام كان

 واحلقوقّية الفقهّية واملوازين تتالءم كالتحرُّ متابعة فهل احلالة. هذه يف طريقه وأكمل

 املواجهة إىل تصل ىحّت تزيد السؤال هذا نع اإلجابة صعوبة فإّن وبالطبع ال؟ أم للخروج

 ختتلف هنا من انطالقًا ألّنه ؛الرياحّي يزيد بن ّراحُل عسكر وبني ×اإلمام بني

 منزل من للسفر اإلمام متابعة سبب هو للسؤال األصلّي احملّط أّن مبعنى املسألة.

 الكربى عاشوراء حادثة من املنعطف هذا .«حسم ذي» أو «شراف» منزل ىحّت الثعلبّية

 إهلّي أمٍر أساس على هي ×اإلمام ثورة أّن يعتربون الذين ألولئك مناسب مستمسٌك هو

 صدد يف هي اليت ،النظرّية هذه يقولون: ألّنهم ؛وتعاىل سبحانه اهلل قبل من ّيوسّر

 كحدٍّ تصّح ،والعادّية الفقهّية راتواملقّر القواعد أساس على الثورة وحتليل تربير

 ويكتب رها؟يربِّ الذي اجلواب هو ما يليها ما إىل منها ولكْن املرحلة، هذه إىل أقصى

 خرب وصول كان لقد :«الواعي( الشهيد ،)احلسني  شهيد حسني» كتاب مّؤلف

 هي إليها هّجاملتو املدينة كانت إْن وهنا مؤملًا. احلال ذاك يف وهاني مسلم استشهاد

 هو اهلدف كان وإْن ،ممكٍن غري الكوفة إىل الذهاب أّن معلومًا صار فقد الكوفة

 أيضًا. تالشت فقد الكوفة يف العسكرّية القوة على باالعتماد حكومة تأسيس

 يعلن أن أو ،املكان ذاك من اإلمام يرجع أن جيب كان ةالظاهرّي القواعد ومبقتضى

 تدرس، وأن ،املوضوع اتملّف كاّفة تفتح أن جيب هنا آخر. ومنطقّيًا ًاعقالئّي برناجمًا

 ألّن وغريهم؛ احلنفّية بن وحمّمد عّباس كابن ،هاشم بين كبار رأي ديؤيِّ أن بّد وال

 .(194)املئة يف واحٍد عن تّقل ونسبته ،عقالئّي غري احتمال هو احلكومة تأسيس احتمال

 اعتقادنا وطبق ،الروايات نظر وجهة من مطهري: الشهيد يقول وكذلك

 أعمال كاّفة فإّن الغيب، بعامل صالهواّت اإلمام ارتباط أي ،الغييب باجلانب اخلاّص

 فإّن وهلذا .ولالشتباه فيها للصدفة وجود وال ومدروسة، حمسوبة هي احلسني اإلمام

 وقد .أيضًا مدروس أمٌر هو باألخطار مليء سفٍر يف له واألطفال النساء مرافقة مسألة



×  
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 ×اهلل عبد أبي نفس حفظ منظار من آنذاك املواقف حياكمون الذين ،العقالء كان

 ووضوح ،مسلم قتل خرب مساع بعد ىحّت هولكّن جائز، غري أمرًا يعّدونها ،بيته وأهل

 .(191)املدينة إىل بيته أهل بإعادة األقّل على ليقوم يكن مل ،املصري

 من ينطلقون ال الذين ،العرب ابالكّت بعض النقطة هذه إىل يشري وكذلك

 مسلم مبقتل مسع يوم بإمكانه كان :×احلسني اإلمام عن فيقول ،دينّية نظر وجهة

 مع يتناقض كهذا هروبًا ولكّن آمن، مكاٍن يف العزلة ويلتزم ،السياسة عن يبتعد أن

 دائرة من عيوسِّ أن حاضرًا كان وقد بها، حييط ما كلَّ ترفض كانت اليت تهسجّي

 ثورته أّن يعلم احلسني كان مسلم مأمورّية فشل بعد ًاإذ احلدود. أبعد إىل هذا رفضه

 هذه من بّد فال اإلسالمّية األّمة يغّير أن أراد إْن أّنه أيضًا يعلم كان ولكّنه تنجح، لن

 .(190)التضحية...

 لإلمام احملتوم واملصري اإلهلّي التكليف بنظرّية املعتقدون يقول النهاية ويف

 حنو كيتحرَّ كان اإلمام ولكّن سلبّية، ×لإلمام مسلم رسالة كانت :×احلسني

 مسلم شهادة فخرب .كربالء يف استقر ثّم ،الكوفة جاهباّت يسري وكان ،املصري

 بنظرهم املرحلة فهذه لذا حركته. يف واقعّي تأثري هلا ْنيُك مل العوامل وسائر ورسالته

 املراحل. باقي عن تنفصل وال ،مرتابط كلٍّ من جزٌء هي

 بعد مسلم وإخوة عائلته مع اإلمام تشاور إىل (اإلرشاد) يف املفيد الشيخ ويشري

 نذوق أو ثأرنا نصيب ىحّت نرجع ال ،واهلل» :هؤالء قال حيث ،مسلم شهادة خرب وصول

 وإْن للنصر؟ العقالئّي االحتمال على دلياًل هذا يعّد أن ميكن هل ولكْن .(119)«ذاق ما

 ،العودة على مبنّيًا الالحقة املراحل يف سعد بن وعمر ّراحُل مع اإلمام حديث يكن مل

 هذه تربير فإّن ،الكوفة إىل مّكة من واضحًا اإلمام كحترُّ منطق يكن مل وإْن

 احلركة منطق يوسيقّو جّدًا، بعيٌد حتديدها مّت اليت لألطر طبقًا كالتحرُّ من املرحلة

 مساعه بعد قال فلماذا بالنصر يأمل اإلمام كان وإذا الشهادة. إىل أّدى وإْن املصري حنو

 عليه ليس ،حرٍج غري ْففلينصِر االنصراف منكم أحّب ْنفَم مسلم: شهادة خرب

 .(111)مذما

 فيقول ،عنه ثهمحيدِّ أن عليه لكان النصر يف به معتنى احتمال هناك كان ولو
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 أمكننا ورمبا الكوفة، يف رجاٌء لنا زال ال ولكْن قتل، قد مسلمًا أّن صحيٌح مثاًل:

 النصر. إىل ننتهي ال أن املمكن من أّن كما لصاحلنا، األمر ننهي أن يسري بقتاٍل

 يف به التحقوا الذين وخاّصة ،×احلسني مع كان ْنممَّ مجاعة أّن شّك وال

 يسيطروا وأن مانع، أدنى دون الكوفة بدخول يأملون كانوا ،الطريق وأثناء مّكة

 مشكالت لوايذلِّ ثّم ،×علّي بن للحسني العادلة باحلكومة وينعموا ،بسهولة عليها

 يكون أن حيتمل لذلك .أيضًا نيالكوفّي من مبساعدة الطويل املدى على احلروب

 من يائسًا يكون أن دون ،وهمهم يبطل أن هو ذاك كالمه من ×اإلمام غرض

 مراعاة مع ،املرحلة هذه أحداث عتتبُّ من بّد وال ،الدراسة يستحّق االحتمال هذا النصر.

 الشديدين. واالحتياط الدّقة

 بالصفات قًامتعلِّ املرحلة هذه تربير واعتربوا ،ثالثًا رأيًا اْوأعَط اآلخر والبعض

 )الفكر إسالم يسياس نوين رتفكُّ» كتاب مّؤلف وينقل .×لإلمام الشخصّية

 هو ×احلسني يعّد يلي: ما ابّن كامل حممد كالم من «املعاصر( اإلسالمي السياسي

 جهود فشل مع فحّتى هنا ومن يزيد.... مع اخلصام باب فتح إىل املسارعة عن املسؤول

 على الثورة خيوض ×احلسني كان لقد حركته... يف يستمّر هو الكوفة يف مسلم

 .(111)بدر وفاتح قريش فارس ،علّي وابن ،النيّب حفيد ألّنه ؛حال أّي

 اإلمام بثورة حييط الذي العاّم اإلطار بهذا التمّسك اْورَأ ْنممَّ آخرون حويصرِّ

 فاحتًا الكوفة ×احلسني دخل لو :بوضوٍح فيقولون ،البداية منذ ×احلسني

 كما .×له العميق حلّبها ؛كبرية جمموعٌة به واللتحقت بقيادته، حكومة لتشّكلت

 حاضرين كانوا ،اإلمام من دعوًة اْوتلقَّ قد كانوا والذين ،البصرة أهل قوى أّن

 مقتل ألّن ؛هحمّل يف كان بالنصر األمل فإّن ذلك ظّل ويف الكوفة. أهل مع حادلالّت

 الشعبّية القوى جلميع احلقيقّي فالقائد .اهلزمية محيتِّ ال عقيل بن مسلم هو واحد قائٍد

 يصبح بأن أمٌل هناك الكوفة دخوله ومع ،×علّي بن احلسني نفس كان العراقّية

 جليش األساسّية النواة ليشّكل ؛قّوته يستعيد األقّل على أو قّوة، أشّد ×جيشه

 .(111)و... أهدافه بتحقيق للقيام ويستعّد ،الكبري احلسني

 الظروف ذي والصحيح املشروع اخلروج منطق يطرحوا أن هؤالء أراد لقد
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 تلك يف حّتى له حقوقّي تفسري على احلصول ميكن والذي املناسبني، واألرضّية

 منها اخلروج يكن مل قضّية يف دخل قد اإلمام أّن جهٍة من القول أمكن رمبا املرحلة.

 كان لقد .(117)كذلك تكن مل نهايتها لكّن ،بيده كانت بدايتها أّن مبعنى ،سهاًل

 من املشكلة. حيّل لن املكان هذا من والعودة ،آمنتني ليستا واملدينة مّكة أّن يعلم

 دعىوُي ـ أحدهم علم وعندما ّر،احُل لعسكر مواجهته وقبل ،العقبة بطن ويف ،هنا

 ،الرجوع إليه طلب الكوفة يريد ×اإلمام أّن ـ عكرمة بين قبيلة من ،لوذان بن عمر

 .(115)جويف من العلقة هذه يستخرجوا ىحّت يدعوني ال ،واهلل أجابه: ×اإلمام ولكّن

 واضح حتليٍل على احلصول من مانٌع املسائل هذه جمموع فإّن تقدير أّي وعلى

 وصحيح.

 عّدة إىل مرتكزًا الكوفة حنو السري نعترب أن ميكن املنطلق هذا ومن

 افرتاضات:

 .منه بعلٍم حنوه يسري ×اإلمام كان الذي ،واحملتوم اإلهلّي املصري أـ

 .عقيل عائلة مع الشورى حيرتم أن أراد ـ ب

 .قطعّيًا وباهلزمية بالنصر األمل يكن مل ـ ج

 آمنة ليست األخرى واألماكن ،آخر طريق من هناك ليس أّنه يعلم كان ـ د

 ،احملتوم املصري احتمال نفس )وهذا الكوفة حنو سريه يكمل أن وجيب ،له بالنسبة

 .دنيوّي( حتليل وفق ولكن

 .(116)كامل بشكٍل وذوقّيًا شخصّيًا سلوكًا كان ـ هـ

 هنا وأصحابه. ×احلسني لإلمام ّراحُل معسكر مواجهة هي األخرى املرحلة

 يف تقف أن تريد احلكومة أّن تاّم بشكٍل ،ألصحابه األقّل على أو ،(114)لإلمام ضحاتَّ

 كبري. بشكٍل جدّية والقضّية ،اإلمكانات جبميع احلركة هذه وجه

 دراسة الفقهّية النظرة إطار ضمن اخلروج دراسة ميكن فصاعدًا اآلن ومن

 أفضل.

 الظروف إىل بااللتفات ،الناس لدعوة استجاب قد عاداًل إمامًا أّن هو فالسؤال

 اأّم أيضًا، الشرعّية لعنصر فاقدًة احلالّية احلكومة وكانت الكثرية، واإلمكانات
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 للخروج؟ تربيٍر من فهل ذلك على املساعدة الظروف انتفت أن بعد

 .احلرب بدء قبل ما إىل اللحظة هذه من تغّيرت اإلمام ةاسرتاتيجّي أّن يبدو

 فيه عماًل ْديُع مل الراهنة الظروف تلك يف الكوفة إىل الذهاب أّن يعلم فاإلمام

 قبل ما إىل ةاالسرتاتيجّي هذه وفهرس للحكومة. التسليم من نوعًا يعّد وهو السالمة،

 التالي: النحو على كان احلرب

 ذلك كان اورمب .األساسي هدفه لتنفيذ ؛ّراحُل جيش من املساعدة طلَب لقد أـ

 الرسائل كتبوا الذين ألولئك دعوة أّنه كما .بالنصر يأمل ×اإلمام أّن على قرينة

 املشروعني. املنكر عن والنهي باملعروف لألمر وغريهم

 من يعود األّول لالقرتاح قبوهلم عدم حال يف بأّنه كالمه ×اإلمام أكمل ـ ب

 سبب حتليل ويف .×اإلمام نظر يف النهاية إىل اخلروج قضية وصلت ًاإذ أتى، حيث

 اإلمام أراد فلماذا ومّكة املدينة أمن عدم بأّنه قيل لو الكوفة حنو السري يف االستمرار

 من بضمانة حينئٍذ الرجوع يريد كان اإلمام ألّن ؛واضٌح ذلك نع واجلواب الرجوع؟

 بأّنه ّراحُل أجاب لذلك احلكومة، وبني بينه التعاقد من نوعًا يعّد وهذا احلكومة،

 األمري. إىل يكتب أن بّد وال ،ذلك إعطائه يف جماٍز غري

 ّراحُل أراد لذا .السابق التحليل بنفس العصر صالة بعد العودة على التأكيد ـ ج

 ،ثالث مسرٌي هناك يكون أن بل املدينة، وال ،الكوفة جاهباّت يسري ال أن اإلمام من

 وبدأ ،أيضًا اإلمام قبل بالصلح. القضّية وينهي ،زياد ابن يكاتب أن يستطيع حّتى

 تقبل هل اجلواب، ينتظر كان اجلميع واضحة. فاصلٍة على كبالتحرُّ اجليشان

 ال؟ أم الرجوع يف اإلمام طلب احلكومة

 حني باحلسني فجعجع ،بعد اأّم» نينوى يف ّراحُل إىل زياد ابن رسالة وتصل ـ د

 ماء، غري وعلى حصٍن غري يف بالعراء إاّل تنزله وال رسولي، عليك ويقدم ،كتابي يبلغك

 .(111)«أمري بإنفاذك يأتيين ىحّت ،يفارقك وال يلزمك أن رسولي أمرت فقد

 وأن ،ّراحُل جيش يقاتل أن نفسه املكان يف القني بن زهري أراد عندما ـ هـ

 .«بالقتال ألبدأهم كنُت ما» :×اإلمام أجاب عظيم، جيٌش وراءهم ألّن ؛عليهم يقضي

 من حتّرك الذي فاإلمام كبرية، حقوقّية قيمة اتهاطّي يف حتمل اجلملة هذه
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 ال ،احلرب يف سيؤازرونه همبأّن رسالًة الكوفيّين من اآلالف إليه كتب وقد ،مّكة

 ْديُع مل السابقة املراحل يف كان الذي احلقوقّي املنطق ألّن حربًا؛ يبدأ أن هنا يريد

 اآلن. موجودًا

 :×اإلمام فيجيب أتيت؟ ملاذا :ويسأله ،اإلمام إىل سعد بن عمر مبعوث يصل ـ و

 .(110)عنكم أنصرف فأنا كرهتموني إذ افأّم أقدم، أن هذا مصركم أهل إليَّ كتب

 له أرسل نينوى، دخل قد جيشه مع سعد بن عمر ×اإلمام رأى عندما ـ ز

  .(119)«ألقاك أن أريد إّني» اإلمام:

 أربع أو ثالث وقع قد اللقاء هذا أّن خمنف، أبي عن ،الطربي عن روايٍة يفو

 قد حسني هذا اهلل: عبيد إىل رسالة سعد بن عمر يكتب اللقاء هذا وبعد .(111)مّرات

 املسلمني ثغور من ثغر أّي ىلإ رهنسيِّ نأ وأ تى،أ منه يالذ املكان ىلإ يرجع نأ أعطاني

 مريأ يزيد يتأي نأ وأ عليهم، ما وعليه هلم، ما له ،املسلمني من رجاًل فيكون شئنا،

 .(111)يهأر وبينه بينه فيما فريى يده، يف يده فيضع املؤمنني

 من األخري القسم يف شككنا وإذا .(111)األمر هذا نفس املفيد الشيخ ذكر وقد

 غري واعتربوه ،القسم هذا على الكثريون انتقد كما ،سعد بن عمر رسالة

 إذا أّنه إىل إضافًة السابقة. القرائن دهاتؤيِّ للرسالة األوىل األقسام ولكّن ،(117)صحيح

 وعلى نفسه. املكان يف ومبعوثه اهلل عبيد بايع قد لكان يزيد مع يتعاون أن اإلمام أراد

 أو ؛الذليل االستسالم أساسيتني: نقطتني اهلل عبيد جواب من يستخلص حال كّل

 احلرب. اإلمام واختار احلرب.

 حّل يف وأّنهم ،تاّمة ّيةحبّر يغادروه أن أصحابه من اإلمام طلب عاشوراء ليلة ـ ح

 كامل. بشكٍل ْتانتَف قد اخلروج مسألة أّن إىل يشري فالتصرُّ وهذا بيعته. من

 وأن احلرب، بعدم هؤالء نصح ،خطابه من مرحلتني وخالل ،عاشوراء يوم ـ ط

 مجيع على اإلمام قضى وهكذا .(115)ماءالد سفك إىل يسارعوا وال ،كالمه يسمعوا

 بقتيٍل أتطلبوني ،وحيكم يقول: إصرارهم خالل من احلرب واجه وعندما ،حججهم

 أّنكم مبعنى ؛(116)جراحة؟! بقصاص أو استهلكته، لكم ماٍل أو قتلته، منكم

 !حتاربونين؟ فقهّية وموازين حقوقّي منطق أّي إىل استنادًا
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 مسائل: عّدة عن اإلمام قبل من واملواقف اخلطابات هذه وتكشف

 ماء.الد وسفك احلرب حنو يسعى اإلمام يكن مل ـ1

 الرجوع. يف نّية لديه كان ـ1

 باحلرب. البادئ يكون أن ْدِرُي مل ـ1

 للحرب. ذريعة أولئك لدى يكن مل ـ7

 بل عليه، قرينة أّي هناك وليس ،أساسًا منتٍف املرحلة هذه يف فاخلروج ًاإذ

 واحلرب. القوة منطق يطرح كان الذي هو املقابل والطرف خالفه، على قرائن هناك

 اإلمكانات ×لإلمام يكن مل حيث التالي: النحو وفق هنا البحث سري وكان

 ومع القتال. ترك اقرتح فقد لديه، رةمتوفِّ واخلروج اجلهاد ظروف تكن ومل ،الالزمة

 يزيد، واأوبّر ،األّمة لتفرقة بًامسبِّ واعتربوه ،اإلمام السّنة أهل بعض انتقد فقد ذلك

 ويف .خاطئني كانا لألوضاع وتقديره «مسلم» كالم إىل اإلمام ركون أّن اعتربوا كما

 شرائط حتّقق عدم جهة من صحيحًا يكن مل اإلمام خروج أّن ظّنوا فقد النتيجة

 أّي اإلمام حركة من املرحلة هذه يعريوا مل هؤالء ولكّن الواجب. وشرائط الوجوب

 يعجزون فإّنهم صحيحٌة والظروف واإلمام ليزيد حتليالتهم مجيع كانت وإذا ّية.أهّم

 ،احلرب يف يدخل ال وأن ،يرتاجع أن اإلمام قبل عندما التالي: السؤال نع اإلجابة عن

 احلرب؟ على هم أصّروا ملاذا

 اإلمام بسرية كوامتسَّ قد الشيعة فقهاء من العديد فإّن أخرى جهة ومن 

 يف تصّب جهودهم فإّن احلقيقة ويف .عدمها أو اهلدنة جواز عن حبثهم يف ×احلسني

 اجلهاد متابعة حكم هو فما اخلروج وجوب شروط قدتُف إذا :السؤال هذا نع اإلجابة

 اليت الفقهّية املباني هي وما م؟حمرَّ أم ،واجٌب أم ،جائٌز هو هل القتل؟ ىحّت واملواجهة

 القواعد أساس على فقط التربير يقبل اإلمام استسالم عدم هل إليها؟ يرتكز

 فقهّي أساس أّي وعلى لتربيره؟ يكفي بعينه احلقوقّي املنطق ذلك أّن أم ،األخالقّية

 ويقَتل؟ اإلمام يقاتل أن جيب

 ،السابقة األحباث يف له اهابّيّن اليت والصورة ،املشروع اخلروج منطق يواجه

 إىل «زبالة» منزل من انطالقه أي ،مّرت اليت املرحلة :األوىل مرحلتني: يف جاّدة أسئلة
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 أمل أّي فيه يكن مل الذي الوقت إىل الشهادة، ىحّت احلرب :والثانية ؛«حسم ذي»

 للبحث. أوسع أفقًا أمامنا يفتح وتصانيفهم الفقهاء آراء ودراسة بالنصر.

 واملبارزة. اجلهاد مرحلة فهي التارخيّية الثورة هذه طوتها اليت األخرية املرحلة أّما

 الّذل خيارين: بني ختيريه إىل عمدوا فقد إجابة بغري اإلمام مطالب بقيت أن وبعد

 بعّزة. واملوت احلرب أو ؛واالستسالم

 جوابًا تلّقى الثانية الرسالة إرساله بعد سعد بن عمر أّن املفيد الشيخ وينقل

 ،عنه لتكفَّ احلسني إىل أبعثك مل يإّن له: كتب حيث زياد، بن اهلل عبيد من قاسيًا

 ،شافعًا عندي له لتكون وال ،له لتعتذر وال ،والبقاء السالمة يهلتمّن وال ،لتطاوله وال

 وإْن ،سلمًا إليَّ بهم فابعث ،واستسلموا ،حكمي على وأصحابه حسني نزل فإْن انظر

 .(114)تقتلهم ىحّت إليهم ْففازَح اْوأَب

 من يكن ومل ،الثانية اختار لذلك ّزة،والِع الذّلة بني رًاخميَّ اإلمام صار فقد لذا

 وماله. نفسه عن الدفاع سوى سبيل

 ملا مهّمة. قضّية بّين ،األشعث بن قيس على اإلمام رّد وعندما ،عاشوراء يوم ويف

 أعطيكم ال ،واهلل ال اإلمام: أجابه زياد ابن حلكم ميسلِّ أن اإلمام من قيس طلب

 .العبيد فرار أفّر وال الذليل، إعطاء بيدي

 خمّيرًا كان فقد لذا الذليل، املوت يعين التسليم أن يعلم كان فاإلمام وهكذا

 هلذا احلقوقّي واملنطق .(111)الثاني األمر فاختار ،بعّزة املوت أو ؛بذّلة املوت أمرين: بني

 مصداق هو الذليل للموت فاالستسالم واالضطرارّي. املشروع الدفاع وهو ،واضح األمر

 ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوا َواَل﴿ :وجلَّ عزَّ الباري عنها نهى اليت ،«التهلكة يف اإللقاء» لـ

 (.105 )البقرة: ﴾التَّْهُلَكِة

 االستدالل بهذا نقبل مل ولو بها. واستشهد ،النقطة بهذه الثاني قاحملقِّ اهتّم وقد

 منطق من هناك فهل ـ األفضل الطريق اختار وقد ،حال كّل على سيقتل اإلمام أّن من ـ

  عمله؟ ريربِّ آخر

 مبنهج واستشهدوا ،اجلهاد كتاب يف املسألة هذه إىل الفقهاء بعض ضتعرّّ وقد

 االستشهاد هذا فهل وشروطها، وضرورتها اهلدنة توضيح يف ،×علّي بن احلسني
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 ؟صحيٌح

 كان سواء ،تقدير كّل على واجبة ليست هلدنةا أّن احلّلي العالمة يعتقد

 ،﴾َلَها َفاْجَنْح ِللسَّْلِم َجَنُحوا َوِإْن﴿ :تعاىل لقوله ؛زةئجا هالكّن ،ضعف أو ةقّو باملسلمني

 َواَل﴿ :تعاىل وبقوله ،متقّد ما برخصة ذلك فعل يف ريتخّي املسلم بل ،مةاملتقّد ولآليات

 :تعاىل بقوله ؛شهيدًا اهلل يلقى ىحّت قاتل شاء نإو ،﴾التَّْهُلَكِة ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوا

 َقاِتُلوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ :تعاىل وبقوله ،﴾ُيَقاِتُلوَنُكْم الَِّذيَن اهلِل َسِبيِل ِفي َوَقاِتُلوا﴿

 سيدنا فعل وكذلك ،﴾ِغْلَظًة ِفيُكْم َوْلَيِجُدوا اْلُكفَّاِر ِمْن َيُلوَنُكْم الَِّذيَن

 مئة فقاتلوا ،عشرة وكانوا ،هذيل إىل |النيّب ههموجَّ الذين والنفر ،×احلسني

 .(110)حبيب اّلإ أحٌد منهم يغلب ومل ،قتلوا ىحّت

 .(119)الفقهاء( )تذكرة كتاب يف ذلك يشبه ما ذكر وقد

 احلرب بني خمّيرًا كان ×احلسني اإلمام أّن هو العاّلمة رأي أّن والنتيجة

 هو اإلمام لتصّرف احلقوقّي املنطق فإّن وبرأيه والشهادة. احلرب اختار وهو والصلح،

 سيقتل كان اإلمام أّن ملسألة يتعّرض مل العاّلمة فإّن يبدو وكما .اجلواز بطرف العمل

 يصاحل أن بإمكانه كان ّنهإ :يقول بل األفضل، الطريق اختار ولذلك حال، أّي على

 ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوا َواَل﴿ :بآية استشهد لذلك الثاني، السبيل فاختار ،حيارب وأن

 احلرب، على ﴾ُيَقاِتُلوَنُكْم الَِّذيَن اهلِل َسِبيِل ِفي َوَقاِتُلوا﴿ وبآية اهلدنة، على ﴾التَّْهُلَكِة

 ليستشهد. ؛بنفسه الطريق هذا اختار بأّنه وصّرح

 يف مةالعاّل بكالم يستشهد أن بعد فهو .املعنى هذا الثاني الشهيد قبل وقد

 .(111)لرأيه بتبّنيه حيصرِّ التذكرة

 الثورة متابعة يف لإلمام احلقوقّي املنطق أّن ـ أشري كما ـ الثاني احملّقق ويرى

 وسيقتل ،املعاهدة بهذه ديتقّي لن العّدو إّن :أواًل ثالثة: أمور يف يتمّثل الشهادة ىحّت

 يزيد قام لقد :ثالثًا بالباطل، احلّق ويلتبس ،احلّق إضعاف الصلح يوجب :ثانيًا اإلمام.

 الدين. مبخالفة علنًا

 ال وهو االحتمال. حنو على متتقّد اليت املوارد مجيع بّين أّنه فيه شّك ال ومّما

 أو مالك بدون دهاأرا جهة أّي خيتار أن للفرد ميكن ختيرييًا أمرًا املهادنة يعترب
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 معّينة. مالكات

 اإلمام مصلحة أّن نعلم أن ميكننا ال حنن استدالله: من آخر قسم يف يقول وهو

 سابقة النقاط تكون أن ميكن جهة من ألّنه تركها؛ يف أو املهادنة يف هي ×احلسني

 أبدًا. للمهادنة إمكانّية اإلمام لدى يكن مل أّنه أو ؛احلرب ملتابعة مالكًا الذكر

 ميكن ال عدمها أو املهادنة جواز أجل من أّنه هي الثاني احملّقق كالم وخالصة

 ؛العمل بهذا ×اإلمام قام مالك ألّي طبقًا نعلم ال أّننا مبعنى ،اإلمام بفعل االستشهاد

 نعلم. ال واحلرب؟ الصلح بني رًاخمّي كان أّنه أو ذكرت اليت املصاحل بسبب هل

 أن ميكننا ال ي،لّب دليل هنا اإلمام فعل ّنإ :يقول أن الثاني قاحملّق أراد ورمبا

 املتيّقن. القدر من أكثر منه نأخذ

 فعل وأما الثاني: احملّقق لكالم نقده ضمن ،املسائل رياض صاحب ويقول

 ،وجوبًا ال ،جوازًا كان فعله وأّن ،مصلحة خالفه كون منعُي فرمبا ×احلسني سيدنا

 إحياء شهادته يف أّن ريب وال ،ال كيف ،تركه ال ،ةخاّص فعله يف كانت ملصلحٍة بل

 .(111)؟!معاوية مع صلحه يف احلسن أخيه على الشيعة العرتاض ؛قطعًا اهلل لدين

 املصاحل. رعاية بهدف ؛احلرب اختار قد الرياض صاحب برأي ×فاإلمام ًاإذ

 تقّدمت الذين الفقهاء سائر عن فيه خيتلف ،خاّص مبنى اجلواهر ولصاحب

 جهة ومن حال، أّي على سيقتل أّنه يعلم كان ارمب اإلمام أّن يذكر فهو .إليهم اإلشارة

 له هأّن على يقول: بل ،بهذا يكتِف مل ولكّنه .جّده دين حفظ إىل سيؤّدي مقتله فإّن

 على يعرتض ال اخلطأ من ومعصوم إجابته، إىل وبادر عليه قدمأ قد خاّص تكليف

 .(111)عليه قاسُي فال قوله، وال فعله

 وهو الصلح. وجوب هو املوارد هذه مثل يف تكليفنا أّن اجلواهر صاحب ويرى

 هلا واحلقوقّية الفقهّية والدراسة التحليل تعترب نظرة ×احلسني اإلمام ثورة إىل ينظر

 عنه. قاصرون حنن ميداٍن إىل دخواًل

 وجوهًا استمراره من باملانع اصطدامه بعد ×احلسني اإلمام خروج ففي هنا من

 الفقهاء: من عّدة ملباني طبقًا ،ثالثة

 .اجلهاد وجواز ؛مطلقًا واملصاحلة اهلدنة جواز أـ
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 .الضرورة أو املصلحة وجود بسبب ؛اجلهاد لزوم ـ ب

 هو لياألّو األصل ولكّن ،×احلسني باإلمام خاّصًا تكليفًا كان اجلهاد ـ ج

 الصلح. وجوب

 

 ــــــ الكالم آخر

 املباني ضوء على التحليل تقبل واقعٌة ×احلسني اإلمام ثورة أّن اعتربنا إذا

 ومشروعة، مقبولٌة الثورة هذه فإّن اإلسالمّية املذاهب بني املقبولة احلقوقّية ـ الفقهّية

 يقبلها ال ،اخلالفة عرش على عالرتبُّ يف وطريقته ،يزيد حكومة نوع فإّن وكذلك

 وعندما .بيعته عن يستنكف أن يف احلّق ×لإلمام وكان اليوم، ىحّت املسلمني أكثر

 انطلق ،أفضل جمتمعًا ليبين ؛العديد معه تعاون حني وذلك ،مناسبة أرضّية رأى

 مشكلًة يواجه الثورة حتليل أّن ورغم .الطبيعّية الطرق باعواّت التشاور معتمدًا ،حنوهم

 ْدتُع مل الظروف أّن قاطع بشكٍل لإلمام بدا عندما ولكْن مراحلها، من مرحلة يف

 من هناك يكن مل ولذا احلكومة، مبخالفة اصطدم لكّنه ،الرجوع أراد مناسبًة

 الشهادة. ىحّت احلرب سوى سبيل
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 احلسينية وتعزيز فقه املواجهة ثورةال
 

 طوسيال فّخار جوادالشيخ 

 

 ــــــ قّدمةم

 ؛عادلة حمّقة حكومة ّيني:كّل نوعني إىل احلكومة الشيعة فقهاء يقّسم

 بعض يف بوضوح التقسيم هذا إىل أشري وقد .(1)متغّلبة ظاملة مبطلة وحكومة

 واحلكومة[ ]الوالية وهي العقول: حتف رواية يف جنده ما :ذلك ومن ،(1)الروايات

 وتوليتهم بواليتهم اهلل أمر الذين ،العدل والة والية الوالية من اجلهتني فإحدى ؛جهتان

 واٍل هو ْنَم على الوالية أبواب من بابًا أدناهم إىل ،والته ووالة والته ووالية الناس، على

 من بابًا أدناهم إىل ،والته ووالة اجلور والة والية الوالية من األخرى واجلهة ؛عليه

 .(1)عليه واٍل هو اليت األبواب

 القسم على اجلائر احلاكم أو اجلور حكومة عنوان الفقه يف أطلق وقد

 القضاة إىل الرتافع من املنع مسألة يف ،القضاء باب يف عنها عّبر كما الثاني،

  .(الطاغوت) عنوان حتت ،املشروعة غري احلكومة قبل من املنصوبني

 املعاني إىل احلربي إسحاق بن إبراهيم ويشري .الطاغي مبعنى اللغة يف والطاغوت

 الكلمة، هلذه ،النساء سورة من 51 اآلية ذيل يف ،روناملفسِّ يذكرها اليت املختلفة

 وهذا يقول: ثّم الشاعر، أو ؛الكاهن أو ؛أشرف بن كعب أو ؛الشيطان بها: املراد وأن

 ألن الشيطان؛ وهو طاغوت، واحدها ألن بالطواغيت؛ احللف عن يالنه يف وجه له هكّل

 .(7)ةداّب أو إنسان من ،فيه متمّرد ،الشّر يف فائق كّل عبيدة يأب قول يف الشيطان

 .(5)اهلل سوى معبود كّل الطاغوت معنى يكون أن العسكري هالل أبو حويرجِّ
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 ويقول: معًا، التعريفني هذين منظور ابن وجيمع .(6)األثري ابن ذلك خيتار كما

 .(4)طاغوت الضالل يف رأس وكّل ،وجلَّ عزَّ اهلل دون من عبد ما الطاغوت:

 املتسّلط املوجود :بأّنه واحدة كلمٍة يف الطاغوت نعّرف أن ميكن حال أّي وعلى

 اللغوّي املعنى هذا بني كبريًا تناسبًا هناك أّن وسنوّضح .اهلل إىل ينتسب ال الذي القوّي

 .(الطاغوت) تفسري يف الشيعة يتبّناها اليت اخلاّصة الرؤية وبني

 فهو ،الدراسة هذه تتناوهلما اللذين ،واجلور للطاغوت االصطالحي املعنى أّما

 يّتخذه الذي املوقف نوع هو البحث هذا يف يهّمنا وما .الشرعّي غري السياسّي كمااحل

 على اًلأّو فسنعمل ولذا .×الشهداء لسّيد تبعًا ،احلكومة هذه من الشيعّي الفقه

 مواقف دور إىل ننتقل ثّم الشيعة، فقه يف الظاملة احلكومة مواجهة عناصر حتديد

 العناصر. تلك بلورة على املواقف هذه ترتكه الذي واألثر السياسّية، ×احلسني اإلمام

 جند أن املمكن فمن املتوّفرة الفقهّية املصادر على حبثنا يف اقتصرنا وإذا

 ميّيز ما هي العناصر وهذه والطواغيت. اجلور حّكام مواجهة لعناصر فعااًل حضورًا

 الثورة روح على الباحث توقف وهي اإلسالمّية، املذاهب سائر عن الشيعّي الفقه

 الفقه يف للطاغوت املواجه الثوري الفكر أركان وتتمّثل الفقه. هذا يف والتغيري

  يلي: مبا الشيعّي

 على ال احلكم، يف الشرعّية أساس على والطاغوت اجلور حكومة تفسري ـ1

 فقط. املمارسات أساس
 توّفر عند معها املسّلحة واملواجهة اجلور حكومة اقتالع بضرورة االعتقاد ـ1

 املناسبة. الفرصة
 عدم عند ،اجلور حكومة بتحريم واحلكم ،السلبّية املقاومة على االعتماد ـ1

 للثورة. الفرصة توّفر
 ضمن ،الثالثة العناوين هذه تسلسل وفق ،املقالة هذه أحباث ترتيب مّت وقد

 يف ×احلسني لإلمام السياسّية املواقف بدراسة فصٍل كّل يف وسنهتّم ثالثة. فصول

 من مورد كّل يف ـ كانوا الشيعة فقهاء أّن شّك وال للفصل. اخلاّص العنوان ذلك جمال

 كان لذا خذوها،اّت قد املعصومون األئّمة كان اليت باملواقف متأّثرين ـ املوارد هذه
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 تأثري أّن الواضح ومن  بالذات. ×احلسني اإلمام مواقف حتديد على منصبًا هدفنا

 األوحد املؤّثر كان املوارد بعض ففي ؛واحد ومستوى نسق على يكن مل املواقف هذه

 ؛بْسفَح ×احلسني اإلمام وخطوات مواقف الشيعّي الفقه يف املبارزة فكرة تبلور يف

  .^الشيعة أئّمة سائر مواقف جانب إىل ،×مواقفه املؤّثر كان آخر بعض ويف

 

 ــــــ واملواقف األعمال ال ،احلكم منشأ أساس على والطاغوت اجلور حكومة تفسري

 .الشرعّي النّص إىل ترتكز اليت هي املشروعة احلكومة أّن الشيعة فقهاء يرى

  :ةثالث حماور على الفكرة هذه وتقوم

 احلكومة حّق البشر أفراد من ألّي ليس بأّنه واالعتقاد ،الوالية عدم أصل ـ1

 حّق ميتلك الذي فالوحيد وعليه .الناس خالق باهلل منحصرة احلاكمّية وأّن الغري، على

  .(1)تعاىل اهلل قبل من ذلك يف بينصَّ الذي هو احلكومة
 بالنيّب يتعّلق ما يف األصل هذا خّص فقد والنقلّية العقلّية األدّلة تدّل كما ـ1

 بالنّص. الناس على حاكمّيتهم ثبتت وقد ،^واألئّمة
 قبل من احلكم على بنيباملنصَّ يتعّلق ما يف األصل هذا ختصيص ـ1

 على بنيللمنصَّ ثابٌت الوالية حّق فإّن الثالث احملور هذا أساس وعلى .^املعصومني

^املعصومني قبل من احلكم
(0).  

 هي ،الشيعة الفقهاء آراء ةكاّف لرؤية وفقًا ،املشروعة فاحلكومة وباختصاٍر

 هي والطاغوت اجلور حكومة فإّن املقابل ويف ؛النّص أساس على تقوم اليت احلكومة

 إىل النظر يتّم ال التفسري هذا على وباالعتماد الشرعي. النّص إىل تستند ال حكومة

 إذا ألّنه عدالتها؛ أو احلكومة جور معرفة يف للحّكام احلكومّية والتصّرفات األعمال

 العدل موازين عن الشرعّي النّص أساس على احلكم استلموا الذين احلّكام خرج

 النّص من املستمّدة شرعّيتهم سيخسرون فإّنهم .،واجلور.. بالظلم وعملوا والشرع،

 احلكومة منشأ هو طغيانها أو احلكومة شرعّية تعيني يف فاملالك هنا ومن عندئٍذ.

 على فهي نفيها أو الشرعية هذه يف أثٌر وأعماهلا فهاقملوا كان وإذا غريه، دون ،فقط

 واألصالة. املوضوعّية حنو على ال بها، الالحقة والطريقّية الكاشفّية حنو
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 تأثري عدم يف الشيعة فقهاء كلمات من النماذج بعض نذكر أن املقام يف وجيدر

 .العدل أو اجلور عنوان اكتسابها يف احلكومة أفعال

 بفتوى نكتفي الالحقة، املباحث يف سيأتي ملا والتكرار لإلطالة ومنعًا ؛ولكْن

 من مجاعٍة يف الشيخ... موالنا يقول ما فيه: ورد سؤاٌل إليه وّجه حيث ،ياحلّل فهد ابن

 وال ميكنه ال ،بينهم العدل ذلك مع قاصد وهو رضاهم، بغري أحد عليهم تأّمر الناس

 اإلصالح إاّل بذلك يقصد ومل هؤالء، قلوب يف اهليبة حبصول إاّل العدل من يتمّكن

 الذي ،العظيم الفساد حلصل عليهم يتأّمر مل لو أّنه ظّنه غلبة مع الدنيوي، أو الديين

 أقرب الصالح إىل كانوا عادل رئيس هلم كان إذا القومو وإليه، إليهم ضرره يؤول

 عنهم به يدفع وما أمواهلم من يأخذ فبقي يتفاوت. العدل كان وإْن أبعد، الفساد ومن

 فهل واهلجر، والشتم بالضرب ويؤّدب أيضًا، ماله من خيرج هأّن مع ضررًا، أشّد هو ما

 ؟وعليهم... عليه الضرر حبصول ظّنه غلبة مع ،تركه أم أوىل ذلك فعل

 أن إاّل رضاهم، بغري مجاعة على التأّمر جيوز ال :األوىل مسائل: هنا :اجلواب

 قطعًا. جيوز ال ذلك عدم ومع ،×املعصوم يوّليه

 ذلك مع حيتاج لكّنه هلم، مصلحة فيه عليهم التأّمر أّن اإلنسان رأى إذا :الثانية

 أكثر التولية هذه برتك إليهم العائد والضرر األموال، بعض وأخذ والشتم الضرب إىل

 يضيء ،كالشمعة فيه والساعي ذلك، اعتماد جيوز ال منهم، يأخذ اومّم الضرب من

 .(19)نفسه وحيرق للناس

 السبيل عن سؤاٍل نع له جواٍب يف ،املرتضى للسّيد كالم هو اآلخر والنموذج

 ما على أّنه واحلال حمّق، هو اجلائر السلطان قبل من الظاهر يف املتوّلي بأّن العلم إىل

 إقرار حيسن وال ،جهاده جيب الذي ،الطاغي الظامل قبل من متولٍّ الظاهر عليه يدّل

 أحكامه؟

 قبل من املتولي ،احلّق املذهب يعتقد ْنَم جند أن ذلك إىل الطريق :فيجيب

 .(11)اقتضاه صحيح لوجٍه إاّل ذلك اعتمد ما هأّن فنعلم خمتارًا، واملتغّلبني الظلمة

 لوجهة املقابلة النقطة يف اجلور حكومة تفسري يف الشيعة فقهاء نظر وجهة وتقع

 إىل منشئها يف تستند احلكومة مشروعّية أّن هؤالء يرى ال حيث السّنة؛ أهل نظر



 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

071 

 أن ميكن بل األّمة، أفراد ضار حّتى بشيء، عندهم مقّيدة ليست فهي ولذا .النّص

 احلكومة عدالة رونيفسِّ فهم هنا ومن .القّوة واستعمال باإلجبار عندهم لحتص

 .(11)فقط ومواقفها أعماهلا إىل استنادًا وجورها

 حتديد يف جاهنياّت الشيعة فقهاء لدى أّن إىل ننتهي املقّدمة هذه إىل واستنادًا

 إجيابي. :واآلخر ؛سليّب :أحدهما :اجلور حكومة مفهوم

 اإلجيابّي يدور بينما ؛النّص إىل ترجع ال حكومة كّل شرعّية بنفي األول يتمّثلو

  اثنني: حمورين حول

  .×للمعصوم احلكومة حّق إثبات ـ1

 دينحمدَّ بأفراد احلكم حّق باختصاص يتعّلق ما يف النّص استمرار إثبات ـ1

 .^املعصومني بعد

 واملواقف اإلعالنات يف باديان االجتاهني هذين كال بأّن القول وميكن

 سائر أقوال يف أيضًا ذلك من مناذج هناك أّن شّك وال .×احلسني لإلمام السياسّية

 يف حاكمة كانت اليت اخلانقة جواءاأل رغم ومواقفهم، ^املعصومني األئّمة

 ونهي السلبّية، املقاومة من نوٌع هو ^عندهم أكثر يطالعنا ما أّن غري .عصورهم

 وسنطرح احلاكمة. األجهزة يف والدخول ،الظاملة احلكومات مساعدة عن أصحابهم

 :املوقفني خبصوص هنا مكتفني املقالة، هذه من الثالث الفصل يف النماذج هذه

 ترك وقد .×احلسني اإلمام كالم يف بوضوح يبدوان اللذين واإلجيابي، ؛السليب

 والعدل. ؛اجلور :حكوميت من كلٍّ حول اخلاّصة الرؤية تبلور يف أثرًا املوقفان هذان

 

 ــــــ السليب املوقف ـ1

 عند :منها ،عديدة مواضع يف املوقف هذا على ×احلسني اإلمام أّكد لقد

 إْن فإّنكم ،الناس هاأّي بعد أما وألصحابه: له قال حيث يزيد؛ بن ّراحُل مع األول لقائه

 هذا بوالية ىلْوَأ البيت أهل وحنن هلل، أرضى يكن ،ألهله احلّق وتعرفوا ،اهلل واقتتَّ

 .(11)والعدوان باجلور فيكم والسائرين هلم، ليس ما عنياملدَّ هؤالء من عليكم األمر

 نتعيُّ مبعنى بل التفضيل، مبعنى ليست هنا «ىلْوَأ» كلمة أّن الواضح ومن
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 ينّصب مل ْنَم حّق ينف على تدّل فهي هنا ومن .^البيت ألهل والوالية احلكومة

 أهل معرفة على اإلمام تأكيد هو املّدعى هذا يثبت وما احلكومة. يف شرعيًا تنصيبًا

 وبني البيت أهل بني التمايز مالك أّن يوضح وهذا البيت، أهل بهم يريد والذين احلّق،

 استنادًا ؛البيت أهل ميتلكه والذي للحكم، التعيييّن االستحقاق هو السلطة مّدعي

 .|األكرم النيّب عن الصادر النص إىل

 

  ــــــ اإلجيابي املوقف ـ2

 بداية يف ×اإلمام كتب وقد .^للمعصومني احلكم يف احلّق إثبات أـ

 ،وورثته وأوصياءه وأولياءه أهله وكّنا قائاًل: ،البصرة أهل إىل رسالة لأّو ويف ،نهضته

 الفرقة... وكرهنا فرضينا بذلك، ناقوُم علينا فاستأثر الناس، يف مبقامه الناس وأحّق

 .(17)تواّله ْنممَّ علينا املستحّق احلّق بذلك أحّق أّنا نعلم وحنن

 يزيد بن ّراحُل وعسكر أصحابه من مجع بني له خطبٍة يف يصّرح وكذلك

 .(15)غريي من أحّق وأنا قائاًل:

 .^املعصومني بعد النّص أساس على احلكومة استمرار على التأكيد ـ ب

 املستند احلكم استمرار على ×اإلمام تأكيد هي باحلكم ترتبط اليت املواقف ومن

 تعريف يف الشيعة فقهاء عند ظهر الذي األصل وهلذا القيامة. يوم إىل النّص إىل

 وااللتزام احلكم، حول اخلاّص الشيعة مبفهوم التسليم ألّن كبري؛ أثٌر اجلور حكومة

 وغيّن النّص. على القائم احلكم استمرار بإمكان التسليم إىل يستند ،العملّية بلوازمه

 احلكومة تقسيم يف الشيعة فقهاء لنظرّية يكون فسوف ذلك رفض لو أّنه البيان عن

 احلكومة بتعطيل االعتقاد :أهّمها ،فاسدة لوازم ،شرعّية وغري ؛شرعّية :قسمني إىل

 هذا يف ×احلسني اإلمام صّرح فقد تقدير أّي وعلى .×املعصوم اإلمام بةْيَغ عصر يف

 ومكانتها ألهمّيتها ونظرًا .له عاّمة خطبة يف وذلك املبادئ، من بالعديد اجملال

 على واألحكام األمور جماري بأّن ذلك التالي: املقطع نقل يف ضرورة نلمس اخلاّصة

 سلبتم وما املنزلة، تلك املسلوبون فأنتم .وحرامه حالله على األمناء باهلل، العلماء أيدي

 صربمت ولو الواضحة. البّينة بعد السّنة يف واختالفكم احلّق، عن بتفّرقكم إاّل ذلك



 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

071 

 وعنكم ترد، عليكم اهلل أمور كانت ،اهلل ذات يف املؤونة وحتّملتم ،األذى على

 أمور واستسلمتم منزلتكم، من الظلمة نتممكَّ كمولكنَّ ترجع، وإليكم تصدر،

 فراركم ذلك على طهمسلَّ الشهوات، يف ويسريون بالشبهات، يعملون أيديهم، يف اهلل

 .(16)مفارقتكم هي اليت ،باحلياة وإعجابكم املوت، من

 جماري جعلت وقد باهلل. العلماء بيد األمور جماري فإّن الرواية هذه ضوء وعلى

 والسياسة. باحلكومة يرتبط ما تعين وهي األحكام، جماري مقابل يف األمور

 يف اهلل أمور واستسلمتم» القول: من الكالم نهاية يف ورد ما هو ذلك على والشاهد

 اجملتمع. وإدارة احلكومة هو اجلور حلّكام الناس سّلمه ما أّن الواضح ومن ،«أيديهم

 مل أّنه اجللّي ومن العلماء، حّق غصب إىل أشارت الرواية أّن هو كذلك اآلخر والدليل

 هذه من االستفادة تصّح لكي ؛بّد ال ،نعم احلكومة. سوى شيٌء حّقهم من يسلب

 عليه ملا خالفًا والفقهاء، بالدين بالعلماء فيها الوارد «باهلل العلماء» نفّسر أن ،الرواية

 ناك وإذا .^املعصومون األئّمة خصوص هم باهلل العلماء أّن اعتربوا مجاعة نظر

 يف عليها املنصوص احلكومة على ×اإلمام كالم داللة اْوألَغ فقد كذلك األمر

^املعصومني غيبة عصر
 ال ×اإلمام مراد أّن على تدّل الكالم بداية أّن كما .(14)

 ويف ،العلماء لكافة كلّي عمل برنامج نيتضمَّ هو بل ،خاّص مكان أو بزماٍن خيتّص

 العلماء، فيها ×اإلمام يذّم اليت الفقرة إىل االلتفات مع وخاّصة ومصر، عصر كّل

 عن واالمتناع ،العمل لرتك نتيجة ،املشروع ^حّقهم وغصب ،الظاملني تسّلط ويعّد

 ألّن ظهورًا؛ أشّد هو ^األئّمة غري على العلماء عنوان تطبيق أّن كما .الوظيفة أداء

 .(11)قرينٍة إىل حيتاج املعصومني يف العنوان هذا استعمال

 من ظهر والذي احلكم، جمال يف واإلجيابّي السليّب املوقف بني اجلمع إّن

 تقّدمت ما وهو املشروع، غري للحكم خاّص تفسري ظهور إىل يؤّدي ،احلسني اإلمام

 عن اجملال هذا يف ×احلسني اإلمام دور زمييِّ وما .السابقة الصفحات يف إليه اإلشارة

 وجوده يندر الذي األمر السليب، املوقف على ×الصريح تأكيده هو األئّمة سائر

 على والعدل اجلور حكومة من كلٍّ بتعريف االعتقاد إّن األئّمة. سائر عند صراحة

 عزل بضرورة االعتقاد ظهور على باعٌث هو السياسّية السلطة ظهور منشأ من أساس
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 الشيعّي. الفقه يف اجلور حّكام

 

 ــــــ اجلور حّكام وحماربة مبواجهة االعتقاد

 هو ×احلسني اإلمام مواقف من تستفاد أن ميكن اليت الثورّية العناصر من

 تتطّلبان مسألتان اجملال هذا ويف اجلور. حّكام مع املسّلحة واملواجهة بالقيام االعتقاد

 :باختصاٍر بدراستهما وسنقوم الدراسة،

  الشيعة. وفقهاء السّنة أهل فكر يف العقيدة هذه موقع ـ1
 يف ×احلسني اإلمام خذهاّت الذي املوقف أساس على العقيدة هذه استنباط ـ1

  عن: عبارة سنعرضها اليت املواقف وهذه كربالء. ثورة
 احلقوق جمال يف املنكر عن والنهي باملعروف األمر طرح على التأكيد أـ

 والفردّية. ةاخلاّص اجملاالت يف احنصارها بعدم واالعتقاد االجتماعّية،
  املهّمة. األمور عن التقّية أدّلة انصراف لفهم األرضية تهيئة ـ ب
 املعتمدة. األصول من كأصل اإلسالمّية العّزة نظرّية طرح ـ ج

 
 ــــــ والشيعي السّني الفكر يف املسّلحة املواجهة عقيدة موقع ـ1

 مطلقًا؛ منعًا اجلائر احلاكم مع املسّلحة املواجهة السّنة أهل فقهاء معظم مينع

 اتفاق ضعمو األمر هذا أّن «النووي» السّني العامل ويعترب .(10)الروايات بعض إىل استنادًا

 املذكور االتفاق لبيان يتعّرض |النيّب عن حلديث تفسريه فضمن .السّنة علماء بني

 عليهم، تعرتضوا وال ،واليتهم يف األمور ُوالة ُتنازعوا ال احلديث ومعنى الشكل: بهذا

 فأنكروه ذلك رأيتم فإذا اإلسالم. قواعد من تعلمونه قًاحمقَّ ُمنكرًا منهم اْوتَر أن إاّل

 بإمجاع ؛فحراٌم وقتاهلم عليهم اخلروج وأّما كنتم، ماحيث باحلّق وقولوا ،عليهم

 وأمجع ه،ذكرُت ما مبعنى األحاديث تظاهرت وقد ظاملني. فسقة كانوا وإْن ،املسلمني

 الفقهاء من السّنة أهل مجاهري وقال بالفسق... السلطان ينعزل ال أّنه ةالسّن أهل

 جيوز وال ،ُيخلع وال ،احلقوق وتعطيل والظلم بالفسق ينعزل ال :منيواملتكلِّ ثنيواحملدِّ

 .(19)وختويفه وعُظه جيب بل ،بذلك عليه اخلروُج
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 َعَلى َرُجٌل َخَرَج َوَلْو فيه: يقول اجملال، هذا يف ٌتملِف كالم ـ بدوره ـ قدامة والبن

 َصاَر ،َوَباَيُعوُه ،ِبَطاَعِتِه َوَأْذَعُنوا ،َلُه َأَقرُّوا َحتَّى ِبَسْيِفِه، اَسالن َوَغَلَب َفَقَهَرُه َماِم،اإِل

 الزَُّبْيِر اْبِن َعَلى َخَرَج َمْرَواَن ْبَن اْلَمِلِك َعْبَد َفِإنَّ َعَلْيِه؛ َواْلُخُروُج ِقَتاُلُه َيْحُرُم ،ًاإَمام

 َيْحُرُم ًاإَمام َفَصاَر ،ًاَوُكْره ًاَطْوع َباَيُعوُه َحتَّى َوَأْهِلَها، ِداْلِبال َعَلى َواْسَتْوَلى ،َلُهَفَقَت

 ،ِدَماِئِهْم َوِإَراَقِة ،اْلُمْسِلِمنَي َعَصا َشقِّ ِمْن َعَلْيِه اْلُخُروِج ِفي ِلَما َوَذِلَك َعَلْيِه؛ اْلُخُروُج

 َوُهْم ُأمَِّتي َعَلى َخَرَج َمْن» :×َقْوِلِه ُعُموِم ِفي َعَلْيِه اْلَخاِرُج َوَيْدُخُل َأْمَواِلِهْم، َوَذَهاِب

 .(11)«َكاَن َمْن ًاَكاِئن ،ِبالسَّْيِف ُعُنَقُه َفاْضِرُبوا َجِميٌع

 احلاكم حماربَة املعتزلة غري أحد زجيوِّ مل السّنة أهل بني من أّنه والظاهر

 غري املروّيات بعض من اجملال هذا يف نصادفه ما إاّل اللهّم .بالسالح عليه واخلروج

 ُيجّوز كان أّنه من حنيفة أبي إىل اجلّصاص بكر أبو ينسبه ما :ذلك مجلة ومن .قةاملوثَّ

 هلذا تأييدًا اجلّصاص أوردها اليت الظروف إىل وبااللتفات ؛أّنه غري .(11)الظلمة قتال

 ُيعّد ما بقدر ،فقهّيًا رأيًا ُيمّثل ال حنيفة أبي إىل نسبه ما أّن استنتاج بإمكاننا النقل،

 األموّيني. ضّد قاموا الذين ،العّباس لبين احنيازه وإبراز دعمه سبيل يف سياسّيًا إجراًء

 من أمّية، بين على خرج الذي ،علّي بن لزيد مبساعدته أيضًا ذلك تربير وُيمكننا

 بين حكومة عهد يف املريب سكوته ذلك على ويشهد .دينار ألف ثالثني منحه خالل

 العّباسي. للبالط وُمهادنته ،العّباس

 تعّرضت اليت ـ السّنة أهل نصوص من أخرى مواضع يف التفكيك مّت كما

 خلعه ومسألة والعقد احلّل أهل يد على خلعه مسألة بني ـ الفاسق احلاكم خلع لقضّية

 ،الفكرة هذه إىل مييلون الذين ،السّنة الفقهاء من جمموعة ويرى املسّلحة. بالثورة

 يف لنخبةل ميكن أّنهب يعتقدون حيث عليه؛ اخلروج وبني اإلمام خلع بني الفصل ضرورة

 وخروجه بفسقه القطع هلم حيصل عندما اإلمام خيلعوا أن والعقد احلّل وأهل اجملتمع

 جائزًا. أمرًا ُيعّد فال عليه والثورة طاعته عن خلروجا وأّما ،والشرع العدل جاّدة عن

 إسحاق )أبي املهّذب كتاب مؤّلف إىل الرأي هذا اجملموع كتاب صاحب وينسب

 .(11)مفّصل بشكٍل لبيانه ضويتعرَّ الشريازي(،

 من اجملموعة هذه زمرة من ،(15)األندلسي حزم وابن ،(17)املاوردي عّد وُيمكننا



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

077 

 مجاعة إاّل اجلائر احلاكم على اخلروج بفكرة يقبل مل أّنه نرى وعليه الفقهاء.

 وبكلمٍة التشّيع. مذهب من الفكرّية الناحية من متامًا يقرتبون ،املعتزلة من معدودة

 باملواجهة للقبول الالزم االستعداد ميتلك ال السّني الفقه ّنإ :القول ينبغي :واحدة

 هو اجملال هذا يف نلحظه أن ُيمكن ما غاية بل الطاغوت، حكومة مع املسّلحة

 اجلائر. احلاكم خلع سبيل يف اجملتمع لنخب السلمي التحّرك

 على اخلروج ملسألة التعّرض جتّنبوا فقد الشيعة لفقهاءا إىل بالنسبة وأّما

 فإّننا وهلذا .يعيشونها كانوا اليت االختناق وأجواء الصعبة للظروف نظرًا ؛احلاكم

 احلاكم على الناس متّرد عند عنوان: حتت املسألة هذه يطرحون ما غالبًا جندهم

 يف الشيعة للفقهاء اإلجيابي املوقف إىل وبالنظر دين.املتمرِّ مواجهة جيوز ال فإّنه اجلائر

 اليت اتالنظرّي جتاه احلكومات ُتبديها كانت اليت املفرطة واحلساسية ،اجملال هذا

 عواقب من ِليخلَو يكن مل املسألة هذه عن احلديث فإّن كبارهم، يطرحها كان

 مشاهدة ُيمكننا سابقًا، ذكرنا وكما ،هذا ومع عنها. ملتحّدثنيا إىل بالنسبة وخيمة

 .(16)الفقهّية املتون طّيات يف مبعثرة بصورٍة إليها اإلشارة مّتت املسألة هلذه آثار

 بالنحو املسألة طرح عند ـ باحلسبان أخذه مّت ما يتجاوز مل ملحوٌظ هو كما

 ذلك إحباط يف اجلائرة احلكومة إعانة وحرمة ،ديناملتمرِّ حماربة عن املنُع ـ السابق

 إعانة جواز عدم أو جواز مسألة حول الرأي إبداء عدم يكون أن وُيحتمل د.التمرُّ

 الثّوار نية إىل الثورة مسألة أرجعت اليت ،الروايات بعض إىل أساسه يف يستند املتمّردين

 شرعّية غري حكومة تشكيل إىل يدعون الثّوار كان إذا بأّنه وأعلنت وهدفهم،

 ممنوعة ستكون والنهضة الثورة هذه فإّن احلالية، اجلائرة احلكومة ُتماثل ،أخرى

 تهدف دعوتهم كانت إذا وأّما ؛كطواغيت وزعمائها قادتها إىل وسُينظر األخرى، هي

 مشروعة ستكون فإّنها ـ ^املعصومني أي ـ احلّق أصحاب إىل احلكم تسليم إىل

 وتشجيعهم. الدين أئّمة بتأييد ستحظى بأّنها نقل مل إْن عندئٍذ،

 املسألة يف اْونَه عندما ـ فقهاؤنا يكون أن احتمال ننفي ال أن جيب لكْن

 الوقت نفس يف ،واملتمّردين الثّوار إعانة عن اجلائرين( ضّد والثورة د)التمرُّ السابقة

 اليت الروايات بعض تأثري حتت واقعني ـ اجلائرة احلكومة إعانة عن فيه اْونَه الذي
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  .(14)اجلائر احلاكم ضّد حاملسلَّ العمل عن تنهى

 

 للمواقف تعّرضت اليت النصوص من املسّلحة املواجهة لفكرة الفقهي االستنباط إمكانّية ـ2

 ــــــ ×احلسني لإلمام السياسّية

 ،األساسّية احلقوق مع يتناسب مبا املنكر عن والنهي باملعروف األمر دائرة توسعة ـ1 ـ 2

  ــــــ الشخصّية باحلقوق املرتبط اجملال عن وإخراجه

 كمسألة املنكر عن والنهي باملعروف األمر إىل ×احلسني اإلمام نظر لقد

 القائمة والعالقات احلكم جمال إىل متتّد حبيث الفردّية؛ العالقات دائرة عن خارجة

 .×كالمه من بوضوح يظهر ما وهذا باحلكومة، اإلطاحة إطار ويف ،املواطنني بني

 عن والنهي باملعروف األمر ورود ^األئّمة سائر كالم يف أيضًا نصادف قد نعم،

 مّت الذي بالشكل ليس لكْن احلكومة، إجراءات على االعرتاض جمال يف املنكر

 له جند ال إذ املقالة؛ هذه يف إليه نهدف والذي ،×احلسني اإلمام لسان على طرحه

 باقي كالم يف نلحظ كّنا إذا :أخرى وبعبارة .^كالمهم يف أبدًا ًانظري

 ـ املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب من ـ مكّلف اإلنسان أّن ^املعصومني

 اإلمام نظر يف املنكر عن والنهي باملعروف األمر فإّن اجلائر احلاكم وجه يف بالوقوف

 ،والثورة القّوة باستخدام ،عليه واإلنكار ،احلاكم ضّد الثورة يعين احلسني

 يف عميقًا أثرًا سيرتك التأكيد من النوع هذا إّن باحلكم. اإلطاحة حّد إىل والوصول

 وهلذا اجلائرة. احلكومة ضّد مسّلحة بعملّيات القيام جلواز الفقهي االستنباط عملّية

 بعد ثّم ،املوضوع هذا حول تتحّدث ×لإلمام مهّمة خطبة البداية يف سنورد السبب

 الشيعي. الفقه على املوقف هذا تأثريات عن للكشف سنسعى ذلك

 إذ ؛األحبار على ثنائه سوء من ،أولياءه به اهلل وعظ مبا الناس هاأّي اعتربوا

 َكَفُروا الَِّذيَن ُلِعَن﴿ وقال: ،﴾اإِلْثَم َقْوِلِهْم َعْن َواأَلْحَباُر الرَّبَّاِنيُّوَن َيْنَهاُهْم َلْواَل﴿ يقول:

 * َيْعَتُدوَن َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما َذِلَك َمْرَيَم اْبِن َوِعيَسى َداُووَد ِلَساِن َعَلى ِإْسَراِئيَل َبِني ِمْن

 ذلك اهلل عاب وإّنما .﴾َيْفَعُلوَن َكاُنوا َما َلِبْئَس َفَعُلوُه ُمنَكٍر َعْن َيَتَناَهْوَن اَل َكاُنوا

 فال والفساد، املنكر ،أظهرهم بني الذين ،الظلمة من نْويَر كانوا ألّنهم ؛عليهم
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 يقول: واهلل ،حيذرون امّم ورهبًة منهم، ينالون كانوا ما يف رغبًة ؛ذلك عن نهمْوينَه

 َبْعٍض َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم َواْلُمْؤِمَناُت َواْلُمْؤِمُنوَن﴿ وقال: ،﴾َواْخَشْوِني النَّاَس َتْخَشْوا َفاَل﴿

 املنكر عن والنهي باملعروف باألمر اهلل فبدأ .﴾اْلُمنَكِر َعْن َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َيْأُمُروَن

 ؛وصعبها هّينها ،هاكّل الفرائض استقامت وأقيمت يتُأدِّ إذا بأّنها ِلعلمه ؛منه فريضًة

 وخمالفة ،املظامل رّد مع ،اإلسالم إىل دعاء املنكر عن والنهي باملعروف األمر أّن وذلك

 .(11)حّقها يف ووضعها مواضعها من الصدقات وأخذ ،والغنائم ء الفي وقسمة ،الظامل

 مبثابة املنكر عن والنهي باملعروف األمر يعّد اإلمام فإّن ملحوٌظ هو وكما

 السياسّية املسائل وتأطري ،الظامل مواجهة مبجال يرتبط الظلم، من وقائي عنصر

 االنتقال ُيمكننا احملّدد املنهج هذا من وانطالقًا صحيح. بشكٍل للمجتمع واالقتصادّية

 والنهي باملعروف األمر مسلك على اعتمادًا ،اجلائرة احلكومة على اخلروج فكرة إىل

 املنكر. عن

 والنهي باملعروف األمر مسألة تطبيق تصوير باإلمكان ّنهإ :القول علينا وينبغي

 ضّد املسّلحة املواجهة جواز استخالص وبهدف ؛السياسّية احلقوق جمال يف املنكر عن

 بيانني: خالل من ،احلاكم

 

 ــــــ احلاكم ضّد املسّلحة الثورة على املنكر عن والنهي باملعروف األمر تطبيق أـ

 بني القائمة العالقات لتشمل املنكر عن والنهي باملعروف األمر دائرة توسيع إّن

 ُيفضي أن شأنه من ،...احلاكم ضّد الثورة مسألة على وتطبيقها واحلّكام، املواطنني

 وهذه املذكور. احلاكم على الثورة جمال يف الواجب هلذا العاّمة القواعد تطبيق إىل

 عن: عبارٌة القواعد

 

 أو اإلمام ومراقبة إشراف حتت جعلها خالل من احلاكم ضّد املّتخذة العملّية اإلجراءات تقييد ـ1

 ــــــ نائبه

 حبيث ثالثة؛ مراتب املنكر عن والنهي باملعروف لألمر بأّن فقهاؤنا اعترب لقد

 من بالنتيجة الظفر من باليأس ومشروطًا طًاوُمن منها مرتبة كّل على اإلقدام يكون
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 باملعروف باألمر ـ الفقهاء كالم يف املذكورة ـ الثالثة املرتبة تكونو السابقة. املرتبة

 وال القتل. درجة تبلغ قد بل واجلرح، بالضرب االستعانة خالل من املنكر عن والنهي

 واجلرح )الضرب املوارد هذه لذكر ضالتعرُّ خالل من ـ نستنتج أن بإمكاننا أّنه خيفى

 إجراء اختاذ هو كّله ذلك من املقصود أّن ـ البعض بعضها جنب يف ووضعها ،والقتل(

 كناية باليد والنهي باألمر التعبري وُيعّد املنكر؛ يرتكب الذي الشخص حبّق عملي

 ذلك. عن

 باملعروف األمر من املرحلة هذه خيّص ما يف فقهائنا بني ملحوظ اختالف ةمّث

 نائبه أو اإلمام إذن بوجود مشروٌط جوازها أّن أكثُرهم يعترب حيث املنكر؛ عن والنهي

 بعض بني التفريق وجوب إىل مييل منهم البعض أّن مع هذا .الشرعي( )احلاكم أو

 البدنّية(؛ االعتداءات وبقّية والقتل اجلرح يف التسّبب :)نظري العملي التدّخل مصاديق

 هذا فإّن حال أّي وعلى فقط. الناألّو على اإلمام إذن وجود اشرتاط يقتصر حيث

 على إذ املقالة؛ هذه يف إليه نهدف ما إىل بالنسبة شيٍء يف ُيؤّثر ال الفرعي االختالف

 بإراقة مصحوبًا يكون الذي ،العنيف العملي اإلجراء أّن به املسّلم من التقادير مجيع

 بأّن يعترب ال ْنَم رأي على بناًء ىحّت يصّح وهذا .(10)نائبه أو اإلمام برأي منوٌط ،الدماء

 ؛(19)اإلمام إذن على ٌفمتوقِّ والقتل اجلرح إىل املفضي املنكر عن والنهي باملعروف األمر

 الفردّية العالقات جمال يف والنهي األمر على تقتصر املقام يف أوردوها اليت األدّلة ألّن

 به واإلطاحة السياسي احلكم ضّد عملي إجراء أّي خاذاّت يكون وهلذا والشخصّية.

 وإشراف إذن إىل ـ األصول حبسب ـ ومفتقرًا وأدّلتهم، كالمهم نطاق عن خارجًا

 نائبه. أو ×اإلمام من مباشر

 تفسري تقديم على القدرة مينحنا أن شأنه من االعتبار بعني الشرط هذا أخذ إّن

 احلكومات، ضّد العملي التحّرك عن تنهى اليت الروايات لبعض مواجهتنا عند صحيح

 ومن ،تلقائي بشكٍل قامت اليت الثورات إىل ناظرة الروايات هذه أّن إىل االنتباه وعلى

 .لثقته موضعًا ونلُيشكِّ الذي األشخاص من أو ،اإلمام من وإشراف استئذان دون

 الثورة إىل ×احلسني اإلمام دعوة بني املوجود التعارض رفع إىل األمر هذا وسُيفضي

 إىل املعصومني بقّية دعوة وبني املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب من حةاملسلَّ
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 كامل. بشكٍل متطابقني االجتاهان هذان لُيصبح العملي، والتحّرك الثورة عن التخّلي

 املسّلحة؛ الثورة عن النهي حول ×الصادق اإلمام عن نقل ما :املثال باب من نذكرو

 .|ُمَحمٍَّد آِل ِمْن الرَِّضا ِإَلى ؟!َيْدُعوُكْم ٍء َشْي َأيِّ ِإَلى اْلَيْوَم ِمنَّا َفاْلَخاِرُج يقول: حيث

 ِإَذا وُهَو َأَحٌد، َمَعُه وَلْيَس اْلَيْوَم، َيْعِصيَنا وُهَو ِبِه، َنْرَضى َلْسَنا َأنَّا ُنْشِهُدُكْم َفَنْحُن

 َما َفَواللَِّه َمَعُه. َفاِطَمَة َبُنو ْتاْجَتَمَع َمْن ِإاّل ِمنَّا ُيْسَمَع ال َأْن َأْجَدُر واأَلْلِوَيُة الرَّاَياُت َكاَنِت

 .(11)َعَلْيِه اْجَتَمُعوا َمْن ِإالَّ َصاِحُبُكْم

 

 ــــــ الظروف وتوّفر نالتمكُّ بصورة املسّلحة الثورة جواز تقييد ـ2

 باملعروف األمر تطبيق حالة يف ـ ُتساعدنا قد اليت ،األخرى النقاط مجلة من

 ـ الباب هذا من ×احلسني اإلمام حتّرك وعّد ،املسّلحة الثورة على املنكر عن والنهي

 لبقّية الظاهري السكوت وبني التحّرك هذا بني الظاهري التعارض تفسري على

 مسألة على حاكمة ضابطة وجود هو ،..عملي. إجراء بأّي قيامهم وعدم ،^األئّمة

 جانبًا الواجب هذا أساسها على يكتسب ال املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

 من اعتربوه ما يف ـ فقهاؤنا اعترب فقد .مهّيأة تأثريه ظروف تكون حني إاّل ،إلزامّيًا

 هذا .التأثري بعدم علم هناك يكون ال أن ـ املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف شروط

 باملعروف األمر أّن اعتربوا بل ضرورّيًا، الشرط هذا يعتربوا مل الفقهاء من عددًا أّن مع

 بعدم العلم مع ىحّت ،واجٌب ـ العملي التحّرك أيضًا يشمل الذي ـ املنكر عن والنهي

 الظّن ىحّت بل ـ االحتمال أّن نْويَر الفقهاء من العظمى الغالبّية أّن يبقى لكْن .(11)التأثري

 أّن من الرغم على ،(11)املنكر عن والنهي باملعروف األمر وجوب يف شرط بالتأثري ـ

 األمر مرتبة يف أي ،فقط الثالثة املرتبة يف مأخوذًا الشرط هذا يكون أّن حُيرجِّ بعضهم

 .(17)العملي والنهي

 بعض عن الغّض وكذلك االختالفات، هذه كّل عن النظر غّض ومع

 أم شرطال هو بالتأثري الظّن وأّن ،الشرط هذا مباهّية ترتبط اليت األخرى االختالفات

 العملّيني والنهي األمر بأّن املسّلم من فإّنه ،و... ؟الشرط هو التأثري بعدم الظّن عدم أّن

 يف وأما بالتأثري. مطمئّنًا فاملكلَّ فيها يكون اليت احلالة يف إاّل إلزامّيني يصريان ال
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 مرتكب ردع بهدف ؛والفردّية الشخصّية العالقات جمال يف والنهي األمر جريان موارد

 املسألة يف وأّما العاصي. ردع يف والنهي األمر مبؤّثرية ُيفّسر الشرط هذا فإّن ،املعصّية

 ُنفّسر أن علينا فيجب ـ اجلائرة احلكومة ضّد املسّلحة العملّية الثورة أي ـ عنها املبحوث

 ظروف تكن مل إذا وعليه الفساد. مقابل يف الوقوف مبؤّثرية التأثري من املراد املعنى

 ـ الظاهرّية اهلزمية عن فضاًل ـ املواجهة حالة يف يرتّتب ومل جّيد، بشكل مهّيأة الثورة

 .،الفساد.. تقوية إىل ذلك ُيؤّدي وبالتالي واملذهب، الدين دعائم تقوية يف ُيساهم أثٍر أّي

 ضمن األمر هذا على التأكيد مّت وقد ومنتفيًا. الغيًا يصبح املواجهة هذه لزوم فإّن

 إىل وتكرارًا مرارًا أشار قد ×احلسني اإلمام أّن كما .^املعصومني سائر كالم

 أّن يعين وهذا .املسّلحة والثورة النهوض على عزمه يف الظاهرّية احلسابات دور

 احلسابات هلذه االعتبار بعني األخذ دون بالثورة القيام إىل يلجأ مل ×اإلمام

 عليها. سترتّتب اليت واآلثار ،ثورته إليها ستؤول اليت وللنتيجة الظاهرية، والتقديرات

 مثل حكومة ضّد املسّلحة املواجهة هذه ْتَدلَب الشكل بهذا األمر يكن مل لوو

 عن منّزهة اإلمام ساحة أّن مع هلا، هدف ال عمياء ثورّية حركة مبثابة يزيد حكومة

 أّما نّصه: ما الكوفة أعيان إىل سائلهر أوىل يف ×اإلمام كتب فقد ولذلك األمر. هذا

 رسلكم، من علّي قدم ْنَم آخر وكانا ،بكتبكم علّي قدما وسعيدًا هانيًا فإّن بعد،

 وابن أخي إليكم بعثُت وقد حالكم... ومقالة وذكرمت قصصتم الذي كّل فهمت وقد

 وأمركم حبالكم إلّي يكتب أن وأمرته ،عقيل( بن )مسلم بييت أهل من وثقيت عّمي

 مثل على ،منكم احلجى وذوي ،كمئمل رأي أمجع قد أّنه إلّي كتب فإْن ورأيكم،

 .(15)عليكم أقدم كتبكم، يف وقرأت ،رسلكم به علّي قدمت ما

 الثورة جاهاّت يف خطوة أّي خذيّت مل ×احلسني اإلمام أّن باالنتباه واجلدير

 كان أّنه األمر هذا على والشاهد الكوفّيني. بدعوة اصطدامه قبل املسّلحة واملواجهة

 كان ×اإلمام أّن فمع استفزازّية. مواقف وإبداء ،اجملابهة احلني ذلك ىحّت يتجّنب

 إىل الداعي أّن ـ يزيد من بأمٍر املدينة والي لَبِق من استدعاؤه مّت أن بعد ـ يعتقد

 املسجد يف الزبري بن اهلل عبد مع حواره يف عتوقَّ وقد معاوية، موت هو استدعائه

 وأجاب ،ًةعالني خمالفته إبراز عن امتنع هأّن إاّل .،ذلك.. من الوالي هدف صريح بشكٍل
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 وأبدى معاوية، موت على العهاّط عدم فيه أظهر الذي الوقت نفس يف الوالي، دعوة

 ـ ×أّنه إىل باإلضافة هذا حمتملة. غدٍر عملية أّي من الكاملة احتياطاته وأخذ حزمه

 هذا طبيعة نًامبيِّ املدينة من هرب ـ البيعة أخذ على احلاكم إصرار شاهد أن وبعد

 ِمَن  َنجِّين َربِّ قاَل َيَتَرقَُّب خاِئفًا ِمْنها َفَخَرَج﴿ الشريفة: لآلية تالوته خالل من السفر

 .(16)للخطر النفس وتعريض التهلكة من اهلروب أي ؛(11 )القصص: ﴾ الظَّاِلمنَي اْلَقْوِم

 الثورة تأثري احتمال وانتفاء ،الالزمة اإلمكانات توفري فإّن األحوال كّل ويف

 يف كشرٍط أخذهما مّت أساسّيان جزءان هما ،اجلائر احلاكم ضّد العملّية املسّلحة

 املعصومني األئّمة بقّية مهقدَّ حتليلي عرض أّي يف أيضًا أخذا كما .احلسينّية النهضة

 يف أيضًا الشرطان هذان انعكس وقد .والظلمة العتاة ضّد واالنتفاضة الثورة جمال يف

 فقهاء كبار أحد أوردها عبارٍة ذكرل نتعّرض :ذلك على وكمثال النحو. بنفس فقهنا

 قتل إىل اإلنكار أّدى لو األّول: الشهيد يقول حيث املوضوع، هذا بنفس ترتبط الشيعة

 َنِبيٍّ ِمْن وَكَأيِّْن﴿ تعاىل لقوله العامة؛ من كثري وجّوزه سلف. ملا ارتكابه؛ حُرم راملنِك

 باملعروف األمر بسبب ُقتلوا همبأّن مدحهم ،(176 عمران: )آل ﴾َكِثرٌي ِربِّيُّوَن َمَعُه قاَتَل

 احلالة هذه يف ]ألّنه اجلهاد وجه على كان إذا ٌممسلَّ وهذا املنكر. عن والنهي

 هذا سريان وعند ّنهإ حيث والفردي، الشخصي اجملال يف ُيطرح عّما ُمختلفًا سيكون

 املنكر عن والناهي باملعروف اآلمر قتل يكون فلن العاّمة احلقوق دائرة إىل الواجب

 .(14)الفريضتني[ هاتني بوجوب احلكم من مانعًا

 الربيبة. تزويج عن لنهيه ’زكريا بن حييى ُقتل قالوا:

 وظائفنا. غري األنبياء وظيفة قلنا:

 ويف ،«جائر سلطان عند حّق كلمة اجلهاد أفضل» :|الّله رسول قال قالوا:

 عند بها اجلهر ُجعل اليت ـ الكلمات بني ُيفّرق ومل بالقتل، لنفسه تعريٌض هذا

 أو الكبائر من الفروع، أو األصول يف نصٌّ أهي ـ اجلهاد أنواع كأفضل السلطان

 الصغائر؟

 .(11)القتل يظّن ال ْنَم على أو بإذنه، أو نائبه، أو اإلمام، على حمموٌل قلنا:

 الشرط :من كلٍّ وجود الكالم هذا يف نتباهناا يسرتعي ملحوظ هو وكما
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 أي ـ الثاني والشرط ؛ـ وإشرافه ×املعصوم بإذن العملي التحّرك مشروطّية أي ـ األّول

 ـ. التأثري لزوم

 

 ــــــ السلطة على لحصولل السعي على الصاحلني حّث ـ ب

 إىل لتمتّد ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر رقعة اتساع من لكلٍّ كان لقد

 يف الحظناه كما ـ اجلائر من احلكم سلب على وتطبيقهما األساسّية، احلقوق جمال

 فقهاؤنا اعترب فقد الشيعي. الفقه على واضح انعكاٌس ،ـ ×احلسني اإلمام مشروع

 أمٌر ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر بهدف ؛السياسّية السلطة حنو السعي أّن

 بلغ وقد السلطة. على متوّقفًا الفريضتني بهاتني القيام يكون عندما واجٌب بل جائز،

 تغاضى ما أّن غري .(10)اجلائر النظام يف الدخول ـ ذلك على بناًء ـ جيّوزوا أن املقام بهم

 يف الدخول طريق عن كان إذا السلطة إىل الوصول أّن هو به التصريح عن الفقهاء

 ،(79)املنكر عن والنهي باملعروف لألمر مقّدمة بصفته ؛واجبًا أمرًا ُيعّد اجلائر النظام

 اجلائر احلاكم وإسقاط العملّية املواجهة خالل من األمر هذا حنو السعي فإّن

 ىل.ْوَأ بطريق واجبًا سيكون

 السلطة على احلصول ـ واستحباب بل ـ جواز أصل يف فقهائنا دتردُّ بعدم ونذّكر

 اختلفوا أّنهم مع هذا .(71)املنكر عن والنهي باملعروف لألمر مقّدمة كونها حال يف

 ،بالوجوب احلكم ينبغي أّنه واحلّق .املقّدمة هذه وجوب عدم أو وجوب عن التعبري حول

 باملعنى اجلواز هو فمرادهم اجلواز كلمة استعملوا الذين وأّما .الناحية هذه من ىحّت

 خارجًا هلا التعّرض ُيعّد اليت ،النقاط هذه عن النظر غّض ومع ـ حال أّي وعلى األعّم.

 جديرًا أمرًا وُيعّد ،إلينا بالنسبة خاّصة أهمّية على حيوز ما فإّن ـ املقالة هذه ُعهدة عن

 إىل النظرة من النوع وهذا الفهم من النحو هذا وآثار جذور مشاهدة هو ،باالنتباه

 أّن أعتقد الصدد هذا ويف .×احلسني اإلمام مشروع يف السياسّية السلطة مسألة

 ،تعليق ألّي حتتاج ال ،ّراحُل جيش وأمام ،أصحابه حضور يف ،املشهورة ×خطبته

 ُمْسَتِحالًّ َجاِئرًا ُسْلَطانًا َرَأى َمْن َقاَل: |اهلِل َرُسوَل إنَّ الناس، أّيها فيها: يقول حيث

 ْثِمِباإِل اهلِل ِعَباِد ِفي َيْعَمُل ،|اهلِل َرُسوِل ِلُسنَِّة َخاِلفًاُم ،اهلِل ِلَعْهِد َناِكثًا ،اهلِل ِلُحُرِم
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 وإنَّ َأاَل َمْدَخَلُه، ُيْدِخَلُه َأْن اهلِل َعَلى َحّقًا َكاَن قوٍل وال ِبِفعٍل َعَليِه ُيَغيِّْر َفلْم،واْلُعْدَواِن

 وَعطَُّلوا ،اْلَفَساَد وَأْظَهُروا ،الرَّْحَمِن َطاَعَة وَتَركوا ،الشَّْيَطاِن َطاَعَة َلِزُموا َقْد ِءَهُؤال

 َقْد غريي؛ ِمن َأَحقُّ وَأنا َحالَلُه، وَحرَُّموا ،اهلِل َحَراَم وَأَحلُّوا ،ِء ِباْلَفْي واْسَتْأَثُروا ،اْلُحُدوَد

 َتْخُذُلوني، وال ،ُتَسلُِّمونِّي ال َأنَُّكْم ،ِبَبْيَعِتُكْم ُرُسُلُكْم َعَليَّ وَقِدَمْت ،ُكُتُبُكْم َأَتْتِني

 .(71) ُرْشَدُكم ُتصيبوا َبْيَعَتُكْم عليَّ مُتْممتَّ َفِإْن

 ،الثورّية حركته من اهلدف بيان حول اخلطبة هذه يف ×كالمه ترّكز وقد

 الناس أموال وأكل والظلم اإلهلّية احلدود وتعطيل الفساد ضّد الوقوف يف يتمّثل والذي

 .ونزواته أهوائه يف احلاكم واتباع

 عن والنهي باملعروف لألمر مقّدمة هي نهضته أّن ـ صريح بشكل ـ أعلن كما

 .املنكر

 أنا» مجلة :من كلٌّ ُتعّد حيث السلطة؛ على للحصول يسعى فهو السبب وهلذا

 العاّمة البيعة إىل ُتشري اليت ،اخلطبة ذيل يف الواردة العبارة وكذلك ،«غريي من أحّق

 ×مراده أّن على شاهدًا ،ـ شعبّيًا ميثاقًا ُتمّثل بصفتها ـ بها دالتقيُّ ولزوم الكوفة ألهل

 اهلدف. بهذا يتعّلق كان

 أال العراق: إىل مسريه يف حسم ذي منزل يف أوردها خطبة يف أيضًا نقرأ كما

 أيضًا العبارة هذه ُتشري حيث ،(71)عنه ُيتناهى ال الباطل وأّن ،به ُيعمل ال احلّق أن نْوتَر

 باملعروف ×أمره عن آخر تعبرٌي وهو الباطل، ضّد والوقوف احلّق إقامة مسألة إىل

 املسّلحة. وثورته املنكر عن ونهيه

 

 ــــــ الرئيسة األمور عن التقّية أدّلة انصراف ـ2 ـ 2

 تعين اليت التقّية، مسألة هي الشيعي الفقه بها اختّص اليت األمور مجلة من

 كالم مع التوافق إظهار خالل من االحتمالي، والضرر األذى عن النفس صون

 يف حتتوي التقّية فإّن الظاهرّيني لبعض السطحّية لنظرةل وخالفًا .(77)وعملهم املخالفني

 التقّية من الغرض أّن فمع وحمّددًا. خاّصًا معنًى عليها ُتضفي نكاٍت على الشيعي الفقه

 وطقوسهم معتقداتهم بإظهار إلزامهم عدم خالل من ـ الشريعة أتباع على التسهيل هو
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 مبثابة كونها يف تتجّلى وحقيقتها ماهيتها أّن غري ،ــ واخلطرة املتأّزمة الظروف يف

 اإلمكانيات توفري طريق عن املذهب على احلفاظ إىل النهاية يف تهدف اسرتاتيجّية

 على الفّعال احلضور من ومتكينهم أتباعه، بها يقوم اليت النشاطات الستمرار الالزمة

 احلّق املذهب ألتباع اإلمكانّية ُتتيح التقّية إّن :آخر وببيان واألصعدة. املستويات مجيع

 عليه واحملافظة ،املذهب صون من بذلك ويتمّكنوا التهلكة، يف أنفسهم يوقعوا ال أن

 أنفسهم. وعلى

 القيود بعض أمامنا يضع أن شأنه من التقّية( )ماهية النقطة هذه إىل االلتفات إّن

 ،مورٍد كّل يف التقّية استعمال ميكننا أّنه نتصّور فال التقّية، ودائرة نطاق حتديد عند

 تبعًا ـ فقهائنا عن الوارد الكالم يف جاء وقد كان. مهما خطر بأّي التذّرع خالل من

 قيل حيث القتل؛ بغري املرتبطة التقّية عن احلديث ـ ^املعصومني عن املنقولة للروايات

 بلغ إذا» ألّنه األبرياء؛ األشخاص قتل إاّل ،ماتاحملرَّ مجيع ارتكاب ُتجّوز التقّية بأّن فيه

 إىل االلتفات مّت فقد ×احلسني اإلمام مشروع خيّص ما يف وأّما .(75)«تقّية فال الدم

 اليت املهّمة األمور األساس من التقّية تشمل ال املشروع هذا ففي وأعمق. أدّق مسألة

 األخري يف سينجّر التحّرك عن االمتناع كان إذا :أخرى وبعبارة اإلسالم. بكيان ترتبط

 عند جتوز ال التقّية فإّن الشريعة على احلاكمة مَيالِق أو اإلسالمية املقّدسات ضياع إىل

 ذلك.

 وتأويل نسخه، كاّفة ومجع ،اهلل كتاب حمو أّن &اخلميين اإلمام ويعترب

 قرب وختريب معاملها، وطمس الكعبة وهدم الناس، ضالل يوجب حبيث القرآن

 كما .(76)املهّمة املسألة هذه على مناذج مبثابة ،و... ،^األئّمة وقبور |الرسول

 الرأي. هذا ُتؤّيد ×احلسني اإلمام خذهااّت اليت املواقف يف الشواهد من العديد يوجد

 قبيل: من ،األمر هذا على األمثلة بعض استعراض وُيمكننا

 احلاكم بيد ألعوبًة والشرع الدين أساس يصري عندما السكوت عن النهي ـ1

 لسّنة ُمخالفًا اهلل، بعهد ناكثًا اهلل، حلرم ُمستحالًّ جائرًا سلطانًا رأى ْنَم» :اجلائر

 كان قوٍل وال بفعٍل عليه رُيغيِّ فلم والُعدوان، باإلثم اهلل عباد يف يعمل ،|اهلل رسول

 .(74)«مدخله ُيدخله أن اهلل على حّقًا
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 باملوت، اجلائرة احلكومة قبل من املرتكب الظلم مقابل السكوت مساواة ـ1

 به، ُيعمل ال احلّق أّن نْوتَر أال» :كهذه حياٍة على األمحر للموت ـ ما نوعًا ـ الرتجيح بل

 إاّل املوت ىأر ال فإّني ُمحّقًا، اهلل لقاء يف املؤمن ِلريغب عنه؛ ُيتناهى ال الباطل وأّن

 .(71)«َبَرمًا إاّل الظاملني مع واحلياة سعادًة،

 البدن بسالمة االنشغال عدم ضرورة على واحلّث ،اخلوف من التخّلص لزوم ـ1

 أقول ما أدري ما تقتلوني؟! أن اخلطب بكم يعدو وهل فين؟!ُتخوِّ أفباملوت» :والنفس

 اهلل، رسول ُنصرة ُيريد وهو ،عّمه البن األوس أخو قال كما أقول ولكْن لكم،

 فقال: ؟مقتول فإّنك تذهب أين :فقال

 سأمضي فما باملوت عاٌر على الفتـى 
 

(70)«إذا مــا نــوى حّقــًا وجاهــد مســلمًا 
 

 

 أرسل الذي ،عقيل بن مسلم إىل توبيخ رسالة كتابة مسألة إىل باإلضافة ـ7

 كّلفه اليت املهّمة ومن ،العراق إىل السفر من إعفاَءه ×اإلمام من فيه يلتمس كتابًا

 على محلك يكون ال أن خشيُت فقد بعد، أّما» مضمونه: ما فيه جاء فقد بها،

 الذي لوجهك فامِض اجلنب، إاّل له وّجهتك الذي الوجه من االستعفاء يف إلّي الكتاب

  .(59)«والسالم له، كوّجهُت

 غري أكرب، بشكٍل األمر هذا حول للبحث سعُمتَّ يوجد أّنه إىل اإلشارة جتدر

 للحديث جماٌل يوجد أّنه كما اجملال. لضيق فعاًل فيه اخلوض لعدم مضطّرون أّننا

 املمنوعة، بالتهلكة األصل هذا وعالقة ،املهّمة األمور عن التقّية انصراف مسألة حول

 أخرى. مقالٍة يف البحث هلذا ضتعرَّ قد كان املقالة هذه كاتب لكّن

 

 ــــــ اإلسالمّية ّزةالِع نظرّية عرض ـ3 ـ2

 ضمن يف طرحها عن ×احلسني اإلمام كالم ضمن يف ّزةالِع مسألة طرح ميتاز

 طرح مّت إذ وبارز؛ جوهري بفارٍق ـ الشيعة بهم يعتقد الذين ـ ^املعصومني بقّية كالم

 الشخصي املستوى وعلى املؤمن، ّزةِع عنوان حتت املعصومني سائر لسان على ّزةالِع

 األحكام ِعداد يف ّزةالِع على احملافظة وجوب ُيعترب الناحية هذه فمن والفردي.

 عن خارجًة كونها يف لألشخاص الفردّية احلقوق عن افرتاقها ينحصر اليت الشرعّية
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 نفسه. ّلُيِذ أن له ينبغي ال الذي ،اإلنسان اختيار دائرة

 األمر: هذا على املذكورة األمثلة بعض إىل االلتفات اجلدير ومن

 ُيفّوض ومل كّلها، أموره املؤمن إىل ضفوَّ اهلل إّن :×الصادق اإلمام يقول ـ1

 َوِلَرُسوِلِه اْلِعزَُّة َوهلِل﴿ يقول: وجلَّ عزَّ اهلل قول تسمع أما ذلياًل؛ يكون أن إليه

 من أعّز املؤمن إّن قال: ثّم ذلياًل. يكون وال ،عزيزًا يكون فاملؤمن ،﴾َوِلْلُمْؤِمِننَي

 .(51)شيء دينه من يستقّل ال واملؤمن باملعادن، منه يستقّل اجلبل إّن ؛اجلبل

 يكون أن ينبغي فاملؤمن ذيله: يف وجاء املضمون، بنفس آخر حديٍث نقل مّت ـ1

 .(51)واإلسالم باإلميان اهلل ُيعّزه ذلياًل، يكون وال ،عزيزًا

 كّل املؤمن إىل ضفوَّ وتعاىل تبارك اهلل إّن :×عنه بصري أبي رواية يف وجاء ـ1

 .(51)نفسه إذالل إاّل شيء

 ُيذّل أن للمؤمن ينبغي ال يقول: ×اهلل عبد أبا مسعت آخر: حديٍث يف ونقرأ ـ7

  .(57)األعمال( )من ُيطيق ال ملا يتعّرض قال: نفسه؟ ُيذّل وكيف له: قيل نفسه.

 وجلَّ عزَّ اهلل إّن قال: أّنه ×الباقر اإلمام عن األنصاري املؤمن عبد ويروي ـ5

 صدور يف واملهابة ؛اآلخرة يف والفلح ؛الدنيا يف العّزة خصال: ثالث املؤمن أعطى

 .(55)الظاملني

 بنفس مرتبطة وصفًة ،شخصّيًا شأنًا بصفتها العّزة مسألة طرح أّن الطبيعي منو

 على احملافظة وجوب أّن اللوازم هذه مجلة ومن خاّصة. ولوازم نتائج سيستتبع املؤمن،

 احملافظة وجوب أّن مبعنى مشروطًا؛ واجبًا ـ املذكور للفرض ِوفقًا ـ سيكون العّزة

 واملقّدمات. الظروف بعض قبتحقُّ مشروطًا سيكون عليها

 ،×احلسني اإلمام فكر يف مطروحة هي كما العّزة سألةم إىل بالنسبة وأّما

 البديهي ومن اإلسالمي. النظام يف الثقل مبركز مرتبط سياسي كشأٍن إليها فُينظر

 ُيعّد حبيث مطلقًا؛ واجبًا ـ الفرض هذا حبسب ـ عليها احملافظة وجوب يكون أن

 وإلزامّيًا. واجبًا أمرًا بدوره مقّدماته حتصيل

 الفكر يف الفهم من النوع هذا وجود على تدّل أمثلة عّدة على نعثر أن وميكن

 منها: ،×احلسني لإلمام السياسي
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 والذّلة، السّلة بني اثنتني؛ بني ركز قد الدعّي ابن الدعّي وإّن أال :×يقول ـ1

 وطُهرت، طابت وحجوٌر واملؤمنون، ورسوله لنا ذلك اهلل يأبى ،الذّلة مّنا وهيهات

  .(56)الكرام مصارع على اللئام طاعة ؤثرن أن من أبّية، ونفوٌس محّية، وأنوٌف

 املوت اختيار أو اختياره بني اإلمام يزيد فيه خّير الذي اخليار أّن األوىل فاملسألة

 ّلًة.ِذ ×اعتربه ما وهو للطاغوت، مشروعالال السياسي باحلكم ضاالر كان

 أعلى ،الغيورة والنفوس ،واملطّهرة الزكّية احلجور بأّن رأى اإلمام أّن والثانية

 النظر على شاهدًا ُيمّثل ما وهو .وتسّلطهم األراذل محك بطاعة ترضى أن من وأشرف

 واالجتماعي. السياسي هاْيَدْعُب يف ّزةالِع إىل

 عاشوراء: يوم يف كّرره طاملا ،له رجٍز يف أيضًا ويقول ـ1

ــار ْوالقتــــــل َأ ــن ركــــــوب العــــ  ىل مــــ
 

 ىل مـــــــن دخـــــــول النـــــــارْووالعـــــــار َأ 
 

 السياسي باحلكم الرضا بني التخيري مسألة إىل االلتفات خالل فمن

 احلكم. بهذا القبول هو ّلةالِذ من املراد أّن يتبّين املوت وبني مشروعالال

 والسائدة، احلاكمة األصول ِعداد يف ّزةالِع اعتبار مّت إذا سابقًا ذكرنا وكما

 ،ـ ×احلسني اإلمام ذلك طرح مثلما ـ اإلسالم بكيان مرتبطٌة هي مبا إليها النظر ومّت

 من ـ الثانوّية األحكام تكون ولن األصول، هذه خبصوصّيات متمّتعًة ستكون فإّنها

 فمن اإلسالمّية. ّزةالِع انتهاك إىل ُيفضي ما الرتكاب ًاغمسوِّ ـ والتقّية ؛اإلكراه :قبيل

 ونهب الدماء بسفك والكّفار األجانب تهديد إىل األمر وصل لو ىحّت الناحية هذه

 أمواهلم، وضياع املسلمني أرواح إزهاق تقتضي ّزةالِع على احملافظة وكانت األموال،

 عليه. هو ما على سيبقى املذكور التكليف فإّن

 

 ــــــ اجلور حّكام ضّد السلبّية املقاومة

 فيها تنعدم اليت الظروف يف ـ الشيعة الفقهاء تبّناها اليت السياسة اعتمدت لقد

 وعدم ،السلبّية املقاومة على ـ اجلائرة باحلكومات واإلطاحة املسّلحة الثورة إمكانّية

 السلبّية املقاومة هذه من مظاهر مشاهدة وُيمكن احلكومات. بهذه الرمسي االعرتاف

 املعامالت. بأبواب وانتهاًء اداتالعب أبواب من بدءًا ،الفقه يف
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 عن: عبارة السليب االجتاه هذا على املذكورة واألمثلة

 .(54)معصية سفر اجلائر احلاكم برفقة السفر عّد ـ1

 .(51)اجلائر احلاكم ِركاب يف الكفار جهاد عن النهي ـ1

 .(50)الداخلّية للتمّردات قمعه يف اجلائر احلاكم جيش مساعدة عن املنع ـ1

 .(69)املذكور احلاكم بوالية والقبول ،اجلائر النظام يف الدخول عن النهي ـ7

 .(61)العادل السلطان بإمامة اجلمعة صالة وجوب مشروطّية ـ5

 .(61)الظامل للسلطان له وارث ال ْنَم مرياث إعطاء عن املنع ـ6

 .(61)اجلائرة باحلكومة املرتبطة احملاكم إىل والرجوع التظّلم عن النهي ـ4

 اجلائر احلاكم إىل ،الزكاة :قبيل من ،الشرعّية الضرائب منح عن النهي ـ1

 .(67))اختيارًا(

 معه ُيعّد الذي بالشكل ،الظلمة إىل مساعدة أو عون أّي تقديم من املنع ـ0

 .(65)النظام إىل منتسبًا اإلنسان

  اجلائرة. احلكومة بواسطة احلدود إقامة من املنع ـ19

 ذلك من نستنتج فسوف بعضها جانب إىل األمثلة من اجملموعة هذه وضعنا ولو

ـ  مينع ـ اجلائرة احلكومة مع بالتعاون الباّت رضاه عدم عن فضاًل ـ الشيعي الفقه أّن

 الدولة مؤّسسات إىل الرجوع من وكذلك ،ومساندة التعامل منعند التمّكن ـ 

 ـ الشيعي الفقه يف ـ يعرتف ال ّنهإ نقول: جامعة وبعبارٍة اجلائرة. باحلكومة املرتبطة

 اجملتمع. شؤون وتسيري إدارة على تسهر اجتماعّية كمؤّسسة اجلائرة باحلكومة

 احلكومة ضّد السلبّية املقاومة أّن هو اجملال هذا يف خاّصة ّيةأهّم على حيوز ما

 الشيعي الفقه يطرحه املعامل وواضح دحمدَّ مشروع على دقيق بشكٍل تعتمد اجلائرة

 واحد مبنى على املشروع هذا يتكئ عليه اّطلعنا ما حبسبو احلكومات. مقابل يف

 النتيجة أّن الواضح ومن النّص(. على تعتمد ال اليت احلكومة عن الشرعّية )نفي

 ضرورة مّثة كان إذا ألّنه اجلائرة؛ احلكومة بإطاحة التكليف هو املبنى هلذا العملّية

 حكومة إقامة على بالعمل ًافمكلَّ اجلميع كان وإذا فعاًل، موجودٌة فهي دولٍة لوجود

 ـ اجلور حكومة إسقاط وهو ـ التكليف هلذا املانع رفع بأّن القول من بّد فال صاحلة
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 ،قهرّي بسبب إاّل الواجب هذا بسقوط القول ميكن وال وواجب، ضرورّي أمٌر

 نفي )أي املذكور املبنى أّن غري املساعدة. واإلمكانّيات الظروف وفقدان كالعجز

 االعرتاف عدم )أي ونتائجه آثاره وستظّل حاله، على سيبقى احلكومة( عن الشرعّية

 به تقوم لتدخُّ كّل عّد إىل ذلك وتأدية ،حاكمة كمؤّسسة املذكورة باحلكومة

 ثابتة التصّرفات( من النوع اهذ على أثر أّي ترتيب وعدم ممنوعًا، أمرًا املؤّسسة هذه

 وقائمة.

 ما ألّن ؛×احلسني اإلمام مبواقف أيضًا اجملال هذا يف الشيعي الفقه تأّثر وقد

 يعرتف يكن مل أّنه هو ومواقفه وكلماته ×اإلمام نهضة يف مالحظته ُيمكن

 مرارًا أظهر فقد وهلذا .اجلائرة احلكومة عهد يف ساملؤسَّ االجتماعي بالنظام

 فيها: قال اليت ،املشهورة خطبته يف وذلك ،النظام هذا على اعرتاضه وتكرارًا

 فأسلمتم أيديهم... يف اهلل أمور واستسلمتم منزلتكم، من الظلمة مّكنتم لكّنكم

 .مغلوب معيشته على مستضعف وبني مقهور، مستضعف بني افم أيديهم؛ يف الضعفاء

 منربه على منهم بلد كّل يف بأهوائهم... اخلزي ويستشعرون ،بآرائهم امللك يف يتقّلبون

 ال ،خول هلم والناس مبسوطة، فيها وأيديهم شاغرة، هلم فاألرض .يصقع خطيب

 يعرف ال مطاع ،شديد الضعفة على سطوة وذي ،عنيد جّبار بني فمن المس، يدفعون

 ،ظلوم ومتصّدق ،غشوم غاّش من واألرض ؟!أعجب ال لي وما ،عجبًا فيا .املعيد املبدئ

 .(66)رحيم غري بهم املؤمنني على وعامل

 العسكرّية للقوات مواجهته وقبل مّكة، إىل سفره أثناء ×قيامه إىل باإلضافة

 معارضته عن رمسي إعالن مبثابة كانت اليت األعمال ببعض للحكومة، املوالية

 إىل اإلشارة ُيمكننا .،يزيد.. حبكومة االعرتاف عدم عن وتعبري املوجود، النظام

 ريسان بن حبري اليمن حاكم لِقَب من ضرائب بعنوان املبعوثة األموال مصادرة مسألة

 دالسي أّن باالنتباه ديرواجل .(64)اإلمام من بأمٍر حيازتها مّتت واليت يزيد، إىل احلمريي

 .(61)إليه املسلمني أمور حكم ألّن قائاًل: ×اإلمام لعمل توجيهه يف كتب طاووس ابن

 

 ــــــ اجلائر احلاكم نظام خيّص ما يف الشيعة الفقهاء رأي

 ذهن يف توّهم حدوث إىل ُتفضي قد املواقف من جمموعة الشيعي الفقه يف يوجد



 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

091 

 يد على ساملؤسَّ االجتماعي النظام رفض أّن ومفاده النصوص، تلك مطاوي يف الباحث

 على ينعكس مل ـ ×احلسني اإلمام مشروع يف مالحظته مّتت الذي ـ اجلائر احلاكم

 احلاكم إىل املدفوعة الزكاة إجزاء مسألة من الشيعة الفقهاء فموقف الشيعي. الفقه

 بشكٍل املأخوذ املال حبرمة العلم عدم عند السلطان جوائز أخذ وحلّية اجلائر،

 .،اخلراجّية.. األراضي من احلاكم يأخذها اليت واملقامسة اخلراج وحلّية حمّدد،

 اجلور. حلكومة االجتماعي بالنظام الفقهاء قبول على أمثلة كّلها

 باإلضافة ـ املوارد هذه مثل يف الفقهاء أوردها اليت العبارات يف التدقيق أّن غري

 موقف أّن على واضح بشكل تدّل ـ الفتاوى هذه إليها استندت اليت الروايات عتتبُّ إىل

 ترخيصًا كان بل به، والرضا اجلائرة احلكومة نظام تدعيم يكن مل الشيعي الفقه

 أشار وقد ع.التشيُّ ألنصار بالنسبة للعيش مناسب فضاء خلق حنو يسعى وجتويزًا

 موارد. عّدة يف صريح بشكل اهلدف هذا إىل الفقهاء

 

 ــــــ ونتيجة خامتٌة

 استقصاؤه كننامي إمجالي طخمطَّ تقديم على املقالة هذه يف االقتصار مّت لقد

 مّت املخّطط هذا أساس وعلى .×احلسني لإلمام السياسّية املواقف خالل من ومتابعته

 بعضهما طول يف نتيجتان منه تتحّصل ،احلكم جمال يف حمّدد مبنى استعراض

 :البعض

 .كيانها وإلغاء باحلكومة اإلطاحة مبسألة ترتبط :األوىل

 سلبّيًا. ومقاومتها احلكومة ارضةمبع تتعّلق :والثانية

 السلمي التعايش عدم يف يتمّثل النتيجتني هاتني بني املشرتك القدر أّن خيفى وال

 .اجلائرة احلكومات مع

 والعناوين احملاور من واحد لكّل التعّرض بأّن القول عن غنى يف أّننا كما

 دراسة فيها تتّم ومبسوطة مفّصلة رسالة كتابة إىل حيتاج طاملخطَّ هذا يف املطروحة

  املختلفة. وأبعادها جوانبها يف املسألة
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 ×احلسني اإلمام عند واملهدوّية املهدّي

 

 األرزكاني صادقي أمين محمدالشيخ 

 

 ــــــ وأهّميته البحث أهداف ـ1

 االنهيار، حافة حنو واإلنسان العامل ةعاصرامل اهلّيةاجل فيه تقود الذي العصر يف

 ،املعنويات مناهضة وشاعت احلكم، يف اجلورو العدوانو الظلم فيه طغى الذيو

 كّل وجاوزت ،األخرى املرعبة الكوارث من اآلالف تفّشتو ،األخالق من التمّلصو

 اخلوف وتصاعد يوم، بعد يومًا ظلمًة يزداد البشرّية مستقبل ىحضأ حّتى احلدود،

 ًاحبث ـ جهاته من جهة أّي من ـ املهدوّية تّيار حول البحث يعّد كهذا عصٍر يف واليأس،

 العدالة عن األخالق،و املعنويات انتصار عن الرفاهية،و السعادة عن األمل، عن

 اإلهلّية الرغبات من اآلالف عن بل ،لإلنسان قمشِر ستقبلمل التخطيط وعن التقوى،و

 األخرى. واإلنسانّية

 بها اعتنت اليت احليوّية األحباث أهّم من املهدوّية ُتعّد أخرى ناحية ومن

 من العديد حوهلا وجدي اليتو خاّص، بشكل والروايات( )اآليات الدينّية النصوص

 إطالع إىل مضافًا ـ عنها اإلفصاح بإمكان اليت ،العميقة واملعارف اخلفّية األسرار

 ويبّث العشق،و احلرارة النورانّية وأرواحنا قلوبنا مينح أن ـ الدينّية املعارف على القّراء

 األمل،و الثبات فيها قّوييو اإلميان،و الفاعلّية فيها ويبعث احلركة،و النشاط فيها

 األبدّية. والسعادة اهلدايةب أمامها ويشّع

 املسائل من العديد ،الشباب جيل إىل املنتمي وخصوصًا ،املتأّمل ذهن يف جتول
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 الدينّية القضايا يف الباحثني على ينبغيو .خمتلفة جهات من املهدّي باإلمام رتبطت يتال

 حبث ُيعّد وعليه .عصرال ظروف تناسب حقائق حوهلا ويعرضوا إليها، يلتفتوا أن

 الوظائف أهّم من ،التحقيق مرآة على املهدّي لإلمام النوراني الوجه وعرض ،املهدوّية

 احلالي. العصر يف وأوجبها ،الدينّية القضايا يف الباحثني عاتق على امللقاة

 وجوانب ،واسع نطاق على تتوّفر املهدوّية مسألة أّن بالذكر اجلدير ومن

 ،املوضوع ُيناسب حسبما األمور بعض إىل بالتعّرض فيها سنكتفي أّننا غري ،متعّددة

 سّيد نظر وجهة من هاوحتليل مسائلها بدراسة سنأخذ واليت املقالة، حدود به وتسمح

 .×علّي بن احلسني الشهداء

 

 ــــــ األرض على اإلهلّية للخالفة استمرار املهدوّية ـ2

 للمهدوّية األّولية بادئامل من ـ عّدة جهات منو ـ ُتعترب اليت املهّمة املسائل من

 مضى وحمّددة شخصّية قضّية ليست فهي .الكامل لإلنسان اإلهلّي االستخالف مسألة

 هي بل ،ماوأمثاهل ،واخلضر موسى سفينة أو ،نوح سفينة قضّية :نظري ،زمانال عليها

 تكن مل ولذلك .ستمريو دوملي ؛البداية منذ طرحه مّت ،مستمّر وفوز ،صلمّت فيٌض

 .(1)واإلمامة النبّوة دائرة إىل امتّدت بل البشر، أبي بآدم خمتّصة

 مسألة على خاّص بشكل ^البيت أهل روايات يف التأكيد مّت فقد هنا ومن

 ِمْن ْرُضاأَل َتْخُلو ال َبَلى مَّاللُه الصدد: هذا يف وجاء إهلّية، وحّجة خليفة وجود ضرورة

 ،وَبيَِّناُتُه اهلِل ُحَجُج َتْبُطَل ِلَئاّل َمْغُمورًا، َخاِئفًا اوِإمَّ ؛َمْشُهورًا َظاِهرًا ِإمَّا ؛ِبُحجٍَّة هلِل َقاِئٍم

 ِبِهْم اهلُل َيْحَفُظ َقْدرًا، اهلِل ِعْنَد ْعَظُموَنواأَل ،َعَددًا َقلُّوَناأَل ـ واهلِل ـ ُأوَلِئَك ؟وَأْيَن َذا وَكْم

 وَصِحُبوا َأْشَباِهِهْم... ُقُلوِب ِفي وَيْزَرُعوَها ،ُنَظَراَءُهْم ُيوِدُعوَها َحتَّى ،وَبيَِّناِتِه ُحَجَجُه

 ِإَلى والدَُّعاُة ،َأْرِضِه ِفي اهلِل َفاُءُخَل ُأوَلِئَك ،ْعَلىاأَل ِباْلَمَحلِّ ُمَعلََّقٌة َهاَأْرَواُح ِبَأْبَداٍن الدُّْنَيا

 .(1)ُرْؤَيِتِهْم ِإَلى َشْوقًا ؛آٍه آٍه ِديِنِه.

 مع ؛أبدًا إهلّية حّجة من األرض خلّو عدم على ×كالمه يف الرتكيز مّت فقد 

 وقد مستورة. غائبة أخرى وأحيانًا ؛مشهورة حاضرة أحيانًا تكون قد احلّجة هذه أّن

 متناوب بشكل املصطفني الناس من قليل عدٌد يأتي أن على القطعّية اهلل سّنة جرت



×  
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 على اإلهلّية اخلالفة استمرار قضّية كانت وقد اإلهلّية. اخلالفة مسؤولية ويتحّملون

 الذي بالنحو ،الشهداء سّيد إىل املنسوب ،العشرات دعاء يف اهتمام حمّل األرض

 وأّن حّقًا، حّقًا املؤمنني أمري طالب أبي بن علّي أّن وأشهد قائاًل: هربَّ ×فيه خاطب

 وحزبك ،املصطفون أولياؤك وأّنهم املهدّيون... اهلداة األئّمة هم ُولده من األئّمة

 ،لدينك انتجبتهم الذين وجنباؤك ،خلقك من وخريتك وصفوتك ،الغالبون

 .(1) العاملني على حّجة وجعلتهم ،عبادك على واصطفيتهم ،خلقك من واختصصتهم

 نقطتني: إىل ×احلسني اإلمام كالم يف اإلشارة مّتت وقد

 منزلتهم عن ×فيها حتّدث واليت ،وحّجيتهم ،^األئّمة انتخاب مسألة :األوىل

 ؛الغالب اهلل حزب هم ^األئّمة أّن على فيها ورّكز الوجود، عامل يف ومكانتهم

 ومبا هلم. حليفًا النصر سيكون وبالتالي واخلالفة، الوالية مقام على حائزين لكونهم

 الوعد فإّن املوعود للمهدّي املقتدرة اليد على سيتحّقق الدين ألئّمة املطلق النصر أّن

 ُهْم اهلِل ِحْزَب ِإنَّ َأاَل﴿و ،(56 )املائدة: ﴾اْلَغاِلُبوَن ُهْم اهلِل ِحْزَب َفِإنَّ﴿ يقول: الذي اإلهلّي

 ظهور عصر يف إاّل كامل بشكل تتحّقق لن حقيقٌة هو ،(11 )اجملادلة: ﴾اْلُمْفِلُحوَن

 املطلق الظفر هو ـ املفّسرين بعض قول حّد على ـ الفالح ّنإ إذ ؛×املهدّي اإلمام

 بشكل تنياملذكور تنياآلي يف احلديث مّت أّنه ومبا املراد. على الكامل واالستيالء

 والفالح الغلبة هو املقصود أّن ذلك من علمفي وفالحه اهلل حزب غلبة عن مطلق

 يف األرض على والطاهرة الطّيبة باحلياة الدنيا يف تتحّقق اليت ،املطلقة والسعادة

 بااللتحاق اآلخرة ويف ،ـ ×املوعود املهدّي وخصوصًا ـ اهلل أولياء يد على صاحل جمتمٍع

 اإلهلّية. الرمحة جبوار

 فقد وُزبدته، الوجود عامل صفوة هم ^األئّمة لكون ونظرًا ؛ّنهإ :الثانية

 بني من األمر بهذا |األكرم الرسول بعد واختّصهم لنفسه، تعاىل اهلل اصطفاهم

 تلك مه ^فاألئّمة واإلنسان. العامل على وخلفاءه حججه وجعلهم املوجودات، مجيع

 َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل َوُنوحًا آَدَم اْصَطَفى اهلَل ِإنَّ﴿ الكريم: القرآن حّقها يف قال اليت الذرّية

 .(17 ـ 11 عمران: )آل ﴾َبْعٍض ِمْن َبْعُضَها ُذرِّيًَّة * اْلَعاَلِمنَي َعَلى ِعْمَراَن
 على اإلهلّية اخلالفة مسألة االصطفاء هذا يف املطروحة املسائل أهّم فمن
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 .اليوم إىل مستمّرة تزال وال ،×آدم مع بدأت قد كانت اليتو ،األرض

 فّضل هل فقال: يومًا ×الرضا اإلمام سأل املأمون أّن الصدد هذا يف روي قدو

 الناس سائر على العرتة فضل أبان اهلل إّن :×فقال الناس؟ سائر على العرتة تعاىل اهلل

 ّية.بالذّر مستدالًّ املتقّدمة، اآلية بتالوة ×قام وعندئٍذ كتابه. ُمحكم يف

 العرتة. تلك بقّية حنن :املتقّدمة لآلية قراءته بعد قال ×الباقر اإلمام أّن كما

 إىل وصلت أن إىل آدم من بدأت العرتة هذه أّن يتبّين العبارة هذه خالل فمن

 لذكر ضالتعرُّ بعد ،املباركة اآلية هذه يف اإلشارة مّتت فقد السبب وهلذا .^األئّمة

 .(7)ّيتهمذّر إىل ،إبراهيم آلو عمران، آلو نوح،و آدم،

 مجيع وارث هو الزمان آخر مهدّي أّن إىل إشارٍة يف الشهداء دسي ويقول 

 ُيصلح البيت، أهل قائمنا وهو ،ُولدي من التاسُع سننهم: من بالعديد يأتي وأّنه ،األنبياء

 .(5)واحدة ليلٍة يف أمَره تعاىل اهلل

 أمور: عّدة إىل صخنل اآلن حّتى بيانه مّت ما خالل منو

 سبحانه يذكر ولذلك له؛ وخليفة هلل حّجة من أبدًا ختلو ال األرض ّنإ :أّواًل

 (.19 )البقرة: ﴾َخِليَفًة اأَلْرِض ِفي َجاِعٌل ِإنِّي﴿ ويقول: ،مستمّر كفيٍض اخلالفة وتعاىل

 ـ مكّلفني كانوا وأّنهم اهلل، وصفوة ،الوجود ُعصارة هم ^األنبياء ّنإ :ثانيًا

 األرض. على اإلهلّية اخلالفة بتحّمل ـ بدوره كلٌّ

 مّت الذي الشهداء سّيد كالم مجلتها ومن ـ الروايات من العديد حسب :ثالثًا

 اهلل وحجج ،اخللق نظام وُعصارة ،اهلل أنبياء ذرّية هم ^األئّمة فإّن ـ آنفًا له التعّرض

 األرض. على وخلفاؤه

 على األنبياء بعد استمّرت قد دائمًا إهلّيًا فيضًا ُتعّد اليت اخلالفة إّن :رابعًا

 وإمامتهم. |الرسل خامت بيت أهل والية شكل

 ساللة إىل ينتمي ألّنه األرض؛ على اهلل خليفة سيكون املهدّي اإلمام إّن :خامسًا

 ُأطلق فقد هنا ومن .×احلسني أوالد من والتاسع الوالية، للواء حامل آخر وهو .األنبياء

 الرسول قاله ما :ذلك ُجملة ومن ،(اهلل خليفة) لقب الروايات من العديد يف عليه

 ،اهلل خليفة املهدّي هذا ينادي: ملك فيها عمامة، رأسه على املهدّي خيرج :|األكرم



×  
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 .(6)بعوهفاتَّ

 املهدّي[ ]أي ظهوره عند أّنه روايات يف وجاء الراغبني: إسعاف يف أيضًا ورد وقد

 .(4)بعوهفاتَّ ،اهلل خليفة املهدّي هذا :ملٌك رأسه فوق من ُينادي

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام أبناء من املهدّي ـ3

 تستمّد اليت اإلهلّية للخالفة استمرار الواقع يف هي املهدوّية أّن لنا تبّين أن بعد

 اإلمام وأّن وحّجة، خليفٍة من أبدًا ختلو لن األرض وأّن الكريم، القرآن من جذورها

 علينا ذلك بعد الوالية، للواء حامل آخر بصفته ؛األرض على اهلل خليفة هو ×املهدّي

 وذلك ؛×علّي بن احلسني الشهداء سّيد أوالد من هو املوعود املهدّي أّن إىل نشري أن

 طريق عن وصلتنا اليت الروايات وكذلك ،األكرم الرسول عن الصادرة للروايات قًاِطْب

 مواتوهَّ قد (1)السّنة أهل بعض لكون ونظرًا .×احلسني اإلمام همومن ،^البيت أهل

 بأصل قبوهلم بعد وذلك ـ ×اجملتبى احلسن اإلمام أوالد من هو املوعود املهدّي بأّن

 تناول إىل سنسعى فإّننا ـ |الرسول بيت أهل من هو املوعود املهدّي وأّن ،املهدوّية

 خمتصر: وبشكل ،نْيحموَر ضمن يف وحتلياًل ضًاْرَع البحث هذا

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام كالم إىل استنادًا ؛الشيعة رأي ـ1 ـ 3

 هذا استعراض ينبغي املقالة، موضوع مع املناسبة تقتضيه ما وحبسب ،بدايًة

 هلا تعّرض اليت املظامل من أّن خيفى وال نفسه. ×احلسني اإلمام نظر وجهة من البحث

 ،اخلاّصة السياسّية الظروف بسبب ؛×عنه الروايات وفرة عدم هو ×الشهداء سّيد

 ويف ،ذلك مع لكْن عليه. أمّية بين وأسرة معاوية فرضها اليت الشديدة االختناق وأجواء

 مواضع يف ×احلسني اإلمام ُيؤّكد الروايات، هذه من وصلنا الذي املقدار ذلك

 بنفسه رًاُمعبِّ يكون قد األمر وهذا .أبنائه من هو املوعود املهدّي أّن مسألة على خمتلفة

 له: قال أعرابّيًا أّن الروايات إحدى يف جاء حال أّي وعلى املعاني. من ما معنًى عن

 بين ُنقباء عدد ،عشر اثنا :×قالف ،|اهلل رسول بعد األئّمة عدد عن أخربني

 يا أخربك ،نعم وقال: ،رأسه رفع ثّم ملّيًا، احلسني فأطرق ،لي همفسمِّ قال: ،إسرائيل
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 ،×طالب أبي بن علّي املؤمنني أمري أبي اهلل رسول بعد واخلليفة اإلمام إّن العرب، أخا

 جعفر وبعده ابنه، حمّمد وبعده ابين، علّي :منهم ،ُولدي من وتسعة ،وأنا ،واحلسن

 وبعده ابنه، علّي وبعده ابنه، حمّمد وبعده ابنه، علّي وبعده ابنه، موسى وبعده ابنه،

 آخر يف بالدين يقوم ،ُولدي من التاسع وهو ،املهدّي اخللف وبعده ابنه، احلسن

 .(0)الزمان

 بعض الكالم هذا يف راعى قد ×احلسني اإلمام يكون أن احملتمل من

 إىل بالنسبة أو ،العصر ذلك يف للناس االعتقادّية أو الثقافّية أو السياسّية املقتضيات

 فيه اإلشارة مّتت وقد وتأّمل، وتفكري ملّي إطراق بعد أجابه حيث ،السائل خصوص

 وجوهرّية: مهّمة نقاط عّدة إىل

 بعد واإلمامة اخلالفة هي مهّمة عقائدّية مسألة على يده اإلمام وضع :أّواًل

 .|األكرم الرسول

 ْنَم وبالرتتيب جلّيًا ضحليّت ؛دقيق وبشكٍل ،فردًا فردًا ^األئّمة ×مّسى :ثانيًا

 وينبغي أوالد، ةعّد ميتلك كان ^األئّمة من واحد كّل ّنإ إذ واخلليفة؛ اإلمام هو

 بالتحديد. هممن اإلمام تشخيص

 من ُيعّد منهم واحد كّل أّن على وأّكد ،×املهدّي اإلمام آباء ×نعيَّ :ثالثًا

 أّنه بسبب ذلك يكون وقد أبنائه. من التاسع هو املهدّي أّن على األخري يف وأصّر أبنائه،

 ذلك عن عّبر لو ألّنه التوّهمات؛ مجيع وجه يف للوقوف كامل وبشكٍل يسعى كان

 أنبأ اليت ـ املهدوّية حادثة تفسري يف يرغبون أشخاص وجود احملتمل منف أخرى بطريقة

 عدم أو ،^البيت أهل دائرة عن إخراجها أو املسيح، عيسى مبسألة ـ الرسول عنها

 الصادر البيان هذا أّن إاّل .×احلسني اإلمام بأوالد خمتّصة بكونها االعرتاف

 عن وصلتنا اليت دةاملتعدِّ الروايات وكذلك ،األخرى كلماته إىل باإلضافة ،×منه

 التحريفات. من النوع هذا أمام منيعًا سّدًا وقفت قد ،^واألئّمة |األكرم الرسول

 جّدي على دخلُت فيها: يقول ×احلسني اإلمام عن أخرى روايٌة وردت وقد

 من اختار اهلل إّن :لي وقال ،فخذه على فأجلسين ،الطفولة( فرتة )يف |اهلل رسول

 .(19)قائمهم تاسعهم أئّمة، تسعة حسني يا ُصلبك



×  
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 فقال ،^األئّمة عدد عن ×احلسني اإلمام سأل رجاًل أّن أخرى رواية يف وجاء

 رسول مسعت ولقد القائم، آخرهم ُولدي، من تسعٌة .إسرائيل بين نقباء عدد له:

 حديقة كمثل بييت أهل مثل إّنما ،ـ مرات ثالث ـ أبشروا ثّم أبشروا :يقول |اهلل

 حبرًا أعرضها يكون فوٌج آخرها يف ،عامًا فوٌج منها طِعمُأ ثّم عامًا، فوٌج منها طِعمُأ

 حيث )من َجنًى وأحسنها ،الفهم( حيث )من وفرعًا طواًل وأعمقها ،العدد( حيث )من

 .(11)زمانهم( إلمام النوراني الوجود من االستفادة
 الشيعة رأي حبسب ـ شّك أدنى يوجد ال ،عاّم وبشكل ،أّنه معلومًا ُيصبح وعليه

 أخذنا إذا خصوصًاو ،×احلسني اإلمام أوالد من املوعود املهدّي ونك يف ـ اإلمامّية

 الرسول عن وصلتنا اليت األخرى دةاملتعدِّ والروايات ،الروايات هذه االعتبار بعني

 الصدد: هذا يف يقول ألن العظماء بعض دفع ما وهو .^األئّمة وسائر األكرم

 وعليه ،مستفيضٌة (×احلسني اإلمام ذرّية من املوعود املهدّي )أّن بذلك واألخبار»

 .(11)«السّنة أهل إخواننا علماء من املشهوُر ذهب وإليه اإلمامّية، الشيعّية معاشر إمجاُعنا

 |األكرم الرسول فيها ُيخاطب اليت الروايات تلك أّن بالذكر اجلدير ومن

 احلسن يعين ـ منهما إّن ،باحلّق بعثين والذي فاطمة، يا» قائاًل: الزهراء فاطمة

 املهدّي اإلمام نسب سلسلة رجوع مسألة إىل ناظرٌة (11)«األّمة هذه مهديُّ ـ ’واحلسني

 زوجة ×الباقر اإلمام أّم ّنإ إذ أيضًا؛ اجملتبى احلسن اإلمام إىل معّين بلحاظ املوعود

 اإلمام فإّن هذا وعلى .×اجملتبى احلسن اإلمام بنت فاطمة هي العابدين زين اإلمام

 احلسن اإلمام إىل األّم طريق وعن ،×احلسني اإلمام إىل األب طريق عن ينتهي الباقر

 اإلمام أبناء من ،السبب هلذا املوعود؛ املهدّي اإلمام يكون اليوبالت ،×اجملتبى

 .(17)أيضًا ×اجملتبى احلسن

 
 ــــــ السّنة أهل كبار بعض رأي ـ2 ـ3

 أن على ـ (15)(احملرقة الصواعق) فمؤلِّ نظري ـ السّنة أهل علماء من عّدة ُيصّر

 احلسن اإلمام أبناء من هو املوعود املهدّي بأّن القاضية ماتهملتوهُّ قدم ئموط جيدوا

 اإلمام بأّن ـ كالشيعة ـ يعتقدون السّنة أهل كبار من العديد أّن غري .×اجملتبى
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 ـ الشعراني الوهاب عبد يتوّفر اإلطار هذا ويف .×احلسني اإلمام أوالد من هو املهدّي

 الشيعة علماء من الكثري واعتماد بثقة حيظى كما ،السّنة علماء أعاظم من ُيعّد الذي

 اليت لألهّمية نظرًا ؛بالتفصيل هلا سنعُرض اليت ،القّيمة احلقائق بعض على ـ الكبار

 مولود وأّنه ،×احلسني اإلمام أوالد من هو املهدّي اإلمام بأّن يعتقد حيث ؛متتلكها

 ليلة ×ومولده ،العسكرّي حسن أوالد من ]املهدّي[ وهو قائاًل: ُيصّرح وهلذا اليوم،

 وهو ،هذا وقتنا إىل عمُره فيكون ،...ومائتني ومخسني مخس سنة شعبان من النصف

 الدين حميي الشيخ وعبارة سنني... وسّت سنة سبعمائة وتسعمائة، ومخسني مثان سنة

 خروج من بّد ال أّنه واعلموا :«الفتوحات» من وثالمثائمة والستني السادس الباب يف

 ولو وعداًل، قسطًا فيملؤها ،وظلمًا جورًا األرُض متتلئ ىحّت خيرج ال لكن ،×املهدّي

 وهو اخلليفة، ذلك يلي ىحّت اليوم ذلك تعاىل اهلل طّول واحد يوٌم إاّل الدنيا من يكن مل

 أبي بن علّي بن احلسني جّده ،عنها اهلل رضي فاطمة ُولد من ،|اهلل رسول عرتة من

 بالتاء ـ التقي حممد ابن ـ بالنون ـ النقّي علّي اإلمام ابن العسكري حسن ووالده ،طالب

 اإلمام ابن الصادق جعفر اإلمام ابن الكاظم موسى اإلمام ابن الرضا علّي اإلمام ابن ـ

 أبي بن علّي اإلمام ابن احلسني اإلمام ابن علّي العابدين زين اإلمام ابن الباقر حممد

 الركن بني املسلمون ُيبايعه ،|اهلل رسول اسم امُسه ُيواطئ عنه، اهلل رضي طالب

 .(16)قاخَلْل يف |اهلل رسوَل ُيشبه واملقام،

 ،|اهلل رسول خطبنا :قال اليمان بن حذيفة عن املوّدة: ينابيع يف أيضًا وجاء

 اليوم ذلك اهلل لطّول واحد يوٌم إال الدنيا من يبَق مل لو :فقال ،كائٌن هو ما رنافذكَّ

 من اهلل، رسول يا :فقال الفارسي سلمان فقام ،امسي امسه ُولدي من رجاًل يبعث ىحّت

 .(14)عليه اهلل سالم احلسني على بيده وضرب هذا، ديَلَو من :قال هو؟ ُولدك أيِّ

 عقد كتابه يف ،السابع القرن علماء من وهو ،الشافعي حييى بن يوسف وينقل

 وهو ،|قال حيث املضمون، هذا بنفس الرسول عن روايًة ،املنتظر أخبار يف الدرر

 من هو ،الزمان آخر يف ويظهر ،امسي ُيطابق امسه الذي :×احلسني على بيده يضرب

 .(11)هذا ابين أوالد



×  
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 ــــــ اللقاء أمل ـ4

 املوعود املهدّي حول ×الشهداء سّيد كلمات يف وردت اليت األخرى األمور من

 ُولد هل :×ُسئل أّنه الروايات بعض يف جاء فقد وخدمته. لقائه متّني مسألة هي

 .(10)«حياتي أّيام خلدمته أدركُته ولو ال،» قائاًل: ×فأجاب املهدّي؟

×الصادق اإلمام عن الكالم هذا نظري ُنقل وقد
 أمرُي قال كما .(19)

 يف اهلل خلفاء أولئك حبّجة... هلل قائم من األرُض ختلو ال البالغة: نهج يف ×املؤمنني

 .(11)رؤيتهم إىل شوقًا ؛آه آه .أرضه
 أمري علّي شوق حول الشهداء سّيد حيكي مفّصلة، رواية ويف ،الصدد هذا ويف

 :له فقال ،×املؤمنني أمري إىل جاء رجاًل أّن مفاده: ما املهدّي اإلمام لرؤية ×املؤمنني

 وانصرمت الدارجون، درج إذا :فقال حمّمد؟ آل مهدّي عن أخربني املؤمنني، أمري يا

 بين من :فقال هو؟ قبيلة أّي من :السائل فقال .سيظهر فعندئٍذ املؤمنون، وقّل األزمنة،

 ظافر حمّنك، خبري، إّنه حبرها. من نقطة أعمق يف العرب، طود ذروة من هاشم،

 اهلل، سيوف من سيف لألعداء، بدحضه معروف الوغى، ساحات يف أسٌد هو ومنتصر.

 ارتقى قد واآلخرة، الدنيا عن رمتحرِّ فكُره وعظيم. كريم سّيد الوقت نفس ويف

 عن الشيطان يثنيك أن ركفأحذِّ اهلل. من والقرب والفضيلة السيادة يف مرتبة أعلى

 أوصاف إىل ×أشار ثّم .بيعته عن ليصرفك ؛فتنًة زمان كّل يف سُيثري ألّنه ؛احلّق

 وبعدما رمحًا. وأوصلكم علمًا، وأكثركم كهفًا، أوسعكم :فقال املهدّي

 به وامجع الغّمة، من خروجًا بعثه فاجعْل اللهّم قال: احلقائق هذه كّل لبيان ×تعّرض

 إْن عنه جتوزّن وال له، قَتُوفِّ إْن عنه تنثِن وال ،ْمفاعِز لك اهلل خار فإْن األّمة. مشل

 .(11)رؤيته إىل شوقًا صدره إىل بيده أومأ هو ها إليه، ُهديَت

 بشوق متمّنيًا قلبه على يده وضع ×أّنه الكالم هذا خالل من جلّيًا يظهر فمّما 

  املوعود. املهدّي لقاء من التمّكن بالغني وحمّبة

 األّيام من يوٍم يف أّنه النعمة ومتام الدين كمال كتاب يف جاء اإلطار هذا ويف

 يف أمله عن حتّدث ضمنها ويف الرضا، اإلمام حمضر يف أشعارًا اخلزاعي دعبل تال

 ذلك عند ومتواصلة. متواترة وبركات اهلل اسم على ما يومًا حتمًا سيقوم إماٍم ظهور
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 الكالم هذا القدس روح أجرى لقد خزاعي، يا وقال: بشّدة، ×الرضا اإلمام بكى

 مسعت أّني غري موالي، يا ال دعبل: فقال اإلمام؟ هذا هو ْنَم تعلم فهل لسانك، على

 قام ذلك بعد بالعدل. ويعمرها ،الفساد من األرض رفيطهِّ بيتكم، من إماٍم بقيام

 ،اْلَقاِئُم اْلُحجَُّة اْبُنُه اْلَحَسِن َبْعَد قال: ثّم ،بعده من األئّمة بتعداد ×الرضا اإلمام

 .(11)ُظُهوِرِه ِفي اْلُمَطاُع ،َغْيَبِتِه ِفي اْلُمْنَتَظُر

 ونظام الوالية مسائل أهّم من هي «املهدوّية» أّن ُيعلم الروايات هذه جمموع فمن

 ذلك ويتّضح .لقاءه نْويتمنَّ كانوا ،وآباءه ،قبله من األئّمة أّن درجة إىل الوجود، عامل

 هأدركُت لو قال: عندما ×احلسني اإلمام إليها أشار اليت املسألة تلك يف خصوصًا

 على الروايات تأكيد وراء من السبب نفهم أن نستطيع هنا من حياتي. أّيام خلدمته

 عليه. والثواب ذلك أجر لبيان هاتعّرضو لظهوره، والدعاء املهدّي، انتظار مسألة

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام نظر وجهة من املهدّي وجود يف األنبياء سنن جتّلي ـ5

 بن احلسني الشهداء سّيد كالم يف إليها اإلشارة مّتت اليت األخرى احلقائق من

 من العديد وأّن وصفاتهم، األنبياء لسنن الوارث كونه هي املوعود املهدّي حول ×علّي

 اليت األعمال من الكثري أّن كما كذلك، له ستحدث األنبياء عاشها اليت الظروف

 سيعمل وأّنه الظروف، تقتضيه ما حبسب ،كذلك هو بها سيقوم بها قاموا

 ِفي املهدّي: وجود يف األنبياء سنن جتّلي حول ×احلسني اإلمام يقول .^بسريتهم

 ِمْن ُسنٌَّةو ُموَسى ِمْن ُسنٌَّةو ِإْبَراِهيَم ِمن ُسنٌَّةو ُنوٍح ِمن ُسنٌَّة ْنِبَياِء،اأَل ِمَن ُسَنٌن ِمنَّا ْلَقاِئِما

 ِإْبَراِهيَم ِمْن َأمَّاو اْلُعُمِر، َفُطوُل ُنوٍح ِمن َفَأمَّا حمّمد. ِمْن ُسنٌَّةو َأيُّوَب ِمْن ُسنٌَّةو ِعيَسى

 ِعيَسى ِمن َأمَّاو اْلَغْيَبُة،و َفاْلَخْوُف ُموَسى ِمْن َأمَّاو النَّاِس، اْعِتَزاُلو َدِةاْلِوال َفَخَفاُء

 َفاْلُخُروُج حمّمد ِمْن َأمَّاو اْلَبْلَوى، َبْعَد َفاْلَفَرُج َأيُّوَب ِمْن َأمَّاو ِفيِه، النَّاِس ُفَفاْخِتال

    .(17)ِبالسَّْيف

 عابرة بصورٍة املهدّي اإلمام يف األنبياء سنن جتّلي مسألة طرح من الرغم وعلى

 فيها الواردة للمطالب والتحقيق بالبحث سنتعّرض أّننا إاّل الرواية، ههذ يف وإمجالية

 بها حيظى اليت واجلامعّية لألهمّية وذلك ؛عناوين عّدة ضمن ويف ،تفصيلي بشكٍل



×  
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 احلديث: هذا

 

 ــــــ املهدّي عمر لطول حتليٌل :نوح سّنة ـ1 ـ 5

 وردت فقد والنادرة؛ الشاّذة املسائل من ×املهدّي اإلمام عمر طول حادثة ُتعّد ال

 القرآن :مجلتها ومن ـ السماوية والكتب الدينّية والنصوص التاريخ يف أخبار عّدة

 ومع مديدًا. عمرًا يعيشون يزالون وال عاشوا الذين واألشخاص املعّمرين حول ـ الكريم

 املتعّلقة األحباث ضمن يف املوعود املهدّي عمر طول حول تساؤالت ُأثريت فقد هذا

 عّدة ومن ،مفّصل بشكٍل الرأي أصحاب طرف من حبثها مّت وقد الزمان، آخر مبهدّي

 ـ ذلك ضمن يف ـ اإلشارة مّتت قد أّنه ومبا ما. حدٍّ إىل مقنعًة إجاباٍت عنها مواوقدَّ زوايا،

 فإّننا ،×احلسني اإلمام كلمات يف عنها ورد مبا واالهتمام ،احلادثة هذه إىل

 املقالة: هذه وموضوع يتناسب مبا حوهلا نْينقطَت لذكر بدورنا سنتعّرض

 ،ودقيقة عميقة علمّية آراًء ميتلكون ْنممَّ ،الرأي أصحاب أحد ّنإ :األوىل

 املهدّي، عمر طول من والعملّية والعلمّية العقلّية الناحّية من مانع أّي وجود بعدم يعتقد

 بهما نيطتُأ لدينا مألوف وغري معهود غري ُعمر ذواتا شخصّيتني ّنإ :مفاده ما يقولو

 ،كامل بشكٍل الفاسد حمتواه من اإلنساني اجملتمع تطهري مهّمُة الزمان مّر على

 هل يلي: مبا ُيصّرح الصدد هذا ويف والعدل. احلّق أساس على جديد من بنائه وإعادة

 الفاسد حمتواها من اإلنسانية احلضارة بتفريغ فقط شخصان يقوم أن صدفة هي

 االعتيادية أعمارنا على يزيد مديد عمٌر منهما لكلٍّ فيكون جديد، من وبنائها

 نّص الذي نوح، النيّب وهو ،البشرية ماضي يف دوره مارس أحدهما مضاعفة؟ أضعافًا

 خالل من له روقّد ،عامًا مخسني إاّل سنة ألف قومه يف مكث هأّن على الكريم القرآن

 وهو ،البشرية مستقبل يف دوره ميارس واآلخر ؛جديد من العامل يبين أن الطوفان

 اليوم يف له روسيقّد ،عام ألف من أكثر اآلن ىحّت قومه يف مكث الذي ،املهدّي

 أقّل على عام ألف ناهز الذي ،نوح نقبل فلماذا .جديد من العامل يبين أن املوعود

 .(15)!؟املهدّي نقبل وال ،تقدير

 مّدة حول ُأثريت اليت واألجوبة واألحباث املسائل مجيع عن النظر بغّض :الثانية



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

118 

 تصّرم على اعتمادًا الشريف عمره حنسب أّننا بالذكر اجلدير من املهدّي عمر

 يطول، متى إىل ندري وال ،كثريًا امتّد قد عمره بأّن ونقول ذلك بعد نأتي ثّم ،الزمان

 التفكري هذا لنابدَّ ولو احلّد. هذا إىل ُيعّمر أن استطاع إنسانًا أّن كيف نستسيغ فال

 هو الكامل واإلنسان كامل، إنساٌن هو املهدّي بأّن وقلنا ،اإلهلي بالتفكري الزماني

 هو الزمانّية األمور مجيع مع والزمان الفيض، يف الواسطة هو اهلل وخليفة اهلل، خليفة

 الفيض واسطة هو عصره يف املوعود املهدّي لكون فنظرًا اإلهلي. الفيض مقولة من

 ،ـ تعاىل هلل فيضًا بنفسه ُيعّد أّنه من الرغم على ـ العامل مظاهر جلميع بالنسبة اإلهلي

 فإّن عليه، ومسيطرة الفيض من أعلى تكون اإلهلّي الفيض يف الواسطة بأّن نعلم وحنن

 الذي الفيض ذلك نفس مقولة من الزمان ّنإ إذ الزمان؛ على مسيطرًا يكون املهدّي

 صاحب اسم إطالق إىل أّدى الذي السبب هو هذا يكون وقد ؛×بواسطته لتنزَّ

 عمر نقيس ال نأ علينا ينبغي وعليه والزيارات. واألدعية الروايات يف املهدّي على الزمان

 ميكن وال اخلاّص، وميزانه مقياسه شيء لكّل ألّن أبدًا؛ الزمان مبقياس ×اإلمام

 أن علينا وبالتالي األمرين. بني مساخنة ال إذ اهلل؛ خليفة لعمر مقياسًا يكون أن للزمان

 تعاىل اهلل لقدرة نهاية ال أّنه مبا ونقول: ،اإلهلّية والقدرة العلم مبيزان املهدّي عمر نقيس

 أجل من وذلك ؛مصلحة ذلك يف يرى دام ما األرض يف خبليفته حيتفظ أن يستطيع فإّنه

 وهلذا للخليفة؛ الوجودّية القناة خالل من والزمانّيات الزمان إىل الوجودي فيضه إيصال

 .(16)«والسماء األرُض ثبتت وبوجوده الورى، ُرزق ِبُيمنه» أّنه: األدعية بعض يف ورد فقد

 األجرام ودوران احلركة مقدار من نتزعُي الذي للزمان كنمي كيف وعليه

 أّن مبعنى للزمان؛ منشًأ ذاته حبّد ُيعّد موجوٍد عمَر به نقيس ميزانًا يكون أن السماوّية

 توجد فلن هو يوجد مل وإذا ،×وجوده ظّل يف إاّل تتجّلى ال الفلكّية األجرام حركة

 الزمان ُيعّد ال هذا وعلى أبدًا. الزمان يظهر لن وبالتالي حركاتها، وال ،األجرام تلك

 علينا نعم، العمر. هذا وطول املهدّي عمر مقياس تشخيص خالله من نستطيع حمّكًا

 القدرة إىل األمر إيكال بوجوب القول إىل هذا كّل من نهدف ال أّننا إىل االلتفات

 مع يتناسب ميزان انتخاب لزوم هو اهلدف إّن بل السكوت، ينبغي وبالتالي اإلهلّية،

  اهلل(. خليفة )ُعْمر املوزون



×  
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 ــــــ املهدّي والدة خفاء وراء الكامن للسّر حتليل :إبراهيم سّنة ـ2 ـ 5

 يعيش كان إبراهيم النيّب فإّن اإلسالمّية النصوص من املستقاة النظر وجهة من

 ومل الناس، عن منأى ويف ،منزويًا مراهقته وفرتة بلوغه بداية ىوحّت طفولته فرتة منذ

 يتخّبطون مجيُعهم فيه كان الذي الوقت يف واكتمل، استوى أن بعد إاّل قومه إىل يأِت

 وعالقاتهم أخالقهم يف األخرى املشاكل من واملئات األصنام وعبادة الشرك يف

 اهلل لِقَب من دًةومسدَّ طاهرة توحيدّية فطرة ميتلك كان ×ألّنهو و.... االجتماعّية

 احلالة من االستياء شديد كان فإّنه شيء، كّل ملكوت على لعًاومطَّ تعاىل،

 األصنام، وعبادة الشرك ملواجهة تعّبأ فقد ذلك أجل ومن للناس. واألخالقّية االعتقادّية

 :نظري السماوّية، األجرام يعبدون آخرين أقوام لـُمحاّجة اإلطار هذا يف تعّرض كما

 احلّق وعبادة التوحيد إىل ودعاهم ،مبناظرتهم فقام ،والكواكب والقمر الشمس

 .(14)سبحانه

 َفَخَفاُء اِهيَمِإْبَر ِمْن اليت[ ]السّنة َأمَّاَو املزبور: احلديث يف ×الشهداء سّيد يقول

 .النَّاِس واْعِتَزاُل َدِةاْلِوال

 عن خيفى مّنا القائم األمر: هذا حول قال أّنه ×عنه ُنقل فقد ذلك إىل ومضافًا 

 .(11)بيعة ُعنقه يف ألحٍد وليس خيرج حني ِليخرج ؛بعُد ديوَل مل يقولوا ىحّت والدته الناس

 نقطتني: لذكر خمتصر وبشكٍل سنتعّرض البحث هذا خيّص ما يفو

 هذا يف فعلّي حتّقق وله ،ُولد قد ×املوعود املهدّي بكون االعتقاد إّن :أّواًل

 بالشيعة خمتّصًا ُيعّد ال ،ـ فيه للشّك جمال ال الذي األمر ـ ُيرزق حيٌّ وهو ،العامل

 .(10)أيضًا السّنة أهل كبار من كبري عدٌد فيه ُيشاركهم بل فقط، اإلمامّية

 األسرار أحد فإّن التارخيّية واملصادر الروايات إىل الرجوع خالل من :ثانيًا

 طريق عن ـ العّباس بين خلفاء اّطالع يف تتجّلى املهدّي والدة إخفاء وراء الكامنة

 ،×املهدّي هو عشر الثاني اإلمام أّن على ـ ^واألئّمة الرسول عن الصادرة الروايات

 شرق على وُيهيمن اجلّبارين، حبكومة وُيطيح وعداًل، قسطًا األرض سيمأل الذي

 أجل من جهدهم بكّل سعوا فقد السبب وهلذا اإلهلّية. احلكومة وُيقيم وغربه، العامل

 بشكٍل ×العسكرّي اإلمام زوجة مبراقبة القوابل فوافكلَّ النور، هذا إطفاء
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 املهدّي، نور حبفظ تعاىل اهلل دتعهَّ فقد ذلك كّل ومع إشرافهم. حتت وجعلها ،كامل

 سبحانه وقام املهدّي، والدة حادثة على العاالّط من اجلواسيس من أحٌد يتمّكن فلم

 عن ورد وهلذا .×موسى مع به قام الذي العمل بنفس املهدّي اإلمام خيّص ما يف وتعاىل

 سنن عّدة أّن ـ املذكورة الرواية تلك مجلتها ومن ـ متعّددة روايات يف ×احلسني اإلمام

 خفاء وراء الكامنة األسرار من وعليه املهدّي. وجود يف تبلورت قد وموسى إبراهيم من

 الوسيلة. هذه خالل من اإلهلّية الوديعة تلك روح على احملافظة هو املهدّي اإلمام

 

 ــــــ املهدّي غيبة وراء الكامنة لألسرار حتليل :املوسوّية السّنة ـ3 ـ 5

 اإلمام حول ×احلسني اإلمام كالم يف إليها اإلشارة مّتت اليت األخرى املسألة

 .واْلَغْيَبُة َفاْلَخْوُف املهدّي[ ]إىل ُموَسى ِمْن وصلت[ اليت ]السّنة َوَأمَّا بقوله: تتعّلق املهدّي

 إىل الشهداء سّيد كالم من العبارة هذه يف ضالتعرُّ مّت فقد املقال كاتب وبنظر

 تفصيلي: بشكٍل وحبثهما استعراضهما علينا ينبغي ،وجوهرّيتني حّساستني نقطتني

 

 ــــــ املهدّي غيبة يف يلعبه الذي والدور ،اخلوف معنى ـأ

 القول: من لنا بّد ال املهدّي اإلمام غيبة خيّص ما يف

 يف املهدّي غيبة إىل ×احلسني اإلمام كلمات ضمن يف اإلشارة مّتت :أّواًل

 فينتقم ،قائَمنا اهلل ُيظهر قوله: :مجلتها ومن السابق، املورد إىل إضافة ،أخرى موارد

 وهو ُولدي، من التاسع :×قال قائمكم؟ َمْن ،اهلل رسول بن يا له: فقيل ،الظاملني من

 وعداًل قسطًا األرض وميأل يظهر ثّم ،طويلة مّدة يغيب الذي وهو احلسن، بن احلّجة

 .(19)وُظلمًا جورًا ملئت كما

 .(11)بةْيالَغ صاحب وهو ُولدي، من التاسع هو األّمة هذه قائم أيضًا: وقوله

 بـ ×ووصفه األوىل، الرواية يف املهدّي بةْيَغ طول إىل اإلشارة خالل فمن

 وطوهلا املهدّي بةْيَغ حادثة بأّن نستشّف أن ُيمكننا الثانية، الرواية يف «بةْيالَغ صاحب»

 من والدته قبل ّدُتَع كانت ّنهاإ أّي طرحها؛ زمان حيث من املهدوّية أصل مسألة ُتماثل

 اإلمام همومن األئّمة، كلمات ضمن خاّصًا اهتمامًا ْتاسرتَع واليت املهّمة، األحباث
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 .×احلسني

 املهدّي مسألة عرضت اليت الدينّية النصوص من النوع هذا ُنواجه حني وعليه

 املهدّي غيبة مع الدين أئّمة تعامل ملاذا جلّيًا لنا ضحيتَّ فإّنه غيبته حلادثة مالزم بشكٍل

 هو املهدّي لإلمام الطويلة بةْيالَغ حصول بأّن اجلميع إفهام إىل اْووسَع االهتمام، من بنوع

 إنكارها: ُيمكن ال قطعّية حقيقة املهدوّية أصل كان مثلما ،يقينّية مسألة بدوره

 الغيبة. طول بسبب ؛بالشّك احلقيقّيني املوالني إصابة خشيَة وذلك

 موسوّيتان سّنتان هما والغيبة اخلوف بأّن ×احلسني اإلمام صّرح :ثانيًا

 الروايات من والعديد ،احلسني اإلمام لكالم ووفقًا ؛وعليه للمهدّي. ستحصالن

 هذا يف اجلوهرّية النقطة لكّن .×غيبته يف مطروحًة اخلوف مسألة ُتعّد األخرى،

 أصّر فقد هو؟ معنى وبأّي املهدّي، غيبة يف اخلوُف دور حقيقة يف تكمن األمر

 من النفس على اخلوف معنى على املهدّي غيبة مسألة يف اخلوف محل على (11)البعض

 العوامل أحد بصفته الروايات له ضتتعرَّ الذي اخلوف أّن هو لنا يبدو ما أّن غري القتل،

 ألّنه األعالم؛ أولئك طرحه مّما أعمق معنى على ريتوفَّ أن ُيمكنه الغيبة يف املساهمة

 يستطيع فإّنه ُمعجز بشكٍل بْيالَغ عامل يف يعيش أن املهدّي اإلمام مقدور يف كان إذا

 أن دون ،كذلك اإلعجاز خالل من عليّن وبشكٍل الناس بني حضورّيًا يعيش أن

 مل املهدّي اإلمام غيبة بأّن واليقني اجلزم بإمكاننا وعليه به. املساس من أحٌد يتمّكن

 ُتحاك سوف ذلك إىل ومضافًا روحه. على للمحافظة الوحيد السبيل هي تكن

 تنفيذ من ستمنع القّهارة سلطته أّن غري أيضًا، ظهوره زمان يف ×لقتله املؤامرات

 ألفتى املهدي بيد السيف أن ولوال املعرفة: أهل من األعاظم بعض به صّرح كما ذلك،

 فيقبلون ،وخيافون فيطمعون ،والكرم بالسيف يظهره اهلل ولكّن ،بقتله الفقهاء

 .(11)خالفه يضمرون بل ،إميان غري من حكمه

 العوامل أحد الروايات بعض يف ُعّد الذي اخلوف بأّن القول ُيمكننا هنا ومن

 اخلوف ال ،الناس جهل من اخلوف مبعنى وأّنه أوسع، مفهومًا ميتلك الغيبة يف املساهمة

 سّيد كالم يف بةْيوالَغ اخلوف بني االرتباط ُذكر قد أّنه خصوصًاو القتل، من

 خلوف تفسريه يف ×علّي املؤمنني أمري قال وقد موسوّية، سّنًة ُيمّثل بعنوانه الشهداء
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 ودول الاجُلّه َغَلبة من أشفق بل نفسه، على خيفًة موسى يوجس مل :×موسى

 .(17)الضالل

 املواجهة ساحة مستوى على خيشى كان ×موسى أّن هو ×اإلمام يقصده فما

 املعجزة بني املوجود االختالف ضاحاّت عدم إىل جنياملتفرِّ جهل ُيؤّدي أن الثقافّية

 كان إذا وعليه املستبّدين. وحكومة اجلّهال انتصار إىل سيفضي الذي األمر والسحر،

 للوعي الناس امتالك عدم أّن فبسبب كذلك، يزال وال ،خائفًا الواقع يف املهدّي اإلمام

 الوالية مقام بني التمييز عدم إىل بهم سُيؤّدي الذي ،الرفيع والفكري الثقايف واملستوى

 بقّية مع فعلوا كما ـ وحيدًا فيرتكونه اجلور، حلّكام االستبدادّية األنظمة وبني

 حضوره عن غيبُته تلفخت لن وبذلك الغامشة، السلطات باعاّت على نوينكّبو ،ـ األئّمة

 الناس. وسط

 لغيبة تفسريه يف يقول ألن واملعرفة احلكمة أساطني بعض دفع الذي هو وهذا

 تعاىل؛ اهلل من املهدّي[ اإلمام غيبة ]سبب السبب ذلك يكون أن جيوز ال املهدّي: اإلمام

 أن فوجب معصومًا، لكونه ؛نفسه اإلمام من الو التكليف، لغرض مناقضًا لكونه

 ذلك، يف اإلثمو التمكني، عدمو الغالب، اخلوف هوو األّمة، من الغيبة سبب يكون

 .(15)عليهم األحكامو احلدود تعطيل من يستلزم ماو

 أعلى شيٌء اإلمام[ ]أي وجوده يف احلقيقّية الغاية فإّن أيضًا: آخر حكيٌم ويقول

 من فليس ،بضوئه همءتواستضا ،بنوره اهتدائهم عدم وأّما منه... الناس تعّلم من وأرفع

 اهلوى وغلبة ،بينهم الغاشية بالظلم احلّق عن الحتجابهم ؛الناس جهة من بل ،×جهته

 .(16)اإلمام[ بركات من أنفسهم ]فيحرمون نفوسهم على والشهوات

 وقد .بةْيالَغ يف مساهم كعامٍل الروايات يف اخلوف ورد فقد ذلك على وبناًء

 أّن يرى السطور هذه كاتب ولكْن النفس. على اخلوف مبعنى العلماء من عّدٌة فّسره

 يف اخلوف أّن سّيما وال أعمق، مضمون على حتتوي اخلوف عن حتّدثت اليت الروايات

 على اخلوف حول كالم ألّي فيها ُيتعّرض أن دون من ،مطلق بشكٍل ورد بعضها

 من شخصّي كتفسرٍي النفس على اخلوف عن احلديث جاء اآلخر بعضها ويف النفس،

 .(14)املعصوم اإلمام لكالم الراوي
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 أن سهولة بكّل ُيمكننا الروايات من الطائفتني بهاتني االستعانة خالل ومن

  النفس. على اخلوف عن ثتحتدَّ اليت الرواية واجهته الذي اإلشكال حنّل

 ،(11)الكرمية القرآنّية اآليات من العديد على واعتمادًا ؛ذلك إىل وباإلضافة

 وكذلك ،ـ البالغة نهج يف (10)املؤمنني أمري كلمات وخصوصًا ـ الشريفة والروايات

 أبدًا خيشى ال الكامل اإلنسان فإّن ،(79)احملكمة والفلسفّية العرفانّية املباني حبسب

 وبسبب ؛تعاىل اهلل بإذن أعماله نتائج على لعًامطَّ لكونه وذلك ؛والقتل املوت من

 جلّيًا لنا ضحيّت هنا ومن عليه. النازلة اإلهلّية والسكينة الروحّية وقدرته قلبه طمأنينة

 اخلوف إىل املهدّي غيبة إسناد أّن ـ العلماء بعض ألقوال وخالفًا ـ ذكُره مّر ما كّل من

 معنى لتفسري احتماٍل أفضل هعدُّ ُيمكننا ال وهلذا .ُمقنعًا دلياًل ميتلك ال النفس على

 الروايات. بعض يف إليه شارامُل اخلوف

 

 ــــــ الغيبة عصر يف للمهدّي الوجودّية اآلثار ـ ب

 اليت ـ املهدّي اإلمام غيبة أّن بالذكر اجلدير من املسألة أصل نستعرض أن قبل

 لن درجة إىل ستطول ـ السابقني األنبياء سنن من ×احلسني اإلمام كالم يف ُعّدت

 الناس سُيصاب ولذلك يافع؛ شاّب صورة على سيظهر ×بأّنه أبدًا الناس معها ُيصّدق

 ألنكره املهدّي قام ول احلسني: اإلمام عن حديث يف جاء كما بالشّك، ظهوره حني

 ،شاّبًا صاحبهم إليهم خيرج أن البلّية أعظم من وإّن موفقًا. شاّبًا إليهم يرجع ألّنه الناس؛

 .(71)كبريًا شيخًا حيسبونه وهم

 وآثاره املهدّي اإلمام فائدة هي ما اجملال: هذا يف املطروح السؤال يبقى لكن

 كهذه؟ طويلة ةغيب يف الوجودّية

 قول:ن خمتصر بشكٍل السؤال هذا عن جوابًاو

 يف يلعبه الذي والدور الغيبة، زمان يف املهدّي وجود عن التساؤل أّن مع :أّواًل

 صحيح، تساؤٌل الظاهر يف هو العامل، على يرتكه الذي واألثر اإلنسان، مصري تعيني

 التفكري من جذوره يستمّد بأّنه لنا ضحسيّت جّيد بشكل فيه النظر أمعّنا إذا لكْن

 الظواهر آثار عن نْويتحرَّ ما عادًة األسئلة من النوع هذا يطرحون الذين وأّن احلّسي،
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 يكون أن يف يرغبون ّنهمإو ب،ْسفَح احلّسية والنشأة الطبيعة يف وتأثرياتها الوجودّية

 أّن واحلال .بهما يقبلوا لكي ؛لديهم وملموسني حمسوسني واملؤّثر التأثري من كلٌّ

 من الكثري الطبيعي وراء امو والديين اإلهلّي الفكر حسب الوجود دار يف هناك

 من أّنه مع واإلنسان، العامل يف تؤّثر اليت ـ املهدّي حادثة عن النظر بغّض ـ الظواهر

 وبعبارة كان. شخٍص ألّي حمسوسًا املؤّثر ونفس التأّثر شكل يكون ال نأ املمكن

 يرتكه الذي التأثري هو ما أحدهم: قول ُيماثل األسئلة من النوع هذا طرح إّن :أوضح

 ومصري العامل على ـ الناس أنظار عن غائبة وهي ،نراها ال اليت ـ املالئكة وجود

 اإلنسان؟

 مل ْنَم ـ األعاظم بعض تعبري حّد على ـ األسئلة من النوع هذا يطرح ماإّن :ثانيًا

 الظاهرّي البيان يف تنحصر ال اإلمام وظيفة ألّن اإلمامة؛ معنى حقيقة على يقفوا

 هو الوظيفة بهذه بالقيام يتكّفل اإلمام أّن فكما .للناس الظاهرّية واهلداية ،للمعارف

 أّنه كما إليها، الباطين واإلرشاد ،األعمال على الباطنّية الوالية عبء كذلك يتحّمل

 اإلمام حلضور يكون ال أن ًاإذ البديهّي فمن شأنه. جّل اهلل إىل األعمال حبقائق يتقّدم

 عن عليها ويشرف بالنفوس يّتصل واإلمام .اجملال هذا يف تأثري أّي غيبته أو اجلسمانّي

 وإصالحه ظهوره وقت وتأّخر ،األبصار عن خفيو ،األنظار عن بُعد وإْن الباطن، طريق

 .(71)للعامل

 الغيبة زمن يف االستفادة بإمكانّية يعتقدون الذين العظماء أكثر ما :ثالثًا

 آثاره عن فضاًل أيضًا، األحكام بيان جمال يف املهدّي اإلمام وجود من الكربى

 اعتمادًا ؛األصول علم يف ـ مثاًل ـ اإلمجاع على استدّلوا فالذين التكوينّية. وبركاته

 يف اإلمام لوجود التشريعّية والفوائد باآلثار الواقع يف يلتزمون ،اللطف قاعدة على

 الغيبة. عصر

 خلف املسترتة الشمس لَثكَم ـ الروايات حبسب ـ املهدّي اإلمام لَمَث إّن :رابعًا

 وفوائد آثار وجود يف يشّكك أن عاقل ألّي ُيمكن وهل بة(؛ْيالَغ )سحاب السحاب

  احلالة؟ هذه على وهي للشمس

 من احلاالت مجيع يف املهدّي لإلمام الوجودّية الربكات كانت فقد وعليه



×  
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 فوجود وبالتالي العامل. على تهطل الوجودّية رمحته أمطار زالت وال العاملني، نصيب

 الربكات مجيع إّن بل ب،ْسفَح فائدة اذ ًاوجود ليس بةْيالَغ ظرف يف املهدّي اإلمام

 املبارك. وجوده خالل من واإلنسان العامل إىل تصل إّنما الرمحانّية والفيوضات اإلهلّية

 

 ــــــ املهدّي حول القائمة لالختالفات حتليل :العيسوّية السّنة ـ4 ـ 5

 َفاْخَتَلَف﴿ :×عيسى حول الناس اختالف خيّص ما يف الكريم القرآن يقول

 حول الناس آراء الختالف ناظرًة اآلية هذه ُتعّد حيث ،(14 )مريم: ﴾َبْيِنِهْم ِمْن اأَلْحَزاُب

 وجود إىل فلإلشارة املباركة اآلية يف ﴾ْمِنِهَبْي ِمْن﴿ عبارة ورود سبب وأّما عيسى.

 وكانوا عيسى، حول القول يصدقون كانوا املختلفة املسيحّية الطوائف من أشخاص

 من اجلوانب بعض أّن بيان هو األساسي مرادنا فإّن حال أّي وعلى .(71)احلّق على ثابتني

 ×احلسني اإلمام يقول وهلذا املهدّي؛ اإلمام حول كذلك ُطرحت قد االختالفات تلك

 حدوث هي املهدّي إىل عيسى من ستصل اليت السّنة ّنأ مفاده ما الروايات إحدى يف

 حوله. اآلراء وتعّدد اخلالفات

 لصاحب أخرى: روايٍة يف قال أّنه الشهداء سّيد عن ورد أيضًا الصدد هذا ويف

 وبعضهم ،مات بعضهم يقول ىحّت ،تطول :إحداهما غيبتان: ،املهدّي يعين ،األمر هذا

 يلي الذي املوىل إاّل ،غريه وال ولّي من ،أحٌد موضعه على يّطلع وال ذهب، وبعضهم ،ُقتل

 .(77)أمره

 املذهبّية، نطاق على وأساسها أصلها يف املهدوّية مسألة تتعاىل هذا على وبناًء

 قضاياها خيّص ما يف وأّما .مجعاء اإلسالمية األّمة به آمنت دينّيًا َحَدثًا لوُتشكِّ

 اليت الرواية يف احلديث يُدْر مل السبب وهلذا اخلالفات. بعض حوهلا فتوجد الفرعّية

 فيها الكالم مّت بل املهدوّية، أصل يف والشّك اإلنكار عن ×احلسني اإلمام عن ُنقلت

 مفاده ما ×يقول الروايات إحدى وحبسب اجلزئّية. األمور بعض يف خالفات وجود عن

 .×عيسى طريق عن املهدّي إىل وصل اإلرث هذا أّن

 

 ــــــ بالسيف املهدّي ظهور ملعنى حتليل :احملّمدّية السّنة ـ5 ـ 5

 امََّأَو املزبور: احلديث من عبارة آخر يف الشهداء سّيد يقول األمر نهاية ويف
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 ِبالسَّْيف. َفاْلُخُروُج حمّمد ِمْن املهدّي[ يرثها اليت ]السّنة

 عّدة يف ذكُرها ورد قد بالسيف املهدّي خروج حادثة أّن بالذكر اجلدير ومن

 يكن مل املهدّي خرج إذا آخر: موضٍع يف قال أّنه احلسني اإلمام عن ورد كما .أحاديث

 إاّل لباسه ما ،واهلِل ،املهدّي خبروج يستعجلون وما .السيف إاّل وقريش العرب وبني بينه

 .(75)السيف ظّل حتت واملوت السيف إاّل هو وما الشعري، إاّل طعامه وال ،الغليظ

 نقاط: عّدة إىل بالسيف املهدّي خروج خيّص ما يف اإلشارُة وينبغي

 على التوّفر مع سيظهر ـ العقلّية واألدّلة الروايات حبسب ـ املهدّي اإلمام إّن :أّواًل

 حتقيق من بذلك يتمّكن لكي ؛البشرّية القدرات مجيع على متامًا وتعلو تتفّوق قدرة

 مسرية يف املتمّرد اإلنسان ويضع التاريخ، عرب اهلل لُسُر إليها يصبو كان اليت األهداف

 الفطري. كماله

 السّنة أّن مفاده ما حبثنا مدار هي اليت الرواية يف احلسني اإلمام يقول :ثانيًا

 بالسيف. خروجه هي املهدّي وجود يف املتحّققة احملّمدّية

 الرسول عّرف قد الكريم القرآن أّن إىل االلتفات من لنا بّد ال الصدد هذا ويف

 ُرَحَماُء اْلُكفَّاِر َعَلى َأِشدَّاُء َمَعُه َوالَِّذيَن اهلِل َرُسوُل ُمَحمٌَّد﴿ الشكل: بهذا األكرم

 سريتهم أّن اجلملتان وأفادت املفّسرين: كبار بعض ويقول (.10 )الفتح: ﴾َبْيَنُهْم

 .(76)الرمحة هي بينهم فيما املؤمنني ومع الشّدة، هي ارالكّف مع وصحابته( )الرسول

 َعِنتُّْم َما َعَلْيِه َعِزيٌز َأنُفِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَءُكْم َلَقْد﴿ التوبة: سورة يف أيضًا ورد كما

 (.111 )التوبة: ﴾َرِحيٌم وٌفُؤَر ِباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكْم َحِريٌص

 الذي ،املهدّي اإلمام ولده وجود يف احملمدّية والسّنة السرية هذه جتّلت وقد

 سأل رجاًل أّن الروايات إحدى يف ورد فقد ولذلك بشّدة؛ املعاندين مةَلالظَّ بدوره سُيواجه

 ؛نعم :×قال ؟×علّي سرية خبالف خرج إذا ×املهدّي َأَيسري :×احلسني اإلمام

 وأّن بعده، نم معليه رسُيظَه شيعته أّن عِلم ألّنه ؛والكّف باللني سار ×علّيًا أّن وذلك

 من عليهم رُيظَه لن شيعته أّن يعلم أّنه وذلك ؛والسيب بالبسط فيهم سار خرج إذا املهدّي

 .(74)أبدًا بعده

 نيبُّ هو اإلسالم نيّب وأّن الرمحة، ديُن اإلسالم أّن إىل االلتفات ينبغي :ثالثًا



×  
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 (.194 )األنبياء: ﴾ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَسْلَناَك َوَما﴿ القرآن: يقول وهلذا الرمحة؛

 الفاتح،و ،ارالقّه السم مظهرًا املهدّي اإلمام فيه ُيعّد الذي الوقت نفس ففي

 احلليم،و الرحيم،و الرمحن، السم تاّمًا مظهرًا أيضًا ُيعّد والرافع، ،احلاكمو

 حني وعليه واحملّبة. للرمحة جملًى ُيعترب اإلمام فإّن السبب وهلذا .وغريها الرؤوف،و

 سّنة ُيعّد الذي ـ بالسيف سيخرج املهدّي أّن إىل البحث مدار الرواية يف اإلشارة مّتت

 نظرًا أّنه إىل اإلشارة هو احلديث هذا معاني أحد يكون أن احملتمل فمن ـ حممدّية

 ساحات يف األعداء ملنازلة احملارب يستعمله سالح وآخر أحّد هو السيف لكون

 يف واألكمل األخرية احللقة وُيمّثل ،اخلامت الدين هو |حمّمد دين أّن ومبا اجلهاد،

 ـ اخلامتّية بسالح سيخرج املهدّي أّن ببيان يتعّلق الرواية مراد فإّن النبّوة، سلسلة ضمن

 اهلِل ِديِن ِفي َيْدُخُلوَن النَّاَس َوَرَأْيَت﴿ اآلية: مضمون ليتحّقق ؛ـ احملّمدي السالح أي

 ،أمجع العامل يف اهلادي تعاىل اهلل اسم ويتجّلى كامل، بشكل (1 )النصر: ﴾َأْفَواجًا

 حتت اهلل من بهدايٍة اجلميُع ولينضوي ،(احلاكم)و (الفاتح) امسي ظّل حتت وذلك

 التوحيد. لواء

 

 ــــــ املهدّي ظهور حتمّية ـ6

 حول ×احلسني اإلمام كلمات ضمن هلا التعّرض مّت اليت األخرى األمور من 

 ×احلسني اإلمام مسعُت الراوي: يقول .×ظهوره حتمّية مسألة هي املوعود املهدّي

 َرُجٌل َجَيْخُر َحتَّى اْلَيْوَم َذِلَك َجلَّو َعزَّ اهلُل َلَطوََّل َواِحٌد، َيْوٌم ِإاّل الدُّْنَيا ِمَن َيْبَق َلْم َلْو يقول:

 .(71)ُظْلمًاو َجْورًا ُمِلَئْت َكَما ِقْسطًاو َعْداًل َهاَفَيْمأَل ُوْلِدي ِمْن

 ُيعّدون وُمواليهم اجلور أهل ُمحّبي أّن إىل اإلشارة خالل ومن ،آخر موضٍع ويف

 تذهب ال واهلل أما :×يقول أعماهلم، سوء على ×املهدّي وسُيكافئهم منهم، جزءًا

 ألفًا. األلف ومع ألفًا، األلف ومع ألفًا، منكم يقتل رجاًل مّني اهلُل يبعث ىحّت الدنيا

 أعماهلم؟ على ُيجازيهم ىحّت املهدّي، ظهور زمان إىل أمّية( )بنو هؤالء َأَفَيصل له: فقيل

 كذا ُصلبه من الرجل يكون الزمان ذلك يف وحيك، ذلك: عن جوابًا اإلمام فقال

 .(70)أنفسهم من القوم موىل وإّن رجاًل، وكذا
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 جذورها تستمّد اليت األمور من هي املهدّي ظهور حتمّية أّن بالذكر اجلدير منو

 عن ناهيك الشريفة، اآليات من العديد لذكرها تعّرضت حيث ؛الكريم القرآن من

 آَمُنوا الَِّذيَن اهلُل َوَعَد﴿ والسّنة: الشيعة مصادر يف وردت اليت املستفيضة الروايات

 ِفي َكَتْبنا وَلَقْد﴿و (،55 )النور: ﴾اأَلْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا ِمْنُكْم

 يف سبحانه احلّق ويقول ،﴾الصَّاِلُحوَن ِعباِدَي َيِرُثها ْرَضاأَل َأنَّ الذِّْكِر َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر

 َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم اأَلْرِض ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ َأْن َوُنِريُد﴿ أخرى: آية

 (.5 )القصص: ﴾اْلَواِرِثنَي

 حتمّية خيّص ما يف القول إىل املعنى أهل كبار من البعض دفع الذي وهذا

 ،ظلمًاو جورًا األرُض امتألت قدو خيرج خليفًة هلل أّن ـ اهلل دناأيَّ ـ اعلم املهدّي: خروج

 يلي ىحّت اليوم ذلك اهلُل طّول واحٌد يوٌم إاّل الدنيا من يبَق مل لو ،عداًلو قسطًا فيملؤها

 .(59)فاطمة ُولد من |اهلل رسول عرتة من اخلليفة هذا

 بها االهتمام خيتّص مل اليت األمور من هو واملنجي املهدّي ظهور فإّن وعليه

 أيضًا. املعرفة ألهل الشهودّية النتاجات لذلك ضتتعرَّ بل وحدها، الدينّية بالنصوص

 معناه: ما الشريازي الغيب لسان يقول اإلطار هذا ويف

 ما يومًا سيصبح األحزان وبيت ،تغتّم فال كنعان، إىل سريجع املفقود يوسف

 تغتّم. فال لألزهار، روضة

 سيعود املشّوش البال وهذا ،تبتئس فال ،عافيتك لك سرتجع املهموم، القلب أّيها

 تغتّم. فال اهلدوء، له

 ،الوصال أريكة على سنجلس فإّننا الغّريد، البلبل أّيها ،األجل أمَهَلنا ما إذا

 تغتّم. فال احملبوب، بظّل مستظّلني

 إذ ؛الغيبّية األسرار على مّطلع غري فأنَت اليأس، ُيصيبّنك وال القلب، أّيها ْهانتِب

 تغتّم. فال العجيبة، واألفعال اخلفّية األلعاب من الكثري الستار خلف يوجد

 فراق يف ُيصيبنا وما ،أحوالنا مجيع على ّطلعُم ،األحوال لحموِّ تعاىل فاهلل

 .(51)تغتّم فال الفراق، هذ يف إيقاعنا على اخلصم وإصرار ،احملبوب



×  
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 ــــــ #املهدّي ظهور ومقّدمات عالمات ـ7

 النصوص يف فائقة عنايًة القت واليت ،باملهدوّية املرتبطة األخرى املسائل من

 هي ،السّنية مأ الشيعّية املصادر يف سواٌء ،الروايات من العديد حوهلا ووردت الدينّية،

 كثرية روايات ورود ورغم املهدّي. اإلمام ظهور ومقّدمات عالمات عن تتحّدث اليت تلك

 اليت لألحاديث بالتعّرض هنا سنكتفي انّنفإ ،^بيته وأهل النيّب عن اجملال هذا يف

 شيء كّل قبل لكْن املقالة. هذه وموضوع يتناسب مباو ،×احلسني اإلمام عن ُنقلت

 وحتّقق وقوع إىل بالنظر ّنهإ مفاده: سؤال علينا ُيطرح قد أّنه إىل اإلشارة من لنا بّد ال

 ال ًاإذ فلماذا املهدّي ظهور على كعالمات الروايات يف ُذكرت اليت األمور من العديد

 العامل؟ لُينقذ فاطمة بنا املهدّي يأتي

 نقول: ذلك عن جوابًاو

 املذكورة العالمات تلك أّن بيان هو الروايات يف ورد مّما املقصود إّن :أّواًل

 مباشرًة سيظهر املوعود املهدّي أّن أبدًا تعين وال وخروجه، املهدّي ظهور قبل ستتحّقق

 بطالن على دلياًل املهدّي ظهور عدم مع العالمات تلك حتّقق يكون ال وبالتالي بعدها.

 لظهور تاّمة عّلة ُيعّد ال العالمات تلك ووقوع الروايات تلك صّحة أّن كما الروايات، تلك

 املهدّي.

 كبريًا حّدًا املهدّي ظهور حول واملكتومة اخلفّية األسرار حجم بلغ لقد :ثانيًا

 ضئيل جانب على اقتصر قد الروايات بعض يف إليه اإلشارة مّتت ما أّن درجة إىل ،جّدًا

 هو ْنَم كّل ميلك وال ،فقط تعاىل باهلل ينحصر ×خروجه بزمان العلم أّن كما .جّدًا

 وحتديد توقيت عن الروايات يف بشّدة النهي مّت فقد ولذلك .ذلك على العاّط أيَّ دونه

 املهدّي. لظهور زماٍن

 مقّدمات حول ×احلسني اإلمام عن الواردة الروايات بعض اآلن وسنستعرض

 املهدّي: خروج

 السماء، من والصيحة واليماني، السفياني، :عالمات مخس للمهدّي ـ1

 .(51)ةالزكّي النفس وقتل بالبيداء، واخلسف

 ليالي، تطلع املشرق، قبل من عظيمة ًانار السماء، يف عالمة رأيتم ذاإ ـ1
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×املهدّي امقّد وهي الناس، فرج فعندها
(51). 

 ذلك فعند مسعود، بن اهلل عبد دار يلي امّم الكوفة، مسجد حائط هدم إذا ـ1

 .(57)املهدّي خروج زواله وعند القوم، ملك زوال

 :اهلل قول وهي للمؤمنني، اهلل من تكون عالمات ×القائم قّدام إّن .7

 بين ملوك من ﴾اْلَخْوِف ِمْن ِبَشْيٍء﴿ القائم، خروج قبل املؤمنني يعين ﴾َوَلَنْبُلَونَُّكْم﴿

 فساد ﴾اأَلْمَواِل ِمْن َوَنْقٍص﴿ أسعارهم، لغالء ؛﴾َواْلُجوِع﴿ سلطانهم، آخر يف العباس

 ﴾الثََّمَراِت ـ من نقص ـ َو﴿ ذريع، موت ﴾اأَلنُفِس ـ من نقص ـ َو﴿ الفضل، وقّلة التجارات

 .(55)القائم خروج بتعجيل ذلك عند ﴾الصَّاِبِريَن َوَبشِّْر﴿ يزرع، ما عطاء قّلة

 ْنَم السؤال: هذا عن اجلواب يف فتكمن املسألة هذه يف األساسّية النقطة وأّما

 احلتمّية احلوادث من جزءًا الروايات من العديد يف خروجه ُعّد الذي ،السفياني هو

 شخص والواقع احلقيقة يف هو وهل حقيقته؟ هي وما املوعود؟ املهدّي قيام قبل الواقعة

 أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو فكري تّيار عن عبارة أّنه أم األشخاص، من

 قومي؟ أو وطين أو عسكري

 اإلمام عن وردت مسألة ذكر على حاليًا سنقتصر املهّم السؤال هذا عن جوابًاو

 أحٌد أمّية بين ذرّية من سيبقى هل اإلمام: ُسئل فحني الروايات. إحدى يف ×احلسني

 صلبه من الرجل يكون الزمان ذلك يف وحيك، قائاًل: ×أجاب املهدّي ظهور عند

 .(56)أنفسهم من القوم موىل وإّن رجاًل، وكذا كذا
 نقطتني: إىل الرواية هذه يف اإلشارة مّتت وقد

 املهدّي. ظهور زمان يف أمّية بين ُصلب من أفراد وجود :أّواًل

 أفرادها. من هم طائفٍة ألّي واملوالني احملّبني إّن :ثانيًا

 ؛احلديث هذا من األخرية العبارة على اهتمامه جّل صّب قد اإلمام أّن والظاهر

 ـ الرواية هذه يف أيضًا إليه وُأشري ،والسّنة الشيعة مصادر يف ورد ما حبسب ـ ُيحتمل إذ

 األشخاص هم ذلك يف العمدة أّن يبقى لكْن .الزمان ذلك يف الشخص هذا مثل وجود

 وغري ،العسكرّيةو السياسّية،و الفكرّية، الناحية من السفياني مع يتوافقون الذين

 يف ×احلسني اإلمام اهتّم فقد ولذلك قدرته. وتعزيز دعمه يف وُيساهمون ذلك،



×  
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 .«أنفسهم من القوم موىل» بقاعدة: املذكورة الرواية

 الذي ـ السفياني الفكر بروز سيكون السفياني، شخص عن وفضاًل ،وعليه

 من جزءًا ـ واإلنسانّية مَيللِق واملناهض اإلهلي غري الفكر خمتصر بشكل لُيمثِّ

 السلطة سيف بواسطة وُتزال سُتصّد واليت ،املوعود املهدّي قيام قبل الواقعة احلوادث

 املهدوّية.

 

 ــــــ العاملي والعدل #املهدّي اإلمام ـ8

 أّن غري إثارًة. وأكثرها املهدّي بثورة املرتبطة القضايا ّمهأ من العدالة ُتعّد

 على املوعود املهدّي العاملي املصلح ظهور يقتصر هل هو: اجملال هذا يف احملورّي السؤال

 مع ـ العدالة هذه أّن أم العامل، يف االقتصادّي والرفاه االجتماعّية العدالة حتقيق

 اليت العدالة تلك من بسيطًا قسمًا إاّل ُتمّثل ال ـ إليها ةالعاّم واحلاجة الُقصوى أهمّيتها

 ؟املبارك قدومه خالل من ستتحّقق

 واسعًا حبثًا يتطّلب السؤال هذا عن وشامل جامع جواب تقديم أّن الطبيعي من 

 منظار من خمتصر بشكٍل ـ وحتلياًل عرضًا ـ بتناوله سنكتفي أّننا إاّل ومفّصاًل،

 موضوعها. مع ويتناسب ،املقالة هذه به تسمح ما حبسب احلسني، اإلمام كلمات

 

 ــــــ املهدوّية العدالة نطاق

 وسرتد ـ وردت اليت واخُلطب األقوال مجيع يف القصيد بيت مبثابة العدالة ُتعّد

 العاّم الرأي يف البحث جرى ما متى أّنه إىل باإلضافة املهدّي، ثورة حول ـ ذلك بعد

 مسألة حنو تتوّجه اجلميع أنظار فإّن ظهوره وتوّقع واملهدّي املنجي انتظار حول اإلنساني

 الواقع ويف للعدالة. ظهور مبثابة املهدّي ظهور إىل فيه ُينظر الذي بالشكل ،العدالة

 تداٍع الناس عاّمة أذهان يف حيصل فإّنه املهدّي انتظار مسألة عن احلديث يتّم عندما

  العدالة. ملعنى

 يتّم فإّنه املهدّي ظهور عن احلديث ورد ما متى أّنه الروايات يف جند وكذلك

 العدل حتقيق أجل من سيظهر املهدّي بأّن والقول ،العدالة عنصر على الرتكيز
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 أو األكرم الرسول عن ُنقلت اليت سواٌء ـ الروايات مجيع أّن للنظر واملـُلفت والقسط.

 ومل مطلق، بشكٍل العدالة لذكر تعّرضت ـ احلسني اإلمام وخصوصًا ،البيت أهل عن

 ذلك. وأمثال ،والثقافّية ،السياسّيةو االقتصادّية،و االجتماعّية، العدالة يف حتصرها

 له: فقلُت ،’علّي بن احلسني اهلل عبد أبي على دخلُت الراوي: يقول الصدد هذا ويف

 ولدك؟ فولد :فقلُت ال. :×قال فولدك؟ :فقلُت ال. :×قال األمر؟ هذا صاحب أنَت

 فرتٍة على جورًا، لئتُم كما عداًل هاؤميل الذي :×قال هو؟ ْنفَم :فقلُت ال. :×قال

 .(54)الرسل من فرتٍة على عثُب |اهلل رسول أّن كما تأتي، ةاألئّم من

 جورًا ملئت كما وقسطًا عداًل هاؤفيمل ُولدي من رجٌل خيرج أيضًا: ويقول

 .(51)يقول اهلل رسوَل مِسعُت كذلك وُظلمًا،

 من عاملّية ستكون املهدّي ظهور زمان يف ستربز اليت العدالة هذه فإّن وعليه

 كما .واإلنسان العامل شؤون جلميع الكيفّية الناحية من وشاملة الكّمية، الناحية

 غري العدل، إقامة ُبغية األنبياء من واحد كّل جاء لقد اخلميين: اإلمام كالم يف ورد

 مل الناس إصالح أجل من ُبعث الذي اخلامت الرسول وحّتى ذلك، من يتمّكنوا مل أّنهم

 .املوعود املهدّي فهو العامل أرجاء مجيع يف العدل سُيقيم الذي وأّما األمر. هلذا ُيوّفق

 يف العدالة حتقيق يف تنحصر واليت ،الناس عاّمة يفهم كما ليست العدالة هذه أّن على

 فعندما اإلنسانّية. مراتب مجيع تشمل عدالة هي بل البشر، رفاه أجل من األرض

 إىل االحنرافات بهذه الرجوع فإّن عقلّيًا، أو روحّيًا عملّيًا، احنرافًا اإلنسان ينحرف

 أو ،باالحنراف هأخالُق أصيبت وإذا اإلنسان. يف العدالة حتقيق هو األصلّي معناها

 هو االعتدال حّد إىل بها الرجوع فإّن واالعوجاج، االحنراف بعض عقائده عرفت

 حّد إىل االحنرافات هذه مجيع بإيصال ٌفمكلَّ املوعود( )املهدّي فهو وعليه العدالة.

 .(50)االعتدال

 حبيث ،جّدًا واسٌع املوعود املهدّي سُيقيمه الذي العدل أّن يتبّين هنا ومن

 ذلك: على نْيمثاَل إىل هنا وسنشري اإلنساني. الوجود شؤون مجيع سيشمل

 

 ــــــ االقتصادي والرخاء االجتماعّية العدالة ـأ

 ×املهدّي اإلمام املوعود املصلح ظهور على املرتّتبة واآلثار الربكات إحدى إّن



×  
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 واألمن الرخاء وضمان والواقعي، الواسع مبعناها االجتماعّية العدالة حتّقق هي

 العدل أّن ^بيته وأهل األكرم الرسول عن الواردة الروايات أفادت حيث ؛االقتصادي

 مجيع مستوى وعلى ،اجملاالت سائر يف ×املهدّي اإلمام حكم زمان يف سيتجّلى

 واحملّبة والنشاط والعّزة واألمان احلرّية طعم سيذوقون البشر وأّن العامل، شؤون

 األخرى، اإلنسانّية الرغبات من واآلالف والطمأنينة والرخاء والتآزر والتعاون والتعاطف

 السلطة ّنإ حبيث اإلسالمّية، احلكومة وسلطة والية إدارة حتت سيكون العامل وأّن

 الربكات هذه وستبلغ حّدهم، عند األموال وُعّباد املتجّبرين ستوقف القّهارة اإلهلّية

 الشهداء سّيد عن جاء كما .العامل يف جائع أيُّ يبقى لن حبيث حّدًا واألرضّية السماوّية

 جيد ال وقٌت عليكم َليأتنّي ،النسمة وبرأ احلّبة فلق فَوالذي وتباّروا، تواصوا قال: أّنه

 .(69)موضعًا لدرهمه وال لديناره أحُدكم

 ألهل العرفانّية فاتاملؤلَّ مطاوي يف ىحّت بل األئّمة، بقّية كلمات يف وردت وقد

 اإلمام حكم زمان يف اإلهلّية النعم ووفرة الربكات حول املسائل من العديُد ،املعرفة

 ،]املعادن[ كبدها أفاليذ األرُض ُتخرج» :×املؤمنني أمري قول ذلك مجلة ومن ،املهدّي

 .(61)«مقاليدها سلمًا إليه وُتلقي

 واالزدهار االجتماعّية العدالة حتّقق حول ،املعنى أهل كالم يف أيضًا ورد كما

 يعدل وأن ،×املهدّي خروج الساعة أشراط ومن املهدّي: حكومة زمان يف االقتصادّي

 ،الزرع فيها خيصب زهراء، ولياليه ،خضراء أّياُمه تكون وأن األنام، يف سنة أربعني

 .(61)الرمحن بعبادة مشتغلني ،أماٍن يف الناس ويكون الضرع، دّر فيها ويكثر

 خليفة هلل أّن ـ اهلل دناأيَّ ـ اعلم املعرفة: أهل كبار أحد عن آخر كالم يف وجاء

 ،بالسوّية املال يقّسم وعداًل... قسطًا فيملؤها ،ظلمًاو جورًا األرُض امتألت وقد خيرج

 وحيّقق ،اجملتمع يف العدل سُيظهر ّنهإ ]أي القضّية يف يفصلو ،الرعّية يف يعدلو

 املال، يديه بنيو ،ينأعِط ،مهدّي يا له: فيقول الرجل يأتيه االقتصادّية[، العدالة

  .(61)حيمله أن استطاع ما ثوبه يف له فيحثي

 الذي الزمان صاحب إّن القلوب: أرباب من آخر يقول أيضًا الصدد هذا ويف

 بالعدل، ويزّينهم حكمه، حتت األرض يف ْنَم مجيع سيضّم بالكمال العلم ميتلك
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 مجيع األرض له وسُتخرج واحدًة، دفعًة األرض وجه من والظلم الكفر وسيقتلع

 .(67)كنوزها

 االقتصادي والرخاء االجتماعّية العدالة أّن يتبّين ذكرنا ما كّل خالل ومن

 كلمات يف بها االعتناء مّت اليت ،العاملّية املهدّي اإلمام ثورة ومثار نتائج أفضل من يعّدان

 العدالة ّنإ إذ املعرفة؛ أهل كلمات يف وكذلك الروايات، وبقّية احلسني اإلمام

 األساسّية األمور من هي ،ذلك وأمثال ،األمنو احلرّية،و الراحة، وضمان ،االجتماعّية

 ّنإ حبيث األرض، على اإلنسان حياة تاريخ قلب يف جذورها متتّد اليت واجلوهرّية

 أّنها كما .إليها والوصول حتقيقها أجل من التاريخ عرب تبلورت قد النهضات من العديد

 وضمان العدالة حتقيق مسألة ُتعّد الصدد هذا ويف للصاحلني. الدائم األمل ُتشّكل

 من العديد ّنأ حّتى األنبياء، بعثةل الرئيسة األهداف من لإلنسان االجتماعّية احلقوق

 هذا األخري يف يتحّقق أن إىل الطريق، هذا يف بأنفسهم اْوضحَّ الكبار اإلهلّيني السفراء

 املوعود، املهدّي ،الوجود عامل ذخرية ظهور مع وكامل تاّم بشكٍل العظيم األمر

 املستويات. مجيع ويف ،األصعدة كاّفة على العدالة طعم حالوة بذلك البشر ويذوق

 

 ــــــ السائدة الثقافة وإصالح ،الدينّية املعارف إحياء ـ ب

 املصلح ظهور زمان يف العدالة لتحّقق السائد الفهم فإّن اإلشارة تقدمت وكما

 والتوزيع ،االقتصادّية األمور إصالحو االجتماعّية، العدالة يف عادًة يكمن املوعود

 ظهور مع ـ سيطاالن واإلصالح العدالة أّن األمر حقيقة لكّن العمومّية. للثروات العادل

 بشكٍل وسلوكه اإلنسان فكر وسُيصَلح واجملاالت، الشؤون مجيع ـ املصلح ذلك

 ؛ّنهإ :ذلك وبيان والعملي. العلمي؛ ن:ْيَدْعالُب كال يف الناس عقول وُتهّذب كامل،

 وماء ،كبرية مساوّية مائدة مبثابة هي اليت ـ الوحي معارف عن البشر ابتعاد وبسبب

 باجلهل ُأصيبت قد واحملّركة اإلدراكّية قواهم مجيع فإّن ،ـ الزالل العذب املعرفة

 بدأت ّنهاإ حبيث والتفريط، اإلفراط مستنقع يف وغرقت ،العملّي واالحنراف ،العلمّي

 ،الثقايفو الفكري،و األخالقي، االحندار حافة من فشيئًا شيئًا تقرتب األّيام مرور مع

 فوضى إجياد خالل من ،احلديثة الغربّية املدارس سعت الصدد هذا ويف واالعتقادي.



×  
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 هذا ،واملعنوّيات األخالق ميدان يف االضطراب إحداث إىل ،ومذهبّية وثقافّية فكرّية

 ـ اإلسالمي العامل وسط يف املنتشرة العوامل بعض أّدت فقد أخرى جهة ومن .جهة من

 القرآنّية، واملعارف األحكام ُهجرانو ،^البيت أهل والية عن االبتعاد :قبيل من

 اإلسالمّية األّمة احرتاق إىل ـ واملتشّددة املتطّرفة القومّية النزعة ذات األفكار انتشارو

 الفكري، االستالبو واالقتصادي، والثقايف الفكري الفقرو احلرمان،و النفاق، بنار

 اخلطرية الكوارث من واآلالف والسياسي، واالجتماعي األخالقي الفساد تصاعدو

 املعارف عن اإلنسان ابتعاد من جذورها تستمّد اليت ،املشاكل هذه فجميع األخرى.

 العاملي املصلح ظهور عند تذليلها سيتّم ،اإلهلي الوحي من املستلهمة واحلقائق السماوّية

 والفالح، اخلري إىل العامل سيوصل ،مطلق خرٌي ّنهإ إذ املوعود؛ املهدّي اإلسالم وحميي

 شؤون كاّفة على اإلهلّية الدينّية املعارف وُيحّكم وُيعّمرهما، ،واملكان الزمان وُيصلح

 يف الثقافّية العدالة تحّققتو ،العاملّية الثقافة إصالح بذلك يتّم لكي ؛الوجودّية البشر

 ؛اإلجيابي :نْيَدْعالُب كال يف له التطّرق مّت ما كّل أّن بالذكر اجلدير ومن العامل.

 يف مفّصل بشكٍل وبيانه عرضه مّت قد واآلمال، األمانيو ؛واألحزان اآلالم والسليب،

 إىل باإلشارة هنا سنكتفي أّننا غري .^البيت وأهل األكرم النيّب عن الواردة الروايات

 :×احلسني اإلمام عن الصادرة الروايات بعض من عّينٍة

 التاسع وآخرهم طالب، أبي بن علّي املؤمنني أمري هلمأّو ،ًامهدّي عشر اثنا منا ـ1

 دين به ويظهر موتها، بعد األرض به اهلل حييي ،باحلّق القائم اإلمام وهو ولدي، من

 فيها ويثبت ،أقوام فيها يرتّد غيبٌة له .املشركون كره ولو ،هكّل الدين على احلّق

 إّن أما صادقني. متكن إْن الوعد هذا متى :هلم ويقال ،نْوفيؤَذ آخرون، الدين على

 رسول يدي بني بالسيف اجملاهد مبنزلة والتكذيب األذى على غيبته يف الصابر

|اهلل
(65). 

 بعُضكم وَيثفُل بعٍض، ِمن بعُضكم َيرَبَأ حّتى َتنَتظروَنه الذي األمُر َيكوُن ال ـ1

 له: فقيل ،بعضًا بعُضكم وَيلَعُن ِبالُكفر، بعٍض على بعُضُكم وَيشَهُد بعٍض، ُوجوِه يف

 َيقوُم الزماِن، ِلكذ يف ُكلُّه اخلرُي :×احلسنُي َفقاَل ،خرٍي ِمن لزماِنا َذِلك يف ما

 .(66)ُكلَّه َذِلك وَيدَفُع ،قاِئُمنا
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 للعدل، والباسط للدين، املظهر ،باحلّق القائم هو حسني يا ولدك من التاسع ـ1

 بعث والذي إي :×فقال لكائن؟ ذلك وإّن ،املؤمنني أمري يا :له فقلُت :احلسني قال

 يثبت فال ،رةْيوَح بةْيَغ بعد ولكن ،ةالربّي مجيع على واصطفاه ،ةبالنبّو |حممدًا

 ميثاقهم وجلَّ عزَّ اهلل أخذ الذين اليقني، لروح املباشرون املخلصون إاّل دينه على فيها

 .(64)منه بروٍح دهموأيَّ ،اإلميان قلوبهم يف وكتب ،بواليتنا

 احلكماء كبار أّن إىل اإلشارة علينا ينبغي الروايات هذه مفاد ولبيان

 دائمًا يهدف كان البسيطة ظهر على ُوجد أن منذ اإلنسان بأّن يعتقدون رينواملفكِّ

 عاّمة األمنّية هذه أّن ومبا ،ـ الواقعي مبعناها ـ بالسعادة مقرونة اجتماعّية حياة إىل

 عاّمة طبيعة يف دور أّي هلا كان ملا وإاّل واخلارج، الواقع يف ستتحّقق فإّنها ومجاعّية

 حبكمو هنا؛ ومن العطش. لوجود معنى فال ماء هناك يكن مل لو أّنه كما البشر،

 على القسطو العدل فيه ُيهيمن يوٍم عن سيكشف العامل مستقبل فإّن الضرورة،

 كاّفة يف العدالة وتتحّقق صفاء،و صلح يف أعضاؤه يتعايش حبيث البشري، اجملتمع

 االلتفات علينا لكْن .الناس مجيَع الكمالو الفضيلة وتسود الوجودّية، اإلنسان شؤون

 مسألتني: إىل

 اجملتمع هذا ملثل القائدو نفسه، اإلنسان بيد سيكون األمر هذا إجناز إّن :أّواًل

 .(61)املهدّي اسم عليه ُيطلق والذي ،البشري العامل منجي سيكون

 وإحياء ،الدين أحكام تطبيق ظّل يف إاّل ةاألمني هذه حتّقق ُيمكن ال :ثانيًا

 ،الدينّية النصوص وبقّية تقّدمة،امل الروايات يف التأكيد مّت فقد وهلذا .الوحي معارف

 أمري قال وكما .املهدّي ثورة مثار من مثرة أهّم ُتمّثل بصفتها الوحي معارف إحياء على

 .(60)«والسّنة الكتاب ميت ُيحيي» البالغة: نهج يف املؤمنني

 اإلسالم، يف الروح ينفخ الدين، ُيقيم الشهود: أهل كبار بعض كذلك ويقول

 رسول كان لو ما ،حقيَقَته الدين من ُيظهر موته... بعد حيياو ،ذّله بعد به اإلسالم ُيعّز

 .(49)اخلالص الدين إاّل يبقى فال ،األرض من املذاهب يرفع به، َلَحكم |اهلل

 املهدّي اإلمام هذا خرج وإذا اجلليل: هذا كالم من آخر موضٍع يف جاء كما

 عن متييز وال ،رياسٌة هلم تبقى ال فإّنهم خاّصة، الفقهاء إاّل ،مبني عدوٌّ له فليس



×  
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 األحكام يف العامل من اخلالف ويرتفع .قليل إاّل ،حبكٍم علٌم هلم يبقى وال ،العاّمة

 يظهره اهلل ولكّن بقتله، الفقهاء ألفتى املهدّي بيد السيف أّن ولوال .اإلمام هذا بوجود

 يضمرون بل ،إميان غري من حكمه فيقبلون وخيافون، فيطمعون ،والكرم بالسيف

 .(41)خالفه

 نشكو إّنا اللهّم واحد: بصوٍت املهدّي ومنتظري عّشاق مجيع مع نبتهل وأخريًا

 وتظاهر ،بنا نالِفَت وشّدة ،عددنا وقّلة ،عدّونا وكثرة ،ولّينا وغيبة ،نبّينا فقَد إليك

 وبُضّر ،ُتعّجله منك بفتٍح ذلك على ّناوأِع وآله، حمّمد على فصّل علينا، الزمان

 .(41)ُتظهره حّق وسلطان ،ُتعّزه ونصر ،تكشفه
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الثورة احلسينية وإشكالّية تعارض )أولي األمر( مع 

 )أولي األرحام(
 

 قراملكي قدردان حسن محمد الشيخ

 

  ــــــ مقّدمة

 واليت ،|الرسول طاعة طول يف «األمر يُأول» طاعة أّن الكريم القرآن يعترب

 أهل أغلب إّن ثّم مسلم. كّل على الواجبة ،وجلَّ عزَّ اهلل طاعة طول يف ـ بدورها ـ هي

 طاعة أّن نْويَر ولذا كم؛احل لشؤون واملتصّدي باحلاكم «األمر ولّي» يفّسرون السّنة

 عليه والقيام خمالفته إّن بل ب،ْسوَح مسلم كّل على واجبة ليست وتبعّيته احلاكم

 جهة من ـ جند نالكّن باغيًا. ُيعترب فاملخالف وبالتالي ورسوله، اهلل حكم خمالفة تعين

 أرحام من باعتبارهم ؛خاّصًا مقامًا |النيّب بيت أهل منح الكريم القرآن أّن ـ أخرى

 املعنى هذا على شاهدٌة النبوّية والروايات .لذلك وطاعتهم احرتامهم فأوجب النيّب،

 وموطنًا ،للنزاع مثارًا يكونا أن ميكن بنينيامل هذين إّن القول: ميكن هنا منو أيضًا.

 مصداق عن «األمر ُأولي» مصداق خيتلف حني السّنة، أهل عند والتناقض للتعارض

 ثّم ومن ويعارضه. اآلخر منهما واحد كّل يباين خمتلفني فردين عرب ،«األرحام ُأولي»

  التناقض. هلذا األبرز املصداق ×احلسني اإلمام سيصبح

 وثورته ×احلسني اإلمام حركة يعترب الشيعي الفكر أّن إىل النظر ونلفت

 فمع .الدين إحياء على فيها اإلمام يعمل ،إصالحّيًة حركًة يزيد حكومة ملواجهة

 مطابقة وحتّركاتهم أعماهلم مجيع تصبح األئّمة حّق يف الشيعة بها يعتقد اليت العصمة
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 يف شّك أي هناك يعود ال املنطلق هذا ومن اخلطأ. من نوع أّي عن ومصونة ،للحّق

 يف وال أصلها، من يزيد حكومة شرعّية عدم يف وال ،×احلسني اإلمام ثورة شرعّية

 يف ـ البحث أبدًا ُيتصّور ال وبالتالي اإلمام. مع فيها تعاطى اليت الطريقة شرعّية عدم

 يزيد. حكومة وبني اإلمام قيام بني تناقض وجود حول ـ الشيعي الفكر

 يتمّتعان واحلاكم احلكومة فنفس السّنة ألهل السياسي الفكر يف أّما

 البعض أّن كما .«األمر ُأولي» بـ احلّكام عن يعّبرون حيث ؛واجبة وطاعتهم بالقداسة،

 ومشروعٌة، الزمٌة أوامره فطاعة ثّم ومن ،«األمر ُأولي» لـ مصداقًا يزيد اعترب منهم

 ،«األمر ولّي» على خروٌج عليه التمّرد أو ،األحناء من حنو بأّي ،خمالفته أّن نْوويَر

 بنظر ـ يزيد حلكومة ومواجهته ×احلسني اإلمام ثورة تعترب ولذا .«البغي» لـ ومصداٌق

 مقبولة. غري ـ السّنة أهل

 ْنممَّ وهو ،|اإلسالم نيّب إىل ينتسب شخٌص ×اإلمام ذلك مقابل يف لكن

 ،احرتامه بلزوم وتأمر ،شأنه إىل تشري اليت والروايات اآليات من العديد حّقه يف وردت

 خروج إدانة يف دينُمردَّ السّنة أهل جيعل والروايات اآليات هذه ووجود حرمته. وحفظ

 هو الذي ،×احلسني اإلمام أّن إىل يشري «األرحام ُأولي» عنوان أّن سّيما وال ،اإلمام

 القرآن من كلٌّ أّكد وقد .«األرحام ُأولي» لـ بارٌز اٌقدمص وأوالده، |النيّب أرحام من

 على هموقداست «األرحام ُأولي» حرمة حفظ وجوب على |األكرم والنيّب الكريم

 طبقًا ؛وشخصّيته ×احلسني اإلمام مقام احرتام جيب وبالتالي املسلمني، مجيع

  رسوله. وسّنة اهلل لكتاب

 ،اإلمام قيام وتوجيه تفسري يف وتعارضًا تناقضًا السّنة أهل واجه هنا ومن

 يزيد. حكومة مع تعاطيه وكيفّية

  التالية: الفرضّيات نضع احلاصل والتناقض التعارض وحلّل

  يزيد. حكومة شرعّية وعدم ،×اإلمام ثورة بشرعّية القول أـ

 .×اإلمام ثورة شرعّية وعدم وأفعاله، يزيد حكومة بشرعّية القول ـ ب

  توجيههما. مع ،معًا للجبهتني الشرعّية إعطاء ـ ج

  اجلبهتني. كال شرعّية عدم ـ د
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 من واحدة لكّل دًامؤيِّ جند أن لنا ميكن التارخيّية املصادر يف البحث وعند

 ْنَم يوجد وال فرضّيٍة، جمّرد تبقى الرابعة الفرضّية لكّن اأُلول، الثالث االحتماالت

 يتبّناها. أو بها يقول

 حكومة يبايع مل ×اإلمام أّن يف شكٌّ هناك فليس التارخيّية الناحية من وأّما

 أهل ملكاتبات ـ عمليًا ـ استجاب بل اخلطابّية، باملواجهة يكتِف مل إّنه ثّم أبدًا. يزيد

 إزالة إىل تسعى مسّلحة حلركة وزعيمًا قائدًا ليصبح ؛املتكّررة ودعوتهم ،الكوفة

 أهدافه، حتّقق اليت املقّدمات إجياد على ـ الظاهر حبسب ولو ـ وأقدم .يزيد حكومة

 عليه فقاّت ما وحبسب الغرض. هلذا الكوفة حنو «عقيل بن مسلم» سفريه فأرسل

 موطن لكّن .|النيّب بيت أهل رْسوَأ ×استشهاده إىل الثورة هذه أّدت فقد املؤّرخون

 ثورة كانت هل التالي: هو املذكورة القضّية طريف يف الدائر والسجال النزاع

 هي ما املقابل: ويف الدينّية؟ للمباني ومطابقًة شرعّيًة يزيد حكومة على ×اإلمام

 قتل من به قام ما توجيه يف إليها يستند أن ليزيد ميكن اليت الدينّية سسواأُل املباني

 عهدة عن خارجٌة السابقة األسئلة عن اإلجابة إّن البيت؟ أهل وسيب ×احلسني اإلمام

 خمتلف على الدينّيني وغري الدينّيني رينواملفكِّ العلماء عاتق على وملقاة خني،املؤرِّ

 فهم السياسّيني...، الفالسفةو املتكّلمني،و الفقهاء، قبيل: من ،وأطيافهم ختّصصاتهم

 هذا يف جهدنا فسينصّب حنن أّما التعارض. هلذا حلٍّ إجياد إىل يسعى أن عليه جيب ْنَم

 السّنة، أهل علماء نظر وجهة من ×احلسني اإلمام ثورة ومناقشة حتليل على اجملال

  طرحوها: اليت للمسألة ختلفةامل النظرّيات من انطالقًا

 

 ــــــ حلّقه األولوّية وجعل ،«األمر ولّي» جانب تقديم األوىل: النظرّية

 اخلالفة على الشرعّية إلضفاء أساسّيني شرطني هناك أّن السّنة أهل أكثر ىير

 ؛(1)والورع والتقوى كالعلم ،اخلاّصة الصفات بعض امتالك :لاألّو واحلكومة:

 حتّقق ومع .(1)له الناس مبايعة أو عليه، سابق خليفٍة قبل من اخلليفة تنصيب :الثانيو

  .«األمر ولّي» وصف على احلاكم وحيوز ،شرعّيًة احلكومة تغدو الشرطني هذين

 غري بها القائلني أّن إاّل ،تقدير أقّل على السّنة بني موجودٌة نظر وجهة هناكو
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 الشرطني على حتوز كانت يزيد حكومة بأّن االعتقاد على قائمة وهي معروفني،

 من ،للحكومة صاحلًا جتعله اليت املؤّهالت ميتلك كان نفسه يزيد إّن أي ؛املتقّدمني

 (،)معاوية السابق اخلليفة عرب تنصيبه جهة من األمر كذلكو ،والتقوى العلم ناحية

 يزيد حكومة فإّن وبالتالي .اخلالفة مسند على يرتّبع لكي ؛له الناس بيعة إىل مضافًا

 قوله يف املذكورين ،«األمر وليُأ» لـ مصداقًا ويكون ودينّية، شرعّية حكومة تعّد

 .(50 )النساء: ﴾ ِمْنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا اهلَل َأِطيُعوا﴿ تعاىل:

 خالفًا ـ وهم اخلالفة، مقام الستالم صاحٌل يزيد أّن الرؤية هلذه نواملؤّيد يعتربو

 وال بالقرود، عبلي للخمر، شاربًا فاسقًا، كان يزيد أّن تنقل اليت الروايات من تواتر ملا

  حّقه. يف تذكر اليت الرذيلة الصفات ينكرون ـ اخلالفة منصب لتحّمل له أهلّية

 

 ــــــ هـ(543 ـ 468الَعربي) بنا بكر أبو القاضي

 ثورة ينتقد فكان التاريخ، مدى على يزيد حكومة شرعّية أّيد ْنَم أّول هو

 رجٌل يزيد أّن يرى وكان .يزيد حلكومة مبخالفتها ذلك اًلمعلِّ ،×احلسني اإلمام

 باشرتاط اإلشكال نع جوابه يف يّتضح ما وهو .واحلكومة للحكم صاحٌل ،عادٌل

 عدالته؟! عدم أو مهِعْل عدم نعلم شيء وبأّي قلنا: قال: حيث ،اخلليفة يف والعلم العدالة

 وإّنما يفعل، ال بأْن عليه أشاروا الذين الفضالء الثالثُة ذلك لَذكر مسلوبهما كان ولو

 .(1)شورى تكون أن وأرادوا التحّكم، بعيب األمر إىل اْورَم

 أّنه ـ املؤّرخون عليه أمجع مّما وهو ـ للخمر يزيد شرب شأن يف يّدعي أّنه كما

 ذلك. يؤّيدان شاهدان يوجد ال

 ذلك فاعترب ،«املؤمنني أمري» فيها يزيد مّسى «ليث» امسه ملؤّرٍخ عبارة أورد إّنه ثّم

 .(7)عدالته على دلياًل

 عّباس ابن لكان يزيد حكومة على للقيام املرّبر ُوجد لو بأّنه قوله إىل مضافًا

  تربير. ألدنى يفتقر كان ×اإلمام قيام أّن كالمه ومفهوم .(5)بالقيام الناس ىلْوَأ

 يزيد إىل اإلمام قتل نسبة أّن املؤّرخني أغاليط يف عابدين اليسر أبو ويذكر هذا

  املؤّرخني. أغالط من غلطًا يعّد
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 أّن إاّل .يزيد فضائل يف كتابًا كتب احلربّي زهري بن املغيث عبد أّن كما

 املختلقة والفضائل األحاديث نقل يف التحريفات من كثرٍي على اشتمل هذا كتابه

 ابنو ،(6)اجلوزي ابن ل:مث ،وعلمائهم السّنة أهل خيمؤرِّ من العديد هامجه لذا ليزيد؛

 .(0)األثري وابن ،(1)عماد ابنو ،(4)كثري

 لتحرير رئيسًا السابق يف وكان املعاصرين، من وهو ـ اخلطيب الدين حمّب أّماو

 يراعي كان يزيد أّن الَعربي ابن القاضي كتاب على تعليقته يف فاعترب ـ األزهر جمّلة

 تتكّشف عندما وأّنه بهم، ويعتين ،بالناس يرفق وكان الشريعة، وأحكام املصاحل

 .(19)باخلري وذكروا ،التاريخ يف دحواامُت الذين مصاّف يف الناس سيجده احلقيقة

 

 ــــــ النظرّية مباني

 منصب لتوّلي وأهلّيته يزيد شرعّية إثبات إىل أّواًل النظرّية هلذه املؤّيدون يعمد

 رونُيفسِّ ثّم القياس، صغرى فيجعلونها ،ـ مزاعمهم خالل من ـ واخلالفة احلكومة

 على واخلروج بالبغي الفاسقة اجلائرة يزيد حكومة على وقيامه ×اإلمام خمالفة

 واالضطرابات للفنت إثارًة إاّل يكن مل القيام ذلك أّن ويعتربون الشرعّية، احلكومة

 النبوّية( والروايات )القرآن الدينّية واألدّلة واملباني سسلأُل بقًاط مواجهتها، ينبغي اليت

  ممكن. حنٍو بأشّد

 عوامس مبا إاّل قاتلوه وال» يلي: ما الصدد هذا يف العربي بنا بكر أبو كتب وقد

 اٌت،َهَن َو اٌتَهَن َسَتُكوُن ِإّنُه :|قوله منها الِفنت...، دخول من امُلحذِِّر جّده...، من

 .(11)«َكاَن َمْن َكاِئنًا ،ِبالسَّْيِف َفاْضِرُبوُه َجِميٌع َوِهَي اأُلمَّة َهِذِه َأْمَر ُيّفِرَق َأْن َأَراَد َفَمْن

 َشْيئًا َأِمرِيِه ِمْن َكِرَه َمْن التالي: باحلديث النظرّية هلذه املؤّيدون متّسك كما

 .(11)َجاِهِليٌَّة َفِميَتُتُه َفَماَت ِشْبرًا اجَلَماَعَة َفاَرَق َمْن َفِإنَُّه ؛َعَلْيِه َفْلَيْصِبْر

 

  ــــــ وحتليل استعراٌض

 يزيد، حلكومة املزعومة «األمر والية» نظرّية وحتليل استعراض عند اجليِّد من
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  التالية: النقاط يف ندّقق أن ،األخرى واملباني ،×احلسني اإلمام قتل وتربير
 

 ــــــ العلين وفجوره يزيد فسق ـ1

 ارتكابه وعدم العدالة ناحية نم ـ يزيد وصالحّية أهلّية على يدالتأك إّن

 للنظرّية الفكرّية واملباني املقّدمات من واحدًا كان احلكم ملقام للتصّدي ـ للمعاصي

 بها. التمّسك على وأمثاله العربي ابن أصّر واليت املتقّدمة،

 كبار قّدمها اليت واالعرتافات ،التاريخ على عابرة نظرة إلقاء جمّرد لكّن

 نْهَو عن سُتسِفر والفجور، والفسق للمعاصي يزيد ارتكاب على السّنة أهل من العلماء

 يزيد. بصالحّية عاءاالّد

 حّتى ،السّنة أهل كبار قّدمها اليت االعرتافات بعض إبراز إىل هنا وسنعمد

  األحيان: بعض يف يزيد أفعال بتربير قاموا الذين ولئكأ
 

  ــــــ يزيد جنل

 الناس أقرب يزيد ابُن يكون «فيه مبا أدرى البيت أهل» القائل: لَثبامَل عماًل

 يزيد ابن أّن التواتر حنو على التارخيّية الكتب قّررت وقد أسراره. وخمدع إليه،

 بعد منها استعفى لكّنه يزيد، والده موت بعد اخلالفة سّدة إىل وصل «يزيد بن معاوية»

 فقد .والده حّق من وال ،حّقه من يكن مل املنصب هذا أّن آنذاك كرذو ،قصرية مّدة

 أقدم ما على وأقدم خطاه، واستحسن ،هواه فركب» أبيه: وصف يف قال أّنه عنه نقل

 ،|اهلل رسول أوالد من حرمته استحّل ْنَم على وبغيه ،اهلل على جرأته من عليه

 .(11)«الندم ينفعه ال حيث وندم ،عمله... وضاجع ،أثره وانقطع ،مدته فقلَّت

 

 ــــــ حنبل بن أمحد اإلمام

 القرآن. يف ورد لعنه بأّن يزيد لعن جواز حول سؤال عن أجاب قد حنبل ابن كان

 ابن فدّله ذلك، يف آيًة جيْد ومل القرآن قرأ ألّنه اللعن؛ موضع عن اهلل عبد هابُن وسأله

 َوُتَقطُِّعوا اأَلْرِض ِفي ُتْفِسُدوا َأْن َتَولَّْيُتْم ِإْن َعَسْيُتْم َفَهْل﴿ التالية: اآليات إىل حنبل

 مراده على بها استدّل ثّم ،(11 ـ 11 )حممد: ﴾ اهلُل َلَعَنُهْم الَِّذيَن ُأْوَلِئَك * َأْرَحاَمُكْم
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 .(17)يزيد فعله امّم أشّد قطيعة و فساد وأيُّ فقال:

 على سنقتصر لكّننا .وفجوره يزيد بفسق اعرتفوا السّنة أهل علماء وأغلب

 ،(14)خلدون ابنو ،(16)عماد ابنو ،(15)اجلوزي ابن منهم: البعض أمساء ذكر

 .(11)ن...ووآخر ،(11)عبده دحممو ،(19)اآللوسيو ،(10)حجر ابنو ،(11)السيوطيو

 يف قًامتحقِّ يكن مل ـ العدالة وهو ـ األمر ولّي عنوان لتحّقق األساسي الشرط إذًا

  .«األمر ُأولي» بعباءة ايتزّي حّتى ،يزيد

 

 ــــــ السابق اخلليفة تنصيب شرعّية عدم ـ2

 يزيد تنصيب هو دعواهم دليل أّن يزيد حلكومة الشرعّية مّدعو يذكر

 عرض يف السابق اخلليفة تنصيب وجيعلون )معاوية(. السابق اخلليفة قبل من كخليفة

 خيضع يزيد أّن نْوويَر احلكومة. تلك شرعّية مصادر من مصدرًا فيعتربونها ،«املبايعة»

 شرعّي. وحكمه اخلالفة ملقام حائٌز فهو وعليه .أيضًا القاعدة هلذه

 املبدأ: هذا لنقد التالية النقاط يف التمّعن ينبغي لكْن

 الدليل إقامة ميكن ال ألّنه الفقهي؛ للمبنى يفتقد املتقّدم واألصل القاعدة إّن ـأ

 من مشابه إجراٍء إىل االستناد ميكن ال كما النبوّية، السّنة من أو الكتاب من عليه

 إّنما أّنهم الحتمال كّلي؛ فقهي ومبنى كأصٍل وجعله الراشدين اخللفاء بعض قبل

 لغري العصمة ينكرون السّنة أهل أّن مبا ثّم خاّصٍة. ألسباٍب الفعل هذا على أقدموا

  االشتباه. أو اخلطأ عن هنيمنزَّ اخللفاء يعتربوا أن ميكنهم فال |النيّب

 فقاّت ما خالف قد يكون اخلالفة منصب يف يزيد لولده بتنصيبه معاوية إّن ـ ب

 احلّق هذا ميتلك ال فهو بينهما، املعقود الصلح لبنود طبقًا ،×احلسن اإلمام مع عليه

  للشرعّية. يفتقد كان التنصيب ذلك أساس ًاإذ .أصاًل

 عليه، أقدم وما ،السابق اخلليفة شرعّية عدم عن النظر غضضنا لو حّتى ـ ج

 ميكن ،اخلالفة يهتوّل قبل العدالة وفقدانه يزيد، من والفجور الفسق ظهور معف

 ال املنطلق هذا ومن .الزمن ذلك منذ للحكم الصالحّية لشرط يفتقد بأّنه االستدالل
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  أثر. أيُّ معاوية قبل من لتنصيبه يكون أن ينبغي
 

 ــــــ البيعة حتّقق عدم ـ3

 يف الصحابة مبايعة إىل يزيد حكومة لشرعّية تربيرهم يف البعض يستند قد

 أّن يّتضح التاريخ إىل الرجوع عند أّنه إاّل .يزيد وخالفة ؛معاوية خالفة اخلالفتني: كال

 ـ:ب لذلك منّثل أن ونستطيع .ليزيد العهد والية إلعطاء خمالفني كانوا الصحابة أكثر

  .(17)جعفر بن اهلل وعبد ؛(11)عّباس ابن

 هلا تأييدهم أن أو فقط، ظاهرّية موافقتهم فكانت خالفته على املوافقون أّما

 حلكومة خمالفة منهم نَر مل لو ىحّت هلم، األموّية احلكومة تهديدات بسبب كان

 وخمالفة الدين. موقعّية وإضعاف ،الفتنة من خوفهم إىل يرجع ذلك أّن باعتبار يزيد؛

 أّن حّتى املتقّدم، املّدعى يثبت ووالته، لعّماله ومقاومتهم يزيد، حلكومة املدينة أهل

 .(15)معهم والقسوة الشّدة باستخدام إاّل البيعة منهم ينتزع مل يزيد

 َير،السِّ كتب يراجع أن يزيد حكومة بشرعّية يقول ْنَم اجلوزي ابن طالب وقد

 والتهديد، الضغط حتت البيعة انتزعت حيث ؛ليزيد البيعة مّتت كيف ينظر وأن

 حكمه أركان لتدعيم املمكنة الظلم أنواع كّل استخدام عن يتوّرع مل أّنه وكيف

 الناس وألزم ،البيعة له ْتُعقَد كيف مواللع رَيالسِّ يف نظروا لو قال: حيث وحكومته؛

 .(16)قبيح كّل ذلك يف فعل ولقد بها،

 حكومة بزمام اإلمساك أّن ،املنار تفسري يف ذكر،في رضا رشيد دحمم أّما

 .(14)والسلطة املكر باستخدام كان إّنما يزيد

 

  ــــــ احلاكم يف العدالة شرط اعتبار ـ4

 خمتلفة شروط ،السياسي فكرهم طّيات ويف ،السّنة أهل فقه يف ورد لقد

 ومعنى الورع.و التقوى،و العدالة، أهّمها: ومن واخلالفة، احلكومة للمنصب للتصّدي

 ستصبح الشرطني ذينك فقدان مع أّنه هو احلاكم يف والتقوى العدالة اشرتاط

 ولّي» عنوان احلاكم على يطلق أن ميكن ال ولذا .الدينّية للشرعّية فاقدة احلكومة
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  اآلخرين. من بالطاعة يطالب أن وال ،«األمر

 فمسألٌة ذلك جواز عدم أو ومواجهته كهذا حاكٍم على اخلروج جواز أّما

 عند لكن بعد. فيما إليها نشري وسوف ،األمر هذا حول اآلراء اختلفت وقد أخرى.

 اعتقدنا سواٌء دييّن، غطاٍء ألّي فاقدًة احلاكم حكومة تصبح العدالة شرط فقدان

  اجلواز. بعدم أم عليه اخلروج جبواز

 ورد اليت اآلية هو ،حكومته وشرعّية احلاكم، طاعة لزوم على األدّلة وأشهر

 تعاىل: قال اهلل، طاعة طول يف وأّنها اهلل، رسول كطاعة «األمر ُأولي» طاعة أّن فيها

 .(50 )النساء: ﴾ِمْنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا اهلَل َأِطيُعوا﴿

 على أضفيت إّنما الشرعّية أّن يرى يزيد حلكومة الشرعّية اعتبار إىل مييل ْنوَم

 خروج أّن يعتربون فهم ولذا .عليه «األمر ُأولي» عنوان تطبيق خالل من حكومته

 ملعنى ومفسِّرًا مقيِّدًا يعّد احلاكم يف العدالة شرط اعتبار لكّن مرّبر. غرُي خمالفيه

 صدد يف تكن مل الشريفة اآلية أّن نستكشف ذلك مالحظة ومع .«األمر ُأولي»

 منزلة له الذي ،العادل احلاكم بطاعة حتكم وإّنما حاكم، كّل بطاعة احلكم

 عنه. اآلية ظهور ينصرف ْنممَّ فهو الفاسق احلاكم أّما ورسوله، اهلل ةمنزل تشابه

  احلاكم: يف العدالة شرط يرى ْنَم آراء بعض هنا نستعرض وسوف

 :أحدها :سبعة فيهم املعتربة فالشروط اإلمامة أهل وأّما» :املاوردي احلسن أبو ـ1

 .(11)«العدالة...
 مراشدهم، على ومحلهم ،اخللق لتدبري أهاًل يكون ...فأن» :اليالغّز اإلمام ـ1

 .(10)«والورع والعلم بالكفاية وذلك
 .(19)«والورع العدالة :...الثاني» البغدادي: القاهر عبد ـ1
 والعدالة، العلم، أربعة: فهي املنصب هذا شروط وأّما» خلدون: ابن ـ7

 .(11)«والكفاية...

 قتل ُحرمة هو املذكور الشرط اعتبار فائدة أّن آخر موطن يف َذكر كما

 عن العربي بنا بكر أبو القاضي غفلة أّن حووضَّ يزيد، على ×احلسني اإلمام

 ×اإلمام ثورة انتقاد يف واشتباهه ،هئخط سبب كان احلاكم عدالة اشرتاط
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 .(11)وقيامه

 ،(11)التفتازاني :من كلٌّ احلاكم عدالة اعتبار عن أيضًا دافع كما

  وآخرين. ،(14)والقرطيب ،(16)اإلجيي والقاضي ،(15)حزم وابن ،(17)والروزبهان

 يف شرطًا العدالة نْويَر ال الذين ـ (11)السّنة أهل بعض مبنى على فبناًء وبالتالي،

 .موجودًا السابق التعارض حبث سيكون ـ احلاكم

 يلي: ما املبنى هلذا نقدنا يف نقول أن ينبغي ولكْن

 الرازي الفخر أمثال نقلهما نذيلال واإلمجاع اجلمهور لرأي خمالٌف ّنهإ :أّواًل

 والقرطيب. اإلجييو

 التنصيب كيفّية ناحية من إشكاٌل يشوبها يزيد حكومة إّن حيث :ثانيًا

 على ُيعتمد أن إاّل جمروحة، حكومته فشرعّية ـ سابقًا ذلك إىل أشري كما ـ والبيعة

 مّما واإلجبار الغلبة أّن يعترب الذي وهو اجملروحة، يزيد حكومة تربير يف شاٍذ رأٍي

 .(10)احلكومة هذه على الشرعّية يضفي

 

 ــــــ احلاكم عزل يوجب الفسق عروض

 احلاكم فسق مبانعّية تتعّلق اليت األخرية النقطة حول خمتلفان فرضان هناك

 حكومته: شرعّية استمرار من

 اخلالفة. قبل عدالته وانعدام احلاكم فسق ـ1

  اخلالفة. بعد العدالة وانعدام الفسق عروض ـ1

 من تنعقد ال الفاسق حكومة أّن على الرأي يف السنة أهل يّتفق األّول الفرض يف

 عقدها قبل فاسقًا كان إذا» قال: حيث ،السنوسي اإلمام نقله ملا طبقًا وذلك األساس؛

 .(79)«له تنعقد ال أّنها على فقوافاّت

 على ةالداّل األدّلة ألّن باملانعّية؛ يقول رأي فهناك الثاني الفرض على بناًء أّما

 احلدوث يف ظاهرة ـ العدالة مجلتها من واليت ـ احلاكم يف اخلاّصة الشروط اعتبار

 الشخص إىل تعود ال احلاكم وشروط صفات إّن وحقوقي: أصولي وبتعبري ؛والبقاء

 احلاكمّية بعنوان متلّبسًا احلاكم دام وما .احلقوقّية شخصّيته إىل بل احلقيقي،
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  احلاكم. لصفات واجدًا يكون أن له ينبغي

 استمرار لزوم عن بقّوة دافعت اليت الكالمّية املذاهب مجلة من املعتزلة وُيعّد

 الفاسق احلاكم على اخلروج أّن فاعتربوا األخرى، الشروط عن فضاًل العدالة، شرط

 اجلور أئّمة على اخلروج أّن أصحابنا وعند» يلي: ما احلديد أبي ابن كتب وقد جائٌز.

 أن جيوز ال عليها يعتمد شبهٍة بغري املتغلِّب الفاسق أّن أيضًا أصحابنا وعند واجٌب،

 .(71)«عليه خيرج ْنَم على ُينصر

 مضى ما يف أشرنا وقد .ذلك على أيضًا ٌةداّل األشعرّيني الفقهاء عبارات ظاهر إّن

 األمر: بهذا صّرحوا ْنممَّ أخرى جمموعًة هنا وسنعرض منها، البعض إىل

 .(71)«والفجور بالفسق ينعزل اإلمام إّن» الشافعي: اإلمام ـ1
 لزاجر يرعِو ومل وغشمه، ظلمه فظهر الوقت، والي جاَر وإذا» احلرمني: إمام ـ1

 ونصب السالح بشهر ولو ،ردعه على التواطؤ والعقد احلّل فألهل صنيعه، سوء عن

 .(71)«احلروب
 ؛املنكرات على وإقدامه ،للمحظورات ارتكابه» املاوردي: احلسن أبو ـ1

 .استدامتها ومن ،اإلمامة انعقاد من مينع فسٌق فهذا .للهوى وانقيادًا ،للشهوة حتكيمًا

 إىل ْديُع مل العدالة إىل عاد هو فإْن منها، خرج إمامته انعقدت ْنَم على طرأ فإذا

 .(77)«جديد بعقٍد إاّل ،اإلمامة
 الفسق، صدور مبجّرد احلاكم خالفة انفساخ القرطيب يرى القرطيب: اإلمام ـ7

 فقال العقد انربام بعد فسق ثّم ُنصب إذا اإلمام» فقال: ،«اجلمهور» إىل ذلك ونسب

 إّنما اإلمام أّن ثبت قد ألّنه املعلوم؛ الظاهر بالفسق وخيلع إمامته، تنفسخ إّنه اجلمهور:

 بهذه القيام عن ُيقِعده الفسق من فيه وما احلقوق، واستيفاء ،احلدود إلقامة قام

 .(75)«األمور
 وذلك البيعة، حبصول التسليم فرض على يزيد بيعة انفساخ يرى اجلوزي: ابن ـ5

 بيعة النعقاد إنكاره بعد ،ـ املصون السّر كتابه يف ـ ليالتنزُّ اآلخر جوابه ضمن

 منه بدت فقد البيعة عقد صحة رناقدَّ لو ثم» كتب: حيث يزيد، حلكومة حقيقّية

 .(76)«العقد فسخ توجب هاكلُّ بواٍد
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 على رواملتأخِّ العرضّي الفسق طروء أّن عتربي ال ضعيف قوٌل هناك يوجد ،نعم

 تعترب بأموٍر احلاكم اعتقاد أّن يرى بل حكومته، شرعّية استمرار من مانٌع احلاكم

 شرعّيته. يف ختّل اليت هي ـ بعدها أو اخلالفة قبل تكون أن من أعّم ـ وكفرًا جتديفًا

  .(71)والنووي ،(74)السنوسي :إىل حنيل أن املقام هذا يف لنا وميكن

 :القول ينبغي ذلك ولتحليل

 الشروط اعتبار على تدّل اليت واألدّلة املباني لظاهر خمالٌف األمر هذا إّن :أّواًل

 الوجودّية. لفلسفتها أيضًا الٌفوخم باحلاكم، اخلاّصة

 ال املتقّدم باملبنى القبول مع حّتى :نقول ×احلسني باإلمام يتعّلق ما يف :ثانيًا

 عصر منذ مشتهرًا كان أّنه أثبت قد التاريخ ألّن شرعّيًة؛ يزيد حكومة اعتبار ميكن

 يسبق زمن إىل يعود ففسقه وبالتالي اخلمر، وشرب املعاصي بارتكاب معاوية

  األساس. من تنعقد مل خالفته أّن يعين امّم خالفته،

 كان إّنما مانعّيته وعدم اجلور حكام بشرعّية القائلني مراد ّنأ دناااعتق يفو

 بل إاّل. ليس ،الضرورة مقام يف يكون أن أو العادل، احلاكم إىل االفتقاد فرض مع

 تعداد مقام ويف ـ البداية يف ألّنه التفتازاني؛ نظرّية يف االحتمال بهذا القطع من نقرتب

 األخرى، الشروط سائر إىل باإلضافة ،العدالة احلاكم يف اشرتط ـ احلاكم صفات

  .«اإلغماء أو بالفسق اإلمام ينعزل ال» بأّنه: حصرَّ صفحات بعد لكّنه

 إىل عمد متناسق، بنحٍو ويربطها ،السابقة األمور ريربِّ أن أراد عندما نفسه وهو

 باب يف ذكر ما مبنى وباجلملة فقال: االضطرار، وحالة االختيار حالة بني التفكيك

 الظلمة واستيالء واالضطرار، العجز عند وأّما واالقتدار، االختيار على اإلمامة

 يعبأ ولن بّية...،تغّل الدنيوّية الرياسة صارت فقد األشرار، اجلبابرة وتسّلط والكّفار،

 .(70)احملظورات ُتبيح والضرورات الشرائط، وسائر والعدالة العلم بعدم

 الفاسق باحلاكم والقبول اخلروج عدم روايات أيضًا اجلوزي ابن خصَّص كما

 .(59)الفتنة من واخلوف الضرورة حباالت

 

 ــــــ ×اإلمام قيام على البغي عنوان صدق عدم ـ5

 يزيد حكومة على ×احلسني اإلمام قيام مسألة يف أبدًا راملتصوَّ غري من إّنه
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 األمر. ولّي على أو ،الدينّية احلكومة على اخلروج أو البغي، عنوان عليها يصدق أن

 :املتقّدم العنوان معنى بيان من بّد ال األمر ولتوضيح

 

 ــــــ |النيّب روايات مع االنسجام عدم ـأ

 يف مجيعها ،التواتر يفوق حدٍّ إىل وصلت ،خمتلفًة رواياٍت السّنة أهل نقل لقد

 سّيد» عنوان حتت اجلّنة بدخوله اإلنباء يف أو وشخصّيته، ×احلسني اإلمام عظمة

 شخصّية احرتام وجوب هي األخبار هذه من املستفادة والنتيجة .«اجلنة أهل شباب

 اهلل. رسول من تأييد حمّل كانت وتصّرفاته أفعاله بأّن وااللتزام ،×احلسني اإلمام

 واخلروج البغي لعنوان مصداقًا كانت ـ باهلل والعياذ ـ ×اإلمام حركة أّن اعتربنا إذاف

 سيتعّدى بل ،فَحْسب كاذبة النيّب روايات أّن يعين ال هذاف الشرعّية احلكومة على

 من ليسا والثواب ةاجلّن ألّن نفسه؛ النيّب وإىل ،النيّب اتوءنب إىل والتكذيب اجلرح

  جهّنم. وعذاب اهلل عداء جزاؤه وإّنما اإلسالم، يف الباغي جزاء
 مالحظة إىل مضافًا ـ املتواترة لرواياتا إىل االلتفات إّنف املنطلق هذا ومن

 لذا .بتاتًا اإلمام حّق يف رمتصوَّ غري واخلروج البغي عنوان جيعل ـ ×اإلمام شخصّية

 اخلوارج من وال ،البغاة من ×اإلمام أّن نْويَر ال يزيد ألعمال رينواملربِّ املنحازين فأغلب

 كان قيامه أّن نْوويَر جمتهدًا، يعتربونه وإّنما ،ـ ذلك على فقنيمّت نيكونو قد بل ـ

 حّد على ـ اإلمام كون عن النظر غّض مع الشخصّية، االجتهادّية مبانيه أساس على

  خمطئًا. أو اجتهاده يف مصيبًا ـ زعمهم

 

 ــــــ األرض يف والفساد الدين خمالفة على البغي توّقف ـ ب

 ينفصل الذي ـ اجلماعة أو ـ الفرد على والشيعة السّنة عند الباغي عنوان يطلق

 ثّم اجتماعّية، أو عقائدّية واشتباهات تأويالت لوجود بناًء والصواب، احلّق مذهب عن

 إىل يدعوه أن اإلسالمي احلاكم وعلى زمنه. يف الشرعّية احلكومة خمالفة على يعمل

 قتاله. إىل يلجأ مسدود حائط إىل الُصْلح سبل مجيع لتص وعندما أّواًل، واهلداية احلّق

 يعود ـ ×اإلمام قيام على «البغي» عنوان صدق عدم وهو ـ هنا األساسي األمر لكّن
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 كان يزيد أّن سيكشف يزيد ولشخصّية ×اإلمام لشخصّية بسيطًا استعراضًا أّن إىل

 قد ـ إليهم اإلشارة ستأتي ْنممَّ ـ السّنة علماء بعض رأيب وهو وظاملًا، فاسقًا حاكمًا

 الضّفة يف وأّما حكومته. لتشكيل األّول اليوم منذ والرشد الصواب سبيل جانب

 حّقه يف ويتُر الذي ،|النيّب وسبط ،الصحابّي ×احلسني اإلمام فيوجد األخرى

  شخصّيته. يف املختلفة األبعاد دتؤيِّ واليت ،|األكرم النيّب عن املتواترة األخبار

 ثورة أهداف يف التأّمل فإّن ×اإلمام لشخصّية املختلفة األبعاد إىل ومضافًا

 أّن سيكشف ،(51)اهلمام اإلمام ذلك خطب خالل من ،خروجه وفلسفة ×اإلمام

 التعاليم باقي وإحياء ،باملعروف األمر إىل تهدف ،دينّيًة حركًة كانت ×حركته

 وإّنما الدين، محاية بدافع احلركة تلك جتاه يزيد فعل رّدة تكن مل بينما الدينّية.

 ننيمبيِّ ،السّنة علماء بعض إليه أشار ما وهو ،وحكومته سلطانه دعائم إلرساء كانت

  فني:التصرُّ بني املائز وهذا النقطة هذه
 خارجّيًا، كونه تهمة اإلمام استشهاد عصر يف مسع قد وكان عقيل: ابن

 .(51)«األرحام وليُأ» عن احلديث يف لذلك وسنتعّرض .بشّدة فأنكرها

 ،تهمة دجمرَّ «خارجّي» ×احلسني اإلمام بأّن القول أّن اعترب اجلوزي: ابن

 وإّنما ،مستحقٍّ على خرج ْنمَل «خارجيٌّ» قالُي إّنما فقال: يصّدقها، ال والدين والعقل

 ؛اإلمامة من وإخراجه ،خارجّيًا تسميته وأّما احلّق... وإقامة الباطل لدفع احلسني خرج

 .(51)دين وال عقٌل يقتضيه ال ما فهذا أمّية، بين صون ألجل

 ،يزيد ألفعال مرّبر ال أْن املتقابلتني للجبهتني وتقييمه حتليله يف رأى حزم: ابن

 حني يف الدنيا، عبيد من كان ألّنه ؛«احملض يْغالَب» لعنوان تاّمًا مصداقًا كانت اليت

 خالفه الذي وأّن بالعدل، واحلكم احلّق إلظهار طلبًا بكونه اإلمام حترُّك وصَف أّنه

 بن يزيد فعل كما فقط، دنيا لعرض قام ْنوَم عبارته: نّص وهذا .الباغي هو يزيد( )أي

 دعا ْنَم وأّما د.جمرَّ ٌيْغَب وهو أصاًل، هلم تأويل ال ألّنهم رون؛ُيعَذ ال فهؤالء و...، معاوية

 ،بالعدل واحلكم والسنن، القرآن، وإظهار منكر، عن نهٍي أو مبعروف، أمٍر إىل

 .(57)خالفه ْنَم الباغي بل باغيًا، فليس

 كنتيجة إاّل لتكون كانت ما ×احلسني اإلمام حركة أّن اعترب خلدون: ابن
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 الظلم لرفع اًلمؤهَّ شخصًا كان اإلمام أّن أيضًا ويرى .العلن إىل يزيد فسق لظهور

 عصره...، أهل من ةالكاّف عند يزيد فسق ظهر مّلا فإّنه سنياحل أّماو قال: .يزيد وفسق

 درةالق له ْنَم على سّيما الو ،سقهف أجل من ؛متعيٌِّن يزيد على اخلروج أّن احلسني رأى

 ظّن كما فكانت األهلّية فأّما وشوكته. تهبأهلّي ؛نفسه من وظّنها ذلك، على

 .(55)ادة...زيو

 لقّوة مهيتقي ويف ،العسكرّية حساباته يف أخطأ اإلمام أّن خلدون ابُن ويرى

 .(56)اإلمام بثورة قاملتعلِّ الشرعّي احلكم على ريؤثِّ ال ذلك لكّن العدو،

 احلنفي، شهداد دحمم مولوي أمثال: ـ املعاصرين السّنة علماء بعض نسب وقد

 .(54)الفارغة وثرثرتهم اخلوارج إىل بالبغي( اإلمام )اّتهام ـ احلنفي قاري علي واملاّل

 هو بل ،×اإلمام يف البغي عنوان لتحّقق أساٍس أيُّ هناك ليس أّنه واحلاصل

 منهم نوالقائل سواٌء ،األمر هذا على فقونمتَّ السّنة أهل وأغلب .األصل من عنه منتٍف

  الي.والغّز ؛تيمية ابن :مثل ،امسه ذكر عند لعنه من نواملانع أم يزيد لعن جبواز

 

 ــــــ احلاكم شرعّية على الباغي قتال صّحة توّقف ـ ج

 وبقي .×اإلمام يف البغي عنوان قحتقُّ عدم إىل السابقة النقطة يف أشرنا لقد

 يف البغاة لقتال حصحِّامل طالشر انتفاء وهو البحث، من اآلخر اجلانب يف البحث

 يف سيقوم الذي واخلليفة احلاكم صالحّية قتاهلم يف ُيشرتط مّما ألّنه يزيد؛ خصوص

 بأمجعها وهي ،والعدالة التقوى،و )االجتهاد(، العلم حبيازة إاّل تكون ال وهي وجههم،

 رجٌل يزيد أّن مبكاٍن الوضوح من صار سابقًا عرضناه ومّما يزيد. يف قةمتحقِّ غري

 لصّحة ؛«احلاكم عدالة» اشرتاط هناك يبقىو اجتهاد. وال له علم ال ،جاهٌل ،فاسٌق

 الصائب الرأي على بناًء ولكْن .السّنة علماء بني اخلالفّية الشروط من وهو .القتال

 الذي فيزيد ًاإذ .واستمرارًا حدوثًا ،احلاكم شرعّية يف شرطًا «العدالة» تعترب مبينه

  .×اإلمام ملواجهة يصلح ال نْياألمَر يف يفتقدها
 قدماء من البعض أّن اهلجري( السابع القرن يف )تويف اخلطيب حمّمد الشيخ يرى

 يف وحنيل .البغاة قتال يريد الذي لإلمام دًاْيَق العدالة وصف جعلوا السّنة أهل فقهاء
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 كتب من مشهورة كتب أربعة إىل ـ اخلطيب حمّمد الشيخ عليه نّص ما حبسب ـ ذلك

 وجود ديؤيِّ فال نفسه اخلطيب أّما واملختصر. األّم،و الروضة،و الشرح، السّنة: أهل

 مصاديق من وخيرجها ،×اإلمام ثورة يستثين ذلك مع لكّنه اإلمام، يف العدالة قيد

 .(51)«البغي»

 ؛بأهٍل له فليسوا والظلم واجلور الفسوق أهل امحّك أّما» القرطيب: اإلمام قال

 )رضي علّي بن واحلسني الزبري ابن خرج وهلذا .﴾الظَّاِلِمنَي َعْهِدي َيَناُل اَل﴿ تعاىل: لقوله

 .(50)«عنهم( اهلل

 وهو .العادل اإلمام مع يكون أن شرطه من عندهم البغاة قتال» خلدون: ابن

 ؤكِّدةامل فعالته من هي بل يزيد، مع نياحلس قتل جيوز فال مسألتنا، يف مفقوٌد

 .(69)«واجتهاٍد حقٍّ على وهو ،مثاٌب شهيٌد فيها واحلسني لفسقه،

 وعدم ،العادل اإلمام طاعة عن الظاملني خروج هو الشرع يف البغي» روزبهان:

 .(61)«البغي أهل قتال العادل اإلمام على والواجب .له... االنقياد

 والغلبة القّوة خالل من احلكومة بزمام اإلمساك أّن يرى ه:عبُد دحمم الشيخ

 توّفرت لو ،النوع هذا من حبكومة اإلطاحة بلزوم القائلني من وهو .مشروعًا أمرًا ليس

 اإلمام خروج أّن يرى وهو .الفتنة حصول ذلك يستتبع أن دون من ،اإلمكانّية

 وتقّدر للضرورة، فهي املتغّلبني طاعة اوأّم األمر: ذاهل مصداقًا كان ×احلسني

 مفسدتها ترجح فتنة غري من ،اإلمكان عند إزالتها وجيب املصلحة، حبسب بقدرها

 حقًا كان الفاسق الظامل يزيد على ×السبط احلسني اإلمام فخروج .املصلحة على

 .(61)للشرع موافقًا

 اخلروج ينبغي ال أّنه ،ألستاذه خالفًا ،يرى :«هعبُد الشيخ» تلميذ ،رضا رشيد

 اإلمام همومن ـ الصحابة قيام أّن ويعتقد .بالروايات ذلك على مستدالًّ اإلمام، على

 اإلنسان أّن ذلك إىل ويضيف .اخلروج عدم أصل على استثناًء كان ـ ×احلسني

×احلسني اإلمام على البغي يةِفْر مساع من بدنه شعر ليقشعر
(61). 

 اإلمام يف شرطًا العدالة يعتربون الفقهاء من جمموعة وجود مع أّنه واخلالصة

 له تكن مل يزيد أّن ضحيتَّ يزيد، عدالة عدم وضوح ومع البغاة، قتال يريد الذي
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  .×احلسني اإلمام لقتال األهلّية وال الصالحّية
 

 ــــــ يزيد كفر ـ6

 بكون االّدعاء نقد عند أو ،احلاكمّية حتليل عند لالتأّم تستحّق نقطة آخر إّن

 ال السّنة أهل علماء فبعض بالكفر. صافهاّت مسألة هي األمر، أُلولي مصداقًا يزيد

 العديد على اعتمادًا ؛فقط العصاة من أو الفّساق، من يزيد بكون باالعتقاد يكتفون

 يف مسلمًا يكن مل أّنه يعتقدون بل والظلم، والفجور الفسق أعمال من به قام مّما

 لتأمني ؛وتظاهرًا متثياًل إاّل يكن مل لإلسالم إظهاره وأّن حقيقًة، قلبه أعماق

 واليت ،بالكفر حةاملصرِّ يزيد أشعار اجلوزي ابن سبط ينقل حلكومته؛ االستمرارّية

  كربالء: سبايا التقى عندما أنشدها

ــياخي   ــت أشـــــ ــهدو ليـــــ ــدٍر شـــــ  اببـــــ
 

ــل    ــع األســـ ــن وقـــ ــزرج مـــ ــزع اخلـــ  جـــ
 

 حـــــــــــــًاَرَف فــــــــــــأهّلوا واســـــــــــــتهّلوا 
 

ــالوا   ــّم قـــ ــلّ   :ثـــ ــد ال تشـــ ــا يزيـــ (67)يـــ
 

 

 العلماء: هؤالء منو

 دليٍل أفضل متّثل أشعاره وأّن وزنديقًا، كافرًا كان يزيدًا أّن يرى عقيل: ابن

 .(65)واعتقاده طينته وخبث ،إحلاده على

 .(66)«فيها نافق» قال: حيث نفاقه، على دليٌل يزيد أشعار بأّن ريقرِّ جماهد:

 فاملؤّرخون البداية. منذ السّنة أهل بني موجودة كانت يزيد إىل الكفر ونسبة

 أهل من مجاعًة بأّن يقّرون يزيد، سرية ويف ،×احلسني اإلمام ثورة يف والباحثون

 أهل أّن اعلم يلي: ما األمر هذا عن رحج ابن كتب وقد يزيد. بكفر يعتقدون السّنة

 .(64)كافر... هإّن طائفة: فقالت معاوية؛ بن يزيد تكفري يف اختلفوا السّنة

 اإلمام قتله قبيل: من ،القبيحة يزيد أعمال أّن يرى اجلوزي: ابن سبط

 ،.الكعبة.. حرمة وهتكه املدينة، أهل وإرهابه ،^البيت أهل وأسره ،×احلسني

 .(61)إميانه وعدم ونفاقه حقده على وسنٌد ،فسقه على دليٌل مجيعها

 على دليٌل األسرى جملس يف يزيد أشعار أّن اآلخر كتابه يف اعترب كما

 .(60)كفره
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 بقتل أمر حني كفر ألّنه ؛هعلي اللعن أطلق بعضهم أّن ذكر التفتازاني:

 حيث أبدًا؛ كفره يف دالرتدُّ عدم هو األمر يف رأيه أّن ويذكر .عنه( اهلل )رضياحلسني

 .(49)وأعوانه وأنصاره عليه اهلل لعنة ،إميانه يف بل ،شأنه يف نتوّقف ال فنحن قال:

 :العراق يف السّنة ألهل املشهور واملفيت ،املعاني روح تفسري صاحب ،اآللوسي

 هو الغالب ظّنه أّن ـ يزيد كفر من العلماء من مجاعٌة به جزم ما ينقل أن بعد ـ يذكر

 من مجاعٌة ،بلعنه وصّرح ،بكفره جزم قد قال: .باإلسالم يعتقد يكن مل يزيد أّن

 ومل ،|النيّب برسالة قًامصدِّ يكن مل اخلبيث أّن ظّني على يغلب الذي إّن العلماء...

 .(41)َيُتب مل أّنه والظاهر .الفاسقني من ٌلِمْث له يكون أن ريتصوَّ

 

 ــــــ األرحام ُأولي تقديم الثانية: النظرّية

 أقّل على ـ تتعارض السّنة أهل أوساط يف مطروحة كانت اليت وىلاأل النظرّية إّن

  األرحام. ُأولي من ×احلسني اإلمام كون مع ـ تقدير

 ـ األمر وليُأ تقديم وهي ـ األوىل النظرّية السابقة الصفحات يف حبثنا وقد

 تفتقد كانت يزيد حكومة أّن النتيجة فكانت نقدها، على وعملنا ،دقيق بتفصيٍل

 األصل يواجه روالتصوُّ الثبوت مقام يف ولذا بدايتها. منذ القانوني والغطاء لشرعّيةا إىل

 أّن حمّله يف ذكرنا أّننا كما جدّية. معارضات األمر ُأولي من يزيد بكون األّولي

 وبالتالي .بتاتًا عليها تطبيقه ميكن وال اإلمام، ثورة على أبدًا يصدق ال «يْغالَب» عنوان

 يف وال وأصحابه، اإلمام قتل يف احلّق ـ املزعوم لألمر وولّيًا حاكمًا بعنوانه ـ ليزيد ليس

  الشنيعة. الطريقة بتلك وأسرهم البيت أهل سيب

 ينطبق ال «يْغالَب» عنوان ّنإ وحيث لألمر، ولّيًا يكن مل يزيد ّنإ حيث :والنتيجة

 أن ـ وحاكمًا إنسانًا باعتباره ـ يزيد على الواجب من كان لذا ،×احلسني اإلمام على

 عقليٌّ وجوٌب الوجوب وهذا .مرموقًا ًاوصحابّي إنسانًا لكونه ؛×اإلمام احرتام حيفظ

 إّنف ذلك إىل مضافًاو عنه. وختّلف ،خالفه قد ـ معلوم هو كما ـ يزيد لكّن .وشرعيٌّ

 ومن ،|للنيّب سبطًا كان أّنه وهي ،أخرى حيثّية له كان ×احلسني اإلمام

 كّل وعلى احرتامها، الواجب الشخصّيات من هو والروايات لآليات وطبقًا .أرحامه
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 أو ،معاوية أو الراشدين، اخللفاء حكومة من أعّم ـ األزمان كّل يف احلكومات

 بأّن علمًا تعاليمه، من وواحدًا ،دينّيًا أصاًل واعتباره ،الواجب بهذا تتقّيد أن ـ يزيد...

  يزيد. على السابقني اخللفاء عصر يف به معمواًل كان األصل هذا

 

 ــــــ هلا دونواملؤيِّ ،النظرّية مباني

 اإلمام بشخصّية قةاملتعلِّ والروايات اآليات من جمموعة هنا سنستعرض

  األرحام: ُأولي من كونه على الداّلة وموقعّيته،

 

 ــــــ القرآنّية املباني

 )الشورى: ﴾ اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإالَّ َأْجرًا َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم اَل ُقْل﴿ تعاىل: قوله ـ1

11). 

 اآلية عنهم تتحّدث ذينال ،«القربى» لـ بارزًا مصداقًا ×احلسني اإلمام يعّدو

 باآلية، بنياملخاَط مجيع على ـ مامللِز لألصل بناًء ـ واجبٌة هنا لإلمام واملوّدة .الشريفة

 هذا يف التقصري حّتى أو ،×اإلمام حرمة هتك من نوٍع وأّي .معاداته عليهم وحيرم

 ما حكم يّتضح وبذلك الشريفة. اآلية يف الوارد لألمر ومعصيًة جتاوزًا يعّد اجلانب،

 النبّوة. بيت ألهل وسيب أسٍر من فعله وما ،اإلمام حبّق يزيد به قام

 اإلمام هماتَّ ْنَم على ونقدًا جوابًا باعتبارها اآلية هذه عقيل ابن ذكر وقد

 بقتل قاموا ـ يزيد رأسهم وعلى ـ اجلور حكام بأّن حًاموضِّ خارجّي، بأّنه ×احلسني

 .(41)وحقوقهم حّقه أداء من بداًل ،وأصحابه |الرسول أبناء

 باحلّب «املوّدة» وتفسريه ،الشريفة لآلية عرضه عند ،التفتازاني نقل وقد

 علّي» قال: م؟ُه ْنَم «القربى» عن ئلُس عندما أّنه |النيّب عن اإليذاء، وعدم الشديد

 .(41)«وابناهما وفاطمة

 هذه ،وآخرين ،(46)والسيوطي ،(45)كثري وابن ،(47)البيضاوي :من كلٌّ أورد وقد

 تفاسريهم. يف الرواية

 من لكونها رين؛املفسِّ بني اهتمام كثري نالت اليت املوارد من اآلية هذه وتعترب



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

111 

 من حبّقه يزيد فعله ما شرعّية وعدم ،جهٍة من ×احلسني اإلمام قيام شرعّية سسُأ

 أخرى. جهٍة

 ُتَقطُِّعواَو اأَلْرِض ِفي ُتْفِسُدوا َأْن َتَولَّْيُتْم ِإْن َعَسْيُتْم َفَهْل﴿ تعاىل: قوله ـ1 

 .(11 ـ 11 )حممد: ﴾ َأْبصاَرُهم  َأْعمى َو َفَأَصمَُّهْم اهلُل َلَعَنُهُم الَّذيَن ولِئَكُأ *  َأْرحاَمُكم

 ،واألرحام األقارب حرمة وقطع ،األرض يف الفساد أّن الشريفة اآليات تذكر

 وإعماء اآلذان صّم توجب اليت اإلهلّية السّنة وسبب موضوع هو ،احرتامهم عدمو

 قبل من اجملتمع أمور وتوّلي احلكومة أمر إىل يشري ﴾َتَولَّْيُتْم ِإْن﴿ :اآلية وصدر األبصار.

 الرحم. وقطعهم األرض يف فسادهم بسبب ؛هلم اهلل لعن استحّقوا الذين اماحلّك بعض

 ×احلسني اإلمام ملقام إهماله خالل من ،األرحام بقطع قام يزيد أّن الواضح ومن

 األرض؛ يف الفساد أوجد ،النبّوة بيت ألهل وأسره لإلمام بقتله ؛أّنه كما وشخصّيته،

  احليثّية. هذه من اللعن يستحّق فهو ولذا

 على القرآنّية الشواهد من باعتبارها اآلية هذه حنبل بن أمحد اإلمام ذكر وقد

  .تقدَّم ما يف عبارته عرضنا قدو .يزيد لعن جواز

 رأيتم كيف الشريفة: اآلية إىل مشريًا ،ـ األوائل ريناملفسِّ أحد وهو ـ قتادة وقال

 .(44)األرحام؟! ويقطعوا !احلرام؟ الدم يسفكوا أمل !اهلل؟ كتاب عن اْوتولَّ حّتى القوم

 حكومة عالقة إىل ناظرٌة اآلية هذه أّن والفّراء شريك بن املسّيب من كلٌّ يرى

 يف املفسدين من فصاروا البيت، أهل حرمة أهملوا وأّنهم هاشم، بين مع األموّيني

 .(41)بذلك ؛األرض

 )من املتقّدم للتفسري دكمؤيِّ ×علّي اإلمام عن ايةور مسعود ابن ويذكر

 «مُتْيلَِّوَت» طالب أبي بن علّي قراءة عليه ويدّل يقول: حيث احلكومة(؛ إىل إشارة كونها

 ،الفتنة يف معهم خرجتم جائرين والًة ُوليتم إْن :يقول الالم، وكسر والواو التاء بفتح

 .(40)وعاونتموهم

 لشرعّية مبنى من لهمتثِّ مبا ؛القدم منذ املسلمني عناية حمّط اآلية هذه وكانت

 قام ×السّجاد اإلمام إّن حيث يزيد؛ أفعال شرعّية وعدم ،×احلسني اإلمام ثورة

 يف له قال الذي الشخص ذلك أجاب حني البيت، آل وعلى عليه اآلية هذه بتطبيق
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 علّي له ...فقال» :«...واستأصلكم قتلكم الذي هلل احلمد» أسريًا: رآه عندما «الشام»

 ال. قال: حم؟ لآ أقرأَت قال: ،نعم قال: القرآن؟ أقرأَت عنه(: اهلل )رضياحلسني بن

 ألنتم كمفإّن قال: ؟﴾ اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإالَّ َأْجرًا َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم اَل ُقْل﴿ قرأَت أما قال:

 .(19)«نعم قال: ؟!هم

 .(6 )األحزاب: ﴾اهلِل ِكَتاِب ِفي ِبَبْعٍض َأْوَلى َبْعُضُهْم اأَلْرَحاِم َوُأْوُلوا﴿ ـ1

 أّنها إاّل ،األقارب بني اإلرث حكم يف ـ للتفاسري طبقًا ـ نزلت اآلية هذه أّن رغم

 ْنَم على وتقدميهم لألقارب، األولوّية إعطاء اإلنسان على ينبغي أّنه إىل ضمنًا تشري

 من يعترب احلسني اإلمام ّنإ وحيث .كّلي حنو على ولكْن ،مال أو حق أّي يف سواهم

 يف اإلمام تساوي فرضنا فلو |الرسول من «األرحام ُأولي» لـ البارزة املصاديق

 ليس احملال وفرض ـ اآلخرين احلّكام بقّية مع للحكم لةاملؤهِّ والصفات الشروط

 ح.املرجِّ هذا بسبب غريه؛ من واإلمامة باحلكومة َأْوىل اإلمام يكون عندها ـ حمااًل

 ينبغي النيّب، رحم ُأولي وعنوان ،بطالسِّ عنوان ميتلك الذي ،احلسني اإلمام وبوجود

 احلكومة إّن أخرى: وبعبارة موجودًا. دام ما احلكم مسند على جيلسوا ال أن آلخرينل

 على وباغيًا غاصبًا ميّثل ،اخلالفة كرسي على جبلوسه ؛ويزيد اإلمام، حّق من كانت

  .×احلسني اإلمام حّق

 تنّبهوا قد املسلمون كان بل جديد، فكرّي جهد نتيجة ليس االستدالل وهذا

 يف رغبته عن أعلن الذي ،معاوية أجاب جعفر بن اهلل فعبد .معاوية عصر يف حّتى له

 ولوفُأ بالقرآن فيها أخذ إْن اخلالفة هذه إّن يلي: مبا ،املدينة يف ليزيد البيعة أخذ

 .(11)اهلل كتاب يف ببعٍض ْوىلَأ همبعُض األرحام

 إاّل ،«الرحم ُأولي» من ×احلسني اإلمام كون إىل ملتفتًا كان نفسه ومعاوية

 حبفظ ذلك ريفسِّ كان أّنه مبعنى وأبهتها؛ صوره أدنىب األمر هذا مع يتعامل كان أّنه

 اليت ،وصّيته يف جلّيًا يظهر ما وهو .فقط املعنوّي ومقامه ×احلسني اإلمام احرتام

 أن قبل ،«الرحم ُأولي» لعنوان مصداٌق هو ×احلسني اإلمام بأّن ليزيد فيها أّكد

 بطريقة مواجهته وعدم واحرتامه، ×اإلمام حّق برعاية ابنه فوّصى .خارجّيًا يكون

 الرحم، ُأولي من اإلمام بكون ذلك على واستدّل .×اإلمام عليه ثار لو حّتى عنيفة،
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 .(11)عظيمًا وحّقًا ،ماّسة مًاِحَر له فإّن عنه، ْحفاصَف ،به وظفرَت ،عليَك خرج فإْن قال:

 إىل كّله ذلك ناسبًا ،اإلمام بقتل اآلمر كونه بإنكار يزيد تظاهر وعندما

 ما ورحم قرابة وبينه بينهم كانت لو مرجانة، ابن اهلل حقبَّ قال: زياد، بن اهلل عبيد

 .(11)هكذا بكم بعث وال ،بهم هذا فعل

 ،ورعايتها ،×اإلمام حرمة حفظ بلزوم يعتقد كان يزيد بن )معاوية( حّتى

 وصف عندما جتده ولذا .الكريم القرآن آيات على بذلك معتمدًا قتله، وحرمة

 رسول أوالد دم واستحالل اإلمام قتل إىل أشار أخطاءها، وعّدد ،يزيد حكومة

|اهلل
(17). 

 ﴾َتْطِهريًا َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكْم ِلُيْذِهَب اهلُل ُيِريُد ِإنََّما﴿ ـ7

 .(11 )األحزاب:

 أهل» بـ املقصود أّن نتبيِّ ،خمتلفة طرق من ،رواياٍت عّدة ريناملفسِّ أغلب نقل

 وهي العبا، واقعة يف نزلت إّنما الشريفة اآلية وأّن العبا، آل من اخلمس هم «البيت

 ـ القرآن حبسب ـ ×احلسني فاإلمام األساس هذا وعلى .(الكساء حديث) ـب املشهورة

 يزيد فعل وأّما وتأييٍد، قبوٍل حمّل وحتّركاته تصّرفاته وكّل ٌر،ومطهَّ طاهٌر شخٌص

  القرآنّية. لآليات خمالٌف فهو جتاهه

 

 ــــــ الروائّية املباني

 ،×احلسني اإلمام حّق يف املتواترة الروايات من العديد |النيّب عن ويُر

 ،وموّدته حمّبته لزوم منها املتيّقن والقدر املعنوّية. صفاته على التأكيد ويف ،وموقعّيته

 .األحناء من حنو بأّي إيذائه أو عنيف، بشكٍل معه التصّرف أو عداوته واجتناب

  أيضًا. احلاكم شخص همومن كاّفة، للمسلمني شامٌل الروايات إطالقو

 النيّب وصّية عن ـ هـ(447املعروفني) السّنة ريمفسِّ أحد وهو ـ كثري ابن كتب

 بأهل الوصاة ننكر ال فقال: ،ـ منهم واحٌد ×احلسني واإلمام ـ البيت أهل حّق يف

 من طاهرة، ذرّية من فإّنهم ؛وإكرامهم واحرتامهم إليهم، باإلحسان واألمر البيت،

 وعلّي ،وبنيه كالعباس نسبًا،...، و حسبًا و فخرًا األرض وجه على جدُو بيت أشرف
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 .(15)يتهوذّر بيته وأهل

 بأهل النيّب ةوصّي بيان يف الواردة الروايات من جمموعٍة بنقل هنا وسنكتفي

 .(16)ُحَسْينًا َأَحبَّ َمْن اللَُّه َأَحبَّ ،ُحَسْيٍن ِمْن َأَنا َو ِمنِّي ُحَسْيٌن بيته:

 خّم غدير خطبة يف قال أّنه ،صحيح بطريٍق ،|النيّب عن كثري ابن نقل وقد

 َيِرَدا َحتَّى َيْفَتِرَقا َلْن َوِإنَُّهَما ،َوِعْتَرِتي ؛اهلِل ِكَتاَب :الثََّقَلْيِن ِفيُكُم َتاِرٌك ِإنِّي املشهورة:

 .(14)احَلْوَض َعَليَّ

 هم احلسني واحلسن وفاطمة علّيًا أّن الروايات إحدى يف |النيّب نبيَّ وقد

 َقَراَبُتَك َمْن ،اهلِل َرُسوَل َيا َقاُلوا: موّدتهم: هو رسالته أجر أّن على وأّكد ،«القربى»

 .(11)َواْبَناُهَما َوَفاِطَمُة َعِليٌّ َقاَل: َمَودَُّتُهْم؟ َعَلْيَنا َوَجَبْت الَِّذيَن

 أخرى رواياٌت وهناك .×لإلمام القلبّية باحملّبة ُتوصي بأمجعها الروايات وهذه

 إيذاء أو عداوة كّل أّن وتؤّكد واملوّدة، احملّبة من أعلى ×احلسني اإلمام مقام جتعل

 إاّل تكون ولن األخروّية، السعادة من احلرمان توجب ،للنيّب عداوٌة هي ×لإلمام

 ِلَمْن َوِسْلٌم ،َحاَرَبُكْم ِلَمْن َحْرٌب ِإنِّي» :|النيّب على احلرب إعالن مبثابة

 ال ،ِبَيِدِه َنْفِسي َوالَِّذي»و ،(09)« ُمَناِفق َفُهَو الَبْيِت َأْهَل َأْبَغَضَنا َمْن»و ،(10)«َساَلَمُكم

  .(01)« ارالنَّ اهلُل َأْدَخَلُه ِإاّل َرُجٌل اْلَبْيِت َأْهَل ُيْبِغُضَنا

 َمْن قال: حيث الروايات؛ إحدى يف ×احلسني اإلمام باسم |النيّب صّرح وقد

 .(01)َأْبَغَضِني َفَقْد َأْبَغَضُهَما َوَمْن َأَحبَِّني، َفَقْد َواْلُحَسْيَن اْلَحَسَن َأَحبَّ

 

 ــــــ يزيد فعلة وتربير النظرّيتني، بني اجلمع الثالثة: النظرّية

 والية» تعارض أنفسهم عن يرفعوا لكي ؛اثنني خيارين السّنة أهل بعض اختار

  :«األرحام ُأولي حقوق» مع «األمر

 ما بتربير يقومون ثّم ،معاوية بن يزيدل «األمر والية» جانب إىل االحنياز هو :األّول

 يكن مل الذي هو اإلمام عليه أقدم ما بأّن ذلك بعد فيصّرحون .×لإلمام قتٍل نم فعله

  يزيد.ل «األمر والية» مع يتهافت وأّنه تربير، أّي له

 يزيد واعتبار احلّق، تفسري يف ×احلسني اإلمام جانب إىل االحنياز هو :الثاني
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 يكن مل فعمله وبالتالي ،«األمر ولّي» ملنصب وال ،احلكومة ألصل ٍلمؤهَّ غري رجاًل

  شرعّيًا.

 صفة وإضفاء ،الطرفني بني باجلمع رغبوا السّنة أهل علماء من البعض لكّن

 وإىل ،الفريدة احلسني اإلمام شخصّية إىل ينظرون عندما فهم اجلهتني؛ يف احلّق

 جهٍة ومن له، املقام هذا إنكار ـ جهٍة من ـ يستطيعون ال ،«األرحام ُأولي» من كونه

 حيازته أّن نْوفرَي احلكومّي، ومنصبه يزيد إىل ـ متحّجرة بنظرٍة ـ ينظرون أخرى

 ولذا .للشرعّية بفقدانه أو بالبطالن أفعاله على احلكم من مانٌع «األمر ولّي» لعنوان

 يزيد، أعمال تربير طريق عن ،األصلني هذين بني التعارض حّل على للعمل جهدوا

  التعارض. هذا أسر من بذلك تونُيفِل همعلَّل

 يف طرحوها اليت وحلوهلم ،املؤّيدين من جمموعة يلي ما يف وسنستعرض

  يزيد: ألفعال تربيرهم

 

 ــــــ واجتهاده يزيد تأويل ـ1

 يزيد به قام ما أّن السّنة أهل علماء بعض عبارات ظاهر من االستنتاج ميكن

 حاكمًا كونه بسبب ؛وأّنه إاّل، ليس واشتباهًا منه خطًأ كان ×لإلمام قتٍل من

 له يكن مل ّنهإ أي ؛الشخصي واجتهاده بتأويله عماًل هفعلت فعل ،املسلمني «ألمر ولّيًا»و

 كان بل اإلمام، بقتل لاملتمثِّ الشرعي احلرام ليلبتح حكم حني عناٍد أو غرٍض أّي

 وفتاوى اجملتهدين أحكامب شبيٌه وهذا والديين، الشرعي باحلكم حكم أّنه منه ّنًاظ

 إّن أخرى: وبعبارة منهم. حمضًا اشتباهًا إاّل اخلاطئة فتواهم تعّد ال حيث ؛الفقهاء

 من ـ لنا ميكن فال ولذا واجتهادّيًا، حكومّيًا حكمًا كان ×اإلمام لقتل تصّديه

 هذا أّن مبا ولكْن العقوبة. يستحّق وال ،بعاٍص ليس هو إذ ؛نعاتبه أن ـ اجلهة هذه

 فعله ما يستحّق يكن مل ×احلسني اإلمام أّن ومبا للواقع، مطابقًا يكن مل احلكم

 فعله. ما يف خمطئًا يزيد اعترب .،به..

 يزيد، خطأ لتربير سعيهم يف جهدوا الذين السّنة أهل أوائل من وهو تيمية: ابن

 البداية ففي وأّول. اجتهد بأّنه القول خالل من وذلك أخطأ؛ بأّنه ضمنًا اعرتافه مع
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 مع لكّنه .«ّرةاحَل» واقعة مثل: ،يزيد من والقبيحة املنكرة األعمال بصدور اعرتف

 الكفر، حّد إىل وصلت قد تكن مل ـ زعمه حبسب ـ أعماله ألّن لعنه؛ يرفض ذلك

 وبسبب ؛الصاحلة واألعمال التوبة بسبب ؛اهلل لعنة عنه ترفع أن ُيحتمل وبالتالي

 .(01)الشفاعة

 بقتل األمر أصدر ْنَم هو يزيد كون إلنكار جاهدًا سعى ْنَم لبعض وخالفًا

 من اإلمام بقتل اآلمر هو يزيد بأّن يقّر تيمية ابن جند زياد بن اهلل لعبيد ×اإلمام

 من وجٍه بأّي معاقبتهم على ْمُيقِد فلم أحرارًا، اإلمام وقاتلي عّماله ترك وبأّنه األّول،

 دافع وقد .(07)يزيد سلطان دعائم على احملافظة تلك بفعلتهم أرادوا إّنما ألّنهم الوجوه؛

  التربير. بهذا فعله رواوبرَّ يزيد، عن ،(06)والقزويين ،(05)حجر ابن :من كلٌّ

 

 ــــــ املعاصرين بعض

 السّنة، أهل وبعض فنيواملتطرِّ السطحّيني نم كلٌّ النظرّية هذه إىل احناز وقد

 فةمتطرِّ نزعًة لديه كان ْنممَّ ،(01)شليب أمحد والدكتور ،(04)املقدسي سرو أبو أمثال:

  ذلك. يف

 من جمموعة إىل مضافًا ـ هذه أّيامنا يف التلفزيونّية الربامج بعض عمدت وقد

 تربير إىل ـ العربي العامل يف نرتنت()اإل العنكبوتّية الشبكة على اإللكرتونّية املواقع

 ،«السحاب»و ،«عربي أنا» موقع املثال: سبيل على منها نذكرو .يزيد أعمال

 بالبحث ُتعَنى ،«يزيد عن الدفاع مجعّية» نفسها تسّمي جمموعة إىل مضافًا ،«اجلارح»و

 يزيد حّق عن تدافع اليت السّنة أهل لعلماء النادرة اآلراء تجميعل التارخيّية الكتب يف

 الي.ّزغوال ؛تيمّية ابن أمثال: ،(00)زعمهم حبسب

 حبيث الشمس؛ كنور ساطعة وشخصّيته ×احلسني اإلمام حّقانّية أّن فمع

 الشيعة قدر من التوهني على يعملون أّنهم إاّل إذعان، كّل هلا لإلذعان ونمضطّر ّنهمإ

 وكذا أصحابه، عن ×علّي اإلمام ارض عدم مثل: ،اهلامشّية املسائل بعض خالل من

 أّن ويزعمون أصحابهما، عن ×احلسني واإلمام ×احلسن اإلمام من كلٍّ رضا عدم

^األئّمة كلمات من جُمستخَر ذلك كّل
(199). 
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 معاوية أّن فريى املعاصرين، السّنة كّتاب أحد وهو ،شليب أمحد الدكتور أّما

 .(191)بعده من كخليفٍة ليزيد تنصيبه يف مصيبًا كان

 

 ــــــ جيتهد مل يزيد

 الصحابة كاّفة تربئة بغية ؛لوالتأوُّ االجتهاد ذريعة على السّنة أهل بعض اعتمد

 معاوية :همومن ـ الصحابة فعله ما أّن على افأّكدو بها. قاموا معصية أو خطاٍء كّل من

 بل عناٍد، وال قصٍد عن يكن مل وجفائهم النبّوة بيت ألهل لٍمُظ نم ـ وغريهم ويزيد

 ذلك يف الصحابة مجيع أّن هل نواُيبيِّ مل لكّنهم وتأّوٍل. منهم اجتهاٍد جمّرد كان

 قضى الذي ،ليزيد وكيف الدينّية؟ املباني على ومسّلطني جمتهدين كانوا العصر

 أن احلياة، وملّذات والقرود اخلمر بصحبة ـ السّنة أهل من املؤّرخني لنقل بناًء ـ عمره

  الدينّية؟ املباني على لعًامطَّ عاملًا يصبح

 ألّن ذلك؛ ولوازم ،ليزيد االجتهاد نسبة معنى إىل ـ الواقع يف ـ يلتفتوا ومل

 قبيل: من اخلاّص، العلم من نوعًا بيتطلَّ كان اهلجري السادس القرن حّتى االجتهاد

 إىل مضافًا واملنسوخ، والناسخ ،املتشابهو احملكم ومعرفة ،القرآن على التسّلط

 عّرف وقد د...،املقيِّو قاملطَل ومعرفة ر،واملتأخِّ منها ماملتقدِّ ومعرفة بالروايات، اإلحاطة

 مبدارك حميطًا يكون أن :أحدهما :شرطان له اجملتهد كالتالي: االجتهاد الغزالي

 ما وتأخري ،تقدميه جيب ما وتقديم ،فيها بالنظر الظّن استثارة من متمّكنًا ،الشرع

 .(191)للمعاصي جمتنبًا اًلْدَع يكون أن :الثاني ؛تأخريه جيب

 نْويَر ال ،«ويصّم يعمي الشيء حّب» :القائل لَثبامَل وعماًل ليزيد، يناملربِّر لكّن

 اجملتهد منصب إىل احلاكم منصب من رفعوه حيث والعدالة، العلم صفات يفتقد أّنه

  والفقيه.

 فسيأتي اهلجري األّول القرن من لاألّو النصف يف اجملتهدين دنعدِّ أن أردنا وإذا

 يف البصري احلسن أمثال سيأتي ثّم األطهار، األئّمة بعد الرتتيب يف عّباس ابن أمثال

 عّباس. ابن من أقّل رتبة

 مع املتماشي ،الشخصي رأيه إبداء هو يزيد اجتهاد من املراد كان إذا أّما
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 تلك ستكون فعندها احلدود، أقصى يف كحاكٍم األحكام إصدار أو سليقته،

 قتل مسألة حّل معها ميكن ال مشكلة إىل ذلك سيؤّدي لكْن كاذبًة، النسبة

 ×احلسني اإلمام قتل يف يزيد إليه استند الذي الشرعي املستند هو فما .×اإلمام

 النبّوة؟! بيت حرائر سيبو

 يف احلّق بالتالي وله لألمر، وولّيًا حاكمًا كان يزيد إّن بالقول: التمّسك إّن

 ،«األرحام ُأولي» حّق هو املقابلة اجلهة يف املوجود ألّن نفع؛ أّي جيدي لن اإلمام، قتل

 وواليته يزيد حاكمّية عنوان وأما خاّص. بشكٍل |والنيّب القرآن بهم وّصى الذين

 مع أّما ،×احلسني اإلمام غري مع إاّل ينسجم فال ـ العنوان صّحة افرتاض على ـ لألمر

 أن ديهومؤيِّ يزيد على وبالتالي ،«األرحام ُأولي» من كونه مع متعارٌض فهو اإلمام

  الدليل. هذا غري ،فعلتهم يرّجح آخر دلياًل موايقدِّ

 حينها سيكون فالسؤال جمتهدًا، كان يزيد بأّن وقبلنا ،الاحمل افرتضنا وإذا

 أهل نساء وسيب ،×احلسني اإلمام بقتل فيها حكم اليت يزيد أحكام طبيعة عن

 :مثل ـ عنه التاريخ نقلها اليت الفجائع إىل مضافًا ،عنهّن احلجاب ونزع النبّوة، بيت

 أحكام كسائر اجتهادّيًا أحكامًا كانت هل ـ، جليشه... وأهلها املدينة استباحة

  شرعّية؟ أدّلة على مبنّية كانت وهل الفقهاء؟

 قبل من واملؤّرخة ،التاريخ صفحات يف رةاملسطَّ حياته على سريعًا مرورًا إّن

 الذي اجلواب وهو .السؤال هذا عن لإلجابة الطريق سُينري بني،املتعصِّ وغري امُلْنصفني

 مل وفعله لإلمام، قتله يف معذورًا يزيد يكن مل قالوا: حني ،حزم ابن أمثال به صّرح

 .(191)حمضًا بغيًا كان بل ،االجتهاد على مبنّيًا يكن

 يزيد أّن للعلمانّية( املعاصرين ديناملشيِّ من )وهو الرّزاق عبد علّي يرى كذلك

 .(197)واحلكم باخلالفة حّبًا إاّل عليه أقدم ما على ْمُيقِد مل

 عن ×احلسني اإلمام قتل يزيد أّن على ٌةداّل والشواهد القرائن إّن نقول: أخريًاو

 تأّواًل أو اجتهادًا ذلك يكن ومل الظاملة، حكومته دعائم تثبيت بغية ؛جاهليٍّ وتعّصٍب عناٍد

  سابقًا. لك نقلناها واليت السبايا، أمام أنشدها اليت أشعاره ذلك على شاهد وأبلغ منه.
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 ــــــ رضاهو يزيد العاّط عدم ـ2

 إّنما ×احلسني اماإلم استشهاد قضّية يف والرحم األمر والية بني التعارض إّن

 على مّطلعًا كان وأّنه ،اإلمام قتل عن املسؤول هو كان يزيد أّن ظهري عندما حيصل

 ،جبهله اًلمتعلِّ ،الفجيعة احلادثة تلك من يده يسحب عندما أّما به، يًاوراض ذلك

 بعض جهد وقد أساسه. من التعارض سينتفي عندها اإلمام، دم من نظيفة لتصبح

 بغية احلّل؛ هذا عرب ×اإلمام قتل جرمية من يزيد ساحة تربئة على السّنة أهل كبار

  زعمهم. حبسب املوجود التعارض عن الناجم اإلشكال رفع

 ابنو ،(195)الصالح ابن من: كلٍّ إىل الصدد هذا يف نشري أن لنا وميكن

 نمو ،(190)عابدين اليسر وأبو ،(191)القاري مةالعاّلو ،(194)كثري ابنو ،(196)حجر

 .(119)عدنان دوحمم ؛السّقا أمحد املعاصرين:

 كاإلمام رجٍل قتل أي وشناعته؛ العمل نفس فداحة إّن نقول: ولكْن

 للوالي ميكن فكيف .عىاملدَّ هذا نَوْه ُيثبت ،النبّوة بيت أهل نساء وسيب ×احلسني

 الذي للحاكم الٍعاّط أدنى دون من كهذا عٍلف على مقِدُي أن األقطار من رُقْط يف

 املصادر يف والتنقيب البحث أّن ذلك إىل ضيفن بفعله؟! اإلذن أخذ دون من أو ،يعلوه

 لعًاطَّم كان يزيد أّن وهي ،ـ املعنوي التواتر عرب ـ يقينّية بنتيجة الباحث خيرج التارخيّية

 ،التفتازاني قاله ما ذاوه .بذلك راضيًا كان وأّنه ،األساس من ×اإلمام قتل على

 ،البيت أهل وإهانة ،بذلك واستبشاره ،احلسني بقتل يزيد اضر أّن واحلّق قال: حيث

 .(111)معناه تواتر مّما

 .(111)متواتر األمر أّن يرى كان اآللوسي كذلكو

 حّقًا جيهل كان إْن يزيد أّن فهي تسجيلها ميكن اليت األخرية النقطة وأّما

 افرتضنا لو بل عنه، راضيًا يكن ومل النبّوة، بيت أهل وأسر اإلمام استشهاد جمريات

 مْل فِلَم ،بذلك يزيد إجازة دون ومن ،نفسه من الفاجعة هذه اجرتح زياد بن اهلل عبيد أّن

 ِلَم ؟!مباشٍر بنحٍو كربالء يف الفظيع العمل بهذا شارك ْنوَم جنده، وقائد عامله، ْخيوبِّ

 فعلهم؟! على يعاقبهم ومل ،يعاتبهم مل

 دائمًا يعملون بل السؤال، هذا نع جواب أدنى يزيد عن املدافعني لدى وليس
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  عنه. الطرف غّض على

 

 ــــــ النتيجة

 لقضّية حتليلهم عند جّديًا تعارضًا يواجهون السّنة أهل أّن املقالة هذه يف ذكرنا

 يف ليزيد الثابت «األمر والية» عنوان ألّن له؛ ومواجهته ×احلسني اإلمام يزيد قتل

 ُأولي» عنوان أّن لوال ×اإلمام مع الشنيع يزيد علف رُيربِّ أن ميكن كان الظاهر

  القتل. ذلك شرعّية عدم أبرز «األرحام

  الثالثة: الطرق هذه أحد اإلشكال هذا حلّل السّنة أهل سلك وقد

 .(األمر ولّي) عنوان يزيد امتالك :األّول

 يزيد فسق مجلتها: ومن ـ املتوّفرة األدّلة أّن جاهاالّت هلذا نقدنا يف ذكرنا وقد

 وفقدانه له، البيعة حتّقق عدمو له، السابق اخلليفة نصب شرعّية وعدم وكفره،

 وبالتالي البداية، منذ شرعيٍّ غري حاكمًا كان يزيد أّن ُتثبت كّلها ـ العدالة لشرط

  أيضًا. «األمر ولّي» لعنوان يفتقد فهو

 .×اإلمام ميتلكه الذي «األرحام وُأول» عنوان ترجيح :الثاني

  والسّنة. الكتاب من أعّم بنحٍو ،مبانيه املقالة هذه يف أثبتنا وقد

 .يزيد عمل بتربير قاموا حيث ظًا؛متحفِّ سبياًل احلّل هذا أصحاب سلوك :الثالث

 ـ اعتقد وأّنه واجتهد، لتأوَّ يزيد بأّن بالقول ،النتيجة هذه إىل للوصول ؛كوافتمسَّ

 يف جرى عّما رضاهو يزيد العاّط بعدم أو ؛القتل يستحّق كان ×اإلمام بأّن ـ خطًأ

 كربالء.

 شخص ألّي ميكن مقاٍم يف يكن مل يزيد أّن الطريق هلذا نقدنا يف ذكرنا وقد

 وأّما تربيره، إىل وبةالن تصل حّتى ،اإلمام( )قتل احلكم كهذا حكمًا عليه يفرض أن

 التارخيي التواتر خالف فهو كربالء يف األمور مبجريات علمه عدم من ادُّعي ما

  إلينا. الواصل
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 عاشوراء ثورة يف النظرّيات
 

 إلهام عليأ. 

 

 ــــــ مةمقّد

 ـ عاشوراء( ثورة يف منوذجاأل) العنوان من واضٌح هو كما ـ البحث هذا يستعرض

 بها. االهتمام على ويؤّكد عاشوراء، ثورة موضوع يف الصحيحة والتحليالت النظريات

 أمناط مجيع على التارخيية عاشوراء واقعة تطبيق هو البحث هلذا األساس واهلدف

 منوذج إىل للوصول يصبو النهاية ويف املختلفة. االجتماعي السياسي والتحّول التغيري

 سبب يف نبحث أن أي احلسينية؛ النهضة جوانب مجيع لحنلِّ أن نستطيع كي أكمل؛

 اليت الفعل ردود جمموعة ـ نظري نطاق ضمن ـ وحنّلل وماهّيته، وكيفّيته القيام

 من نصنع وبالتالي العصر، ذلك أزمات عند وأصحابه ×احلسني اإلمام من صدرت

 األزمات مقابل يف الديين واجملتمع الدين أهداف مع تتناسب قدوًة التارخيية الثورة هذه

 لفظ استعمال من املقصود أّن نرى هنا من جمتمع. ولكّل عصٍر لكّل املشابهة

 والعمل ًا،علمّي حتلياًل ×احلسني اإلمام ثورة حتليل هو احلالي البحث يف «منوذجأ»

 البحث بهذا رادُي خرىأ جهٍة ومن .جهة من هذا ،النظرية األحباث دائرة إىل نقلها على

 عّلة أو غاية إىل للوصول التحليل أو البحتة، الوصفية ـ التارخيية التحاليل عن االبتعاد

 حتليل عرب وذلك واسع، نطاق يف عاشوراء ثورة املقالة هذه يف نتناول سوف لذلك معّينة.

 النموذج هذا خصوصيات بعض وبسبب حصوهلا. وكيفية ،وماهّيتها ،الثورة هذه سبب

 اهلدف كان ـ تكراره وإمكان ،غريه على االنطباق وقابلية ،للقيام العامة ةاملاهّي أي ـ

 ظاهرة مبثابة احلسينية الثورة إظهار يتم أن على الرتكيز هو البحث هذا من األساس
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 به حيتذي ومنوذجًا دلياًل تكون كي أرقى؛ بشكل وإبرازها ،وعصرية تارخيية

 األرضية وتتهيأ ،املثيلة الشروط تتحّقق عندما وزمان، عصر كّل يف واملؤمنون األحرار

 لذلك. واملناسبة املشابهة

 املختلفة النظريات ونقد ،عاشوراء ثورة من منوذج تأليف ميكن ال لكْن

 ،وأهدافها ،وشروطها ،احلسينية الثورة أحوال يف الدقيق والبحث املعرفة دون ،حوهلا

 التارخيية الظروف بتحليل البحث هذا يف نشرع سوف ولذلك إليها. أّدت اليت والظروف

 املعتربة. التارخيية واملصادر الوثائق خالل من ،للثورة

 

 ــــــ والظروف ،الكيفية عاشوراء: ثورة

 الثورة هذه حتليل ميكن وال .دةومتعّد خمتلفة مبسائل ×احلسني ثورة ترتبط

 ،وبعده |لالرسو وفاة بعد طرأ لقد االعتبار. بعني األمور تلك أخذ دون هلا والتنظري

 واالجتماعية السياسية األوضاع يف كثرية راتتغيُّ طرأت ،سنة مخسني امتداد على

 املسلمني وسلوكيات أفكار معها وتغّيرت اإلسالمي، اجملتمع يف واملعيشية والثقافية

 هذه وبيان تفصيل يف ×اإلمام يقول حيث ؛|النيّب عصر يف عليه كانت اعّم

 صبابة إاّل يبق ومل معروفها، وأدبر ،وتنّكرت ،تغّيرت قد الدنيا إّن» رات:التغيُّ

 وإىل به، ُيعمل ال احلّق إىل نْوتَر أال الوبيل. كاملرعى عيش سيسخو اإلناء، كصبابة

 ،سعادة إاّل املوت أرى ال فإّني اهلل، لقاء يف املؤمن لريغب !عنه؟ ُيتناهى ال الباطل

 ،ألسنتهم على لعق والدين ،الدنيا عبيد الناس إّن مًا.َرَب إاّل الظاملني مع واحلياة

 .(1)«الدّيانون قّل بالبالء صواحُِّم فإذا ،معايشهم دّرت ما حيوطونه

 كتاب إىل أدعوكم أنا» البصرة: أهل فيه خياطب له كتاٍب يف ورد وكذلك

 أهدكم قولي تسمعوا فإْن حييت.ُأ قد والبدعة ميتت،ُأ قد السّنة فإّن ؛نبّيه وسّنة اهلل

 .(1)«الرشاد سبيل إىل

 يف اإلصالح طلب يف خرجت إّنما» يقول: احلنفية بن حممد أخيه إىل خطابه ويف

 علّي وأبي يجّد بسرية وأسري املنكر، عن وأنهى باملعروف آمر أن أريد ،|يجّد ةأّم

 .(1)...«باحلّق ىلْوَأ فاهلل احلّق بقبول قبلين ْنفَم .طالب أبي بن
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 واالحنراف والفساد ،طرأت اليت راتالتغيُّ وقوع هذا قوله يف ×اإلمام نيبيِّ

 واألخالق املبادئ عن واارتّد قد الناس وكأّن اإلسالمي. اجملتمع يف انتشر الذي

 .|اهلل رسول لدين خمالف طريق يف ميشون وصاروا اإلسالمية،

 السلوكيات واحنراف واملبادئ، القيم وتبّدل ،االجتماعية التغريات إّن

 شخص رتغيُّ مع وال واحدة، دفعة رتتغيَّ ال ،اجملتمع يف ةوالثقافّي االعتقادّية واملسّلمات

 ةمّد إىل وحتتاج تدرجييًا، راتالتغّي هذه تظهر بل قصرية؛ ةمّد يف أو احلكم، رأس يف

 عاشوراء ثورة ةأرضّي أّن خوناملؤرِّ يعتقد لذلك البداية. يف خفي بشكٍل وتظهر طويلة،

 ذروة إىل وصلت أّنها إاّل ،|األكرم الرسول وفاة بعد األوىل السنني ذمن ُمّهدت قد

 فرتة كانت فقد األمويني. زمن يف ـ النبوية والسرية اإلسالم تعاليم عن البعد أي ـ التبلور

 مخس يقارب ما إىل امتدت )واليت ًانسبّي طويلة كانت اليت ـ الثالث اخلليفة خالفة

 عند األشرفّية نظام وعودة األموي، احلكم نظام لتشكيل دةممهِّ ـ سنة( ةعشر

 احلكومة يف واألساسية املهّمة املناصب تسليمه خالل من ـ عثمان أّن نرى لذا العرب.

 )بيت واالقتصادي واالجتماعي السياسي املصري على وسّلطهم ،أمّية بين رأمَّ ـ ألقربائه

 يف تصرفه، حتت وجعلها ،كّلها الشام معاوية أعطى أّنه كما اإلسالمية. ةلألّم املال(

 ومناصرة اإلسالم حماربة يف األساس ـ سفيان أبي بقيادة ـ كانوا أمية بين أّن حني

 كانوا الذين وهم ،ةاجلاهلّي يف العرب عند للشرك التاّم املظهر وكانوا الشرك،

 تصّدوا الذين أّنهم كما ة،مّك يف |اهلل رسول بعثة بداية منذ اإلسالم حياربون

 أهّم سفيان أبو قاد فقد املدينة؛ إىل اهلجرة بعد لإلسالم السياسي النظام ملواجهة

 الديين النظام إرساء وضّد ،ـ وغريها واألحزاب وأحد بدر ـ اإلسالم ضّد األوىل احلروب

 جيش من وخاله أّمه من وجّده معاوية أخ مقتل عن أسفرت واليت ،|اهلل لرسول

 ةمّك فتح بعد وقبيلته سفيان أبو استسلم ولقد .(7)الكربى بدر معركة يف املشركني

 اليت أمّية بين عداوة من الرغم فعلى .(5)اضطرارًا أسلموا ثم للهجرة، الثامنة السنة يف

 عثمان تسّلم أن بعد أمامهم فتحت األمل أبواب أّن إاّل ،|والرسول لإلسالم هانيكّنو

 يف أمية بنو اجتمعت للخالفة عثمان تسّلم من األول اليوم يف أّنه ورد فقد اخلالفة.

 قالوا: غريكم؟ من أحٌد أعندكم احلاضرين: إىل خطابه يف سفيان أبو فقال منزله،
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 من ما سفيان، أبو به حيلف فوالذي الكرة، فتلقُّ تلّقفوها أمية، بين يا قال: ال،

 .(6)قيامة وال ،بعٍث وال نار، وال ،ةجّن وال حساب، وال ،عذاٍب

 قام أن إىل بقوله: واخلالفة السلطة ألخذ األمويني هجوم ×علّي اإلمام ويصف

 مال خيضمون أبيه بنو معه وقام ومعتلفه، نثيله بني ه،ْيحضَن نافجًا )عثمان( القوم ثالث

 به وكبت عمله، عليه وأجهز فتله، انتكث أن إىل الربيع، نبتة اإلبل خضم اهلل

 .(4)بطنته

 أساليبه وكذلك ،عثمان أقارب واستغالل الظلم، هذا كّل بعد ،وأخريًا

 نصائح على رهوتكّب بل ،واعتنائه إنصاته وعدم ،جهٍة من الدينية وغري اخلاطئة

 ذّر كأبي ،|النيّب صحابة لبعض ونفيه وتعذيبه أخرى، جهٍة من اآلخرين ومواعظ

 .منزله على فهجموا اخلليفة، على الناس وثورة غضب إىل أّدى ذلك كّل ،الغفاري

 اإلمام إىل عثمان موت بعد الناس هوتوجَّ .هـ16 سنة يف تلُق ةمّد حماصرته وبعد

 شديدين. وإحلاح إصراٍر بعد اخلالفة قبول على وأرغموه ،×علّي

 الصحيح اإلسالم مسري عن اإلسالمي اجملتمع ابتعاد يرى ×اإلمام كان

 خالفة قبل هولكّن األمر، لأّو يف اخلالفة قبول عن فامتنع الشريفة، النبوية والسرية

 .(1)اهإّي تهموبيع الناس إصرار بسبب ؛النهاية يف املسلمني

 سنة إىل 16 سنة من املسلمني أمور زمام عاتقه على ×علّي اإلمام محل لقد

 وقد خلالفته. مركزًا الكوفة من خذًامتَّ أشهر، وتسعة سنني أربعة ةمّد أي ،هـ79

 الدينية والبدع االحنرافات يوقف كي العدل؛ طعم الناس ليذيق جبدٍّ ×اإلمام سعى

 جعلت اإلمام عدالة ولكّن .|النيّب وفاة بعد حصلت اليت واالقتصادية والسياسية

 العصيان وإعالن ،التمّرد على مونقِدُي ،الدنيا وعباد ،والطامعني ،منها ريناملتضرِّ

 واليًا كان أن بعد الشام والية عن ليتخّلى استعداد على معاوية يكن فلم .×علّي على

 ،×اإلمام زمن يف عليها نفسه نّصب بل وعثمان، عمر اخلليفتني زمن يف عليها

 دماٌء فيها وأريقت ،شديدة كانت اليت ـ صفني حرب ليخوض الفرصة هذه واستغّل

 بسبب ؛التحكيم قضية اإلمام ُحّمل ذلك وبعد العادلة. العلوية احلكومة ضّد ـ كثرية

 بعض وجهل ومحاقة العاص، بن عمرو وخداع واحتيال معاوية، أصحاب وكذب خداع
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 حدوث إىل أّدى ما وهذا التحكيم. قضية يف ،بعد( فيما النهروان )أهل اإلمام أصحاب

 وبعد .×اإلمام خالفة على نيالفوضوّي النهروان أهل ومتّرد ،الكوفة أهل بني الفرقة

 ×احلسن اإلمام فاضطّر واحلجاز، العراق إىل معاوية زحف ×علّي اإلمام استشهاد

 الصلح على فقايو وأن ،ـ أشهر أربعة من ألكثر ْمتُد مل اليت ـ حكومته عن يتنازل أن

 الذي ـ سفيان أبي ابن أصبح وقد أصحابه. بعض وغدر خيانة بسبب ؛خفيف قتاٍل بعد

 املطلق احلاكم ـ سنة 11 ملّدة أي ،ـه79 سنة إىل 11 سنة من الشام على واليًا كان

 وبّدل هواه، حبسب فيهم فحكم ،ـه69 سنة إىل 79 سنة من املسلمني مجيع على

 سنة. عشرين ملّدة الشخصي برأيه مستأثرًا علين، بشكٍل كيَلَم حكم إىل اخلالفة

 تاريخ يف الفرتات وأغرب أحلك من الفاسد الطاغية هذا حكم فرتة كانت لقد

 قام بل ،×املؤمنني أمري أوالد على واالعتداء الظلم أنواع مجيع عن عيتورَّ فلم املسلمني.

 أّي على اإلقدام من خياف يكن مل وكذلك .×اإلمام وشيعة أصحاب وإعدام بقتل

 اإلمام تتناول اليت الكاذبة األحاديث وضع من ،اإلسالم لتعاليم خمالف عمٍل

 خبالف احلكم إىل وصواًل والثاني، لاألّو واخلليفتني عثمان على وتثين ،×علّي

 .(0)احلدود وتعطيل ،اإلسالمية الشريعة

 يزيد ابنه فرض يف كانت معاوية بها قام اإلسالمي وللمجتمع للدين طعنة وآخر

 وجماهرًا الكالب، مع واللعب باللهو مشتهرًا كان يزيد أّن واحلال بعده، من خليفًة

 فقد ذلك ومع اإلسالمي. للدين املخالفة األعمال وسائر والزنا، اخلمر وشرب بالفسق

 من له البيعة بأخذ وأمر شعبة، بن املغرية اقرتاح على بناًء ،للعهد ولّيًا أبوه اختاره

 وأّسس معاهدته، يف به التزم ما خالف قد يكون الفعل بهذا معاوية وبقيام .(19)الناس

 كيَلامَل للحكم املناسب والظرف األرضية هّيأ فقد اإلسالمي؛ العامل يف كبرية لبدعٍة

 موت فبعد كان، وهكذا .|األكرم والرسول اإلسالم حاربه الذي ،الوراثي

 له البيعة أخذ إىل سارع حكومته تيثبِّ ولكي .احلكم عرش على يزيد عتربَّ معاوية

 يعرتضوا أن يستطيعوا لن بايعوا إذا ألّنهم ذلك؛ على وأجربهم ،وخصومه خمالفيه من

 قبل املدينة والية عن احلكم بن مروان بعزل يزيد قام لذلكو وخمالفاته. ظلمه على

 من البيعة له يأخذ أن وأمره عتبة، بن الوليد عّمه ابن مكانه نوعيَّ أبيه، موت انتشار
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 اهلل عبدو ،’علّي بن احلسني من سّيما وال معاوية، مبوت إخبارهم مع ،املدينة أهل

 إليه يرسل أن منه وطلب عمر. بن اهلل وعبد ،بكر أبي بن الرمحن عبدو الزبري، بن

 منهم. البيعة يرفض ْنَم برأس

 :أسباب ةلعّد األمر هذا صدر وقد

 حكومته. ضّد منهم يصدر قد سياسي حتّرك أّي مينع لكي :اًلأّو

 وسوف ة،شرعّي األموية احلكومة تكتسب سوف له مبايعتهم حال يف :ثانيًا

 يزيد. حكومة دعائم تثبت

 أشهر بقتل وأعداءه خصومه خييف فسوف وقتلهم مبايعته عن أعرضوا إذا :ثالثًا

 اآلخرين وسيجعل ،×علّي بن احلسني كاإلمام ،قوًة وأكثرهم ،خمالفيه وأبرز

 أبدًا. خمالفته على اوجيرؤ أن وند ،حلكومته حساب ألف حيسبون

 

 ــــــ النتيجة

 اليت واملصاعب اآلالم خمتلفة جوانب يف نلّخص أن نستطيع سبق ما الحظةمب

 يقبل أن ×احلسني اإلمام يستطع مل واليت العصر، ذلك يف اجملتمع منها يعاني كان

 بها:

 وعدم والتزوير والغّش والقهر والظلم والرشوة الفساد :االجتماعية اجلهة من ـ1

 طاعة لزموا قد هؤالء وإنَّ أال» :×اإلمام يقول كماو .للجميع الفرص تساوي

 .(11)«احلدود وعّطلوا ،الفساد وأظهروا ،الرمحن طاعة وتركوا ،الشيطان

 يصرفون وكانوا تصّرفهم، حتت املال بيت كان :االقتصادية اجلهة من ـ1

 املوضوع: هذا يف ×اإلمام قال وقد ومشتهياتهم. شهواتهم على املسلمني أموال

 .(11)«ءبالفْي واستأثروا»

 احلكم يف معاوية طريقة أّن نرى :اإلهلية احلدود وتطبيق األمنية اجلهة من ـ1

 ىحّت السارقني، ومعاقبة اجملرمني مالحقة وترك الشرعية، احلدود تطبيق عدم هي

 اخلصوص: هذا يف ×اإلمام قال وقد .(11)اإلسالمية الشريعة خبالف احلكم صار

 ال الباطل وأّن ،به يعمل ال احلّق أّن نْوتَر أال» يقول: وكذلك .(17)«احلدود لواوعطَّ»
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 .(15)«عنه تناهىُي

 نظام إىل تدرجييًا ينساق النظام هذا يف اجملتمع كان :الثقافية اجلهة من ـ7

 العادات إحياء إعادة خالل من وذلك اجلاهلي، العصر يف سائدًا كان الذي األشراف

 بنسبه يفتخر الذي اجلديد اجملتمع يف تاستحكم اليت ،الباطلة والسنن والقيم

 ال أصبح درجٍة إىل العرب، غري للمسلمني االجتماعية املنزلة فتدّنت ،لقريش وانتمائه

 على توّزع واحلقوق االمتيازات فكانت .العرب بنات من جوايتزوَّ بأن للموالي يسمح

 قرشي. غري أو ًاقرشّي وكونه غريه، أو عربيًا الشخص كون بني املفاضلة أساس

 هذا جذور كانت لقد أساسها. من ومتحى تنحرف النبوية والسنن القيم وكادت

 اإلمام ذلك يف قال وقد .الثاني اخلليفة عهد يف بالظهور بدأت قد الكبري االحنراف

 اهلل بعث يوم كهيئتها عادت بلّيتكم إّن» ملبايعته: الناس جاء حني ×علّي

 .(16)«|نبّيكم

 بني وسطًا عًاوْق أخذت ،جديدة ثقافة خصوصًا نياألموّي عصر يف ظهر وقد

 أمري ريعبِّ ذلك ويف بينهما. ولكن ،جاهلية وال إسالم ال واجلاهلية، اإلسالم

 ـ العكس هذا لويتمثَّ .(14)«مقلوبًا الفرو لبس الزمان هذا يف اإلسالم لبس» :×املؤمنني

 حرام وأحّلوا» اهلل: أحّل ما وحتريم اهلل حّرم ما حتليل يف ـ ×احلسني اإلمام قال كما

 للدين املخالفة البدع وانتشار ،النبوية السنن إماتة ويف .(11)«اهلل حالل وحّرموا ،اهلل

 .(10)«حييتُأ قد والبدعة ،ميتتُأ قد السّنة فإّن» أيضًا:

 

 ــــــ عاشوراء ثورة نوع

 السؤال هذا يطرح االعتبار بعني كرتُذ اليت واألرضيات الظروف أخذ بعد

 احلسينية؟ الثورة تنتمي االجتماعية ـ السياسية احلركات أنواع من نوع أّي إىل نفسه:

 بالواجب القيام ألجل حدثت ّنهاإ أم ،إمنائية إصالحية أم ،دفاعية أم ،مدّمرة ةثور

 ؟فقط اإلهلي األمر وأداء

 وسوف .عاشوراء ثورة حتليل يف كثرية وفرضيات نظريات املفكرون مقدَّ لقد

 ـ السياسية الناحية من ـ تقّدم أن تستطيع اليت اتالنظرّي إىل املقالة هذه يف نتعّرض
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 مقابل يف السياسي، التحليل حيث من مقبولة تكون وأن لنفسها، منطقية صورة

 .(19)السياسي املنطق حيث من مستساغة وغري بعيدة تكون اليت النظر وجهات

 

 ــــــ(21)الثورة ةنظرّي ـ1

 يتصّدر الذي اهلدف أّن يفيد التحليل هذا يف الثورة مفهوم معنى مالحظة إّن

 أمية بين حكومة وبناء نظام تدمري هو الثورة هذه يف ×احلسني اإلمام أهداف قائمة

 فُكلِّ الذي اإلهلي التكليف غري إىل ينظر يكن مل ×اإلمام أّن بيان مع ة،السلطانّي

 به. القيام وكيفية به،

 

 ــــــ ةالنظرّي هذه مقّومات

 الظروف كانت إذا فيما مدّمرة ةثور هي عاشوراء ثورة بأّن القول ميكن إّنما

 النظام إسقاط ةإمكانّي إثبات يتّم وأن ثورة، هكذا لقيام رةمتوفِّ واألرضيات

 لغوًا. عليها الثورة اسم إطالق لكان وإاّل التارخيية، دالشواه حبسب األموي السياسي

 الظروف وحتليل ،التارخيية الشواهد إىل باالستناد ـ النظرية هذه دومؤيِّ اعترب لذلك

 واعتربوا الثورة. نتائج من وه األموية اخلالفة تزلزل بأّن ـ للثورة االجتماعية ـ السياسية

 أمٌر ×علّي بن احلسني اإلمام انتصار يف رةاملؤثِّ العوامل من الثورة كون أن أيضًا

 أمور: بعّدة النظرية هذه ةصّح على وااستدّل وقد م.مسلَّ

 من ،خاصًة |النيّب أصحاب من والباقي ،عامًة الناس وسخط تذّمر ـ1

 سفيان. بين حكومة

 األموية احلكومة يف ،السياسية الناحية من الثبات وعدم ،املتزايد الضعف ـ1

 حديث يزيد كون إىل باإلضافة .واجلدارة الكفاءة رتوّف عدم بسبب معاوية؛ موت بعد

 شؤون يف به احمليطني تدّخل أخرى جهٍة ومن جهٍة، من لديه، خربة وال ،باخلالفة العهد

 الكبري. اإلسالمي العامل إدارة

 يزيد. شخص يف وخصوصًا اخلالفة، نظام رأس يف والفساد االحنراف انتشار ـ1

 اإلسالمي العامل نقاط أكثر يف للمسلمني العاّم الرأي لوتقبُّ استعداد ـ7
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 واليمن العراق كشيعة ،اخلالفة أمور زمام ×علّي بن احلسني اإلمام يتوّل لفكرة

 املسلمني. من غريهم و واحلجاز

 وحسن كالشجاعة ،كثرية أمور يف ×احلسني اإلمام شخصية بروز ـ5

 نظام وإدارة لقيادة لديه واجلدارة اخلربة وجود عن فضاًل والسياسة، املعاشرة

 اإلسالمي. احلكومة

 مجلة من تعّد واليت إليهم، للقدوم ×احلسني اإلمام العراق شيعة دعوة ـ6

 واحلجاز اليمن أهل من وكذلك ،×اإلمام اهاتلّق اليت واملتتالية الكثرية الدعوات

 .(11)وغريها املدينة من له املخلصني املقاتلني من عدد وانضمام ،وآذربيجان وخراسان

 العوامل من جزٌء هي سابقًا ذكرت اليت املوارد أّن النظرية هذه دومؤيِّ يعتقد

 املناسبة الشروط أيضًا وتوّفر يزيد، حكومة قواعد تزلزل أن تستطيع كانت اليت

 اليت اإلمامة شؤون من هي األّمة وقيادة اخلالفة أّن إىل باإلضافة سياسية. بثورة للقيام

 اإلهلية الوظيفة بهذه القيام مهّمة عاتقه على فتقع ،×اإلمام لشخص تعاىل اهلل منحها

 .(11)اجملتمع يف املناسبة األرضية وتهّيأت الظروف توّفرت كّلما املهمة

 كاإلمام شخٍص على جيب النظرية هذه أصحاب اعتقاد فبحسب ًاإذ

 ويتحّرك يثور أن ـ كرتُذ اليت والظروف العوامل االعتبار بعني األخذ مع ـ ×احلسني

 بالرسالة القيام بهدف الثورة كانت سواٌء ،املتفّشي األموي والظلم طلالبا هذا ضّد

 إنسانًا كونه من به يّتصف ملا ؛الدينية الغرية من ناجتة كانت مأ بها والعمل ةاإلهلّي

 إسقاط عرب االجتماعية، العدالة أساس على قائمة حكومة سليؤسِّ وفدائيًا؛ ثوريًا

 مل إذا ×احلسني اإلمام ثورة تنجح سوف النظرية هلذه ووفقًا أمية. بين حكومة نظام

 .(17)األخرى املوانع سائر طريقه تعرتض

 ،×اإلمام وخطب أقوال بعض يف ةالنظرّي هذه على شواهد جند أن ونستطيع

 األقوال هذه منو الفاسد. ةأمّي بين نظام إسقاط بهدف كان قيامه أّن نتبيِّ اليت

 املعسكرين بني ألقاها واليت الكوفة(، طريق )على بيضة منزل يف اجلريئة خطبته

 اهلل رسول إّن ،الناس هاأّي :×اإلمام طريق وجيشه الرياحي ديزي بن ّراحُل اعرتض حني

 رسول ةلسّن خمالفًا اهلل، لعهد ناكثًا اهلل، حلرم مستحالًّ جائرًا سلطانًا رأى ْنَم قال:
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 ًاحّق كان قول، وال بفعٍل عليه ريغيِّ فلم والعدوان، باإلثم اهلل عباد يف يعمل ،|اهلل

 من أحّق وأنا ،الشيطان... طاعة لزموا قد هؤالء وإّن أال مدخله. يدخله أن اهلل على

 .(15)ر...غيَّ

 باالنتباه: اجلديرة النكات بعض السابق اخلطاب يف يوجد

 السلطان ملواجهة العملي التصّدي ×اإلمام تقديم من نفهم أن نستطيع ـ1

 على النبوية والسنن اإلهلية األحكام وخالف اهلل عهد نكث الذي والظامل اجلائر

 الفاسدة. احلكومة وإسقاط النهوض يريد أّنه .الكالمية.. املواجهة

 على حتتوي حيث القيام؛ يف اإلمام هدف نتبيِّ «رغيَّ ْنَم أحّق أنا» مجلة: إّن ـ1

 الفاسد. النظام وأوضاع الظروف بتغيري الناس أجدر نفسه يرى بأّنه صريح إعالٍن

 على وتأكيده وبيعتهم، له الكوفة أهل دعوة إىل ×اإلمام استناد إّن ـ 1

 وعلى عليهم ×اإلمام اعتمد قد حاضرٍة قّوٍة وجود على دالٌّ لعهودهم، ووفائهم ثبوتهم

 أّن كما بالثورة. القيام على عزم وبذلك الفاسد، النظام وجه يف النهوض يف محايتهم

 ـ للمسلمني خليفة يزيد تعيني خبرب علم أن بعد ـ املدينة يف ×احلسني اإلمام كالم

 اإذ اإلسالم على مالرتحُّ جيب بأّنه ×اإلمام قال فقد عى.املدَّ هذا على آخر دليٌل

 إليه اوإّن هلل اإّن :|النيّب عن نقاًل ،قال حيث ،يزيد حبكومة اإلسالمية األمة ابتليت

 رسول مسعُت ولقد يزيد. مثل براٍع ةاألّم ليتُب إذا السالم اإلسالم وعلى راجعون،

 منربي على معاوية رأيتم فإذا سفيان، أبي آل على مةحمرَّ اخلالفة يقول: |اهلل

 بيزيد اهلل فابتالهم ،بطنه يبقروا فلم املنرب على املدينة أهل رآه وقد بطنه. فابقروا

 .(16)الفاسق

 كان اإلمام أّن غريه، األقوال عشرات ومن هذا، ×اإلمام كالم من نفهم

 الفاسدة. احلكومة وإسقاط القيام يريد

 

 ــــــ ةالنظرّي نقد

 وتشكيل القائمة احلكومة إسقاط يكون أن على الثورة بنظرية القبول يتوقف

 يف حدث ما بعض أّن حني يف التارخيية، الناحية من ممكنًا أمرًا بديلة حكومة
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 فقتّت ال ،×احلسني اإلمام أفعال بعض وكذلك االجتماعية، الظروف من كربالء

 يلي: ما منها نذكرو التحليل. هذا مع

 ةمّد إىل حيتاج وهو ـ دقيق ختطيط حيصل أن الثورية احلركات يف يلزم ـ1

 الناس جيّهز مل ×اإلمام أّن حني يف الالزمة، العّدة وإعداد الناس لتجهيز ـ طويلة

 يتألف واليت ة،والعّد العدد قليلة فئة مع مفاجئ بشكٍل سفره بدأ بل املقاتلني، وجيمع

 أن تستطيع ال اجملموعة هذه مثل أن الواضح ومن الصغار. واألطفال النساء من معظمها

 النظام. وتقلب ،بثورٍة تقوم

 حني ،يقول كان فلماذا بالثورة يقوم أن ×احلسني اإلمام ةنّي يف كان إذا ـ1

 ،ـ طريقه عليه قطعوا الذين ـ سعد بن عمر وجيش الرياحي يزيد بن احلّر جيش واجه

 إىل يذهب أن يريد بأّنه يقول أو ،أخرى أماكن إىل أو اليمن إىل مسريه تغيري يريد بأّنه

 .(14)!ورسائلهم؟ الكوفة أهل طلب إىل استنادًا ؛الكوفة

 إسقاط بهدف بالثورة القيام أّن مفادها إشكالّية التحليل هذا يواجه ـ1

 سوف بأّنه ×احلسني اإلمام علم مع يتنافى جديدة حبكومٍة واستبداهلا احلكومة

 هذا جيعل ما وهذا .هاشم بين وأوالد أوالده سرؤوُي ،نساؤه ُتسبى وسوف ،ُيقتل

 مستبعدًا. التحليل

 كانت كما ـ عادلة إسالمية حكومة إلنشاء مناسبة أرضية هناك كان لو ـ7

 ـ فعاًل حكومة إنشاء إىل وبادروا ،×علّي واإلمام |النيّب عند رةمتوّف األرضية

 هذه تكن مل ولكن .شّك دون من احلكومة هذه إنشاء لىع ×احلسني اإلمام ألقدم

 إىل وسفره ،املدينة من لياًل ×اإلمام خروج بدليل ؛املدينة يف ال ،رةمتوّف األرضية

 أهل ألّن العراق؛ يف وال ،(11)أحد يسلكه ال الذي الوعر الطريق وسلوكه ،ةمّك

 أمري عهد على سابقة اختبارات يف حنواامُت حني وخذالنهم، ضعفهم أثبتوا قد الكوفة

 بضعف يعلم الذي الوحيد ×اإلمام يكن ومل .×علّي بن احلسن واإلمام ×املؤمنني

 علم على كانوا به واحمليطني أصحابه من الكثري إّن بل الكوفيني، عهود ووهن

 إىل طريقه يف وهو ×احلسني باإلمام الفرزدق التقى فقد ؛(10)الكوفة أهل خبذالن

 .(19)عليك هموسيوُف معك، همقلوُب بقوله: الكوفة أهل عن وأخربه ،الكوفة
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 ختطيط إىل حتتاج ولذلك وجذرية، أساسية حتّوالت إىل حتتاج الثورة إّن وأخريًا

 للقيام يًاكاف ×احلسني اإلمام ختطيط كان فهل طويلة. وملدة ،النواحي مجيع من

 بالثورة؟

 

 ــــــ ةاإلصالحّي ةالنظرّي ـ2

 لثورة األساسي احملور هو احلكومة وبناء الدين إصالح أّن البعض يعترب

 .(11)وأساسها جوهرها هو واإلحياء اإلصالح طلب وأّن ،×احلسني

 اجملتمع يف تروجيه يتّم ما تقويم على العمل هو الديين اإلصالح من واملقصود

 األمور من الكثري ويشوبه العمل، مقام يف إليه الناس يرجع وما الدين، من أّنه بعنوان

 بهدف ؛الدين يف عَدالِب برتويج يقومون مجاعات هناك إذ ؛أساسًا الدين من ليست اليت

 هذه لناسا يصّدق أن وميكن الناس، عند ةالدينّي العقائد من السّيئة االستفادة

 جهلهم. بسبب ؛اخلاطئة واخلرافات العقائد

 إجناز على قادر غري السياسي النظام أّن هو احلكومة يةْنِب إصالح من واملقصود

 رابطاض رؤية عند ،السياسي أو الديين املصلح يقدم وحينها املطلوب. بالنحو وظائفه

 تنظيم على ويعمل الشوائب، من السياسي امظوالن الدين هيكل تطهري على األوضاع،

 ام.واحلّك للناس السياسي والسلوك الفكر

 أحاديث يف مرات ةعّد وردت املسألة هذه أّن النظرية هذه أصحاب يعتقد

 ةسّن وإحياء ،الدين إصالح هو الثورة هذه هدف وأّن بثورته، التعريف عند ×اإلمام

 الناس. بني واالجتماعي السياسي األمن وإجياد ،احلدود وتطبيق ،النيّب

×احلسني ثورة يف دةمتعّد موارد يف العامل هذا ويظهر
(11): 

 املسلمة والشخصيات الصحابة من مجع أمام احلّج موسم يف ملعاوية خطابه يف ـ1

 النهضة: عن شيئًا فيها يذكر واليت البارزة،

 وضمري روح يف حتّول هو الذي الفكر إصالح أي ؛«دينك من املعامل نرد» ـأ

 اإلنسان.

 الناس. بني اجتماعي سياسي لحتّو إجياد أي ؛«بالدك يف اإلصالح نظهر» ـ ب
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 .االجتماعية والعالقات الروابط إصالح أي ؛«عبادك من املظلومون يأمن» ـ ج

 .(11)واالجتماعي املدني النظام يف لالتحّو إجياد أي ؛«حدودك من لةاملعطَّ ُتقام» ـد

 فيه: يقول كالمًا احلنفية حممد ألخيه املعروفة تهوصّي يف ×اإلمام يورد ـ1

 .(17)يجّد ةأّم يف اإلصالح لطلب خرجت بل مفسدًا، وال ،بطرًا وال ،أشرًا أخرج مل يإّن

 أيها بقوله: العراق أهل عمره حلظات آخر يف ×احلسني اإلمام خياطب ـ1

 أعذر ىوحّت ،علّي لكم حيّق مبا أعظكم ىحّت ،تعجلوا وال ،قولي امسعوا ،الناس

 من النصف تعطوني مل وإْن أسعد، بذلك كنتم النصف أعطيتموني فإْن إليكم،

 وال إلّي اقضوا ثم ،غّمة عليكم أمركم يكن ال ثم ،رأيكم فأمجعوا أنفسكم

 .(15)تنظرون

 األمر يف خمتلفة ووسائل ًاطرق ×احلسني اإلمام استعمل فقد هذا على بناًء

 إىل النهاية يف أّدى الذي ،بالفعل وتبليٍغ ،بالقول تبليٍغ من ،املنكر عن والنهي باملعروف

 بيته. أهل وأسر ،استشهاده

 عاشوراء ثورة كون يف ×احلسني اإلمام كالم إىل &املطهري الشهيد يستند

 صفتهب الكريم القرآن يف اإلصالح طلب طرح لقد» ذلك: يف ويكتب إصالحية، ثورة

 عن والنهي باملعروف األمر مصاديق من ًامصداق وكذلك ،النيّب شؤون من ًاشأن

 .(16)«املنكر

 

 ــــــ ةالنظرّي نقد

 فهنا واجملتمع الدين إصالح هو ×احلسني ثورة من األساس اهلدف كان إذا ـ1

 يتخذه أن ميكن سلمّي حلٌّ الوقت ذلك يف يوجد أمل نفسه: السؤال هذا يطرح

 جرائم من مزيدًا الناس يشهد أن دون اإلصالح، بعملية بواسطته ويقوم ،×اإلمام

 يزيد؟

 أساسًا يستعمل ال و... والسياسي الفكري التغيري إىل يسعى الذي املصلح إّن

 الثقافية وأفكاره وبرناجمه عقائده للناس يعرض بل ذلك، يف واخلشونة العنف

 الالزمة. التغيريات إجراء على يقدم النهاية ويف واالجتماعية،
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 .هلا تغيريي ال ،لألوضاع حتسيين أساس على اإلصالحية اإلجراءات تقوم ـ1

 حّل طرق يعرض أن املصلح على وحمكمة ثابتة للمجتمع الرتكيبية البنية تبقى ولكي

 الشوائب هذه بها يرفع وروية، حبكمٍة والثقافية السياسية اجملتمع شوائب إزالة

 النظام يف أساسية تغيريات بإجراء يقوم أن ال اجملتمع، التواءات بها ويصلح والنواقص،

 بنية يف أساسي تغيري إجياد صدد يف كان ×اإلمام لكّن واالجتماعي. السياسي

 واخلالفة باإلمامة الوراثي األموي احلكم يستبدل أن يريد كان حيث اجملتمع؛

 .(14)اإلسالمية

 عن والنهي باملعروف كاألمر هو اإلصالح أّن النظرية هذه أصحاب يعتقد ـ1

 اخلري. حّب بدافع يكون الذي ،الصلح عبارة من مستوحى وأّنه املنكر،

 باملعروف األمر عملية مراحل مجيع فهل فيه؛ للبحث قابل األمر هذا لكّن

 الذي الوقت يف فقط كذلك هي أم ،دائمًا إصالحية عمليات هي املنكر عن والنهي

 املرحلة هذهإىل  وصوهلا ومبجرد العملي، التطبيق مرحلة إىل العملية فيه تصل مل

 ة؟انقالبّي ثورة حبكم املنكر عن والنهي باملعروف األمر يصبح

 يأمر الذي ،املنكر عن والنهي باملعروف لألمر العملية املراحل أّن ويبدو

 آخر تعريٌف هناك كان إذا إاّل وختريبية، انقالبية طريقة هو ،والتغيري والقتل بالضرب

 من العملية املراحل هذه اعتبار أساسه على ميكن ـ الدين دائرة يف ـ اإلصالح لكلمة

 بني فرق أّي هناك يعود ال الصورة هذه ويف الثورية. ال ،اإلصالحية اإلقدامات مجلة

 «.االنقالب» و «اإلصالح»

 هكذا فإّن واجملتمع الدين إصالح صدد يف ×اإلمام كان لو ذلك إىل مضافًا

 لن الفاسد نظامهم ألّن يزيد؛ وصدارة أمية بين حكم وجود مع قًاموفَّ يكون لن كحترُّ

 بواسطة الفكر إصالح صدد يف ×احلسني كان وإذا .أبدًا كالتحّر هذا مبثل يقبل

 ال ،انقالبيًا مسلكًا سيكون الثورة هذه مسلك فإّن يزيد حكومة وتدمري إسقاط

 إصالحيًا.

 االنقالبي كالتحّر يكون ال عندما األساس يف اإلصالحي كالتحّر حيدث ـ7

 ويزيل أسرع، نتيجة يعطي هألّن ىل؛ْوَأ االنقالبي كفالتحرُّ .للتنفيذ وقاباًل ممكنًا
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 هو كما أسرع. بصورة عنها الناشئة واملعنوية املادية واخلسائر الفاسدة احلكومة

 جلرائمه. حدٍّ وضع أجل من مباشرة؛ معاوية عزل على ×علي اإلمام إقدام يف احلال

 بأّن التارخيية الناحية من أثبتنا إذا اإلصالحية النظرية تصّح إّنما حال أّي وعلى

 ًاحّد لفسادها ليضع ؛احلكومة على انقالبية ثورة تنفيذ شروط ميتلك مل ×اإلمام

 تعطي إصالحية خطوات على اإلقدام الصالح من ليس الشروط تلك توّفر مع إذ سريعًا؛

 األمد. وبعيدة بطيئة نتائج

 

 ــــــ االحرتازي( )القيام الدفاع ةنظرّي ـ3

 ×احلسني أن على احلسينية الثورة قضية يف حققوا الذين من الكثري اتفق

 من الطريق يف وحّتى ،وكربالء ومكة املدينة يف ـ األحوال كل يف كانوا بيته وأهل

 وفساد ظلم حقيقة وكشف اإلمامة، حرمة عن الدفاع صدد يف ـ الشام إىل كربالء

 .(11)أمية بين وكفر

 

 ــــــ النظرية مضمون

 من منطقي ومربر غطاء إىل حباجٍة كان يزيد بأّن النظرية هذه دومؤيِّ يعتقد

 لن ×احلسني من البيعة أخذ إذا بأّنه يشعر وكان سلطته، وتثبيت حتصني أجل

 وسيمنع أيضًا، له اآلخرون سيخضعو حكمه، وتطبيق إعمال يف مشاكل يواجه

 يف حلكومته املعارضني من غريه أو ×اإلمام من احتجاجية حركات حصول بذلك

 املستقبل.

 أمام ـ الغالبة قدرتهم على معتمدين ـ ×احلسني أمية بنو وضع املنطلق هذا منو

 .(10)الشهادة أو ؛هلا( مبايعته )مع للحكومة االستسالم طريقني:

 يتطّلب فإّنه منصبها عن إزالتها أجل من احلاكمة القوة ضّد والقتال القيام افأّم

 يستطيع لكي ؛×لإلمام الوقت ذلك يف رةمتوّف تكن مل ،واسعة بشرية إمكانات

 ـ مكان كّل يف والبنيان األساس حمكمة كانت اليت ـ يزيد حكومة إسقاط

 باحلكم قبوله يعين ×احلسني اإلمام استسالم أّن نرى أخرى جهٍة ومن بسهولة،
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 وسنن تعاىل اهلل دين إبادة وإقراره أمية، بين وجرائم فساد هءمضاإو الوراثي،

 اإلمام عند مقبولة تكن ومل املسلمني،و اإلسالم مصلحة من تكن مل واليت ،|هنبّي

 .×احلسني

 على اإلقدام وهي واحدة، وسيلة إاّل ×احلسني لإلمام يتبقَّ مل ذلك على بناًءو

 أمام الدنّية وصورتهم كفرهم وتكشف اخلبيثة، أمية بين نوايا تفضح ثورية حركة

 اهلل دين عن والدفاع القتال إىل للنهوض ةواحلمّي الغرية العقالء بواسطتها مينح الناس،

|هنبّي ةوسّن
(79). 

 الوليد» املدينة والي دعا فحني علنًا. يزيد بيعة عن باالمتناع ×اإلمام ثورة تبدأ

 وأولوّيته، فضائله وبّين ،البيعة هذه ×اإلمام رفض يزيد بيعة إىل اإلمام «عتبة بن

 ،النبوة بيت أهل اإّن املشهورة: خطبته يف للدين املخالف يزيد سلوك نبيَّ وكذلك

 نفسلل قاتل ،لخمرل شارٌب رجٌل ويزيد ،املالئكة... وخمتلف ،الرسالة ومعدن

 .(71)مثله يبايع ال ومثلي بالفسق، معلٌن احملرتمة،
 .األموية للحكومة متوفرة واإلمكانات األدوات كل كانت الظروف تلك يف

 يروون رواًة فواووّظ اهلل، دين بتحريف ـ الشيطانية أهدافهم لتحقيق ـ قاموا وقد

 تدرجييًا دوهمويعي وأذهانهم، الناس قلوب واليضّل ؛كاذبة بصورٍة واألخبار األحاديث

 اإلمكانات ـ الوقت ذلك يف ـ ×احلسني اإلمام عند يكن ومل اجلاهلية. عصر إىل

 أمية. بين من وحتذيرهم وتنبيههم الناس لتوعية الكافية

 إىل يسافر أن قبل بادر ×اإلمام أّن ةالنظرّي هذه أصحاب يعتقد هنا من

 وأهداف مقاصد إىل ههموتنبِّ الناس توقظ أن شأنها من إجراءات اختاذ إىل الكوفة

 مكة، إىل عاملتوقَّ غري ×اإلمام خروج اإلجراءات: هذه منو أسرع. بصورة ةأمّي بين

 مجاعات أمامو ،خمتلفة أماكن يف كثرية حماضرات وإلقاء العراق، إىل هناك ومن

 ومقابلة اإلسالمية، البالد أطراف إىل واخلطابات الرسائل وإرسال الناس، من خمتلفة

 وعدم ،ةملّك املفاجئ وتركه معهم، والتفاوض ،بارزة مسلمة اتوشخصّي قبائل

 أشد كانوا الذين ،ونسائه صغاره من فةاملؤلَّ الصغرية اجملموعة ومحله ،احلّج إمتامه

 الطّف واقعة بها حصلت اليت األليمة والصورة التاريخ. مّر على واضطهادًا ظلمًا الناس
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 خبطابات مصحوبة الشام، إىل األسرى قافلة ومسري املظلومني، واستشهاد احملزنة،

 ،...والسبايا األسرى وباقي ،×العابدين زين واإلمام ،كلثوم وأّم ،÷زينب السيدة

 حقيقة وبيان ،الفاسد األموي النظام حقيقة إفشاء لطريق أخرى بداية كان ذلك كّل

 بين أن رونيتصوَّ الذين ـ الشام أهل ىحّت ،الناس مجيع يعلم حبيث ؛اخلبيثة نواياهم

 |النيّب هو ْنوَم ،أمية بين حقيقة ،ـ األقرب ورمحه وقرابته |النيّب أهل هم أمية

 .(71)وأسروا استشهدوا وملاذا ًا،حّق بيته وأهل

 األحوال مجيع يف بيته وأهل ×احلسني اإلمام كان الرؤية هذه أساس علىو

 يف ،...الشام إىل كربالء من ىوحّت كربالء، إىل هناك ومن مكة، إىل املدينة من

 وسيلة كأفضل الشهادة ُعرفت وهناك أمية، بين ونفاق استبداد مالمح إفشاء صدد

 الدين. عن والدفاع ،العدّو وفضح ،الناس إليقاظ

 

  ــــــ النظرية نقد

 فيها يرى كان اليت ،احلكومة على والثورة االنقالب نظرية تقابل الرؤية هذه

 التارخيية بالشواهد ثبت أّنه باعتبار التارخيية؛ الشواهد حبسب ممكنة هاأّن أصحابها

 اليت الدفاعية الوسيلة غري يزيد حكومة إلسقاط أخرى وسيلة أّي هناك يكن مل أنه

 للقضاء الالزمة واإلمكانات الشروط رتوفُّ فمع وإاّل ،الثورة وهي ،×احلسني بها قام

 هذه ستعترب سياسيًا ىوحّت الدفاعية، للخطة معنى أّي هناك ليسف احلكومة على

 .×احلسني اإلمام عن بعيٌد هو الذي ،الضعف من نوعًا اخلّطة

 الكفر الستئصال الكافية القدرة ميلك الذي الشخص أّن ذلك إىل ْفأِض

 الناس أعّز وحياة حبياته يضحي أن مرّبر أّي لديه ليس ،وبسرعة ،جذوره من والفساد

 هكذا. املؤمنني قلوب وجيرح إليه،

 والقبول يزيد حكومة عن السكوت أّن ـ التارخيية الشواهد حبسب ـ ثبت كما

 الثورة أسباب كانت ولو .واملسلمني اإلسالم مصلحة يف ليس التقية، باب من لوو ،بها

 اماحلّك أمام األزمان باقي يف ةاألئّم لسائر أو معاوية، زمن يف ×للحسني أةمهّي
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 أة.مهّي تكن مل هاولكّن فعاًل، بها ولقاموا الثورة، عليهم لوجب اجلائرين،
 

 ــــــ )التكليف( دالتعبُّ نظرية ـ4

 كان ديتعّب أمر أساس على قامت عاشوراء ثورة أّن الرأي أصحاب بعض يرى

 ةإهلّي مهمة تنفيذ صدد يف كان ×احلسني أّن مبعنى به؛ فًامكلَّ ×احلسني اإلمام

 بها. هواختّص ،قبل من له اهلل نهاعيَّ

 إىل قالتطّر من بّد ال وخمتلفة، كثرية عبارات القول هذا تفسري يف ورد وقد

 نقضها. على نعمل ثم منها، املقصود تعيني من للتمكن ؛بينها الفرق

 رأيني: إىل نشري وهنا

 أحد ـ البحراني يوسف الشيخ تفسري هو النظرية هلذه تفسري أقدم كان رمبا ـ1

 تعاىل اهلل أمر لقد» وراء:عاش ثورة تفسري يف يقول الذي ـ الشيعة خبارينياأل ريناملفّك

 الشهادة ونيل التضحية عن يتوانى ال وأن العظيم، اجملد هذا ينال بأن ×احلسني

 .(71)«اهلل سبيل يف بيته أهل وأسر

 خمتصة ةدّيتعّب مهمة احلسينية الثورة تكون التفسري هذا أساس علىو

 يف الواجب نداء ×احلسني ىلّب وقد .(77)تعاىل اهلل من إليه وموكلة ،×باحلسني

 كان مصرعه عند اللحظات أصعب يف ىوحّت .وعرفان وشوق خضوع بكّل تأديتها

 .(75)«ألمرك وتسليمًا ،بقضائك رضًا إهلي» يقول:

 السياسية املعادالت أساس على مبنية عاشوراء ثورة تكن مل هذا على بناًء

 خمتّصة ةإهلّي ةمهّم جمّرد هي بل ذلك، أساس على حتليلها ميكن وال واالجتماعية،

 العصور. كّل يف الناس جلميع ًاعاّم منوذجًا اعتبارها ميكن ال ،×باحلسني فقط

 أنها على عاشوراء ثورة فيه ترفّس النظرية هلذه آخر حممٌل هناك املقابل يف ـ1

 بإجناز فًامكلَّ دائمًا نفسه يعترب املؤمن اإلنسان ألن الشرعية؛ بالوظيفة العمل باب من

 وسواٌء ،توصليًا مأ تعبديًا وجوبًا واجبة كانت سواٌء ،منه املطلوبة الدينية الوظائف

 ال. أم الشخص ذلك على تعود كانت

 األمر من ،الدينية بواجباته يعمل ×احلسني كان التفسري هذا على وبناء
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 اهلل دين وإحياء والفساد الظلم وحماربة العدل وإقامة منكر عن والنهي باملعروف

 خارج وغري ،الشرعية األحكام دائرة يف مقبوٌل هذا اإلمام وسلوك .و... شعائره وإقامة

 األساس. هذا على ةسلوكّي مناذج منه املسلمني إعطاء ميكن وبالتالي عنها،

 «التكليف» مفهوم إىل اتهومروّي كتبه بعض يف &اخلميين اإلمام تطّرق لقد

 تكليفًا نفسه على أخذ ×الشهداء سيد إن» يقول: حيث ،عاشوراء ثورة موضوع يف

 .(76)«يزيد وولده معاوية آثار وميحو أيضًا، هناك وُيقتل ،كربالء أرض إىل يذهب بأن

 أكرب معنى «التكليف» كلمة من هنا اخلميين اإلمام مقصود أن الواضح ومن

 قضية يف يرى ألنه قبل؛ من له نومعيَّ ،×باحلسني خمصوص تعبدي أمر جمّرد من

 والنهي باملعروف واألمر ،العدل كإقامة ،أيضًا أخرى مسائل متّثل أّنها عاشوراء ثورة

 ،(70)املسلمني حكومة على اليد وضع ،(71)الظلم حلكومة يوالتصّد ،(74)املنكر عن

 يوحي بنحٍو عنها ويتكّلم .(51)و... ،وشعائره اإلسالم إحياءو ،(59)أمية وبين يزيد فضحو

 البحراني.ك ،اآلخرون ذكره اعّم ختتلف عنده «التكليف» كلمة أّن

 ألن ل؛األّو التفسري هو «التكليف» نظرية من هنا فاملقصود هذا على بناًء

 سنتعرض اليت ،«ةالرتكيبّي النظرية» مع أكثر يتناسب اخلميين لإلمام الثاني التفسري

 الحقًا. فيها للبحث

 

 ــــــ ةالنظرّي مباني

 «ديتعّب» بكلمة واملراد .ديًاتعّب أمرًا القدماء عند ×احلسني ثورة ُتعترب ـ1

 «.ليتوّص» مصطلح يقابله الذي ،األصولي املصطلح

 أمٍر تنفيذ» مبعنى هنا هالكّن ،(51)معاٍن ةبعّد الكلمة هذه األصوليون فّسر وقد

 الفاعل يكن مل لو ىحّت رضاه، وكسب وجلَّ عزَّ الباري إلرادة االمتثال بداعي ما

 .(51)«اخلفية وأسراره األمر هذا مبصلحة عاملًا

 هي بل خارجيًا، عماًل بنفسها «التكليفية النزعة» تكون ال اجلهة هذه من

 يقوم عمل كل أّن ومعتربًا إليه، هًامتوجِّ بالعمل القيام عند الفاعل فيه يكون أسلوب

 تعاىل. اهلل إىل التقّرب بداعي هو به
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 دترّد أّي ُعيَد ال هفإّن شيئًا منه يريد اهلل بأّن الشأن رفيع اإلنسان يعلم عندما ـ1

 منسجم غري العقل عند العمل هذا كان لو ىحّت األمر، هذا تأدية عن يعيقه كسل أو

 .(57)السياسية واملعادالت الشخصية املصاحل مع

 العادي اإلنسان فعلم بالتكليف. العلم على يتوّقف األمر امتثال سبب إّن ـ1

 كما ـ فهو املعصوم اإلمام أما والعقل، الشرعية األحكام بواسطة له حيصل بتكليفه

 فهيكلِّ عندما عليه وبناًء اإلهلية، واألوامر األحكام جبميع عامٌل ـ فيه الشيعة يعتقد

 يأتي ال أنه كما أصاًل، علمه دائرة عن خارجًا األمر هذا يكون فلن ما بأمٍر اهلل

  به. مأمور غري بعمٍل

 العبثي العمل عن همنزَّ ـ يقينًا ـ هو الكمال ةقّم إىل وصل الذي املعصوم اإلمام ـ7

 همنزَّ وكذلك الرذيلة، واألعمال األخالقية غري األسس عن أيضًا هومنزَّ اجملدي، وغري

 دائرة عن صورة بأّي خيرج وال ،و... الشهوة وحّب الدنيا وطلب والعناد احلقد عن

 أبدًا. التكليف

 ال أخرى دوافع لديه وكان الواجب، تأدية بدافع بعمله فاملكلَّ قام إذا ـ5

 ينقص لن عمله أثناء القربة نية إىل التفت فإذا املطلوبية، ورجاء القربة قصد مع تتنافى

 أيضًا. تعاىل اهلل عند قيمته من سيزيد بل أبدًا، شيء عمله ثواب من

 ميكن ،^املعصومني ةواألئّم |النيّب عن الكثرية الروايات إىل هبالتوجُّ ـ6

 والدة قبل ىحّت بل البداية، منذ ومطروحة معلومة كانت احلسينية الثورة أّن نستنتج أن

 وبناًء أيضًا. عليها كامل العواّط علٍم على نفسه احلسني اإلمام وكان ،×احلسني

 توضيح أّي يوجد ال األساس هذا وعلى أيضًا. بعاقبتها علٍم على اإلمام كان يهعل

 للواجب تأدية كانت ثورته بأّن نقول أن سوى ومقامه بشأنه يليق ×احلسني إلقدام

 .وجلَّ عزَّ للباري وإرضاء

 اإلمام ثورة تكن مل هذه، دالتعبُّ نظرية أساس وعلى ،املنطلق هذا منو

 على والدليل السياسية. احلساباتب مرتبطة وال احلكومة، نيل أجل من ×احلسني

 قرب قرب ووقف املدينة، من اخلروج أراد حني ذكرها اليت ،الشريفة وصيته هذا

 اجلالل ذا يا وأسألك املنكر، وأنكر ،املعروف أحّب يإّن اللهّم» وقال: ،|النيّب
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 .(55)«رضًا ولرسولك ،رضًا لك هو ما لي اخرتَت ما إاّل فيه ْنوَم القرب حبّق واإلكرام

 صربًا إهلي» قائاًل: وجلَّ عزَّ الباري عتبة إىل نفسه هوّج حياته حلظات آخر ويف

 .(56)«حكمك على صربًا ،...رّب يا قضائك على

 من منعه حاولوا الذين ،له واملنتقدين املعرتضني ×احلسني اإلمام أجاب وقد

 اهلل ومشيئة بإرادة هو األمر هذا بأّن هذا، قراره سبب عن وسألوه ،العراق إىل الذهاب

 ة.إهلّي ةمهّم أنها على الثورة هلم رصوَّ وقد تعاىل،

 وعرض ،احلنفية بن حممد أخوه إليه أسرع العراق إىل ×احلسني كحترُّ وقبل

 :×احلسني فأجابه اليمن، إىل اهلجرة أو ة،مّك يف أو املدينة يف باإلقامة رأيه عليه

 به حلق ×احلسني خبروج حممد علم عندما الصباح يف لكْن رأيك. يف سأنظر

 طليب؟ يف ستنظر بأنك تعدني ْمَلَأ وقال: ،×احلسني فرس جلام أمسك ثم وأدركه،

 خرجا ،حسني يا لي: وقال ،الرؤيا يف اهلل رسول رأيت ولكْن ،بلى :×اإلمام فأجابه

 ،أخيه إىل احلنفية ابن نظر ذلك عندو .(54)قتياًل يراك أن شاء اهلل فإّن ؛العراق إىل

 يراهّن أن اهلل شاء قد :×احلسني أجاب واألطفال؟ النساء معك تأخذ َمفِل وقال:

 .(51)سبايا

 ومكانة ظروف حتليل خالل من ـ النظرية هذه ألصحاب ميكن أنه واحلاصل

 ،وخطبه ،الشريفة ثورته حول املوجودة واألخبار والروايات ،×احلسني اإلمام

 يؤّدي كان ثار حني ×اإلمام أّن مفادها بنتيجة خيرجوا أن ـ إليه املنسوبة وأحاديثه

 تأديته. يف اإلمام وجنح به، تعاىل اهلل امتحنه واجبًا

 التالية: األسئلة نع باإلجابة مرهونة ةالنظرّي هذه صحة أّن يف شّك وال

 مقابلته بعد ×احلسني بأّن القائل التارخيي النقل ةالفرضّي هذه تعارض ـ1

 إذ )املدينة(؛ احلجاز إىل العودة رقرَّ ـ زياد بن اهلل عبيد رسول ـ الرياحي يزيد بن ّراحُل

 واالستشهاد كربالء إىل بالذهاب اهلل قبل من مكلفًا ×احلسني اإلمام كان لو

 مناقضًا سيكون ،املدينة إىل العودة وطلبه ،التكليف هذا عن إعراضه فإّن هناك

 آخر. تربيٍر إىل حيتاج ما وهذا .اهلل ملشيئة

 )أي ×احلسني ثورة عاقبة كانت إذا :النظرّية هذه أصحاب سألُي أن ينبغي ـ1
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 ×احلسني كان لو ىحّت مسبقًا، له نتُعيِّ اليت األمور من بيته( أهل وأسر استشهاده

 إىل خيرج ومل ،×احلسني اإلمام ميتثل مل لوف واالستشهاد، اخلروج بإرادته اختار قد

 تعاىل؟ اهلل قبل من العقاب سيستحّق فهل ،الوظيفة هذه تأدية يف رقصَّ أّنه أو العراق،

 السؤال. هذا نع اإلجابة النظرية هذه أصحاب على جيب

 للمناقشة قابلة «التكليف» نظرية إليها تستند اليت والروايات األخبار بعض ـ1

 إىل النظرية هذه أصحاب يضطر امّم أيضًا، للتوجيه قابٌل وبعضها السند، جهة من

 .(50)فيها التلفيق

 امللفتة النكتة تبقى النظرية، هذه متام وبالتالي ،الروايات ةصّح فرض على ـ 7

 الرؤية جهة من ال املخلوق، إىل اخلالق نظر جهة من هو التحليل هذا أّن هي فيها

 هو الكون هذا يف اإلنسان تكليف أّن واحلال املخلوق. إىل املخلوق من أي ،البشرية

 هو موقعه من ـ كربالء واقعة مجلتها من واليت ـ واألحداث ألمورا إىل ينظر أن

 ألن واالجتماعية؛ السياسية حياته يف له معيارًا يأخذها أن يستطيع ىحّت ،كمخلوٍق

 يقول سلوكهم، يف البشر بهم ىيتأّس أسوًة والنجباء األوصياء جعل وجلَّ عزَّ اهلل

 ،(11 )األحزاب: ﴾َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اهلِل َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد﴿ : الكريم القرآن

 ×احلسني حياة كانت فلو .وقدوة أسوًة أيضًا |النيّب خلفاء سيكون وبالتبع

 جيعله أن ميكن فكيف البشر، طاقات وعن ،املعقول دائرة عن خارجًة واستشهاده

 للبشر؟ ًاوسلوكّي ًافردّي وحمتذى ًا،اجتماعّي منوذجًا تعاىل اهلل

 عاشوراء، ثورة حتقيق يف البشرية اجلوانب إىل االلتفات هو فاألوجب عليه بناًءو

 أخرى. جوانب معاجلة ال
 إىل كربالء ثورة سبب يسندون الذين إىل خطابًا &طهريم الشيخ هوجَّ وقد

 فال تقولون كما األمر كان إذا» :فقال البشر، طاقة عن خارجة أمور إىل أو ،رؤيا

 قدوة خاذهاّت لآلخرين ميكن وال به، حتذىُي منهجًا ×احلسني اإلمام اعتبار ميكن

 .(69)«هلم وإمامًا

 ثورة نيَرْو همأّن هو النظرية هذه على األساس اإلشكال يكون هنا ومن
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 ×احلسني بينما بها، قتداءلال قابلة وغري ،البشر قدرة نطاق عن خارجة ×احلسني

 .(61)«أسوٌة يفَّ مولُك» يقول:
 

 ــــــ ةالتوفيقّي ةالنظرّي ـ5

 مناسب حتليل إىل الوصول ميكن ال خمتلفة مسائل على ×احلسني ثورة تعتمد

 العملية، املعصوم اإلمام سرية عن عبارة هي كربالء فحادثة إليها. االلتفات دون للثورة

 من الدين تشبه وهي الدين، ومظهر األنبياء وارث هو ×املعصوم أّن الواضح ومن

 فيها والبحث حتقيقها على يعمل ْنَم وكل دة،متعّد ومراحل أبعاد على اشتماهلا حيث

 الرؤية. هذه أساس على رهاويفسِّ ،خمتلفة بصورة يراها

 ذات ةفرضّي قالب يف الدينية الثورة هذه عرض الالئق من ليس ذلك على وبناًء

 القبول ألّن عرفانيًا؛ أو ،اجتماعيًا أو ،سياسيًا سببًا يكون أن اإّم مبعنى واحد؛ سبب

 عند مشاكل يف لنياحمللِّ سيوقع ،بها القضية وحصر ،الفرضيات هذه من واحدة بأّي

 احلسينية. القضية أبواب بعض تفسري

 وأداء ،إصالحية عملية الوقت نفس يف هيو ،ثورٌة احلسينية فالثورة لذا

 لقد ...أيضًا هلا وتدمرٌي ،للحكومة وفضح اجملتمع، على للمسؤولية وإلقاء ،للواجب

 قدف .أيضًا االجتماعية البنية تغيري صدد ويف ،الفكر إلصالح يسعى ×احلسني كان

 إسقاط أجل من وكانت ،واحد آٍن يف وثقافية واجتماعية سياسية ثورته كانت

 ألن أخرى؛ عادلة دينية حكومة تشكيل ألجل وكانت األموية، احلكومة

 رسالة منها جهة كّل يف وله ،كالٌم األهداف هذه من هدف كّل يف ×للحسني

 هلذه صحيحًا تفسريًا تكون أن هلا ميكن نظرية هناك املنطلق هذا منو واضحة.

 اليت واإلجراءات الثورة، وعوامل أهداف مجيع إىل هالتوّج يتّم وفيها العظيمة، الثورة

 .(العوامل دةمتعّد )النظرّية أو (التوفيقية النظرية) ـب النظرية هذه عن رويعبَّ .بها قام

 ةوكيفّي ،تهاوماهّي ،الثورة هذه سبب عن السؤال عرب النظرية هذه نعرض أن وينبغي

 التالي: الشكل على وذلك حصوهلا،

 املوجود: الوضع
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 التوحيد عن االحنراف     الشرك إىل العودة     الطاغوت حكم     استكبار     االجتماعي االحنطاط

 النيّب بعد اخلالفة اغتصاب  اجلاهلية القيم إحياء  األموي النظام تشكيل  واالضطهاد الظلم  األمة ركود

 املطلوب(: )الوضع القيام وضعية

 اجلور على القضاء   الدين إحياء   اإلسالمي احلكم إحياء  اإلسالمية القيم إىل الرجوع  الجتماعيوا الفردي التعالي

 والشهادة اجلهاد  األصيل اإلسالم إىل الرجوع  العادلة احلكومة تشكيل   اإلميان... العدالة األخوة  اإلنسان تكامل

 

 ــــــ للثورة التوفيقية النظرية أبعاد

 كّلما أّنه اإلهلية والسنة البشرية احلياة تاريخ يف التحقيقات خالل من رأينا لقد

 اضطرابات يتبعها أن بّد فال وعقائدية وثقافية فكرية بأزمات اجملتمعات ابتليت

 عزَّ اهلل من بأمر واملصلحون األنبياء يظهر ذلك وعند واقتصادية، واجتماعية سياسية

 ينجي لكي ؛|حممد النيّب إرسال مّت فقد كاّفة. البشرية وجناة ،األمم هلداية وجلَّ

 وتكامل هداية لطريق دوميهِّ اإلهلي، الدين نور سناء إىل وينقله عصره، يف اجملتمع

 اإلمام ثورة حصلت األساس هذا وعلى اإلسالم. وأوامر أحكام عرض بواسطة اجملتمع

 حاده؛واّت فيه اجملتمع إصالح أجل من ؛اإلسالمي العامل قوانني راعت اليت ،×احلسني

 ومكان. زمان كّل يف به قتدىُي منهجًا ×احلسني ثورة تكون كي

 وضوح قيامه عند يراعي أن عليه إصالحية بعملية القيام مصلح أّي يريد عندما

 يرى وأن فيه، ًاحالّي املوجودة الوضعية مقابل اجملتمع مصري عن لديه املطلوبة الفكرة

 طرق عن يبحث ثم البداية، يف عليها يتعّرف بأن املوجودة؛ واإلشكاالت النواقص

 عند مطلوبًا كان الذي املثالي اجملتمع أّن نرى هنا من وإصالحها. معاجلتها

 العامل عن حتقيق إجراء لكّن ،|النيّب عصر يف كان الذي اجملتمع هو ×احلسني

 حقيقة عن أيضًا ابتعدنا |النيّب عصر عن ابتعدنا كلما هأّن إىل يشري اإلسالمي

 يقيه؛ ما لإلسالم يبَق ومل اجلاهلية، عصر من أكثر واقرتبنا املعنوية، مهَيوِق اإلسالم

 والثقافية الفكرية االضطرابات وحاصرته اجلاهلية، احلالة تلك عليه سيطرت حيث

 احلكام متّسك كما جهة. كّل من واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخالقية

 الدين باسم وحكموا اخلالفة، مبقعد ـ حّقه اإلسالم يعطوا مل الذين ـ األمويون
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 الظلم أنواع منهم األمة وعانت األمور، كّل يف ألهوائهم العنان وأطلقوا واإلسالم،

 هكذا يف واهلالك... والفوضى الفساد أجواء اإلسالمي اجملتمع وسادت والقهر،

 من الناس ختليص أجل من فسيتصّر وكيف املعصوم؟ فعل ةرّد ستكون ماذا ظروف

 سيعطي شيء وألّي ذلك؟ يف سيستعملها اليت الوسائل هي وما بهم؟ احمليط الشّر هذا

 األسئلة. هذه مجيع نع جوابًا عاشوراء ثورة كانت لقد ة؟..األولوّي

 

 ــــــ الثورة منوذج حمتويات

 ـ وأصحابه ×اإلمام بها قام إجراءات وأهّم أهداف أهّم إىل اإلشارة ميكن

 :يلي ما يف ـ الثورة منوذج وماهية وكيفية سبب نوابيَّ الذين

 وظلم فساد أمام وذلك :املنكر عن والنهي باملعروف األمر شعار إحياء ـ1

 عنوان حتت أةخمّب كانت اليت ،والعملية الفكرية واحنرافاتها ،أمية بين حكومة

 احلرب راية يرفع أن إاّل ×احلسني من كان فما املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

 عن والنهي باملعروف األمر» واجب تفعيل أي ،للرقابة ًاعاّم قانونًا يضع ىحّت ؛عليهم

 واإلحساس الشجاعة ةاألّم ومينح الناس، بني سيوُن هملُأ قد كان الذي ،«املنكر

 يف ×احلسني عرض لذلك الظروف. كّل يف الديين تكليفهم ويعّرفهم باملسؤولية،

 .(61)«املنكر عن وأنهى ،باملعروف آمر أن أريد» التالية: بالصورة هدفه الشريفة وصيته

 ،املعروف أحّب إّني اللهم» وقال: |هجّد بقرب مّر املدينة من خروجه عند وأيضًا

 .(61)«املنكر وأنكر

 األصول حنو مباشرًة ذهب بل الفروع، إلصالح ×احلسني ينهض مل وهكذا

 إىل النبوية والسّنة بالدين يؤّدي أن ميكن ،مستمّر منّو يف كانت اليت املنكر وجذور

 اجلاهلي. ةأمّي بين حكم كان وأصلها األمور هذه منشأ أّن اجللّي ومن .اهلالك

 هو اإلسالمي اجملتمع فوختّل الحنطاط سبب أهّم إّن :الفكر إصالح ـ1

 ظهور إىل أّدت اليت العوامل أهم أّن كما .وعقائده الدين عن املأخوذة اخلاطئة الفكرة

 هي: ةالقبلّي والتعصبات اخلاطئة الدينية االعتقادات

 هؤالء عمل وقد .اخلالفة منصب إىل اإلسالم بزّي ريناملتنّك املستغّلني وصول ـأ
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 وهذا الفاسدة. وحكومتهم ةالشخصّي ومنافعهم أهدافهم تربير يف الدين استغالل على

 .|نيّبال رحيل بعد فعاًل بدأ ما

 ـ نياحلقيقّي التوحيد أنصار إبعاد على والعمل اإلسالم، عقائد عن االبتعاد ـ ب

 احلكومة. يف التأثري مواقع عن ـ و... ذّر وأبي اروعّم وسلمان ×املؤمنني كأمري

 و...، ،هريرة وأبي ،اليهودي األحبار كعب :أمثال ،فنيللمحرِّ الساحة تسليم ـ ج

 وذلك ،النيّب وسرية الدين حقيقة عن أذهانهم وحرف ،الناس تضليل يف اْوسَع الذين

 يريدون. كما وتفسريها ،األحاديث تزوير بواسطة

 اخلليفة. إطاعة وضرورة ،اجلرب عقيدة ترويج ـد

 ...ذّر وأبي ×علّي كاإلمام اجملاهدين؛ الرسول أصحاب مسعة تشويه ـ هـ

 ومصباح ،األرض يف اهلل حّجة بصفته ـ ×احلسني اإلمام واجب من كان لذا

 منبع إىل الناس نظرة وتغيري ،اجملتمع يف الديين الفكر إصالح على يقدم أن ـ (67)اهلدى

 الدين. أي ،لديهم األصلي الثقافة

 وختليصهم الناس وهداية أمية، بين حماربة على ×اإلمام عزم فقد ذلك وألجل

 الباطلة األفكار مجيع وإبطال األمان، بّر إىل وإرشادهم والظالم، اجلهل أمواج من

 يقول السبب وهلذا الوقت. ذلك يف الرائجة هي كانت واليت الدين، عن واملنحرفة

 يجّد بسرية والسري ،اهلل رسول يجّد ةأّم يف اإلصالح لطلب خرجت يإّن» :×احلسني

 .(65)«×طالب أبي بن علّي وأبي
 الديين، والفكر الدين إصالح على فمتوقِّ األمة إصالح أّن ًاجّد الواضح ومن

 هذا على وبناًء السلطة. على رقابي نظام وجود على فمتوقِّ أيضًا الدين وإصالح

 من آخر هدٌف هي ،الدين.. إىل الناس ونظرة ،الديين والفكر ،اجملتمع فإصالح

 .×اإلمام ثورة أهداف

 الظلم حكومة احنراف أمام السكوت إّن :الطاغوت مع التواطؤ نفي ـ1

 للحكومة ويعطي لإلسالم، املعادية والقيم املعايري وترسيخ تثبيت يوجب والفساد

 تلك يف ×احلسني اإلمام حاول فقد لذلك واالجتماعية. السياسية املشروعية الفاسدة

 والعنصري واإلرثي كيَلامَل نظامهم وتشريع لتثبيت أمية بنو فيها يسعى اليت ـ الظروف
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 األشكال، من شكل بأّي اهاإّي إعطائهم رفض ـ ×احلسني من البيعة أخذ بواسطة

 إسقاطه اعتبار إىل وأّدى والنظام، احلكم هذا ةمشروعّي عدمب لناسل أوحى ما وهذا

 مسلم. كّل وظيفة

 من البيعة أخذ اخلالفة كرسي على جالسًا كان عندما معاوية حاول لقد

 ،ذلك يف عليه معرتضًا رسالًة إليه هووجَّ ذلك، رفض ×احلسني لكّن ،×احلسني

 .(66)«عليها مارتكإ من األّمة هذه على أعظم فتنة أعلم ال يإّن» فيه: ورد

 اإلسالم على» يزيد: بيعة إىل دعاه حني امللك عبد جواب يف ×قال وكذلك

 .(64)«سفيان أبي آل على مةحمرَّ اخلالفة يزيد... مثل براٍع األّمة ليتابُت إذا السالم

 لو ،أخي يا» فيه: يقول احلنفية بن حممد ألخيه ×احلسني جواب يف ورد كما

 .(61)«معاوية بن يزيد بايعُت ملا مأوى وال أجمل الدنيا يف يكن مل

 آخر دًاْعُب فةاملزّي األمويني صورة وفضح اجلور حكومة إسقاط يعترب هنا منو

 .×احلسني لثورة

 ×احلسني شّجع لقد :الشهادة وطلب الذّل ورفض يةاحلّر مفاهيم إحياء ـ7

 على يقدروا مل وإْن يستطيعون، ما بكّل الفاسد النظام وإسقاط القيام على الناس

 نظر يف فاملوت .النظام هلذا واالستسالم اخلضوع عدم على ـ األقّل على ـ حّثهم ذلك

 ىلْوَأ املوت» املشهور: شعاره أطلق لذا .والعار اخلزي حياة من أشرف ×احلسني اإلمام

 املصاحل وأصحاب اجلاهلني خاطب أّنه كما .«ةالذّل امّن هيهات»و ،«العار ركوب من

 .(60)«برمًا إاّل الظاملني مع واحلياة ،سعادة إاّل املوت أرى ال يإّن» بقوله: والدنيا

 واإلمكانات الوسائل كّل كانت مّلا :واإلمكانات القوى كّل من االستفادة ـ5

 تدمري يف ُتستعمل وكانت ،العدّو يد يف إعالم...( ووسائل ،وحكومة ،وقّوة ،مال )من

 أمري )كلعن وأصحابه النيّب بيت أهل من الطاهرة الثلة إىل واإلساءة ،اإلسالمية القيم

 اعرتاض أو كالم لشخٍص يسمع ْديُع مل .،اجملتمع.. يف الرعب وإلقاء (،×املؤمنني

 مواجهة يف نهض الذي الوحيدو .األّمة أصاب الذي واإلحباط اليأس بسبب ؛الباطل على

 وأطفاله نساءه حاماًل ،وجوده بكّل قام فقد ؛×احلسني اإلمام هو احلالة تلك

 ومكان، موقع كّل من ومستفيدًا ذلك، سبيل يف فرصة كّل مغتنمًا معه، الصغار
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 أّنه حتى ،|النيّب ةوسّن الدين حفظ أجل من نفسه باع وحمّب فرقٍة بكّل ومستعينًا

 أعدائه. عند وتؤسر لُتسلب الصغرية ابنته وترك فقط، أشهر ستة البالغ برضيعه ضّحى

 الرؤيا: يف له قال |اهلل رسول أّن العراق إىل اخلروج من روهحذَّ للذين جوابه وكان

 النساء اصطحابه سبب عن سأله ْنَم أجاب كما ،«قتياًل يراك أن شاء اهلل إن»

 املؤمنني لكّل كلمة وّجه أّنه كما .(49)«سبايا يراهّن أن شاء اهلل إّن» بقوله: واألطفال

 نفسه، اهلل لقاء على نًاوموطِّ ،مهجته باذاًل فينا كان ْنَم أال» وقال: ،والعاشقني

 .(41)«تعاىل اهلل شاء إْن مصبحًا راحٌل يفإّن ،معنا ْلفلريَح

 وعند ومكة املدينة يف وجوده حلظات من حلظة يف ×احلسني فيتوقَّ مل

 من الناس حتذير عن .،مصرعه.. عند ىحّت بل العراق، إىل مسريه وعند الكعبة،

 ومظهرًا املتاحة، الفرص كّل من ذلك يف مستفيدًا والفاسدة، فةاملزيَّ األمويني حقيقة

 كّل يف فيهم وخيطب إليهم يتحّدث نكا بل الناس. أمام اإلسالم وغربة مظلوميته

 ،ـ القني بن كزهري ـ وكهوهلم شجعانهم من ًابدء ،الدين نصرة إىل ويدعوهم مناسبة،

 كأّم ـ العجائز الكبار بنسائهم وانتهاًء ،ـ كوهب ـ باإلسالم العهد يحديث شبابهم إىل

 اإلميان إىل مجيعًا دعاهم لقد ،ـ وهب ةكزوج ـ حديثًا َنْجتزوَّ الالتي أو ،ـ وهب

 الظلم. ومقارعة املقاومة روح وإحياء ،اهلل سبيل يف واجلهاد القيام وإىل ،واإليثار

 نفسها يف اإلصالحية الثورات ترتك :وتصميمهم الناس إلرادة يةاألهّم إعطاء ـ 6

 ظروف يف ×احلسني حركة جرت وقد ومشاركاتهم. الناس وآراء أفكار على أثرًا

 كبتحرُّ الكوفة أهل علم أن دومبجرَّ .الزمان ذلك يف اجملتمع حتكم كانت ةخاّص

 وبهذا الكوفة، إىل للمجيء فيها يدعونه اليت والرسائل الكتب إليه أرسلوا اإلمام

 أهل دعوة أّن ومع ثورته. يف واملشاركة ومحايته اإلمام لنصرة استعدادهم أظهروا

 اإلمام ثورة حّركتها اجتماعية سياسية ظاهرة كانت ×احلسني لإلمام الكوفة

 دّل وقد .×احلسني اإلمام قضية وطابع شكل على ةعّد تأثريات تركت فقد نفسه

 أهل برغبة ×اهتمامه على عنه اًلممثِّ الكوفة إىل عقيل بن مسلَم ×اإلمام إرسال

 احلّجة أمت قد يكون الكوفة حنو حبركته أّنه كما الثورة، يف باملشاركة الكوفة

 والعون. النصرة من له بذلوه ما إىل وأجابهم عليهم،
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 نقضوا الذين هم وأّنهم سيئًا، كان مهما الكوفة أهل تاريخ أّن ذلك على ْفأِض

 يلبِّ مل إْن أنه ×احلسني رأى فقد ،×احلسن واإلمام ×املؤمنني مريأل بيعتهم

 ذلك. عن جواٌب لديه يكون أن دون ويعرتضوا، عليه حيتّجوا أن ألمكنهم دعوتهم
 على اليد لوضع فقط خرج ×احلسني بأّن اجلزم لنا ميكن ال هنا من

 ،جيش تأسيس إىل سيحتاج اخلروج هذا مثل ألّن عليها؛ والسيطرة احلكومة

 الواضح ومن ذلك. وغري ،القتالية والوسائل العسكرية التجهيزات وتأمني ،وحتصينه

 جهة من ولكْن املعركة! إىل واألطفال النساء إحضار مع ينسجم ال األمر هذا أّن

 وقيادة اإلسالم حكومة باستالم أبدًا مهتّمًا يكن مل اإلمام بأّن القول ميكن ال أخرى

 من واجملتمعات احلكومات قلب يف ديتجّس اإلصالح يف اإلمامة دور ألّن املسلمني؛

 النبوية والسّنة الدين إحياء بهدف خرج اإلمام بأّن سلمنا إذا أّنه ذلك إىل ْفأِض األساس.

 والقضائية واالقتصادية والثقافية االجتماعية األصول تطبيق ميكن فال ـ كذلك وهو ـ

 أحكامه تطبيق ميكن ال اجتماعي دين اإلسالم إّن إذ حكومة؛ تشكيل بدون و...

 مع ميثاقهم الكوفة أهل ينقض مل ولو عادلة. إسالمية حكومة ظل يف إاّل وقواعده

 الثورة تلك ّديؤت أن املمكن من لكان نصرته، يف يقّصروا ومل ،×احلسني اإلمام

 أّي وبدون ـ ×احلسني اإلمام ليشكِّ سوف ذلك وعند احلكم. عن أمية بين زوال إىل

 يقول ذلك ويف .×علّي أبوهو ،|حممد جّده فعل كما ،عادلة حكومة ـ دتردُّ

 ،األنبياء كّل وحياة ،العصر صاحب حياة هي الشهداء سيد حياة» :&اخلميين اإلمام

 العدل حكومة إلقامة يسعون كانوا أّنهم وهي ،|حممد آخرهم إىل آدم همأوّل من

 .(41)«اجلور حكومة مقابل

 الزيارة يف ورد كما ،×املعصوم حّق من هو ةاألّم زمام استالم أّن الواضح ومن

 ،الرسالة... وموضع ،ةالنبّو بيت أهل يا عليكم السالم» تنا:أئّم عن الكبرية اجلامعة

 .(41)«البالد وأركان ،العباد وساسة

 ،اللهّم» يقول: إذ ؛أهدافه مجيع فيه تتجّلى ×احلسني لإلمام بكالٍم خنتمو

 احلطام، فضول من التماسًا وال سلطان، يف تنافسًا امّن كان ما يكن مل أّنه تعلم إّنك

 من املظلومون ويأمن بالدك، يف اإلصالح ونظهر دينك، من املعامل لنري ولكْن
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 .(47)«وأحكامك وسننك بفرائضك وُيعمل عبادك،

 .حكومة تشكيل دون من كهذا جمتمع إىل الوصول ميكن ال هأّن واحلاصل

 لكّن الثورة، هذه أهداف أهّم من يعّد عادلة حكومة تشكيل فإن هذا على وبناًء

 اهلدف. هذا حتقيق دون حال وتقّلبها الظروف تغّير

 

 ــــــ ةالتوفيقّي ةالنظرّي امتيازات

 األخرى النظريات على بها تتفّوق ،ةعّد امتيازات اجلديدة لنظريةل أّن أعتقد

 يلي: ما يف منها بعضًا نذكرو .هلا املخالفة

 غري فيها التحليل أّن إىل هنا والنظر اجلوانب: جلميع وشاملة جامعة نهاإ ـ1

 والزوايا اجلوانب مجيع حتليل على تعمل بل فقط، واحدة رؤية أو دحمدَّ جاهباّت حمدود

 وأصحابه؛ ×اإلمام أقوال مجيع االعتبار بعني وتأخذ والكبرية، الصغرية واألحداث

 هموقع من للثورة اًلمكّم األقوال أو األحداث من حدث كّل فيها يكون حبيث

 عظمة كربالء قضية مينح أسلوبًا بعيّت النظرية هذه يف التحليل أّن كما .اخلاّص

 إذ الواحدة؛ الرؤية أسلوب التحليل يف بعتّت اليت األخرى للنظريات خالفًا ًا.خاّص ورونقًا

 .الباقي عن وغفلوا فقط، واألقوال األحداث بعض إىل أصحابها ضتعّر

 على ـ عاّم بشكل ـ النظرية هذه حتتوي :للعرب وحاوية ،للتعميم قابلة نهاإ ـ1

 .جمتمع أّي ويف ظرف كّل يف إجراؤها ّحيص اليت ،اخلاصة والرسائل العرب من الكثري

 إىل تدعو ّنهاإ إذ ؛خاّص حتليل على عاشوراء لثورة التوفيقية النظرية تشتمل :فمثاًل

 على تعمل واملستقرة العادية الظروف يف بينما القتال، احتدام عند والشجاعة التضحية

 ظروف يف العمل تعّين لكوكذ ،املؤمنني عاتق على واإلعمار اإلصالح مسؤولية إلقاء

 املعيار هي ×احلسني اإلمام فثورة وعليه السياسية. والضغوطات والضيق االختناق

 ليس بينما قة.فّرتم وعوامل خمتلفة أوضاع يف والتعامل فالتصّر لكيفية العاّم

 من التحليل على تعتمد ألنها املكانة؛ هذه وال ،اخلصوصّية هذه األخرى لنظرياتل

 فقط. واحد منظار

 يف سياسيني منوذجني التوفيقية النظرية تعرض النموذج: مع ةالنظرّي تطابق ـ1
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 عملت بينما منها. املنشود واهلدف ،املطلوبة الوضعية جمال ويف والثورة، القيام جمال

 دون املنسجمة، غري أحداثها وتربير ،املوجودة الفرضية حتليل على األخرى النظريات

 هلا. عملّي منوذج عرض على العمل

 أخذ ميكن بصورٍة عاشوراء ثورة اجلديدة النظرية صّورت التنفيذ: ةقابلّي ـ7

 تعرض النظرية هذه :أخرى وبعبارة .وسياسي اجتماعي ظرف أّي يف منها االعتبار

 حبسب ،كان جمتمع أّي يف تطبيقها للناس ميكن ،متنوعة وإرشادات توصيات

 وفرضيات آراء من أكثر ليست األخرى النظريات بينما واالجتماعية. السياسية ظروفه

 املوارد. من الكثري يف تطبيقها أو جماهلا، خارج عليها االعتماد ميكن ال

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

× 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

196 

                                                                                                                                 
×

&&

&

&

 
 

 
 

× 
 

 
× 

 

×

×

×

|

^

×

×



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

197 

                                                                                                                                 

×

×

×

|×

×

×

×



 

 ×احلسني اإلمام عرفان من قبٌس

 

 صادقي أمين محمدالشيخ 

 

 ــــــ البحث أهّمية ـ1

 الناس على لتشرق ؛بروجها يف املتأّلقة كالشمس يتألأل ×الشهداء سيد هو ها

 مذاهبهم أو لغاتهم، تعّددت أو ،قومّياتهم اختلفت مهما الشعوب وعلى كّلهم،

 تلك سّيما وال استثناء، بال وجوده أنوار بكاّفة يفيض وهو .العامل بقاع يف ،وأديانهم

 كربالء. واقعة يف املـُفجعة وشهادته الواعية ملحمته يف شّعت اليت

 حتتها أخفت قد «العربات قتيل» ×منه صنعت اليت كربالء ملحمة أّن غري

 أّن عن يغفل البعض جعلت درجٍة إىل األخرى، الوجودّية وخصائصه مساته من العديد

 ب،ْسفَح الظلم ومقارعة واجلهاد والشهادة لإليثار ممعلِّ جمّرد يكن مل ×احلسني

 خيطرّن ال ولذا التوحيد. أبطال من وبطاًل عظيمًا، عرفانّيًا مرّبيًا ذلك مع كان ماّنإو

 بدائرة حمدودٌة ،×احلسني اإلمام فيهم ْنمَب ،^البيت أهل معارف أّن أحد قلب على

 تلك على يغتفر ال واعتداٌء كبري، ظلٌم فذلك الناس؛ عاّمة بني واملتداولة املعروفة العلوم

 .(1)اإلهلّية للعلوم احلاوية والكنوز املقّدسة الساحة

 أهل ومعارف اإلهلّية احلقائق لعرض أتهّي الذي ،العصر هذا يف وحنن أما

 فحريٌّ املبارك، اإلسالمي النظام ظّل يف ،بوضوٍح بيانها إىل واشتاق ،^البيت

 أهل معارف إشاعة يف مضاعفة جهودًا يبذلوا أن الدين بقضايا املعنّيني بالباحثني

 نطرح أن الضرورة ْتأحلَّ ولذا والعرتة. القرآن جتاه نهملَدْي منهم أداًء املهجورة؛ ^البيت

                                                      



×   
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 سطوع بذلك ليشتّد ؛×احلسني اإلمام نظر وجهة من ومسائله التوحيد ميّس ما

 األحباث ومراكز والثقافة، العلم معاهد على ـ ساطعًة برحت ما واليت ـ معارفه

 واإلنسانّية. الدينّية والدراسات

 

 ــــــ العرفاني التوحيد من اهلدف ـ2

 والتصديقات الدين أركان ةكاّف ليهإ ستندت الذي األساس هو التوحيد

 من بنحٍو إليه ترجع األساسّية الدينّية والتعاليم االعتقادّية األصول فكاّفة .االعتقادّية

 ،وعرفان وفلسفة كالٍم من ،اإلسالمّية العلوم اًلمفصَّ تناولته فقد ولذا .األحناء

 والعرفان املتعالية احلكمة أّن غري .اخلاّصة مبادئه إىل اعتمادًا منها كلٌّ فيه فخاض

 فاقا قد ـ اإلهلّية املعارف يف واملتخّصصني اخلرباء من العديد يرى ما حسب ـ النظري

 القدرة يف وغريها( ،التفسريو املشائّية، الفلسفةو )الكالم، اإلسالمّية العلوم سائر

 ؛)القرآن الدينّية النصوص يف الواردة التوحيدّية احلقائق عن اللثام إماطة على

 الديين. الفكر مصادر وسائر واحلديث(

 يف ينحصر ال هنا العرفاني التوحيد من اهلدف أّن إىل االلتفات ينبغي ذلك ومع

 بل ،«الوجود وحدة» بـ أحيانًا عنها ُيعّبر واليت ،للعرفاء الشهودّية التجربة إىل الوصول

 القرآن آيات ضوء على ويدرس يفهم أن ميكن الذي ،الصايف اخلالص التوحيد هو

 باالستفادة وذلك خاّصة، ×احلسني اإلمام وكلمات عاّمة، ^البيت أهل وروايات

 العظام. والعرفاء احلكماء ومعطيات جتارب من

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام كالم يف التوحيد معرفة ضرورة ـ3

 «التوحيد» معرفة ضرورة مسألة التوحيد حبث يف واألساسّية املهّمة األمور من إّن

 خمتلف يف التوحيدّية احلقائق بيان على والعرتة القرآن من كلٌّ عمل فقد وهلذا .نفسه

 اهلل. معرفة ضرورة على داأكَّ أّنهما كما أخرى، مسألة ألّي بيانهم يفوق مبا اجملاالت

 .(1)ليعرفوه إاّل العباد خلق ما اهلل إّن الناس، أّيها يا الشهداء: سّيد يقول الصدد هذا ويف

 ×ُيخاطب حيث لألرواح، املنعش الدعاء ذلك عرفة، دعاء يف األمر وكذلك
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 َأْلَهْمَتِني ِبَأْن ،ُحجََّتَك َعَليَّ َأْوَجْبَت سبحانه: معرفته أهّمية إىل مشريًا تعاىل اهلل

 ِمْن َوَأْرِضَك َسَماِئَك ِفي َذَرْأَت ِلَما َوَأْيَقْظَتِني ،ِحْكَمِتَك ِبَعَجاِئِب َروَّْعَتِنيو ،َمْعِرَفَتَك

 .(1) َخْلِقك َبَداِئِع

 ترتكز اإلنسان خلق فلسفة أّن ×احلسني اإلمام يعترب األّول الكالم ففي

 ،خمفّيًا كنزًا كنُت القدسي: احلديث يف جاء كما ،اهلل معرفة على أساس بشكل

 أّن إىل االلتفات علينا أّن خيفى وال] .(7)ُأعرَف لكي اخللَق فخلقُت ،ُأعرَف أن فأحببُت

 .[للخالق غايًة ال للخلق، غايًة الروايات يف ُجعلت «ُأعرف لكي» عبارة:

 أرقى أّن وهي األهمّية، غاية يف نقطٍة على الثاني الكالم يف ×ويؤّكد

 والقلب كالعقل ،باطنّية حلجج إخضاعه هو عبده على تعاىل اهلل به يتلّطف إحسان

 من ،اإلهلّيني واألولياء كاألنبياء ،ظاهرّية وحلجج ،جهٍة من ،املعرفة أدوات وسائر

 تعاىل. احلّق معرفة على اإلنسان حّث سبيل يف ذلك كّل أخرى، جهة

 أمري اعترب فقد .املسألة هذه بدورهم أّكدوا قد ^األئّمة بقّية أّن كما

 معرفُته، الدين أّول :×يقول هذا ويف التدّين، أساُس هي اهلل معرفة أّن ×املؤمنني

 .(5)توحيُده به التصديِق وكماُل به، التصديُق معرِفِته وكماُل

 اهلل عبادة أّوُل التوحيد: معرفة أهّمية على ُمشّددًا ،×الرضا اإلمام ويقول

 .(6)هتوحيُد اهلل معرفة وأصُل معرفُته،

 أهل عاتق على تقع وظيفة وأوجب أهّم تعّد التوحيد معرفة أّن جلّيًا يظهر وبذلك

 خصوصًا. ×احلسني واإلمام ،^البيت أهل نظر يف ،التوحيد

  

 ــــــ ×احلسني اإلمام كالم يف اإلهلي التوحيد جتّليات ـ4

 العلوم ذلك يف تبعتها وقد .عّدة جهاٍت من التوحيد الدينّية النصوص تناولت

 أحد التوحيد حبث وكان .والتفسري والعرفان والفلسفة الكالم من ،اإلسالمية

 عنه ُيعّبر الذي ـ التوحيد من القسم هذا أّن ورغم املضمار. هذا يف حترُط اليت األحباث

 والتحليل بالدراسة جدير قسٌم هو ـ (4)(األنبياء توحيد) ـب اإلسالمي العرفان يف أحيانًا

 اإلمام كالم يف وردت اليت احليثّيات بتلك هنا سنكتفي ّننافإ املختلفة حيثّياته من



×   
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 غريها. دون ،×احلسني

 

 ــــــ اهلل وحدانّية معنى

 من ،تعاىل عنه العددّية الوحدة ونفي ،للحّق الالمتناهية الوحدة مسألُة ُتعّد

 عن تتفّرع واليت اإلنسانية، الفطرة أساس على تبتين اليت واألساسية املهّمة املباحث

 إلٍه إىل تدعو الفطرة أّن (1)والتفسري احلكمة أهل عظماء ويعتقد اإلهلي. الوحي حقيقة

 ظرف يف وأنسه اإلنسان لفةإ أّن غري ،وصفًة ذاتًا ،والكربياء العظمة حمدود غري واحد

 تعّدد لنفي وغريهم والثنويني بالوثنيني ينياملّل وبالء ،جانٍب من العددّية باآلحاد حياته

 العقول، إىل طريقًا لنفسها العددّية الوحدة جتد أن إىل أّدى آخر، جانٍب من اآلهلة

 علي أبي الرئيس مثل بها صّرح حّتى عنه، كاملغفول املذكورة الفطرة حكم وجعل

 على فاحتجاجاتهم الباحثني من الكالم أهل اوأّم .(0)الشفاء كتاب يف سينا ابن

 يف واضحة الوحدة مسألة أّن واحلال .أيضًا العددية الوحدة من أزيد تعطي ال التوحيد

 من القرآن علومب شتغلنيوامل التفسري أهل أن غري .القرآن يف التوحيدّية اآليات مجيع

 جوامع فهذه .الشريف البحث هذا أهملوا ،يلونهم الذين ثّم والتابعني، الصحابة

 وال شارح، ببياٍن ال ،احلقيقة هذه من فيها أثر ال نهمع املأثورة التفسري وكتب احلديث

 اإلمام كالم يف ورد ما إاّل ،غطاءها عنها يكشف ما جنْد ومل استداللي، بسلوٍك

×طالب أبي بن علّي
(19). 

 .صفاته وسائر اهلل وحدانّية عن ^البيت أهل حتّدث الكريم القرآن فبعد 

 ذلك ومن بيان. خري بيانهم كان ولذا ،والوحي القرآن مدرسة يف احلّق تالمذة وهم

 واجلربوت، الوحدانّية استخلص يقول: حيث ،×علّي بن احلسني الشهداء سّيد كالم

 له مسّي وال ،ُينازعه له ضّد وال ،ُيعادله له كفو وال ،أمره من شيء يف له منازع ال

 .(11)ُيشاكله له لِمْث وال ،ُيشابهه

 .الصرفة بالوحدة نفسه اختّص قد تعاىل اهلل أّن إىل هذا كالمه يف ×ويشري

 إىل التنبيه ينبغي منظاره، من اهلل وحدانّية وبيان ،×اإلمام كالم ُعمق وإلدراك

 ثالث: نقاط
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 يف حنتاج ال اليت ،البديهّيات من هي املفهوم حيث من الوحدة ّنإ األوىل:

 تعاىل وجوده أّن مبعنى فهو بها تعاىل اهلل صافاّت وأّما .(11)سواها شيٍء إىل تصّورها

 اإلخالص: سورة يف ورد وهلذا .احلّد ذلك وراء ثاٍن له يفرض أن ليمكن ،حبدٍّ الُيـحّد

 يف العدد فرض إمكان يدفع استعمااًل ُيستعمل «أحد» لفظ ّنإ إذ ؛﴾َأَحٌد اهلُل ُهَو ُقْل﴿

 .(11)قباله

 أعمق إّن :بساطة بكّل نقول أن نستطيع الفهم وهذا الرؤية هذه خالل ومن

 استخلص» فيه: قال الذي ،×احلسني اإلمام كالم من رهّوتص ميكننا معنى

 الوحدة ال ،األحدّية الوحدة هي الوحدانّية من ×هدفه ّنأ هو «واجلربوت الوحدانّية

 تعاىل. باهلل ختتّص وال ،املوجودات سائر كذلك متتلكها واليت ،والعددية الواحدّية

 وال الكثرة، من شائبة أّي حتتوي ال وحدٌة هي الصرفة الوحدة إّن الثانية:

 فيها وتصّورنا ،عددّية الوحدة كانت فلو نهاية. أو حدٍّ أّي وجود فيها نتصّور أن ُيمكن

 الوحدة عن هةمنزَّ اإلهلي التوحيد ساحة فإّن ولذا صرفة؛ وحدة تكون فلن ،حدٍّ وجود

 غريه بالوحدة مسّمى كّل» قال: أّنه ×املؤمنني أمري عن ورد اإلطار هذا ويف العددّية.

 ستكون تعاىل احلّق غري املوجودات من بالوحدة صفاّت ْنَم كّل ّنإ أي ؛(17)«قليٌل

 قليلة. وحدته

 ألّن العددّية؛ بالوحدة اهلل وحدانّية تفسري كننامي ال أّنه هو ×كالمه ومعنى

 أّنه ،لالنقسام والقابل ،احملدود املوجود يف تتجّلى واليت ،العددّية الوحدة مقتضى

 فيه وضُعفت ،الكثرة فيه اشتدت كّلما أكرب للشيء التقسيم حجم كان كّلما

 يف ُجعل الذي للكثري بالنسبة قلياًل عددي واحٍد كلُّ سيكون وبالتالي الوحدة،

 نهاية وال حدٍّ وجوُد معناه يف رُيتصوَّ ال الذي الواحد وأّما الفرض. سبيل على ولو ،مقابله

 قصانن وعدم عليه، واالمتياز احلّد وضعر لعدم ؛معدوٌم فيه الكثرة احتمال فإّن

 هو وجوده إّن بل ،فقدانه عند وقلياًل ،بانضمامه كثريًا يكون ىحّت ،شيٍء من وجوده

 هذا من صوخنل .(15)ثان شيٍء وجود حيتمل ال ألّنه أّواًل؛ عاد ثاٍن له ُفرض كّلما حبيث

 أن ميكن ال تعاىل هللا إىل بالنسبة احلسني اإلمام كالم يف تصّورةامل الوحدانّية أّن إىل

 وحمدودة. خالصة غري ألّنها العددّية؛ الوحدة هي تكون



×   
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 السابقتني النقطتني يف باختصاٍر تمرَّ اليت املسائل جمموع من نستنتج :الثالثة

 اليت ،األحدّية الوحدة هو «واجلربوت الوحدانّية استخلص» قوله: من ×اإلمام مراد أّن

 الكثرة، من شائبة أّي إليها يتسّلل أن ُيمكن ال واليت ،(16)احلقيقّية بالوحدة عنها ُيعّبر

 الكفء نفي هو املعنى هذا على والشاهد التعّدد. من نوع أّي فيها وُيفرتض رُيتصوَّ أو

 الكالم يف ×عنه الواردة واجلمل التعابري يف تعاىل اهلل عن ذلك وأمثال والضّد

 (14)«العدد وحدانّية إهلي يا لك» عبارة: األدعّية بعض يف صادفتنا لو هذا وعلى السابق.

 اإلمام ّنإ أي بها؛ صافاالّت دون ،العددّية الوحدة ملكّية هو ذلك من املراد فإّن

 ُتعّد واليت ،كذلك العددّية للوحدة املالك هو بأّنه تعاىل اهلل إىل يبتهل ×ادالسّج

 يف الدعاء هذا يف يكن مل ×اإلمام أّن على دليٍل وأدلُّ .(11)الكثرة هذه لكّل منشًأ

 :يلي ما العددّية الوحدة إثبات صدد

 اليت ،«ّمالَك» مقولة من هي الفلسفي االصطالح يف العددّية الوحدة إّن :أّواًل

 بها. صفمّت تعاىل بأّنه القول ُيمكننا فال هلل، وخملوقًة األعراض من ُتعّد

 العددّية الوحدة بنفي حُتصرِّ ^البيت أهل عن الروايات من العديد وصلنا :ثانيًا

 واحٌد»و ،(19)«عدد بتأويل ال األحُد» ،(10)«بعدٍد ال واحٌد» ُجملتها: ومن تعاىل، احلّق عن

 .(11)«عدٍد نم ال

 بطالن مسألة فإّن ،(11)واملعرفة الفكر أهل كبار أحد يقول وكما :ثالثًا

 نفي على بها يستدّل ×املؤمنني أمري جعل مبكاٍن الوضوح من هي العددّية الوحدة

 .(11)«ّدهَع فقد حّده ْنَم» قال: أّنه البالغة نهج يف عنه ورد حيث تعاىل، اهلل عن احلّد

 ّنإ إذ العددّية؛ اهلل وحدة إىل ناظٌر تقّدمامل الدعاء بأّن بتاتًا القول نستطيع ال عليه وبناًء

 .^البيت ألهل الفكرّية املباني مع أبدًا تتوافق ال الوحدة هذه

 

 ــــــ واخلالص احملض التوحيد

 الوحي تراث حفظ على الساهرون احلّراس هم ^البيت أهل لكون نظرًا

 سوء من نقّية ،بصفائها الناس أيدي يف السماوّية املعارف وضع إىل اْوسَع فقد وتفسريه

 القرآنّية املعارف ومن أبعادها. خمتلف يف الدينّية املسائل لبيان تعّرضوا وهلذا .الفهم
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 ،^األئّمة ّنإ إذ اإلهلي؛ التوحيُد ^البيت أهل بربكة جّيدًا عليها احملافظة مّتت اليت

 التارخيّية العصور عرب يسمحوا مل التوحيد، هلذا صحيح تفسري تقديم خالل ومن

 األّمة لُتصاب عليه، كامٍل بشكٍل مختيِّ بأن عتمةامل املنحرف التأويل لسحابة لفةاملخت

 ،اخلضّم هذا ويف نبّيها. وفاة بعد ائديالعق باالحنراف ـ السابقة األمم نظري ـ اإلسالمّية

 سّيد يقوم ،ـ عصورهم يف اإلسالمّية األّمة على ُصّبت اليت ـ املشاكل مجيع ورغم

 املرتبطة املنحرفة واألقوال األفكار من الناس بتحذير طبهخ إحدى يف الشهداء

 قوااّت ،الناس أّيها فيقول: والتوحيدّية، االعتقادّية األصول على لمحافظةل ؛بالتوحيد

 أهل من كفروا الذين قول يضاهئون ،بأنفسهم اهلل يشّبهون الذين ،املارقة هؤالء

 ،األبصار تدركه ال البصري، السميع هوو ،ء شي كمثله ليس اهلل هو بل الكتاب،

 ،األحوال عليه جتري الو ،األمور تتداوله ال اخلبري، اللطيف هوو ،األبصار يدرك هوو

 .(17) األحداث عليه تنزل الو

 من وبيانها دراستها إىل سنسعى ،اللطائف بعض على الكالم هذا ويتوحي

 عّدة: حماور خالل

 

 ــــــ اخلطاب حلن أـ

 املسائل يتتّبع كان أّنه وعباراته ×اإلمام خطاب حلن من جلّي بشكل يظهر

 أساس لشكِّي الذي ،التوحيد ميّس ما وخاّصة مفرطني، وحساسّية بقلٍق العقائدّية

 مبا يسعى كان كما لذلك، متابعته يف االهتمام شديد كان وأّنه العقائدّية، األصول

 كان وقد لألّمة. العقائدي األفق إىل املنحرفة األفكار تسّلل دون لحؤولل قّوة من أوتي

 ،اإلسالم نيّب ورسالة الوحي عن الصادر الرتاث على احملافظة إىل ذلك من يهدف

 السرية يف ُينقل :املثال باب فمن .×املؤمنني أمري وخصوصًا ،^البيت أهل وسرية

 حرب يف ×سأله أعرابيًا أّن يهان بن شريح عن ×املؤمنني ألمري والعملّية العلمّية

 موضٌع هذا هل قائلني: عليه انقّضوا أن إاّل أصحابه من كان فما التوحيد، عن اجَلَمل

 هلم: قال ×اإلمام أّن غري حرب؟ حالة يف املؤمنني أمري إّن السؤال، هذا ملثل مناسب

 ذلك وبعد هذه، التوحيد مسألة نفس حول هو القوم هؤالء مع فحربنا ليسأل، دعوه



×   
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 .(15)مفّصل بشكٍل التوحيد حول ×حتّدث

 ،بدوره الشهداء سّيد سعى ^البيت ألهل الفكري املسار هلذا وكاستمرار

 النهوض إىل األمر به انتهى أن إىل التوحيدّية، القيم على لمحافظةل ،دائم وبشكل

 أجل من وذلك ؛(16)«نزل وحٌي وال ،جاء خرٌب ال» بأّنه: القائل اليزيدي رالتصوُّ ملواجهة

 التوحيد كلمة حفظ سبيل يف ^بيته أهل وأسر بشهادته يِضفَر الوحي، تراث صيانة

 وبقائها.

 موّجهًة الشهداء لسّيد السابق الكالم من مستخلصٍة رسالٍة أّول تكون وعليه

 سبيل يف السعي من بّد ال أّنه ومفادها ،ـ والنظر الفكر ألولي وخاّصة ـ جلميعا إىل

 طريق يف قرار هلم يقّر ال نوأ الدينّية، للمعتقدات األساسّية األصول على احملافظة

 والعرتة. القرآن معارف صيانة

 

 ــــــ ×اإلمام كالم يف التوحيدّية اإلشارة ـ ب

 مستوى على العقائدي باالحنراف االبتالء مغّبة من اجلميع الشهداء سّيد حيّذر

 وُيماثلون ،بأنفسهم اهلل هونيشبِّ الذين أولئك مثل تكونوا أن إّياكم قائاًل: ،التوحيد

 إذا بأّنه يقول أن يريد ×وكأّنه التوحيد. عن حديثهم يف الكتاب أهل من الكّفار

 فرتة يف إسرائيل وبنو بالتثليث، ×عيسى همنبيِّ بعد طواتورَّ قد املسيحيون كان

 عن وعجزت الدين، روح عن غفلت طائفة أظهركم بني فإّن العجل، بعبادة الغياب

 التوحيد وقعت أن ريدت وهي ،^البيت أهل نور من نفسها حرمت التوحيد، إدراك

 السابقني؛ لألنبياء التوحيدي الرتاث إليه آل الذي املصري نفس يف الصايف اإلسالمي

 مبا» الباطنّية الفرق بعض أّن كما واخلالص. احملض التوحيد طريق عن بالناس لتحيد

 حول مشينة راتتصوُّ وقّدمت ،«لألساطري جتروَّ فقد الطريق حقيقة تدرك مل أّنها

 جتلّيات من بعٍض إىل ×احلسني اإلمام ُيشري الصدد هذا ويف التوحيدّية. املسائل

 التوحيد، مستوى على االحنراف خطر من اإلسالمّية األّمة حمّذرًا التوحيدّية، احلقائق

 به جاء ما نفس هو فيه التشبيه ملتوهُّ سبيل ال الذي اخلالص التوحيد أّن حًاموضِّ

 َوُهَو اأَلْبَصاُر ُتْدِرُكُه اَل﴿و (،11 )الشورى: ﴾َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس﴿ الكريم القرآن
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 زلتن الو ،األحوال عليه جتري ال وتعاىل سبحانه اهللف (.191 )األنعام: ﴾اأَلْبَصاَر ُيْدِرُك

 األحداث. عليه

 نسعى ،املسائل من جمموعة إىل كالمه يف يشري ×اإلمام أّن يظهر هنا ومن

 االختصار: سبيل على دراستها إىل يلي ما يف

 .﴾َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس﴿ الكريم: القرآن إىل االستناد خالل من ×يقول ـ1

 فال تعاىل اهلل عن لامِلْث ينفي الذي القرآن بنّص تعتقدون كنتم إْن أّنه ذلك من ومراده

 يف إاّل العقلي الدليل حبسب تصّوره كنمي ال «لْثامِل» أّن مع هذا .أحد بأّي ًاإذ هوهُتشبِّ

 وهو ،له ماهّية ال تعاىل اهلل أّن ومبا مشرتكة، ماهيًة متتلكان ـ أكثر أو ـ ظاهرتني

 له. لِمْث ال وجلَّ عزَّ فإّنه ،حمٌض وجوٌد

 اهلل رؤية قضّية هي ×كالمه يف إليها اإلشارة مّتت اليت األخرى املسألة ـ1

 ،الوالية نور سناء عن ابتعادها بسبب ؛اإلسالمّية الفرق بعض متتوهَّ فقد بالعني. تعاىل

 يف ذلك حبصول اآلخر بعضها واعتقد .(14)واآلخرة الدنيا يف تعاىل اهلل رؤية إمكان

 قاطعًا. رفضًا ×كالمه يف مرفوضٌة املسألة هذه أّن غري .(11)فقط اآلخرة

 ظهرت اليت اخلالفّية املسائل من عتربت «الرؤية» مسألة أّن بالذكر اجلدير ومن

 لبحثها تعّرض املذاهب هذه من واحد كّل ّنإ حبيث اإلسالمّية، املذاهب خمتلف بني

 والروايات. اآليات بعض ظواهر إىل االستناد خالل من ،مفّصل بشكٍل

 الروايات من العديد حبث مدار «الرؤية» شّكلت املنوال هذا نفس وعلى

 بأّن نستنتج أن نستطيع ،للرؤية النافية واآليات بالروايات وباالستعانة ؛أّنه إاّل الشيعّية،

 .(10)بالعني الرؤية وليس ،القلبّية الرؤية هو الروايات من النوع هذا مراد

 حمالًّ ليس تعاىل اهلل أّن فهو ×كالمه من املستفاد اآلخر املوضوع وأّما ـ1

 من عانت اليت الوحيدة الفرقة امّيةالكّر ّدُتَع اإلسالمّية الفرق مجيع بني ومن للحوادث.

 لنا يظهر تأّمل وبأدنى أّنه غري .(19)األحداث عليه جتري تعاىل اهلل بأّن القائل التوّهم هذا

 هلما سبيل فال اّديات،امل خصائص من هما لوالتحوُّ رالتغيُّ ّنإ إذ االعتقاد؛ هذا بطالن

 تعاىل. الباري عن ناهيك ،داتاجملرَّ إىل
 

 ــــــ سبحانه احلّق وجود حقيقة معرفة استحالة

 امتناع مسألة الشهداء سّيد كالم يف هلا التعّرض مّت اليت املهّمة املباحث ومن



×   
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 باهتماٍم املسألة هذه حظيت وقد إدراكها. واستحالة ،سبحانه احلّق ذات حقيقة معرفة

 خيطر الو عظمته، هْنُك الواصفون يقّدر وال :×احلسني اإلمام كلمات يف خاّص

 ،بألبابها العلماء تدركه الو عديل، األشياء يف له ليس ألّنه جربوته، مبلغ القلوب على

 من ء بشي يوصف ال ألّنه بالغيب؛ إيقانًا ،بالتحقيق إاّل ،بتفكريهم التفكري أهل الو

 احتجب كما العقول عن احتجب خالفه... فهو األوهام يف تصّور ما املخلوقني... صفات

 اإلميان منه الفكر يصيب األرض... يف ْنكَم احتجابه السماء يف ْنعمَّو ،األبصار عن

 بهو يوصف، بها ال الصفات توصف به صفة، وجود ال اإلميان وجودو موجودًا، به

 .(11)يعرف بها ال املعارف تعرف

 وواسع مفّصل حبٍث إىل حتتاج الكالم هلذا لةواملفصَّ الكاملة الدراسة أّن ومبا

 املقالة: سعة تتيحه مبا ،النقاط بعض إىل اإلشارة على هنا سنقتصر

 

 ــــــ البحث حمّل حتديد أـ

 احلّق لذات الكاملة املعرفة أّن إىل ×احلسني اإلمام كالم يف اإلشارة مّتت

 بشباك ذاته عنقاء قنص على قادرون الفكر أهل فال .(11)أبدًا ألحٍد رتتيسَّ ال سبحانه

 تتجاوز ال واملفاهيم بتاتًا، الذهن إىل تأتي ال احملض الوجود حقيقة ّنإ إذ املفهوم؛

 ألّن ذاته؛ هْنُك إىل االهتداء من نونمتمكِّ الشهود أهل وال احلّق. ذات مرآة مستوى

 أمري يقول ذلك أجل ومن .(11)أبدًا املوجود شهود حيطة حتت يدخل ال الالحمدود الوجود

 هذه امتداد وعلى .(17)«الفطن غوص يناله وال ،اهلمم دُبْع ُيدركه ال الذي» املؤمنني:

 اهلل ءوأوليا األنبياء مجيع حار قالوا: الذين ،املعرفة ألهل العرفاني الرتاث سار النظرة

 ال والصفات، األمساء خالل من إاّل تعاىل احلّق ندرك أن كننامي وال اإلهلّية، الذات يف

 ال الناحية هذه من ألّنه أحد؛ أليِّ تتيّسر ال احلّق ذات معرفة ّنإ إذ الذات؛ حيث من

 .(15)والعاملني العامل وبني سبحانه احلّق بني نسبة

 به خمتّصة هو كما تعاىل اهلل معرفة أّن بدورهم احلكمة أهل يعتقد كما

 ةحقيق ّنإ إذ ؛(16)نفسه يف عليه هو كما يعرفه أن عقل أليِّ ميكن وال سبحانه،

 .(14)(ًاشهودّي أم كان ًا)حصولي علم بأيِّ إدراُكها كنمي ال جمُده جّل الواجيب الوجود
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 ــــــ املسألة على الدليل ـ ب

 هذا عن اجلواب ورد لقد تعاىل؟ احلّق وجود حقيقة إدراك ُيمكن ال ملاذا

 بها ال املعارف تعرف وبه» الكيفّية: بهذه الشهداء سّيد كالم ضمن يف السؤال

 كنهامي ال ولذلك تعاىل، فيضه من قبٌس فهي كانت كيفما املعرفة ّنإ أي ؛«ُيعرف

 لكي ؛كامل بشكٍل وجوده حقيقة وجالء ،سبحانه احلّق على الضوء تسليط

 على أبدًا يقدر ال الفيض ّنإ إذ ذاته؛ هْنُك إىل االهتداء من صومعته طاّلب يتمّكن

 إمجااًل القول علينا ينبغي املسألة هلذه املختصر التحليل وعند الفّياض. باملبدأ اإلحاطة

 وأّما املشاهدة. طريق :واآلخر ؛احلصول طريق :األّول الوجود: إلدراك طريقني بوجود

 أسباب: لعّدة ؛حصوُله كنمي فال احلصولي العلم خالل من تعاىل احلّق إدراك

 وجود سبحانه احلّق أّن ومبا احلصولي، العلم يف أساسّيًا دورًا املاهّية تلعب :أّواًل

 احلصولي. العلم خالل من االكتناه عن يأبى فإّنه له، ماهّية وال ،حمٌض

 ألّن ض؛َربَع ليس تعاىل واهلل بالذهن، قائم ٌضَرَع هو ذهين موجود كّل :ثانيًا

 احملّل. عن همنزَّ واهلل حمّل، إىل مفتقر ضَرالَع

 كون مع ،الذهن يف ما موجوٍد صورة حصول عن عبارٌة الذهين الوجود :ثالثًا

 ،ذهين إىل خارجي من الوجود لتبدُّ إىل يؤّدي ما وهذا للخارج، مطابقًة الصورة هذه

 ةماهّي ميتلك الذي ملوجودا إىل بالنسبة رهتصوُّ ميكن الذي األمر املاهية، حفظ مع

 .حماٌل وهو الذهين، الوجود إىل العيين الوجود انقالب لزم وإاّل فقط،

 ُيعلم ما ّنإ ـ: خمتصر بشكٍل ـ القول فُيمكننا الثاني الطريق خيّص ما يف وأّما

 من وجوده أّن مبعنى به؛ لعاِلما إىل بالنسبة نسبّيًا وجودًا حتمًا ميتلك املشاهدة خالل من

 جلوهرا إىل بالنسبة وجودًا احليثّية هذه نفس من سيمتلك ]ومشهود[ حمسوٌس هو حيث

 والعرض احلاّل وجود :نظري ،رابطّيًا الوجود هذا مثل وسيكون ]والشاهد[، احلاّس

 وجود لكون ونظرًا جلاعله. بالنسبة اجملعول :قبيل من أو واملوضوع، حملّلا إىل بالنسبة

 معقولة تكون لن حقيقته فإّن الرابطي، الوجود سنخ من وليس ،حقيقّيًا تعاىل احلّق

 سبحانه احلّق معرفة أمكنت ما وإذا .املقّدسة ذاته سوى ،شيء أّي لِقَب من ]ومشهودًة[

 .(11)أكثر ال ،الوجودّية للمظاهر وجوده نور جتّلي مبقدار سيكون ذلك فإّن
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 ــــــ البحث هلذا ةالتنزيهّي الرسالة ـ ج

 بعدم قولنا أّن يف تكمن البحث هذا يف إليها االلتفات ينبغي اليت املسألة

 أن دون املقّدسة، ذاته تنزيه جملّرد كان وإدراكه تعاىل احلّق وجود معرفة إمكانّية

 اإلمام كالم يف جند السبب وهلذا .سبحانه معرفته عن العقل تعطيل ذلك يعين

 معرفته تعطيل عن منع قد نهسبحا للحّق الكامل التنزيه عني ويف أّنه ×احلسني

 أّن ×كالمه فمعنى .«موجودًا به اإلمياَن منه الفكُر ُيصيب» قال: حني وذلك تعاىل،

 زيادة دون من ،لوالتعقُّ الفكر خالل من سبحانه احلّق موجودّية إدراك املمكن من

 سّيد كالم يف إليه اإلشارة مّتت ما فإّن عليه وبناًء تعاىل. وجوده عن خارج وصٍف

 إىل ناظٌر ،واملعرفة الفكر ألهل والفكري العرفاني الرتاث يف وكذلك ،الشهداء

 وليس الالمتناهي، وجوده حقيقة واكتناه ،سبحانه احلّق بذات الكاملة املعرفة نفي

 أمري قولي ولذلك .تعاىل وصفاته أمسائه خالل من لةاملتحصِّ ،اإلمجالّية معرفته إىل

 الَِّذي َفُهَو َمْعِرَفِتِه، َواِجِب َعْن َيْحُجْبَها َوَلْم ِصَفِتِه، َتْحِديِد َعَلى اْلُعُقوَل ُيْطِلْع َلْم املؤمنني:

 .(10)اْلُجُحود ِذي َقْلِب ِإْقَراِر َعَلى اْلُوُجوِد َأْعالُم َلُه َتْشَهُد

 هي اليت ـ احلّق صفة حتديد خالل من واالكتناه املعرفة أّن يعين ×فكالمه

 معرفته أصل وأّما .اجلميع متناول يف وليست ،مستحيلٌة ـ الالمتناهي غيبه ذات عني

 أّي يوجد ال وعليه حجاب. عليها يوضع أو ،منٌع بها يتعّلق أن عن فضاًل ،واجبة فُتعّد

 للغرض. ضًانْق ذلك لكان وإاّل ،املعرفة من الواجب املقدار ذلك من مانع

 :النقطتني بهاتني التذكري الضروري من نرى أخريًاو

 ،«خالفه فهو األوهام يف تصّور ما» بأّن ×احلسني اإلمام كالم يف ورد ما :أواًل

 اخلارجّية األشياء مجيع ّنإ إذ الذهنّية؛ للصورة غايٌرم سبحانه احلّق بأّن منه ُيراد ال

 بل ،ـ اخلارجي وجودها غري الذهين وجودها ّنإ أي ـ النعت هذا على العينّية والظواهر

 ،الذهين رالتصوُّ بواسطة عنه فُيكَش ما خالف على هو تعاىل اهلل أّن ذلك من املراد

 .(79)ذهنية صورة أّي به ُتحيط فال

 فُيعَر احلّق وجود أّن ال احلّق، وجود خالل من فُتعَر احلّق صفات» ّنإ :ثانيًا

 .«بصفاته
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 التوحيدّية. املعرفة طرق حبث عند املسألة ههذ توضيح وسيأتي

 

 ــــــ الربوبّية يف التوحيد

 حول ×احلسني اإلمام كالم يف إليها اإلشارة مّتت اليت األخرى املباحث من

 القرآن: إىل مستندًا ،×قال فقد وإدارته. العامل تدبري يف التوحيد هو اإلهلي التوحيد

 َلَفَسَدتا اهلُل ِإاّل آِلَهٌة ِفيِهَما كاَن َلْو ُسْبحاَنُه، ُسْبحاَنُه اْلُمْلِك... ِفي َشِريٌك َلُه َيُكْن َوَلْم»

 إىل تدبريه يف الكون نظام بتفويض يعتقدون كانوا املشركني ّنإ إذ ؛(71)«َتَفطََّرتاو

 دة.متعدِّ آهلة وجود رتصوَّامل من ولذلك العامل، خالق غري أخرى موجوداٍت

 هلذا إلٍه من أكثر وجود فرضنا لو الكريم: القرآن يقول النظرة هلذه نقده ويف

 التباين وهذا واحلقيقة، الذات مستوى على متباينة ستكون اآلهلة هذه فإّن العامل

 وبالتالي وتدبريه، العامل شؤون إدارة يف اختالفها إىل سيفضي الذات يف واالختالف

 متناسق نظام وفق يسري العامل أّن ومبا واندثاره. الكون نظام فساد ذلك سيستتبع

 حديث يف ورد وقد واحد. ردبِّوم إلٌه هو العامل ديري الذي أّن نستنتج كامل بشكٍل

 أّن مفادهو ،املباركة اآلية هذه إىل استنادًا ،التدبريي التوحيد عن كالٌم الشهداء سّيد

 والتدبري النظم مستوى على الوجود عامل حيكم الذي والتناسق واالنسجام الوحدة

 شريٍك امتالك من يربز الذي النقص ومنه ،نقص أّي عن همنزَّ رمدبِّ وجود حتمًا يقتضي

 هذا علينا حُيطَر قد وهنا سبحانه. سبحانه مّرات: لعّدة ،×قال .العامل تدبري يف

 واٍع، رمدبِّ قبل من تدبريه عن حيكي العامل على احلاكم النظام أّن مع التساؤل:

 بالتوافق يديرانه للعامل رينومدبِّ إهلني وجود نفرتض أن يف الاحمل هو ما لكْن

 يقول الصدد هذا ويف وإدارته؟ ملصلحته حفظًا وذلك ؛العقلي والتدبري واالنسجام

 نطّبق أن هو عندنا ليالتعقُّ التدبري معنى فإّن ؛معقول غري هذا الطباطبائي: العاّلمة

 الفعل أجزاء الئملت ؛احلافظة العقلية القوانني تقتضيه ما على مّنا الصادرة أفعالنا

 النظامو ،اخلارجّية احلقائق من مأخوذٌة العقلّية القوانني هذهو غايته، إىل انسياقهو

 للنظام تابعٌة هيو ،العقلّية للقوانني تابعٌة التعقلّية نافأفعال .عليها احلاكم فيها اجلاري

 للقوانني تبوعامل ،اخلارجي النظام نفس هفعل للكون راملدبِّ الربَّ لكّن اخلارجي،
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 .(71)متبوٌع هوو ،العقلّية للقوانني تابعًا فعله يكون أن الاحمل فمن العقلّية،

 

 ــــــ الصمدي التوحيد ـ5

 التوحيد الشهداء سّيد كالم يف إليها شريأ اليت التوحيدّية املطالب ومن

 احلكمة يف املطروحة التوحيدّية املباحث أوج البحث هذا شّكلوي الصمدي.

 بالتوحيد أحيانًا عنه رُيعبَّ وقد .اإلسالمي العرفان يف القصيد وبيت ،(71)املتعالية

 املؤمنني أمري وخصوصًا ،املعصومني األئّمة كلمات من جلّيًا ويظهر .(77)الوجودي

 اثنني: نْيحموَر يف والتحليل بالعرض البحث هذا تناولوا أّنهم ،’احلسني واإلمام

 

 ــــــ تعاىل احلّق صمدّية معنى أـ

 :﴾الصََّمُد اهلُل﴿ املباركة اآلية ذيل يف قال أّنه ×احلسني اإلمام عن روىي

 ْليَز مل الذي الدائم الصمد ُسؤَدُده، انتهى قد الذي والصمد له، جوف ال الذي الصمد

 .(75)يزال وال

 معنى عن ×سألوه الذين ،البصرة أهالي رسالة عن جوابه يف أيضًا وقال

 فّسره ثّم ،﴾الصََّمُد اللَُّه * َأَحٌد اهلُل﴿ :فقال الصمد رفسَّ قد سبحانه اهلل إّن :(الصمد)

 من ال الذي ،الصمد اهلل هو بل ...﴾َأَحٌد ُكُفوًا َلُه َيُكْن َلْمو * ُيوَلْد َلْمو َيِلْد َلْم﴿ :فقال

 .(76)الصمد اهلل فذلكم خالقها...و األشياء عُمبِد ء، شي على الو ،ء شي يف الو ،ء شي

 التوحيد حول الروايتني كلتا تهنتضمَّ الذي اخلطاب استعراض وسنحاول

 عّدة: نقاط خالل من ،الصمدي

 أيضًا. كذلك الرواياتف (74)بعضًا بعُضها رُيفسِّ القرآنّية اآليات أّن كما األوىل:

 الصمد» :فيه يقول الذي ،الشهداء سّيد كالم من املقطع هذا نضع عندما عليه وبناًء

 مفاده الذي ،الصمد معنى حول ×املؤمنني أمري كالم جانب إىل ،«له جوف ال الذي

 إىل رْسُي بكّل فسنخلص ،«موضع منه خيلو وال ،حدوٌد وال ،حدٌّ ال الصمد تأويل» أّن

 ألّن له؛ حدود وال حّد ال الذي ،الواسع الوجود منه ُيعنى جوف على رالتوفُّ عدم أّن

 هذه عكس أّن إىل باإلضافة حتمًا، جوٍف ذو هو وحدودًا حّدًا ميتلك الذي الوجود
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 تعاىل اهلل أّن مبا وعليه وحدود(. حّد له جوف له الذي )الوجود أيضًا صادٌق القضّية

 يدع ال الالمتناهي الوجود كون إىل ونظرًا متناٍه. وال غيّن وجوٍد على ريتوفَّ فإّنه صمد

 قبتحقُّ بتاتًا يسمح ال املطلق تعاىل اهلل وجود فإّن ،متناٍه غري كان ملا وإاّل ،لغريه جمااًل

 صورتني: إحدى نم الوجود ذلك خيلو فلن آخر وجودًا معه فرضنا لو ألّنه آخر؛ وجود

 متناٍه. وال ،حمدوٍد غري يكون أن وإّما ؛ومتناهيًا حمدودًا يكون أن إّما

 ويف باآلية، الدينّية النصوص يف عليه قُيطَل ما نفس فهي األوىل الصورة أّما

 حيث من اآلية لوجود حيثّية ال أّنه البديهي ومن باملظهر. العرفان ويف باملعلول، الفلسفة

 فيهما مبا واألرض السماء من كالًّ بأّن قيل ولذلك صاحبها؛ عن احلكاية إاّل آية هي

 جبميع واألشياء األشياء، ذات جوهر عني اآليتّية وُتشّكل تعاىل، هلل آياٌت همجيع هو

 إىل ترجع حقيقتها فإّن بالواجب والربط اآليتية عني أّنها ومبا للحّق. آيٌة ذاتها شراشر

 شأٍن أّي اهلل ىسو ملا فليس وعليه الوجود. من حظٍّ أّي هلا يبقى لن وبالتالي احلكاية،

 .(71)سبحانه هلل آيٌة أّنه إاّل الشؤون من

 الربط عني وُيمّثل ،للعّلة أثٌر أّنه سوى حيثّية أّي بدوره ميتلك ال املعلول وكذلك

 .(70)والفقر

 اليت واملرآة اآلية يعين املظهر ّنإ إذ املنوال؛ هذا نفس على هي املظهر وعبارة

  احلكاية. غري هلا شأن ال واليت ،الظاهر تربز

 حتّقق ال إذ لفرضها؛ جمال فال الالمتناهي( )الوجود الثانية الصورة وأّما

 هذه يف منهما واحٍد كلُّ سيكون وإاّل ر،التصوُّ عامل يف حمدودين غري نْيلوجوَد

 سيكون وبالتالي كماالته، على ريتوفَّ لن ّنهإ أي اآلخر؛ لكماالت فاقدًا احلالة

 بالوجود الكونّية النشأة يف منحصرًا الوجود سيكون وعليه حمدودًا. كالهما

 وجود ألّي مكان يبقى لن حبيث وأفعاله، وصفاته وأمسائه تعاىل للحّق الالمتناهي

 باينت شيء، كلَّ مألَت فسبحانك :×املؤمنني أمري يقول ولذلك .الدائرة هذه خارج

 .(59)شيء يفقدك ال فأنَت شيء، كّل

 شيء، كّل مألت اليت بعظمتك أسألك إّني اللهّم آخر: موضع يف كذلك ويقول

 .(51)شيء كّل له أضاء الذي وجهك وبنور شيء، كّل أركان مألت اليت وبأمسائك
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 إاّل إله ال اهلل أنت قائاًل: رّبه ×السّجاد اإلمام يناجي املنوال هذا نفس وعلى

 .(51)دنّوه يف والعالي ،علّوه يف الداني ،أنت

 فإذا .«يزال وال ،ْليَز مل الذي ،الدائم الصمد» الشهداء: سّيد يقول الثانية:

 الصمدي؛ التوحيد بيان صدد يف كذلك سنجدها ×كالمه من العبارة هذه يف دّققنا

 والنهاية باحلّد دالتقيُّ ونفت وأبدّيته، أزلّيته خالل من تعاىل احلّق صمدّية تبّين ّنهاإ إذ

 واألبدّية األزلّية معنى حقيقة ألّن وذلك وأبدًا(؛ )أزاًل وختمًا بدءًا ،وجلَّ عزَّ وجوده عن

 إذا عليه وبناًء والصفات. الذات مستوى على حمدودّيته وعدم تعاىل اهلل تناهي عدم هي

 القرآن تعريف حبسب اإلهلّية اآليات أّن مع ـ ونهايًة بدايًة حمدود غري سبحانه هاعتربنا

 ذلك من نستنتج فإّننا ،ـ الوجود عن احلكاية إاّل ذلك بني فيما هلا شأن ال الكريم

 تعاىل احلّق سوى الوجود عامل يف شيء أّي قحتقُّ الفرتاض جمال ال أّنه قاطع بنحٍو

 الشراب يف البادية الصور هذه وما حافظ: يقول وكما .واجلاللّية اجلمالّية ومظاهره

 يف انعكست اليت الساقي، طلعة من واحد شعاع سوى والرسوم، األلوان وهذه كّلها،

 .الكأس

 بالقرآن االستعانة إىل كالمه يف اإلمام انتهى فقد الصمد ملعنى وبيانًا :الثالثة

 ُكُفوًا َلُه َيُكْن َلْمو * ُيوَلْد َلْمو َيِلْد َلْم * الصََّمُد اهلُل﴿ يقول: حيث ،نفسه الكريم

 (.7 ـ 1 )اإلخالص: ﴾  َأَحد

 العرفاني مبعناه الصمدي التوحيد طرح الكالم هذا يف يتّم مل أّنه فرغم

 إىل ونظرتهم املعرفة أهل رؤية من ذلك استفادة املمكن من أّن غري مباشر، بشكٍل

 وأّنها ،احلّق بوجود موجودة الكونية الظواهر مجيع بأّن يعتقدون فهم الوجود؛ عامل

 وهو ،الكون يف تعاىل له مثيل فال وعليه وجود. أّي نفسها باستقالل هلا وليس له، جتلٍّ

 وجودها وليس ،سبحانه احلّق لوجود معلولٌة بأسرها املوجودات أّن ومبا املطلق. الصمد

 وجوده يف حيتاج ال وجلَّ عزَّ أّنه ومبا .﴾ْدِلَي ْمَل﴿ بأّنه اآلية يف ورد فقد ،وجوده عرض يف

 من سبحانه احلّق غري كون إىل ونظرًا .﴾ْدوَلُي ْمَلَو﴿ قال: فقد لصمدّيته، ؛شيء أّي إىل

 ْمَلَو﴿ قال: فقد الوجود، يف له لِعْد ال وأّنه العدم، يف ٌضمتمحِّ األخرى املوجودات

 .﴾ٌدَحَأ ًاَوُفُك ُهَل ْنُكَي
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 ــــــ احلّق ظهور جمالي ـ ب

 هي الصمدي بالتوحيد حتصرِّ اليت الشهداء سّيد كالم يف األخرى املسألة

 احلقيقة بهذه االعرتاف خالل فمن تعاىل. للحّق املطلق والغنى الوجود ظهور مسألة

 وجوده يف هو مبا عليك ُيستدّل كيف قائاًل: عرفة يوم دعائه يف تعاىل اهلل ×خياطب

 متى لك؟ رامُلظِه هو يكون حّتى ،لك ليس ما هورالظ من لغريك أيكون إليك؟ مفتقٌر

 توصل اليت هي اآلثار تكون حّتى َتبُعْد متىو عليك؟ يدّل دليٍل إىل حتتاج حّتى َتِغْب

 .(51)رقيبًا عليها تراك ال عنٌي َعِمَيْت إليك،

 التالية: النقاط ما على الضوء دةاملتجسِّ العبادة من النورانّية العبارة هذه وتسّلط

 حبيث الفقر، عني هي بل ب،ْسفَح فقريًة ُتعّد ال الكونّية الظواهر مجيع :أّواًل

 فهو تعاىل احلّق وأّما ق؛والتعلُّ واحلاجة الفقر أساس على صيغت الوجودّية هوّيتها ّنإ

 َواهلُل اهلِل ِإَلى اْلُفَقَراُء َأْنُتْم﴿ الكريم: القرآن يف بعينه ورد ما وهو ،املطلق بالغنى غينٌّ

﴾اْلَحِميُد اْلَغِنيُّ ُهَو
(57). 

 جتلٍّ إاّل هو ما الكونّية النشأة يف والربوز الظهور من حظٌّ له شيء كّل :ثانيًا

 املظاهر هذه خالل من خللقه جتّلى الذي ،تعاىل وجوده ونوِر سبحانه احلّق لظهوِر

 رّبه. من هو كذلك وجوده ألّن نفسه؛ تلقاء من ظهر العامل يف شيء ال حبيث الوجودّية،

 الكامل والظهور احلقيقي النور أّن إىل احلسيين نالبيا هذا بنا ينتهي وهكذا

 نوره فإّنما والظهور النور من حظٌّ له العامل يف شيء كّل إّن بل اإلله، بهذا خمتّصان

 ىحّت نفسه من له وجود فال وإاّل لظهوره، جتلٍّ إاّل هو ما بأسره والعامل منه، وظهوره

 وجوده يف هو مبا عليك ُيستدّل كيف الشهداء: سّيد قال وكما ظهور. له يكون

 إليك؟ مفتقٌر

 بعض ذكر ^البيت أهل من املستقاة املعارف من النحو هذا ضوء وعلى

 النور وجتّلي .تعاىل احلّق جتّلي خالل من بأسره العامل جدُو قد بأّنه العظام قنياحملقِّ

 السماوات ّنإ أي ،واألرض السماوات نور فاهلل اهلل. اسم أي ،الوجود حقيقة أصل هو

 ذلك وهو والظهور، النور هذا له فإّن حتّقق له شيء وكّل اهلل، جتّلي هي واألرض

 السماوات وجود ّنإ أي ،تعاىل اهلل نور بأسرها وهي ،نوٌر هي املوجودات فجميع النور.
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 قال الذي احلّد إىل فيه فانيٌة واألرض والسماوات اهلل، وعن النور، عن يعّبر واألرض

 ما وإذا واألرض. السماوات رُينوِّ اهلل أّن ال ،﴾َواأَلْرِض السََّمَواِت ُنوُر اهلُل﴿ :وجلَّ عزَّ فيه

 مجيُعها فسُتطوى الوجود ساحة على املوجودات به تظهر الذي والتجّلي الشعاع ذلك ُرفع

 .(55)العدم كتم يف

 

 ــــــ واستنتاج خالصٌة ـ ج

 من املستخلصة األساسّية الثالثة العناصر إىل وبااللتفات تقّدم، ما جمموع من

 من وجوده عن وحدود حّد أّي ونفي ،تعاىل اهلل صمدّية مفهوم أي الشهداء؛ سّيد كالم

 جهة من الوجود يف وجتّليه ؛تعاىل هلل املطلق والغنى ،للعامل الوجودي والفقر ؛جهة

 ،ـ وجوده نور من وشعاعًا ،لظهوره جملًى العامل ظواهر مجيع تكون حبيث ـ أخرى

 ،^البيت أهل كلمات ضوء على الصمدي التوحيد حول البحث أّن إىل بوضوح ننتهي

 إمّنا كلماتهم من العديد إّن بل ب،ْسفَح ممكنًا حبثًا ليس ،الشهداء سّيد وخصوصًا

 أيسر هو منها مرادهم أّن جند ضوئها وعلى الدراسة، هذه خالل من عمقها يدرك

 نفي على ^األئّمة كلمات نتهتضمَّ الذي الكبري بالتأكيد علمنا إذا هفإّن .تناواًل

 احلدود نفي مبعنى هي صمدّيته بأّن اعتربوا أّنهم درجة إىل تعاىل، اهلل وجود عن احلّد

 تعاىل اهلل لنور جتلٍّ الوجودّية املظاهر مجيع بأّن كذلك وعلمنا املقّدسة، ساحته عن

 جالء بكّل لنا فسيّتضح القبيل، هذا من اليت األخرى القضايا من والعديد له، وظهوٌر

 التوحيد) اسم قوناحملقِّ احلكماء عليه ُيطلق والذي ،الصمدّي التوحيد فكرة أّن

 احلكيم يقول الصدد هذا ويف وإنكارها. رفضها يصُعب مسألة هي (،الوجودي

 املؤمنني أمري كلمات حول اًلمفصَّ حبثًا أورد أن بعد ،الشعراني العاّلمة قاملدقِّ

 هذه كّل على اطالعهم مع ،القشرّيني من العديد أّن األمور عجائب ملن إّنه التوحيدّية:

 هو احلّق وجود بأّن يقولون أنفسهم وهم الوجود، بوحدة ُتصّرح اليت والروايات اآليات

 باطلٌة الوجود وحدة أّن فلو .الوجود بوحدة يعتقدون ال ذلك ومع حمدود، غري وجوٌد

 .(56)حمدودًا تعاىل احلّق يكون أن لوجب

 والعامل ،احلّق لظهور جملًى الوجود تعّد اليت احلسينّية النظرة هذه إطار ويف
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 هني(:املتألِّ )صدر املتعالية احلكمة دعائم مرسي يقول تعاىل، به والتعّلق الفقر عني

 كلُّه والعامل له... تابعة فهي ،قدرته آثار من أثٌر وأفعاُله تعاىل، اهلل إاّل الوجود يف ليس

 ،غريه آخر شيء اهلل فعل وكونه شيٌء منها كلٍّ وجود أّن مبعنى ال فقط، اهلل أفعال

 يف إاّل ناظرًا يكن مل اهلل فعل ّنهاإ حيث من إليها نظر ْنفَم باالعتبار؛ وال بالذات ال

 هو وكان باهلل، إاّل عارفًا وال اآلية[، ذي عن احلكاية إاّل لآلية شأن ال ]ألّنه اهلل

 حيث من بل ،نفسه حيث من نفسه إىل ينظر ال بل اهلل، إاّل يرى ال الذي احلّق داملوحِّ

 .(54)اهلل عبد ّنهإ

 إىل انظر مفادها: اليت الرؤية تلك على شاهدًا البديع الكالم هذا وُيعّد

 على بصري وقع أينما حبرك، فأراه البحر إىل أتطّلعو صحراءك، فأراها الصحراء

 .(51)اجلميل وجهك على آيًة رأيته  واٍد أو سهٍل أو جبٍل

 الذي أنَت الشهداء: سّيد عن الوارد النوراني الدعاء يف جاء الصدد هذا ويف

 .(50)شيء كّل يف ظاهرًا كفرأيُت ،شيء كّل يف إلّي َتْفتعرَّ

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام رؤية وفق التوحيدية املعرفة سبل ـ6

 الشهداء سّيد كالم يف جتّلت واليت ،بالتوحيد املرتبطة األخرى املسائل من

 كون إىل ونظرًا التوحيدية. املعرفة إىل املؤّدية الطرق مسألة ،جّذابة رائعة بطريقة

 املسائل مجيع إىل النظر عليه تفرض الشهداء سّيد ميتلكها اليت العالية اهلّمة

 حيث التوحيدّية، املعرفة ُسُبل ملوضوع بالنسبة كذلك فاألمر متعالية بنظرة والقضايا

 ديتردُّ إهلي قائاًل: سبحانه احلّق إىل مبتهاًل ،الرفيعة اهلّمة تلك نفسب ×عنها حتّدث

 بكسوة إليك فأرجعين ،اآلثار إىل بالرجوع أمرَت إهلي املزار، ُبعد يوجب اآلثار يف

 االعتماد عن اهلّمة ومرفوع إليها، النظر عن السّر مصون االستبصار، وهداية ،األنوار

 .(69)عليها

 أمرتين إهلي لقائك، عن البعد يف سبٌب هو آثارك يف تفّكري إهلي، يقول: فهو

 من إليك جتذبين أن يف راغٌب اآلن أّني غري عليك، أتعّرف لكي ؛اآلثار إىل بالنظر

 عن باطين أحفظ لكي ؛عالية هّمًة متنحين وأن أنوارك، وجتّلي قليب هداية خالل
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 معرفتك. أجل من اآلثار على كاءاالّت

 يفوق مبا اللطف، يف غايٍة طريقني عن ×كالمه يف االهتمام مّت فقد هنا ومن

 تناول إىل بالرتتيب وسنسعى تعاىل، احلّق معرفة إىل املوصلة الطرق بسائر اهتمامه

 وحتلياًل: عرضًا منها كلٍّ

 

 ــــــ ةالشهودّي املعرفة أـ

 لكالٍم نقله خالل من ،الشهداء سّيد يقول الشهودية للمعرفة بيانه معرض يف

 إاّل جتوز ال الشهادة بأّن فإعالٌم اهلل( إاّل إله ال أْن )أشهد قوله افأّم ... املؤمنني: أمري عن

 قليب يف مبا بلساني وُأقّر ،اهلل... إاّل معبود ال أّنه أعلم :يقول كأّنه القلب، من مبعرفٍة

 .(61) العلم من

 طرُحه ُيعّد ،ومستقّل مفّصل حبٍث إىل حتتاج الشهودّية املعرفة مسألة أّن ريب ال

 .أّواًل هذا املقالة، هذه ُعهدة عن خارجًا

 ومع جهات. عّدة من والتحليل للعرض قابٌل النوراني احلديث هذا نفس ّنإ :وثانيًا

 نقاط: ثالث إىل باختصاٍر اإلشارة إىل فسنسعى ذلك

 

 ــــــ الشهودّية املعرفة ـ1

 التعريف أّن بيد ،(61)حتّققها وموارد الشهودية املعرفة عن كثريًا احلديث مّت لقد

 أّن هو ×احلسني اإلمام كالم يف الواردة واأللفاظ بالعبارات مباشر ارتباط له الذي

 ،املعرفّية الوسائل بقّية شأن ذلك يف شأُنه ،واألمور احلقائق من جمموعة يدرك القلب

 ألّنه ؛بُقْر عن شاهدهاي القلب أّن وهو ،فارٍق وجود مع لكْن العقل، مجلتها من اليت

 فيه يكتفي الذي الوقت يف ،وجودّية سعٍة ذي وخارجي شخصي موجوٍد عن عبارة

 من كنهمي القلب أّن مع هذا .كّلية مفاهيم شكل وعلى ،دُبْع عن بإدراكها العقل

 ة،اجلزئّي بل ة،الكّلّي العامل أسرار من العديد على العاالّط الشهودي اإلدراك خالل

 .(61)املفهوم درك على اقتصاره بسبب ؛احلقائق من الكثري إدراك عن العقل يعجز بينما

 ال ،القلب طريق عن حيصل الذي ،املعرفة من النوع هذا أّن إىل اإلشارة جتدر لكْن



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

108 

 اخلاّصة. الوجودّية سعته حبسب منه واحد كّل ينهل بل سواء، فيه اجلميُع يكون

 

 ــــــ األنبياء لغري بالشهود احلّق معرفة إمكانّية ـ2

 بل ،سبحانه احلّق ملعرفة الطرق أفضل من هي اليت ـ الشهودية املعرفة ُتعّد 

 اهلل وأولياء األنبياء عليها حاز اليت األمور من ـ الكونّية الظواهر مجيع ومعرفة

 بعامل صلونمّت اهلل أنبياء بأّن السماوية األديان مجيع ُتؤمن حيث املعصومون،

 هذه أتكون هو: املطروح السؤال أّن غري .الوجود باطن على لعونومّط ،امللكوت

 مبقدار العاالّط من نونيتمكَّ كذلك غريهم أّن أم فقط، باألنبياء خمتّصًة املسألة

 املوت؟ قبل احلقائق تلك على الوجودّية سعتهم

 النصوص إىل االستناد خالل ومن ،اإلهلّيات جمال يف املتخّصصني كبار يعرتف

 ال الكون وحقائق العامل باطن رؤية بأّن ،العقلّية واألدّلة ،والروايات( )اآليات الدينّية

 الكون أسرار على أيضًا يّطلعوا أن األفراد لسائر نكمي بل فقط، باألنبياء ختتّص

 املوت. وقبل الدنيا عامل يف نّيةالباط وحقائقه

 احلّق شهود بإنكار مرتبٌط كالمهم فإّن األمر هذا حصول أنكروا الذين وأّما

 عن ومنّزهًا دًارَّجم موجودًا لكونه ؛اهلل رؤية باستحالة يقولون ّنهمإ حيث ؛تعاىل

 .ولوازمه املكان

 أّن لنا سيتبّين ،بتحليلها مناوق ،عليها اعتمدوا اليت األدّلة إىل رجعنا إذا لكْن

 عاقل. أّي بها يلتزم ال اليت ،بالعني الرؤية إىل ناظٌر كالمهم

 الرؤية ذلك من هدُفهم فليس سبحانه احلّق شهود مسألة طرحوا الذين وأّما

 ،يكتنفه الذي الذاتي الفقر كّل مع ـ املمكن املوجود بأّن يعتقدون إّنهم بل بالعني،

 وجوده. عليه أفاض الذي خالقه شهود على قادٌر ـ الوجودّية حقيقته عن النظر وبقطع

 نظر وجهة من تأييٍد حمّل ُتعّد كما دة،متعدِّ برباهنَي املسألة هذه إثبات مّت وقد

 أن ،القطعّية لألدّلة فقًاو ،الاحمل من أّنه إىل مضافًا .الكريم القرآن وظواهر الروايات

 .(67)الشهود من النحو هذا من حّظ أّي املمكن للموجود يكون ال

 مفّصاًل حبثًا أورد أن بعد ،األفاضل العلماء بعض قال الرؤية هذه أساس وعلى
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 أّن إاّل خبالقه، حضورّيًا علمًا لإلنسان بأّن حمّله يف ثبت لقد احلضوري: العلم حول

 بسبب وكذلك ؛الوجودية مرتبته لضعف نتيجة ؛واعية ال بصورة فيه يظهر العلم هذا

 وتقليل ،النفس تكامل خالل ومن ،العلم هذا لكّن .املاّدية واألمور البدن إىل توّجهه

 من عالية مراتب إىل سيصل ،تعاىل هلل القلبّية التوّجهات وتقوية ،البدن إىل التوّجه

 .(65)لك ليس ما الظهور من لغريك أيكون اإلنسان: يقول حبيث ،والوعي الوضوح

 مع لكْن ،للجميع رةيسَّم تعاىل للحّق الشهودية املعرفة تكون عليه وبناًء

 املرتبة. يف االختالف على احملافظة
 

 ــــــ ةالشهودّي املعرفة حول ×احلسني اإلمام كلمات ـ3

 طريق عن تعاىل احلّق معرفة أّن وتبّين الشهودّية، املعرفة معنى إمجااًل ضحاّت لقد

 خمتلفة. مراتب ذات ألّنها ؛للجميع متاحًة أحنائها من بنحٍو تكون أن ميكن الشهود

 َوَلِكْن ،اْلِعَياِن ِبُمَشاَهَدِة اْلُعُيوُن ُتْدِرُكُه ال» املؤمنني: أمري يقول الصدد هذا ويف

 يكون أن موجود ألّي ميكن ال ّنهإ :قيل بل ،(66)«اإِلمَياِن ِبَحَقاِئِق اْلُقُلوُب ُتْدِرُكُه

 املعرفة. هذه عن دًاجمرَّ

 حنو على الشهداء سّيد مراد ندرك أن كننامي التحليل هذا من انتهائنا بعد

 األذان عند اهلل( إاّل إله )ال :التوحيد بكلمة ظونفَّيتل حني املؤمنني أّن يريد فهو .أفضل

 اإلعالن إىل نْوويسَع القلبّية، املعرفة خالل من لديهم نتج عّما الواقع يف رونخِبُي فإّنهم

 يقولونه ما فإّن األمر حقيقة ويف القلب. بواسطة حتصل تعاىل احلّق معرفة بأّن

 الالزم ومن هذا .وجودهم شراشر وجبميع ،بالقلب عليه حصلوا قد ما هو بألسنتهم

 ال الشهادات» فيه: يقول الذي ،×اإلمام كالم من القسم ذلك أّن إىل االلتفات علينا

 املرتبة هذه نفس إىل ناظٌر ،«قليب يف هو مبا بلساني وأقّر ،القلب من مبعرفٍة إاّل جتوز

 على تقتصر اليت ،عنها النازلة املراتب نفي صدد ويف للحّق، الشهودّية املعرفة من

 ،(64)العقلي الربهان أو اإلمياني االعتقاد مع اللفظ أداء على أو ،التوحيد بكلمة النطق

 وكافية. صحيحًة ذاتها حّد يف ُتعّد ال واليت
 

 ــــــ ةاحلّبّي املعرفة ـ ب

 رائعة بصورٍة ×الشهداء سّيد كالم يف هلا التعّرض مّت اليت األخرى الطرق من
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 ة.احلّبّي باملعرفة عنها رُنعبِّ أن بنا جيدر واليت احملّبة، طريق هو

 الدعاء ذلك ـ عرفة دعاء ضمن يف احلّبية( )املعرفة املسألة هذه إىل شريأ وقد

 َعَرُفوَك َحتَّى ،َأْوِلَياِئَك ُقُلوِب ِفي اأَلْنَواَر َأْشَرْقَت الَِّذي َأْنَت يلي: مبا ـ القلوب حييي الذي

 َوَجَد َماَذا ِسَواَك. ُيِحبُّوا َلْم َحتَّى ،َأِحبَّاِئَك ُقُلوِب َعْن اأَلْغَياَر َأَزْلَت الَِّذي َأْنَتو ؛َوحَُّدوَكو

 َأَذاَق َمْن َيا َبَداًل. ُدوَنَك َرِضَي َمْن َخاَب َلَقْد !َوَجَدَك؟ َمْن َفَقَد الَِّذي َماو !َفَقَدَك؟ َمْن

 .(61)ُمَتَملِِّقنَي َيَدْيِه َبْيَن َفَقاُموا ،اْلُمَؤاَنَسِة َحالَوَة َأِحبَّاَءُه

 يف ورودها إىل مضافًا ،قرآنّية جذورًا متتلك «ةاحلّبّي املعرفة» لكون ونظرًا

 مفّصل: بشكٍل والتحليل بالبحث تناوهلا إىل فسنسعى احلسني، اإلمام كالم

 

 ــــــ احلّب معنى ـ1

 أللفاظ مرادفٌة ّبواحمل واحملبوب احلّب ألفاظ أّن النظر هاتوج إحدى ترى

 )احلّب اللفظتني من واحدة كّل استعمال مّت فقد ولذا والعاشق؛ واملعشوق العشق

 ويعترب هذا .(60)احلكمة أهل من األكابر بعض كالم يف األخرى نم بداًل والعشق(

 مقّدمٌة هو احلّب بأّن يعتقدون كما احلّب، من شديدة مرتبٌة هو العشق أّن آخر بعٌض

 .(49)للعشق

 مراتب ذات ،ُمشكِّكة مقولٌة ـ الوجود نظري ـ احلّب أّن بالذكر اجلدير ومن

 أّي ومن واحملبوب. احملّب بني وجودّية رابطة عن عبارٌة ألّنه والضعف؛ الشّدة يف متفاوتة

 إليه؛ همتوجِّ احلّب وبأّن تعاىل، اهلل هو احملبوب بأّن سنجد فإّننا احلّب إىل نظرنا جهة

 ناقصة. األخرى املوجودات ومجيع عليه، يقتصران الالمتناهيني والكمال الوجود ألّن

 باملوجود دائمًا وفطرّيًا ذاتّيًا قًاتعلُّ واحملدود الناقص للموجود أّن فيه ريب ال ومّما

 .(41)ه؟!ورازَق هخالَق ـ مثاًل ـ اإلنسان ّبحي ال أن ُيعقل وهل الالمتناهي؛

 

 ــــــ القرآن يف ةاحلّبّي واملعرفة احلّب مكانة ـ2

 تعاىل: قوله نظري ،مرات عّدة القرآن يف اتهاومشتّق احلّب كلمة وردت لقد

 هذه ذيل يف الطباطبائي العاّلمة ويقول (.167 )البقرة: ﴾هلِل ُحّبًا َأَشدُّ آَمُنوا َوالَِّذيَن﴿



×   
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 هلا عالقة وال ،شهوانّيٌة مسألة احلبَّ اعترب قد البعض أّن من الرغم على املباركة: اآلية

 احلّب به يتعّلق الذي أّن تثبت اآلية هذه فإّن االعتقاد، هلذا وخالفًا ،أّنه إاّل باهلل،

 تعاىل باهلل املختّص احلّب قابلّية هو مفادها ّنإ إذ سبحانه؛ احلّق هو حقيقي بشكٍل

 املنزلة مُتعَل هنا ومن .(41)وجلَّ عزَّ له احلّب درجات أعلى للمؤمنني وأّن لالشتداد،

 يف بدّقة النظر خالل من كنناومي هذا القرآن. يف اإلهلي احلّب حيتّلها اليت اخلاّصة

 بكّل نستنتج أن والكواكب النجوم عبدَة اخلليل إبراهيم فيها ناظر اليت احلادثة

 ×اخلليل وضع عندما ألّنه قرآنّية؛ جذورًا متتلك احملّبة على املبتنية اهلل معرفة أّن ٍرُيْس

 ،الشمس :نظري ،السماوية األجرام يعبدون كانوا الذين مقابل يف نفَسه

 ؛«احملّبة» على يقتصر هلدايتهم الوحيد الطريق أّن إىل توّصل قد فكأّنه والكواكب،

 القرآن حتّدث وقد ة.احلّبّي املعرفة خالل من التوحيد على ُيطلعهم أن أراد السبب وهلذا

 َربِّي َهَذا َقاَل َكْوَكبًا َرَأى اللَّْيُل َعَلْيِه َجنَّ َفَلمَّا﴿ نّصه: مبا احلادثة هذه عن الكريم

 (.46 )األنعام: ﴾اآلِفِلنَي ُأِحبُّ اَل َقاَل َأَفَل َفَلمَّا

 سرده خالل من ،الطباطبائي العاّلمة احلكيم املفّسر يقول الصدد هذا ويف

 هوو واملربوب، الرّب بني حقيقّي بارتباط واملربوبية الربوبية أّن على مفّصل: لبحث

 ما حلّب معنى الو له، تبعيتهو ،إليه التكويين الجنذابه ؛هلرّب املربوب حّب إىل يؤدي

 حيب اإلنسان أن من يشاهد ماو .ألجله احلّب كان الذي مجاله عن ريتغّيو يفنى

 إىل يلتفت أن غري من ،فيه الستغراقه هو مافإّن الداثرة الزينةو لاملعجَّ اجلمال كثريًا

 كهذه األحوال رمتغيِّ غري الوجود ثابت الرّب يكون أن الواجب فمن .زوالهو فنائه

 ،ختفىو تظهرو ،تغربو تطلعو ،تزولو تثبتو ،متوتو حتيا اليت ،قةاملزّو الزخارف

 بيان هأّن ليتخّي رمبا كان إْنو ،برهانّي وجٌه هذاو .تشنيو تنضرو ،تشيبو تشّبو

 .ذلك فافهم ،شعري أو خطابي

 بالتكنية اإّم ؛له األفول بعروض الكوكب ربوبية أبطل ×فهو حال أّي وعلى

 ْنَم يسع فليس ،باحلّب مةمتقّو العبوديةو املربوبية ألّن ألفوله؛ هحيّب ال هبأّن البطالن عن

 وقد .«؟احلّب إاّل الدين هل» :×الصادق عن املروّي يف ورد وقد ، يعبده أن شيئًا حيّب ال

 .متقّد ما يف ذلك اّنبّي
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 هحّب عدم به هليوّج األفول ذكر ماوإّن ،احلّب بعدم مةمتقّو ةاحلّج لكون اوإّم

 احلّب به قيتعلَّ ال فما .ةاحملبوبّي تالزمان األلوهيةو الربوبية ألن ؛للربوبية املنايف ،له

 هو الوجه هذاو .ةالربوبّي يستحق ال ،الثابت الباقي اجلمال لفقدانه ؛الفطري  الغريزي

 .(41)...اآلية يف االحتجاج سياق عليه كئيّت ،الظاهر

 احملّبَة إبراهيم اهلل نيّب جعل هو للعيان ظاهرًا احلادثة ذهه يف يتجّلى فالذي

 هلذه كنمي ال قائاًل: ،الكّفار على هاحتجاج يف بها وتوّسله للربهان، وسٍط كحدٍّ

 رضٌةع ّنهاأ ومبا حمبوبًا، يكون الذي هو اإلله ألّن آهلًة؛ تكون أن السماوّية األجرام

 .(47)آهلًة تكون لن وبالتالي حمبوبًة، تكون لن فإّنها والزوال لألفول

 

 ــــــ ×احلسني اإلمام كالم وحتليل ،واملعرفة احملّبة بني املتبادل الدور ـ3

 به، إاّل حتصل ال اليت ،الشهودّية املعرفة يف ًاأساسّي دورًا يلعب القلب أّن كما

 ،القلب عنصر على فيها االعتماد مّت حيث ة،احلّبّي ملعرفةا إىل بالنسبة األمر فكذلك

 ظفروا قد اهلل أولياء ّنإ :أّواًل فيه: قال الذي ،الشهداء سّيد كالم يف ورد ما حبسب

 وتعاىل سبحانه هو قذفه الذي النور شعاع خالل من ،توحيده وأدركوا ،احلّق مبعرفة

 قلوبهم. يف

 حمبوب هلم يكون ال حتى ؛حمّبيه قلوب عن األغيار طرد تعاىل اهلل ّنإ :ثانيًا

 له. أولياؤه ُيكّنها اليت احملّبة أحٌد يتجاوز ال ىوحّت غريه،

 صاروا اليت الدرجة إىل ،به ساأُلْن حالوة أولياءه أذاق سبحانه احلّق ّنإ :ثالثًا

 وحمّبتهم. عشقهم عن تعاىل له بريبالتع االنشغال دائمي معها

 عّدة: نقاطًا نستنتج أن بوضوٍح كننامي احلديث هذا خالل ومن

 بالقيام ـ الشهودّية املعرفة يف كما ـ ّيةاحلّب املعرفة يف القلب يكتفي ال :األوىل

 التوحيدّية. املعرفة مصادر من فيها ُيعّد بل األداة، بدور

 أساسّيًا دورًا تلعب احملّبة أّن كما احملّبة، حلصول ٌبموِج املعرفة نور ّنإ :الثانية

 معرفة يف متبادٌل تأثرٌي واحملّبة للمعرفة سيكون وبالتالي التوحيدّية؛ املعرفة زيادة يف

 احلديث يف األمر هذا نفس إىل اإلشارة مّتت وقد .احلّب على املبتنية تعاىل احلّق



×   
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 أَحبَّين، َعَرَفين َمْنو َعَرَفين، َوَجَدني َمْنو َوَجَدني، َطَلَبين َمْن يقول: الذي القدسي

 . (45)َعِشقُته َعِشَقين َمْنو َعِشَقين، أَحبَّين َمْنو

 املعرفة ّدُتَع والذي ـ اإلهلي الوصال فإّن العرفانية التعاليم على بناًء :الثالثة

 سلوك أو ؛ةاحملّبّي سلوك طريقني: إحدى من حيصل ـ آثاره إحدى التوحيدّية

 العّشاق سّيد كالم يف خاّصة بصورٍة جتّلت قد املسألة هذه وكأّن .(46)احملبوبّية

 قلب يف احلّق نور لشعاع ظهوٍر مبثابة التوحيدية املعرفة فيه طرح الذي ،×احلسني

 على يقفون فإّنهم اهلل أولياء قلوب على النور يسطع بعدما قال: فإّنه ولذلك ،أوليائه

 ضوء وعلى املعرفّية، اجلذبة حلصول موجٌب النور هذا أّن مبعنى التوحيدّية؛ املعرفة

 التوحيدّية واملعرفة اهلل عن البحث مسألة ّنإ إذ التوحيدّية؛ باملعرفة اإلنسان حيظى ذلك

 ،اهلل رؤية عن رةمتأخِّ مرحلة يف تقع ـ احلّبية املعرفة طريق عن حصلت إذا وخصوصًا ـ

 .اإلنسانّية الفطرة عمق إىل جذورها متتّد اليت

 تبحث مل ما شيٍء على حتصل ال إّنك السنائي: احلكيم يقول الصدد هذا ويف

 .(44)طلعته تَر مل ما عنه تبحث فلن احلبيب وجه وأّما عنه،

 أكثر. ستزداد إّنها بل الرؤية، بعد تقّل ال الوصال حرقة فإّن السبب وهلذا

 زهرٍة ورقَة منقاره يف حيمل بلبٌل كان قوله: يف حافظ إليه أشار ما نفُس وهو

 األنني هذا كّل ِلَم له: فقلُت حُبْرقة، ويتأّوه يبكي كان الثراء هذا ومع مجيلة،

 .املعشوق جتّلي عليه جيربني قال: وصاٍل؟ يف وأنَت والشكوى

 اسم عليه طلقي الذي األمر ذلك بيان صدد يف ×كالمه كون يبعد ال وعليه

 أوليائه قلوب عن أخرج قد تعاىل اهلل بأّن ×كالمه من تقّدم فما .(احملّبة سلوك)

 سلوك) ـب عنه رُيعبَّ الذي ،األمر ذلك لببيان هو ،به األنس حبالوة وعّوضها ،غريه حمّبة

 .(احملّبة

 كالم يف كما ـ الشهداء سّيد كالم يف ةاحلّبّي املعرفة اعتبار مّت لقد الرابعة:

 إذا وخصوصًا التوحيدّية، ملعرفةا إىل املفضية الطرق أفضل كإحدى ـ اخلليل إبراهيم

 أدّق فيها حُتطَر ما عادًة واليت املناجاة، ضمن ُطرحت قد املعرفة هذا بأّن علمنا

 اليت األخرى اخلصائص من ذاته حّد يف األمر هذا ّدوُيَع .التوحيدّية واإلشارات احلقائق
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 املعرفة. من النوع هذا بها ميتاز

 

 ــــــ ةاحلّبّي للمعرفة الواقعي األثر ـ4

 الروايات بعض يف وكذلك ،ةاحلّبّي باملعرفة املرتبطة املسائل يف النظر أمعّنا إذا

 تنفّك ال ةاحلّبّي املعرفة أّن نستخلص أن كننامي الشهداء، سّيد عن واردةال واألدعية

 هلل ّيةاحلّب املعرفة تلك نفس يف وتكمن علمّية، :األوىل شاخصتني: ونتيجتني أثرين عن

 ظهرت اليت املعرفة ّنإ إذ عليها؛ بةاملرتتِّ والعملّية الواقعّية النتيجة هي :والثانية ؛تعاىل

 على ـ اإلنسان يف ثسُتْحد واهليام احملّبة أساس على أركانها وُبنيت لعشق،ا خالل من

 إىل العلم من به ترتقي أن إىل واالجنذاب، التسليم من حالًة ـ املعارف بقّية خالف

 أّن ورغم الصدر. إىل الكاهل عن العشق أعباء وتنقل الذوق، إىل املعرفة ومن العمل،

 والعملّية العلمّية السرية خالل من إليه نظرنا إذا وخصوصًا الواسع، جماله البحث هلذا

 ّيدلس والفعلّية القولّية التعاليم من النماذج ببعض ذلك من سنكتفي فإّننا ،^لألئّمة

 .املقالة هذه به وتسمح ،املوضوع ناسبي مبا وذلك وأصحابه، الشهداء

 

 ــــــ املناجاة على باملداومة هَلالَو أـ

 لنا يتجّلى احلسني اإلمام عن الواردة املناجاة من العديد يف نالتمعُّ خالل من

 ×إليه بالنسبة لثِّمت كانت ومدحه احلّق مبناجاة الدائم االنشغال أّن واضح بشكٍل

 َحالَوَة َأِحبَّاَءُه َأَذاَق َمْن َيا اجلّذاب: عرفة دعاء يف ورد ولذلك وأرقاها؛ نيةم أعلى

 .(41)ُمَتَملِِّقنَي َيَدْيِه َبْيَن َفَقاُموا ،اْلُمَؤاَنَسِة

 ِفْعاًل ِمنِّي الطَّاَعُة َتُدِم َلْم َوِإْن َأنِّي َتْعَلُم ِإنََّك ،ِإَلِهي آخر: مقطع يف ×ويقول

 .(40)َوَعْزمًا َمَحبًَّة َداَمْت َفَقْد َجْزمًا

 أعيش ما مع ،مستمّر بنحٍو وثناؤك مناجاتك لي تتيّسر ال أّني من الرغم فعلى

 قليب. يف مشتعلًة مازالت تكحمبَّ نار بأّن تعلم فإّنك ظروف، من

 على األمور مجيع مقيِّي أن ×منه تقتضي العالية ينّيةاحلس اهلّمة أّن كما

 .(19)َنِصيبًا ُحبَِّك ِمْن َلُه َتْجَعْل َلْم َعْبٍد َصْفَقُة َخِسَرْت يقول: ولذلك احملّبة؛ أساس



×   
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 إّنه» وقال: ،والدعاء للعبادة ليتفّرغ ؛عاشوراء ليلَة العدّو استمهل احملّبة وهلذه

 صّلوني هكلَّ الليَل وأصحابه احلسني وقام» قيل: كما ،(11)«الصالة أحّب يأّن يعلم

 راكع بني ما ،النحل كدوّي دويٌّ وهلم وباتوا ويتضّرعون، ويدعون ويستغفرون

 العّشاق سّيد أقامها اليت الظهر صالة تتجّلى الصدد هذا ويف .(11)«وقاعد وقائم وساجد

 الصائدي مثامة أبا بأّن قيل حيث يكون، ما كأبهى الكرام وأصحابه ×احلسني

 أقتل ىحّت تقتل ال ،واهلِل ال قال: فأكثر أكثر اإلمام صوب يقرتب اجليش رأى ملـّا

 اإلمام: فقال وقتها، دنا اليت الصالة هذه صليُت وقد رّبي اهلل ألقى أن وأحّب دونك،

 أنفَسهم ×أصحابه من عّدٌة جعل ذلك بعد .«املصّلني من اهلل جعلك الصالة، ذكرَت»

 النبال. من وابٍل حتت الظهر صالة اإلمام فأقام العدّو، سهام من واقيًة دروعًا

 واملناجاة، بالدعاء هَلالَو هذا كّل إليه يرجع الذي األساس السبب أّن يف شّك ال

 يرتكز املعرفة من نوٍع وجود هو ،احملّبة حمور على األمور مجيع تدور أن يف والرغبة

 يكمن واحملّبة للعشق املباشر األثر ّنإ إذ تعاىل؛ هلل العشق بعنصر ويقرتن ،احملّبة إىل

 عليه. والثناء ،احملبوب كماالت ذكر يف كّله اخلري يرى مغَرامُل أّن يف

 

 ــــــ التضحية عشق ـ ب

 املعرفة على بةاملرتتِّ اآلثار من احملبوب رضا سبيل يف والفداء التضحية ّدُتَع

 بعد عليها حصل اليت القلب نورانّية خالل ومن ،التوحيد طريق يف السالك ألّن ة؛احلّبّي

 ميُله فيه يقّل الذي بالنحو ،وجوده أعماق يف احلّق حمّبة بةْذجَب حيّس عّدة، ملراحل طّيه

 ،بالتدريج احملّبة هذه فيه وترتقي .احلقيقة عامل حنو نزوُعه ويزداد الدنيا، نشأة حنو

 على هو الذي ،التوحيد يف الفناء مقام إىل به تصل أن إىل روحه، يف العشق نار وتشتعل

 ثالث: مراتب

 تأثري أيَّ التوحيد طريق سالكو يرى ال املقام هذا يف :األفعال يف الفناء ـ1

 هلم تتجّلى حبيث ؛احلّق إرادة مقابل يف العامل يف املؤّثرة والعوامل واألسباب للقدرات

 يطمعون وال سبحانه، احلّق غري خيافون فال ،«باهلل إاّل قّوة وال حول ال» معنى حقيقة

  تعاىل. سواه يف
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 صفاته جبميع ،مالعاَل إىل العارف ينظر املقام هذا ويف :الصفات يف الفناء ـ1

 أّن ويرى .احملبوب جلمال وجملًى ،للحّق كمظهٍر ،الوجودّية وجتّلياته آثارهو كماالتهو

 أرجائه بكاّفة دسُهْن قد ـ ضْرللَع كقاعٍة نهْويَر الذي ـ األطراف املرتامي العامل هذا

 وحيصر .اإلهلّية واحملّبة ،احلنانو اللطف،و الرمحة،و القدرة،و ،العلم صورة على

 مبثابة األخرى املوجودات صفات عاّدًا ،تعاىل احلّق يف الوجودّية والكماالت الصفات

 تعاىل. له وظهور صورٍة

 يف وصفاته احلّق أمساء مجيَع هؤالء يرى املطاف آخر ويف :الذات يف الفناء ـ1

 وجوٍد ألّي أثٌر روحهم يف يبقى لن حبيث ،األحدّية الذات غيب يف مستهلكًة املقام هذا

 هلِل اْلَيْوَم اْلُمْلُك ِلَمْن﴿ املباركة: اآلية حقيقة هلم فتتجّلى األحدّية، الذات وجود سوى

 الشهداء سّيد كان التوحيدّية الرؤية هذه إىل واستنادًا .(11)(16 )غافر: ﴾اْلَقهَّاِر اْلَواِحِد

 التوحيد، مئذنة منها ليجعل املعركة ساحة من نةمعيَّ نقطة اختار قد عاشوراء يوم يف

 ال» ويقول: ،التوحيد شعار منها طلقلي ويعتليها آخر، إىل حنٍي من القتال عن ففيتوقَّ

 الشعار هذا أّن لنا سيتبّين جّيدًا النظر أمعّنا فإذا .«العظيم العلّي باهلل إاّل قّوة وال حول

 للفناء الثالث املراتب عن احلقيقة يف عّبري الشهداء سّيد أطلقه الذي وحيديالت

 السيدة رّدت الرؤية هذه نفس من وانطالقًا املعركة. ساحة يف جتّلى الذي التوحيدي

 رأيُت ما» قائلًة: ،كربالء يف رأته عّما سأهلا عندما ،اهلل عبيد على الكوفة يف زينب

 .(17)«مجياًل إاّل

 أمنية أكرب اهلل سبيل يف النفسب والتضحية الشهادة تصري احلالة هذه مثل ففي

 تناولم يف يكون قد ةاحلّبّي املعرفة هذه بروز أّن ورغم اإلنسان. يتمّناها أن كنمي

 سّيد يقول السبب وهلذا .لالُكمَّ لألفراد إاّل رتتيسَّ ال منها الكاملة املرتبة ّنفإ اجلميع

 سبعنَي احَيوُأ ُأقتَل أن َوَددُت وسّيدي، إهلي» تعاىل: اهلل اطبًاخم كربالء يف الشهداء

 أصحابه روحّية على أثرها النظرة هذه تركت وقد .(15)«وحمّبتك طاعتك يف مّرٍة ألَف

 ثّم ،قتلُأ أّني علمُت لو ،واهلِل :×لإلمام احلنفي اهلل عبد بن سعيد قال ولذلك .أيضًا

 محامي ألقى ىحّت ،فارقتك ما ،مّرة سبعني ذلك بي لُيفَع ؛أذّر ثّم حّيًا، أحرق ثّم ،احيُأ

 دونك.



×   
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 .(16)أيضًا عوسجة بن ومسلم ،القني بن زهري عن بعينها العبارات هذه ويتُر وقد

 له وقال ما، مكاٍن يف ابنه َأْسر خرُب جاءه ملـّا احلضرمي شريب بن حممد أّن كما

 أكلتين قائاًل: أجابه ،«ابنك فكاك يف ْلفاعَم بيعيت، من حلٍّ يف أنَت» :×اإلمام

 حاضرًة كانت اليت ،القضايا هذه مثل أّن يف ريب وال الشّك .(14)فارقتك إْن حّيًا السباع

 قاموس يف إاّل تفسريًا هلا جند ال ،األوفياء ^البيت أهل أصحاب حياة يف بكثرة

 واحملّبة. العشق
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 اإلسالمي العرفان يف الوالية

 وحتليل قراءٌة

 

 شكريان اهلل أسدد. الشيخ 

 الجزائري دهر آل علي ترجمة:

 

  ــــــ مقّدمة

 نظام من وحقانية إهلية ساحة اإلسالمي العرفان يف الوالية فكرة تعرض

 الكامل نساناإل ارتباط ومنشأ ،أصيلة حقيقة رةاملتكّث املظاهر تلك وراء وأن ،العامل

 العرفانية والنصوص الدينية املصادر يف البحث ىلإ املقالة هذه تهدف العامل. حبقيقة

 ،ولوازمها ،الوالية وأبعاد أقسام دراسة وكذلك ا،عنه واضحة صورة وتقديم

  .اإلسالمي العرفان يف وخمتصاتها

 يف قوالتعّم احلقائق لكشف املثمرة وجوده فرتة خالل اإلسالمي العرفان سعى

 .املغرضة التارخيية الكتابات بعض رغم ،احلقيقة باقتناص واهتّم ،الشريعة باطن

 :أهمها ومن والدينية. التكوينية احلقائق من الكثري إظهار هتوّج هكذا مثرة وكانت

 ليس أّنه عينّد أن فيمكن األساسية األحباث معرفة أردنا وإذا القّيم. الوالية موضوع

 األهمية كّل مع ـ نفسه ةالنبّو حبث فإّن الوالية؛ وزان على التوحيد بعد حبٌث هناك

 من أكمل النيّب والية مقام نإ حيث الوالية؛ب عندهم ارتبط ـ العرفاء له يوليها اليت

 نبوته. مقام

 ،مصادرهم ودراسة ،الوالية موضوع حول سلمنيامل العرفاء آراء وسرب عتتّب إّن

 للمقالة ساساأل دفاهل هو ،الوالية حول الدينية النصوص على إمجالية نظرة لقاءإو
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 مسألة أبعاد ةكاّف لطرح سعتّت ال املقالة هذه أن الواضح من أنه إاّل يديك. بني اليت

 :ىلإ الوالية تقسيم :قبيل من أحباٌث املقال هذا يف تطرح لن فسوف وهلذا ،الوالية

  األولياء. ختم مسألة أو ،وجزئية ؛كلية

  

 ــــــ للوالية اللغوي املعنى

 )بفتح َوالية الواو(، )بكسر ِوالية :قبيل من كلمات فإّن لغويةال الناحية من

 وسكون الواو )بفتح ـ َوْلي ـ اجلذر من كلها ،موىل والء، والي، أوىل، ولي، الواو(،

 بينهما يكون ال حبيث ،اآلخر جنب ىلإ شيء وضع )والية( ـل األصلي واملعنى الالم(.

 ولذا حسن. جنب ىلإ فصل بال جلس زيد نإ أي حسٌن؛ ويليه ،يزيٌد َجَلَس :مثل ،فاصٌل

 واملعونة احملبة يف أيضًا وتستعمل ،واملعنوي املكاني للقرب الكلمة هذه تستعمل

 َوِليُّ اهلُل﴿ البقرة: سورة من 154 اآلية ذيل يف أيضًا الطربسي وقال .(1)ألمر يوالتصّد

 الذي وهو ،فصل دون من القرب وهو ،م(الال )بسكون يالوْل من الولّي» :﴾آَمُنوا الَِّذيَن

 )بكسر اليةالِو» املفردات: يف الراغب وقال .(1)«بتدبريه وأحّق ،غريه من بالغري أوىل

 اعلم» القيصري: وقال .(1)«األمر يتوّل مبعنى الواو( )بفتح اليةوالَو النصرة، مبعنى الواو(

 من قريبًا لكونه ؛وليًا احلبيب ىيسّم لذلك القرب، وهو الولي من مأخوذٌة الوالية أّن

 من نوع الوالية أّن لواحملصَّ .(7)«سبحانه احلّق من القرب هو االصطالح ويف .هحمّب

  .(5)التدبري ومالكية فالتصّر حّق من نوعًا يوجب القرب

 

  ــــــ القرآن يف الوالية

 يف فالوالية وهلذا مصاديقها؛ كّل ويسع ،واحد معنى هلا القرآن يف الوالية

 تأتي والرسول اهلل والية وبعد ،|الرسول والية غري تعاىل اهلل إىل بالنسبة القرآن

 .(55 )املائدة: ﴾آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسوُلُه اهلُل َوِليُُّكُم ِإنََّما﴿ :^املعصومني ئمةاأل والية

 تعاىل: باهلل حمصورة فالوالية القرآنية اآليات ضوء على هأّن عن الغفلة عدم ينبغي لكن

 ِفي َوِليِّي َأنَت َواأَلْرِض السََّماَواِت َفاِطَر﴿ :وأيضًا ،(0 )الشورى: ﴾اْلَوِليُّ ُهَو َفاهلُل﴿

 ،وتعاىل تبارك هلل احلقيقية فالوالية ذلك على وبناء (...191 )يوسف: ﴾َواآلِخَرِة الدُُّنَيا
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  واجملاز. ضَرفبالَع الوالية من حظٌّ لغريه كان وإذا ،ذاتية وواليته

 ما يف التصرف وحّق احلاكمية من ًانوع مةاملتقّد اآليات من نفهم أن وميكن

 يف والسّر العامل. كّل مشلت تعاىل للحّق التكوينية الوالية سعة أّن مبعنى ،تعاىل دونه

 الوالية حتقق يف األساسي الشرط ألن نسان؛باإل حاطتهإ نساناإل على تعاىل اهلل والية

  عليه. املوّلى من والقرب الوجودية حاطةاإل هو للولي

 أمسائه من ()الولّي الشريف االسم ّنإو ،تعاىل للحّق بالذات كانت وإْن والوالية

 ،واليٌة لآلخرين بل الوالية، من حظٍّ أي تعاىل لغريه ليس أْن ذلك يعين فال تعاىل،

 من خيرجهم الذي وهو ،املؤمنني ولّي تعاىل اهلل كان وإذا ض.َروبالَع عَببالتَّ لكنها

 )يوسف: ﴾النُُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت َنِم ُيْخِرُجُهْم آَمُنوْا الَِّذيَن َوِليُّ اهلُل﴿ /النور ىلإ الظلمات

|الرسول اىل ةاملهّم بهذه عهد فقد (191
 تعاىل اهلل طاعة أّن فكما وعليه .أيضًا (6)

 اهلَل َأِطيُعوْا﴿ :أيضًا واجبة شرط أو قيد بال |النيّب فطاعة الناس على واجبة

 ^املعصومني ةفلألئّم |الرسول ىلإ وباإلضافة .(50 النساء:) ﴾...الرَُّسوَل َوَأِطيُعوْا

 ^املعصومني والية أن غري ،|األكرم وللنيّب تعاىل هلل الثابتة واليةال سنخ من واليٌة

  كذلك. |الرسول والية أّن كما ،ةتبعّي

 ﴾اْلَوِليُّ ُهَو َفاهلُل﴿ :اهلل والية :مثل الوالية، من أنواع ةعّد ىلإ القرآن أشار وقد

 َخِسَر َفَقْد اهلِل ُدوِن مِّن َوِلّيًا الشَّْيَطاَن َيتَِّخِذ َوَمن﴿ الشيطان: ووالية ؛(0 )الشورى:

 َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َواْلُمْؤِمَناُت َواْلُمْؤِمُنوَن﴿ املؤمنني: ووالية ؛(110 )النساء: ﴾ِبينًاُم ُخْسَرانًا

 ُدْوِن ِمْن َأْوِلَياَء اْلَكاِفِريَن اْلُمْؤِمُنوَن َيتَِّخِذ ال﴿ :ارالكّف ووالية ؛(41 )التوبة: ﴾َبْعٍض

 .(4)(11 عمران: )آل ﴾اْلُمْؤِمِننَي

 يفصل ال حبيث ،شيئني بني القرب هو الذهن يف خيطر للوالية معنى أقرب إّن

 الوالية حتقق يف املالك ألن ؛لْيامَل على ()ولّي صفة طالقإ يصّح فال وعليه بآخر. بينهما

 :القرآن يقول وهلذا البني. يف فاصٌل هناك يكون ال حبيث ،القرب من خاّص نوع هو

  .(110 النساء:) ﴾مُِّبينًا ُخْسَرانًا َخِسَر َفَقْد اهلِل ُدوِن مِّن َوِلّيًا الشَّْيَطاَن َيتَِّخِذ َوَمن﴿

 

  ــــــ الطاغوتية والوالية ،اإلهلية الوالية

 واملعنوي ياحلّس القرب من أعّم ،القرب معاني من معنى بأّي الوالية طالقإ إن
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 وانسجام بهداية خّصها سالمواإل القرآن أّن إاّل صحيحًا، كان وإْن ،والنصرة والتدبري

 ألصلني: ختضع القرآن يف فالوالية ن.معيَّ

 الطاغوتية. الوالية ـ1 اإلهلية؛ الوالية ـ1

 فليس .للحّق التوحيدي النظام مسري يف احلركة هو اإلهلية الوالية مييز ما وأهّم

 ترجع الكماالت وكل ،التوحيد مرتبة بلوغ من أفضل كمال أّي ـ طالقًاإ ـ هناك

 والنشأة الدنيوية احلياة لمتثِّ القرآني النظام ففي األصيل. األصل هذا ىلإ ما بنحٍو

 عن نساناإل يبعد ما فكّل املقابل ويف ،القمة تلك ىلإ لالنطالق ةحمّط لإلنسان املادية

 لوالية مسرحًا سيكون وحينها واخلذالن، الضاللة سلك يف يدخله النظام هذا

 َفُهَو َأْعَماَلُهْم الشَّْيَطاُن َلُهُم َفَزيََّن﴿ الشيطان: والية عن الكريم القرآن يقول الشيطان.

 (.61 )النحل: ﴾َأِليٌم َعَذاٌب َوَلُهْم اْلَيْوَم َوِليُُّهُم

 ةحكوم وسعة وبالذات. ،املطلق الولّي هو تعاىل احلّق فإّن ةاإلهلّي الوالية اأّم

 َواَل َوِليٍّ ِمن اهلِل ُدوِن مِّن َلُكم َوَما﴿ :هلا خاضعة والية كّل غدت بنحٍو تعاىل واليته

 مرتابطة شبكة تكوِّن الوالية تلك فروع فإّن الوقت نفس ويف .(194 )البقرة: ﴾َنِصرٍي

 اهلل هو الشبكة تلك لفروع واجلهة واملقصد خمتلفة، مستويات يف ببعضها صلةومّت

 أبرز من التوحيدي النظام إلحياء واحلركة اإلهلية الصبغة إن :أخرى وبعبارة تعاىل.

 تلك بعض يف املوجودة ةالقدسّي فإّن وهلذا الشبكة. تلك يف تظهر اليت األصول

 منجزاتهم أعظم أّن وورثتهم نواإلهلّي نبياءاأل ويعتقد ة.اإلهلّي الصبغة تلك من احلركات

 على لألنبياء النورانية احلياة وتشهد اإلهلي. التوحيدي والنظام احلق ىلإ احلركة هي

 ،اهلل توحيد عن حييدون ال جتعلهم واليقني اإلميان بنور املشرقة قلوبهم وإّن انيتهم.حّق

  تواجههم. اليت الكثرية والشدائد الصعوبات رغم ،موحِّد جمتمع بناء على والعمل

 

  ــــــ العرفاني النظام يف الوالية منزلة

 وحداأل املصداق ويعترب ،ـ العرفانية الوجودية النظرة يف ـ الوجود ساحة ميأل ما

 واملراد للغري. اًلاجم طالقيةاإل وحدته ْعتَد مل حيث ،تعاىل احلّق وجود هو ،للوجود

 ،ـ ناملتعيِّ غري الوجود ـ الوجود كّل مأل الذي فهو ن.تعيُّ بأّي حيّد ال هأّن تناهيه بعدم
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  والقويم. الثابت األصل لذلك هدٌم لغريه استقالل أّي روتصوُّ

 ونظرًا غري، ال بالذات واحد مصداٌق له املوجود إّن :القول ميكن دقيقة وبنظرٍة

 احلقيقي بالوجود احلّق غري صافاّت كان التناهي وعدم طالقاإل بسمة صافهالّت

 وجود ـ أبدًا ـ املذكورة العرفانية النظرة هذه تنكر ال الوقت نفس ويف مستحياًل.

 الكثرات مجيع أن ترى بل ؛ٌمْهوَو عدٌم العامل موجودات أّن رتتصوَّ فال ،الكثرة

 بنفس وجودها فإّن ؛األمر بنفس عتتمّت ال كانت وإْن ،تعاىل احلّق ومظاهر وناتؤش

 القيصري يقول املطلق. الوجود ذاك وجود وراء مستقالًّ ًاوجود وليس ،تعاىل احلّق وجود

 وكثرة فيها، رتكثُّ ال ،واحدة حقيقٌة ـ الوجود أي ـ وهو» الفصوص: على شرحه يف

  .(1)«ذاتها وحدة يف تقدح ال وصورها ظهوراتها

 باب يف املنحرفة اتالنظرّي على هرّد يف ي،ِإ هِشْمُق رضا حممد العالمة حويوضِّ 

 واحلّق ،احلّق أطوار الكثرات إّن بقوله: الصحيح الرأي للوجود، الشخصية الوحدة

 والعرفاء الراسخني العلماء من فريٌق...» الشأنية: ةالتقييدّي باحليثية فيها نمتشئِّ

 رةمتطّو فالوحدة حقيقة. الوجود يف الظاهرة الكثرة املتأهلني، واحلكماء الشاخمني

  .(0)«الوحدة أطوار والكثرة ،بالكثرة

 واعية حركة أساس على قائم العامل نظام أّن السابق الكالم من واملتحصِّل

 بنفس واختصاصها ،األخرى عن ونؤشال من واحٍد كّل تفاوت من وبالرغم ،ومنسجمة

 هنا والسؤال الشأن. ذي مع الشأن عالقة احلقيقي املوجود مع عالقتها أّن إاّل األمر،

 لكلٍّ اليت ومظاهره ونهؤوش تعاىل( )احلّق سواملقدَّ املطلق الوجود ذلك بني العالقة عن

 الذي العالي، ذلك ارتباط سيكون وكيف ؟خاّص نبتعيُّ ٌنومتعيِّ به خاّص أمٌر منها

 كّل يف واحلاجة الفقر سرى الذي ،الداني هذا مع الوجود، كّل وجوده سعة مألت

 ىلإ األعلى من لوحظت إذا واخللق احلّق بني العالقة أّن إىل االلتفات من بّد فال وجوده؟

 أحاط تعاىل واحلّق ،التاّم القرب هو احلاكم فإّن اخللق، ىلإ احلّق من أي سفل،األ

 معنى هو وهذا ،(1 )احلديد: ﴾ُكنُتْم َماَأْيَن َمَعُكْم َوُهَو﴿وجودية: إحاطة شيء بكّل

 بلحاظ واخللق احلّق بني العالقة هو هنا املراد لكّن سواه. ما مع للحّق وميةالقّي املعية

 ويف خالقه. من دهْعوُب بهْرُق ومقدار ،تعاىل باحلّق نساناإل عالقة أي العالي، ىلإ السافل
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 حيظى القرب من قحيّق مقداٍر فأّي تعاىل احلق ىلإ نفسه اإلنسان قّرب إذا اجملال هذا

 يف الوالية حتقق ىلإ ييؤّد اإلهلي القرب أّن يف والسّر املقدار. ذلك بنفس الوالية من

 اهلل إاّل لهإ )ال :اإلهلي األمن حصن يف نفسه سيجد نسانإ هكذا أّن العبد

 ُهْم َواَل َعَلْيِهْم َخْوٌف اَل اهلِل َأْوِلَياء ِإنَّ َأال﴿ :حزن أو خوف أّي عليه وليس ،(19)حصين...(

  الوالية. مقام يبلغ أن نساناإل على ذلك على وبناء .(61 )يونس: ﴾َيْحَزُنوَن

 

  ــــــ العرفانية الكتب يف الوالية

 اليت الكبرية يةّمهألل نظرًا ؛الوالية مبسألة كثريًا العرفانية الكتب تاهتّم

 بها. عتتمّت

 العبد قيام هي الوالية الصوفية: اصطالحات يف الكاشاني قاالرّز عبد يقول

 القرب مقام غاية يبلغه ىحّت اهإّي احلّق يتوّلب وذلك ،نفسه عن الفناء عند باحلّق

 هِلْخُي ومل ،العصيان من وحفظه ،أمره احلقُّ ىتوّل ْنمَل ()ولّي :يقال وهلذا والتمكني.

 َيَتَولَّى َوُهَو﴿ تعاىل: قال الرجال، مبلغ الكمال يف يبلغه ىحّت ،باخلذالن ونفسه

  .(11)(106 )األعراف: ﴾الصَّاِلِحنَي

 اإلشارة ضمن ،الغيب( )مفاتيح مالقيِّ كتابه يف ،الشريازي الدين صدر حويصرِّ

 من مأخوذٌة الوالية أّن اعلم» بقوله: ،فيها الكالم ليفصِّ حيث ،الوالية مسألة ىلإ

 ة...وخاّص ةعاّم وهي سبحانه، احلّق من القرب هو االصطالح ويف القرب... وهو ،الولي

 قاملتخلِّ القائم اهلل، يف الفاني هو فالولّي وفعاًل، وصفًة ذاتًا اهلل يف الفناء يه ةواخلاّص

 ما ةوالكسبّي كسبية... تكون وقد ؛ةعطائّي تكون قد وهي تعاىل. وصفاته بأمسائه

  .(11)اجملاهدة بعد اإلهلية( احلضرة إىل) ليهاإ باالجنذاب حيصل

 عراضاإل السالك على وجيب الوالية: قحتقُّ شروط حول أيضًا القيصري يقول

 .(11)تعاىل احلّق وجود يف بقاءه ويرى ،احلقيقة عامل عن يبعده ما كّل عن

 ة.اخلاّص والوالية ؛ةالعاّم الوالية :ىلإ انقسامها الوالية تقسيمات ومن

 مبقدار تعاىل احلّق حنو يسريون حيث ،املؤمنني كّل والية هي ةالعاّم الواليةو

 ،احلّق ىلإ بونيتقرَّ همفإّن اهلل سوى اعّم ابتعدوا مقدار وبأّي ،الوجودية سعتهم
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 بالوالية. قونويتحّق

 تسبويك ،املنازل يطوي أن بعد للسالك حتصل مافإّن ةاخلاّص الوالية اأّم

 ذاته تكون وحينئٍذ تعاىل. احلّق يف ويفنى ،اهلل سوى اّمع وينقطع الالزمة، املقامات

 تنقسم ،الوالية... اجلامي: يقول .احلّق فعالأو وصفات ذات يف فانيًة وأفعاله وصفاته

 مراتبهم، حبسب املؤمنني مجيع تشمل ةالعاّم الوالية .ةوخاّص ؛ةعاّم :قسمني ىلإ

 فناء عن عبارة ةاخلاّص فالوالية السالكني. من الواصلني إاّل تشمل ال ةاخلاّص والوالية

 صفات يف فانية وصفاته ،احلّق أفعال يف فانية أفعاله جيد هأّن مبعنى ،احلّق يف العبد

  .(17)...احلّق ذات يف فانية وذاته ،احلّق

 

 ــــــ والقرب الوالية

 :ةوالثاني ؛احلّق ىلإ القرب جهة من الوالية :وىلاأل :جهتني من الوالية عن يبحث

 عليه. ىاملوّل يف الوالية ومراتب مراحل تفصيل

 ىلإ القرب ّنإ :قالُي أن بّد ال القرب( حيث من )الوالية لاألّو القسم توضيح ويف

 حول تتمحور ـ دائمًا ـ اجلهود فإّن ولذا ي.املرتّق العرفاني الفكر يف هدفًا يعترب احلّق

 اهلدف ذلك ىلإ وللوصول .احلّق ىلإ القرب وحتصيل ،تعاىل احلّق سوى اّمع االنقطاع

  طريقان: يوجد السامي

 ،إهلية وعناية جذبة بشكل الطريق هذا قيتحّق :السالك اجملذوب طريق ـ1

 هناك ليس القرب من النوع هذا ويف .«يالتدّل» ـب عنها ريعبَّ واليت ،عناء أّي وبدون

 مشمواًل ـ جهٍد أّي بدون ـ الشخص هذا ويكون ،واملنازل املراتب طّي عن حديٌث

 وبسمٍع ،به يبصرون ببصٍر العوامل يف يسريون الذين هم فهؤالء اإلهلية. الوالية إلفاضة

 بالسفر ينشغلون ولذا ،سريهم بداية هو احلّق ىلإ الوصول إن :آخر وبتعبري به. يسمعون

 ىلإ ^املعصومون ةئّمواأل العظام األنبياء وصل وقد اخللق(. يف باحلّق )السفر الثاني

  القرب. من املقام هذا

 علم فتوّق عدم من يشاهد وما العلم، هي احلّق ىلإ القرب مثرات إحدىو

 عامة يف كما ،العلم لتحصيل الطبيعي الطريق مزاولة على نياإلهلّي ولياءواأل نبياءاأل
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  النكتة. تلك ىلإ يرجع ،سالنا

 احمليب. والسري ؛احملبوبي السري :هو التقسيم هذا يف للعرفاء اآلخر والتعبري

 وليس ،باجلذبة يكون والذي ،اجملذوب السالك سري هو احملبوبي فالسري

 األزلي احلّب يف عنها يبحث أن بّد ال ةاألصلّي جذوره إّن بل والعبادة؛ والسلوك بالسري

 كسبية وليست ،عطائيةإو وهبية فالوالية الدنيا قبل احلب ذلك كان اومّل .اخللق قبل

 عباده على اهلل يفيضها ،وإهلية وهبية ذاتية أزلية هي بل شيء، على فةمتوقِّ أو

 يف القونوي قال .«والطني املاء بني دمآو ًاولّي كنُت» ولياء:األ ختم مقام :مثل املستحقني،

 من يصري ومظهره السّر ذلك صورة يكون الذي الشخص فإّن» الغيب: مفتاح

 |كالنيّب ،ةالّشاق والرياضات عمالاأل من كثرٍي ىلإ تاجحي ال ْنوممَّ ،اجملذوبني

 .(15)«واألولياء العرتة من اهلل شاء ْنوَم وجهه( اهلل )كرَّموعلّي

 مبسألة ^نبياءواأل ئمةاأل اهتمام أّن عن يغفل ال أن جيب الوقت نفس ويف

 يكونوا أن يقتضي الباطين طلبهم ألّن اآلخرين؛ من أكثر العليا املراتب ىلإ السلوك

 والسلوك. والزهد العبادة ذروة يف ^املعصومني فإّن السبب وهلذا دائم. وسلوك سرٍي يف

 .(16)«املنزل هذا قطابأ فكذلك ،أصلهم على العبيد هم واألنبياء» عربي: ابن يقول

 يصل ال ـ اآلخر للطريق وخالفًا ـ املرحلة هذه ويف :اجملذوب السالك طريق ـ1

 يف وعبور ،كثري وسعي اجتهاٍد من له بّد ال ماوإّن باجلذبة، اإلهلي القرب ىلإ السالك

 مقام إىل يصل ـ احلقيقة يف ـ والسالك أمامه. اليت املراحل ليذلِّ كي ؛وعرة مراحل

 عن العرفاء رويعبِّ واجملاهدة. ،وبالرياضة ،باهلل االستعانة طريق عن اهلل إىل القرب

 بعد ،القيصري يقسِّمو ي.احملّب بالسري ذلك عن رونويعبِّ ،«يرتّقال»بـ  الطريق هذا

 ،والعطائية ؛الكسبية الوالية :ىلإ ةاخلاّص الوالية ة،عاّمو ة؛خاّص :ىلإ الوالية تقسيم

 باالجنذاب حتصل ما ةوالعطائّي وكسبية. ؛عطائية (ةاخلاّص الوالية )أي وهي» ويقول:

 بعد ليهاإ باالجنذاب حتصل ما ةوالكسبّي اجملاهدة. قبل الرمحانية احلضرة إىل

 جيذبه سبحانة احلّق ألّن ؛بوبباحمل يسّمى هجماهدت على جذبته سبقت ْنَم اجملاهدة.

 ،ّواًلأ سبحانه احلّق ىلإ لتقريبه ؛باحملّب ىيسّم جذبته على جماهدته سبقت ْنوَم إليه؛

 ،ةاخلاّص الوالية من نوعني بني يالقصري زمييِّ وهنا .«ثانيًا جنذاباال له حيصل ثم
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  .(14)«لوناألّو إاّل ةالقطبّي ىلإ يصل فال ني،احملّب من كمااًل أمّت واحملبوبون» ويقول:

 

  ــــــ النوافل وقرب الفرائض قرب يف الوالية

 لّيإ بحتبَّ ما» قال: هأّن |اهلل رسول عن للفريقني احلديثية الكتب ْترَو

 فإذا ،أحّبه ىحّت بالنافلة لّيإ بليتحبَّ هّنإو عليه، افرتضته امّم ليَّإ أحبُّ بشيٍء عبدي

 ينطق الذي ولسانه ،به يبصر الذي وبصره ،به يسمع الذي مسعه كنُت هأحببُت

  .(11)«به...

 طريقني: عن الوالية، قحتّق يف حمورية نقطة هو الذي السالك، قرب قيتحقَّ

 النوافل. وقرب ؛الفرائض قرب

 ،ظاهٌر فاحلّق )الظاهر(. الشريف باالسم تعاىل احلّق يظهر الفرائض قرب يف

 بصر يصبح سبحانه هلل مدركًا العبد كان امّل احلالة تلك ويف وباطن. كامٌن والعبد

 يف ـ العبد ويغدو ،و..[ به ]ويسمع بالعبد يبصر فاهلل اهلل: أذن ومسعه ،اهلل عني العبد

 ألن اجملذوبني؛ قرب هو القرب وهذا احلق. يف باطٌن وهو ،للحّق أداٍة مبنزلة ـ احلقيقة

 السالك. سلوك ال اإلهلية، اجلذبة هو فيه األصلي الفاعل

 لذا الظاهر. هو والعبد ،تعاىل احلّق هو واملستور الباطن النوافل قرب يف ولكْن

 على السلوك ميتقدَّ وفيه ،السالكني قرب هو وهذا .و... ،أبصر وباهلل ،أمسع باهلل

  .(10)اجلذبة

 السري يف ،نتيجتهما أي ،وقربها الفرائض حّب اأّم» الباب: هذا يف اجلامي يقول

 ىيتجّل حيث الفناء، على األصلي البقاء موتقّد ،اجلذبة عن السلوك روتأّخ ،احملبوبي

 فهو املتجلي، احلّق إلدراك آلة له ىاملتجّل العبد ويكون ،الظاهر باالسم سبحانه احلّق

 بك ويبصر إلدراكه، آلة وأنت ،احلّق هو املدرك يكون أن على ،بك احلّق يسمع أن

 نتيجة ]فهو[ وجوارحه قواه سائر وعموم وبصره العبد مسع احلّق كون ما(أو) كذلك.

 على الفناء وسبق ،اجلذبة على السلوك وتقّدم ،احمليب السري يف وقربها النوافل حّب

  .(19)«له ىاملتجّل العبد إلدراك آلة ويكون ،الباطن باالسم احلّق ىيتجّل حيث البقاء،

 حّق مقام يف السالك يكون عندما النوافل وقرب الفرائض قرب يكون ماوإّن
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 من نوع حصل فقد املقام ذلك ىلإ الوصول شخص استطاع إذا وعليه والفناء. اليقني

 يتصّور أنه ال ،وجودي ارتقاٌء االرتقاء وهذا .العبد وارتقاء صريورة يعين والفناء حاد.االّت

 أن يعين لّواأل العقل أنا قوله: يف |اخلامت الرسول عن ويُر وما عينه. العبد يفقد أن

 .ْليُز مل |اهلل رسول تعّين فإّن الوقت نفس ويف ل.األّو العقل هو الوجودي موطنه

 السالك بني العالقة وضرورة ،الثابتة العني بقاء على &الطباطبائي مةالعاّل ديؤّك»

 الفناء ق.وحتقُّ ثبوت جنبة فيه بل سلبية، صفة ليس فالفناء األساس هذا علىو .والفناء

 .(11)«محله عنده املوضوع قوحتقُّ ثبوت من بّد ال ولذا .ثبوتية وصفة كماٌل للسالك

 حاداالّت مبعنى وأحيانًا ؛حبثنا عن خارج وهو ،صالاالّت مبعنى أحيانًا االرتقاء ويكون

 ل،األّو العقل ىحّت ميتّد أن ميكن حبيث ،لإلنسان الوجودي االرتقاء :مثاًل .الوجودي

 العامل يرى لاألّو العقل كان إذا وهلذا ل.األّو العقل اتخمتّص فيه تظهر وحينئٍذ

 الوجودية الصريورة تلك احلقيقة ويف ل.األّو العقل بعني العامل يرى أن السالك يستطيع

 هآتمر احلّق يصبح وعندئذ ..و.. به ويسمع باحلّق يرى أن قابلية العبد تعطي اليت هي

 الثاني نوالتعيُّ ،الربوبي الصقع ىلإ الوجودي االرتقاء ذلك يصل وأحيانًا .(11)دراكيةاإل

 األول، نالتعيُّ ىلإ يصل أن ىلإ يستمّر التعالي وهذا والصفاتي. مسائياأل التجلي أو

 ،العرفانية الوالية وبالطبع ،نيالتجلّي كال موطن أّن لواحملصَّ الذاتي. يالتجّل فيحصل

  الربوبي. الصقع هو سيكون

 يكون وهلذا تعاىل، احلّق مشيئة هي السالك مشيئة تكون الفرائض قرب ويف

 ،تعاىل للحّق دراكيةاإل تدوااأل هي دراكيةاإل عضاؤهأ وستصبح .اهلل ملشيئة ()حمالًّ

 يذاءإ هو اهلل ولّي يذاءإ فإّن ولذا تعاىل. اهلل رادةإ رادتهإو ،اهلل عني تكون عينه نإ أي

 هذا من فهمه ميكن ذلك وكل .اهلل( )ثار ستكون اإلنسانية الدماءو ،تعاىل هلل

 أيَّ اهلُل خيزي لن سوف اهلل ولّي قلب ميتألَّ مل ما الرومي: الدين جالل يقول .(11)املنظار

  قوم.

 

 ــــــ والوالية العرفاني السلوك

 من روالتحرُّ ،غاللاأل من االنعتاق هي السلوك خالل من اهلل ىلإ القرب مثرة إّن
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 كلما :العرفاء وبتعبري ،أصله عن ابتعد أكثر ناتبتعيُّ نساناإل تقيد مافكّل نات.التعيُّ

 السالك جيتهد وهلذا املقدار. بذلك الوحدة عن ابتعد بالكثرة مشغواًل االنسان كان

 ىلإ يسري فهو سالكًا. ىيسّم السبب وهلذا ،حمبوبه وبني بينه يفصل ما كّل عنه ليبعد

 .(00 )احلجر: ﴾اْلَيِقنُي َيْأِتَيَك َحتَّى َربََّك َواْعُبْد﴿ اليقني: نوع من ًاوجود نفسه جيد أن

 يف السالك يتحرك ،وجودية صريورة هي وإمنا ،مادية حركة ليست احلركة وتلك

 كل تغطي اليت احلقيقة تلك ىلإ يصل أن ىلإ ،مرحلة ىلإ مرحلة من وينتقل ،باطنه

 كان ماوكّل .«اهلل ىلإ بتقرُّال» احلركة تلك ىوتسّم لغريه. جمااًل تدع وال ،وجوده

 وهذا الفناء. مقام ىلإ يصل أن ىلإ ،سواه اّمع أبعد كان تعاىل احلّق ىلإ أقرب نساناإل

 ،تعاىل اهلل ىلإ سريه يف البشري دهْعُب عن العبد يفنى ماوإّن للعبد، انعدامًا ليس الفناء

 لإلنسان. واإلهلي امللكوتي دْعالُب تكّون اليت الربانية تلك الرّباني، دهْعُب يف ويبقى

 ﴾ُمَولِّيَها ُهَو ِوْجَهٌة َوِلُكلٍّ﴿ اإلهلي: البعد ذلك ىلإ شارةاإل يف الكريم القرآن ويقول

 حقيقة عن تعبرٌي املتداول، ريفالُع ملفهومه وخالفًا ،العرفان[ ]يف الفناء» (.171 )البقرة:

 واملوجودات .(17)الثانية بالوالدة احلديث عنها رعبَّ اليت وهي جديدة؛ والدٌة الفناء ة...عينّي

 وتفنى ،وجوهرها ذواتها حبسب الصعود قوس يف تكاملية حبركٍة تسري ـ أساسًا ـ

 يف تفنى اجلمادية املرحلة أّن مبعنى ،الالحقة باملرحلة احلركة هذه يف مرحلة كّل

 من العبور مبعنى الفناء وهذا .وهكذا ،احليوانية يف تفنى والنباتية ،النباتية املرحلة

 من مرتبة فقدان مبعنى بل ،مطلق بشكٍل الوجود فقدان مبعنى وليس املرحلة، تلك

  .(15)«منها أكمل مرحلة ىلإ الوقت نفس يف واالرتقاء ،الوجود

 أن بّد ال الربوبي، بالعامل االرتباط من السالك نيتمكَّ لكي ؛الفناء مقام يف

 عربي: ابن يقول العامل. حبقيقة االرتباط من يتمكن لكي ؛أعلى أفق ىلإ نفسه يرفع

 مع سنخيتها عدم بسبب وذلك ؛الدنيوي العامل يف حتليلها ميكن ال األمور بعض إن

  الدنيا. عامل

 الربوبية. بساحة قيتعلَّ الثابتة باألعيان العلم عن البحث :ذلك على وكمثال

 اْلَغْيِب َمَفاِتُح َوِعنَدُه﴿غريها: دون ،ةالربوبي بساحة علٍم هكذا عن البحث خيتص وهلذا

 وهلذا احلاكم. هو احلّق يكون املنزلة تلك ويف .(50 )األنعام: ﴾ُهَو ِإالَّ َيْعَلُمَها اَل

 ،الفناء مقام ينالوا أن إاّل الساحة، تلك ىلإ هلم سبيل ال بشرًا كونهم جهة من فالبشر
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 يستولي ما هو املطلق الفناء» أّن من ،الفناء معنى يف قيل وما اليقني. حق ىلإ ويصلوا

 كون على سبحانه احلّق كون فيغلب ،العبد على وتعاىل سبحانه احلّق أمر من

 ذلك ىلإ والسالك ك،السال على احلّق أمر يغلب أن هو املطلق الفناء أّن يعين ،(16)«العبد

 صافهاّت يكون ولن ناته،تعيُّ عن َنيْف ومل ،ذاته قيد من صختلَّ قد يكن مل احلني

 احلّق ىلإ والكامل التاّم هالتوّج النورانية تلك حصول ويقتضي رًا.ميسَّ احلّق بصفات

 مثرة احلّق ىلإ السلوك ملداومة إّن التوجه. بذلك خاللاإل شيٌء يستطع ال حبيث تعاىل؛

 مصدرًا السالك يصبح حبيث ،السالك روح ىلإ النورانية تلك نفوذ وهي ،مباركة

 عني انعدام هنااه بالفناء املراد ليس» الفصوص: على متهمقّد يف القيصري يقول للنور.

 ال االتصاف وذلك ة...الربانّي اجلهة يف البشرية اجلهة فناء منه املراد بل ،مطلقًا العبد

 باملثال كالمه حيوضِّ ثم .(14)«سبحانه املطلق احلّق جناب ىلإ التاّم هبالتوّج إاّل حيصل

 لقبول واالستعداد اجملاورة بسبب ؛هاّنفإ ،للنار اجملاورة الفحم من ة...كالقطع» :تاليال

 ما منها فيحصل ،نارًا صريت نأ ىلإ ،قلياًل قلياًل شتعلت ،فيها املختلفة والقابلية النارية

 مظلمة كانت شتعالاال وقبل ،وغريها ةءضاواإل نضاجواإل اإلحراق من النار من حيصل

 بالذات. ال وبالغري ،عّيَبَت باالحرتاق الفحم صافاّت أن شّك وال .(11)«باردة كدرة

 املقابل ويف ،قاتهتعلُّ ضعفت سفره نهاية من اقرتب ماكّل األول سفره يف والسالك

 السفر ويف اإلهلية. خالقباأل قالتخلُّ هو بْرُق هكذا وعالمة ،العامل حقيقة من يقرتب

 حالة هكذا ويف وجوده. كّل احلّق نور وحييط اهلل، سوى اّمع السالك يفنى الثاني

 احلاصلة والنورانية .تعاىل احلّق صفات عليه وتظهر ،ةاإلهلّي خالقباأل السالك صفيتَّ

 ُخلق حول عربي ابن يقول سالمي.اإل العرفان يف املقصودة الوالية هي صافاالّت هذا من

 اوأّم ؟لذلك... املستحّق ذلك يكون صفة بأّي عشر: الرابع السؤال» الكامل: اإلنسان

 األخالق مكارم فبتمام خامتًا يكون أن احملمدية الوالية خامت بها استحّق اليت الصفة

 توعّم ،عراقهأ طابت افلّم خالق...األ من جهته من للناس حصل ما ومجيع ،اهلل مع

 صفته هذه ْنمَب خيتم أن استحّق ،رفاقهإ اآلفاق مجيع ىلإ ووصل ،خالقهأ لعاملا

 .(10)«(7 )القلم: ﴾َعِظيٍم ُخُلٍق َلَعلى َوِإنََّك﴿ قوله: من ،احملمدية الوالية
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  ــــــ الوالية مراتب

 وصادقة ،مراتب هلا نساناإل يف الوالية حقيقة أّن الدينية املصادر من املستفاد

 ةيوالو ،^املعصومني ةواألئّم |اخلامت الرسول والية وتشمل ،بالتشكيك

 دونهم. وما املعصومني غري السالكني

 من والعمل( العلم أو خالصواإل املعرفة )من عنده ملا احلفظ :األوىل املرحلة

 نفسه على والية له ستكون وهلذا .اخلاّص نطاقها لواليته كونيوس ،الشيطان همزات

 ب.ْسفَح

 عليه نفسه ىلإ وباإلضافة ،نفسه وراء ما على نطاقها يشتمل أن :الثانية املرحلة

 مشواًل. وأكثر أوسع إنسان كذاه والية وستكون أيضًا. ةاإلهلّي األمانات حيفظ أن

 ميكن اليت األفق أعلى وهي ،للوالية النهائية املرحلة وهي :الثالثة املرحلة

 تبارك احلّق لصمدية التاّم املظهر لميثِّ الذي ،الكامل نساناإل والية هي رها،تصّو

  .(19)اهلل بإذن العامل تدبري أمر يتوىل ولذا ،وتعاىل

 ،الوجودية وسعتها ،احلّق من قربها وبربكة ؛املذكورة املراتب من واحدة وكّل

 وتصبح ،«الولّي» تعاىل اهلل اسم من االستفاضة ميكنها ،الباطين قبوهلا قدارومب

 ىلإ ال ،القابل ىلإ الوالية يف والضيق السعة ومرجع الشريف. االسم لذلك مظهرًا

 مساءاأل من امسًا كونه حيث من اسم وكّل ،احلّق إفاضة يف نقصان ال ألنه الفاعل؛

 من حاله يناسب الذي باملقدار يستنري نساناإل أّن إاّل ،تأثريه مقدار صىحي ال اإلهلية

 تامة مرآًة ـ ةالتاّم الوجودية لسعتهم ـ الناس من قليلة عدة وتصبح اإلهلية، األنوار تلك

  الشريفة. ألمسائه وكاماًل ًاتاّم ًاومصداق ،تعاىل للحق

 ،مرآٍة يف ذاته ىلإ ينظر لكي ؛تعاىل اهلل فإّن سالمياإل العرفان نظر وجهة من

 النظرة ويف .املطلق والكمون الغيوب غيب من الذات خرجت مجاله، حقيقة ويشاهد

 تتصور ال حبيث ،املقام ذلك يف ةمندّك االمساء كّل تكون بنحو ذاته شاهد األوىل

 ،بعضها عن مساءاأل متايزت حبيث ذاته شاهد الثانية النظرة ويف ؛كثرة أّي فيه

 األعيان تكتسب الثاني املقام هذا يف العلمي. مقامه يف ةاملستقّل تههوّي منها ولكلٍّ

 عامل إىل العلم عامل من للحّق الرمحاني النفس وينتشر ،استعدادها للموجودات الثابتة
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 عياناأل عامل يف هلا راملقدَّ أساس على الوجود ساحة ىلإ الثابتة عياناأل وخترج ،العني

 صبغة اكتسب وما الوجود. عامل قويتحقَّ ،العامل ذاك بعد عامل يظهر ثم ،الثابتة

 للحّق آية ما بنحٍو هو اإلهلية ياتالتجّل بربكة ـ اآلن ىلإ ـ الكثرة رداء ولبس الوجود

 ضمن للحّق الوجودي السريان به وأحاط ،ذلك كّل ومشل ،منه نشأ بأْن ،تعاىل

 ـ تعاىل احلّق مظهر هأّن حني يف ـ العامل موجودات من واحد وكّل .الرمحاني النفس

 وليس .ةاإلهلّي مساءاأل من اسم حتت ويدخل ،تعاىل احلّق كماالت من جذوًة يعكس

 اإلهلية. كماالتال كّل الحتواء لهيؤهِّ ما الوجودية السعة من املوجودات من ألحٍد

 نسانإلا خلق ،عنه حاكيًا يكون حبيث ،واحد مظهٍر يف مجاله ملشاهدة ؛فاحلقُّ

 خلقيكون يف القّمة و هأّن إاّل اخللقة يف زمانًا رتأخَّ وإْن املوجود وهذا الكامل،

 بالقول: نفسه احلّق مدح نوراني موجود هكذا خلقة وبعد الرمحن. صورة على االنسان

 املظهر هو الكامل االنسان ألن ؛(17 )املؤمنون: ﴾اْلَخاِلِقنَي َأْحَسُن اهلُل َفَتَباَرَك﴿

 تفاض اليت والوالية .«فالكاأل خلقت ملا لوالك» اخللق: يف اإلهلية مساءاأل لكّل اجلامع

 السم تاّم مظهٌر الكامل نساناإل ألن وكاملة؛ ةتاّم والية هي الكامل نساناإل على

  .«الولّي»

 

 ــــــ والنبوة الوالية بني عالقة

 وجعل ،ةللنبّو أشخاصًا الكامل نساناإل فرادأ من تعاىل احلّق اختار لقد

 ؛اخللق إىل املبعوث الشخص هو النيّب» العباد. ىلإ أوامره بالغإ ساساأل واجبهم

 اإلهليون نبياءواأل .(11)«أعيانهم استعداد حبسب ،املقّدر الكمال ىلإ رشادهمإو هلدايتهم

 فالتفاوت قطعًا. واحد مستوى يف ليسوا هملكّن ،«نيّب» العام العنوان يف اشرتكوا وإْن

 نيّب إىل بالنسبة واجبًا أقّل نبياءاأل أحد وكون وواضح. مسّلم أمٌر بينهم والتفاضل

 التفاضل وجود على عالمة ،الباقني مسؤولية من أكثر أحدهم مسؤولية وسعة ،آخر

 دتعهَّ الذي النيّب مع يتساوى ال قومه من أكثر بهداية يكلَّف مل الذي فالنيّب بينهم.

 كبرية. ةأّم أو قوٍم بهداية

 متساويًا. ليس اإلهلية احلقائق نم همحّظ أن الدينية املصادر من نفهم أن وميكن
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 طريقني: أحد من التفاوت هذا ويقع

 علم يف الرسل فيتفاضل» عربي: ابن يقول بينها. فيما األمم تفاضل بسبب :األول

 )البقرة: ﴾َبْعٍض َعَلى َبْعَضُهْم َفضَّْلَنا الرُُّسُل ِتْلَك﴿ قوله: وهو ،ممهاأ بتفاضل رسالاإل

 ارتباطها بلحاظ ليست أي ة،استقاللّي نظرة لآلية هنا عربي ابن ونظرة .(11)(115

 األخرى. باآليات

 هذه ومن ،اإلهلية اجلنبة ىلإ األوىل ترجع ؛حبقيقتني عيتمّت نيّب كّل نإ :الثاني

 اليت الوالية هي وهذه نورانيته. ازدادت والوجوب الوحدة من اقرتب ماكّل اجلهة

 الباطين االستعداد يف فالتفاضل اجلهة هذه ومن ما، لنيبٍّ اإلهلية اجلهة لتتكّف

 ما يف هم كما» عربي: ابن يقول .النيّب بها ينعم اليت الوالية حبقيقة يرتبط نبياءلأل

 يف وهو ،استعداداتهم حبسب متفاضلون حكامواأل العلوم من ^ذواتهم ىلإ يرجع

 .(11)(55 )اإلسراء: ﴾َبْعٍض َعَلى النَِّبيِّنَي َبْعَض َفضَّْلَنا﴿ قوله:

 ةنبّو جانب يشّكل وهذا .باخللق النيّب ذلك بارتباط قةمتعّل الثانية اجلهة

 جهة والنبوة الرسالة وجهة والوحدة، اإلهلية انيةاحلّق جهة الوالية جهة» الرسالة:

 .(17)«والكثرة واخللقية مكانيةاإل

  ة؟النبّو جنبة على الوالية جنبة تفضيل يكون كيف الكالم هذا على وبناء

 ،فيه انياحلّق اجلانب لتتكّف لنيبٍّ الوالية كانت امّل اجلواب: يف يقال أن بّد ال

 األمساء مظهر أنه جهة ومن ،واسطة بال العامل حبقائق يرتبط ولّي نهإ حيث من والنيّب

 ووجوب وحدة جهة ىلإ ةاإلمكانّي احلقائق رجوع وضرورة ،الولّي اسم ومنها ،اإلهلية

 نقد يف اجلامي قال واليته. مرتبة دون والرسول النيّب ورسالة ةنبّو فستكون العامل،

 والية جهة أّن به فاملراد ةالنبّو من أفضل الوالية أّن األولياء بعض عن ينقل ما النصوص:

 قال املتبوع. النيّب ةنبّو من أفضل التابع الولّي والية أّن ال ته،نبّو جهة من أفضل النيّب

 :قال ،عنه ليكإ ينقل أو ،اهلل أهل من أحدًا مسعَت ذاإ» :(15)عنه اهلل رضي الشيخ

 أعلى النيّب والية أّن وهو ـ ذكرنا ما إاّل القائل ذلك يريد فليس ةالنبّو من أعلى الوالية

 واحد، شخٍص يف بذلك يعين ّنهإف والرسول النيّب فوق الولي إن :يقول أو ،ـ تهنبّو من

 التابع الولّي أّن ال رسول، أو نيّب هّنإ حيث من منه أمّت ّيول ّنهإ حيث من الرسول أّن وهو
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  .(16)«منه أعلى له

 واحد شخص يف مالتقدُّ وهذا ،نبوته رتبة من أعلى النيّب والية أّن واخلالصة

 ـ ولي أّي أّن التعبري ذلك من يفهم أن ينبغي وال ،النبوة مقام ونال الولّي صفة فيه توفر

 فهو الوالية عن فضاًل النيّب نإ :أخرى وبعبارة .النيّب على ممقدَّ ـ نبيًا يكن مل وإْن

 مصباح يف جاء يدركوه. ومل ،نبياءاأل غري يذقه مل والذي ،أيضًا النبوة ملقام واجٌد

 من واحٍد وكلُّ .ينعكس وال ،نيبٌّ رسوٍل وكلُّ .عكس وال وليٌّ، نيٍب كلَّ إّن» األنس:

 .(14)«العزم بأولي رسول كّل وليس ،رسوٌل العزم أولي

 مسألة ويف ،األنس مصباح على حاشيته يف ،&اإلشكوري هاشم املريزا أّن إاّل

 تقدم رمبا هألّن فيه؛ يةكّل ال األمر هذا قال: ،والوصّي الولّي على والرسول النيّب تقدم

 متقّد أنكر فقد النيّب ذلك وصّي على النيّب متقّد ألصل قبوله ورغم .نيّب على ولّي

 من أعلى الولّي هذا وكمال وقرب والية كانت رمبا هألّن ؛آخر لنيّب ولّي على النيّب

 من لالتأّم حّق هذكرُت ما يف لتتأّم فإذا» شكوري:اإل هاشم املريزا وبتعبري .النيّب ذلك

 ال ،تهماوقّو ،تهماوشّد ،والكمال الوالية اتخصوصّي هو والشرافة مالتقدُّ منشأ أّن

 من يكون الذي الولّي على بل ،وعمومه طالقهإب ليس والرسول النيّب متقّد أّن تشّك

 قد بل وتابعه، وورثته وخليفته ووصيه آخر ولّي من ال ،وورثته وتوابعه وخلفائه وصيائهأ

 ومقام واليته مرتبة آخر لرسوٍل وتابعًا وخليفة ًاوصّي يكون الذي الولّي ذلك يكون

 ذلك من كملأو شرفأو قدمأ والوصّي الولي ذلك من وأشّد وأقوى أعلى وكماله قربه

  .(11)«كثرية درجات أو بدرجة ،والرسول النيّب

 غاية أن هو السلف أنبياء على ×طالب أبي بن علّي ةأفضلّي دليل أّن &ويرى

 قاب» مقام ىلإ الوصول وهو ،مالحظته ميكن ـ |اهلل رسول غري ـ األنبياء كمال

 رسول كمال اأّم الثاني. نالتعيُّ ومنشؤه ،اإلهلي النسيب الذاتي والعطاء ،«قوسني

 ومنشؤه ،االختصاصي الذاتي والعطاء ،«أدنى أو» مقام هو وارثيه عَبوبالتَّ ،|اهلل

 هو ..ل.ُسالرُّ من العزم يأول من لنيمَّالُك الدرجات أعلى أّن علمَت ...قد» األول: نالتعيُّ

 ،السابع البطن يف ومرتبته احملمدي الوارث ومقام .الثاني والتعّين ،السادس البطن

 .(10)«اجلامعة احلقيقة هوحّد ،األّول نوالتعيُّ



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

118 

  ــــــ الوالية زوال عدم

 .ينتهيا أن ميكن ،باخللق وارتباطهما إلمكانهما نظرًا ؛والرسالة النبوة إّن

 امللك نزول أمام السماء طريق انقطع فقد اهلل من املرسلني آخر برحلة السبب وهلذا

 طريق عن جديدة حقيقة تطرح لن وسوف ،ًانبّي بصفته عبد ألّي اإلهلي الوحي بالغإو

 ىلإ والوصول ،واهلداية التكامل ىلإ الناس حاجة ألن ؛واضٌح ذلك ودليل األنبياء. بعثة

 العلوم حمتوياتها تكّون اليت ،السماوية الكتب نزالإ خالل من السعادة، ساحل

 اإلهلية احلياة مسري يف للحركة البشر عدادإ ةمهّم تومّت ،أشبعت قد اإلهلية،

 أرواح وعاء يف اإلهلية احلقيقة هو أصاًل ينقطع ما أّن إاّل نبياء.األ قبل من والتوحيدية

 أّن واعلم» عربي: ابن قال وكما الوالية. مقام وهي ،الكامل نسانواإل اإلهليني ولياءاأل

 التشريع نبّوة وأّما العام، نباءاإل وهلا ينقطع، مل وهلذا ،العاّم احمليط الفلك هي الوالية

 ،رسول وال له، عًامشرَّ وأ عًامشرِّ بعده نيّب فال انقطعت، قد |حممٍد ويف .فمنقطعٌة

 .(79)«عاملشرِّ وهو

 للولّي وميكن ،والرسالة ةالنبّو من أوسع فالوالية عربي ابن نظر وجهة ومن 

 والرسول النيّب به يأتي الذي خبارإلا نوع من ليس هأّن إاّل العامل، حقائق عن خباراإل

 من بعضًا فإّن وهلذا .اليقني حّق مبقام قالتحقُّ منشؤه خبارإ إنه بل ،ورسواًل ًانبّي بوصفه

 اليت الوالية حيث من بل ،ورسالتهم نبوتهم حيث من ليس والرسل نبياءاأل أخبار

 هو الولّي ألّن ؛العاّم نباءاإل وللوالية» الشيخ: كالم على القيصري ويضيف بها. عونيتمتَّ

 عنها فينبئ هلية،اإل واملعارف احلقائق على لعيّط الفناء هذا وعند ،احلّق يف فين الذي

 واحلقايق، املعارف على لعيّط واليته حيث من هألّن ؛النيّب وكذلك ،ثانيًا بقائه عند

  .(71)«عنها فينبئ

 مساءأ من الولّي» املعنوي: املثنوي على شرحه يف ،&السبزواري هادي املاّل قال

 يف دائمًا موجودون اهلل وأولياء ،الوالية انقطاع يصّح ال ًاإذ .مظهٌر دائمًا وله ،تعاىل اهلل

 ةالنبّو انقطاع يصّح وعليه اخللق، مساءأ من فهما ،والرسول للنيّب خالفًا ،العامل

  .(71)«والرسالة
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  ــــــ ةاإلنبائّي ةوالنبّو الوالية

 ،اإلهلية احلقائق عن إخبار ةالنبّو فإّن والعرفانية الدينية النصوص أساس على

 نوعني: على وهي .(71)وأحكامه وصفاته مسائهأو تعاىل احلّق ذات مبعرفة تتجلى واليت

 .|الرسل خامت ببعثة ختمت واليت ،ةالتشريعّي ةالنبّو ـ1

 لتتكفَّ ،مسائهأو وصفاته اهلل ذات عن خباراإل ىلإ إضافة ،التشريعية والنبوة

 من لنيّبا إىل بالنسبة احلقائق دراكإ إّن .(77)والكلمات خالقاأل وتعليم ،حكاماأل تبليغ

 فقط يعلن التشريعية نبوته يف والنيّب ،الوحي خالل من إاّل حتصل ال ًانبّي كونه حيث

 سالماإل نيب اجمليد القرآن خياطب وهلذا أمته. حاجة نتؤّم اليت اإلهلية العلوم بعض

 )الشورى: ﴾اْلَبالُغ ِإالَّ َعَلْيَك ِإْن﴿و (،64 )املائدة: ﴾ِإَلْيَك ُأنِزَل َما َبلِّْغ﴿ بالقول: ماملكرَّ

 ْمُه حيث من عليهم اهلل صلوات الرسل أّن واعلم» الشأن: هذا يف عربي ابن ويقول .(71

 عندهم فما هم،أمم عليه هي ما مراتب على وعارفون، أولياء هم حيث من ال ،رسل

  .(75)«ناقص وال زائد ال الرسول، ذلك ةأّم ليهإ حتتاج ما قدر إاّل به أرسلوا الذي العلم من

 املستمّر لّتصاواال ،العامل حبقائق نيإهلّي ناٍسأ ارتباط أي ،نبائيةاإل النبوة ـ1

 تزال فال ثة(اوالور ،األولياء ،ةالنبّو )أي الباطنة أما» عربي: ابن يقول الوجود. سرارأب

 حفظ بهما كان إذ ؛ينقطعان ال الرباني نزالواإل اإلهلي الوحي ألّن ؛واآلخرة الدنيا يف

 من بل ،التشريعية نبوته جهة من ال ،النيّب عليها يتوافر اليت واحلقائق .(76)«...العامل

 اإلهلي الولّي أو النيّب نيل ألّن التشريعية؛ تهنبّو من وأمشل أكمل ،نبائيةاإل نبوته جهة

 وتلك هو. استعداداته أساس على بل ،تهأّم استعداد راقدمب ليس العامل وحقائق سرارأل

 التفاضل ألّن ؛’واخلضر موسى الكريم القرآن عنه ريعبِّ ما هي واملفضولية الفاضلية

 يف أيضًا ْمُه كما» ذلك: يف عربي ابن يقول لألنبياء. الوجودية السعة ىلإ أحيانًا يرجع

 َوَلَقْد﴿ قوله: يف وهو استعداداتهم. حبسب متفاضلون العلوم من ذواتهم ىلإ يرجع ما

 .(74)(55 )اإلسراء: ﴾َبْعٍض َعَلى النَِّبيِّنَي َبْعَض َفضَّْلَنا

 الظاهرية بنشأتهم قتتعّل واليت ،ورسالتهم تهمنبّو وراء نبياءاأل أّن النتيجةو

 واحلقيقة األخروية. والنشأة الباطنية باحلقائق تربطهم اليت بالوالية عونيتمّت والدنيوية،

 حقيقة إّن والدنيوية. الظاهرية مسؤوليتهم من أعلى لألنبياء العظيم العلمي السند أّن
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 بدون قتتحّق ال والرسالة النبوة إن :أوضح وببيان األخروية. النشأة يف مستور العلم

 وتلك ،والرسول للنيّب واإلهلية انيةاحلّق اجلنبة تؤمن الوالية ألن الوالية؛ ىلإ االستناد

 الوالية كون وبسبب وباطنهما. روحهما مبثابة والرسالة بالنبوة املقارنة عند الوالية

 وإذا .واليتهم لكمال انعكاٌس بعضهم إىل بالنسبة نبياءاأل فضل فإّن تشكيكية

 |الرسل خامت وحلضرة ،والرسل نبياءاأل كّل على أفضلية العزم أولي ألنبياء كان

 يقول الوالية. يف وكماهلم تفاضلهم بدليل فذلك العزم، أولي نبياءأ على قوتفوُّ فضيلة

 وكذلك ،الولّي على وفضيلته وشرافته النيّب متقدُّ منشأ» اجملال: هذا يف الفناري ابن

 الوالية اتخصوصّي هو ،الكّل على واخلامت ،اجلمع ةأحدّي صاحب وكذلك ،الرسول

 وباطنها العزم يوأول والرسول النيّب روح هاألّن ؛تهاوشّد تهاوقّو ،والكمال والقرب

 .(71)«ظاهرة... صورٌة ونظائرها لزامواإل رسالواإل بالغاإل وجهة وحقيقتها،
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 معنى من أكثر يف اللفظ استعمال

 ات منهج الفهم العرفانيألساسّي دراسٌة

 

 سيحي جواد السيد

 فائز قاسم د.

 

 مبنى هو تأويالتهم توجيه يف العرفاء عليها اعتمد اليت ةاملهّم املباني من

 ،املبنى هذا بيان البحث هذا خالل من وسنحاول .معنى من أكثر يف اللفظ استعمال

 املبنى. بهذا للقول دعتهم اليت واألسباب ،العرفاء موقف لبيان ؛مناقشتهو

 

 ــــــ املبنى هذا تعريف ـ1

 مع اجلملة يف واحد لفٍظ ستعمالا معنى من كثرأ يف اللفظ ستعمالاب ُيقصد

 متعددة. عاٍنم إرادة

 هي دةاملتعدِّ املعاني وهذه ،دةاملتعدِّ للمعاني رادتهإ مع اللفظ يستعمل مفاملتكلِّ

 «عينًا رأيُت» :مثاًل املتكلم يقول قدف .اجملازية املعاني أو احلقيقية املعاني نم أعّم

 والعني ؛اجلارية العني :واحد معنى من أكثر إرادة هذا كالمه نفس يف يقصدو

 .الذهب مبعنى هي اليت والعني ؛اننساإل بها يرى اليت ةاحلاّس

 التالية: الشروط يشرتط معنى من أكثر يف اللفظ استعمال ولتحقق

 هاكّل تكون أن من أعّم دة،متعدِّ معاٍن املستعمل للفظ يكون أن :لاألّو

 أن ميكن كما ؛جمازية هاكّل تكون وأ ؛املشرتكات يف األمر هو كما ،ةيحقيق

                                                      



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

111 

 .جمازية وبعضها حقيقية املعاني هذه بعض تكون

 واحد. عرض يف تقع معاٍن استعماله رادةإ عند للفظ يكون أن :الثاني

 كلها جتتمع حبيث ي،كّل ملعنى مصاديق دةاملتعدِّ املعاني تكون ال نأ :الثالث

 .(1)ذلك ونظائر ًاتشبيه أو ًامجع أو جنس اسم تكون ال نأ مبعنى مشرتك، معنى يف

 

 ــــــ حوله العلماء ونظر املبنى هذا نشأة حول تارخيية نظرة ـ2

 ــــــ السّنة عند أـ

 أن املشهور ولكن .املبنى هذا طرح ْنَم أول هو ْنَم فَرْعُي ال التارخيية الناحية من

 محل» مبحث يف له ضالتعّر مّت حيث ،اإلسالمي الفقه أصول فضاء يف نشأ املبنى هذا

 املبنى هلذا ضتعرَّ َمْن أقدم هـ(197الشافعي) ويعّد .«معانيه كّل على املشرتك اللفظ

 من أكثر يف اللفظ استعمال جواز إىل ذهب حيث ؛األصوليني عند املشهور وفق

 حنيفة أبو هو املوضوع هلذا تعرض ْنَم لأّو أّن ىلإ يذهب ْنَم هناك أّن مع .(1)معنى

 وقد .معنى من أكثر يف اللفظ ستعمالا جواز نكارإ إىل ذهب حيث ؛هـ(159النعمان)

 األدلة بعض ،معنى من أكثر يف اللفظ استعمال قحتّق جواز ثباتإل الزركشي؛ أورد

 َلُه َيْسُجُد اهلَل َأنَّ َتَر َأَلْم﴿ :11 اآلية ،احلّج سورة يف ورد ما ها:منو ،القرآنية والشواهد

 َوالدََّوابُّ َجُرَوالشَّ َواْلِجَباُل َوالنُُّجوُم َواْلَقَمُر َوالشَّْمُس اأَلْرِض ِفي َوَمْن السََّماَواِت ِفي َمْن

 .﴾النَّاِس َنِم َوَكِثرٌي

 من كثرٍي وإىل ،واألرض السماوات إىل ُنسب يةاآل هذه يف «يسجد» فلفظ

 معنيني: «يسجد» لكلمة أّن يظهر النسبة هذه خالل منو .الناس

 .نسانإلبا وختتص ،األرض على اجلبهة وضع هو :األّول

 مجيع وتشمل ،باالختيار ستيل وهي ،اهلل لقدرة والتسليم االنقياد :الثاني

 الكائنات.

 َنِم رٌيِثَكَو﴿ قال: ملا االنقياد معنى فقط هنا بالسجود املقصود كان فلو

 اإلنسان، ذلك يف مبا ،هلل منقاد هكّل العامل ألّن ؛الناس كّل :القول جيب بل ،﴾اِسالنَّ

  املوجودات. سائرك نساناإل إىل بالنسبة التكوين فعامل
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 :أحدهما :معنيان بها ريدُأو ،واحدة ةمّر استعملت هنا «يسجد» كلمة أن نفيتبيَّ

 .(1)والتسليم االنقياد هو :والثاني ؛األرض على اجلبهة وضع

 ْنَم ومنهم ؛اجلواز إىل ذهب ْنَم فمنهم ؛ةالسّن علماء بني ةخالفّي املسألة هذهو

 األمر. هذا يف لفصَّ ْنَم ومنهم ؛اجلواز عدم إىل ذهب

 باجلواز. القول الشافعية أكثر عند فاملعروف

 مثل: ،املالكية بعض أن كما .اجلواز بعدم القول احلنفية أكثر عند واملعروف

 .أيضًا اجلواز عدم عنهم نقل ،هـ(571املعافري) عربي ابن

 ال أنه يرى حيث ،املسألة يف بالتفصيل القول إىل اجلويين احلرمني مامإ وذهب

 املتصلة. القرينة وجود مع إاّل ،معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال جيوز

 األصولي الكتاب هو املوضوع هذا يف ةالسّن أهل عند اجلامع الكتاب عّديو

 نواعأ مجيع فيه وردأ فقد احمليط، البحر» بـ واملعروف ،هـ(407الزركشي) الدين لبدر

 .(7)معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال

 

 ــــــ اإلمامية الشيعة عند ـ ب

 ذهب فقد ،«الذريعة» كتابه يف البحث هذا طرح ْنَم لأّو املرتضى السيد يعترب

 مأ حقيقية املعاني كّل كانت سواء ،معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال جواز إىل

 على رّد وقد ًا.جمازي اآلخر وبعضها حقيقية معانيه بعض كانت مأ جمازية هاكّل

 .(5)املبنى هذا منكري

 كالمه من يفهم حيث الطوسي، الشيخ أيضًا الرأي هذا نفس على تابعه وقد

 ،الشيعي األصول علم تاريخ يف مرة لوألّو ،الطوسي الشيخ ذهب وقد .باجلواز القول

 تفسريه ففي .واحد عرٍض يف يقعان الكنائي واملعنى احلقيقي املعنى أّن اعتبار إىل

  ﴾اَلَمْسُتْم﴿ لكلمة احلقيقي املعنى جعل (6 )املائدة: ﴾النَِّساء اَلَمْسُتْم َأْو﴿ :تعاىل لقوله

 يف مستعمالن واحلقيقي( ؛)الكنائي املعنيني أّن واعترب هلا، الكنائي املعنى عرض يف

 املعنى رادةإ من مينع الذي هو نوبيِّ واضٌح شرعّي دليل يوجد هأّن غري واحد، لفٍظ

 .(6)الكنائي للمعنى تعاىل اهلل رادةإ على ويدل ،احلقيقي
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 من كثرأ يف اللفظ استعمال إمكانية إىل هـ(646احللي) قاحملقِّ ذهب وقد

  .(4)االستعمال هذا مثل تقبل ال فاللغة اللغة، يف وقوعه بعدم يعتقد هلكّن معنى،

 يف لواملفّص اجلامع الكتاب ،الدين زين بن حسن للشيخ ،«املعامل» كتاب ويعّد

 القول إىل يذهب يثح مامية،اإل الشيعة عند معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال مسألة

 .مطلق بشكٍل باجلواز

 باستعمال القول مستوى على انعطاف مرحلة سانيااخلر اآلخوند لويشكِّ

 يقول كان وإْن اللغة، يف املبنى هذا نكارإ إىل ذهب حيث معنى، من كثرأ يف اللفظ

 نوعية بيان ىلإ املبنى هلذا رفضه ويستند .العربية واللغة القرآن يف املشرتك بوجود

 إلرادة عالمة جمرد فظلال استعمال حقيقة أّن يرى ال فهو .واملعنى اللفظ بني العالقة

 عند نكأ لدرجة املعنى يف اللفظ وفناء املعنى، يف فاٍن عنواٌن هو هو اللفظ مناإو ،املعنى

 .(1)املعنى إلقاء مبثابة اللفظ إلقاء نإ حبيث ،املعنى تريد فإنك اللفظ رادةإ

 يف املشهور الرأي صبحأ ىحّت ،خونداآل بنظرية األصوليني من الكثري رتأثَّ ولقد

  معنى. من كثرأ يف اللفظ استعمال جواز عدم هو املسألة

 من ونذكر ،عليه ردَّ ْنَم يوجد سانيااخلر خوندلآل النظرية هذه مقابل ويف

 مّساه كتاب يف ،هـ(1161األصفهاني) النجفي رضا حممد الشيخ كتبه ما ذلك

 على نيساسيأ شكالنيإ وردأ حيث ،«نييمعن يف اللفظ استعمال عن الغني ماطةإ»

 .(0)سانيااخلر خونداآل

 نإ حبيث ،املعنى يف اللفظ فناء حّد إىل واملعنى اللفظ بني داحتا يوجد ال :األّول

 نلقي أننا معناه فليس «احلجر» :نقول حني نناإ .املعنى إلقاء مبثابة هو اللفظ اءقإل

 على ريؤثِّ املعنى وقبح حسن أّن أيضًا معناه وليس ب،املخاَط على باحلجر ونرمي

 فمه يصبح نأ فاملطلوب «عسل» :ماملتكلِّ يقول فعندما كذلك كان لو هألّن ؛اللفظ

 نراه. ال امّم وهذا ،حلوًا

 من كان واستعماله اللفظ وضع ملسألة سانيااخلر اآلخوند مناقشة نإ :الثاني

 الختالف ؛واألصول الفقه كتب يف هحمّل ليسو والفلسفة، العقل مباحث خالل

 مباحث مع خلطه ينبغي وال ،عقلي املبحث هذا فإّن حتليله فرض وعلى .املوضوع
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 .(19)األصول

 يف اخلوئي السيد ذهب فقد ،املعاصرين األصوليني باقي إىل بالنسبة وأما

 النوع هذا خمالفة يرى هلكّن معنى، من كثرأ يف اللفظ استعمال جواز إىل حماضراته

 مع إاّل معنى من أكثر يف اللفظ استعمال ميكن وال العريف، للظهور االستعمال من

 .(11)القرينة ذكر

 وبعد .لمفصَّ بشكٍل املوضوع هذا ناقش فقد الصدر باقر حممد السيد وأما

 .(11)معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال جواز بنظرية ًاأخري قال واإلبرام النقد

 يف اللفظ استعمال مكانيةإ إىل ذهب فقد الشريازي مكارم ناصر لشيخا وأما

 محل يصّح ال دونها فمن القرينة، وجود مع ولكْن ،الكريم القرآن يف معنى من أكثر

 املعاني. مجيع على اللفظ

 من دةمتعدِّ مثلةأ وردأ حيث ؛السيستاني السيد يضًاأ باجلواز القائلني ومن

 .(11)اللغوي العرف

 

 ــــــ معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال حول العرفاء ةنظرّي

 استعمال جبواز قوهلم استنباط ميكن والعرفاء الصوفية تفاسري عتتبُّ خالل من

 عن ختتلف ،خمتلفة مبعاٍن القرآنية اآليات روافسَّ فلقد .معنى من أكثر يف اللفظ

 احوُيصرِّ مل همألّن ؛املبنى بهذا بقوهلم اجلزم ميكن ال هأّن إاّل للقرآن، الظاهري املعنى

 ،للقشريي (،شاراتاإل لطائف) تفسري اعتبار وميكن .التفسريية األوىل البدايات يف به

 يعتربوا مل أنهم إاّل الظاهر، خالف على القرآن تفسري منهج نهجت اليت التفاسري حدأ

 الكريم. للقرآن تفسريًا والتأويالت التفسريات هذه

 بشكٍل حصرَّ حيث ،عربي ابن هو العرفاء لدى املبنى هلذا رنظَّ ْنَم ولأ ولعل

 كالم أّن» ذكر حيث (،املكية الفتوحات) كتابه يف املسألة هذه من مبوقفه واضح

 بتلك أراده ما اهلل عن الفهم يف اللسان ذلك أهل فاختلف قوٍم بلسان نزل إذا اهلل

 فقد ـ اختلفوا وإْن ـ منهم واحد فكّل ه،مدلوالت ختالفا مع ،الكلمات وأ الكلمة

 هلل مقصوٌد وهو إاّل وجه من وما ،الوجوه جبميع عامل تعاىل هفإّن ؛أراده ما اهلل عن فهم
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 اللسان من خرج فإْن ،اللسان من خيرج مل ما املعني، الشخص هذا إىل بالنسبة تعاىل

 باب من لذلك دراكهمإ فإّن ؛باإلشارات األخذ أصحاب وكذلك .علم وال فهم فال

 أوتي فقد وجٍه كّل من اهلل عن الفهم أوتي ْنوَم .(17)«تعاىل اهلل كالم يف اإلشارات

 الكلمة. تلك يف واملرادات الوجوه تفصيل وهو ،اخلطاب وفصل احلكمة

 أن يوه ،املبنى هذا يف ةمهّم ملسألة الكالم هذا خالل من عربي ابن يؤسس

 األفهام تعدد حبسب ،دةمتعّد معاني رادأو اللفظ أطلق هفإّن كتابه يف ثحتّد ملا اهلل

 اهلل ويعلمه إاّل اهلل لكتاب فهم من فما ،الفهوم مجيع بعلم حميط اهلل ألّن البشرية،

 معنى. من أكثر يف الواحد اللفظ استعمال يصّح وبهذا وتعاىل، سبحانه

 األمور: من جمموعة ىلإ يستند هفإّن املبنى هذا أركانندرس  أن أردنا ذاإو

 القوم. بلسان نزل اإلهلي الكالم نإ :لاألّو

 اإلهلي. الكالم فهم يف اللسان أهل اختالف :الثاني

 تعاىل. هلل مقصوٌد فهو اللسان عن خيرج ال فهم كّل :الثالث

 حاطةإ تعاىل هللو ،ومرادة مقصودة هاكّل لكلمة املختلفة املفهومات نإ :الرابع

 .بها عامة

 خمتلفة ملعاٍن تعاىل اهلل استعمال هو الكالم هذا من لةاملتحصِّ فالنتيجة

 الواحد. للفظ دةومتعّد

 اهلل قدرة ومن ،اإلهلي العلم طبيعة من قوته يستمد إليه لاملتوّص املبنى هذا نإ

 نياملتلّق اختالف مسألة إىل أيضًا ويستند .للفظه املعاني من الكثري إرادة على تعاىل

 والكالم اإلنساني للكالم ياملتلّق بني عربي ابن يضعه فارق مع ،اإلهلي الكالم هلذا

 نسانًاإ ماملتكلِّ كان فإذا م،املتكلِّ باعتبار فهمه ديتحّد ياملتلّق نأ يرى فهو ،اإلهلي

 اإلهلي مملتكّلا إىل بالنسبة ماأ ،كالمه عنه فهمنا بأننا نقول حتى مبراده العلم فيجب

 فهمنا بأننا نقول ىحّت واملعنى اللفظ وجوه بأحد العلم يكفيو مبراده، العلم جيب فال

 يضع وبذلك .وجه كّل من الفهم ىيؤت ىحّت ًا،جزئّي يبقى الفهم هذا أن إاّل اهلل، عن

 اإلنسان مراد ففهم اهلل. مراد وفهم اإلنسان مراد فهم بني أساسيًا متييزًا عربي ابن

 اهلل مراد فهم وأما ،رادهأ الذي بالوجه اليقني على بقصده العلم فيه يشرتط ماملتكلِّ
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 فقط. الكلمة وجوه أحد فهم فيه فيشرتط

 فإن ،الكتابة ىرأ أو ،بها فظالال من اللفظة السامع علم فإذا» عربي: ابن يقول

 خالف ،كثرية يمعان االصطالح يف نهاتضّم مع ،الكلمة تلك يف ماملتكلِّ مراد علم

 على الكلمة تلك من ماملتكلِّ مراد يعلم مل وإْن الفهم، فذلك ،بها ماملتكلِّ مراد

 على يعلم وال الكلمة، تلك عليه تدل امّم ،كثرية ًاوجوه فيها واحتمل ،التفصيل

 أو واحدًا وجهًا أراد أو اهكل أرادها هل وال الوجوه، تلك من ماملتكلِّ مراد التعيني

 مناإو ،فيها الفهم يعطأ نهإ :فيه يقال ال الكلمة مبدلول العلم هذا فمع أكثر،

 :األّول مران:أ عليه الغالب السامع عند بها ماملتكلِّ ألن ،مبدلوالتها العلم أعطي

 مجيع عرف وإْن هّنإ :اآلخر واألمر ؛اللسان يف الكلمة تلك مدلوالت معرفة عن القصور

 بها مراده يفهم فالذي احلال، قرينة تقتضيه ملعنى إاّل بها يتكلم ال هفإّن مدلوالتها

 أوصل ما ماملتكلِّ نأفك ،فهم فما ذلك يعلم مل ْنوَم فيها، الفهم وتيُأ الذي فذلك

 .(15)«ذلك كالمه يف شيئًا إليه

 من كثرأ يف اللفظ استعمال أن هو عربي ابن كالم من استنباطه ميكن ما نإ

 عن اإلنسان عجز :أحدهما لسببني: وذلك ؛مقدور غري إلنسانا إىل بالنسبة معنى

 الكلمة معاني وجوه جبميع العلم مع :وثانيهما ؛الكلمة معنى وجوه جبميع حاطتهإ

 الكالم فلموافقة .احلال قرينة ملقتضى املعاني مجيع رادةإ على يقدر ال هفإّن لإلنسان

 معاٍن هلا كان إذا الكلمة ملعنى معني وجه رادةإ ماملتكلِّ على يلزم احلال قتضىمل

 الكالم. يف اإللباس وقع وإاّل ،خمتلفة

 لعلمه وذلك ؛والقصور العجز هذا يوجد فال اإلهلي مللمتكلِّ بالنسبة وأما

 معاني رادتهإ على ولقدرته ،للكلمة الناس مجيع وأفهام ،املعاني وجوه جبميع حاطتهإو

 .واحد آٍن يف دةومتعّد كثرية

 تفسريه مةمقّد يف ،ملياآل جوادي الشيخ عند يوجد تقريبًا الكالم هذا مثلو

 معنى من أكثر يف اللفظ استعمال» مبنى رفض يف السبب أن ذكر حيث ،«التسنيم»

 ني:يأساس عاملني إىل يستند «واحد

 م.ملتكلِّا إىل بالنسبة واإلرادة العلم يةدحمدو :لاألّو
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 معنى من أكثر يفهم أن يستطيع ال الذي ،السامع وقصور حمدودية :الثاني

 واحد.

 نيموجود غري العاملني هذين ألن ؛الكريم القرآن يف منتٍف األمر هذا ولكّن

 واحد، لفٍظ يف دةمتعدِّ معاني يقصد بأن حمذور وال ،اهلل هو القرآن يف ثفاملتحدِّ .فيه

 السعة من ميلك وهو ،|اهلل رسول هو القرآن يف األصلي املخاطب أّن إىل باإلضافة

 استعمال ففرض وهلذا .تعاىل هلل املرادة الكثرية املعاني فهم من نهكِّمي ما الوجودية

 فال اهلل إىل بالنسبة وأما ،نساناإل إىل بالنسبة ممكٍن غري معنى من كثرأ يف اللفظ

 .(16)ذلك يف حمذور أّي يوجد

 اهلل، كالم فهم يف السامع جهة من ًاحمذور هنالك أّن عربي ابن يرى ال

 ،املعنى من ًاجزء فهم فلرمبا ومقامه، استعداده قدر على اهلل كالم من يفهم فالسامع

 احلكمة. أوتي ْنممَّ كان ذاإ املعاني كّل وأ

 كتابه يف ،اخلميين مصطفى السيد إليه ذهب ما عكس هي النظرية هذه إن

 معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال جواز مكانيةإ إىل ذهب حيث ؛«األصول حتريرات»

ال  اإلهلي الكالم نأ ذلك يف ودليله ؛القرآن يف وقوعه مكانيةإ ىونف ،العربية اللغة يف

 اللبس القرآن يف وقوعه ةمكانيإب القول ويستلزم أدبيًا، ًانّص كونه عن خيرج

 نبيِّ كالمه ألّن السليم؛ الذوق مع نسجمي ال وهذا ،تعاىل كالمه يف والغموض

 .(14)واضحو

 يف معنى من كثرأ يف اللفظ باستعمال القول يف عربي ابن قونوي تابع ولقد

 لألسرار الكلمة هذه مشول ذكر «الدين» لكلمة تفسريه فعند .الكريم القرآن

 أن شّك وال» قال: ذلك بعد ثم ،(11)واألفهام املدارك ألكثر تنجلي ال اليت ،الكثرية

 وجه أمّت على تكون مناإ احلّق إىل ونسبته فإضافته والصفات، النسب أجّل من العلم

 الربهان، بنور السليمة والعقول ،اإلميان بنور الفطر شهدت جرم فال وأعاله، وأكمله

 تأويل وال ،عامل علم علمه عن يعزب ال بأنه ،والعيان املشاهدة بأنوار رواحاألو والقلوب

 «.وعلم أخرب كما ،شيء بكّل علمه إلحاطة ؛فاهم فهم وال ل،متأّو

 املعلوم اخلالف على ،علمه نسب من نسبة أو ،صفاته من صفٌة أيضًا وكالمه
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 صورة هو الكريم والقرآن .األذواق أهل من قنياحملّق بني ال األفكار، أهل بني ذلك يف

 ذلك على هنّب كما أيضًا اإلحاطة فله ،ـ قلت كيف ـ العلمية النسبة أو الصفة، تلك

 َواَل﴿ أيضًا: وبقوله (،11 )األنعام: ﴾َشْيٍء ِمن الِكَتاِب ِفي َفرَّْطَنا مَّا﴿ :تعاىل بقوله

 ،القرآن كلمات من كلمٍة من فما .(50 )األنعام: ﴾ِبنٍيُم ِكَتاٍب ِفي ِإالَّ َياِبٍس َواَل َرْطٍب

 يف ممتكلِّ ميتكلَّ وال ،للحّق مقصودة هاوكّل إاّل ،معاٍن ةعّد اللسان يف هلا يكون امّم

 الشرعية األصول فيه تقدح وال به، نزل الذي اللسان يقتضيه بأمٍر احلّق كالم

 اّمإو املتكلم، الشخص إىل بالنسبة اإّم هلل؛ ومراد حّق األمر وذلك إاّل احملققة،

 .(10)والذوق املقام يف يشاركه ْنَم وإىل إليه بالنسبة

 بذلك أليق يكون والسور اآليات بعض يف الكلمات معاني بعض كون ثم

 اآلية وسياق ،النزول كأسباب ،األحوال قرائن من مشروحة ألمور ؛وأنسب املوضع

 فهذا ذلك، وحنو أوائلهم،و املخاطبني يف واألغلب األعّم رعاية وأ ،احلكم أو والقصة

 ًاحّدو وبطنًا ظهرًا له وأن ،القرآن سّر يف عليه التنبيه سبق ملا ؛ذكرنا ما ينافى ال

 .(19)أبطن سبعة إىل بطٌن ولبطنه ،ومطلعًا

 ففي .عربي ابن ذكرها على يأِت مل ،مهمة أموٌر قونوي كالم من يتحصل

 .املبنى هلذا كثرأ تفصيل قونوي كالم

 ناشرط فيه رتوفَّ إذا وحّق صحيح فهٌم هو للقرآن فهٍم كّل أّن قونوي يعترب

 ن:اساسيأ

 يف لكلمةل نعطيه اعّم الفهم هذا خيرج ال حبيث العربي، للسان موافقته :لاألّو

 العربية. اللغة يف الكلمة وجوه أحد الفهم هذا يكون أن أي اللسان، وضع

 عدم بذلك واملقصود .قةاحملّق الشرع أصول الفهم هذا خيالف ال أن :الثاني

 مجيع وتشمل ،هاحمّل يف حتقيقها مّت واليت ،عليها فقاملتَّ سالماإل لقواعد خمالفته

 .الديين النص عليها سيتأسَّ اليت ،ةالدينّي واملقاصد األصول

 الضرورية الضوابط مجيع ىاستوف قد يكون الشرطني بهذين راملفسِّ التزم فإذا

 املقام نفس يف يشاركه ْنَم وعلى عليه ةوحّج ،حّق تفسري فيكون الكلمة، فهم يف

 .والذوق
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 غاية يف خمطئه فإّن اللفظ، حيتمله تأويٍل يف عامل ئةختط إىل سبيل فال» وهلذا

 ذلك حّق يف إاّل ،التأويل بذلك والعمل ،به القول يلزم ال ولكْن العلم، يف القصور من

 .(11)«دهقلَّ ْنوَم ةخاّص لاملتأّو

 

 ــــــ العرفاء عند املبنى هذا مناقشة

 على األساس يف العرفاء عند معنى من كثرأ يف اللفظ استعمال قاعدة ترتكز

 كلمات من كلمة كّل ليشمل املبنى هذا توسعة يتّم حيث بهم، خيتّص تأويلي قانون

 واملعاني املشرتكة األلفاظ على األمر يقتصر فال دة،متعدِّ عاٍنوم وجوه هلا اليت القرآن

 املبنى هذا دراسة ميكن فال وهلذا .واجملاز احلقيقة بني معناها يتأرجح اليت ،املفردة

 التفسريية واألساليب املناهج باقي عن يشّذ هألّن ؛العرفاني التأويلي طارهإ يف إاّل

 .العامة التفسريية وابطضال وفق املبنى هذا مناقشة إىل يقودنا فهو وهلذا ،األخرى

 

 ــــــ العرفاء عند والتفسريي التأويلي القانون

 األركان، مرتابط شاماًل ًاونظام منظومة العرفاء عند والتفسري التأويل ليشكِّ

 فقد .بأمجعها التفسريية العملية مخرتن التفسريي النظام أركان أحد مراخن إذا حبيث

 ْنإو ،ألنفسهم اعتمدوها وقواعد ضوابط من انطالقًا تأويلهم وتربير تسييج إىل اْوسَع

 التفسري. الضوابط مع هاجلُّ فقتتَّ ال كانت

 حيث ،لتأويالتهم سعيتَّ لكي ؛اإلهلي الكالم توسعة إىل العرفاء سعى لقد

 فإذا واملكان، الزمان بقيود ينحصر ال شامل خطاٌب هو اإلهلي اخلطاب أّن اعتربوا

 الزمان قيود عن يتعاىل اإلهلي الكالم فإّن ًاومكانّي ًازمانّي نسانياإل الفهم كان

 واملكان.

 الظاهر مسألة إليها أضافوا فقد للقرآن الوجودية السعة إىل ضافةوباإل

 عّمأ هي بل ،فقط الظاهر مستوى على نحصرت ال القرآنية الكلمات فوجوه والباطن،

 العملية عليه تقوم يذال األساس احملور البطون نظرية لوتشكِّ .والباطن الظاهر من

 اليت النظرية هذه اعتماد سوى لكالمهم توجيه أّي هلم جند وال .العرفاء عند التفسريية
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 العرفاء لدى املعنى حماصرة عند املخرج هي تعّد ذإ ؛التفسريية املباني مجيع تغطي

 .(11)العرفاني للتفسري توجيٍه من قونوي نّص يف جاء امّم هذا على أدّل وال .والصوفية

 كما ،العرفاني التفسري يف بضابطتني العرفاء اكتفى فقد حال أّي وعلى

 الشرعية. قواعد خمالفة عدمو ؛العربي اللسان وجوه حدأ موافقة :وهما ،ذكرنا

 عند ًامعترب يعّد التفسري فإّن بطتاناالض هاتانو الشرطان هذان رتوفَّ فإذا

 الصوفية عوسَّ فقد األمر وبهذا اجلميع. إىل يةاحلّج يتسر وال ،دهقلَّ ْنوَم صاحبه

 .ةالقرآني فهوموال القراءات ةصّح من والعرفاء

 التأويل واعتبار ةصّح يف روناملفسِّ اعتربها اليت الضوابط على نظرًة ألقينا وإذا

 الصويف. التأويل اعتبار يف كافيتني غري الضابطتني اتنيه فإّن شاريإلا والتفسري

 

 ــــــ ريناملفسِّ لدى العرفاني الصويف التفسري ضوابط

 ؛الصويف اإلشاري التفسري لقبول نةمعيَّ ًاوشروط ضوابط روناملفسِّ وضع لقد

 يف جنملها شروط، ربعةأ يف (11)الذهيب أوردها وقد .الشريعة قواعد مع تنافىي ال لكي

 يلي: ما

 القرآني، النظر معنى من يظهر ما مع شارياإل التفسري يتنافى ال نأ جيب :اًلأّو

 .النّص سياق ظاهر مع يتعارض ال حبيث

 عرتافاال من بّد ال بل ،الظاهر دون ،وحده املراد هو نهأ ىعيّد ال أن :ثانيًا

 الظاهر. باملعنى

 ده.يؤيِّ شرعّي داّل له يكون نأ :ثالثًا

 .عقلّي أو شرعّي معارض له يكون ال نأ :رابعًا

 الشرط جند ال شارياإل التفسري لقبول املذكورة األربعة بالشروط قيتعلَّ ما ففي

 التفسري ملوافقة النسبةبف .التفسري ةصّح شروط يف قونوي عند مذكورًا والثالث األول

 موافق غري يكون أن التفسري مكانإب وعليه شرطًا، قونوي جيعله ال والسياق للنظم

 وقرائن النزول وأسباب السياق موافقة عدم بني قونوي نظر يف تنايف ال ألنه ؛للسياق

 ملعاٍن الكلمة مشول وهو ،السياق على حاكم صلأ هنالك دام ما للتفسري األحوال
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 فالسياق .(17)أبطن سبعة إىل بطٌن ولبطنه وبطن، ظهر له فالقرآن ة،يوباطن ظاهرية

 معاني للقرآن ألن ؛فقط عنده الوقوف جيب ال ولكْن ،قونوي وفق التفسري يف معترٌب

 ما ،الباطن تفسري يف قيمة ّيأ له يعود وال ،السياق يتهاوى املعاني هذه وأمام باطنية،

 .الشرع قواعد خمالفة وعدم ؛اللسان لوجوه املوافقة :هما نياساسأ ناشرط هنالك دام

 فإّن البسيط لوبالتأّم .واملقام احلال يف املوافقة ، أياحلالي السياق هو املعتمدو

 على شديد رباٍكإ يف يوقعنا قد ،سياق دون من فقط، اللسان وجوه على االعتماد

 مستوى إىل تصل قد حيانًاأ الواحدة الكلمة ونظائر وجوه نإ إذ ؛الفهم مستوى

 قابلٌة فالكلمة .الكلمة معنى يضبط الذي هو واالستعمال السياق ألن ؛التعارض

 .اجلملة يف موقعها حسب متفاوتة معاٍن يف ستعماليالا دللتعدُّ

 السياقات حبسب ،دةمتعّد وجوهًا «وجد» لكلمة إّن :األمر هذا على وكمثال

 التالية: اجلمل يف املختلفة

 .الفقر بعد وجدنيأ الذي هلل احلمد ـ1

 .وجدي من هذا ـ1

 .عنده الشيء وجد ـ1

 .علّي جتد فال سائلك يإّن ـ7

 .الضالة وجدت ـ5

 .شديدًا وجدًا بفالنٍة ليجد نهإ ـ6

 على تعين فهي ،املختلفة السياقات حبسب ختتلف هنا «وجد» كلمة معنى إن

 السابق. الرتتيب حسب

 .وامللكية الغنى مفهوم ـ1

 .القدرة ـ1

 .الشيء موجودية ـ1

 .الغضب ـ7

 .الضائع الشيء وجود ـ5

 .(15)ةاحملّب ـ6
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 إىل الكلمة معرفة يف نرجع والعرف اللغة أهل بني هيمفوالت الفهم مقام يف نناإ

 هذا من واليفّر ؛العرفاء ولكْن .دةمتعدِّ وجوه هنالك تبقى السياق وبدون ،السياق

 رادأ فعندما .الفهوم بكل حاطأ الذي ،اهلل هو مواملتكلِّ ثاملتحدِّ جعلوا ،الشرط

 يشمل بل الظاهر على يقتصر ال وكالمه الوجوه، مجيع وقصد رادأ اللفظ إلقاء

 ؛العرفاني التفسري قبول ميكن ال البطون مببدأ األخذ غري من نهأ وجدنا وهلذا .الباطن

 بأسباب وال ،صللنصو الداخلي بالسياق العرفاء يلتزم ال األحيان من الكثري يف ألنه

 القرآن. بطون استخراج يف النزول

 وايضمن حتى ،السياق بدل ،واملقام احلال سياقب االستعاضة العرفاء حاول لقد

 فمن وهلذا .والشهود الكشف على القائمة تفسرياتهم من إليه توصلوا ملا يةاحلّج مسألة

 ًةخمالف تكون حيانًاأ بل مستبعدة، ليلامد إىل صلت نأ العرفانية مكاشفاتهم شأن

 كثرية. ذلك يف ةالتفسريّي واألمثلة .النّص لسياق

 الشََّجَرَة َهِذِه َتْقَرَبا َواَل﴿ تعاىل: قوله يف (شجرة) كلمة يشرح عندما عربي فابن

 التشاجر منه الذي ،شجر فعل من ةمشتّق هابأّن (15 )البقرة: ﴾ظَّاِلِمنَيال ِمَن َفَتُكوَنا

 انقطاع وعن ،االنقسام عن النهي هي اآلية داللة فتكون والتخاصم، واالنقسام

 اختالف لأّو وهو ،﴾َسْوآُتُهَما َلُهَما َفَبَدْت﴿ ،منها كالأ عندما ماسّي وال الوحدة،

 .(16)اإلنساني للوجود الدائري الشكل ميثلها اليت ،الوحدة يكسر وانقسام

 وهذا ،(شجر) لكلمة واللغوية اللسانية الوجوه حدأ خيالف ال التفسري هذا إّن

 واالنقسام التشاجر عن نهانا اهلل ألن ؛ةالعاّم الشرع قواعد خيالف ال التفسري

 َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َواَل﴿ :وهو ،املعنى هذا تثبت الشرع من داتمؤيِّ عليه بل والتخاصم،

 .﴾ِرحُيُكْم َوَتْذَهَب

 وحواء آلدم تعاىل اهلل ينه ألّن ؛اآلية لسياق متامًا خمالٌف التفسري هذا ولكّن

 املعلومة الشجرة من األكل عدم ىعل منصبٌّ وهو ،معروٌف الشجرة من األكل نع

 الثمار. ذات

 حافزًا كان الشجرة معنى أّن اعتربنا ذاإ به القبول ميكن التفسري هذا نإ

 العارف لدى ثارتأ فالشجرة .احلقيقي معناها هو وليس ،بها مرتبط آخر معنى ثارةإل
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 للوجود الدائري الشكل ميثلها اليت ،الوحدة كسر إىل قاده والتشاجر ،التشاجر

 حبجيته القول ميكن ال ،ونفسيًا شخصيًا تفسريًا يعّد التفسري هذا نإ .ينساناإل

 نفس على التفسري هذا يةحّج باقتصار العرفاء طالب لذلك .آلخرينا إىل بالنسبة

 .والشهود بالكشف الوجود حقيقة أدركوا ْنوَم ،مقامه يف هم ْنوَم ،العارف

 غريهم، على ال ،عليهم ةحّج هو التفسري فهذا تفسريهم، ختطئة العرفاء يرفض

 بيانه يتّم مل فما هم،حّق يف األحكام صدارإ وعدم ،فبالتوقُّ الغري يطالبون دائمًا وهم

 هذا يرجعوا نأو ،مكاناإل زحيِّ يف جيعلوه أن عليهم لغريا إىل بالنسبة حهيوضتو

 .أهله إىل احلكم

 ميكن ال اللغة لقواعد التفسري من النوع هذا موافقة مدى بيان طارإ يف ولكْن

 وعلم اللغة قواعد مع املباني هذه مقارنة من ينطلق اهّنبّي فما ،احلياد على نقف أن

 .النّص تفسري يف ةمهّم مسألًة السياق يف يرى والذي ات،اللسانّي

 

 ــــــ القرآن تفسري يف السياق دور

 مهمة، مكانًة احلالي عصرنا يف النصوص تفسري يف ودوره السياق حتليل حيتّل

 اهتمام. شديد به احلديثة اتاللسانّي اهتمت ولقد

 ساسيتان:أ ناجنبت له السياق مبسألة هتماماال إن

 اجلّدي. املراد كشف يف يةأهّم بالسياق هتماملال :اًلأّو

 شفهية ماهية له النّص ألن ؛للنّص الشفهي باجلانب يرتبط السياق :ثانيًا

 .(14)خاّص ومكان زمان خالل من لتتشكَّ

 هميةأ القرآن وتفسري فهم يف السياق دور ملسألة نواملسلم القرآن علماء أعطى

 .القرآن تفسري تاريخ يف التارخيية البديهيات أهّم نم املسألة وهذه بالغة،

 ًاخمالف معنى يعطينا قد سياقها خارج من القرآنية اآليات بعض تفسري ّنإ

 وتعاىل. سبحانه اهلل ملقصود

 عن منفصاًل (06 )الصاّفات: ﴾َتْعَمُلوَن َوَما َخَلَقُكْم َواهلُل﴿ تعاىل: قوله تفسري نإ

 رنافسَّ إذا ولكْن .فعاهلمأ وخلق ،اخللق خلق اهلل أّن على تفسريه يوجب قد سياقاته
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 الذين ،لقومه ×براهيمإ قول هو الكالم هذا ّنأ سنجد سياقها خالل من يةاآل

 األصنام «لونمتع وما» بـ فاملقصود فعلهم، ذّم مقام يف واآلية ،األصنام يعبدون كانوا

 بأيديهم. يصنعونها كانوا يتال

 املراد فهم يف ةساسّيأ السياق مسألة الزركشي الدين بدر اعترب فقد وهلذا

 .(11)واالشتباه اخلطأ يف يقع بالسياق يهتّم ال الذي ّنأو م،للمتكلِّ ياجلّد

 

 

الهوامش
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 والغائية ،والفلسفة ،الدين
 

 هابرماسيورغن 

 علوش الدين نورد.  ترجمة:

 

 ــــــ بهيغل وانتهاًء بكانط مرورًا ،أرسطو إىل اليهودية من

 .عربي( لَث)َم اإلنسان من والتشاؤم ،اهلل من التفاؤل

 ويفرتض ،غائية قضية بوجود يعرتف االختيار فهذا فلسفي. بديل هي الغائية

 هذاو البداية. منذ متعالية أو جوهرية عالمة اخللق يف يرى هّنأ كما .أخريًا هدفًا

  امليكانيكية. النزعة مع يتعارض الذي الغائية، يسمى املنظور

  اإلنسانية. معنى وال معنى يف لبالتأّم يهتّم فلسفي فرٌع هي التاريخ فلسفةو

  التاريخ: لفلسفة مقاربات ثالث هناك لي يبدو ما وعلى

 هو وهذا لإلنسانية. األخري املعنى يف للتأمل حماولة أّي على تعرتض :األوىل

 ما حدٍّ ىلإو ،راهٌن هو مبا إاّل تهتّم ال فهي ،املعاصرة الفلسفية التيارات غلبأ موقف

  القريب. املستقبل

 ما وهذا .إليها تصبو للبشرية غاية هناك نإ حيث ،األوىل عن ختتلف :الثانية

 وتوما ،كونت وغوستأ إىل باإلضافة ،وماركس ،وهيغل ،كانط عند جنده

  كويين.اإل

 جند :فمثاًل يتها.وأهّم جدارتها يف الطعن جلأ من لكْن ،بالغائية تهتّم :الثالثة

 لكْن لإلنسانية، متقّد بوجود يعرتف ونيتشه ؛اإلنسانية متقدُّ فكرة يرفض شوبنهمر
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  اخلاطئ. جاهاالّت يف

 

 ــــــ ×املسيح والدة قبل التاريخ فلسفة تاريخ

 ــــــ وأرسطو موسى

 منها واحدة هي القيامة وفكرة الغائية. :منها ،عديدة بدايات التاريخ لفلسفة

 إىل األخالق كتابه يف أرسطو. فلسفة يف مرة لألّو الغائية فكرة جند كذلك.

 جيابياإل املبدأ هذا لكّن األشياء. طبيعة يف الكامنة الغائية عن ثيتحّد نيقوماخس

 نإف اليهودية وحسب امليالد. قبل الثالث القرن يف ،اليهودية مع إاّل جيدًا يظهر لن

 يعين األرضي امللكوت فظهور عاملية. مسيحية مملكة إقامة لغاية رتتطّو ةالبشرّي

 .(األزمان نهاية)

 

 ــــــ للروحانيات املنشئة الكربى القرون

 الصعيد على ليس لكْن ،املشاكل من ًابعض تعاجل أن هو فيلسوفًا تكون أن

 (.تورور دافيد هنري) كذلك العملي الصعيد على بل ،فقط النظري

 دينية فلسفية نهضة عرف امليالد قبل والرابع واخلامس السادس فالقرن

 .،..و ،واليهودية ،والطاوية ،والبوذية ،واليانية ،اهلندوسية أّن جند حيث ،كبرية

 تلك يف ستتأسَّ جيابياإل مالتقّد ففكرة والباطنية. الداخلية للتجربة قواعد ستأّس

 أن إىل باإلضافة أفالطون. كتابات مع ستتأسَّ حيث ،ودينيًا فلسفيًا املثمرة القرون

  النشوة. ىحّت البدائية الرغبة مع تدرجييًا رتطّو احلّب

 سيويةاآل الفلسفات ويف غائي. قبل عامل ىلإ ينتمي أفالطون إّنف ذلك مع لكْن

 سواء ،فيه يعيش كان الذي السياق ىوحّت الفرداني. ربالتطّو يهتّم سقراط تلميذ جند

  البشري. مالتقّد فكرة ربتصّو له يسمح مل ،الثقايف أو االقتصادي أو السياسي

 

 ــــــ التوحيدية للديانات احلاسم التأثري

 فإجنيل اإلنسانية. ربتطّو كثريًا تاهتّم التوحيدية الديانات أّن جند املقابل يف
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  القيامة. فكرة أسس وضع امليالد قبل الثالث القرن يف دانييل

 كبار جاء بعد ما ويف املفهوم. هذا خلرتسِّ ،وبولس ،يوحنا أناجيل جاءت ثم

 املسيحي الوجدان يف لغرسها ،غسطنيأو ،كوييناإل توما :أمثال ،املسحيني الفالسفة

  .نهائيًا

 

 ــــــ والعقالنية وهيغل كانط

 فهو (،كانط) األملاني الفيلسوف هو منازع بدون العقالنية يف الرائد لكّن

 الذين األوائل من نهأ كما ة.البشرّي مبستقبل وااهتّم الذين الفالسفة كبار من يعترب

 العمل هلذا خاصًا بعدًا عطىأ هيغل اهلل. فكرة من وليس ،شااملع العامل من انطلقوا

 ،مثالية :والثانية ؛املطلق يف التاريخ حتقق ،مادية :األوىل :ناحيتني من وأثراه ،الفلسفي

 وكانط. هيغل أفكار بنات من هي اآلن املطروحة األفكار فكّل نفسه. املطلق يأ

 قواعمَّ (...ماركسو ؛فورييهو سيمون؛ )سان ونوالفوضوّي االشرتاكيون رونفاملفكِّ

 للسعادة سريع حتقيٍق على عملوا حيث ،البشري للنوع واالجتماعي املادي التوجه

  .لإلنسان االجتماعية و اجلسدية

 

 ــــــ التاريخ فلسفة مأزق

 فلسفة من املستفاد فالدرس ،الروحي البعد وجتاهل ،واملركزية ،يةاملاّد

 .)هكسلي( التاريخ من يستفيدون ال الناس أّن التاريخ

 يومنا إىل وفوكوياما( ؛وماركس ؛وهيغل ؛)كانط التاريخ فلسفة بداية منذ

  تها.مصداقّي حقيقة إىل بل ،شديد لنقٍد ْتَضتعرَّ هذا

  االجتاه: هذا يف دفعت متناقضة رئيسة جاهاتاّت ةثالث هناك

  اإلنسان. قدرات اعتبار بدون ،للمجتمع راديكالي تغيري اجتاه ـ1

  البشرية. ةقّم على عالرتبُّ وهم ـ1

  الروحي. البعد جتاهل ـ1
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 ــــــ البشرية لتغيري الكايف الوقت استصغار األول: جاهاالّت ـ1

 االجتاه هذا من الفالسفة بعض يأمل نسانياإل اجلور من غضبًا طنييمستش

 الكبرية القوة وأمام الثورة. إىل أو العنف إىل تدعو اتهمفنظرّي للعامل. مفاجئ تغيريب

 هذه فإن احلظ لسوء مامهم.أ الوحيد السبيل هو الثوري العنف يبقى السلطات لبعض

 )الثورات اجملتمع يعرفه الذي اّداحل تسارعال يف السبب هي اجلذرية راتالتغيُّ

  الشيوعية(.

 النموذج بهذا يتالعب مل ما ،قراطيةوالدمي عصر إىل بكامله العامل دخل اليوم

 للعنف يكون لن شرعية قراطيةودمي يف نفسها. عن بالتعبري املعارضة لقوى يسمح الذي

 .حّق على تكون عندما قتتفوَّ كينغ( ولوثر ؛غاندي) الالعنفية فالثورات معنى. أّي

  اإلنسان. تغيري يف العنف عن ينوب أن الوعي استطاع قراطيةوالدمي الثورة بفضل

 

 ــــــ الفيلسوف جمد الثاني: جاهاالّت ـ2

 قد االنسانية نأ اعترب ْنَم باكتشافاتهم الفخورين الغائيني الفالسفة من هناك

 ،السليم املنطق مع يتناقض اخلاطئ التقدير من النوع هذا لكّن اكتماهلا. من اقرتبت

  اتهم.نظرّي ةمصداقّي يضعف أن ميكن الذي األمر

 ربط عندما اخلطأ نفس ارتكب فوكوياما .العامل روح نابليون يف هيغل رأى

 الصراع نهاية إّنف ماكويافو حسب التاريخ. ونهاية الباردة احلرب نهاية بني

  التاريخ. نهاية مييز ما أهّم ،الليربالية قراطيةوالدمي وتاليه ،ديولوجيياإل

 األمم منظمة فظهور نظري. وجهة من اجلميلة األيام من الكثري أمامه فالتاريخ

 عاالصر إلزالة منه بّد ال أمٌر فهذا .بعيدًا زال ال واحلّق العدالة دجيسِّ بشكٍل حدةاملّت

  ديولوجي.ياإل

 الطابع ذات امليكانيكية النزعة ارتكبت الالئق غري التفاؤل خيص ما يف

 قرب روتتصوَّ ،النظام بسرعة تثور أن تريد فهي ،تنيمّر األخطاء نفس العلمي

  البشري. االكتمال

 ميكن ال كماٍل إىل للوصول جسيمة. ومغالطة ،كبري بتشويٍه قيتعلَّ فاألمر
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 ال .حتّل ْنأ العقد من للكثري بّد وال ،املراحل من الكثري قطع من للبشرية بّد ال جتاوزه

  املوقع. هلذا زيارتكم أثناء االعتبار بعني هذا كّل أخذ من بّد

 

 ــــــ الروحي البعد جتاهل الثالث: جاهاالّت ـ3

 إىل ىأّد وداروين فرويد فقرن الروحي. البعد بعودة زمتيَّ العشر التاسع القرن

 الفلسفة ًاإذ السلطة. مع ومتواطئة رجعية الكنيسة كانت حيث ،املادي جاهاالّت رتطّو

  ملموس. هو ما حنو جهودها زلرتكِّ ؛الغائي البعد جتاهلت

 إىل باإلضافة ،والعلمي التقين مالتقّد يف تساهم فهي ،طيبة نواٍح للمادية نعم

 مبتاع عللتمّت األبواب تفتح فهي واالعتقاد. والفكر فالتصّر يةوحّر الرفاهية يف دورها

  الدنيا.

 وبدون العدمية. إىل إاّل بنا يّدؤي لن روحي لتأّم بدون رللتطّو خرآ مستوى أّي إّن

  واهليمنة. شالتوّح حنو اإلنسان جهسيّت الروحي البعد

 البعد عن ىلنتخّل ،الكفاية فيها مبا جليناتنا اةمغّط ليست اإلنسانية القيم

  الروحي.

 قيمته ىلإ أو ،املادية ناتهمكّو إىل خيتزل اإلنسان إّنف اخلالصة للمادية بالنسبة

 هذه ظّل يف لوجوده معنى جيد أن ميكنه ال فاإلنسان هنا منو شكله. أو يةاملاّد

  ية.املاّد راتالتصوُّ

 يلغي أن جمتمع أّي حياول عندما .صدفًة الروحي البعد اإلنسانية تكتشف مل

 الدين عودة ذلك على دليل وخري الكربى. اتهمرجعّي سيقصي هإّنف الروحي البعد هذا

 اليت الدينية االختناق حالة أّن جند الطريقة بنفسو اإلحلاد. من عقود بعد روسيا يف

  الغربي. العامل روح توازن عدم يف تساهم العوملة ابهتسّب

 كما ـ فالدين معنى. بدون عامٍل يف حمشورًا نفسه اإلنسان جيد رحب أفق بدون

  األفيون. دجيسِّ ْنَم هو السوق اليوم لكْن ،الشعوب أفيون هو ـ ماركس قال

 

 ــــــ التاريخ فلسفة منطق

 .كويليوو( باولو) لتغيريه خلقه مت املستقبل ،اآلن ليست التاريخ نهاية
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 العامل. روَح نابليون يف رأى فهيغل للعامل. نهايًة حاضره يف دائمًا الفيلسوف جيد

 صراع هناك ْديُع مل عندما فتوقَّ التاريخ نأ إىل فوكوياما يذهب جاهاالّت نفس ويف

  الباردة. احلرب نهاية بعد ديولوجيإي

 :اليوم ليس لكْن ،حبّق القول هذا الفالسفة ليقول اليوم سيأتي يبدو ما على

  كماهلا. إىل للوصول املراحل من الكثري قطع البشرية على

 العزيز ،األبدّي السالم إىل الدخول قبل اجلديدة االنتصارات هذه قحتقُّ جيب

 كانط. الفيلسوف على



 

 حجية احلديث يف تفسري القرآن

 مة الطباطبائية العاّليف نظرّي دراسٌة

 

 زاده قاضي كاظم د.

 الجعفري مريم أ.

 غالب نظيرة ترجمة:

 

  ــــــ مقّدمة

 حجية عدم أو حجية مسألة يف للبحث بعيد زمن منذ علماؤنا ضتعّر لقد

 .التفسريية الروايات ومنها ،الفقهية غري الروايات

 عندهم يشهد ومل ،ةالسّن أهل كتب يف املباحث هلذه غياب شبه ويالحظ

 قال الواحد خرب يةحبّج إمجااًل منهم قبل ْنوَم ،غريها عن الفقهية الروايات بني التمييز

 .التفسري يف يتهحبّج

 ،إمجااًل ةالسّن يةحّج يف كتشكِّ ةالسّن أهل بني جمموعة وجود إىل شارةاإل مع

 .للقرآن الكفاية وترى

 خرب يةحّج بعدم القول يف الشيعة علماء وبعض فقتّت ثالثة جمموعٌة وهناك

 .ىلْوَأ طريقب التفسري يف قبوله عدم وبالتالي ،الواحد

 ،فيه البحث عوتوسَّ ،الشيعة علماء عند املوضوع هذا عن احلديث كثر بينما

 أن رغم التفسري، ماتمقّد ويف ،القرآن علوم ويف ،األصولية املباحث يف طرح حيث

 قتطّر ويقتصر ،الفقهية الروايات على اهتمامها ّلج تصّب ماإّن األصولية املباحث
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 يف قمتفّر بشكل يتهحّج طرحت كما .منها ةالفقهّي على اآلحاد خلرب نيصولياأل

 منه موقفه وكان ،الواحد خرب يةحبّج الطباطبائي مةالعاّل اعتنى وقد .العقائد مباحث

 خذاأل على الشيعة علماء جيمع يكاد املوضوع: يف قاله اومّم .التفسري يف مبناه ساسأ

 من أدلة إىل استند قد فالبعض به. األخذ يف مبانيهم اختالف رغم الواحد، خبرب

 حجية على ليربهن ؛عةواملتشرِّ ،العقالء وسرية ،العقلية الرباهني من وجمموعة ،القرآن

 آحاد خصوص يف هذا .يتهحّج على دلياًل باالنسداد قال اآلخر والبعض ؛الواحد خرب

 فيها دتوتعدَّ ،فيها القول اختلف فقد التفسريية الروايات آحاد اأّم الفقهية، الروايات

 اآلراء.

 منه مفروغ أصٌل املتواترة واألخبار القطعية ةالسّن اعتبار أّن إىل شارةاإل وجتدر

 الكالم ماوإّن التفسريي، الواحد خرب يةحلّج نوواملخالف نواملوافق فيه يشرتك

  الثقلني. حديث قبول عدم أو بقبول له عالقة وال ،املنقولة اآلحاد أخبار يف واإلشكال

 من جمموعةإىل  الواحد خرب مطلق يةحّج بعدم القول نسبة عن النظر بصرف

 ابن القاضي ي،احلّل دريسإ ابن املرتضى، السيد املفيد، الشيخ أمثال: ،الفقهاء

 عاّم بشكٍل احلديث وأهل واألصوليني الفقهاء عمدة أّن إاّل الطربسي، والشيخ ،اجرّبال

  . اجلملة يف الواحد خرب يةحبّج يقولون

  أساسيني: رأيني أمام فنحن هنا من

 ينشأ واليت ،العملية باألحكام املتعلقة األحاديث ونعتربي وهم :املخالفني رأي أـ

 مأ العقائد يف كانت سواء ،الفقهية غري الروايات من عداها ما أما شرعي، أثٌر عنها

  يتها.حبّج ونيقول وال ،بها يقبلون فال ،التفسري يف

 سواء ،الفقهية غري للروايات اإلمجالي االعتبار نْويَر وهم :املوافقني رأي ـ ب

 ويف ،وكيفها هاكّم يف وأقواهلم مبانيهم اختالف رغم غريه، يف مأ التفسري يف كانت

 أكثر ثالثًا رأيًا قنياحملقِّ بعض اعتماد يف سببًا هذا كان قدو .هاتوسع حمدوديتها

 سعة مدى عن يكشف وبالتالي ،الروايات هذه يةوحّج نطاق الواقع يف دحيدِّ ،تفصياًل

  ته.وحمدودّي ضيقه أو جماهلا

 العراقي، النائيين، الطوسي، من: لٍّك ذكر ميكن األوىل للفئة بالنسبة
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 .الطباطبائي

 ،نكرانيالل معرفت، اخلوئي، من: كلٍّ اسم يطرح الثانية للفئة وبالنسبة

 .السبحاني

 ضمن تصنيفهم مّت قد اجرّبال ابن والقاضي دريسإ وابن املرتضى السيد أّن رغمو

 وإمنا ،الفقهية غري األحاديث يف خاص قوٍل جهة من ليس هذا ّنأ إال ،األوىل الفئة

  مطلقًا. اآلحاد خرب يةحّج بعدم لقوهلم كان

 

  ــــــ التفسريية الروايات حجية بعدم والقول الطباطبائي العالمة

 يةحّج بعدم خمتلفة ومناسبات مواقع يف حيصّر الطباطبائي عاّلمةال بقي

 ،املوضوع هذا يف القول بسط وقد .التفسريية الروايات :هاومن ،الفقهية غري الروايات

  خمتلفة. أساليب متبنيًا ،رأيه على واستدّل

 ةوالسّن ،^البيت أهل من الطاهرة بالعرتة اخلالص ميانهإو الكامل هيتفان مع

 يف ودورها ،الفقهية الروايات يةحبّج التاّم واعتقاده ،للقرآن ومالزمتها ،الشريفة

 يرى يكن مل التفسريية الروايات خيّص ما يف هلكّن القرآن، أحكام وتبيني تفصيل

 استقاللية على تقوم الطباطبائي مةالعاّل ةفنظرّي .العملية األحكام غري يف يةحّج هلا

 عن الكشف يف التفسريية لرواياتا إىل احتياجه وعدم ،بنفسه نفسه تفسري يف القرآن

 التعامل يف الشيعة أسلوب أّن الطباطبائي السيد ويرى .معانيه وعن ،املفاهيمي جهازه

 أهل ةأئّم من أو |األكرم النيّب من مساعه مّت الذي احلديث على يقوم األحاديث مع

 منهما كان ما لكْن ؛القرآن حكم حكمهو ،واسطة وبدون مباشرًة ^البيت

 :التالي وفق معه تتعامل فالشيعة بواسطٍة

 يصّح ،القطع ولزوم العلم ضرورة على القرآن نّص وحيث ؛العقيدة أمور يف

 الواحد خرب وأّما .تهصّح على ةقطعّي بقرائن احملفوف اخلرب أو ،املتواتر باخلرب العمل

 األحكام استنباط جمال يف وبالذات ،العقائد جمال غري يف لكْن .معترب غريف

 قطوعمو املتواتر اخلرب إىل فباإلضافة ،موضوعه يف القائمة لألدلة ونظرًا ؛الشرعية

 فاخلرب إذًا .وثوقه على شواهد تقوم الذي الواحد خبرب كذلك العمل يكون ةالصّح
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 )خرب القطعي غري اخلرب أما ،الشيعة عند باعاالّت واجب ةالصّح قطوعمو املتواتر

 يف ةحّج الشرط بهذا وهو ،النوعي بالظّن الصدور بوثوق مشروط فهو الواحد(

  .(1)الفرعية الشرعية األحكام

 حجية أن ةمّر من أكثر (امليزان) تفسريه يف الطباطبائي العالمة دأكَّ وقد

 يف (املنار) تفسري صاحب مقولة انتقد وقد .الفقه مبباحث خيتص ماإّن الروايات واعتبار

 من فالروايات هكّل هذا وبعد وقال: ،الثعليب تفسري عن روايٍة من نقله ما خيّص ما

 عرفت وقد ة،قطعّي قرينة صحته على قامت امّم وال ،املتواترات من وليست اآلحاد،

 امليزان طبق على ،الفرعية األحكام غري يف اآلحاد على لنعوِّ ال اأّن مةاملتقّد أحباثنا من

 .(1)حياته يف اإلنسان بناء عليه الذي ،العقالئي العاّم

 بعض إىل يشري ،هود سورة يف ،×لوط النيّب ةقّص هامش على جنده كذلك 

 أو متواترًا كان إْن اخلرب أّن املسألة يف النظر عليه استقّر والذي» فقال: ،األقوال

 خباراأل إاّل ،فيه يةحّج فال ذلك غري وأما يته....حّج يف ريب فال قطعية بقرينة حمفوفًا

 معنى ال االعتقادية واألمور التارخيية والقضايا ...الفرعية. الشرعية األحكام يف الواردة

 العلم غري بكون الشارع حلكم معنى وال ،شرعّي أثر بترتُّ لعدم ؛فيها يةاحلّج جلعل

  .(1)«بذلك الناس وتعبيد ،علمًا

 إمنا اآلحاد روايات يةحّج أّن ،صريح وبشكٍل ،نيبيِّ الطباطبائي فالسيد

 للفقيه ميكن املوارد هذه يف ألنه ؛وتكليفي عملي شرعّي أثٌر عليها بيرتتَّ حني تكون

 غوِّسم فال شرعّي أثٌر عليه بيرتتَّ ال ما يف اوأّم الظنون، بعض يف يةاحلّج يستعمل أن

 املسلم الفرد جتعل موارد يف يةاحلّج جلعل معنى وال ،العلم جيب حيث ؛بالظّن للعمل

  .بالظّن ديتعبَّ

 ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن الذِّْكَر ِإَلْيَك َوَأنَزْلَنا﴿ الشريفة: باآلية استدّل هأّن كما

 ^بيته آل من املعصومني ةئّمواأل |األكرم النيّب قول أّن نليبيِّ (77 )النحل: ﴾ِإَلْيِهْم

 حمفوفًا وال ،متواترًا ليس الذي اخلرب اأّم ة،حّج وهو ،القرآن لتبيني مصداٌق هو

 ؛ةحّج ليس ،خالفه أو الكتاب وافق سواٌء ،فهو ،تهوقطعّي تهصّح عن تكشف بقرائن

 حمرز غري فهو الكتاب وافق إذا اوأّم ،بيانًا ليس فهو للقرآن خمالفته حال يف هألّن



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

179 

 قول يةحّج على داللة اآلية ويف» اآلية: يف املراد لبيان مصداقًا يكون ال وبهذا للبيانية،

 كونه لعدم ؛فيه يةحّج فال بعضهم... ذكره ما وأما ،القرآنية اآليات بيان يف |النيّب

 .(7)«الثاني يف البيانية إحراز وعدم ؛لّواأل يف بيانًا

  

  ــــــ التفسريية الروايات يةحّج وعدم القرآن استقالل ةنظرّي

 مةالعاّل نظريات أبرز من بنفسه نفسه نوتبيُّ بيان يف القرآن استقالل نظرية إّن

 هألّن ؛فيه رالتفكُّ واستعمال رالتدبُّ إىل اسالن ويدع فالقرآن .التفسري يف الطباطبائي

 مفهوميته يقتضي القرآن يحتّد أن كما .مراداته عن والكشف معانيه ببيان لمتكفِّ

 اهلل إّن» :^واألئمة النيّب بيان إىل حاجة يف يكون ال أن يقتضي وهذا ،وتبيانه

 بشيٍء شيء كّل تبيان هو ما نيتبيَّ وكيف كتابه.... يف العقل يةحّج يبطل مل سبحانه

  .(5)«؟!نفسه دون

 يف حيتاج ال نهإ أي نفسه، إىل اهلادي الطريق هو بنفسه القرآن أّن يرى فهو

 الذي الكتاب يكون أْن ريتصوَّ فكيف عنه، خارج آخر طريٍق إىل مقاصده تبيني

 ،غريه هاٍد إىل مفتقرًا ،ء شي لكّل تبياٌن هأّنو ،نور هأّنو ،هدى هبأّن تعاىل اهلل عرفه

 وفرقانًا وتبيانًا هداية نفسه فهم يف يكون أن .غريه بأمر نًامبيَّو ،غريه بنور مستنريًاو

 يكون أين وحاشا !املطلوب على مصادرٌة والعقل املنطق عرف يف هذا غريه إىل وحيتاج

 وقد ،الباطل الدور هو لعمري وهذا .لنفسه مبينًا يكون وال شيء لكّل تبيانًا القرآن

 ِإَلْيُكْم َوَأنَزْلَنا﴿ تعاىل: وقال ،﴾َواْلُفْرَقاِن اْلُهَدى ِمْن َوَبيَِّناٍت ِللنَّاِس ُهًدى﴿ تعاىل: قال

 ما مجيع يف اسللن نًامبيِّ ونورًا وفرقانًا وبينة هدى القرآن يكون وكيف .﴾ُمِبينًا ُنورًا

 َوالَِّذيَن﴿ تعاىل: وقال ؟!االحتياج أشّد وهو ،إليه احتياجهم يف يكفيهم وال ،حيتاجون

 وأّي ؟!كتابه فهم يف اجلهد بذل من أعظم جهاد وأّي ،﴾ُسُبَلَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ِفيَنا َجاَهُدوا

  .(6)«؟!القرآن من إليه أهدى سبيل

 ِقَبل من ذاتها يف الفهم قابلية هلا القرآن آيات متام أّن الطباطبائي السيد يرى

 يستفاد األمر وهذا .حمااًل فهمها يكون أو ،فهمها ميتنع آية توجد ال ومبدئيًا ،لناسا

 به حصرَّ الذي يالتحّد مقتضى هو وكذلك ،والتبيان والنور اهلداية القرآن عاءّدا من
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  .(4)«آية من أكثر يف القرآن

 بيان يف غريه ىلإ حيتاج وال ،مراداته بيان يف مستقلٌّ مةالعاّل نظر يف فالقرآن

 أّن فاحلّق» كافة: للّناس نزل القرآن ألن ؛للجميع رميسَّ األمر وهذا .وتفسريها معانيه

 الكتاب يكون أن ريتصوَّ فكيف مسدود... غري الكريم القرآن فهم إىل الطريق

 هاٍد إىل مفتقرًا ،شيء لكّل تبياٌن هأّنو ،نور هأّنو ،هدى هبأّن تعاىل اهلل فهعرَّ الذي

 .(1)«!غريه؟ بأمر نًامبّيو ،غريه بنور مستنريًاو ،غريه

 الدعوى هذه أّن (11 )النساء: ﴾اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفاَل﴿ :تعاىل قوله من يستفادو

 يقبل ال كتاٌب وهو العادي، اإلنسان وفهم إدراك مع ىحّت يتناسب فهمه أن تستلزم

 على القدرة له والكّل ،تهذيبال وال ،االستكمال يقبل وال ،بطالاإل وال ،النسخ

 أو تعارٍض من يرتاءى ما به ويرتفع ،والبحث روالتفكُّ رالتدبُّ إعمال خالل من ،فهمه

  .(0)«بدوي اختالف

 دوره استحضار ووجوب ،|األكرم النيّب من مالتعلُّ ينفي ال ذلك كل لكّن

 من هناك ليس حيث ؛األحكام تفصيل إىل موكول وهذا .القرآن وتفصيل تبيني يف

 ،نعم .الطاهرة العرتة عن ويُر وما الشريفة النبوية ةالسّن يف جاء ما اعتماد سوى سبيل

 القرآن أرجعها وقد ،|النيّب بيان غري من يهتلّق إىل سبيل ال امّم األحكام تفاصيل

 إىل فيه يرجع ،باملعاد يرتبط وما ،القرآني القصص تبيني كذلك ،آيٍة غري يف إليه

 ماملعلِّ هداية عن عبارة والتعليم التعليم، تقتضي |كرماأل النيّب فشأنية ؛|النيّب

 واملراد ،األمور بعض حقيقة إىل الوصول ماملتعلِّ على يصعب حيث ،رشاداتهإو اخلبري

 يف التعليم ألّن ؛مسدودة ليست القرآن فهم طريق بأّن والقول يتنافى ال وهذا .منها اإلهلي

 هنا ومن» املقصد: وخلق جيادإ يعين وليس ،املقصد وتقريب تسهيل هو األمر حقيقة

 ال معاني هلم نيبيِّ |ألنه ...؛و ،فحسب التعليم هو املقام هذا يف النيّب شأن أّن يظهر

 ِكَتاٌب﴿ :قوله مثل على ةلبّتا ينطبق ال ذلك فإّن ،اهلل كالم من فهمها إىل طريق

 .(19)«﴾ُمِبنٌي َعَرِبيٌّ ِلَساٌن َوَهَذا﴿ تعاىل: وقوله ،﴾َيْعَلُموَن ِلَقْوٍم َعَرِبّيًا ُقْرآنًا آَياُتُه ُفصَِّلْت

 

  ــــــ التفسريية الروايات اعتبار بعدم للقول مةمقّد القرآن باستقالل القول

 معانيه بيان ويف ،الفهم يف القرآن باستقالل القول أّن األذهان إىل يتبادر رمبا
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 ترابط وال ،أخرى مسألة التفسريية الروايات اعتبار بعدم والقول ،مسألٌة ،للمخاطبني

 تلك ةباعتبارّي القول من خيلو ال القرآن باستقالل القول أّن يفهم قد بل ،املسألتني بني

  بينهما. اجلمع وإمكانية ،يتهاوحّج ،الروايات

 وما ،الطباطبائي السيد تقريرات يف ةالدّق واستعمال النظر إمعان مع لكّن

 اعتبار بعدم للقول مةمقّد احلقيقة يف هو القول هذا أّن نيتبيَّ ،القرآن باستقالل يعنيه

 ووفق .نفسه القرآن هو الروايات تلك اعتبار مالك أّن خصوصًاو ،التفسريية الروايات

 النيّب وبيانات خارجي، بيان أّي على فمتوقِّ غري القرآن معاني فبيان سبق ما

 عن الكشف ميكننا ال بدونها هأّن ال ،املعاني وتقريب للفهم لةمسهِّ هي |األكرم

  هلي.اإل واملراد الغرض

 أو ،األحكام وتفصيل بيان يف ينحصر الروايات يةحّج وجمال نطاق إّنف هنا من

 وهداية نوٌر فهو ،االستقاللية لقرآنل وألن ؛املوارد هذه غري يف أما ة،خاّص أخرى أمور

 فهم فيتوقَّ وال ،للفهم رميسِّ دجمرَّ التفسري جمال يف الروايات تلك تبقى ومبني،

 ،القرآن فهم يف دوٌر هلا وشروطه القرآن ومعاني يتماشى ما يف وهي .عليها القرآن

 عدم هامنو ،مستلزماته القول هلذا إّنف احلال وبطبيعة .مستقّل اعتباٌر هلا ليس لكن

 ال بعموماته واألخذ القرآن فهم نأ التقرير هذا ومقتضى .للقرآن ةالسّن ختصيص

 القيود تلك يف والبحث ،نفسه القرآن خارج صاتخمصِّ عن البحث يالزمه

 القرآن عمومات أّن يرى فهو النقطة، بهذه الطباطبائي السيد اعتنى وقد .صاتواملخصِّ

 صخمصِّ عن وليس ،نفسه القرآن داخل من صخمصِّ عن البحث يف حتتاج ماإّن

 ﴾َفاْنَتُهوا َعْنُه َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه الرَُّسوُل آَتاُكْم َوَما﴿ تعاىل: وقوله آخر. خارجّي

 ةالسّن نفسه هو والذي ،|األعظم الرسول لنا نهبيَّ ما يةحّج تعين (4 )احلشر:

 هذاو ،|كرماأل النيّب ببيانات صختصَّ القرآن عموميات أّن يعين ما النبوية،

 نفسه القرآن يف املوجود فالبيان النتيجة ويف .والعملية الفرعية باألحكام خيتص

 َأَفاَل﴿ تعاىل: قوله أّن إىل سبق ما يف أشرنا وقد ومراده. مقصوده فهم يف يكفي

 رفع يف يكفي القرآن أّن نيبيِّ هألّن ؛ويثبته القول هذا ديؤكِّ ﴾اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن

 النيّب لكالم لالستماع ينمستعّد غري هم ْنَم عند ىحّت ،نفسه عن االختالفات



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

181 

 الفرعية األحكام غري يف القرآن لعمومات صخمصِّ عن فالبحث لذا .|كرماأل

 إّن» :ةالسّن يف صاتخمصِّ عن البحث إىل يهتعّد يلزم وال ،نفسه القرآن يف يكون

 يف مبا صهاخمصِّ عن البحث يقتصر الفرعية األحكام غري يف الكتاب عمومات

 والرأي العقل إىل يالتعّد جواز غري ومن ،ةالسّن إىل يالتعّد لزوم غري من ،الكتاب

  .(11)« والتفسري

 وليس ،بالتبع يكون التفسريية الروايات من االستفادة أّن العبارة هذه من ويفهم

 مستقلة يةحّج الروايات لتلك كانت لو حبيث بذاتها، ةمستقّل أصالة أو يةحّج هلا

 من كثرٍي يف له موافقتها عدم رغم ،^البيت أهل بيان ظاهر على يةاحلّج لقصرت

 اإّم فهي الغرض إىل للوصول لةمسهِّ تكون أن وبدل ،معه توافقت ما ويف ،املواضيع

 ميكن كله وهذا .للحاصل حتصيل هي أو ،اآليات يف املراد غري آخر طريقًا تطرح

  الروايات. تلك إىل احلاجة وبدون ،اآليات نفس يف رالتدبُّ من بشيء إليه الوصول

 الروايات أّن ،امليزان تفسريه من األول داجمللَّ يف ،الطباطبائي السيد نبيَّ وقد

 .التفسري وطريقة أسلوب بيان مقام يف تكون األحكام تفصيل مقام غري يف التفسريية

 القرآن تفسري كيفية متعلِّ اليت التفسريية الروايات من الكثري هناك الواقع ويف

 خالهلا من الطباطبائي السيد استطاع وقد أسلوبه. على راملفسِّ ذوق وتدريب ،بالقرآن

 قال حيث ،مراده وتفسري ،معانيه بيان يف القرآن استقالل على استدالله من ييقّو أن

 القرآن مومعلِّ سلكه الذي السوّي والصراط املستقيم الطريق هو هذا» هامشها: يف

  .(11)«عليهم اهلل صلوات وهداته

 الواردة التفسريية الروايات من غفريًا ًامّج أن على» الثقلني: حديث ذيل يف وقال

 يستقيم وال ،معنى على مبعنى واالستشهاد ،آية على بآيٍة االستدالل على مشتملة عنهم

 من لوروده ؛ذهنه به ويستقّل ،املخاطب يناله أن ميكن امّم املعنى بكون إاّل ذلك

  .(11)«له ناملتعيِّ طريقه

 الروايات إىل حاجة يف معانيه استمداد يف القرآن كان لو هّنإ :بالقول ويصرح

 يف الروايات بتلك األخذ لزوم الثقلني حديث من فهم لو :أخرى بعبارة أو التفسريية،

 فسنكون ،الروايات بتلك األخذ يستلزم مراده فهم إىل الوصول وأّن ،التفسري جمال
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 باألخذ اللزوم هذا فكذلك وباطل حماٌل الدور وألّن .الباطل بالدور ساعتها حمكومني

 عليها االقتصار يكونو ،الطريق فتح يف واالستعانة التعليم باب غري يف ،الروايات بتلك

  .حمااًل احلكيم وذكره اهلل كالم فهم يف

 يف القرآن يف ^البيت وأهل األكرم النيّب قول يةحّج على دالٌّ الثقلني وحديث 

 لةدالالف ته.قطعّي عن تكشف بقرائن احملفوف اخلرب أو ،التواتر أو ،املشافهة صورة

 على الداللة ^البيت وألهل .نفسه يف ةتاّم اإلهلية املعارف عن الكشفو معانيه على

 وإرجاع ،بأخرى آية )تفسري التفسري يف الصحيح األسلوب إىل اسالن هدايةو ،الطريق

 تعليم التعليم من يقصد كان لو وإال ،دواليك( وهكذا ،حمكمه إىل منه املتشابه

 لكان نفسه القرآن طريق من إليها يصل أن لإلنسان ميكن ال اليت واملعارف املعاني

  .(17)التحدي وآليات ،املبني بالعربّي القرآن تصف اليت لآليات خمالفًا هذا

 

  ــــــ الطباطبائي العالمة ملباني نقٌد

  ــــــ األصولي ملبناه نقد ـ1

 بالصدور فالقول العقلي. الدليل هنا بها االستشهاد ميكن اليت ةاألدّل من

 صمشخَّ غري اإلمجال هذا أن رغم ،فيه شّك ال قوٌل ^األئمة عن للروايات اإلمجالي

 وهي ،االشتغال أصالة الروايات بعض بصدور اإلمجالي العلم هذا الزمو معني. وغري لنا

 لكّن ،^األئمة بزمان ةخمتّص غري ووظائفها األحكام هذه ألّن ؛عقلي حكم

 لتلك لنا طريق ال ّنهأ يعين ما ،فقط ^ئمةاأل طريق من ممكن إليها لالتوّص

 إىل باٍق التكليف :أخرى بعبارة و .(15)العرتة عن صدر اعّم كاءباالّت سوى األحكام

 قطعي غري الواحد خرب طريق عن نتبيِّ ماإّن التكاليف أكثر أّن حني يف القيامة، يوم

  الواحد. خرب يةحّج عن األمر واقعيف  يكشف وهذا الصدور،

 الواحد الدليل أّن ،األصوليني كبار أكثر اعرتاف وفق ،االّدعاء ميكن قد ـ1

 الدليل هو ،الواحد خرب يةحّج إثبات طريقه عن ميكن والذي ،اخلدش يقبل ال الذي

 اعتبار هو العقالء مبنى كان إذا .(16)العقالء بسرية عليه يصطلح ما أو ،العقالئي

 الشارع أّن يعين فهذا ،عنه ْعيرَد ومل ،الشارع من أىرمب ذلك وكان ،اآلحاد روايات
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  العقلية. األدلة جمرى يجير العقالء ومبنى عقلية، مالزمة وهذه ،عليه يوافق

 أن وبعد ،دعامتني على قامت الطباطبائي السيد نظرية أّن معرفت الشيخ يرى

 ،الباب هذا يف وإشكاالته الواحد خرب يةحّج عدم يف مةالعاّل نظرية صوخلَّ ،نقلهما

 جنبة ذو فقط ليس الثقة الواحد فخرب ؛تاّم غري مةالعاّل استدالل إن وقال: ،بنقدها قام

 فاملبنى الشارع. أمضاها وقد ،ذاتية كاشفية جنبة ذو العقالء نظر وفق ماوإّن ،تعبدية

 .الواقعي اخلرب مع تعاملهم معه ويتعاملون ،الثقة خرب على األثر ترتيب نساناإل عند

 جنبته من له ةيّجاحل تأّتت بل ًا،حمض ًاتعبدّي وال ،عندهم تعاقد جمرد ليس وهذا

 ميشي ـ العقالء صفوة هو الذي ـ ساملقدَّ والشارع ية.اخلاّص هذه وهبته اليت الكاشفية

 غري املخرب يكون اليت املوارد يف اللهم ،بالنقد هلا ضيتعرَّ ومل ،الطريق نفس على

 على أثر أيُّ بيرتتَّ ال خربه من قحتقُّ وبدون ،االطمئنان يرفع ما وهو ،بالصدق ملتزم

 وال ،الشرعية واألحكام بالفقه خيتّص ال الثقة الواحد خرب اعتبار فإّن هنا منو قوله.

 استعمله وقد ،وغريها الفقهية املوارد كل ويف ،عاّم اعتبار هو بل ة،دّيتعّب جنبة ذوهو 

 العقالئي، الثقة العدل الواحد خرب اعتبار ويتمّتع به. وقبل الشارع مضاهأ وقد ،العقالء

 ،به وقبوله الشارع بإمضاء ،أخرى جماالت يف مأ القرآن تفسري جمال يف كان سواٌء

 الشخص نزلةمب خربه وحجة ،×املعصوم بيانات ويبني يكشف كونه إىل باإلضافة

  .(14)«املعصوم من مباشر بشكٍل ىتلّق الذي

 

 ــــــ التفسري يف مبناه نقد ـ2

 آيات وبعض ،األحكام آيات أّن ـ سابقًا بيَّّنا كما ـ الطباطبائي العالمة يرى ـ1

 يف بالفهم وتستقّل ،البيان إىل حتتاج ال ،وحنوها ،القرآني القصص كذلكو املعاد،

  ن.مبيِّ اىل حتتاج الفرعي وحكمها تفصيلها يف لكْن ،يالكّل حكمها

 لالستثناء خيضع القرآن ونور تبيان أّن هل املبنى: هذا على املتواضع وإشكالنا

 وبعضه ًا،ونور ًابيان القرآن بعض كون افرتاض ميكن هل املوارد؟ بعض خيّص ما يف

 ؟الوصف هذا إىل يفتقد اآلخر

 ًامبينو ًانور القرآن كون ألّن ؛احملذور بهذا يلتزم ال نفسه مةالعاّل أّن ظاهروال
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 وليس ة،السّن إىل حتتاج وتبيانها تفسريها يف اآليات بعض كون مع يتنافى ال ًاوتبيان

 ،التفسري دائرة من وخيرجها ،التفسري يف ةالسّن يةوحّج اعتبار مينع سبب من هناك

 ةالسّن على اآليات بعض كاءّتا ّنإ :القول ونستطيع عنها. ًىغن يف القرآن بالتالي وجيعل

 إىل حتتاج اآليات من فالعديد ،وتبيانه تهنورانّي يةبكّل ميّس ال والتبيان الفهم لقصد

 هذا من إلخراجها ؛املفهومي بهاماإل أو املصداقي بهاماإل بلحاظ سواء الروايات،

 َعَلْيَك َأنَزْلَنا َوَما﴿ :الشريفة واآلية وهدايتها. نورانيتها على تبقى ذلك معو ،اإلبهام

 (67 )النحل: ﴾ُيْؤِمُنوَن ِلَقْوٍم َوَرْحَمًة َوُهًدى ِفيِه اْخَتَلُفوا الَِّذي َلُهْم ِلُتَبيَِّن ِإالَّ اْلِكَتاَب

 قد الطباطبائي مةالعاّل أّن رغمو .|كرماأل النيّب بيانات ةموضوعّي على دتؤكِّ

 بيان يف ،التفسري يف ^البيت وأهل |النيّب ألحاديث اإلمجالية يةاحلّج عن حتدث

 حيتاج امّم اإلهلية باألسرار املرتبطة ويف ،واملتشابه ،منها الظاهر ويف ،القرآنية اآليات

 تكون اليت املوارد يف خصوصًاو ،احلجية تلك تعميم خيالف هأّن إاّل ،(11)التأويل إىل

 لظاهر خمالفة الروايات تكون أو ،نفسه القرآن من مستفادة غري الروايات مطالب

  معه. متوافقة وغري القرآن

 كالمه أن إاّل (،دمؤيِّ)و (مرشد) بعنوان التفسريية الروايات يةحبّج قوله معو

 .الروايات تلك إىل احلاجة بعدم يوحي

 أن نوتبيِّ ،ذلك خبالف حتصرِّ نفسها الروايات إّن بل مقبول، غري قوٌل وهو

  .^البيت أهل تبيني إىل حيتاج القرآن

 ر،والتفكُّ رالتدبُّ إىل تدعو اليت اآليات على أساس بشكٍل مةالعاّل استند ـ1

 ِفيِه َلَوَجُدوا اهلِل َغْيِر ِعْنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفاَل﴿ :الكرمية اآلية ومنها

 .(11 )النساء: ﴾َكِثريًا اْخِتاَلفًا

 وجود عدم عن الكشف حنو ًاطريق القرآن يف رالتدبُّ كون اآلية من فهمُي وما

 من الفهم تقبل منها املتشابه ىحّت اآليات أّن على ةداّل وليست اآليات، بني اختالف

 تبيان عن ثتتحّد اليت آلياتا إىل بالنسبة الاحل كذلكو اآليات. يف رالتدبُّ خالل

 معنى من مةالعاّل أورده ما بل ،منها نستفيد أن ميكننا هأّن تعين ال فهي ،القرآن

 ىحّت هأّن حصرَّ نفسه مةفالعاّل .اجلميع على وليس ،فئة على يقتصر ماإّن خبصوصها
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 ،العميق القرآن حبر يف الغوص ما حدٍّ إىل استطاعوا والذين ،وجهابذتهم العلماء كبار

 االعتقاد خضم يف تصريٌح وهو .(10)فيه جيهلونه امّم الكثري نع اإلجابة يستطيعوا مل

 ختتلف مداليل هلا وتبيانه الكتاب نورانية أّن منه نفهم ما وهو القرآن، وتبيان ةبنورانّي

 حال بأّي تعين ال وتبيانه تهنورانّي عن ثتتحدَّ اليت فاآليات .آخر إىل خماطٍب من

 أن عن تكشف الروايات وجدنا لذلك .^البيت أهل وساطة بدون فهمه ةإمكانّي

^البيت أهل من ةوباألئّم |األكرم بالنيّب ةخاّص تهونورانّي القرآن تبيان
(19).  

 ِلَقْوٍم َعَرِبّيًا ُقْرآنًا آَياُتُه ُفصَِّلْت ِكَتاٌب﴿ :الكرمية اآلية من يستفاد األمر نفسو

 من بفئة خاّص اآليات تفصيل أّن حيوضِّ «َيْعَلُموَن ِلَقْوٍم» فَقْيد .(1 )فصلت: ﴾َيْعَلُموَن

×املعصوم اإلمام القيد بهذا واملقصود ،اسالن لعموم ليسو ،اسالن
(11). 

 القرآن أّن من ،النحل سورة من 191 اآلية خبصوص مةالعاّل به حصرَّ ما اأّم

 موضع يف اآلية ألن ؛نفسها اآلية وصدر يتناقض الفهم فهذا ،الروايات عن بذاته مستقلٌّ

 القرآن بأّن املشركني بعض طرف من |كرماأل لنيّبا إىل وجهت اليت التهمة نفي

 فأجابهم ،﴾َبَشٌر ُيَعلُِّمُه ِإنََّما َيُقوُلوَن َأنَُّهْم َنْعَلُم َوَلَقْد﴿ :األعاجم أحد عند مهويتعّل يدرسه

 ﴾ُمِبنٌي َعَرِبيٌّ ِلَساٌن َوَهَذا َأْعَجِميٌّ ِإَلْيِه ُيْلِحُدوَن الَِّذي ِلَساُن﴿ ه:نبّي لسان على اهلل

 بلسان نزل فالقرآن .«عربي» وصف وكذا ،للسان هو «مبني» فوصف (.191 )النحل:

 تقتضي ال فاآلية ًاإذ ومفاهيمه. ،معانيهو دالالته،و بيانه، يف واضح وهذا .مبني عربي

 فهمه ميكنهم ،^بيته أهل من ةئّمواأل األكرم النيّب وساطة وبدون ،اسالن أن

  مداليله. واستيعاب

 وتعاىل سبحانه اهلل دعوة أن وهي ،عانامّد إلثبات أخرى نقطة إضافة وميكن

 مجالياإل ميانواإل ،احملكمات يف رالتدبُّ مبعنى تكون قد رالتدبُّ إىل اسالن

 بأهل خمتصٌّ هاتباملتشاِب العلم أّن نتبيِّ الروايات من جمموعة هناك أيضًا هات.باملتشاِب

 عن هاتاملتشاِب تلك من لشيء تفسرٌي اسالن إىل وصل وإذا هم،ب وينحصر ،^البيت

 هاتاملتشاِب يف رالتدبُّ يكون الطريق هذا دون ومن ،فيه رالتدبُّ جيوز حينها طريقهم

  .(11)واهلفوة ةالزّل حمل

 يف العباد على وموسع» :×املؤمنني أمري لقول شرحه يف ،&اخلوئي السيد قال
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 منها وغرُيهم ،العلم يف بالراسخني خمصوصًا علمها جعل اليت ،هاتكاملتشاِب» :«جهله

  .(11)«﴾اْلِعْلِم ِفي َوالرَّاِسُخوَن اهلُل ِإالَّ َتْأِويَلُه َيْعَلُم َوَما﴿ :قال كما ،سعة يف

 فهمه أّن مبعنى ليس لكْن ،مطلقًا فيه جنادل ال وهداية ًانور القرآن فكون

 .كليًا فهمه على مهل علمية قدرة وال ون،عاجز فالبشر مباشر. بشكٍل للجميع رميسَّ

 ،القرآن مطالب كّل على واطيتسلَّ أن الناقصة ممبعارفه ونيستطيع ال مفه لذا

 العلم يف وبكماهلم ،علمية شأنية من لديهم مبا ؛^البيت أهل لكّن بنفسه، وهويفهم

 معرفة هلم الذين ،العلم يف الراسخني من يكونوا أن بالفعل وااستحّق ،و... واملعرفة

 حبر يف والغوص ،معانيه غور رسْب يف املكنة وهلم ،ههومتشاِب مهمبحَك القرآن

  ة.حّج هلماأقو كانت هنا ومن ومداليله، مفاهيمه

 يعرفه منه قسمًا فجعل ؛أقسام ثالثة كالمه مقسَّ اهلل إّن» :×علّي ماماإل قال

 ْنممَّ متييزه وصّح ،هحّس ولطف ،ذهنه صفا ْنَم إاّل يعرفه ال وقسمًا واجلاهل، العامل

  .(17)«العلم يف والراسخون وأمناؤه اهلُل إاّل يعرفه ال وقسمًا ؛لإلسالم صدره اهلل شرح

 أن ميكن ال اآليات معاني إىل لالتوّص ّنأ الشريفة الرواية هذه من ونستشرف

 الروايات يةحّج ثباتإل موضوعية مةمقّد وهي .العلم يف الراسخني من املدد دون يكون

  العكس. وليس ،التفسريية

 القرآن آيات من اإلهلي للمراد والتاّم اليقيين الفهم عييّد أحٌد يوجد ال ـ1

 تفسريه يغمر تفسريه من موضع من أكثر يف الطباطبائي العالمة ووجدنا .الكريم

 إذًا وتبيان. نوٌر هي اليت اآليات يف رالتدبُّ ظّل يف تكتنفه حالة وهي ،دوالرتدُّ بالشّك

 .ةتاّم غري دعوٌة ،هاملتشاِب غري يف خصوصًاو ،االختالف وعدم واليقني العلم عاءاّدف

 نيعيِّ لكيو أّنه؛ نفسه مةالعاّل تفسري يف عىاملّد هذا متامية عدم على وكمثال

 ويف ؛اتنظرّي عشر عرض ،عمران آل سورة من 4 اآلية يف «تأويل» لفظ من املراد

  .(15)قواًل عشرين ذكر هاملتشاِب

 حيث ،القرآنية األلفاظ من لفٍظ معنى حول االختالف كثرة عن ثحتدَّ كذلك

 ،بينهم حنرافاال واشتد ،اخلالف شاع وقد .املقام يف اختلفوا القوم لكن» قال:

 ماوقّل ،والتابعني الصحابة ريمفسِّ من لاألّو الصدر إىل واملشاجرة النزاع ذيل وينسحب
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 ينطبق أن عن فضاًل ،البيان من مّر امّم يقرب ما كالمهم من إلينا نقل ما يف يوجد

  .(16)«االنطباق متام عليه

 الكوثر تفسري يف أقواهلم اختلفت وقد» الكوثر: لسورة تفسريه يف وكتب

  .(14)«وعشرين ةسّت إىل األقوال أنهى هأّن بعضهم عن قلُن وقد ....عجيبًا اختالفًا

 وهناك .عجيب اختالٌف للقوم وفيها» قال: فاطر سورة من 11 يةاآل تفسري ويف

 جاوز بعض يف بعضها االحتماالت ربتُض ولو ،إيرادها تركنا ،أخرى قةمتفّر أقواٌل

  .(11)«األلف

 اآلية تفسري يف روناملفسِّ اختلف وقد» قال: البقرة من 191 لآلية تفسريه ويف

 ضربت وإذا اجمليد.... القرآن آيات من آيٍة يف نظريه يوجد يكاد ال ،عجيبًا اختالفًا

 إىل االحتماالت ارتقى اآلخر البعض يف االحتماالت من ذكرناها اليت األرقام بعض

  .(10)«و... احتمال ألف نيوسّت ومائتني ألف ألف من يقرب ما وهي ،عجيبة يةكّم

 اسالن عن مقصودها خفي آياٍت القرآن يف هناك أّن الكالم هذا نتيجةو

 إاّل ،ماتاحملَك اآليات على عرضها يف الرجوع يف وجهدهم رهمتدبُّ رغم ،نيواملفسر

 وجود يعين ما ،نظرهم وجهات يف االختالف بسبَّ ما وهو ،عنهم ًاخفّي ظّل مرادها أّن

 عالمة هذه وباملناسبة .إليها لواتوصَّ اليت واآلراء األقوال مجيع يف والرتديد الشّك

 اخلفاء هذا وجود وإّن القرآن. خارج البحث إىل واحلاجة ،املطلب خفاء على واضحة

 فال مة،العاّل تفسري وفق ،وتبيانه القرآن ةونورانّي فقتّت ال تفسريه يف االختالف وكثرة

 كّل ةبأحقّي عاءاالّد ميكن ال كما حوله، اخلالف ويكون ًانورانّي يكون أن ميكن

 الواقعي املعنى نيعيِّ مرجٍع وجود بضرورة اإلقرار يفرض وهذا .فيها املختلف اآلراء تلك

  حوله. املختلف هللمتشاِب

 ،الروايات إىل الرجوع بعد ىحّت يزول ال قد االختالف بأّن التذكري من بّد ال بل

 فالعقل .الشخصي رالتدبُّ على باالعتماد بالك فما ،ماتاحملَك على املتشاِبهات وعرض

 ال العرتة إىل والرجوع مات.املقّد بتبع ؛يصيب وقد ،خيطئ وقد ،دائمًا الدرب يرافق ال

 هذا كّل يف األهم لكّن .آفات من كالمهم نقل عملية حلق ملا ؛االختالف من يعفي

 وبالتالي ،مستواه من نوحتسِّ الفهم يةاحلّج تقيم حيث ،الصحيح األسلوب خاذاّت
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  .ًارومعّذ ًازمنّج واعتقادنا عملنا يكون

 أحد وهذا ،القرآن فهم ةالبشرّي كّل ةإمكانّي الطباطبائي السيد عىّدا لقد ـ7

 ّنإ :نقول نالكّن نفسه. القرآن يف تعاىل احلّق بها خربناأ اليت القرآن فصاحة لوازم

 بالك فما ،ًالغوّي فهمًا القرآن ألفاظ بعض فهم عدم دةمتعدِّ موارد يف لنا نقل قد التاريخ

 معنى فهم عن عاجزين العرب بعض كان |كرماأل النيّب زمن ففي ؟!املعنى بفهم

 فصاحة أهل وهم ،اآليات لبعض فهمهم عدم إىل باإلضافة ،ةالقرآنّي األلفاظ بعض

 النيّب على معضلتهم طرح من ًابّد جيدوا ومل ،بلسانهم القرآن نزل وقد ،وبيان

 مكنة عن األمر واقع يف يكشف ماإّن وهذا .^الطاهرة العرتة وعلى |كرماأل

 ّيأف إذًا ي.كّل بشكٍل ولو ،األلفاظ ظواهر ىحّت فهم ميكن ال بدونهم هوأّن ،العرتة

 الروايات يةحّج يف طعن وأّي ،خارجّي ملدد حاجته وعدم القرآن باستقاللية عاٍءاّد

  الطعن. ومورد مقبول غري ،ةالصّح بقرائن احملفوفة وأ ةالقطعّي التفسريية

 القرآن من أخذه ميكن ال اآليات بعض معنى بأن موقٍع غري يف مةالعاّل يعرتف ـ5

 يف جند وال» صراحة: وبكّل ،يقول النمل سورة من 11 لآلية تفسريه ففي .نفسه

 من هلم سيخرجها اليت ،ةالداّب هذه وأّن ،اآلية هذه لتفسري يصلح ما تعاىل كالمه

 سياق بل به؟ متتكلَّ الذي وما خترج؟ وكيف صفتها؟ وما هي؟ ما ،مهمفتكلِّ األرض

  .(19)«فيه مرموٌز كالٌم فهو ،بهاماإل القصد أّن على الدليل نعم اآلية

 مل املعهود وبأسلوبه ،اآليات يف رالتدبُّ رغم ،مةالعاّل من تأتي الصراحة فهذه

 تنقض هل ؟!ادعاٍء أيَّ تنقض الصراحة هذه إذًا .اآلية عن بهاماإل ذلك يرفع أن عيستِط

 !أم...؟ ،النور أم ،اهلداية أم ،يالتحّد

 ميكن ال اليت القرآنية املواضيع من عةاملقطَّ احلروف أّن هآرائ من كذلك

 عةاملقطَّ احلروف هذه فال» هات:املتشاِب من وليست ،القرآن من معناها على احلصول

 اليت عةاملقطَّ احلروف أّن يعتقد فهو .(11)«هلا تأويالت بها املراد معانيها وال ،هاتمتشاِب

 من جيعلها وال شفرتها، منلك ال اليت الرموز من القرآنية السور بعض أوائل يف أتت

 فأّي ،فهمها ييستعص حبيث ،دةمعقَّ آيٌة هناك ليس بأْن يقول مبناه ألّن ؛هاتاملتشاِب

 آيات بني وليس» معناها: ويتجلى ،عقدتها فتحّل ،ماتاحملَك على يعرض فيها تشابه
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 ريتحيَّ حبيث ،مفهومها يف وتعقيد إغالق ذات واحدة آيٌة آية( ألف بالطبع )وهي القرآن

  .(11)«معناها فهم يف الذهن

 سبحانه اهلل االشرتاك. عدم يف فيصٌل التقسيم ّنفإ ًامنطقّي معروف هو كماو

 ال أْن ميكن فكيف هات،ومتشاِب ؛ماتحمَك :إىل القرآن يف اآليات مقسَّ وتعاىل

 وجود هذا من يلزم !الثنائي؟ التقسيم هذا من واحدٍة ضمن عةاملقطَّ احلروف تكون

 ،نفسه مةالعاّل يقبله ال الذي األمر وهو .هاتواملتشاِب ماتاحملَك بني ةبرزخّي منطقة

  .(11)«هواملتشاِب ماحملَك بني الواسطة وجود القول هذا الزم» :قائاًل كتب حيث

 فكيف هاتواملتشاِب ماتاحملَك بني ةبرزخّي واسطة بوجود يقبل ال كان فإذا

 ؟القسمني ذينه من واحٍد إىل تنتمي ال عةاملقطَّ احلروف تلك بأّن قوله رنفسِّ

 .قواعد من مبناه عليه يفرضه ما هو احملذور هذا يف وقوعه سبب أن والظاهر

 يف أو ،ماتاحملَك إىل بإرجاعها للفهم قابلٌة هاتاملتشاِب بأّن أقررنا لو أّما

 املشروطة التفسريية الروايات من انطالقًا ؛^البيت أهل إىل املواضيع من الكثري

 .شكالاإل هذا يف وقعنا ملا ،ةبالصّح

 دائرة ضمن تدخل عةاملقطَّ احلروف أّنب ريناملفسِّ من العديد حصرَّ قدو هذا

 من أكثر يف دهوتؤكِّ القول هذا لتصدق ^البيت أهل روايات يءوجت ه،املتشاِب

  .(17)رواية

 جهات أّن خصوصًاو بالعسري، ليس أمٌر مةالعاّل عاهّدا الذي الباطل الدور رفع ـ6

 على الروايات عرض ّنإ حيث ؛البعض بعضها عن موضوعًا وخمتلفة متفاوتة الدور

 وهو ،لتأييدها وليس ،له املخالفة وعدم ،التطابق عدم إحراز جلهة هو ماإّن القرآن

 ،يطابقها أو ،الروايات يف جاء ما القرآن ديؤيِّ أن يلزم وال .مةالعاّل به حصرَّ الذي األمر

 غريهماب أو ؛بالتناقض أو ؛بالتباين خمالفة اإّم ؛ماتاحملَك خمالفة عدم صرفًا يعين بل

 أو داملقيِّ عن البحث لغرض يكون إّنما العرتة إىل والرجوع ،املخالفة أحناء من

 فهم دام ما ،يتهاوحّج الروايات اعتبار عن رتعبِّ القرآن ماتفمحَك ًاإذ ص.املخصِّ

 ينفي األمر وهذا .الروايات ماتحمَك إىل إرجاعها على ًافمتوقِّ القرآن يف هاتاملتشاِب

  باطل. دوٍر أّي وجود
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 ،املعادو القصص،و االعتقاد، أمور بعض أّن مبناه أصول يف مةالعاّل حصرَّ ـ4

 .مرادها لفهم ةالتفسريّي الروايات إىل الرجوع من بّد وال اة،مستثن ،عةاملقطَّ واحلروف

 معانيها. ستكمالال الروايات إىل ترجع اليت األحكام، آيات تفصيل استثنى كذلكو

 ميكننا فكيف ودائمي تاّم يكّل بشكٍل القرآن يف رالتدبُّ إىل الدعوى كانت فإذا

 ال الروايات إىل املوارد تلك يف الرجوع كان وإذا ؟!االستثناء مالك هو وما ؟!االستثناء

 وتفسريها ،االستثناء هذا إىل هاتاملتشاِب اآليات ضّم كذلكف يالتحّد يف يقدح

 يف خيدش ال الروايات تلك يةحبّج االعرتاف يكون عَبوبالتَّ ،التفسريية بالروايات

 .وتبيانه القرآن إعجاز

 بآيات عليه االستدالل ميكن ال الروايات يةحّج بعدم احلكم فإّن شّك وبال

 .البني يف ةموضوعّي ال إذ ؛يالتحّد

 ،يالتحّد إىل دعوة الكتاب ويف ،علمي كتاب على عثر أحدًا أّن فرضنا فلو

 كون يستلزم يالتحّد هذا فهل نوعه، يف فريٌد هأّن نتبيَّ الكتاب مطالعة وبعد

  املراجع؟ بعض إىل الرجوع بدون مستقّل، بشكٍل للفهم قاباًل الكتاب

  لوجودها. داعي وال ،املالزمة هذه مثل وجود عدم الواضح من

 ذعنأو ،آياته من قسمًا شخٌص قرأ فإذا .القرآن على جتري القاعدة نفسو

 بلحاظ مأ بات،املغيَّ عن إخبارها بلحاظ كان سواٌء ،فيها اإلعجاز من نوع بوجود

 يالتحّد يكون القرآن انيةحبّق اإلميان إىل باإلضافة فإّنه ،وحنوها ،وبالغته فصاحته

  منازع. بال اآليات هذه يف ًاقحمقَّ

 وبيان حتدي خيّص ما يف مةالعاّل مبنى على الواردة األخرى اإلشكاالت من ـ1

 ؟معجزًا يكن مل القرآن آيات كّل نزول قبل هبأّن القول ميكن هل :القرآن

 لو فماذا به. يعتقد وال ذلك، إىل الطباطبائي السيد يذهب ال احلال بطبيعة

 بوسيلة ميكننا كيف ؟!منها اإلهلي املراد نيبيِّ ما معها ينزل ملو هاملتشاِب من آيٌة نزلت

 باملبني، القرآن وصف أّن الظاهر !إعجازها؟ نفهم أن أو التشابه هذا رفع رالتدبُّ

 ،التفسريية الروايات يةحّج بعدم القول تستلزم ال ،رلتدبُّا إىل دعوته وكذا ،نوروال

  املوضوع. يف إلقحامها داٍع من وليس
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  ــــــ التفسريي الواحد خرب يةحبّج القول يف هاااعتربن اليت ةاألدّل إىل إشارة

 اليت العقالئية السرية هو الواحد خرب يةحّج على دليل أهّم أّن إىل بااللتفات

 حجية ترى العقالئية السرية ّنإ :نقول عنها، ْعيرَد مل األدنى احلّد ويف ،الشارع مضاهاأ

 والوثوق االطمئنان مسألة هو األمر يف واملهّم ،ًاعقالئّي به وتقبل ،املعترب الثقة خرب

 لليقني موافقًا يكن مل وإْن ىحّت ،العقالئية األصول وفق املعصوم عن الصادر باخلرب

 املوضوع يف إليها حيتكم اليت الضابطة ألّن ؛الراوي وثاقة من قيتحقَّ مل أو ،املنطقي

  .(15)بالصدور االطمئنان هي

 لظواهر خمالفًا جاء وإْن ىحّت ،القبول لشروط الواجد الواحد فاخلرب هنا من

 عدم على دلياًل القرآن لظواهر هخمالفُت تعّد فال .مطلقًا ومعتربًا ًةحّج يكون ،القرآن

 حبيث الكثرة من الواحد خرب يةحّج على ةاألدّل ألّن ؛اعتباره سقوط وبالتالي ،يتهحّج

  .(16)القرآن مع منه تعارض ما ىحّت تشمل

 ال إذ ؛التفسريي واستثناء ،يةباحلّج اآلحاد أخبار بعض تخصيصل معنى وال

  العلمية. إحراز يف يكفي فهو ًاّيظّن املنطق بلحاظ كان لو ىحّتو .صخمصِّ

 ،املوىل إىل يظّن بدليٍل أمر نسبة يعين ال الواحد خرب على فاالعتماد وبالنتيجة

 يتهحّج على واالستدالل .والعلم لليقني إفادته عدم رغم العلمية، يفيد خرٌب هو بل

 لتشمل دائرته سعتّت بل ،العملية الفرعية األحكام يف فقط حيصره ال العقالئي بالدليل

 على ًانقلّي دليل ال هبأّن العلم مع هذا .املوضوعات كّل ويف اآلحاد، أخبار من غريه

  ة.العملّي األحكامب الواحد اخلرب يةحّج احنصار

 وتعاىل، سبحانه اهلل صفاتو التوحيد، خبصوص ،التفسري يف الواردة الروايات

 اآلحاد من هي ،الكثرية الروايات من وحنوها ،القيامة مواقفو املعاد، جزئياتو

  اعتبارها. وعدم سقاطهاإ يف كاٍف غري ةالقطعّي بالقرائن حمفوفة غري وكونها ة.املعترب

 ،و... ،البعث لزوم وأصل ،املبدأ إثبات أمور يف بالروايات االستقالل نظرية إّن

 بيانو العملية، األحكام ضمن التشريعات يف إليها الرجوع اأّم .عملية غري مسألة

 معتربة إمجااًل فهي ،الدين ومعامل بأصول ةاخلاّص األمور أو ،والتاريخ القصص

  وضرورية.
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 يف موه ،^ئمةلأل واملعاصرين صحاباأل قدماء أّن فالثابت أخرى جهة منو

 العملي التزامهم ثبت كما ؛اآلحاد أخبارب عملوا قد ،الرسالة عصر من القريبة الفرتة

 .واألخبار الروايات تلك يةحّج على دليٌل العملي املوقف وهذا ؛املطلقة يةاحلّج نفي عدمب

 ويكون ،اآلحاد أخبار يةحّج على العملي اإلمجاع من نوٌع نهإ :القول نستطيع وقد

  التفسريية. الروايات اعتبار على ًاشاهد
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 الصدر باقر حممد الشهيد للسيد األصولية املدرسة

 يف املعامل واآلفاق دراسٌة

 

 

 إسالمي رضاالشيخ 

 مطر علي حسن ترجمة:

 

 ــــــ السرية وداللة ةدليلّي ـ3 ـ4

 ،الواحد خرب يةحّج ةأدّل أحد بوصفها األصولية الكتب يف عادة السرية ذكرُت

 عن السرية يف البحث أخرج ْنَم لأّو كان الشهيد السيد أن بيد .األلفاظ وظواهر

 مستقلة. ةهوّي وأعطاه املعهود، وموضعه التقليدي، شكله

 بعض ّيةحّج على وداللتها ،األربعة ةاألدّل عن حبثه يف ـ املشهور يصل عندما

 السرية ضمن أخرى وتارًة ة،اخلاّص الروايات ضمن تارًة يبحثها ةالسّن إىل ـ الظنون

 وسرية عةاملتشرِّ سرية بني مناسبًا تفريقًا كالمهم يف نشاهد وال .ةالسّن عن الكاشفة

 اإلثبات أدلة من تكون أن عةاملتشرِّ لسرية ميكن حني يف .الداللة ناحية من العقالء

 إمضاء إىل حتتاج اليت العقالئية السرية اوأّم والتواتر. اإلمجاع مبستوى ،الوجداني

 (.×املعصوم تقرير )داللة مباحث ومبستوى ة،السّن مباحث ضمن فتندرج الشارع

 األصول، علم يف السرية بشأن التساؤالت من عدٍد نع جنيب أن جيب وباختصاٍر

 تعود أم األربعة األدلة عن خارجٌة هي هل السرية؟ هي األدلة من نوع أّي :لتاليكا وهي

 هي وما ؟تتكّون وكيف داللتها؟ ةكيفّي هي ما حال أّي وعلى منها؟ واحٍد إىل

 الناحية من داللتها يف العناصر هذه لتدّخ تأثري هو وما تكوينها؟ يف الداخلة العناصر
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 الشارع؟ إمضاء إىل حتتاج اليت السرية هي وما السرية؟ داللة حدود هي وما األصولية؟

 عصر بعد تبلورت اليت ثةاملستحَد السرية وهل الشارع؟ إمضاء عن الكشف يتّم وكيف

 السرية خلصوص ثابتة يةاحلّج كانت وإذا ال؟ أم معتربٌة عصرنا إىل املعصومني

 رتبطم السرية إمضاء وهل املعاصرة؟ عن الكشف ميكن فكيف للمعصوم املعاصرة

 ذلك إىل وما السرية؟ نلتكوُّ املنشأ هي تكون ارتكازية بنكتٍة أم السرية بذات دائمًا

 التساؤالت. من

 عنها. وأجابت ،الشهيد للسيد األصولية املدرسة طرحتها اليت األسئلة هي هذه

 ؛بالظواهر عادًة يبدأ» يلي: ما الشهيد السيد سودر تقريرات يف جاء وقد

 جيري دليل أهّم أّن مبا ولكْن خالف. بال شرعًا املعتربة والظنون األمارات لأّو بوصفها

 يف أمارتني أهّم وهما ـ الثقة وخرب كالظواهر األمارات، أهّم يةحّج على به االستدالل

 ،السرية عن مستقّل حبٍث إىل حباجة اكّن هنا من ة،العقالئّي السرية هو ماإّن ،ـ الفقه

 من يأتي ما يف واضحة رؤية على لنكون ؛وشروطها ،ةالدليلّي هذه ونكات ،تهاودليلّي

 يقتصر مل بالسرية االستدالل أّن والواقع ...األصولية املباحث من إليها االستناد مواضع

 أيضًا، الفقه يف ذلك شاع بل األمارات، باب ويف ،األصولية املسائل خصوص على

 ساعاّت امللحوظ بل فيها. تقننٌي للعقالء يكون اليت ،املعامالت أبواب مثل يف خصوصًا

 إلثبات ؛سابقًا عليها لُيعوَّ كان اليت األدلة تقّلصت ماكّل بها االستدالل دائرة

 وإعراض ،والشهرة ،املنقول اإلمجاع :أمثال من الفقهية، واملرتكزات ماتاملسلَّ

 بالسرية ضعوِّ قد هفإّن ذلك، وحنو ،ضعيف خبرٍب عملهم أو صحيح، خرٍب عن املشهور

 فتاوى عن اخلروج الفقيه فيها جيتحرَّ اليت املسائل من كثرٍي يف األدلة هذه مثل عن

 عقد الصحيح أّن رأينا ذلك أجل من ...املشهورة الفقهية اآلراء أو األصحاب من القدماء

 .(1)«بعنوانها العقالئية السرية عن مستقّل حبٍث

 من عاّمة ويراها العقالئية، السرية عن البحث يف يدخل مةاملقّد هذه وبعد

 بالسلوك ختتّص وال أيضًا، العقلية املرتكزات تشمل هاأّن جهة من :إحداهما جهتني؛

 سرية اعتبار ميكن هأّن مبعنى أيضًا، عةاملتشرِّ سرية تشمل هاأّن :وثانيتهما اخلارجي.

 تصّور ميكن تارًة القول: جيب وبالتالي العقالئية. السرية من ًاخاّص نوعًا عةاملتشرِّ
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 يف يدخلون عةاملتشرِّ ألّن عة؛املتشرِّ سرية يشمل الذي ،العاّم باملعنى العقالئية السرية

 هلا. وقسيمًا عةاملتشرِّ سرية قبال ويف ،اخلاّص باملعنى وتارة أيضًا. العقالء مجلة

 العقالئية، السرية من أنواع ثالثة عن وحتّدث السرية، أقسام يف دخل ّمَث ومن

 :التالي النحو على

 املنعقدة كالسرية تثبته، أن دون الشرعي، احلكم موضوع حتنقِّ اليت السرية ـ1

 املعاملة. يف الغنب عدم اشرتاط ىعل

 االشرتاط وهو ،املوضوع وجود عن فقط حيكي السرية من النوع هذا وجود إّن

 هو الذي ـ بالشرط الوفاء وجوب اوأّم ،«شروطهم عند املؤمنون» بدليل كالتمّس يف

 اللفظي. الدليل من فُيستفاد ـ عيشر حكم

 دلياًل الفقيه ليقيم حاجٌة هناك تكون أن دون من ،حّجٌة السرية من النوع وهذا

 أيضًا. معتربًة ليست للمعصومني السرية معاصرة ىوحّت ذلك. على خاّصًا

 الدليل. ظهور تنقيح على ملتع اليت السرية ـ1

 املرتكزات أساس على الظهور تكوين يف دخيلًة السرية تكون املوارد هذه ويف

 كونوي صلة،مّت ّيةلّب قرينة وجود مبثابة السرية وجود ويكون والعقالئية، العرفية

 أساسها. على متبلورًا الظهور

 يف عنها احلديث ويتّم الظهور، يةحّج إىل يعود السرية من النوع هذا يةحّج وإّن

 واملوضوع. احلكم مناسبات باب

 عة.املتشرِّ بسرية وتسّمى عة،باملتشرِّ املرتبطة العقالئية السرية ـ1

 كونهم ناحية من اوإّم عة،متشرِّ كونهم ناحية من اإّم السرية تنعقد وهنا

 االختالف وإّن السرية، من ونوعني فرعني بني هنا والفصل التفكيك يتّم وبذلك عقالء.

 ألّن الشارع؛ قبل من إمضاء إىل حتتاج العقالء سرية أّن يف يكمن بينهما اجلوهري

 عن بعيدًا سريتهم وتنعقد الشرعية، األحكام برعاية دونيتقيَّ ال عقالء هم مبا العقالء

 هم مبا ـ عةاملتشرِّ بني سريٌة تنعقد أن رتصوُّ ميكن ال هأّن حني يف الشرع، أوامر

 ة.الشرعّي األحكام خالف على ـ عةمتشرِّ

 شرعي دليٍل وجود عن يكشف عةاملتشرِّ سرية وانعقاد قحتقُّ جمّرد فإّن هنا من
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 قحتقُّ خالل من وحنن عة.املتشرِّ اهتلّق وقد السرية، نتكوُّ يف املنشأ هو كان معترب

 إىل بالنسبة احلال هو كما الدليل، ذلك عن الكشف نستطيع عةاملتشرِّ سرية

 اإلنّي. بالكشف املعلول وجود خالل من العلة وجود اكتشاف

 العقالئية، السرية يف اإلمضاء ةكيفّي حول تفصيلية حبوٌث تطالعنا ثّم ومن

 وسرية العقالئية السرية من كلٍّ يف املعاصرة وإثبات عنها، الكشف وطريقة

 الشهيد السيد تقريرات يف ،املباحث من ذلك وغري السريتني، داللة ومقدار عة،املتشرِّ

 الصدر.

 يف تطرح املباحث، من أدنى شكاًل نطالع األصول حلقات إىل نصل وعندما

 غري الشرعي الدليل عن البحث ويف وتنظيمًا. ترتيبًا وأكثر تكاماًل، أكثر إطار

 البحث باب فتح يتّم التقرير داللة طرح يتّم عندما ـ تقريره أو املعصوم فعل أي ـ اللفظي

 فقط. السرية من النوع بهذا قيتعلَّ ماإّن املعصوم تقرير ألن ؛العقالئية السرية عن

 مراعاة مع ،×املعصوم سكوت بأن القول يف يكمن للبحث العاّم اإلطار وإن

 أن اإّم السكوت هذا وأّن والتقرير، اإلمضاء على دليٌل اخلاصة، الشروط بعض

 وهو اجملتمع، يف الناس ةعاّم سلوك قبال يف أو معّين، شخص سلوك قبال يف يكون

 يرتبط العقالئية السرية عن البحث موقع فإّن وعليه العقالئية. بالسرية عنه رُيعبَّ ما

 املعصوم. تقرير هو الذي يتهحّج بدليل

 عن البحث ضمن ـ األصول كفاية على حاشيته يف اإلصفهاني احملقق أّن بيد

 وما العقالء، دسّي املعصوم اعتبار هو يةاحلّج جعل يف املالك بأّن قال ـ الظهور حجية

 السرية بأّن عليه اإلشكال ورد هنا ومن .أيضًا عليه يصدق العقالء سائر على يصدق

 الشارع زيتميَّ أن وحيتمل والفطري، السليم العقل إدراك من دائمًا تنطلق ال العقالئية

 ختطئتها. ويتّم العقالء، بعض عن الصادرة اتالسلوكّي بعض نم

 التواتر عن البحث موضع عني فهو عةاملتشرِّ سرية عن البحث موضع وأما

 الشرعي الدليل وجود إثبات على يعمل ةالثالث املسائل هذه من كالًّ ألّن ؛واإلمجاع

 ًا.خاّص شرعيًا دلياًل بنفسه هو يكون أن دون األحناء، من بنحٍو

 على تواطؤهم ميتنع حبيث ،معني خرٍب نقل على مجاعة فاقاّت يعين فالتواتر
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 .الكذب

 فتوى على الفقهاء من مجاعة فاقاّت نإ حيث من وذلك بالتواتر، شبيه واإلمجاع

 مجيعًا. عليهم اخلطأ احتمال معها املستحيل من يكون نةمعيَّ

 أو واحد عمتشرِّ سلوك أّن بتقريب ؛واإلمجاع ،التواتر مثل عةاملتشرِّ سرية وإن

 كافة إمجاع اوأّم الشارع، أمر وخمالفة اخلطأ فيه ُيحتمل قد عنيمتشرِّ بضعة

 دليل إىل مستندًا يكون ال أن ميكن فال خاّص وسلوك فعٍل على فاقهمواّت عةاملتشرِّ

 الشارع. إىل استناٍد دون ومن عي،شر

 الشرعي الدليل وجود عن الكشف يتّم الثالثة املوارد هذه من واحد كّل يف ًاإذ

 ي.اإلّن الربهان بواسطة املعترب

 لمتثِّ املتشّرعة سرية إّن قائاًل: األصول حلقات من الثانية احللقة يف أضاف وقد

 على الفتوى أهل فاقواّت تطابق نإ إذ ؛الشرعي والدليل اإلمجاع بني الوصل حلقة

 نوع وجود إىل نطمئّن املوارد أغلب يف جيعلنا عليه، يدّل معّين نصٍّ وجود دون ،حكٍم

 اعتمدوا قد الفتوى أهل وأّن الشرع، مع السلوكي والتطابق الشرعي االرتكاز من

 لتكوين املنشأ هي كانت مكتوبة غري رواية وجود عن تكشف السرية هذه وإّن .عليه

 الشرعي الدليل وجود عن يكشف فاإلمجاع ًاإذ عة.املتشرِّ لدى رتكازواال السرية تلك

 مباشر. غري بشكٍل

 الشهيد السيد هلا ضتعرَّ اليت السرية بشأن للبحث الرئيسة احملاور اوأّم

 القول: ميكن العقالئية بالسرية قيتعلَّ ما ويف .نْيقسَم ضمن نرصدها أن لنا فيمكن

 الدليل أساس على يقوم املعصوم سكوت من اإلمضاء عن الكشف إّن ـ1

 حلاظ يف األدلة من النوعني هذين اختالف ويكمن .االستظهاري والدليل العقلي

 الداللة.

 اًلأّو أّنه مبعنى اخلارجي، السلوك حبدود دائمًا ديتحدَّ ال الشارع إمضاء إّن ـ1

 قلتحقُّ منشٌأ هو الذي ،زاملرتِك العقالئي باملفهوم اإلمضاء قتعلُّ نفرتض أن لنا ميكن

 أن نفرتض أن جيب الصورة هذه يف وثانيًا: الصامت. العمل دمبجرَّ وليس السرية،

 النكتة ذات من أساس على ،الالحقة العصور يف السرية باستمرار قتعلَّ قد اإلمضاء
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 هذا وإّن الشارع، قبل من كيةْلامِل على للداللة احليازة إمضاء مّت كما ة،العقالئّي

 البدائي بالشكل ينحصر وال عصرنا، يف دةاملعقَّ احليازة أنواع خمتلف يشمل اإلمضاء

 فقط. ×املعصوم عصر يف للحيازة

 معتربة؛ تكون ال ـ عةاملتشرِّ قبل من كانت إذا ىحّت ـ ثةاملستحَد السرية إّن ـ1

 مسؤولية تكون ال املعصوم اإلمام غيبة عصر ويف املعاصرة. عنصر إىل تفتقر ألنها

 السرية يف اوأّم املنكر. عن النهي أو اجلاهل تعليم باب من االجتماعية األخطاء إصالح

 مخس نطوي أن لنا وميكن املعاصرة، عن الكشف هي اهلاّمة املسألة فإن املعاصرة

 الفعلية بالسرية االستشهاد ؛التارخيي النقل :التالي النحو على املعاصرة، إلثبات مراحل

 التالي ظهور ؛التعقيد من السرية يف لالتحّو عملية عليه تشتمل ملا ،املاضية السرية على

 البديل فرض إمكان عدم ؛املاضي يف السرية هذه مثل وجود عدم افرتاض على الفاسد

 الشهيد السيد لبيان طبقًا ،الوجدانية ستحالةاال مالحظة اخلامسة واملرحلة ؛للسرية

 موضعه. يف املذكور

 وصول عدم دجمرَّ خالل من املعصوم سكوت عن الكشف كنمامل من ـ7

 استحكام إّن إذ ؛«الوجود عدم على يدّل ال الوجدان عدم» أن من يقال ما رغم الردع،

 مولوّي بنهٍي يكتفي ال أن والشارع املعصوم من يستدعي حبيث هنا السرية ورسوخ

 درجة مع متناسبًا الردع مستوى يكون أن حتمًا جيب بل مولوية، نواٍه ببضع أو واحد

 مثل قحتقَّ وإذا عنها. الردع يف الكايف التأثري هلا يكون لكي ؛السرية ورسوخ شيوع

 طول على عنه مسكوتًا ويبقى علينا، خيفى أن ميكن ال الردع من احلجم هذا

 والقيل والرّد واألخذ واملناقشات البحوث من الكثري حوله تثار أن من بّد ال بل ،التاريخ

 وبعبارة األدنى. احلّد يف منه ضئيل شيٌء إلينا ولوصل لبان، كان لو حبيث والقال،

 فهذا ْليِص مل الردع هذا نإ وحيث لوصل، ردع لو الشارع إّن» القول: ميكن :أخرى

 .«أصاًل ْعيرَد مل هأّن يعين

 بالنسبة احلال هو كما الواقع، مرحلة بلحاظ تارًة تكون العقلية السرية إّن ـ5

 هو كما ،بالظّن واالكتفاء الظاهر مرحلة بلحاظ وتارًة ؛باحليازة كالتملُّ سرية إىل

 الثقة. خرب على االعتماد إىل سبةبالن احلال
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 مل إذا الشارع ألن عليه؛ إشكاٌل ُديِر وال لالستناد، قابل فهو لاألّو القسم أما

 الردع. عليه وجب امللكية على عالمة احليازة يعترب يكن

 ربط ال السرية من النوع هذا أن إشكال فيظهر الثاني القسم إىل بالنسبة وأما

 فيني،ْرالُع والعبيد املوالي بني يقوم عرٌف هو ماوإّن التشريعية، باملنظومة األساس يف له

 فإنها خاطئة كانت هاأّن فرض لو فحتى تها،صّح أو السرية هذه خبطأ للشارع شأن وال

 ومقاصده. الشارع بأهداف تضّر لن

 العقالء أّن إىل االلتفات خالل من ضحتّت اإلشكال هذا عن اإلجابة وإّن

 بينهم فيما ةحّج كان ما كّل أّن رونويتصوَّ التشريع، منظومة يطالعون هذه تهمبذهنّي

 يكون التسرية هذه من اخلشية دجمّر فإّن وعليه أيضًا. والناس اهلل بني ةحّج فهو

 خاطئة. السرية هذه كانت لو الشارع قبل من الردع لضرورة كافيًا

 سرية خصوص يف اوأّم .العقالئية السرية مباحث يف الرئيسة احملاور هي هذه

 أو ءُبْط بشأن قةشيِّ مباحث هناكف الوجداني، اإلثبات طريق من هي اليت ،عةاملتشرِّ

 يف الفتوى أهل فاقواّت التواتر، يف املخربين إمجاع طريق من اليقني حصول سرعة

 تكوينها يف ليتدخَّ ال اليت عةاملتشرِّ سرية يف نظائرها تطبيق ميكن واليت اإلمجاع،

 اجلهر أو املساجد، إىل الدخول عن اليمنى القدم وضع يف كما ـ عةاملتشرِّ طبيعة غري

 هفإّن ،ـ الطلوعني بني ستيقاظباال وااللتزام اجلمعة، يوم من الظهر صالة يف بالقراءة

 باألولوية. الشرعي الدليل وجود عن يكشف

 

 ــــــ القطع يةحّج ـ4 ـ4

 كّل قبل وجب الدليل نوع أساس على األصول علم مباحث تقسيم إىل عمدنا لو

 يف ذلك بعد لندخل الواقعي، احلكم عن للكشف احملرزة األدلة يف نبحث أن شيء

 منقدِّ أن علينا جيب ثم ومن احملرزة. األدلة فقدان عند إليها نلجأ اليت ،العملية األصول

 العناصر ّمأع القطع يةحّج ألّن القسمني؛ هذين كال على القطع يةحّج عن الكالم

 يةحّج عن البحث موقع بيان يف األوىل، احللقة يف ،الشهيد السيد قال وقد املشرتكة.

 ال رية[واملعّذ زيةاملنّج ]أي شرحناه الذي املعنى بهذا القطع حجية أّن بديهيٌّ» القطع:
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 الفقيه ألّن الشرعي؛ احلكم استنباط عمليات من عملية أّي عنها تستغين أن ميكن

 الشريعة جتاه العملي باملوقف العلم وهي ،بنتيجٍة دائمًا االستنباط عملية من خيرج

 النتيجة هذه تكون ولكي .العملي األصل أساس على أو الدليل، أساس على وحتديده

 ومل ،حّجة القطع يكن مل لو إذ ؛القطع يةحبّج قًامسَب االعرتاف من بّد ال أثر ذات

 لكانت مواله، على العبد ومن عبده، على املوىل من به لالحتجاج صاحلًا يكن

 كّل ففي .ةحّج ليس علمه ألّن لغوًا؛ االستنباط عملية من الفقيه بها خرج اليت النتيجة

 ،مثارها العملية تعطي لكي القطع؛ يةحّج عنصر يدخل أن ًاإذ بّد ال استنباط عملية

 ةاألصولّي العناصر أعّم القطع يةحّج أصبحت وبهذا إجيابية. بنتيجة الفقيه منها وخيرج

 استنباط عمليات يف مشرتكًا عنصرًا القطع حجية وليست نطاقًا. وأوسعها ،املشرتكة

 األصولي دراسة يف أساسي شرٌط الواقع يف هي بل ب،ْسفَح الشرعي للحكم الفقيه

 أو ،اخلرب يةحّج مسألة ـ مثاًل ـ ندرس حني فنحن .أيضًا نفسها املشرتكة للعناصر

 فإذا .املسألة تلك يف احلال بواقع العلم حتصيل بذلك حناول ماإّن العريف، الظهور يةحّج

 ًا]إذ العريف؟! والظهور ،اخلرب يةحّج دراسة يف جدوى فأّي حّجًة والقطع العلم يكن مل

 .(1)«األصولية[ القواعد صرح بناء يف األساس حجر القطع يةحّج لتشكِّ

 يتّم ذلك وبعد .قطٌع هو مبا القطع يةحبّج القول إىل األصوليني مشهور يذهب

 الظّن من األعّم ،القطع غري يةحّج عدم وهو املسألة، من اآلخر الوجه يف البحث

 والوهم. والشك

 مبطلق قتتعلَّ ـ زيةاملنّج مبعنى ـ يةاحلّج أّن يرى &الصدر الشهيد السيد أّن بيد

 الطبيعية ذلك ونتيجة احتماليًا، أم ظنيًا أم قطعيًا أكان سواء ،التكليف انكشاف

 السيد فإّن هنا ومن التكليف. بعدم القطع موارد يف ريةاملعّذ احنصار هي ستكون

 .علم( بال العقاب )قبح مبعنى بيان(، بال العقاب )قبح ةالعقلّي القاعدة ينكر الشهيد

 تغيري ويظهر الطاعة، حّق حبث يف املختار باملبنى القطع يةحّج حبث يرتبط هنا ومن

 وهذا .القطع مباحث شكل بتغيري يرتبط ما يف األولي العقلي األصل يف املشهور املبنى

 ؛ةلتاليا اهليكلية ضمن البحث إىل يدخل هّنإ حيث ؛األصول حلقات يف بوضوح نراه ما

 اخلارج، عن الكشف خصائص: ثالث على يشتمل القطع إّن اًل:أّو يقول إذ
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 أما القطع. به قتعّل الذي التكليف ذلك زيةمنّج مبعنى يةواحلّج كية،واحملّر

 للقطع. التكوينية اآلثار من الثانية واخلصوصية القطع، عني فهي األوىل اخلصوصية

 وأما لبداهتهما. وذلك ؛اخلصوصيتني هاتني بشأن حبثًا جند فال األصول علم يف وأما

 أن لنا وميكن لزامًا، األوليني للخصوصيتني عًاَبَت تأتي ال فهي الثالثة اخلصوصية

 يف يتّم مل لذلك الثالثة. اخلصوصية دون األوليني، تنيباخلصوصّي يؤمن شخصًا رنتصوّّ

 الثالثة. اخلصوصية بشأن مستقّل حبٍث عقد األصول علم

 من احلرارة هي كما للقطع، الذاتية اللوازم من احلجّية إّن قال:ُي عاّم بشكٍل

 واملمكن القطع. عن يةاحلّج هذه يسلب أن للموىل ىحّت ميكن وال .للنار ةالذاتّي اللوازم

 اوأّم .القطع حالة من وإخراجه القاطع، نفس يف التشكيك إحداث هو فقط هنا

 ل.مستحي أمٌر فهو يةواحلّج القطع بني التفكيك

 إمكان عدم واألخرى: ؛للقطع الذاتية احلجية :إحداهما تان؛قضّي هناك ًاإذ

 للبحث. جماٌل هناك منهما كلٍّ ويف .القطع عن زيةاملنجِّ سلب

 هو ما نسأل: أن فيجب للقطع الذاتية اللوازم من احلجية بأّن يقال عندما اأّم

 كّل وليس املوىل، بتكليف القطع هو منه املراد أّن واضحال من هنا؟ القطع من املراد

 الطاعة. حّق له ْنَم هو املوىل إّن اجلواب: يف قالُي املوىل؟ هو ْنَم نسأل: وعندها قطع.

 بالقطع، مرتبطًا نراه أن قبل ةاملولوّي نفس يف الطاعة حّق حلظنا قد نكون وبذلك

 احملمول، بشرط ةضرورّي ةقضّي «امتثاله جيب املوىل بتكليف القطع» قضية وتكون

 إىل القطع يةحّج تعود وبذلك .«امتثاله جيب امتثاله جيب ْنَم بتكليف القطع» ومبعنى

 املوىل. مولوية

 على تقتصر ال تعاىل الباري مولوية إّن قائاًل: الصدر الشهيد السيد أضاف ثم

 أن هي الطاعة حلّق وفقًا البحث نتيجة وتكون فقط، املقطوعة التكاليف حدود

 خيتلف ال زيةاملنّج ناحية من القطع وإّن قطع، هو مبا للقطع ذاتّي الزٌم ةالذاتّي احلجّية

 .والظّن الشّك حالة يف زيةاملنّج من أقوى فيه زيةاملنّج كانت وإْن ،والشّك الظّن عن

 بني التفكيك عدم فهي ـ األوىل املسألة بعد بحثُت اليت وهي ـ الثانية املسألة أما

 فاملكلَّ صيرخِّ أن القطع وجود مع ميكنه ال املوىل ىحّت هأّن مبعنى والقطع، زيةاملنّج
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 ًا،ظاهرّي ترخيصًا أو ًاواقعّي ترخيصًا يكون أن اإّم هذا ترخيصه ألّن يعذره؛ أو

 والرتخيص املقام، يف شّك ال هأّن واملفروض ،الشّك بفرض ممتقوِّ الظاهري والرتخيص

 الرتخيصني. هذين من واحٍد أيُّ ميكن فال ين.الضّد اجتماع يستلزم الواقعي

 هو للبحث الصحيح الشكل إّن يقول: إذ ؛آخر كالٌم الشهيد للسيد يوجد وهنا

 وإّن ،مطلٌق الطاعة حّق ألّن ؛ظاهري برتخيٍص يأتي أن ميكنه ال املوىل إّن يقال: أن

 يكون ًاإذ قبيح الرتخيص نإ حيث يقال: أن ال ممكن، غري الرتخيص صدور

 كالم يف واملعلول العلة من كلٍّ مكان استبدال جيب هأّن مبعنى مستحياًل، الرتخيص

 القطع حصول موارد يف املوىل قبل من الرتخيص ميكن ال حيث نقول: بأن املشهور،

 قبيحًا الرتخيص صدور يكون حيث نقول: أن ال قبيحًا، الرتخيص يكون التفصيلي

 صدوره. يستحيل ًاإذ

 هناك نرى حيث ؛مجالياإل العلم باب يف البحث من الشكل هذا نتيجة وتظهر

 ورود إمكان ذلك ونتيجة مجالي،اإل العلم أطراف مجيع يف الشّك عنصر وجود

 أطراف مجيع يف الرباءة أصالة إجراء إّن القول: ميكن وبذلك الظاهري، الرتخيص

 وال ممكن، أمٌرـ  «القطعية املخالفة» بـ األصوليون عنه رُيعبِّ ما وهو ـ مجالياإل العلم

 ألن املشهور؛ ناحية من غريبًة تبدو النتيجة وهذه الثبوتية. الناحية من فيه حمذور

 به يرضى ال قبيح أمٌر وهو املعصية، يف اإلذن تعين القطعية املخالفة أّن يرى املشهور

 أبدًا. احلكيم الشارع

 ماهية إىل التفاته عدم من يأتي االستنتاج هذا يف املشهور خطأ منشأ وإّن

 ؛مجالياإل العلم أطراف مجيع يف ظاهريًا صيرخِّ املوىل بأّن قلنا فلو الظاهري. احلكم

 مبالك التفريط يكون عندها الواقعية، املباحات مبالكات اهتمامه جهة من

 ومعقواًل. هًاموجَّ احلرام بوقوع والرضا التكليف

 املشهور، لرأي موافٌق ثباتاإل مقام يف الشهيد السيد رأي فإّن احلال وبطبيعة

 يعين وهذا مجالي،اإل العلم أطراف مجيع يشمل ال الرباءة أصالة دليل بأّن قال حيث

 الرباءة. تطبيق أصل يف ًاعقلّي حمذورًا وليس الدليل، داللة يف القصور

 يف الشهيد السيد يذهب الطاعة( حّق )مسلك املختار املبنى هذا أساس وعلى
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 الطاعة حّق موضوع ألن ؛للعقاب ومستحّق مذنٌب املتجّري بأن القول إىل التجّري حبث

 جتاهل لو هنا من املنكشف. التكليف وليس التكليف، انكشاف جمّرد هو

 ؛للواقع مصيبًا قطعه يكن مل إذا حتى للعقاب، ًامستحّق يكون سوفف قطعه فاملكلَّ

 نْيَدمتمرِّ كونهما يف ،يواملتجّر العاصي بني املوىل احرتام لزوم يف العقل عند فرق ال إذ

 اهلل. أمر على

 فحيث رية،املعّذ ناحية من اوأّم .القطع زيةمنّج بشأن كان هكّل تقّدم ما

 التعذير فإّن التكليف الحتمال مقارنًا الدوام على التكليف عدم احتمال يكون

 التكليف بعدم القطع مبوارد وينحصر التنجيز، دائرة خارج سيكون احلال بطبيعة

 فقط.

 

 ــــــ الوضع تفسري ـ5 ـ4

 مجلة يف ُيذكر بأن جديٌر فإّنه كبرية، تأثريات على حيتوي ال هذا أّن رغم

 أنها كما .&الصدر الشهيد للسيد املبتكرة العلمية والنظريات األصولية اإلبداعات

 بالنسبة ةوخاّص اللفظية، بالدالالت قيتعلَّ ما يف أفكاره إىل بالنظر الدراسة تستحق

 والرتادف. االشرتاك وتفسري ين،التعيُّ والوضع التعييين الوضع بني ختالفاال إىل

 تفسريان يوجد هنا ومن .سبب دون من تكون ال املعاني على األلفاظ داللة إّن

 :اللفظ رتصوُّ مبجّرد املعنى رتصوُّ لظاهرة

 :قبيل من جمعولة، وغري ،ةذاتّي باملعنى اللفظ وعالقة اللفظية الداللة إّن :األول

 واحلرارة. النار بني القائمة قةالعال

 :وذلك ؛األصوليني بإمجاع مرفوٌض التفسري وهذا

 .والتعلم التعليم خالل من إاّل تفهم ال األلفاظ ألن :اًلأّو

  واحد. معنى على للداللة األلفاظ من العديد تستعمل الشعوب إّن :وثانيًا

 بل واملعنى، اللفظ طبيعة من تنشأ وال ذاتية، غري باملعنى اللفظ عالقة إّن :الثاني

 هذا تفسري يف مسالك ثالثة وهناك .الظاهرة هذه إجياد يف يتدخل أجنيب عنصٌر هناك

 وهي: العنصر،
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 إرادته عند ًاخاّص لفظًا يستعمل بأن ديتعّه الواضع أّن مبعنى :دالتعهُّ مسلك ـ1

 األلفاظ داللة تتكّون «بعهودهم العقالء وفاء» الوفاء أصالة وبضّم ،خاّص معنًى تفهيم

 واملعنى. اللفظ بني املالزمة وتنشأ املعاني، على

 من ستكون اللفظية الداللة أّن هو املسلك هذا على يرد إشكال وأهّم أول وإّن

 نفسه. واملتكلم داملتعهِّ إرادة إىل يعود أمٌر دالتعهُّ ألّن ة؛التصديقّي الداللة سنخ

 واضعًا، متكلم كّل اعتبار جيب املسلك هلذا طبقًا هأّن الثاني واإلشكال

 له.حم يف مذكوٌر وتفصيله والرتادف، االشرتاك باب يف إشكاٌل سيربز وبالتالي

 ،االستدالل من نوعًا نتتضّم سوف اللفظية الداللة أّن الثالث واإلشكال

 األلفاظ معاني يفهم طفولته منذ اإلنسان أّن حني يف املنطقية، املالزمة وإدراك

 املعّقدة. العملية بهذه شعور دونو ،ببساطة

 سيغلق. اجملاز باب أّن الرابع واإلشكال

 صحيحًا. يكون ال ،اخلوئي السيد ذكره الذي ،دالتعهُّ مسلك فإّن هنا من

 :املسلك هذا لتفسري تقريرات عّدة وهناك :االعتبار مسلك ـ1

 للداللة املرور إشارات اعتبار مثل املعاني إىل بالنسبة األلفاظ اعتبار إّن :األول

 الطرق. على

 يعترب الواضع أّن مبعنى املعنى، عني الوجودية الناحية من اللفظ اعتبار :الثاني

 التنزيل من نوع إىل الوضع يعود ًاإذ الداللة. حتصل وبذلك املعنى، عني اللفظ

 صالًة. البيت حول الطواف الشارع راعتبا :قبيل من متامًا واالعتبار،

 يف احلال هو كما املعنى، لتفهيم ةخاّص أداٌة اللفظ أّن يعترب الواضع إّن :الثالث

 حقيقية وسيلًة ليس اللفظ فإّن احلال وبطبيعة للنظافة. وسيلة والصابون املاء كون

 تها.وسيلّي يعترب الواضع ولكّن املعنى، لتفهيم

 ال الثالثة بتقريراته االعتبار مسلك إّنف الشهيد السيد نظر وجهة من ولكْن

 وواقعية، تكوينية مسألة املعنى على اللفظ داللة ألّن ؛اللفظية الداللة ريفسِّ أن ميكنه

 لو فإننا وواقعيًا. ًاحقيقّي أمرًا االعتباري األمر من جيعل ال والتنزيل االعتبار جمّرد وإن

 كما حارقة، ةماّد املاء جيعل أن هذا العتبارنا ميكن ال مّرة ألف حمرقًا املاء اعتربنا
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 على اللفظ لداللة أّن حني يف العطش، يرفع أن شَطللَع رافعة النار العتبار ميكن ال

 ثابتة. خارجية حقيقة املعنى

 الشهيد السيد خيتاره الذي ،املسلك هلذا طبقًا :األكيد نْرالَق مسلك ـ1

 البشري، الذهن حيكم تكويين قانون عن ناشٌئ الوضع إّن القول: جيب الصدر،

 يسيؤّد أحدهما رتصوُّ فإّن الذهن يف شيئني بني وارتباط اقرتان حصل كلما هأّن مبعنى

 قصد دون ومن فاقياّت بشكٍل حيصل الشيئني بني االقرتان هذا وإن اآلخر، رتصّو إىل

 رتصوُّ :قبيل من شيئني، بني رواملتكرِّ الطبيعي للتقارن نتيجة حيصل ماوإّن قاصد، من

 إجياده ويستهدف ،الواضع قبل من االقرتان هذا حيصل وتارًة زئريه. مساع عند األسد

 بأن القول يريدون االعتبار مبسلك القائلون كان فإذا الوضع. امسها ةعملّي خالل من

 كالمهم كان والواقعي التكويين واالرتباط االقرتان هذا إلجياد وسيلٌة االعتبار

 االقرتان وذلك الوضع ظاهرة خيلق االعتبار دجمرَّ أن مرادهم كان إذا اوأّم صحيحًا،

  صحيحًا. كالمهم يكون فال احلقيقي

 عملية خالل من األكيد نْرالَق هذا حيصل كيف القائل: السؤال يبقى وهنا

 الوضع؟

 أن مبعنى ر،مؤثِّ ظرف يف الوقوع بسبب تارًة حيدث األكيد نْرالَق ّنإ :واجلواب

 ،بغداد إىل شخٌص سافر لو كما رة،ومؤثِّ استثنائية ومكانية زمانية ظروف يف يقع

 املالريا. رسيتذكَّ بغداد باسم يسمع أن دمبجرَّ هفإّن باملالريا، هناك وأصيب

 االستعمال. كثرة بسبب األكيد نْرالَق حيدث وتارًة

 توجد اليت ةاإلنشائّي األمور من ليس الوضع إّن :القول جيب األمرين كال وعلى

 إنشائه. مبجّرد وينعقد قيتحقَّ الذي البيع إىل بالنسبة احلال هو كما اإلنشاء، دمبجرَّ

 والوضع التعييين الوضع بني االختالف إىل بالنسبة يقال املسلك هلذا وطبقًا

 االستعمال( )كثرة الكّمي العنصر على قائمًا األكيد نْرالَق كان كلما هإّن التعّيين:

 الوضع كان الكيفي العنصر أساس على قائمًا كان وكلما نيًا،تعيُّ الوضع كان

 تعيينيًا.

 ظاهرة وتفسري ،الشأن هذا يف التفصيل من مزيد على الوقوف وميكن
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 موضعه. إىل الرجوع خالل من ،والرتادف االشرتاك

 

 ــــــ األصول علم وموضوع تعريف ـ6 ـ4

 ذلك ملسائل جامعًا سيكون هأّن ناحية من علم لكّل الدقيق التعريف يةأهّم تأتي

 ملباحث دقيق تعريف تقديم نستطع مل إذاو له. رةاملغاِي املسائل دخول من ومانعًا العلم،

 األصول علم ّنإ وحيث العلم. ذلك مسائل ماهية جنهل نزال ال فكأننا العلوم من علم

 جامعًا التعريف من جيعل فصٍل على العثور فإن ظاهرها يف خمتلفة مسائل على يشتمل

 علم مسائل مجيع إن نقول: أن هو الطرق أيسر فإّن وعليه التعقيد. غاية يف ومانعًا

 وإدراك العقلية املباحث إىل الظهور حتديد وقواعد اللغوية املباحث من ابتداًء األصول،

 األصول إىل الظنون وبعض القطع يةحّج ومن لألحكام، ةاملنطقّي والعالقات املالزمات

 هذه ومن .الشرعي احلكم استنباط ةعملّي يف ستعملُت قواعد بأمجعها العملية،

 الستنباط دةاملمهِّ بالقواعد العلم» هو: املشهور عند األصول علم يكون الناحية

  .«الشرعي احلكم

 ،والرجال ،واهليئة ،احلساب قبيل: من العلوم، من الكثري أّن نرى ناولكّن

 هذا يطرح وعليه الشرعية. األحكام استنباط يف أحيانًا تدخل ،واملنطق ،واللغة

 هذه مجع مّت األصول علم مبباحث لتتكفَّ مل األخرى العلوم ألن هل نفسه: السؤال

 هناك ّنأو بينها، مشرتكًا جامعًا الواقع يف هناك أّن أم واحد، موضٍع يف املسائل

 يف الداخلة األخرى القواعد وبني االستنباط يف الداخلة األصولية القواعد بني اختالفًا

 اللغة؟ أو الرجال علم من تنشأ واليت ،االستنباط علم

 ةومانعّي ةجامعّي ضمان إىل وسعى املشهور، تعريف عن النائيين املريزا عدل لقد

 علم إّن» األصول: علم تعريف يف فقال .«ةالكربوّي» قيد إضافة خالل من التعريف

 إليها ضّم لو حبيث االستنباط؛ قياس يف كربى تقع اليت بالقواعد العلم هو األصول

 .«حاصاًل احلكم استنباط سيكون القياس صغرى

 النائيين، املريزا أستاذه وتعريف ،املشهور تعريف عن اخلوئي السيد عدل كما

 علم تعريف يف فقال آخر، بشكٍل تهومانعّي التعريف ةجامعّي على لحفاظل وسعى
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 دون أي الشرعي، احلكم الستنباط وحدها تكفي اليت بالقواعد العلم هو» األصول:

 .«أخرى ةأصولّي قاعدة ضّم إىل احلاجة

 بيان بعد الثالثة، التعاريف هذه مجيع عن أعرض فقد الشهيد السيد وأما

 من جاعاًل ،ـ ذكرهل اجملال ُعيَس ال بتفصيل ـ منها واحٍد كّل على الواردة اإلشكاالت

 بالعناصر العلم هو» فقال: األصول، علم لتعريف ماملقوِّ الفصل «االشرتاك» قيد

 .«شرعي جعٍل الستنباط املشرتكة

 من الكثري يف األصولية القواعد اشرتاك ةحليثّي ميكن التعريف هذا على وبناًء

 جهة ومن ؛االستنباط يف الداخلة القواعد سائر من زهامتيِّ أن االستنباطية العمليات

 الكشف يعين بل الواقعي، احلكم عن الكشف دجمرَّ يعين ال االستنباط فإّن أخرى

 أم أمارة الوسيلة تلك أكانت سواٌء تعذير، أو تنجيز وسيلة وكّل ،الشرعية احلّجة عن

 أيضًا. التعريف ةجامعّي على احلفاظ يتّم وبذلك عمليًا، أصاًل

 كلمة قبيل: من املفردات، بعض معاني معرفة فإّن التعريف هذا أساس وعلى

 قوله من واستنباطه الشرعي احلكم عن الكشف يف دخيلة كانت وإْن ،«الصعيد»

 قاعدة شكل على اللغة علم يف وتطرح ،(71 )النساء: ﴾َطيِّبًا َصِعيدًا َفَتَيمَُّموا﴿ تعاىل:

 أّن إاّل ،«األرض ظاهر مطلق منها ريدُأ الصعيد كلمة استعملت ماكّل» حبيث ية،كّل

 استنباط يف تدخل ال هاأّن مبعنى املشرتكة، العناصر من ليست اللغوية القاعدة هذه

 فقط، مالتيمُّ حكم على تقتصر ماوإّن الفقهية، األبواب مجيع يف الشرعي احلكم

 ة.اخلاّص العناصر من تكون وبذلك

 من جمموعتني بني الفصل خالل من ،الصدر الشهيد السيد ّنأ احلقيقةو

 التعاريف عن وأعرض التعريف، تغيري إىل عمد االستنباط، عملية يف الداخلة العناصر

 السابقة.

 مشهور يذهب حيث أخرى؛ مشكلٌة فهو األصول علم موضوع تعيني اوأّم

 عوارضه عن يبحث ما هو علم كّل موضوع إّن» القائل: ملبناهم طبقًا ،األصوليني

 ؛واإلمجاع ؛ةوالسّن ؛الكتاب» األربعة: ةاألدّل هو األصول علم موضوع أّن إىل ،«الذاتية

 موضوعات بني اجلامع هو األصول علم مباحث حمور يكون الناحية هذه ومن .«والعقل
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 اجلامع، لذلك ةالذاتّي العوارض من تكون أن جيب املسائل حمموالت وإّن املسائل،

 واألجنبية. الغريبة العوارض من وليس

 الحظ املسائل موضوعات بني جامعًا بوصفها األربعة ةاألدّل حتديد بعد هأّن بيد

 األدلة هذه من واحدًا يكون ال املوارد بعض يف املسألة موضع أّن األصوليني بعض

 هو موضوعها نإ حيث ة،العملّي األصول مباحث قبيل: من هلا، ومصداقًا ،األربعة

 تثبت اليت الشهرة أو الواحد، خرب موضوعها فإّن ة،احلّج مباحث قبيل: ومن ،«الشّك»

 موضوعات بأّن االعتقاد إىل البعض ذهب هنا منو مصاديقها. من تكون وال ة،السّن

 على دلياًل يكون أن أمكنه ما كّل آخر: وقال أساسًا. مشرتك جامٌع هلا ليس املسائل

 من أم األربعة األدلة من أكان سواٌء األصول، لعلم موضوعًا كان الشرعي احلكم

 أن ،الثقة وخرب ،والقياس ،واإلمجاع ،الشهرة بشأن للبحث ميكن هنا من غريها.

 الشهرة. أو القياس يةحّج عدم هانتيجُت كانت وإْن األصولية، املباحث من يكون

 مبناه وفق ؛وذهب جديد، بكالٍم البحث هذا يف الصدر الشهيد السيد جاء وقد

 .املشرتكة ةاألدّل هو يكون أن جيب املوضوع بأّن القول إىل ،األصول علم تعريف يف

 احلكم استنباط عملية يف الدخول صالحية له ما كّل املشرتكة األدلة من واملراد

 الدليل ذلك ةدليلّي يف البحث سيقع وعندها الفقه. أبواب من بباٍب خيتّص وال الشرعي،

 األصول. بعلم املرتبط

 يكون وعليه نفسها. املشرتكة العناصر هي املشرتكة األدلة أّن يبدو قد

 قنادقَّ لو ولكْن األصول. علم تعريف يف ملعلوما األمر نفس هو األصول علم موضوع

 بيانها يتّم اليت ةالعاّم القواعد هي املشرتكة العناصر من املراد أّن سندرك أكثر

 املشرتكة ةاألدّل من املراد أّن حني يف واحملمول، املوضوع من بةمرّك ةقضّي إطار ضمن

 فقط. املسائل موضوعات خصوص هو

 

 ــــــ والتجديد اإلبداع ـ5

 الصدر الشهيد للسيد األصولية املدرسة بها عتتمّت اليت اخلامسة ةاخلصوصّي إّن

 أوضح وإّن .األصول لعلم التقليدية البحوث صياغة وإعادة وترميم تكميل يف تكمن
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 للسيد األصولية املدرسة بها زتتميَّ اليت ،اخلصوصية هذه فيها تجتلَّ اليت املصاديق

 حلقات يف قويًا انعكاسًا هلا جند واليت العقلي، الدليل مباحث هي ،الصدر الشهيد

 رضا حممد الشيخ بعد ـ الشهيد السيد اعتبار بوجوب القول ميكن حبيث األصول،

 الكتب يف العقلي الدليل مباحث تكامل يف رائدًا ـ الفقه( )أصول كتابه يف راملظفَّ

 احلال وبطبيعة .األصول حللقات الدراسية النصوص يف تبلورت اليت الدراسية واملناهج

 ر.املظفَّ فقه أصول من وأدّق أعمق األصول حلقات فإّن

 سّت إىل العقلي الدليل مباحث تقسيم مّت األصول حلقات من األوىل احللقة ويف

  :كالتالي التشريع، عامل يف االرتباط من جمموعات

 اآلخر. الشرعي واحلكم الشرعي احلكم بني احلاكم املنطقي االرتباط ـ1

 واملوضوع. احلكم بني احلاكم املنطقي االرتباط ـ1

 ق.واملتعلَّ احلكم بني االرتباط ـ1

 واملقّدمات. احلكم بني االرتباط ـ7

 واحد. حكم ضمن القائم االرتباط ـ5

 التشريع. دائرة عن اخلارجة األخرى واألشياء احلكم بني االرتباط ـ6

 ،للفساد النهي اقتضاء وحبث والنهي، األمر اجتماع جواز أو امتناع حبث وإّن

 ل.األّو بالقسم يرتبط

 واالختالف احلكم، ذلك موضوع يف باحلكم العلم أخذ استحالة حبث وإن

 الثاني. مبالقس يرتبط ،واجملعول اجلعل بني

 مل األصوليني ألّن ق؛واملتعلَّ املوضوع بني التفريق يف للغاية مهمٌّ الثالث البحث وإن

 .ومستقّل خاّص بشكٍل إليه ينظروا

 الفرق وكذلك النفسي، الوجوب عن واختالفه الغريي، الوجوب يف البحث وإّن

 الرابع. بالقسم يرتبط ،الواجب مةومقّد الوجوب مةمقّد بني

 الوجوب قبال يف )األجزاء(، الضمين والوجوب الداخلية مةاملقّد عن البحث وإّن

 بالقسم يرتبط الصالة، :مثل ،بةاملرّك الواجبات يف طرحه ويتّم ،()الكّل االستقاللي

 اخلامس.
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 وحكم الشرع حكم بني املالزمة عنوان حتت السادس القسم عن احلديث ويتّم

 مًا.تقّد األكثر الكتب يف العقل

 عّدة هناك جند حيث ،آخر شكٍلب ىفيتجّل الثالثة احللقة يف االبداع وأما

 تقسيمات:

 .املستقّل وغري ؛املستقّل :إىل العقلي الدليل تقسيم :اًلأّو

 حقيقة عن كالبحث ة،التحليلّي القضية :إىل ةالعقلّي القضية تقسيم :ثانيًا

 يف ينبالضّد األمر استحالة عن كالبحث ة،الرتكيبّي والقضية ؛التخيريي الوجوب

 واحد. وقٍت

 ؛احلكم إثبات إىل يتؤّد اليت املباحث :إىل ةالعقلّي تاملستقاّل تقسيم :ثالثًا

 ما كّل» عن البحث قبيل: من لاألّو والنوع احلكم. نفي إىل يتؤّد اليت واملباحث

 استحالة قبيل: من الثاني والنوع ،«حبرمته الشارع حكم بقبحه العقل حكم

 عن ستخرج العقلية تاملستقاّل فإّن األساس هذا وعلى املقدور. بغري التكليف

 العقلي. والقبح احلسن مسألة خصوص يف احنصارها

 قبيل: من والرتكيبية، التحليلية القضايا بني املتبادل التأثري يف حبث ثم ومن

 خالل من حتليلي، حبٌث هو الذي دي،التعبُّ للواجب الصحيح التفسري بيان إمكان

 ميكن كما أيضًا. حتليلي حبٌث هو الذي مبوضوعه، احلكم ارتباط كيفية معرفة

 يف األمر امتثال قصد أخذ واستحالة احلكم، موضوع يف العلم أخذ استحالة فهم

 قصد أخذ استحالة خالل من ميكن كما ة.الرتكيبّي البحوث من وهما األمر، قمتعلَّ

 يف دخلنا ناأّن ولو دي.التعبُّ للواجب صحيح تفسري تقديم األمر قمتعلَّ يف األمر امتثال

 يف تكاماًل أكثر أسلوبًا جند فسوف العقلي الدليل مباحث من واحد كّل تفاصيل

 املثال: باب منو .املباحث استعراض

 القدرة شرطية» عنوان حتت بالرتتُّ وإمكان التزاحم أحكام حبث ذكر ــ1

 ميكن بالضّدين التكليف استحالة إىل األصوليني قدامى ذهب فحيث .«األعّم باملعنى

 كانت اليت ةالتكوينّي القدرة أي التكليف، يف شرٌط األعّم باملعنى القدرة إّن القول:

 األهّم بالضّد االشتغال عدم مبعنى القدرة وكذلك القدم، منذ األصوليني نظر حمّط
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 األهمية. يف له املساوي أو ل،األّو التكليف من

 العقلي للتخيري تفسري تقديم اًلأّو مّت التخيريي الواجب عن البحث يف ـ1

 التخيريي الوجوب وتفسريات الشرعي، التخيري خصائص بيان يف دخل ثم والشرعي،

 حبيث الكفائي الوجوب وتفسري واألكثر، األقّل بني التخيري وكيفية وأشكاهلا،

 التخيريي. الواجب إىل يرجع

 أّن لو املثال: باب منو .بالفائدة ممفَع بشكٍل الغريي الوجوب حبث طرح مّت ـ1

 اجتياز على املسجد تطهري فتوقَّ لو كما ـ احلرام يف للوقوع تاّمة عّلة أصبح واجبًا

 باب ينفتح مةاملقّد ووجوب مةاملقّد ذي وجوب بني املالزمة على فبناًء ـ املغصوبة األرض

 التزاحم يظهر باملالزمة القول عدم على وبناًء ؛احلرام ودليل الواجب دليل بني التعارض

 الواجب. وفعل احلرام ترك بني

 مبادئ معرفة أساس على يقوم أيضًا جديد كالٌم ُديِر الغريي الواجب تفسري ويف

 الطاعة. حّق مركز تعيني يف املولوي احلّق وثبوت األحكام

 ذي إرادة إّن :كالتالي الثالثة احللقة يف البحث هلذا النهائية النتيجة بيان مّت وقد

 دون ،الوجدان حبكم هي ماإّن املالزمة هذه ولكّن املقّدمة، إرادة تستلزم مةاملقّد

 الربهان.

 واإلجياب اجلعل ألّن مة؛املقّد وجوب يستوجب ال هفإّن مةاملقّد ذي وجوب اوأّم

 املالزمة. وحبكم ،قهرًا إثباته ميكن وال باختياره، املوىل به يقوم أمٌر

 بشأن نياألخبارّي شبهات استعراض مّت العقلي الدليل يةحّج عن البحث يف ـ7

 مقامات: ثالثة ضمن العقلي، الدليل اعتبار

 اجلعل. عامل بلحاظ العقلي الدليل قصور حول :لاألّو

 األحكام موضوع يف خاّص علم أخذ بشأن نياألخبارّي شبهة عن جيبُأ وهنا

 ة.النقلّي األدلة من احلاصل العلم وهو الشارع، قبل من اجملعولة

 القصور عدم فرض عم االستكشاف، بلحاظ العقلي الدليل قصور حول :الثاني

 اجلعل. عامل يف

 يف اخلطأ وقوع كثرة بأّن القائلة نياألخبارّي شبهة عن جيبُأ املقام هذا ويف
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 منه. اليقني وحصول ،العقلي الدليل كاشفية من مينع العقلية األحكام

 القصور عدم افرتاض مع ،يةاحلّج عامل يف العقلي الدليل قصور حول :الثالث

 االستكشاف. وعامل اجلعل عامل يف

 يف معتربًا كان وإْن العقل حكم أّن وهي الشبهة، هذه عن أجيب املقام هذا ويف

 التكليف عن التعذير ناحية من معترب غري هولكّن الواقعي، التكليف تنجيز ناحية

 .(1)املعّذر العقلي الدليل باعاّت من منع الشارع ألن ؛الواقعي

 هذه ضمن الواضحة وغري املبعثرة وكلماتهم نياألخبارّي شبهات صياغة إّن

 ومبتكر. جديد عمٌل املقامات، هذه خالل من عباراتهم من املراد وحبث القوالب،

 عن آخر مثاٌل ةاألدّل تعارض باب أّن جند العقلي الدليل مباحث جتاوزنا وإذا

 املباحث صياغة وإعادة تكميل جمال يف الصدر الشهيد للسيد األصولية املدرسة يجتّل

 األصولية.

 سيدي كان وقد» تقريراته: مقدمة يف الصدر الشهيد السيد مذةتال أحُد قال

 لبحث واملتعارف املعهود املنهاج غرار على البحوث هذه ُيلقي ـ الشريف هظّل دام ـ األستاذ

 ة،العاّم التدريسية الظروف مع انسجامًا ؛األصولية الدراسات يف والرتاجيح التعادل

 الفصول بعض إضافة مع املنهجة، يف التغيري من شيئًا ذلك بعد عليها أدخل هولكّن

 ـ الكتاب فجاء األخرى، األصولية باألحباث منه األحباث بهذه أنسب كان الذي

 وقسم ؛املستقّر غري التعارض قسم :أساسيني قسمني على مشتماًل ـ لذلك نتيجة

 والبحث ،واصطالحًا لغًة ،التعارض معنى عن احلديث يسبقهما ،املستقّر التعارض

 .(7)«الروايات بني وجوده راتمرّب عن

 إىل الشهيد السيد سعي رغم هأّن جند املباحث هذه يف قنادّق إذا ناأّن بيد

 حجم فإّن واملتعارف، السائد األسلوب مع متطابقة املباحث تكون أن على احملافظة

 الشكل عن كثريًا تبتعد هاأّن كما جديدًا، شيئًا تبدو حبيث الكثرة من التغيريات

 وإعادة ،املباحث تكامل على دليٌل وهذا واملضمون. القالب ناحية من املتعارف

 صياغتها.

 عن التعارض واختالف التعارض، تعريف عن مةاملقّد باب من اًلأّو ثحتّد وقد
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 الشرعية. ةاألدّل يف التعارض وقوع منشأ إىل ذلك بعد انتقل ثّم التزاحم،

 علم يف مسبوق غري عمٌل التعارض حلصول أسباب مثانية إحصاء أّن ويبدو

 هي: األسباب تلكو األصول.

 الفقيه. قبل من الصحيح الفهم عدم ـ1

 النسخ. وقوع ـ1

 القرائن. بعض ضياع ـ1

 باملضمون. ونقلها ،^املعصومني روايات كلمات يف الرواة فتصرُّ ـ7

 .^املعصومني قبل من لألحكام التدرجيي البيان ـ5

 ة.التقّي مراعاة ـ6

 احلديث. صدور وقت يف للراوي ةاخلاّص والشرائط املوقع مالحظة ـ4

 والتزوير. الّدس ظاهرة ـ1

 قسمني. يف املستقر غري والتعارض املستقر التعارض أحكام عن حتّدث وبعدها

 ويكون ـ العريف اجلمع إىل ينتهي الذي ،املستقّر غري بالتعارض يتعلق ما ويف

 بأن وذلك ة.القرينّي أقسام يف البحث يتّم ـ آخر دليل ظهور يف التصّرف على قرينًة دليٌل

 ويكون احلكومة، هي القائمة العالقة تكون شخصية القرينية كانت ماكّل يقال:

 هي القائمة العالقة تكون نوعية القرينية كانت ماوكّل آخر. دليل على حاكمًا دليٌل

 عن خترج هافإّن والتزاحم الورود حاالت اوأّم األظهرية. أو ،التخصيص أو ،التقييد

 الورود أقسام قبيل: من مباحث ضمن استعراضها ويتم ،املستقّر غري التعارض أقسام

 يف الورود دخول وإمكان بالورود، التزاحم وعالقة منها، واحد كّل وأحكام

 ص،لتخصُّل األعّم باملعنى الورود ومشول ص،التخصُّ عن الورود واختالف التزاحم،

 التزاحم. باب حاتومرجِّ التزاحم، وأقسام جانبني، ومن جانٍب من والورود

 العاّم الدليل بلحاظ التعارض وعالج ،املستقّر التعارض عن احلديث مّت كما

 وعن ،«فوالتوقُّ والرتجيح التخيري أخبار» ةاخلاّص ةالعالجّي األخبار وبلحاظ ية،للحّج

 تعارضها. ورفع العالجية األخبار معاجلة

 حبث يف نشهده ةاألصولّي املباحث صياغة إعادة مناذج من الثالث النموذج
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 قد الشهيد السيد خارج درس تقريرات يف القسم هذا مباحث أّن ورغم العملية. ولصاأل

 الدخول وطريقة البحث، جهات بني الفصل فإّن املعهود، شكلها على حافظت

 املسائل مجلة ومن كبرية. يةبأهّم ىظحي ،االستنتاج يف ةوالدّق والعمق واخلروج،

 ة،اإلمامّي فقهاء عند ةالعملّي األصول تبلور تاريخ استعراض املباحث هذه يف البارزة

 اإلمجالي العلم زيةومنّج السنن، ةأدّل يف التسامح قاعدة وحبث العقلية، الرباءة وتاريخ

 بني االرتباط وأسلوب واألمارات، األصول بني االرتباط وطريقة عشر، االثين وتنبيهاته

 .(رَرَض ال قاعدة) مؤّدى يف والتحقيق نفسها، ةالعملّي األصول

 وتبويب العملية، األصول ملباحث طةمبسَّ صورة نشاهد األصول حلقات ويف

 التعليمي. املنهج بلحاظ أفضل

 العملية القاعدة :التالي النحو على الثالثة احللقة يف األصول ترتيب ذكر فقد

 أصالة» الثانوية العملية والقاعدة ؛«العقلي االحتياط أو العقلية الرباءة أصالة» األوىل

 العلم زيةمنّج أساس على االحتياط أصالة» الثالثة العملية والقاعدة ؛«الشرعية الرباءة

 واالستصحاب. ؛«االمجالي

 أكرب. باهتماٍم الشّك نوع إىل بالنظر الرتتيب خاذاّت مّت الثالثة احللقة ويف

 مت كما البدوي. الشّك حالة يف العملية الوظيفة عن احلديث يتم البداية ففي

 مجالي،اإل بالعلم املقرتن الشّك إىل انتقل ثّم الثانوية، والقاعدة األولية القاعدة طرح

 إىل وبالنظر تارة، نةاملؤمِّ األصول عن النظر بقطع مجالياإل العلم زيةمنّج حبث ومّت

 زيةمنّج أركان خصوص يف بالتفصيل البحث مت كما أخرى. تارة نةاملؤمِّ األصول

 املرحلة يف يبحث ثم أيضًا. األركان هذه أحد النهدام العشرة واملوارد مجالي،اإل العلم

 ،«نْياحملذوَر بني الدوران» واحلرمة الوجوب بني الشّك عند العملية الوظيفة عن الثالثة

 اخلتام ويف .واألكثر األقّل بني الشّك حالة يف ةالعملّي الوظيفة عن الرابعة املرحلة ويف

 واألصل. األمارة بني دًامردَّ وكونه ،االستصحاب عن احلديث يتّم

 أن األلفاظ مبباحث قيتعلَّ ما يف لنا ميكن مةاملتقّد النماذج عن النظر وبغّض

 بعض يف املفهوم وجود ضابطة وإىل احلرفية، املعاني يف اإلطالق جريان إىل نشري

 الشرط. مفهوم ةوخاّص العبارات،
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 ــــــ املباحث بني والتناسق االنسجام ـ6

 مًامنظَّ يكون أن جيب ،الفلسفي الفكر شأن األصولي الفكر شأن إّن

 يف ضعٍف عن ُينبئ املختارة املباني بني تناٍف أّي ظهور وإّن ومتناسقًا. ومنسجمًا

 كل لدى األصولية الفكرية املنظومة بأّن القول ميكن هنا ومن األصولي. التفكري

 التعريف يف األبعاد ومتناسق التعقيد بالغ ًافكرّي جهازًا تعترب الكبار الفقهاء من واحد

 وعرضيًا، طوليًا مرتابط بشكٍل أجزائها خمتلف تعريف ويتّم .اإلهلي التشريعي بالنظام

 منفصل بشكٍل أجزاؤها تعمل ال اليت الصناعية نةاملاِك إىل بالنسبة احلال هو كما

 الفقهية، املشاكل حّل إىل إفضائه خالل من األصولي الفكر قّوة تعرف بعضها. عن

 الفقيه وعلى الظاهر. حبسب املتنافية املوارد وحّل صحيح، بشكٍل النصوص وتفسري

 أو ،األصولي أو ،الفقهي تفكريه يف النظر ُيعيد أن األصولية مببانيه يلتزم ال الذي

 هما.ْيكَل

 على األصولية القواعد تطبيق مقام يف الفقيه بأّن نعلم احلال بطبيعة ناأّن بيد

 النتائج. تغيري إىل يتؤّد اليت واخلصائص القيود بعض أحيانًا يواجه الشرعية النصوص

 ال فهذا الشرطية القضية يف املخالف باملفهوم القائلني من نكن مل إذا فمثاًل:

 شرطية ةقضّي إطار يف الشرعي احلكم فيها ذكر رواية أو آيٍة كّل يف ناأّن يعين

 طبقًا هلا التأسيس يتّم األصولية القاعدة إّن بل املخالف، املفهوم إنكار إىل نضطر

 مورد. كّل يف لةَماحملَت واخلصائص القرائن عن النظر وبغّض ،الشرطية اجلملة لطبيعة

 ينبغي ال هنا ومن ة.اخلاّص القرائن مالحظة خالل من املفهوم إثبات ذلك ينايف وال

 األصولية. بقواعدهم االلتزام بعدم الفقهاء هاماّت يف عالتسرُّ

 علم يف املهارة على عالوًة ،الفقيه على إن :الشهيد السيد يقول السبب وهلذا

 أيضًا. التطبيق على القدرة لديه تكون أن األصول،

 األصول علم سيكون العمل وعّدة األدوات مبنزلة النصوص اعتربنا إذا وعليه

 قد وإاّل التطبيق، على القدرة بامتالك رهٌن النهائية والنتيجة األدوات، هذه توظيف فّن

 ما تطبيق يستطيع وال ،الطّب علم يدرس الذي الطبيب مثل األصولي العامل يكون

 املرض. نوع تشخيص عن فيعجز ريض؛امل على الظاهرة األعراض على مهتعلَّ
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 النصوص عن الغفلة جهة من اإّم تأتي ةالفقهّي النظريات على اخلدشة وإّن

 جهة من أو ؛التطبيق مقام يف والقرائن اخلصوصيات عن الغفلة جهة من أو ؛واألدلة

 األصولي. املبنى يف اخلدشة

 واالستعداد واملمارسة التمرين من تأتي التطبيق على القدرة كانت وإذا

 ،املعهودة املظاّن يف والفحص التحقيق خالل من حتصل النصوص فإّن الشخصي،

 الروائية. والنصوص باملصادر حاطةواإل

 وسعة عمٍق إىل حتتاج هاألّن األمر؛ يف ما أصعب فهي األصولية املباني تنقيح اوأّم

 وكان أقوى، بشكٍل األصولية لمبانيل التأسيس مّت ماوكّل .واحد وقٍت يف نظر

 ينة.والطمأن الوثوق إىل أدنى الفقهية اآلراء كانت أكرب، بينها االنسجام

 األصولية؛ مقدرتهم على فةمتوّق الفقه يف للفقهاء العلمية املقدرة كانت هنا من

 كانت أقوى املنطق هذا كان وكلما .الفقه منطق هو قالوا كما األصول علم ألّن

 القبول. إىل أدعى الفقهية اآلراء

 بعضهم إليها يذهب اليت األصولية املباني على الفقهاء بعض لُيشِك وأحيانًا

 املباني. تلك على بةاملرتّت الفاسدة بالتوالي لذلك ويستشهدون اآلخر،

 يف مبنى كّل على بةاملرتتِّ واللوازم التبعات دراسة ضرورة على آخر دليٌل وهذا

 املباني. بني واالنسجام التناسق على احلفاظ ليتّم ؛األصول علم من األخرى املواضع

 ؛«ةالسلوكّي املصلحة» نظرية طرح إىل األنصاري الشيخ عمد لقد املثال: باب من

 .بالظّن دالتعبُّ مشاكل بعض حّل أجل من

 الشيعة رأي مع فقيتَّ ال املبنى هذا بأّن اآلخرين األصوليني بعض عليه فأشكل

 تعين السلوكية املصلحة بنظرية القول ألن التصويب؛ وبطالن االشرتاك قاعدة قبول يف

 التصويب. من بنوٍع القول

 الظاهري احلكم جعل يف ـ احلكم مصلحة بأن اخلوئي السيد اعتقد وكذلك

 .اجلعل نفس يف تكمن ـ

 حمذور وجود بعدم القول جيب املبنى هلذا طبقًا هبأّن اآلخرون عليه أشكل وقد

 بأن القول جيب كما واحد، موضوٍع يف خمتلفني ظاهريني حكمني اجتماع يف
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 يف ،اجلعل مبجّرد ضمانها يتّم املصلحة تلك ألّن امتثااًل؛ يستدعي ال الظاهري احلكم

 !الباطلة اللوازم بهذه يلتزم أحد ال هأّن حني

 إلمكان حالًّ بوصفها ،«اجلعل ممتمِّ» نظرية النائيين احملقق ابتكر وهكذا

 .احلكم موضوع يف باحلكم العلم أخذ

 إشكال على حيتوي املبنى هذا بأّن الصدر الشهيد السيد عليه أشكل قدو

 األول. اجلعل إهمال ةفرضّي خيالف وهو داخلي،

 يف السّر هو وهذا .واإلجابات اإلشكاالت من النوع بهذا ٌممفَع األصول علم إن

 األصول. علم روتطّو تكامل

 منذ ـ سنة أللف املمتّد ،الشيعة لدى الفقه أصول علم لتاريخ دراستنا خالل ومن

 أصول يف نومدوَّ تفصيلي كتاب لأّو بوصفه ؛الذريعة لكتاب املرتضى السيد تأليف

 إىل بالنظر األصوليني من واحد كلُّ قام كيف ندرك ،ـ اللحظة هذه وحتى ،الفقه

 املباني على الواردة اإلشكاالت عن واإلجابة النقص، رفع إىل بالسعي السابقني أعمال

 أكرب. بشكٍل ةالعلمّي آراءه بذلك حًامنقِّ األصولية،

 :من لكلٍّ األصولية املباني إىل الشهيد للسيد األصولية املدرسة ضتتعرّّ لقد

 على عالوًة أكرب، بشكل ،اخلوئي السيدو العراقي، قواحملقِّ النائيين، املريزا

 مّت فقد وبالتالي اخلراساني. واآلخوند ،األنصاري للشيخ ةاألصولّي النظريات ضااستعر

 ترابط إضفاءو العلم، هذا رجاالت من واحد لكّل العلمية االمتيازات بيان إىل السعي

 األصولية. مبانيهم على منطقي

 فيها، وجنح ،األصول حلقات يف الشهيد السيد رصدها اليت األهداف من إّن

 ذكر على وسنأتي .منه جانبًا ذكرنا أن متقدَّ الذي والتناسق، الرتابط هذا تعليم هو

 األصول. حلقات مةمقّد يف الصدر الشهيد السيد عن نقاًل ،األخرى جوانبه

 تاملستقاّل غري باب يف طرحها ويتّم ،تاّم حنو على ببعضها املرتبطة املباحث ومن

 التعّبدي والواجب ق،املعلَّ والواجب ر،املتأخِّ الشرط إمكان مبحث العقلية:

 املقدور، بغري التكليف واستحالة تة،املفوِّ ماتواملقّد الواجب، مةومقّد والتوّصلي،

 األصول حلقات يف ارتباطه وجه على التأكيد متَّ امّم املشروط، التكليف وإمكان
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 وكاٍف. واٍف بشكل

 

 ــــــ التارخيي املنهج ـ7

 ودراسة املعّقدة، األصولية املسائل من الكثري يف التارخيية الرؤية أّن يف شّك ال

 قواحملقِّ الباحث ألّن ؛العقبات من الكثري تذليل على سيعمل التارخيي، تطّورها مسار

 علم إىل بعضها دخول أسباب وسيدرك أوضح، بشكٍل البحث ماهية إىل سيتعّرف

 للتساؤل. واملثري الغريب طرحها وأسلوب األصول،

 الوقوف من ـ التارخيية الرؤية هذه امتالكه بسبب ـ الشهيد السيد نمتكَّ وقد

 التكليف. يف الشّك عند الرباءة أصالة ةبعقلّي القول يف برأيه قيتعلَّ ما يف املشهور بوجه

 زمن يسبق ال املسألة هذه اشتهار أن أثبت منياملتقدِّ كلمات يف البحث خالل من هفإّن

 االحتياط بأصالة القول إىل يذهبون كانوا عليه منياملتقّد نأو البهبهاني، الوحيد

 العقلي.

 الباب هذا ملباحث التدرجيي االنفصال إىل العملية األصول باب يف أشار كما

 هذا مباحث ماهية إىل فالتعرُّ على تساعد قصرية مةمقّد يف ،العقلي الدليل باب عن

 أفضل. بشكل الباب

 التارخيي التطّور جذور عتتبُّ يف الصدر الشهيد السيد به قام ما أعظم أن بيد

 يف األوىل للمّرة ىجتّل قد العلم، هذا رلتطوُّ التارخيية املراحل ودراسة ،األصول لعلم

 شخصية لأّو ذلك يف الشهيد السيد اعتبار ميكن حبيث اجلديدة(، )املعامل كتاب

 إىل الطالب وأرشد ،رمسّي بشكل العلم هلذا التارخيي رالتطوُّ مسائل تتابع ةأصولّي

 التطّور. هذا إىل فالتعرُّ يةأهّم

 للبحث ـ صفحة مخسني حوالي ـ الكتاب هذا من كبري جزٍء ختصيص مّت وقد

 التطّور. هذا وعناصر وأسباب صول،األ علم رتطوُّ وأدوار مراحل يف والتحقيق

 الفقه تاريخ عن الكالم األلسن على شاع مساحته استشهاد من سنوات وبعد

 الثانوية. بالرؤية عنها رُيعبَّ ،أخرى رؤية خالل من العلوم يف اخلوض وضرورة ،واألصول

 استعراض مّت األصول علم تاريخ عنوان حتت اخلمسني الصفحات هذه ويف



 

 

هـ 0121 ـ م 3102 وصيف ربيع ــ والثالثون والواحد الثالثون العددان ــ الثامنة السنة ــ معاصرة نصوص  

110 

 والتصنيف األصول، لعلم ةالتارخيّي واحلاجة األصول، علم ونشوء والدة :التالية املباحث

 يد على )الفقه( التطبيقي والعلم )األصول( النظري العلم وتكامل األصول، علم يف

 احلياة وإعادة الطوسي، الشيخ بعد األصول لعلم النسيب فوالتوقُّ الطوسي، الشيخ

 صاحب فرتة ىوحّت السرائر كتاب صاحب إدريس ابن يد على العلمية واحلركة

 جاهواالّت خبارية،األ احلركة وجذور األصول، علم بهيكل خبارينياأل وإضرار املعامل،

 وظهور األصولي، املنهج وانتصار خباريني،األ مرحلة يف األصول علم ملباحث التأليفي

 :التالي النحو على األصول لعلم رئيسة مراحل ثالث وتلخيص جديدة، مدرسة

 هلذا والرئيسة األوىل البذور نشر مّت حيث األصول، لعلم التمهيد عصر :األوىل

 الشيخ يد على ذروته وبلغ نيد،اجُل وابن الُعماني، عقيل ابن يد على وذلك العلم،

 الطوسي.

 األسس حتديد مّت حيث األوىل، البذور مثار وجين االزدهار عصر :الثانية

 هذه رائد كان وقد واسع. نطاق على الفقه علم على وانعكست األصولية، الفكرية

 قواحملقِّ إدريس، ابن أمثال: من مجاعٌة الكبار رجاهلا ومن الطوسي، الشيخ املرحلة

 ل.األّو والشهيد ي،احلّل مةوالعاّل ي،احلّل

 بوصفه البهبهاني، الوحيد الشيخ يفتتحه الذي العلمي الكمال عصر :الثالثة

 أن يف شكٍّ من هناك فليس عشر. الثاني القرن نهاية يف جديدة ةأصولّي مدرسة صاحب

 واصل ثم املرحلة، هذه معامل تدحدَّ قد واألصول الفقه جمال يف العلمية جهوده

 سنة مخسني بعد الكمال قّمة املدرسة هذه بلغت ىحّت ،جهوده الكبار تالميذه

  العلماء: من أجيال ثالثة املدرسة هذه يف وظهر تقريبًا،

 السيد أمثال: من البهبهاني، الوحيد يد على مباشرة درسوا الذين املشايخ :لاألّو

 أبو واملريزا هـ(،1114الغطاء) كاشف جعفر والشيخ هـ(،1111العلوم) حبر مهدي

 اهلل أسد والشيخ هـ(،1111الطباطبائي) علّي والسيد هـ(،1114القمي) القاسم

 هـ(.1117التسرتي)

 الشيخ أمثال: من الوحيد، تالميذ بعض يد على درسوا الذين املشايخ :الثاني

ـ ب املعروف ،علّي حسن بن شريف وحممد هـ(،1171الرحيم) عبد بن تقي حممد
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 أمحد واملوىل هـ(،1114األعرجي) حمسن والسيد هـ(،1175)(العلماء شريف)

 النجفي. حسن حممد والشيخ هـ(،1175النراقي)

 العلماء، شريف تلميذ األنصاري، مرتضى األعظم الشيخ رأسه وعلى :الثالث

 من نمتكَّ هولكّن املدرسة، هذه ظهور من طويلة فرتة بعد هـ(1117) عام ولد وقد

 هذا يف نعيش اآلن وحنن .الكمال ذروة إىل البهبهاني للوحيد األصولية باملدرسة البلوغ

 هو العلمية احلوزات أجواء على املهيمن العلمي التفكري نإ حيث العلمي، العصر

 البهبهاني. الوحيد بدأه الذي لميالع التفكري

 هذه إطار ويف ،النحو هذا على األصول معل وتبويب تقسيم فإّن احلال وبطبيعة

 ميكن وعليه أصغر. مراحل إىل منها مرحلة كّل تقسيم ينايف ال ،ةالثالث املراحل

 زال ال والذي الثالث، اجليل من الثالثة املرحلة رائَد هـ(1111األنصاري) الشيخ اعتبار

 .(5)الزمن من قرٍن منذ بيننا السائد هو العلمي تفكريه

 ،فائقة وحتليالت ،ومبتكرة ةهاّم ًانقاط نالحظ التارخيية الدراسة هذه يف

 جذور عتتبُّ يف الشهيد السيد بها عيتمتَّ اليت اخلاصة واملقدرة االستعداد عن حتكي

 علم له ضتعرَّ الذي النسيب الركود أسباب وحتليل دراسة هاومن ة.التارخيّي األحداث

 األشرف، النجف إىل بغداد من العلمية احلوزة نقل الذي ،الطوسي الشيخ بعد الفقه

 وهي: عناصر، ثالثة ذلك يف لتدّخ حيث

 وتأسيسه بغداد، حوزة يف الكبار تالميذه عن الطوسي الشيخ ابتعاد :األول

 يف علّي أبو ابنه رحيله بعد زعامتها ىتوّل اليت األشرف، النجف يف ويافعة جديدة حوزة

 شبابه. شرخ

 األمر وهذا .الطوسي الشيخ مقام تقديس يف تالميذه عواطف تأثري :الثاني

 األشرف. النجف يف احلوزة نشوء حداثة عن منفصاًل ليس احلال بطبيعة

 عنصرًا التنافس هذا كان فقد ة.والسّن الشيعة بني التنافس واقع :الثالث

 علماء بني ركودًا واألصولي الفقهي التفكري واجه وعندما .عالتشيُّ حلوزة كًاحمرِّ

 ـ هاولكّن تها،وحيوّي حركتها عناصر من عنصرًا الشيعية احلوزات فقدت ةالسّن أهل

 :وذلك ؛ونشاطها تهاحيوّي استعادة من وجيزة فرتٍة بعد نتمتكَّ ـ احلظ حلسن
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 بدينامية عيتمتَّ وكان ونشوئه، نضجه بداية يف كان الشيعي الفقه ألّن :اًلأّو

 مرحلة بلغ قد كان الذي يالسّن الفقه خبالف ك،والتحرُّ االنطالق إىل تدعوه داخلية

 النشيطة. والروح احليوية لتلك ًاوفاقد والذبول، الشيخوخة

 اجلماهري، إىل ومنتميًا السلطة، قبل من بًاحماَر الشيعي الفقه كان لقد :وثانيًا

 وهذا الناس، قبل من طرحُت اليت والتساؤالت االستفسارات مبقدار يتكامل فكان

 للفقه خالفًا وتغذيتها، حيويتها من ويزيد ،يردفها خارجّي لعنصٍر احلوزة امتالك يعين

 واالضطراب االستقرار عدم ىأّد وقد السلطة، جناح حتت ينمو كان الذي يالسّن

 احلركة تطوير على بًاْلَس التأثري إىل املرحلة هذه يف اإلسالمية البلدان يف السياسي

 ة.السّن أهل علماء بني والفقهية األصولية العلمية

 انتصار حتليل إىل ضيتعرَّ الصدر الشهيد السيد كالم من اآلخر املقام

 التالي. املقطع يف نياألصولّي وانتصار تارخيي، مقطٍع يف خبارينياأل

 العناصر من إّن الشهيد: السيد قال خباريألا التيار انتصار بتحليل قيتعلَّ ما ويف

 إىل مجاعة واجتذاب األصول، لعلم خبارينياأل خمالفة إىل أّدت اليت واألسباب

  األصوليني: ضّد األجواء وتلبيد صفوفهم،

 من واستخدامها ،األصول علم مباحث وتطوير توسيع يف ةالسّن أهل متقدُّ :اًلأّو

  قبلهم.

 األخذ يف ةالسّن ألهل ـ اجلنيد ابن أمثال: من ـ األصوليني بعض موافقة :وثانيًا

  بالقياس.

 فقهاء كتب إىل ةالسّن أهل لدى األصولية املصطلحات بعض بتسرُّ :وثالثًا

  الشيعة.

 خبارينياأل أن حني يف األصول، علم يف العقلي للدليل اهلاّم الدور :ورابعًا

  األساس. من العقلي الدليل ينكرون

  .^املعصومني عصر بعد وظهوره األصول علم استحداث دعوى :وخامسًا

 عن االبتعاد يعين األصول علم من االقرتاب ّنأب القائل رالتصوُّ إشاعة :وسادسًا

  .^البيت أهل روايات
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 السيد عمد فقد خبارياأل الفكر على األصولي الفكر بةَلَغ مسألة اوأّم

 :التالي النحو على بيانها إىل الصدر الشهيد

 بعّدة رهنًا كان خباريني،األ على اجملتهدين بوتغلُّ ،البهبهاني الوحيد جناح إّن

 :التالي النحو على بيانها ميكن ،أمور

 وابنه اخلوانساري، حسني اآلغا وبعده التوني، الفاضل به قام الذي التمهيد ـ1

 هيمنة مرحلة يف هؤالء عمد حيث ،القمي الدين صدر السيد أي مجال، اآلغا

 والعقلي. الفلسفي التفكري أسس مواودعَّ األصول، علم مباحث تطوير إىل خبارينياأل

 حيث ،اخلاّص الفلسفي تفكريه اخلوانساري حسني للسيد كان فقد احلال وبطبيعة

 صبغة إضفاء من حال كّل على نمتكَّ هولكّن السائدة، للفلسفة الناقدين من كان

 علم تاريخ يف مرموقة مكانة آراؤه تواحتلَّ األصول، علم مباحث على ةخاّص فلسفية

 بوصفه ـ القمي الدين صدر السيد تلميذ هو الذي ـ البهبهاني الوحيد برز وقد األصول.

 السلسلة. هلذه استمرارًا

 أن ةخاّصو فعل، ردود خباريةاأل احلركة تشهد ال أن باإلمكان يكن مل ـ1

 احلوزة هذه يف البهبهاني الوحيد حضور دشدَّ وقد .هلا مركزًا أصبحت كربالء حوزة

 التيارين. بني احملتدم النزاع من

 النجف من قريبة البهبهاني الوحيد أرساها اليت األصولية املدرسة كانت لقد ـ1

 وأفكار آراء انعكاس إىل ذلك ىأّد وقد ،ـ الشيعية العلمية احلوزة مركز ـ األشرف

 مدرسته استمرار إىل أفضى الذي األمر ،بوضوٍح النجف حوزة على الوحيد الشيخ

 رحيله. بعد وتطويرها

 كتب تدوين خالل من ،احلديثية اجلوامع تدوين إىل احلاجة تلبية تمّت لقد ـ7

 احلال بطبيعة العلمي النشاط وكان .األنوار وحبار الشيعة، ووسائل الوايف، قبيل: من

 االستنباط. عملية يف املوسوعات هذه توظيف حنو جهيتَّ

 بعد فما اخلوانساري قاحملقِّ عصر منذ الفلسفي الفكر منّو كان لقد ـ5

 الوحيد أرسى اليت ،األصولية املدرسة وكانت للظهور، جديدًا جمااًل يستدعي

 الفكر. هذا لمتثِّ ،قواعدها البهبهاني
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 ــــــ والتدريسي التعليمي املنهج ـ8

 منهج إىل األصول علم بتحويل اهتّم قد الكبار الفقهاء من أحدًا نعرف ماقّل

 يراعي ،األساس هذا على كتاب تدوين إىل العملي املستوى على وبادر ،دراسّي

 السطح. مرحلة مستوى على الطالب إىل بالنسبة التعليمية املسائل

 اجملال، هذا يف رائدًا راملظفَّ رضا حممد الشيخ كان فقد احلال وبطبيعة

 الشيخ به قام ماو الشهيد السيد به قام الذي اجملهود بني كبري اختالٌف هناك ولكْن

 وذلك: ر،املظفَّ

 العمل، ةوخّط باملنهج التعريف يف مقّدمة أّي الفقه أصول بداية يف جند ال :اًلأّو

 التدوين. وطريقة ذلك، إىل والدافع

 رجال لبعض ةاألصولّي املباني صدى يعكس راملظفَّ الشيخ كتاب إّن :وثانيًا

 من مزيد عن يبحث أن القارئ أراد فإْن واحد، منواٍل على ُيكتب ومل .العلم هذا

 ف،للمؤلِّ النهائّي الرأي فهم على يساعده مصدرًا جيد ال الكتاب مباحث يف املعلومات

 أفضل. بشكٍل ،الكتاب من املستوى هذا على رأيه األدنى احلّد يف أو

 معامل بني متجانسة غري وصل حلقة ليشكِّ الكتاب هذا أّن يبدو :وثالثًا

 كتابًا بوصفه استيعابه ميكن وال األصول، كفاية أو ،األصول وفرائد األصول

 نافعة مةمقّد على تشتمل األصول حلقات أّن حني يف .الطالب من للمبتدئني تدريسيًا

 جمموع أّن كما .السواء على والطالب لألساتذة دلياًل تكون أن تصلح ،ًاجّد وقّيمة

 تفكريًا تعكس وهي واحد، منواٍل على كتبت قد احللقات من واحدة كّل مباحث

 األصولية الشخصيات آراء بيان على نفسه الوقت يف تشتمل كما .منسجمًا واحدًا

 يف الطالب حاجة تليب الثالثة احللقات جمموع وإّن أيضًا. ودراستها ،ونقدها ،األخرى

 الكتب وبني بينها واالنسجام التناغم عدم مشكلة تربز أن دون ،السطح مرحلة

 قوية دعامة هناك توجد ذلك على وعالوًة هلا. والالحقة ،عليها السابقة الدراسية

 الثالثة واحللقة األوىل، للحلقة دعامًة الثانية احللقة اعتربنا إذا نافإّن ؛األصول حللقات

 للحلقة دعامًة الشهيد للسيد اخلارج حبث تقريرات ستكون الثانية، للحلقة دعامًة

 التدريس ضائقة من األساتذة جِرْخسُت هاوإّن الثالثة، احللقات جلميع دعامة بل الثالثة،
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 النظر خالل ومن ،التقريرات تدوين بعد متَّ قد احللقات تدوين أّن ةخاّصو ما، حدٍّ إىل

 والشرح التهميش إطار يف الشهيد السيد لتالميذ العلمي النشاط أضفنا ناأّن ولو فيها.

 املقاالت سياق يف وكذلك األصول، حلقات منت أو التقريرات على والتعليق

 ال درسّي كتاب كّل فإّن احلال وبطبيعة أقوى. دعامة على سنحصل واحلوارات،

 بشكٍل آخر موضٍع يف مبانيه بيان إىل فهمؤلِّ عمد إذا إاّل بسهولة، جمراه يأخذ

 ةذمتال تنشئة إىل عمد قد كذلك يكون وأن لألساتذة، مصدرًا لليشكِّ تفصيلي،

 الناقدين من نفسه الوقت يف ويكونون ومنهجه، ومسلكه مدرسته إشاعة على يعملون

 ـ األصول حلقات امتازت وقد كالمه. ريوتفس شرح يف كتبًا ينشروا وأن ألفكاره،

 وهي: رئيسة، كتب أربعة عن بدياًل بكونها ـ الدراسية املناهج مجيع إىل بالقياس

 األجهزة أّن ولو األصول(. وكفاية األصول، وفرائد األصول، وقوانني األصول، )معامل

 املنهج ضمن دخوهلا اليوم لشهدنا األصول حلقات أمام وعقبة مانعًا لتشكِّ مل ةاإلدارّي

 للغاية. طبيعي بشكٍل العلمية احلوزة يف التدريسي

 تطوير بضرورة قبلنا إذا ناألّن ؛إثبات إىل حباجٍة ليس البحث من املقدار وهذا

 إىل حيتاج والذي األصول. حلقات إىل تشري األصابع مجيع جند فسوف الدراسية املناهج

 يعين ال املعروفة األربعة ةالتدريسّي الكتب جتاوز أّن هو واإلقناع اإليضاح من مزيٍد

 سعى وقد .العلم هلذا ةالتارخيّي باجلذور الصلة وقطع الشيعي، األصولي للرتاث رالتنكُّ

 عن ثحتدَّ حيث ،األصول حلقات على متهمقّد يف مالتوهُّ هذا نفي إىل الشهيد السيد

 يتّم ريناملتأّخ آثار إىل منياملتقّد آثار من العبور أّن :اًلأّو معتربًا الدراسية، املناهج وضع

 ال ةعصرّي ضرورة إطار ضمن بيانها مّت :وثانيًا ؛ةتارخيّي وحقيقة قائمة ةُسّن إطار يف

 إنكارها. ميكن

 املناهج وتطوير تغيري ضرورة على تربيرات أربعة ذكر إىل موضع يف وعمد

 حمتويات بني كبري معنوي فاصٌل اآلن يوجد» األول: التربير يف قال حيث الدراسية،

 حصيلة لميثِّ اخلارج حبث فبينما اخلارج، أحباث وبني األربعة الدراسية الكتب

 عن قدرة من لألستاذ ُيتاح ما بقدر رويعبِّ والتحقيق، التفكري من األخرية املئةاألعوام 

 لعلم العامة الصورة دًاْهَع أقربها يف لمتثِّ السطح كتب أّن جند احلصيلة، تلك ذروة
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 أفكار من الفرتة هذه خالل استجّد ما كّل عن ساكتًة عام، مئة قرابة قبل األصول

 املو التزاحم، باب أفكار مطالب من استجّد امل املثال سبيل على ونذكر ومصطلحات.

 قيام» مسائل: يف وتفريعاته بتعميقاته ةالطريقّي جعل مسلك من ]النائيين[ املريزا أشاده

 قاعدة رفع»و ،«األصول على األمارات حكومة»و ،«املوضوعي القطع مقام األمارات

 «احلقيقية القضية بنحو احلكم جعل» وفكرة ،«ّيةاحلّج جبعل بيان بال العقاب قبح

 ،«املشروط الواجب» كبحث األصول، علم أحباث من كثري يف ةاملمتدَّ بآثارها

 ،«احلكم موضوع يف باحلكم العلم أخذ»و ،«قاملعلَّ الواجب»و ،«راملتأخِّ الشرط»و

 الصورة عن أساسيًا اختالفًا خيتلف الذي ،ةاحلرفّي املعاني لبحث اجلديد والوجه

 .«الطالب ذهن يف الكفاية صاحب آراء ختلقها اليت الغريبة

 الكتب ّنإ الثاني: راملربِّ» قائاًل: الثاني التربير مقام يف الشهيد السيد واستطرد

 بوصفها فتؤلَّ مل ]أي اهلدف هلذا أصحابها قبل من فتؤلَّ مل الذكر السالفة األربعة

 خطوات كّل إبراز على وأمثاهلا الكتب هذه يف حيرص مل هنا من .دراسية[.. مناهج

 األثناء يف احللقات بعض حتذف فقد الواحدة، املسألة يف التفكري وحلقات االستدالل

 ذهن يف واضحة غري تصبح حينئٍذ الصورة أّن غري العامل، لدى لوضوحها البداية؛ أو

 والتوّصلي ديالتعبُّ يف ُبِحَث هّنإ نذكر: ،الفكرة لتوضيح ؛املثال سبيل وعلى الطالب.

 عن يتمّيز ال ديالتعبُّ أن عليه وفّرع األمر، قمتعلَّ يف االمتثال قصد أخذ استحالة عن

 بقصد إاّل غرضه ُيستوفى ال إذ ؛الغرض مرحلة يف بل األمر، مرحلة يف التوّصلي

 الواجب كون إلثبات األمر بإطالق كالتمسُّ إمكان عدم ذلك من واستنتج االمتثال،

 لتكميل ـ حباجة املدرسي البيان ألن ًا؛مدرسّي بيانًا يكون أن يصلح ال وهذا ليًا،توصُّ

 ّنإ :أحدهما لوضوحهما، ُتركا آخرين نْيعنصَر إضافة إىل ـ الطالب ذهن يف الصورة

 ،القيود سائر حال فحاله األمر قمتعلَّ يف أخذه باإلمكان كان إذا االمتثال قصد

 ال واحلكم، األمر مدلوله والدليل اخلطاب ّنإ :واآلخر األمر. بإطالق نفيه ميكن

 استكشاف طريق عن يتّم ماإّن دائمًا الغرض إطالق استكشاف ّنإو والغرض، املالك

 ال فحيث الغرض، قومتعلَّ األمر قمتعلَّ بني التطابق افرتاض مع األمر قمتعلَّ إطالق

 املذكور. االستكشاف ميكن ال االفرتاض هذا يتربهن
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 القدرة أخذ على ةمبنّي الباب هذا أحكام جّل إن :التزاحم باب من آخر ومثاٌل

 املطلب هذا بينما فقط، زّيةواملنّج اإلدانة يف دخياًل كونه وعدم التكليف، يف شرطًا

 مسترتًا. بقي بل املذكور، الربط حيوضَّ ومل مباشرة، بصورٍة يبحث مل

 تربز مل بينما مباشرة، بصورٍة طالقاإل على املطلق داللة ةكيفّي أبرزت وأيضًا

 خالل ضمنًا ذلك ُبحث ماوإّن كذلك، املوضوع يف القيد أخذ على داملقيِّ داللة كيفية

 بينهما. ضالتعاُر عالج ةوكيفّي د،املقيِّ على املطلق محل حبث

 التدّرج من ةالدراسّي الكتب يف راعىُي أن جيب ما فيها يراَع مل ]نقول[: هنا ومن

 حبيث ر،املتأخِّ إىل رتبًة األسبق ومن د،املعقَّ إىل البسيط من األفكار عرض يف

 تكون أن بعد ،أخرى مسائل حيثيات على راتهاتصوُّ يف ذاتًا عةاملتفرِّ املسألة تعرض

 حبث الحظ :الفكرة لتوضيح ؛املثال سبيل وعلى وحبثت. طرحت قد احليثيات تلك

 هذا رتصوُّ فإّن املدخول، يف احلكمة ماتومقّد اإلطالق إجراء على العموم فتوقُّ

 يذكر بينما ووظيفتها، احلكمة ماتمقّد رتصوُّ عن مسبقًا الفراغ يستبطن االفرتاض

 املطلق مباحث يف ذلك بعد احلكمة ماتمقّد وتذكر ،واخلاّص العاّم يف البحث ذلك

 روتصوُّ فيه املشكلة تصّور فإّن مثاًل، للحكم راملتأخِّ الشرط أيضًا والحظ د.واملقيِّ

 إىل البسيط من السري وطريقة املشروط، الواجب عن أفكار مبجموعة مرتبٌط حلوهلا

 راملتأخِّ الشرط مشكلة عرض على األفكار من اجملموعة هذه تقديم تقتضي داملعقَّ

  وغريها. (الكفاية) يف العكس وقع بينما وحبثها،

 يف دخيٌل ،استحالته وافرتاض ،واألكثر األقّل بني التخيري رتصوُّ إّن آخر: ومثاٌل

 بعد القاعدة هذه ُبحثت فإذا الواقع، عن ةاالضطرارّي األوامر إجزاء قاعدة استيعاب

 أيسر. رهاوتصوُّ للطالب فهمها كان املذكور التخيري عن مسبق رتصوُّ افرتاض

 فهم توفري من الدراسية الكتب يف ُيراعى أن جيب ما فيها ُيراَع مل هنا ومن

 أخرى مسألة يف عىاملدَّ إلثبات بها ُيستعان اليت والقواعد للمسائل الطالب عند مسبق

 هلا. األصولية الثمرة القتناص أو عليها، والربهنة

 الوجوب، على األمر داللة إلثبات كدليٍل تدخل احلكمة ماتومقّد طالقفاإل

 وغريها الشرطية اجلملة داللة وإلثبات والنفسية، والتعيينية العينية على داللته وإلثبات
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 طالقاإل عن فكرًة ُيعطى ال القائمة الكتب يف الطالب أّن مع وهكذا. ،املفهوم على

 واملفاهيم. والنواهي األوامر احثمب مجيع عن الفراغ بعد إاّل احلكمة ومقّدمات

 من كثرٍي عالج يف تدخل قد ـ العريف اجلمع قواعد فيها مبا ـ التعارض وأحكام

 األصول، من أصل أو أمارة يةحّج على بها ّلاملستَد ةاللفظّي ةاألدّل بني التعارض ألوان

 دليل وإّن ،وارٌد أو الرباءة، دليل على حاكٌم االحتياط وجوب دليل إّن» مثاًل: قالفُي

 ،التعارض أحكام عن دةحمدَّ وأفكار راتتصوُّ إعطاء قبل ،«ٌصخمصَّ الرباءة

 األصول. أحباث نهاية يف إاّل تقع ال اليت ،ةاألدّل بني اجلمع وقواعد

 ؛الضّد حبث من الثمرة اقتناص يف عندهم تدخل للبطالن النهي اقتضاء ومسألة

 الثمرة اقتناص ويف العبادة، بطالن ضّده عن للنهي بشيء األمر اقتضاء مثرة جعلوا إذ

 بناًء ،العبادة بطالن البحث هذا مثرة جعلوا إذ ؛والنهي األمر اجتماع امتناع حبث من

 النهي اقتضاء مسألة يدرس ال الطالب أّن مع النهي، جانب وتقديم باالمتناع القول على

 .واالمتناع ؛الضّد :مسأليت عن الفراغ بعد إاّل ،عمليًا رًاتصّو عنها يأخذ وال ،للبطالن

 النظائر. هذه من كثرٍي إىل وهكذا

 من نيتبيَّ اليت املطالب من كثرٍي يف الثمرة إبراز على أيضًا صُيحَر مل هنا ومن

 أوجه األحيان من كثري يف فأهملت ببعض؛ بعضها املطالب تلك بني االرتباط خالهلا

 مقام يف إليه حيتاج ما بقدر إاّل هلا يتعّرض ومل ،ةاألصولّي األفكار بني العالقة

 .إبطاله أو مطلب على االستدالل

 كبالتمسُّ ذلك يربط مل ولكْن ته،وكلّي تهوجزئّي احلريف املعنى مثاًل فبحث

 ال احلرفية املعاني يف البحث أّن رونيكرِّ الطلبة وظّل احلرفية، املعاني يف باإلطالق

 .له أثر

 بأثره ذلك طرَبُي مل ولكْن ًا،حتليلّي حبثًا والكفائي التخيريي الوجوب وحبث

 حبٌث هكأّن وبدا الواجب، نوعية يف الشّك عند العملي األصل أو باإلطالق كالتمسُّ يف

 .«حبٌت حتليلّي

 النحو على مشروعه خصائص بيان إىل الشهيد السيد يعمد املطاف نهاية ويف

 :التالي
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 ومطالب. أفكاٍر من األصول علم إليه وصل ما أحدث طرح ـ1

 منها واحدة كّل تستوعب ،واحدًا منهجًا مجيعًا حتمل ةالثالث احللقات إّن ـ1

 بكامله. األصول علم

 مسألة. كّل ةأدّل بيان يف يةالفّن املسائل مراعاة ـ1

 من استجّد ما وإبراز ة،األصولّي للمسائل ًاتارخيّي املوروث التحديد جتاوز ـ7

 املناسبة. عناوينها وإعطائها ،مسائل

 من واحدة كّل يف ،األصول علم مباحث خمتلف بني الطولية العالقة مراعاة ـ5

 احللقات.

 يتّم حبيث بينها، فيما ةالثالث احللقات جمموع بني الطولية العالقة مراعاة ـ6

 احللقة وضع ويتّم ية[،والكّل ة]العاّم ةالعلمّي راتالتصوُّ إلعطاء األوىل احللقة وضع

 احللقة لومتثِّ معها، تتناسب بدرجة ولكْن ،حبّق ةاستداللّي حلقة بوصفها الثانية

 دراسة من املطلوب اهلدف لتحقيق يكفي الذي ،االستدالل من األعلى املستوى الثالثة

 السطح.

 العموم، على ومباحثه األصول علم تستعرض كانت وإْن حلقة كّل إّن ـ4

 احللقة يف حبثها يعاد وال ة،األصولّي املسائل بعض بذكر حلقة كّل تنفرد قد ولكْن

 تقّدم. مبا اكتفاًء ؛التالية

 تكون أن إىل السعي وعدم األصولية، العبارة على مهّم تطوير إدخال عدم ـ1

 اوأّم .ما حدٍّ إىل األوىل احللقة يف كان ما إاّل .احلديث التعبري ألساليب موافقة العبارة

 ووافية سليمة العبارة تكون أن على احلرص مّت فقد والثالثة الثانية احللقتني يف

 يف مقاربًا العاليتني احللقتني يف التعبري جاء وهلذا .حديثة جعلها إىل السعي دون ،باملعنى

 بالسالمة عنه متّيز وإْن واألصولية، ةالعلمّي الكتب يف املألوف للتعبري ةالعاّم روحه

 والوضوح.

 حّل يف وليس املعنوية، التعقيدات حلِّ يف تكمن األستاذ إىل احلاجة إّن ـ0

 اللفظية. املعضالت

 املستوى ]على برهاٍن مناقشة أو استدالٍل طريقة أو نظٍر وجهة تبّني إّن ـ19
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 ًا.حّق ف[املؤلِّ قبل ]من ذلك اختيار على يدّل ال احللقات هذه يف والكيفي[ الكّمي

 

 

الهوامش
                                                      

 



 

للمريزا « الشعائر احلسينية» كتاب على ةنقدّي هوامش

 التربيزي 
 

 )البصري(الشيخ جواد القائمي 

 

 ــــــ متهيد

وهو  (1)الراحلني املراجع ألحد ،الشعائر حول حديثًا صدر كتاٌب بيدي وقع

 .حهأتصفَّ وبدأت ،منه نسخًة فاقتنيُت ،الشيخ جواد التربيزي )رضوان اهلل تعاىل عليه(

 ،(1)أيضًا الفارسية النسخة فاشرتيُت ،الفارسية باللغة الكتاب أصل أّن وعرفت

  .بها بأس وال دةجّي الرتمجة أن فرأيت ،العربية الرتمجة مع وطابقتها

 ُجمع ماوإّن ،بقلمه الكتاب يكتب مل إليه املشار املرجع أّن أيضًا عرفته اومّم

 صدر وقد .الشعائر موضوع حول ومواقفه وفتاواه حماضراته من ،وفاته بعد الكتاب

 هذا رأي عن ًارمسّي ريعبِّ الكتاب فهذا وبالتالي ،تهملرجعّي تابعة سةمؤّس من الكتاب

 املفروض. هو كما ،املرجع

 

 ــــــ الكتاب منهج

 فلم .وترتيبها األحباث على الطاغية الفوضى هو الكتاب على هالحظُت ما لأّو

 يف كاجلزر الفصول هذه جند ولذا .الكتاب فصول ترتيب يف علميًا منهجًا فهمؤلِّ بعيتَّ

 .عمودّي أو أفقّي ،جامٌع جيمعها وال ،رابٌط بينها يربط ال ،البحر

 ضتعرَّ وال ،واالصطالح اللغة يف الشعائر معنى بتوضيح فهمؤلِّ يبتدئ مل :فمثاًل
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 هّنإ بل ،شرحه يف اإلسالمية املراجع ذكرته ما نقل وال ،الشرعّي املفهوم هذا رلتطوُّ

 ،﴾اْلُقُلوِب َتْقَوى ِمْن َفِإنََّها اهلِل َشَعاِئَر ُيَعظِّْم َوَمْن﴿ تعاىل: قوله مع كافية وقفًة ْفيِق مل

 حول البحث غاب وكذلك املفهوم. هذا عنها خذوُأ ،املصطلح هلذا ستأسَّ اليت اآلية

 .واملمارسات الشعائر هذه تاريخ

 من وجمموعة ،واألخبار الروايات من جمموعة هو خمتصرة بكلمٍة الكتاُب

 ممارسات. هكذا دعم يف ودوره املرجع هذا حول ،والقصص املواقف

 

 ــــــ املقالة ْييَد بني

 يف ضروري هأّن نعتقد امّم ،فاته ما بعض سنستدرك املقالة هذه يف هنا وحنن

 .واملهّم اساحلّس املوضوع هذا مناقشة

 من ،الكتاب يف وردت اليت القضايا بعض مع حتليلية وقفة سنقف ناّنأ كما

 يف أصيل مفهوٌم هو الذي ،الشعائر ملفهوم تشويٍه ومن ،عليها االعتماد ميكن ال ٍةأدّل

 .اإلسالمية املنظومة

 تواجه اليت املشاكل أخطر من مشكلًة سيالحظ الكتاب قارئ نأ كما

 ...و وفقه وتفسري عقائد من ،جماالتها مجيع يف املعاصرة الشيعية املعارف منظومة

 معاجلتهم عند العربية اللغة من املعاصرين بعض نمتكُّ عدم هي املشكلة وهذه

 ،الدينية للنصوص هومشوَّ سقيم فهٍم إىل ـ احلال بطبيعة ـ ىأّد امّم ،ةالروائّي لألخبار

 الكتاب هذا مطالعة عند سرتى كما ،عجيبة واستنتاجات ،غريبة فتاوى ذلك وأنتج

 وأمثاله.

 .املقالة هذه تسعه ال امّم فذلك ،الكتاب يف كرُذ ما مجيع عند نقف لن سوف

 .طوياًل عنده والوقوف الرّد يستحّق ال الكتاب يف كرُذ امّم كثريًا إّن ثم

 الباقي وسنحيل ،ـ األقّل على يتهأهّم نعتقد ما أو ـ املهّم على زكِّسنر نافإّن ولذا

 .اهلل شاء إْن الحقة مقاالٍت إىل
 

 ــــــ واالصطالح اللغة بني الشعائر

 فهم يف كثريًا سينفعنا ذلك فإّن ؛اللغة يف الشعائر معنى نفهم أن من بّد ال
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  .االصطالحي ـ الشرعي معناها

 على الداّلة العالمة هي والشعرية ،)شعرية( مجع الشعائر أّن وناللغوّي ذكر

 ،والذبائح ،والطواف ،مثاًل فالسعي .احلّج عالمات يف اللفظ هذا استعمل وقد .الشيء

 على داّلة عالمات هاألّن ؛(1)(احلّج )شعائر اسم عليها طلقُأ ،احلّج عالمات من وغريها

  بدأ. قد احلّج موسم أّن عرف الرائي رآها إذا ،احلّج

 مواضع: أربعة يف الكريم القرآن الشعائر لفظ ورد

 .(151 )البقرة: ﴾اهلِل َشَعاِئِر ِمْن اْلَمْرَوَةَو الصََّفا ِإنَّ﴿ ـ1

 .(1 )املائدة: ﴾اهلِل َشَعاِئَر ُتِحلُّوا ال واَآَمُن الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ ـ1

 (.16 )احلّج: ﴾اهلِل َشَعاِئِر ِمْن َلُكْم اَهاَجَعْلَن َواْلُبْدَن﴿ ـ1

 .(11 )احلّج: ﴾اْلُقُلوِب َتْقَوى ِمْن َفِإنََّها اهلِل َشَعاِئَر ُيَعظِّْم َوَمْن َذِلَك﴿ ـ7

 َوَمْن َذِلَك﴿ تعاىل: قوله ىحّت ،فقط احلّج شعائر عن ثتتحدَّ اآليات هذه ومجيع

 شعائر عن احلديث سياق يف واقعٌة هافإّن ؛﴾اْلُقُلوب َتْقَوى ِمْن َفِإنََّها اهلِل َشَعاِئَر ُيَعظِّْم

 .احلّج

 

 ــــــ احلالي بشكلها ةاحلسينّي الشعائر تاريخ

 املناهج تعتمد ،علمية بصورٍة احلسينية الشعائر لتاريخ الكتاب ضيتعرَّ مل

 ،القبور زيارة ةصّح على باالستدالل البداية يف اكتفى بل ،أحباث هكذا يف املعتربة

 يف دهبتشدُّ املعروف ،ةتيمّي ابن على رّد ثم .(7)ذلك يف الواردة الروايات بعض إىل وأشار

 أّن إىل تشري اليت ،الغريبة الروايات من جمموعة ذلك بعد وسرد .(5)القبور زيارة موضوع

 حيث ،نوح اهلل نيّب وكذلك ،احلسني قاتل يزيد ولعن ،بكربالء مرَّ ةالبشرّي اأب آدم

 ريح بأّن وذكر .ويوشع وموسى وإمساعيل إبراهيم واألنبياء ،بكربالء سفينته مرَّت

 همكّل همبأّن وذكر ،علّي واإلمام حممد والنيّب وعيسى ،أيضًا هناك من مرَّت موسى

  !×احلسني والدة من السنني آالف قبل ،قاتليه ولعنوا ،احلسني على بكوا

 لالستخفاف هنا جمال ال إذ ؛مواضيع هكذا مبناقشة لتتكفَّ ال املقالة وهذه

 غري ،أخرى جماالٍت يف شُتناَق أن بّد ال املواضيع هذه أّن كما .الكرام اءالقّر بعقول
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 .فيه حنن ما

 .احلالية بصيغتها احلسينية للشعائر خنؤرِّ أْن ًاإذ سنحاول حنن

 ،|النيّب زمن يف كانت الشعائر هذه أّن يثبت أن يريد الكتاب وصاحب

 على اْوبَك ^البيت وأهل النيّب أّن إىل تشري اليت الروايات ببعض ذلك على ويستدّل

 .×آدم زمن منذ هابأّن يرى هّنأ رأيُت بل ،(6)والدته قبل احلسني

 ،الكتاب صاحب أوردها اليت ،واألخبار الروايات تثبته ما غاية ّنأ واحلقيقة

 أمران:

 .×احلسني اإلمام قرب بالطبع ومنها ،القبور زيارة ةمشروعّي ـ1

 .×احلسني اإلمام على البكاء ةمشروعّي ـ1

 شيء هي شعائر يهايسّم اليت واملمارسات ،شيٌء القبور وزيارة البكاء ولكّن

 ،بةاملدبَّ ةاحلديدّي بالزناجيل اجلسم ضرب ةصّح البكاء ةصّح من يلزم ال ولذا آخر.

 وهذا العنيفة. املمارسات من ذلك وغري ،االمحرار ىحّت اجللد وضرب ،اجلسد وإدماء

 واضحًا. يكون أن ينبغي أمٌر

 

 ــــــ أتباعهم؟ على واجٌب ^البيت وأهل النيّب يفعله ما مجيع هل

 .احلاالت هذه أمثال يف ةواألئّم النيّب فعل يةحّج حدود حول ًاأحباث هناك إّن ثم

 ّنإ إذ ؛الوجوب أو االستحباب منه ُيستفاد ^ةواألئّم |النيّب ميارسه فعٍل كّل فليس

 اأّم ،احلرام يفعلون ال ^همأّن باعتبار ؛الفعل ةمشروعّي هو فهمه ميكننا ما غاية

 النيب أّن روايٍة يف وجدنا لو ناأّن مبعنى ،آخر دليٍل إىل حيتاج فهو الوجوب أو االستحباب

 أن ميكن فال ،ذلك شابه ما أو ،الفالني الطعام حيب كان أو ،رًامبكِّ ينام كان

 .آخر دليٌل عليه يدّل مل إذا ،االستحباب منها نستفيد

إىل  دواوتردَّ ،×احلسني اإلمام على اْوبَك البيت أهل ّنإ :ُيقال قد وهنا

 هذاب االستدالل ميكن فكيف ،العزاء أصحاب كانوا همألّن ؛قربه زيارةل كربالء

 وجوبه؟ أو الفعل استحباب على

 علمي. حدود يف ،هغرُي وال ،الكتاب صاحُب له ضيتعرَّ مل ،مهّم موضوٌع هذا
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 ــــــ أخرى بروايات ضةمعاَر الروايات

 أخرى جهٍة ومن ،جهٍة من السند ضعيفة ذكرها اليت الروايات هذه أّن على

 البيت أهل أّن على وتنّص ،متامًا ذلك عكس إىل تشري أخرى برواياٍت ُمعاَرضة فهي

 ،املألوف عن خارجة أفعاٍل ممارسة من ني(األصلّي العزاء أصحاب )وهم ذويهم منعوا

 السياق: هذا يف الواردة الروايات بعض وهذه .ذلك وحنو والعويل بْياجَل كشّق

 َوال﴿ تعاىل: قوله ما تدرون يقول: ×جعفر أبا مسعُت قال: الكايف ففي

 قال |اهلل رسول إّن قال: ،ال :قلُت ؟(11 )املمتحنة: ﴾َمْعُروٍف ِفي َيْعِصيَنَك

 تنادي وال ،شعرًا عليَّ تنشري وال ،وجهًا عليَّ ختمشي فال تُِّم أنا إذا :÷لفاطمة

 .(4)وجلَّ عزَّ اهلل قال الذي ،املعروف هو هذا قال: ثّم قال: .نائحًة عليَّ تقيمي وال ،لْيبالَو

 ،صفني قتلى على النساء بكاء مسع ×ًاعلّي اإلمام أّن البالغة نهج يف وورد

 تغلبكم اإلمام: له فقال ،قومه وجوه من وكان، الشامي شرحبيل بن حرب إليه وخرج

 .(1)الرنني! هذا عن نَُّهتنهوَن أال أمسع؟! ما على نساؤكم

 أخته أوصى )نفسه( احلسني اإلمام بأّن اإلرشاد يف املفيد الشيخ روى كما

 أّن ميواعَل ،اهلل بعزاء ْيوتعزَّ ،اهلل قيتَّا ،أختاه يا هلا: قائاًل الوداع ليلة ÷زينب العقيلة

 يإّن ...اهلل وجه إاّل هالٌك شيء كل وأّن ،يبقون ال السماء وأهل ،ميوتون األرض أهل

 تدعي وال ،وجهًا عليَّ ختمشي وال ،جيبًا عليَّ يتشّق ال ،قسمي يّرِبفَأ عليِك أقسمُت

 .(0)هلكُت أنا إذا ،والثبور بالويل عليَّ

 سرية أّن الروايات من يبدو الذي نإ بل ،احلسني اإلمام على األمر يقتصر ومل

 فقال: احتضاره عند ×الصادق اإلمام أوصى فقد هذا: على كانت ^األئمة مجيع

 يف هلا صدع إاّل جيبها تشّق امرأٍة من فما ،جيٌب يَّعل نَّشقَُّي وال ،خدٌّ يَّعل لطمنَُّي ال»

 .(19)«زيدت زادت ماكّل ،صدٌع جهنم

 أهل نهي على فقتّت هاوكلُّ ،املئات بل ،بالعشرات اجملال هذا يف والروايات

 .ذلك حنو أو العويل أو اجليب كشّق ،العزاء يف املألوفة غري املمارسات عن ^البيت

 فما ،الوفاة أو الشهادة وقوع زمن يف نياألصلّي العزاء ألصحاب كان النهي ذلك كّل

 بضرب بالك فما ،وحنوه العويل ممارسات عن النهي ذلك وكّل بغريهم؟ بالك
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 األزمان؟! من زمٍن يف أحٌد يألفه مل ٌثمستحَد هو امّم ،الرؤوس وجرح السالسل

 بالضرورة يعين ال ،قربه زيارة أو ،احلسني على البكاء ةمشروعّي فإثبات ًاإذ

 :مثل ،رةاملتأخِّ أزماننا يف البعض ميارسها اليت املمارسات مجيع ةومشروعّي ةصّح

 ...و ،السواد ولبس ،ةاحلاّد باآلالت الرؤوس ضرب

 اإلمام على البكاء بداية توثيق ّنأ كما .الدليل يشملها ال املمارسات فهذه

 .(الشعائر) ىُتسمَّ اليت املمارسات هذه لبداية تارخيًا يصّح ال احلسني

 

 ــــــ املمارسات ذههل احلقيقي تاريخال

 سأكتفي ماوإّن ،تفاصيله بكّل البحث هذا تستوعب أن املقالة هلذه ميكن ال

 والتحقيق البحث مواصلة على الكريم للقارئ حافزًا كونتل ؛النصوص بعض بنقل

. ة(احلسينّي )الشعائر بـ الكتاب صاحب يهايسّم اليت ،املمارسات هذه تاريخ حول

 .املواضيع هذه حول لالستزادة عنها نقلت اليت املصادر إىل الرجوع وميكن

 

 ــــــ التطبري

 وهو البلدة، ريمعمِّ ألسنة على الشائع هو النجف يف التطبري عن ُيعرف ما كّل»

 كانوا والنجف كربالء يف ةاألئّم زيارة إىل يأتون عندما نيالقفقاسّي الشيعة أّن

 من السري ةمّد وتستغرق .السيوف أسلحتهم سفرهم، يف احليوانات ظهور يستخدمون

 ،ةاألئّم قبور ةلرؤي هلفة هموكّل سةاملقّد العتبات إىل يصلوا ىحّت أشهر، أربعة إىل ثالثة

 الزائرين قوافل إحدى دخلْت أْن فصادف .البيت آلل باحلّب مفعمة ونفوسهم

 للحزن، صادقة صورًة املدينة وكانت م،احملرَّ من العاشر يوم كربالء إىل نيالقفقاسّي

 ومقتل أمتِّه، على واللطم والبكاء ،احملاّل وواجهات واجلوامع، املساجد سوِّدت لقد

 .فالشري احلسيين الصحن يف أو الشوارع يف ُيقرأ احلسني

 العارفني أحد له فشرح األمور، بهذه جاهاًل نيالقفقاسّي أحد يكون أن فقواتَّ

 اليت املؤملة الصور حمّب قلب يطيقه ال بشكٍل له وأظهر. الطّف معركة ةالرتكّي باللغة

 وضرب ،فهيس لَّفَس صوابه، وأفقده نفسه، يف ذلك رفأثَّ معه. ْنوَم احلسني على تمرَّ
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 الرجل ذلك عيتشي إىل العزاء مواكب لتوحتوَّ .أثرها على مات رًةمنَك ضربًة رأسه

 يف مفنظَّ ،ةالعملّي هذه (ًاتركّي وكان) العزاء مواكب رؤساء أحد استحسن .الزائر

 يلبسون األفراد، من صغرية عةوجمم من نًامكوَّ عزاًء احلادثة تتل اليت السنة

 ،() باملخيم اليوم املعروف املكان إىل بهم ذهب وف.يالس وحيملون األكفان،

 رأسه، يف بسيطًا حًاْرُج منهم فرٍد كّل وجرح رؤوسهم، شعر فحلق ،ٍقحباّل وجاء

 وصلوا ىحّت ،حسني( )يا يندبون وهم احلسني، مرقد إىل جهنيمتَّ اهليئة بهذه وخرجوا

 .(11)«قوا...تفرَّ وبكاٍء عويٍل وبعد الشريف، الصحن إىل

 حيث ،كتبه بعض يف ،أيضًا املطهري مرتضى الشيخ كالم من هذا ويلوح

 من ،ةخاّص ومذهبنا ،واملسلمني اإلسالم على دخيلًة جاءت والطبول التطبري إّن» يقول:

 .(11)«اهلشيم يف كالنار جمتمعاتنا يف وسرت ،القفقاس أرثوذكس

 جامعة يف االجتماع وعلم نثروبولوجياألا ستاذةأ العمد سلوى الدكتورة وتقول

 )أي احلاضر الوقت يف لنا املعروف النحو على لعاشوراء الشائع الشكل اأّم» :فيالدلفيا

 العاشر القرن إىل ـ األرجح على ـ جذوره فتعود ة(شعبّي حمافل يف احلسني سرية رواية

 إيران، يف احلكم ةسّد ونالصفوّي اعتلى عندما للميالد، عشر للهجرة/السادس

 اهلند إىل انتقاهلا يف دوٌر هلم وكان ..لدولتهم. رمسية عقيدة التشيع من خذواواّت

 هذه رتتطوَّ الوقت ومع ...سيبرييا مناطق وبعض ،واألناضول ،ةالرتكّي جياناوأذرب

 يف )ممسرحة الشهيد سرية رواية أي احلاضر، الوقت يف لنا املعروفني هاْيبنوَع الشعائر

 يف النمطني هذين بني الدمج حصيلة وكانت .املواكب تليها ،حافلة( ةشعبّي جتمعات

  .(11)«التعزية مبسرح البلد هذا يف يعرف ما والدة عشر الثامن القرن انإّب إيران

 يف الوردي علي كالدكتور ،الباحثني من الكثري املسألة هذه حبث وقد

 يف شريعيت علي والدكتور ؛املعاصر( العراق تاريخ من اجتماعية )حملات مالقيِّ كتابه

 يف الشبييب مصطفى كامل وكذلك ؛الصفوي( عوالتشيُّ العلوي ع)التشيُّ كتاب

 )شيعة كتابه يف اشالنّق سحاقإو ؛ة(الصوفّي والنزعات الشيعي )الفكر كتابه

 املزيد ففيها ،كتبهم راجعفلُت ،القلم وأصحاب األكادمييني من وغريهم ؛العراق(

 املوضوع. حول
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 ــــــ فقهية زاوية من املسألة

 كثريًا أّن الكتاب يف الواردة لألسئلة حهتصفُّ خالل من الكتاب قارئ يالحظ

 زمن يف وجودها عدم ةإشكالّي ويطرح ،اجلديدة املمارسات عن يستفسر منها

 ؟تهامشروعّي نشأت أين فمن وبالتالي ،^ةاألئّم

 إذ احلالي؛ بشكله العزاء عن ُسئل 115 ص ففي بالتقية، دائمًا يستدّل فواملؤلِّ

 حتت تعيش كانت» الشيعة بأّن فأجاب ،^البيت أهل عهد يف متعارفًا يكن مل هّنإ

 الزمان ذلك يف نتمتكَّ هاأّن ولو إقامتها، من نتتمكَّ مل وبالتالي ،«ةالتقّي ظروف

 .(15)الكالم لأّو هو وهذا ،(17)ألقامتها

 احلديثية الكتب يف غيابها سبب وعن ،عاشوراء زيارة عن سألوه 171 ص ويف

 مع إدراجها من ثنياحملدِّ منعت اليت هي ةالتقّي ظروف بأّن فأجاب للشيعة، الكربى

 منه أكثر عاطفي كالٍم بسرد ذلك بعد اجمليب بدأ ثّم. (16)كتبهم يف األحاديث ةبقّي

 بهم فعلوا احلّكام وأن ،اخلّط طول على لالضطهاد ضتتعرَّ الشيعة أّن وذكر ،علمّي

 هنا. له ضالتعرُّ كثريًا نايهّم ال امّم ذلك غري إىل وكذا، كذا

 ذفتُح ماإّن عاشوراء زيارة ّنإ :مضمونه مبا فأجاب ،150 ص يف ةالكّر وأعاد

 وبالتالي ،الشيعة ثوحمدِّ بها ميّر كان اليت الصعبة الظروف بسبب مقاطعها بعُض

  .(14)احلالي بشكلها عاشوراء زيارة فقرات يثبتوا فلم ،ةبالتقّي عملوا

 عصر بعد استجّد ما كّل ةصّح على بها واالستدالل ،ةالتقّي باب فتح أّن والواقع

 ،الشرعي االستنباط عملية يف الباب هذا فتح ميكن ال إذ ؛خطري أمٌر هو ،^ةاألئّم

 هذا ميارس مل ولذا ،ةتقّي حالة يف كان اإلمام أّن على الدليل يدّل أن بّد ال حيث

 اءالقّر ىلإو ،الناس بسطاء إىل هجَّمو االستدالل وهذا .املوقف ذاك خذيتَّ مل أو الفعل

 البدع من أنواعًا عالتشيُّ يف لُيدِخ أن اليوم شخٍص أّي فبإمكان وإاّل ،جالسّذ

 يهميسّم كما ،العاّمة )أو ةالسّن ألهل خمالفًة جيعلها أن ويكفيه ،واخلرافات

 مشروعة هاّنإ :واخلرافات عَدالِب هذه عن يقول أن له حيّق ثم ومن ،((11)فاملؤلِّ

 أفهل .التقية من فةمكثَّ حالة يف كانوا همألّن البيت؛ أهل ميارسها ومل ،ةومستحّب

 بهذا؟ االلتزام ميكن
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 فيها ْديِر مل األوىل أّن هو والشعرية عةْدالِب بني الفرق أّن ًافقهّي راملقرَّ من إّن ثم

 املمارسات وهذه .الشارع بنّص ةتوقيفّي أموٌر هي الشعائر ألّن ؛الثانية بعكس ،نصٌّ

 .(10)أصاًل نصٌّ فيه ْديِر مل امّم هي ،الكتاب صاحب دهاويؤيِّ ،العواّم ميارسها اليت

 من ليس التطبري بأّن &اخلوئي السيد اجملتهدين وأستاذ العصر فقيه أفتى ولذا

 .(19)حراٌم فهو املذهب توهني استلزم إذا وأنه ،الشعائر

 عابرة ونظرٌة .ًاعاملّي الشيعي املذهب هتَك ْتأوجَب املمارسات هذه بأّن شكَّ وال

 الذي الضرر وفداحة ،املأساة حجم ريناُت ةالفضائّي القنوات أو نرتنتاإل مواقع على

  الشيعي. باملذهب املمارسات هذه أحلقته

 

 ــــــ عالتشيُّ على املمارسات هذه أضرار

 املذهب أو للدين تذكر فائدة بال ،(11)هدرًا واألموال اجلهود من كثري ضياع ـ1

 .العاّم الصاحل أو

 يتّم بأن الواعني العلماء بعُض اقرتح املمارسات هذه يف تسيل اليت الدماء ىوحّت

 .إليها للمحتاجني بها عالتربُّ

 ة(احلسينّي )الشعائر كتاب صاحب وقال ،بالرفض وبهُج االقرتاح هذا ولكّن

 !(11)ّلومِض ضالٌّ هبأّن العامل هذا عن

 ،االزدحام بسبب ؛الناس وأعمال احلياة مرافق من لكثرٍي تعطياًل بتسبَّ ـ1

 جادة مساهمة املمارسات هذه تساهم زالت وال وساهمت .الدول بعض يف عطلة وكونها

 عام. بشكٍل الوضع عرقلة يف

 من البسطاء الناس هؤالء بها يقتل ،ةعاّم مصيدة املمارسات هذه أصبحت ـ 1

 يف وحيدث حدث وما ،والباكستان اهلند جمازر ولعّل .دينواملتشدِّ فنياملتطرِّ قبل

 املئات طالت اليت القتل وآلة ،عاتوالتجمُّ املواكب هلذه تفجريات من العراق

 .(11)نقول ما على شاهد خري ،والعشرات

 وغري ،اجللد وامحرار ،(17)كاإلدماء ،للنفس ضررًا بتسبِّ منها كثريًا إّن ـ7

 .(15)بالنفس اإلضرار حرمة إىل الفقهاء أكابر من مجلٌة ذهب وقد .ذلك
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 فالعامل .واالستهزاء رللتندُّ أضحوكًة الشيعة من املمارسات هذه جعلت ـ5

 كما وغريهما وصفر محمرَّ ْيشهَر يف الشيعة عواّم ممارسات إىل ينظر اليوم راملتحضِّ

 ،حاملربِّ الوحشّي الضرب من ،ةاخلاّص مناسباتهم يف اهلندوس ممارسات إىل ينظرون

 ممارسات أّن عرفنا فإذا .والغريبة العنيفة الطقوس من ذلك وحنو ،النار على واملشي

 هذه أّن نعرف فكذلك ،العصر هذا مع تتماشى وال ،حضارية غري اهلندوس

 فة.ومتخلِّ ةحضارّي غري أيضًا هي الشيعة بعض بها يقوم اليت املمارسات

 ،البيت أهل على املختلقة واألخبار األكاذيب من الكثري خالهلا من ْتُبثَّ ـ6

 وخروج ؛القاسم زواج :املثال سبيل على ،ومنها ،الزمن مبرور البسطاء قهاصدَّ واليت

 وذاك ًا؛ألف سبعني قتل اإلمام هذا أّنو ؛الشعور ناشرات وهنَّ احلسني جسد إىل النساء

 السخافات من ذلك غري إىل ؛رجٍل مئيت ابنها برأس ْتقتَل وهب أّم وأّن ،ألف مئة قتل

 .سليمال العقل يقبلها ال اليت

 بشكٍل العنف على عتشجِّ املمارسات هذه أّن ونالنفسّي لونواحمللِّ العقالء يرى ـ4

 والضرب الدم مشاهد يشاهدون الذين ،واملراهقني األطفال لدى وخصوصًا ،واضح

، وعنيفة فةمتطرِّ ةمستقبلّي مشاريع منهم سيجعل هذا فإّن ،خلإاجللد... امحرار ىحّت

 ة.إرهابّي ورمبا

 ثورة إفراغ يف تساهم الشعائر هذه أّن هوو ،األضرار هذه بني من األخطر وهو ـ1

 ،وطقوس ممارساٍت إىل ةاحلسينّي القضية لوحتّو ،احلقيقي حمتواها من احلسني

 ُسئل حني ،بثورته احلسني أرادها اليت السامية األهداف عن األنظار تصرف وبالتالي

 آمر أن أريد ،يجّد ةأّم يف اإلصالح لطلب خرجت ماإّن» فأجاب: ثورته أهداف عن

 ال بأْن ةلألّم درسًا يعطي أن ×احلسني أرادلقد  .(16)«املنكر عن وأنهى باملعروف

 لتغيري الشجاعة متتلك أن بّد ال بل ،الطغاة عليها يفرضه الذي الواقع لألمر تستسلم

 لو ىحّت ،األمثان بأغلى ولو وتسرتجعه ،املسلوب هاحبّق تطالب وأن ،الفاسد الواقع

 أطفاهلا ذلك فهاكلَّ لو ىحّت بل ،كبدها وفلذات ائهاأعّز وحياة حياتها ذلك فهاكلَّ

 ع:الُرضَّ

ــَت ــني يلزّ  وتركـ ــال حـ ــالألجيـ  هـ
 

 رى ويضيق فيها املهرُبالسُّ ُتَنَع 
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 ُمريِهُتــ جثــَث الضــحايا مــن بنيــَك
 

 ُبمبثــــل ذلــــك ُتطَلــــ احلقــــوَق أّن 
 

ــَت مــوالَي ــٍل صــاعدٍ  لكــلِّ أن  جي
 

 .(14)رى وحيبـبُ ٌس ُيـنري لـه السُّـ   َبَق 
 

 رؤوسها تضرب أو ،عليه لتبكي احلشود عتتجمَّ أن ×احلسني هدف يكن مل

 اجلبارة الثورة هلذه رمربَّ غري تشويهًا نشاهد ناولكّن ،حيدر( )حيدر وتصيح ،بالسيوف

 يقول .جديد من اإلسالمي الدين وأحيت ،اإلسالمي العامل يف ةهّز أحدثت اليت

 خالل من ،والفداء التضحية يف درسًا للعامل احلسني مقدَّ» ماربني: األملاني املستشرق

 اإلسالم وأدخل ،يتهوأحّق تهمظلومّي إثبات خالل ومن ،لديه الناس بأعّز التضحية

 العامل يف الباسل اجلندّي هذا أثبت ولقد . صيتهما ورفع ،التاريخ سجل إىل واملسلمني

 راسخًا بدا مهما الظلم صرح ّنأو ،له دوام ال واجلور الظلم نأ البشر جلميع اإلسالمي

 مهّب يف كريشٍة إاّل واحلقيقة احلّق أمام يكون أن يعدو ال نهأ إاّل ،الظاهر يف وهائاًل

 .(11)«الريح

 قلم رهاسطَّ اليت الصفحات هو املوضوع هذا حول قرأُت ما وأروع أمجل ولعّل

 اإلسالمي الفقه يف )دراسات كتابه يف ،اهلل حّب حيدر األستاذ الكبري الباحث

 قراءاٌت ،الثورة.. ةلشرعّي الفقهي والتأصيل ةاحلسينّي )احلركة عنوان:ب ،املعاصر(

  عليه. مزيد ال مبا وأفاد ،فيها أجاد حيث ،صفحة ستني يقارب ما يف ،(10)ومتابعات(

 

 ــــــ احلوار ثقافة غياب

 التعامل يف ةالبدائّي الطريقة هو أيضًا الكتاب قارُئ يالحظها اليت األمور من

 ةاحلسينّي الشعائر مسألة ِلنْقُيَع أن حياول أو لءيتسا ْنفَم .الرأي يف املختلفني مع

 وأخرى ؛باجلهل همُيتَّ فتارًة ؛الكتاب هذا يف اجلارح اللفظي اهلجوم من ألنواٍع ضيتعرَّ

 هو وأنه ،فقط الكتاب لصاحب مطلقة وكالًة اْوأعَط البيت أهل وكأّن الوعي، ةبقّل

 ،)شبهة( هبأّن خيالفه رأٍي كّل عن ريعبِّ نراه ولذا املطلقة، احلقيقة ميتلك ْنَم وحده

 صاحبه. على مويتهجَّ

 ذلك على واستدّل بالقطع، ثابتٌة وأنها ،عاشوراء زيارة عن حديثه معرض ففي

 ثم الزيارة، على املداومون رآها ،عجيبة آثارًا هلا ّنإ :قال حيث ،الظّن يوجب ال بدليٍل
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 تعاىل اهلل أبعدهم الذين ،واملنحرفني اجلاهلني كالم إىل تستمعوا فال» ذلك: بعد قال

 ،«العبادة ةلّذ من حمرومون» همبأّن والباحثني العلماء هؤالء ويصف !(19)«رمحته عن

 . (11)عاشوراء زيارة يف التشكيك إىل دعاهم الذي هو وهذا

 وبالتالي ـ تهاصّح مدى ليعرف ؛صهاوميحِّ ،والزيارات األدعية يدرس ْنَم وأما

 وجاهٌل ،الفهم ناقص فهو ،ـ ذلك إىل العلمّي البحث أوصله إذا بعضها يف كيشكِّ فقد

 ةصّح يف كيشكِّ البعض كان وإْن» يقول: هْعامَس .الكتاب صاحب نظرب ،لعمطَّ غرُي

 .(11)«العهماّط وعدم ،جهلهم من الناشئ ،الناقص لفهمهم إاّل ذلك فما األدعية بعض

 كالم كّل يقبلوا أن ونحيّب ال والذين ،الدينية العلوم طلبة من فوناملثقَّ اوأّم

 ؛غريهم مع ذلك ويبحثون ،ةاألئّم من صدوره ومن ،منه قوايتحقَّ أن بدون يسمعونه

 ونيبّث» همبأّن الكتاب يف صفواُو فقد ،احملمودة مثراته له ثقايّف حراٌك لينشأ

 ويف .(11)تهصّح نعلم ال وذاك ،سنده تيثب مل هذا قالوا: همألّن إاّل لشيٍء ال ،«السموم

 من هوأّن ،«العواّم لتضليل يسعى» هبأّن الرأي يف خيالفه عمَّْن أيضًا رعبَّ 141 صفحة

 .(17)«الاجلّه»

 مملوٌء فالكتاب وإاّل عليها، لعيطَّ أن الكريم للقارئ أردُت ،مناذج دجمرَّ وهذه

 بنظائرها.

 ومنهجهم ،البيت أهل أسلوب عن عدالُب كلَّ بعيٌد األسلوب هذا أّن واحلقيقة

 يف أدبًا وأكثرها األساليب أرقى إىل ونؤيلج كانوا همأّن وكيف ،احلوار يف زاملتميِّ

 اإلمام مناظرات يف واضحًا ذلك نرى كما امللحدين، مع بل خمالفيهم، مع حوارهم

 بعضًا بعضنا نصف أن يصّح فهل واحدة؟! مدرسٍة أبناء وحنن بالك فما ،×الصادق

 ممارسة أو زيارٍة يف التشكيك إىل أوصله العلمي البحث أّن جملرد ؛العلم ةوقّل باجلهل

 صويتفحَّ قحيقِّ ْنَم هو هل ؟باجلهل يوصف أن جيب الذي ْنَم شعري وليت نة؟!معيَّ

 اجلميع ألن ؛بها مفيسلِّ ،احلديث كتب يف جيدها ْنَم أم ،النتيجة إىل ليصل ؛األسانيد

 يقبلها؟

 

 ــــــ املطاف خامتة

 .جياوزها ورمبا ؛الصواب فيها يكون رمبا ؛وحتليالت خواطر دجمّر هذه كانت
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 ننظر ال أن ينبغي .تقرأ ما ويف ،تفعل ما يف روتفكِّ ،العقول كتتحرَّ أن هو املهّم ولكّن

 ؛القداسة طابع أخذت اليت األمور من الكثري فهناك ،القداسة بعني شيء كّل إىل

 أن لوجد الباحُث الحظها ولو .اجلماهريي الوعي يف ورسوخها ،الوقت مرور بسبب

 اليت الفتاوى من الكثري وهناك .سلطان من بها اهلل أنزل ما ةفردّي ممارساٌت أصلها

 الكثري وهناك .ذاك أو الفقيه هلذا شخصّي فهٍم دجمّر وتبقى ،الديين النّص جتانب

 األخبار من جمموعة إاّل العلم من هلم وليس املنابر يصعدون أو يكتبون ْنممَّ

 .رهاوتأخُّ ةاألّم فختلُّ يف واملساهمة اجلهل إاّل نصيٌب هلم وليس ،املوضوعة

 فضل حسني حممد السيد الراحل للمرجع بكلمة مقاليت أختم أن لي ويطيب

 لكل ةالتاّم املسؤولية لأمحِّ يإّن» :&يقول .مقالتنا يف أردناه ما خالصة ففيها، اهلل

 ،لإلسالم ئةوالسّي املسيئة التوجيهات مشكلة إزاء عاشوراء يف ةاحلسينّي املنابر خطباء

 بالسيوف ضرب من ،علينا دخيلة وعادات ممارسات الرتكاب الناس وتوجيه

 قصة اوأّم عنها... الناتج للضرر نتيجًة ؛األشياء ذلكم حلرمة ؛وتطبري ،والسالسل

 أن ّدُب ال حيث ؛واحدًة أنا وأصنع ،شعريًة أنَت تصنع أن لك فليس احلسينية الشعائر

 الواجب الشعائر من هابأّن القول يصّح ىحّت ،اإلمام أو النيّب من نصٌّ بها يأتي

 .(15)«...باعهاّتا

 والصالح. اخلري فيه اإىل م مجيعًا يهدينا أن تعاىل اهلل ونسأل
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