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قوم نح�سدهم جميعاً ويح�سدهم كل
من�صف وعاقل ال نح�سدهم ح�سد زوال
النعمة ولكن ح�سد التم ّني �أن نكون مثلهم,
وال ن�ستطيع ذلك ,لأ َّنهم قوم اخت�صهم اهلل
(�سبحانه وتعاىل) وم َيزهم وجعلهم �أ�سوة
وقدوة� ،أال �أنهم جيل الآل والأ�صحاب
(ر�ضي اهلل تعاىل عنهم �أجمعني) الذين
�آمنوا باهلل تعاىل واتبعوا ر�سوله �صلى اهلل
عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم ونا�صروه
و�آزروه ،فقد ز ّكى اهلل نفو�سهم و�شرح
�صدورهم وا ّلف بني قلوبهم وخلفوا لنا
تراثاً يبقى اىل قيام ال�ساعة ننهل منه
الدرو�س والعرب ,و�ضربوا لنا �أروع الأمثلة
يف ال�شجاعة واملروءة والن�صرة واملحبة
فيما بينهم ،وال�شدة على الكفار ،وكونوا
جمتمعاً مت�آخياً متحاباً نظيفاً بعيداً
عن ال�شقاق والنفاق والكره والبغ�ضاء,
كل ذلك ح�صل لهم بتزكية الر�سول
�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم
وتربيته لهم على مائدة القر�آن الكرمي
فكانوا املجتمع النادر الذي يع ّمه ال�صفاء
والتعاي�ش ال�سلمي ،وفتح اهلل على �أيديهم
البالد والعباد ،ون�شر العدل وال�سالم،

د .عمر �إبراهيم اجلحي�شي
مدير التحرير

و�سادة الأمة الإ�سالمية من رقي وتقدم وا�ستقرار ,ونحن اليوم ب�أم�س احلاجة
لتكوين جمتمعاً راقياً يع ّمه الأمن والأمان والتعاي�ش ال�سلمي ،وذلك اذا اقتدينا
مبا اقتدى به �آل البيت وال�صحابة فقد اقتدوا بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
املطهرة وكانوا يطيعون اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم .
�أما ما يعتقده البع�ض ب�أ َّن ع�صر الآل والأ�صحاب كان فيه اختالف و�شقاق
فهذا دليل االبتعاد عن احلقيقة ،ودليل اخللل يف املعطيات التي قر�ؤوها وكتبها
من �أراد الطعن يف اجليل الأول .
فالقر�آن الكرمي وال�سرية النبوية �أكرب دليل و�شاهد على تزكية ذلك اجليل،
وب�أ َّنهم قد ر�ضي اهلل عنهم ور�ضوا عنه ,وكذلك ما حتقق على �أيديهم من ن�صر
ومتكني ،دليل عقلي على ح�سن نواياهم وتوجههم ،وعلى املحبة فيما بينهم فلو
اقتدينا بهم اليوم و�صفت هذه القلوب لعاد الن�صر والوئام وال�سالم يف ربوعنا
ونحن بحاجة اليوم اىل �أن نقر�أ �سريهم ونتعلم منهم كيف ك ّونوا ذلك املجتمع
املثايل الواقعي حتى ننه�ض بواقع جمتمعنا املرتدّي الذي متوج فيه الظلمات
وكرثت فيه الفنت وال�شدائد والبغ�ضاء من بع�ض النفو�س ال�ضعيفة فعلينا
بالعودة اىل ال�صفاء واملودة و�سالمة ال�صدر وااليثار .
فنحن بحاجة �إىل التحابب احلقيقي كما قال �صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه و�سلم ((ما حتاب رجالن يف اهلل اال كان �أف�ضلهما �أ�شد حباً ل�صاحبه))
(�أخرجه البخاري يف الأدب املفرد) ،ونحن بحاجة �إىل �أن يقدم احدنا �أخاه على
نف�سه كما فعل القر�آن الذي قال اهلل يف حقهم:وَيُؤْثِرُونَ ع ََلى أَن ْ ُفسِ ِهمْ وَلَوْ َكانَ
ب ِ ِهمْ خَصَاص ٌَة احل�شر ،9:ف�إذا كانت هذه �صفاتنا ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل �سوف
ي�ؤلف بني قلوبنا كما �ألّف بني قلوب ذلك اجليل املبارك .
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ال�صالحمنمن
ال�سلفال�صالح
عندال�سلف
الكرميعند
القر��آنآنالكرمي
مكانةالقر
مكانة
ال�صحابةواواللآلآل
ال�صحابة

د �ضياء الدين عبدالله ال�صالح
�إن كتاب اهلل تعاىل القر�آن الكرمي هو الأ�صل يف الت�شريع الإ�سالمي ،فقد ُبينت فيه �أ�س�س ال�شريعة و�أو�ضحت معاملها يف
للنبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ومن بعده
العقائد تف�صيال ،ويف العبادات واحلقوق �إجماال ،وهو د�ستور الدولة الإ�سالمية ،وهو القدوة ّ
من ال�صحابة االبرار و�أهل البيت االطهار (ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني) ،وقد اتفق امل�سلمون على �أن القر�آن الكرمي هو امل�صدر الأول من
م�صادر الت�شريع ،و�أن �أحكامه واجبة الإتباع ،وال يلج�أ �أحد �إىل غريه �إال �إذا مل يجد ما يطلبه فيه ،و�أن داللته على الأحكام تكون قطعية
�إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد وال يحتمل غريه ،وقد تكون ظنية �إذا كان لفظه يحتمل الداللة على �أكرث من معنى.
وال�ق��ر�آن الكرمي د�ستور امل�سلمني ،والغاية الأ�سا�س من نزوله فيه ،وتتعدوا حدوده وت�ستحلوا حمارمه.
ال�ع�م��ل مب��ا ج��اء ف�ي��ه م��ن الأوام � ��ر وال �ن��واه��ي ،ف�ه��و ل�ي����س ك�ت��اب�اً وقد كان (�صلى اهلل عليه و�سلم) حري�صاً كل احلر�ص على �أن
للقراءة فح�سب ،بل جعله اهلل نوراً وهدى للنا�س ليعملوا مبا فيه يتعلم �أ�صحابه ال�ق��ر�آن ويتعلموا العمل معه ،فعن اب��ن م�سعود
وليلـتزموا حدوده ،قال تعاىل :ات ِبعُوا مَا ُأنزِل إِلي ُْكمْ مِنْ رَب ُِّكمْ وَال (ر��ض��ي اهلل عنه) ق��ال :ك��ان ال��رج��ل منا �إذا تعلم ع�شر �آي��ات من
ْ َ َ
َّ
القر�آن مل يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
َت َّت ِبعُوا مِنْ دُونِهِ َأوْلِيَاءَ الأعراف ،3:فمن ابتغى من القر�آن غري ما
مناذج من تعامل ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة والآل مع القر�آن
�أنزل لأجله فقد تن َّكب �سواء ال�سبيل ،و�ضل عن هدي رب العاملني:
الكرمي
ْكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ َأعْرَضَ عَنْ ذِ ْكرِي َف ِإنَّ لَهُ مَعِيش ًَة َضن ً
�إ َّن املطلع على �أ��ص��ول ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة والآل
والتابعني ،ي��رى عجباً من العجب� ،أق��وام�اً يقبلون على القر�آن
َأعْمَى طـه.124:
واحلق �أن القر�آن الكرمي مليء بالآيات الدالة على �أن الغر�ض �إقبال الظم�آن على املاء البارد ،يتلون �آياته ويتدبرونها ،وينفذون
الأ� �س��ا���س م��ن ن��زول��ه �إمن� ��ا ه��و ال �ع �م��ل مب��ا ج ��اء ف �ي��ه ،م��ن ذل��ك �أحكامه وي�ؤمنون مبت�شابهه ،ويعملون مبحكمه ،ويت�أثرون مبا فيه
من الوعد والوعيد ،والثواب والعقاب ،فيخرون للأذقان يبكون
قوله تعاىل :وَه ََذا ك َِتابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَار ٌَك َفاتَّ ِبعُوهُ وَاتَّ ُقوا لَع ََّل ُكمْ ويزيدهم خ�شوعاً كان الواحد منهم �إذا قر�أ القر�آن ال ي�شغله عنه
ُترْحَمُونَالأنعام ،155:قال �أهل التف�سري� :أي فاجعلوه �إماماً لكم �شاغل ،وال يجذبه عنه جاذب ،وقد روي عنهم يف ذلك الأعاجيب
تتبعونه ،وتعملون مبا فيه من الأح�ك��ام .وقوله تعاىل يف الآي��ة �أما تطبيقهم لآيات القر�آن و�سرعة ا�ستجابتهم هلل تعاىل ،وتغلغلها
نف�سها :واتقوا �أي :احذروا اهلل يف �أنف�سكم �أن ت�ض ِّيعوا العمل مبا
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يف قلوبهم في�شهد لذلك كثري من احل��وادث التي ج��رت لهم �أال
�إن التاريخ مل ي�شهد رج��ا ًال عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية
تناهت يف العدالة وال�سمو ،ثم نذروا لها حياتهم على ن�سق تناهي
يف اجل�سارة والت�ضحية والبذل كما �شهد يف �صحابة ر�سول اهلل لقد
ج��اءوا احلياة يف �أوانهم املرتقب ،ويومهم املوعود  ..فحني كانت
احلياة تهيب مبن يجدد لقيمها الروحية �شبابها و�صوابها ،جاء
ه�ؤالء وراء ر�سولهم الكرمي( )جمددين ونا�سكني ،وحني كانت
تهيب مبن ي�ضع عن الب�شرية الرازحة �أغاللها ،ويحرر
وجودها وم�صريها ،جاء ه�ؤالء وراء ر�سول اهلل
 ثواراً وحمررين ،كيف �أجنز �أولئك
الأب��رار كل ه��ذا ال��ذي �أجن��زوا يف
ب�ضع �سنني ؟ كيف ��ش��ادوا
بالقر�آن الكرمي و�آياته
ع��امل �اً ج��دي��داً يهتز
ن �� �ض��رة وي �ت ��أل��ق
عظمة ويتفوق
اق � �ت� ��داراً ؟!،
ك � � � � ��ل ذل � � ��ك
ي� � � � � ��رج� � � � � ��ع
ل � � �ف � � �� � � �ض � ��ل
اهلل  -ج��ل
وع� �ل��ا  -ث��م
ل� �ت� �م� ��� �س� �ك� �ه ��م
بكتاب اهلل علماً
وع�م� ً
لا فقد كانوا
�أ�� �ش ��د ال �ن��ا���س �إمي ��ان� �اً
بالتنزيل وت�صديقاً لكتاب
رب العاملني.
و� �س��وف ن�ت��اب��ع �أخ ��ي ال �ك��رمي من��اذج

فقالوا :ما ذاك؟ فقالُ :حرمت اخلمر  .قالوا� :أهرق هذه القالل
يا �أن�س؟ ق��ال :فما �س�ألوا عنها وال راجعوها بعد خرب الرجل ))
رواه البخاري يف �صحيحه.
هذا هو حال �صحابة النبي الكرمي( )و�سرعة ا�ستجابتهم لأمر
رب العاملني ،فما حال الكثري من هذه الأمة اليوم يف تعاملهم مع
�أوامر القران الكرمي .

�أع �ظ��م ث�ل��ة ظ�ه��رت يف ال�ت��اري��خ وَالسَّاب ِ ُقونَ
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ا َألوَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاجرِينَ وَاألَنصَا ِر وَالَّذِي َن اتَّبَعُوهُم ب ِ ِإحْسَا ٍن
رَّضِيَ ا ّللهُ عَنْهُمْ وَر َُضواْ عَنْهُ وَ َأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجْرِي َتح َْتهَا األَنْهَارُ وع��ن ال�براء (ر�ضي اهلل عنه)�(( :أن ر�سول اهلل(� )صلى �إىل
بيت املقد�س �ستة ع�شر �شهراً �أو �سبعة ع�شر �شهراً ،وكان يعجبه �أن
خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُالتوبة ،100:وال�صحابة كلهم
تكون قبلته ِق َب َل البيت ،و�أ ّنه �صلى – �أو �صالها – �صالة الع�صر،
م�ستجيبون هلل ور�سوله عاملون بالقر�آن الكرمي:
و�صلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فم َّر على �أهل م�سجد
فعن �أن�س بن مالك (ر�ضي اهلل عنه) قال(( :ما كان لنا خمر وهم راكعون ،ق��ال� :أ�شهد باهلل لقد �صليت مع النبي ِق َبل مكة،
غري ف�ضيخكم هذا الذي ت�سمونه الف�ضيخ ،ف�إين لقائم �أ�سقي �أبا ف��داروا كما هم ِق َبل البيت )) رواه البخاري .فانظر �إىل �سرعة
ً
ً
طلحة وف�لان�ا وف�لان�ا� .إذا ج��اء رج��ل فقال :وه��ل بلغكم اخلرب؟ ا�ستجابتهم ،فلله دره��م؛ ول��ذا ا�ستحقوا �أن ير�ضى عنهم ربهم.
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وعن عائ�شة ( ر�ضي اهلل عنها ) قالت( :يرحم اهلل ن�ساء املهاجرات امل�ؤمنني� ،إن اهلل تعاىل قال لنبيه خُذِ الْع َْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ َأعْ ِرضْ
ِ
ِ
ِ
الأول مل��ا �أن��زل اهلل وَلْي َْضربْنَ ب ِ ُخمُرهِنَّ ع ََلى جُيُوبِهنَّ�سورة عَنِ الْجَاهِلِنيَ� سورة الأعراف ،199:و�إن هذا من اجلاهلني ،واهلل
النــور� ،31:شققن مروطهن فاختمرن بها) ،فليت ن�ساء امل�سلمني ما جاوزها عمر(ر�ضي اهلل عنه) حني تالها وكان وقافاً عند حدود
اليوم تقر�أ هذه النماذج ،فطاملا �سمعوا �آي��ات اهلل تتلى �آن��اء الليل اهلل رواه البخاري ،فليت الأمة اليوم تكون وقافة عند حدود اهلل،
�نَّ
و�أط ��راف ال�ن�ه��ار ،ول�ك��ن �آي��ات اهلل يف واد ،وه� يف واد ،ف ��إىل اهلل �إذا ذكروا تذكروا حتى تعود الأمة �إىل عزها وجمدها ،فلن ي�صلح
امل�شتكى ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل .
هذه الأمة اليوم �إال مبا �صلح به �أولها.
وعن �صدّيق الأمة وخليفة ر�سول اهلل( ،)ما �أورده البخاري
علي بن �أب��ي طالب (ر�ضي اهلل عنه) يقول
ه��ذا �أم�ير امل�ؤمنني ّ
ب�سنده من حديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -يف حديث
موجهاً �أن�ظ��ار امل�سلمني �إىل �أهم َّية ه��ذا الكتاب
يف ��ش��أن ال�ق��ر�آن ِّ
الإفك الطويل ،فلما �أنزل اهلل براءتي قال �أبو بكر ال�صديق(ر�ضي العظيمَ :
ا�س فيما ا�ستح َف َظكم من كتابه) ،وقال
(اهلل اهلل �أ ُّيها ال ّن ُ
اهلل عنه) وك��ان ينفق على م�سطح بن �أثاثة وقد كان من الذين �أي�ضاً(:عَلي ُكم بكتاب اهلل ف�إ َّنه ا َ
حلب ُل املتني ،وال ّنو ُر املبنيّ ،
وال�شفا ُء
للمتم�سك ،وال ّنجا ُة للمتع ِّلق ،ال
�شاركوا يف حديث الإفك لقرابته منه وفقره( :واهلل ال �أنفق ال ّنافع ،وال ِّريّ الناقِع ،والع�صم ُة
ّ
ً ً
على م�سطح �شيئا �أبدا بعد الذي قال لعائ�شة ما قالَ .ي ْع َو ُّج ف ُيقام ،وال َيزي ُغ َف ُي�س َتع َتب ) نهج البالغة.
ف�أنزل اهللو اََل يَأ َْت ِل ُأوْ ُلوا ال ْ َف ْض ِل م ُِنكمْ وَالسَّعَةِ وعن �أن�س بن مالك(ر�ضي اهلل عنه) قال:كان �أبو طلحة الأن�صاري
َاجرِينَ �أكرث الأن�صار باملدينة نخ ً
ال ،وكان �أحب ماله �إليه بريحاء ،وكانت
أَن يُؤ ُْتوا ُأوْلِي ال ْ ُقرْبَى وَالْمَسَاكِنيَ وَالْمُه ِ
م�ستقبلة امل�سجد ،وكان ر�سول اهلل( )يدخلها وي�شرب من ماء
فِي سَ ِبي ِل ا َّللهِ وَلْيَع ُْفوا وَلْيَص َْفحُوا أ اََل ُتحِبُّونَ
ِ
فيها طيب فلما �أنزلت لَن َتنَا ُلواْ الْبرَّ ح ََّتى ُتنف ُِقواْ مِمَّا ُتحِبُّونَ
أَن ي َْغفِرَ ا َّللهُ لَ ُكمْ وَا َّللهُ َغ ُفورٌ رَّحِيمٌ�سورة
ِ
ال �ن �ـ �ـ��ور.22:ق��ال �أب ��و ب�ك��ر :ب�ل��ى واهلل �إين قام �أبو طلحة قال :يا ر�سول اهلل �إن اهلل يقول:لَن َتنَا ُلواْ الْبرَّ ح ََّتى
�أح��ب �أن يغفر اهلل يل ،فرجع �إىل النفقة ُتنف ُِقواْ مِمَّا ُتحِبُّونو�أن �أحب �أموايل �إ َّ
يل بريحاء ،و�أنها �صدقة هلل
التي كان ينفق عليه وقال :واهلل ال �أنزعها �أرجو برها وذخرها عند اهلل ،ف�ضعها يا ر�سول اهلل حيث �أراك اهلل،
منه �أبداً رواه البخاري .
ق��ال ر��س��ول اهلل ( )ب��خ ! ذل��ك م��ال راب��ح ،ذل��ك م��ال راب��ح ،وقد
فت�أمل كيف �أن م�سطح بن �أثاثة خا�ض مع �سمعت ما قلت و�إين �أرى �أن جتعلها يف الأقربني ،قال �أبو طلحة:
من خا�ض يف عِ ْر ِ�ض �أم امل�ؤمنني ومع ذلك ما �أن �أفعل يا ر�سول اهلل ،فق�سمها �أبو طلحة يف �أقاربه وبني عمه)) .رواه
نزلت الآية حتى ا�ستجاب �أبو بكر ال�صديق (ر�ضي البخاري
اهلل عنه) لأمر اهلل و�أعاد النفقة التي كان ينفق على ق��ال احلافظ اب��ن حجر يف �شرحه للحديث :ومم��ن عمل بالآية
م�سطح ،لأن هدفهم هو ر�ضوان اهلل تعاىل واجلنة،ف�شتان عبداهلل بن عمر(ر�ضي اهلل عنه) ،ف��روى البزار من طريقه �أنه
�شتان ما بني ال�سلف ال�صالح واخللف اليوم ،من العداوات لأتفه ق��ر�أه��ا ( يعني اب��ن عمر ) ق��ال ( :فلم �أج��د �شيئاً �أح��ب �إ ّ
يل من
الأ�سباب ،و�إطالة اخل�صام من دون �أ�سباب ،وال حول وال قوة �إال مرجانة  -جارية يل رومية  -فقلت :هي حرة لوجه اهلل ،فلوال
باهلل العلي العظيم.
�أين ال �أعود يف �شيء جعلته هلل لتزوجتها .قال الإمام القرطبي -
وع��ن اب��ن عبا�س ( ر��ض��ي اهلل عنهما ) ق��ال( :ق��دم عيينة بن رحمه اهلل  -يف تف�سري قولـه تعاىل لَن َتنَا ُلواْ ال ْ ِبرَّ ح ََّتى ُتنف ُِقواْ مِمَّا
ح�صن فنزل على ابن �أخيه ا ُ
حل ِّر بن قي�س ،وكان من النفر الذين
يدنيهم عمر ،وكان القراء �أ�صحاب جمال�س عمر وم�شاورته ،كهو ًال ُتحِبُّونَ ف�إن ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني  -مل يفهموا
كانوا �أو �شباباً ،فقال عيينة البن �أخيه :يا ابن �أخي لك وجه عند من فحوى اخلطاب حني نزلت الآية غري ذلك� ،أال ترى �أباطلحة
ه��ذا الأم�ي�ر ،فا�ست�أذن يل عليه ،ق��ال� :س�أ�ست�أذن لك عليه. ،قال حني �سمع الآية مل يحتج �أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد اهلل
حل ُّر لعيينة ،ف�أذن له عمر ،فلما دخل عليه �أن ينفق منه عباده ب�آية �أخرى �أو �سنة مبي ّنة لذلك ،ف�إنهم يحبون
ابن عبا�س :فا�ست�أذن ا ُ
ً
ق��ال :ه��ي ي��ا اب��ن اخل�ط��اب ،ف��و اهلل م��ا تعطينا اجل��زل وال حتكم �أ��ش�ي��اء ك�ث�يرة..و�أع�ت��ق اب��ن عمر ن��اف�ع�ا م ��واله ،وك��ان �أع �ط��اه فيه
فينا بالعدل،فغ�ضب عمر حتى ه َّم به ،فقال له احل� ُّر( :يا �أمري عبداهلل بن جعفر �ألف دينار قالت �صفية بنت �أبي عبيدة� :أظنه
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م��ن ت�ق�ل�ب��ات ت�ع�ك��ر ع�ل�ي�ه��ا ��ص�ف��و احل �ي ��اة ،ف �ك��ان ر� �ض��ي اهلل عنه
ت�أول قول اهلل عز وجل :لَن َتنَا ُلواْ ال ْ ِبرَّ ح ََّتى ُتنف ُِقواْ مِمَّا ُتحِبُّون.
ُي�خ��رج ل�ه��ذه الأم��را���ض م��ا ينا�سبها م��ن ع�لاج��ات ال �ق��ر�آن فكان
وروى الإم��ام �أحمد يف م�سنده من طريقه �أن��ه ملا ن��زل ق��ول اهلل ي �ق��ول يف اخل � ��وف :ع�ج�ب��ت مل��ن خ ��اف ومل ي �ف��زع �إىل ق ��ول اهلل
تعاىل :مَّن َذا الَّذِي ي ُْق ِرضُ ا ّللهَ َقر ًْضا حَسَنًا َفي َُضاع َِفهُ لَهُ أ َْضع ًَافا تعاىل:حسبنا اهلل ونعم الوكيل� � س��ورة �آل ع � �م� ��ر�آن.173:
ِ
ِ
َكثِريَةً وَا ّللهُ ي َْقبضُ ويَبْس ُُط وَإلَيْهِ ُترْجَعُونَ�سورة البقرة ،245:قال ف��إين �سمعت اهلل بعقبها يقول  :فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل
�أب��و ال��دح��داح :ي��ا ر��س��ول اهلل و�إن اهلل ي��ري��د منا ال�ق��ر���ض؟ ق��ال:
نعم يا �أبا الدحداح ،قال� :أرين يدك يا ر�سول اهلل قال :ف�إين قد مل ميسسهم سوءسورة �آل ع�م��ر�آن .174 :وعجبت ملن اغتم ومل
�أقر�ضت ربي حائطي  -ب�ستان  -فيه �ستمائة نخلة ،و�أم الدحداح يفزع �إىل ق��ول اهلل تعاىل:ال إله إال أنت سبحانك إني كنت
فيه وعيالها ،فجاء �أبو الدحداح فناداها :يا �أم الدحداح ،قالت:
لبيك ،قال� :أخرجي فقد �أقر�ضته ربي  -عز وجل  ،-قالت :ربح من الظاملني�سورة الأن�ب�ي��اء ،87:ف ��إين �سمعت اهلل بعقبها يقول
بيعك يا �أبا الدحداح ! .ونقلت منه متاعها و�صبيانها  .و�أن ر�سول فاستجبنا له وجنيناه من الغم ..لي�س ه��ذا وح�سب بل قال
اهلل( )قال :كم من عذق َردَاح  -النخلة العظيمة بحملها -يف
وكذلك ننجي املؤمنني ،وك��أن�ه��ا و�صفة ع��ام��ة لكل م��ؤم��ن.
اجلنة لأبي الدحداح .
وعجبت ملن مُكر به ومل يفزع �إىل قول اهلل تعاىل)و�أفو�ض �أمري
فت�أمل كيف ا�ستقرت الآخ��رة يف قلوبهم ،فهانت عندهم الدنيا،
فو ََقاهُ ا َّللهُ سَي َِّئاتِ مَا
يقول
بعقبها
اهلل
�سمعت
إين
�
�
ف
اهلل(..
إىل
�
َ
ي�سمع �أبو الدحداح الآية فيت�صدق ب�ستمائة نخلة ،ولي�س العجب
َاق بِآ ِل فِرْعَوْنَ سُوءُ الْع ََذ ِ
اب�سورة غافر،45-44 :
م��ن ف�ع��ل �أب ��ي ال ��دح ��داح ،ول�ك��ن ال�ع�ج��ب ك��ل ال�ع�ج��ب م��ن �سرعة م ََكرُوا وَح َ
ا�ستجابة �أم الدحداح ودعائها بالربح .
فاهلل تبارك وتعاىل هو الذي �سيتوىل الرد عليهم ومقابلة مكرهم
وع��ن �أن�س بن مالك(ر�ضي اهلل عنه) ق��ال :ملا نزلت ه��ذه الآي��ة مبكره �سبحانه وتعاىل .وعجبت ملن طلب الدنيا وزينتها ومل يفزع
�إىل قول اهلل تعاىل(:ما �شاء اهلل القوة �إال باهلل) ف�إين �سمعت اهلل
يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَل َتر َْفعُوا َأصْو ََات ُكمْ َفو َْق صَوْتِ النَّ ِبيِّ و اََل
بعقبها يقولَ  :فعَسَى رَبِّي َأنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَالكهف.40:
َتجْهَرُوا لَهُ بِال ْ َقوْ ِل َكجَهْ ِر بَعْض ُِكمْ لِبَع ٍ
ْض أَن َتحْب ََط َأعْمَا ُل ُكمْ وَأ َُنتمْ اَل
على �أن عِ ناية ال�صحابة الأخيار (ر�ضوان اهلل تعاىل عنهم �أجمعني)
َتشْعُرُونَ�سورة احلجرات ،2:كان ثابت بن قي�س بن �شما�س(ر�ضي مل تقت�صر على ما م� َّر ،بل كانوا باملر�صاد لكل من يكيد للقر�آن
اهلل عنه) رفيع ال�صوت ف�ق��ال� :أن��ا ال��ذي كنت �أرف��ع �صوتي على الكرمي ويريد الإ�ساءة �إليه� ،أو ح�صلت له �شبهة فراح يجري وراء
ر�سول اهلل( )و�أن��ا من �أه��ل النار حبط عملي وجل�س يف �أهله �شبهته ،فكانوا يردُّون عن القر�آن كي َد الكائدين ،وعادية املعادين،
حزيناً ففقده ر�سول اهلل( )فانطلق بع�ض القوم �إليه فقالوا �أو يدفعون عنه ما ُتلقى حوله من ال�شبهات الكاذبة.
ل��ه :تفقدك ر�سول اهلل( )مالك ؟ ق��ال �أن��ا ال��ذي �أرف��ع �صوتي
ه�ك��ذا ك��ان ال�سلف ال�صالح م��ن ال�صحابة والآل والتابعني �إذا
فوق �صوت النبي و�أجهر له بالقول حبط عملي �أنا من �أهل النار،
�سمعوا �آيات اهلل ظنوا �أنها ما �أنزلت �إال فيهم ،وما تخاطب �إال هم،
ف�أتوا النبي( )ف�أخربوه مبا قال فقال النبي( :)ال ،بل هو
�أما نحن ف�شتان ما بيننا وبينهم ن�سمع �آيات اهلل ونظن �أنها نزلت
من �أه��ل اجلنة) ،قال �أن�س(ر�ضي اهلل عنه) فكنا ن��راه مي�ش بني
لغرينا ،فكان هذا حال ال�سلف وهذا حالنا ف�إىل اهلل امل�شتكى !.هذه
�أظهرنا ونحن نعلم �أنه من �أهل اجلنة ،فلما كان يوم اليمامة كان
بع�ض النماذج امل�شرقة من عمل ال�سلف ال�صالح بالقر�آن الكرمي،
فينا بع�ض االنك�شاف ،فجاء ثابت بن قي�س بن �شما�س وقد حتنط
وه��ذا غي�ض من في�ض ،وقطر من بحر ،والأمثلة يف ه��ذا الباب
ولب�س كفنه ،فقال :بئ�سما تعودون �أقرانكم ،فقاتلهم حتى ُقت َل.
ِ �أك�ثر من �أن ت�سطر ،ولكن اللبيب تكفيه الإ��ش��ارة ،وال�سعيد من
رواه �أحمد يف امل�سند واللفظ له وم�سلم نحوه.
وعظ بغريه،وما ذكرناه هنا لي�س �سوى مناذج معدودة من موارد
وي�ق��ول زي��ن العابدين ّ
وتق�صاها وتت َّبعها لته ّي�أ منها
علي ب��ن احل�سني ر�ضي اهلل عنهما عن ع��دي��دة ك�ث�يرة ،ل��و �أح�صاها �أح��د
ّ
لمَ
ْ
القر�آن الكرمي :لو َ
مات مَن ب َ
ني امل�شرق واملغرِب ا ا�ستوح�شتُ  ،ما جملد �ضخم كثري العرب والدرو�س.
دام كتاب اهلل القر�آن معي.
وروي �أن ج �ع �ف��ر ال �� �ص ��ادق ( ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه ) ال � ��ذي ك��ان
ع��امل��ا ب �ك �ن��وز ال � �ق� ��ر�آن ،ف � ��ر�أى ال �ن �ف ����س ال �ب �� �ش��ري��ة وم ��ا ي�ع�تري�ه��ا
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القول احلق
يف َن َق َلة كالم احلق
�سبحانه
د .علي الراوي
كلية الإمام الأعظم

�إن املتتبع مل�سرية القر�آن الكرمي عرب
القرون و�إىل �أن تلقى الإن�سانية جمعاء
ربها ،ال يعجب من حفظ هذا الكتاب
الكرمي ،وذلك �أن اهلل تعاىل وعد نبيه
بحفظه� ،إىل يوم الدين ،و�إمنا نعجب
حني ن�سمع كيف مرت هذه التجربة
على ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،وكيف
بادروا �إىل و�ضع مناهج يف حفظ هذا
الكتاب الكرمي املنزل من رب العاملني،
كما و�ضعوا مراحل وطرق و�آليات عدة
لرتتيب هذا احلفظ كل يف عهده ،ومل
تكن هناك جتربة لهم بحفظ �شيء مثل
حفظهم للقر�آن ،بل الإن�سانية جميعا مل
تعهد مثل هذه التجربة ،وميكن القول
�أن �أ�صحاب الر�سل والأنبياء عليهم
ال�صالة وال�سالم قبلهم مل ميروا بهذه
التجربة ،ومل يبادروا �إىل هذه الدرجة
العالية من الدقة واالهتمام التي بلغه
ال�صحابة ،لقد ا�ستقرت �أمتنا بف�ضلهم
ملا بذلوا من جهد ،وما تكبدوا من ه ّم
ال يطيقه �إال رجال �صدقوا ما عاهدوا
اهلل عليه ر�ضي اهلل عنهم ،لي�س لهم
�شغل �إال �إمتام ال�سري على ما وعد اهلل
به ،وما �أمر به الر�سول عليه ال�صالة

وال�سالم ،تربوا على �ضوابط و�أ�صول
�شرعية نبوية حممدية ربانية ،تربية
لها �أو�صاف راقية مل حتافظ عليها �أمة
بقدر ما حافظ عليها ال�صحابة بعد
نبيهم ،هم رجال لهم �أفق وا�سع عند
النظر لهذا الكون ،ولهم �أفق �أو�سع حني
كلفوا بحمل �أمانة الر�سالة بعد نبيهم،
وما ذلك �إال بتوفيق من اهلل العزيز
احلكيم ،كما �أن هذه الرتبية مل تكن
وليدة حلظة �صحوة من �سبات �أو ما
�شابهها ،بل كانت �أعمق مما نالحظه يف
�أيامنا هذه من �أقوال على النبي والآل
والأ�صحاب ،فقد �صبغوا ب�صبغة ربانية
على يد نبوية ومنهج قر�آين معجز ،قال
تعاىلُ :ق ْل أ َُتحَآجُّونَنَا فِي ا ّللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَب ُُّكمْ وَلَنَا
َأعْمَا ُلنَا وَلَ ُكمْ َأعْمَا ُلكمْ وَنَحْنُ لَهُ م ُْخلِصُونَ البقرة
 ،139ففي مكة جالدوا �سياط الكافرين
يف الدفاع عن النبي  وعن القر�آن
الكرمي ،و�ضربوا لنا �صور البطولة
والفداء لنقتب�س النور املبني املوجود
فيه ،كما قال اهلل فيهم :مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ ِرج ٌَال
صَد َُقوا مَا عَاهَدُوا ا َّللهَ ع ََليْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ َق َضى نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَن َْتظِرُ وَمَا بَدَ ُلوا َتبْدِيلاً ( )23لِيَجْ ِزيَ ا َّللهُ
ّ
الصَادِقِنيَ بِصِدْقِ ِهمْ وَيُعَ ّذِبَ الْمُنَافِقِنيَ إِنْ شَاءَ َأوْ ي َُتوبَ
ّ
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ع ََليْ ِهمْ إِ ّنَ ا َّللهَ َكانَ َغ ُفورًا رَحِيمًا ( )24وَرَدَ ا َّللهُ
ّ
الَّذِينَ َك َفرُوا ب ِ َغيْظِ ِهمْ لَمْ يَنَا ُلوا خَيْرًا وَ َك َفى ا َّللهُ الْمُؤْمِنِنيَ
الْق َِت َال وَ َكانَ ا َّللهُ َق ِويًّا عَزِيزًا ( )25الأحزاب -23

 ،25فو�صفهم اهلل تعاىل بثالث �صفات ال
ميكن �أن ي�أتي املنكر لها بحجة بعد كتاب
اهلل تعاىل ،وهي �صفة الإميان والرجولة
وال�صدق حينما عاهدوا اهلل ور�سوله،
وهم ال يبدلون بعد نبيهم ،فمن حبهم
للقر�آن و�صدقهم بتلك املحبة ما ذكر
من �أن ال�صحابة اجتمعوا يف يوم من
الأيام يت�شاورون فيما بينهم حول اجلهر
بقراءة القر�آن عند الكعبة ،فبادر �إىل
ذلك عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه
يف وقت ا�شتد ت�شويق امل�شركني ملعرفة
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ليفتنوهم يف دينهم ،فن�شط �إليهم ابن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه بالقر�آن يتلو قول
اهلل تعاىل:الرَحْمَنُ ( )1ع ََّلمَ ال ْ ُقرْآنَ ( )2خ ََلقَ
ّ
إْالِنْسَانَ ( )3ع ََّلمَهُ الْبَيَانَ ( )4ال ّشَمْسُ وَال ْ َقمَرُ بِحُسْبَا ٍن
( )5وَالنَجْمُ وَال ّشَجَرُ يَسْجُدَا ِن ( )6وَالسَمَاءَ ر ََفعَهَا
ّ
ّ
وَو ََضعَ الْمِيزَانَ ( )7الرحمن ،7-1:ف�أقبلوا

�إليه �ضربا بالأيادي والنعال ومل ينفك
هو قارئا للقر�آن حتى �أثقلوا جراحاته
وانتهى �إىل حيث انتهى من القراءة.
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�إن �صحابة الر�سول �صلى اهلل عليه َذلِٰكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ التوبة� ،١٠٠ :إال منكر
و�سلم كانوا حوله منذ �أول حلظات للقر�آن وجاحد للإميان باهلل تعاىل وما
البدء بتبليغ الر�سالة ،و�شهدوا حينها �أنزل على ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم .
ما يعرتيه عند نزول الوحي ،فكانوا
كما علينا �أن ننظر نظرة ثاقبة واعية
�أول من عاينوا التنزيل وح�سب ترتيب
�إ�سالمهم ،و�سمعوا الرتتيل من فم ملا يف القر�آن من الآيات ون�س�أل �س�ؤال
النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ،م�سرت�شد طالب لعلم حقيقي ،ونقول:
فلي�س هم كباقي النا�س يف هذه املنزلة ،ملاذا ن�ش�أ علم �أ�سباب النزول �إن مل يكن
بل �سمعوا �صوت الوحي املنزل ،و�أح�سوا هناك �أ�سباب؟ وهل ميكن �أن ين�ش�أ هذا
بوجوده ،وعاينوه على هيئة الب�شر ،فهم العلم لعدد قليل جدا حم�صور؟ وهل
�شهود احلق على حقيقة نزول كالم احلق ميكن الو�صول �إىل معرفة هذا العلم
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صادق دون نقل ال�صحابة له؟
الأمني ،فر�أوه وهو يتف�صد عرقا يف
�إن القر�آن الكرمي منه ما نزل لغري
اليوم ال�شديد الربد عند نزول الوحي
كما حتدث �أمنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
بذلك ،وغريها من احلاالت املذكورة يف
كتب علوم القر�آن .
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وقد كانوا ر�ضي اهلل عنهم �أهل دراية
مبا ينزل منه �سبحانه على قلب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ومعرفة مبواقيت
ما نزل من الآيات و�أماكن نزولها ،فما
كان للأمة �أن تعلم عن الآية هل نزلت
بليل �أو نهار ،يف �شتاء �أو �صيف ،وال �أن
تعلم هل نزلت مبكة �أو املدينة ،على
مرتفع �أو متدين من الأر�ض ،على دابته
� أو راجال ،م�ضطجعا �أو جال�سا ،يف
امل�سجد �أو بيوت �أزواجه ،لوال �صحابة
ر�سول اهلل  كل ذلك من حبهم هلل
ور�سوله جعلهم يتابعون م�سرية نزول
القر�آن ومواطنه التي نزل فيها ،ولو كان
هناك رجال �أوىل مبحبة نبيهم لكانوا
�صحابة ر�سول اهلل  ،لذا ال ينكر
ر�ضاه �سبحانه عنهم يف قوله تعاىل:
والسَّاب ِ ُقونَ الأْ َ وَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاجرِينَ وَالأْ َنْصَا ِر وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ا َّللهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ

لَهُ ْم جَنَّاتٍ َتجْرِي َتح َْتهَا الَنْهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا

�سبب ،ومنه ما نزل ل�س�ؤال �أو حادثة كما
بني ذلك علماء الأمة ،ومل يعرف ذلك
علماء الأمة �إال من معلومات تناقلوها
عن ال�صحابة ،وما عرفوا طلبة العلم
�أ�سباب النزول �إال مما ورد عن ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم ،و�أ�سباب النزول جاءت
حلوادث منت�شرة بني جموع ال�صحابة،
بني �سائل وقائل ،وكائنة به حادثة لي�س
لها حكم يعرف ،ومل نر يوما �أن هناك

�سبب نزول تعدى من حياة ال�صحابة
اىل حياة التابعني فلم ن�سمع يوما �أن
�سبب نزول الآية كذا جوابا على �س�ؤال
احل�سن الب�صري رحمه اهلل تعاىل ،وال
حلادثة فعلها �سعيد بن امل�سيب� ،أو علي
بن احل�سني ر�ضي اهلل عنهم جميعا،
وذلك �أنهم من طبقات التابعني ،ومل
يعاينوا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وال �شهدوا نزول الوحي ،ف�أقول بعد
هذا� :إن الذين اعتنوا بالقر�آن الكرمي
وحفظوا علومه للأمة هم ال�صحابة
الأجالء وف�ضلهم على التابعني والأمة
ممن بعدهم كف�ضل ال�شم�س على �سائر
الكواكب ،و�أثرهم يف نه�ضة العلماء
بعلوم القر�آن الكرمي ك�أثر املاء والهواء
على حياة الإن�سان ،فه�ؤالء هم حملة
القر�آن و�أهل اهلل وخا�صته ر�ضي اهلل
عنهم وبلغ بهم غاية الإكرام .
�أما عناية ال�صحابة بهذا الكتاب
املعجر يف حياة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وحفظهم له فحدث به ما
ا�ستطعت ولن تبلغ ما و�صلوا �إليه
من عناية وحفظ ،فبني جروح وقروح
�شدت عليهم من �سياط امل�شركني يف
مكة وهم يحفظون ما يتلى عليهم من
�آيات اهلل تعاىل على ل�سان النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وحتت ح َّر ال�صيف
وال�شم�س واجلوع والعط�ش يف �شعاب
مكة� ،شرابهم وغذائهم الإميان مبا
يتلى عليهم من �آيات القر�آن ،وزاد
التقوى برتديده والثبات على ما فيه،
كما �أن اخلوف ينال منهم يف مكة ما
ينال وال يخ�شون فيها �إال على رقعة
فيها كلمات من كتاب اهلل �أن متزق
على �أيدي ه�ؤالء الكفار �أو �ضياع
حفظها ون�سختها ،فيتناولونها حفظا
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�أن يكتبها بع�ضهم لبع�ض� ،أو يحفظونها
عن ظهر قلب ،ف�إن فيهم كثري ممن ال
يقر�أ وال يكتب ،فلنا ا�ست�شعار كيف
يتلقون الكلمات من فم ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم تلقفا ،كالعط�شان
ينتظر القطرة لتنزل يف فيه ،نعم
هكذا عرفناهم عرب تاريخ الأمناء من
العلماء ،ماتوا يف مكة وهم يتلون �آيات
اهلل تعاىل ،ثم انتقلوا فرارا بدينهم �إىل
املدينة فوجدوا اليهود وما عندهم من
مكر ،يثريون �شبهاتهم حول ر�سولهم
وكتابهم ويحرفون ما عندهم يف الكتب
ال�سماوية ،وذلك �أن النبي عليه ال�صالة
وال�سالم منع ال�صحابة �أن يكتبوا �شيئا
�إال القر�آن ،لذا توافد عليه الأ�صحاب
يمُ لون ويتناقلون ما يقر�أه عليهم
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فتوجهوا لكتابة
القر�آن على �أكتاف الإبل والألواح وما
يقتطع من النخيل وغريها ،وما فعلوا
ذلك �إال لتم�سكهم بكتاب اهلل وطاعتهم
ملا ي�أمر به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،حتى مت هذا الدين ونزول
القر�آن الكرمي ،وكانت املدينة ال تخلو
من الأ�صوات املدوية بقراءة ال�صحابة
للقر�آن ،فامل�سجد النبوي �صفته كما
يقول عبادة بن ال�صامت( :وكان ي�سمع
مل�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�ضجة بتالوة القر�آن) ،وعن �أبي مو�سى
الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �(:إين لأعرف
رفقة الأ�شعريني بالليل حني يدخلون،
و�أعرف منازلهم من �أ�صواتهم بالقر�آن
بالليل)ويقول عبد اهلل بن عمرو بن
العا�ص ر�ضي اهلل عنه (:جمعت القر�آن،
فقر�أت به كل ليلة ،فبلغ النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال �:إقر�أه يف �شهر(ه�ؤالء
هم �أ�صحابه عليه ال�صالة وال�سالم

فيما نقل لنا العلماء يف كتبهم ،وتويف
النبي الأمني عليه ال�صالة وال�سالم،
وانقطع الوحي والقر�آن جمموع يف
�صدور الأ�صحاب وما كتبوه على الألواح
وغريها يف عهده �صلى اهلل عليه و�سلم
غري جمموع بني لوحني ،و�إمنا مفرق
بني الأ�صحاب ،وانتهت هذه املرحلة من
العناية بالقر�آن على هذا الوجه ،لتبد�أ
مرحلة جديدة هي جمع امل�صحف بني
دفتني وعلى لهجة واحدة ليقطع دابر
اخلالف وال�شقاق ولتنهل الأمة من
في�ض هذا الكتاب الذي ال ي�أتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه .
ولقد بلغت عنايتهم ر�ضي اهلل
عنهم بالقر�آن غايتها ،فهم مل يجمعوه
من غري ترتيب لآياته و�سوره ،بل
رتبوا الآيات وال�سور كل يف مو�ضعه
الذي �أمر اهلل به ر�سوله ،و�إن دل هذا
ف�إمنا يدل على �شدة وعيهم وحقيقة
الإتباع للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
يف نقل كالم اهلل تعاىل �إىل الأمة ،فلم
يحفظوا �آيات القر�آن و�سوره فح�سب،
و�إمنا حفظوا مو�ضع الآية الواحدة
من ال�سورة ،ومو�ضع ال�سورة بني ال�سور
يف القر�آن الكرمي ،وهذه دقة عالية يف
النقل واحلفظ ال ي�أتي بها �إال �أمناء على
الوحي بعد نبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم،
ومن امل�ستحيل �أن يحمل �أمانة احلفظ
والنقل هذه �أنا�س يبغ�ضون اهلل ور�سوله
و�أهل بيته الكرام ،ويتجاوزون على
حقوق النا�س ،بل يحملها املخل�صون
الأمناء العدول الذين يحبون اهلل
ور�سوله ويكرمون �أهل بيته ،ويحبهم
اهلل ور�سوله و�أهل بيته.
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ق�صي م�ساهر

احلديث ال�صحيح و�أثره يف توحيد الأمة وتقليل خالفاتها

و

احلديث املو�ضوع و�أثره يف متزيق الأمة

�إ َّن الكالم عن احلديث ال�صحيح واحلديث املو�ضوع وما له من �أثر يف توحيد الأمة ومتزيقها
يحتاج منا �إىل وقفات ويف هذا املقال ال ي�سعنا �إال �أن ن�شري �إ�شارات �سريعة ت�ضع القارئ الكرمي على
مفرتق الطريق ،فهي �شذرات نحاول من خاللها �أن ن�ستعر�ض جهد علماء الأمة يف حتمل امل�س�ؤولية
للحفاظ على �صحيح ال�سنة وعدم �ضياعها بني كفتي الإفراط والتفريط.
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وقبل ال�شروع يف �صلب املو�ضوع �أقدم
ل�ل�ق��ارئ ال�ك��رمي ن�ب��ذة �سريعة ع��ن ال�سنة
ال�ن�ب��وي��ة وم ��ا �أدخ� ��ل ف�ي�ه��ا م��ا ل�ي����س منها
وب�ي��ان اجل�ه��ات ال�ت��ي ك��ان لها �أث��ر ب��ال��غ يف
الكذب على ر�سول اهلل  والغلو يف تعظيم
الأ� �ش �خ��ا���ص ،وال �ت �ع �� �ص��ب امل ��ذم ��وم ال ��ذي
ف��رق �أب�ن��اء الأم ��ة وغ�يره��ا م��ن الأغ��را���ض

علم �أولئك امل�ساكني �أن هذا كالم مكذوب
على الر�سول  ،و�أن يف �سنة الر�سول 
�أح��ادي��ث م ��ؤث��رة جتي�ش ع��واط��ف النف�س
وت�ؤثر يف القلب ،فلماذا ال يعملون بها؟

اخل�ب�ي�ث��ة ال �ت��ي ك ��ان ي���ض�م��ره��ا �أ��ص�ح��اب�ه��ا
على م��ر التاريخ �أ��ض��ف �إىل ذل��ك �سذاجة
بع�ض ال�ع��وام وا�ستمالتهم وا�ستعطافهم
ملا يجدونه فيهم من حب للنبي  و�آل��ه
و�أ��ص�ح��اب��ه ،فيندفعون بعواطفهم لتقبل
وب�ع��د ه��ذا �أق ��ول :ملّ��ا ك��ان��ت ال�س َّنة هي
هذه الأحاديث ،وتلقفها والعمل بها ،لأنه
��ش��يء عاطفي ي��ؤث��ر يف النف�س ،ول�ك��ن ما املب ّينة ما يف القر�آن مما يلتب�س على �إفهام
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النا�س �أدخ ��ل ال��و��ض��اع��ون -ع�ل��ى اختالف التي ترتكب يف املجتمع الإ�سالمي.
م��ذاه �ب �ه��م  -يف ال �� �س �ن��ة م ��ن الأب ��اط �ي ��ل
وقد انق�سم ّ
الو�ضاعون على �أق�سام عدة
واملناكري ما ال يخفى على العامة ف�ضال
عن العلماء  ،بل و�شارك يف ذلك كثري من كل ح�سب هواه ومبتغاه ،فمنهم الزنادقة
ال�صاحلني الذين مل يكن �ضبط احلديث وهم ال�سابقون �إىل الو�ضع وتلقي الأحاديث
املكذوبة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
من ه ّمتهم ،ف�صار الدخن كثرياً.
وحملهم على الو�ضع اال�ستخفاف بالدين
ول�ق��د ق� َّي����ض اهلل ل�ه��ذه الأم ��ة علماء والتلبي�س على امل�سلمني ،و�أ�صحاب الأهواء
�أفذاذاً نقحوا هذه الأحاديث ،وب ّينوا ما هو والبدع و�ضعوا �أحاديث ن�صرة ملذاهبهم �أو
ال�صحيح من ال�ضعيف ،وما تركوا حديثاً ثلباً ملخالفهم ،ففي ظل هذا التجهيل ظهر
�إال وتكلموا فيه ،وب ّينوا ن�سبته �إىل ر�سول �أنا�س ي�ضعون الأحاديث يف متجيد ر�ؤ�ساء
اهلل  ،وقد قال الدارقطني يوماً(( :يا مذاهبهم كما و�ضعت الكرامية حديث:
�أه��ل بغداد! ال يظنن �أحدكم �أن��ه يقدر �أن (ي �ج��يء يف �آخ ��ر ال��زم��ان رج � ٌ�ل ي�ق��ال ل��ه:
يكذب على ر�سول اهلل  و�أنا حي)) وذلك حممد بن ك � ّرام يحيي ال�سنة واجلماعة،
ه�ج��رت��ه م��ن خ��را� �س��ان �إىل ب�ي��ت امل�ق��د���س
ل�سعة دائرة حفظة و�إدراكه.
ٌ
حديث
كهجرته من مكة �إىل املدينة) وهو
و�أه � ��ل امل �ع��رف��ة ب �ه��ذا ال �� �ش ��أن ل�ي���س��وا مكذوب يريدون به رفع �ش�أن هذا املبتدع
حم ��دودي ��ن يف ع �� �ص��رٍ �أو م �� �ص��رٍ  ،ب ��ل هم حتى يتلقف النا�س منه العلم ،ويزينونه
يتكررون على مر الع�صور وال��ده��ور ،ومل يف �أع�ي�ن الناظرين وال�سامعني ،و ُي�خ��دع
ّ
ً
يخلِ اهلل منهم ع�صرا  ،فلما قل العارفون به عباد اهلل امل�سلمون ،ومنهم �أن��ا�� ٌ�س كان
بهذا ال�ش�أن ،ت�ضاعفت امل�صيبة بعد �أن �صار فيهم حق ٌد على الإ�سالم وعلى هذا القر�آن
ال�ن��ا���س ي�ل��وك��ون ه��ذه الأح��ادي��ث م��ن غري الذي نزل بلغة العرب ،يريدون ن�سف اللغة
تثبت ومتحي�ص.
العربية ،ويريدون �إعالء �ش�أنهم حقداً على
وي�ب��دو يل � ّأن تفريطاً عظيماً ح�صل ه��ذا ال��دي��ن ،منهم بع�ض ال�ف��ر���س الذين
يف ه��ذا الع�صر من امل�سلمني ب�سنة ر�سول و�ضعوا حديث�( :إن كالم اهلل حول العر�ش
اهلل  ،ومن هذا التفريط :الت�ساهل يف بالفار�سية ،و�إن اهلل �إذا �أوح ��ى �أم ��راً فيه
رواي ��ة الأح��ادي��ث ال�ت��ي تن�سب �إىل ر�سول ل ٌ
ني �أوحاه بالفار�سية ،و�إذا �أوحى �أمراً فيه
اهلل  ،وق ��د ي �ك��ون ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام منها �شدة �أوح ��اه بالعربية) وه��و حديث يلقي
ب ��راء ،وال مي�ك��ن �أن ي�ق��ول عليه ال�صالة يف �أنف�س ال�سامعني كراهية اللغة العربية
وال�سالم مثل بع�ض الكالم ال��ذي ين�سبه وحمبة اللغة الفار�سية .وق��د يكون دافع
بع�ض اجلهلة �إليه  ،وقد يكون يف �أذهان االنتقام م��ن �
أ�شخا�ص معينني �أو هيئاتٍ
ٍ
بع�ضهم �أن ه��ذا املو�ضوع من البديهيات ،معينة �سبباً لو�ضع الأحاديث فمث ً
ال يحنق
قا�ض من الق�ضاة مل يعجبه
ولكن املت�أمل يف �أ�ضرار انت�شار الأحاديث �أحدهم على ٍ
ال�ضعيفة واملو�ضوعة بني النا�س َل� ُي� ْدر ُِك حكمه فيطلق احلكم على الق�ضاة فيطرده
ب �جل��اء �أن امل �� �س ��أل��ة خ �ط�ي�رة ،وم ��ن ه��ذه ط��رداً في�أتي بحديثٍ مكذوب على ر�سول
املخاطر �أن امل�سلم �أحياناً يكون مطية بيد اهلل  ليذم هذه الطائفة طائفة الق�ضاة
امل�ست�شرقني فيغذى م��ن �أع ��داء الإ��س�لام مث ً
ال كحديث( :عرج حج ٌر �إىل اهلل �شاكياً:
يف اخل��ارج و�أح�ي��ان�اً م��ن ال��داخ��ل فتتطاير �إلهي و�سيدي! عبدتك كذا وك��ذا �سنة ثم
يف الآف��اق والأخطاء واملخالفات ال�شرعية جعلتني يف ح�ش مرحا�ض  -كني�س ،فقال
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 يعني اهلل عز وجل ،وتعاىل اهلل �أن يقولذل� ��ك� :-أم ��ا ت��ر��ض��ى �أين ع��زل��ت ب��ك عن
جمال�س الق�ضاة) �أي �أن املرحا�ض �أح�سن
من جمال�س الق�ضاة .وقد يحنق �أحدهم
على ال�شرطة في�ضع الأح��ادي��ث يف ذل��ك،
فمنها مث ً
ال( :دخلت اجلنة ف��ر�أي��ت فيها
ذئ�ب�اً فقلت� :أذئ � ٌ�ب يف اجل�ن��ة؟! ف�ق��ال �إين
�أكلت ابن �شرطي) فلأنه �أكل ابن �شرطي
دخل اجلنة.
وقوم اتخذوا الو�ضع �صناعة وت�سوقاً
ج��ر�أة على اهلل ور��س��ول��ه حتى �إن �أح��ده��م
لي�سهر عامة ليله يف و�ضع احلديث ،وقوم
ين�سبون �إىل الزهد حملهم التدين النا�شئ
عن اجلهل على و�ضع �أحاديث يف الرتغيب
وال�تره�ي��ب ليحثوا النا�س بزعمهم على
اخل �ي�ر وي ��زج ��روه ��م ع ��ن ال �� �ش��ر ،وم�ن�ه��م
�أ�صحاب الأغ��را���ض الدنيوية كالق�صا�ص
وال���ش�ح��اذي��ن و�أ� �ص �ح��اب الأم � ��راء و�أم�ث�ل��ة
ذل��ك كثرية ،وق��وم حملهم ال�شره وحمبة
الظهور على الو�ضع ،فجعل بع�ضهم لذي
الإ�سناد ال�ضعيف �إ�سنادا �صحيحا م�شهورا،
وجعل بع�ضهم للحديث �إ�سنادا غري �إ�سناده
امل�شهور لي�ستغرب ويطلب.
�إن ح��رك��ة ال��و� �ض��ع يف احل ��دي ��ث من
امل� ��ؤام ��رات ال�ب��اط�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ق���ص��د منها
ت���ش��وي��ه الإ�� �س�ل�ام ،وي�ق���ص��د م�ن�ه��ا �إ��ش��اع��ة
الفتنة و�إبعاد امل�سلمني عن ال�صحيح من
�أحاديث ر�سول اهلل .
وق ��د ظ �ه��رت ع�ب�ر ال �ت��اري��خ م��ذاه��ب،
يريد كل �أ�صحاب مذهبٍ منهم �أن ي�ؤ�صلوا
ملذهبهم ب�أحاديث يروجونها بني امل�سلمني،
ي�ؤ�صلون للمذهب ويق ّعدون له ب�أحاديث
م��و��ض��وع��ة وم �ك��ذوب��ة ع�ل��ى ال��ر� �س��ول .
ف�أ�صبح الكذب على الر�سول � أمراً �سه ً
ال
ال ُيتور ُع عنه ،وال يخاف الإن�سان ربه من
الكذب على الر�سول  فيختلقون �آالف
الأح ��ادي ��ث امل��و� �ض��وع��ة امل �ك��ذوب��ة يف �شتى
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املجاالت.
ول�ع��ل م��ن الآث ��ار ال�سيئة ال�ت��ي ترتبت على ن�شر الأح��ادي��ث
امل �ك��ذوب��ة ع ��دم ت�ق�ب�ل�ه��م لل��أح��ادي��ث ال���ص�ح�ي�ح��ة ب�ع��د �سماعهم
للأحاديث املكذوبة وال�ضعيفة .وكذلك من �آثارها ال�سيئة �إيقاع
امل�سلم يف ال�شرك ال�صريح ،والكفر املخرج عن امللة ،وال��ردة عن
ال��دي��ن ،وال�ع�ي��اذ ب��اهلل مثل ح��دي��ث( :م��ن اعتقد �أح��دك��م بحجرٍ
َلن َفعه) ويف هذا �إرجاعاً للم�سلمني �إىل اجلاهلية الأوىل� ،إىل عبادة
الأحجار ،والأوث��ان ،وفيه �صرف للنا�س عن التو�سل امل�شروع �إىل
التو�سل غري امل�شروع ،ومن �آثارها ال�سيئة �إيقاع النا�س يف ق�ضايا
تنايف التوحيد مثل :الت�شا�ؤم بالأزمان والتطري بها( :ال ت�سافر
والقمر يف العقرب) �إذا �صار القمر يف برج العقرب فال ت�سافروا
فهذا ال�سفر �سيء ،وال ت�سافروا لأن نتائجه �سيئة ،فالإمام علي
بن �أب��ي طالب ملا ذه��ب لقتال اخل��وارج ،عر�ض له �أح��د املنجمني
فقال :يا �أم�ير امل�ؤمنني! ال ت�سافر ف��إن القمر يف العقرب ،قال:
((ب��ل �أ�سافر ثقة ب��اهلل وت��وك� ً
لا على اهلل وتكذيباً ل��ك)) و�سافر
فظفر على اخل ��وارج وانت�صر عليهم� .أو ح��دي��ث( :م��ن ب�شرين
بخروج �صفر ب�شرته باجلنة) لأنهم يت�شاءمون ب�شهر �صفر ،فهي
�أحاديث مكذوبة  ،و�أحياناً هذه الأحاديث املكذوبة تكون يف �أمو ٍر
تنايف الإميان وتنايف مفهومه ال�صحيح ،بل �إنها تركب يف �أنف�سهم
مفاهيم للإميان غري �صحيحة ،والغلو يف الأنبياء ورفعهم فوق
املقام ال��ذي �أنزلهم اهلل عز وجل مثل حديث يف تعظيم الر�سول
 ورفعه ف��وق منزلته التي �أن��زل��ه اهلل فيها كحديث( :ل��والك
ما خلقت الأف�لاك) ،وهو حديث مكذوب ،وه��ذا يعني �أن اهلل مل
يوجد ال�سماوات والأر�ض ويخلق النا�س لعبادته ،لوال حممد 
ما خلقهم ،وهذا ينايف القر�آن وظاهر القر�آن� ،أو حديث (كنت نبياً
و�آدم بني املاء والطني) وهكذا.

وم�ن�ه��ا ت���ش��وي��ه ��س�م�ع��ة ��ص�ح��اب��ة ال��ر� �س��ول  ،وم ��ن ه� ��ؤالء
ال�صحابي ثعلبة بن حاطب الذي ن�سب �إليه طلب املال وك�سب املال
وخرج عن املدينة وف ّوت �صالة اجلمعة واجلماعة ،و�أنه بعد ذلك
�أراد �أن يتوب فلم يقبل منه عليه ال�صالة وال�سالم الزكاة ،و�أن
�أب��ا بكر مل يقبل منه ال��زك��اة وال عمر  ،واحل��دي��ث �سنده �ضعيف
و�أن ثعلبة بن حاطب ر�ضي اهلل عنه بري ٌء من هذا الكالم ،و�أنه
�صحابي جليل كانت له مواقف حممودة،
وكذلك ظهر مبكرا من ال�ضالل يف العقيدة تكفري امل�سلم
باملع�صية ،وا�ستحالل دم��ه بغري ال�شرك وال ��ردة ،و�إن �ك��ار بع�ض
�سور ال�ق��ر�آن من اخل��وارج والطعن يف ال�صحابة ثم ب��د�أت البدع
العقائدية واالن �ح��راف ع��ن �أ��ص��ول ال��دي��ن ال�سليمة يجر بع�ضه
بع�ضا فظهر �إن�ك��ار ال�صفات؛ �صفات اهلل وحتريف �آي��ات القر�آن
و�أحاديث الر�سول ،حتى ظهر ماال يخطر على البال من عقائد
ال�شرك والوثنية والزندقة وكل ذلك حتت مظلة الإ�سالم ومن
يدعون �أنهم من �أهل ال �إله �إال اهلل ،حتى بلغ ال�ضالل العقائدي يف
هذه الأمة مبلغه ومن ذلك القول بحلول اهلل يف خملوقاته وفناء
املخلوق باخلالق ذات�اً و �صفاتاً والقول بوحدة الوجود التي هي
يف حقيقتها �إنكار للخالق املتفرد البائن من خلقه امل�ستوي على
العر�ش �إىل �إنكار ل�صفات اهلل� ،أو ت�شبيه له بخلقه� ،إىل الغلو يف
الر�سول وال�صاحلني وعبادتهم من دون اهلل �إىل تكفري ال�صحابة
والطعن يف القر�آن �إىل طغيان اخلرافة على الدين ال�صحيح� ،إىل
�أمور يطول �شرحها وبيانها من �ضالل يف املعتقد و�أ�صول الدين.

وم��ع ك��ل م��ا ذك��رن��ا فقد بقيت يف ه��ذه الأم��ة طائفة عظيمة
وفرقة كربى و�سواداً �أعظم على الدين ال�صحيح والعقيدة النقية
مبا حفظ اهلل القر�آن وبيان الر�سول  ،و�أن هذا العطب والف�ساد
قد يبد�أ قليال بكلمة تافهة من �شخ�ص مغمور ولكنها �إن مل جتد
ومن الآثار ال�سيئة التفرقة بني امل�سلمني ،وذم بع�ض الأجنا�س ردّا ف�أنها �سرعان ما تنتقل من �شخ�ص �إىل �شخ�ص ومن جيل �إىل
�أو الألوان ،وخمالفة قول اهلل عز وجل ﴿ :إِنَّ َأكرَم َُكمْ عِنْدَ اللهِ أَتقاكمْ جيل حتى ت�صبح عقيدة را�سخة ودينا متبعا ،وهنا نعلم �أنه لوال
َّ ْ َ ُ
ْ
احلرا�سة الدائمة والقيام الدائب على الأمر باملعروف والنهي عن
إِنَّ ا َّللهَ عَلِيمٌ خَ ِبريٌ ﴾ احلجرات 31:كحديث( :دعوين من ال�سودان املنكر لد�س احلق واختفى النور وعمت الظلمات.
�إمن��ا الأ��س��ود لبطنه وف��رج��ه) ي�ق��ول :الأ��س��ود فقط ه ّمه البطن
امل�صادر
والفرج� ،أمل يكن من �صحابة الر�سول  بالل بن رباح ؟ �أو ما
• •الآثار ال�سيئة للأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة
ك��ان عطاء ر�ضي اهلل عنه من كبار علماء مكة وك��ان يخ�ضع له
• •�أثر الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة يف العقيدة  -عبدالرحمن عبداخلالق
امللوك واخللفاء وي�أتونه وي�ستفتونه؟.
• •الفوائد املو�ضوعة يف الأحاديث املو�ضوعة /الكرمي

12

�إذاً :هذه الأحاديث التي تف ّرق �شمل الأمة ،وتف�ضل �أجنا�ساً
على �أجنا�س ،وع��رق�اً على ع��رق �إمن��ا هي من م�ف��رزات اجلاهلية
ف�صيغت بهذه الأحاديث املو�ضوعة.

• •النافلة يف الأحاديث ال�ضعيفة والباطلة
• •مائة حديث من الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة
• •تدريب الراوي /ال�سيوطي
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خ�صـ ــالهم 

م�ستمدة من
ر�سول اهلل 
د .عبد الكرمي احل�سيني

وكانت حياته َ�صلَّى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم ترجمة واقعية
ما من جانب من جوانب �شخ�صيته �إال و�أثرها
وا�ضح يف حياة �أهل بيته و�صحابته بل تعدى �أثر �شخ�صية حية ملا ينزله عليه الروح الأمني من عند ربه تعاىل من
الر�سول �إىل كل �أجيال الأمة امل�سلمة و�إىل قيام ال�ساعة  .الآيات البينات يف التوحيد ،والإخال�ص ،واليقني ،والتوكل،
وال�صرب ،واجلهاد ،و امل�صابرة يف الدعوة واملثابرة يف العلم
نحن ننتمي �إىل الإ�سالم ،وهذا االنتماء هو الذي
ويف املعاملة واملعا�شرة والرفق واحللم كما �أثنى عليه تبارك
�شرفنا اهلل تبارك وتعاىل و�سمانا به ،ور�سولنا هو �إمام
ِ
الدعاة ،وهو القدوة والداعية املعلم الذي �أمر اهلل تبارك وتعاىل يف قوله :وَإنَّكَ لَع ََلى خُ ُلقٍ عَظِيم القلم. 4:
وتعاىل باقتفاء نهجه ،و�أن نت�أ�سى به يف دعوتنا وخلقنا
وما من دعوة �سوا ًء كانت هذه الدعوة حقاً �أم
ومعامالتنا وعباداتنا وكل حال من �أحوالنا� ،أنزل اهلل باط ً
ال �إال وهي حتاول �أن ت َّدعي الطابع الأخالقي وال�صفة

تبارك وتعاىل عليهُ  :ق ْل هَذِهِ سَ ِبيلِي َأدْعُو إِلَى ا َّللهِ ع ََلى بَصِريَةٍ أَنَا وَمَنِ الأخالقية؛ لكي تنت�شر ولكي تُروج ،وما من داعية �أياً
كانت دعوته و�إىل �أي �شيء يدعو� ،إال والأخالق �سمة بارزة
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ا َّللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكنيَ يو�سف.108:
يف دعوته �أو يحاول �أن يكون كذلك ،فكيف بالنبي ؟!
كان الر�سول َ�صلَّى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم املثل احلي وكيف ب�آل بيته بال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم؟! وكيف
لأ�صحابه ،كان كما و�صفته �أم امل�ؤمنني عائ�شة ( كان خلقه بهذه الأمة التي �أمرها اهلل �ُ -س ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ � -أن تكون
القر�آن ) فما كان يف القر�آن من خلق فهو يف النبي �صلى ربانية ،ورباها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى كانت
اهلل عليه و�آله و�سلم .
كذلك ؟! فمن اتبع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فهو
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مبقت�ضى هذه الآية ال بد �أن يتخلق
بخلقه يف الدعوة �إىل اهلل.
واملتابع حلياة �أهل بيت
النبوة وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
يجد �أثر الدعوة �إىل اهلل تعاىل ظاهرة
يف مراحل حياتهم فما من حدث مير
�إال وكانوا يدعون �إىل اهلل ليال ونهارا
�سرا وعالنية ولذلك تراهم اقتفوا
منهجه يف الدعوة �إىل اهلل باحلكمة
واملوعظة احل�سنة واملجادلة بالتي هي
�أح�سن ،فدخل النا�س يف دين اهلل -
ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعال -لمِ ا ر�أوه من �أخالقهم
!! ولمِ ا مل�سوه من القر�آن الذي يتحرك
حياً!! متمث ً
ال يف املعاملة التي مل
ت�شهد الب�شرية لها نظرياً لدى �أي
فاحت من الفاحتني !! فدخل يف دين
اهلل  -نتيجة ذلك � -أمم ال حت�صى ،ما
كانت لتدخل لوال هذا اخللق الكرمي .

الثبات:

14

من جوانب �شخ�صية
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم التي
نحتاج الوقوف عندها الثبات يف
الأحداث اجللل التي تهتز لها قلوب
الرجال وهي كثرية ونريد �أن نقف
عند �أثر الثبات يف �شخ�صية نبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وانعكا�سه
على �أهل بيته و�صحابته ر�ضي اهلل
عنهم ومنها :ما ح�صل يف يوم �أحد،
وما �أكرث ما ح�صل يف يوم �أحد حني
حلت الهزمية بامل�سلمني ونزل بهم
ما نزل ،يقول �سعد بن معاذ �سيد
الأو�س �أحد �سيدي الأن�صار وهو
الذي ا�ست�شهد يف غزوة اخلندق مات
مت�أثراً
بجرح �أ�صابه يف غزوة اخلندق
ٍ
وهو الذي �أخرب النبي �صلى اهلل عليه

و�سلم عنه �أن عر�ش الرحمن قد اهتز
ملوته يقول �سعد بن معاذ :كنتُ يف
يوم �أحد و�إذا بي بـ�أن�س بن الن�ضر قد
م َّر بي وهو يخطر ب�سيفه وكان قد
غاب عن غزوة بدر ،وقال :واهلل لئن
�أح�ضرين اهلل �سبحانه وتعاىل غزو ًة
�أخرى لأرين اهلل ما �أفعل .فلما جاء
يف يوم �أحد  -يقول �سعد بن معاذ -
حني �أ�شيع �أن النبي قد حلق بربه:
�ألقيتُ بيدي فيمن �ألقى بيده – �أي:
توقف عن القتال – قال :فمر بي
�أن�س بن الن�ضر وهو يخطر ب�سيفه،
يقول :فقلت� :إىل �أين يا �أن�س؟ فقال
� :إليك عني يا �سعد! واهلل �إين لأجد
ريح اجلنة من دون جبل �أحد ،قال :ثم
ا�ستعر�ض القوم فما زال يقاتلهم حتى
ا�ست�شهد ،ووجدنا يف مقبل من ج�سمه
ت�سعني طعن ًة و�ضربة ،وما عرفناه �إال
ب�أثر يف بنانه  -يف �إ�صبعه � -إذ �أن معامله
قد تغريت من كرثة ما طعن و�ضرب
بال�سيوف .

ن�صابها وبه ت�ؤدى احلقوق لأ�صحابها
وبه ي�سعد النا�س وت�ستقيم احلياة ،ما
وجد العدل يف قوم �إال �سعدوا وما فقد
عند �آخرين �إال �شقوا .
العدل خلق العظماء و�صفة
الأتقياء ود�أب ال�صاحلني وطريق
الفالح للم�ؤمنني يف الدنيا ويوم
الدين حتلى به الأنبياء وال�صاحلون
والقادة واملربون وكان �أعظمهم يف
ذلك و�أكرثهم قدراً ون�صيباً �سيد
العاملني وخامت الر�سل �أجمعني حممد
بن عبد اهلل عليه �أف�ضل �صالة و�أزكى
ت�سليم .
فالعدل خلق من �أخالقه
�ضمن �شمائله العظيمة و�صفاته
اجلليلة عدل يف تعامله مع ربه جل
وعال وعدل يف تعامله مع نف�سه وعدل
يف تعامله مع الآخرين من قريب �أو
بعيد ومن �صاحب �أو �صديق ومن
موافق �أو خمالف حتى العدو املكابر له
ن�صيب من عدله وكيف ال يعدل من

	�إنَّ هذه ال�صور من الثبات
وال�صمود واجللد على احلق لهي خوطب بقول وا�ضح مبني {يا أيها الذين
در�س بليغ لأهل زماننا فنحن يف زمن آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط وال جيرمنكم
�أهل الأقوال كثريون و�أهل الأفعال
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
قليلون.
واتقوا اهلل إن اهلل خبري مبا تعملون} املائدة،8:
العدل:
فكان ميتثل �أمر اهلل عز وجل يف كل
ونريد �أن نلقي ال�ضوء على �صورة �ش�أن من �ش�ؤونه مع �أ�صحابه و�أعدائه
�أخرى وجانب من �شخ�صية النبي �آخذاً بالعدل مع اجلميع .
�صلى اهلل عليه و�سلم وهي عدله
يعرت�ض عليه القوم ويخطئ
و�أن�صافه و�أثرها على �صحابته ،العدل يف حقه �أنا�س ،فال يتخلى عن العدل
خلق كرمي و�صفة عظيمة جليلة بل يعفو وي�صفح كما يف حادثة يرويها
حمببة �إىل النفو�س تبعث الأمل �أبو �سعيد اخلدري قال :بعث علي وهو
لدى املظلومني ويح�سب لها الظاملون باليمن بذهبة يف تربتها �إىل ر�سول اهلل
�ألف ح�ساب فالعدل يعيد الأمور �إىل �صلى اهلل عليه و�سلم فق�سمها بني
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�أربعة نفر الأقرع بن حاب�س احلنظلي
وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن
عالثة العامري ثم �أحد بني كالب
وزيد اخلري الطائي ثم �أحد بني
نبهان فغ�ضبت قري�ش فقالوا� :أتعطي
�صناديد جند وتدعنا فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ( �إنيّ �إنمّ ا فعلت
ذلك لإت�ألفهم فجاء رجل كث اللحية
م�شرف الوجنتني غائر العينني ناتئ
اجلبني حملوق الر�أ�س فقال اتق اهلل
يا حممد ،قال ،فقال ر�سول اهلل :فمن
يطع اهلل �إن ع�صيته �أي�أمنني على �أهل
الأر�ض ،وال ت�أمنوين ) رواه البخاري
و م�سلم.
والعدل مالزم للر�سول يف
حله وترحاله فهو يكره التميز على
�أ�صحابه بل يحب العدل وامل�ساواة
وحتمل امل�شاق واملتاعب مثلهم ،فعن
عبد اهلل بن م�سعود قال :كنا يوم بدر
كل ثالثة على بعري وكان �أبو لبابة
وعلي بن �أبي طالب زميلي ر�سول اهلل،
قال :وكانت عقبة  -دور -ر�سول اهلل،
فقاال :نحن من�شي عنه ،فقال( :ما
�أنتما ب�أقوى مني ،وال �أنا ب�أغنى عن
الأجر منكما) رواه �أحمد يف م�سنده .
وكان ال ير�ضى تعطيل حدود
	 
اهلل ،التي �شرعها �سبحانه لإقامة
العدل بني النا�س ،ولو كان اجلاين
من �أقربائه و�أحبابه ،ففي حادثة
املر�أة املخزومية التي �سرقت مل يقبل
�شفاعة �أ�سامة ،وقال مقالته امل�شهورة:
( �أيها النا�س �إمنا �أهلك الذين قبلكم
�أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم ال�شريف
تركوه ،و�إذا �سرق فيهم ال�ضعيف
�أقاموا عليه احلد ،وايـم اهلل لو �أن
فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت

يدها) رواه البخاري و م�سلم .
يا �أمري امل�ؤمنني �إمنا ابنه الذي
�ضربني وقد ا�ستقدت منه ،فقال
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ي�أمر
عمر :لعمرو مذ كم تعبدمت النا�س
�أ�صحابه بالعدل يف الأمور ،وعدم
وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحراراً ،قال :يا
تغليب جانب على ح�ساب �آخر ،و�إمنا
�أمري امل�ؤمنني مل �أعلم ومل ي�أتني .
املوازنة و�إعطاء كل ذي حق حقه،
فقال( :يا عبد اهلل بن عمرو بلغني
َو�أَ َّما َعل ِّي ْبنُ �أَبي طاَل ٍِب َف�إ َل ْي َك
�أنك ت�صوم النهار ،وتقوم الليل فال نمَ َا ِذ ُج مِ نْ َع ْد ِل ِه َوز ُْهدِ ِه َو َو َرعِ هَِ ،ق َ
ال
تفعل ،ف�إن جل�سدك عليك حظا ،ر�ضي ُ
ِب ال َب ْي َع ِة
اهلل َع ْن ُه يف خُ ْط ِب ِت ِه َعق َ
َّا�س �إنمَّ َا �أنَا َر ُج ٌل مِ ْنكُم ْ
ل
ولعينك عليك حظا ،و�إن لزوجك َلهُ� :أ ُّيها الن ُ
عليك حظا ) رواه م�سلم .
َما َلك ُْم َو َعلَ َّي َما َعلَ ْيكُم ،و�إِنيّ َحامِ ُلكُم
َعلى َمنْهج َن ِب َّيك ُْم َو ُم َن َفّذٌ ِف ْيكُم َما
وبهذا اخللق العظيم ،والأدب
�أُمِ ْرتُ ِبهِ ،ف�إنَّ ال َع ْد َل َ�س َع ٌة َو َمنْ َ�ضاقَ
الرفيع ،ا�ستطاع �صلى اهلل عليه و�سلم،
حلقُّ َفا َ
َعلَ ْي ِه ا َ
جل ْو ُر َعلَ ْي ِه �أَ ْ�ض َيقُ ،
�أن يلفت الأنظار نحو دعوته ،ويحرك
َّا�س �أَال َ
ال َيقُو َلنَّ ر َِج ٌ
ال مِ ْنكُم
امل�شاعر والأحا�سي�س �إىل مبادئه �أَ ُّي َها الن ُ
فام َتلَكُوا
ً غَ داً َق ْد غَ َم َر ْت ُهم ُّ
الد ْن َيا ْ
العظيمة ،وير�سم منهاجاً فريدا
ال َعقَا َر َو َف َّج ُروا الأَنْها َر َو َر ِك ُبوا ا َ
خل ْي َل
خلري �أمة �أخرجت للنا�س ،حتمل
َواتَّخَ ذُوا ال َو َ�صائِفَ امل ُ َر َّق َع َة �إذَا َما
العدل �إىل النا�س �أجمعني ،وتبدد به
َم َن ْعتُهم َما َكانُوا َيخُ ُ
و�ضون ِف ْي ِه
ظلمات القهر والظلم.
َو�أَ َ�ص ْرتُهم �إىل ُح ُق ْوقه ِْم الت ِْي َي ْعلَ ُمو َن
وقد وجدنا �أثر العدل يف َح َر َمنَا ا ْبنُ �أَبِي َطال ٍِب ُحقُو َقنَا� ،أ َ
ال
اب للِهّ ِ َو ِل َر ُ�س ْو ِل ِه
ا�ست ََج َ
حياة ال�صحابة الكرام جليا وا�ضحا َو�أَيمُّ َ ا َر ُجلٍ ْ
ا�س َت ْق َب َل
ومنها :ما ورد يف كنز العمال عن َف َ�ص َّدقَ مِ َّل َتنَا َو َدخَ َل ِد ْي َننَا َو ْ
�أن�س� :أن رج ً
ا�س َت ْو َج َب ُحقُوقَ الإ�سالم
ال من �أهل م�صر �أتى ِق ْبلَ َتنَا َفقَد ْ
ال َم ُ
عمر بن اخلطاب فقال :يا �أمري َو ُح ُد ْو َده َف�أَ ْنت ُْم عِ َبا ُد اهللَِ ،وامل َ ُ
ال
امل�ؤمنني عائذ بك من الظلم قال :ا ِ
بال�س ِو َّي ِة َوال َف ْ�ضل
هلل ُيق َْ�س ُم َب ْي َنك ُْم َّ
عذت معاذاً ،قال� :سابقت ابن عمرو فِي ِه لأَ َحدٍ َعلى �أَ َحدٍ َو ِل ْل ُم َّت ِقينْ َ عِ ْن َد
هلل �أَ ْح َ�سنُ ا َ
بن العا�ص ف�سبقته فجعل ي�ضربني ا ِ
جلزَا ِء .
بال�سوط ويقول� :أنا ابن الأكرمني
هذه �صور من الثبات والعدل يف حياة
فكتب عمر �إىل عمرو ي�أمره بالقدوم
ال�صحابة الكرام كانت من �أثر ثبات
ويقدم بابنه معه فقدم ،فقال عمر:
وعدل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�أين امل�صري خذ ال�سوط فا�ضرب
و�سلم التي على �ضوءها تربى جيل
فجعل ي�ضربه بال�سوط ويقول عمر
ال�صحابة فكانوا نعم اجليل الذي
ا�ضرب ابن الأكرمني ،قال �أن�س:
متثل فيه خُ لق القر�آن ور�سول اهلل
ف�ضرب فو اهلل لقد �ضربه ونحن
�صلى اهلل عليه و�سلم.
نحب �ضربه فما �أقلع عنه حتى متنينا
�أنه يرفع عنه ثم قال عمر للم�صري:
�ضع ال�سوط على �صلعة عمرو فقال:
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أم م�صاهرة
كلثوم �سيدنا عثمان للنبي  الدالالت والعرب
احللقة الثانية:

�إن ك��ل متتبع للم�صاهرات ب�ين �أه��ل
ال�ب�ي��ت والأم ��وي�ي�ن ،ي�ج��د � �ص��ورة وا�ضحة
ع��ن عمق العالقة بينهما ،على عك�س ما
ي���ش��اع �أو ي�ق��ال م��ن اخل�ل�اف وال�ب�غ����ض �أو
التكفري والتنفري بني الطرفني ومن ابرز
تلك امل�صاهرات التي ت�صور م�شهد املحبة
والألفة بني �أهل البيت والأمويني ،هي:
�أوال :رق �ي��ة و�أم ك �ل �ث��وم ب�ن�ت��ي ال�ن�ب��ي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم م��ن �صلبه
ال�ل�ت��ان ت��زوج�ت��ا ب�سيدنا عثمان ب��ن عفان
ر�ضي اهلل عنه وعنهما:

 -1الزوجة الأوىل ال�سيدة رقيه
ر�ضي الله عنها:

16

وق�صة ذلك �أن ر�سول اهلل  كان قد
زوج رق�ي��ة م��ن عتبة ب��ن �أب ��ي ل�ه��ب ،وزوج
�أختها �أم كلثوم م��ن عتيبة ب��ن �أب��ي لهب،

حممد الها�شمي

mhn976@yahoo.com

فلما نزلت ��س��ورة امل�سدَ } :ت� َّب��تْ َي �دَا َ�أ ِب��ي النعمانية( )2لنعمة اهلل اجلزائري وهو من
َلهَبٍ َو َت� َّ�ب  { ...طلق عتبة وعتيبة رقية كبار علماء ال�شيعة.
و�أم ك�ل�ث��وم اب�ن�ت��ي ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل عليه
 -2ال��زوج��ة الثانية ال�سيدة �أم
و��س�ل��م ق�ب��ل �أن ي��دخ�لا ب�ه�م��ا ،وك ��ان ذل��ك
كرامة من اهلل تعاىل لهما ،وه��ون�اً البني كلثوم ر�ضي الله عنها:
�أبي لهب ،وما كاد �سيدنا عثمان بن عفان
�أم ك �ل �ث��وم اك�ب�ر م ��ن �أخ �ت �ه��ا ال���س�ي��دة
ر��ض��ي اهلل عنه ي�سمع بخرب ط�لاق رقية فاطمة �سناً ،وزواج�ه��ا م��ن �سيدنا عثمان
حتى ا�ستطار ف��رح�اً وب ��ادر فخطبها من ك��ان يف ال�سنة الثالثة للهجرة بعد وف��اة
ر�سول اهلل فزوجها �صلى اهلل عليه و�سلم �أختها رقية ،زوجته الأوىل ،عن �سعيد بن
مي عثمان من رقية بنت
منه وزفتها �أمها �أم امل�ؤمنني خديجة بنت امل�سيب ق��ال( :ت ��أ ّ
خويلد ،فكان يقال لها حني زفت �إليه:
ر�سول اهلل  ،وت�أميت حف�صة بنت عمر
من زوجها ،فمر عمر بعثمان ،فقال :هل
�أح�سن زوجني ر�آهما �إن�سان
لك يف حف�صة ،وكان عثمان قد �سمع ر�سول
رقية ،وزوجها عثمان ( )1اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ي��ذك��ره��ا فلم
يجبه ،وذك��ر ذل��ك عمر للنبي �صلى اهلل
و�أجن �ب��ت ال���س�ي��دة رق�ي��ة ل�ع�ث�م��ان عبد
عليه و�سلم ،فقال (( :هل لك يف خري من
اهلل ،وقد ثبت هذا الزواج يف كتب الأن�ساب ذلك ؟ �أت��زوج حف�صة ،و�أزوج عثمان خرياً
وال�سري عند �أهل ال�سنة واجلماعة وكذلك
()3
منها� :أم كلثوم)).
يف كتب ال�شيعة ،ومثاله ما جاء يف الأنوار
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ولقد اثريت بع�ض ُ
ال�ش َبه حول ق�ضية
زواج عثمان من رقية و�أم كلثوم بنتي النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�ق�ي��ل(� :)4أن رقية
و�أم كلثوم وزينب َ
ل�سن بنات النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم !! بل ربائبه من خديجة
ر�ضي اهلل عنها.
وهذا كالم ال ي�صح ،ويتناق�ض مع قول

اهلل تعاىل { :يَا َأيُّهَا النَّ ِبيُّ ُق ْل لأَِزو ِ
َاجكَ وَبَنَاتِكَ
ْ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِنيَ يُدْنِنيَ ع ََليْ ِهنَّ مِنْ جَلاَبِي ِب ِهنَّ َذلِكَ َأدْنَى

ل يُؤ َْذيْ َن وَ َكا َن ا َّلل ُه َغ ُفورًا رَحِيمًا}
َأنْ يُعْر َْف َن َف اَ

الأحزاب.59 :

ولفظ ( وبناتك ) ُ
لفظ جمع ولي�س
مفرد ف�إذا قلنا� :أن فاطمة ر�ضي اهلل عنها
بنت النبي الوحيدة ! فقد كذبنا القران !
الن القران يقول (بناتك) ولي�س ( ب َ
ِنتك
) ،ولفظ (بناتك) ي��دل على التعدد وانه
ي��وج��د غ�ير ف��اط�م��ة ر��ض��ي اهلل عنها ،ثم
لو �أراد من لفظ ( بناتك) بنات امل�ؤمنني
ملاذا جاء بعدها بـ(ون�ساء امل�ؤمنني)؟! فهو
حت�صيل حا�صل ،وعلى هذا يكون يف كالم
اهلل ما هو زائ��د عن احل��اج��ة ،وه��ذا باطل
وال ي�صح ،وهذا يكفي لدح�ض هذه ال�شبهة
وبيان زيفها.

اآلل

واألص��������ح��������اب

ر��ض��ي اهلل عنهما ف�ق��ال ل ��ه� (:إن النا�س من قال �إن الدين بعد النبي  قد ُغيرّ
ورائ� ��ي ،وق��د ا��س�ت�ن�ف��روين بينك وبينهم ،و ُبدّل.
وواهلل م��ا ادري م��ا �أق��ول ل��ك؟! م��ا اع��رف
خ -ج�م�ل��ة ال �ق��ول :ك�ل�ام ��س�ي��دن��ا علي
�شيئا جتهله ،وال �أدلك على �شي ٍء ال تعرفه.
انك لتعلم ما نعلم ،ما �سبقناك �إىل �شي ٍء ر��ض��ي اهلل عنها ق��ائ��م ع�ل��ى ت��زك�ي��ة كاملة
فنخربك عنه ،وال خولنا ب�شي ٍء فنبلغكه ،يف ال �ع �ل��م وال �ف �ه��م وال� �ت� �ق ��وى وال �� �ص��دق
وقد ر�أي��ت كما ر�أينا ،و�سمعت كما �سمعنا ،والإخ�ل�ا� ��ص وال��رف �ع��ة وال �� �ش��رف ل�سيدنا
و�صحبت كما �صحبنا ،وما ابن �أبي قحافة عثمان ومنها زواجه من بنتي النبي �صلى
وال اب��ن اخلطاب �أوىل بعمل احل��ق منك ،اهلل عليه و�سلم.
و�أنت اقرب �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
 -2ج��اء يف �أ��ص��ول ال�ك��ايف – وه��و �أح��د
و�آله و�سلم ،و�شيجة رحم منهما ،وقد نلت الكتب الثمانية التي عليها م��دار املذهب
من �صهره ما مل يناال ،فاهلل اهلل يف نف�سك الأمامي االثني ع�شري  -باباً بعنوان مولد
فانك ،واهلل ما ُتب�صر من عمى ،وال ُتعلم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ووف��ات��ه...(:
من جهل ،وان ُ
الطرق لوا�ضح ٌة ،وان �أعالم تزوج خديجة وهو ابن ب�ضع وع�شرين �سنة،
الدين لقائم ٌة).
ف��ول��د ل��ه منها قبل مبعثه عليه ال�سالم
وق ��د ع �ل��ق ال �ب �ح��راين ف �ق��ال ..( :ث ��م القا�سم ورقية وزينب و�أم كلثوم ،وولد له
فخمه عليهما – �أي �سيدانا �أبو بكر وعمر بعد مبعثه الطيب والطاهر وفاطمة)(.)7
ر��ض��ي اهلل عنهما -ب�ق��رب ال��و��ش�ي�ج��ة من
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صهورة
من دونهما(.)6

ولقد حوى هذا الن�ص على �أمور عدة هي:

�أ -ث �ن��اء ع �ل� ّ�ي ع�ل��ى ع�ث�م��ان ر� �ض��ي اهلل
عنهما :فو�صفه مب�ساواته بالعلم فعثمان
يعلم ما يعلم علي ،وال يجهل �شيء يعلمه
�إن كتب �أهل ال�سري والتاريخ والأن�ساب علي.
من �أه��ل ال�سنة قد �أجمعت على �أن زينب
ب� -أن ع�ث�م��ان ر�أى ال�ن�ب��ي �صلى اهلل
ورقية و�أم كلثوم وفاطمة بنات من �صلب عليه و�سلم كما ر�أوا ،و�سمع كما �سمعوا،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م��ن ال�سيدة و�صحب كما �صحبوا.
خديجة ر�ضي اهلل عنهن جميعا.
ت� -إن �أبا بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما
والكثري من م�صادر ال�شيعة الأمامية كانا يعمالن باحلق.
�أالث �ن��ي ع�شرية ق��د ذك ��رت ال�سيدة زينب
ث -ان عثمان ك��ان �صهر النبي �صلى
ورق�ي��ة و�أم كلثوم يف ب�ن��ات النبي  من
ال�سيدة خديجة ،وهنا نور ُد بع�ض الروايات اهلل عليه و�سلم.
امل �� �ص��رح��ة ب��ذل��ك وم ��ن م �� �ص��ادر ال�شيعة
علي على عثمان  ا�شد
ج -حر�ص ّ
فقط(.)5
احلر�ص.
 -1جاء يف �شرح نهج البالغة للبحراين
ح� -إن الدين قائم ،ويف هذا رد على كل
�أن �سيدنا علي دخ��ل على �سيدنا عثمان
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 -3وروى اب��ن ب��اب��وي��ه ال�ق�م��ي امللقب
بال�صدوق � -صاحب احد املراجع الثمانية
(م� ��ن ال ي �ح �� �ض��ره ال �ف �ق �ي��ه) ،-يف ك�ت��اب��ه
اخل���ص��ال( :ع��ن �أب ��ي ع�ب��د اهلل ق ��ال :ول��د
ل��ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م من
خديجة :القا�سم والطاهر وه��و عبد اهلل
و�أم كلثوم ورق�ي��ة وزي�ن��ب وفاطمة وت��زوج
العا�ص بن الربيع وهو رجل من بني �أمية
زينب ،وت��زوج عثمان �أم كلثوم فماتت ومل
يدخل بها فلما �ساروا اىل بدر زوجه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رقية)(.)8
 -4وروى ��ش�ي��خ ال �ط��ائ �ف��ة ال�ط��و��س��ي
ت460ه �ـ وهو من عظماء علماء الأمامية
�أالث� �ن ��ي ع �� �ش��ري��ة :ع��ن �أب� ��ي ع �ب��د اهلل بن
حممد �أل���ص�ف��واين ،ع��ن احل�سني ب��ن روح
وقد �س�أله بع�ض املتكلمني فقال له( :كم
بنات ر�سول اهلل فقال� :أرب��ع ،ق��ال :ف�أيهن
�أف�ضل ؟ فقال فاطمة)(.)9
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ال �ط��ائ �ف��ة ال �ط��و� �س��ي ع �ن��د ت�ف���س�ير ق��ول��ه
تعاىل }:

يَا َأيُّهَا النَّ ِبيُّ ُق ْل لأَِزو ِ
َاجكَ وَبَنَاتِكَ
ْ
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وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِنيَ{ ( ثم خاطب النبي (�صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م) ب�ق��ول��ه ((يا ايها النيب))
و�أم ��ره ب��ان يقول لأزواج ��ه وبناته ون�ساء
امل�ؤمنني(.)10
 -6وج� ��اء يف (م �ن��اق��ب الأم� � ��ام �أم�ي�ر
امل�ؤمنني)( )11ملحمد بن �سليمان الكويف (:
 ...خ��رج علينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
وال ��ه و��س�ل��م ح��ام�لا احل���س��ن ع�ل��ى عاتقه
واحل�سني على �صدره  ...قال هذا احل�سن
واحل�سني خ�ير النا�س ج��داً وج ��د ًة ،وه��ذا
احل�سن واحل���س�ين خ�ير ال�ن��ا���س �أم��ا و�أب��ا،
وه��ذا احل�سن واحل�سني خري النا�س عماً
وعمة ،وهذا احل�سن واحل�سني خري النا�س
خا ًال وخال ًة.
�أما جدهما فر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
واله و�سلم و�أما جدتهما فخديجة وهما يف
اجلنة.

 -8وه�ن��اك الكثري ج��دا م��ن ال��رواي��ات ولدتهم خديجة من ر�سول اهلل).
التي تثبت �أن رقية و�أم كلثوم بنتي النبي
ثم ذكر جمعاً من علماء ال�سنة وقال:
حم�م��د �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ال رب��ائ�ب��ه،
ول �ك��ن ح���ص��ر ه ��ذه ال� ��رواي� ��ات ل�ي����س من ( واع�ترف به من علماء الأمامية ال�شيخ
م�ق���ص��د م�ق��ال�ن��ا ه ��ذا ،ول �ك��ن ه ��ذه �إ� �ش��ارة الكليني يف الكايف يف باب مولد النبي �صلى
�سريعة للعلماء ال�شيعة الذين عدو زينب اهلل ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و��س�ل��م ومل يتعقب عليه
ورقية و�أم كلثوم يف بنات النبي �صلى اهلل الفي�ض يف املناقب ،وقال به الطرب�سي يف
عليه و�سلم منهم الطرب�سي – وه��و من �إعالم الورى �صفحة  ،86وابن �شهر�آ�شوب
�أك��اب��ر علماء الأم��ام�ي��ة � ،صاحب تف�سري يف املناقب  ، 110/1واملجل�سي بعد �أن اختاره
جممع ال�ب�ي��ان -ت 548ه� �ـ ،يف ك�ت��اب��ه( تاج يف مر�آة العقول اجلزء �1صفحة  352حكاه
عن اخل�صال لل�صدوق وعن املنتقى).
املواليد يف �أالئمة ووفياتهم)(.)13
واختم ه��ذه الأق��وال ب�س�ؤال وج��ه �إىل
وال�شيخ علي النمازي ال�شاهرودي
يف كتابه م�ستدرك �سفينة البحار( )14وكان ال�شيخ املفيد وهو من �أكابر علماء ال�شيعة
لل�شاهرودي تعليقا على ال��رواي��ات التي يف كتابه امل�سائل العكربية( )21حتت عنوان،
�ساقها يف �إثبات زينب ورقية و�أم كلثوم يف امل�س�ألة اخلم�سون( :و��س��أل فقال :النا�س
بنات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :خمتلفون يف رقية وزينب ،هل كانتا ابنتي
(مع ما تقدم ال ُيعتنى اىل قول من قال :ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه وال��ه و�سلم �أم
�إن زينب ورقية كانتا ربيبتاه من جح�ش ربيبتيه ؟ ...

و�أمهما زينب).
واجل��واب� ،أن زينب ورقية كانتا ابنتي
و�أما �أبوهما فعلي وامهما فاطمة وهما
ون� �ع� �م ��ة اهلل اجل� � ��زائ� � ��ري وه� � ��و م��ن ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وال� ��ه و�سلم
يف اجلنة ر�ضي اهلل عنهما.
�أك��اب��ر علماء ال�شيعة الأمامية يف الأن��وار واملخالف لذلك �شاذ بخالفه ).
و�أم� ��ا عمهما فجعفر ب��ن �أب ��ي طالب النعمانية(.)15
ب�ع��د ��س�ي��اق ه ��ذه الأق � ��وال ت�ت���ض��ح لنا
وعمتهما �أم هاين ابنة �أبي طالب وهما يف
وال �� �ش �ي ��خ ع �ب ��ا� ��س ال �ق �م ��ي وه � ��و م��ن حقائق عدة هي:
اجلنة .
و�أم ��ا خالهما �إب��راه�ي��م وال�ق��ا��س��م ابنا
ر�سول اهلل  وخالتهما رقية وزينب و�أم
كلثوم وهم يف اجلنة .)...
()12

18

 -7جاء يف بحار الأن��وار ،للمجل�سي
وال� � ��ذي ي �ع��د ك �ت��اب��ه ه� ��ذا �أح � ��د امل ��راج ��ع
الثمانية التي عليها مدار املذهب ال�شيعي،
ويقع يف  110جملدات – عدة روايات تثبت
�أن �ه��ن ب�ن��ات ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و�سلم
حت��ت ع �ن ��وان( :ع� ��دد �أوالد ال�ن�ب��ي �صلى
اهلل عليه واله و�أحوالهم:،عن جعفر ،عن
�أب �ي��ه عليهما ال���س�لام ق ��ال :ول��د لر�سول
اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وال� ��ه م ��ن خ��دي�ج��ة
القا�سم والطاهر و�أم كلثوم ورقية وفاطمة
وزينب).

املعا�صرين ول��ه يف علم الن�سب والتاريخ
� -1إن زينب ورقية و�أم كلثوم هن بنات
ال�ي� ٌد ال� ُ�ط��وىل يف كتابه منتهى الآم ��ال يف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويف ه��ذا ر ٌد
()16
تواريخ النبي والآل
على ك ُل من يتطاول على النبي �صلى اهلل
وال�شيخ حممد ر�ضا احلكيمي يف كتابه عليه و�سلم ،ويزعم �أنهن ل�سن بناته �صلى
اهلل عليه و�سلم.
�أعيان الن�ساء عرب الع�صور املختلفة(.)17
� -3أن رقية تزوجها عثمان ر�ضي اهلل
وال���ش�ي��خ حم�م��د ت�ق��ي ال�ت���س�تري وه��و
ع��امل ب��ال��رج��ال ،يف ك�ت��اب��ه ت��واري��خ النبي عنه ،فلما م��ات��ت ،زوج��ه ر��س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م اب�ن�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ،ويف ه��ذا
والآل(.)18
�أع�ظ��م دل�ي��ل ع�ل��ى امل�ح�ب��ة والأل �ف��ة وامل ��ودة
وه��ا��ش��م م �ع��روف احل�سيني يف كتابه بني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وذي
()19
(�سرية امل�صطفى نظرة جديدة)
النورين ر�ضي اهلل عنه ،و�أال ملا كان لر�سول
اهلل �أن يزوجه ابنته وهو نبي يوحى �إليه،
وع �ب��د ال � ��رزاق امل �ق�(�)20رم يف ك �ت��اب��ه وف��اة بل لقب ب��ذي النورين لزواجه من ابنتي
ال���ص��دي�ق��ة ال� ��زه� ��راء وي� �ق ��ول (:ات�ف��ق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
امل�ؤرخون �إال من �شذ على �إن ه�ؤالء الأوالد
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فهل بعد احلق �شيئا اخر يقال،
وه� ��ل ب �ع��د ال� �ن ��ور �أال ال � �ظ �ل�ام ،ه ��ل بعد
ر�سول اهلل و�أه��ل بيته ُحج ُة وبرهان ،على
ع�م��ق ال�ع�لاق��ة ب�ين �أه ��ل ال�ب�ي��ت الأط �ه��ار
وال�صحابة الأب��رار  .ويف هذا ر ٌد على �أهل
ال�شبه والظالل {.إِنَّ فِي َذلِكَ لَذِ ْكرَى لِمَنْ َكانَ
لَهُ َقلْبٌ َأوْ أَل ْ َقى السَّمْعَ وَهُوَ شَ ِهيدٌ} ق.37 :

وعمر  ،فهم �أ�صحاب النبي �صلى اهلل الن�شر الإ� �س�لام��ي  .ن�ق� ً
لا ع��ن كتاب
زي�ن��ب ورق�ي��ة وام كلثوم ب�ن��ات ر�سول
عليه و�سلم ،ومن ال�سابقني الأولني.
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ال ربائبه
 -2ع� �ث� �م ��ان  :ر�� �ض ��ي اهلل ع� �ن ��ه م��ن �ص .37
ال�سابقني الأول�ين  ،الذين �صحبوا ر�سول ( )9الغيبة للطو�سي م�سالة 353
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
( )10التبيان م��� 8ص ،327ط مكتبة
 -3من امل�سلمني املوقرين � :سيدنا ذي الأمني النجف
ولي�س من �أهل النفاق
النورين عثمان َ
( )11ج� 2ص 411

بل �إن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه
قد �سمى احد �أبناءه با�سم �سيدنا عثمان
 -4وهو �صهر ر�سول اهلل مرتني.
ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه ،ح �ب �اً ل��ه ،و�إك ��رام� �اً لتلك
مل يبق �إال �أن �أذك ��رك بقوله تعاىل:
العالقات الطيبة .عن �أبي �سعيد اخلدري:
(نظرت �إىل غ�لام �أي�ف��ع ،له ذ�ؤاب��ة وجمة{ ،وَالسَّاب ِ ُقونَ الأْ َ وَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاجرِينَ وَالأْ َنْصَا ِر وَالَّذِينَ
واهلل يعلم �أين منه حينذٍ لفي ��ش��ك ،ما
ادري غالم هو �أو جارية ،فمررنا ب�أح�سن اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ا َّللهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ
منه وهو جال�س �إىل جنب علي ر�ضي اهلل لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجْرِي َتح َْتهَا الَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ
عنه فقلت :عافاك اهلل ،من هذا الفتى �إىل
ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ} التوبة.100 :
جانبك ؟ قال :هذا عثمان بن علي �سميته
بعثمان ب��ن ع �ف��ان ،وق��د �سميت بعمر بن
امل�صادر:
اخل�ط��اب ،و�سميت بعبا�س عم ر�سول اهلل،
( )1ذو ال �ن��وري��ن ع�ث�م��ان ب��ن ع�ف��ان،
وقد �سميت بخري الربية حممد)(.)23
حم�م��د ر��ش�ي��د ر� �ض��ا��� ،ص.12ان �� �س��اب
الأ�شراف �ص 89نقال عن �سرية �أمري
وكذلك فعل عقيل بن �أبي طالب
( )24ر�ضي امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
اهلل عنه ف�سمى احد �أبنائه عثمان .
عنه �شخ�صية وع�صره �ص22-21
( )2الأنوار النعمانية م�1ص.367
اخلامتة
()22

واخ� �ت ��م ح��دي �ث��ي مب ��ا ن �ق �ل��ه (حم �م��د
ج��واد مغنية)  -وه��و م��ن علماء ال�شيعة
املعا�صرين – من ق��ول ال�شِ ري (وم��ا كان
عثمان دون ال�شيخني �صحبة وال �سابقة،
ف�ه��و م��ن امل�سلمني امل��وق��ري��ن ،وه��و �صهر
الر�سول مرتني ،ت��زوج ابنة الر�سول رقية
وول��د له منها ول��د ،عبد اهلل ت��ويف وعمره
� �س��ت � �س �ن�ين ،و �أم� ��ه ت��وف �ي��ت ق �ب��ل وف��ات��ه،
وزوج��ه النبي ابنته الثانية �أم كلثوم ،فلم
تلبث �أم كلثوم معه طوي ً
ال وتوفيت يف �أيام
�أبيها)(.)25
و قد حوى هذا الن�ص امور�أ عدة وهي:
 -1ال���ش�ي�خ�ين :وي�ق���ص��د ب�ه��م �أب ��ا بكر
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واألص��������ح��������اب

( )12م� 22ص151
(� )13ص.7
( )14ج� 2ص.395
( )15ج� 1ص.367
( )16ج� 1ص 152نقال عن كتاب زينب
ورق �ي��ة و�أم ك�ل�ث��وم ب �ن��ات ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ال ربائبه �ص
. 33
(� )17ص 43نقال عن امل�صدر ال�سابق،
�ص.41
( )18نقال عن امل�صدر ال�سابق �ص.42
(� )19ص 64نقال عن امل�صدر ال�سابق
�ص.43
(�� � �� )20ص 14-13ن�ق�لا ع��ن امل���ص��در
ال�سابق �ص.43

( )3الدوحة النبوية ال�شريفة �ص� )21( -45ص� ،120ضمن �سل�سلة م�ؤلفات
 ،46م�ستدرك احلاكم ج� 4ص ،49نقال ال�شيخ املفيد  ،ط دار املفيد.
ع ��ن � �س�ي�رة �أم �ي��ر امل� ��ؤم� �ن�ي�ن ع�ث�م��ان
ب��ن ع �ف��ان ر� �ض��ي اهلل ع�ن��ه �شخ�صية ( )22م�سند احمد  115/2وق��م 769
ن�ق� ً
لا ع��ن ��س�يرة �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين علي
وع�صره �ص41
(� )4أمثال مرت�ضى العاملي يف كتابه ب��ن �آب� ��ي ط��ال��ب �شخ�صية وع���ص��ره،
ال�صحيح من �سرية النبي الأعظم  .لل�صالبي� ،ص168
( )5وذل��ك الن �أه��ل ال�سنة جممعون ( )23ان�ساب الأ�شراف �ص 70نق ً
ال عن
على ذلك وال يوجد فيهم من �شذ عن الأ�سماء وامل�صاهرات بني اهل البيت
وال�صحابة� ،ص.11
ذلك .
(� � )6ش��رح ن�ه��ج ال�ب�لاغ��ة للبحراين ( )24ان�ساب الأ�شراف �ص 70نقال عن
م�� � �� 1ص 660-659ط �إح �ي��اء ال�ت�راث الأ�سماء وامل�صاهرات بني �أهل البيت
وال�صحابة.
الإ�سالمي ،بريوت .
(� )7أ�صول الكايف للكليني م� 1ص� )25( -499أم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين مل�ح�م��د ج ��واد،
 500ط دار الأ�سوة للطباعة والن�شر  ،حت��ت ع �ن��وان ع �ل��ي يف ع �ه��د ع�ث�م��ان.
�إيران
�� � ��ص 256ن� �ق�ل ً
�ا ع ��ن ال �� �ش �ي �ع��ة و�أه� ��ل
( )8اخل�صال لل�صدوق  405م�ؤ�س�سة البيت�.ص.135
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اآلل

واألص��������ح��������اب

اجلانب الروحي التفاعلي
للآل والأ�صحاب 

هند عبد اللطيف �صالح

املراقبة الإلهية لعمل اخلري يف الأجيال الإ�سالمية ،فج�سدوا
الإح�سان الذي ورد يف حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
« �أَنْ َت ْع ُب َد اللهَّ َ َك�أَن ََّك َت َرا ُه َف�إِنْ لمَ ْ َت ُكنْ َت َرا ُه َف�إِ َّن ُه َي َر َ
اك»( )1فتعلق
هذا �أالح�سان ب�أمر هو مبقدور النا�س جميعاً وهو التقوى-

20

�إن ال�شريعة الإ�سالمية التي اخت�ص بتطبيقها �أف�ضل
�أنبياء اهلل و�أكرمهم ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
وجعل �أمته خري �أمة �أخرجت للنا�س مازالت ت�أمر باملعروف
وتنهى عن املنكر ،كان حملة تلك ال�شريعة اخلالدة ال�صحابة
الكرام ،فكانوا بحق وجهان لعملة واحدة يف اخلري وال�صدق
ِ
والإخ�ل�ا� ��ص ،وو� �ض��وح ال �ظ��اه��ر و� �ص �ف��اء ال �ب��اط��ن ،فحملوا تقوى اهلل -قال تعاىل{ :يَا َأيُّهَا النَّاسُ إنَّا خ ََل ْقنَا ُكمْ مِنْ َذ َك ٍر
وج � ْم � ُل��وه��ا باملعاملة الطيبة،
ال��ر��س��ال��ة ق��وي��ة نقية �سليمة َ
ُوبا و ََقبَائ َِل ل َِتعَار َُفوا إِنَّ َأ ْكرَم َُكمْ عِنْدَ ا َّللهِ
واحرتام احلقوق واملال والعر�ض ،و�أعانهم على ذلك ما فقهوه وَ ُأن ْ َثى وَجَعَلْنَا ُكمْ شُع ً
من �أن الإ�سالم دين معاملة لأنه الأ�صل الأ�صيل للمعامالت أَتْ َقا ُكمْ}(.)2
الإ�سالمية.
فكان الرعيل الأول ي�ست�شعر عظمة اهلل ج��ل يف ع�لاه،
ث��م التزمت ال�شريعة الإ�سالمية بتوفري حاجة النا�س ويعتقد اعتقادا جازما �أن اهلل معه يف �سره وعالنيته {مَا
ال�شديدة �إىل منظومة من الت�شريعات العادلة الرحيمة يف
ُ
الثةٍ إِ َّال هُوَ رَابِعُهُمْ وَال خَمْسَةٍ إِ َّال هُوَ سَادِسُهُمْ
ث
َى
و
ج
ْ
ن
ن
ْ
م
ِ
ن
ُ
و
َك
ي
َ َ
َ
العالقات االجتماعية وجلميع املعامالت ،وبتلك الت�شريعات
()3
الرحيمة ترعرع ومنا ال�ضمري الديني ،الذي كان بحق جم�س وَال َأدْنَى مِنْ َذلِكَ وَال َأ ْك َثرَ إِ َّال هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ مَا َكا ُنوا} .
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وك��ان �سلوكهم يف حياتهم اخلا�صة وال�ع��ام��ة انعكا�ساً ملا
يقومون به من طاعة وعبادة وجدانية وعملية ،ال يخالطها
غاية �أو هوى وال تتحكم فيه غريزة وال ميل� ،إال خ�شية اهلل
وخمافته.

اآلل

واألص��������ح��������اب

وامل ��ر�أة الغامدية ت�أتي �إىل ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
وتقول :زنيت ،هذا حمل �سفاح ،وتقف بقوة وح��زم بني يدي
ر�سول اهلل لتعرتف بخطئها لأنها تريد �أن تتطهر مما ّ
حل
بها ،في�ؤخر �صلى اهلل عليه و�سلم �إقامة احل ّد عليها حتى ت�ضع
حملها ،وتلد وي�ستغني الولد عن اللنب بالفطام ،وت�أتي بعد
ذلك ليقام عليها احل��د ،وهي را�ضية كي تزيل الدن�س الذي
علق بها فتلقى اهلل وهي طاهرة.ويف رواية الن�سائي« فقال هات
من يكفل ولدك فقام رجل فقال �أنا �أكفل ولدها يا ر�سول اهلل
فرجمها»

ولأن �أ�صحاب احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شر مكلفون
باالعتقاد والعبادات واملعامالت ،ولأن ر�سول اهلل عامل بخبايا
النف�س ال�ب���ش��ري��ة ف�ه��و يعلم ان��ه �سيقع اجل�م�ي��ع يف اخل�ط��أ
لذلك َه َو َن عليهم بعطايا امل�ساحمة والغفران وال�شفاعة يوم
القيامة ،فقد جاء يف احلديث من طريق �أن�س بن مالك ر�ضي
اهلل عنه َقا َلَ ،قا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم «�شَ َفا َعتِي
وي ��روي ال�ب�خ��اري ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ق��ال:
ِ ألَ ْهلِ ا ْل َك َبا ِئ ِر مِ نْ �أُ َّمتِي».
بينما نحن جلو�س عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذ جاءه
رجل فقال :يا ر�سول اهلل هلكت ،فقال« :ما لك» ،قال :وقعت
ٌ
و�إذا ما ق��دِ َر �أن ا�ستجاب �أحد من ال�صحابة والآل لداعي على ام��ر�أت��ي و�أن ��ا ��ص��ائ��م ،ف�ق��ال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
�شهوة �أو غريزة ،تراه ي�ست�شعر خمافة اهلل ،فيبادر باال�ستغفار و��س�ل��م((:ه��ل جت��د رق�ب��ة فتعتقها))؟ ق ��ال :ال ،ق ��ال« :فهل
وي�ط��ال��ب بالتطهري ،ك��ي تظل حياته ع��ام��رة ب��الإمي��ان ،وال ت�ستطيع �أن ت�صوم �شهرين متتابعني»؟ قال :ال ،قال« :فهل
ً
يجد حرجا �أو م�شقة �أن يذهب لر�سول اهلل ليعلن خمالفته جتد �إطعام �ستني م�سكينا»؟ قال :ال ،فمكث عند النبي �صلى
ويطالب ب�إقامة احلد عليه مما اقرتف.
اهلل عليه و�سلم فبينما نحن على ذل��ك �أت��ى النبي �صلى اهلل
ا�س ر�ضي اهلل عليه و�سلم بعرق فيه متر ق��ال�« :أي��ن ال�سائل»؟ فقال� :أن��ا،
فهذا عا ُ
مل �أه��لِ البيتِ وحرب الأم��ة ا ْب��نِ َع َّب ٍ
عنه يحدثنا فيقول� :أَنَّ �أحد ال�صحابة لمَ َّا �أَ َت��ى ال َّنب َِّى � -صلى قال« :خذ هذا فت�صدق به» ،فقال الرجل :على �أفقر مني يا
اهلل عليه و�سلمَ -ق��ا َل َل ُه َ «:و ْي َح َك َل َع َّل َك َق َّب ْلتَ �أَ ْو َغ َمزْتَ �أَ ْو ر�سول اهلل ،فو اهلل ما بني البتها _ يريد احلرتني _ �أهل
ن ََظ ْرتَ »َ .فقَا َل َال َفقَا َل َل� ُه ال َّنب ُِّى َ «:ف َع ْلتَ َك� َذا َو َك � َذا »َ .ال بيت �أفقر مني ،ف�ضحك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى بدت
�أنيابه ثم قال�« :أطعمه �أهلك».
َي ْكنِى (.)4
فهذا ال�صحابي كان يف حلظة �أ�سري حبال �شهوته فجامع
َويف ِر َوا َي ٍة َعنِه �أَي َ
ِ�ضاً َقا َل �أُت َِي ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم
مباعِ ٍز َف ْاعترَ َ َف عِ ْن َد ُه َم َّر َتينْ ِ َفقَا َل «ا ْذ َه ُبوا ِب ِه ُث َّم َقا َل ُر ُّدو ُه» ام��ر�أت��ه يف نهار رم�ضان ،ومل��ا ق�ضى �شهوته وعلم ان��ه ارتكب
َ
َف ْاعترَ َ َف َم َّر َتينْ ِ َحتَّى ْاعترَ َ َف �أَ ْر َب َع َم َّراتٍ َفقَا َل ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ مع�صية� ،أف ��اق وحت ��رك ع�ن��ده ال�ضمري ال��دي�ن��ي ،ف�ج��اء �إىل
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم «ا ْذ َه ُبوا ِب ِه َفا ْر ُج ُمو ُه»( .)5ويف رواية الإمام م�سلم الرحمة املهداة �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم معرتفاً
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل بذنبه نادماً قائال يا ر�سول اهلل هلكت ،ليجد عند الر�سول
َفلَ ِب ُثوا ِب َذل َِك َي ْو َمينْ ِ �أَ ْو َث َ
ال َث ًة ُث َّم َجا َء َر ُ�س ُ
ا�س َت ْغ ِف ُروا �صلى اهلل عليه و�سلم طوقاً لنجاته.
عليه و�سلمَ -وهُ � ْم ُج ُل ٌ
و�س َف َ�س َّل َم ُث َّم َجلَ َ�س َفقَا َل « ْ
لمِ َاعِ ِز ْبنِ َمال ٍِك »َ .قا َلَ :فقَا ُلوا َغ َف َر اللهَّ ُ لمِ َاعِ ِز ْبنِ َمال ٍِكَ - .قا َل
وعن �سيد �أهل البيت علي بن �أبي طالب قال عندما �سئل
َ
 َفقَا َل َر ُ�س ُول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ «َ -ق� ْ�د َت َ
اب َت ْو َب ًة ل ْو عن خيار العباد فقال( :الذين �إذا �أح�سنوا ا�ستب�شروا ،و�إذا
ُق�سِ َمتْ َبينْ َ �أُ َّم ٍة َل َو�سِ َع ْت ُه ْم »
�أ� �س��اءوا ا�ستغفروا ،و�إذا ابتلوا ��ص�بروا� ،إذا ر�أيتهم يف الليل،
فما الذي حمل ماعزاً �أن يطلب التطهري من ر�سول اهلل ،ر�أي�ت�ه��م ��ص��اف�ين �أق��دام �ه��م جت��رى دم��وع�ه��م ع�ل��ى خ��دوده��م،
وهو يعلم انه مل يره احد من الب�شر عندما فعل فعلته تلك ،يج�أرون �إىل اهلل يف فكاك رقابهم).
ي�ستطيع �أن يفعلها ومي�ضي؟ فما هي دوافعه؟
ثم قال على ر�ضي اهلل عنه حمذرا من االنقياد لل�شهوات
لكن م��اع��زا ر�ضي اهلل عنه يعلم مراقبة اهلل ل��ه مراقبة ق��ال�(( :إي��اك��م وحتكيم ال�شهوات على �أنف�سكم ،ف��إن عاجلها
ع�لام ال�غ�ي��وب ،و�س ُيجزى بها ع��اج�لا �أو �أج�ل�ا .ل��ذل��ك طلب ذميم ،و�آجلها وخيم ،ف�إن مل ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب،
التطهري فهذا هو ال�ضمري الديني ال��ذي غ��رزه ا إل��س�لام يف ف�س ّوفها بالت�أمل والإرغاب ،ف�إن الرغبة والرهبة �إذا اجتمعتا
على النف�س ذلت لهما وانقادت)).
نفو�س �أتباعه.
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وكان احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنه� ،إذا تو�ض�أ وفرغ من وعد اهلل القائل{ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ َتنْصُرُوا ا َّللهَ يَنْصُرْ ُكمْ
الو�ضوء تغري لونه ،فقيل له يف ذلك فقال(( :حق من �أراد �أن
يدخل على ذي العر�ش �أن يتغري لونه)) ،وقد ذكر ابن �سعد وَي َُثبِّتْ أ َْقدَام َُكمْ} حممد.7 :
قوله  :م��ا ر�أي��ت �أخ��وف م��ن احل�سن ب��ن علي وعمر ب��ن عبد
�أم��ا ال�ي��وم فنجد تعاليم الإ� �س�لام غ�ير م��أل��وف��ة يف حياة
العزيز ك�أن النار مل تخلق �إال لهما ر�ضي اهلل عنهم.
امل���س�ل�م�ين اخل��ا� �ص��ة وال �ع��ام��ة ،ومل ي��درك��وا ت���ش��ري�ع�ه��ا ،ومل
وه��ذا �سجاد امل�سلمني واب��ن خريهم ك��ان يقول يف طلب يتذوقوا حالوتها ،ومل يتجاوبوا معها ،حيث طغت الأنانية
العفو والرحمة� :أَل َّل ُه َّم َ ا ْك�سِ ْر �شَ ْه َوتِي َع��نْ ُكـ ِّل محَ ْ � َرمَ ،وا ْز ِو ووهنت الروابط االجتماعية ،و�أو�شكت الإن�سانية �أن تنعدم يف
حِ ـ ْر ِ�صي َعنْ ُك ِّل َم�أ َثم...ثم يقول� :أَنْت ُق ْلتَ ( :يا عِ َبا ِديَ ا َّلذِ ينَ الإن�سان ،وال�صالت ب��د�أت تنهار يف حميط الأ�سرة ويف دائرة
هلل �إنَّ َ
اهلل َي ْغ ِف ُر املجتمع وعا�ش النا�س يف �أزمة �ضمري حتى قال قائلهم :الدين
�أَ ْ�س َر ُفوا َعلَى �أَ ْنفُ�سِ ِه ْم َال َت ْقن َُطوا مِ نْ َر ْح َم ِة ا ِ
ُوب َجمِ يعاً) َو َق ْد َت َق َّد َم مِ نِّي َما َق ْد َع ِل ْمتَ َ ،و َما �أَنْتَ �أَ ْعلَ ُم تخلف وجمود والأك�ث�ر من ذل��ك �أننا كم�سلمني �أخ��ذن��ا على
الذُّ ن َ
َ
َ
ِب ِه مِ نِّيَ ،ف َيا َ�س ْو�أتا ممِ َّ ا �أ ْح َ�صا ُه َعلَ َّي ِكتَا ُب َكَ ،فلَ ْو َال المْ َ َواقِفُ ا َّلتِي عاتقنا مهمة الطعن والت�شويه ل�صورة ذلك اجليل الرباين .
�أُ�ؤَ ِّم� ُ�ل مِ نْ َع ْفو َِك ا َّلذِ ي �شَ مِ َل ُك َّل �شَ ْيء َال ْل َق ْيتُ ِب َيدِ يَ ،و َل ْو َ�أنَّ
�إنَّ املقارنة بني ما�ضي ال�صحابة وحا�ضرنا جند �أن تفاعل
ا�ستَطا َع ا ْل َه َر َب مِ نْ َر ِّب ِه َل ُكنْتُ �أَنَا �أَ َحقُّ بِال َه َربِ َ ،و�أَنْتَ َال
�أَ َحداً ْ
امل�سلمني مع دينهم يرجع �إىل اجلانب الروحي قو ًة و�ضعفا،
َتخْ َفى َعلَ ْي َك خَ ا ِف َي ٌة ف الأر���ض و َال فيِ ال�سم�آ ِء �إ َّال �أَ َت�ي��تَ ِب َها،
َ ً َّ َّ َ َ َ ْ َ ومل ي�شهد التاريخ قوة للإ�سالم وال عزة للم�سلمني �إال حينما
َو َكفى ب َِك َجازِياًَ ،و َكفى ب َِك َح�سِ يبا� .ألل ُه َّم �إنَّك طا ِلبِي �إنْ �أنَا
َ ٌ كانوا ي�ستم�سكون مبا يف مبادئ الإ�سالم و�أخالقياته.
َه َر ْبتُ َ ،و ُم ْد ِركِي �إنْ �أَنَا َف َر ْرتُ َ ،ف َها �أَنَا َذا َبينْ َ َي َد ْي َك خَ ِ
ا�ض ٌع ذلِيل
َراغِ ٌم� ،إنْ ُت َع ِّذ ْبنِي َف�إنيّ لِذل َِك �أَ ْه ٌلَ ،وهُ َو َيا َر ِّب مِ ن َْك َع ْد ٌلَ ،و�إنْ
ومل��ا ب��د�أ التفاعل بني امل�سلمني وتعاليم الإ��س�لام ي�ضعف
َت ْعفُ َعنِّي َفقَدِ مياً �شَ َملَنِي َع ْف ُو َك َو َيا َمنْ َل ُه الأَ ْ�س َم�آ ُء ا ُ
ل ْ�سنى �أخذ الإ�سالم يتحول يف نفو�س �أهله من حياة قوية ناب�ضة �إىل
�أَ ْ�س�أَ ُل َك �أَنْ َت ْع ُف َو َعنِّيَ ،و َت ْغ ِف َر ليِ .
تقاليد و�شكليات فكان �أن ظهر ال�ضعف يف ال�صف الإ�سالمي،
وب��ذل اال�ستعمار جهده اخلبيث ف�صرفهم عن دينهم ،وقتل
فعلي بن احل�سني يلج�أ �إىل اال�ستغفار وال��دع��اء وديدنه
فيهم حيويته فتفرقوا بعد تكتل ومتزقوا بعد جتمع الكلمة،
ال��رج��وع �إىل اهلل يف ك��ل ��ش��يء وه��و م��ن خ�ير خلق اهلل واب��ن
ولي�س من عالج لعودة امل�سلمني �إىل و�ضعهم الأول من القوة
خريهم.
والثقة �إال كما قال �إمام دار الهجرة مالك بن �أن�س ر�ضي اهلل
ه ��ذه من� ��اذج وغ�ي�ره��ا ك �ث�ير ت��و� �ض��ح ك �ي��ف �أن ال���ص�ح��اب��ة عنه« :ال �صالح لهذه الأمة �إال مبا �صلح به �أولها».
والتابعني قد حققوا معاين ال��رج��وع �إىل اهلل  -ال�ضمري �أو
رجوع �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل يف كل الأمور ومت�سك بكتاب
النف�س اللوامة  -الإ�سالمية يف تفكريهم ،وامتازوا بتنفيذها
اهلل جل جالله واعت�صام ب�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف العبادات واملعامالت ،ورجعوا �إىل هذه املعاين �إذا انحرفوا
وما ذلك على اهلل بعزيز.
عنها �شهوة �أو ب�سبب غفلة �أو هوى ،لإميانهم بتلك التعاليم
مبد�أ و�سلوكا ،فال غرابة �أن يعرتف احدهم بجرمه ليتطهر
امل�صادر:
حتى لو دفع حياته ثمنا للتطهري ،لأن مراقبة اهلل �سبحانه
جتذرت يف قلبه فهو يعلم �أنه يف دنيا فانية و�أن الدار الآخرة 1-1رواه الإمام البخاري والإمام م�سلم
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هي دار القرار و�آمن بقوله تعاىل {وَنَ َضعُ الْمَوَا ِزينَ القِسْط لِيَوْم
ْ َ ِ �3-3سورة احل�شر الآية 7
الْقِيَامَةِ َفال ُت ْظ َلمُ نَ ْفسٌ شَي ًْئا وَإِنْ َكانَ م ِْث َق َال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ ٍل أ ََتيْنَا �4-4سنن الكربى البيهقي
5-5رواه الإمام احمد
بِهَا وَ َك َفى بِنَا حَاسِ ِبنيَ}.
فلما ان�ت�ه��ج امل�سلمون حم�سنهم وم���س�ي��ؤه��م ه��ذا النهج
ال�ق��ومي ،يف ح�ضور املراقبة وا�ست�شعارها دان��ت لهم الدنيا
وملكوها ف�سادوا ال�شعوب ،فمكّن اهلل لهم يف �أر�ضه ،وحتقق
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مثنى الزيدي

خالفات امل�سلمني

و�آثارها يف عقيدة الأمّة ومذهبها
َ
َ
على �أيِّ م�ستوىً نظر القاريء ،ومن �أيِّ م�ستوىً كان ،وجد وَرَسُولَهُ و اََل َتن ََازعُوا َف َت ْفشَ ُلوا و ََت ْذهَبَ ِرحي ُُكمْ وَاصْ ِبرُوا إِنَّ ا َّللهَ مَعَ
نار اخلالف م�س َّعرة بني امل�سلمني ،ذوي الدين والعقيدة واملذهب
ال��واح��د ،والي �ك��اد يجد ج��احم�اً ل��ردع�ه��ا م��ن ن�ف��� ٍ�س� ،أَو ك�ي��ان�َ ،أو الصَّابِرِينَ} الأنفال.٤٦ :
جماعة.
ولي�س معنى ذلك االختالف ،وامنا هو اخلالف الذي يكون
ملوازين عار�ض ٍة لي�س للدين فيها
�إِذ ا�صبح اخلالف هو ال�سبب الوحيد الذي جت َّمعت حو َل ُه ا�سا�سه الهوى وجمانبة احلق
ٍ
َ
ً
ُك ُّل خيوط النتائج الباقية مهما ع َُظمت ،كفقدان الوحدة ،والقوة ،ن�سبة و َن َ�سب ،وق��د ذ َك � َر �سيد قطب يف الظالل �أ�سبابا للخالف
والتم ُّكن من حفظ العِر�ض وامل��ال ،وحتى النف�س ،والبقاء على امل� ��ؤدي ل�ل�ن��زاع ومنها ق��ول��ه« :وال ي�ت�ن��ازع ال�ن��ا���س �إال ح�ين يكون
الأَر�ض ،وتوارث النوع ،و�إِقامة ال�شعائر لعبادة اهلل تعاىل ،والتي الهوى املطاع هو الذي يوجه الآراء والأَفكار ...فلي�س الذي يثري
النزاع هو اختالف وجهات النظر� ،إِمنا هو الهوى الذي يجعل ك َّل
يجمعها ك َّلها “العي�ش الطبيعي”.
�صاحب وجهة ُي�ص ُّر عليها مهما تبينَّ له وجه احلق فيها! و�إِمنا
َ
َّ
واحلق يف كفة وترجيح الذات على احلق
وهذه احلقيقة ت�ضع فكرة تعليق ك ِّل �أ�سباب النتائج املتقدمة هو و�ضع «الذات» يف كفة،
َالذِ َكر “باحلرب على اال�سالم” ،ليكون قد �آ َن للجميع االعرتاف ابتدا ًء»� ،سوى ال�صحابة الذي كان خالفهم مهماً فكان لالجتهاد
�أ َّن �أ�سباب كل النتائج تلك “حربنا اخلالفية وخالفاتنا احلربية” .يف �أَ�سبابه ونتائجه موطن.
وه ��ذا ��س� ُّر دع ��وة اهلل ت�ع��اىل ل�ن��ا ب��ال���ص��ورة امل�ب��ا��ش��رة ل�ترك
وت�أَخر تقدُّ م االمة ،و�أَ�ضعاف متا�سكها ،وو�ضع البداية مل�سري
التنازع� ،إِذ �أَ َّن��ه امل ��ؤدي اىل ما ُذ ِك��ر ،ق��ال ت� �ع ��اىل{:وَ َأطِيعُوا ا َّللهَ التجريء عليها ،هو النزاعات الداخلية التي ب��د�أَت منذ العهد
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الرا�شدي ،و ِ�إىل هذا اليوم.
فبعد �أَن كانت االهتمامات من�صرفة
اىل االجت � � ��اه ن �ح��و ال � �ب� ��د�أ ب��ال �ف �ت��وح��ات
الإِ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،يف ال� �ب� �ل ��دان ،واالم� ��� �ص ��ار،
وال �ق��ا َّرات ،ك��ان لأَث��ر حركة ال��ردة ال�سهم
ال �ك �ب�ير يف اي �ق��اف ال �ف �ت��وح��ات ��ش�ي�ئ�اً م��ا،
وان�ت�ق��ال االه�ت�م��ام �إِىل �أَو� �س ��اط القبائل
ال�ع��رب�ي��ة ال �ك �ب�يرة ،ال �ت��ي ت�ط� َّب�ع��ت بطابع
اجل �ف��اء ،م��ع ح��داث��ة العهد اال��س�لام��ي يف
�أَو��س��اط�ه��م ،زي��ادة على ه��ذا التع ُّلق باملال
الذي جعل اخلروج على الزكاة يف �صدارة
اال�سباب ،مما ي�ؤكد �ضعف االميان بعد يف
قلوبهم.
فحدثت احلركات االن�شقاقية التي
ادع��ى بع�ض قادتها النب َّوة وانتحال �صفة
ال��ر��س��ال��ة دون ث�ق��اف��ة ك��اف�ي��ة ب�شخ�صيات
النبوة وخ�صائ�صها لي�ؤكد االم��ر �ضعف
ال�ث�ق��اف��ة ِّ
واالط �ل��اع ،ال�ت��ي ك��ان��ت يف ح��وزة
الأَع � ��راب ،وع ��دم ك�ف��اي��ة ال��وق��ت يف تقوية
االميان بالر�سالة.
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ولو ُو�ضعت معارك الفتنة ،كاجلمل
و�ص ِّفني ،والنهروان ،يف زم��ن �سيدنا علي
ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه ،ع �ل��ى م��وا� �ض��ع ال�ب�ح��ث
جن��د انها نتائج خالفية طويلة لأَ�سباب
خالفية طويلة �أَي���ض�اً ح��ول جرمية قتل
�سيدنا ع�ث�م��ان ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ،ال�ت��ي هي
�أَب�شع جرمية يف �صدر اخلالفة الرا�شدة
قام بها اخل��وارج ،فهي ت َّت�صل بها وتتف َّرع
عنها ،وق��د ك��ادت �أَ ْن ت��ودِي ب��االم��ة بعدما
تركت من االنق�سام واخلالف ال�شديدين،
والآالف من القتلى يف معارك الفريقني،
ك�م��ا ا��س�ت�م��رت �آث��اره��ا متمثلة يف �أح ��زاب
املعار�ضة للدولة اال�سالمية التي ا�ستمرت
يف ال�ت��أث�ير ح�ت��ى ع�ل��ى احل �ي��اة ال�سيا�سية
خ�لال الع�صر العبا�سي الأول خا�صة ،بل
هي م�ؤثرة يف الأمة حتى الوقت احلا�ضر.
حتى ّ�أ َّن جرمية قتل �سيدنا عمر مل
تكن ب�أَ ْب َع َد �أَثراً لعدم التفرع عنها باخلالف
بني امل�سلمني الذي و�صل اىل القتال فيما

بينهم ،امنا هي حماولة فار�سية للتخل�ص
مم��ن ا� �ص �ب��ح م� ��أَم ��ن ب�ل�اد امل���س�ل�م�ين من
توغالت الفر�س واطماعهم امل�ستمرة.
وم ��ن �أَب� �ع ��اد اخل�ل�اف و�آث � ��اره طمع
ال� ��روم وحم��اوالت �ه��م ال �ت��دخ��ل يف � �ش ��ؤون
امل�سلمني الداخلية وال�سيا�سية� ،إِذ طمعوا
يف �ض ِّم بع�ض الأَرا� �ض��ي التي كانت حتت
ه�ي�م�ن��ة م �ع��اوي��ة �إل �ي �ه��م ،ق ��ال اب ��ن ك�ث�ير:
«وطمع يف معاوية ملك الروم بعد �أَن كان
�أَخ �� �ش��اه و�أَذل � ��ه ،وق�ه��ر ج�ن��ده��م ودح��ره��م،
ف�ل�م��ا ر�أَى م�ل��ك ال� ��روم ا��ش�ت�غ��ال م�ع��اوي��ة
ب�ح��رب ع�ل��ي ت��دان��ى �إِىل بع�ض ال �ب�لاد يف
جنود عظيمة وطمع فيه ،فكتب معاوية
�إل� �ي ��ه« :واهلل ل �ئ��ن مل ت�ن�ت��ه وت��رج��ع �إِىل
ب�لادك يالعني ال�صطلحن �أَن��ا واب��ن عمي
ع �ل �ي��ك ،ولأُخ ��رج� � َّن ��ك م��ن ج�م�ي��ع ب�ل�ادك
ولأُ�ضيقنَّ عليك الأَر�ض مبا رحبت ،فعند
ذلك خاف ملك الروم وانكف ،وبعث يطلب
الهدنة»(.)1
وت� َّ
�دخ��ل الفرجنة ال�صليبيون حتى
َ
و�صلوا اىل االندل�س ف�أ�سقطوها اىل يومنا
ه��ذا ،وك��ان �سبب ه��ذه النتيجة اخل�لاف
بني ملوك االندل�س ،وتتكرر ه��ذه امل�أ�ساة
يف حياتنا ويف واق��ع امل�سلمني ،ي��وم�اً بعد
يوم ،يف فل�سطني ،و�أفغان�ستان ،وال�شي�شان،
و�إري�ت�ري ��ا ،وال�ف�ل�ب�ين ،ول �ب �ن��ان ،وال �ع��راق،
وب��ورم��ا ،والبو�سنة والهر�سك ،وال�ي��وم يف
م�صر ،و�سوريا.
ف�ك� ُّ�ل َم � ِل� ٍ�ك م��ن ُم �ل��وكِ ال�ط��وائ��ف يف
االندل�س كان يتمنى �أَن يبد�أ ال�صليبيون
مب�ل��ك �آخ ��ر ،يف اح�ت�لال�ه��م ،ظ��ان �اً �أَن ��ه �إِن
� �س��اوم �ه��م � �س �ي�ت�رك��وه ،ح �ت��ى ا� �س �ت �ط��اع��وا
مب���س��اوم�ت�ه��م ل�ب�ع���ض�ه��م م��ن �إِ��س�ق��اط�ه��م
كلهم ،وكانوا على َمنْ �ساومهم للدخول يف
بالدهم �أَ�شد ،كما فعل التتار يف احتاللهم
بغداد ،وامريكا يف احتاللها االخري.
و�شابهت �أَف�ع��ا َل�ه��م ونتيجة «خ�لاف
ال �ه��وى» ب�ع��� ُ�ض ال�ط��وائ��ف وال�ق��وم�ي��ات يف
ال �ع��راق ،واالح� ��زاب ال�ت��ي انت�سب بع�ضها

ل �ل�ا� � �س �ل�ام ،وغ �ي��ر اال� � � �س �ل��ام ،وم �� �ص��ر،
وف �ل �� �س �ط�ين ،ف �ك��ان��ت ه ��ي امل �� �ش � ِّرع اال َّول
ب�خ�لاف��ات�ه��ا ل �ب �ق��اء ب �ل��دان �ه��ا حت��ت وط � ��أَة
ال �ظ��امل�ي�ن ،وت �خ �ل��ف امل �� �س �ل �م�ين ،وي�ت��و��س��ع
اخلالف فيكون بني اغلب الدول العربية
التي تعمل انظمتها على ا�سقاط بع�ضها
ق�ب��ل حت���ص�ين ن�ف���س�ه��ا ،وك �م��ا ع�م�ل��ت دول
عربية يف �شقيقتيها يف ال�ع��روب��ة والدين
م�صر وال�ع��راق ،لك َّنها تتفرج على �سوريا
وم�ي��امن��ار وفل�سطني ،الن اال� �س�لام ا�شدُّ
اثراً عليهم من ال�صهيونية.
وي���ض�ي��ق اخل�ل�اف ل�ي�ك��ون يف البلد
الواحد بني مكوناته وابنائه ،حتى ي�صل
اىل ا�ست�شراء القتل واالبادة.
ولكنُّ ...
كل ما تقدَّم ُيبقي امل�سلمون
ال�صادقون خارجني عن �شبك امل�س�ؤولية
ال�شاملة فيه ،لك َّنهم يكونون امل�س�ؤولني
الأَوائ ��ل فيما لو �ضاق الأَم��ر قلي ً
ال �أَك�ثر
مم��ا ت�ق�دَّم ،عندما ي�ك��ون ب�ين دي��ن واح��د،
وم �ع �ت �ق��د واح � ��د ،وه � ��دف واح� � ��د ،وح �ي��اة
واحدة ،وم�صري واحدُّ ،
والكل يراه بعينيه،
ِ�إال اذا كان �أَع��ور الب�صر والب�صرية� ،أَعمى
االميان وال�صدق ،وللمثال اقول :على ماذا
ُيبنى اختالف اهل ال�سنة فيما بينهم اليوم
حتى ي�صل احلال بعلمائهم �أَن ال يجل�سوا
او يجتمعوا يف اعظم نوازلهم؟ وهل ميكن
اخ��راج�ه��م م��ن م�س�ؤولية تاريخية دينية
ح�ضارية اخالقية وان�سانية؟
وعلى ماذا ي�ستقر اختالف الهيئات
واملجامع وال��رواب��ط واملجال�س؟ ويف مثل
ه� ��ذا ال � �ظ� ��رف؟ وخ �ل��اف ه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ات
عمى
واملجامع والروابط واملجال�س خالفاً �أَ ً
ن��اجت�اً ع��ن ه��وىً وح�ق��د ،وح�سد ،والطمع
بالريا�سة ،ولو كانت الريا�سة تلك �شرعية
فقهية� ،أَو دعوية لال�سالم ،واالميان ،الذي
ُيفرت�ض ان تكون ا�س�سها وفروعها قائمة
على ت��رك ه��ذه االم��را���ض ال�ت��ي ا�صبحت
ا�س�سا تقوم عليها ولي�س بذل ك ِّل جهد من
اجل الرقي يف تركها ولهذا ي�صبح يف �أَوقات
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القائمني على ه��ذه اخل�لاف��ات و ِ�إن�شائها
م�ساهمني يف م�ساواة الدين �أَو على االقل
الت�أَثري على �سمعته مع ما هو دون��ه مما
يتمثل فيه هذا اخلالف ك�أَ�سا�س يف �أُ�صوله
كال�سيا�سة مث ً
ال ،واالن�ح��راف الديني عن
معايريه ثانياً ،وما يرتتب على هذا وينتج
م��ن ت��راج��ع ف ��ردي وج �م��اع��ي ،ح�ت��ى على
امل�ستوى ال��دع��وي ،وه��ذا ما نعي�شه اليوم،
يف ام�ث�ل��ة ال حت���ص��ر وه��ي حقيقة مبكية
على االر���ض ،م�صاحبة المور مهمة ك�أَمل
ال�صادقني يف النف�س ،وان��زواء الكثري من
اف���ض��ل ال�ع��ام�ل�ين يف ح �ق��ول ال��دع��وة اىل
اهلل ومبدعيها خ�شي ًة م��ن اتهامهم فيما
ل��و ع�م�ل��وا ��ض�م��ن ه�ي�ئ��ة او ج�م��اع��ة ا َّن�ه��م
م�ن�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ف�ه��م م���ش��ارك��ون ب �ك � ِّل ما
ت��ؤول اليه ق��رارات املتخالفني ،مما ي�ؤدي
بالنتيجة اىل توقف دع��وي ف��ردي م�س ِّبب
عن التوقف اجلماعي� ،أو اىل َل�صق َِك مع
فريقٍ منها كون الفريق االخر حكم عليك
باالبعاد لعملك م��ع ال�ط��رف املخالف له،
او اىل اتهام يف امليول والفكر عند عملك
مع احد االط��راف ،ثم اذا ما اتخذت قرار
االنت�صاف والعمل مع اجلميع يف م�سافة
واح��دة ك ُّلهم اتهموك بانك ال اىل ه�ؤالء
وال اىل ه�ؤالء ،وقد ظنَّ هذا ب�أنك تو�صل
اخ� �ب ��اراً ل� ��ذاك ،وب��امل �ق��اب��ل ظ��ن ذاك ان��ك
تو�صل اخباراً لهذا فخ�سرت اجلميع ،كما
لو مل تعمل ب�أَي عمل يخ�سرك العمل هلل
ويخ�سرك اجلميع اي�ضاً� ،أو قد تكون على
اختيار البع�ض ربحت اجلميع مع القطع
بخ�سارة العمل هلل ،فتنق�ضي ال�سنوات بني
�شد النف�س وال �غ�يرة على ن�صرة ال��دي��ن،
وج��ذب راي ��ات العمل امل ��ؤذن��ة ل��ك افعالها
ب�سبب االختالف الذي ال حتتمله طبعا-بالتوقف ،او عليك ان تختار التوقيع مع
احدهم على املعية يف املن�شط واملكره الذي
يف�سر ال �ي��وم «ب��اخل�ير وال �� �ش��ر» ،فت�صبح
حينها ذو وجهة واحدة التعار�ض «اجلماعة
والقيادة» حتى لو ر�أيت اخلط�أَ بعينيك.

واع � �ط� ��اء ر�� �س ��ال ��ة � � �س� ��وداء ع ��ن ح�ق�ي�ق�ت��ه
ال�ب�ي���ض��اء ،ول�ي����س االم ��ر منح�صر اي���ض�اً
بال�ضعف والعجز والتخلف امل�شاهَد اليوم
عند اخل�ط��وب واح�ت��دام�ه��ا ،وامن��ا يتو�سع
للهالك ال�شامل-ال�سامح اهلل  -واالدل��ة
امل �ع��روف��ة يف ال �ه�ل�اك ب���س�ب��ب االخ �تل��اف
ك�ث�يرة وحم �ف��وظ��ة ،اخ �ت��ار منها م��ا قاله
عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن ابني العا�ص
�أنهما قاال « :جل�سنا جمل�ساً يف عهد ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ك�أَنه �أَ�شد اغتباطاً
ف��إذا رج��ال عند حجرة عائ�شة يرتاجعون
يف ال� �ق ��در -ي�ع�ن��ي م �� �س ��أل��ة ع�ل�م�ي��ة تتعلق
بالعقيدة -فلما ر�أيناهم اعتزلناهم ور�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خلف احلجرة
ي�سمع ك�لام�ه��م ،ف�خ��رج علينا ر��س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم م َ
ُغ�ضباً ُي �ع � َرف يف
وجهه الغ�ضب حتى وقف عليهم وقال« :يا
ق��وم بهذا �ض َّلت الأمم قبلكم باختالفهم
ع�ل��ى �أن�ب�ي��ائ�ه��م و��ض��رب�ه��م ال�ك�ت��اب بع�ضه
ببع�ض و�إن ال �ق ��ر�آن مل ي �ن��زل لت�ضربوا
بع�ضه ببع�ض ولكن ن��زل ال �ق��ر�آن ي�صدِّق
بع�ضه بع�ضاً ،ما عرفتم منه فاعملوا به
وما ت�شابه ف�آمنوا به ،ثم التفت فر�آين �أنا
و�أخي جال�سني ْ
أنف�سنا �أن ال يكون
فغبطنا � َ
ر�آن ��ا م�ع�ه��م» ،ق��ال ال �ب �خ��اري ر�أي ��ت �أح�م��د
ب��ن حنبل وع�ل��ي ب��ن عبد اهلل واحلميدي
و�إ��س�ح��اق ب��ن �إب��راه�ي��م يحتجون بحديث
عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده(.)2
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وال ن�ع�ي����ش ال �ي ��وم ع �ق��وب��ة ال �ه�لاك
املحتملة-القدّر اهلل -وامنا نعي�ش عقوبة
معنوية ،وه��ي اي�ضاً م��ن ا�سباب اخل�لاف
ولك َّنها ت�ك��ون اخ� ُّ�ف م��ن ال�ه�لاك ،ف� � ِ�إذا ما
ا�ستم َّر اخلالف ا�صبحت العقوبات املعنوية
�أَول ط��ري��ق ال �ه�لاك� ،أَو ينقطع اخل�لاف
فينقطع الهالك ،فهي كاملنذرة ،وملَّا تالحى
رجالن ،اي�ضاً فردان ،ولي�س جماعتان ،يف
م�س�ألة ليلة القدر كانت العقوبة املعنوية
رف ��ع ل�ي�ل��ة ال �ق��در ح�ت��ى م��ع وج ��ود النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بني اظهرهم ،وكانت
العقوبة املعنوية ه�ن��اك ه��ي «احل��رم��ان»،
وكم حرمان نعي�شه اليوم؟ ،وقد قال االمام
النووي يف �شرحه حلادثة التالحي يف ليلة
القدر« :وفيه –اي احلديث� -أن املخا�صمة
وامل�ن��ازع��ة م��ذم��وم��ة و�أن �ه��ا �سبب للعقوبة
املعنوية»(.)3
اذا م��ا علمنا ه��ذا ال ب��د ان نعلم ان
اهلل تعاىل ينذر اولئك مهما بلغوا منازل

الظواهر وامل�سميات بقوله:و اََل َت ُكو ُنوا
َكالَّذِينَ َت َفر َُّقوا وَاخ َْت َل ُفوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

ب عَظِيمٌ� آل
الْبَيِّنَاتُ وَ ُأولَئِكَ لَهُمْ ع ََذا ٌ
عمران ،١٠٥ :واوجب على النبي �صلى اهلل

عليه و�سلم الرباءة منهم بقوله:إِنَّ الَّذِينَ

َفر َُّقوا دِينَهُمْ وَ َكا ُنوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي
وه ��ذا االخ �ت�لاف يف م�سائل علمية
شَيْءٍ إِنَّمَا َأمْرُهُمْ إِلَى ا َّللهِ ُثمَّ يُنَبِّ ُئهُمْ بِمَا
و�إِن ك��ان��ت عقدية ،لكنها اذا ا َّث��رت ف�إِنها
واقعة بطريف اخلالف ك�أَفراد دون �شمولها َكا ُنوا ي َْفعَ ُلونَ ،الأنعام.١٥٩ :
ع�ل��ى ج�م��اع��ة امل���س�ل�م�ين ب��ال �� �ض��رورة ،كما
امل�صادر:
لو كان احد طرفيها حاكم �أَو خليفة كما
ح�صل مع االمام احمد رحمه اهلل يف فتنة
 -1البداية والنهاية .122/8
خ�ل��ق ال �ق��ران امل���ش�ه��ورة ،ف�ع�ن��دئ��ذٍ يختلف
 -2اعالم املوقعني .260/1
تو�سع ،فما بالك عما اذا كان
االمر ال َّنه قد َّ
اخل�ل�اف ب�ين اق �ط��اب م��رج�ع�ي��ات ميلكون
� -3شرح النووي على م�سلم .63/8
م�صري امل�سلمني عند القرار؟ وماذا نقول
ل ��و ك� ��ان اخل �ل��اف ق��ائ �م��ا ع �ل��ى م���س�م�ي��ات
ول�ي����س االم ��ر منح�صر يف ال�ن�ت��ائ��ج وات �ه��ام��ات وظ �ن��ون غ��ال�ب�ه��ا ال ��ص�ح��ة ل��ه،
ال�سلبية الي�ق��اف ال��دع��وة ل��دي��ن اال��س�لام وماذا لو كان ب�سبب مادي �أو تعداد َت َبعي؟
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واملوروث الفقهي لآل البيت 
د.قتيبة �ضياء

	�إن املتتبع حل��ال الأم��ة ال�ي��وم يجد �أن�ه��ا تعي�ش يف
�أزمة �صراع مذهبي وطائفي يعمل على تفتيت ما تبقى
م��ن وحدتها وي�ك��اد يق�ضي على �أوا� �ص��ر ال�تراب��ط بني
�أبنائها وعند الوقوف على �أهم �أ�سباب وتداعيات هذه
الأزم��ة جند �أنها ترتكز على �أ�س�س ومفاهيم تاريخية
مغلوطة �أ�س�ست ل�صراعات دم��وي��ة ب�ين �أب �ن��اء الوطن
ال��واح��د و�أدخ �ل��ت ال�ب�لاد يف نفق مظلم ال ميكن ر�ؤي��ة
النور يف نهايته .
ونحن يف هذا املقال نحاول �أن نعيد درا�سة بع�ض
ه��ذه امل�ف��اه�ي��م لن�شخ�ص م�ك��ام��ن اخل�ل��ل فيها ون��زي��ل
االلتبا�س احلا�صل لعلنا ن�ساهم يف حل جزء من �أ�سباب
وتداعيات هذه الأزمة .
ي �ق��ول��ون �إن ال �ت��اري��خ ه��و ذاك � ��رة الأم � ��ة ال �ت��ي ال
ت�ستطيع العي�ش من دونها ،وهو مر�آة
ال�شعوب التي تعك�س للعامل �صورته،
وهو حقل التجارب اخلا�ص با�ستخال�ص
ال��درو���س وال �ع�بر ،لأن ��ه ن�ت��اج ع�ق��ول �أج�ي��ال
كاملة والأم��ة التي ال حت�سن ق��راءة تاريخها لن
ت�ستطيع قيادة حا�ضرها وال �صياغة م�ستقبلها .
ولعل من ابرز املفاهيم التاريخية املغلوطة والتي
�أث ��رت يف ال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي وامل�ج�ت�م�ع��ي ويف ال���ص��راع
الطائفي واملذهبي هو ما كتب عن العالقة بني املوروث
الفقهي لأهل ال�سنة واجلماعة واملوروث الفقهي لعلماء
�آل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقد �صورت هذه
العالقة باعتبارها عالقة تقاطع وت�ضاد بينما جتد
بعد الدرا�سة والتحقيق والتمحي�ص �أنها عالقة تكامل
وت�ف��اه��م وت �ب��ادل ل�ل ��أدوار مب��ا يحقق م�صلحة ال��دي��ن
والوطن
ويرجع هذا الت�صور اخلط�أ ل�سببني :
الأول  :هو درا��س��ة ه��ذه العالقة من رواي��ات ذك��رت يف
كتب التاريخ دون التحقق والنظر يف �صحة و�سالمة
هذه املرويات .
ال �ث ��اين � :إن ه ��ذه ال� ��رواي� ��ات اق �ت �� �ص��رت ع �ل��ى ال�ك�ت��ب
التاريخية دون �أن تتعداها �إىل م�صادر �أخرى معتمدة
ككتب التف�سري واحلديث والعقيدة والفقه التي حملت
بني طياتها جوانب م�شرقة يف العالقة.
ونحن اليوم �إذ نتكلم عن امل��وروث الفقهي لآل البيت
ع�ن��د �أه� ��ل ال���س�ن��ة ��س�ن���س�ت�ع��ر���ض ذك ��ر �أئ �م��ة �آل البيت
و�أقوالهم ونقوالتهم وم�آثرهم التي وردت يف كتب �أهل
ال�سنة واجلماعة.
�أو ًال :ن�ب��د�أ بكتب التف�سري �إذ �أن جميع فقهاء الأم��ة
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ف������ق������ه
ومنهم �أئمة �أهل البيت متفقون على �أن كتاب اهلل هو امل�صدر الأول
من م�صادر الت�شريع وما ورد يف التف�سري يعد املرجع الأول املعتمد
يف هذا املجال لأنه ا�شتمل على كل ما �أثر عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم من بيان ملعاين الآي��ات و�أ�سباب نزولها نقلها �إلينا ال�صحابة
الكرام ولقد كان لأئمة �أهل البيت دور كبري يف هذا املجال فقد نقل
عنهم كبار املف�سرين م��ن علماء �أه��ل ال�سنة واجلماعة م��ن �أمثال
الإمام الرازي والقرطبي وابن كثري وال�سيوطي وغريهم ومن خالل
اال�ستقراء تبني لنا ان��ه م��ا م��ن كتاب م��ن كتب التف�سري عند �أه��ل
ال�سنة �إال وفيه �أثر �أو قول �أو ذكر لأئمة �أهل البيت ومل يكن النقل
عن الأئمة يف بيان معاين الآيات فقط بل تعدى ذلك �إىل القراءات
واللغة والفقه والعقيدة وغريها ومن الأئمة الذين �أكرث املف�سرون
النقل عنهم ك�سيدنا علي واحل�سن واحل�سني وحممد بن احلنفية
وزيد بن علي والإمام الباقر وابنه ال�صادق ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .
وهذا يدل على �أمرين مهمني :
� -1سعة علم ه��ؤالء الأئمة ر�ضي اهلل عنهم ومعرفتهم الوا�سعة يف
هذا املجال .
 -2الثقة بنقوالتهم ومبا �أثر عنهم وهذا ما ذكره الإمام الذهبي عن
�أئمة �أهل ال�سنة واجلماعة من �أمثال �أبي حامت ال��رازي وابن حبان
وابن حجر وابن تيمية وغريهم .
ثانياً� :أما امل�صدر الثاين للت�شريع املتفق عليه بني الأئمة بعد القر�آن
الكرمي فهو ال�سنة النبوية والتي اعتنى بنقلها �أهل ال�سنة واجلماعة
�أ�شد االعتناء ودققوا بالتف�صيل يف جميع ما نقل عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وبينوا �صحيحه من �سقيمة وقد قام احد الباحثني
با�ستقراء وتتبع الأحاديث التي نقلت عن �أئمة �أه��ل البيت يف كتب
�أهل ال�سنة املعتمدة واظهر النتائج الآتية :
روايات علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه يف البخاري مع املكرر
( )98وغري املكرر ( )34ورواياته ر�ضي اهلل عنه يف �صحيح م�سلم ()38
حديثا وهما �أ�صح كتابني يف احلديث عند �أهل ال�سنة واجلماعة.
روايات حممد الباقر يف الكتب الت�سعة املعتمدة يف احلديث عند
�أهل ال�سنة واجلماعة ( )240رواية
رواي��ات جعفر ال�صادق يف الكتب الت�سعة املعتمدة يف احلديث
عند �أهل ال�سنة واجلماعة ()143
ويف هذا دليل على �أن علماء �أهل ال�سنة مل يكونوا يوما يفرقون
�إذا كان ال��راوي من �آل بيت النبي �أو من غريهم بل هم مع النقل
ال�صادق الأمني لكل ما �أثر عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
ثالثاً :يف املجال الفقهي :ف��أن �أئمة مذاهب �أه��ل ال�سنة واجلماعة
يعتمدون يف كثري من �أرائهم وا�ستدالالتهم على ما ثبت عن النبي
�صلى اهلل علية و�سلم من طريق �أئمة �أهل البيت و�إذا ما تي�سر لأي قارئ
�أو مطالع �أو طالب علم ت�صفح كتاب من كتب احلنفية �أو ال�شافعية �أو
املالكية �أو احلنابلة ف�إنه �سيجد الكثري من الأحكام التي اعتمدت يف
�أ�صولها على مرويات لأئمة �أهل البيت ولعل من ابرز اال�ستدالالت
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يف هذا الباب هو حديث جعفر بن حممد عن �أبيه عن جابر ر�ضي اهلل
عنهم والذي ا�ستدل به جميع �أئمة املذاهب دون ا�ستثناء يف باب احلج
ال��ذي هو رك��ن من �أرك��ان الإ��س�لام يتعبد به امل�سلمون كل ع��ام فقد
جعل هذا احلديث �أ�صال من �أ�صول هذا الباب فقد قال الكمال بن
الهمام احلنفي �صاحب كتاب فتح القدير يف بداية كتاب احلج (وقد
ر�أيت �أن �أتربك يف افتتاح هذا الركن بحديث جابر الطويل ف�إنه �أ�صل
كبري اجمع حديث يف الباب) ويف هذا احلديث تف�صيل دقيق لكل ما
�أثر عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف باب احلج.
وق��د ذك��رت لنا كتب ال�سري وال�تراج��م ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن احل ��وارات
والنقا�شات الفقهية ب�ين �أئ�م��ة �أه��ل البيت وب�ين �أئ�م��ة امل��ذاه��ب من
�أ�شهرها احلوار الفقهي الذي كان يف دار اخلليفة املن�صور بني الإمام
�أبي حنيفة والإمام جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .
فهذا يثبت �أمرين مهمني هما:
الأول  :وجود حركة تبادل علمي ومعريف قوية بني �أئمة �أهل البيت
و�أئمة املذاهب.
ال�ث��اين :ق��وة العالقة بينهما وال�ت��ي طاملا ح��اول البع�ض ت�شويهها
والنيل منها.
وهنا قد يقول قائل �إن هذه العالقة العلمية والفقهية �إن �صحت
ت�سميتها مل ت�ستمر لأكرث من القرن الثاين والثالث الهجري وبعد
ذلك �أ�صابها االنقطاع والتع�صب للمذهب والطائفية ،ونحن نقول
�إن �أئمة �أهل ال�سنة واجلماعة هم ابعد النا�س عن التع�صب للطائفة
�أو املذهب وهم ي�سريون مع الدليل ال�صحيح �أيا كان مذهب قائله.
وخري دليل على ذلك �إن العديد من درو�س العلم يف اجلامعات
واملدار�س الإ�سالمية تعتمد يف مناهجها وفتاواها على كتب الإمام
ال�صنعاين والإمام ال�شوكاين وهما من املنت�سبني �إىل املذهب الزيدي
الذي هو �إمام من �أئمة �أهل البيت ومن الكتب املهمة واملعتمدة يف هذا
املجال كتاب �سبل ال�سالم لل�صنعاين وكتاب نيل الأوط��ار لل�شوكاين
وهذه الكتب حملت بني طياتها العديد من الآراء التي متثل علماء
املذهب الزيدي كما حملت �أراء �أهل ال�سنة واجلماعة .
ومن جممل هذا املقال ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص الأتي:
1.1انه هناك عالقة وثيقة بني �أئمة �أهل البيت و�أئمة �أهل ال�سنة
واجلماعة.
�2.2إن �أئمة �أهل ال�سنة واجلماعة ينقلون كل ما �صح عن �أئمة �أهل
البيت دون التع�صب للطائفة واملذهب.
�3.3إن �أئمة �أه��ل ال�سنة واجلماعة ال يتحرجون من نقل الأحكام
والفتاوى والآراء الفقهية لأئمة �أهل البيت وذلك ملعرفتهم امل�سبقة
بعلمية وف�ضل ه�ؤالء الأئمة.
�4.4إن �أئمة �أهل ال�سنة واجلماعة ينقلون الآراء والأدلة ال�صحيحة
بغ�ض النظر عن مذهب قائلها �أو طائفته.
�5.5إن �أئمة �أه��ل البيت هم من �أه��ل ال�سنة واجلماعة ال نفرقم
ونن�سبهم �إىل فرقة �أخرى ،ومذهب مغاير.
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الب�صرة
العراق
ثغر
و مدينة ال�صحابة والعلم والعلماء

ماهر ال�شمري

احللقة الأوىل:

(كان يقال �إن العراق قرة عني العامل ،والب�صرة قرة عني العراق)

بد�أت الب�صرة بالظهور على م�سرح الأحداث كمدينة قبيل معركة القاد�سية� ،إال �أن انت�صار القاد�سية و�سقوط
املدائن يف يد امل�سلمني ُيع ّد بداية مرحلة جديدة وقوية يف بالد العراق ،بد�أ فيها تنظيم الواليات ي�أخذ �شك ً
ال
معيناً وبارزاً تت�ضح فيه املالمح العامة �سواء يف والية الب�صرة �أو والية الكوفة ،وما �أحلق بكل منهما من املدن
والقرى التي كانت تتبع ك ً
ال منهما من �أقاليم فار�س والعراق� ،أو ما ا�ستقل عنهما من الواليات يف بالد فار�س.
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الب�صرة:
وجه عمر بن اخلطاب �إىل نواحي الب�صرة قبل �إن�شائها �شريح بن عامر ،ثم و ّاله عمر يف
ّ
نواحي الب�صرة ،وعندما ُقتل �شريح يف �إحدى املعارك� ،أر�سل عمر بن اخلطاب عتبة بن
غزوان �إىل نواحي الب�صرة مع جمموعة من اجلند و و ّاله عليها ،وذلك يف ال�سنة الرابعة
ع�شر من الهجرة ،وقد كانت مرحلة والية عتبة على الب�صرة مرحلة ت�أ�سي�سية هامة يف
حياة هذه الوالية ،لأنها حافلة بالعديد من الأعمال اجلليلة ،ومنها جمموعة من الفتوح
قام بها يف بالد الفر�س القريبة منه على �ضفتي دجلة والفرات ،وقد ا�ستعفى عتبة من
عمر ف�أبى عمر �أن يعفيه وكان ذلك يف مو�سم احلج ،وعزم عليه عمر لريجعن �إىل عمله

ثم ان�صرف فمات يف الطريق �إىل الب�صرة،
فلما بلغ عمر موته قال �أنا قتلته ،لوال �أنه
�أجل معلوم ،و�أثنى عليه خرياً وكانت وفاته
يف ال�سنة ال�سابعة ع�شرة ثم تولىّ من بعده
املغرية بن �شعبة.
واملغرية بن �شعبة هو �أول من و�ضع ديوان
الب�صرة �أثناء واليته عليها� ،إىل �أن عزله
عمر ر�ضي اهلل عنه يف ال�سنة ال�سابعة ع�شرة
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من الهجرة.
وبعد عزل املغرية بن �شعبة ولىّ عمر على
ال�ب���ص��رة �أب ��ا م��و��س��ى الأ� �ش �ع��ري ر��ض��ي اهلل
عنهما.
و ُيعد �أبو مو�سى  -بحق � -أ�شهر والة الب�صرة
�أيام عمر بن اخلطاب-،بعد م�ؤ�س�سها عتبة
بن غزوان -فقد فتحت يف �أيامه املواقع
العديدة يف فار�س ،فكان يجاهد بنف�سه
وير�سل املقاتلني للجهات املختلفة من
الب�صرة ،ففي �أيامه متكن الب�صريون
من فتح الأح��واز وم��ا حولها ،وفتحوا
ال �ع��دي��د م��ن امل��وا� �ض��ع امل �ه �م��ة ،وك��ان��ت
فرتة واليته حافلة باجلهاد ،وقد قام
بجهود كبرية لتنظيم املناطق املفتوحة
وت �ع �ي�ي�ن ال� �ع� �م ��ال ع �ل �ي �ه��ا وت ��أم �ي �ن �ه��ا
وترتيب خمتلف �ش�ؤونها ،وق��د جرت
العديد من املرا�سالت بني �أبي مو�سى
وعمر بن اخلطاب يف خمتلف الق�ضايا
منها توجيهه لأب��ي مو�سى يف كيفية
ا�ستقباله للنا�س يف جمل�س الإم ��ارة
ومنها ن�صيحته لأب��ي مو�سى ب��ال��ورع
وحم��اول��ة �إ��س�ع��اد ال��رع�ي��ة ،وه��ي ق ّيمة
ق��ال فيها ع �م��ر�(:أم��ا ب�ع��د ف ��إن �أ�سعد
ال�ن��ا���س م��ن �سعدت ب��ه رع�ي�ت��ه ،و�إن �أ�شقى
النا�س من �شقيت به رعيته� ،إياك �أن ترتع
فريتع عمالك ،فيكون مثلك عند ذلك مثل
البهيمة ن�ظ��رت �إىل خ���ض��رة م��ن الأر� ��ض
فرتعت فيها تبغي ال�سمن و�إمنا حتفها يف
�سمنها).
وهناك العديد من الر�سائل بني عمر و�أبي
م��و��س��ى ت��دل ع�ل��ى ن ��وا ٍح �إداري� ��ة وتنفيذية
خمتلفة كان يقوم بها �أب��و مو�سى بتوجيه
من عمر.
و ُتعد مدة والي��ة �أب��ي مو�سى على الب�صرة
م ��ن �أف �� �ض��ل الأوق � � ��ات ف �ق��د ق ��ال احل���س��ن

الب�صري رحمه اهلل( :ما قدمها راكب خري
لأهلها م��ن �أب��ي مو�سى) �إذ �أن �أب��ا مو�سى
رحمه اهلل كان بالإ�ضافة �إىل �إمارته خري
معلم لأهلها ،حيث ع ّلمهم ال�ق��ر�آن و�أم��ور
الدين املختلفة.
ويف عهد عمر ب��ن اخل�ط��اب ُفتحت مدن

ك �ث�ي�رة يف ب �ل�اد ف ��ار� ��س ،وك ��ان ��ت تخ�ضع
للب�صرة ويديرها وايل الب�صرة الذي ُيعني
عليها ال�ع�م��ال م��ن ق�ب�ل��ه ،وي��رت�ب�ط��ون به
ارتباطاً مبا�شراً وهكذا كان �أبو مو�سى من
�أع�ظ��م والة عمر ،وتعترب م��را��س�لات عمر
مع �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنهما من �أعظم
امل�صادر التي ك�شفت �سرية عمر مع والته،
وب ّي َنت مالمح �أ�سلوبه يف التعامل معهم
الب�صرة واجلانب الع�سكري :
كان للموقع اجلغرايف للب�صرة �أثر كبري
يف حتقيق الوظيفة الع�سكرية التي ن�ش�أت
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من اجلها وقد �أدى ذلك �إىل تكوين �سكان
ه��ذه املدينة وت��زاي��د �أع��داده��م فيها ،فمن
املعروف �إن الب�صرة تعد �أول مدينة ن�ش�أت
خ��ارج ح��دود �شبه اجلزيرة العربية لتكون
مع�سكرا ً ت�ن�ط�ل��ق م�ن��ه اجل�ي��و���ش العربية
الإ�سالمية نحو م�سالح الفر�س املوجودة
يف منطقة الأب�ل��ة والأج ��زاء ال�شرقية
من العراق ،وعليه مت اختيار موقعها
بالقرب من هذه امل�سالح وليكون حلقة
و��ص��ل بينها وب�ي�ن م��رك��ز اخل�لاف��ة يف
املدينة امل �ن��ورة ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل
��س�ه��ول��ة و� �ص��ول امل �ق��ات �ل�ين �إل �ي �ه��ا� ،إذ
�أ�شارت امل�صادر التاريخية �إىل � ّإن عديد
امل�ق��ات�ل�ين ال��ذي��ن و��ص�ل��وا �إىل املدينة
م��ع م��ؤ��س���س�ه��ا ع�ت�ب��ة ب��ن غ� ��زوان بعد
مت���ص�يره��ا �سنة (14ه � �ـ) زه � ��اء()300
مقاتل من ال�صحابة والتابعني وذلك
لغر�ض ا�ستطالع املدينة قبل انطالق
ال�ف�ت��وح��ات الإ��س�لام�ي��ة منها وان��ّ��ض��م
�إل� �ي� �ه ��م ح� � ��وايل ( )200م �ق��ات��ل م��ن
الأع��راب والبوادي يف الطريق وبذلك
�أ�صبح عددهم ( )500مقاتل وبعد �أن
ب ��د�أت ال�ف�ت��وح��ات ال�ع��رب�ي��ة يف املدينة
ظهرت احلاجة املا�سة لزيادة عدد القوات يف
املدينة لذلك نزحت �إليها القبائل العربية
ال�ت��ي ك��ان��ت تقطن ال�ب��ادي��ة وي��و��ض��ح ذل��ك
ال �ب�لاذري ب�ق��ول��ه( :ف��ات��اه��ا عتبة ّ
وان�ضم
�إل�ي��ه �سويد ب��ن قطبة وم��ن معه م��ن بكر
ب��ن وائ��ل وب�ن��ي مت�ي��م) ل��ذل��ك و��ص��ل عديد
مقاتلي امل��دي�ن��ة �إىل ( ) 800م�ق��ات��ل وه��م
ميثلون �سكان مدينة الب�صرة الأوائل ،وقد
ك��ان لهم الأث��ر الكبري يف حت��ري��ر منطقة
الأب � ّل��ة م��ن ال �ق��وات ال�ف��ار��س�ي��ة ال�ت��ي كانت
م�سيطرة عليها وذلك يف �سنة( 14هـ) الأمر
ال ��ذي �أدّى �إىل ت��زاي��د ع��دد ��س�ك��ان مدينة
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الب�صرة ب�شكل الفت للنظر وذلك نتيجة لكرثة الغنائم التي ح�صل عليها املقاتلون يف
منطقة الأب ّلة �إذ و�صل عدد �سكانها �إىل (� 12ألف) مقاتل وبذلك متكنت القوات العربية
الإ�سالمية من �شل حركة القوات الفار�سية يف اخلليج العربي بعد �سيطرتهم على منطقة
الأب ّله لإ�شرافها املبا�شر على اخلليج العربي ،وه��ذا ما يو�ضحه قول اخلليفة عمر بن
اخلطاب لعتبة بن غزوان ر�ضي اهلل عنهما�( :إن احلرية قد فتحت ف�أتِ �أنت ناحية الب�صرة
وا�شغل من هناك �أهل فار�س والأهواز ومي�سان من �إمداد �إخوانهم).
الأمر الذي مكن القوات الإ�سالمية من �إ�ضعاف نفوذ القوات الفار�سية ومن ثم تو�سيع
نطاق املناطق املحررة وما ترتب عليه من كرثة الغنائم التي �أدت �إىل تزايد �سكان مدينة
الب�صرة �إذ �أ�شارت الروايات التاريخية �إىل �إن مقاتلي مدينة الب�صرة متكنوا من حترير

كل من �إقليم الأحواز �سنة (20هـ) وقم وقا�شان وا�صبهان �سنة (23هـ) وذلك يف والية �أبي
مو�سى الأ�شعري ،كما �ساهم مقاتلو مدينة الب�صرة مع مقاتلو البحرين من فتح �أجزاء
وا�سعة من �إقليم فار�س وقد نتج عن هذه الفتوحات زيادة املوارد املالية ملدينة الب�صرة مما
�أدى �إىل جذب �أعداد كبرية من ال�سكان �إليها �إذ بلغ عدد �سكان الب�صرة حوايل (� 27ألف)
مقاتل منهم حوايل ( 10الآف) بعد فتح �إقليم الأحواز �سنة (20هـ) و(�17أل��ف) بعد فتح
�إقليم ا�صبهان �سنة(23هـ) والذين مثلوا �سكان املدينة �أثناء الفتوحات العربية الإ�سالمية،
وهذا يعطي م�ؤ�شرا وا�ضحا على زيادة مقاتلة الب�صرة �أثناء ا�ستمرار الفتوحات.
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التوزيع اجلغرايف ل�سكان مدينة الب�صرة
اعتمد التوزيع اجل�غ��رايف ل�سكان مدينة الب�صرة على النظام القبلي �إذ �إن كل قبيلة
كانت لها خططاً تخ�صها ُت�سمى با�سمها ،وذلك ملعرفة �أع��داد املقاتلني يف املدينة ب�سبب
الطابع الع�سكري الذي كان �سائداً فيها زيادة على �سهولة توزيع العطاء على املقاتلني،
يذكر �إن التوزيع اجلغرايف ل�سكان مدينة الب�صرة ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتخطيطها الذي
مل يكن ثابتا يف ب��ادئ الأم��ر لأنها كانت متثل مع�سكراً متنق ً
ال ،لذلك فمن ال�صعوبة
حتديد املالمح العمرانية لها خا�صة فيما يتعلق ب�شوارعها و�أ�سواقها ومنازل املقاتلني

فيها التي كانت مبنية من الق�صب حيث
ك��ان امل�ق��ات�ل��ون �إذا �أرادوا اخل ��روج للقتال
ن��زع��وا الق�صب وح � ّزم��وه حتى �إذا رجعوا
�أع��ادوا بناءه مرة �أخ��رى الأم��ر الذي يدل
على عدم توزيع القبائل يف خطط خا�صة
بهم يف زم��ن عتبة بن غ��زوان  وب�سبب
تعر�ض املدينة �إىل احلرائق نتيجة لبنائها
م��ن الق�صب ب��د�أ التفكري اجل��اد يف �إع��ادة
بنائها جمدداً �إذ ا�ستخدمت مادة اللنب يف
البناء الذي �أدى �إىل ا�ستقرار القبائل فيها
وق��د �أ��ش��ارت امل�صادر التاريخية �إىل �إن �أبا
مو�سى الأ�شعري بعث بكتاب �إىل اخلليفة
عمر ب��ن اخل�ط��اب ي�خ�بره بحريق املدينة
وي�ست�أذنه ببنائها مب��ادة ال�ل�بن وق��د كتب
�إل�ي��ه قائ ً
ال(افعلوا وال يزيد �أح��دك��م على
ثالث �أبيات وال تطاولوا يف البناء) ونتيجة
لفتح العديد من مناطق مدينة الب�صرة
والق�ضاء على اخلطر الفار�سي يف العراق.
تخطيط املدينة
مت ذل ��ك يف ��س�ن��ة ( 17ه � �ـ ) وي �ب��دو ذل��ك
وا��ض�ح�اً يف ق��ول �أب��و وائ��ل (اخ�ت��ط النا�س
الب�صرة �سنة  17هـ ) كما �إن اخلليفة عمر
ب��ن اخل�ط��اب بعث ر��س��ال��ة �إىل �أب��ي مو�سى
الأ��ش�ع��ري ي��أم��ره بتوزيع القبائل بقوله:
(ا� �ص��رف اخل �ط��ط مل��ن ه �ن��اك م��ن ال�ع��رب
واج �ع��ل ك��ل قبيلة يف حم�ل��ة و�أم ��ر النا�س
بالبناء واب� ِ�ن لهم م�سجداً جامعاً ) حيث
خططت م�ن��ازل القبائل التي ا�ستقرت يف
مدينة الب�صرة وق�سمت �إىل خم�سة �أق�سام
�إدارية تدعى الأخما�س وزعت على ال�سكان
ح�سب انتماءاتهم القبلية .
وعلى ه��ذا الأ�سا�س ميكن درا��س��ة التوزيع
اجلغرايف لل�سكان.
ه��ذا اجل ��زء الأول م��ن ال�ب���ص��رة و�سيكون
اجلزء الثاين يف العدد القادم �إن �شاء اهلل.
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اإلس������ل������ام وال����م����س����ت����ش����رق����ون

املـ�سـتــ�شــرقــون وال ـت ـ�أريــخ الإ�ســالمــي
ع�صر �صدر الإ�سالم
د .رعد الكيالين
كلية العلوم الإ�سالمية
1-1اال�ست�شراق  :املفهوم واملهمة:
الإ� �س �ت �� �ش��راق امل��ؤ��س���س��ة ال�ع��ري�ق��ة ال�ت��ي
ه�ي�م�ن��ت ع �ل��ى � �ص �ن��اع��ة ال �ث �ق��اف��ة ال�غ��رب�ي��ة
ح��ول الإ� �س�ل�ام ،وه��ي امل��ؤ��س���س��ة ال�ت��ي تقف
خلف مراكز الدرا�سات و�صناعة ال�ق��رارات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وب� �ل ��ورة االجت ��اه ��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة
وال ��ر�أي ال�ع��ام ح��ول الإ� �س�لام وامل�سلمني يف
العامل الغربي.هذه امل�ؤ�س�سة اخلطرية جند
تعريفها يف الويكيبيديا ب�أنها عملية درا�سة
كافة البنى الثقافية لل�شرق من وجهة نظر
غربية .واال�ستخدام الأغ�ل��ب للإ�ست�شراق
ه��و :درا�سة ال�شرق يف الع�صر اال�ستعماري
م��اب�ي�ن ال �ق��رن�ين ال �ث��ام��ن ع���ش��ر وال �ت��ا� �س��ع
ع�شر؛ لذلك �صارت كلمة الإ�ست�شراق تدل
على مفهوم �سلبي وتنطوي على التفا�سري
امل�ضرة للح�ضارات ال�شرقية وال�شرقيني ,
وقد و�ضح هذا املعنى الباحث الفل�سطيني
الأ�صل الأمريكي اجلن�سية (ادورد �سعيد)
يف ك�ت��اب��ه الإ� �س �ت �� �ش��راق .وي ��رى امل�ست�شرق
الفرن�سي مك�سيم رودن�سون �إن الإ�ست�شراق
�إمنا ظهر للحاجة �إىل �إيجاد فرع تخ�ص�صي
من فروع املعرفة لدرا�سة ال�شرق ،وي�ضيف
ب�أن احلاجة كانت ما�سة لوجود متخ�ص�صني
ل�ل�ق�ي��ام ع�ل��ى �إن �� �ش��اء امل �ج�ل�ات املتخ�ص�صة
والأق�سام العلمية.
وي� � �ع � ��رف � ��ه م � ��وق � ��ع م � ��رك � ��ز امل� ��دي � �ن� ��ة
الإ�ست�شراق :هو كل ما ي�صدر عن الغربيني
من �إنتاج فكري و�إعالمي وتقارير �سيا�سية

و�إ� �س �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ح� ��ول ق �� �ض��اي��ا الإ�� �س�ل�ام
وامل���س�ل�م�ين يف ال�ع�ق�ي��دة ويف ال���ش��ري�ع��ة ويف
االج� �ت� �م ��اع وال �� �س �ي��ا� �س��ة �أو ال �ف �ك��ر وال �ف��ن
وميكن �أن نلحق بالإ�ست�شراق كل ما يكتبه
ال�ن���ص��ارى ال �ع��رب م��ن �أق �ب��اط وم��ارون�ي�ين
وغريهم ممن ينظر �إىل الإ�سالم من خالل
املنظار الغربي ،ويلحق به �أي�ضاً ما ين�شره
ال�ب��اح�ث��ون امل�سلمون ال��ذي��ن ت�ت�ل�م��ذوا على
�أيدي امل�ست�شرقني.
وقد بد�أ الإ�ست�شراق يف درا�سة اللغات
ال�شرقية ثم تو�سع �إىل درا�سة كل ما يرتبط
ب��ال �� �ش��رق ح �ي��ث ن��زل��ت ال��دي��ان��ات ال�ث�لاث��ة
الكربى ( اليهودية  ,الن�صرانية ,الإ�سالم
) ومل� ��ا ك� ��ان الإ� � �س �ل�ام ه ��و ال ��دي ��ن ال �غ��ال��ب
ف ��أ� �ص �ب��ح م�ع�ن��ى الإ� �س �ت �� �ش��راق ال �ب �ح��ث عن
معرفة الإ�سالم وامل�سلمني وب�لاد امل�سلمني
عقيدة و�شريعة وتاريخا وجمتمعا وتراثا.
وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك اخ���ض��ع ال���ش��رق للدرا�سة
والبحث وحتول �إىل خمترب لدرا�سة اللغات
والآث��ار والعقائد والتقاليد,وجرت عملية
م�سح درا� �س��ي لل�شرق ب�ت�ع��اون وت�ك��ام��ل بني
�أجنحة املكر الثالثة التب�شري واال�ستعمار
وال�صهيونية .
2-2ال���دواف���ع �إىل اال���س��ت�����ش��راق :الب��د
م��ن الإ� �ش��ارة ب ��أن ال��داف��ع العلمي لدرا�سة
ال�شرق كان موجوداً ولكن بن�سبة ال تقارن
م��ع ال��دواف��ع الأخ� ��رى  .وي��ذك��ر م�صطفى
ال�سباعي ال��دواف��ع الرئي�سة التي �أدت �إىل
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ظهور الإ�ست�شراق مبا ي�أتي:
•ال� ��داف� ��ع ال ��دي �ن ��ي وه� ��و يف اجت��اه�ي�ن
اجتاه الطعن يف الإ�سالم وت�شويه حما�سنه
واالجت� � ��اه الآخ � ��ر ل�ل�ت�ب���ش�ير ب��ال�ن���ص��ران�ي��ة
وحتويل امل�سلمني اجلهلة �إىل ن�صارى .
•ال ��داف ��ع اال� �س �ت �ع �م��اري ب �ع��د احل ��روب
ال�صليبية وف�شلها عمد الغرب �إىل درا�سة
الإ� � �س �ل�ام لإخ �� �ض ��اع امل �� �س �ل �م�ين وال�ه�ي�م�ن��ة
الغربية على ال�شرق.
•الدافع التجاري :البحث عن �أ�سواق
لت�صريف الب�ضائع وال�سيطرة على امل��وارد
الطبيعية واملواد الأولية .
•ال ��داف ��ع ال���س�ي��ا��س��ي :ل���ض�م��ان تبعية
ال�شرق للغرب  .و�صناعة اجتاهات �سيا�سية
ت��دور يف فلك ال�سيا�سة الغربية عن طريق
الدعم وتبني التيارات املوالية للغرب
•ال ��داف ��ع ال �ع �ل �م��ي :وه � � ��ؤالء ق �ل��ة من
امل�ست�شرقني ممن اقبل على درا�سة ال�شرق
بدافع البحث العلمي ،وكانوا اقل خط�أ من
غريهم يف فهم الإ�سالم ومل يتعمدوا الد�س
والتحريف .
3-3اهتمام امل�ست�شرقني بدرا�سة التاريخ
الإ�سالمي :
ل �ق��د وج� ��د امل �� �س �ت �� �ش��رق��ون يف ال �ت��اري��خ
الإ��س�لام��ي م��ادة غ��زي��رة ت�خ��دم �أغرا�ضهم
وم��ع �أن�ه��م اهتموا ب��ال��درا��س��ات الإ�سالمية
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ب �� �ص��ورة ع��ام��ة م��ن تف�سري وح��دي��ث وفقه
ف�ح��رف��وا الن�صو�ص حينا و�أ� �س��اءوا فهمها
ح�ي�ن�اً �آخ ��ر �أو ت��أوي�ل�ه��ا ع�ل��ى وف ��ق ر�ؤي�ت�ه��م
وثقافتهم و�أهوائهم وذلك عندما مل يجدوا
املجال �إىل حتريفها � .أما التاريخ الإ�سالمي
فقد وف��ر امل ��ؤرخ��ون امل�سلمون ال ��رواد م��ادة
غزيرة ا�ستطاع امل�ست�شرقون �أن يقتطعوها
م��ن �سياقها لتوظيفها ل�لاجت��اه��ات التي
يتبنونها وكذلك حرفوا ال��رواي��ات ودل�سوا
فيها الكثري من الأفكار والأه��واء وال�سموم
ال �ت��ي ��ش�ح�ن��وا ب �ه��ا ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام ��ي (
وان��ه مل��ن امل�ؤ�سف حقاً �أن يقف امل�سلم �أم��ام
تاريخه العظيم خجال مط�أطئ ال��ر�أ���س ال
يدري كيف يوفق بني ما يعرفه عن مت�سك
ال�صحابة ر��ض��وان اهلل عليهم بهذا الدين
وت�ف��ان�ي�ه��م يف خ��دم�ت��ه وب�ي�ن ه��ذه ال���ص��ورة
القامتة املظلمة من �صفحات هذا التاريخ
 .وال�سبب يف هذا كما هو معلوم انه عبثت
بتاريخنا �أي ��دٍ خبيثة ودون �ت��ه �أخ ��رى غري
�أمينة وال ي��راد من ذلك �إال ت�شويه حقيقة
تاريخ هذه الأمة وت�شكيكها يف قدرتها على
ت�أدية ر�سالتها.
�إن اه� �ت� �م ��ام امل �� �س �ت �� �ش��رق�ين ب��ال �ت��اري��خ
الإ�سالمي حقق لهم الكثري من الأه��داف
وال� �غ ��اي ��ات  .و�أن � �ه� ��م رك� � ��زوا ك �ت��اب��ات �ه��م يف
اجتاهني:
•تراث الفرق واخلالفات وكل ما ت�ؤدي
�إ�شاعته �إىل جتديد ن�شر النزاع بكل �صوره
الفكري واملذهبي وال�سيا�سي .
•كل ما يفقدنا الثقة مبا�ضينا و�أجمادنا
ورموزنا وقادتنا . 
ون �ظ��رة يف ك�ت��اب��ي (الأغ� � ��اين) و (�أل ��ف
ليلة ول�ي�ل��ة) واه �ت �م��ام امل�ست�شرقني بن�شر
ه��ذه الكتب و�أمثالها ت�ؤكد ه��ذه احلقيقة.
وه� � �ن � ��اك �أم � �ث � �ل� ��ة ع � ��دي � ��دة ت� � ��ؤك � ��د ت �ع �م��د
امل���س�ت���ش��رق�ين حت��ري��ف ال �ت��اري��خ وت�ط��وي�ع��ه
ل�ت�ح�ق�ي��ق غ��اي��ات غ�ي�ر ��س�ل�ي�م��ة وم �ث��ال��ه ما
ي��ذك��ره امل�ست�شرق الأمل��اين(ف��ان فلوتن) يف
كتابه ال�سيطرة العربية الذي �أ�شيع عنه ب�أن
ف��ان فلوتن قد وث��ق �أخ�ب��اره يف ه��ذا الكتاب
من م�صادر التاريخ املوثقة عند امل�سلمني
حتى �أ�صبح مرجعا يرجع �إل�ي��ه الباحثون
م��ن امل�ست�شرقني وغ�يره��م � .إذ ي��ذك��ر ب ��أن

ال�صحابة بعد الفتوح انت�شرت بينهم حالة
الرتف وت�صاعدت عندهم الرغبة يف تغطية
متطلبات جديدة حتى جل�أوا �إىل اال�ستدانة
لإ�شباع رغباتهم ،ويحيل يف روايته هذه �إىل
كتاب الطربي ، 2811/1التي يذكر فيها �أن
�سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ا�ستدان
م��ن ب�ي��ت م ��ال امل���س�ل�م�ين يف ال �ك��وف��ة وك��ان
خ��ازن بيت امل��ال عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي
اهلل عنهما وعندما طالب ابن م�سعود �سعدا
وا�شتد يف مطالبته ا�ستمهله �سعد فلم يقبل
وكان بينهما تالوم  .هذا هو جوهر الرواية
يف ال �ط�بري ول�ك��ن (ف�ل��وت��ن) ح� � ّرف وز ّي��ف
واخ �� �ض��ع ال ��رواي ��ة ل�ت���ص��ورات يف ذه �ن��ه مع
�أن حقيقة ال��رواي��ة ت�ؤكد نزاهة �سعد وابن
م���س�ع��ود ،الن ��س�ع��دا ك��ان �أم�ي�را وي�ستدين
!  .وه��ذه لي�ست (ك �ب��وات) ب��ل ه��ي (عمد)
مع �سبق الإ��ص��رار والرت�صد ,ومع �أن هذه
الأخبار قليلة وال ميكن مقارنتها مع روايات
امل��دي��ح وال �ث �ن��اء ع�ل��ى الإ� �س�ل�ام واالع �ت�راف
بعظمة ال��دي��ن ول�ك��ن ه��ذه ط��ري�ق��ة م��اك��رة
ح �ي��ث ي��د���س امل���س�ت���ش��رق��ون و� �س��ط رواي� ��ات
امل��دي��ح وال �ث �ن��اء �إ�� �ش ��ارة م�ل�ح�م��ة �أو رواي ��ة
مقتطعة �أو خ�بر مو�ضوع تن�سف ال�صورة
االيجابية وت�سقط ت�أثريها االيجابي  .وقد
�أ�شار �إىل ذلك العالمة �أبو احل�سن الندوي
فقال(:ومن د�أب امل�ست�شرقني �إنهم يعينون
لهم غاية ويقررون يف �أنف�سهم حتقيق تلك
الغاية بكل طريق ��س��واء م��ن كتب التاريخ
�أو الأدب �أو ال�شعر �أو الرواية والق�ص�ص �أو
امل�ج��ون و الفكاهة وان كانت واه�ي��ة ف�أنهم
يقدمونها بكل ج��ر�أة بعد التمويه ويبنون
عليها نظرية لي�س لها وجود �إال يف �أذهانهم
و�أنهم يف اغلب الأحيان يذكرون عيبا واحدا،
ويجودون لتمكينه يف النفو�س بذكر ع�شرة
حم��ا��س��ن لي�ست ل�ه��ا �أه�م�ي��ة ك �ب�يرة وكثري
من ه�ؤالء امل�ست�شرقني يد�سون يف كتاباتهم
مقدارا خا�صا من ال�سم ويحرت�سون يف ذلك
امل�صادر:
فال يزيد على الن�سبة املعينة لديهم حتى ال
ي�ستوح�ش القارئ وال يثري فيه احل��ذر وال
•ينظر :امل�ست�شرقون مالهم وم��ا عليهم /د.
م�صطفى ال�سباعي � /ص25-20
ت�ضعف ثقته بنزاهة امل�ؤلف.
•ينظر :امل�ست�شرقون /م .نف�سه/عن مقدمة
�إن ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة اخ�ط��ر م��ن طريقة ح�سان م�صطفى ال�سباعي� /ص.7-5
امل�ؤلفني الذين يكا�شفون العداء وي�شحنون
كتبهم بالكذب واالفرتاء وي�صعب على رجل
متو�سط يف عقليته �أن يخرج منها �أو ينتهي

من قراءتها دون اخل�ضوع لها.
وم��ن �أمثلة الت�أويل اخلاطئ و�إخ�ضاع
احل� ��وادث ال�ت��اري�خ�ي��ة ل �ل��ر�ؤي��ة ال�غ��رب�ي��ة ما
يذكره يوليو�س ولهاوزن يف كتابه (الدولة
العربية و�سقوطها) حول نتائج معركة بدر
الكربى) �إنها كانت ن�صرا باهرا عد ت�أييدا
�إلهيا للإميان وكان له اثر نف�سي عظيم ..
ومل يعد الإ�سالم مت�ساحما بل �أقام عهدا من
الإره��اب يف املدينة  ...ويذكر حول خالفة
�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه  :ا ن �أبا بكر وعمر قد
�شعرا �شعورا تاما ب�أنهما مل ي�صرح الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم بحقهما يف اخلالفة
بل ا�ستولوا عليها ا�ستيالء  ...وحول اختيار
عثمان ب��ن ع�ف��ان ر��ض��ي اهلل عنه للخالفة
يذكر  :مل ُيح�سب للأن�صار ح�ساب كبري وال
للقر�شيني من حيث جمموعهم عامة  ,فلم
ت�ضم ال�شورى �إال ال�ستة الأح�ي��اء م��ن بني
�أق��دم �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وق��د جت��اوز ال�ستة عليا  ..فاختاروا ال�شيخ
امل�سن عثمان بن عفان من بني �أمية وكان
عثمان اقلهم خطورة ولهذا كان �صاحلا يف
نظرهم فقد كانوا يريدون ملكا نعجة !! 
(حا�شاه ر�ضي اهلل عنه ،و (ول�ه��اوزن) هذا
م�ست�شرق �أملاين يجيد اللغة العربية ودر�س
ال�ف��رق وم��ن �شيوخ اال��س�ت���ش��راق ومراجعه
الكبرية ،وق��د ذك��ر املرتجم لكتابه ان��ه كان
حم��اي��دا وع�ل�م�ي��ا ,وم��ع ذل��ك ت ��راه مي��ار���س
هذا النوع من التجاوز على حقائق الدين
وث��واب��ت ال�ت��اري��خ وال ��ش��ك �أن ع�صر �صدر
الإ� �س�لام ه��و الع�صر النموذجي والأ��س��ا���س
ل�ل�ن�م��وذج احل���ض��اري ون ��واة ال�ت�ج��رب��ة التي
�شيدها ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
لإقامة احلجة على الإن�سانية لكي ت�ستلهم
روح� �ه ��ا يف �إي حم ��اول ��ة لإع � � ��ادة الإمي � ��ان
واحل�ضارة الإن�سانية والقيم ال�سماوية �إىل
احلياة .
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واح�������ة ال����ت����أري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

ملف العدد:
لول
امللف ا أ

ذو احلجة
مو�سم الكمال والوحدة والن�رص
يف ��ش�ه��ر ذو احل �ج��ة م��ن ال���س�ن��ة احل��ادي��ة
ع�شرة حج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حجة
ال� ��وداع وف�ي�ه��ا جت�ل��ت ث�م��ار دع��وت��ه و�صنعته،
وفيه ن��ال �شرف ر�ؤيته الع�شرات من االل��وف
من ال�صحابة ومرافقته ،يف م�شهد هز ارجاء آ�ية متام الدين بني متامه واتهامه
ال�ك��ون كله ،فقد اذن اهلل لدينه ان يظهر يف
د� .صالح الدليمي  /باحث و�أكادميي
االر�ض وي�سود ،وهنا ويف ذات املوقف تتنزل اية
متام الدين وكماله ،وفيها من املعاين ما فيها،
احلج مو�سم ا ألمة ا ألكرب إلعالن وحدتها
وهنا يف ار�ض احلرم يجتمع امل�سلمون �صفا على
ال�شيخ مقداد �أحمد �آل �شو�شي
قلب رج��ل واح��د يلبون ويهللون وي�سبحون
ويحمدون اهلل ثيابهم واحدة وقبلتهم واحدة
فتتجلى ا�سمى معاين التوحيد توحيد اهلل حجة الوداع �صورة الن�رص والظفر الكبري
ميثاق مهدي
تعاىل ووحدة ال�صف امل�ؤمن.
ك��ل ه��ذه امل�ع��اين وغ�يره��ا جت��ده��ا يف ملف
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هذا العدد ( ذو احلجة مو�سم الكمال والوحدة
والن�صر)
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آ�ية متام الدين
بني
متامه واتهامه
د� .صالح الدليمي  /باحث و�أكادميي
ال �شك وال خ�لاف يف �أن ال��دي��ن ق��د كمل ب��وف��اة الر�سول

34

ت�شريعاً وتوحيداً وعبادة و�أخالقاً ،فالوحي قد كمل قطعاً ،والدين
قد مت بقوله تعاىل ((اليوم �أكملت لكم دينكم)) قال ُ
ابن كثري -
رب ِن َعم اهلل  -تعاىل  -على هذه الأ َّمة؛ حيث
رحمه اهلل “ :-هذه �أك ُ
نبي
�أكمل تعاىل لهم دي َنهم ،فال يحتاجون �إىل ٍ
دين غريه ،وال �إىل ٍّ
غري نب ِّيهم � -صلَوات اهلل و�سالمُه عليه  -ولهذا جعله اهلل تعاىل
خا َ
ِّ
واجلن ،فال حال َل �إ َّال ما �أح َّله،
إن�س
مت الأنبياء ،وب َع َثه �إىل ال ِ
رب به
وال حرام �إ َّال ما ح َّرمه ،وال دين �إ َّال ما �شرعَه ،وك ّل �شيء �أخ َ
فهو ّ
حق و�صدق ال كذب فيه وال ُخلف(.)1
و�إنه ملا نزلت هذه الآية على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،مل
يع ّمر بعد نزولها �إال �أحد وثمانني يوماً� ،أو اثنني وثمانني يوماً،
ومل يح�صل يف ال�شريعة بعدها زيادة ،وال ن�سخ ،وال تبديل البتة،
وكان ذلك جارياً جمرى �إخبار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
قرب وفاته ،وذلك �إخبار عن الغيب فيكون معجزاً.
ومما ي�ؤكد ذلك ما روي �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ملا قر�أ هذه
الآي��ة على ال�صحابة فرحوا ج��داً ،و�أظهروا ال�سرور العظيم� ،إال
( )1تف�سري ابن كثري ()246/ 5

�أب��ا بكر ر�ضي اهلل عنه ،ف�إنه بكى ،ف�سئل عن ذل��ك ،فقال :هذه
الآية تدل على قرب وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إنه
لي�س بعد (الكمال) �إال ال��زوال ،فكان ذلك دلي ً
ال على كمال علم
ال�صديق ،حيث وقف من هذه الآية على ما مل يقف عليه غريه(. )2
وروي �أنها ملا نزلت يف ي��وم احل��ج الأك�بر وق��ر�أه��ا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بكى عمر ر�ضي اهلل عنه فقال ل��ه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  :ما يبكيك ؟ فقال � :أبكاين �أنا كنا يف
زيادة من ديننا ،ف�أما �إذ كمل ف�إنه مل يكمل �شيء �إال نق�ص ،فقال
له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :صدقت( ،)3وي�شهد لهذا املعنى
احلديث الثابت “�إن الإ�سالم بد�أ غريبا و�سيعود غريبا فطوبى
للغرباء”(.)4
روى البخاري وم�سلم من حديث طارق بن �شهاب ،عن عُمر
بن َّ
اخلطاب  -ر�ضي اهلل ع ْنه � -أ َّن رج� ً
لا من اليهود قال له :يا
ري امل�ؤمنني� ،آي ٌة يف كتابِكم تقر�ؤو َنها ،لو علينا  -مع�ش َر اليهود
�أم َ
( )2تف�سري الرازي ()139 /11
( )3تف�سري الطربي ()519/9
( )4رواه م�سلم برقم 145
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 -نزلت ال َّتخذنا ذلك اليوم عيدًا ،قال�:أيّ �آية؟قال :الْيَوْمَ َأ ْكمَلْتُ

لأنف�سهم فيهتدون ،فيفوزون بالنجاة يف الدارين « (.)10

لَ ُكمْ دِين َُكمْ وَأَتْمَمْتُ ع ََلي ُْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَ ُكمُ إْالِسْالمَ دِينًا ،قال
ويقول اهلل جل وع�لا   :وَلَوْ َت َقو ََّل ع ََليْنَا بَعْضَ الأْ ََقا ِوي ِل *
بي -
عمر“ :قد عر ْفنا ذلك اليوم ،واملكان ا َّلذي نزلت فيه على ال َّن ّ
لأَ َ خ َْذنَا مِنْهُ بِالْيَمِنيِ ُ .ثمَّ لَ َق َطعْنَا مِنْهُ الْوَتِنيَ * َفمَا مِن ُْكمْ مِنْ َأحَدٍ عَنْهُ
()5
�ص َّلى اهلل عل ْيه و�س َّلم  -وهو قائ ٌم بعرفة يوم جمعة .
وب�ين علماء �أه��ل ال�سنة واجلماعة االبعاد احلقيقة يف مراد
اهلل تعاىل من ه��ذه االي��ة الكرمية فقال ال�شاطبي ـ رحمه اهلل ـ
املراد  :كلياتها ،فلم يب َق للدّين قاعدة يحتاج �إليها يف ال�ضروريات،
واحلاجيات� ،أو التكميليات� ،إال وقد ُبينت غاية البيان(.)6
وه��ذا على خ�لاف ما ذهبت اليه بع�ض من الفرق واملذاهب
اال�سالمية االخرى من ان متام الدين هو بامام ظاهر قائم بامر
الدين ،وه��ذا خمالف ل�صريح الآي��ات ومقا�صد ال�شريعة ولي�س
لهم دليل �صحيح ي�سعفهم لهذا الت�أويل.
بل ان هناك من االدلة ما ينق�ض هذا القول فهذا �سيدنا علي
ر�ضي اهلل عنه ي�أتيه �سائل فيقول له :ه َْل َخ َّ�ص ُك ْم َر ُ�س ُ
الل َ�ص ّلَى
ول هَّ ِ
الل َ�ص ّلَى هَّ ُ
هَّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّلَ َم ب َِ�ش ْيءٍ؟ َف َقا َل  ( :مَا َخ َّ�ص َنا َر ُ�س ُ
الل
ول هَّ ِ
ا�س َكا َّف ًة ِ�إ اَّل مَا َكا َن فيِ ِق َرابِ َ�س ْيفِي
َعلَ ْي ِه َو َ�س ّلَ َم ب َِ�ش ْي ٍء لمَ ْ َي ُع َّم ِب ِه ال َّن َ
وب فِيهَا َ (:ل َع َن هَّ ُ
الل َمنْ َذ َب َح
َه� َذا ) َق��ا َل َ :ف��أَ ْخ� َر َج َ�صحِ ي َف ًة َم ْك ُت ٌ
الَ ْر�� ِ�ضَ ،و َل َع َن ُ
اللَِ ،و َل َع َن هَّ ُ
ِل َغيرْ ِ هَّ
الل َمنْ َل َع َن
الل َمنْ َ�س َر َق َم َنا َر ْ أ
َوا ِل � َدهَُ ،و َل َع َن هَّ ُ
الل َمنْ �آ َوى محُ ْ ��دِ ث ( ،))7ويقوم خطيبا ر�ضي اهلل
عنه ويقول( :من زعم �أن عندنا �شيئا نقر�أه� ،إال كتاب اهلل عز وجل
وهذه ال�صحيفة فقد كذب)(.)8
ومن كمال الدين ومتامه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل
ميت حتى بلغ ر�سالة ربه على الوجه الأكمل ،وادى االمانة على
الوجه االمثل وبني للنا�س ما �أنزل �إليهم من ربهم ،ومل يدع �شيئا
يقربهم من اجلنة �إال �أمرهم به ورغبهم فيه وح�ضهم عليه ،ومل
يدع �شيئا يقربهم من النار �إال نهاهم عنه وحذرهم منه .عن �أبي
ذر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال( :ما
بقي �شيء يقرب من اجلنة ويباعد من النار �إال وقد بني لكم)(.)9

ح ِ
َاجزِينَ احلاقة.47-44/
و�إذا كان هذا الوعيد يف حق �سيد الب�شر حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم  ،فكيف هو حال من ي�سعى يف حتريف كتاب اهلل والتقول
على اهلل فيه ما مل يقله ،وبهذا القيا�س ميكن اال�ستدالل بهذه
الآي��ة على �أنه ال ي�ستطيع ب�شر �أن يزيد �أو ينق�ص من كتاب اهلل
�شيئا ،فالعقوبة العاجلة له باملر�صاد.
وم��ن مت��ام ه��ذا ال��دي��ن وكماله ان اهلل تعهد بحفظه بقوله

تعاىل  :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ْكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاف ُِظونَ  احلجر .9/فيقول

الإمام الطربي رحمه ِّ
اهلل   :إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذ ْكرَ  وهو القر�آن

ِّ
حلافظون من �أن يزاد فيه
 وَإِنَّا لَهُ لَحَاف ُِظونَ  قال  :و�إنا للقر�آن
باطل ما لي�س منه� ،أو ينق�ص منه ما هو منه من �أحكامه وحدوده
وفرائ�ضه(.)11
ومن كمال هذا الدين ومتامه ان اهلل هي�أ له من عدول هذه
االم ��ة ج�ي�لا ب�ع��د ج�ي��ل يحملونه وي��داف �ع��ون ع�ن��ه وي�ن�ف��ون عنه
التحريف الغلو فيه كما جاء يف االثر عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف
الغالني وانتحال املبطلني وت�أويل اجلاهلني)( ،)12ويف مقدمة هذه
االجيال جيل ال�صحابة وتالمذة الر�سول �صلى اهلل و�سلم الذين
بذلوا كل �شيء ن�صرة لهذا الدين ودفاع عنه وحملوا راية ن�شره
وتعليمه والذب عنه واحلفاظ عليه من ا�صحاب النفو�س املري�ضة
او املد�سو�سة وامل�شككني واملنافقني.
فزكاهم اهلل واثنى عليهم يف كتابة بعدة ايات من ابرزها قوله

تعاىل :مُحَمَّدٌ رَس ُُول ا َّللهِ * وَالَّذِينَ مَعَهُ َأشِدَّاءُ ع ََلى ال ْ ُك َّفا ِر
ِ
قال ابن كثري رحمه اهلل يف تف�سري قوله تعاىل :وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذ ْكرَ ل ُِتبَيِّنَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ * َترَاهُمْ رُ َّكعًا سُجَّدًا يَب َْت ُغونَ َف ْضلاً مِنَ ا َّللهِ وَ ِر ْضوَانًا
ِّ
ِ ِ
ِ
لِلنَّاس مَا ُنز َِّل إلَيْهمْ وَلَع ََّلهُمْ ي ََت َف َّكرُونَ النحل اية � : 44أي :لعلمك مبعنى ما * سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ ِهمْ مِنْ أ ََث ِر السُّجُودِ * َذلِٰكَ م ََث ُلهُمْ فِي ا َّلتوْرَاةِ
�أنزل عليك ،وحر�صك عليه ،واتباعك له ،ولعلمنا ب�أنك �أف�ضل اخلالئق و�سيد ولد
�آدم ،فتف�صل لهم ما �أجمل ،وتبني لهم ما �أ�شكلَ :و َل َع ّلَ ُه ْم َي َت َف َّك ُرو َن �أي :ينظرون * وَم ََث ُلهُمْ فِي إْالِن ْ ِجي ِل َكزَرْ ٍع َأخْرَجَ ش َْط َأهُ َف َآزرَهُ َفاس َْت ْغ َل َظ َفاس َْتو َٰى
(� )5صحيح البخاري �ص  32برقم  ،45و�صحيح م�سلم �ص  1207برقم 3017
( )6االعت�صام ()507/1
( )7البخاري ( )1870وم�سلم ( )1370و�أحمد ()957
( )8ينظر كتاب ال�سنة لعبد اهلل بن احمد بن حنبل ال�شيباين ()541/2
( )9الطرباين يف الكبري ( )1647و�صححه الألباين يف « ال�صحيحة “ ()1803
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( )10تف�سري ابن كثري” ()574/ 4
( )11جامع البيان “ ()68/17
( )12رواه البيهقي يف م�شكاة امل�صابيح ( )53 /1
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آمَنُوا وَعَمِ ُلوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ م َْغفِرَ ًة وَ َأجْرًا
عَظِيمًا الفتح.29 :
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وواج� ��ه ه ��ذا اجل �ي��ل امل �ب ��ارك ح�م�لات
�شر�سة للنيل منه والطعن فيه حتى و�صل
االمر اىل التخوين والتكفري الن الطعن
يف الناقل طعن باملنقول قال الإمام مالك
رح �م��ه اهلل ع��ن ه� � ��ؤالء ال��ذي��ن ي�ط�ع�ن��ون
ب��ال���ص�ح��اب��ة� ( :إمن ��ا ه � ��ؤالء اق ��وام �أرادوا
القدح يف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلم
ميكنهم ذل��ك ،فقدحوا يف ا�صحابه ،حتى
يقال رجل �سوء ولو كان رجال �صاحلا لكان
�أ�صحابه �صاحلون(.)13
وقال �أبو زرعة الرازي رحمه اهلل( :ف�إذا
ر�أي��ت ال��رج��ل ينتق�ص �أح��دا م��ن ا�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أعلم انه
زنديق ،وذل��ك ان الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم عندنا حق ،والقر�آن حق ،و�إمنا �أدى
�إلينا ه��ذا ال�ق��ر�آن وال�سنة �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إمنا يريدون �أن
يجرحوا �شهودنا ليبطلوا الكتاب وال�سنة،
واجلرح بهم اوىل وهم زنادقة )(.)14
ومن كمال الدين ومتامه ان ال�شريعة
الإ�سالمية وه��ي ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي وال�سنة
ال�ن�ب��وي��ة امل�ط�ه��رة وم��ا ي�ت�ف��رع عنهما من
م�صادر و�أ�صول مرتبطة بهما ،املحددة يف
كتب الأ�صول والكتاب وال�سنة مبا ت�ضمناه
من ن�صو�ص و�أحكام ،جاءت على قدر كبري
م��ن ال��دق��ة والأح� �ك ��ام امل ��وروث ��ة وامل �ب��ادئ
العامة والقواعد املقررة ،مما يجعل هذه
ال�شريعة �صاحلة لكل زمان ومكان ،تت�سع
لكل ت�ط��ور ،وتتطور احل�ي��اة يف ظلها بال
�أي توقف �أو وق��وع حرج �أو �ضيق ،بل �إنها
حتفظ للإن�سان توازنه يف بنائه وتكوينه
وتلبية م�ط��ال��ب ح�ي��ات��ه يف �شكل متكامل
وا�ضح ومرن.
و�أم ��ور ال�ن��ا���س يف احل �ي��اة � :إم ��ا ثابتة
( )13ر�سالة يف �سب ال�صحابة ،عن ال�صارم امل�سلول
(�ص.) 580
( )14الكفاية للخطيب البغدادي �ص97

م�ستقرة ال يتطرق �إليها التحول �أو التغيري
باختالف الزمان �أو املكان ،و�إما �أمور قابلة
للتغري وال�ت�ب��دل واالن �ع �ط��اف  ،وتختلف
ال�ن�ظ��رة �إل�ي�ه��ا م��ن وق��ت لآخ ��ر ،وتختلف
ف�ي�ه��ا الأف� �ه ��ام ،وه� ��ذا ي�ح�ت��اج �إىل �ضبط
وتقييد يت�سع ل�ك��ل امل�ت�غ�يرات وال �ظ��روف
 ،ويحفظ فيها احل��ق وح�سن الأداء حتت
ك��ل ال �ظ ��روف وامل �ت �غ�ي�رات  .وت �ب �ع��ا ل�ه��ذه
الأم��ور املوجودة يف احلياة جاءت ن�صو�ص
ال�شريعة على �ضربني متمايزين ينتهيان
�إىل م�صب واحد وهو جلب امل�صالح للعباد
ودفع ال�ضرر عنهم يف كل زمان ومكان
�أما ال�ضرب الأول من الن�صو�ص ف�إنها
جاءت �أحكامها ن�صية ال جمال لالجتهاد
ف�ي�ه��ا  ،وق ��د ��ش�م�ل��ت �أق �� �س��ام��ا م��ن �أح �ك��ام
الدين و�أ�صول التعامل لأن هذه الأحكام
ال تتغري وال تتبدل م��ع اخ�ت�لاف الزمان
�أو املكان  ،وه��ذا وا�ضح يف جم��ال العقيدة
يف اهلل وتوحيده و�إخال�ص العمل له  ،لأن
الإن�سان يحتاج �إىل هذه العقيدة كحاجته
�إىل الطعام وال���ش��راب والنكاح وق��د فطر
ع�ل��ى ذل��ك  ،والأل��وه �ي��ة ومقت�ضياتها ال
تتغري وال تتبدل ال باختالف الزمان وال
املكان.
وك ��ذل ��ك ج� ��اءت �أح� �ك ��ام ال �� �ش��ري �ع��ة يف
قواعد الأخالق وحما�سن العادات والآداب
على اختالفها �إذ هي �أم��ور تظل مطلوبة
وحممودة يف كل الظروف والأحوال .
م� ��ا ال� ��� �ض ��رب ال � �ث� ��اين م� ��ن الأح � �ك� ��ام
ال���ش��رع�ي��ة ف�ق��د ج ��اءت ع�ل��ى �شكل ق��واع��د
و�أ�صول ومبادئ عامة فيها جمال الجتهاد
امل �ج �ت �ه��دي��ن ،ويف ذل� ��ك غ ��اي ��ة ال �ت �ك��رمي
للعقل ال ��ذي م�ي��ز اهلل ب��ه الإن �� �س��ان ودع��ا
�إىل ا�ستخدامه يف �إط��ار العقيدة ال�سليمة
والقيم الإ�سالمية الأ�صيلة التي ال تتبدل
وال تتغري بتغري الزمان واملكان .

ولكي يكون االجتهاد �أ�صيال ،ال تعبث
ب ��ه الأه � � ��واء وال� �غ ��اي ��ات ،ف� ��إن ��ه ي�ن�ب�غ��ي �أال
يتعر�ض ل��ه ومي��ار��س��ه �إال ال �ق��ادرون عليه،
وهم �أولئك الذين توفرت فيهم �شروط
الأهلية ملثل هذا العمل ،وهي �أحكام تتعلق
بق�ضايا تختلف تطبيقاتها من وقت لآخر
وم��ن ج�ي��ل �إىل ج�ي��ل ،وي�ح�ت��اج الب�شر �إىل
التفكري يف الو�صول �إىل ما يالئم حياتهم يف
كل زمان ومكان وهذه املبادئ العامة(.)15
وان كمال ال� ّدي��ن ومت��ام��ه ال مينع من
االختالف يف فهم �آي��ة� ،أو �سبب نزولها� ،أو
�صحة حديث� ،أو فهمه على وجهه ال�صحيح؛
فلي�س العلماء على درجة واحدة من العلم،
فقد يخفى على واحد منهم ما علمه غريه،
وقد يَفهم من الن�صو�ص ما ال يفهمه غريه
عندما يختفي عليه الدليل الوا�ضح ،وهذا
ك�ل��ه ال ي�ت�ع��ار���ض م��ع مت ��ام ال��دي��ن ،ب��ل هو
حماولة من املجتهد للو�صول �إىل حكم اهلل،
فيما مل ي�أت ن�ص بحكمه ،ونظراً الختالف
النا�س يف الفهم والعلم فقد وق��ع اخلالف
بينهم يف حكم كثري من اجلزئيات.
قال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ  :قد يق�صر
َف�ه��م �أك�ث�ر ال�ن��ا���س ع��ن َف�ه��م م��ا د ّل ��ت عليه
الن�صو�ص ،وع��ن وج��ه ال��دالل��ة ،وموقعها،
وت �ف��اوت الأ ّم� ��ة يف م��رات��ب ال�ف�ه��م ع��ن اهلل
ور� �س��ول��ه :ال يح�صيه �إال اهلل ،ول ��و كانت
الأف�ه��ام مت�ساوية :لت�ساوت �أق��دام العلماء
يف العلم ،ومل��ا خ�ص �سبحانه �سليمان بفهم
احلكومة يف احل��رث ،وقد �أثنى عليه وعلى
داود بالعلم واحل �ك��م ،وق��د ق��ال عمر لأب��ي
مو�سى يف كتابه �إليه “ الفهم ،الفهم فيما
�أديل �إليك “ ،وقال علي� « :إال فهماً ي�ؤتيه
اهلل عبداً يف كتابه “ ،وقال �أبو �سعيد»:كان
�أب��و بكر �أعل َمنا بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم “ ،ودع��ا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لعبد اهلل ب��ن عبا�س �أن (يفقهه يف الدّين
ويعلمه الت�أويل)” (.)16
(� )15شمولية ال�شريعة الإ�سالمية ،جملة البحوث
الإ�سالمية العدد التا�سع ربيع الثاين �سنة 1404هـ
( )16اعالم املوقعني (.)332/1
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إع اَل ٌن ِل َو ْح َد ِت َها
لِألُمَةِ مَوَاسِمُهَا وَمَنَاسِكُ َح ِّج َها ْ

وحدتها

ال�شيخ مقداد �أحمد �آل �شو�شي

مل يكن احلق �سبحانه وتعاىل �أن ي�شرع �شيئا �إال ويكون يف فعله خري عليه دخول الأرا�ضي املقد�سة الطيبة املباركة  ،يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
كثري ويف �آث��اره ح�سن وف�ير ،ويف تركه على �أق��ل تقدير ف��وات خري وقد
ِ
ي�صل �إىل وقوع �شر ونكري ،ولأنه �سبحانه رءوف بعباده رحيم ب�أوليائه الْمُشْ ِركُونَ نَجَسٌ َفلاَ ي َْقرَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِ ِهمْ ه ََذا التوبة،٢٨ :
رحمن بخلقه ،فبني دينه و�أو�ضح �شرعه و�أف�صح عن مراده ف�أر�سل ر�سله ثم ال ميكن ملن نوى احلج �إال �أن ي�أتي بالفر�ض الثاين وهي ال�صالة لأن
و�أنزل كتبه و�أوجب اتباع ذلك بت�أدية فرائ�ضه و�إقامة منا�سكه وامل�سابقة حفظ الأخري من حفظ الأولَ ,ف َعنْ َناف ٍِع �أَ َّن ُع َم َر ْب َن الخْ َ َّطابِ َك َت َب �إِلىَ
يف طاعته.
ال�صلاَ ُة َف َمنْ َحف َِظهَا َو َحا َف َظ َعلَ ْيهَا َحف َِظ
ُع َّما ِلهِ� :إِ َّن �أَ َه َّم �أَمْ ِر ُك ْم عِ ْندِ ي َّ
َ
َ
َ
وال تخلوا كل طاعة من ثمار مقطوفة يجدها الفاعل خالل طاعته �أو دِي َن ُه َو َمنْ َ�ض َّي َعهَا ف ُه َو لمِ ا �سِ وَاهَا �أ ْ�ض َيعُ( ،)2ثم ال ميكن �أن ي�ؤدي احلج
بعدها ,ومنها من ينالها يف �آخرته ,وللحج درو�س عظيمة وفوائد جليلة مامل ينفق �شيئا من املال فدخل من جانب يف ما ت�صرف فيه م�صارف
ومنا�سك �صريحة تنبه الغافل وتوقظ النائم ب�أحد مغازيها و�شيء من الزكاة وهي يف �سبيل اهلل بل �إنها تو�ضع يف �أف�ضل �أماكنها و�أعظمها ,فعن
عربها ,ف�أنها توحي ب�أفعالها على وحدة الأم��ة ,فامل َ َنا�سك جمع َم ْن َ�سك ثوبان عن النبي �صَ َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم �أنه قال� :أف�ضل دينار ينفقه
و َم ْن�سِ ك وهو امل ُ َت َع َّبد ,وال ُّن ْ�س ُك وال ُّن ُ�سك العبادة والطاعة وكل ما ُت ُقرب الرجل دينار �أنفقه على عياله ,ودينار �أنفقه على �أ�صحابه يف �سبيل اهلل,
به �إِىل اهلل تعاىل ,ورج��ل نا�سِ ك عابد وقد َن َ�سك و َت َن َّ�س َك �أَي تعبد( ،)1ودينار �أنفقه على دابته يف �سبيل اهلل( ,)3فالذي يف �سبيل اهلل ويف طاعته
وتن�صرف �إذا ما جاءت مع احلج �إىل الأعمال التي يقوم بها احلاج لأداء هو الأعظم� ،أما الركن الرابع فال بد ملن مل ي�ستطع �أن يقدم الهدي �أن
فري�ضة احلج بد�أ من النية وانتهاء بطواف ال��وداع م��رورا بالوقوف يف
�صعيد عرفة وامل�ك��ث مبنى يف �أيامها املباركة برمي اجل�م��رات واحللق ي�صوم َ فمَنْ َتم ََّتعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ َفمَا اس َْتيْسَرَ مِنَ الْهَد ِْي َفمَنْ لَمْ
والنحر ثم طواف الإفا�ضة وغريها من املنا�سك الأخرى.
ي َِجدْ َفصِيَامُ َثل َاَثةِ َأيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِ َذا رَجَع ُْتمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ َكام َِل ٌة
وم��ع �أن احل��ج م��ن ال�ع�ب��ادات ال�ت��ي فر�ضها اهلل �سبحانه على عباده البقرة ،١٩٦ :و�أما الركن اخلام�س فهو مق�صودنا وهو �أداء منا�سك احلج
امل�ؤمنني وجعلها �إح��دى �أرك��ان الإ�سالم اخلم�سة ودعائمه التي يرتكز على ما مو�ضح يف كتب الفقه ,وملا �شرع احلق �سبحانه احلج جعله مدر�سة
عليها الدين احلنيف ،فهو من الطاعات الف�ضيلة ومن القربات اجلليلة كرمية فيه فوائد جليلة ،ودرو�س عظيمة ،وعرب نافعة ،وحكم رائعة ،يف
وم��ن ال�ع�ب��ادات العظيمة ،وه��ي ل��و تدبرناها لوجدناها ت�شمل �أرك��ان �شتى املجاالت ,ويف جميع �أبواب الدين والطرقات ,ويف العقائد وال�سلوك
الإ�سالم جميعها ,ف�أولها �أن يكون م�سلما ناطقا بال�شهادتني و�إال فيحرم والعبادات ،وامل�سلمون يف هذه كلها بني م�ستقل وم�ستكرث ،ومن وفقه اهلل
( )1ل�سان العرب ( -ج � / 10ص )498
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( )2موط�أ مالك ملالك بن �أن�س :رقم احلديث( 9 :ج � / 2ص )9

( )3الأدب املفرد البخاري رقم احلديث( 748 :ج � / 1ص  ,)262قال الألباين� :صحيح.

37

واح�������ة ال����ت����أري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
�أخذ باحلظ الوافر منها ومن حرم منها فقد حرم من خري كثري و�أجر
وفري.
�إن وح ��دة امل�سلمني يف ظ�ل�ال الإ� �س�ل�ام تكمن يف ا��ش�تراك�ه��م �شابهم
و�شيخهم ,رجلهم وامر�أتهم ,غنيهم وفقريهم ,رئي�سهم ومر�ؤو�سهم,
جميلهم وقبيحهم ،وهذا �أكرب دليل وا�ضح وبرهان �ساطع على وجوب
ال�سعي لتوحيد الأم��ة و�أنهم عند اهلل يف ذلك �سواء ,ولهذا �أطلق احلق
�سبحانه وتعاىل الدعوة للحج للنا�س دون ا�ستثناء ودون متييز  وَل َِّلهِ

ع ََلى الن ِ
َّاس حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اس َْت َطاعَ إِلَيْهِ سَ ِبيل� آل عمران ،٩٧ :وقد �أمر

احلرام  وَأَذنْ
اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم بدعوة النا�س ِّجميعا حلج بيته
ِّ ٍّ
فِي الن ِ
وك ِرج اًَال وَع ََلى كُل َضامِ ٍر يَ ْأتِنيَ مِنْ كُل َفج عَم ِِّيقٍ
َّاس بِالْحَجِّ يَأ ُْت َ
 احلج ,٢٧ :ففي الآيتني خاطب النا�س على الإط�لاق دون تخ�صي�ص
طائفة دون �أخرى.
ول�ق��د ف�ه��م ال���ص��در الأول م��ن ه��ذه الأم ��ة ه��ذا الأم� ��ر ،ف ��أدرك��وا حق
الإدراك مدى وعمق حقيقة �أن الإ�سالم �أزا َل الفوارق الطبقية والعادات
الع�صبية ،وامل�سحة القبلية ،فذاك الفهم هو الذي وحدهم فجعلهم �أمة
واحدة ،حتى بني اهلل تعاىل عظيم منته عليهم و�سعة ف�ضله �إليهم فقال:

و َْاذ ُكرُوا نِعْمَتَ ا َّللهِ ع ََلي ُْكمْ إِ ْذ ُكن ُْتمْ َأعْدَاءً َفأَلَّفَ بَيْنَ ُق ُلوب ِ ُكمْ َف َأصْبَح ُْتمْ

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا � آل عمران ,١٠٣ :فقد جمعهم الإ�سالم على كلمة �سواء
ارجتت لها النفو�س ،وخفقت لها القلوب ،وا�ستنارت بها العقول ،تلك هي
كلمة الإخال�ص ال �إله �إال اهلل كلمة التوحيد التي توجب على امل�سلمني
�أن ي�أخذوا منها �صفة توحيد اهلل تعاىل فيوحدوا �أنف�سهم ثم ي�أخذوا
ما ت�ستوجب هذه الكلمة من �أفعال و�أقوال وكلها لو �أمعن الناظر فيها
لوجد �أنها �سبيل لر�ص ال�صفوف وجمع القلوب وتوحيد الكلمة ,ولقد
ات�سمت هذه ال�شعرية املتميزة والركن العظيم ب�أمور تدعو لوحدة الأمة
وتنبه على �أن الدين واحد بكل جوانبه؛ و�أن الأمة واحدة بكل مفا�صلها؛
و�أن امل�سلمني يجب �أن يكونوا على قلب رجل واحد كما هم موحدون يف
منا�سك احلج ومن هذه الأمور:
�أولها :وحدة الهدف ووحدة الغاية من احلج وهو تنفيذ �أمر اهلل وهو
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ال�شرط الأول يف قبول العمل  وَمَا ُأمِرُوا إِ اَّل لِيَعْبُدُوا ا َّلل َه م ُْخلِصِنيَ
لَهُ الدِّينَ حُن ََفاءَ  البينة ,٥:فاتباع الهدي النبوي ال�صحيح الذي هو
ال�شرط الثاين لقبول الأعمال ,عن َجا ِب ٍر قا َل َر�أَ ْيتُ ال َّنب َِّى َ�ص َّلى ُ
اهلل
َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َي ْرمِ ى َعلَى َراحِ لَ ِت ِه َي ْو َم ال َّن ْح ِر َو َي ُق ُ
ولِ :ل َت�أْ ُخ ُذوا َع ِّني
َم َنا�سِ َك ُك ْم( ,)4فال هدي غري هديه وال �إتباع �إال منهجه وال �سبيل �إال
طريقه ،حتى �أن علماء الأمة من ال�سلف ال�صالح �سمو املتم�سكني من
امل�سلمني ب�شرع اهلل وهدي نبيه َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم ب�أهل ال�سنة
واجلماعة التي تدعوا ِللَ ِّم ال�شمل وتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة وترك
االختالف.
ثانيها :وحدة الثياب وا�شتمال الإحرام للحجيج كلهم جميعا على
(� )4صحيح م�سلم رقم احلديث( 3197 :ج � / 4ص )79

اختالف م�ستوياتهم وبكل توجهاتهم وجميع م�شاربهم ،تاركني كل
�آ�صرة �سوى �آ�صرة الإ�سالم متجردين من كل �سمة �إال �سمة الإ�سالم؛
عرايا من كل �شيء �إال من ثوب غري خميط ي�سرت العورة ،فيلب�س
اجلميع �شيئا واحدا موحدا وال مييز فردا عن فرد وال قبيلة عن قبيلة
وال جن�سا عن جن�س و�إن �سمة الإ�سالم هي وحدها ال�سمة املن�شودة،
ون�سب الإ�سالم وهو وحده الن�سب و�صبغة الإ�سالم هي وحدها ال�صبغة
التي تليق باملجتمع ال�صحيح ال�سليم.
ثالثها :وحدة املن�سك وال�شعائر يجتمعون متوحدين مع كل من�سك
من منا�سكهم ,وقد كانوا خمتلفني يف غالب �أمور دنياهم ،تاركني
لأموالهم وديارهم ن�سوا الأهل والأحباب والأقارب والأ�صحاب؛ تركوا
ال�شهوات ون�سوا امللذات ف�أدوا العبادات وفعلوا الطاعات ،فا�ستحقوا
بذلك كل املنافع ،ففي الدين ال�صالح ،ويف الدنيا النجاح ،ويف الآخرة
الفالح.
رابعها :وقوفهم على �صعيد عرفات يف يوم عرفة جتردوا من كل
خميط وتركوا زينة احلياة الدنيا كلها بطيبها وزخرفها و�شهواتها
وملذاتها فحري بهم �أن ال يكون ذلك �إىل هلل تعاىل ،و�إنهم قد ت�شبهوا
باخلارجني يوم الن�شور من القبور �إىل احل�شر يوم القيامة جمتمعني
متوحدين قلوبا ،مرتا�صني �أج�سادا ،لي�س معهم �شيء غري �أنف�سهم،
هلل
لكن ي�أتي اجلزاء الوفري والأجر الكبري ,ف َعنْ عَائ َِ�ش َة �إِ َّن َر ُ�سو َل ا ِ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َقا َل :مَا مِ نْ َي ْو ٍم �أَكْثرَ َمِ نْ �أَنْ ُي ْع ِت َق ُ
َ�ص َّلى ُ
اهلل فِي ِه
َع ْبدًا مِ َن ال َّنا ِر مِ نْ َي ْو ِم َع َر َف َة َو�إِ َّن ُه َل َي ْد ُنو ُث َّم ُي َباهِ ى ِب ِه ُم المْ َ َ
ال ِئ َك َة َف َي ُق ُ
ول
مَا �أَ َرا َد َه ُ�ؤ َالءِ ,فيغفر لهم ,قال ابن القيم رحمه اهلل ي�صفح ال احلجيج
يف بيت اهلل احلرام:
فـللـه كـم مـن عـبـرة مـهـراقــــــــــــــــــة و�أخــــــــــــــــرى عـــلـــى �آثــاره اال تــقـــدم
وقد �شرقت عني املحب بدمـــــعها فــينـظر مـــن بـيـن الـدموع وي�سح ُم
فلله ذاك املوقف الأعظم الـــــــذي كم وقف يوم العر�ض بلذاك �أعظم
ويـدنـو بـه الـجـبـار جـل جـاللــــــــه يـــــــــــبـاهـي بـهـم �أمـالكـه فـهـو �أكـرم
يقول عبادي قد �أتـونـي مــحــــبـــــ ًة و�إنـــــــي بــــــه مـــــبـــــر �أجـــــود و�أكــــــرم
ف�أ�شهد كم �أين غفرت ذنوبـــهــــــــم و�أعــطــيــهــم مــا �أمــل وهــو �أنــعــــــــم
فب�شراكم يا �أهل ذا املوقف الـذي بـه يــغـفـر اهلل الذنوب ويرحم()5
خام�سا :وحدة يف االخالق فال رفث ،وحدة يف الطاعة فال ف�سوق �أو
ع�صيان.
وحدة يف احلوار فال جدال عقيم ،جمعت ذلك كله تلك الآية الكرمية
ُوق
حيث الْحَجُّ َأشْهُرٌ مَعْ ُلومَاتٌ َفمَنْ َفرَضَ فِي ِهنَّ الْحَجَّ َفلاَ ر ََفثَ و اََل ُفس َ
و اََل ِجد ََال فِي الْحَجِّ وَمَا َت ْفعَ ُلوا مِنْ خَيْ ٍر يَع َْلمْهُ ا َّللهُ و ََتزَوَّدُوا َف ِإنَّ خَيْرَ
الزَّادِ ا َّلت ْقوَى وَاتَّ ُقو ِن يَا ُأولِي الأْ َلْب ِ
َاب  البقرة.١٩٧ :
ثم وحدة يف اجتناب ال�شرك والوثنية وقول الزور َ فاج َْتنِبُوا الرِّجْسَ

مِنَ الأْ َ و َْثا ِن وَاج َْتنِبُوا َقو َْل الزُّو ِر احلج.٣٠ :

ووحدة يف الرباءة من امل�شركني  وَأ ََذانٌ مِنَ ا َّللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الن ِ
َّاس يَوْمَ

الْحَجِّ الأْ َ ْكبَ ِر َأنَّ ا َّللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْ ِركِنيَ وَرَسُو ُلهُ  التوبة.٣:
( )5زاد امل�سلم والداعية من ال�شعر والبيان ( -ج � / 1ص .)70
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واح�������ة ال����ت����أري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
�ساد�سا :وحدة يف الأداء حيث ت�أتي الفرائ�ض جميعا فما لك �إال �أن
ت�ؤديها على طريق واحد فال�صالة ال تكن على �شكلني ف�أركانها
واحدة و�أدا�ؤها مت�شابه ومق�صدها واحد و�أوقاتها حمددة وكذا الزكاة
وال�صيام ،و�أما احلج فهو من �أعظم العبادات التي توحي باحتاد املنهج
ووحدة املن�سك كما تبني.
�سابعا :فلما كان جمتمع ال�صحابة الأخيار يلم�س املدى العظيم
لوحدة املنا�سك بني امل�سلمني ،وحدة جت�سدت فيهم خلقا ودينا منهجا
و�سلوكا ،فهل لنا ان نقتب�س من نورهم وهديهم و�سلوكهم ،متخذين
من مقا�صد احلج فقها نتمثله يف حياتنا ،فهذه احلقيقة ما تزال قائمة
يف كل مكان ويف كل زمان ،فرتى من هم على غري الإ�سالم ,وبغري هذه
العقيدة ,يعجبون ملا يف منا�سك احلج من دليل قاطع على عظم هذا
الدين الذي ال يفرق بني هذا وذاك وهذه وتلك وه�ؤالء و�أولئك؛ كلهم
�سوا�سية مهما اختلفت �أفكارهم �أو زادت �أموالهم �أو عظمت قوتهم �أو
علت منا�صبهم� ,إنهم حني يهتدون �إىل الإ�سالم وحني ي�صبح املنهج
الإ�سالمي حقيقة يف حياتهم ينتقلون من طور التيه وال�ضالل �إىل
طور �آخر مل�ؤه الرفعة والعزة واال�ستقامة ونكران الذات والت�ضحية
والفداء والعفو وال�سماح ،و�إن الب�شرية كلها لتتيه يف جاهلية عمياء
جاهلية جديدة ما مل تهتد �إىل هذا املنهج ال�سليم ،وكل ذلك طريق
لتوحيد الكلمة ور�ص ال�صفوف وت�أليف القلوب ,وال يدرك هذه �إال
من يعي�ش الإ�سالم النا�صع ويقيم حياته كلها على املنهج الإ�سالمي
ف�سيدرك عندها حقيقة املنهج الإ�سالمي ال�شامخ وعلوه على كل ما
حوله من املناهج الو�ضعية والأفكار الب�شرية.
�إن مو�سم احلج م�ؤمتر �إ�سالمي �سنوي وركن وفر�ض عظيم ،يتوجب
�أن ي�ستغل يف تبيان مغزاه و�أبعاده الأخرى ،فاحلج ا�ضافة اىل �أنه عبادة
عظيمة و�شعرية فريدة فهو اي�ضا اعالنا عن وحدة امل�سلمني التي هي
مطلب عظيم و�أمل كبري ي�سعى له كل م�سلم يف م�شارق الأر�ض ومغاربها
تتجلى يف منا�سك احل��ج التي يتوجب وعيها ووع��ي مغزاها وفحواها,
فعند ذلك يتطلب من امل�سلمني �أن ي�سعون �إىل:
 .1املحبة :هي �شرط الكتمال الإميان ففي ال�صحيحني َعنْ �أَ َن ٍ�س َعنْ
ال َّن ِب ِّي �صَ َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َقا َل :اَل ُي�ؤْمِ ُن �أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه
ول اللهَّ ِ �صَ َّلى ُ
ري َقا َل َقا َل َر ُ�س ُ
اهلل
مَا يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ( ،)6وع َِن ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن بَ�شِ ٍ
ني فِى َتوَادِّهِ ْم َو َت َر ُاح ِم ِه ْم َو َت َع ُ
اط ِف ِه ْم َم َثلُ
َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َم َث ُل المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ال�س َه ِر َو حْ ُ
ال َّمى(,)7
الجْ َ َ�سدِ ِ�إ َذا ْا�ش َت َكى مِ ْن ُه ع ُْ�ض ٌو َتدَاعَى َل ُه َ�سا ِئ ُر الجْ َ َ�سدِ ِب َّ
ُو�سى َعنْ ال َّن ِب ِّي �صَ َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َقا َل� :إِ َّن المْ ُ�ؤْمِ َن ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن
َعنْ �أَ ِبي م َ
َكا ْل ُب ْن َيانِ ي َُ�شدُّ َب ْع ُ�ض ُه َب ْع ً�ضا َو َ�ش َّب َك َ�أ�صَ ا ِب َع ُه( )8و�أمثال هذه الن�صو�ص
يف الكتاب وال�سنة ك�ث�يرة ،فتلك ال�صفات يف مو�سم احل��ج مطلوبة ملا
يحتاج لها احلجيج ,ويف غري مو�سم احلج �آكد للحاجة و�أفر�ض للتطبيق
و�أوج��ب للعمل بها ،وقد حث ال�شارع الكرمي عباده امل�ؤمنني �أن يكونوا
متنا�صرين متما�سكني متحابني متعاطفني و�أمرهم باالئتالف ونهاهم
عن االختالف وَاع َْتصِمُوا بِحَبْ ِل ا َّللهِ جَمِيعًا و اََل َت َفر َُّقوا � آل عمران:
 ,١٠٣فكيف يجوز مع هذا المة اخلري �أمة الإ�سالم �أن تفرتق وتختلف بل
جعل ال�شرع الكرمي املحبة من لوازم دخول اجلنة ،ف َعنْ �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة َقا َل
(� )6صحيح البخاري رقم احلديث( 13 :ج � / 1ص )12
(� )7صحيح م�سلم رقم احلديث( 6751 :ج � / 8ص )20
(� )8صحيح البخاري رقم احلديث( 481 :ج � / 1ص )103
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ول اللهَّ ِ �صَ َّلى ُ
َقا َل َر ُ�س ُ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َال َتد ُْخ ُلو َن جْ َ
ال َّن َة َح َّتى ُت�ؤْمِ ُنوا
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َو َال ُت�ؤْمِ ُنوا َح َّتى تحَ َ ابُّوا� ,أ َوال �أ ُدل ُك ْم َعلى َ�ش ْي ٍء �إِ َذا ف َع ْل ُت ُمو ُه َ
تا َب ْب ُت ْم �أف ُ�شوا
ال�س َ
ال َم َب ْي َن ُك ْم( ,)9وكما �أن املحبة �أ�سا�س عظيم من �أ�س�س الوحدة فمن
َّ
دونها ال ميكن �أن يتقارب �أثنان ،وال جتتمع الأمة وتتوحد.
 .2ال�سالم :وه��و �أن يكون �سلما لإخ��وان��ه ال يرفع ال�سيف عليهم وال
يتجر�أ على قتلهم دون حد يقام ،ولقد ق� َّرع ال�شرع الكرمي فاعل ذلك
وادخر لهم من العذاب العظيم  وَمَنْ ي َْق ُت ْل مُؤْمِنًا م َُتعَمِّدًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا و ََغضِبَ ا َّللهُ ع ََليْهِ وَلَعَنَهُ وَ َأعَدَّ لَهُ ع ََذابًا عَظِيمًا الن�ساء:
 ،٩٣ويف ال�صحيح َعنْ ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي ُ
اهلل َع ْن ُه َما َقا َل َقا َل َر ُ�س ُ
هلل �صَ َّلى
ول ا ِ
ُ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َلنْ َي َزا َل المْ ُ�ؤْمِ ُن فيِ ُف ْ�س َح ٍة مِ نْ دِي ِن ِه مَا لمَ ْ ي ُِ�ص ْب َدمًا
َح َرامًا( ،)10واهلل امل�ستعان.
التعاون:فبالتعاون تتوحد القلوب وتتقارب االرواح وت�سكن للأخر
النفو�س وتزداد املودة وتلت�أم اجلراح ولقد حث ال�شارع احلكيم على ذلك

و ََتعَاوَ ُنوا ع ََلى ال ْ ِبرِّ وَا َّلت ْقوَى و اََل َتعَاوَ ُنوا ع ََلى إْالِثْ ِم وَالْعُدْوَا ِن املائدة،٢ :
فتوجب التعاون على اخلري والإح�سان للخلق بل �أن ال�شارع احلكيم �أمر
بالإح�سان اىل احليوان فكيف بالإن�سان ف َعنْ َ�شدَّا ِد ْب ِن �أَ ْو�� ٍ�س َقا َل ِث ْن َتانِ
اهلل َعلَ ْي ِه و�آ ِل� ِه َو َ�س َّل َم َقا َل� :إِ َّن َ
َحف ِْظ ُت ُه َما َعنْ َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صَ َّلى ُ
اهلل َك َت َب
الإِ ْح َ�سا َن َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َف ِ�إ َذا َق َت ْل ُت ْم َف�أَ ْح�سِ ُنوا ا ْل ِق ْتلَ َة َو ِ�إ َذا َذب َْح ُت ْم َف�أَ ْح�سِ ُنوا
يح َت ُه(.)11
ال َّذ ْب َح َو ْليُحِ َّد �أَ َح ُد ُك ْم َ�ش ْف َر َت ُه َف ْليرُ ِ ْح َذ ِب َ
ك�لام �أخ�ير :ال يحق للرجل �أن ي��وايل طائفة وي�ع��ادي طائفة �أخ��رى
بالظن والهوى دون برهان من اهلل تعاىل ،فهذا فعل �أهل البدع كاخلوارج
الذين فارقوا جماعة امل�سلمني وا�ستحلوا دماء من خالفهم ,و�أم��ا �أهل
ال�سنة واجلماعة فهم معت�صمون بحبل اهلل و�أقل ما يف ذلك ان يف�ضل
الرجل من يوافقه على هواه و�أن كان هو �أتقى هلل منه ،و�إمنا الواجب
�أن يقدم من قدمه اهلل ور�سوله وي�ؤخر من اخره اهلل ور�سوله ,ويحب
ما �أحبه اهلل ور�سوله ويبغ�ض ما �أبغ�ضه اهلل ور�سوله ويقرتب من قوله
ُوق شُحَّ
تعاىل :وَيُؤْثِرُونَ ع ََلى أَن ْ ُفسِ ِهمْ وَلَوْ َكانَ ب ِ ِهمْ خَصَاص ٌَة وَمَنْ ي َ
نَ ْفسِهِ َف ُأولَئِكَ هُمُ الْم ُْفلِحُونَ  احل�شر ,٩ :و�أن يكون امل�سلمون يدا واحدة
و�إن �أخط�أ بحقه �أخوه امل�سلم يف �شيء من �أمور الدنيا بل حتى يف �أمور
الدين فقد يكون معذورا جلهله �أو ت�أويله ،فلي�س كل من �أخط�أ يكون

كافرا �أو فا�سقا فقد عفا اهلل عن اخلط�أ والن�سيان  رَبَّنَا اَل ُتؤَاخ ِْذنَا
إِنْ نَسِينَا َأوْ َأخ َْطأْنَا البقرة ٢٨٦ :وثبت يف ال�صحيح �أن اهلل َقا َلَ :ق ْد
َف َع ْلتُ (� )12أي باملغفرة للمخطئ والنا�سي ,فالإ�سالم مبني على تقوِمي
�سلوك امل�سلمني من خالل �أوامره ونواهيه ,وكذا يف احلج على ا�سا�س من
الت�صور الذي هدى الب�شرية اليه ،ا�سا�سه امل�ساواة ،ووحدة االمة التي ال
تفرقها طبقة ،وال جن�س ،وال اختالف لغة ،وال تفرقها م�صلحة دنيوية
او عر�ض من عرو�ض الدنيا فهم جمتمعون موحدون مت�آلفون متحابون
حتت راية التوحيد راية ال اله اال اهلل ووفق املنهج النبوي ال�صحيح.

(� )9صحيح م�سلم رقم احلديث( 203 :ج � / 1ص )53
(� )10صحيح البخاري رقم احلديث( 6862 :ج � / 9ص )2
(� )11صحيح م�سلم رقم احلديث( 5167 :ج � / 6ص )72
(� )12صحيح م�سلم رقم احلديث( 345 :ج � / 1ص )81
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حجة الوداع �صورة الن�رص والظفر الكبري
ميثاق مهدي
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يف م�شهد لن يتكرر ويف �ساعة لن تعود ويف جيل مل ي�شهد له
التاريخ مثيل يف �ساعة مباركة طيبة حتفها املالئكة من كل حدب
و�صوب ،وتتنزل فيها الرحمة من ال�سموات.
�إنه ر�سول اهلل وهو يقود جحافل الإميان �إىل بيت اهلل العتيق بعد
�أكرث من عقدين من الأذى واال�ضطهاد والت�شريد والتنكيل.
�إنهم يق�صدون بيت اهلل احلرام حيث حجة الوداع حجة لن
ي�شهدها ر�سول اهلل مرة �أخرى ،فهي الأوىل والأخرية بالن�سبة
له ،فيها تعلم �أ�صحابه وتالمذته �أركانها وفرائ�ضها و�سننها
وم�ستحباتها وحمرماتها ومكروهاتها ،ومن بعده علموا الدنيا،
فال يوجد م�سلم على وجه الأر�ض يق�صد بيت اهلل حاجا �أو
معتمرا �إال وقد �شاركوه يف الأجر.
�إين القف مت�أمال ذاك امل�شهد املبارك ،حيث يغدو ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �صوب البيت احلرام ،ويف ركبه الع�شرات من الألوف
من املهاجرين والأن�صار يحدو بهم �صوب الديار التي خرج منها
حب
عنوة ،وهاجرها مرغما(( ،واهلل� ،إن ِّك لأ َح ّب البقا ِع �إىل اهلل و�أ ّ
جت)) ،و�إين لأنظر
جت منك ما خَ َر ُ
البقاع �إيلَّ ،ولوال �أين �أُخ ِر ُ
�إليه حيث وقع ب�صره حني الح يف الأفق بيت اهلل احلرام من بعيد
وقد جالت اخلواطر يف نف�سه و�شريط ذكرياته هناك قد عاد به
�إىل �سنني م�ضت و�أعوام ان�صرمت ،كانت مرة وقا�سية عليه ،فهنا
حول هذا البيت كان مينع من ال�صالة ،والفجرة من م�شركي مكة
هنا قد �أذوه ،هنا �صلي �صلى اهلل عليه و�سلم وهنا كان �أبو جهل
و�أ�صحاب جلو�س بالقرب منه وقد نحرت جزور ،فقال �أبو جهل:
�أيكم يقوم �إىل �سال جزور بني فالن في�أخذه في�ضعه يف كتفي
حممد �إذا �سجد فانبعث �أ�شقى القوم ف�أخذه فلما �سجد النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم و�ضعه بني كتفيه ،ف�ضحك القوم وجعل
بع�ضهم مييل على بع�ض ،والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �ساجد ما
يرفع ر�أ�سه حتى جاءت فاطمة ومعها جويرية فطرحته عنه ،ويف
ذات املكان كرر امل�شركون فعلتهم وكان ا�شد ما �صنع به �صلى اهلل
عليه و�سلم وهذا عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص يق�ص اخلرب قال:
(بينا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صلي يف حجر الكعبة �إذ �أقبل
عقبة بن �أبي معيط فو�ضع ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا �شديدا
ف�أقبل �أبو بكر حتى �أخذ مبنكبه ودفعه عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال �أتقتلون رجال �أن يقول ربي اهلل  ..الآية) .و�ضرب �أبو
بكر فما عاد يعرف وجهه من قفاه.
وهناك وقع ب�صره �صلى اهلل عليه و�سلم و�أجال نظره و�إذا بابت�سامة
قد ارت�سمت على حمياه ،نعم انه غار حراء حيث كان �أول اخلري

قد حل هناك ،اذ جاءه جربيل الأمني بالوحي والر�سالة ،التي
بلغها على �أمت وجه و�أف�صح عنها بابلغ بيان.
وهناك تتجه نظراته �صلى اهلل عليه و�سلم حيث بيته ال�شريف
الذي كان يجمعه باحلبيبة �أم امل�ؤمنني خديجة هناك ال�سيدة
العظيمة التي �أزرته و�أيدته ،وكانت �إىل جانبه يف كل �صغرية
وكبرية ،وك�أين �أنظر �إليه وهو يقول لها قد اقرتب اللقاء و�أتت
�ساعته ،يف �شوق ويف حب لو ق�سم على �أهل الأر�ض لو�سعهم جميعا.
�إنه ذات املكان الذي خرج منه متخفيا مهاجرا �إىل ربه وقد ترك
خلفه ابن عمه علي بن �أبي طالب نائم يف فرا�شه متدثرا يف حلافه
يف �أمان واطمئنان منقطع النظري يف �ساعة يطي�ش فيها عقل
احلليم فقد كان م�شركون مكة قد عزموا على قتل ر�سول اهلل يف
بيته وهو نائم ،لكن الرعاية الربانية كان تكل�ؤه وحتر�سه.
وهناك من فوق تلك الربوة اذ وقع ب�صره حيث كان ينادى حني
�أنزل اهلل عليه ((و�أنذر ع�شريتك الأقربني)) ،فخرج �صلى اهلل
عليه و�سلم حتى �صعد ال�صفا فهتف يا �صباحاه فقال �أهل مكة:
من هذا الذي يهتف؟ قالوا :حممد فاجتمعوا �إليه ،فقال( :يا
بني فالن يا بني فالن يا بني فالن يا بني عبد مناف
يا بني عبد املطلب فاجتمعوا �إليه ،فقال:
�أر�أيتكم لو �أخربتكم �أن خيال
تخرج ب�سفح هذا اجلبل
�أكنتم م�صدقي؟ قالوا:
ما جربنا عليك كذبا،
قال :ف�إين نذير لكم بني
يدي عذاب �شديد)( ،يا
مع�شر قري�ش ا�شرتوا
�أنف�سكم من اهلل ال �أغني
عنكم من اهلل �شيئا يا بني
عبد املطلب ال �أغني عنكم
من اهلل �شيئا يا عبا�س
بن عبد املطلب ال �أغني
عنك من اهلل �شيئا يا
�صفية عمة ر�سول اهلل ال
�أغني عنك من اهلل �شيئا
يا فاطمة بنت ر�سول اهلل
�سليني مبا �شئت ال �أغني
عنك من اهلل �شيئا)،
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وهناك كان ال�صوت الن�شاز والكالم القبيح قد �صدر عن عمه
�أبي لهب فقال �أبو لهب( :تبا لك �أما جمعتنا �إال لهذا) ف�أنزل
اهلل �سورة “تبت يدا �أبي لهب” ،واراه �صلى اهلل عليه و�سلم وقد
ط�أط�أ ر�أ�سه توا�ضعا هلل و�شكرا على ما �آلت �إليه الأمور من ن�صر
ومتكني.
وهناك حيث �صدح ابن م�سعود بالقر�آن فاهتز لقوله �صناديد
قري�ش و�أفزعهم و�أرعبهم ،فما و�سعهم �إال �أن �أوجعوه �ضربا ،وما
كان فعلهم هذا لينهاه �أو يثنيه ،فعاد املرة تلوا الأخرى ،وهنا تذكر
�صلى اهلل عليه و�سلم �ضحك ال�صحابة يف املدينة املنورة من دقة
�ساقي ابن م�سعود وقولتهَ ( :وال َِّذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِهَ ،ل ُه َما �أَ ْث َق ُل فيِ
المْ ِيز َِان ِم ْن �أُ ُح ٍد).
هناك يدير وجهه �صلى اهلل عليه و�سلم ويقع ب�صره على تلك
الرم�ضاء التي كانت موطنا يعذب فيها بالل وهناك طعنت
�سمية يف قبلها وا�ست�شهد زوجها يا�سر ،وهناك قال �صلى اهلل عليه
((�صبرْ ً ا َيا �آ َل َي ِا�س ٍر َف ِ�إ َّن َم ْو ِع َد ُك ُم الجْ َ َّنةُ))� ،صربا ال يا�سر
و�سلم َ
رحمكم اهلل فها هي ثمار �صربكم وثمار ثباتكم قد منا اهلل بها
علينا وجعل الن�صر والظفر بني يدي امل�سلمني يقودهم حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف هذا املكان حيث ظل الكعبة املكان الذي كان يتو�سده �صلى اهلل
عليه و�سلم يقع نظره ،وذكريات خباب قد الحت يف ا ألفق حيث
جاءه فقال له :أَ� اَل ت َْ�س َتن ِْ�ص ُر َلنَا أَ� اَل َت ْد ُعو َلنَا َفقَالََ ( :ق ْد
كَا َن َم ْن َق ْبلَ ُك ْم ُي ؤ�ْخَ ُذ ال َّر ُج ُل َف ُي ْح َف ُر َل ُه
فيِ ْ أَ
ال ْر ِ�ض َف ُي ْج َع ُل ِفي َها
َف ُي َجا ُء
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اط
ِبالمْ ِ ْن�شَ ا ِر َف ُيو�ضَ ُع َعلَى َر ْأ� ِ�س ِه َف ُي ْج َع ُل ِن ْ�ص َفينْ ِ وَيمُ ْ �شَ ُط ِب أَ� ْم�شَ ِ
اللهَّ
يد َما ُدو َن لحَ ِْم ِه َو َعظْ ِم ِه َف َما َي ُ�ص ُّد ُه َذ ِلكَ َع ْن ِدي ِن ِه َو ِ
الحْ َِد ِ
َل َي ِت َّم َّن َهذَا ْ أَ
ري ال َّرا ِك ُب ِم ْن َ�ص ْن َعا َء إِ� ىَل َح ْ�ض َر َم ْوتَ
ال ْم ُر َحتَّى َي ِ�س َ
َ
للهَّ
اَل َيخَ ُ
اف إِ� اَّل ا َوال ِّذئ َْب َعلَى َغن َِم ِه َو َل ِك َّن ُك ْم ت َْ�س َت ْع ِجلُونَ) ،و أ�ين
ألراه �صلى اهلل عليه و�سلم قد قال خلباب بل�سان حاله بعد هذه
الذكرى :هل تنظر إ�ىل ن�صر اهلل ومتكينه لعباده امل ؤ�منني؟
فهاهي مكة ت�شهد أ�كرث من مئة أ�لف حاج يف م�شهد مهيب ،ويف
منظر ي�سر احلبيب ،ويف جحفل يغي�ض املنافق وكل معتد مريب.
وهناك يف ذلك الطرف ،نعم انه املكان الذي كان يق�صده كل عام
ليلتقي بوفود احلجيج ليبلغهم ر�سالة ربه ،وهو يقول( :هل من
رجل يحملني إ�ىل قومه ،ف إ�ن قري�شا قد منعوين أ�ن أ�بلغ كالم
َّا�س ُ ،قو ُلوا  :ال إِ� َل َه إِ�ال ُ
الل ُت ْف ِل ُحوا َوتمَ ْ ِلكُوا
ربي) ،و( َيا أَ� ُّي َها الن ُ
ِب َها ا ْل َع َر َبَ ،وت َِذلَّ َل ُك ُم ا ْل َع َج ُمَ ،و إِ�ذَا آ� َم ْن ُت ْم ُك ْن ُت ْم ُملُوكًا فيِ الجْ َ َّن ِة)
ويف ذات املكان كان َ أَ� ُبو َل َه ٍب مي�شي وراءه بني القبائلَ ،ي ُقولُ  :ال
ت ُِطي ُعو ُهَ ،ف إِ� َّن ُه َ�صا ِبئٌ كَا ِذ ٌب فما كان من تلك القبائل إ�ال ان ترد
ر�سول اهلل َ�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم أَ� ْق َب َح ال َّر ِّد َو ُي ؤْ�ذُو َن ُهَ ،و َيقُو ُلونَ:
ريتُكَ َ أ� ْعلَ ُم ِبكَ  ،وهناك قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
أُ� ْ�س َرتُكَ َو َع ِ�ش َ
(ال َّل ُه َّم َل ْو ِ�شئ َْت لمَ ْ َيكُونُوا َه َكذَا) ،وال من جميب إ�ال النفر
والنفرين ،حتى كان العام الذي قابل فيه ثلة قليلة من أ�هل يرثب
وما كان منهم إ�ال أ�ن ا�ستجابوا له واخذوا ين�شرون الدين بني بني
قومهم ليمكنوا له وي�سلموه ا ألرواح والقلوب والعقول ولينزلوه
حمل الر أ��س من اجل�سد ،تب�سم �صلى اهلل عليه ابت�سامة الرا�ضي
عن ربه ابت�سامة ال�شاكر لربه ،ابت�سامة من كان على اليقني من
وعد ربه ،و�صدق اهلل وعده.
ذكريات أ�عوام و�سنني مرت �سريعة بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و أ�ي مو�ضع لي�س له فيه ذكر فهذا احلجر كان ي�سلم عليه
وهنا الغمامة كانت تظله ،هناك كانت ت أ�خذ العجوز بيده لتحذره
من حممد ر�سول اهلل مكافئة له على �صنيعه معها ،فيقول لها
( أ�نا حممد) فت�سلم على يديه �صلى اهلل عليه و�سلم.
مكة ار�ض اهلل وحرمه فيها ا�ضطهد ر�سول اهلل ومنها خرج
متخفيا قد و�ضع الكفار مئة ناقة مل ي أ�تي بر أ��سه ال�شريف،
وها هو اليوم يدخلها منت�صرا متوا�ضعا ،يقود أ��صحابه الذين
تقا�سموا معه ا ألمل واملحنة ،يقودهم اليوم قريري العني منت�صبي
القامة �شاخمني بكربياء ا إلميان ال بكربياء النف�س وبعزة اهلل ال
بعزة هبل أ�و مناة.
يقودهم قادة ال اتباعا �أذالء ،وي�سو�سهم أ�حرارا ال عبيدا.
فركب يقودهم بع�ض �سادة املهاجرين ،وركب أ�خر يقودهم �سادة
ا ألن�صار ،وحدث عن فالن أ�و عن فالن :أ�ن الن�صر قد الح يف
كل مكان ،وانت�شر نوره بني جميع ا ألركان ،وبدد ظلمت الليايل
وا أليام ،و أ�حل العدل والرحمة وال�سالم.
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ملف العدد:
امللف الثاين
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 18ذو احلجة يف امليزان

يف الثامن ع�شر م��ن ذي احلجة �سنة ع�شر
للهجرة وقع حدث �أنت�صر فيه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم لأحد �أ�صحابه و�أبان عن موقف
احلق فيه.
ويف الثامن ع�شر من ذي احلجة �سنة خم�س
وث�لاث��ون للهجرة وق��ع ح��دث �أخ��ر �أنت�صر فيه
�أ�صحاب حممد ل�صاحب حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
وكال احلدثني ذكراهن و�آثارهن قائمة اىل
ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،وحت �ت��اج م�ن��ا اىل �أن ن�ق��ف عندهما
موقف تدبر وت�أمل ،مبا يخدم �أمتنا ويرفع من
�ش�أنها ويبني وحدتها ونه�ضتها ،و�إن ما من �ش�أنه
�أن يبث الفرقة والبغ�ضاء بني امل�سلمني �أن يطوى
وال يحكى ويهمل وال يذكر ،و�إن كان البد فيكون
لبيان �صحيحه من �ضعيفة ،و�سليمه من عليله،
ال نتتبع ال�شبهات وال ��زالت لأن ذل��ك ��ش��أن من
ي�سعى لفرقة هذه الأمة ،والنه منهج �أهل الزيغ
وال�ضالالت الذين �أخرب عنهم اهلل يف كتابه.

ق�صة الغدير  ..دالالت وعرب
ال�شيخ �سعد عامر

عثمان الفـتــنـــة الـــكــــبــرى
فار�س اجلنابي

در�س لـكل احلكام الظلمة
�سيا�سة �سيدنا عثمان
يف ادارة الفتنة و �أ زمة اخلارجني على الدولة

و�سن الأعظمي

بيعة �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب
يف قلب الأزمة مالها وما عليها

د� .صباح الكبي�سي

نظرة يف �صفحات من ت�أريخنا
عبد البا�سط ال�سامرائي
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ق�صة الغدير
دالالت وعرب

ال�شيخ �سعد عامر
يف الثامن ع�شر من ذي احلجة ل�سنة ع�شر للهجرة وقعت حادثة
عرفت بحادثة غدير خم فما هي الق�صة؟
روى البخاري يف �صحيحه خمت�صراً و�أحمد يف امل�سند والبيهقي يف
ال�سنن وابن ه�شام يف ال�سرية :عن بريدة الأ�سلمي �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أر�سل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه على ر�أ�س جي�ش
�إىل اليمن (قبل ب�ضعة �أ�شهر من حجة الوداع) فانت�صر وغنم .فكتب
�إىل ر�سول اهلل :ابعث �إلينا من يخم�سه .يقول بريدة :فبعث �إلينا علياً
ر�ضي اهلل عنه .ويف ال�سبي و�صيفة من �أف�ضل ال�سبي .قال فخ َّم�س
وق�سم فخرج ور�أ�سه يقطر قلنا :يا �أبا احل�سن ما هذا؟! فقال� :أمل
َّ
تروا �إىل الو�صيفة التي كانت يف ال�سبي ف�إين ق�سمت وخم�ست ف�صارت
يف اخلم�س ثم �صارت يف �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ثم �صارت
يف �آل علي .قال فكتب الرجل (�أي خالد) �إىل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فقلت :ابعثني ،فبعثني م�صدقاً  ...و�أقبل علي من اليمن ليلقى
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مبكة فتعجل �إليه وا�ستخلف على
جنده الذين كانوا معه رج ً
ال من �أ�صحابه فعمد ذلك الرجل فك�سا كل
رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي فلما دنا جي�شه خرج
ليلقاهم � -أي علي  -ف�إذا عليهم احللل قال :ويلك ما هذا ؟! قال:
ك�سوت القوم ليتجملوا به �إذا قدموا يف النا�س .قال :انزع قبل �أن تنتهي
به �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :فانتزع احللل من النا�س
فردها يف البز .قال :و�أظهر اجلي�ش �شكواه فقام ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فينا خطيباً ف�سمعته يقول�( :أيها النا�س ال ت�شكوا علياً
فواهلل �إنه لأخ�شى يف ذات اهلل �أو يف �سبيل اهلل من �أن ي�شكى).
يقول بريدة :ملا قدمت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ذكرت
علياً فتنق�صته فر�أيت وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يتغري
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فقال�( :أل�ستُ �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم؟) قلت :بلى يا ر�سول اهلل
قال( :من كنت مواله فعلي مواله).
وروى م�سلم عن زيد بن �أرقم قال :قام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يوماً فينا خطيباً مباء يدعى خما بني مكة واملدينة فحمد اهلل
و�أثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال�( :أما بعد �أيها النا�س ف�إمنا �أنا ب�شر
يو�شك �أن ي�أتي ر�سول ربي ف�أجيب ،و�أنا تارك فيكم ثقلني �أولهما كتاب
اهلل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اهلل وا�ستم�سكوا به) فحث على
كتاب اهلل ورغب فيه .ويف رواية( :كتاب اهلل فيه الهدى والنور من
ا�ستم�سك به و�أخذ به كان على الهدى ومن �أخط�أه �ضل) ويف رواية
ثالثة�( :أحدهما كتاب اهلل عز وجل وهو حبل اهلل من اتبعه كان على
الهدى ومن تركه كان على �ضاللة) ثم قال( :و�أهل بيتي �أذكركم اهلل
يف �أهل بيتي -ثالثاً .)-

داللة الواقعة:
� .1إن خطبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك املو�ضع (غدير خم)
مل يقلها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من تلقاء نف�سه ابتداءً .و�إمنا
اقت�ضى ذلك �سبب.
�إن معرفة �سبب القول له عالقة ما�سة مبعرفة مقا�صد القائل.
ولوال ذلك ملا اهتم العلماء مبعرفة (�أ�سباب النزول).
وحتى ال تلتب�س االحداث والوقائع كان البد من معرفة الأ�سباب
وامل�سببات واملقدمات وحينها تكتمل ال�صورة وتتجلى احلقيقة.
�إن �أول الرواية يو�ضح �أن �سيدنا علياً ر�ضي اهلل عنه قد ح�صلت بينه
وبني ذلك اجلي�ش م�شاحنات واختالف ب�سبب الو�صيفة التي نكحها،
ومنعهم من ركوب الإبل ،وانتزاع احللل حتى �إذا حلقوا بر�سول اهلل
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�صلى اهلل عليه و�سلم واختلطوا مبن معه من احلجيج وكرثت القالة �صلى اهلل عليه و�سلم له بيده الأخرى .ف�صفق ب�إحدى يديه على
يف �سيدنا علي وف�شت يف النا�س و�أكرثوا من ال�شكوى والعنت الذي الثانية قائ ً
ال( :هذه عن عثمان) .وقد خلد القر�آن هذه البيعة يف �أكرث
القوه منه حينها كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�سول احلق ال بد
من مو�ضع من �سورة (الفتح) .كقوله �سبحانه وتعاىل { :لَ َقدْ رَضِيَ
من �أن ينهي هذه االجواء املتوترة وامل�شحونة ب�سوء الفهم والتقدير
فما كان منه اال �أن ينزل يف ذلك املو�ضع (غدير خم) وذلك اجلو احلار ا َّللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِنيَ إِ ْذ يُبايِعُونَكَ َتحْتَ الشَّجَرَةِ َفعَلِمَ مَا فِي ُق ُلوب ِ ِهمْ َفأَنْز ََل
كي يقطع القالة ويربئ �ساحة علي ر�ضي اهلل عنه.
السَّكِين ََة ع ََليْ ِهمْ وَأ ََثابَهُمْ َف ْتحًا َقرِيبًا } (الفتح.)18/
�إن علياً م�ؤ َّمر من النبي  ،وطاعة الأمري الأ�صغر من طاعة
الأمري الأكرب ،فطاعته طاعة ملن �أ َّمره ،وع�صيانه ع�صيان له� ،إن طاعة �.4أما لفظ (�أهل البيت) الذي جاء يف احلديث فكانت و�صية النبي
علي  -وقد � ّأمره ر�سول اهلل  -طاعة لر�سول اهلل ،وع�صيانه وال�شغب �صلى اهلل عليه و�سلم بالإح�سان �إليهم بقوله�( :أذكركم اهلل يف �أهل
عليه �أو منازعته يف احلقيقة ع�صيان لر�سول اهلل .هذا ما رمى �إليه بيتي) ولها �سبب :هو القالة التي ف�شت يف �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه
بقوله( :من كنت مواله فعلي مواله) .ولو كان الأمري يف تلك الواقعة كما تقدم.
غريه وح�صل معه ما ح�صل لعلي كعثمان – مث ً
ال  -لقال النبي �صلى ولقد ن�ص احلديث على التم�سك بالقر�آن وهو ما دلت عليه العديد
اهلل عليه و�سلم( :من كنت مواله فعثمان مواله).
من االيات واالحاديث �صراحة دومنا حاجة �إىل ت�أويل �أو تف�سري .وهو
 .2واحلا�صل �أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إمنا �أراد بقوله ذاك �أنه ما جاء م�صرحاً به على ل�سان النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف خطبة
من كان يعتقد �أن يل عليه حق الطاعة فعليه بطاعة من وليته عليه .الوداع يوم عرفة بقوله( :تركت فيكم ما �إن مت�سكتم به لن ت�ضلوا
فكيف جاز لكم -واحلال هذه -منازعته واالختالف عليه .ومنازعة من بعدي كتاب اهلل و�سنتي) .واتباع الكتاب وال�سنة� ،أو التم�سك بهما
الأمري منازعة ومع�صية ملن �أ َّمره !
من�صو�ص عليه �صراحة يف القر�آن  -كما �سلف.
ولي�س يف ذلك من خ�صو�صية �سوى الف�ضيلة التي تقبل ال�شركة .5 ،جاء يف بع�ض الروايات زيادات ال ت�صح وكلها ما بني �ضعيفة �أو
لأن (املوىل) لفظ م�شرتك -كما هو ثابت يف لغة العرب  -ولي�س خا�صاً مو�ضوعة.
كـ(النبي) �أو (الر�سول) فت�أمل!
واما ما جاء من زيادات �أخر ان من ال�صحابة هن�أ �سيدنا علي
 .3غدير خم موقع يقع بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وتبعد عن باخلالفة حلديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هذا والبع�ض االخر
مكة تقريبا مئتني وخم�سني كيلو مرتا� ،أي مل يكن يف �ساعتها يف ذلك ح�سده فكلها زيادات ال ت�صح باالطالق ومن �شاء فلريجح اىل كتب
املكان مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من احلجيج غري �أ�صحابه من احلديث التي اعتنت بذلك.
�أهل املدينة املنورة .فلي�س معه من �أهل اليمن �أو الطائف �أو جند  .6لفظ (الويل) الذي جاء يف الرواية فاملق�صود منه هو :الن�صرة
و�أطراف العراق �أحد!
واملحبة( )1ال غري ،واملعنى ان من كان يحب حممد �صلى اهلل عليه
و�أختيار النبي احلديث عن هذه الواقعة يف هذا املكان دون مكة وقد و�سلم وين�صره فليحب �سيدنا علي وين�صره فانه كان على احلق مبا
�سمع باخلرب وهو ملا يزل هناك �أو �أن ينتظر قدومه املدينة فينظر اجتهد فيه من منع توزيع الغنائم على اجلي�ش حتى يعود اىل املدينة
بالأمر ويقول كلمة الف�صل فيه ،كل هذا مل يفعله النبي لأن احلدث فيكون الذي يوزعها ويق�سمها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
كان قد وقع بني بع�ض �أهل املدينة وحم�صورا فيهم فلم تكن هناك  .7لكل ما تقدم يتجلى وبو�ضوح مق�صد النبي وغايته من هذا احلدث،
حاجة لتو�سعة املو�ضوع واخراجه عن دائرته ال�ضيقة اىل دائرة �أو�سع فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أراد �أن يربي الأمة يف �شخو�ص ال�صحابة
هذا �أوال ،وثانيا :اما عدم االنتظار حتى الو�صول اىل املدينة وذلك �أن من توىل �أمرة امل�سلمني وجوب طاعته وح�سن الظن به طاملا كان
لكي ال يجعل هناك ن�صيب للمنافقني الذين يت�صيدون يف املاء العكر لذلك �أهال ،كما �أراد �أن يجلي لنا حقيقة ال�صحابة الذي زكاهم القر�آن
فيكرثوا القالة يف �أ�صحاب ر�سول اهلل وعلى ر�أ�سهم �صهره وابن عمه و�أ�صطفاهم لنبيه �أنهم لي�س حمل تهمة �أو �سوء ظن بل هم املقتدى
�سيدنا ّ
علي ر�ضي اهلل عنهم جميعا ،فكان نزوله من غري تخطيط بهم وبحالهم ،وهم الذين تلتم�س لهم الأعذار وتقال لهم الزالت
م�سبق وال اعداد وامنا للحدث الطارئ الذي كان ال بد من قول كلمة وحا�شاهم من �أن يقعوا فيها ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء خلفا�ؤه الرا�شدون
الف�صل فيه والذي مل يكن من امل�صلحة الت�أخري �أو الرتاخي يف بيانه املهديون.
فنزل يف ذلك املكان وذلك احلر ال�شديد! ولو ان هذا احلدث مل ينتهي
وهذه هي ق�صة الغدير وحادثته ،تربية للأمة وتطهري للنفو�س،
عند بيان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لنزل القر�آن مف�صال وم�ؤكد وتبيان حق ،و�أزالة لب�س ،وتر�سيخ منهج.
ومو�ضحا ،مبا ال يدع الريب �أو ال�شك.
· وقد �سجل القر�آن �صراحة ذكر حوادث م�شابهة حني اقت�ضت
احلاجة! كبيعة الر�ضوان حتت ال�شجرة .وكانت من �أجل �إنقاذ عثمان ( )1ملن شاء تفصيل ذلك فليرجع الى كتب اللغة كلسان العرب
بن عفان ر�ضي اهلل عنه من قري�ش .حني حب�سوه .وقد بايع النبي وغيره.
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والفتنة الكربى
فار�س اجلنابي

�أ�ست�شهاد �سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي
اهلل عنه يف الثامن ع�شر من ذي احلجة ل�سنة
خم�س وثالثني للهجرة
�صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و�صهره ،زوج رقية و�أم كلثوم بنتي ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أول مهاجر اىل اهلل
بزوجه بعد لوط عليه ال�سالم ،وثالث اخللفاء
الرا�شدين.
قتل مظلوما ،وليق�ضي اهلل �أمرا كان
مفعوال ،ن�صب حلرب الكفار لواءه و�شهر
�سيفه ،وغمده يف فتنة اودت بحياته ،وما
جي�ش ع�سكرا ليدفع عن نف�سه ،وال �سعى �إىل
فتنة ،وال دعا �إىل بيعة وما طلبها واجمعوا له
فيها ،وما حاربه وال نازعه من هو من �أ�ضرابه
وال �أ�شكاله ،وال كان يرجوها لنف�سه ر�ضي اهلل
عنه.
�أخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
�شهيد ،وب�أن له اجلنة على بلوى ت�صيبه ،روى

البخاري يف �صحيحه من حديث �أبي مو�سى
الأ�شعري قال�( :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
دخل حائطا (�أي ب�ستانا) و�أمرين بحفظ باب
احلائط ،فجاء رجل ي�ست�أذن ،فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم(( :ائذن له وب�شره باجلنة )) ف�إذا
�أبو بكر .ثم جاء �آخر ي�ست�أذن ،فقال(( :ائذن
له وب�شره باجلنة)) ف�إذا عمر ،ثم جاء �آخر
ي�ست�أذن ،ف�سكت هنيهة ثم قال(( :ائذن له
وب�شره باجلنة على بلوى �ست�صيبه)) ف�إذا
عثمان بن عفان) ،وروى ابن ماجه عن كعب
بن عجرة قال :ذكر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فتنة فقربها ،فمر رجل مقنع ر�أ�سه،
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :هذا
يومئذ على الهدى)) فوثبت ف�أخذت ب�ضبعي
عثمان ،ثم ا�ستقبلت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقلت :هذا؟ قال(( :هذا)) .ويف م�سند
�أحمد عن �أبي �سهلة موىل عثمان ـ وهو تابعي
ثقة ـ �أن عثمان قال يوم الدار حني ح�صر:
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((�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عهد
�إيل عهدا ،ف�أنا �صابر عليه)).
قتله فئة �ضالة من �أهل �أغرا�ض �سوء،
حيل بينهم وبينها ،فيهم الذين غلب عليهم
الغلو يف الدين ،ف�أكربوا الهنات ،وارتكبوا يف
�إنكارها املوبقات ,ومل تكن لهم يف الإ�سالم
�سابقة .فح�سدوا �أهل ال�سابقة من ال�صحابة
على ما اتاهم اهلل من ف�ضله ومنه ,ف�أرادوا
�أن يكون له من الف�ضل واملنة مثلهم بال
�سابقة وال جهاد!! وفيهم املوتورون من
حدود �شرعية �أقيمت على بع�ض ذويهم,
فا�ضطغنوا يف قلوبهم الإحنة والغل لأجلها.
وفيهم احلمقى الذين ا�ستغل �أ�صحاب الفتنة
�ضعف قلوبهم فدفعوهم �إىل الفتنة والف�ساد
والعقائد ال�ضالة .وفيهم من �أثقل كاهله خري
�سيدنا عثمان ومعروفه نحوه ,فكفر معروفه
عندما طمع منه مبا ال ي�ستحقه من الرئا�سة
والتقدم ب�سبب ن�ش�أته يف �أح�ضانه .وفيهم من
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�أ�صابهم �شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف �أدب الإ�سالم,
ف�أغ�ضبهم التعزير ال�شرعي ,ولو �أنهم قد نالهم من �سيدنا عمر �أ�شد
منه لر�ضوا به طائعني .وفيهم املتعجلون بالريا�سة قبل �أن يت�أهلوا لها
اغرتارا مبا لهم من ذكاء خالب �أو ف�صاحة ال تغذيها احلكمة ,فثاروا
متعجلني بالأمر قبل �إبانه .وبالإجمال ,ف�إن الرحمة التي جبل عليها
عثمان وامتلأ بها قلبه �أطمعت الكثري فيه ,و�أرادوا �أن يتخذوا من
رحمته مطية لأهوائهم.
كان مقام �أ�صحاب الفتنة يف الكوفة ،فلما ا�شتكى منهم �أهل الكوفة
�سريهم �سيدنا عثمان اىل ال�شام ،فاقاموا يف دم�شق ثم يف حم�ص عند
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد �أول االمر ،فحاورهم عبد الرحمن
ثم توعدهم حتى تابوا  ،ف�أر�سل بهم �إىل عثمان فحاورهم فتابوا خوفا
ال حقيقة .وخريهم عثمان فاختاروا التفرق يف البالد ،ف�أر�سلهم،
فتفرقوا يف م�صر والكوفة والب�صرة :فلما �سار كل �إىل ما اختار
�أن�ش�أوا الفتنة ،و�ألبوا اجلماعة ،وجاءوا �إليه بجملتهم ،فاطلع عليهم
فوعظهم ،وذكرهم ،وورعهم عن دمه ،وخرج �سيدنا طلحة يبكي ويورع
النا�س ،و�أر�سل �سيدنا علي ولديه احل�سن واحل�سني للدفاع عنه ،وزعم
البغاة �أنهم تلقوا من �سيدنا علي وطلحة والزبري ر�ضي اهلل عنهم كتبا
يدعونهم بها للثورة على عثمان بدعوى �أنه غري �سنة اهلل!! وقالوا
ل�سيدنا طلحة�«( :إنكم �أر�سلتم �إلينا» �أقبلوا �إىل من غري �سنة اهلل»
 ،فلما جئنا قعد هذا يف بيته  -يعنون عليا  -وخرجت �أنت ،تفي�ض
عينيك .واهلل ال برحنا حتى نريق دمه) .وهذا قهر عظيم ،وافتئات
على ال�صحابة ،وكذب يف وجوههم وبهت لهم ،ولو �أراد عثمان لكان
م�ستن�صرا بال�صحابة ،ولن�صروه يف حلظة ،ولقد راوده ال�صحابة
على ذلك ف�أبى اال االمتناع عن قتال البغاة ،وتظاهر البغاة �أنهم
جاءوا م�ستجريين متظلمني .فوعظهم ،فا�ست�شاطوا .ف�أراد ال�صحابة
قتالهم ،ف�أوعز �إليهم عثمان �أال يقاتل �أحد ب�سببه �أبدا ،فا�ست�سلم،
و�أ�سلموه بر�ضاه.
وكل ما اثاره البغاة �أ�صحاب الفتنة على �سيدنا عثمان من �شبه
و�ضالالت كله باطل وال ي�صح من �أ�سا�سه �أو ت�أويله.
وكل من ت�ألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها ،ممن طلب �أمرا فلم
ي�صل �إليه ،وح�سد ح�سادة �أظهر داءها ،وحمله على ذلك قلة دين و�ضعف
يقني ،و�إيثار العاجلة على الآجلة ،مبثل هذه الأو�صاف و�صفهم �سيدنا
علي ر�ضي اهلل عنه يف اخلطبة التي خطبها على الغرائر يف مع�سكره
بالكوفة ،روى الطربي �أن عليا ذكر �إنعام اهلل على الأمة باجلماعة
باخلليفة بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم الذي يليه ،ثم الذي
يليه .وقال �سيدنا علي م�سمع قتلة �سيدنا عثمان( :ثم حدث هذا
احلادث الذي جره على الأمة �أقوام طلبوا هذه الدنيا ،ح�سدوا من
�أفاء اهلل عليه على الف�ضيلة ،و�أرادوا رد الأ�شياء على �أدبارها) ثم ذكر
�أنه راحل غدا �إىل الب�صرة ليجتمع ب�أم امل�ؤمنني و�أخويه طلحة والزبري
وقال�(( :أال وال يرحتلن غدا �أحد �أعان على عثمان  -ر�ضي اهلل عنه
 ب�شيء يف �شيء من �أمور النا�س ،وليغن ال�سفهاء عني �أنف�سهم)) .و�إذانظرت �إليهم دلك �صريح ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطالن �أمرهم.

وكان دخلوهم ملدينة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هالل
ذي القعدة �سنة خم�س وثالثني .فا�ستقبلهم عثمان .فقالوا :ادع
بامل�صحف .فدعا به ،ودارت بينهم وبينه حماورات كان احلق فيها كله
ل�سيدنا عثمان ،فلما انتهى منها قال لهم :ماذا تريدون؟
ف�أخذوا منه امليثاق ،وكانت لهم �شروط ومطالب خم�سا� :أن املنفي
يعاد واملحروم يعطى ،ويوفر الفيء ،ويعدل يف الق�سم ،وي�ستعمل ذوو
الأمانة والقوة .فكتبوا ذلك يف كتاب .و�أخذ عليهم �سيدنا عثمان �أال
ع�صا وال يفرقوا جماعة .ثم رجعوا را�ضني.
ي�شقوا ً
ويف رواية �أخرى �أن �سيدنا عثمان �أر�سل �إليهم �سيدنا عل ًّيا فاتفقوا
على اخلم�س املذكورة ،ورجعوا را�ضني ،كل اىل بلده حيث كان قد خرج.
فما كان من املند�سني بني �صفوف البغاة من �أ�صحاب الفتنة
ومفرقوا اجلماعات اال ان زوروا كتبا على ل�سان �سيدنا عثمان وار�سلوا
من يعرت�ض طريق العائدين اىل ديارهم لغر�ض اثارة الفتنة من
جديد ،فبينما القوم يف طريق العودة� ،إذا حامل كتاب الزور يتعر�ض
لهم .ثم يفارقهم  ،مرا ًرا لغر�ض بث الريبة يف نفو�سهم ،فقالوا له :ما
لك؟ قال� :أنا ر�سول �أمري امل�ؤمنني �إىل عامله مب�صر .ففت�شوه ،ف�إذا
هم بالكتاب على ل�سان عثمان عليه خامته �إىل عامل م�صر �أن ي�صلبهم
ويقطع �أيديهم و�أرجلهم .وح�صل هذا مع �أهل الب�صرة والكوفة
وم�صر يف �آن واحد!!
فتحقق لأ�صحاب الفتنة ما �أرادوا فعاد البغاة اىل املدينة ،روى
الطربي عن �سيدنا علي �أنه قال لهم( :كيف علمتم يا �أهل الكوفة ويا
�أهل الب�صرة مبا لقي �أهل م�صر ،وقد �سرمت مراحل ثم طويتم نحونا؟
هذا واهلل �أمر �أبرم باملدينة!) (ي�شري كرم اهلل وجهه �إىل تخلف الأ�شرت
وحكيم يف املدينة ،و�أنهما هما اللذان دبرا هذه امل�سرحية .قال البغاة
بل�سان ر�ؤ�سائهم( :ف�ضعوه على ما �شئتم .ال حاجة لنا �إىل هذا الرجل.
ليعتزلنا) وهذا ت�سليم منهم ب�أن ق�صة الكتاب مفتعلة ،و�أن الغر�ض
الأول والأخري هو خلع �أمري امل�ؤمنني عثمان و�سفك دمه الذي ع�صمه
اهلل ب�شريعة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف رواية �أخرى �أنهم �أتوا �سيدنا عل ًّيا فقالوا له� :أمل تر �إىل عدو
اهلل.
كتب فينا بكذا؟ وقد �أحل اهلل دمه ،قالوا له :فقم معنا �إليه ،قال:
واهلل ال �أقوم معكم ،قالوا  :فلم كتبت �إلينا؟ قال :واهلل ما كتبت �إليكم،
فنظر بع�ضهم �إىل بع�ض ،وخرج �سيدنا علي من املدينة .
فانطلقوا �إىل �سيدنا عثمان فقالوا له :كتبت فينا كذا( .قال لهم
�إما �أن تقيموا اثنني من امل�سلمني – �أي �شهودا� ،-أو مييني) ،فلم يقبلوا
ذلك منه .ونق�ضوا عهده ،وحا�صروه.
ودخل عليه عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهم ،فقال له �سيدنا
عثمان( :انظر ما يقول ه�ؤالء ،يقولون :اخلع نف�سك �أو نقتلك ،قال
له ابن عمر� :أخملد �أنت يف الدنيا؟ قال :ال ،قال :هل يزيدون على
�أن يقتلوك؟ قال :ال .قال :هل ميلكون لك جنة �أو نا ًرا؟ قال :ال.
قال :فال تخلع قمي�ص اهلل عنك ،فتكون �سنة ،كلما كره قوم خليفتهم
خلعوه �أو قتلوه) ،وهذا ما �أو�صى به ر�سول اهلل �سيدنا عثمان فقد �أخرج
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ابن ماجه عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال له(( :يا عثمان �إن والك اهلل هذا الأمر يو ًما ف�أرادك املنافقون
�أن تخلع قمي�صك الذي قم�صك اهلل فال تخلعه)) يقول ذلك ثالث
مرات.
فلج�أ �سيدنا عثمان حلوارهم ومناق�شتهم ،فاحتج عليهم مبا
�سمعه من ر�سول اهلل يف ف�ضله ومكانته ،وب�سوابقه امل�شهودة له ،وغري
ذلك فلما مل ينفع معهم ن�صح وال تذكري وال حوار �أو نقا�ش� ،أعتزل
�سيدنا عثمان يف داره لعل اهلل يهدي ه�ؤالء الطغاة البغاة اىل ر�شدهم
وليحقن دماء امل�سلمني ما ا�ستطاع اىل ذلك �سبيال.
وكان ال يظن �أن اجلر�أة تبلغ �إىل �أن يتكالبوا على دم �أول مهاجر
�إىل اهلل يف �سبيل دينه .فلما تذاءب عليه البغاة واعتقد �أن الدفاع عنه
ت�سفك فيه الدماء جزا ًفا ،عزم على كل من له عليهم �سمع وطاعة
�أن يكفوا �أيديهم و�أ�سلحتهم عن مزالق العنف .والأخبار بذلك
م�ستفي�ضة .عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال :كنت مع عثمان يف
الدار فقال� :أعزم على كل من ر�أى �أن عليه �سم ًعا وطاعة �إال كف يده
و�سالحه.
وكان ر�ؤو�س ال�صحابة قد بذلوا جهدهم ملنع �أ�صحاب الفتنة من
قتل �سيدنا عثمان وردهم ،ب�شتى الو�سائل ،وكانوا قد ار�سلوا من يقف
مدافع بني يدي �سيدنا عثمان فار�سل �سيدنا علي �أبنيه وفلذة كبده
وريحانتي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم احل�سن واحل�سني ليدافعا
عن �سيدنا عثمان بنف�سيهما ويفديانه بروحهما ،و�أر�سل �سيدنا الزبري
�أبنه عبداهلل و�سيدنا طلحة ولده حممد وغريهم من ال�صحابة.
وجاء زيد بن ثابت فقال له� :إن ه�ؤالء الأن�صار بالباب يقولون� :إن
�شئت كنا �أن�صار اهلل مرتني .قال عثمان :ال حاجة بي يف ذلك ،كفوا.
وقال عبد اهلل بن عامر بن ربيعة :كنت مع عثمان يف الدار فقال:
�أعزم على كل من ر�أى �أن يل عليه �سم ًعا وطاعة �إال كف يده و�سالحه،
ف�إن �أف�ضلكم غنا ًء من كف يده و�سالحه.
وقاتل ال�صحابة الكرام دونه وفدوه بانف�سهم  -رغم نهيه عن ذلك
 حتى قال قائلهم( :ما عذرنا عند اهلل �إن تركناك ونحن ن�ستطيع �أالندعهم حتى منوت).
وقاتل احل�سن بن علي دونه ر�ضي اهلل عنهم ،وهو يقول يف ت�سفيه
عمل البغاة( :ال دينهم ديني وال �أنا منهم حتى �أ�سري �إىل طمار �شمام)
�أي� :إىل جبل �أ�شم ال ينجو من �سقط منه.
وكان احل�صار م�ستم ًرا من �أواخر ذي القعدة �إىل يوم اجلمعة
الثامن ع�شر من ذي احلجة .فلما كان قبل ذلك بيوم ،قال عثمان
للذين عنده يف الدار من املهاجرين والأن�صار  -وكانوا قري ًبا من
�سبعمائة ،فيهم عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري واحل�سن
واحل�سني ومروان و�أبو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم ملنعوه
و�أن يكون �شعارنا فيهم قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وا َّلذِ َ
ين َجاءُوا مِ نْ َب ْعدِ هِ ْم
�( :أق�سم على من يل عليه حق �أن يكف يده و�أن ينطلق �إىل منزله)وقال لرقيقه (من �أغمد �سيفه فهو حر) ،وكان القتال حاميا و�شديداَ .ي ُقو ُلو َن َر َّب َنا ْاغ ِف ْر َل َنا َو ِ إِل ْخ َوا ِن َنا ا َّلذِ َ
ِالميَانِ َو اَل تجَ ْ َع ْل فيِ
ين َ�س َب ُقو َنا ب ْ إِ
حتى كانت ال�ساعة التي مت فيها لل�شيطان ما �سعى له ومتناه فانتدب
َ
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ُ
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َّ
َ
ُ
َ
َّ
للخليفة رجل من البغاة فدخل عليه البيت فقال :اخلعها وندعك ،قلو ِبنا غِ ِللذِ َ
ين �آ َمنوا َر َّبنا �إِنك َرءُوف َرحِ ي ٌم﴾ احل�شر.10:

فقال( :ويحك ،واهلل ما ك�شفت امر�أة يف جاهلية وال �إ�سالم ،وال تغنيت،
وال متنيت ،وال و�ضعت مييني على عورتي مذ بايعت ر�سول اهلل �صلى
قمي�صا ك�سانيه اهلل عز وجل .و�أنا على
اهلل عليه و�سلم ،ول�ست خال ًعا
ً
مكاين حتى يكرم اهلل �أهل ال�سعادة ويهني �أهل ال�شقاء).
قتلوه وهو يقر�أ القر�آن ويتلوا الذكر ف�سقطت دماءه الطاهرة على
كتاب اهلل وتقاطر دمه على قوله تعاىلَ (( :ف َ�س َي ْكفِي َك ُه ُم)) ف�إنها ما
حكت �إىل الآن ،و�ستبقى �شاهدة له وبان اهلل كافيه ولو باملوت وال�شهادة!
ويكفي لبيان ما كان لهذه الفاجعة الكربى من الأثر يف النفو�س
ما نقله البالذري يف �أن�ساب الأ�شراف عن احل�سن قال  :دخل علي يو ًما
على بناته وهن مي�سحن عيونهن فقال :ما لكن تبكني؟ قلن :نبكي
على عثمان .فبكى وقال :ابكني.
�إن الأيدي املجرمة التي زورت الر�سائل الكاذبة على ل�سان عائ�شة
وعلي وطلحة والزبري هي التي رتبت هذا الف�ساد كله ،وهي التي
طبخت الفتنة من �أولها �إىل �آخرها ،وهي التي زورت الر�سالة املزعومة
على ل�سان �أمري امل�ؤمنني عثمان �إىل عامله يف م�صر يف الوقت الذي
كان يعلم فيه �أنه مل يكن له عامل يف م�صر ،وقد زورت هذه الر�سالة
على ل�سان عثمان بالقلم الذي زورت به ر�سالة �أخرى على ل�سان علي،
كل ذلك لريتد البغاة �إىل املدينة بعد �أن اقتنعوا ب�سالمة موقف
خليفتهم ،و�أن ما كان قد �أ�شيع عنه كذب كله ،و�أنه كان يت�صرف يف كل
ريا .ومل يكن �صهر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�أمر مبا كان يراه ح ًقا وخ ً
و�سلم املب�شر منه بال�شهادة واجلنة هو املجني عليه وحده بهذه امل�ؤامرة
الفاجرة ،بل الإ�سالم نف�سه كان جمن ًيا عليه قبل ذلك .والأجيال
الإ�سالمية التي تلقت تاريخ ما�ضيها الطاهر النا�صع م�شوهًا وحمر ًفا
هي كذلك ممن جنى عليهم اليهود اخلباءث ،واملنقادون لهم بخطام
الأهواء وال�شهوات.
وليعلم علم اليقني �أن ال�صحابة مل يكن لهم يد وال قول وال فعل
يف هذه الفتنة اال بالقدر الذي يدفعها ويق�ضي عليها ،وعلى ر�أ�سهم
�سيدنا علي وطلحة والزبري و�أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنهم ،وما
يقال او يروى خالف ذلك ف�إمنا هو من ن�سج خيال امل�شككني واملرتابني
والد�سا�سني والذين ي�سعون اىل بث الفرقة يف ج�سد االمة من حيث
يعلمون �أو ال يعلمون.
�إن يوم الثامن ع�شر من ذي احلجة هو من �أعظم ايام املحن التي
مرت على االمة وال تزال اثارها قائمة و�شاهدة ،ولقد جرت على االمة
ب�سبب البغاة �أ�صحاب الفتنة الويالت والفنت ،لذا توجب على امل�سلمني
اليوم ان يعملوا جاهدين لبث احلقائق ون�شرها بني النا�س ليكونوا
على بينة من �أمرهم ولتبقى �صدورهم �سليمة ونقية لأ�صحاب حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
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در�س لكل احلكام الظلمة �..سيا�سة �سيدنا عثمان
يف ادارة الفتنة و �أ زمة اخلارجني على الدولة
و�سن الأعظمي
�إن م �ف �ه��وم الأزم� � ��ة م ��ن امل�ف��اه�ي��م
الوا�سعة االنت�شار يف املجتمع املعا�صر،
�أ�صبح مي�س ب�شكل �أو ب�آخر كل جوانب
احل�ي��اة ب ��دءاً م��ن الأزم� ��ات ال�ت��ي تواجه
ال �ف��رد م� ��روراً ب��الأزم��ات ال�ت��ي مت��ر بها
احلكومات وامل ؤ��س�سات وانتها ًء با ألزمات
الدولية.
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ونتيجة لوجود ا ألزمات بهذا ال�شكل
الوا�سع وجد اليوم ما يعرف بعلم (�إدارة
الأزم��ات) وهو علم له �أ�صوله وقواعده
ال�ت��ي �ضبطها علماء ومتخ�ص�صون يف
ه��ذا امل �ج��ال وق��د أ�خ ��ذت ه��ذه ال�ق��واع��د
والأ� �ص��ول م��ن التجارب التي م��رت بها
الأمم عرب التاريخ .

وال ��ذي ينظر يف ح��ال الأم ��ة اليوم والت�سلط والطغيان والف�ساد.
يجد أ�ن�ه��ا تعي�ش يف بحر متالطم من
ونحن اليوم �إذ نعي�ش يف هذا اجلو
الأزم��ات فما تكاد تنتهي من �أزمة حتى
امل�ت�ل�ب��د ب�غ�ي��وم ه ��ذه الأزم � ��ات ن�ستذكر
تدخل يف �أزم��ة ه��ي ا�شد و�أق���س��ى منها،
تاريخ امتنا وما جرى فيه من أ�حداث
ول �ع��ل م��ن اب ��رز م��ا ع��ان�ت��ه الأم� ��ة فيما
مبينني �أوج ��ه الت�شابه واالخ �ت�لاف يف
م�ضى م��ن ال���س�ن��وات ه��و ط��ري�ق��ة إ�دارة
مفهوم الأزمة وطريقة �إدارتها.
الدولة وم�ؤ�س�ساتها والتي ولدت �أزمات
ك� �ب�ي�رة وخ� �ط�ي�رة ت ���س �ب �ب��ت يف ت�ف�ك�ي��ك
ل�ق��د ح�ك��م الإ�� �س�ل�ام ال �ع��امل لأك�ثر
ال�ن���س�ي��ج امل�ج�ت�م�ع��ي ل�ل��أم ��ة وك � ��ادت يف من ثالثة ع�شر قرنا من الزمان ومن
بع�ض مراحلها أ�ن تهدد وحدة ا ألمة مبا الطبيعي ج��دا �أن جند يف ه��ذه امل�ساحة
ح��دث فيها م��ن قتل وت�شريد وانتهاك العري�ضة من الزمان واملكان جمموعة
للأعرا�ض و�إراقة للدماء.
من الأزم��ات التي مرت بها الأم��ة ولعل
م��ن �أب��رزه��ا م��ا ح��دث يف ال �ق��رن الأول
وبنظرة مت�أنية ومتفح�صة لأ�سباب
ال� �ه� �ج ��ري م ��ن خ� � ��روج جم �م��وع��ة م��ن
هذه الأزم��ات جند �أن �أبرزها هو الظلم
املارقني على اخلليفة الرا�شد عثمان بن
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عفان (ر�ضي اهلل عنه).

ا�ستمرت هذه احلال لع�شر �سنوات من خالفته وحدثت الفتنة
بعدها .وهذا يدل على امور متعددة منها:

وللوقوف عند اب��رز املحطات يف ه��ذه ا ألزم��ة والظروف
التي �أح��اط��ت بها ك��ان الب��د لنا م��ن درا��س��ة ه��ذه احلقبة من
قوة الدولة من الناحية ا إلداري��ة يظهر ذلك من خالل
التاريخ درا�سة مت�أنية وذلك لبيان الدرو�س والعرب امل�ستخل�صة التو�سع يف الفتوحات والتو�سع يف االجنازات.
لال�ستفادة منها فيما يجري يف زماننا من �أحداث م�شابهة ملا
قوة الدولة من الناحية الع�سكرية يظهر ذلك من خالل
جرى يف ذلك الزمان.
�إن�شاء الأ�سطول البحري.
�إن م�صطلح الأزم� ��ة مل ي�ك��ن ه��و امل�صطلح ال���س��ائ��د يف
ق��وة ال��دول��ة م��ن الناحية االق�ت���ص��ادي��ة يظهر ذل��ك من
ذلك الزمان بل كان يطلق على ما يجري من أ�ح��داث ت ؤ�ثر
خالل حالة الرخاء االقت�صادي الذي كانت تعي�شه الدولة.
يف زعزعة ا�ستقرار الدولة وتهديد كيانها الداخلي بالفتنة
وهو م�صطلح ومفهوم ورد كثريا يف القران الكرمي وال�سنة
لقد كانت هذه االجنازات العظيمة التي حققتها الدولة
النبوية ال�شريفة وله معان متعددة وا�صله يف اللغة االبتالء الإ�سالمية قبل وبعد وف��اة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
واالمتحان واالختبار وهو م أ�خوذ من قولك :فتنت الذهب على ح�ساب دول و�أق� ��وام وج�م��اع��ات اه �ت��زت عرو�شهم وزال
والف�ضة �إذا �أذبتهما يف النار لتمييز الردئ عن اجليد.
ملكهم وتفككت دولهم ومن ه ؤ�الء دولة الفر�س والروم ف�ضال
عن اليهود و أ�عراب اجلزيرة العربية.
والفتنة التي حدثت يف زمن عثمان (ر�ضي اهلل عنه) كانت
اختبارا حقيقيا له �أوال وللأمة ثانيا يف كيفية التعامل مع هذه
لقد ا�ستغل بع�ضهم حالة الرخاء واال�ستقرار الذي كانت
امللفات ال�شائكة ثم هي بحق ميزت بني من يحمل هم الأمة تعي�شها ا ألمة و�سقف احلريات املرتفع الذي وفرته الدولة يف
ويدافع عن حقها يف حفظ كيانها من االنهيار وال�سقوط وبني عهد اخلليفة عثمان ر�ضي اهلل عنه للقيام بالت�آمر واالنقالب
دعاة الفتنة وال�ساعني إ�ىل متزيق وحدتها وتفريق �شملها من على احلكم.
الذين �أغاظهم ما قامت به ه��ذه الأم��ة من تك�سري لعرو�ش
لقد بد�أت بوادر الفتنة تظهر عندما قامت هذه املجموعة
الطغيان يف العامل.
بتحري�ض النا�س على حكام الأم�صار الذين عينهم عثمان
وق�ب��ل ان اب ��د�أ ب�سرد وق��ائ��ع الفتنة وم��ا ج��رى فيها من (ر��ض��ي اهلل عنه) بحجة الأم��ر باملعروف والنهي ع��ن املنكر
�أح��داث �س�أقف عند �أهم املحطات الرئي�سية يف حياة اخلليفة وذل ��ك م��ن خ�ل�ال إ�ل �� �ص��اق بع�ض ال �عث��رات ب�ح�ك��ام ال��والي��ات
الرا�شد عثمان (ر�ضي اهلل عنه) .
والقيام بت�ضخيمها و�إ�شاعتها بني اجلمهور �أو ما يعرف اليوم
بالر�أي العام و�إثارتهم عليهم فجمعوا العديد من الفلول من
عثمان بن عفان ثالث اخللفاء الرا�شدين توىل اخلالفة
بقايا �أهل الردة من الأعراب ومن بقايا دولة الروم والفر�س
بعد ا�ست�شهاد اخلليفة عمر ب��ن اخل�ط��اب (ر��ض��ي اهلل عنه)
وم��ن حديثي العهد ب��ا إل��س�لام ال��ذي��ن غ��رر بهم تقودهم يد
عا�شت ا ألم��ة يف ظ��ل خالفته حالة م��ن ال��رخ��اء االقت�صادي
املكر اليهودية التي لطاملا حتينت الفر�ص للنيل من الإ�سالم
الكبري ب�سبب الفتوحات الكبرية التي حدثت يف عهده حيث
و�أهله.
امتدت الفتوحات �شرقا وغربا وق��د مت يف عهده �إن�شاء �أول
�أ�سطول بحري �إ�سالمي حلماية ال�سواحل البحرية الإ�سالمية
لقد قابل اخلليفة الرا�شد حركة التمرد هذه بقدر عال
من هجمات ا ألع��داء وقد قام اخلليفة ب إ�جنازات كبرية منها م��ن احل�ك�م��ة وال���ص�بر وال���ش�ع��ور ب��امل���س��ؤول�ي��ة لأن ��ه راع لهذه
تو�سيع احلرم املكي وم�سجد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأم��ة وم�سئول عنها فما ك��ان منه �إال �أن ا�ستمع ملطالبهم
املدينة ويعد جمعه للقر�آن من �أعظم االجنازات التي قام بها و أ�جابهم ملا يريدون و أ�مر والة ا ألم�صار بتحقيقها جميعا ما
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مل تتعار�ض مع ما �أم��ر اهلل به ويظهر ذلك جليا من خالل
الكتاب ال��ذي �أر��س�ل��ه اخلليفة (ر��ض��ي اهلل عنه) �إىل الكوفة
والذي عزل مبوجبه الوايل �سعيد بن العا�ص وعني بدله �أبو
مو�سى ا أل�شعري وهو أ�حد ابرز مطالب املعار�ضني وقد جاء يف
الكتاب (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أما بعد فقد �أمرت عليكم
من اخ�ترمت و�أعفيتكم من �سعيد ،واهلل لأفر�شنكم عر�ضي
ولأبذلن لكم �صربي ولأ�ست�صلحنكم بجهدي فال تدعوا �شيئا
أ�حببتموه ال يع�صى اهلل فيه إ�ال � أس�لتموه وال �شيئا كرهتموه
ال يع�صى اهلل فيه �إال ا�ستعفيتم منه �أنزل فيه عندما �أحببتم
حتى ال يكون لكم علي حجة) كما انه قام ب�إر�سال من يفت�ش
على ال��والة ويحقق يف الدعاوى املقدمة �ضدهم وكذلك دعا
كل من له مظلمة على حاكم أ�و وال لتقدميها له لي أ�خذ له
حقه من هذا احلاكم وهذا يدل على �أمور منها :
�سقف احلرية الوا�سع الذي كانت تعي�شه ا ألمة ا إل�سالمية
واملتمثل بوجود معار�ضة للدولة و�سيا�ساتها وعلى الرغم من
الإمكانات الب�سيطة يف االت�صال ف�إن �صوت املعار�ضة هذا كان
ي�صل �إىل م�سامع اخلليفة.
ال�شعور الوا�سع والعايل للحاكم بامل�س�ؤولية جتاه الأمة
ورعاياها ويتمثل هذا باال�ستجابة ملطالب املعار�ضة مادامت ال
تخالف �شرع اهلل الذي بنيت على أ��سا�سه الدولة.
القيام بالتحقيق الفوري والعاجل باملظامل املقدمة �ضد
والة ا ألم�صار مهما كانت درجتهم ومكانتهم.
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بينهم للخروج إ�ىل مدينة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وقيادة حركة انقالب م�سلح على خليفة امل�سلمني مدعومة
مبجموعة من ال�شبهات التي �أثريت حول �شخ�صيته وطريقة
إ�دارته للدولة و أ�عماله التي قام بها.
وقد مت ذلك يف �ساعة ا�سرتخاء داخلي حيث كانت معظم
اجليو�ش م�شغولة باجلهاد واكرث ال�صحابة كانوا يف احلج.
وبالفعل فقد و�صلت هذه املجموعات اىل املدينة وا�ست�شعر
اخلليفة خ�ط��ره��ا ولتجنب الفتنة و إ�راق� ��ة ال��دم��اء مل ي��دع
اخلليفة �سبيال للتفاو�ض إ�ال �سلكه معهم مزيال كل ال�شبهات
التي �أثريت حوله ومذكرا �إياهم ب�شرفه ومنزلته وقربه من
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سابقته يف الإ�سالم و�أعماله
العظيمة والكبرية التي قام بها وب�شارة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم له باجلنة ومتوعدا إ�ياهم غ�ضب اهلل ونقمته على من
�سفك دما حراما غري �أن هذه املحاوالت باءت بالف�شل فما كان
من ه��ؤالء املت�آمرين �أال �أن دخلوا املدينة وحا�صروا بيوتات
ال�صحابة ب��ال�ق��وة وه�ن��ا اج�ت�م��ع ال�صحابة ر��ض��ي اهلل عنهم
وقرروا الدفاع عن اخلليفة (ر�ضي اهلل عنه) والوقوف بوجه
هذه الهجمة الهمجية غري �أن اخلليفة (ر�ضي اهلل عنه) ومبا
عرف عنه من �شعور كبري بامل�س�ؤولية جتاه �أبناء �أمته �آثر �أن
ي�ضحي بنف�سه على �أن تراق قطرة دم يكون هو �سببا فيها فما
كان منه إ�ال أ�ن رد كل من كان يريد حمايته من ال�صحابة.

فكانت نهايته ومقتله �شهيدا على يد ه�ؤالء طعنة يف �صدر
ا ألمة غري أ�نها ظلت �صفحة بي�ضاء نا�صعة يف تاريخ إ�مام من
لقد ق��دم اخلليفة عثمان ( ر�ضي اهلل عنه) در�سا كبريا
�أئمة الهدى وال�صالح مقدمة در�سا لكل احلكام امل�ستبدين يف
للحكام اللذين جاءوا بعده يف احرتام حقوق ا إلن�سان و إ�قامة
الت�ضحية وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه ال�شعب والوطن.
العدل ون�شر ثقافة العفو والت�سامح بني �أفراد الأمة.
امل�صادر
إ�ال أ�ن يد اخلبث واملكر مل تكن لرت�ض مبا حتقق وذلك
لأن هدفها كما قلنا مل يكن الإ�صالح بل متزيق وحدة الأمة
تاريخ الطربي لالمام حممد بن جرير الطربي
وتفريق جمعها وما زاده��ا حلم اخلليفة(ر�ضي اهلل عنه) �إال
دماء على قمي�ص عثمان ل ابراهيم عبد الفتاح املتناوي
عنادا و�إ��ص��رار على تنفيذ خمططها ف�أخذت هذه امل��رة تثري
ال�شائعات على اخلليفة(ر�ضي اهلل عنه) نف�سه و��ص��وال إ�ىل
�سرية اخلليفة عثمان بن عفان ل حممد علي ال�صالبي
عزله وقتله باعتباره رمزا لوحدة ا ألمة وحاميا لكيانها من
التفتت وال�ضياع فقاموا ومب ��ؤام��رة كبرية بالرتا�سل فيما
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يف �شهر ذي احل�ج��ة قتل البغاة و�أه��ل ال��زي��غ �أم�ير
امل�ؤمنني ثالث اخللفاء الرا�شدين عثمان بن عفان ر�ضي
اهلل ع�ن��ه ،وه�ن��ا الب��د م��ن خليفة للم�سلمني ي�سو�سهم
ويرعى �ش�ؤونهم.
وب�ع��د م���ش��اورات و�أخ ��ذ ورد وع��ر���ض اخل�لاف��ة على
�أك�ثر م��ن واح��د م��ن �أ�صحاب ر��س��ول اهلل  بويع علي
بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه خليف ًة للم�سلمني و�أم�يراً
للم�ؤمنني.
وبيعة �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه يف قلب الفتنة كانت
حمل ت�سا�ؤالت ،فما لها وما عليها؟
وهذا �س�ؤال �صعب و�صريح لكل من يت�صدى للكتابة
يف هذا املو�ضوع ال�شائك لأن الكتابة يف املا�ضي وكل من
يت�صدى للكتابة الت أ�ريخية البد له من ر ؤ�ية �صحيحة
ي�ستند �إليها يف حتديد وجهته ليبنى عليها ر�ؤي�ت��ه ملا
ميكن �أن يقدمه من تربية وتوجيه للأجيال� ,أو ن�صح
أ�و إ�ر�شاد للقادة واملفكرين وال�سيا�سيني وغريهم ممن
ي�سهم يف حركة املجتمع وتنمية روابطه و�إ�شاعة الفهم
ال�صحيح لت�أريخنا الإ�سالمي املجيد.
م��ن خ�لال م��ا تقدم ي�برز لنا ��س��ؤال :كيف نتجنب
الأخطاء التي وقع بها من وقع من ك ّتاب التاريخ �أو من
ت�صدى للكتابة التاريخية وحتليل ن�صو�صها ؟
فيمكن ا إلجابة عن هذه الت�سا ؤ�الت؛ وب�سرعة لأن
امل��و��ض��وع ي�ط��ول� ،إن ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي مل يكتب على
وف��ق نظرية �إ�سالمية متكاملة لها ر�ؤيتها وقواعدها
و�أ�صولها كما فعل الفقهاء واملحدثون يف علمي الفقه
واحلديث وكتابة قواعدهما و�أ�صولهما و�إمن��ا كتب من
ت�صدى لكتابة الت�أريخ � -أو �أك�ثره  -بطريقة (اجلمع
الع�شوائي املتناق�ض املحتوى) ,ال�ضار املغزى ,الفا�سد
املعنى ,وال��ذي أ�خ��ذ أ�ك�ثره عن رواة منا�صبني لعمالقة
و�صناع ه��ذا الت�أريخ ,لذلك يجب �أن النظر فيما كتب
من روايات تاريخية بناء على قواعد �صحيحة و�أ�صيلة,
ومنها مو�ضوع مقالنا هذا ,وبنظرة من�سجمة مع عقيدة
ونظرة وفكرة ُبناة التاريخ الإ�سالمي و�صناعه الذين
�ضحوا من اجله وان ال ينظر �إليه �إال من هذه الزاوية
فقط وع�ل��ى ه��ذا ال��وج��ه ال�صحيح لن�ستطيع أ�ن نفهم
بع�ض الإ�شكاليات التاريخية التي زرعها مبغ�ضوا هذا
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التاريخ و�أجماده.
�إن الناظر يف الروايات الت�أريخية التي تناولت مو�ضوع
الفتنة ومقتل اخلليفة الرا�شد الثالث �أمري امل�ؤمنني عثمان
بن عفان  ثم تولية وبيعة اخلليفة الرا�شد الرابع أ�مري
امل�ؤمنني علي بن �أب��ي طالب  يجد �أن الكثري من ه��ؤالء
الكتاب �أو امل�ؤرخني قد د�أبوا على �أن يظهروا �أن هناك �صراعا
خفياً أ�و ظاهراً على من�صب اخلالفة وعلى ت�سلم ال�سلطة بني
�أ�صحاب الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ,وبع�ضهم يظهر
�سيدنا علي بن �أبي طالب يف �صورة احلري�ص واملتهالك على
اخلالفة وال�سلطة من عهد �أبي بكر ال�صديق  ونقلوا يف
ذلك رواي��ات فيها كالماً كثرياً عنه تدل على غيظه ال�شديد
لفوات �أمر اخلالفة يف يده يف عهود من �سبقوه من اخللفاء
الرا�شدين ومعنى هذه الروايات �أنه كان يتحني الوقت وينتهز
الفر�ص لي�صبح يف ي��وم م��ن ا ألي ��ام خليفة للم�سلمني وك � أ�ن
الأم��ر هو �صراع و�سباق للو�صول �إىل كر�سي اخلالفة وقمة
ال�سلطة يف تلك الفتنة العمياء.

بل ون�ضع �أيدينا على الروايات ال�صحيحة يف تلك الأمة وتلك
الفتنة العمياء.
ي�ق��ول اب��ن الأث�ي�ر �صاحب ك�ت��اب (ال�ك��ام��ل) يف ال�ت��اري��خ:
إ�نه ملا قتل عثمان اجتمع أ��صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم من املهاجرين والأن�صار وفيهم طلحة والزبري ،ف�أتوا
علياً ،فقالوا له( :البد للنا�س من �إمام ،قال :ال حاجة يل يف
أ�م��رك��م ..فمن �أخ�ترمت ر�ضيت ب��ه ،فقالوا ما نختار غريك،
وترددوا مراراً ..وقالوا يف �آخر ذلك� :إنا ال نعلم �أحداً �أحق بها
منك وال �أقدم �سابقة وال �أقرب قرابة من ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال :ال تفعلوا ف�أين �أن �أكون وزيراً ،خري من �أن
�أكون �أمرياً...الخ).
وه��ذا الطربي يف تاريخية يذكر أ�ن��ه ملا قتل عثمان كان
النا�س ي�أتون علياً فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان املدينة – �أي
ب�ساتينها – ف�إذا لقوه باعدهم وترب�أ منهم ومن مقالتهم مرة
بعد مرة.
ويقول الطربي بعد ذل��ك�( :إ َّن النا�س �أت��وا علياً وهو يف
�سوق املدينة وقالوا :أ�ب�سط يديك نبايعك ،ق��ال :ال تعجلوا
ال مباركاً وقد �أو�صى بها �شورى ..ف�أمهلوا
ف�إ َّن عمر كان رج ً
حتى يجتمع النا�س ويت�شاوروا ،فارت ّد النا�س عن علي).
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ومن خالل الروايات التي جمعها امل�ؤرخون ن�ستطيع �أن
ندر�س مواقف ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم من البيعة
وحقيقة هذه املواقف ومبا يليق بهم ،وندر�س موقف �سيدنا
علي ر�ضي اهلل عنه بعد مقتل �سيدنا عثمان ،وهل قبل اخلالفة
خمتاراً ومنتهزاً فر�صة العمر التي �أتيحت له ..كما ي�صورها
ثم يقول الطربي �أي�ضاً(:فلما اجتمع �أه��ل املدينة قال
بع�ض ال��و��ض��اع�ين؟  -أ�م أ�ن��ه أ�ج�ب�ر على ذل��ك إ�ج �ب��اراً بعدما لهم �أه��ل م�صر� :أنتم �أه��ل ال�شورى و�أنتم تعقدون الإمامة،
عافاتها نف�سه مراراً فكان يهرب منها كما يهرب ال�صحيح من ف��ان �ظ��روا رج�ل�اً منكم تن�صبونه ون �ح��ن ل�ك��م ت �ب��ع) ..فقال
املجذوم.
اجلمهور :علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه نحن به را�ضون
علي( :دع��وين والتم�سوا غ�يري ،فقالوا :نن�شدك اهلل
يف تلك الظروف الدقيقة التي مرت بها الدولة الإ�سالمية فقال ّ
�ثر مقتل �سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه كان امل�سلمون أ�ال ت��رى الفتنة أ�ال تخاف اهلل؟ فقال :إ�ن أ�جبتكم ركبت به
أ
يف ح��اج��ة م��ا��س��ة �ىل خليفة ميل�� ال �ف��راغ ال�سيا�سي ،فوقع ما �أعلم ،و�إن تركتموين ف�إمنا �أنا ك�أحدكم� ..إال �إين �أ�سمعكم
أ
إ
االختيار على علي بن �بي طالب ر�ضي اهلل عنه ،لكن الروايات و�أطوعكم ملن وليتموه �أمركم).
أ
الت�أريخية تعددت واختلفت يف �أمر البيعة كما قدمنا وي�شري
ومن املالحظ �أن الروايات ال�سابقة وكثريا غريها ذكرها
ال
ا إلم��ام الطربي �صاحب الت أ�ريخ املعروف إ�ىل هذا االختالف �أه��ل ال�سري والت�أريخ ت�سري ب��االجت��اه ال�صحيح ملا وق��ع فع ً
بقوله( :اختلف ال�سلف من �أهل ال�سري يف ذلك).
وي ؤ�يد ذلك ما ورد يف ال�سنة النبوية من م ؤ��شرات عن خالفة
لكن لو �خذنا بالقاعدة الذهبية(التعامل مع الروايات �سيدنا علي ر��ض��ي اهلل عنه وم��ا روي ع��ن ال�صحابة يف هذا
أ
الت�أريخية على وفق املنهج الإ�سالمي) التي قدمناه يف بداية ال�ش�أن وما نقله امل�ؤرخون واملحدثون والفقهاء و�أهل العلم عن
املقال من النظر �ىل هذه الروايات من الزاوية والوجهة التي �شرعية خالفة �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه و�صحتها ومبايعة
إ
تليق ب��صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتكون جديرة �أهل احلل والعقد له من املهاجرين والأن�صار.
أ
مبواقفهم ودينهم وتقواهم وت�ضحياتهم ال�ستطعنا �أن ن�صل
ل�ك��ن ال���ص�ح�ي��ح �أن ب�ع����ض ال�ب��اح�ث�ين يف رواي� ��ات الفتنة
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يخلطون ب�ين بيعة �سيدنا علي وه��ي بيعة �شرعية ال ي�سع وامل��وق��ف منها وب�ين مو�ضوع القتال ال��ذي ح��دث يف اجلمل
�أحد من امل�سلمني نكثها وبني قتال الفتنة الذي كان اخلالف و�صفني واملوقف منه .
حوله اجتهاديا م�صلحياً ت�ضاربت فيه الآراء بني ال�صحابة
يقول �أبو املعايل اجلويني ( :وال اكرتاث بقول من قال:
(ر�ضي اهلل عنهم ) ،وك��ان الإم�ساك عنه الأوىل فيخلطون
بني الروايات وبع�ضها �ضعيف �و مو�ضوع ويظهروه على �نه ال أ�جماع على إ�مامة علي ،ف� أ�ن ا إلم��ام��ة مل جتعد ل��ه ،و إ�من��ا
أ
أ
هاجت الفتنه ب�أمور �أخرى ).
يف احلقيقة خالف وقتال على ال�سلطة واخلالفة .
وي �ق��ول ال�ق��ا��ض��ي أ�ب ��ن ال �ع��رب��ي ( :ق�ل�ن��ا أ�م ��ا بيعته فلم
ي ��روي ل�ن��ا أ�ب ��ن أ�ع �ث��م ال �ك��ويف يف ك�ت��اب��ه (ال �ف �ت��وح ) وه��و
�خباري وم��رخ �شيعي رواي��ة البيعة ،وملخ�صها�( :ن النا�س يتخلف عنها� ،أما ن�صرته فتخلف عنها قوم لأنها كانت م�س�ألة
أ
ؤ
أ
�قبلوا على علي (ر��ض��ي اهلل عنه)بعد مقتل عثمان (ر�ضي اجتهادية ،ف�أجتهد كل واحد و�أعمل نظره و�أ�صاب قدره).
أ
اهلل ع�ن��ه) وط�ل�ب��وه للخالفة فرف�ض و�أ� �ش��ار عليهم بطلحة
وي�ق��ول الأم��ام �أب��ن ح��زم الأندل�سي ( :ف ��إذا م��ات عثمان
والزبري (ر�ضي اهلل عنه ) فقالوا له� :أنطلق معنا �إىل طلحة (ر�ضي اهلل عنه ) وه��و الأم ��ام ،ففر�ض �أق��ام��ة �أم��ام ي ��أمت به
والزبري فذهب معهم وملا و�صلوا �إىل دار طلحة قال له علي :النا�س لئال يبقوا بال �أم��ام ،ف��إذا ب��ادر علي فبايعه واح��د من
يا �أبا حممد �أن النا�س قد اجتمعوا �أيل يف البيعة و�أما �أنا فال امل�سلمني ف�صاعدا فهو �أم��ام ق��ائ��م ،ففر�ض طاعته ال �سيما
حاجه يل فيها ،ف أ�ب�سط يدك حتى أ�بايعك فقال طلحة :يا أ�با ومل يتقدم ببيعته بيعة ،ومل ينازعه الإمامة �أحد  ...و�أما �أم
احل�سن �أنت �أوىل بهذا الأمر و�أحق به مني لف�ضلك وقرابتك امل ؤ�منني والزبري وطلحة (ر�ضي اهلل عنهم) ،ومن كان معهم
و�سابقتك ،وح�صل نف�س ال�شيء مع الزبري فرجع علي �إىل فما �أبطلوا قط �إمامة علي وال طعنوا فيها وال ذكروا جرحتا
امل�سجد و أ�جتمع النا�س وبايعوه ).
حتطه من الإمامة وال �أحدث �إمامة �أخرى وال جددوا البيعة
واحلقيقة �ن بيعة �م�ي�ر امل��م�ن�ين علي يف تلك الفتنة لغريه ،هذا ما ال يقدر أ�ن يدعيه أ�حد بوجه من الوجوه بل
ؤ
أ
أ
الظلماء كانت �ضرورة ومل تكن عن حر�ص وطلب منه ،يقول يقطع كل ذي علم على �أن كل ذلك مل يكن ).
القا�ضي �أبن العربي يف كتابه (العوا�صم من القوا�صم)( :فلما
ق�ضى اهلل من �أم��ره ما ق�ضى وم�ضى يف قدره ما م�ضى علم
أ�ن احل��ق ال ي�ترك النا�س ��س��دى ،و أ�ن اخللق بعد مفرتقون
�إىل خليفة مفرو�ض عليهم النظر �أليه ،ومل يكن بعد الثالث
كالرابع ق��درا وعلما وتقى ودينا ،فانعقدت له البيعة ،ولوال
ا إل�سراع بعقد البيعة لعلي جلرى على من بها – يعني املدينة
– من الأوبا�ش ما ال يرقع خرقه ولكن عزم عامه املهاجرين
والأن�صار ،ور�أى ذلك فر�ضا عليه ف�أنقاد �أليه).
�أما باقي الروايات التي رواها الإمام الطربي وغريه وهي
خمالفه لهذا االجت��اه ال�صحيح وتخالف ع�شرات ال��رواي��ات
ال�صحيحة والتي تتفق مع القاعد التي و�ضعناها يف بداية
املقال .
فال�صحيح �أن الروايات ال�صحيحة واملن�سقة مع القاعدة
ال�ت��ي تليق مب��واق��ف ال�صحابة (ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م) ودينهم
وتقواهم وت�ضحياتهم �أكرث بكثري و�أ�صح و�أ�صدق من الروايات
املخالفة والتي �أغلبها قد طعن يف �سندها �أو متنها .
وا ألمر ا آلخر كما قلنا أ�ن هناك خلطا بني مو�ضوع البيعة
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وخ�لا� �ص��ة ال �ق��ول ب �ع��د ك��ل م��ا ق��دم �ن��ا م��ن رواي � ��ات مع
االخ�ت���ص��ار ال���ش��دي��د �أن معظم ال��رواي��ات امل�ت�ق��دم��ة يف كتب
ال�ت��اري��خ واحل��دي��ث والطبقات والعقائد والأدب جتمع على
بيعة ال�صحابة (ر��ض��ي اهلل عنهم ) ل�سيدنا علي ر�ضي اهلل
عنه ومعهم ع��وام نا�س و�أن��ه مل يكن راغبا فيها ومل يحدث
�أي �صراع على ال�سلطة بني ال�صحابة و�أن القتال ال��ذي دار
بعد بيعته ك��ان قتاال مبنيا على اجتهاد ،و أ�ن ال ع�برة بتلك
الروايات ال�ضعيفة واملو�ضوعة القليلة املخالفة التي تقول
بتخلف �أو �إكراه بع�ض ال�صحابة على البيعة �أو حدوث �ضغائن
و أ�حقاد و�صراعات فيما بينهم ،ف إ�ن كل ذلك ت�صوير من نفو�س
ٍ مري�ضة حاقدة على الإ�سالم وبناة الإ�سالم و�أبطال الإ�سالم
يريدون من وراءها حتريف احلقائق وتزييف الواقع وت�سويد
ال�صحائف وت�شويه �صور أ�ولئك العمالقة ا ألفذاذ الذين بنوا
لنا �أجمادا و�سطَّ روا لنا مفاخرة تُكتب مباء الذهب وحروف
النور ومبا يليق مبا �ص ّوره اهلل تعاىل عنهم يف حمكم كتابه
العزيز ومب��ا �صوره عنهم ر�سولنا الكرمي (�صلى اهلل تعاىل
عليه و�سلم ) يف �سنته ال�شريفة املطّ هرة .
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فال بد من قراءة التاريخ الإ�سالمي قراءة جادّة وذلك ب�شكل حيادي بن الوليد وغريه من قيادات امل�سلمني الذين �سبقوه.
غيت جمرى
متجرد عن امليول والعواطف ،بل وجتريد تاريخنا من بع�ض الأ�ساطري ومنها معركة اليمامة التي هي من �أوىل املعارك التي رَّ
واخلرافات التي حلقت بكتابة التاريخ وذلك ب�سبب الأهواء والعاطفة.
وعند الوقوف على جمريات الأحداث يف التاريخ الإ�سالمي ،جند يف التاريخ بل �أعادت للإ�سالم هيبته ،ف�أظهر اهلل تعاىل دينه ،يُرِيدُونَ
تاريخنا �صفحات م�شرقات بي�ض نا�صعات الزال ذكرها ي�ش ِّن ُف الأ�سماع لِي ُْط ِفؤُوا ُنورَ ا َّللهِ بِأ َْفوَاهِ ِهمْ وَا َّللهُ مُتِمُ ُنو ِرهِ وَلَوْ َك ِرهَ ال ْ َكافِرُونَ ال�صف٨:
وي��أخ��ذ ب��الأل�ب��اب ،وه�ن��اك �أي�ضاً �صفحات �أخ��رى ت�ك�دِّر �صفو القارئ و ُقتِل م�سيلمة ال�ك��ذاب ،بعد ادع��ا ّ ِئ� ِه النبوة ،بل و�صف املعركة بع�ض
و ُتثري يف النف�س احل�سرة والأمل.
امل�ؤرخني فقال� :إنها حديقة املوت.
وم��ن �أب��رز ال�صفحات امل�شرقة �سرية �سيد اخللق وحبيب احل��ق  ول�ع��ل م��ن �أب��رز �صفحاتنا امل�شرقة معركة القاد�سية وه��ي الأخ��رى
�ضحى ب��ال�غ��ايل والنفي�س م��ن �أج��ل �إع�ل�اء كلمة اهلل تعاىل ،قد غ�َّي�رَّ ت جم��رى التاريخ بعد �أن ن�صر اهلل عباده فيها حيث �أنهت
وك�ي��ف َّ
و�سميت
فحياته وجهاده وهديه و�صربه وحتمله على �أذى قومه له فيها من االحتالل الفار�سي ومتكن امل�سلمون بعدها من فتح العراق ُ
الدرو�س والعرب مما ال ي�سع الكالم لذكره ،وكذلك خلفا�ؤه الرا�شدون �أر�ض العراق ب�أر�ض ال�سواد.
من بعده الذين ا�ستنوا ب�سنته ،وا�ستناروا ب�شريعته ،فهم كالنجوم التي وم��ن �أب��رز ال�صفحات النا�صعة يف تاريخنا معركة الريموك بال�شام
ت�ضيء ال�سماء وتزيدها بها ًء ورونقاً.
بعد �أن َل َّقن امل�سلمون البيزنطيني در�ساً لن ين�سوه �أبداً وبذلك انتهى
النفوذ البيزنطي يف البالد العربية.
يقول �شاعر الأعظمية احلاج وليد الأعظمي رحمه اهلل تعاىل:
النية �أي�ضاً يف �سجل تاريخنا معركة مرج دابق بعد �أن
ال�صفحات
ومن
رِّ
ُ
خ�سران
وكل �شيء �سوى الإ�سالم
�شريعة اهلل للإ�صالح عنـــــــوان
انت�صر القائد اململوكي الظاهر بيرب�س على املغول.
وما عداه فـــــــــــال عــــــــــ ٌز وال �ش ُ
ــــــــــان
تاريخنا من ر�سول اهلل مبد�ؤه
وك��ذا معركة حطني تلك املعركة ال�ت��ي �أ َّي��د اهلل ت�ع��اىل فيها القائد
�أما �أبرز ال�صفحات امل�شرقة التي غيرَّ ت وجه تاريخنا و�أثبتت للعامل الإ�سالمي �صالح الدين الأيوبي وانت�صر فيها على ال�صليبيني.
�أننا �أمة ال تعرف الي�أ�س وال ُتغرق يف التفا�ؤل.
ومن �صفحاتنا الو�ضاءة معركة جالديران وهي املعركة التي انت�صر
فمن �أوىل �صفحات ال�صرب واجلهاد والدهاء الع�سكري معركة م�ؤتة
فيها العثمانيون على قائد الدولة ال�صفوية �إ�سماعيل ال�صفوي.
التي �صارت م�ضرب الأمثال يف اخلطط الع�سكرية بقيادة �سيدنا خالد

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثاين ع�شر

واح�������ة ال����ت����أري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
ومن ال�صور النا�صعة معركة ال ُزالقة وهي املعركة التي انت�صر فيها
القائد يو�سف بن تا�شفني قائد دول��ة املرابطني على ملوك ق�شتالة
فردناند و�إيزابال وهي من �أهم املعارك التي �أخرت خروج امل�سلمني من
الأندل�س بل وملدة �أربعمائة �سنة.
وغريها كثري من ال�صفحات التي تدعو امل�سلم �إىل قراءتها والتمعن
فيها والتي تقوي العزمية وت�شد من الهمم.
تاريخا الإ�سالمي لي�س معارك وحروب فح�سب� ،إمنا هو ح�ضارة �إن�سانية
ورح�م��ة ورب��ان�ي��ة ،وع��دل و�إخ� � ّوة �سامية ،وت�ضحية وف ��داء ،ورف�ع��ة ل��واء
وجمد �أمة ،تاريخنا علم ومعرفة وثقافة ومنهج حياة �سعيدة رائعة.
وم��ع ه��ذا فهناك �أي�ضاً �صفحات �أُخ��ر ال ت�سر الناظر �إليها ،بل تثري
الك�آبة واحل�سرة وامللل يف نف�س الباحث فيها ،و�صدق اهلل تعاىل حني

قال  :إِن يَمْسَس ُْكمْ َقرْحٌ َف َقدْ مَسَّ ال ْ َقوْمَ َقرْحٌ م ِّْث ُلهُ وَتِلْكَ األيَّامُ ُندَا ِو ُلهَا
بَيْنَ الن ِ
َّاس وَلِيَع َْلمَ ا ّللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَي ََّتخ َِذ م ُِنكمْ شُهَدَاء وَا ّللهُ َال يُحِبُّ

ا َّلظالِمِنيَ� آل عمران. ١٤٠ :
وكما قيل قدمياً :يوم لك ويوم عليك ،ال بل �أن �سنة اهلل تعاىل ال تتغري
وال تتبدل ،يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعاىل:
وال ب� ٌؤ�س َ
عليك وال رخاءُ.
َوال ُح ْز ٌن َيدُو ُم َوال ُ�سرو ٌر
فما حلوادث الدنيا بقاء.
وال جتزع حلادثة الليايل
ويقول �أحمد �شوقي رحمه اهلل تعاىل:
َظ َّل قو ٌم لي�س يد ُرون ا َ
خلبرَ ْ .
اقر�أ التاريخ �إذ فيه العِرب
نظرتنا اىل تاريخنا وح�ضارتنا:
تتميز ح�ضارتنا الإ�سالمية �أنها جتمع بني العن�صر الروحي الأخالقي

والعن�صر املادي املدين ،وهذا مل يجتمع �إال يف الإ�سالم ،وَاب َْت ِغ فِيمَا
اك ا َّللهُ الدَّارَ آْالخِرَةَ * و اََل َتنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا*وَ َأحْسِنْ َكمَا
َآت َ

َأحْسَنَ ا َّللهُ إِلَيْكَ*و اََل َتب ِْغ ال ْ َفسَادَ فِي الأْ َ ر ِْض *إِنَّ ا َّللهَ ل يُحِبُّ
الْم ُْفسِدِينَ  الق�ص�ص.٧٧ :
وتتميز ح�ضارتنا الإ�سالمية ب�سمو مبادئها و�أهدافها التي تنبثق من
الإ�سالم فما تكت�شفه احل�ضارة املعا�صرة اليوم قال به الإ�سالم منذ
�أكرث من � 1400سنة ،حيث تقوم على مبد�أ عامليتها و�شمولها وات�ساع
نطاقها فهي ال تخ�ص ق��وم�اً دون ق��وم وال جن�ساً دون جن�س وَمَا

َاك إِ اَّل رَحْم ًَة لِلْعَالَمِنيَالأنبياء. ١٠٧ :
َأرْسَلْن َ
حق لنا �أن ن�صف ح�ضارتنا بنزعتها الإن�سانية بل ومب�ب��ادئ الأخ��وة

والتعارف وعدم التمايز بني النا�س �إال بالتقوى :يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خ ََل ْقنَا ُكمْ مِنْ َذ َك ٍر وَ ُأن ْ َثى وَجَعَلْنَا ُكمْ شُعُوبًا و ََقبَائ َِل ل َِتعَار َُفوا *إِنَّ َأ ْكرَم َُكمْ
ٰ
ِ
عِنْدَ ا َّللهِ أَتْ َقا ُكمْ *إِنَّ ا َّللهَ عَلِيمٌ خَبريٌ احلجرات .١٣ :تتميز ح�ضارتنا
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ب�أنها ح�ضارة �أخالقية جعلت الأخ�لاق يف كل �ش�ؤونها و�أو�ضاعها ،ولقد
كان مبد�أ الأخالق هو حمل االهتمام من دعوة الإ�سالم ،لقوله�(( :إمنا
بُعثت لأمتم مكارم الأخالق)) .فال ف�صل بني الأخالق واحلياة كما هو يف
احل�ضارات الأخرى.
�أن تاريخنا يعالج احلا�ضر وينظر �إىل امل�ستقبل لأن�ن��ا ن��ؤم��ن ب�شجرة
احل�ضارة والتي ال بد لها من جذور را�سخة.
ال بد من التجديد يف ق��راءة التاريخ الإ�سالمي لأن علماءنا قالوا� :إن
تاريخنا كتبه غرينا؛ بل ُكتب ب�أقالم رمبا تكون غري حيادية و�أبرز دليل
على ذلك ما ذكره ال�شعبي واليعقوبي ،وكم هي الروايات املد�سو�سة و�أبرز
م�ث��ال م��ا ذك��ره العلقمي واب��ن املقفع وغ�يره��م ،ف�لا ب��د ب��ل يجب كتابة
التاريخ الإ�سالمي كتابة جديدة تتالءم مع روح احل�ضارة والتقدم اللذين
كان الإ�سالم م�صدرهما الأول ،ال احل�ضارة الغربية الزائفة فهي عرجاء
عوراء عمياء �إال يف بع�ض اجلوانب العلمية ال�صرفة.
التاريخ لي�س م�صدر من م�صادر الت�شريع و�إمنا يخ�ضع لتقييم ال�شريعة
الإ�سالمية ،وذلك لأن امل�ؤرخ يكتب من وجهة نظره اخلا�صة به.
�إن النظر �إىل ال�صفحات امل�شرقة من تاريخنا يدعو الإن�سان �أن ال يُغرق يف
التفا�ؤل ،وعند النظر �إىل ال�صفحات املظلمة فال نغرق يف الت�شا�ؤم والي�أ�س.
�أن التاريخ قا�سم م�شرتك بني احل�ضارات بل يجب االنتفاع باجلوانب
الأخرى مما ال يخالف ال�شريعة.
علينا �أن ُنزيل الأباطيل من تاريخنا النا�صع ال �أن نقف عندها ،وكما
قيل :لكل جواد كبوة ،ف�أخطاء ال�سابقني ممن كتبوا تاريخنا ال يعني �أنه
الإ�سالم .
الرتبية التاريخية للن�شئ وهذا من ميزة ح�ضارتنا الإ�سالمية ،فرتبية
الن�شئ على تعليم �سرية النبي امل�صطفى و تاريخ اخللفاء الرا�شدين ر�ضي
اهلل عنهم وحتفيظهما مما تعاهد امل�سلمون عليه ومنذ �صدر الإ�سالم
الأول.
�إ��ش��ادة الغرب بتاريخنا النا�صع ومم��ا قاله املن�صفني منهم ،واحل��ق ما
�شهدت به الأع��داء ،يقول امل ��ؤرخ الفرن�سي غو�ستاف لوبون((:لقد كان
للمدنية الإ�سالمية ت�أثري عظيم يف العامل ومت لها هذا الت�أثري بف�ضل
العرب والعنا�صر املختلفة التي دانت بالإ�سالم ،وبنفوذهم الأدبي هذبوا
ال�شعوب الرببرية التي ق�ضت على الإمرباطورية الرومانية ،وبت�أثريهم
العقلي فتحوا لأورب��ا ع��امل امل�ع��ارف العلمية والأدب�ي��ة والفل�سفية وهذا
ما كانت جتهله وعلى ذلك كان العرب ممدنينا و�أ�ساتذتنا مدة �ستمائة
�سنة)).
ً
ويقول �أي���ض�ا�((:إن الأمم مل تعرف فاحتني راحمني مت�ساحمني مثل
العرب ،وال ديناً �سمحاً مثل دينهم)).
وي�ق��ول امل�ست�شرق م�سيو ل�ي�بري((:ل��و مل يظهر امل�سلمون على م�سرح
التاريخ لت�أخرت نه�ضة �أوربا احلديثة عدة قرون)).
وختاماً �أ�س�أل اهلل �أن يعيد للإ�سالم و�أهله �سابق عهدهم ،و�أن يردنا �إىل
دينه رداً جمي ً
ال ،و�أن يجنبنا ال��زي��غ وال��زل��ل ،ويجعلنا مم��ن الزم الأدب
و�صحب ال�صاحلني .و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آل��ه و�صحبه
و�سلم واحلمد هلل رب العاملني.
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عشائر العراق وشرف االنتساب لآلل واألصحاب

اخلوالد املخزوميون:

وهج الت�أري ــخ ،وعنفوان احلا�ض ـ ــر

�أ .م .د .عابد براك حممود الأن�صاري
كلية الرتبية -جامعة �سامراء

اخلوالد ،ن�سبة �إىل �سيف اهلل امل�سلول خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه من بني خمزوم من قري�ش ،ورمبا انت�سب
�إىل خالد كل بني خمزوم يف بع�ض البلدان ( )1وهذا من �إطالق ا�سم اجلزء على الكل ،كما ي�سمى بلد ب�أ�سره با�سم عا�صمته
يف لغة اخلطاب ،ويقال� :إن (قري�ش) ا�سم رجل من قري�ش ،فانت�سبت �إليه قري�ش كلها.
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وقد انت�شر اخلالديون املخزوميون يف العراق وجند وال�شام وب�لاد �أخ��رى بادية وحا�ضرة ،واالنت�ساب �إىل خالد بن
الوليد ر�ضي اهلل عنه هو تاج الفخار ،وال �سيما يف العراق الذي كانت له معه عالقة تت�سم باخل�صو�صية ،فهو احد ابرز
قادة فتح العراق� ،أر�سله اخلليفة �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �إىل جبهة العراق لتحريره �سنة 12هـ ,وخا�ض مع الفر�س
معارك عديدة ,مثل معركة ذات ال�سال�سل ,وانت�صر عليهم فيها ,و�سار �إىل وقعة الثني وهزمهم ,وجتمعت فلول الفر�س
بالوجلة ,فقاتلهم قتاال �شديدا فانهزمت الأعاجم ،ثم خا�ض وقعة �ألي�س فهزم فار�س ,ثم �سار �إىل �أمغي�شيا ،ف�أ�صابوا
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فيها ما مل ي�صيبوا مثلها؛ فلما بلغ ذل��ك �أب��ا بكر ر�ضي اهلل
عنه ق��ال“ :عجز الن�ساء �أن يلدن مثل خالد” ث��م �سار �إىل
احلرية ففتحها ،وبعث عماله وم�ساحله ،فنزلوا على ال�سيب،
و�أمرهم بالغارة ،فمخروا ما وراء ذلك �إىل �شاطئ دجلة ،وكتب
خالد ر�ضي اهلل عنه �إىل �أهل فار�س يدعوهم �إىل الإ�سالم �أو
اجلزية ،ف�إن �أجابوا و�إال حاربهم ،ثم �سار ففتح الأنبار ،وفتح
ع�ين التمر ,ومل��ا ف��رغ منها ن��زل على �أه��ل دوم��ة اجل�ن��دل ،ثم
خا�ض وقعة امل�صيخ ,ثم �سار خالد ر�ضي اهلل عنه من العراق
�إىل ال�شام ( )2ليكون له ن�صيب عظيم وم�آثر يف فتحه كما يف
فتح العراق.

ن�سبهم:
بنو خمزوم ،بفتح امليم و�سكون اخلاء و�ضم الزاي و�سكون
الواو ،وهم :بنو خمزوم بن َيقْظة بن مرة بن كعب بن ل�ؤي بن
غالب بن فهر بن مالك بن الن�ضر بن كنانة ،وكان ملخزوم من
الولد :عمرو ،وعامر ،وعمران (. )3
وذك��ر اب��ن الأث�ي�ر �أن ذر ّي ��ة ال�صحابي اجلليل خ��ال��د بن
الوليد املخزومي ر�ضي اهلل عنه قد انقر�ضت ،ولكن ال�سبكي
وع �ب��د ال �غ��اف��ر وال���س�م�ع��اين وال �ب �ق��اع��ي ن���ص��وا يف طبقاتهم
وتواريخهم على وجود الذرية اخلالدية ،وترجموا لكثري من
�أكابر رجالها ،وما رواه ابن الأثري من انقرا�ض عقبه امنا كان
يف املدينة املنورة ،ولي�س على وجه الإطالق (. )4
وقد ذكر عبا�س العزاوي قبائل يي�شدر� :أو ييزدر �أو ب�شتري
قرية ين�سب �إليها ال�شيخ عبد القادر الكيالين ر�ضي اهلل عنه،
وه��ذه القبيلة ال تعرف �صلتها بتلك القرية ،واملعروف �أنها
تعني ما وراء م�ضيق اجلبل مما يلي العراق يف املواطن التي
تقيم بها ،وت�سمى با�سم ذلك املكان ويلفظ يزدر .وهذه القبيلة
حديثة العهد يف تكونها ،وتعد اليوم من �أقوى ع�شائر الكرد.
وق��د نبغ منها علماء كثريون منهم ح�سني �أفندي اليزدري
املتوفى �سنة ( 1322ه �ـ1905 -م) من مدر�سي مدر�سة الإم��ام
الأع�ظ��م ب�ب�غ��داد .ت�سموا بي�شدر وغ�ل��ب عليهم ،وال�ك��ل يقال
لهم (خالدي) وينت�سبون �إىل بني خالد� ،أو خالد بن الوليد
ر�ضي اهلل عنه �أو خالد �آخر .يقال انهم كلهم �أبناء جد واحد.
وي�سكنون يف امل �ك��ان امل �ع��روف مب�ع�م��ورة احل�م�ي��دي��ة .وم��رك��ز
ق�ضائها قلعة ِد َز ْه ومل يكن له�ؤالء مدن و�إمنا هم �أهل قرى،
ورحل ،وبي�شدر من �أق�ضية لواء ال�سليمانية (. )5

العراق يف لواء ال�سليمانية ،ويف لواء اربل ،ويف �إيران ،تقع على
احلدود ،وقد تفرعت كثرياً حتى �صار يعد كل فرع من فروعها
قبيلة م�ستقلة عن غريها ،وهي يف الأ�صل قبيلة واحدة ،مال
ق�سم منها �إىل �إي��ران ،وتاريخ ه��ذه القبيلة حافل بالوقائع،
وكل ما نعلمه عنها �أنها عظمت ونالت مكانتها ،ف�صار يخ�شى
بط�شها املجاورون .ويرجع عهدهم يف العراق �إىل �أمد بعيد،
ك��ان��وا م��ن قبائل ال �ع��راق ،ف ��ر�أوا ��ش��دة وت�ضييقاً ك�ب�يراً من
جانب العثمانيني والبابانيني .وهذه القبيلة ال تختلف عن
القبائل الكردية الأخ��رى متت �إىل (قبيلة خالدي) ويعزى
انت�سابها �إىل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه �أو قبيلة (بني
خالد) املعروفة يف العراق وجند وال�شام .ولعل املوافقة باال�سم
واملقاربة باللفظ دعا �إىل االنت�ساب �إىل خالد بن الوليد ر�ضي
اهلل عنه� ،أو �إىل قبيلة بني خالد (. )6
وذكر العزاوي قبيلة خو�شناو :قبيلة كبرية جداً ،وت�سكن
ق�سماً يف ق�ضاء رانية ،وق�سماً يف كوي�سنجق ،ومنهم من يقطن
يف �أنحاء �شقالوة .والر�ؤ�ساء جا�ؤوا من �سننذج ،وحلوا يف هذه
امل��واط��ن ،وال�ب��اق��ون متوطنون ق��دمي�اً وي�ع��دون رع��اي��ا ويقال
لهم ك��رم��اجن وه��و ا�سمهم ال�ق��دمي امل�ع��روف��ون ب��ه ..وامل�شايخ
من�سوبون �إىل جدهم الأكرب ال�شيخ �سليمان  ..و�أما الر�ؤ�ساء
فيقولون انهم من ذرية خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،و�أنهم
توزعوا قبيلة خو�شناو ف�صار كل منها ي�سمى با�سم الرئي�س
الذي توىل زعامته ,ع�شرية كثرية� ،أهل �شجاعة و�إقدام ،قتل
النف�س عندهم مبنزلة �شرب امل��اء ،ومل ي��زل القتال بينهم،
ون�ش�أ منهم علماء ( ،)7ومن اخلوالد اليوم بيوتات كثرية ت�سكن
حمافظة القاد�سية جنوب بغداد. .

بنو خمزوم �أخوال العائلة النبوية:

وذل ��ك �إن �أم ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ب��د امل�ط�ل��ب ب��ن ه��ا��ش��م ه��ي :
فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم ،وهي �أقرب
الفواطم الالئي ولدنه  ,ونذر عبد املطلب جد النبي 
�إن �سهل �أمر حفر بئر زمزم نذرا لئن ولد يل ع�شرة لأنحرن
�أحدهم ،فولد له ع�شرة ،ف�أقرع بينهم ،فوقع ال�سهم على عبد
اهلل �أب��ي ر�سول اهلل  ،ثم �أق��رع ثانية ،فوقع على عبد اهلل،
ثم �أقرع الثالثة فوقع على عبد اهلل ،ف�أراد �أن ينحره ،فمنعه
�أخواله بنو خمزوم فقالوا :تعمد �إىل ابن �أختنا فتنحره من
بني ولدك؟ فقال :قد �أقرعت بينه وبني �إخوته فوقع ال�سهم
وذك ��ر ال �ع��زاوي ق�ب��ائ��ل ب�ل�ب��ا���س :م��ن ال�ق�ب��ائ��ل ال�ك�ب�يرة يف عليه ثالث مرات ،قالوا :ار�ض ربك وافد ابنك ففداه مبائة
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الكردي ،واندجموا فيه ،لكنهم حافظوا على ن�سبهم العربي،
من الإبل" (. )8
يقول مادحه:
من ال�صحابة املخزوميني الذين نزلوا العراق (: )9
لأنه عربــــي غــيـر ذي عـــــــــوج
يفي�ض باخلطابة �سحاً ك�سحبان
 -1خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه قائد فتح العراق.
ولأنه عربــي فـــــــي �أرومتـــــــــــه
 -2عمرو بن حريث املخزومي ر�ضي اهلل عنه� ,أبو �سعيد.
ي�أبى �أن يقـــــــال �أبــــــــواه غريبـــــان
تويف النبي  وهو ابن اثنتي ع�شره �سنه� ،سكن الكوفة فمات
بها �سنه 85هـ ,وله رواية عن ر�سول اهلل .
خلالد بن الوليد الفحل ن�سبته
� -3سعيد بن حريث املخزومي ر�ضي اهلل عنه� ،أخو عمرو
�شهد فتح مكة مع النبي  ،ثم نزل بالكوفة بعد النبي ،
وله رواية عن ر�سول اهلل .
 -4عمر بن �أبي �سلمة القر�شي املخزومي ر�ضي اهلل عنهم
ربيب ر�سول اهلل  ,قد �شهد مع علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه حروبه ،ثم واله على فار�س.
 -5ع�م��ار ب��ن يا�سر -ر��ض��ي اهلل عنهما ,-م��ن حلفاء بني
خمزوم� ,شهد مع ر�سول اهلل  امل�شاهد كلها ،وروى عنه ،وكان
مع علي ر�ضي اهلل عنه بالعراق وقتل معه ب�صفني .ومنهم
�سعيد بن امل�س ّيب التابعي رحمه اهلل.
 -6امل�ه��اج��ر ب��ن خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د امل�خ��زوم��ي -ر��ض��ي اهلل
عنهما -كان غالما على عهد النبي  ،و�شهد مع علي ر�ضي
اهلل عنه �صفني وقتل فيها ,و�شهد قبلها اجلمل ففقئت فيها
عينه.

�أعالم من ذرية خالد بن الوليد ر�ضي الله عنه (: )10
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 -1العالمة ال�شيخ �أجمد بن حممد �سعيد الزهاوي �سنة
1883م ,ن�ش�أ يف �أ� �س��رة علمية ذات مكانة دينية واجتماعية
م��رم��وق��ة ,وه��و م��ن ال�ع�ل�م��اء امل��رم��وق�ين يف ال �ع��راق وال�ع��امل
الإ�سالمي وقد نهل من منابع العلم وتلقاه على �أيدي �أعالمه
وجهابذته� ،ساعده يف ذلك ذكا�ؤه احلاد فقد كان �سريع احلفظ
وقوي الذاكرة ,و�ساعدته البيئة العلمية التي ن�ش�أ فيها فهو
ابن مفتي العراق وحفيد املفتي ،وفتح عينيه على ديوان جده
حممد في�ضي ال��زه��اوي ال��ذي ك��ان يغ�ص بالعلماء وط�لاب
العلم ،وكذلك حال جمل�س �أبيه .وفتاواه �أ�شهر من نار على
علم ,وهو من ذرية ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد ر�ضي
اهلل عنه  ,و�أ�سرته ع��رب ا�ستكردوا� ،أي عا�شوا و�سط ال�شعب

والكون يعرف هذا الهادم الباين
ت��ويف يف ي��وم اجلمعة � /14شعبان 1387ه� �ـ /17 -ت�شرين
الثاين 1967م (. )11
 -2الأديب املقري �أبو الطيب طاهر بن حممد بن جعفر
ب��ن ن�صر ب��ن ن���ص��رة ب��ن ع�ث�م��ان ب��ن �سعيد ب��ن ع�ب��د اهلل بن
عبد اجلبار بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد املخزومي
اخل��واق�ن��دى ،ه��ذه الن�سبة �إىل خواقند ،وه��ي بلدة من بالد
فرغانة� ،سكن �سمرقند ،توفى يف �صفر �سنة  501هـ.
� -3أب��و الفتح عبد ال��رزاق بن ح�سان بن �سعيد بن ح�سان
املنيعى ،الإمام الرئي�س ،كان فقيها فا�ضال ورئي�سا حمت�شما،
ن�ش�أ يف حجر ال��رئ��ا��س��ة ،وت��رب��ى يف احل�شمة وال�ث�روة و�سمع
احل��دي��ث ببغداد ،وبالكوفة وت��وف��ى مب��روال��روذ يف �سنة نيف
وع���ش��رة وخم�سمائة وج�م��اع��ة م��ن �أوالده � ��م ان�ت���س�ب��وا بهذه
الن�سبة ،وفيهم �شهرة وكرثة.
 -4القا�ضي الإمام �أبو اجلود عطاء بن �أحمد بن ال�صادق
اخلالدي الكا�ساين ،من �أوالد خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه،
�أقام ب�سمرقند مدة مديدة ،ثم رجع �إىل كا�سان ،وا�ست�شهد بها.
وكا�سكان قرية من قرى كازرون فار�س.
 -5ن��ور ال��دي��ن علي ب��ن �إ�سماعيل ب��ن �إب��راه�ي��م ب��ن عبد
الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن علي بن قري�ش بن علي
بن حممد بن �أحمد بن �سالمة بن احل�سن بن �سليمان بن
خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه القر�شي املخزومي ،ال�شيخ
ال�ع��دل �أب��و احل���س��ن� ,سمع احل��دي��ث على كثري م��ن ال�شيوخ،
ويكتب كثريا من كتب الفقه واحلديث .مولده ليلة الأربعاء
�سابع ع�شر من ذي احلجة �سنة 651ه �ـ ،وم��ات ي��وم اخلمي�س
ال�ساد�س والع�شرين من رجب �سنة 732هـ بالقاهرة.
 -6الرئي�س احلاجي �أبو علي ح�سان بن �سعيد بن ح�سان
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ب��ن حم�م��د ب��ن �أح �م��د ب��ن ع�ب��د اهلل ب��ن حم�م��د ب��ن منيع بن
خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه
املخزومي املنيعى ه��ذه الن�سبة �إىل ج��ده الأع�ل��ى منيع ،من
�أهل مرو الروذ ور�ؤ�ساء �أهل ع�صره بالفتوة واملروءة والرثوة
وح�سن ال�سرية وكرثة العبادة وفعل اخلري و�أعمال الرب ،بنى
اجلوامع وامل�ساجد والربط وامل��دار���س ،وق��ام برتبية العلماء
وترتيب �أمورهم� ،سمع احلديث بالعراق واحلجاز وخرا�سان،
وك��ان ي��أم��ر باملعروف وينهى ع��ن املنكر وامل�ل��وك ت�سعى �إليه
وحترتمه حتى قيل �إن ال�سلطان �ألب �أر�سالن قال يف مملكتي
من ال يخافني و�إمنا يخاف من اهلل م�شريا �إليه .توفى يف يوم
اجلمعة ال�سابع والع�شرين من ذي القعدة �سنة 463هـ.
 -7بيت الأوغاين ن�سبة �إىل الأوغان ال�سليمانية ,ويقولون
ينت�سبون �إىل �سيدنا خالد بن الوليد القر�شي املخرومي ر�ضي
اهلل عنه ,و�إليهم ينت�سب �أن��ا���س كثري باملدينة امل�ن��ورة .ولهم
بع�ض �أوق ��اف .ومنهم ال�شيخ عبد الرحيم الأوغ ��اين ،وك��ان
رج ً
ال �صاحلاً مباركاً ,تويف �سنة 1182ه��ـ ,قدم املدينة �صغرياً
ون�ش�أ بها .و�أع�ق��ب م��ن الأوالد :حممد �صالح ,م��ول��ده �سنة
1138ه �ـ ون�ش�أ ن�ش�أة �صاحلة وطلب العلم ،و�سافر �إىل �أر���ض
العراق .ثم �إىل بالد ال�سليمانية ورج��ع �إىل املدينة .ومنهم
حممد علي بختيار ال�سليماين ,كان رج ً
ال مباركاً ,تويف �سنة
1185هـ.
 -8حممد اخلتي ,من قبيلة خو�شناو التي تقطن يف �شمال
العراق و�أنهم من ذرية ال�صحابي خالد بن الوليد ر�ضي اهلل
عنه ،كان عاملاً يف تلك الأن�ح��اء ،وله ابن ا�سمه عبد احلكيم،
وهو والد الأ�ستاذ خور�شيد احلاكم �سابقاً .وحممد اخلتي له
م�ؤلفات :حوا�ش علي البي�ضاوي ,حا�شية على جمع اجلوامع,
حا�شية على حتفة اب��ن حجر ,ر�سالة يف علم ال�ك�لام .كتبها
برغبة الوايل داود با�شا .وختي قرية من قرى �شقالوة عرف
باالنت�ساب اليها هذا العامل.
� -9أب� ��و ال �ف �ت��ح ح �ي��در ب��ن حم �م��د ب��ن ح �ي��در ال�ف��ار��س��ي
�دي م��ن �أه��ل ��ش�يراز �شيخ م�سن جلد خدم
ال���ش�يرازي اخل��ال� ّ
�أبا �إ�سحاق ال�شريازي �إم��ام العراق و�صحبه مدة ،و�سافر �إىل
ال�شام ،و�سكن يف �آخر عمره مرو ،وكان ينت�سب �إىل خالد بن
الوليد ر�ضي اهلل عنه ،وكانت وفاته يف �شعبان �سنة540هـ .
الق�سم الثاين من املو�ضوع يف العدد القادم (�إن �شاء اهلل)
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يف املنهج القر�آين
حث القر�آن الكرمي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على العمل
ال�صالح و�إ�صالح املجتمع ومن خالله يوجه اخلطاب لكل من
تبعه واقتدى به ،ثم للإن�سانية جمعاء ،بو�سائل �شتى و�صور
متنوعة منها:
 -1العمل على تغيري ما يف النف�س ،قال تعاىل  :إن اهلل ال يغري
نفسهمالزيدي
د.عبد بأالهادي
الرعد � :آية  ،11وهذا التغيري
ما بقوم حتى يغريوا ما
بغداد
القناعة العقلية والر�ضا القلبي
جامعةعلى
هو �إيجابي حتماً ،ي�شتمل
ملحاربة ال�سلوك الفا�سد يف الإعالم وغريه من املجاالت.
 -2منع انت�شار الف�ساد يف املجتمع بطرق خمتلفة ،منها الإعالم:
وذلك �أن ( ف�ساد املجتمع وانحرافه �سبب ال�ستبداله بغريه) ،قال
قوما غريكم
تعاىل  :إال تنفروا يعذبكم اهلل
عذابا أليما ويستبدل ً
ً
شيئا واهلل على كل شيء قدير  التوبة � ،آية 39
وال تضرونه ً
 -3احلفاظ على �أغلبية املجتمع �أفراداً و�سلوكيات يف و�ضع فا�ضل
�أن مل يكن �أف�ضل  ،وذلك من خالل ممار�سات عدة �أكدها القر�آن
كثريا من الظن
الكرمي ،قال تعاىل :يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ً
إن بعض الظن أثم  احلجرات �،آية  .12وقال تعاىل :إن الذين
حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا
واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون النور � ،آية .19

وال�شك يف �أن الإ�سالم منهج تغيري و�إ�صالح حياتي كامل و�شامل ،
كامل ال يحتاج املجتمع معه منهج �آخر للحياة ومنهج �شامل لأنه
مل يرتك ميدانا �أو زاوية �أو جماال �إال ووجه �إليه نور الهداية
والإ�صالح ف�سار على هذا الدرب النري �صحابة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فكانوا ر�ضي اهلل عنهم قدوات ت�صلح �أمثلة خالدة
ملن �أراد احلياة احلرة الكرمية �إىل قيام ال�ساعة  ،ومل يخرج عن
هذا الكمال وال�شمول املنهج الإعالمي الذي يعد ن�شاطا مهما
من �أن�شطة �أي جمتمع �إن�ساين ين�شد التح�ضر وي�أمل يف الرقي
والتقدم.
�إ�شارات نبوية
ويف حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :ان قامت ال�ساعة
وبيد احدكم ف�سيلة فا�ستطاع ان ال تقوم حتى يغر�سها فليغر�سها)
قمة الدعوة واحلث على اال�صالح وبناء احلياة وال�سعي لفعل
اخلري ،مما عمل به ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم و�سار على
ذلك �صحابته الكرام ر�ضوان اهلل عليهم فهذا ابو بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه يرف�ض دعوات اجلميع وي�صر على م�سرية اجلي�ش
الذي �أعده امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم لقتال الروم كجزء
من �إ�صالح منهج احلياة يف التوحيد ورف�ض تبعية الب�شر لطغاة
ال�ضاللة ،وهذا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه يحث اجلهود
ويعد العدة لقتال اخلوارج الذين مرقوا من الدين ،وهي حماولة
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لإ�صالح منهج التفكري ال�سليم واالجتهاد ال�صائب.
إعالمي
ويف اجتهاد ال�صحابيني اجلليلني ر�ضي اهلل عنهما بع ٌد �
ٌ
واثر بارز يف احلرب النف�سية �ضد �أعداء الدين واملارقني عنه.
�أما الإ�صالح الإعالمي يف �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فهو
وا�ضح الداللة على ر�ؤية وا�سعة ملنهج �إحياء احلياة وبث الكلمة
الهادفة وحماربة الت�ضليل الإعالمي.
�شواهد منهج النبي �صلى الله عليه و�سلم يف الإ�صالح
الإعالمي بالنقاط الآتية:
�أوال  :يف مراحل عدة من حياة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
متثل الإ�صالح الواقعي للمجتمع من خالل قوة �شخ�صيته
و�صدقه و�صراحته يف قول احلق  ،فجاءت م�ساهمته الكربى يف
بناء الكعبة امل�شرفة ،قبل البعثة ب�سنوات ،فالكعبة قد تعر�ضت
ل�سيل جارف بعد حريق �أ�صابها مما �سبب �أ�ضراراً فادحة ببنائها،
فر�أت قري�ش �أن تعيد بناءها ،وقد ا�شرتكت بجميع قبائلها بالبناء،
دب النزاع يف قري�ش
فلما �أرادوا و�ضع احلجر الأ�سود يف مو�ضعه ّ
حول من ي�ضطلع ب�شرف و�ضع احلجر الأ�سود يف مو�ضعه املعلوم،
وودّت كل طائفة �أن تنال ذلك ال�شرف دون �سواها ،وت�أزم املوقف،
فاقرتح عليهم (�أبو �أمية بن املغرية) وهو �أكربهم �سناً� ،أن يحكموا
بينهم �أول من يدخل عليهم من باب بني �شيبة ،فا�ستجابوا
مل�شورته ،وانتظروا طلعة املنقذ ،وطلع عليهم امل�صطفى عليه

ال�صالة وال�سالم ،فلما ب�صروا به قالوا :هذا الأمني ر�ضينا به،
فكان النبي امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم رمزاً موحداً للقبائل
يف قيادتها ،ورمزاً موحداً  -حني بعث نبيا -جلمع �شمل الأديان
واملذاهب نحو وحدة اخلالق و�إ�صالح الإن�سان واملجتمع.
ودالالت ذلك يف امل�سئولية الإعالمية :
�أن يكون الإعالمي �صادقا �أمينا فتحقق ر�سالته النجاح املن�شود.
البد للإعالمي امل�سلم من احلر�ص على وحدة الأمة وجمع
كلمتها حتت لواء واحد.
�ضرورة �إدراك الإعالمي انه قائد من قادة املجتمع ،مكلف ب�أمانة
الدعوة والإ�صالح ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال.
ثانيا :من احلكمة يف الدعوة و�إ�صالح النا�س مراعاة �أحوال
املخاطبني واختيار الأ�ساليب املنا�سبة لهم ,وقد ظهر ذلك جليا
يف التحليل الإعالمي ل�سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم,
(ف�أ�ساليب �إقناع املجتمع اجلاهلي يف خطبة ال�صفا �شيء ,و�أ�ساليب
�إقناع امل�سلمني يف خطبة �أول جمعة �صالها الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم باملدينة �شيء �آخر ,وكذلك خطب الت�شويق والرتغيب
يف اجلهاد والت�ضحية والبذل بالنف�س والنفي�س يف �سبيل اهلل غري
خطب تعليم النا�س قيم ومبادئ الإ�سالم ونظامه كما جاء يف
خطبة حجة الوداع) لقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يختار
الأ�سلوب املنا�سب للظرف االت�صايل املنا�سب.
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ويف مقدمة ما يدعو �إىل الإ�صالح ومراعاة �أحوال
املدعوين �أن ي�شعر الداعية والإعالمي مبا ي�شعر به جمتمعه
يقول عليه ال�صالة وال�سالم( :ترى امل�ؤمنني يف تراحمهم
وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكى ع�ضواً تداعى له
�سائر ج�سده بال�سهر واحلمى ).
ولكي ال يحتج الإعالميون �أو غريهم �إذا ما ف�شلوا يف الإ�صالح
�أو �أ�صابهم الفتور ،بان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كانت له
طبيعة ب�شرية خا�صة ،تثبت ال�شواهد انه عليه ال�صالة وال�سالم
والذين اتبعوه �أقاموا املجتمع اجلديد باجلهود العادية للب�شر
العاديني ،وهذه مالحظة هامة يزيل ا�ستح�ضارها كثرياً من
العقبات ،ومن �أجل هذا �صار ر�سو ًال �إىل النا�س كافة ،وكان خامت
النبيني حتى ال يكون للنا�س على اهلل حجة بعده ،وحتى ال يقول
قائل :كيف ننت�صر على خ�صومنا وكيف ن�صلح ومل يعطنا اهلل
ما �أعطى ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم و�صحابته من الت�أييد
باملعجزات ؟!
لهذا فنحن مطالبون ب�إتباع منهج ر�سولنا عليه ال�صالة وال�سالم
يف ت�أ�سي�س �إعالم عقائدي ي�ستمد من �سريته العطرة بع�ض
مالمح منهجه الإعالمي يف الإ�صالح ومنها :الرتكيز على
�إقامة دعائم لعالقات حقيقية مع �أبناء قومه قائمة على ال�صدق
يف التعامل ،انعك�ست بعد ذلك على خمتلف حياته بعد النبوة،
واعتماد ال�سمو النف�سي الذي متتع به النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �إقامة عالقات ثابتة وذات عظيمة ،مع النية اخلال�صة
يف �إ�صالح املجتمع وتغيريه نحو الأف�ضل كفيلة برت�سيخ القدرات
الذاتية التي تعني امل�صلح على عمله.
ثالثا :الإعالمي بني الدعوة و�أخالقياتها :يجب �أن ال يكتفي
الإعالمي امل�صلح بالتبليغ بل ال بد من مزج التبليغ بالرحمة
ت�أ�سيا بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم واهلل �سبحانه وتعاىل �أعلم
مبا �أودع يف قلبه من ح�سن اخللق والرحمة؛ ليكون م�سموعا
ومطاعا ,يقول اهلل تعاىل  :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم التوبة� ،آية
 ،128وقال تعاىل  :فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظا
غليظ القلب النفضوا من حولك � آل عمران� ،آية . 195
ومن �شواهد رحمته بالأمة ما روته ال�سنن عن ال�سيدة عائ�شة �أم
امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها �إنها قالتَ للنبي عليه ال�صالة وال�سالم:
(ه َْل �أَ َتى َعلَ ْي َك َي ْو ٌم َكا َن �أَ َ�ش َّد مِ نْ َي ْو ِم �أُ ُحدٍ َ ،قا َل َل َق ْد َلقِيتُ مِ نْ
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َق ْومِ كِ مَا َلقِيتُ َو َكا َن �أَ َ�ش َّد مَا َلقِيتُ مِ ْن ُه ْم َي ْو َم ا ْل َع َق َب ِة ِ�إ ْذ َع َر ْ�ضتُ
َن ْف�سِ ي َعلَى ا ْب ِن َع ْبدِ َيالِي َل َ مَ ْ
ل يُجِ ْبنِي �إِلىَ مَا �أَ َرد ُْت َفا ْن َطلَقْتُ َو َ�أ َنا
َم ْه ُمو ٌم َعلَى َو ْجهِي َفلَ ْم �أَ ْ�س َتف ِْق ِ�إ َّال َو�أَ َنا ِب َق ْرنِ ال َّث َعالِبِ َف َر َف ْعتُ
َر�أْ�سِ ي َف�إِ َذا َ�أ َنا ب َِ�س َحا َب ٍة َق ْد �أَ َظ ّلَ ْتنِي َف َن َظ ْر ُت َف ِ�إ َذا فِيهَا جِ برْ ِي ُل
َف َنا َدانيِ َف َقا َل �إِ َّن هَّ َ
الل َق ْد َ�سمِ َع َق ْو َل َق ْومِ َك َل َك َومَا َر ُدّوا َعلَ ْي َك
َو َق ْد َب َع َث �إِ َل ْي َك َملَ َك الجْ ِ َبالِ ِل َت�أْ ُم َر ُه بمِ َا �شِ ْئتَ فِي ِه ْم َف َنا َدانيِ َملَ ُك
ال َبالِ َف َ�س ّلَ َم َعلَ َّي ُث َّم َقا َل َيا محُ َ َّم ُد َف َقا َل َذل َِك فِي َما �شِ ْئتَ �إِ ْن �شِ ْئتَ
جْ ِ
الَ ْخ َ�ش َبينْ ِ َف َقا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص ّلَى هَّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّلَ َم َب ْل
�أَ ْن �أُ ْط ِب َق َعلَ ْي ِه ْم ْ أ
الل مِ نْ �أَ ْ�صلاَ ِب ِه ْم َمنْ َي ْع ُب ُد هَّ َ
�أَ ْر ُجو �أَ ْن ُي ْخ ِر َج هَّ ُ
الل َو ْح َد ُه ل ُي ْ�شر ُِك
ِب ِه َ�ش ْي ًئا).
يرا *
شاهدا
قال تعاىل:يا أيها النيب إنا أرسلناك
ومبشرا ونذ ً
ً
ً
منريا * وبشّر املؤمنني بأن هلم من
وداعيا إىل اهلل بإذنه
ً
ً
وسراجا ً
ً
كبرياالأحزاب ،الآيات .47-45
اهلل فضالً
رابعا :الإعالم والدعوة �إىل الإ�صالح :اتخذ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم من الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،منهج حياة
لتحقيق الإ�صالح ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم( :من ر�أى منكم
منكرا فليغريه بيده فان مل ي�ستطع فبل�سانه فان مل ي�ستطع
فبقلبه وذلك ا�ضعف الإميان) .م�صداقا لقوله تعاىل :ولتكن
منكم امة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
وأولئك هم املفلحون� آل عمران .104-والتي يقول ابن كثري يف
تف�سريها :املق�صود منها �أن تكون فرقة من هذه الأمة مت�صدية
لهذا ال�ش�أن ،وان كان واجبا على كل فردمن الأمة بح�سب قدرته.
ولهذا ع ّد الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من �أ�س�س
الدين ( :و�إذا كان جماع الدين وجميع الواليات هو �أمر ونهي،
فالأمر الذي بعث اهلل به ر�سوله هو الأمر باملعروف والنهي الذي
بعثه به هو النهي عن املنكر) .ومن �سريته �صلى اهلل عليه و�سلم
ا�ستنبط العلماء �آدابا ينبغي للآمر باملعروف والناهي عن املنكر
التحلي بها ،هي:
�أولها� :أن يكون رقيقا لطيفا رحيما مبن ي�أمره وينهاه،
ثانيها :الإخال�ص
ثالثها :ال�صرب
رابعها :التوا�ضع
خام�سها :معرفة متى ينبغي �أن يكون الأمر باملعروف �سرا ومتى
ينبغي �أن يكون جهرا
�ساد�سها :التحقق والتثبت من املنكر
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�سابعا :معرفة �أحوال وظروف من ي�أمرهم وينهاهم
ثامنها :القدوة
تا�سعها :ك�سر احلواجز بني الآمر باملعروف والناهي عن املنكر
وبني النا�س
عا�شرها :ات�ساع ال�صدر لقبول اخلالف فيما يجوز اخلالف فيه.
و�إذا كان الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �ضرورة �شرعية
وحياتية ال�ستقرار احلياة بال�شكل الذي يليق بالفرد واملجتمع
يف ظل الإ�سالم ،فان الإعالم وممار�سة الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر عرب و�سائله ميثل الأداة العملية املنفذة لهذه ال�ضرورة،
وقد بات لزاما علينا نحن العرب وامل�سلمني �إعطاء درجة عالية
من االهتمام لو�سائل الإعالم ك�إحدى و�سائط الدعوة والرتبية
املعا�صرة ،مما يتطلب التوجيه والتب�صري والتوعية وتربية الفرد
يف ظل العقيدة الإ�سالمية امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�شريفة.
خام�سا :الإعالم التقي :يربط ر�سول اهلل بني العمل الإعالمي
وبني تقوى اهلل تعاىل ،فما يتحقق من الإ�صالح يف العمل
الإعالمي ال يتحقق يف غريه ،و�أهمية الكلمة كونها �أداة الإعالم
الأوىل ترتبط بتقوى من يطلقها ونيته يف ن�شر الدعوة وخدمة
الدين ،لذلك قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أن العبد ليتكلم
بالكلمة من ر�ضوان اهلل ال يلقى لها با ًال يرفعه اهلل بها درجات
و�أن العبد ليتكلم بالكلمة من �سخط اهلل ال يلقي لها با ًال يهوي
بها يف جهنم).
ويف هذا الإطار ير�صد الباحثون يف الإعالم �إن ر�سول اهلل �سعى
لتحقيق هذه الغاية با�ستخدامه خمتلف فنون االت�صال و�أمناط
الإعالم مما يدلل على ت�أ�سي�سه ملنهج �إعالمي متفرد قلما يوجد
يف �شخ�صية واحدة ويف هذا الو�ضوح والعمق ،يت�ضح يف ما يلي :
بد�أ دعوته �إعالميا باالت�صال ال�شخ�صي ثم باالت�صال اجلمعي
حني كان امل�صطفى�-صلى اهلل عليه و�سلم -ي ّعلم ال�صحابة الأوائل
�أ�س�س الإ�سالم وعقائده يف املرحلة ال�سرية من تاريخ الدعوة
الإ�سالمية يف دار الأرقم بن �أبي الأرقم وموا�ضع �أخرى ،امتاز
االت�صال فيها بكونه غري معلن عنها �إال يف �إطار القائم باالت�صال
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم وامل�ستقبل له من امل�سلمني
الأوائل ،وكونه �صلى اهلل عليه و�سلم هنا قائما باالت�صال وداعيا
�إعالميا لكل جديد يف �إطار التبليغ بالإ�سالم ال يخرجه من كونه
خامت الأنبياء واملر�سلني،و�إمنا يعزز مهمته الر�سالية والنبوية

والرتبوية ،ذلك انه مكلف من اهلل تعاىل ب�إي�صال هذه الدعوة
�إىل من ت�صله من النا�س.
يف منهجه عليه ال�صالة وال�سالم ت�أكد ظهور �آليات جديدة يف
اخلطاب الدعوي الإ�سالمي وتطورها فاجلهر بالدعوة وبداية
الت�صادم بني احلق والباطل ،بني الإ�سالم واجلاهلية جعل من
ذيوع �أخبار الدين اجلديد يف مكة واجلزيرة وما جاورها من
مناطق �أمرا يوميا ملحاً ،وامتدت الأنظار والآذان وتابعت العقول
�أمر هذه الدعوة باندفاع �سواء كان املتابع م�ؤيدا �أو معار�ضا للدين
اجلديد لأنه حدث جلل ي�ستوجب متابعة �إخباره وتفا�صيله ،وبد�أ
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و �سلم يدعو النا�س جميعاً �إىل الإ�سالم
متجاوزا قبيلة قري�ش �إىل قبائل �أخرى كانت ت�أتي لزيارة مكة،
وبعث ال�صحابي م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه داعيا و�إعالميا
�إىل عقيدة الإ�سالم ومو�صال تفا�صيل الإحداث اجلديدة املرتبطة
بالدعوة الإ�سالمية �إىل النا�س وكذلك �أر�سل امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و �سلم جمهرة من امل�سلمني �إىل احلب�شة خال�صا من �أذى
قري�ش فتمثل يف ه�ؤالء �أمر الدعوة والإعالم الدويل بتطورات
�صراع الدين اجلديد مع قوى الكفر املجتمعة للق�ضاء عليه.
كان نزول �آيات القر�آن الكرمي ثم و�صولها �إىل النا�س
ّ
م�شرعة جلديد �أو مبينة حلكم �أو �شارحة حلادثة من باب
التوا�صل بني اهلل تعاىل وامل�سلمني الأوائل عن طريق امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم وبهذا النزول املتتابع زمنيا واملتابع لتطورات
الأحداث زيادة على بيان تفا�صيل العقيدة الإ�سالمية و�أحكامها،
اثبت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أنه �أجنح قدوة دعوية
و�إعالمية يف التاريخ ومع انت�شار الإ�سالم يف املدينة املنورة ثم
يف مدن وبلدان اجلوار ات�سعت �آليات اخلطاب الإعالمي النبوي
وظهرت ب�صورة الر�سائل �إىل امللوك وخطب اجلمعة واملنا�سبات
ومو�سم احلج والرقع املكتوبة وغريها ثم عك�ست التطور التقني
يف ا�ستخدام �آليات اخلطاب واالت�صال اجلماهريي واحل�ضاري.
ومن منهج النبي  الإعالمي تعلم ال�صحابة ،فكانوا �إعالميني
�إ�سالميني حمرتفني ف�أح�سنوا نقل هذا الدين وبثه بني النا�س
حتى �أ�ضحى م�شاهداً مرئياً يف ربوع اجلزيرة العربية والعراق
وال�شام واليمن وفار�س و�أفريقيا ثم تتابع امل�سلمون حتى و�صل
�إعالمهم و�أثره حدود ال�صني و�أوربا والهند وغريها.
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موا�سم اخلري والطاعة �إن كان خالفنا مع اخللق والكون نف�سه ،فنجد �أن احلديث عن
ك�ث�يرة يف ح�ي��اة امل�سلمني التغيري يف القر�آن ين�سب �إىل الإن�سان الذي من �أجله خلق الكون
م� �ن� �ه ��ا ال � �� � �س � �ن� ��وي ك ��احل ��ج وفر�ضت الفرائ�ض و�سنت ال�سنن فقال املوىل :إِنَّ ا َّللهَ اَل ي َُغيِّرُ مَا
ورم�ضان والزكاة ومنها اليومي
ك��ال �� �ص �ل��وات ،وم �ن �ه��ا غ�ي�ر ذل��ك ب ِ َقوْمٍ ح ََّتى ي َُغيِّرُوا مَا بِأَن ْ ُفسِ ِهمْ الرعد � ،11:إذا التغيري حا�صل عند
وه� ��ذه امل��وا� �س��م ي�ن�ق���ض��ي عمر الإن�سان امل�سلم ،واملو�سم هو ذاته الذي مر على هذه الأمة .
وبادئ الأمر علينا �أن ن�شخ�ص حالنا مع الطاعات وموا�سمها
الإن�سان وال تنق�ضي.
�إن ه��ذه امل��وا� �س��م ،م��وا��س��م ال�ط��اع��ات وم��ا �سبقها م��ن �أح ��داث ل�ك��ي جنعلها نقطة ال�ب��داي��ة ومنطلق
لا وم��و��س��م احل��ج ،ال�ب�ح��ث ،دون ال�ت��وغ��ل وال��ذه��اب �إىل ال�ت��اري��خ ،مل��ا فيه م��ن م��آ�� ٍ�س
ك�شهر رم���ض��ان م�ث� ً
كان امل�سلمون فيهما يحققون الإجن��از متعبة وحمبطة ،لكي الن�صاب بالعجز عند ذكرها وت�شل �إرادتنا،
ت�ل��و الإجن � ��از ،والأم � ��ة ف�ي��ه يف ت��و� �س��ع� ،إم��ا ولأننا نريد الرتكيز على م�شكالت بلدنا دون اخلو�ض يف العامل
ال��س�ترج��اع م��ا ا�ستلب منها �أو لفتوحات جديدة الإ�سالمي عامة ،لي�س لأننا النحمل هموم �أمتنا ،لكن من زخم
ت�ضاف �إىل فتوحاتها ال�سابقة� ،سواء كان هذا على عهده م�صائب الأمة وحجمها ،لذا فمن الأجدى والأنفع �أن يركز من
�صلى اهلل عليه و�سلم مع �صحابته ال�ك��رام � ،أو ممن ج��ا�ؤا ين�شدون التغيري وي��ري��دون��ه ،الرتكيز على ق�ضايا بلدنا لأننا
بعده من التابعني وتابعيهم والأجيال الإ�سالمية� ،إال �أن رم�ضان منتلك ،ول��و ال�ن��زر الي�سري ،م��ن معادلة التغيري ،وكما ي�صنف
ال�سنوات الأخرية� ،أو قل العقود الأخرية من عمر هذه الأمة ،مير خ�ب�راء ال�ت�ن�م�ي��ة� ،أول ��وي ��ات ال�ت�غ�ي�ير ب�ت�ق��دمي (دائ� ��رة ت��أث�يرن��ا)
عليها هذا ال�شهر الكرمي ،وقد ا�ضيف �إىل �إخفاقاتها ال�سابقة وتف�ضيلها على دائ��رة اهتماماتنا ،لكي ننجز ون��رى ما �أجنزناه
�إخ�ف��اق ج��دي��د ،و�إىل ان�شقاقها ان�شقاق عميق ،و�إىل فرقتها على �أر�ض الواقع وتغلب علينا ال�شخ�صية الواقعية العملية على
تفرق مقيت ،فما ال�سبب ي��ات��رى؟ م��ا ال�سبب يف �أن ماحققه التنظريية املجردة ،و�إذا ما ا�ستطعنا تغيري حالنا ف�إنه �سي�ساهم يف
امل�سلمون ال�سابقون يف ال�شهر الف�ضيل واملو�سم الكرمي يعمل تغيري حال الأمة الإ�سالمية جمعاء ،وكما تقول القاعدة الدعوية
امل�سلمون على حتقيقه م�ؤخرا ،ولكن على النقي�ض منه متاما ،الثمينة� :أ�صلح نف�سك ثم ادع غريك.
ال��واق��ع امل ��أزوم ال��ذي نتحدث عنه ،على تنوع ��ص��وره ،وال��ذي
فهل التغيريالذي ح�صل ،فلرمبا تغري نتيجة التغيري املناخي
احلا�صل يف ال�ك��ون م��ن تلوث واحتبا�س ح��راري� ،أم �أن التغيري يت�صدره ،ه��ذا القتل امل�ستمر ب�ين امل�سلمني وب�ين �أب�ن��اء الوطن
ح�صل يف نفو�س امل�سلمني �أنف�سهم ،ولكي نخرج من هذه املعادلة الواحد ،القتل الذي يقف وراءه دوافع دينية ومذهبية وعرقية،
بقرار �صحيح �سليم فيمن تغري ومن تقع عليه امل�سئولية نحيل مل يتوقف منذ االحتالل الأنكلو�-أمريكي وحلد الآن ،وللدقة،
الأمر �إىل قر�آننا الكرمي ،الذي هو مرجع خالفنا يف كل �شئ ،حتى القتل الذي ا�ست�شرى يف املجتمع العراقي منذ االنقالب الع�سكري
عام 1958م ،الذي كانت بدايته جت ّر�ؤ االنقالبيني على قتل الأ�سرة
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احلاكمة دون حماكمة ملعرفة ما �إذا كانوا مذنبني �أم ال ،فيقتلون
جميعا وهم رافعني امل�صاحف ال�شريفة ،علها جتد لدى الع�سكر
الغا�ضب ،ال�شفاعة يف ع�صمة دمائهم ،لكن ال حياة ملن تنادي.
م�سل�سل هتك حرمة دماء امل�سلمني ،ودماء �إخواننا يف الإن�سانية
من الن�صارى وال�صابئة ،والأقليات الدينية الأخ��رى ،التي كفل
الإ�سالم بحفظها ،و�ألزم الدولة امل�سلمة بحمايتها ،وحذرها من
نق�ض ميثاقها ،هو بكل ب�ساطة ،نتيجة طبيعية وحتمية خلروج
الأم ��ة ،ويف ال �ع��راق حت��دي��دا ،م��ن ال�ت��زام�ه��ا ال��دي�ن��ي ،وخروجها
ع��ن ثقافتها الإ�سالمية الأ�صيلة ،وبعدها ع��ن م�سار ت�أريخها
احل���ض��اري ،وه��ذه ثالثية ن�ستطيع �أن نقابلها ب�ث�لاث عناوين
رئي�سة ،فااللتزام الديني يقابله الإخال�ص ،والثقافة الإ�سالمية
يقابلها الفهم ،واحل�ضارة الإ�سالمية يقابلها العمل� ،إذا نحن �أمام
ثالثية ا�صطالحية وا�ضحة ،هي (الفهم ،الإخ�لا���ص ،العمل)،
ن�ستطيع �أن ن�ستلهمها من نفحات املو�سم ،طاملا بد�أنا حديثنا به،
ولن�سميها (ثالثية للإ�صالح والتغيري).
ف��الإ��ص�لاح يحتاج �إىل فهم و�إخ�لا���ص ،ويبنى عليهما التغيري
ال��ذي يحتاج �إىل العمل ،ولنو�ضح كل واح��دة من هذه الثالثية
على حده لي�ستبني لنا الأمر ،وباهلل التوفيق:
1.1الفهم :قدمنا الفهم على هذه الثالثية ،لأننا نحتاجه قبل
كل �شي ،ومن هنا ف�إن �أول ما نزل من القر�آن الكرمي ،وكما هو
م�ع�ل��وم ،ق��ول��ه ت�ع��اىل( :اق ��ر�أ) والآي ��ات ال�ت��ي ت�ت��واىل ب�ع��ده ،كلها
تر�شدنا وتدلنا �إىل الفهم� ،أي �أن نفهم الأ�شياء فهما �صحيحا،
حتى ي�ستقيم ما بعده من الإخال�ص والعمل ،لأن �إخال�صا وعملنا
بال فهم ،م�ضيعة للجهود والوقت.
الفهم الذي نحن به مطالبون ،هو فهم كتاب ربنا العزيز الذي
ال ي��أت�ي��ه ال�ب��اط��ل م��ن ب�ين ي��دي��ه ،وك��ذل��ك ف�ه��م ال�سنة النبوية
املطهرة املتمثلة بالثابت وال�صحيح منها ،ال�سيما يف جانب العمل
وال�سلوك ،القر�آن وال�سنة ،هما املرجعية العظمى لهذه الأمة يف
�شدائدها وم�صائبها وخالفاتها ،فهماً مبنياً على فهم �أ�صحاب
حممد  فهم �أعلم الأم��ة مب��راد اهلل ور�سوله ،ويح�ضرنا هنا
ما قام به ابن عم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحرب الأمة
وت��رج�م��ان ك�ت��اب اهلل ت �ع��اىل ،ع�ب��د اهلل اب��ن ع�ب��ا���س ،يف ا�ستئذان
خليفة امل�سلمني الرابع� ،أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ،ر�ضي
اهلل عنهم جميعا ،عندما ا�شتد اخلالف بني امل�سلمني �إىل درجة
احل��رب بينهما� ،أي بني احلكومة ومعار�ضيها ،فطلب �أن يرجع
املخالفني يف خالفهم� ،إىل كتاب اهلل تعاىل ،مرجعية الأم��ة ،من
خ�لال فهمه ال�سديد ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،الفهم ،ال��ذي دع��ا النبي
عليه ال�صالة وال�سالم به البن عبا�س  ،ب�أن يفقهه يف الدين
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ويعلمه الت�أويل ،الفقه والت�أويل �ضمن �ضوابط هذه املرجعية،
مرجعية الكتاب املع�صوم ،ال بالزيغ والأهواء يف التف�سري والت�أويل
الباطلني ،فقام ر�ضي اهلل عنه ،مبحاورة املن�شقني عن ج�سد الأمة
واملعار�ضني لها ،بالقر�آن ال�ك��رمي ،وا�ستطاع بف�ضل اهلل تعاىل،
�أن يثني ثلثي اجلي�ش املعار�ض و�إرجاعهم �إىل �صف الأم��ة ،وكما
نطلق عليه اليوم ،ال�صف الوطني ،فعمل مب�صاحلة وطنية �ضمن
فهمه للمرجعية املع�صومة ،وبقي الثلث الآخ��ر م�صرا على غيه
وعناده ،ف�أجهز عليهم �أمري امل�ؤمنني ورئي�س الدولة� ،أي�ضا �ضمن
فهمه ملرجعية الأمة ،لقوله عليه ال�صالة وال�سالم (من �أراد �أن
يفرق �أمر هذه الأمة وهي جميعا ،فا�ضربوه بال�سيف)� ،أو كما قال
عليه ال�صالة وال�سالم.
الأمثلة كثرية يف ق�ضية فهم الكتاب وال�سنة ،ال ي�سع املقال
هنا لذكرها ،و�أكتفي بقول هلل تبارك وتعاىل :وأن هذه أمتكم

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الأن �ب �ي��اء ،92:وق��ول��ه عليه
ال�صالة وال�سالم وهو يو�صي �أمته من بعده( :ال ترجعوا بعدي
كفارا ،ي�ضرب بع�ضكم رق��اب بع�ض) ،فلو حاولنا تطبيق هذين
املفهومني يف وقتنا احل��ايل ،ما كان ليح�صل ما جرى بيننا من
قتل وتقتيل ،ويذبح بلدنا ذبحا على يد �أبناءه ،وما كانت لتظهر
بني احلني والآخر جماميع وميلي�شيات تهدد وتتوعد �أبناء هذا
ال�شعب اجلريح ،و�أعظم ما يف الأمر ،ما ذكره اخلالق جل يف عاله،
يف حمكم تنزيله ،فيمن قتل نف�سا بغري وج��ه ح��ق ،فك�أمنا قتل
النا�س جميعا ،وذكر النف�س دون ذكر انتمائها الديني �أو املذهبي

�أو العرقي ،مِنْ َأجْ ِل َذلِكَ َك َتبْنَا ع ََلى بَنِي إِسْرَائ َِيل أَنَّهُ مَنْ َق َت َل
نَ ْفسًا ب ِ َغيْ ِر نَ ْف ٍس َأوْ َفسَادٍ فِي الأْ َ ر ِْض َف َكأَنَّمَا َق َت َل النَّاسَ جَمِيعًا

وَمَنْ َأحْيَاهَا َف َكأَنَّمَا َأحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا املائدة ،32:ف�أين نحن
من ذاك؟ وال حول وال قوة �إال باهلل.
2.2الإخال�ص :هو �أن يكون عمل العبد خال�صا هلل تعاىل ،يبتغي
به وجه ربه الكرمي ،لينال الر�ضا والقبول ،وال يكون هذا الأمر
�إال �أن تكون جميع الأعمال وفق ما �أمر به املوىل عز وجل ،و�أعلى
ثمار الإخال�ص هو ح��دوث التقوى ،و�أب��رز ما يحققه العبد من
�صيامه ل�شهر رم�ضان امل�ب��ارك هو حتقق التقوى عنده ،لقوله
تعاىل :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ُكتِبَ ع ََلي ُْكمُ الصِّيَامُ َكمَا ُكتِبَ ع ََلى

الَّذِينَ مِنْ َقبْل ُِكمْ لَع ََّل ُكمْ َت َّت ُقونَ البقرة ،183 :ويف �إ�شارة نبوية،
�إىل �أن �شهر رم�ضان من �أعظم �أب��واب الإخ�لا���ص ،بل رمبا يدل
اللفظ واملعنى على �أن الإخال�ص قد جمع يف هذا ال�شهر الكرمي،
يف احلديث القد�سي املعروف( :كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صيام،
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ف�إنه يل و�أنا �أجزي به) ،فقول اهلل عز وجل
(ف�إنه يل ،و�أن��ا �أج��زي به) ،ك�أنه ا�ستجماع
لكل جوانب الإخال�ص كذلك (وهلل) -دون
غريه -على النا�س حج البيت ،و�أن��ه ميثل
املح�صلة ال�سنوية لكل ع �ب��ادات الإن���س��ان
و�سلوكه ،فال يعقل �أن ي�أتي م�سلم بعبادات
و�سلوكيات� ،ضعف فيها الإخال�ص ووهن
لأح� ��د ع���ش��ر � �ش �ه��را ق �ب��ل رم �� �ض��ان م �ث� ً
لا،
لنتوقع منه �أن يرتقى �إخ�لا��ص��ه لي�صل
�إىل التقوى ،وقدميا قالوا :لكل امرئ من
ده��ره ما تعودا ،فرم�ضان حم�صلة ل�سنة
م�ضت ،وزاد ل�سنة قادمة.
ما يفيدنا من هذه الثالثية يف ركنها
ال �ث��اين� ،أال وه ��و الإخ�ل�ا� ��ص ،ه��و تغذية
الروح التي ت�سكن ج�سدنا املزود باجلوارح،
وال�ت��ي م��ن خاللها ن�ق��وم بكافة الأع�م��ال
املح�سوبة ل�ن��ا �أو علينا ،ف��ان مل ت�سيطر
ال� � ��روح ع �ل��ى اجل �� �س��د ال �ط �ي �ن��ي وت �� �س�يره
ب ��االجت ��اه ال �� �ص �ح �ي��ح ،حت��ول �ن��ا �إىل ع��امل
مادي ممل ،كما هو احلا�صل عند الإن�سان
الغربي حاليا ،فهو ج�سد بال روح ،وكذلك
�إن غ��ذي��ت ب�غ�ير م��ا �أم ��ر اهلل ب��ه �أخ��ذت�ه��ا
الأه��واء والبدع فتخرج بدين م�شوه  ،فال
هو �إ�سالم �صحيح ،وال هي مادية جمردة
ولعمري هذا �أخطر على فطرة الإن�سان،
لأن ال ��روح امل��ادي��ة ق��د تهتدي يف ي��وم من
الأي ��ام� ،أم��ا ال��روح التي �أف�سدتها الأه��واء
وال �ب��دع ف� ��إن �أخ �ط��ر م��ا ف�ي�ه��ا ه��و �إ��ض�ف��اء
ال�شرعية �إىل �سلوكها اخل��اط��ئ ون�سبتها
�إىل الدين ،ف��إن ما ن��راه اليوم من تكفري
ل�ل�ن��ا���س و�إه� � ��دار دم��ائ �ه��م ،ب�ي�ن امل�سلمني
و�أب�ن��اء الوطن الواحد هو �صورة ونتيجة
لهذه الت�شويهات ،فعدم و�صول الإن�سان
�إىل درجة من درجات الإخال�ص ،وبالتايل
انخفا�ض م�ستويات التقوى عنده ،كفيل
ب ��أن يرفع اخل��وف من اهلل تعاىل يف كافة
ت�صرفاته و �أعماله ،ورب قائل يقول� :إن
من يرتكبون �أعمال القتل اليوم يف بلدنا،
ه��م �أ�سا�سا ال دي��ن ل�ه��م ،وال ي �ق��ر�ؤون ما

ن�ق��ول ،فما اجل ��دوى م��ن ه��ذه الثالثية،
ون� �ق ��ول ل �ه��م� :إن م���ص�ي�ب�ت�ن��ا ق ��د ك�ب�رت،
لينتقل القتال وهدر الدماء بني مكونات
متعددة� ،إىل �أبناء املكون الواحد التي بد�أت
ت�ستفحل داخل جمتمعنا وم�ساجدنا ،ف�إن
مل نرتقي ب��أرواح�ن��ا من حيث الإخال�ص
والتقوى �سنجد دماءنا قد ه��درت ،ن�س�أل
اهلل العفو والعافية.
3.3العمل :جميع احل���ض��ارات الإن�سانية
عندما ن�ش�أت وبنيت ،احتاجت �إىل عمل
دءوب وجهد كبري من �أبنائها ،حتى و�صلت
�إىل ما و�صلت �إليه هذه احل�ضارة �أو تلك،
وي���ش��ار ب��ال�ب�ن��ان �إىل م��ن ق��ام ب�ه��ا و�أر� �س��ى
دع��ائ��م ق��وت�ه��ا ،و��ش�ي��د ��ص��رح�ه��ا ،م��ن قبل
الأجيال التي تعقبهم ،وعا�شت يف ظاللها،
واحل�ضارة الإ�سالمية ،التي تعد من �أطول
احل�ضارات عمرا ،و�أعالها اجنازا ،و�أكربها
م�ساحة ،و�أك�ثره��ا عمقا ،مل ت�صل �إىل ما
ذكرناه ،وو�صلت �إلينا بكل �صدق و�أمانة،
و�أبرز ما فيها ،هو بقاء د�ستورها ومنهجها
حمكما لها ،وعا�صما لها من الزيغ والزلل
واالن � �ح � ��راف� ،أال وه ��و ال � �ق ��ر�آن ال �ك��رمي
وال�سنة املطهرة ،املرجعية العظمى لهذه
احل���ض��ارة ،ل��وال ُبناتها الأوائ ��ل� ،صحابة
النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وال�صحب
هنا� ،شامل لأهل بيته وغريهم  ،الذين
حملوا لواء الدين و�أو�صلوه لنا بكل �أمانة،
�ساملا من التحريف والتالعب ،كما ح�صل
مع بقية الأدي��ان الأخ��رى ،ف�إن ف�ضلهم ال
ين�ساه وال ينكره �إال جاحد منافق ،ه�ؤالء
ك��ان��وا يف عمل ج��دي ودءوب ،فمنهم من
ن�ق��ل �إل�ي�ن��ا ال�ف�ق��ه ،وم�ن�ه��م م��ن ن�ق��ل �إلينا
ال�سنة ،ومنهم من نقل ال�ق��راءات ،ومنهم
م��ن فتح ال�ب�لاد ،ومنهم و منهم ومنهم،
ه�ؤالء هم بناة احل�ضارة الإ�سالمية.
ال�صحب الكرام ،هما قدوتنا و�أ�سوتنا
التي نقتدي ونت�أ�سى بهم ،وعلينا �أن نعمل
ك�م��ا ع �م �ل��وا ،ول �ك��ن ل�ل�أ� �س��ف الت�شويهات
ال��دي �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ك �ل �م �ن��ا ع �ن �ه��ا� ،أ� �ص��اب��ت

� �س�ير و��ش�خ���ص�ي��ات ك �ث�ير م �ن �ه��م ،ال�ط�ع��ن
والتخوين ،بدل �أن يذكروا بخري ،ويتكلم
ع ��ن ف���ض�ل�ه��م ،ح �ي��ث �أن ال�ت�ق�ت�ي��ل ال ��ذي
يح�صل الآن ،يف ك�ث�ير م�ن��ه ،م�ستند �إىل
�أكاذيب يهودية وجمو�سية ،من �أن هناك
ح�ق��دا وت ��أم��را ب�ين ال���ص�ح��اب��ة وب�ي�ن علي
و�أبناءه ،وال �أدري كيف ي�صدق ه�ؤالء ،من
�أن م��ن يبني مثل ه�ك��ذا ح���ض��ارة ،يكونوا
على مثل هذا ال�سلوك املنحرف ،حا�شاهم،
ب��ل الب��د ل�ه��م� ،أن ي�ك��ون��وا على قلب رجل
واح��د ،و�أم��ة متحابة واح��دة ،كما ذكرهم
القر�آن الكرمي وو�صفهم يف عدة موا�ضع،
(رحماء بينهم)( ،ركعا �سجدا) ،ال يع�صون
اهلل �أبدا ،و�أجمل و�صف لهم ما و�صفت به
املالئكة( ،ويفعلون ما ي�ؤمرون).
ن �ع��م ،ه ��ذا ه��و ب�ي��ت ال�ق���ص�ي��د ي�ف�ع�ل��ون ما
ي��ؤم��رون ،فلو �أننا فعلنا ما �أمرنا به ،من
ف�ه��م ��س�ل�ي��م ،و�إخ�ل�ا� ��ص ث�م��رت��ه ال�ت�ق��وى،
وع �م��ل ب��ال �ق��دوة احل���س�ن��ة ،م��ا ك��ان حالنا
ل�ي���ص��ل ب �ن��ا �إىل ه� ��ذا امل �ن��زل��ق اخل �ط�ير،
ال� � ��ذي �أراق ال� ��دم� ��اء و�أزه� � � ��ق الأرواح،
ف�ترم�ل��ت ال�ن���س��اء ،وت�ي�ت��م الأب� �ن ��اء ،وت� ��أزم
احل��ال ،و�ضاقت الأرزاق ،وكرب االنحراف
االجتماعي ،وتف�سخ املجتمع الإ�سالمي،
ال ��ذي ب�ن��اه ف��احت��وا ال �ع��راق الأوائ � ��ل ،من
ال�صحب ال �ك��رام ،فهل م��ن م��دك��ر ،ي��ا رب
�سلم ،يا رب �سلم.
� ّإن الفهم ُيبنى على العلم ،وه��ذا يوجب
علينا �أن نكون جمتمعاً متعلماً ال متخلفاً
جاه ً
ال.
	�إن الإخال�ص يوجب علينا �أن نكون
� �ص��ادق�ين من�صفني ال ك��اذب�ي�ن ح��اق��دي��ن
باخ�سني حقوق الآخرين ،وجمتمع ت�سوده
هذه لقيم جدير ب�أن ي�سود ويكون خمل�صاً.
	�إ َّن العمل ي��وج��ب علينا �أن منتثل ما
نقول و�إال �أ�صبحنا �أمة ثرثارة مت�شدقة ال
�أكرث.
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ال ي�أ�س
من الإ�صالح
�إن الأنظمة الو�ضعية التي تقّ�سم الب�شرية اليوم وتتحكم
يف مقدرات االمم وال�شعوب� ,إ�ستنادا �إىل منطق القوة الرهيبة
التي ميلكها كل نظام ,ومن ورائها احت�شادات �ضخمة للقوى
الب�شرية والع�سكرية وجتنيد ل�ل�م��وارد االق�ت���ص��ادي��ة ,وح�صر
للقوى ال�سيا�سية وجمع لل�سلطة وتركيزها يف ايدي حكومات
القوة التي تتوىل االم��ور يف تلك االنظمة يتوج ذلك حتالفات
�سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية تنطوي حتت لوائها ,دول تلك
االنظمة القوية ,والتي ت�ستهوي وب�أ�ستمرار لالنظمام اليها دول
اخرى ,لي�ست لها اي م�صلحة يف االنظمام لهذا النظام او ذاك.
االم��ر ال��ذي جعل احل�ي��اة بالن�سبة الف��راد و�شعوب ال��دول
االخ ��رى وال�ع��رب�ي��ة واال��س�لام�ي��ة منها ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص
جحيما ال يطاق ،وذل ال يحتمل ،فمما ال�شك فيه �إن اي دولة
عربية �أو ا�سالمية ال�ي��وم المتتلك �أي��ة �ضمانات حتميها من
عدوان ت�شنه عليها اية دولة من دول العامل القوي� ,سواء كان
هذا العدوان م�سترتا(كالعدوان الفار�سي على �سوريا) او �سافراً
(كاالحتالل االمريكي للعراق) ,نتيجة الن��دف��اع �أي من تلك
ال��دول الكربى لت�أمني نف�سها من خطر حمتمل او م�ؤكد قد
تلوح بوادره ولو يف خميلة �صانع القرار االقوى.
وال ينجو م��ن اح�ت�م��ال ال �ع��دوان حتى ال ��دول ال�ت��ي �آث��رت
ال�سالمة وانتهجت طريق التبعية مع الر�ضا بالذل واملهانة,
فرفعت �شعارات ت�ؤيد �سيا�سات تلك االنظمة الو�ضعية الظاملة
متلقا وزلفى لعل هذا النظام او ذاك يتنازل عن �صلفه وغروره
و�أطماعه فري�ضى عن تلك ال��دول امل�ست�ضعفة فيمنحها حق
احلياة ب�أي ثمن كان ,فت�أمن �شره وهي واهمة وت�أمن غدره و�أذاه
وهي الهفة تتعلق بال�سراب .
ان الع�صر الذي نعي�شه اليوم وتعي�شه الدول ال�ضعيفة التي
قامت ب�أ�سم اال�سالم قد ال اكون مبالغا او جماوزا للحقيقة �إن
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خالد املفرجي
قلت انه اعتى يف �ضراوته و�أق�سى يف �شرا�سته وبتحدياته من كل
االزمنة التي مرت على امل�سلمني يف تاريخهم الطويل .
ف�سهام االع ��داء على اخ �ت�لاف توجهاتهم ومعتقداتهم
كلها موجهه �صوب اال�سالم وامل�سلمني متفقة احيانا ومتفرقة
�أحياناً اخ��رى ,ح�سبما تقت�ضيه م�صاحلها امل�شرتكة ,وتدعوا
اليه فل�سفتها يف االتفاق واالف�تراق ,مع بقاء هدف واحد لهم
وهو ال�سعي احلثيث ملحاولة ابعاد امل�سلمني ومنهجه عن م�سرح
احلياة بو�سائل و�أ�ساليب �شتى
�إن تلك االن�ظ�م��ة ال�ق��وي��ة وال�ط��اغ�ي��ة بعد ان متكنت من
ال�سيطرة على مقدرات الب�شر والتحكم مب�صائر النا�س باحلديد
والنار ابتد�أت تنتهج �سيا�سة امل�صالح امل�شرتكة فيما بينها ,وابتد�أ
كل نظام يفتح بوابة للنظام االخر ولو بقدر ,وابتد�أت �سيا�سة
الت�صالح بعد ذلك حتى ي�أمن كل منها اخطار النظام االخر .
وعلى ه��ذا اال�سا�س من الت�صالح وامل�صالح امل�شرتكة جرت
عملية اقت�سام مقدرات االمم وال�شعوب امل�ست�ضعفة واملغلوبة
على امرها وهذا ما جرى يف اغلب البلدان العربية اليوم ,و�إال
فكيف ميكن ان نفهم ما يحدث اليوم يف م�صر و�سوريا والعراق
وغريها من الدول العربية .
وك �ي��ف مي �ك��ن �أن ن�ف�ه��م � �س��ر ال �� �س �ك��وت االم��ري �ك��ي ع ��ن كل
اخلروقات الدميقراطية التي طاملا دعت لها ورفعت �شعاراتها
الواليات املتحدة االمريكية و�آخرها ما حدث من اعتداء �سافر
على �شرعية الرئي�س املنتخب يف م�صر وكيف ميكن �أن نفهم �سر
التقارب االمريكي االيراين يف افغان�ستان اال�سالمية ويف العراق
واليمن وغريها.
ولل�شباب امل�سلمني الع�شرات من اال�سئلة ال�شائكة امل�ستع�صية
على الفهم ف�ضال عن ايجاد تف�سريات مقبوله لها او ايجاد
حلول ناجحة للواقع املرير الذي تعي�شه جمتمعاتهم اليوم .
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ك��ل ت�ل��ك االح � ��وال ال �ت��ي اح��اط��ت ب��امل���س�ل�م�ين ال �ي��وم جعلت
احلديث عن عودة اال�سالم �إىل واجهة ال�صدارة وما كان يقال
عن امل�ستقبل لهذا الدين وعن النه�ضة وال�صحوة اال�سالمية
من اجل �إ�سعاد الب�شرية وبث الطم�أنينة يف ربوعها امر م�ستبعد
وال جم��ال لطرحه او حتى التفكري فيه ,وح��ل مكانة ال�شعور
باالحباط وفقدان االمل ,واهتزاز يف املعاين النبيلة التي طاملا
طرحها اال�سالميون ،بل بدء الكثري من ال�شباب اليوم بالرتاجع
عن قيمهم وعاداتهم وا�ستبدالها مبا ت�ستورده دولهم ال�ضعيفة
من ب�ضاعة الغرب القوي ,وكل هذا نتاج القنوط والي�أ�س من
املقاومة وال�صرب ف�ضال عن اال�صالح وتغيري االحوال.
وال ريب ان (الي�أ�س من اال�صالح) هو من اخطر التحديات
الفكرية التي تواجه املجتمعات اال�سالمية اليوم والتي حتتاج
�إىل ��س��رع��ة يف ح�سمها ,وق ��وة يف ��س��د منابعها وال�ق���ض��اء على
ا�سبابها ودوافعها ,ولنا فيما �سلف من ُ�سننَ اجدادنا العظام من
ال�صحابة و�آل البيت عظة وعربة يف كيفية تعاملهم مع املحن
وامل�صاعب التي كانت تواجههم يف حياتهم .
ان الي�أ�س هو نوع من ان��واع الهزمية الروحية التي ي�سعى
االعداء جاهدين على بثها يف نفو�س امل�سلمني الذين مل تلحق
بهم الهزمية يف تاريخهم كله اال وق��د ادرك��وا بوجود ثغرة يف
حقيقة االمي��ان عندهم ام��ا يف ال�شعور وام��ا يف العمل وبقدر
هذه الثغرة تكون الهزمية ثم يعود الن�صر للم�ؤمنني من جديد
وهذا وعد اهلل .قال تعاىل :يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل
متم نوره ولو كره الكافرون ال�صف ،32:ففي معركة احد كانت
الثغرة يف ت��رك طاعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم والطمع
يف الغنيمة ,ويف (حنني) كانت الثغرة االعتزاز بالكرثة ,وهكذا
يف كل هزمية حدثت يف التاريخ اال�سالمي ,ان مانراه اليوم يف
جمتمعاتنا من مظاهر االميان ال ميكن ان تغني �شيئا ما دامت
(حقيقة االميان) غري متحققة يف نفو�س امل�سلمني و(حقيقة)
�أي �شيء اقوى من مظهره ,ولو كانت هي حقيقة الكنز ,وكان
هو مظهر االميان .قال تعاىل :لَ َقدْ نَصَرَ ُكمُ ا َّللهُ فِي مَوَاطِنَ َكثِريَةٍ
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ويَوْمَ حُنَيْنٍ إِ ْذ َأعْجَب َْت ُكمْ َك ْثر َُت ُكمْ َف َلمْ ُت ْغنِ ع َُنكمْ شَيْ ًئا و ََض َاقتْ ع ََلي ُْكمُ
ا َألرْضُ مبَا رَحُبَتْ ُثمَّ وَلَّي ُْتم مُّدْبرِين ُثمَّ أَنز ََل ا َّللهُ سَكِين ََتهُ عَلى رَسُولِهِ
َ
َوع ََلى الْمُؤْمِنِنيَ التوبة 19-18 :فبعد ان �ضاقت االر���ض مبا
رحبت على امل�سلمني وولوا مدبرين ،هل ميكن ا�ستدراك االمر
و�إ�صالح احلال ؟
واقع احلال نعم ميكن الإ�صالح وقد مت بالفعل ,عندما �أمر
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم احد افراد �آل البيت وهو عمه
العبا�س ب�أن ينادي على امل�سلمني بالرجوع ب�صوته املدوي فكانت
�صرخته :ياا�صحاب ال�شجرة ياا�صحاب �سورة البقرة فجعلوا
ي�ق��ول��ون ي��ال�ب�ي��ك ي��ال�ب�ي��ك ,ف��رج�ع��وا جميعا ون�ه����ض اال� �س�لام

وامل�سلمون وعاد لهم الن�صر على امل�شركني .
وهكذا ميكن ان نتلم�س الكثري من املواقف التي متكن فيها
رجال الإ�سالم الأوائل من ال�صحابة  من بث روح الأمل بعد
�أن ا�ست�شرى داء الي�أ�س يف نفو�س امل�سلمني .
ومن �آثار ا�ستفحال الي�أ�س من اال�صالح يف نفو�س امل�سلمني ان
كثريا منهم ي�ستبدلون منهج اال�سالم اال�صيل بالعمل واحلركة
اجل��ادة مبنهج الدعاء وح��ده م�ستدلني بقوله تعاىل (ادع��وين
ا�ستجب لكم) ,وه��ذا االم��ر الميكن انكاره ,ولكن �إبقاء الدعاء
وح��ده بال �سعي وال عمل امر خمالف لل�سنن الكونية ف�ضال
عن منهج اال�سالم و�سرية ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) .
ففي بدر دعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ربه حتى �سقط
ردا�ؤه عن منكبه ,ولكن اين كان يدعو ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم هل كان يجل�س يف بيته او يف م�سجد؟ كال كان يدعو ربه
وهو يجل�س يف العري�ش على ربوه يف ار�ض املعركة ودع��ا�ؤه يوم
احد مل مينعه من ان ي�ستخدم حربته يف قتل ابي ابن خلف احد
�صناديد قري�ش امل�شركني .
وكل هذا ميكن ان نفهمه من خالل ن�صو�ص القر�آن الكرمي
قال تعاىل :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت:
 ،69وال تيأسوا من روح اهلل انه الييأس من روح اهلل اال القوم
الكافرونيو�سف ،87 :ومن يقنط من رمحة ربه اال الضالون�سورة
احلجر.51:
فما على امل�سلمني اليوم اال ان يعلموا ان كرم اهلل او�سع من
ان يح�صر واك�ثر من ان يعد ,وقد اختار نبيا وكتابا ودينا مل
يكن ليخذله ويذله بعدما وعده بالن�صر غري �إن ا�ساءة ا�ستعمال
الدين و�إ�ساءة فهمه �سبب لنا كوارث متوالية ومتادي الع�صيان
جنم عنه ي�أ�س قاد االمة �إىل ماهو عليه اليوم .
�إن امل�سلم امل�ؤمن احلر الميكن �أن ير�ضى باالنحطاط والذل
ال��ذي يعي�شه ,و�إذا مل يدفعه �إمي��ان��ه �إىل طلب حياة الكرامة
والعزة والرفعه فلتدفعه غريته و�شهامته و�إن�سانيته �إىل ذلك,
فحياة ق�صرية م�صريها �إىل االنتهاء العاجل ال ير�ضاها عاقل
مع الذلة واالحتقار .
ف�إن مل يكن هذا امل�سلم م�ؤمنا مبا نقول فليعمل القتطاف ثمار
هذه الدنيا بالعز وال�س�ؤدد ,و�إال فحري به ان ي�ضم �إىل �شرف
الدنيا نعيم االخرة يف مقارعة نوائب الدهر حتى يتغلب عليها .
قال تعاىل( :وابتغ فيما آتاك اهلل الدار االخرة وال تنس نصيبك
من الدنيا ) .
قال املتنبي :
�إذا غامرت يف ٍ
�شرف مرو ٍم
فال تقنع مبا دون النجوم
فطعم املوت يف امرٍ حق ٍ
ري
كطعم املوت يف امرٍ
عظيم
ِ
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اجلذور التاريخية

لعلم املحا�سبة

ل�سالم
يف ا إ
د.بكر �إبراهيم حممود
يعترب الإ�سالم منهج حياة متكامل و�شامل لكل نواحي
احلياة ويف خمتلف الأزمنة والأمكنة .وقد عالج الفكر الإ�سالمي
اجلوانب االقت�صادية يف حياة النا�س من خمتلف جوانبها النظرية
والعملية وقد ار�سي الفكر الإ�سالمي النظريات االقت�صادية التي
ال بد للعامل من العودة �إليها �إن �أراد التقدم والرخاء دون �ضرر
�أو ف�ساد.
ومن اجلوانب التي عاجلها الفكر االقت�صادي الإ�سالمي
(علم املحا�سبة) حيث و�ضع القواعد الكلية لهذا العلم والتي تعد
مبثابة الد�ستور احلقيقي ملهنة املحا�سبة .ولكن بعد اال�ستعمار
الفكري والثقايف واالقت�صادي لبالد الإ�سالم �أ�صبحت جميع
العلوم مبا فيها املحا�سبة علوماً غربية �سواء من حيث الفكر �أو
التطبيق.
حيث يقال �إن (لوكا بات�شيليو) االيطايل هو الذي و�ضع �أ�س�س
علم املحا�سبة احلديثة يف عام 4941م 319 /ه حني �ألف كتاباً حتدث
فيه عن املحا�سبة والقيد املزدوج والدفاتر املحا�سبية ،ولكن املتتبع
لكتابات علماء امل�سلمني الذين �سبقوا (بات�شيليو) مبئات ال�سنني
يجد مبا ال يدع جما ًال لل�شك ان امل�سلمني �سبقوا (بات�شيليو) يف
احلديث عن قواعد املحا�سبة.
ويق�صد بعلم املحا�سبة هو علم دالالت الأرقام وهو لغة
الأعمال وقد وردت كلمة احل�ساب يف القران الكرمي (  ) 84مرة،
ف�ض ً
ال عن ورود جميع الأرقام احل�سابية الرئي�سة من( ) 01-1يف
القران الكرمي .ويقوم علم املحا�سبة بالتعبري الرقمي عن كافة
الأحداث والأن�شطة االقت�صادية التي تتعلق بفرد �أو منظمة �أو
دولة معينة وت�سجيل تلك الأحداث وتبويبها وتنظيمها والإف�صاح
عنها بال�شكل الذي ي�ضمن احلقوق وااللتزامات ف�ض ً
ال عن معرفة
نتيجة ذلك الن�شاط من ربح �أو خ�سارة.
ومن �أهم الأحكام والقواعد الواردة يف الفكر الإ�سالمي والتي
تدعم وتربر وجود علم املحا�سبة هي الأتي-:
 الت�شريع ب�ضرورة ت�سجيل احلقوق وااللتزامات يف قولهتعاىل  ( -:يا �أيها الذين امنوا �إذا تداينتم بدين �إىل اجل م�سمى
فاكتبوه ) البقرة� 182 :أي ال بد من تدوين الديون مهما كانت
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�ضئيلة وهذا هو الأ�سا�س الذي يعتمد عليه علم املحا�سبة يف
�ضرورة توفري امل�ستند الذي ي�ؤيد حدوث العملية.
 الت�أكيد على الك�سب احلالل والتجارة يف الطيبات منال�سلع واخلدمات بقوله تعاىل ( فام�شوا يف مناكبها وكلوا من
رزقه ) امللك.51 :
 حترمي بع�ض املعامالت ملنع انت�شار الف�ساد يف الأر�ض كالرباوالر�شوة واكتناز الأموال وتطفيف الكيل وامليزان.
 الت�أكيد على رد احلقوق �إىل �أ�صحابها يف الوقت الذي دعااهلل �سبحانه وتعاىل �أ�صحاب تلك احلقوق بت�أجيل املطالبة بها
عند الع�سرة بقوله تعاىل(وان كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة)
البقرة.282 :
 الت�أكيد على �إعطاء الأجري حقه كام ًال غري منقو�ص قبل ان
يجف عرقه حتى يكون التعامل الإن�ساين هو الأ�سا�س يف العالقة
بني املال واملالك.
 يراعي الإ�سالم النظام املتوازن يف املحا�سبة بني احلقوقوااللتزامات بحيث ال تطغى حقوق الفرد على اجلماعة وال
حقوق اجلماعة على الفرد ،ف�ض ً
ال عن التوازن يف الك�سب والإنفاق
االقت�صادي ال�صالح الذي له عائد مادي ونف�سي.
يت�ضح مما �سبق �إن الإ�سالم �سبق الغرب مبئات ال�سنني يف
معرفة العلوم االجتماعية والتطبيقية و�إر�ساء قواعدها ومن
تلك العلوم هو علم املحا�سبة حيث ظهرت العديد من الكتابات
التي تو�ضح تاريخ املحا�سبة يف الإ�سالم وقواعدها و�إجراءات
تطبيقها� .أي �أن تراثنا الإ�سالمي يف املحا�سبة زاخر باملعلومات
والأفكار واملفاهيم والأحكام التي تعالج املحا�سبة وطبيعتها
وفروعها املختلفة.
واعتماداً على ذلك ال بد على املحا�سبيني االلتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية املنظمة لهذا العلم لكي ن�ستطيع بعون اهلل
وف�ضله �أن نلحق بركب التطور العلمي يف جمال املحا�سبة الذي
�سبقنا فيه الغرب الذي اخذ فيه �أ�سا�س علم املحا�سبة من علم
امل�سلمني الذي حتدثوا يف كل الأمور املحا�سبية التي ن�سبها الغرب
فيما بعد لنف�سه وعمل بها وقدمها �إىل الآخرين وتقدم بها.
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على نهج الرا�شدين  ..علـ ــي بـ ـ ـ ـ ــن �أبي طـ ـ ــالب
�سيا�سة مالية
�أ  .م  .د � .أحمد يا�سني معتوق
كلية الإمام الأعظم اجلامعة  /بغداد

70

كانت ال�سيا�سة املالية للدولة الإ�سالمية يف عهد اخلليفة
الرا�شد على بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه موافقة لل�سيا�سة
املالية للخلفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم ،ف�أمري امل�ؤمنني
علي ر�ضي اهلل عنه رجع �إىل ما كان عليه �أبو بكر ال�صديق
يف الت�سوية يف العطاء ،فلم يف�ضل على �أحد ،ف�أعطى املوايل
كما �أعطى ال�سادة ،وكان اخلراج يف بع�ض الأم�صار موكو ًال
�إىل الوالة �أنف�سهم ،ففي م�صر كان قي�س بن �سعد بن عبادة -
الوايل العام -م�سئو ًال عن اخلراج فيها ،وكذلك حينما بعث
علي ر�ضي اهلل عنه مالك الأ�شرت النخعى على م�صر كان يف
خطابه له ما يوحى �أنه مع واليته العامة كان م�سئو ًال عن
اخلراج مبا ي�صلح �أهله( :ف�إن �صالحه و�صالحهم �صالح ملن
�سواهم وال �صالح �إال بهم ؛ لأن النا�س كلهم عيال على اخلراج
و�أهله وليكن نظرك يف عمارة الأر�ض( �أي الأنتاج ) �أبلغ عن

نظرك يف ا�ستجالب اخلراج ( �أي فر�ض ال�ضرائب )؛ لأن ذلك
يدرك بالعمارة ومن طلب اخلراج بغري عمارة� ،أ�ضر بالبالد
ال ،ف�إن �شكوا ثق ً
و�أهلك العباد ومل ي�ستقم �أمره �إال قلي ً
ال �أو
علة �أو انقطاع �شرب� ،أو �إحالة �أر�ض اغتمرها غرق� ،أو �أجحف
بها عط�ش ،خففت عنهم مبا ترجو �أن ي�صلح به �أمرهم ..ف�إن
العمران حمتمل ما حملته ،و�إمنا خراب الأر�ض من �إعواز
�أهلها ،و�إمنا �إعوازها �أهلها لإ�شراف �أنف�س الوالة على اجلمع
و�سوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب) .وهذا هو موافق
كما هو معلوم لأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه.
اذا فقد كانت نظرة �أمري امل�ؤمنني على ر�ضي اهلل عنه
�إىل اخلراج مبا يتعدى اجلباية �إىل امل�س�ألة االقت�صادية
برمتها ،حيث ي�شكل اخلراج امل�صدر الأ�سا�سي لها يف ذلك
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الوقت ،وقد ا�شتهر عن علي ر�ضي اهلل
عنه ت�شديده يف مراقبة عماله يف جميع
النواحي ،وكان اخلراج وال�شئون املالية
من الأمور املهمة التي كان يدقق فيها
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه ،فكان يبعث العيون والأر�صاد
ليعلم �أحوالهم ،وهذا ما فعله �أمري
امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنه فكان يذهب
يف بع�ض الأحيان بنف�سه ملراقبة الوالة
وعمالهم ،ويف بع�ض الأحيان يبعث من
الثقات ويخربه اخلرب .وقد كان لوالة
البلدان �صالحيات عامة يف امل�صروفات
من والياتهم وبيوت �أموالها ،فالوالة
الذين كانوا يبا�شرون بيت املال وعمال
اخلراج ب�أنف�سهم يف عهد اخللفاء
عمو ًما كانوا ينفقون من الأموال التي
لديهم يف الأوجه ال�شرعية يف م�صالح
الوالية ،فكانوا ي�ستخدمون هذه
الأموال يف �شئون اجلهاد والفتوح من
�إعداد لل�سالح والدواب ومرتبات اجلند
وغري ذلك من �أوجه اجلهاد ،كما كان
الوالة يقومون ب�صرف نفقات العمال،
واملوظفني يف الوالية ،بالإ�ضافة �إىل
�أنهم كانوا يقومون ببع�ض الإ�صالحات
من بناء اجل�سور وحفر للقنوات
والعيون والأنهار ،وكان ذلك ي�ستدعى
ال�صرف مما يجبونه من والياتهم.
ويف الأوقات التي تعزل فيها والية
اخلراج �أو بيت املال عن الوالية العامة
ف�إن الوالة بحكم �إ�شرافهم العام على
الوالية يطلبون من عمال اخلراج
الإنفاق على هذه الإ�صالحات� ،أو يقوم
الوالة بتعيني عمال خمت�صني بهذه
امل�شاريع ،وت�صرف نفقات العمل �أو
التجهيز من دخل الوالية عن طريق
عمال اخلراج �إذا كانوا م�ستقلني ،وهكذا
ف�إنه حتى لو عزلت مهمة (اجلباية) عن
رب عنها بع�ض الباحثني،
الوايل كما ع ّ
ف�إن النفقات مع ذلك كانت ت�أخذ

طريقها بوا�سطة الوالة يف كثري من
الأحيان �سواء للجهاد �أو التعمري .ولقد
نبه بع�ض الفقهاء �إىل �أن على الوالة
�إنفاق الأموال يف م�صالح امل�سلمني وعدم
جتميدها� ،إذا �إن جتميد الأموال التي
�أخذت بحقها وعدم �صرفها يف م�صالح
امل�سلمني يوازي الظلم يف جمعها ،فعدوا
التجميد للأموال العامة من باب
الظلم والتق�صري من جانب الوالة،
قد كانت الأم�صار والواليات �أحق
ب�أموالها وجباياتها من غريها ،فكان
الوالة ال يعملون على ترحيل الأموال
عن مناطقهم �إىل العا�صمة يف املدينة
�أو الكوفة فيما بعد� ،إال بعد �أن ي�سدوا
حاجة والياتهم من النفقات ،وال �شك �أن
خ�صو�صا
ما قام به اخللفاء الرا�شدون
ً
يف عهد �أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل
عنه من تنظيم دقيق لل�شئون املالية يف
الواليات مبا فيها من جباية -م�صادر
الدخل �أو الواردات العامة زيادة على
النفقات العامة -يعد تنظي ًما جدي ًدا،
ومل مينعهم ذلك من الإفادة من خربات
من �سبقوهم حيث ا�ستحدثوا الدواوين
و�ضبطوا �أمورهم املالية من خمتلف
جوانبها ،وقد حاول بع�ض امل�ست�شرقني
ومنهم (فيليب حتى) يف مو�سوعته عن
تاريخ العرب �أن يقلل من �ش�أن ما قام به
اخللفاء الرا�شدين من تنظيم للأموال
يف الدولة عمو ًما فقال“ :واحلقيقة
ريا مما
�أن الأخبار تعزو �إىل عمر كث ً
�أحدثته ال�سنون التي حلقت عهده من
�إن�شاءات دعت �إليها التجارب والأحوال
اجلديدة ،و�أن ما جاء به اخللفاء
وعمال الأم�صار الأول يف �صدد اخلراج
واجلزية ،و�أ�صول جبايتها و�سيا�سة
�أموال الدولة مل يكن بال�شيء اخلطري،
فلقد �أبقى الإ�سالم �أ�سا�س احلكم
و�أنظمة الإدارة البيزنطية على ما كانت
عليه يف �سوريا وم�صر ،ومل يفكر �أرباب

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثاين ع�شر

الأمر يف الأم�صار الفار�سية �أن يج�سدوا
�أ�صول احلكومة املحلية ،ومل ي�أخذ
الفاحتون ال�ضرائب �إال طبقًا لطبيعة
البالد ومبقت�ضى الأ�صول املرعية يف
العهد املنقر�ض �سواء �أكان بيزنط ًيا �أم
فار�س ًيا ،ومل يفرقوا يف ذلك �إذا كانت قد
�صلحا �أو �أنهم فتحوها عنوة،
دانت لهم ً
وال اهتدوا بت�شريع �أوجده عمر”.
والكاتب هنا قد جتاهل الن�صو�ص
التي وردت يف ا�ستنباط عمر للخراج
على الأرا�ضي املفتوحة عنوة ،وكيف
�أنه لقي جمادلة ومعار�ضة من بع�ض
ال�صحابة �إىل �أن ا�ستقر الأمر عليه،
واتفق اجلميع على تنفيذه .وقد توىل
حممد �ضياء الدين الري�س الرد على
ه�ؤالء امل�ست�شرقني فيما قالوه من
خالل ن�صو�ص تاريخية موثقة يخل�ص
منها �إىل �أن هذه الدعوى ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة ،و�أن امل�سلمني وفقهاءهم
كانوا يفرقون بني ما �أحدثه عمر ،وما
�أحدثه غريه ،بل ويف�صلون تف�صي ً
ال
دقيقًا يف ق�ضايا اخلراج يف عهد عمر
ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.
مما تقدم نرى �أن الأ�صول العامة
لل�سيا�سة املالية التي اعتمدها علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه كانت م�ستمدة
من م�صادر الإ�سالمية الأوىل (الكتاب
وال�سنة) ،ثم �إنه اجتهد يف التف�صيل
ب�إختيار نهج �أبي بكر ال�صديق بعدم
املفا�ضلة بني النا�س ،بيد �أنه �شابه عمراً
ر�ضي اهلل عنه يف كفاية م�صروفات كل
منطقة من مواردها ،وما زاد كان يجمع
يف العا�صمة ـ بيت املال ـ لإنفاقه على
امل�صالح العامة حتقيقاً للعدل والعدالة
وجعل م�ؤ�شر املظامل يقف على ال�صفر،
فجزاهم اهلل عن الأمة كل خري وهذا
املقال يثل �صيحة للمحبني ب�أن يكونوا
من املقتدين.
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�آل بيت النبي  يف ديوان ال�شاعر العمري
�أ.د .ذو النون يون�س م�صطفى
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	ال غرو �أ َّن �آل بيت النبي  ،هم غرة الدهر وطلعة البدر ،وحتقق معاين ال�سمو
وجت�سد الطهر على ار�ض الب�شر ،فمن نور النبي  يقتب�سون ،وعلى نهجه ي�سريون ،فهم
قدوة االجيال حكمة و�سرية ر�ضي اهلل تعاىل عنهم اجمعني .
	�أما ال�شاعر مو�ضوع البحث فهو عبد الباقي بن �سليمان بن احمد بن علي املفتي
�صعوداً عرب ثالثة وثالثني من الآباء واالجداد �إىل عا�صم بن عبد اهلل بن عا�صم بن
عمر بن اخلطاب العدوي القر�شي ،عرف ال�شاعر بلقبه ( العمري ) .وقد يلقب بالفاروقي
اي�ضاً ن�سبة �إىل الفاروق لقب اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وبـ ( املو�صلي ) ن�سبة �إىل مدينة
املو�صل.
ولد عبد الباقي العمري عام  1204هـ ،و�شغل عدة منا�صب حكومية يف دولة االتراك
العثمانيني يف مدينة املو�صل وبغداد وغريها ،منها انه �شغل من�صب ( الكتخذائية) يف
املو�صل والكتخذائية تعني الوالية بالوكالة ،وحينما �شغلها اختار من �أعيان املو�صل وفداً
ر�أ�سه بنف�سه وقدم به على داود با�شا وايل بغداد يلتم�سه يف تولية يحيى با�شا  ،وكان داود
با�شا معروفاً باالبهة والكربياء ماميلأ مراجعيه وزائريه هيبة وخوفاً .
دخل الوفد املو�صلي على هذا الوايل  ،وبعد ان ا�ستف�سره الوايل حاجته اجابه بالبيتني
الآتيني :
مثلي يعــــــــــود منـــــك ك�ســـــريا
يامليك البالد منيتي حا�شاك
�أن �أرى يف حماك يحيى وزيرا
�أنت هارون وقــــــــــــــته ورجـــائي
ف�أعجب داود با�شا مبوقفه ولباقته وجمال توريته فا�صدر �أمره برفع الطلب �إىل
ال�سلطان العثماين للموافقة عليه .كانت هذه البادرة من �صاحب الديوان مدعاة لو�صول
كثري من اخللع والهدايا �إليه من �أعيان بغداد ووجهائها .
وقد توىل كتخذائية بغداد �أكرث من مرة ،كما قاد القطع الع�سكرية التي بعث بها نامق
با�شا الخماد فتنة جماعتي ( الزكرت وال�شمرت ) .
وال يختلف �أدبه يف طابعه العام عن ادب �سواه من اعالم االدب العراقي يف الفرتة
املت�أخرة ،فقد كان يعني – �ش�أنه يف ذلك �ش�أن معا�صريه من امثال عبد الغفار االخر�س
وحيدر احللي وغريهما – بااللفاظ اكرث من عنايته باملعاين جرياً وراء اال�ساليب التي
�شاعت بعد �سقوط الدولة العبا�سية ،ويف العهد العثماين ،فقد عني – كما �سنقر�أ يف
�شعره ونرثه �إىل حد كبري ب�شتى انواع املح�سنات البديعية من معنوية ولفظية كالطباق
واجلنا�س والتورية وال�سجع وما �شاكلها ،وكان ُيعنى �أي�ضا ( باملنا�سبة ) التي كانت حينذاك
جمال الأدب ،بنوعيه النرث وال�شعر فديوانه مملوء ب�شعر املنا�سبات .
واغرا�ضه يف �شعره هي االخرى التفرتق كثرياً عن اغرا�ض معا�صريه من �شعراء
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ع�صره الكبار ومما عرف به وا�شتهر به �شعره االكثار من مدح
�آل البيت ،ورثائهم .وقد طبع هذا اللون من �شعره م�ستق ً
ال عن
الديوان .
و�إذا قي�س �شعره �إىل م�ستوى �شعراء ع�صره ُع َّد من الطبقة
العليا فيهم ،مما يدل على ان املوهبة الكبرية قد تخرتق حواجز
التقاليد الأدبية والفنية ،وتتجاوز حواجز املكان والزمان لتبقى
مدى الأجيال ،ولتبقى منها �آثار خالدة تتغنى بها االجيال .
وقد خلف �صاحب الديوان �آثاراُ ادبية وتاريخية منها :
1-1الرتياق الفاروقي – وهو ا�سم ديوانه–
2-2ديوان �أه ّلة الأفكار يف معاين االبتكار
3-3نزهة الدهر يف تراجم ف�ضالء الع�صر
تويف رحمه اهلل تعاىل يف �سنة  1278هـ ،ومن طريف مايروى عنه
– رحمه اهلل تعاىل – انه ا ّرخ وفاته قبل �أن ميوت ب�أعوام بالبيت
املنقو�ش على قربه وهو :
يوحد اهلل ا ّرخ ذاق ك�أ�س املنون عبد الباقي
بل�سان ّ
�سنة 1278هـ
				
�آل البيت يف تخمي�س العمري لهمزية البو�صريي
وي�شتمل هيكل تخمي�س العمري لهمزية البو�صريي على
مديح امل�صطفى  ومتتد اطرافها لرت�سم �صورة �آل بيته عليه
وعليهم ال�سالم ،لتختم مبديح ا�صحابه واعوانه ممن حملوا
ر�سالته �إىل الب�شرية جمعاء ،و�س�أركز يف هذا املقال على �صورة
�آل البيت ر�ضي اهلل عنهم كما ر�سمتها ري�شة العمري املبدعة يف
تخمي�سه لهمزية البو�صريي خمرتقاً تقاليد النظم ال�صارمة
التي كانت �سائدة يف مديح ع�صره ..
ومديح العمري لآل البيت لي�س بالبدع من الأغرا�ض ،فهو
�أمر �شائع لدى �شعراء هذه املرحلة ولكن املالحظ هنا هو اكثاره
من هذا املديح و�إيغاله يف تفا�صيله وتلويناته ،وهو العمري
النجار ال�سني املذهب ،وهو ما ينفي قالة املتقولني من املتع�صبني
من املتمذهبني ،بعزوف �شعراء �أهل ال�سنة واجلماعة عن حب �آل
بيت النبي  ،يقول العمري ( بعد مدح امل�صطفى : ) 
انت كهف تقيل راجيــــك بالفي وجتيد اجلوار من غمة الغي
ـــــــــــــــي ملا تفلــــــت بعــــــــينيه
كم عليل عنه طويت الظنا طي وعل ّ
وكلتاهما معاً رمداء
			
قد تراءت له وجوه �صواب قبل ك�شف الغطا ورفع حجابِ
فغدا ناظراً بعينـــي ُعقـــــــــــــــــــاب
ولقد فاز طرفه بر�ضـــــــابِ
يف غزاة لها ال ُعقاب لواء
يف ا�شارة �إىل املعجزة الطبية التي �شفت عيني علي ر�ضي اهلل
عنه �صبيحة املعركة وكانت عيناه مرمدتني ،ف�شفاهما ر�ضاب
النبي الكرمي ب�إذن اهلل تعاىل ،ثم ا�سند الراية ( ال ُعقاب ) �إىل
رجل يحب اهلل ويحبه اهلل ور�سوله وهو ابن عمه وختنه ..
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ثم يذكر ا�ست�شهاد احل�سني ووفاة احل�سن ر�ضي اهلل عنهما:
ذاك لل�سم من عداه تر�شف ثم هذا بالــــــــــكم من دمـــــه التــــف
مـا ارادوا وخزيهم بهم حف من �شهيدين لي�س ين�سيني الطف
م�صابهـــــــــما وال كربـــالء
ولفقـــــديهما تعـــــاظــــــــــــــــم رزء
يا لبدرين منهما زال �ضـــــــوء
قط ماذا دعنهما ال�ضيم مرء ما رعى فيهما ذمامك مر�ؤ�س
وقد خان عهدك الر�ؤ�ساء
عاملوا �أهل بيتك ال�سادة الغر بعك�س الــــــذي به احلـــــق ي�أمـــــر
وببغي قد اقت�ضاه التجـــــــــــــرب �أبدلوا الود واحلفيظة بالقربى
و�أبدت �ضبابها النافقاء
�آل �صخر وال�صخر ال�شك �أليـن من قلوب فيها النفـاق متكن
اظهروا من ا�ضغانهم مـا تبطن وق�ست منهمو قلــــــــــــوب على
من بكت الأر�ض فقدهم وال�سماء
ثم ير�سم م�شهداً بكائياً حزيناً ،يجعل الأحياء واجلمادات
واالكوان كلها ت�شارك فيه ،موظفاً اجلنا�س بني (�سل�سبيال)
مبعنى النبع ال�صايف و (�سِ ْل �سبيال) (�سل) فعل �أمر مبعنى �أج ِر
�أو مبعنى (�إ�س�أل) .
ثم يوظف جنا�ساً �آخر فيه تورية بني (الغوادي ،ال�سحب
املمطرة) وروائح وغوادي ( من الغدو ) ،داعيا نف�سه �إىل ال�صرب
والر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره ،ويختم مديحهم ورثاءهم ب�أنه قد
جمع يف ذاته و�شعره ح�سان املديح وخن�ساء الرثاء (مقتب�ساً قول
البو�صريي)
ولعيني من الرثاء تر�شح
للـــــ�ساين عن الثــــــــــناء تفـــــ�صح
انا ح�ســـــــــــــــــــان مدحــــــــــكم
ومدى الدهر يف ن�شيد التمدح
ف�إذا نحت عليكم فانني اخلن�ساء
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�إنها من �أك��رم النا�س �أ�صهارا ،فمن
�أ�صهارها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الذي تزوج ب�أختها ميمونة ،وعبا�س بن
ع�ب��د امل�ط�ل��ب ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ت ��زوج من
�أختها �أم الف�ضل ،ومن �أ�صهارها احلمزة
بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه فقد تزوج
من �أختها �سلمى.
�أ�سلمت يف مكة املكرمة مبكراً قبل
دخ��ول دار الأرق��م وقبل الهجرة وكانت
من املهاجرين �إىل احلب�شة مع زوجها
اب ��ن ع��م ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم
جعفر بن �أب��ي طالب ر�ضي اهلل عنهما،
ف��ول��دت ل��ه يف �أر� ��ض احلب�شة ع�ب��د اهلل
وعونا وحم�م��دا ،وعبد اهلل �أول مولود
ولد يف الإ�سالم ب�أر�ض احلب�شة.
ثم رافقت زوجها جعفر يف هجرته
الثانية من احلب�شة �إىل املدينة املنورة،
ث��م ق��در اهلل �أن رزق زوج�ه��ا جعفر بن
�أب ��ي ط��ال��ب ال���ش�ه��ادة يف م�ع��رك��ة م��ؤت��ة،

ف�ت��زوج�ه��ا م��ن ب�ع��ده �أب ��و ب�ك��ر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه فولدت له حممد بن �أبي
بكر.
ثم �شاء اهلل �أن ترتمل فقد فارقها
ال�صديق مبوته عنها وغ�سلت اب��ي بكر
بو�صية م�ن��ه ،وت��زوج�ه��ا بعد ذل��ك علي
بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه فولدت له
يحيى ،ليرتبى مع �إخوته من �أمه �أبناء
عمه جعفر ومع �أخيه حممد بن �أبي بكر
ربيب �أبيه علي ر�ضي اهلل عنهم جميعا،
وتوفيت وهي عند علي ر�ضي اهلل عنه.
وذات ي��وم تفاخر ابناها حممد بن
جعفر وحم�م��د ب��ن �أب ��ي ب�ك��ر ف�ق��ال كل
واحد منهما�( :أنا �أكرم منك و�أبي خري
من �أبيك  .فقال لها علي اق�ضي بينهما
ي��ا ( )............ق��ال��ت :م��ا ر�أي��ت �شابا
م��ن ال�ع��رب خ�يرا م��ن جعفر وال ر�أي��ت
علي :ما
كهال خرياً من �أبي بكر .فقال ّ
تركت لنا �شيئ�أ ،فقالت (� :)...........إن

ثالثة �أنت �أدناهم خليار .فقال علي :لو
قلت غري هذا ملقتك).
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
فيها ويف اخواتها( :الأخوات م�ؤمنات).
�شهدت خيرب مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وروت احلديث عنه �صلى اهلل
عليه و�سلم وك��ان ممن روى عنها عمر
بن اخلطاب وابن عبا�س وابنها عبد اهلل
بن جعفر والقا�سم بن حممد وعبد اهلل
بن �شداد بن الهاد وهو ابن �أختها وعروة
بن الزبري وابن امل�سيب وغريهم .واثنى
عليها عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
وامتدحها ف�ق��ال ل�ه��ا :نعم ال�ق��وم لوال
�أنا �سبقناكم �إىل الهجرة .فذكرت ذلك
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال(( :بل
لكم هجرتان �إىل �أر���ض احلب�شة و�إىل
املدينة)) .ويف رواية البخاري �أنها دخلت
على �أم امل�ؤمنني حف�صة بنت عمر ر�ضي
اهلل عنها وع��ن �أب�ي�ه��ا زوج النبي �صلى
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اهلل عليه و�سلم زائر ًة مقدمها من
احلب�شة فدخل عمر على حف�صة
وهي عندها ،فقال عمر حني ر�أها:
من هذه .قالت)...............( :
فقال عمر� :آحلب�شية هذه �آلبحرية
هذه؟! فقالت )............( :نعم،
ف �ق��ال ع �م��ر�� :س�ب�ق�ن��اك��م ب��ال�ه�ج��رة
ف �ن �ح��ن �أح � ��ق ب��ر� �س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم منكم ،فغ�ضبت،
وقالت :يا عمر ك ً
ال واهلل ،كنتم مع
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ي�ط�ع��م ج��ائ�ع�ك��م وي �ع��ظ ج��اه�ل�ك��م،
وكنا يف دار � -أو يف �أر���ض البعداء
البغ�ضاء يف احلب�شة وذل��ك يف اهلل
ويف ر� �س��ول��ه ،وامي اهلل ال �أط �ع��م
طعاماً وال �أ�شرب �شراباً حتى �أذكر
ما قلت لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م ،ون�ح��ن ك�ن��ا ن� ��ؤذى ون�خ��اف
و�س�أذكر ذلك لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أ�س�أله وواهلل ال �أكذب
وال �أزي��غ وال �أزي��د على ذل��ك ،فلما
ج��اء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قالت :يا نبي اهلل �إن عمر قال كذا
وك��ذا ،فقال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم( :لي�س ب�أحق يف منكم

وله ولأ�صحابه هجر ٌة واحدة ولكم
�أنتم �أهل ال�سفينة هجرتان).
هي التي كانت مت ّر�ض ال�سيدة
فاطمة بنت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ور��ض��ي اهلل عنها يف مر�ض
موتها ،وكانت معها حتى الأنفا�س
الأخ �ي��رة و� �ش��ارك��ت ع �ل��ي ب��ن �أب��ي
طالب ر�ضي اهلل عنه يف تغ�سيلها
وتكفينها ر�ضي اهلل عنها ،وكانت
�آن ��ذاك زوج��ة لأب��ي بكر ال�صديق،
وه��ذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل
ع�ل��ى امل�ح�ب��ة والأل �ف��ة وال� ��ود ،وق��د
� �س �ب��ق ه� ��ذا ان � �ش��ارك��ت يف ج�ه��از
ال�سيدة فاطمة لعر�سها وزواجها
من علي ر�ضي اهلل عنهم جميعا.
ومم ��ا ي��دل��ل ع�ل��ى ذل ��ك �أي���ض��ا
�أن ال���س�ي��دة ف��اط�م��ة مل��ا دن��ا اجلها
ق ��ال ��ت ل� � � � � � � � � � �ـ(( :)..............ي��ا
(� )............إين ق��د ا�ستقبحت
م ��ا ي���ص�ن��ع ب��ال �ن �� �س��اء ي �ط��رح على
امل� � � ��ر�أة ال� �ث ��وب ف �ي �� �ص �ف �ه��ا .ق��ال��ت
( :)...........ي��ا اب�ن��ة ر��س��ول اهلل
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م �أال �أري ��ك
�شيئا ر�أيته ب�أر�ض احلب�شة فدعت
بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت

عليها ث��وب��ا  .فقالت فاطمة  :ما
�أح�سن ه��ذا و�أجمله! ف ��إذا �أن��ا مت
فاغ�سليني �أن��ت وعلي وال تدخلي
ع�ل��ي �أح � ��دا) .فلما ت��وف�ي��ت ج��اءت
عائ�شة فمنعتها �أ��س�م��اء ف�شكتها
عائ�شة �إىل �أب��ي بكر وق��ال��ت :هذه
اخلثعمية حت��ول بيننا وب�ين بنت
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وق��د �صنعت ل�ه��ا ه��ودج��ا! ق��ال��ت:
هي �أمرتني �أال يدخل عليها �أحد
و�أمرتني �أن �أ�صنع لها ذلك .قال:
فا�صنعي ما �أمرتك).
وك ��ان ال��ول�ي��د ب��ن امل �غ�يرة زوج
�أخ �ت �ه��ا ل �ب��اب��ة ال �� �ص �غ��رى وه ��ي �أم
خ��ال��د ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه ،ف ��أوالده��ا
من جعفر و�أخيهما المهما حممد
ب��ن �أب��ي بكر وك��ذا يحيى ب��ن علي
�أوالد خالة لأوالد العبا�س بن عبد
املطلب وخلالد بن الوليد.
روت عن ر�سول اهلل وروى عنها
ال�ك�ث�ير م��ن ال�صحابة والتابعني
ومما روت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،انه قال لعلى ر�ضي اهلل
عنه( :انت منى مبنزلة هارون من
مو�سى اال انه لي�س بعدى نبى).

هل تعرف هذه ال�صحابية اجلليلة ؟

�إنها ال�سيدة �أ�سماء بنت عمي�س ر�ضي اهلل عنها
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حديث ر�سول اهلل َ�صلى اهلل عليه و�سلم

�أهي�أ و�أهدى و�أتقى
احمد قا�سم
�أحد �أكابر �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،كان عاملا فقيها حمدثا ،يظن به البع�ض انه خالف
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم واتخذ لنف�سه طريقة ومنهجا غري طريق ال�سنة النبوية ،ودعا النا�س لنف�سه،
وهذا ال ي�صح بوجه وال ي�ستقيم له معنى ،ولقد امتلأت �سريته مبواقف وم�شاهد و�أحاديث وخطب تدل على
�إتباعه لنهج النبي �إتباع العامل العارف واملحب واملخل�ص ،وهذه باقة من �أقواله وخطبه تدل على ذلك:
يف موقف اختلف فيه مع �أحد ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،فقال كالما �أكد فيه مت�سكه ب�سنة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( :مل �أكن �أدع �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم لقول �أحد من النا�س) .كنز العمال يف �سنن
الأقوال والأفعال.
ويف خطبة له ينفي من خاللها ان يكون نبيا او يوحى �إليه م�ؤكدا على مت�سكه بالقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية قوال وعمال ،فقال�( :أال �إين ل�ست بنبي و ال يوحى �إيل ،و لكني �أعمل بكتاب اهلل و�سنة حممد �صلى اهلل
عليه و �سلم ما ا�ستطعت)� .إحتاف اخلرية املهرة.
ويف حوار له مع �أ�صحابه ي�ؤكد فيه الهدى يف حديث ر�سول اهلل و�صدقه يف نقله ،يقول�( :إذا حدثتكم عن
و�سلَّم فظنوا به الذي هو �أهي�أ و�أهدى و�أتقى) ،ويف جمل�س �أخر قال ر�ضي اهلل عنه�( :إذا
ر�سول اهلل َ
�صلَّى اهلل َعلَيه َ
حدثتكم عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حديثا فو اهلل الن �أخر من ال�سماء �أحب �إيل من �أن �أكذب عليه)،
�إحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�شرة
وي�ستمع �أحد الرواة وهو يقول عن نف�سه وما النفع الذي كان يحوزه من حديث ر�سول اهلل ،و�أن كان يتحرى الدقة وال�ضبط يف النقل
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فكان يق�سم على من يتحدث عن ر�سول اهلل �إن كان �سمع منه �أو من غريه ،وان �أبا بكر حدثه
وهو ال�صادق من غري ميني فيقول�( :إين كنت رجال �إذا �سمعت من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حديثا نفعني اهلل منه مبا �شاء �أن
ينفعني به ،و�إذا حدثني رجل من �أ�صحابه ا�ستحلفته ف�إذا حلف يل �صدقته ،و�إنه حدثني �أبو بكر و�صدق �أبو بكر ،قال� :سمعت ر�سول
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اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،يقول« :ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم ي�صلي ثم ي�ستغفر اهلل �إال غفر اهلل له ثم قر�أ هذه الآية
﴿ والذين �إذا فعلوا فاح�شة �أو ظلموا �أنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب �إال اهلل ومل ي�صروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾)

اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي.
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وكان ر�ضي اهلل عنه يرغب امل�سلمني يف لزوم هدى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فقد قال يف خطبة( :ف�ألزموا دينكم واهتدوا بهدي ف�إنه هدى نبيكم واتبعوا
�سنته و�أعر�ضوا عما �أ�شكل عليكم حتى تعر�ضوه الكتاب فما عرفه القر�آن ف�ألزموه
وما �أنكره فردوه و�أر�ضوا باهلل ربا وبالإ�سالم دينا ومبحمد نبيا وبالقر�آن حكما
و�إماما) ويف خطبة �أخرى يقول( :واقتدوا بهدي نبيكم �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�إنه �أف�ضل الهد ،وا�ست�سنوا ب�سنته ف�إنها �أف�ضل ال�سنن ،وتعلموا كتاب اهلل ف�إنه
�أف�ضل احلديث ،وتفقهوا يف الدين ف�إنه ربيع القلوب ،وا�ست�شفوا بنوره ف�إنه �شفاء
ملا يف ال�صدور ،و�أح�سنوا تالوته ف�إنه �أح�سن الق�ص�ص) البداية والنهاية.
وكان ر�ضي اهلل عنه يحذر من االبتداع يف الدين واخلروج عن ال�سنة والهدي
النبوي ،فقال�( :إن عوازم الأمور �أف�ضلها ،و�إن حمدثاتها �شرارها ،وكل حمدثة
بدعة ،وكل حمدث مبتدع ،ومن ابتدع فقد �ضيع ،وما �أحدث حمدث بدعة �إال
ترك بها �سنة) البداية والنهاية.
وي�ؤكد معنى الإتباع وعدم االبتداع ل�شبة او ملنطق عقلي يتعار�ض مع ال�سنة،
ُف �أَ ْولىَ بِال َْ�س ِح ِم ْن
ين بِال َّر�أْي َلكَانَ �أَ ْ�سفَلُ الخْ ِّ
يقول ر�ضي اهلل عنهَ ( :ل ْو كَانَ ال ِّد ُ
�أَ ْعال ُهَ ،وق َْد َر�أَ ْي ُت َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم يمَ ْ َ�س ُح َعلَى ظَ ِ
اهرِ خُ َّف ْي ِه) ال�سنن
ال�صغرى للبيهقي.
وال�س�ؤال :من هذا ال�صحابي الذي �أحتفنا بهذه الباقة من الأقوال واخلطب؟
�أمني الأمة �أبو عبيدة عامر بن اجلراح ر�ضي اهلل عنه.
حرب الأمة وفقيهها عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه.
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
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الإجابة ال�صحيحة:
�إنه� :أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
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ال�صحابة

الفرقة الناجية
�أُمرت الأمة باتباعها

�سعد ال�شمري

هل تعلم؟
 �أن اهلل �أمرنا ب�إتباع ال�صحابة ب�إح�سان �إن �أردنا �أن يرزقنا اجلنة والر�ضوان.يقول اهلل تعاىل :وَالسَّاب ِ ُقونَ الأْ َ وَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاجرِينَ وَالأْ َنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ا َّللهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا

عَنْهُ وَ َأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجْرِي َتح َْتهَا الأْ َنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ التوبة.100 :

هل تعلم ؟

� -أن اهلل تعاىل نهانا من �إتباع غري �سبيل ال�صحابة وحذر من ذلك.

ُول مِنْ بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَي ََّت ِبعْ َغيْرَ سَ ِبي ِل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَلهِ مَا َتوَلَّى وَ ُنصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا
يقول اهلل تعاىل :وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّس َ
الن�ساء.115 :
ِّ

هل تعلم؟
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 �أن ال�صحابة هم الفرقة الناجية كما اخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك؛ ف َعنْ َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن َع ْمرٍوَ ،قا َلَ :قا َل َر ُ�س ُول
اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ (( :ل َي�أْ ِتينَ َّ َعلَى �أُ َّمتِي مَا �أَ َتى َعلَى َبنِي �إِ ْ�س َرائِي َل َح ْذ َو ال َّن ْعلِ بِال َّن ْعلِ َح َّتى �إِ ْن َكا َن مِ ْن ُه ْم َمنْ
�أَ َتى �أُ َّم ُه َعلاَ ِن َي ًة َل َكا َن فيِ �أُ َّمتِي َمنْ َي ْ�ص َن ُع َذل َِكَ ،و�إِ َّن َبنِي �إِ ْ�س َرائِي َل َت َف َّر َقتْ َعلَى ِث ْن َتينْ ِ َو َ�س ْب ِع َ
ني مِ َّل ًةَ ،و َتفْترَ ُِق
�أُ َّمتِي َعلَى ثَلاَ ثٍ َو َ�س ْب ِع َ
ني مِ َّل ًة ُك ُّل ُه ْم فيِ ال َّنا ِر �إِ اَّل مِ َّل ًة َواحِ َد ًة))َ ،قا ُلواَ :و َمنْ هِ َي َيا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ
َقا َل(( :مَا �أَ َنا َعلَ ْي ِه َو َ�أ ْ�ص َحابِي)) .
اخرجه الرتمذي ب�سند �صحيح.
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ماتَ  ،ف�إنَّ احل َّي
هم ال�صحابة.
هل تعلم؟
َ ْي�ستنَ َّ مبن قد
نت بهديهم:
كا َن ُم� ْس َتنًّا ،فل َ ْ
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هل تعلم؟
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التالزم واالقرتان
من �أحب علي فال ُب َّد له من حب �أبي بكر وعمر 
علي حليم

80

يف خالفة �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ويف ار�ض الكوفة
�سمع التابعي �سويد بن غفلة نفراً من النا�س يطعنون
على ابي بكر وعمر ويتنق�صونهما ،فما كان منه اال
ان دخل م�سجد الكوفة حيث مقر الدولة اال�سالمية
وحيث اخلليفة و�أمري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب
ر�ضي اهلل عنه ،فقال �سويد( :يا �أمري امل�ؤمنني ،مررت
بنفر من �أ�صحابك يذكرون �أبا بكر وعمر بغري الذي
هما له �أهل ،ولوال �أنهم يرون �أنك ت�ضمر لهما على
مثل ما �أعلنوا ما اجرتءوا على ذلك .قال علي� :أعوذ
باهلل �أن �أ�ضمر لهما �إال الذي نختار عليه امل�ضي ،لعن
اهلل من �أ�ضمر لهما �إال احل�سن اجلميل� ،أخوا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�صاحباه ووزيراه ،رحمة اهلل
عليهما .ثم نه�ض دامع العينني يبكي قاب�ضا على يدي
حتى دخل امل�سجد ،ف�صعد املنرب ،وجل�س عليه متمكنا
قاب�ضا على حليته ،وهو ينظر فيها ،وهي بي�ضاء حتى

اجتمع له النا�س ،ثم قام فت�شهد بخطبة موجزة بليغة،
ثم قال :ما بال �أقوام يذكرون �سيدي قري�ش و�أبوي
امل�سلمني ما �أنا عنه متنزه ،ومما قالوه بريء ،وعلى
ما قالوا معاقب� ،أما والذي فلق احلبة وبر�أ الن�سمة ال
يحبهما �إال م�ؤمن تقي ،وال يبغ�ضهما �إال فاجر رديء،
�صحبا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على ال�صدق
والوفاء ،ي�أمران وينهيان ،ويعفيان ويعاقبان ،فما
يجاوزان فيما ي�صنعان ر�أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وال كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يرى
كر�أيهما ر�أيا ،وال يحب كحبهما �أحدا ،م�ضى ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو را�ض عنهما ،وم�ضيا
وامل�ؤمنون عنهما را�ضون ،ف�أبو بكر �أمره ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم على �صالة امل�ؤمنني ،ف�صلى بهم
ت�سعة �أيام يف حياة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلما
قب�ض نبيه ،واختار له ما عنده ،واله امل�ؤمنون ذلك،
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وفو�ضوا �إليه الزكاة؛ لأنهما مقرونتان ،ثم �أعطوه
البيعة طائعني غري مكرهني� ،أنا �أول من �سن له ذلك
من بني عبد املطلب ،وهو لذلك كاره يود �أن �أحدا منا
كفاه ذلك ،وكان واهلل خري من بقي� ،أرحمه رحمة،
و�أر�أفه ر�أفة ،و�أكي�سه ورعا ،و�أقدمه �سنا و�إ�سالما� ،شبهه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مبيكائيل ر�أفة ورحمة،
وب�إبراهيم عفوا ووقارا ،ف�سار ب�سرية ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم حتى م�ضى على ذلك رحمة اهلل عليه،
ثم ويل الأمر من بعده عمر ،فا�ست�أمر امل�سلمني يف
ذلك ،فمنهم من ر�ضي ،ومنهم من كره ،وكنت فيمن
ر�ضي ،فلم يفارق عمر الدنيا حتى ر�ضي به من كان
كرهه ،ف�أقام الأمر على منهاج النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم و�صاحبه ،يتبع �آثارهما كما يتبع الف�صيل �أثر
�أمه ،فكان واهلل رقيقا رحيما بال�ضعفاء ،وللم�ؤمنني
عونا ،ونا�صرا للمظلومني على الظاملني ،ال ت�أخذه يف
اهلل لومة الئم ،و�ضرب اهلل باحلق على ل�سانه ،وجعل
ال�صدق من �ش�أنه ،حتى �إن كنا لنظن �أن ملكا ينطق
على ل�سانه� ،أعز اهلل ب�إ�سالمه الإ�سالم ،وجعل هجرته
للدين قواما� ،ألقى له يف قلوب املنافقني الرهبة ،ويف
قلوب امل�ؤمنني املحبة� ،شبهه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بجربيل فظا غليظا على الأعداء ،وبنوح النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم حنيفا مغتاظا على الكافرين،
ال�ضراء يف طاعة اهلل �آثر عنده من ال�سراء على مع�صية
اهلل ،فمن لكم مبثلهما رحمة اهلل عليهما ،ورزقنا امل�ضي
على �سبيلهما ،ف�إنه ال يبلغ مبلغهما �إال باتباع �آثارهما
واحلب لهما ،فمن �أحبني فليحبهما ،ومن مل يحبهما
فقد �أبغ�ضني ،و�أنا منه بريء ،ولو كنت تقدمت �إليكم
يف �أمرهما لعاقبت على هذا �أ�شد العقوبة ،ولكن ال
ينبغي �أن �أعاقب قبل التقدم� ،أال فمن �أتيت به يقول
بعد هذا اليوم �إن عليه ما على املفرتي� ،أال وخري هذه
الأمة بعد نبيها �أبو بكر وعمر ،ثم اهلل �أعلم باخلري �أين
هو� ،أقول قويل هذا ،ويغفر اهلل يل ولكم) �شرح اعتقاد
�أهل ال�سنة لاللكائي.

بالغة حية:
بالغة كالم �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه �أقوى من �أي
�إي�ضاح �أو بيان ،وهذا �إن دل ف�إمنا يدل على قلب مفعم
باحلب العظيم والتقدير الكبري لأبي بكر وعمر.
�إنها كلمات خرجت من قلب عامر بال�صدق والإميان
فكان لها �أثرها يف نف�س قارئها و�سامعها لأكرث من
�ألف عام.
هذه الكلمات وهذه احلكم وهذه امل�أثرة وان �شئت
فقل امللحمة ،ي�صح ان ت�شرح يف جملد كامل وقد حتتاج
�إىل �أكرث من ذلك ،ف�إنها خال�صة مركزة ملا ينبغي �أن
نعتقده ونتعبد هلل به جتاه �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل
عنهما.
ولعل قائل يقول �إن هذه اخلطبة ال ي�صح ن�سبتها
�إىل �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه وال ينبغي �أن ت�صدر عنه،
ف�أبو بكر وعمر كان لهما منه موقف مغاير.
وقول القائل هذا ال ي�ستقيم ب�أي وجه من الوجوه
ويكفي �أنه ال يتوافق مع قول اهلل تعاىل(( :كُ ن ُْت ْم خَيْرَ
ُأمَّةٍ ُأخْ ِرجَتْ لِلن ِ
َّاس َت ْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و ََتنْهَوْنَ عَنِ

الْمُن َْك ِر و َُتؤْمِنُونَ بِا َّللهِ))�آل عمران .110 :وقوله تعاىل:
وَ َك َذلِكَ جَعَلْنَاكُ مْ ُأم ًَّة وَس ًَطا ل َِت ُك ُونوا شُهَدَاءَ ع ََلى

الن ِ
ُول ع ََلي ُْكمْ شَ ِهيدًا البقرة.143 :
َّاس وَي َُكونَ الرَّس ُ
وقوله تعاىل :إِ اَّل َتنْصُرُوهُ َف َقدْ نَصَرَهُ ا َّللهُ إِ ْذ َأخْرَجَهُ

ول
الَّذِينَ َك َفرُوا َثانِيَ اثْنَيْنِ إِ ْذ هُمَا فِي ال ْ َغا ِر إِ ْذ ي َُق ُ
لِصَاحِ ِبهِ اَل َتحْزَنْ إِنَّ ا َّللهَ مَعَنَا َفأَنْز ََل ا َّللهُ سَكِين ََتهُ ع ََليْهِ
وَ َأيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ َترَوْهَا وَجَع ََل َكلِم ََة الَّذِينَ َك َفرُوا الس ُّْف َلى
وَ َكلِم َُة ا َّللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَا َّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ التوبة.40 :

�إن خطبة �سيدنا علي هي للفطرة اقرب وللحق
ال�صق وعن التقية ابعد.

�إنها كلمات تنب�ض وتتنف�س وتدب فيها الروح81،

كلمات حية مفعمة باملنطق ال�سليم الذي يخاطب
العقل ال�سليم وير�شده ويهديه.

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثاين ع�شر

ن��ش��اط��ات دي����وان ت���راث اآلل واألص��ح��اب

ل�صحاب
لل وا أ
ا آ
ربوع خ�رضاء وواحة غ ّناء

حممد الها�شمي
م�س�ؤول ديوان تراث الآل والأ�صحاب

�إن من ي�سري بني تراث الآل والأ�صحاب ف�إمنا هو ي�سافر بني وطاب �أكلها.
ربوع عامرة يتفيء ظاللها ،وي�شرب من عذب مائها ،ويقطف من
ما من م�سلم �إال وله يف هذه الربوع ن�صيب ومن هذه الواحة
�أطايب ثمارها ،وينهل من حكمها وي�ستزيد من ف�ضلها ويغتني
حمطة ،بل ما من م�سلم ي ؤ�من باهلل واليوم ا ألخر إ�ال وطريقه إ�ىل
من دررها ،ربوع تتجدد فيها الروح وت�سمو وي�ستنري العقل ويتقد،
اجلنة من هاهنا و�سبيله لر�ضا ربه من ها هنا ومنهج القومي من
وي�سرت�شد ال�ضال ويهتدي احلريان ،ويتعلم اجلاهل ،وين�شط
ها هنا و�صراطه امل�ستقيم من هاهنا ،ومن ها هنا انطلقنا لننرث
الك�سول.
امل�سك والعنرب الذي فاح من �أفواه الآل والأ�صحاب ومن �أفعالهم
واحة ريحها عبري امل�سك و أ�ر�ضها الزعفران ،و�سما ؤ�ها �صافية يف إ��صدارات جديدة ت�سهم يف إ��ضفاء معرفة ودعوة ر�شيدة ،وبناء
رقراقة ت�سبح بحمد الرحمن� ،أورقت �أزهارها ون�ضجت ثمارها� ،أخالق �سديدة ،فكان من هذه الإ�صدارات:
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املطوية الأوىل :يف ( :ال�صلح الف�ضل للمبتدئ):

حتكي هذه املطوية ق�صة اخللق الرفيع الذي كان يحمله كل من احل�سن واحل�سني
ر�ضي اهلل عنهما ،فقد روى ابن خلكان يف كتابه وفيات الأعيان� ،أنه دار بني �سيدنا
احل�سن و�سيدنا احل�سني ر�ضي اهلل عنهما كالما فتقاطعا ،فقيل للح�سني ر�ضي اهلل
عنه( :لو �أتيت �أخاك فهو �أكرب منك �سناً ،فقال :ف�إن الف�ضل للمبتدئ و�أنا �أكره
يل الف�ضل على �أخي ،فبلغ ذلك احل�سن ف�أتاه) .وكان لهذه الق�صة
�أن يكون ّ
دالالتها التي مت �إي�ضاحها وبيانها يف هذه املطوية ،منها :انه ال يعرف الف�ضل
�إال �أهله ،ومنها العمل مبوجب هذه املعرفة ،ومنها ت�سا ٍم يقابل بت�سا ٍم ،وغري
ذلك وتف�صيالته جتدونه يف هذه املطوية.
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املطوية الثانية :يا عمرو :متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرار ًا؟:
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كلنا يتغنى بقول عمر ر�ضي اهلل عنه (يا عمرو :متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم أ�مهاتهم
�أحراراً؟) ،ولهذه املقولة ق�صة وقفنا عندها و�أف�صحنا عن مدلوالتها لتتعلم الأمة من عدل
س�ددها وعزها.
الفاروق ورحمته ولتنهج النهج ذاته إ�ن أ�رادت � ؤ
y
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املطوية الثالثة :مكانة القر�آن بني �سيدنا علي و�سيدنا عمر ر�ضي الله عنهما:
للقر�آن مكانة عظيمة يف نفو�س ال�صحابة وكل له مع القر�آن ق�صة وحكاية ويف هذه املطوية
�أتينا على ق�صة عمر وعلي ر�ضي اهلل عنهما مع القر�آن ،وكيف �أنهما ي�شرتكان يف ذات
املدر�سة وينهال من ذات املورد.
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أ�ما هذه املطوية فكانت لق�صتني ا ألوىل عن هجرة عبد الرحمن بن عوف
وم�ؤاخاته ل�سعد بن الربيع الأن�صاري وكيف �أن �سعد عر�ض على عبد الرحمن
أ�ن يطلق احدي زوجتيه وان ي�شركه يف �شطر ماله ،والق�صة الثانية خ�شية
املهاجرين من �أن يذهب الأن�صار بالأجر كله فكان لهم مع ر�سول اهلل حوار
ونقا�ش كي ينال اجلميع ا ألجر العظيم وال يحرم منه احد ،إ�نها ق�صتان
تعلمان الأمة الكرم واجلود والإيثار ومعرفة الف�ضل لأهله و�شكرهم عليه.
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ذه عل
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عل
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يف
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عن
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ما
يه
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ع
ي
و
و
رزقه �
يبكي عل ن �لذي
عنه ،و�صلم �يغلكفرر �صحابه ،وقا هم} :ونز فاأثبته ىل علي ورح�ص�صنهلل طاملا جال قاتل �بن �ص ن �أكون �أنا ورهم
زبري م
ف
عنه،
هلل في
الأرجو �أ يف �صد
عليه�ل�صهيد هو و�أ
حمله �إ�ل�صهادةصيف و� ل :ب�صر
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هلل
و
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�
�
هلل
ل
ف
�
ر�صي
علوم �أن ي عليه�صي � ذين قا
ل
قا
ل� :إين عنا ما
من غ ما قال
فرزقه �عنهلله ،وقال� :لكرب .وف وقا
}ونز
مما هو م ن ي�لبكعو�م رري منلة �لغري
وح�صن
و�صلم هيد �أيغ
كان ك
عنه،
�صرحابه ،فيهم:
زبري ب �لزب كام
يه
�صهادة
�ص و
ف
ي �هلل
هللل �هلل
باهلل� :إن ية �ل
�صوهادة ل
هلل �ل
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{ .ل ر�ص
عل وم �أنعل�ليه هو �صي � قا
رزقه �
�خلامت و�سية العارف فكانت و�ص ن يرزقه �ل مينيفغذمته.كما قا
مما هو م يعلبكين �لعوم�منر�لذيلةن غري
ل
يغفر
ملا
ف
لت
�
ن
و�
ر�جي
زبري ب�ل ري
عنه،
ثانيا :ال �ل َدي
�لعباد � فكان�صهادة
هلل� :إن
د
�ل
زب�صهالدة{.كام ه .ي �هلل
و
ركة �ل
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ق
وم �أن �ل�صهي ي �هلل
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�م ر�ص
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فك
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لة غري
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موال
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واليقني :عول �صاح بوعده و ثالثل.ا :بركة اه �هلل �أ�ص بيته.
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فا�ستع

فا�ستع

ن عليه

ن عليه

فا�ستع

موالي

املطوية اخلام�سة :فا�ستعن عليه موالي:
هذه املطوية تتحدث عن الثقة باهلل الرا�سخة يف قلوب ال�صحابة  ،وكيف
انها كانت يقينا ال يزلزله �شيء ثابت كاجلبال عميق اجلذور را�سخ
�شاخما متج�سدا خلقا يف ال�صحابة  ،وكان لهذه الثقة باهلل منوذجا
هو الزبري بن العوام وق�صته مع مواله اهلل رب العاملني� ،إنها ق�صة
وح�سن ظن العبد بربه.
تعلم ا ألمة وتربيها على ال�صدق واليقني ُ

ثانيا :كتاب م�شروع التعاي�ش ال�سلمي:

مو�ضوع التعاي�ش ال�سلمي �شغل عقول وتفكري وتنظري العديد
من العلماء واملفكرين واملنظرين وال�سيا�سيني وغريهم ،وكتبت
فيه مقاالت ون�شرات ودوريات وكتب ،وعقدت من اجله الندوات
وامل�ؤمترات ،وهذا املو�ضوع من بني املو�ضوعات التي لها ت�أ�صيل
�شرعي من خالل القر�آن الكرمي وال�سنة وال�سرية النبوية ومن
خالل العهد الرا�شدي وما حفل من تعاي�ش بني امل�سلمني وغريهم.

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثاين ع�شر

وديوان تراث الآل والأ�صحاب من �أولوياته �أن يتعاي�ش امل�سلمون
مع غريهم وفق النهج الإ�سالمي ،فكان كتاب الأ�ستاذ غيالن
اجلبوري�( ،صناعة ثقافة التعاي�ش يف املجتمع العراقي) وهو
من القطع املتو�سط ،تناول فيه �إمكانية التعاي�ش ال�سلمي بني
�أهل العراق �سنة و�شيعة ،تناوله من الناحية العلمية ال�صرفة
م�ست�شهدا بتجارب عديدة ،م�ؤ�صال للمو�ضوع بطريقة �أكادميية.
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قر آ�ن كرمي
يقول اهلل تعاىل� (( :إِ َّن ا َّلذِ َ
ين َ�س َب َقتْ َل ُه ْم مِ َّنا
الحْ ُ ْ�س َنى �أُو َلئ َِك َع ْنهَا ُم ْب َعدُو َن ( )101اَل َي ْ�س َم ُعو َن
ي�سهَا َوهُ ْم فيِ َما ْا�ش َتهَتْ َ�أ ْن ُف ُ�س ُه ْم َخا ِلدُو َن
َح�سِ َ
الَ ْكبرَ ُ َو َت َتلَ َّقاهُ ُم المْ َلاَ ِئ َك ُة
( )102اَل َي ْح ُز ُن ُه ُم ا ْل َف َز ُع ْ أ
َه َذا َي ْو ُم ُك ُم ا َّلذِ ي ُك ْن ُت ْم ُتو َعدُو َن ())103االنبياء:
.103-101

عمر حامد

ال�سنة النبوية ال�رشيفة
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليع و�سلم:
َعنْ ُح َم ْيدٍ َقا َل�َ :سمِ ْعتُ �أَ َن ً�سا َر ِ�ض َي ُ
ال ْن َ�صا ُر َي ْو َم الخْ َ ْندَقِ َت ُق ُ
الل َع ْن ُهَ ،ي ُق ُ
ول:
ولَ :كا َنتْ َْ أ
َن ْح ُن ا َّلذِ َ
ين َبا َي ُعوا محُ َ َّمدَا َعلَى الجْ ِ هَا ِد َما َحيِي َنا �أَ َبدَا
َف�أَ َجا َب ُه ْم ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َقا َل:
الَ ْن َ�صا َر َوالمْ ُهَاجِ َر ْه)) متفق عليه.
((ال َّل ُه َّم اَل َع ْي َ�ش ِ�إ اَّل َع ْي ُ�ش ْالآخِ َر ْه َف�أَ ْك ِر ْم ْ أ
و َعنْ �أَ ِبي َحا ِز ٍم َعنْ َ�س ْهلِ ْب ِن َ�س ْعدٍ َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َقا َلُ :ك َّنا َم َع َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ
اب َعلَى �أَ ْك َتا ِد َناَ ،ف َقا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم:
الخْ َ ْندَقِ َوهُ ْم َي ْح ِف ُرو َن َو َن ْح ُن َن ْن ُق ُل الترُّ َ َ
((ال َّل ُه َّم اَل َع ْي َ�ش ِ�إ اَّل َع ْي ُ�ش ْالآخِ َر ْه َف ْاغ ِف ْر ِل ْل ُمهَاجِ ر َ
الَ ْن َ�صارِ)) متفق عليه
ِين َو ْ أ
قالوا يف ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
روى ابن كثري يف البداية والنهاية عن ابن ع�ساكر عن �أبي زرعة الرازي
�أنه قال له رجل� :إين �أبغ�ض معاوية ،فقال له :ومل ؟ قال :النه قاتل
 84عليا ،فقال له �أبو زرعة :ويحك �إن رب معاوية رحيم ،وخ�صم معاوية
خ�صم كرمي ،ف�أي�ش دخولك �أنت بينهما ؟ ر�ضي اهلل عنهما.
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حكم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
الداء الذي �أعيا االطباء ،الل�سان البذيء ،والعقل الرديء ،وادواء
الداء اكت�ساب الذم بال منفعة.
االحنف بن قي�س ر�ضي اهلل عنه.
بالغة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
(ما عاقبت من ع�صى اهلل فيك ،مبثل �أن تطيع اهلل فيه)
ال�صحابي عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

�شعر ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
َ
هجوتحممداً ،ف�أجبتُ عن ُه
هلل يف َ
ذاك اجلزا ُء
وعن َد ا ِ
�أ َت ْه ُجوهَُ ،و َل ْ�ستَ َل ُه ب ُك ْف ٍء
َف َ�ش ُّر ُكما لخِ َ يرْ ِ ُك َما الفِدا ُء
هجوت مباركاً ،براً ،حنيفاً
َ
�أم َ
ني اهللِ� ،شيمت ُه الوفا ُء
َف َمنْ َي ْه ُجو َر ُ�سو َل اللهَّ ِ مِ ْن ُك ْم
وميدح ُه ،وين�صر ُه �سوا ُء
َف� ّإن �أبي َو َوا ِل َد ُه َوعِ ْر�ضي
85
لعر�ض حممدٍ منك ْم وقا ُء
ِ
من �شعر ال�صحابي ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه وهو يدافع عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
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ح�صان ط ّي ُب الأعراق
ـر�ض
ع ٌ
ٌ
غ�صن ُه
يف دوحة ال�صديق أ�ينع ُ
نبتت ب�أح�ضان الهدى
هي زهرة ْ
النبي
هي درة يف تاج �أزواج
ْ
يف يومها �سكن لقلب حبيبها
وم�ضات وجه حممدٍ يف وجهها
ُ
وم�شاعر فازت بها قد�سية
خطت مناقبها ب�أحرف طهرها
جربي ُل ب�شر ُه بعقـْد قرانها
هي زوج ًة الدارين والبكر التي
جربيل أ�قر أ�ها ال�سالم وح�س ُبها
اهلل بـر�أها وخلد ذكرها
عرجت بعفتها لأ�سمى رتبة
حازت بتزكية ا إلله ح�صان ًة
يف حجرها جاد النبي بروحه
فر�شت لروح حممد �أفياءها
ح�ش ُد الف�ضائل مل يد ْع متطلعا
وال�سفر الذي
هي رو�ض ُة الفقهاء
ُ
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�صاحب
هيب�ضع ُةال�صديق�أكرم
ٍ
ركن بيتٍ حاز كل ف�ضيل ٍة
هي ُ
يا �أمنا عذرا فقد جا�س احلمى
ال�صليب حلونها و�أمدها
و�ضع
ُ
ذنب �أهل الإفك يف ميزانهم
ما ُ
جمعوا النواق�ض كلها وتنكروا
وعزا�ؤنا �أن الرزايا �أظهرت
وعزا ؤ�نا أ�ن اخلطوب تزيدنا
�أعال ُم مدر�سة النبوة موكب
يطوي ب�سر الوحي �صفحة ذلنا
امل ُْ�صطفون حلمل نور ر�سال ٍة
�إن ال�صراط امل�ستقيم طري ُقهم
ما حل دا ُء الوهن بني ربوعنا
اهلل أ�كرمهم ب�صحبته وهم
ما اختار ربي للحبيب بطانة
القانتات
منات
ُ
مهات امل�ؤ ُ
والأ ُ
وعر�ضنا
طا�شت �سها ُم احلاقدين
ُ

واألدب

ه ْيهات �أن يرقى عاله الراقي
و�سقا ُه با ألخالق نع ُم ال�ساقي
درية الأغ�صان والأوراق
هي بد ُرهن الدائ ُم الإ�شراق
فكم ارتوى من نهرها الرقراق
وتب�س ُم الأحداق للأحداق
مل تكتنفها �صبوة الع�شاق
وتعطرت مبكارم الأخالق
يحل معاقد امليثاق
منذا ُ
ما ناف�ست بكرا على الإطالق
من بارقات الوحي ذكر باقي
بنفائ�س تتلى على الآفاق
وم�ضى بها للخلد خري ُبراق
ال جرح بعد �شهادة اخلالق
ــــــرائب وتــــــــراقي
هلل در ُ ت ٍ
وم�ضى ميازج ريقها مبذاق
يدنو �سماء لوائها اخلفاق
مب�سند ر ؤ�ي ٍة وتالقي
يروي ُ
هي �أخت من دعيت بذات نطاق
ورقى بن�صر الدين �أي مراق
ُح ُمر ف�ضجت بيننا ب ُنهاق
لبلوغ غايته بجي�ش نفاق
�إال كمو�ضع �شعر ٍة يف ال�ساق
لعهودمنع�صفواب�صرحالطاق
مكنون من عا�شوا بظل رواقي
ع ْزما ل ُن ْ�سكت �ضجة ا ألبواق
عرب الزمان على متون عتاق
لن�صري من رق �إىل �إعتاق
�ساروا بها يف ال ُي ْ�سر وا إلمالق
والبع ُد عنه مظن ًة الإخفاق
لو �أننا منهم جعلنا الراقي
كانوا خلري اخللق خري رفاق
�إال وهم كقالئد الأعناق
الطيبات بطهرهن بواقي
ُ
يا أ�منا من دون عر�ضك واقي

ِع ٌ
ر�ض َح�صان

ال�شاعر:
حممد �سعيد اجلميلي
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واح�������������ة

ال�����ش�����ع�����ر

واألدب

ً
رحما)
(و�أنا املزروع يف �صدرك

ال�شاعر فريد الدليمي
�إملأ ال�سجن ب�أمثايل
ري..
ف�أمثايل كث ْ
ا�ستبح ما �شئتَ مني
ْ
ا�ستبح عقلي وقلبي
ْ
ْ
مزق الفك َر ..
ري
ومث ِْل بال�ضم ْ
لن ينا َل ُ
الذل مني
فانا امل�أمو ُر �أن �أحيا
مب�أ�ساتي �أمري...
املكتوب يف جرحي ب�أين
و�أنا
ُ
تكرب العزة يف روحي �سنينا ً
ري
كلما �أوغل يف قتلي حق ْ
و�أنا املزرو ُع ..
يف �صدرك رحما ً
ُ
و�أنا
الواقف مابني �شهيقِ الظلم ِ
ري
طودا ً ..والزف ْ
� ٌ
أول كنتُ �..إذا نادتْ بالدي
ري
مل �أكن يوما ً على الدرب �أخ ْ
كبرُ َ املوت على
�أعتاب روحي
غري �أن َ
املوت ..
ري
مازال على قتلي �صغ ْ

مع�صمي يف القيدِ
مذ كنت �صبيا ً
غري �أين كنت �سلطانا ً
وكان القي ُد ..
يف كفي �أ�سري
�أيها اجلالد ِ ..
لن يجديك نفعا ً
ري
�أ�سر ْج اخليل ونادي بالنف ْ
ُ
فحروف ال�شعر ِ
يف ار�ضي طيو ٌر
كلما حب�ست حرفا ً ..
ري
�ألف حرف ٍ �سيط ْ
�أيها اجلالد ِ ..
قل ما �شئت عني
ل�ستُ من ير�ضى بجنات نعيم ٍ
ري
وبال ُد العربِ ..يف هول ال�سع ْ
لن �أناديك �..أجرين
لي�س مثلي من ب�أمثالك
يوما ي�ستجري
�أيها اجلالد لن �ألقي �سالحي
ف�أنا ثورة �شعر
وطغاة الع�صر ثور و�شعري
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ال�����ش�����ع�����ر

..ق�صة ق�صرية

�أذانــــــــ

�أبي �أحـمـد

مــــــــا زال
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يف �أذين
فريد الدليمي

واألدب

�أذان الع�صر� ،صوت اخرتق �صمتا رهيبا كان يعم املدينة بعد �سيطرتهم
عليها ،غري �أن هذا امل�سجد مل يتعود على ال�صمت فقد كان ال�شبان
ميلأونه باحلركة وكانهم خلية نحل ،ن�شاطات �إن�سانية مل�ساعدة النا�س
دون متييز يف لون �أو عرق �أو طائفة ،دورات لتحفيظ القر�آن الكرمي،
حما�ضرات يومية وغري ذلك من الن�شاطات واخلري العظيم.
مل ي�ش�أ احلاج �أبو احمد �أن يرتك امل�سجد بعد اعتقال معظم رواده
فقد ا�ستمر على املنوال نف�سه ،معه �ستة من كبار ال�سن الذين كان نور
الإميان ميلأ وجوههم.
اهلل اكرب ،اهلل اكرب ،تنطلق ب�صوت احلاج �أبي احمد ،انه �أذان الع�صر
يف وقت كانت فيه ال�صالة يف امل�سجد تهمة عقوبتها املوت .
ينتهي الأذان وي�شرع ب�صالة �سنة الع�صر ،يف هذه الأثناء كانت
�سياراتهم حتيط بامل�سجد وك�أنها حتا�صر مدينة مليئة بالعدة والعدد
على الرغم من �أنهم �سبعة رجال ع ّزل لي�س لديهم �سالح �سوى الإميان
باهلل وحب ر�سوله و�صحابته.
اقتحموا امل�سجد وكانت هتافاتهم التي يرددونها تدل على �أنهم
يحملون احلقد على اهلل ور�سوله وعلى كل ما ميت �إىل الدين ب�صلة
دخلوا و�أغلقوا الباب الرئي�س للم�سجد وبد�أوا بتنفيذ جرميتهم التي
جا�ؤوا من اجلها .
دخل بع�ضهم �إىل احلرم ودن�سوا �أر�ضه ب�أقدامهم القذرة� ،شرعوا
بتنفيذ حكم الإعدام على �أربعة من امل�صلني كانوا ي�ؤدون �سنة الع�صر.
�أما بع�ضهم الآخر فقد اجته نحو حمالت الو�ضوء ونفذ احلكم يف
الثالثة الآخرين ،مل يكتفوا بذلك بل اجتهوا �إىل مكتبة امل�سجد وقبل
�أن يحرقوا ما فيها قاموا بتمزيق امل�صاحف ورميها على الأر�ض ،وقبل
�أن يخرجوا قام احدهم بربط جثة احلاج �أبي احمد بحبل كان يحمله
و�شرع يف �سحبها على الأر�ض وهو ي�ضحك ،كنت انظر من نافذة غرفتي
املطلة على باحة امل�سجد والأمل واحل�سرة ناال مني ،وكانت دموعي تنهمر
مبرارة على ماح َّل بامل�سجد الذي كان مبثابة واحة يف و�سط ال�صحراء
وكنت ادعوا اهلل �أن يريني يوما يف ه�ؤالء القتلة...
�ضاق علينا اخلناق ومل يبق لنا �سوى �أن نرتك املحلة ،ولكن هل اترك
املنطقه قبل �أن �أرى كيد اهلل بهوالء املجرمني !!..
�أخذ التفكري مني م�أخذا ،واحتلت جنود الهم واحلزن كل كياين ،مل
مت�ض �سوى �أيام قليلة حتى دار احلديث يف النف�س� :ألي�س القاتل مقتو ًال
ولو بعد حني؟! �ألي�س هنالك يوم عدلٍ ؟! وجنة حتت�ضن املظلومني ونار
موقدة للمجرمني ،طابت نف�سي بحديث نف�سي ،و�أدركني �أذان الع�صر
فذهبت لأ�صلي يف امل�سجد حيث �أذان �أبي �أحمد مازال يف �أذين.
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ال�صحابة بعيون مغربية

�سالم احمد
بالد املغرب العربي من البلدان التي نالت
�شرف اعتناق اال�سالم منذ االيام االوىل
ولهذا جندهم رغم امل ؤ�مرات والد�سائ�س
واالحتالل االجنبي الر�ضهم اال انهم ما زالوا
متم�سكني باال�سالم ،وتقريرنا هذا عن احد
مراكز الدرا�سات والبحوث التي عنت ب�ش�أن
ال�صحابة تاريخا و�سرية وحمبة ودفاعا.
فقد قامت الرابطة املحمدية للعلماء يف املغرب
بت�أ�سي�س (مركز عقبة بن نافع للدرا�سات
والأبحاث حول ال�صحابة والتابعني) يف
طنجة ،الذي كما هو وا�ضح من عنوانه يهتم
بكل ما يتعلق بال�صحابة والتابعني ر�ضي اهلل
عنهم ،وقد جاء يف ر�سالة املركز التعريفية:
(قد أ�كن املغاربة ما�ضيا ،ويكنون حا�ضرا،
و�سوف يكنون دائما إ�ن �شاء اهلل أ�خل�ص املحبة
ل�صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و أ�تباعهم ،و أ��شد االحرتام والتوقري منذ أ�ن
دخل بالدهم ا إل�سالم و أ�ذعنوا بتعاليمه و آ�دابه
 ...ومنهم من هاجر حتى يت�سنى له االقتبا�س
من أ�نوار النبوة فيما تبقى عند أ��صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتابعيهم.
والرتاث املغربي وا ألندل�سي حافل بالكتابات

عن ه ؤ�الء ال�صفوة من خرية هذه ا ألمة ،مما �سريهم وتراجمهم.
نروم التعريف به بعون اهلل .و إ�حياء جلهود
ه�الء العالم يف الرتبية والتعليم والتثقيف ،وللمركز موقع على ال�شبكة العنكبوتية
ؤ أ
وو�صال ملا بد�وه ،و�صيانة الفكار والعقول (� )http://www.oqba.maضم
أ
أ
ابوابا رئي�سية هي:
عن �شبهات التيارات والأهواء الباطلة).
والجل حتويل هذه الكلمات القيمة اىل واقع �أوال :الرئي�سية :وهي ال�صفحة التي ت�ضم كل
عملي ان�شئ املركز يف  15من حمرم 1427هـ ال�صفحات والنوافذ االخرى.

املوافق لـ  14فرباير  ،2006واملركز حمل ا�سم ثانيا :تعرف على املركز :وهي النافذة
عقبة بن نافع الأموي القر�شي الفهري وهو التعريفية باملركز ،وتتفرع اىل ثالثة اق�سام،
من كبار القادة يف �صدر الإ�سالم وباين مدينة هي :التعريف ،ان�شطة املركز ،ا�صدارت املركز.
القريوان وفاحت املغرب العربي .ولهذا فاهل
املغرب يعدونه من اهل الف�ضل عليهم فكان ثالثا:خزانة ال�صحابة والتابعيني :وهي نافذة
ت�ضم مقاالت عن نفائ�س وافا�ضل الكتب التي
ا�سم املركز على ا�سمه.
تتناول حياة ال�صحابة ،ومن بني هذه الكتب
من �أهداف املركز العامة :التعريف التي ت�صدرت عناوين هذه املقاالت:
بال�صحابة الكرام والتابعني ،واالحتفاء بهم.
الذب عنهم ودرء ال�شبهات التي تطلق يف  -1كتاب معرفة أ��سامي أ�رداف النبي �صلى اهلل
حقهم .والتعريف بالرتاث املكتوب يف �ش�أنهم .عليه و�سلم ،للعالمة املحدث أ�بي زكريا يحيى
�إبراز حمبة املغاربة لل�صحابة والتابعني بن عبدالوهاب ا ْب ِن َم ْن َد ْه.
والتقدير ملقامهم .تنزيل �أحوال ومقامات
 -2املخت�صر من كتاب املعجم الكبري املعروف
ال�صحابة والتابعني على الواقع من �أجل
بـ :معجم ال�صحابة لأبي القا�سم عبداهلل بن
اال�ستفادة منها يف جمال الرتبية والتهذيب.
حممد البغوي.
وا�ستخال�ص العرب والفوائد من درا�سة
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كتاب ف�ضائل ال�صحابة والدفاع عن كرامتهم،
للعالمة املحدث عبد اهلل بن عبد القادر
التليدي.
 -3اجلامع ملا يف امل�صنفات اجلوامع من أ��سماء
ال�صحابة الأعالم �أويل الف�ضائل والأحالم
الر َع ْينِي
للإمام احلافظ عي�سى بن �سليمان ُّ
الأندل�سي.
 -4ا إلعالم باخلرية ا ألعالم من أ��صحاب
النبي عليه ال�سالم ،ألبي إ��سحاق إ�براهيم
بن يحيى القرطبي املعروف بابن ا ألمني
الطليطلي.
 -6اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب لأبي عمر
يو�سف بن عبد الرب ال َّن َمري القرطبي.
 -7من عا�ش مائة وع�شرين �سنة من
ال�صحابة ،للحافظ يحيى بن عبدالوهاب بن
َم ْن َده ا أل�صبهاين.
رابعا� :شذرات ،وهي نافذة �ضمت درر ولآلئ
من اقوال ال�صحابة والتابعني ،وما قيل فيهم
من �شعر وغريه ،وقد �ضم هذا الباب اقوال
لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وللح�سن
الب�صري رحمه اهلل وذكرى ال�صحابة يف
ال�شعر الأندل�سي ،واقوال لأبي بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه ،و�آل البيت وال�صحابة الكرام
يف تراث �أهل الأندل�س.
خام�سا :ق�ص�ص وعرب :وهي نافذة �ضمت
ق�ص�ص ومواقف لل�صحابة الكرام ،منهم:
حذيفة بن اليمان ،وم�صعب بن عمري ر�ضي
اهلل عنهما ،وعرب من حادثة الإفك ،و�أبو بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه والهجرة النبوية.
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�ساد�سا� :سِ يرَ  :وقد �ضم هذا الباب �سري
لبع�ض ال�صحابة والتابعني منهم :بكر بن
�سوادة بن ثمامة اجلذامي ،وتراجم التابعني
الذين دخلوا ا ألندل�س ،أ�م امل ؤ�منني حف�صة
بنت عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما،
و�سى ْب ُن ُن َ�صيرْ  ،و أ�بو عبد الرحمن عبد
و ُم َ
حل ُبلِيُ ،عقبة بن نافع
اهلل بن يزيد املعافري ا ُ
ال�صحابي الذي
الفهري ،امل ُنيذر ا إلفريقي ّ

 -2عمر امللهم وموافقاته لآي التنزيل� ،ضمن
دخل الأندل�س.
ذات ال�سل�سلة من �إعداد وجمع :الدكتور بدر
�سابعا :جملة ّ
ال�صفوة :وهي نافذة تطل على العمراين.
جملة ال�صفوة التي جاء يف التعريف عنها :
حلمَيرْ اء عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل
( من �أجل تثبيت هويتنا الثقافية ،وتر�سيخ  -3ا ُ
قيم �أ�صالتنا احل�ضارية ،وارتباطا مبا لنا عنها ..من رحاب اللغة �إىل حمراب ال�سنة،
من ما�ض جميد يف التعلق ب�أعالم ورموز �ضمن ذات ال�سل�سلة اي�ضا ،من ت�أليف:
�أمتنا العربية الإ�سالمية ،بادر مركز عقبة الدكتور بدر العمراين.
بن نافع للدرا�سات والأبحاث حول ال�صحابة
والتابعني �ىل ��صدار جملة ال�صفوة ليعر�ض  -4عقبة بن نافع الفهري (10هـ63-هـ) فاحت
إ إ
فيه �حوال �صحابة الر�سول �صلى اهلل املغرب� ،ضمن �سل�سلة :أ�عالم التابعني ،من
أ
عليه و�له و�سلم ،ومن �سار على هديهم من ت أ�ليف :ر�شيد العفاقي
آ
التابعني ،الذين هم خرية رجال الأمة ،ونور وللمركز كما قدمنا �أن�شطة منها:
هدايتها ،م�صداقا ل�شهادة امل�صطفى �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم “خري القرون :قرين ندوة بعنوان( :عائ�شة أ�م امل ؤ�منني ر�ضي اهلل
ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم) ،ومن عنها يف تراث الغرب ا إل�سالمي)
�أهداف املجلة :التعريف بال�صحابة والتابعني
ت�أتي هذه الندوة ،التي اختري لها مو�ضوع
من خالل الدر�سات العلمية واملطبوعات
عن �إحدى �أبرز ن�ساء هذه الأمة :عائ�شة �أم
واملخطوطات ،وجهود املغاربة يف ذلك ويف
امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها ،عاملة بيت النبوة،
الذب عن ال�صحابة ،ومناق�شة ما كتب عن
لت�سلط ال�ضوء على �إبداعاتهم الفكرية
ال�صحابة والتابعني يف �إطار النقد العلمي
ونتاجاتهم املعرفية  ،وذلك :بالوقوف على
النزيه ،ون�شر الر�سائل واملخطوطات التي لها
�إ�سهاماتهم يف �إبراز مكانة �أم امل�ؤمنني عائ�شة
م�سا�س ب�أحوال ال�صحابة والتابعني .ومتابعة
ر�ضي اهلل عنها والذب عنها .الوقوف على
الإ�صدارات املتعلقة بال�صحابة والتابعني.
العطاءات املعرفية لأم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي
ثامنا :دفاعا عن ال�صحابة والتابعني :وهي اهلل عنها .الوقوف على مدى ت�أثر علماء
نافذة تطل على ال�شبهات التي تثار حول الغرب الإ�سالمي بهذه العطاءات.
ال�صحابة للرد عليها علميا وبيان واجه
وكان من �أهداف الندوة� :إبراز خ�صائ�ص �أم
احلق يف ذلك ،ومنها� :شبهة مقتل مالك بن
امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها من خالل
ُنويرة من قبل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل
كتابات علماء الغرب الإ�سالمي .بيان مقام
عنه ،و�صورة اخلليفة عمر بن اخلطاب بني
�أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عند علماء
احلقيقة والزيف ،واملرب�أة يف ال�سماء عائ�شة
الغرب الإ�سالمي� .إبراز الإ�سهامات العلمية
�أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها ،درء �شبهات عن
لأم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،وت�أثريها
َ�س ُم َرة بن ُج ْن ُدب ر�ضي اهلل عنه ،وعبداهلل
يف علماء الغرب الإ�سالمي .حتقيق موقف
بن رواحة ر�ضي اهلل عنه والقر�آن الكرمي،
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها من الفتنة من خالل
وعائ�شة ر�ضي اهلل عنها وماء احلو�أب،
م�ؤلفات علماء الغرب الإ�سالمي� .إبراز جهود
علماء الغرب الإ�سالمي يف الذب عن عائ�شة
ومن إ��صدارات املركز كتاب:
ر�ضي اهلل عنها .الوقوف على الإبداعات
 -1مر�آة الع�صابة يف الذب عن ال�صحابة �ضمن املغربية يف حق �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل
�سل�سلة :ر�سائل يف الذب عن ال�صحابة ،من عنها.
ت�أليف :الفقيه احل�سن بن حممد الغ�سال،
وحتقيق :الأ�ستاذ �أحمد مرون الوهابي.
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ذو النورين عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه
�صحبة �صادقة وخالفة را�شدة
ماهر امل�سعودي
حتت هذا العنوان ينظم مركز عقبة بن نافع يف املغرب العربي وخالفة را�شدة).
ندوة دولية يف مو�ضوع( :ذو النورين عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
و�ستقام الندوة يف يومي :الثالثاء وا ألربعاء 18و 19ذي احلجة
عنه �صحبة �صادقة وخالفة را�شدة).
1434هـ موافق 22و� 23أكتوبر  2013م.
وجاء يف توطئة املركز حول الندوة( :اعتنى العلماء قدميا وحديثا
مبو�ضوع اخللفاء الرا�شدين ،ت�ليفا وتدري�سا ل�سريهم ودفاعا عن ومن أ�هداف الندوة:
أ
كرامتهم ،وقد اجتمع لبع�ض ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم من كرمي
�إبراز الإ�سهامات العلمية والعملية و�أثرها يف تر�سيخ �أ�س�س
و�سني اخل�صال ما مل يجتمع لغريهم ،وكان من بني ه�ؤالء الدولة الإ�سالمية.
املزاياّ ،
اخلليفة الثالث للم�سلمني ،و�صهر ر�سول اهلل الأمني ،ذو النورين
الوقوف على عطاءات علماء ا إل�سالم يف حقه ر�ضي اهلل عنه.
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
لقد كانت مدة خالفته (23هـ35-هـ) مليئة با ألحداث اجلليلة،
والأعمال املفيدة التي ا ّت�سمت باجلدة واالجتهادات املتنوعة يف
�شتى املجاالت.

بناء ر�ؤية مو�ضوعية �شاملة لأحداث الفتنة يف عهده.
تفنيد ما علق ب�شخ�صيته ر�ضي اهلل عنه من �شبهات ومطاعن.
ا�ستلهام الدرو�س والعرب من �سريته ومواقفه.

وقد لقي ر�ضي اهلل عنه يف �سبيل تر�سيخ العدل ون�شر الأمن بني
اما حماور الندوة فهي:
الرعية من الباليا واملحن ما �أ ّدى �إىل ا�ست�شهاده.

ومن هذا الباب� ،إبرازاً للمواقف العظيمة ،واجلوانب النيرِّ ة لهذا عثمان بن عفان ،ر�ضي اهلل عنه� ،سرية وم�سرية.
اخلليفة الرا�شد ر�ضي اهلل عنه ،من �سريته العطرة ،و�أعماله
خالفة عثمان ،ر�ضي اهلل عنه ،وجتلياتها ،من البيعة �إىل الفتنة.
النبيلة ،و إ�جنازاته العِلمية املتميزة ،ينظم مركز عقبة بن نافع
للدرا�سات والأبحاث حول ال�صحابة والتابعني بطنجة -التابع عثمان ،ر�ضي اهلل عنه ،و�أثره يف املدار�س العلمية.
للرابطة املحمدية للعلماء تنظيم ندوة علمية دولية يف مو�ضوع:
«ذو النورين عثمان بن عفان ،ر�ضي اهلل عنه� ،صحبة �صادقة عثمان ،ر�ضي اهلل عنه ،يف كتب الرتاث الإ�سالمي.
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فبهداهم اقتده

د .يو�سف جنم عبود
نائب رئي�س التحرير
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رغم بعد الزمان وتطاوله عرب �آماد بعيدة ،ال تزال الأب�صار ترنو
والقلوب تهفو �إىل ذلك اجليل الرباين الفريد -جيل الآل والأ�صحاب
الكرام – الذي رباه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على عينه ورعاه
رعاية الأب احلنون الكرمي لأوالده و�أحبابه ماثال �أمام عني كل م�سلم
وم�سلمة يتطلع �إىل حياة ح َّرة من�صفة عادلة؛ وكيف ال يكون كذلك،
وهو قرة عني �أ�ستاذهم ومعلمهم بعد �أن بذل معهم كثرياً ,وكانوا
ح�صيلة ذلك اجلهد النبوي املبارك ،والذي �أ�ضحى حبيب اهلل يباهي
بهم �أهل ال�سماء والأر�ض ,وكان قرير العني حني وافته املنية مطمئناً
كل االطمئنان يف انه قد ترك جيال �أمينا م�أمونا على ن�شر ر�سالة هذا
الدين ,قد تلقى �أحكام هذا الدين وفهمها ب�شكل و�سطي معتدل رباين
كما �أرادها اهلل ور�سوله من فم ر�سول اهلل ،غري مغالٍ وال جماف يف
ذلك ,قادرا على تعليم الأمم الأخرى هذي املبادئ ال�سامية من دون �أي
نق�ص وال حتريف ،م�ستح�ضرا مراقبة اهلل وخ�شيته ،ال يبايل من جراء
ذلك �إفك الأفاكني وال �أباطيل املفرتين وال تقوالت احلا�سدين ,الذين
هالهم �أن يرتقون ذلك االرتقاء وال�سمو ،بالغة قمم املجد والرقي,
�ضاربة املثل على م َّر الزمان �أ َّن هذا الإن�سان ال�ضعيف الذي تتنازعه
و�ساو�س ال�شيطان كل وقت وحني ،وتتالعب به ال�شهوات وهوى النف�س
الأمارة بال�سوء ،لقادر �إذا امتلك الإرادة اجلازمة والعزم ال�صادق �أن
يبلغ عنان ال�سماء �سموا ورفعة وطهارة ونبال ,وي�ضاهي مالئكة اهلل
ور�سوله ,ولقد عاي�شوا وحي ال�سماء وهو يتنزل بكرة وع�شيا ،وا�ستمعوا
�إىل بيان ر�سوله مفهما و�شارحا لكل �أحكام هذا الدين ومبادئه،
وا�ستحقوا بال�صحبة الكرمية واملجاهدة الدائمة وببذلهم كل غال
ورخي�ص �أن تتنزل فيهم الآيات ال�صريحات الوا�ضحات مبدحهم
والثناء عليهم ،قر�آناً ُيتلى �آناء الليل و�أطراف النهار حتى يرث اهلل

الأر�ض ومن عليها ،ويكونوا عنواناً يتبارى امل�سلمون �شرقاً وغرباً
و�شما ًال وجنوباً للو�صول �إىل بع�ض ذلك ال�شاطئ اجلميل لريتووا من
زالل مائه �شربة نقية كنقائهم �صافني ك�صفائهم ،وال عجب بعد ذلك
�أن تكون حقبتهم خري حقبة وزمانهم خري زمان وفرتتهم خري فرتة
يف تاريخ الإن�سانية املتعب الالهب الطويل ،كونهم �ضربوا �أروع الأمثلة
يف الت�ضحية والثبات والتجرد والتعايل على ملذات الدنيا و�إيثارهم
للآجلة على العاجلة ،م�ؤثرين ر�ضا اهلل ور�سوله على حظوظ �أنف�سهم،
يبتغون ف�ض ً
ال من اهلل ور�ضواناً ،م�ؤثرين على �أنف�سهم ولو كان بهم
خ�صا�صة ،جماهدين يف �سبيل اهلل ال يخافون لومة الئم ،هاجرين
للأوطان والأهل واخلالن� ،أذلة على امل�ؤمنني �أعزة على الكافرين
ول�سان �أحدهم الهجا عند ح�ضور املوت يف �سبيل اهلل قائال :
ول�ست �أبايل حني �أقتل م�سلما
على �أي جنب كان يف اهلل م�صرعي
وي�شدو �أحدهم حاديا :
اللهم ال عي�ش �أال عي�ش الآخرة
فارحم الأن�صار واملهاجرة
ال يحملون غ ً
ال لأحد ,يحر�صون على �إي�صال دعوه اخلري واحلق
�إىل النا�س جميعا � ,سعادتهم يف هداية اخللق �إىل احلق� ,أخوانا
متحابني ,ال يبتغون من وراء ذلك دنيا فانية وال من�صباً والجاهاً,
متطلعني �إىل ما عند اهلل والدار الآخرة ،ونحن نرجوا اهلل بعد هذا كله
�أن يرزقنا �شيئا من تلك الهامات العالية والقمم ال�سامقة لعلها تكون
نربا�سا ونورا ي�ضيء طريقنا املظلم املتعب املليء بالفنت ،ولنخرج من
ذلك النفق الطويل ,بذلك الفهم اجلميل لهذا الدين متمثلني خطى
ذلك اجليل الكرمي .
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