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تعىن بالدراسات والنتاجات  �

الفكرية، خصوصاً اليت تصب يف 
خانة الدفاع عن حرمي القرآن 

األمني، وآل  -الكرمي والنيب 
اد بيته الطاهرين، يف مجيع األبع

  .املختلفة
تستقبل رسالة الثقلني نتاجات �

العلماء واملفكرين املشتملة على 
  :الشروط التالية

أن تكون خاضعة ُألسلوب 3
البحث العلمي منهجاً 

  .ومنهجيةً ومضموناً
  .أن ال تكون قد نشرت سابقا3ً
أن ال تكون عمالً مكرراً، بل 3

توي على شيٍء من حتال بد أنْ 
واألولوية . التجديد واحلداثة

دائماً للدراسات الفكرية 
  .املستحدثة

أن ال تنقص عن عشر 3
صفحات، وال تزيد على 
اخلمسني، والصفحة الواحدة 

  .كلمة) ٢٥٠(تتضمن 
أنْ ترفق املقالة خبالصة هلا 3

  .يف صفحة واحدة
ا ينشر ال تعرب اآلراء الواردة يف م�

بالضرورة عن رأي امع أو 
  .الة
املوضوعات املنشورة  تسلسل�

  .خيضع العتبارات فنية حمضة
 ال تعاد املقاالت املرسلة إىل�

  .الة، نشرت أم مل تنشر
 

 
  حمتويات العدد

  
  
¨ 

ــهر     *  ــوز ش ــم، وتم ــي األعظ ــهر التّجل ــب ش رج
  االنتصارات

٤  رئيس التحرير   ..............................................................  
¨ 

ــي*  ــه  ×والدة عل ــذكرى العطــرة لوالدت ــي ال ، ف
  الميمونة

١٢  <من كالم القائد اخلامنئي   ...........................................  
¨ 

  المقاومة ضرورة، ثقافةً وفعالً *
٢٧  أسعد السحمراين: د.أ ....................................................  
ــف   *  ــبعض، والعن ــل ال ــن قب ــارس م ــف المم العن

  الممارس عليهم
٤٥  غسان طه. د   ..............................................................  

  مقومات النّصر من منظور قرآني *
٦٧  محمد أبو اخلري. ش   .....................................................  

  قراءة في دالالت تحرير األسرى والمعتقلين *
٨١  نعيم قاسم .ش   ............................................................  
  )دراسة إحصائية(لكي ال ننسى أسرانا * 

٨٧  إعداد قسم األرشفة   .....................................................  
  )معان ودالالت(صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا * 

١٠٧  عبد الناصر فروانة. أ   .................................................  
¨ 

  مقومات النظام الحقوقي في اإلسالم *
١١٢  معني دقيق. ش   .........................................................  
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  االتها وآثارهاالعلوم الواجبة في اإلسالم، مج* 
١٢٣  محمد قدير دانش. أ   ...................................................  

ــاء     * ــف الغط ــات كاش ــالمية، مقارب ــدة اإلس الوح
  والبروجردي

١٦٦  محمد جاسم الساعدي. ش   ..........................................  
 

  مفهوم ابتغاء الوسيلة، دراسة قرآنية** 
١٨٨  خالد الغفوري. ش   .....................................................  
¨ 
 

  في رحاب شهر شعبان 6مع اإلمام الخميني* 
١٩٨يشه فرد  پصطفى جعفر م. ش   ........................................  
  وقفةٌ أمام ذكرى المبعث النبوي الشّريف* 

٢٢٢  محمد حسن األمني. س   ..............................................  
  مفكرة المناسبات الدينية *

٢٢٥  جلنة املناسبات: إعداد   .................................................  
 
¨ 
 

  !اإلعالم العربي في خدمة من؟ *
٢٣٤  أمحد فارع احلاشدي. أ   ................................................  
¨ 
 

  لخارطة طريق االستبدادالعواقب الوخيمة  *
٢٤١  هالل آل فخر الدين. أ   ................................................  

  
  6قبس من شعر اإلمام الخميني *

٢٥١ جناح محمد علي. أ   .....................................................  
  

 
 

  
  

 

  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  العدد الستون
  الخامسة عشرالسنة 

  صيف سنة
  م ٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩

 

  طهران /مطبعة المجمع 
  ٠٠٩٨ــ  ٢٢ــ  ٩٢٤٨٥١٨٢ ℡
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r رئيس التحرير: بقلم)*(  

 
 

، بعضها يف هذا العدد الَِّذي بني أيدينا قد اجتمعت مناسباٌت عديدةٌ 
ها ايرتبط بالّتاريخ اهلجري ألحداٍث وقعت يف تاريخ ُأّمتنا، ونر

ملعارص، وما حصل فيه من وقائع اتتجّدد عامًا بعد عام، وبعضها يرتبط بتارخينا 
 ...استمّدت وهجها من تلك املناسبات اهلجرّية

 ..فمن جهٍة قد تواعد شهر رجب األصّب مع شهر متوز
بالّتجّليات اإلهلّية التي حصلت يف تاريخ ُأّمتنا،  شهر رجب الَِّذي يذّكرنا

ابع والعرشين  ’واّلتي يأيت عىل رأسها بعثة النَّبيِّ األعظم منه، يف السَّ
 .×الكعبة املّرشفة اإلمام عّيل بن أيب طالب ووالدة وصيِّه وخليفته وليد

 مور الّتأثري الكبري عىل جمريات كثٍري من األُ نيقعتا الواتنيلقد كان هلو

                                                
)*( dakik14@windowslive.com  

mailto:dakik14@windowslive.com
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اإلنسان فحسب، عتربان زلزاالً رّبانيًا غّري وجه العامل، ال عامل ت، بل واحلوادث
 .بل عامل الكون والّتكوين

 $ # " !{: ومن أبرز مصاديق قوله تبارك وتعاىل! كيف

% & '  ( ) * + ,- . /  0{ 
ية وهذه اهلدا. املصطفى واملرتىض صلوات اهللا ومالئكته عليهام: مها ]٧٣: األنبياء[

ر اهللا تبارك وتعاىل ليست بمعنى جمّرد اإلرشاد وإراءة الّطريق؛ فإّن املضافة إَِىل أم
   k l{: هذا ثابٌت جلميع األنبياء وإْن مل يمنحوا منصب اإلمامة؛ قال تعاىل

m           n     o p q r  s{ ]بل ُكّل مؤمٍن هيدي إَِىل اهللا ]٦: التّغابن ،
صح ه  £      ¢ ¡{: و هاٍد باملعنى املذكور، قال تعاىلسبحانه وتعاىل بالنُّ

 .]٣٨: غافر[ }̈ § ¦   ¥     ¤
ام هذا النّوع من اهلداية الَّتي اختارها اهللا ملن جعلهم أئّمًة من رسله  وإنَّ

ف يف النُّفوس بتسيريها يف سري الكامل، ونقلها  ينّي تكوال وأوصيائه بمعنى الترصُّ
 .آخر موقٍف  إَِىل من موقٍف معنويٍّ 

فًا تكوينيًا وعمًال باطنيًا، فاملراد باألمر الذي تكون به  فإذا كانت اهلداية ترصُّ
ه قوله    ¼ {: تعاىل اهلداية ليس هو األمر التَّرشيعي االعتباري، بل ما ُيفرسِّ

½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä             Å{ ]١(]٨٢: يس(. 
من أئّمة االستكبار وراءهم  نْ ومتوز شهر اخلزي والعار لبني صهيون ومَ 

يطان األكرب أمريكا، ومن حام يف فلكهم من حكوماٍت منهزمٍة  وعىل رأسهم الشَّ
 ...باعت ضامئرها للّشيطان، وخانت شعوهبا ورسالة رّهبا

 ...شهر االنتصار والعّزة ألُّمتناو
يومًا يف  ٣٣وهذا بدوره ما زال يتجّدد، فمن االنتصار اإلهلي يف حرب الـ 

ضوان، ٢٠٠٦عام   ...إَِىل االنتصار اآلخر الَِّذي ال يقّل عنه أّمهيًة يف عملّية الرِّ
، وما وقع فيه من والداٍت ’مرورًا بشهر شعبان، شهر النّبّي األعظم
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ة اهلدى ، وكانت ليلة النّصف منه ليلًة فيها ُيفرق ُكّل أمٍر حكيم، قد ^ألئمَّ
، الَِّذي يمأل األرض #تظرتّرشفت بوالدة منقذ البرشّية، اإلمام القائم املن

 .قسطًا وعدالً كام ُملئت ظلًام وجوراً 
يام، الَِّذي ُدعي النّاس فيه إَِىل ضيافة ربٍّ  واختتامًا بشهر اهللا، شهر الصِّ
كريٍم، وما يشتمل عليه هذا الّشهر من مناسباٍت يأيت عىل رأسها انتصار 

لث األخري  منه بليلٍة هي خري من ألف املسلمني يف وقعة بدٍر الُكربى، ويتّوج الثُّ
شهر، كانت املالئكة تتنّزل فيها عىل من بّللت حليته بدم الّشهادة يف حمراب 

 .العبادة
 

  البعثة النّبوية التّجلّي اإللهي األكبر
ائل؛ حيث يف الّسابع والعرشين من شهر رجب حصل االنقالب الكوين اهل

ل رسله عىل اإلطالق، رمحًة منه بعث خاتم أنبيائه وأفضشاءت اإلرادة اإلهلّية 
: ، وقال]١٠٧: األنبياء[ }  a b        c d `{: عىل البرشية، قال تعاىل

}u v w x y  z { | } ~  � ¡{ 
 µ ¶ ̧ ¹ º ´{: ، ومنًّا منه عىل املؤمنني خاّصًة، قال تعاىل]٢٨: سبأ[
» ¼ ½ ¾ ¿   À Á Â Ã Ä Å   

Æ Ç È     É Ê Ë Ì Í{ ]١٦٤: آل عمران[. 
وقد ورد يف بعض أدعية هذه اللَّيلة تسمية ما حصل يف يوم املبعث بالّتجّيل 

عّظم هر امليلة من الّش  األعظم يف هذه اللّ جّيل  أسألك بالتّ إّين  اللهمّ «: األعظم
 .)٢(» د وآلهمَّ  عىل ُحمّ تصّيل  أنْ  واملرسل املكّرم

وصلنا إَِىل رضوان وعلينا يف هذه املناسبة أْن نستذكر آليات هذه البعثة التي ت
 :اهللا األكرب، والتي تلّخصت يف اآلية املتقّدمة يف ُأموٍر ثالثة

 .À Á Âـ 
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 .Ãـ 
 .Ä Å   Æـ 

ور؛ إذ  لامت إَِىل النُّ  È     Éُكّل ذلك رمحًة منه بعباده؛ لكي خيرجهم من الظُّ
Ê Ë Ì Í. 

الث ها ليست آنّية؛ بحيث تكون قد انتهت االستفادة من وهذه الوظائف الثَّ
ام هي متجّددة ما دام هناك أرٌض  ’برحلة النّبّي  نيا الفانية، وإنَّ عن هذه الدُّ

 .الّرين واخلتم عىل رّبه مل حيجبه ي البذر، وقلٌب منفتٌح قابلة لتلقّ 
 } {: وقد قال تعاىل! كيف، واالستفادة من رسول اهللا مل تنقطع بموته

| } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ¨ 
© ª{ ]ب األثر يف حياته ومماته  ،]٦٤: النّساء فإّن إطالق اآلية يقتيض ترتُّ

 .صلوات اهللا عليه وعىل آله
وعىل هذا األساس ينبغي أْن تنفتح قلوبنا عىل رسول رّبنا، فنستمع بقلوٍب 
نيا  واعية إَِىل تالوته آليات اهللا، فنعمل هبا، ونستفيد منها ملا فيه خري ُأّمتنا يف الدُّ

 .ةواآلخر
ل  يف آيات رّبنا تزّكي نفوسنا، وتزيل منها رين العبودية لغري اهللا، والّتُأمُّ

 .عندئٍذ تصبح أرضًا طاهرًة مستعّدًة لتلّقي العلم واحلكمة
 

  تجلّي النَّصر اإللهي في شهر تموز
عت تلك املناسبات التي أرشت  ِممَّا مّن به اهللا عىل ُأّمتنا يف هذا العام أْن اجتم

رص إَِىل  ِذي حلق املسلمني عىل إثر عملّية الّرضوان، التي  بعضها مع النّ اإلهلي الَّ
وال ينبغي أْن يمّر هذا احلدث من دون أْن نأخذ . حتّرر فيه الكثري من األرسى

 .حلارضنا ومستقبلنا منه درساً 
املالحظ َأنَّ غالب الوعودات اإلهلّية يف القرآن الكريم كانت بصورة جزاٍء و
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قه موجبًا لتحّقق ذلك الوعد لرشٍط معّنيٍ اشرتطه اهللا  عىل عباده، وكان حتقُّ
 .اإلهلي

 .]٧: حممد[ }® ¬ » ª ©̈  § ¦ ¥{: قال تعاىل
 + * ( ) ' & % $ # " !{: وقال أيضاً 

 .]٩٦: األعراف[ },
 ( ) ' & % $ # " !{: وقال أيضاً 

 .]٦٥: املائدة[ }, + *
 ¤ £ ¢ ¡  � ~ { | }{: وقال أيضاً 
¥ ¦     § ̈ © ª{ ]٦٤: النساء[. 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / .{: وقال أيضاً 
 .]٦٦: املائدة[ }<= > ; :

ولو أردت استعراض مثل هذه اآليات لطال يب املقام، ولكن الَِّذي هيّمني 
نن  أْن ُألفت النّظر إليه َأنَّ هذا النّوع من الوعودات اإلهلية والَّتي تعترب من السُّ

 :مرينالربانية الّثابتة تتمّيز بأ
ق. ١ دق والّتحقُّ  3 12 0 /{: وقد قال تبارك وتعاىل! كيف. الصِّ

 .]٥: اإلرساء[ } m n o{: ، وقال أيضاً ]١٢٢: النساء[ }7 6 5 4
ق عىل أحسن وجه. ٢ وخيضع ذلك للكيفّية التي عىل أساسها يؤّدي . الّتحقُّ

. ةٍ العبد ذلك الّرشط، بام يتضّمن من نّيٍة وإخالٍص ونشاٍط وشوٍق ورغب
ثرها استجابة اهللا، كام وط التي إذا حتّققت حتّقق عىل أفالّدعاء ـ مثًال ـ من الرشُّ 

، ولكنَّ ]٦٠: غافر[ }12 0 / . -{: يدلُّ عىل ذلك قوله
استجابة داٍع قد ختتلف عن داٍع آخر؛ إذ كام َأنَّ االستجابة من املفاهيم املشّككة 

عاء، بل إِنَّ تكامل مراتب من ناحية الكامل والنُّقصان، كذلك احلال يف  الدُّ
عاء  .االستجابة خيضع لتكامل مراتب الدُّ
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ة اإلسالمّية يف وقتنا الّراهن ويف األعوام القليلة  هذا، وقد شهدت األُمَّ
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥{: املاضية جتّليًا لقوله تبارك وتعاىل

ٍر وحنني عىل أكمل وجٍه، بحيث ذّكرنا ذلك بأّيام اهللا يف بد ]٧: حممد[ }®
واألحزاب، فمن انتصار الّثورة اإلسالمّية بقيادة القائد الّرباّين اإلمام اخلميني 

ق الوعي  6 وما استتبع ذلك من رفعٍة وعّزٍة لُألّمة اإلسالمّية، مرورًا بتحقُّ
ول االنتهازية واملستعمرة، إَِىل  الّديني عند مسلمي العامل جتاه مطامع الدُّ

هيوين يف لبنان عىل أيدي رجاٍل االنكسار الّساحق واهل زيمة النّكراء للعدّو الصَّ
 .باعوا أنفسهم هللا

 
  :تموز ثانيةً

ِذي  وقبل عامني من صدور هذا العدد، وبالّتحديد بعد االنتصار الّساحق الَّ
، )٥٤(حّققته املقاومة اإلسالمّية يف لبنان، كنُت قد كتبُت كلمة الّتحرير للعدد 

، ومل أكن يف وقتها ملتفتًا إِالَّ إَِىل بعض )وز شهر الّتجلياتمت: (وعنونتها بعنوان
تلك التجليات للوعودات اإلهلّية التي أفرزها قيام حزب اهللا واملقاومة 

ط  ، والَِّذي ُعّد من قبل بعض من هتّودوا }ª © ¨{اإلسالمية بتحقيق الرشَّ
ول اإلسالمّية بـ  ملراقب يرى َأنَّ هذه ، ولكِنَّ ا)املغامرة(من سياسيي بعض الدُّ

الّتجليات والنّعم اإلهلّية ما زالت تتنّزل عىل األُّمة اإلسالمّية الواحدة تلو 
األُخرى، والتي كان آخرها ـ بلحاظ ما عايشناه، وإِالَّ فنعم اهللا ال حّد هلا، 

رص املبني يف عملّية تبادل  ]١٨: النّحل[ }AB @ ? < =  >{! كيف ـ النّ
 ).عملّية الّرضوان: (طلق عليها بحّق األرسى، الَِّذي أُ 

وهذا ما ينبغي دراسته دراسة جّدّية، إْن من ناحية العوامل املاّدّية واملعنوّية 
ق الّرشط، وإْن من ناحية النّتائج والنّعم اإلهلّية التي  التي كانت دخيلة عند حتقُّ

 .ترّتبت عىل ذلك
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وغريه من األعداد وهذا ما سوف نرتك له املجال يف ملّفات هذا العدد 
بإبداعاهتم  »رسالة الّثقلني«ألصحاب األقالم النّّرية لكي يتحفوا قّراء جمّلة 

الفكرّية التي تكون بنفسها بوقًا إعالميًا يساعد عىل تفعيل هذا االنتصار 
 ..وجتديده آنًا بعد آناً 

 
  دعوةٌ مفتوحةٌ

ِذين اعتادوا عىل وال يفوتنا يف هناية هذه االفتتاحّية أْن ُنلفت نظر الكتّ  اب الَّ
، وغريهم ِممَّا يمكن االستفادة منهم يف »رسالة الّثقلني«املسامهة يف صدور 

املستقبل إَِىل مجلٍة من امللفات الّرئيسّية التي ترى هيئة الّتحرير ـ بعد الّدراسة 
 :املعّمقة حلاجات األُّمة اإلسالمّية يف الوقت الّراهن ـ أّمهّيتها، وهي

بهات املثارة من قبل البعض عىل  الّدراسات .١ القرآنّية اجلديدة، ورفع الشُّ
 .مجلٍة من اآليات القرآنّية

وما يتضّمن ذلك من بيان أهّم . ملف النّظام احلقوقي يف اإلسالم .٢
بهات عنها  .احلقوق اإلسالمّية، ودفع الشُّ

بهات التي تطرح عىل الّساحة اإلسالمّية يف اجلوانب  .٣ تناول أهّم الشُّ
الفكرّية والكالمية واالجتامعّية والسياسية وغريها، واجلواب : تلفةاملخ
 .عنها

وذلك بإبراز الّتعاليم األخالقّية يف اإلسالم بصورٍة . امللف األخالقي .٤
رية األخالقّية للنّبيِّ وأهل بيته صلوات اهللا عليهم  مؤّثرة، وذكر السِّ

نساهم من خالل  أمجعني ومن تبعهم من األولياء والقادة والعلامء؛ لكي
 .ذلك يف إجياد جيٍل إسالميٍّ يتمّتع باألخالق الفاضلة

ملّف املقاالت التي تستوجب االنسجام والوحدة بني أبناء األُّمة  .٥
 .اإلسالمّية، واّلتي تساعد عىل القضاء عىل حالة الّتنافر والّتباعد
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األُّمة الدراسات الّتارخيّية التي ُتعنى بدراسة الّتاريخ وتسخريه ملصلحة  .٦
 .يف واقعها املعارص

 الدراسات التي ُتعنى بإبراز الفكر األصيل لإلمام اخلميني العظيم .٧
يِّد القائد ؛ لكون هذا الفكر قد استمّد أصالته من ووارثه السَّ

 .^القرآن وتعاليم األنبياء واألولياء
ّمة يف إَِىل غري ذلك من الّدراسات النّافعة التي يعالج فيها ما حتتاج إليه األُ 

 .عرصنا هذا
عىل أْن تكون ُكّل الّدراسات التي ترسل إَِىل املجّلة حاوية لرشائط 

 .املوضوعّية وُأسلوب البحث العلمي منهجًا ومنهجّيةً 
  

*     *     * 
  

                                                
قد أفاده يف أماكن متعّددة من تفسريه  6ٌة عميقٌة للعالّمة الّطباطبائييف هذا املطلب نظريّ ) ١(

 .اجلليل
يْخ الكفعمي، إبراهيم بن عيل العاميل، البلد األمني والّدرع احلصني) ٢( ، ُنسخة مصّورة ١٨٣: الشَّ

 .عن النُّسخة احلجرّية










  /

١٢

 

 

 
 

 
 
 
 

  ×عدالة علي
 

  
r خامنئيمن كالم القائد ال>  

 
 

إّنه الّثالث عرش من !! إّنه العبق املنبعث من بطن الوادي املقّدس من جديد
إنَّه اليْوم الذي تتهّيأ فيه الكعبة املّرشفة ُكلَّ عاٍم وترتدي .. شهر رجب األصّب 

أهبى حللها، وتتزّين وتتجّمل وُتْربز مكنونات سْحرها الّرّباّين، متهيدًا الستقبال 
بل املولود الوحيد، الذي ُسِمح له بأْن ُيوَلَد يف بيت اهللا احلرام، . .الوليد اجلديد

يف جْوف الكعبة املّرشفة؛ ملا له من مكانٍة عند اهللا ومنزلة عند النّبّي 
ني ’األعظم  .وجاللة قدره يف نفسه وعند العاملَ

ـ كام اشُتّق اسم رسول  )١(العّيل األعىل: الذي اشُتّق اسمه من اسم ×وعيلٌّ 
ـ ُبِدَئت حياته يف جوف بيت اهللا،  )٢(املحمود: قبله من اسم اهللا تعاىل ’اهللا

 ..هذا من النّاحية املكانّية.. وُختَِمت يف حمراب بيت اهللا
يف شهر رجب املبارك، وهو  ×وأّما من حيث الّزمان، فقد كانت والدته
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شهر رمضان أّول األشهر احلُُرم، وكانت الّشهادة احلمراء يف شهر اهللا األعظم، 
يف ليلٍة : املبارك، والذي أّيامه أفضل األّيام ولياليه أفضل الّليايل، بل وبالّتحديد

 ..هي خٌري من ألف شهر، يف ليلة القدر
من ناحية النّسب حفيد الّساللة اهلاشمّية، املعروفة لدى  ×وكذلك، فهو

 العرب أمجعني بالّرشف والكرم والّشجاعة، وهو حفيد عبد املّطلب جدّ 
وسّيد قريش والعرب، والذي جرى بينه وبني أبرهة ما جرى، وهو  ’النّبّي 

وحامى عنه وحفظه،  ’أيضًا ابن أيب طالب سّيد البطحاء، الذي كفل النّبّي 
بقدرة اهللا ومشيئته، وبام جعل اهللا له من اهليبة يف قلوب املرشكني، والذي اغتّم 

ابن عّم : فوق ذلك كّله ×وهو.. لوفاته وحزن عليه ُحْزناً شديداً  ’النّبّي 
بالرتبية والعناية واالهتامم منذ صغره  ’، ومن تعاهده النّبّي ’النّبّي 

 ...ونعومة أظفاره
إّن هذه املالبسات : فهل ـ يا ُترى ـ ُيْمكن لعقولنا أْن تقبل بالّزعم القائل

 !!!وأّية ُصْدفٍة هي هذه؟! الزمانّية واملكانّية والنّسبّية ُصْدفٌة؟
أّول  ×أْن يكون عيلٌّ : فهل من الّصدفة أيضاً !! لو قبْلنا بأّهنا ُصْدفةثّم 

يف  ×وألصقهم به، كام قال ’النّاس إسالمًا وأقرهبم من رسول اهللا
 :’وصف نفسه ومكانه من النّبّي 

هِ « َباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّ بُِعُه اتِّ  ،ْن َأْخَالقِِه َعَلامً َيْرَفُع ِيل ِيف ُكلِّ َيْوٍم مِ  ،َوَلَقْد ُكنُْت َأتَّ
اِوُر ِيف ُكلِّ  ،َوَيْأُمُرِين بِاالْقتَِداِء بِهِ  يَسنٍَة بِِحَراَء َفَأَراُه وَ  َوَلَقْد َكاَن ُجيَ َوَملْ  ،َال َيَراُه َغْريِ

َمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمئٍِذ ِيف اْإلِ   .)٣(»َوَخِدَجيَة َوَأَنا َثالِثُُهَام  ’ْسَالِم َغْريَ َرُسوِل اهللاَِجيْ
باب مدينة العلم وباب دار  ×وهل كانت ُصْدفًة أيضًا أْن يكون عيلٌّ 

أم كانت ُصْدفًة أْن تكون رضبٌة واحدٌة من رضباته يف يوم اخلندق، ! ؟)٤(احلكمة
! ؟)٥(يف حلظٍة واحدة، تعدل عمل األُّمة مجعاء، بل الثقلْني كاّفًة، إىل يوم القيامة

هم عن خيرب وقد عجز أعيان القوم ووجهاؤ ة يومأم من الّصْدفة تسليمه الّراي
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؟ أم هي الّصْدفة يف )٦(اقتحام حصون اليهود واقتالع باهبم وكْرس شْوكتهم
ل لكي يكون كفؤًا لسّيدة النّساء،  ×كْونه الّشْخص الوحيد القادر واملؤهَّ

ن أم كونه من أهل البيت املطّهرين الذي! ؟)٧(الّزهراء البتول، والبضعة الّطاهرة
أم تصّدقه باخلاتم راكعًا ونزول ! ؟)٨(أذهب اهللا عنهم الّرجس وطّهرهم تطهرياً 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â ¹ ¸ ¶﴿: الوحي فيه
Ã﴾]؟؟ أم ×ووْلده من ُصْلبه ’أم كْون نسل النّبّي ! ... ؟]٥٥: املائدة

 ...أم... أم.. كونه أمري املؤمنني وإمام املّتقني ويعسوب الّدين؟؟ أم
يص فضائل عيل بن أيب طالب؟ومن يقدر ع وهو الذي ـ بتعبري !!! ىل أْن ُحيْ

الّشافعي فيام ُنِمي إليه ـ أخفى أولياؤه فضائله خوفًا، وأخفى أعداؤه فضائله 
 ...حسدًا، وشاع من بني ذين ما مأل اخلافقْني 

إذا كانت الّصْدفة ال تتكّرر ثانيًة ـ كام يقول الفالسفة ـ فمن باٍب أْوىل، أْن ال 
 ..تكّرر باملئات واألُلوفت

إّننا ال نستطيع أْن نستخّف عقولنا أو أْن ننحدر هبا إىل هذه الّدرجة التي 
إّن هذه اخلصال والفضائل واملناقب التي طار صيتها حّتى مألت : جتعلنا نقول

وإذا كانت هذه ال ُتَعّد .. اخلافقْني ال تدّل عىل الفضل والعظمة يف أعىل درجاهتا
 !العظمة، فام هو الذي ُيَعّد كذلك؟ من مؤّرشات

 :ولنْعم ما قاله ابن أيب احلديد املُْعتزّيل يف رشح النّهج
د كنهم جْح مْ ومل يُ ، له أعداؤه وخصومه بالفضل أقرّ  وما أقول يف رجلٍ «
 طان اإلسالملْ ة عىل ُس ه استوىل بنو أميّ أنّ  َت فقد علمْ  ،وال كتامن فضائله،  مناقبه

 ،والتحريض عليه يف إطفاء نوره حيلةٍ  واجتهدوا بكّل ، ايف رشق األرض وغرهب
بل  ،دوا مادحيهوتوعّ ، ولعنوه عىل مجيع املنابر، ووضع املعايب واملثالب له

 ،راً فع له ذكْ رْ أو يَ  ن له فضيلةً يتضمّ  حبسوهم و قتلوهم ومنعوا من رواية حديٍث 
وكان  ،اً موّ سو ةً رفع فام زاده ذلك إالّ  ،مهباْس  ى أحٌد مّ َس يُ  ى حظروا أنْ حتّ 
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ِ ام كُ وكلّ  ،فهرْ  انترش عُ ِرت ام ُس كلّ  ،كاملسك مس ال تسرت وكالّش  ،ع نرشهوَّ َض م تَ ت
 . كثرية ه عيونٌ واحدة أدركتْ  ت عنه عنيٌ بَ جِ ُح  نْ إهار وكضوء النّ  ،بالراح

 وتتجاذبه كّل  ،فرقة إليه كّل  يوتنته ،فضيلة زى إليه كّل عْ تُ  وما أقول يف رجلٍ 
 رها وسابق مضامرها وجميلْذ وأبو عُ  س الفضائل وينبوعهافهو رئي ،طائفة
 .)٩(»وعىل مثاله احتذى ،وله اقتفى، من بزغ فيها بعده فمنه أخذ كّل  ،حلبتها

والدًة لواحٍد من أعظم أركان الّدين ولبناته،  ×لقد كانت والدته املباركة
: مّرتْني وهي والدٌة لذلك الّرجل العظيم الذي أعىل كلمة اإلسالم ! كيف ال؟

، ومّرًة عندما ُعِرف بأّنه حمّطم ×مّرًة عندما حامى عن الّدين وصاحبه
 ...األصنام وقاتل عتاة املرشكني والكفرة من العرب واليهود وغريهم

وقد كان لزامًا أْن تكون هذه الوالدة امليمونة واملباركة عىل ُمْستوى الّطفل 
هلا؛ ليعرف النّاس، كّل النّاس،  املولود، فكان أن اختذت من جوف الكْعبة مكاناً 

أّن مكانة هذا الوليد من اإلسالم هي العمق والّصميم والقلب، وأّنه كام يرى 
املُْسلمون يف الكعبة قبلة صالهتم وذْكرهم ودعائهم، فكذلك عليهم أْن يروا يف 

 ..قبلًة لنفوسهم ومهوًى ألفئدهتم واملرحتل الذي إليه تغادر أشواقهم ×عيلٍّ 
أْن تكون املناسبة عىل ُمْستوى صاحبها، عىل ُمْستوى أمري  وألجل

وأخوه وصهره ووصيّه، كان ال بّد هلا أْن  ’، صنو رسول اهللا×املؤمنني
وقد أراد اهللا تعاىل أْن يكّرم .. ختتار من األزمنة والّشهور أعظمها وأفضلها

اختّصه بجعله  ، وأْن يرفعه ويرفع املُْسلمني مجيعًا معه، فلم يكتِف بأنْ ×علّياً 
، أحد أشهره احلرم، التي )رجب(وليد بيته احلرام، حّتى جعله وليد شهر 

يعّظمها ويقّر بُحْرمتها النّاس مجيعًا، والذي تنصّب فيه الّرْمحة اإلهلّية عىل اخلْلق 
كأّهنا الّسْيل العارم، ليكون من نتيجة ذلك أْن تتحاّت الّذنوب وأْن تضمحّل 

 .عن كاهل العباد
يف جْوف الكعبة ُتْشعر ـ بفضل املالبسات املتقّدمة  ×ام كانت والدتهوك
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مدخلّيًة يف قبول  ×عنها واملحيطة هبا واملتأّخرة عنها ـ بأّن هلذا الّطفل الوليد
يف شهر احلُْرمة والّرمحة، منّبهًا  ×صالة املُْسلم وأعامله، فكذلك، ُتْعَتَرب والدته

م، هو أحد مظاهر الربكة للُمْسلمني عىل أّن وليد هذا الّش  هر املبارك واملحرَّ
أيضًا اإلمام الذي جيدر هبم االعتناء بمراعاة ُحْرمته وتبجيله  ×والّرْمحة، وأّنه

 ..وإعالء شأنه؛ إْذ قد جاءهم وحّل بينهم يف سياق نزول الّرمحة اإلهلّية
ه يف شهر الّرْمحة واحلُْرمة؛ ألنّ  ×فقد كانت والدته: ويف خالصة القْول

ومن ناحية املكان أيضًا، كانت والدته . مْهر األصّب، وأحد أشهر اهللا احلرالّش 
فة هي بيت اهللا احلرام،  ×الّطاهرة يف بيت الّرْمحة واحلُْرمة؛ ألّن الكعبة املرشَّ

 .وألّنه البيت العتيق الذي ُتْغَفر عند أعتابه الّذنوب، وتنزل عنده الربكات
منذ والدته، منذ الّلْحظة األُوىل التي رأى ، ×وهكذا ارتبط أمري املؤمنني

فهو ـ بإمجاع املُْسلمني ـ من أهل بيت .. فيها نور احلياة، ارتبط بالّرْمحة وباحلُْرمة
    a b `﴿: ، الّرْمحة اإلهلّية املوصولة، كام قال تبارك وتعاىل’النّبّي 

c d﴾ ]وّدهتم ، وهو أيضًا من أهل البيت الذين فرض اهللا م]١٠٧: األنبياء
 2 1 0 / .  -  , +﴿وتبجيلهم ومراعاة ُحْرمتهم أجرًا للّرسالة، 

 ..]٢٣: الّشورى[ ﴾34
، لوجْدنا أيضًا، ×هذا، ولو شئنا أن نتحّدث اآلن عن شهادته املباركة

مل ُيبارح احلُْرمة والّرْمحة حّتى يف زمان ومكان شهادته، فبادئ ذي بدٍء،  ×أّنه
؛ لتكون اخلامتة الفضىل حلياته احلافلة بالعطاء، اختارها لقد اختار اهللا له الّشهادة

والذي «: يتمنّى ويقول ×له لتكون بدالً من الوفاة الّطبيعّية، متامًا كام كان هو
نفس ابن أيب طالٍب بيده، أللف رضبٍة بالّسْيف أهون عّيل من ميتٍة عىل 

زًة كوال ×وكأّن شهادته. )١٠(»الفراش دته، فاختارت أبت إالّ أْن تكون مميَّ
لنْفسها شهر اهللا األعظم، شهر رمضان، الذي أّيامه أفضل األّيام، ولياليه أفضل 
.. الليايل، بل اختارت ـ بالتحديد ـ ليلة القدر، التي هي خٌري من ألف شهر
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وكأّهنا سفٌر يبتدئ من شهره، رجب، إىل شهر اهللا  ×لتبدو بذلك رحلة حياته
ومن ناحية املكان .. وشهره شعبان ’بّي تعاىل، شهر رمضان، مروراً بالنّ 

ب رأسه من حليته يف حمراب بيت اهللا، ولوال أّنه مل يفارق  ×أيضًا، فقد ُخضِّ
يبدو يف شهادته، وكأّن  ×اهللا ورشعه وبيته ودينه ونبيّه أبدًا، لُقْلنا إّن علّياً 

يم نفسه قد اشتاقت إىل البيت الذي ُولِد فيه، فاختارت أْن تبدأ عملّية تسل
الّروح لبارئها يف نفس املكان الذي ُبِعَثت فيه هذه الّروح، فكام متّت عمليّة 

.. االستالم يف جوف بيت اهللا، فكذلك، بدأت عملّية التسليم يف حمراب بيت اهللا
قد حافظ عىل األمانة ورّدها كام هي، وأّن  ×يف إشارٍة واضحٍة إىل أّن علّياً 

 تعاىل ونظره وُلْطفه وعنايته واهتاممه، حّتى روحه الّطاهرة ال تنفّك عن عني اهللا
 ..أّنه استضافها يف بيته، والدًة وشهادة، تسليًام واستالماً 

، إىل الّذكرى ×ويف عودٍة إىل املناسبة الّسعيدة، إىل ذكرى والدته امليمونة
العابقة بعطر الوالية، بأريج اإلسالم األصيل، ال بّد لنا، يف كّل عاٍم، أْن نجّدد 

لوقوف ملّيًا عىل الّدروس والعرب التي نستفيدها من هذه املناسبة، التي هي ا
إسالمّيٌة جامعٌة موّحدٌة بامتياز، وأْن نقرأ جّيدًا ونتمّعن يف املعاين التي تزخر هبا 

؛ لتكون ُذْخرًا لنا وسندًا يف احلوادث التي تواجهنا يف حياتنا ×ذكرى والدته
، وهو االسم الذي يدور احلّق معه لنستمّد منها، ولي.. املعارصة كون اسم عيلٍّ

كيفام دار، ليكون قرينًا مرافقًا لنا يف مواقفنا وتّرصفاتنا، يف أقوالنا وأفعالنا، يف 
بأّننا أّمة تنتمي إىل : أمورنا وشؤونا؛ ألّننا عندئٍذ فقط نستطيع أْن نصف أنفسنا

دينة العْلم ودار م ’؛ ألّن النّبّي ’النّبّي األعظم حمّمد بن عبد اهللا
باب هذه املدينة وتلك الّدار ـ كام أسلْفنا ـ وألّن املدن ال  ×احلكمة، وعيلٌّ 

ُتْؤتى إالّ من أبواهبا، والّدور ال جيوز دخوهلا إالّ من حيث أجاز أصحاهبا 
 ..ومالكوها

ْن كان علوّيًا، فلم  فطوبى ملن قرأ اإلسالم وتعاليمه بعْنيٍ علوّية، طوبى ملَِ
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وتعاليمه ودينه، وطوبى ملن كان علوّيًا يف جعله الّدين  ’حمّمداً  ُيفارق
 ..ّمهًا دائًام له، شاخصًا نصب عينيه، ال ُيفارقه أبداً  ’ورشيعة النّبّي 

ولكي نستلهم من قيم هذه الوالدة ومعانيها، نرجع إىل من يكون قريبًا من 
برزهم يف ، وأ^وأهل بيته ’، وذلكم الفقهاء رواة حديث النّبّي ×عيلٍّ 

، الذي ئّي مام القائد الّسّيد عّيل اخلامنزماننا احلاّيل وّيل أمر املسلمني اإل
ألقى ـ كعادته كّل سنة ـ كلمًة من وحي هذه املناسبة املباركة، يف مجع غفري 
ورشائح ُخمْتلفٍة من الّشْعب اإليراّين، وذلك يف اليوم الثالث عرش من شهر 

 .م٢٠٠٨ \٧ \١٦ لاملوافق  ،ه١٤٢٩رجب من العام احلاّيل 
  :وممّا جاء يف كلمته

، يف أحد ×أبارك امليالد السعيد لّسّيدنا أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب«
أباركه لكم أهيا اإلخوة األعّزاء واألخوات .. أهّم أيام شهر رجب املبارك

.. شأنًا رفيعاً  ×العزيزات، وجلميع مسلمي العامل ممّن يرْون لإلمام عيل
ذلك ُأبارك لكّل املظلومني واألحرار وطّالب العدالة يف العاَمل كّله ممّن وك

 ...فاشتاقوا إليه ×سمعوا بعدل عيلٍّ 
ونسأل اهللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا شيعًة ألمري املؤمنني وأتباعًا له، باملعنى 

 .احلقيقّي للكلمة
أّن : لتالية، وهيوفيام خيّص االحتفاء هبذه الوالدة العظيمة، ننّوه بالنقطة ا

زه وتألق إيامنه األصيل، ×اخلصائص التي يتحّىل هبا أمري املؤمنني ، ومتيّ
اجلهاد العصيب الذي تكّبده والعناء الشاّق الذي حتّمله ذلك : ُيضاف إىل ذلك

اإلنسان الكبري، منذ صدر اإلسالم وإىل آخر عمره الّرشيف، والعدالة الفّذة 
ْكمه، يف قوله وفعله، العدالة التي سحرت مجيع من والّالمعة التي مارسها يف ُح 

له وعٌي وقلٌب وعقٌل وبصرية، بال استثناء، من املُْسلمني وغريهم، إىل جانب 
عبادته اخلالصة هللا تعاىل، وتّرضعه املنقطع النظري، إىل بقّية األوصاف واخلصال 
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ر، ليست شيئًا والّسجايا التي تفّرد ومتّيز هبا ذلك الّرجل، إّن كّل هذه األمو
بل إّن شخصّية .. خيتلف بشأنه املسلمون، من أّية فرقٍة أو مذهٍب أو طائفٍة كانوا

وإّن عظمة .. ، شخصيٌة حتظى بإمجاٍع من الفرق اإلسالمية كاّفةً ×عيلٍّ 
، وكامل سامته، وُحْسن سجاياه، وفضائله، وشأنه ومقامه، ومنزلته ×عيلٍّ 

الم، هلي كّلها أموٌر إمجاعّيٌة اّتفاقّيٌة ال خالف واملكانة السامية التي له يف اإلس
 .بشأهنا وال إشكال وال نزاع

أّنه حيّق لنا أْن نقول، برفيع الّصوت، وبكّل جرأةٍ ودّقٍة : ومن هنا نجد
 :ومسؤولّية

يمّثل أحد أهّم املحاور التي جيب العمل عليها  ×إن عيل بن أيب طالب
ضامن الذي ينبغي أْن حيّل وأْن يفرض للحفاظ عىل االشرتاك واالنسجام والت

ألّن املنزلة  ة؛نفسه يف املجتمع اإلسالمّي، بني كاّفة األطياف والفرق اإلسالميّ 
ْسلمني مجيعًا، ولدى  ×التي كان، وال يزال، أمري املؤمنني حيتّلها يف قلوب املُ

قليلٍة من  الفرق اإلسالمّية قاطبًة، وعىل امتداد األزمنة والعصور ـ باستثناء قّلةٍ 
النّواصب واخلوارج الذين مرقوا وخرجوا بتفريطهم وحتّجرهم ومجودهم عن 
ربقة الفرق التي تّدعي لنفسها اإلسالم وتدين به ـ منزلٌة رفيعٌة عاليٌة وممّيزة، كام 

الّسنّة : ُيْمكن لنا أْن نالحظه بوضوح من خالل ما هو مسطوٌر يف كتب الفريقني
باعتقادنا، هو ملتقى الفرق  ×باختصاٍر، فأمري املؤمننيو. والّشيعة عىل الّسواء

اإلسالمية، وهو نقطة اشرتاكها، ويمكن أن يكون مصدرًا ومنبعاً يبّث الوْحدة 
 .والّلْحمة واالنسجام والتناغم بني املسلمني

 .وهذا بالتحديد ما حيتاجه العامل اإلسالمّي اليوم
أُوتوا من قّوة، عىل بّث الفرقة،  فبينام يعمل أعداء اإلسالم اليوم، وبكّل ما

وإذكاء نار الفتن واخلالفات والنّزاعات بني املُْسلمني ـ وهم بالتأكيد ليسوا من 
أنصار وأتباع هذه الفرقة وال تلك، بل لو اقتىض األمر أحيانًا أْن يقوموا بدعم 
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هذه الفرقة لرضب تلك، لفعلوا، وال يمنعهم ذلك عن أْن يامرسوا العكس يف 
اٍن أخرى ـ، ويف مثل هذه الفرتة، حيث املسلمون بأمّس احلاجة إىل الوحدة أحي

والتعاطف والتالحم واالنخراط يف صفٍّ واحد، يف جبهٍة مرتاّصة، يف مثل هذه 
الّظروف ومع كّل هذه املخاطر التي حتيق بنا، واملؤمرات التي ُحتاك علينا، فإّننا 

مظهرًا ناصعًا شّفافًا هلذه الوحدة  أن يمّثل ×نجد أّنه يمكن ألمري املؤمنني
أْن يكون املحور الذي يتوحّد  ×وبمقدوره. التي نحن يف أمّس احلاجة إليها

 . حتت رايته والذي يذعن له ويعمل برأيه ويعرتف به مجيع املسلمني بال استثناء
ليس مْلكًا حْرصّيًا لطائفٍة دون ُأْخرى، أو  × ويعود الّسبب يف ذلك إىل أّنه

ٍة دون فرقة، بل ليس بوْسع أّي طرٍف كان، إْن عىل الّساحة اإلسالمّية أو لفرق
 .مْلٌك له، أو حقٌّ خاصٌّ به ×غريها، أْن يّدعي أن أمري املؤمنني

حّتى نحن الشيعة، وبالّرْغم من أّننا نقول يف الزيارة اجلامعة ـ التي نوّجه فيها 
، حّتى )١١(»نا إّياكممعروفني بتصديق«: ـ ^وأهل بيته ’اخلطاب للنّبيّ 

وُنْعَرف بحّبنا بل  ’نحن الذين نشتهر بموّدتنا ألمري املؤمنني وآل الرسول
بعْشقنا هلؤالء األرشاف والّسادة العظامء، حّتى نحن ال نستطيع أّن نزعم بأّن 

ال بل جلميع مسلمي العامل، من شّتى . ملٌك لنا نحن فقط ×أمري املؤمنني
وصلٌة إليه وُعْلقٌة تربطهم به، ما داموا  ×عيلٍّ الفرق واملذاهب نصيٌب يف 
، هذه الشخصية العظيمة، وهذا اإلنسان الفريد، ×يعتقدون بأّن أمري املؤمنني

واملظهر التاّم لإلسالم املحّمدّي األصيل، ما داموا يعتقدون بام هو احلّق من 
ولو  وعن ُنْرصته، ’مل يتخّلف ومل يقّرص عن اّتباع الّرسول األكرم ×أّنه

منذ فرتة طفولته،  ×بمقدار أنملٍة ولو قدر ذّرةٍ، ولو للحظٍة واحدة، وأّنه
وحّتى صباه، وإىل ريعان الّشباب، وحّتى آخر حلظٍة من حلظات عمره، مل يتواَن 
ومل يقّرص حلظًة واحدة، وال طرفة عٍني، وال أقّل من ذلك وال أكثر، عن اجلهاد يف 

وصيانة القرآن  ’ونرصة النّبّي الكريم حمّمدٍ سبيل اهللا وإعالء كلمة اإلسالم 
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 .»ونرش تعاليمه ومفاهيمه وقيمه
وفيام يمّس الّشأن الّداخّيل واخلارجّي معًا للحكومة اإلسالمّية يف إيران، 

 :أضاف سامحته قائالً 
تطبيقه عملّيًا  ×إّن العدالة هي أبرز شعاٍر أراد اإلمام أمري املؤمنني«

فعول، وبام أّننا، كمسلمني، نزعم التبعّية والوالء وجْعله نافذًا وساري امل
، فعلينا أْن نجعل العدالة وإنفاذها وتطبيقها عىل رأس سّلم أولوّياتنا، ×له

 .»ومن األمور التي جيب أْن تتصّدر أجندة العمل يف نظام اُحلْكم اإلسالميّ 
 :خماطبًا الّشعب اإليراّين واملسؤولني يف الّدولة بإيران <ثّم قال

إّن املطالبة بالعدالة جيب أْن تتحّول إىل ثقافٍة عاّمٍة تسود وتنترش وتتعّمق بني «
أبناء الّشْعب اإليراّين املُْسلم، وأْن يتحّرى هذا الّشْعب العدل واإلنصاف يف كّل 

 .»امللّفات والقضايا الّشائكة أو الّسهلة، داخلّيًة كانت أم عاملَّيًة ودولّيةً 
الّرشط الرئيّيس «عىل أّن  <شّدد اإلمام القائد اخلامنئّي ويف الّسياق عينه، 

لتطبيق العدل وإرساء دعائمه هو االعتامد عىل العْون اإلهلّي، ومتتني الّصلة 
وإّن ما ينبغي علينا أْن . باخلالق جّل شأنه وحتويلها إىل ُعْلقٍة وثيقٍة وراسخة
رجب وشعبان ورمضان، نستغّل وأْن نستثمر هذه األّيام املباركة، أّيام شهر 

للّدعاء والتوّسل ومتتني العالقة باهللا تعاىل لكي نتمّكن من الّسري بإرادةٍ قوّيٍة 
 .»خري متثيل ×واقتحام ميادين احلياة عىل الّرصاط املُْستقيم، الذي يمّثله عيلٌّ 

باب لّش لو عمومًا، اسادر للنّ وأملح اإلمام اخلامنئي إىل اإلقبال النّ كام 
بأجوائها الّروحّية العابقة، مراسم االعتكاف إقامة وإحياء  عىل ،خصوصاً 

ًا، ملا ُيَمّثله من اعتكاف النّاس عن املاّدّيات جدّ  ه قّيمٌ هذا التوّج أّن معتربًا 
 وأضاف. وشؤون الّدنيا، ونزوعهم وارحتاهلم نحو عاَمل املعنى وهتذيب الّروح

 :عقب ذلك
عىل  وجيب.. أيام االعتكاف هذه قدرعلينا أن نعرف جّيدًا قيمة وينبغي «
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مراسم االعتكاف أن يثابروا عىل هتيئة كاّفة املُْستلزمات التي املسؤولني عن 
حّتى ال ينشغل املُْعتكفون باألمور  ،املراسمحيتاج إليها املشاركون يف هذه 

 .»بعباداهتم ومناجاهتم لرّهبماإلخالل الّصغرية التي تؤّدي إىل 
باالنتهال يف اجليل الّشاّب، : وباألخّص  ،اسالنّ  أوىص سامحته عمومثّم 

التي أودعها اإلمام الّسّجاد يف أدعيته املجموعة ام من املعارف العميقة هذه األيّ 
 : دفاً رْ مُ  ،»ةاديّ جّ حيفة الّس لّص ا« بيف ما ُيْعَرف 

 .»×إّن شهر رجب هو شهر التوّسل باهللا، وشهر التشّبه بأمري املؤمنني«
سبب  ه الأنّ  :ةاعترب قائد الثورة اإلسالميّ  ،من كالمهآخر مقطٍع يف و

املُْسلم إالّ  ب اإليراينّ عْ الّش ُيواَجه هبا التي والعقوبات غوط والتحديات لّض ل
بمبادئ النّظام اإلسالمّي، وحرصه عىل والتزامه  ،اإلسالمخّط يف  مقاومته

 :بالقْول مؤكداً  ..اإلبقاء عىل سيادته واستقالله
لكي يتمّكن من حْفظ عّزته وصيانة استقالله، أْن وّشْعب اإليراّين، إّن عىل ال«

من إرادته القوّية، التي استطاع من خالهلا أْن يقف عىل أْن يشّد يزيد من عزمه، و
قدميه بكّل قّوةٍ وثبات يف مواجهة أطامع املُْستكربين واملستعمرين وعجرفتهم 

 .»طوال الّسنوات الثالثني املاضية
لقوى الكربى الذي تّتبعه ااألسلوب أّن إىل  اهللا العظمى اخلامنئّي  وأشار آية

ساحة إقصائها عن إخضاعها وبغية وإرعاهبا هتديد الشعوب وإرهاهبا دائًام هو 
 :، مضيفاً احلياة املعارصة وميادينها وجماالهتا

مع احلكومات التي ال تعتمد عىل شعوهبا وال إالّ ينفع  الإّن هذا األسلوب «
، وأّما احلكومة التي تقوم عىل ، وال تعمل هلمم، وال تستمّد رشعّيتها منهمتثق هب

أصوات الّشعب ومتّثل خياراهتم وتستند إىل إيامهنم هبا وعاطفتهم جتاهها، فهي 
حكومٌة يستحيل إقصاؤها عن الّساحة، وفرض الرتاجع عليها، وهي حكومٌة ال 

لتهديد والتخويف، وال باإلرهاب ُيْمكن إخضاعها، ال بالقّوة والّسالح، وال با
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 .»والفوىض
 :قائالً  وأردف سامحته

رج « إّن أمريكا حاولت مرارًا، ومنذ انتصار الثورة اإلسالمية املباركة، أْن ُختْ
دولة ونظام وحكومة اجلمهورية اإلسالمية ومسؤوليها عن الساحة العاملَّية، 

ذلك، ال ليشٍء إالّ ألّن النظام لكنهم مل ينجحوا يف مساعيهم هذه ومل ُيَوفَّقوا يف 
اإلسالمّي الذي تعتمده إيران يرتكز عىل أصوات اجلامهري وينبع من عواطفهم 

إيامهنم ويمّثل حقيقة خياراهتم الوطنّية، وكام مل ينجحوا سابقًا وإىل من عميق و
 .»يْومنا احلاّيل، فهم لن ينجحوا بعد اليوم أيضًا، إْن شاء اهللا تعاىل

أْن ينّوه باإلنجازات العظيمة التي حّققها د الثورة اإلسالمية قائومل يفت 
 :، فقالةيف جمال التقنية النوويّ الّشعب اإليراّين 

ألّنه عندما  ؛إّن شعبنا ليس مدينًا ألحد يف هذا اإلنجاز العظيم والتارخييّ «
اهلّمة ب وختصيبهُأْنِجز، ُأْنِجز دون منٍّة من أحد، بل متّت عملّية تطويره وتثمريه 

العالية واّلرغبة العارمة واإلقبال احلثيث الذي أظهره اجليل اإليراّين الّشاب، 
والذي تّم استغالله بالّشْكل املناسب ـ بحمد اهللا تعاىل ـ بفضل الّدرجة العالية 

 .»من الوعي التي محلها املسؤولون عن هذه الّدولة املباركة
اإليراّين املُْسلم،  الشعب لكّل  ٌك سب ملْ هذا املك بأنّ  أّكد اإلمام اخلامنئّي إْذ و
العظيم، احلق ، أو منعه عن امتالك هذا هذه التقنيةه سلبتستطيع ما من قوة وأّنه 

 :بأنّ ر ذكّ 
الشعب اإليراّين لديه من الوعي والبصرية ما جيعله قادرًا عىل التمييز بني «

ة النووّية التي هي أطراٍف ودول متانع بشّدةٍ وتنكر حّقه يف التوّفر عىل التقنيّ 
رضورّيٌة للغاية يف العلم احلديث، وتستكثر عليه أْن يتمّتع ـ هو أو غريه من 
شعوب العاَمل ـ هبذا االمتياز الكبري، كأمريكا ومن يدور يف مدارها، وبني دوٍل 
وأطراٍف أخرى تكّن االحرتام للشعب اإليراّين، وتعرتف بحقوقه، وتراعي 
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: تطالبه بالتفاوض واحلوار حول قضايًا شّتى، منها خطوطه احلمراء، ولكنّها
 .»امللّف النوويّ 
ة عىل ة اإليرانيّ ة اإلسالميّ قائد الثورة اإلسالمية موافقة اجلمهوريّ كام أعلن 

 :عىل أنّ  مؤّكداً  ،باوالتفاوض مع أور
بُيْرسٍ وسهولة رشط أْن ال تسودها املناخات  املفاوضات يمكن أْن تتقّدم«

الذي  يتنّبهوا إىل أنّ بأّن عليهم أْن يني بّ واألورمذّكرًا  .»أجواء التهديدالّسلبّية و
ـ كغريه من الّشعوب اُملْسلمة وأحرار هذا  ، وهوعب اإليراينّ هو الّش يفاوضونه 

 .خيضع هلاوال يرىض هبا، وال ولن تهديدات الال يستسيغ  غيورٌ  شعٌب العاَمل ـ 
يف امللّف البالد  ومسؤولالتي يّتخذها القرارات أّن بوأوضح اإلمام اخلامنئي 

قة، والنووّي  واملسؤولّية،  ةقّ بمنتهى الدّ ، هي قراراٌت يتّم اّختاذها بعد دراسٍة ُمَعمَّ
ألعىل اهو املجلس  النووّي  عن التعاطي مع امللّف املبارش املسؤول بأّن  مذّكراً 

ما يّرصح به أّن ووعىل رأسه رئيس اجلمهورية املحرتم،  اإليراّين، لألمن القومّي 
هي ترصحياٌت مقبولٌة ة واملسؤولون حول املوضوع النووي رئيس اجلمهوريّ 
 .ة مسؤويل البالد ورؤساء السلطات الثالثكافّ مّتفٌق عليها من 

 : <اخلامنئياإلمام وقال آية اهللا العظمى 
إّن مواقف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية واخلطوط احلمراء التي يعتمدها «

لّشعب اإليراّين واضحٌة جّدًا، وإذا تّم التفاوض عىل أساس هذا اإلطار، فإّن ا
مسؤويل البالد سيتفاوضون معهم بكّل رحابة صدر، ولكن رشيطة أن ال هيّدد 

وإّننا ُنْعلن هنا أّنه إذا فّكر أحٌد بارتكاب أّية محاقٍة جتاه . أحٌد الشعب اإليراينّ 
فإّن رّدها العمّيل سيكون حاسًام رسيعًا وعنيفًا،  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانّية،

 :سامحته وأضاف .»وهذا أمٌر ال ترّدد فيه وال مهادنة وال نقاش
أْن تقوم اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوّين الغاصب بالتفّوه ببعض «

الكالم املتّرسع أو إطالق بعض التهديدات ذّرًا للّرماد يف العيون وتغطيًة عىل 
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إذا أقدموا عىل : ولكنّنا نحّذرهم. م الداخلّية الكثرية، فهذا أمر يعنيهممشكالهت
أّن الّشعب اإليراين سيقطع : ارتكاب أّية محاقٍة عملّية، فعليهم أْن يعلموا جّيداً 

وال فرق، بالنسبة . اليد التي تعتدي عىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانّية العزيزة
اليد املجرمة واآلثمة، من الّداخل أو من اخلارج، للشعب اإليراّين، أن تكون هذه 

 .»يف إطار مسؤولّية حكومية أو خارجها
 :اخلامنئيالقائد وأوضح 

إّن من اخلطأ ما يقوله البعض من أّن الّرئيس األمريكّي إذا بادر لفعل أّي «
 اسّية، فإّن اإلدارة األمريكّية املُْقبلةواليته الّرئيشٍء يف األشهر األخرية من 

بل إّن الّشعب اإليراّين املُْسلم .. ستكون يف حلٍّ من تبعات هذا الفْعل وعواقبه
والعزيز سيقوم بمالحقة ومعاقبة كّل من يفعل شيئًا، حتى ولو مل يكن يف موقع 

 .»املسؤولّية
 ب اإليراينّ عْ الّش  ة عىل أنّ أّكد قائد الثورة اإلسالميّ ثّم يف ختام هذه الكلمة، 

 صاحب إرادةٍ عون اهللا تعاىل ومدده وُلْطفه، بل هو احدة من و حلظةً ييأس ال 
 .ووّضاء ٌق ْرش مُ  أفٌق  وُمْسَتْقبلها ةجلمهورية اإلسالميّ إّن أفق اواندفاع وأمل، و

 ...وأخريًا وليس آخراً 
نسأله تبارك وتعاىل أْن حيفظ األّمة اإلسالمّية من كّل سوء، وأْن جيمعنا حتت 

 ..إّنه سميٌع جميب.. ×، وأخالق عيلٍّ ’دٍ راية اإلسالم، وتعاليم حممّ 
 

*     *     * 


                                                
د باقر، بحار األنوار  )١( ، دار إحياء ١٤٠٣الثّانية املصّححة ، الطَّبعة ٩: ٣٥املجليس، العالّمة حمّمَّ

اث ـ مؤّسسة الوفاء، بريوت  الرتُّ
 ).مرجع سابق(، ٣٣٨: ١٣املجليس، بحار األنوار  )٢(
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، %، خطب اإلمام عيلّ ١٥٧: ٢، هنج البالغة %ما مجعه الّرشيف الّرّيض من كالم أمري املؤمنني )٣(

 .، الّطبعة األُوىل، قم، إيران١٤١٢ائر دار الّذخ: اإلمام الّشيخ حمّمد عبده، نرش: رشح وحتقيق
: ، ضبط وتفسري٦٠٠: ١١املتّقي اهلندي، عالء الّدين عيل، كنز العّامل يف سنن األقوال واألفعال  )٤(

يْخ بكري حياين، تصحيح وفهرسة يْخ صفوة الّسقا، نرش: الشَّ ، ١٤٠٩مؤسسة الّرسالة : الشَّ
 .بريوت

يْخ : ، حتقيق١٤: ٢أمحد، شواهد التَّنزيل لقواعد التَّفضيل احلاكم احلسكاين، عبيد اهللا بن  )٥( الشَّ
د باقر املحمودي، الطَّبعة األُوىل  مؤسسة الطَّبع والنَّرش التَّابعة لوزارة الثقافة : ، نرش١٤١١ُحمَمَّ

 .واإلرشاد اإلسالمي، طهران
 -دعاء النّبّي : باب، ٢٠ :٤ حمّمد بن إسامعيل، صحيح البخارّي البخارّي، اإلمام أبو عبد اهللا  )٦(

، مصّورة عن طبعة م١٩٨١دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  :، نرش..إىل اإلسالم والنّبّوة 
 .دار الّطباعة العامرة باستانبول

الّسّيد : ، حتقيق٦٧: ٢القندوزي، الشيخ سليامن بن إبراهيم احلنفّي، ينابيع املوّدة لذوي الُقْربى  )٧(
 .، الّطبعة األُوىل، قمه١٤١٦دار األسوة للّطباعة والنّرش، : احلسينّي، طباعةعيل مجال أرشف 

 .٣٣اآلية : األحزاب )٨(
حمّمد أبو الفضل : ، حتقيق١٧ـ ١٦: ١ابن أيب احلديد املعتزيل الّشافعي، رشح هنج البالغة  )٩( 

 .م١٩٥٩احللبّي ورشكاه، دار إحياء الكتب العربيّة ـ عيسى البايب : إبراهيم، الّطبعة األُوىل، نرش
 ).مرجع سابق(، %، خطب اإلمام عيلّ ٢: ٢هنج البالغة،  )١٠(
 ).مرجع سابق(، ١٥٢: ٩٩املجليس، بحار األنوار  )١١(
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ٌ
 ضرورة

ُ
  املقاومة

 
  

r أسعد السحمراني: د.أ)*(  

 
  لماذا ثقافة المقاومة؟

نوات األُوىل من القرن احلادي والعرشين للميالد  يشهد العامل يف هذه السَّ
ة  عًا امرباطوريًا، ونزعًة تسلُّطّية استعالئّية استكبارّية، تقوم عىل مزاعم األُمَّ تطلُّ
املمتازة عند قادة الواليات املّتحدة األمريكّية، ومزاعم الّشعب املختار عند 
هيونّية اليهودّية، وبذلك نشأ مرشوٌع استعامريٌّ احتاليلٌّ وإحاليلٌّ استيطاينٌّ  الصَّ

ي يكتوي العامل ُكّله بنار أطامعه، وبشكٍل خاص العامل اإلسالمي صهيو ـ أمريك
 .واألُّمة العربية

هذه املرشوعات االستعامرّية التي تتخذ مسّميات عديدة من احلّق يف أرض 
                                                

بناين، أسـتاذ العقيـدة واألديـان يف جامعـة اإلمـام  )*( ؤون الّدينية يف املؤمتر الّشعبي اللُّ مسؤول الشُّ
 .بريوت/ األوزاعي
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فلسطني الَِّذي يّدعيه هيوٌد، والّصهاينة منهم بشكٍل خاص، إَِىل شعارات العوملة 
وسطّية واألورومتوسطية وغري ذلك، متّثل والنّظام العاملي اجلديد والّرشق أ

خطرًا دامهًا هيّدد األُّمة العربية والعامل اإلسالمي دينًا ومقّدساٍت وشعبًا وأرضاً 
 .الخ... وحقوقًا وقيًام واقتصادًا وفنوناً 

إِنَّ هذه اهلجمة التي أّدت إَِىل اغتصاب األرض وتدنيس املقدسات وقتل أو 
هنب الثروات، واستباحة ُكّل احلرمات ال يكون  ترشيد أو أرس الّشعب، وإىل

ل واالستجداء، بل باإلعداد واالستعداد واملواجهة  رّدها باألماين، وال بالّتوسُّ
 .والّتضحيات

 
  :الثقافة والمقاومة

ِذي  إِنَّ ضبط املصطلح وبيان الداللة منه أمران أساسيان يف املسار الفكري الَّ
َىل والّثقا. يؤسس للفعل والّتنفيذ فة حيتاج الوقوف عىل حقيقتها قبل أْن تنسب إِ

 .مساٍر ليستخدمها اإلنسان من أجل مقاصده
ة ومن  إِنَّ الثقافة هي اهلوّية، وهي خصائص الّشخصّية املجتمعّية لُألمَّ
ه، وال يستطيع إنساٌن أْن حييا  ٍة بال ثقافٍة ختصُّ ضمنها األفراد، وال يكون جمتمع ُأمَّ

الّثقافة هي الّتعبري احليسِّ عن «: قال مالك بن نبي. ٌد من الثقافةيف حميطه وهو جمرّ 
وحي : عالقة الفرد هبذا العامل؛ أيْ  الَِّذي ينّمي فيه  (noosphère)باملجال الرُّ

فالفرد إذا فقد صلته . وجوده النّفيس، فهي نتيجة هذا االّتصال بذلك املناخ
ّيًا، وكذلك األمر إذا فقد صلته باملجال باملجال احليوي قّررنا َأنَّه مات موتاً ماد

فالثقافة إذن ـ إذا ما رددنا األُمور إَِىل مستوى . الّثقايف، فإنَّه يموت موتًا ثقافياً 
 .)١(»اجتامعي ـ هي حياة املجتمع التي بدوهنا ُيصبح املمجتمع مّيتاً 

وجمتمعه العالقة بني الفرد وانتامئه االجتامعي تسّريه الّثقافة، وتعامل الفرد 
 .ط ُكّله بيئًة وثروًة ومعامل وإنسانًا تسّريه الثقافة التي يلتزمهايمع املح
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الّثقافة أمٌر ينطلق من ذات اإلنسان، وحيمل معنى الّتقويم «وما ذلك إِالَّ ألّن 
. والّتقنّية رقيًا هبذه الذات باّجتاه معاين اخلري واحلّق والعدل واجلامل وسائر القيم

مجعيٍّ يشّكل  الٍق للّطاقات باّجتاه توليد وعيوهرها عملية إطوالّثقافة يف ج
َىل  اهلوّية التي تقود وتطبع احلضارة بطابعها، وهي عندنا العقيدة والنّظرة إِ
الكون، وجممل املبادئ واألُسس والقيم التي نؤمن هبا ونلتزمها ونعمل عىل 

ة من لغٍة وفك ٍر وفنوٍن وعلوٍم وتقاليد تطبيقها، وهي ُكّل ما يمّيز شخصّية األُمَّ
 .)٢(»وأعراف

ة وهلا صفة الّثبات واخلصوصّية، ومن مهام الّثقافة أْن  الّثقافة هي هوّية األُمَّ
. »الّتحّدي واالستجابة«تصوغ ُنظم الّرتبية وسائر أنواع اخلطاب عىل قاعدة 

انت األُّمة فهذه القاعدة هي الّركيزة األساسّية حلركة احلضارة يف أّية ُأّمة، وإذا ك
العربية واإلسالمّية ـ كام هو معلوم ـ تتعّرض لتحّدياٍت متنّوعٍة استعامرّيٍة 

تقتيض الّرتبية  »التحدي واالستجابة«تتمظهر يف امليادين كاّفة فإّن قاعدة 
واإلعداد لُكّل فئات املجتمع ورشائحه عىل ثقافة املقاومة من أجل رّد 

ت، ووقف ُكّل أشكال الّتطاول الّتحديات، وحترير األرض واملقدسا
 .واالستكبار الصهيو ـ أمريكي

إِنَّ املقاومة عمٌل مرشوٌع تقتضيه الفطرة البرشية التي تقوم عىل حبِّ احلفاظ 
عوب قام  عىل احلياة واستمرارية النّوع، كام َأنَّ مسار العالقات بني األُمم والشُّ

 .عىل اعتامد املقاومة سبيًال لردع االعتداءات
مود «: قاومة يف املعاجم العربية هيامل مواجهة القّوة وجماهبتها بالقّوة والصُّ

يف وجه املهاجم، واالعرتاض عىل ما ينايف العدل، وينايف الّرغبات، وقّوة 
ء، ومنه مقاومة العنف ْ جلوء «: واملقاومة املسّلحة. )٣(»االحتامل والّصرب عىل اليشَّ

 حماربة العدّو أو املحتّل بوسائل متنّوعة، كشّن مجاعٍة من املواطنني املسّلحني إَِىل 
 .)٤(»اهلجامت املتفّرقة أو إحداث ختريٍب يف قواعده ومنشآته من ساكنيها
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وغري بعيٍد عن هذا املفهوم ما ورد يف املعاجم األُوروبّية جلهة تعريف 
املقاومة اخلاّصة تلك التي كانت يف مواجهة اجتياح هتلر ألقساٍم من ُأوروبا؛ 

: مقاومة، ما ييل (Résistance)حيث جاء يف معجٍم فرنيسٍّ حتت مصطلح 
ي الَِّذي جرى يف فرنسا وسائر ُأوروبا من قِبل  اسمٌ « ِّ ُأطلق عىل النّشاط الرسِّ

خمتلف املنّظامت واحلركات من أجل الكفاح ضّد االحتالل األملاين منذ احلرب 
ا باإلضافة إَِىل ذلك كانت املواجهة ويف فرنس. العاملية الّثانية حّتى حترير األرض

مع النّازّية من خالل العمل وفق برنامج سيايسٍّ واقتصاديٍّ واجتامعيٍّ حيّدد 
مستقبل البالد، وقد قمعت النّازية بعنف املقاومة، وحسب مصادر موثوقة فإنَّه 

منهم يف معسكرات االعتقال حتت  ٧٥٠٠٠مقاوم، وقد تويف  ١١٥٠٠٠تّم أرس 
 .)٥(»الّتعذيب

إِنَّ تعريف املقاومة الّسابق ذكره يقودنا إَِىل الّتأكيد عىل َأنَّ قرار املقاومة، 
ة؛ ألّن اإلنسان بفطرته وطبعه  وإرادة املقاومة رضورتان يف حياة الفرد واألُمَّ
يميل إَِىل حّب احلياة، وهذا ما يدفعه إَِىل االجتامع فالّتعاون والّتحالف والّتنارص 

 .تحقيق هذا امليلمع اآلخرين ل
إِنَّ ثقافة املقاومة ليست استثناء، وال هي أمٌر خاصٌّ بُأّمٍة أو ظرٍف أو 
ام ُتشّكل ثقافة املقاومة حاجًة رضورّيًة؛ لذلك كان امتالك أدوات  مرحلة، وإنَّ
الّدفاع وإتقان أساليبه يف رأس قائمة اهتاممات اإلنسان أّيًا كان موقعه أو احلال 

 .هالَِّذي هو علي
والّثقافة املطلوبة لنرش فكر املقاومة ليست تلك التي تعتمد القّوة بشكٍل 
ام تلك التي تردع العدوان، وتنرش العدل، ومتنع  غاشٍم وغري مرشوٍع، وإنَّ

لم  .الظُّ
  هل المقاومة شرعية ومحقّة؟

عوب تبّني بشكٍل جيلٍّ َأنَّ مقاومة العدوان  إِنَّ مراجعة تاريخ األُمم والشُّ
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رٌة رافقت اإلنسان يف ُكّل املراحل واملواقع، من ذلك مقاومة احليوانات رضو
، )الخ...زالزل، براكني، سيول(املفرتسة واملؤذية، ومقاومةالّتقلبات الّطبيعية 

وقد تنّوعت وسائل الّدفاع عن احلياة وأساليبه من الغذاء إَِىل امللبس واملسكن 
ة والّتكاثر وصوالً إَِىل الّدفاع عن إَِىل االستطباب فالّزواج وتكوين األُرس

 .األوطان واحلقوق
وضوابط قبول اآلخر أو مقاومة ظلمه وعدوانه وردا يف آيتني كريمتني من 

   I J    K L M  N O P Q R{: سورة املمتحنة، جاء فيهام قوله تعاىل

S    T U V W X YZ [ \ ] ̂  _ ̀ a  b c d 

e  f g h     i j k l m  n op q r  s  t u    

v{. 
إِنَّ املؤمن مأموٌر بمقاومة ُكّل من اعتدى عىل دينه، أو أرضه وممتلكاته 
نفني َمْن ساعد املعتدي يف إخراج النّاس  وسائر حقوقه، ويستوي مع هذين الصِّ
من أوطاهنم، أو اغتصاب أرضهم وماهلم وسائر ما خيّصهم، وكذلك ال يصحُّ 

كوت عن املعتدين أو مواالهتم ، أو الّتحالف معهم، ومن فعل ذلك كان السُّ
ظاملًا، وقد أصدر املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي يف دورهتا 

ادسة عرشة التي عقدها يف شهر شوال من العام  هـ بيان مّكة، وقد ١٤٢٣السَّ
 :جاء فيه انطالقًا من اآليتني الّسابقتني تعريف اجلهاد بأنَّه

ع نرصًة للحّق، ودفعًا للّظلم، وإقرارًا للعدل  إِنَّ اجلهاد يف« اإلسالم ُرشّ
د هبا للعاملني؛ ليخرجهم  ’والّسالم واألمن، ومتكينًا للّرمحة التي ُأرسل ُحمَمَّ

لامت إَِىل النُّور، ِممَّا يقيض عىل اإلرهاب بُكّل صوره ع لذلك، . من الظُّ فاجلهاد ُرشّ
ب الثروات، وضّد االستعامر وللدفاع عن الوطن ضّد احتالل األرض وهن

االستيطاين الَِّذي خيرج النّاس من ديارهم، وضّد الَِّذين يظاهرون ويساعدون 
عىل اإلخراج من الديار، وضّد الَِّذي ينقضون عهودهم، ولدفع فتنة املسلمني يف 
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وال يمكن الّتسوية ... دينهم، أو سلب حّريتهم يف الّدعوة السلمية إَِىل اإلسالم
اب الطُّغاة وعنفهم الَِّذين يغتصبون األوطان، وهيدرون الكرامات، بني إره

ويدنسون املقدسات، وينهبون الثروات، وبني حّق الدفاع املرشوع الَِّذي جياهد 
 .)٦(»به املستضعفون الستخالص حقوقهم املرشوعة يف تقرير املصري

هذا األمر  ويكمل البيان مطالباً دول العامل، واملؤسسات الدولية بأْن تأخذ
بعني االعتبار، وأْن توقف إرهاب الّدولة الَِّذي يامرسه العدو اإلرسائييل يف 
فلسطني املحتّلة، وما يامثله من أشكال االستعامر والعدوان؛ ألنَّه ال استقرار 
عوب ما دام هناك مثل هذا العدوان  عامليًا، وال عالقات سوّية بني الشُّ

ّظلم والعدوان والقتل والّترشيد والنّهب واالغتصاب لألرض واالحتالل وال
 .والّسلب

ومل يكن موقف جممع البحوث اإلسالمّية يف األزهر الّرشيف خمتلفًا عن 
شعبان  ١٥موقف الّرابطة، وقد صدر عن املجمع يف جلسته املنعقدة بالقاهرة يف 

 :بياٌن جاء فيه ٢٠٠١/ ١١/ ١هـ، املوافق ١٤٢٢من عام 
لم وإقرارًا  هو: واجلهاد اإلسالمي« بذل اجلهد ونرصة للحّق ودفعًا للظُّ

 :للعدل، ويف حالتني اثنتني
الدفاع عن الوطن ضد احتالل األرض وهنب الثروات، وضّد االستعامر . ١

االستيطاين الَِّذي ُخيرج املسلمني من ديارهم، وضّد الَِّذين يظاهرون ويساعدون 
 .عهودهم عىل اإلخراج من الديار، وضّد الَِّذين ينقضون

دفع فتنة املسلمني يف دينهم، وإجبارهم عىل تغيري عقيدهتم، أو سلب . ٢
وقد استشهدت هلذا املوقف باآليتني . حريتهم يف الدعوة السلمية إَِىل اإلسالم

 .السابقتي الذكر من سورة املمتحنة
إِنَّ هذا احلّق يف مقاومة ُكّل أشكال االحتالل والعدوان أّكده احلديث 

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل «: الّرشيف، ومن ذلك احلديثالنبوي 
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دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو 
 .)٧(»شهيد

ة العربية واإلسالمية يسلب االستعامر واملحتلون  إِنَّ اإلنسان يف األُمَّ
حيصل من عبٍث الغاصبون ماله، ويعتدون عىل مقّدساته، وأبرز ذلك ما 

بالقدس من قبل العدو اإلرسائييل املحتّل وغري ذلك كثٌري يف ميادين عديدة 
إعالمّية، وأّما الدماء فمستباحٌة من فلسطني إَِىل لبنان إَِىل العراق وسواهم من 
املواقع، واحلال نفسه باعتداء األعداء عىل القوم واألهل بمختلف أشكال 

والفّن والكرامة، وبعد ُكّل ذلك أال يكون العدوان عىل الفكر واالقتصاد 
الواجب أْن يطلب املؤمن الّشهادة دفاعًا عن ُكّل هذه اخلصوصيات املعتدى 

ودرب الّشهادة حيتاج أْن يسبقه اإلعداد، وال إعداد أو استعداد إِالَّ ! عليها؟
يرتيض أّي إنساٍن  اومة التي ترّغب بالّشهادة بدل أنْ حال توافر ثقافة املق

 .خلضوع واخلنوع والّتسليم باألمر الواقعا
جاهدوا املرشكني بأموالكم «: ’قال رسول اهللا : وعن أنٍس قال
 .)٨(»وأيديكم وألستنتكم

ام هو حاجة يفرضها الواقع حني حيصل  والقتال يف اإلسالم ليس مطلبًا وإنَّ
 ( ) '&      %  $ # " ! {: عدواٌن أو احتالٌل، قال اهللا تعاىل

* + , - ./ 0 1 2 3 4 5 67 8 9 : ;   

 .]٢١٦: البقرة[ }>
ولكن ذلك ال جيّوز أْن يكون مربرًا لبعض هنّازي الفرص لريكنوا إَِىل الّذل، 
وليفّروا من املجاهبة واملواجهة، واجلهاد واملقاومة أصل وأساس، وال تستقيم 

إِنَّ «: بذلك، قائالً  وقد رّغب اإلمام عّيل ـ كّرم اهللا تعاىل وجهه ـ. احلياة إِالَّ هبام
نَِّة َفَتَحُه اهللاُ َهاَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْجلَ ةِ  اْجلِ اصَّ َوُهَو لَِباُس التَّْقَوى َودِْرُع  ،َأْولَِيائِهِ  ِخلَ

ِصينَُة َوُجنَُّتُه اْلَوثِيَقةُ  اهللاِ لِّ َو َش  َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعنُْه َأْلَبَسُه اهللاُ ،اْحلَ ِمَلُة َثْوَب الذُّ
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 .)٩(»اْلَبَالء
وهذه الّرشعّية اإلسالمّية للمقاومة مل ختالفها املواثيق الّدولية، ال بل أقّر 
ميثاق هيئة األُمم املتحدة بحّق ُكّل شعٍب ُيعتدى عليه بأْن يعمد إَِىل استخدام 
ُكل ما تيّرس له من أشكال القّوة لردع العدوان ولتحرير أرضه، واسرتاداد 

ص الّتايل) ٥١(ملادة ففي ا. حقوقه  :من ميثاق األُمم املتحدة جاء النّ
ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص احلّق الّطبيعي للدول، فردى أو «

مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قّوة مسلحة عىل أحد أعضاء األُمم 
ّسلم واألمن املتحدة، وذلك إَِىل أْن يّتخذ جملس األمن الّتدابري الالزمة حلفظ ال

غ إَِىل الدويل، والّتدابري التي اختذها األعضاء استعامالً حلّق الّدفاع عن النّفس تبلّ 
املجلس فورًا، وال تؤّثر تلك التدابري بأّي حاٍل فيام للمجلس، بمقتىض سلطته 

 .)١٠(»ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق
ص يؤّكد حّق أّية ُأّمٍة معت دى عليها باستخدام القّوة واملقاومة إِنَّ هذا النّ

 .لردع املعتدي واملحتّل، وإّن هذا احلّق طبيعيٌّ ال حيتاج إَِىل ترشيعاٍت أو قوانني
وقد توالت الّتوصيات الّصادرة عن اهليئة العامة لُألمم املتحدة مؤكدة عىل 

مم من ذلك قرار اجلمعية العامة لألُ . هذا احلّق يف املقاومة، وصّد أّي عدوان
؛ وذلك يف الّدورة اخلامسة والعرشين )٢٦٢١: (املتحدة الَِّذي حيمل الّرقم

 :، ونّص القرار هو١٩٧٠/ ١٠/ ١٢: بتاريخ
إِنَّ استمرار االستعامر بأّي شكٍل من أشكاله أو مظاهره هو جريمٌة . أ«

عوب  تشّكل خرقًا مليثاق األُمم املّتحدة، وإعالن منح االستقالل للبلدان والشُّ
 .ملستعمرة، وملبادئ القانون الدويلا

إِنَّ للشعوب املستعمرة حّقها األصيل يف الكفاح بجميع الوسائل . ب
عاهتا إَِىل احلرية  الّرضورية التي يف متناوهلا ضّد الدول االستعامرية التي تقمع تطلُّ

 .واالستقالل
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ول األعضاء أْن تقّدم إَِىل شعوب األقاليم املست. ج عمرة ُكّل إِنَّ عىل الدُّ
 .»مساعدةٍ معنوّيٍة ومادّيٍة حتتاج إليها يف كفاحها لنيل االستقالل

الدورة الّثالثني للجمعية العامة  صدر عن) ٣٣٨٢: (وهناك قراٌر رقمه
تؤّكد اجلمعية «: ، ويف نّص القرار١٩٧٥/ ١١/ ١٠: لُألمم املتحدة بتاريخ

عوب يف سبيل االستقالل، والّسالم ا إلقليمي، والّتحرير من رشعية كفاح الشُّ
 .»الّسيطرة االستعامرية بجميع الوسائل بام فيها الكفاح املسّلح

صوص وغريها كافية لتأكيد رشعّية املقاومة ورضورهتا، وأّن  وأظنُّ هذه النُّ
الكفاح املسّلح وسائر أنواع الكفاح هي سبيٌل وحيٌد للتحرير واسرتداد احلقوق 

ا إرهاٌب مردوٌد عليهم؛ املسلوبة، واّهتامات األمريكي  وحلفائه ملقاومتنا بأهنَّ
ا مقاومتنا الوطنّية  م يامرسون إرهاب الدولة مع رشكائهم كافة، أمَّ ألهنَّ
ام هو حقٌّ طبيعيٌّ أّكدته  واإلسالمّية، وُكّل ما نقوم به من ممانعة وجماهبة إِنَّ

فاء سوى املقاومة فكر  .ًا وفعالً الّرشائع واملواثيق، وال خيار أمام الرشُّ
 

  كيف نستطيع صناعة أُمة مقاومة؟
رص والّتحرير حيتاج إَِىل شعٍب مشّبٍع فكره بثقافة املقاومة،  إِنَّ الوصول إَِىل النّ

 :وفكر املقاومة، وهذا رهني ُأسٍس حتتاجها هذه الّصناعة، منها
ن وتعميق قيم الّدين يف اإلنسان فردًا وجمتمعًا وفق قاعدة . ١ نرش التديُّ

ٍب « ؛ ألنَّ اإليامن مع الّرشاد واحلكمة تربويًا ينتجان جيًال »اإليامن بال تعصُّ
جاهزًا للتضحية والفداء من أجل اإلنسان واملقدسات واألوطان دونام حساٍب 

ٍد يف اإلقدام حّتى لو كّلف ذلك احلياة وح . للخسائر املادية، وال تردُّ فالرُّ
 .ين ـ الديني عامًال حاسامً اجلهادّية حتتاج صناعتها للعامل اإليام

ع حتت سقف الوحدة . ٢ نرش املنهج الوحدوي الَِّذي تنفسح ساحاته للتنوُّ
والوحدة الوطنّية . وإْن تنّوع الفقه أو تنّوعت املذاهب ةالوحدة الديني: بنوعيها
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والقومّية وإْن تنّوعت املعتقدات واالنتامءات الدينية أو العرقية أو القبلية أو 
الوحدة ركٌن أسايسٌّ يف العمل املقاوم؛ ألّن اجلبهة الداخلية املتامسكة ف. سواها

واملعّززة تشّكل دعًام حاسًام وأساسيًا للمقاومة الّرسمّية أو األهلّية؛ هلذا نجد 
العدو الصهيو ـ أمريكي وحلفاءه يعملون لرضب الوحدة، وزرع الفتنة 

ة إَِىل كياناٍت  طائفّيٍة وعرقّيٍة؛ ليتمّكنوا من والفرقة، والعمل لتفتيت األُمَّ
واألمر الّطبيعي أْن . الّرشق األوسط اجلديد: الّسيطرة عليها، وهذا ما يسّمونه

 .يعمل مجيع الغيارى لوأد الفتن بأّي رداء استرتت
وح املعنوّية عىل أساس اآلية الكريمة. ٣ : الّتحريض والّتعبئة ورفع الرُّ

}O P Q  R S TU{ ]ثل ذلك يوّلد إرادة فم. ]٦٥: األنفال
إِنَّ . املقاومة، واملعلوم َأنَّ املقاومة إرادٌة وليست خاضعًة ملوازين القوى

املؤسسات اإلعدادية والّرتبوية، ومعها اإلعالم وُكّل مؤسسات املجتمع األهيل 
َىل  وح املعنوية العالية، وباالندفاع إِ حتتاج إَِىل مناهج وبرامج مشحونة بالرُّ

ام طلبًا هلدٍف هو صناعة ساحات املواجه ة ليس عىل أساس موازين القوى، وإنَّ
عب للعدو كي تنهار معنوّياته، ويستسلم فيفّر وهو جيّر أذيال اخليبة، وقد  الرُّ

 d e f g h   i j k l{: قال اهللا تعاىل

m n o p{ ]١٢: األنفال[. 
افة اليأس هذا الّتوجيه ال يتناسب معه أّي هواٍن أو ضعٍف، أو كالٍم ينرش ثق

ويضّخم قدرات األعداء بدل أْن يربز مواقع القّوة يف األُّمة، ويرفع من 
 .املعنويات، ويقّوي العزائم

إِنَّ مقاومة االستعامر بُكّل أشكاله حيتاج ثقافًة تنزع من صدر ُكّل فرٍد يف . ٤
الّداخيل األُّمة القابلية لالستعامر؛ ألنَّ القابلية لالستعامر عىل مستوى كيان الفرد 

 .الفكري والنّفيس أخطر عىل األُّمة وعىل حركة املقاومة من االستعامر نفسه
: ت(لقد نّبه إَِىل خطر القابلّية لالستعامر املصلح اجلزائري مالك بن نبي 
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لكي نتحّرر من أثر االستعامر، جيب أْن نتحّرر أّوالً من «: ، وِممَّا قاله)م١٩٧٣
فكون املسلم غري حائٍز مجيع الوسائل التي يريدها . رسببه، وهو القابلّية لالستعام

ا أالَّ يفّكر املسلم يف . ذلك هو االستعامر: لتنمية شخصيته، وحتقيق مواهبه وأمَّ
استخدام ما حتت يده من وسائل استخدامًا مؤّثرًا، ويف بذل أقىص اجلهد لريفع 

ا أالَّ يستخ ى بالوسائل العارضة، وأمَّ وقته يف هذا دم من مستوى حياته، حتَّ
بيل، فيستسلم خل ظة إفقاره وحتويله كًام مهمًال يكفل نجاح الفنية االستعامرّية السَّ

 .)١١(»فتلك هي القابلية لالستعامر
إِنَّ نزع القابلية لالستعامر من النُّفوس حيّصن الفرد من قبول االستتباع أو 

نده، وهذه تربية الّتبعية لألجنبي وخمّططاته، أو قبول الوافد املسموم من ع
 .حيتاجها اجلميع، وهي مقّدمة أساسية لصناعة الّشخصّية املقاومة لالستعامر

اإلعداد واالستعداد يف ميدان الفكر والّسياسة واالقتصاد والقّوة . ٥
بعد اهلجرة يف  ’إِنَّ جمتمع اإلسالم األّول الَِّذي صاغه رسول اهللا. العسكرية

 ه من قبل ُكّل مسلٍم وُكّل جمتمعٍ ذج الواجب اعتامداملدينة املنّورة يشّكل النّمو
 .من مكّونات األُّمة العربية واإلسالمّية

بعد الوصول إَِىل املدينة املنّورة كان الفعل األّول بناء املسجد اجلامع 
املعروف باملسجد النّبوي بعد اختيار موقعه، واملسجد يربط اإلنسان املؤمن مع 

 .موقع العمل القيادي والّتعليمي والّرتبوي اهللا تعاىل ومع دينه، وهو
؛ حيث ال خيفى دور  والفعل الّثاين كان رشاء بئر رومة، وهذا أمٌر اقتصاديٌّ
املاء يف مناطق يف قلب الّصحراء، ومن ثّم كان االهتامم باإلعداد العسكري، 

 :ومنه األُمور الّتالية
جال مقاتٌل، واجلهاد عليه اعتامد القاعدة التي تقيض بأنَّ ُكّل بالٍغ من الرّ   .أ 

 .واجٌب 
يوف واألسلحة من مصادرها، هذا مع إرسال اثنني من   .ب  استقدام السُّ
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يف (عروة بن مسعود وغيالن بن سلمة إَِىل جرش : الّصحابة، مها
؛ ليتقنوا فّن تصنيع أسلحة العرص من منجنيق ودبابات؛ حيث )األردن

وماين البيزنطي، وكانت معتمدة مكانًا ملثل  كان جرش حتت احلكم الرُّ
 .هذه الصناعات العسكرية

 .الّتشجيع عىل اقتناء اخليول ملا هلا من دوٍر يف ميدان املعارك  .ج 
 :أّما عىل صعيد املجتمعي، فقد كان بناء املجتمع باّجتاهني

ـ الّتآخي بني َمْن دخلوا يف اإلسالم، وهم املهاجرون واألنصار؛ حيث 
 .)١٢(»ا يف اهللا أخوين أخوينتآخو«: قائالً  ’أمرهم رسول اهللا 

ـ بناء العالقات مع غري املسلمني بناء مليثاٍق وطنيٍّ يضبط ُأسس قبول اآلخر 
صِّ التعاقدي املعروف باسم   .»الّصحيفة«وحيّددها، وكان ذلك من خالل النّ

لم، ومقاومة  هذا البناء هو الَِّذي أّهل الّسابقني األّولني ملواجهة الظُّ
عارصة، هذا مع نرش الّدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، االمرباطوريات امل

جوع أو ترشيد، وساد العدل واخلري ذلك قيام جمتمٍع ال ظلم فيه وال وترافق مع 
 .واحلّق والكفاية

إِنَّ مقررات املواد الّتعليمية يف الوطن العريب ويف العامل اإلسالمي حتتاج . ٦
دًء من مادة الّرتبية الّدينية إَِىل األدب لتعديٍل خاّصة مواد العلوم اإلنسانّية ب

واالجتامع واالقتصاد واجلغرافيا والفلسفة واحلضارات وسواها؛ بحيث يلحظ 
 .واضعوا املناهج ومؤّلفوا املقررات أمر الّرتبية عىل املقاومة

واجب العملية التعليمية أْن تؤّمن لألجيال املفاهيم واألفكار لتكوين 
ها الّسامحة من جهٍة، والعّزة من جهٍة ُأخرى، تلك شخصّيٍة مقاومٍة عامد

: الّشخصية التي ترتّبى عىل الفدائية والّتضحية، ومن مفاهيمها اجلوهرية
، ال يقدر عىل دفع رضيبة »النّرص أو الّشهادة: حّتى نيل إحدى احلسنني اجلهاد«

 .الّدم غري الَِّذين يقّدرون رشف احلياة
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: وّجه إَِىل قواعد أساسّية يف ميدان املواجهة، منهاي اتيجياإِنَّ علم االسرت. ٧
 .»حشد القوى«: ، وقاعدة»اعرف عدّوك«قاعدة 

َىل فكٍر ووسائل  وتطبيقًا هلاتني القاعدتني حيتاج مرشوع الرتبية عىل املقاومة إِ
نٍرش من منابر وملتقيات وإعالم، إَِىل علٍم واسٍع بحقيقة األعداء ومشاريعهم 

حتاللية واالستيطانية اإلحاللية، أو مشاريع الغزو الفكري االستعامرية اال
 .واالقتصادي؛ كي جيعل األجيال عىل درايٍة بمن يقاومونه

أّما حشد القوى، فيستلزم حرصًا عىل الوحدة، وبالّتايل مواجهة ُكّل دعوٍة 
للتفرقة واالنقسام، هذا مع التوظيف الّسليم للّطاقات والقدرات، وعدم 

 .رك ومهّية بحيث نصل إَِىل املواجهة احلقيقية منهكنيهدرها يف معا
لقد أعّدت املنّظمة اإلسالمّية للرتبية والتعليم والعلوم والثقافة ـ آيسيكو . ٨

، وعاجلت موضوع الّتقريب )اسرتاتيجية: (ـ جمموعة وثائق نرشت حتت اسم
لدراسية، بني املذاهب اإلسالمية، وموضوع إدماج القيم اإلسالمية يف املناهج ا

االسرتاتيجية الثقافية «: وموضوع أدب االختالف واحلوار، وكانت حتت عنوان
ا هذه االسرتاتيجيات بقيت يف معظمه، ومضامني وتوجيهات »للعامل اإلسالمي

حبيسة الوثائق املطبوعة، ومل تتلقفها احلكومات وال املؤسسات األهلّية لتصوغ 
سارها احلضاري، ومن ذلك التأسيس عىل أساسها برامج عمٍل تسرتشد هبا يف م

 .لثقافة املقاومة
إِنَّ إرادة احلياة فطرة اإلنسان، وغريزٌة يف سائر املخلوقات، ولكّن احلياة . ٩

البرشية جلهة احلفاظ عىل احلياة، واستمرار النوع بالّتوالد، وهي مقاصد يف 
 .اإلنسان ال قيمة هلا ما مل تقرتن بالكرامة والعّزة

، : َىل القوليقود هذا إِ  لِّ إِنَّ اإلنسان جيب أْن يرتّبى عىل رفض احلياة مع الذُّ
نيا بام فيها من مطالب  وأْن تقوى فيه نزعة حّب اآلخرة واملوت وكراهية الدُّ

إِنَّ الواجب عىل املرّبني أْن يعّززوا يف النّاشئة حّب . وعالئق مادية الّطبائع
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والوطن واحلقوق؛ ألنَّ ذلك يزرع  الّشهادة، وفلسفة املوت دفاعًا عن الّدين
عب يف قلوب جنوده وقياداته، وبذلك  الوهن يف صفوف العدو، وُيلقي الرُّ

رص  .يتحّقق النّ
نرش األدب امللتزم، وبشكٍل خاصٍّ الّشعر الَِّذي حيمل من خالل . ١٠

مود  صاحبه مشاعر أبناء األُّمة وانفعاهلم جتاه الّتحديات، ويعّرب عن روح الصُّ
عاهتم نحو املستقبلفيهم  .، وعن تطلُّ

التمسوا غريب القرآن يف الّشعر؛ فإنَّه «: يف احلديث ’قال رسول اهللا
 .)١٣(»ديوان العرب

عر امللتزم فإنَّه جيد املوقف والّتعبئة  وعندما يراجع املطالع نامذج من الشِّ
اعر  رص، ولو أخذنا نامذج من شاعٍر معاٍرص هو الشَّ واحلدس الّصادق بالنّ

بناين طارق نارص الدينا ، الَِّذي محل معاناة األُّمة وقضاياها، فكان لسان )١٤(للُّ
 .األُّمة بُكّل ما لذلك من داللة

القدس هي القلب من القضّية املركزية فلسطني، وهي املدنسة واملهانة 
 :واملحتّلة، قال فيها شاعر املقاومة طارق نارص الدين

 القدُس يف بالنا مرمى النّجوم، أملْ 
 يِرس الّرسول هلا والّليل مّتئدُ 
 وجاء حاخام إبليس جيّردها

 من ثوهبا وهي عذرائي التي تلدُ 
 خاف الّسالطُني من بطش اليهود، ويا

 عار الّسالطني ال لّبوا وال حشدوا
 حّتى أطّلت يٌد يف متنها حجرُ 

 .)١٥(يا قدس ال جتزعي، أطفالك املددُ 
ة املسلمني يف أساس ثقافة املقاومة، فقد ألّن الّشاعر املقاوم أدرك أمهية وحد
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 :قال يف قصيدٍة له
  زوٌر عىل اإلسالم حشد مذاهب  ما أورثونا فرقًة أو بدعةً 
  واختار أْن يبقى أسري الناسب  من مل تعد تكفيه نسبة مسلمٍ 
  حّتى ولو أّدى الفروض كراهب  ال أنت مرشده وال إسالمه
  )١٦(الدين بذل النفس يوم الواجب  ةً الدين ليس مذاهبًا مهزوم

ِذين يتقّدمون عىل درب الّشهادة غري  وخياطب الّشاعر قوافل الفدائيني من الَّ
، ومنه قصيدٌة )تابعوا موتنا: (آهبني بالثمن، فكان ديوانه الّثالث حتت عنوان

 :محلت العنوان، وِممّا قاله
 ...تابعوا موتنا

 ...بورُكّل يوٍم سترشق الشمس فوق الق
 ...وتنمو العصافري والعشب والغناء

 ...تابعوا موتكم
 ...)١٧(نحن من ُأّمٍة عظيمٍة يبدأ يف قبورها االنتامء

وأبدع شاعر املقاومة جمموعة قصائد وجّهها إَِىل الّرئيس األمريكي جورج 
 :بوش، منها هذا املقطع

 ...يا مسرت بوش اجلونيور
 ...يا أتفه طاغية عرفته األرض املقلوبة

 ...صهيونيتك تفّح فحيحًا دورك دور األلعوبة
 ...شارون أمر فنّفذ خّطته املرغوبة
 ...قتل األطفال، وحرق األشجار

 ...وهتجري القدس املسلوبة
 ...لكن أبابيل الّثأر ستأيت حتت جوانحها الّسجيل

 ملاذا روحك مرعوبة؟
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 ...إرهابيون نعم، إرهاب الّشيطان
 ...رسالتنا املكتوبة 

 ...متلك أسلحة احلّق املطلوبة... أسلحة الّرشّ األقىص متلك
 ...متلك أمواالً 

 ...نملك أبطاالً 
 ...ترسل أشباحاً 
 ...نرسل أرواحاً 

 ...ولديك سالٌح نوويٌّ 
 ...)١٨(ولدينا إسالٌم وعروبة

هذه مقاطع من رسالة شاعٍر مقاوٍم تضّج بمعاٍن تعبوية، وتستجيب 
: هيو ـ أمريكي، الَِّذي يقوده طاغية العرصللتحدي، وتدعو لرّد العدوان الص

الّرئيس األمريكي جورج بوش، ومثل هذا األدب امللتزم هو ما حتتاجه املناهج 
التعليمية واملقررات الدراسية، وهو ما عىل وسائل اإلعالم أْن تتبنى تداوله، كام 

حٌد من والّشاعر طارق نارص الّدين وا. َأنَّ املنربيني حيتاجونه مادًة للخطاب
إبداعاهتم يف إطار صياغة اسرتاتيجية ثقافة إَِىل األدباء املقاومني الَِّذين نحتاج 

 .املقاومة فكرًا وفعالً 
 

*     *     * 


                                                
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، دمشق، دار الفكر، سنة ٤٩: مالك بن نبي، مشكلة الثّقافة) ١(
م، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ١، ط ٨٢: الثّقافةالّسحمراين، أسعد، ويالت العوملة عىل الّدين واللُّغة و) ٢(

 .دار النّفائس بريوت: نرش
 .٢٠٠٧دار النّفائس، بريوت : أمحد أبو حاقة، نرش. د: ، إرشاف١٠٤٤: معجم النّفائس الوسيط) ٣(
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 .املصدر نفسه) ٤(
)٥ (Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Paris, Lannée 1996, P. 1617 

، منشورات رابطة العامل اإلسالمي، مّكة ١٣: اإلسالمي من اإلرهابموقف رابطة العامل ) ٦(
 .املكّرمة

حيح  )٧( د بن عيسى، اجلامع الصَّ عبد : ، حّققه وصّححه٤٣٦: ٢) سنن الرتمذي(الرتمذي، ُحمَمَّ
د عثامن، الّطبعة الثّانية   .دار الفكر، بريوت: ، نرش١٤٠٣الّرمحن ُحمَمَّ

 .، دار صادر، بريوت١٢٤: ٣سند أمحد اإلمام ابن حنبل، أمحد، م )٨(
، ١٩٨٠صبحي الصالح، الطبعة األُوىل . د: ، ضبط وفهرسة٦٩: الّرشيف الّريض، هنج البالغة) ٩(

بناين، بريوت: نرش  .دار الكتاب اللُّ
، نيويورك، ٣٣: األُمم املتحدة، ميثاق األُمم املتحدة والنظام األسايس ملحكمة العدل الدولية) ١٠(

 .ن اإلعالم باألُمم املتحدةإدارة شؤو
دار الفكر، : عبد الّصبور شاهني، نرش: ، ترمجة١٠٥: مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي) ١١(

 .بريوت
: ، ضبط وتفسري١١: ٩املتّقي اهلندي، عالء الّدين عيل، كنز العّامل يف سنن األقوال واألفعال  )١٢(

يْخ بكري حياين، تصحيح وفهرسة يْخ : الشَّ ، ١٤٠٩مؤسسة الّرسالة : صفوة الّسقا، نرشالشَّ
 .بريوت

َىل الّرسول ) ١٣( ، نعم رواه احلاكم يف املستدرك موقوفًا عىل ابن ’مل نجد هذا اخلرب مسندًا إِ
 .»إذا خفي عليكم يشٌء من القرآن فابتغوه يف الّشعر؛ فإنَّه ديوان العرب«: عبّاس، قال

من عائلٍة برز فيها اجلّد  ١٩٤٣متّى من جبل لبنان عام  مولود يف قرية كفر: طارق نارص الّدين) ١٤(
طارق نارص الدين شاعٌر . الّشاعر أمني نارص الّدين، واألديب نارص الّدين اللُّغوي واإلعالمي

يشغل . مؤمٌن، قلمه مسّخٌر للمقاومة والدفاع عن األُّمة ثقافًة وحضارًة ومقدسات وحقوقاً 
اب منصب املستشار الثقايف يف قيادة  بناين، ونائب األمني العام الحتاد الكتُّ املؤمتر الّشعبي اللُّ

بنانيني، له مئات األنشطة والندوات الشعرية والنُّصوص املنشورة يف املطبوعات، وقد أصدر  اللُّ
قصائد  -٤. تابعوا موتنا -٣. قصائد مؤمنة -٢. العائد من ُكّل األشياء -١: أربعة دواوين

 ).إخوانيات(ضاحكة 
مكتبة : هـ، نرش١٤١٧، الّطبعة األُوىل ١١٨: نارص الّدين، طارق، العائد من ُكّل األشياء )١٥(

 .مدبويل، القاهرة
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 .، بريوت١٩٩٦، الطبعة األُوىل ١١١: نارص الدين، طارق، قصائد مؤمنة) ١٦(
 .، بريوت٢٠٠٥، الطبعة األُوىل ٦٥: نارص الدين، طارق، تابعوا موتنا) ١٧(
 .٣٩: املصدر نفسه) ١٨(
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  العنف املمارس من قبل البعض
  والعنف املمارس عليهم

 
  

r غسان طه. د)*(  

 
  تحديدات مفهومية

العنوان أعاله إَِىل مفهوٍم مركزيٍّ هو العنف، وتتنّوع سياقاته بني فعٍل ُيشري 
بته األساسّية دول وفئات أو جمموعات تظهر بمظهر املتلّقي أو  ، َجنْ وفعٍل مضادٍّ

ف طرُّ  .الفاعل للعنف كسلوٍك عىل نحو التَّ
ف، تفتح معاجلته عىل إشكالّيٍة ُأخرى تتع طرُّ ّلق والرتباط هذا املفهوم بالتَّ

بمدى تفارق العنف مع اإلرهاب، وهي مهّمٌة قد يصعب اخلروج منها؛ إذ ليس 
وليَّة، فيام جيد العنف له سندًا  من تعريٍف حمّدٍد لإلرهاب من النّاحية القانونّية الدُّ

 .يف بعض هذه القوانني
يقتيض األمر رضورة الفصل بني املفهومني عرب املزيد من إمعان النّظر 

بة إَِىل حقوٍل معرفّيٍة عّلها تصل بالبحث إَِىل غاياته املنشودة، ومن وإخضاع املقار
                                                

بناين، حائز )*( يعة يف بعلبك: عىل دكتوراه دولة رئيس منتدى الفكر اللُّ  .حول الشِّ
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 .بني هذه احلقول علم االجتامع واألخالق والفلسفة والقانون
فالعنف هو ُكّل استخداٍم للقّوة والّشّدة ضّد اآلخر، سواء كان فردًا أو مجاعًة 

ألخالقّية والقانونّية، هبدف إجباره عىل سلوٍك ما، وقد يكون مّربرًا من النّاحية ا
فيام اإلرهاب يتجاوز االستخدام الفيزيقي للقّوة عىل نحٍو تعّسفي متطّرف دون 
أْن جيد له مسّوغًا أخالقّيًا أو قانونيًا، ويمكن له أْن يّتخذ سلوكًا ُعنفيًا أو هتديدًا 

 .)١(حيّقق فاعله غايته من خالل األداء
ومني، وهو فصٌل مل يكن غريباً عّام وعىل هذا النّحو يمكن الفصل بني املفه

 .جاء يف االستخدامات الّداللية لكليهام
، واّلذي يذكر فيه ١٩٧٤فوفقًا لقرار اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة عام 

رشعّية كفاح الّشعوب يف سبيل الّتحّرر من الّسيطرة االستعامرّية واألجنبّية ومن 
 .ذلك الكفاح املسّلح القهر األجنبي بكاّفة الوسائل، بام يف

يتضح ـ من هذا الّتعريف ـ َأنَّه ينطوي عىل جنبة قانونّية تتصل بكفاح 
اجلامعات أو التنظيامت جتاه عدوٍّ خارجيٍّ من أجل حترير األرض ودفع 

 .العدوان
لذا، فالعنف قد يستحوذ يف إحدى جنباته عىل حظوٍة قانونيٍة دولّية، لكّن 

وليَّة جهودًا كبريًة من أجل اإلرهاب مل يقّيد له ما لس لفه، وقد بذلت األرسة الدُّ
وضع تعريٍف عامليٍّ لإلرهاب، إِالَّ َأنَّ مساعيها مل تنجح حتّى اليوم؛ إذ جاءت 
عىل شكل اّتفاقات دولّية عّرفت هذا املفهوم، ولكنّه بقي يعاين من االلتباس 

مّية ال حتظى والغموض، ورغم هذا الغموض فثّمة جمموعة من األفعال اجلر
 .بموافقٍة قانونّيٍة كام درج عليه املفهوم

مع خلّو مصطلح اإلرهاب من تعريٍف موّحٍد، جاء القانون الوطني يف 
حوايل ثالث ومخسني دولة ليحّدد اإلرهاب عرب اّتفاقات ُأرسيت خالهلا بعض 
ام املبادئ والقوانني التي تتصل به، وأحد هذه القوانني هو القانون الفرنيس لع
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، الَِّذي حّدد اإلرهاب بأّنه خرٌق للقانون، وُيقدم عليه فرٌد من األفراد )٢(١٩٨٦
 .أو تنظيٌم مجاعيٌّ هبدف إثارة اضطراٍب خطٍري يف النّظام العام عن طريق الّتهديد

 
  التَّطرفمفهوم 

ثّمة مصطلٌح آخر جرى استخدامه عىل نحٍو يّتصل بمفهومي العنف 
طرُّ : واإلرهاب، هو ف، دون أْن يكون بينهام تفارقات تنحو نحو الّتمييز بني التَّ

 .ما ينطوي عليه هذا املصطلح عّام سبقه من خصوصّية
ف بنحو الّتعاطي مع  طرُّ فواقع احلال ـ وكام يف العلوم االجتامعّية ـ يرتبط التَّ
ف ليس اإلرهاب أو العنف نفسه،  طرُّ اآلخر كمقّدمة للعنف واإلرهاب، والتَّ

 .هو إحدى املقّدمات التي يمكن أْن تؤّدي إَِىل العنف أو قد ال تؤّدي إليهوإّنام 
ف ُيعّرب عن أسلوب الّشخص املنغلق يف الّتفكري الَِّذي يّتسم  طرُّ ذلك َأنَّ التَّ
بعدم القدرة عىل تقّبل أّية معتقدات ختتلف عن معتقدات الّشخص أو اجلامعة 

تنظر إَِىل معتقدها عىل َأنَّه صادٌق ُكّل األُخرى، والفرد أو اجلامعة املتطّرفة 
، ولدهيا استعداٌد للّدفاع عن معتقداهتا )٣(الّصدق، ويصلح لُكّل زماٍن ومكانٍ 

وفرضها عىل اآلخرين، حّتى ولو استلزم األمر استخدام العنف، فهو مقرٌّ 
 .الستخدام العنف وليس العنف نفسه

ف َأنَّ  طرُّ هو ُكّل خروٍج عّام ألفه النّاس يف : هوليس بالرضورة أْن نعّرب عن التَّ
سلوكهم ومعتقداهتم وعاداهتم وتقاليدهم، وإّال ألصبحت النّظرّيات العلمّية 

 .والفلسفّية ونتائج الدراسات واألبحاث والّتجديد الّثقايف تطّرفاً 
ف ُكّل مجاعٍة أو فرٍد يعتقد بأّن أفكاره طرُّ  كام َأنَّه ليس بالّرضورة أْن يوسم بالتَّ
صادقة ُكّل الّصدق وتصلح لُكّل زماٍن ومكاٍن، وإّال فامذا عن األديان الّساموّية 

 !يف تطابقها مع ما ورد ذكره؟
إذًا، الّتأسيس عىل أرضّيٍة مشرتكٍة هلذا املفهوم يقيض ربطه باالنغالق 
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 .والّتحّفز نحو العنف كمقّدمة للعنف
ف ـ ملا جاء يف  :عىل هذا النّحو، فإّن مساوقة هذا االصطالح ـ أي طرُّ التَّ

ف ليس دقيقًا وتامًا، بل مصطلح  أدبّيات العلوم االجتامعّية من تفسٍري للّتطرُّ
ف ـ باملعنى الَِّذي فّرسناه ـ يمكن أْن يندرج ـ من بعض اجلهات ـ بام ورد  طرُّ التَّ
يف مصطلح العنف واإلرهاب يف الكتابات القانونّية واحلقوقّية، وعليه يمكن أْن 

ف من النّاحية القانونّية والفلسفية يف هذا الّشأن، نج طرُّ د موردًا لتحديد التَّ
وليَّة حول املعتقد وإبداء الّرأي  وذلك وفقًا لقانون احلّق الَِّذي كّرسته املواثيق الدُّ
مع عدم فرضه عىل اآلخرين عن طريق اإلكراه، وُكّل ما ال ينطبق عىل قانون 

ف احلّق هذا ِممَّا هو من هذا طرُّ  .القبيل يقع حتت دائرة التَّ
عىل أّية حال، فثّمة مصطلحاٌت ثالثة ليس بينها تطابق أو متاثل تام، فالعنف 
ف خيتزن ُكلٌّ منها خصوصّيته ومتايزه مع عدم إلغاء جسور  طرُّ واإلرهاب والتَّ
ف بام هو انغالٌق يعّد مقّدمة للعنف، وليس ُكّل عنٍف  طرُّ االلتقاء بينها، فالتَّ

 .إرهاباً 
والعنف يمكن أْن يكون مقبوالً كالّدفاع عن النّفس والوطن وما شابه، 
ويمكن أْن يكون مرفوضًا، وذلك حني يتجاوز حدوده القانونّية، والتي استوى 
ُعرف العقالء والترشيعات عىل عدم املوافقة عليه، أّما اإلرهاب فهو ُكّل 

 .استخدام للقوة بال مسّوغٍ 
 

  احتكار العنف
ضح من هذه الّتحديدات َأنَّ ثّمة عنفًا يقع حتت دائرة املقبولّية احلقوقّية يتّ 

 .والقانونية، وآخر خيرج عنها
وغالبًا ما يقرتن العنف بوجود سلطٍة أو قدرٍة تتيح ملن يقوم به إمكانّية فعله؛ 
لطة ليست  لوك العنفي، والسُّ لطة مدخلية يف ظهور السُّ ولذلك فإّن لوجود السُّ
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ا يمكن أْن تكون موّزعًة بني جهاٍت متعددة،  خمتّصةً  بفرٍد أو مجاعٍة أو جهٍة؛ ألهنَّ
عور بوجود سلطٍة عىل نحو منقوٍص يقيض األمر  وأحيانًا يرتبط العنف بالشُّ
بتوفري مستلزمات استكامهلا، فيكون العنف أحد اآلليات املتوّسلة يف هذا 

 .الّسبيل
ا تبدأ من : ٍت متعددة يمكن القولوباالنطالق من توّزع الّسلطة بني جها إِهنَّ

دائرهتا الّضيِّقة التي تتمّثل بسلطة الفرد عىل نفسه أو إمرته عىل نفسه، جلهة 
ف بدفع ورفع ُكّل ما هيّدد أمنه الذايت باستخدام أسلوب العنف، أو  الّترصُّ
يكون استخدامه نابعًا من جّراء الّشعور بنقٍص يف الّسلطة أوالقدرة، وهناك 

لعنف املستخدم بني اجلامعات، وذلك حني متلك مجاعاٌت ما سلطتها التي ا
تستخدم فيها قّوهتا العنفّية، وتسّخرها للدفاع عن نفسها واالعتداء عىل 

 .اآلخرين؛ نتيجة بعض التسويغات التي جتد فيها مقبولية ومرشوعية لدهيا
العنف الَِّذي وهناك السلطة التي يكون العنف أحد جنباهتا املستخدمة، وهو 

ولة كسلطة ، ويف االستخدامات احلديثة للعنف، يصبح هذا )٤(تلجأ إليه   الدَّ
األخري صفًة حمتكرًة للدولة كوظيفٍة ال خيتّص هبا غريها من مجاعٍة اعتبارّية أو 

 .حقيقية
ولة،  ويعّد ذلك إحدى الوظائف التي ترافقت مع مسري تطّور نشوء   الدَّ

ولة يعيد وهو يسري مع املقتضيا ت املنطقية هلذا األمر، فبدون حرصه بجهة   الدَّ
ولة التارخيي، أو إَِىل  العنف املجتمعات إَِىل املرحلة التي تسبق نشوء   الدَّ
املجتمعات املجّزأة التي تتوّزع فيها سلطة استخدام العنف عىل اجلامعات 

ترتبط بتقاليد الّتقليدية، واملستندة يف تسويغ استخدامه إَِىل أحكام عرفية 
وأعراف، دون أْن ترقى إَِىل قوانني ومؤسسات راعية لوظيفته وآليات 

 .استخدامه
ولة كجهة، هي املخّولة باستخدام العنف  ولة أو سلطة  الدَّ ولذلك فإّن  الدَّ
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زاعات أحيانًا، وحلامية الفرد من االعتداء عىل أمنه الّشخيص  للفصل بني النّ
ان هذا التهديد ناشئًا من الداخل أم وافدًا من واملايل وعىل أرضه، سواء ك

 .اخلارج
ولة كسلطٍة خمّولٍة   فباالستناد إَِىل احتكار استخدام العنف من ِقبل سلطة  الدَّ

قانونيًا باستخدامه حرصًا، ليس هناك من مسّوغات الستخدامه من ِقبل 
يف املرحلة التي اجلامعات الداخلة يف نطاقها، إِالَّ إذا كانت هذه اجلامعات توجد 

ولة كياهنا جّراء هتديٍد خارجيٍّ كاالحتالل، أو جّراء احلروب  تفتقد فيها  الدَّ
ولة ولكن مع عدم قيامها بإحدى وظائفها  األهلّية، أو حّتى مع وجود  الدَّ

 .األساسّية، وهي محاية أمن مواطنيها من الّتهديد
ولة أ صبح متأّسسًا عىل فكرة عىل هذا األساس، فالعنف بالنسبة لسلطة  الدَّ

يف البناء القانوين للدولة ككياٍن اعتباريٍّ يملك هذه الّصالحية، ِممَّا يعني  »احلق«
َأنَّ عنفها يرتبط باملرشوعّية، وُكّل ما عداه ـ خال الّدفاع عن النّفس بحال ختّيل  

ولة عن وظيفتها ـ يفتقد إَِىل مثل هذه املرشوعّية  .الدَّ
س ملفهوم املرشوعّية يف استخدام العنف، يؤّدي يف هناية إِنَّ هذا الّتأسي

املطاف إَِىل سحب ُكّل أشكال احلّق الّطبيعي من املحكومني أفرادًا أو مجاعات 
 .يف استخدامه

غري َأنَّ هذا اإلجراء يقود إَِىل إشكالّيات تضع املرشوعّية القانونّية واحلقوقية 
ا حول الّتعّسف الَِّذي يمكن أْن يساء أمام تساؤالٍت كبرية، وهي تقع يف جممله

استخدامه يف حال وقوع سلطة اإلمرة بيد دولٍة أيديولوجية، وأثناء ضعف  
َىل  ولة إِ ولة وتراخيها يف حتديث آلياهتا الّضبطّية، أو جّراء ركون سلطة  الدَّ الدَّ
العنف وحده والتخّيل عن القيام بوظائفها األخرى التي باتت متلكها، والتي 

تامعي املتعّلق بتأمني مستلزمان الّشخيص لألفراد إَِىل األمن االجتجاوز األمن ت
العيش الكريم الَِّذي ال يتقّوم بدون القيام بوظيفتها االجتامعية، ووضع خطٍط 
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اجتامعيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة تضمن احلصول عىل مستلزمات العيش، وتضمن 
يف احلصول عىل العناية بالّصحة  حرية االعتقاد والتعبري واملشاركة، واحلّق 

ولة  .والّتعليم، وحتقيق الّطموح والّشعور باالنتامء إَِىل الوطن و الدَّ
ولة ليست يف متاٍه شديٍد مع العنف مع احتكارها له،   من هنا فإنَّ سلطة  الدَّ

ولكوهنا متامهية مع وظائف أخرى من شأهنا اإلسهام يف خلق اعرتاف األفراد 
ولة أو هبا وإظهار ا لّطاعة هلا، وبدون هذه الطاعة تصبح مرشوعّية عنف  الدَّ

ولة معّرضة للتهديد بعدم االعرتاف والذي يمكن أْن  العنف من قبل سلطة  الدَّ
 .يقود بالّتايل إَِىل عنٍف مقابل

ولة باعرتاف مواطينها بحّق  فمع القيام بوظائفها املتنّوعة حتظى  الدَّ
 .ونزع هذه الوظيفة عن غريها استخدامها للعنف وحرصه هبا

وبالّرجوع إَِىل مظاهر الّتطبيق، نجد َأنَّ العامل اإلسالمي يشهد استخداماٍت 
كالعنف اليومي املستخدم بحّق : متنّوعًة من العنف تتجّىل يف عّدة مظاهر

ولة يف  الفلسطينيني من قبل العدّو اإلرسائييل، والعنف املستخدم من قبل  الدَّ
عات، ُثّم العنف الَِّذي يتخذ له تسمية دولية، وهو العنف قمع بعض اجلام

ولة وضد أفراد ومجاعات أخرى، تتناظر معها يف  األُصويل املوّجه ضد  الدَّ
 .املوقف واالعتقاد والتوّجه املرحيل واملستقبيل

 
  صناعة العنف

إحدامها : تأسيسًا عىل الناحية احلقوقية، يمكن أْن يكون للعنف جنبتان
إليها، غري َأنَّ اإلرهاب بام هو عنف،  وعيٍة قانونية، وُأخرى تفتقرمرشحتظى ب

ليس ثّمة من مقبولّية ُترشعن استخدامه، لكن من جهٍة ُأخرى، ومع عدم 
االستقرار عىل تعريٍف واحٍد لإلرهاب، فإّن مرجعّية تفسري العمل العنفي يف 

ات املتعارضة، بعضها خانة اإلرهاب، ختضع هي األُخرى إَِىل مجلٍة من الّتفسري
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يرتكز عىل تربيرات أيديولوجية، كام لدى اجلامعات األُصولّية، وُأخرى 
ولة جتاه  مصلحّية ترتبط بتوّسله لتحقيق مصالح سياسية، وهو ما تقوم به  الدَّ
رعاياها، أو ما تقوم به الدول يف سعيها ملّد سيطرهتا خارج نطاقها اإلقليمي، 

واإلرهايب يصبح جماهدًا، والعمل اإلرهايب لدى دولٍة  فاملجاهد يصبح إرهابيًا،
 .ما يصبح مرشوعًا عىل َأنَّه رّدة فعل، أو دفاع مرشوع

إِنَّ اختالف املفاهيم واملعايري والّتصّورات سُيبقي موضوع اإلرهاب حمّل 
 .مناقشٍة، ويفتح املجال يف االنقسام حوله كام هو احلال راهناً 

 املفاهيم واملعايري، يصبح تصنيف األعامل ومن خالل هذا االختالف يف
املّتسمة بالعنف ضمن دائرة اإلرهاب وعدمه، تابعًا ملا حياط به هذا العمل أو 

فإمعانًا يف إضفاء املرشوعّية . ذاك من تفسريات وتأويالت ترشيعية وحقوقية
عىل بعض أعامل العنف بغية عزهلا عن الّتصنيف يف دائرة اإلرهاب، ثّمة سعٌي 

َىل إحاطة هذه األعامل بممّهدات تتجاوز ما هو مقنّن من ترشيعاٍت حول إِ 
مسّوغات العنف وآليات استخدامه، كاملبادئ األخالقية والقيم اإلنسانية التي 
ُتسّخر ُكّل منتجات العرص احلديث من منابر الرأي وقنوات الدبلوماسية، 

الغري املقبول ) رهايباإل(وصناعة الرأي ألجل إسقاطها عىل بعض أعامل العنف 
بحسب واقعه ال اجتامعيًا وال أخالقيًا وال إنسانيًا، خصوصًا فيام يتعّلق 
باإلرهاب الدويل ـ الَِّذي يمكن أن تتجّىل أبرز وجوهه بالّتدخالت األمريكية، 
وممارسة العنف جتاه العامل اإلسالمي، تغطيًة ملصالح مادية وضامنًا ملّد ظالل 

ولة ضّد رعاياها كلام وجدت َأنَّ سلطتها اهليمنة وإبقائها  ـ أو ما تقوم به  الدَّ
 .تفتقد القدرة عىل التأثري وتتآكل من الداخل

 
  العنف الدولي

بني هذه األحكام املعيارية نجد َأنَّ املقاومني للغزو الّسوفيايت ألفغانستان 
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املعايري صنّفوا يف ذلك الوقت ضمن خانة املجاهدين ضّد امرباطورية الّرش وفق 
األمريكية، وهؤالء هم أنفسهم ُصنّفوا فيام بعد إرهابيني حني ُنسب إليهم قتال 

 .األمريكيني يف العراق
سعت عرب  ١٩٩١وعندما غزت الواليات املّتحدة الغزو األّول للعراق عام 

األُمم املّتحدة الستصدار قانوٍن من جملس األمن لتمرير الغزو، ومع الغزو 
أمكن للتربيرات املّتصلة باقتناء السالح النووي وغريه من الّثاين للعراق 

األسلحة املحّرمة دوليًا كاجلرثومية والبيولوجية بام يمّثله اقتناؤها من هتديٍد 
لألمن العاملي أْن ُتساق كدوافع أخالقّية ُتشّكل هدفًا نبيًال ُيّربر هذا الغزو، 

اإلخفاق يف العثور عىل ويؤّمن عزله عن الّتصنيف يف دائرة اإلرهاب، ومع 
السالح تصبح املهّمة أرقى من ذلك، وهي إحالل الديمقراطّية بدل القمع 

 .والنظام القائم عىل الديكتاتورية
وبإمعان النّظر يف خطاب الّرئيس األمريكي بوش الّثاين، يف معرض تنصيبه 

الّسعي  ، حّدد اسرتاتيجّية التعاطي مع اخلارج وفق)٥(للوالية الّثانية للرئاسة
إلرساء احلرّية والعدالة واملساواة يف البلدان التي تفتقر إليها، وهي مهّمٌة تضفي 
الكثري من مزايا السمّو والرفعة لقضيٍة ذات جنبٍة رساليٍة عالية، ال يتيّرس القيام 
هبا إِالَّ من ُأّمٍة وعت معنى احلرية وعاشتها، وتعمل لتلّبي نداء الواجب 

ن هذه القيم املزعومة ممهدات أخالقية لصناعة العنف، احلضاري، وبذلك تكو
 .وتدفع عنه تصنيفه يف دائرة اإلرهاب

ا ال تقّل بمحاكاهتا  ا الّتهديدات لألنظمة لكي تتجه نحو الديمقراطية، فإهنَّ أمَّ
 .للمربرات الّسالفة

وُيضاف إليها ما يشّكل توفري الّتغطية القانونّية لبعض املامرسات اإلرهابّية 
لتي ال تشّذ عن املصلحة األمريكّية، كاألعامل العنفية اليومّية للكيان الّصهيوين ا

بحّق الفلسطينيني، هذا عىل الّرغم من صدور قراراٍت متعّددٍة لألمم املتحدة 
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بشأهنا ال جتد سندًا داعًام لرضورة مراعاهتا أو تنفيذها، فيام قرارات ُأخرى ـ عىل 
وري من لبنان ـ ُتطرح بشكٍل ضاغٍط وملّح من غرار املطالبة باالنسحاب الس

 .قبل املجتمع الّدويل
وليَّة الّصادرة بحّق الفلسطينيني  إِنَّ هذا اإلمهال برضورة تنفيذ القرارات الدُّ
املرتافق مع غّض النّظر عن املامرسات اإلرهابية من قبل إرسائيل، واالحلاح من 

وري من لبنان  جهٍة ثانيٍة برضورة تنفيذ القرارات األُخرى كاالنسحاب السُّ
ليس من شأنه أْن ينتج سوى إضفاء املزيد عن اختالف املعايري وازدواجيتها، 
وتوفري مناخات صناعة األعامل العنفّية التي يمكن تصنيفها يف دائرة اإلرهاب 

 .الدويل
هذه الّصناعة متّر عرب منظومٍة من األفكار املرتكزة عىل دعاماٍت مرجعّيٍة يف 

تخّيل اإلنساين لدى الّشعوب، املالمسة جلوهر اإلنسان يف حريته، فيام هي امل
ترتبط يف األصل بنوازع ّرشيرة، فواجهتها املسّطحة تشّكل غالفًا ساترًا هلذا 

 .)٦(العمق، مستندًا عىل أفكار ودعائم قيمّية
الت التي  مل تكن تلك األفكار ـ بوصفها أفكاراً متطّرفة ـ وليدة الّتحوُّ

أت عىل املرسح العاملي بعد اهنيار االحتاد السوفيايت وحلول الرأساملية طر
َىل  األمريكية والغربية عمومًا، وإنام هي أسبق من ذلك بكثري، حيث تعود إِ
ر ُثّم  العالقة التي حكمت الغرب بالعامل اإلسالمي، كعالقة متّيزت بالّتوتُّ

ؤية املتطّرفة للغرب م  .ن أعامٍل عنفّيةالعدائية، ملا عكسته الرُّ
فالّتاريخ القريب الَِّذي يعود إَِىل القرن الّتاسع عرش، شّكل بدايًة لعالقٍة 
مأزومٍة بينهام، ومل يكن ألربعامئة سنه خلت ـ وهي تاريخ االمرباطورية العثامنية 
يف العامل اإلسالمي ـ أْن تشهد مثل هذه العالقة إِالَّ يف هناياهتا، ثّم مع زوال 

ثامين، فبداية القرن الّتاسع عرش هي بداية عالقٍة استعامرّيٍة مل تنجِل احلكم الع
أواخرها يف ستينيات القرن العرشين، إِالَّ لتدخل معها مرحلة جديدة من 
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العالقة التي حكمها االنقسام العاملي إّبان احلرب الباردة، فعالقات االستعامر 
فكرية، يمكن أْن نطلق عليها هي عالقات عنف، ولكن سبقها مرجعّيٌة ثقافّيٌة و

نظرة الغرب الذاتية لنفسه وملوقعيته يف العامل، هذه املوقعّية متظهرت وفق ما 
الغرب كمرجعيٍة لإلشعاع احلضاري، حيث : يطلق عليه باألنوية احلضارّية، أي

الّذات احلضارّية املتفارقة حضاريًا مع اآلخر، دون َأْن يكون لآلخر وزٌن 
 .حضارّي 

عوب ووصفها بالّتخلُّف والّتقليد ولقد قا م هذا الّتفارق عىل نفي هذه الشُّ
واهلمجية، فهي حتتاج إَِىل األخذ بيدها للسري عىل خطى الغرب، سريًا استتباعيًا 
يراد له تأمني مستلزمات استمرار الّتدفُّق احليوي للمواّد اخلام للصناعات 

 .)٧(لترصيف املنتجات الغربّيةالغربية، واالبقاء عىل العامل اإلسالمي ُسوقًا 
مل تتأسس عالقات العنف بني الغرب والعامل اإلسالمي عىل نفي الغرب 
لآلخر وحسب، وإّنام رفدت بام يتيح استمراريتها بعدما ُووِجه الغرب 
بصدماٍت رافضٍة لالستعامر، فكانت إرسائيل الكيان هي البديل العنفي 

ة القائمة عىل ثقل أحد طرفيها لصالح املحتمل، إذا ما اختّلت موازين العالق
 .الغرب

لقد ساهم تثبيت قدرات الكيان الصهيوين وزرعه يف املنطقة وتوفري الغطاء 
الدويل واإلنساين هلذا الكيان، بُكّل ما حتويه أدبياته وعقائده من نفٍي لآلخر، 

لغرب ومن سجلٍّ عنفيٍّ ما زال ُحيظى بمقبوليٍة تربيرّيٍة لدى الغرب عمومًا، وا
األمريكي خصوصًا، فأّدى إَِىل التزخيم الشعوري والوجداين لدى الشعوب 
اإلسالمية، املحّملة بالشعور بالدونية احلضارية وباالستالب الوجودي 

 .)٨(ملقدارهتا
مع ُكّل التغّريات التي حدثت بعد اهنيار االستقطاب الدويل، ورغم 

الثقايف، فإّنه يعاد إنتاج ما الّطروحات حول حوار الشامل واجلنوب واالنفتاح 
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اختزنه تراث الغرب ـ وأمريكا خصوصًا ـ من أنوّيٍة حضارّيٍة، ُتقِدم يف املرحلة 
الّراهنة أيضًا عىل نفي اآلخر املحتاج ـ وفق العوملة ـ إَِىل تعميم دعوات 
الديمقراطية والليربالية، واألخذ بكافة املستلزمات الثقافية الّسائدة يف الغرب، 

أْن تكون مرتكزة عىل دعواٍت حضارية، بقدر ما ترتكز عىل حماوالت إعادة  دون
تشكيٍل للمنطقة اإلسالمية بآلّياٍت عنفية، مسّخرة ما توّفره تكنولوجيا اإلعالم 

 .)٩(وصناعة الراي العام وأسلحة الدمار الّشامل
 

  الدولة إرهاب 
مناخاٍت مالئمة  شّكلت العالقة املأزومة بني الغرب واإلعالم اإلسالمي

إلنتاج أفكار حتررية هادفة لالستقالل ولبناء الكيانات الذاتية ولتقديم جتربتها 
 .احلضارية يف هذا املجال

مل ترتكز هذه األفكار عىل مسّوغاٍت اعتقاديٍة دينيٍة بقدر ما ارتكزت عىل 
ء أيديولوجيا قومية اشرتاكية، بعضها زاوج بينها وبني اإلسالم لناحية االنتام

القومي اإلسالمي، واآلخر ذهب فيها حدًا بعيدًا عن دائرة العروبة واإلسالم 
 .وذلك بفضل املّد الّشيوعي آنذاك

ولة وفق ما  لقد أذن هلذه الدعوات يف فرض سلطتها، وتثبيت أركان  الدَّ
سعت إليه هذه األفكار من جاذبية تثويرية يف ظّل اختالل العالقة مع الغرب 

ا هيّم يف هذا املجال هو الولوج إَِىل مداخل العنف الَِّذي االستعامري، وم
اعتمدته العديد من هذه الكيانات جتاه اجلامعات املتبنية للعنف والتي أصبحت 

 .توصف باألُصولية واجلهادية والسلفية
وبالرجوع إَِىل مسّوغات احلق القانوين الستخدام العنف كآليٍة حتتكرها 

هذه املسّوغات وفق هذا املنظور ـ ويف كثٍري من  الّسلطة، فقد جرى استخدام
األحيان ـ بمعزٍل عن سائر الوظائف التي ينبغي للدولة االضطالع هبا، فتناُزل 
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ولة ككياٍن   لصالحاألفراد عن جزٍء من الّسلطة الذاتية وعن بعض احلريات  الدَّ
ام يكون من خالل دوٍر م قابٍل تقوم به  اعتباريٍّ وفق نظرية العقد االجتامعي إِنَّ

ولة وهو املحافظة عىل األمن الفردي واجلامعي وضامن حرية الرأي والتعبري،  الدَّ
 .وهو ما مل يكن ليحدث يف الكثري من الكيانات العربية

مل تستطع هذه الكيانات ومن خالل خوضها أربع حروب مع العدو 
ورفع  الّصهيوين إرضاء نزوع شعوهبا نحو رّد االعتبار واسرتجاع األرض

الّتهديد، فيام الوحدة العربية والّتنمية بقيت حلًام منشودًا لدى أفرادها، وحرية 
الرأي مل جتد هي األُخرى سبيًال نحو التطبيق، فاملشاركة يف االنتخاب وتبادل 
ولة، مل  الّسلطة وتشكيل املعارضة واملسامهة بتقديم املشورة يف تعزيز دور  الدَّ

بالتهديد بالسجن والنفي والترشيد بحّجة اخليانة تلَق سوى القمع بالعنف و
 .واملؤامرة والتدخالت اخلارجية، وقد ساد ذلك حّتى قبل هنايات القرن املايض

ولة واخلارج ساهم  ومع حلول القرن اجلديد، فإّن اختالل العالقة بني  الدَّ
انعدام باملزيد من تراخي الدور الّسيادي للدولة،ِممّا ساهم يف تعزيز الّشعور ب

ولة نفسها،  الوزن الوجودي لدى الّشعوب اإلسالمّية جتاه اخلارج وجتاه  الدَّ
األمر الَِّذي أّدى إَِىل املزيد من توفري املناخات التي توّفر إعادة الوشائجية 
الداخلية ملجموعاٍت تتشّكل وفق أيديولوجيا واعتقادات وفهم ُيعاد إنتاجه 

 .للتعاطي مع الواقع القائم
 
  ف اُألصوليالعن

ببعض اجلامعات التي درجت األدبيات املعارصة ) العنفية(ارتبطت األعامل 
عىل تسميتها باجلامعات األُصولية، علًام بأّن مصطلح األُصولّية نفسه ال يرسو 

ف والعنف واإلرهاب طرُّ  .عىل تعريٍف دقيق، فاألصولية أصبحت تقرتن بالتَّ
ملؤسسات الدينية املرتبطة بجهاز  وجيري متييز اجلامعات األُصولّية عن ا
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ولة نفسها كأحد املؤسسات املوجودة فيها، والتي ترعى الّشؤون الدينية  الدَّ
لألفراد، كام جيري الّتمييز نفسه بينها وبني بعض اجلامعات التي تسلك مسلكًا 
سياسيًا عىل نحو تطبيق مرشوعها املتّصل بالّرشيعة اإلسالمّية، لكنّها مل تتوّسل 

نف آليًة لتطبيق برناجمها املّتصل بالعودة إَِىل اإلسالم كأطروحٍة تصلح إلدارة الع
 .املجتمع والسلطة

وما يزال حّتى ) العنفية(وقد شهد العامل اإلسالمي عّدة نامذج من اجلامعات 
وقتنا الراهن، حتت وطأة الكثري من األعامل املستندة إليها؛ إذ مل تنشأ هذه 

إّنام ارتبطت بمجمل العوامل االقتصادية واالجتامعية اجلامعت من الفراغ، و
والسياسية، ولكن ما هيم يف هذا املجال هو مقاربتها يف دائرة العنف املامرس 

ولة وعنفها املضاد  .عليها من قبل  الدَّ
فمنذ اهنيار اخلالفة العثامنية وصعود التيارات القومية واالشرتاكية، ُثّم 

املايض يف حتقيق التنمية والوحدة ومناهضة إخفاقاهتا يف منتصف القرن 
االحتالل الصهيوين لفلسطني، والشعور املتنامي بعدم القدرة عىل املشاركة 
السياسية، نمت هذه اجلامعات عرب الّتشكيل الدويل جلامعة اإلخوان املسلمني، 
ورغم العديد من مالحظاهتا حول االختالف بني الديمقراطية والشورى، 

يالهتا إَِىل املواءمة بني هذين املفهومني، فتسلل العنف إَِىل التيار تعمد بعض تشك
 .األّول، دون أْن يتاح له االستمرار أو النجاح يف تطبيق برناجمه

غري َأنَّ إحدى املحّطات الفاصلة يف تاريخ هذه اجلامعات، هو نشوء 
ب تشكيالت نمت يف الّسجون املرصية يف الستينات والسبعينات، فنسجت بسب

ولة واملجتمع يف آٍن  التعذيب والضغوط، أفكارًا تكفريية سعت إَِىل تكفري  الدَّ
الَِّذي  »معاملٌ عىل الّطريق«معًا، وقد جتّلت أوىل هذه املعامل مع كتاب سّيد قطب 

يرتكز عىل أولوية احلاكمية هللا، بعد أْن أعاد اكتشاف أفكار أيب األعىل 
ولة كسلطٍة املنظور، ل هذاووفق . )١٠(املودودي يس ثّمة من مرشوعّية لسلطة  الدَّ
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 .حتتكر العنف أو كسلطٍة حتتكم إَِىل قوانني وترشيعات مستندة إَِىل ُأسٍس علامنية
َىل  لقد أّدت هذه األفكار املتأسسة عىل عوامل موضوعّية وذاتّية يف آٍن معًا إِ

ولة، التي عمدت بدورها إَِىل  العديد من الصدامات، منها الصدام مع سلطة  الدَّ
يف الّسجون، ومنعتها من العمل ) العنفية(زّج العديد من أفراد اجلامعات 

الّرصيح، فتحّولت إَِىل العمل الّرسي، مستكملة أعامل العنف الَِّذي بتحّوله 
حتّول أفرادها إَِىل قنابل برشية، تنطوي عىل قدرٍة تدمرييٍة هائلٍة ال تعصم األبرياء 

ملساجد وأماكن الّسكن والّتجمعات العاّمة، األمر الَِّذي واملدنيني حّتى يف ا
ف الَِّذي  طرُّ ف واإلرهاب، فوفقًا ملفهوم التَّ طرُّ يضعها ضمن دائرة الّتصنيف بالتَّ
يستند عىل ِصّحة االعتقاد، وعدم احلوار، ويف اآلخر، تصبح هذه اجلامعات 

ل واملدرج عىل َأنَّه نوٌع متامثلة معه، فضًال عن التهديد ألمن املواطنني يف الداخ
 .من اإلرهاب بحّق اآلمنني

ف يف األفكار يصبح ممهدًا ألعامل العنف؛ القرتانه  طرُّ ومن هنا، فإّن التَّ
بالّتكفري وبالنفي، فلو اقترص عىل مبدأ احلاكمية، وعىل حاٍل من التعبئة التي 

املجتمع إَِىل تؤّدي إَِىل تسلله إَِىل خمتلف الرشائح االجتامعية، بحيث يسعى 
تطبيقه عرب وسائله الديمقراطية، أو عرب الثورة التي ال تتوّسل العنف كأحد 
اآلليات املستخدمة، حينذاك فال مندوحة من االعرتاف الواقعي هبا، فضًال عن 

وليَّة التي ستعرتف هبا أيضاً  عيَّة الدُّ  .الرشَّ
العدوان اخلارجي،  لردّ ) العنفية(أّما لو توّجهت هذه اجلامعات يف أعامهلا 

الَِّذي يشّكل هتديدًا ألمن مواطنيها يف حياهتم واقتصادهم، فحينئٍذ يمكن 
يف دائرة املرشوعية، استنادًا إَِىل املعيارية املزدوجة يف ) العنفية(تصنيف أعامهلم 

وليَّة مل تستطع أْن ترد عيَّة الدُّ وليَّة، وذلك حني نجد َأنَّ الرشَّ ع تنفيذ القوانني الدُّ
عنهم العدوان اخلارجي، فيكون هذا العنف الصادر من قبل هذه اجلامعات هو 

سّوغه قيام العدو بأعامل عنفية جتاههم، ولكن هذا يدخلها من ) عنف مضاد(
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ولة نفسها كسلطٍة حتتكر أعامل  جهٍة ُأخرى يف دائرة العنف املضاد من  الدَّ
ولة يف تأمني العنف، بمعزٍل عن النقاش الَِّذي يدرو حول أمهية  دور  الدَّ

مستلزمات األمن لشعبها ومحايته من الّتهديد اخلارجي، وهو باألصل جيب 
 .االضطالع به انطالقًا من النّظرة احلقوقّية املتأسسة عىل هذا النحو

ولة حني تستعني باخلارج، أو حني تعقد اّتفاقيات السلم مع العدو،  و الدَّ
ن التهديد ملواطنيها، ِممَّا يعطيها مرشوعّيًة بحيث يكّف عن كونه ُيشّكل حالًة م

يف تأمني مستلزمات اتفاقياهتا، بحال تأسست السلطة اآلمرة لدهيا عرب 
املرشوعّية الّشعبية، التي تتجّىل باالنتخابات للمجالس التمثيلية كام هو حال 

مور إِنَّ ثّمة إرادة شعبية ارتضت سري األُ : الدول احلديثة، فحينذاك يصّح القول
عىل هذا املنوال، وإال فمروعّية االتفاقيات تكون مرشوعّية صورية وليست 

 .حقيقية
أّما يف حال استمرار الّتهديد اخلارجي، فتصبح اجلامعات حينذاك مستندة 
إَِىل خياراهتا يف توفري احلامية لنفسها من التهديد، انطالقًا من احلّق القانوين 

 .ملواطننيلألفراد، وبدون الّتعرُّض ألمن ا
لكن هذه اجلامعات حّتى لو أسقطت العملية الديمقراطية من قناعاهتا 
لطة، فإّن آراءها تبقى يف دائرة املرشوعية ما مل  كمطلٍب وكآليٍة للوصول إَِىل السُّ
تتوّسل العنف آليًة لتطبيقه يف ظّل عدم توّفر الّظروف املوضوعّية، ويصبح 

قناعية كأحد اآلليات التي تتصادم مع برناجمها مفتوحًا أمام الوسائل اإل
ف واإلرهاب«مفهومي  طرُّ  .كام مّر يف التحديدات السابقة هلذين املفهومني »التَّ

 
  العنف والمقاومة في لبنان

تعّد األعامل التي قامت هبا املقاومة يف لبنان أحد موارد اخلالف حول ما إذا 
 .أو يعّد إرهاباً يقع حتت دائرة العنف املرشوع  »العنفي«كان عملها 
























  /
٦١

 

 

وليَّة التي تعطي للعنف مرشوعيته ضّد  ومع سبق اإلشارة إَِىل املواثيق الدُّ
االعتداء اخلارجي، يصبح العمل املقاوم يف لبنان مرشوعًا، غري َأنَّ مرشوعيته 
تعيد فتح النقاش من جديد بأّنه ال يزال يقع حتت دائرة الّتصنيف كعمٍل عنفيٍّ 

 .ية القانونيةغري مّربر من النّاح
وتنطلق الّتفسريات من مبدأ أسايس يقوم عىل أساس نظرّية احلّق املكّرس 
للدولة يف احتكار العنف وتوّسله للدفاع عن مواطنيها، ما يعني َأنَّ الّتربير 
القانوين للدفاع ضد الّتهديد اخلارجي معطى للدولة، وإذا كان للشعب من 

ولة خياٍر يف اللجوء إِليه فيتّم ذلك مع  .غياب  الدَّ
ولذلك، فاملقاومة الفرنسية أثناء االحتالل النازي هي مقاومة شعبية، تستند 

ولة، وعىل اهنيارها آنذاك  .إَِىل مربرات متأسسة عىل عدم وجود  الدَّ
ولة هي صاحبة القرار باستخدام العنف للدفاع عن شعبها، ويف حال  فالدَّ

تتمّثل باألمم املتّحدة وجملس األمن القصور عن استخدامه ثّمة جهٍة دولّيٍة 
تضطلع بدور استخدام وسائل القّوة، ومن بينها العنف لرّد االحتالل وعودة 

عوب  .احلّق إَِىل الشُّ
ولة كسلطة ـ احلّق يف  وبذلك ال يعود ألّية مجاعٍة ـ يف ظّل وجود  الدَّ

ولة ينفي وجود مجاعاٍت  نّاحية من ال) عنفية(استخدام العنف، فوجود  الدَّ
 .النّظرية

من مجاعاٍت ) عنفية(مع ذلك ُووجه االحتالل الّصهيوين للبنان بمقاومٍة 
ولة كبنياٍن  مسّلحٍة اّختذت شكل حرب العصابات، تزامن ذلك مع وجود  الدَّ
مادي، ولكن تزامن أيضًا مع استقالٍة تارخييٍة للدولة عن دورها، متّثلت يف 

عامل العنف املتكررة، التي قام هبا الكيان العجز عن الّدفاع عن شعبها إزاء أ
 .الّصهيوين

إِنَّ العمل املقاوم يف هذه احلالة ال خيرج عّام درجنا عليه يف النّظرة احلقوقية 
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املتأسسة عىل حّق الّدفاع عن النّفس من النّاحية الفلسفية والقانونية، يف ظّل 
نَّ حلال كذلك ـ إِ غياب سلطة العنف املحتكرة للدولة، فال يصح القول ـ وا

ولة، أو هو  الفعل العنفي للمقاومة يفتقر إَِىل املرشوعية القانونية مع وجود  الدَّ
يشابه احلالة الفرنسية إبان االحتالل النازي، أو احلالة اجلزائرية إبان االحتالل 
ولة كسلطة عنف، يف حني هو  الفرنيس؛ لرتافقه آنذاك مع عدم وجود  الدَّ

 .انخالف ذلك يف لبن
ولة بقيت ماثلًة إبان صعود املقاومة، ولكن بنياهنا ترافق مع  فصحيح َأنَّ  الدَّ

، وجتاوزه إَِىل حال االنقسام الّلبناين الَِّذي مل يكن )العنفية(غياب سلطتها 
ولة نفسها  .بمجمله رافضًا لالحتالل الصهيوين، ومعه فريٌق من أركان  الدَّ

ولة وبروز حالة الدفاع عن ويف ظّل غياب سلطة العنف املحتكر ة من  الدَّ
النفس انطالقًا من املرشوعّية احلقوقية، ال يعود العمل املقاوم مصنّفًا يف دائرة 

 .الّتعارض معها؛ لكونه يعّرب عن حاجٍة أصلّيٍة يف الدفاع عن الّنفس
ولة  لكّن اإلشكالية األُخرى التي تثار يف هذا املجال، َأنَّه مع عدم قدرة  الدَّ
وليَّة املتمّثلة يف األُمم املتحدة لتحّل  عيَّة الدُّ عىل استخدامها العنف، تأيت الرشَّ
وليَّة سلطتها اإلكراهية لدفع  مكان هذه السلطة املفتقدة، عرب استخدام اهليئة الدُّ
االحتالل، إَِىل جانب اللجوء إَِىل العنف عن طريق جملس األمن بحال عدم 

لها هذه اجلمعية يف البداية، ِممَّا يلغي مرشوعّية جدوائية الضغوط التي تتوّس 
ولة  .اجلامعات التي تقوم بالعنف كبديٍل عن دور  الدَّ

صوص، لكّن  قد تصّح هذه املقاربة من الناحية النّظرية املستندة إَِىل النُّ
املقاربة العملية جتعل الّتأسيس النّظري لسلطة العنف اخلارجة عن نطاق 

متعارضة مع النّاحية النّظرّية، ِممَّا يلغي مفاعيل القّوة لدى ) العنفية(اجلامعة 
ّص؛ لعجزه عن االقرتان بام يؤّدي إَِىل حتقيق غاياته وأهدافه  .النّ

دون أْن يسلك مسلكًا ) ٤٢٥(لقد جتّىل هذا العجز منذ صدور القرار الدويل 
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قّية، فيام أضفت عمليًا يف هذا املجال، ِممَّا أعطى الفعل املقاوم مرشوعيته احلقو
بناين عىل الفعل املقاوم  ولة والّشعب اللُّ النّاحية العمالنية ـ املتمّثلة بموافقة  الدَّ

 .بتهيئة مناخاته املساعدة ـ املزيد من القّوة هلذه املرشوعّية
وهنا سؤاٌل يربز نفسه، وهو َأنَّه مع صعود الفعل املقاوم نحو غاياته املمّثلة 

صبح االستمرار بحمل السالح مصنّفًا ضمن دائرة بتحرير األرض، فهل يُ 
ولة ركائز سلطتها،  اإلرهاب، خصوصًا مع زوال االحتالل واستعادة  الدَّ

بناين الَِّذي جتّىل عرب احلرب األهلية؟  وغياب االنقسام اللُّ
إِنَّ العودة إَِىل املفاهيم املطروحة حول حتديدات معنى اإلرهاب والعنف ـ 

ـ واستمرار محل السالح مع عدم وجود احتالٍل لألرايض كام ورد سابقًا 
الّلبنانية، ال ُيفقد األمر مرشوعيته؛ ذلك َأنَّ حالة العداء بني الكيان الصهيوين ما 
زالت ماثلة، وأّن خروجه من لبنان ال يعني َأنَّ الرصاع قد بلغ حدًا انتفت معه 

، كام َأنَّ خروج العدو ُكّل مسّوغات استخدام العنف من قبل الكيان الّصهيوين
سوف يعيد لبنان إَِىل اتفاقية اهلدنة عام ) ٤٢٥(من األرايض وتطبيق القرار 

، وهي هدنٌة تقف عىل طريف احلرب والسالم، أو جتميٌد مؤّقٌت للرصاع ١٩٤٩
وليست هنايًة له، ِممَّا يعني َأنَّه حيّق لكِال الطرفني االستمرار يف الّتعبئة من ِقبل 

ّد اآلخر، واإلبقاء عىل املشاعر العدائية، مع جتميٍد مؤّقٍت للعنف أحدمها ض
 .ريثام تصل األُمور إَِىل حالٍة من التكيُّف بينهام

ويف ظّل واقع احلال هذا، يصبح اقتناء السالح أحد عنارص القّوة الّرادعة يف 
ة ظّل بقاء موازين القّوة عىل حاهلا خصوصاً وأّن سلطة العنف املحتكرة للدول

إَِىل القدرة الدفاعية مع استمرار مفاعيل اهلدنة، ومع ما يمكن أْن تؤول  فتقرت
وليَّة لنزع فتيل العنف عرب ما يسّمى العودة إَِىل تنفيذ القرارات  إليه املساعي الدُّ
وليَّة، تبقى مرشوعّية السالح ماثلًة يف الوقت احلارض، رغم العمل عىل  الدُّ

 .مرضورة شيوع حالٍة من السال
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ولكن حّتى لو تّم ذلك يبقى العنف كإرهاٍب خاضعًا للنقاش حول 
مرتكزاته احلقوقية؛ ألنَّه وفقًا العتبار اإلرهاب بأّنه يمّثل خروجًا عىل القانون 

جمّمدة يف ) العنفية(بام يرتكز إليه من أعامل عنٍف وهتديد، يصّح القول إِنَّ جنبته 
اهلدنة، كام لو وقعت معاهدة سالم،  حال توقيع اّتفاقياٍت مغايرة التفاقية

وحينئٍذ فيتحّول هذا العنف إَِىل إرهاٍب حمٍض، ليس له جنبة عنفية مسّوغة من 
الناحية احلقوقية، ولكنّنا إذا نظرنا إليه من ناحية ُأخرى، بام يمّثله من هتديد 
بسبب استمرار االستحواذ عليه من قبل مجاعٍة ما فيبقى خارج هذا الّتصنيف، 

خارج الّتصنيف بكونه خروجًا عىل القانون، بل يبقى له من املسوغات : أي
 :احلقوقية والقانونية ما جيعله أمرًا مرشوعًا ومقبوالً، وأهّم هذه املسوغات

؛ لكونه )العنفي(ـ إِنَّ محل السالح الدفاعي يبقى خارج دائرة الفعل 
 .استعدادًا وليس فعالً 

ولة عن حّقها يف  ـ إِنَّه ليس سالحًا مستخدمًا يف الّداخل بام خيرج  الدَّ
 .استخدام سلطتها إزاء مواطنيها

ف من أفكاٍر جمّمدة ال تعرتف  طرُّ إِنَّه ال يرتكز عىل أفكار متطّرفة بام يعنيه التَّ
عبِة الداخلية؛  باآلخر يف الداخل، سّيام وأّن العمل املقاوم يف لبنان مل ُيسّخر للُّ

َىل لكونه ارتكز يف الّتمثيل  السيايس عىل مبدأ الديمقراطية التوافقية، واملستندة إِ
الّتنافس يف ُأطر املؤسسات السياسية، مع اعرتاف حزب اهللا ـ كأحد أهّم 
تشكيالت العمل املقاوم ـ بأّنه يف عمله الّسيايس هو جزٌء من الّتشكيلة 

جمّمدة االحتامعية املوجودة وليس كّلها، وال يسعى إَِىل تطويعها وفق مبادئ 
بقدر ما يرتكز عىل مبدأ رفض الّطائفية السياسية للخروج من تصّلب احلالة 
الّطائفية وتكّلسها، ِممَّا ينزع عنه فعل الّتهديد الداخيل؛ ليغدو حالًة دفاعيًة مقابلة 
َىل  للتهديد من قبل الكيان الصهيوين، سّيام َأنَّ هذا الكيان ليس ثّمة ما يؤرش إِ

له، فدستوره خيلو من هذا الّتحديد وجيعله مفتوحًا عىل وجود حدود مرسومة 
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قضم أرايض كيانات ودول أخرى، فيام سالح الّتهديد النّووي يبقى هو اآلخر 
حمتاجًا إَِىل مسّوغاته احلقوقية لدى هذا الكيان رغم حالة الّتظاهر بالعمل من 

 .أجل السالم
مكن أْن تتخذ مفاعيل حقوقية ـ إِنَّ اتفاقيات السالم حّتى لو تّم توقيعها ال ي

مع عدم توّفر الّتوازن يف القّوة؛ ألّن السالم هو حالة تعّقب الّرصاع عند عدم 
استطاعة أحد أطرافه احلسم لصاحله فتصبح املعاهدات حًال بديًال، غري َأنَّ ما 
يدور يف الوقت الّراهن يعّرب عن احلالة اإلكراهية للسالم، بحيث يصبح 

 .ضًا ُيبقي عىل اختالل املوازين واستمرار حالة التهديداستسالمًا مفرو
 

  :ختاماً نقول
وليَّة مدعّوٌة إلعادة النّظر يف طبيعة دورها، بام يشّكل ضامناٍت  عيَّة الدُّ إِنَّ الرشَّ
لالعرتاف ولالطمئان إَِىل دورها الضامن إزاء الّتعرُّض للتهديد وللعنف، بعدما 

وليَّة املتمّثلة سجّلت املراحل الّتارخيية وال راهنة، خضوعًا ملعايري القّوة الدُّ
بالواليات املتحدة األمريكية، التي تفصح وبشكٍل علني عن حتالفها مع الكيان 

 ).العنفية(الصهيوين ومّده بُكّل مستلزمات القّوة 
 

*     *     * 
  

                                                
 .اهلوية والّزمان، دار الطليعة، بريوت: فتحي املسكيني) ١(
 .اإلرهاب الدويل والنّظام العاملي الراهن، دار الفكر، دمشق: أمل يازجي) ٢(
ف الّديني يف مرص، املستقبل العريب، العدد: سمري نعيم أمحد) ٣( طرُّ  .١٩٩٠، ١٣١: التّ
ولة، معهد ا: برتران بادي) ٤(  .إلنامء العريبسوسيولوجيا  الدَّ
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 .٢٢/٠١/٢٠٠٥: خطاب الّرئيس األمريكي جورج بوش، السفري تاريخ) ٥(
ولة يف النظام العاملي املعارص، املستقبل العريب، العدد: عبد اهللا الشاخيي) ٦(  .٢٢٦: إرهاب  الدَّ
د حسني دكروب) ٧(  .األنرتبولوجيا، معهد اإلنامء العريب: ُحمَمَّ
 .املصدر نفسه) ٨(
 .املستقبل العريب، مرجٌع سابق:  أمحدسمري) ٩(
د مجال باروت) ١٠(  .١٨٣: ، ص١٩٩٤يثرب اجلديدة، دار رياض الريس، بريوت : ُحمَمَّ
























  /
٦٧

 

 

 
 
 
 

صر
ّ
مات الن

ّ
  مقو

 
  

r خد أبو  الشَّيمحالخيرم)*(  

 
﴿d   e  f g h i j k﴾ ]١٢٦: آل عمران[. 
التي يسعى إليها  ةمور املهمّ اعات من األُ رص يف احلروب والّرص النّ 

ن القرآ وقد اهتمّ ، قهامن حتقُّ  بدّ  مات الومقّو  اً رشوط لكّن لذلكاملتحاربون، و
 .رها املؤمنونمات؛ كي يوفّ الكريم بتوضيح هذه املقوّ 

يته ـ ليس هو اهلدف رص العسكري ـ عىل أمهّ النّ  إىل َأنَّ  من اإلشارة بدَّ  وال
ام اهلدف والعدالة، وإنّ  األساس الذي يبتغيه املؤمن يف رصاعه ألجل احلّق 

رضا اهللا سبحانه وتعاىل  الوصول إَِىل  ق مبتغى املؤمن هواحلقيقي الذي حيقّ 
 :عي إليهوالّس 

}® ¯ ° ± ²³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½  

¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ Æ Ç È{ ]آل عمران :
١٥[. 

فق يف بعضها وتتّ  دةٌ رص متعدّ ق النّ وط التي يراها القرآن الكريم لتحقّ والّرش 
                                                

 .العراق/ باحث إسالمي )*(
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ز ها تتميّ امء، ولكنّ وط واملقومات التي تراها القوى التي ال ترتبط بالّس مع الّرش 
حليف من  رصنّ ال فإنَّ  املاديةوازين املوفق مات، فمن هذه املقوّ  عنها بمجموعةٍ 

، والعدد اهلائل من اجليوش، خمةّض وى األسلحة، والرتسانات اليمتلك أق
التي حتمل اإليامن رص حليف تلك الفئة القليلة، النّ  رى َأنَّ ي القرآن لكنَّ 

ة عىل إمكانيّ  باينّ رّ الأكيد تّ ال ىفي آيات القرآن نرف ،اسخ بعقيدهتاواالعتقاد الرّ 
 :ةثرير الفئة القليلة عىل الفئة الكانتصا
: البقرة[ }̀ _̂  [\ ] T U V W  X Y Z{ـ 
٢٤٩[. 

 [ \ ] O P Q R S T UV W X Y Z{ـ 
^ _ ` ab c d e f gh i  j k l m 

n{ ]١٣ :آل عمران[. 
 

  نصر اهللا
 أّي وأتباع املناهج األرضية  ربام ال يعريه املؤرخون الغربيون معنويٌّ  عامٌل 

 :العوامل ه من أهمّ أنّ  عتقدنا ن أنّ إالَّ  ،وال يشعرون به ،اهتاممٍ 
 ؛د للمؤمنني احلاملني لرسالته والعاملني عىل طرح منهجهنرص اهللا املؤكّ  إِنَّه

خاء ، هي مسرية العدل واإلواحدة ها يف مسريةٍ لّ نتظم كُ د األجيال وتتتوّح ل
سالية وى الرّ لقِ من نصيب ا اإلهليرص النّ  َأنَّ د اآليات تؤكّ  من ية، فكثريٌ رّ واحلُ 

 .برسالتها وأهدافها وإيامهناط صدقها وإخالصها برش ،العاملة يف سبيله
بام  قد نبتيل نافإنّ ة عىل هذا العنرص، ارخييّ واهد التّ رحنا نلتمس الّش  إذا اأمّ 
عندما حياولون دراسة ف ،الذين ال يعتقدون بتأثري غري املادةخون به املؤرّ  ابتىل
خيلة العنارص الدّ  ّل بكُ  أحاطوارون أنفسهم وقد يتصوّ  ، فهمارخييةهر التّ واالظّ 

 أنْ يمكن  كرب نقطة ضعٍف أ َأنَّ مطلقًا، يف حني  ءٌ يف املواقف، فلم يفلت منهم َيشْ 
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 اريخ واملجتمع بشكلٍ والباحث يف سنن التّ  ،عامٍّ  ر عىل الباحث بشكلٍ تؤثّ 
دون دراسة ة، من زاوية نظرهم اخلاّص  تارخييةٍ  هي اعتامدهم عىل لقطاٍت  خاصٍّ 

 ّل بكُ ارخيي، فهم غري حميطني يف تكوين احلدث التّ  ا دخٌل مجيع العنارص التي هل
االطمئنان القاطع بنتائج  إذنكانت احلال هذه فال يمكن وإذا عنارص املوقف، 

 .التي تكون عىل هذه الشاكلة ارخييةالبحوث التّ 
تها عائها صفة العلمية ملاديّ ة يف ادّ تواجه املاديّ  كرب نقطة ضعٍف أ َأنَّ والواقع 

دعوى اإلحاطة الكاملة بجميع العنارص  نّ ، فإاتقطة بالذّ ية هي هذه النُّ ارخيالتّ 
 مور إّال ملن ال يرى األُ  عوبة بمكان، خصوصاً من الصُّ  ارخيّي رة باحلدث التّ املؤثّ 

 .من منظاره اخلاص
جربة، عدم إخضاعه للتّ  بمعنى، إثباتهكان ال يمكن  إذا )نرص اهللا(فعنرص 

ارخيية ال يمكن هناك العديد من احلوادث التّ  َأنَّ فال يمكن نفيه قطعًا، عىل 
ة هلا ال عدّ  مؤمنةٍ  قليلةٍ  ائع لفئةٍ ، ومنها االنتصار الرّ اإلهليرص بالنّ  إالَّ تفسريها 

خربنا القرآن أخرية، وقد الح والعتاد والذّ جة بالّس مدّج  كبريةٍ  وال عديد عىل فئةٍ 
األخبار  :اموي، ومن املدد الّس رك لصالح املسلمنيااموي يف املعل الّس دخُّ بالتّ 

 هبا علم لهال  مورٍ من أُ  ’ر الرسولليحذّ  لجربائيالغيبية التي كان ينزل هبا 
 .، وأمثال ذلكإِالَّ من طريق الوحي

قة باهللا سبحانه وتعاىل، ليس اإليامن املطلق بالغيب، والثّ فالفئة املؤمنة متلك 
عية فحسب، بل يف حكام الّرش ألطبيق العميل ليف اجلانب العقيل والقلبي والتّ 

رص، أثري بالنّ شياء، وعالقة الغيب يف التّ ألية يف اجانب تأثري األسباب املادّ 
فات هذا اإليامن من الّص  نّ إعف، والعزيمة، والفشل، فة، والّض واهلزيمة، والقوّ 

ينظرون  ـ ةعامّ  بصورةٍ ـ  غري املؤمنني نّ عن غريهم؛ ألؤمنون ز هبا املتميّ يالتي 
شياء، ويف النتائج، ويف اآلثار، ألمور من خالل احلسابات املادية يف حركة األُ ل

، ويف احلسابات املاديةب هتتم ي، فهة اإليامنيةلّ ثّ ا المّ أ .باتواألسباب، واملسبّ 
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باهللا تعاىل ومالئكته،  :ة احلقيقية املتعلقة بالغيبالقّو  تعتقد بأنَّ  نفس الوقت
 نَّ الغيب؛ أل ا يرتبط بعاملهلي، إىل غري ذلك ِممّ وفيق اإلسناد اإلهلي، والتّ إلوا

 :مكانات بيد اهللا سبحانه وتعاىلإلالقدرة هللا مجيعًا، وا
}G     H I JK{ ]٦٥: يونس[. 

تباعهم عليه، عندما أ ^ئمة أهل البيتأمور التي ربّى ألُ مل من األوهذا ا
مل، ألاد هذا اجيإجل أتظار، والفرج، وقيام القائم، من ثوا عن موضوع االنحتدّ 

رص والفتح األمل بالنّ  همامأيف نفس املؤمن؛ ليعمل دائًام، و ئالذي ال ينطف
ك بروح مله، ويتحرّ أاإلنسان عندما يفقد  نَّ أل ؛والوصول إىل األهداف

شاؤم، وبروح اليأس، والقنوط، سوف يفقد قدرته عىل التأثري، واحلركة التّ 
 .الصحيحة، مهام كانت لديه من مواصفات

عامة األساسية ل الدّ التي تشكّ  العواملمن هذه  ض إىل رسد املهمّ سنتعرّ و
 :ون يف ساحات املعارك واملواجهاتاع الذي خيوضه املقاتلرص يف الّرص للنّ 

 يضّح ت اهد ووجت ،ةمّ تؤمن هبا األُ ية التي حقية القّض أو اإليامن بعدالة. ١
، وذلك عندما رص فيهاتحقيق النم أغىل ما تستطيع لتقدّ ويف سبيلها  ،ألجلها

قدسة، دفاعًا عن العقيدة، املبادئ تبارك وتعاىل واملك وفق منهج اهللا تحرّ ت
 :وعال جّل  دفاعًا عن املقدسات، والتحرك لنرص اهللاو

}¥ ¦  §  ̈© ª « ¬ ®{ ]٧ :حممد[. 
ة رص احلقيقي الذي تكون ثامره حقيقيّ وهو النّ  ،اهللا رص هو نُرص فالنّ  ،نعم

احلني ادق الذي وعد به الّص ة واإلنسانية، وهو وعد اهللا الّص مّ األُ وباقية لفائدة 
 :من عباده املؤمنني

 .]٤٧: الروم[ }�  ~ { | }{
 :وجّل  ط واجلواب يف قوله عزّ للّرش  وتأكيداً 

}¥ ¦  §  ̈© ª « ¬ ®{ ]٧ :حممد[. 
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ة اهللا والعمل نّ هللا سبحانه وتعاىل بمعنى املسري عىل ُس  رط هو االنتصافالّرش 
ىل طاعته وامتثال أوامره وتطبيق سننه والسعي ألعامر األرض وحتقيق العدالة ع

رص األكيد هلم ة اهللا التي طلبها منهم فكان النّ قوا معيّ حقّ  مفألّهن  ؛واإلخالص له
ق هذا ة عىل مقارعة األعداء، فإذا حتقّ وتثبيت أقدامهم وإعطائهم العزم واهلمّ 

 :له تعاىلكام جاء يف قوط كان اهللا معهم الّرش 
}Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø{ ]١٢٨: النحل[. 
 :^لرسله م به وعده الذي تكرّ و وه
 .]٥١:غافر[ }? < =      > ; : 9 8 7   6 5{

وح املعنوية العالية، واألمل باملستقبل، املحافظة عىل الرُّ فينبغي للمؤمنني 
الذي  ذلك هو العنرص األساس، نَّ إرص والفتح، وحتقيق األهداف، فقة بالنّ والثّ 
عاب ل الّص ، وحتمُّ االستمراراقة عىل ة، واجلامعة، واألفراد بالطّ مّ األُ  يمدُّ 

 .واملشكالت
 وأشار، رص اإلهلي يف أقىص احلاالت والظروفوالينبغي هلم اليأس من النّ 

رص، ال أمل يف النّ  أنْ يبدو فيها  رص قد يأيت يف حلظةٍ النّ  َأنَّ إىل  الكتاب احلكيم
 :سلالّر  استيئاسالة  عنه بحوالذي يعّرب 

}¦  § ¨ © ª « ¬ ® ¯  ° ± ² ³´ µ 
¶ ̧ ¹ º »    { ]١١٠: يوسف[. 
ل مسؤولية عىل حتمُّ القادرة وشيدة والرّ الواعية واألمينة املؤمنة والقيادة . ٢

 .ة وعّزها ونرصهامّ عمل لصالح األُ ها ال، ومهّ قيادة اجلهاد واملجاهدين
القيادة هلا  ألنَّ  ؛رصذلك يعني امتالكها للنّ ف رشيدةً  قيادةً  ةمّ األُ حني متتلك ف

 .اقات، ودفعها نحو اهلدف املراد حتقيقهور البارز يف توجيه، وتنظيم الطّ الدَّ 
ضافة إلباـ وهي كثرية ـ ف القائدع هبا يتمتّ  ينبغي أنْ فات التي ومن بني الّص 

اذ ّخت جاعة يف انفاذ البصرية، والّش وروف، اخلربة والوعي للظّ  :قوىإىل التّ 
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ُكلُّ ؤية، ة الرُّ تكامليّ وليا، ، والقدرة عىل متييز املصالح اإلسالمية العُ اتالقرار
 وفق بصريةٍ وة، جال، وفق خطّ ار املكان، والزمان، والرّ ياختذلك يستدعي 

ى حيثهم عىل اإلقدام يف حتّ  وأتباعه ؤية إىل أصحابهنقل هذه الرُّ  مّ واضحة، ثُ 
 .ب عليههلية ملواجهة العدو والتغلُّ ، فتكون عندهم األمواجهة العدو

 اريخ عموماً رص، واملراقب ألحداث التّ ق النّ يف حتقُّ  مهمٌّ  وهذه القيادة عنٌرص 
ور الكبري للقيادة املؤمنة يف جيد بوضوح الدّ خصوصًا بانية ساالت الرّ وتاريخ الرّ 

 .لقافلة املؤمنني ةحتقيق االنتصارات الباهر
ألمر اهللا وأمر الرسول اعة مع والطّ املقاتلني الّس وكان الالزم عىل املؤمنني و
 :ا تدعوهم لنرصة اهللا وتدعوهم ملا حيييهمألّهن  ؛والتفاين يف تنفيذ أوامر القيادة

}\ ] ^ _ ` a b c d e f{ 
 .]٢٠:األنفال[

ة ضهم، وتزرع يف نفوسهم اهلمّ املؤمنني عىل القتال وحترّ  وهذه القيادة تعّبئ
االستعداد ملواجهة أعدائهم دون الوجل  تي جتعلهم عىل أتمّ وحية العالية الوالرّ 

، كام يف اآليتني من سورة هتم وعديدهم، فيكون الواحد يف مقابل الكثريمن عدّ 
 :األنفال
}O P Q R S TU V W X Y Z [ 

\] ̂ _ ` a b c d  e f      g   h i j k 

l m  n o p q r st u v w x    y z {| } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §  ̈© ª{. 
م رجال اإلسالم، وهم أّهن  مّ الً رجال اهللا، ثُ ، فهم أوَّ ساليةليعة الرّ الطّ . ٣

 .جلهاداالعمود الفقري يف 
هادة، وق للّش الّش : منها ،ليعة كانت متتاز عن غريها بصفاٍت هذه الطّ و 

فاع للدّ  ميتقدّ  منهم كان يريد أنْ  واحدٍ  ّل كُ عية، فللقيادة الّرش والوالء  واحلّب 
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جعلتهم التي  أهدافهم بسموّ  عقيدةٍ هادة، فهم عىل ى إىل الّش ولو أدّ  حلّق عن ا
إىل  اس سعياً النّ  أكثرا جعلهم ِممّ  ،عن تلك األهداف يستميتون يف القتال دفاعاً 

ون احلياة إلعالء كلمة اهللا فهم حيبّ  ،املوت ، وليس حمض حّب سبيل اهللا املوت يف
هم يسرتخصون راثة األرض، لكنّ باين يف ويف األرض، وحتقيق األمل الرّ 

 ،ةيكونوا من أصحاب اجلنّ  كانوا يأملون أنْ امية، فأرواحهم لألهداف الّس 
بانية فرحني بام آتاهم اهللا من عاية الرّ العناية اإلهلية والرّ  حيث يعيشون يف ظّل 

 :فهم جند اهللا ،فضله
}© ª « ¬{ ]١٧٣: الصافات[. 

 :وهم حزب اهللا
}S  T   U V W X{ ]٢٢: ادلةاملج[. 

ق إيامنًا باهللا، ها تتدفّ قليلة العدد، لكنّ التي هي ليعة وجود هذه الطّ  إِنَّ  ،نعم 
 واباع، فهم رصمن النّ  ةمّ األُ ن مكّ هو الذي ي ،العادلةاإلسالمية  قضاياهاوإيامنًا ب
محة ولقاء اهللا سبحانه فوعدهم اهللا املغفرة والرّ  ،مع اهللا واهللا وتاجر أنفسهم
 :وتعاىل
}× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ß à á â ã ä å 

 .]آل عمران[ }) ' & % $ # " !
 .]١٩: اْحلديد[ }.../. - , + *   (...{

من الفرار من املعركة والوعيد للمنهزمني أمام  رهمحذّ  ويف نفس الوقت
ال يرتاجعوا  نْ ، وأ، فعليهم الوقوف أمام األعداءديداألعداء بالعذاب الّش 

 :امخد الّش وأمامهم، بل يكونوا كالطّ 
}© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´{ ]األنفال: 

١٥[. 
رب واستحضار عظمة رص بالثبات والّص ة وأسس النّ طريق العزّ  هلم َأنَّ  بّني و
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 والوقوف بشموٍخ  عىل الثبات همالذي يعين رباينباملدد ال واالعتصاماهللا تعاىل 
 :بقوله أمام أعداء اهللا ورسوله

}» ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ{ ]٤٥:فالاألن[. 

، عادة يف الدنيا واآلخرةة والّس سول هو العزّ ما يدعو إليه الرّ  َأنَّ  وأوضح هلم
 :مؤمن ّل كُ  ااهواحلياة احلقيقية التي يتمنّ 

}« ¬  ®  ̄° ± ² ³ ´ µ¶  ̧¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À   Á{ ]٢٤ :لاألنفا[. 

اء العمل، ل عىل اهللا تعاىل يف أدالتوكّ لة املؤمنة هاية جيب عىل هذه الثّ ويف النّ 
واستمراره، واستمداد العون منه تعاىل؛ للتوفيق يف االختيار، ويف القدرة عىل 

اهللا  ونرا، فيتذكّ هنخيطو خطوةٍ  ّل حسن، وذلك يف كُ ألأداء الوظيفة بالنحو ا
النرص بيده، والتوفيق  نّ أمور، وعلمه باملصلحة، وألُ ا ّل حاطته بكُ إوقدرته، و

 نّ أل رص؛ق، وهو الذي ينزل عليهم النّ هو املوفّ ، فهلّ بيده، واستلهامه بذلك كُ 
 .مكانات بيد اهللا سبحانه وتعاىلإلالقدرة هللا مجيعًا، وا

}G     H I JK{ ]٦٥: يونس[. 
اه حتقيق ، باّجت واملصريية ها الكربىاياة والتفافها حول قضمّ وحدة األُ . ٤

وحدة القيادة، يرتبط ب ل بوحدة القرار واملوقف، وهو أمرٌ أهدافها، والتي تتمثّ 
وااللتفاف حوهلا، وبوحدة اهلدف واملعركة، يف تركيز اهتاممها عىل مواجهة 

والكرامة ة والعّزة ة القّو مّ ألُ اعطي ت هذه الوحدة .الطغيان، واالستبداد
األعداء، وقد مّن اهللا سبحانه حديات الكربى ومؤامرات والصمود يف وجه التّ 
 ةً مّ ، وجعلهم أُ قنيمتفّر  كانوا أعداءً  أنْ  إذ وّحدهم بعد ؛وتعاىل عىل املؤمنني

 :مهام اختلفت ألواهنم وأجناسهم واحدةً 
}d e f g h  i j kl m n o p q r s t 
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 .]آل عمران[ }§ ¦

 اهللا عّرب  اد يف القتال إىل درجةٍ املؤمنني عىل االّحت  بل وصل األمر يف حّث  
للمؤمنني املقاتلني إذا كان قتاهلم كالبنيان  هتا بمحبّ سبحانه وتعاىل عنه

 :ادهم ومتاسكهم مع بعضهماملرصوص يف اّحت 
: الصف[ }©  ¨       § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{

٤[. 
ة ودوام مّ عامة الوطيدة لبقاء األُ الكلمة مها الدّ  واجتامعتوحيد الصفوف  إِنَّ 

وهو  ،الدين اخلالدبقاء  ّرس ة مّ األُ توحيد كلمة  إنّ ف، دولتها ونجاح رسالتها
 ،تصل إىل مجيع بقاع املعمورة ألجل أنْ  ؛سالة اخلالدةة حلمل الرّ مّ ضامنة األُ 

 :لهفنا اهللا سبحانه بتحمّ كليف الذي ّرش وبالنهاية الفخر بأداء التّ 
}! " # $ % & ' () *+ ,  - . 

 .]٤٦آية  األنفال[ }/
مّن  ختالف بعد أنْ ورضب هلم األمثال كي حيذروا عواقب الفرقة واال

حيث أوضح هلم  ؛خفيٍّ  دهم من طرٍف نات، وهدّ ين احلنيف والبيّ عليهم بالدّ 
 :ناتقوا بعد جميء البيّ عاقبة الذين تفرّ 

}v w x y z { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ 
 .]١٠٥آل عمران [ }¥
 ؛عىل تفريق كلمتها وتشتيت شملها ومتزيق وحدهتا ةمّ األُ أعداء  حرصلذا و
 .ب عليهاللتغلّ  ريق األهمّ الطّ  هذا نّ مهم بألعل

، ومل واحدةً  كانت يداً  عندماهلا  كان حليفاً رص النّ  د لنا َأنَّ أكّ ة مّ وتاريخ األُ 
ولقد  االختالف فيها وصارت شيعًا، دّب  بعد أنْ  إّال  يل منهايستطع األعداء النّ 

 :فقال ،ر القرآن املسلمني من عاقبة الفرقة والتنازعحذّ 
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 :قواهم تفرّ  يئة التي تنتظرهم إنْ  هلم العاقبة الّس بّني وي
 .]٤٦: األنفال [ }...() ' & % $...{
 :االستعداد. ٥

 ،خطيطية التّ أمهّ واألخذ باألسباب و لإلعدادة واملؤمنني مّ األُ  القرآن أرشد
 :فقد قال تعاىل يف كتابه الكريم

}¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È  É Ê Ë{ ]٦٠: األنفال[. 

ذلك من صميم  إِنَّ  ال ينايف األخذ باألسباب؛ إذ ل عىل اهللالتوكّ  َأنَّ نًا مبيّ 
، بانية، وحماربة أسباب الفرقةبانيني، والقيادة الرّ إعداد األفراد الرّ فالعبودية هللا، 

ة الدوائر، هذا اإلعداد مّ صون باألُ لذين يرتبّ واالستعداد لدفع كيد األعداء ا
ورشف امتثاله كذلك  ،للجميع موجهٌ  باينفاخلطاب الرّ  .ة بأمجعهامّ ة األُ مهمّ 

 .للجميع
فال اقة، أقىص حدود الطّ بذل شري إىل يُ  }» ª {: عبري القرآينالتّ و

 نْ أ مطالٌب  ّل ، فالكُ مة يدخل يف طاقتهمن أسباب القوّ  عن سبٍب  يتوان املؤمنون
 ،ف عليه حياة اجلامعة املؤمنةما يمكن ألجل اهلدف الذي تتوقّ  ّل كُ  ئهييّ 

ف عليه اهلدف اإلهلي من تكريم اإلنسان باخلالفة عىل هذه هاية يتوقّ وبالنّ 
 :األرض

} ° ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  

 .]٧٢: األحزاب[ }...¿¾
شفقت من سالة التي أاع التي اختارها اإلنسان عندما محل الرّ ساحة الّرص  إِنَّ 
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ائم واحلقيقي يف مجيع ب منه االستعداد الدّ وات واألرض يتطلّ اممحلها الّس 
وهو بسط العدالة يف  ،باينمستلزمات حتقيق األمل الرّ  امليادين التي هتّيئ

 .األرض
خطيط يف املفهوم القرآين هو االستعداد يف احلارض ملا يواجه اإلنسان يف التّ ف

 .املستقبلعمله أو حياته يف 
اإلعداد فهناك  ،ومساحة االستعداد واإلعداد تشمل مجيع املجاالت

وهذا  .العسكري اإلعدادو ،اإلعداد األمنيو ،اإلعداد اإلعالميو ،االقتصادي
هو من  ’األكرم لسوفس وعدم التخلف عن الرّ االستعداد وبذل النّ 

قال  ،هلم ني حمفوظٌ جر املؤمنه بعني اهللا سبحانه وتعاىل، وألّ العمل الصالح، وكُ 
 :تعاىل

}K L M  N O P  Q R S T U V W X Y 

Z  [ \] ^ _  ` a b c d e f g h i 

j k l m   n o p q r s t u   v  w  x 

yz { | } ~ � ¡{ ]١٢٠: التوبة[. 
 :اإلسالم مل يتجاهل موازين القوى يف معاركه العسكرية، ومل يقل ملعتنقيهف

ـ عىل األمهية التي يوليها اإلسالم  ان لتحقيق االنتصاراإليامن والعزيمة كافي إِنَّ 
عىل مواصلة اإلعداد واختيار باإلضافة إىل ذلك هم بل حثّ  ،هلذين العنرصين ـ

لوقت القتال اإلعداد و ،تفاصيله ّل حظة املناسبة بعد تقدير املوقف بكُ اللّ 
ا ما أمكنهم وحياولو ،ة كذلكيعدون العدّ  واملنازلة مع األعداء الذين هم أيضاً 

 .لدحر اإليامن وأهله
رص واإلمداد الغيبي ومؤازرة املالئكة هلم يف جهادهم، وعد اهللا املؤمنني بالنّ 

ر مَ أَ  املِ  وجعلها مالئمةً  ،واالستعداد، وتغيري أنفسهمخطيط من التّ  ولكن ال بدّ 
إىل من رعايتها ليصل اإلنسان  بدّ  اهللا به، فقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل سننًا ال
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 :اً مراده، وإذا مل يراع ذلك، فالفشل نصيبه مؤمنًا كان أو كافر
} ! " # $ % & ' ( ) * + , - ./ 0 1 2 

 .]٥٣ :األنفال[ }3
ة، وإحكام العالقات بينها، وإعداد عنارص مّ تنظيم صفوف األُ من  بدّ  فال

، باستثامرها، وترتيب واإلمكاناتاقات ة والقدرة فيها، وتفجري الطّ القوّ 
 .كامل بينهاتّ ال

 
  الرعب

ه واملؤمنني من د اهللا به أنبياءأيّ  خفيٍّ  باحلديث عن سالٍح  ونختم املقال
الح الّس  نّ ألالح واضحة؛ أييد والّس وأمهية هذا التّ ، عبسالح الرّ وهو  ،عباده

تال، وتضعضع الق إرادةب صاحبه لِ إذا ُس  ال جيدي نفعاً  فتاكاً  راً مهام كان متطوّ 
 .جانبه املعنوي

 قاتلنيتقوية معنويات امل(الح املعنوي الّس  ون َأنَّ لذا اعترب املختصُّ و
رصد تجله أومن ، رصعوامل النّ  أهمّ من ) وجنده العدوروحية وتضعيف 

صون له الوسائل ائلة، وخيّص الطّ  واإلمكانات األموالاملتحاربون ول والدّ 
 .واخلربات الكثرية

ظهر األسلحة التي أو أمىضعب واخلوف، وسلب املعنويات من وسالح الرُّ 
 .يف رصاعه املرير مع قوى الرشك والنفاق والكفر ’اإلسالم اهللا هبا نبّي  دأيّ 

أييد اإلهلي هلذا التّ  ح للقارئ الكريم صورةً نعرض لوحة توّض  وإذا أردنا أنْ 
مواجهة ، فنذكر من جهٍة ُأخرى الحأثري البالغ هلذا الّس ح التّ وتوّض  ،من جهةٍ 

عب يف قلوب اليهود حتى استوعبها اهللا الرُّ  ألقىضري، النّ  مع بني ’بيالنّ 
 .ةفسيّ ت املعادلة من الكربياء والغرور إىل اهلزيمة النّ لها، فتغّري كُ 

}g h   i j k    l m n o p   q rs t u v wx 
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خطيط القدرة عىل التّ  ه يفقد العدوّ نّ إعىل القلوب، فعب وحينام هييمن الرُّ 
 هو معقوالً  ما حيتاجه اإلنسان لكي يكون تفكريه منطقياً  أهمّ من  نّ أل ؛ليمالّس 

 .قوى املقاتلني ، فتشّل اخيلاالستقرار واالطمئنان الدّ 
ل إىل االنفعال، فصاروا عقُّ فخرجوا من التّ  معنوياهتم،وقد فقد اليهود 

حيث راحوا هيدمون  ؛من حيث ال يشعرون أنفسهم لون ضدّ طون ويعمخيطّ 
 اً صبح ركامتى حتّ أو  ،ـ بخياهلم ـ ى ال ينتفع هبا املؤمنونبيوهتم بأيدهيم حتّ 

سيطرة قوى  دون حائالً وتكون  ،ـ بومههم ـم املسلمني اخلرائب تقدّ فتمنع 
سلمني، ف هزيمتهم للمرصُّ ظهروا بذلك التّ أ مأّهن وغاب عنهم  اإليامن عليه،

 أنْ رص بعد فصاروا متيقنني بالنّ  ،همات عدوّ ى معنويّ ا قوّ ِممّ وخوار عزائمهم 
 .)١(من ديارهم اليهود خيرجون نَّ أون بكانوا ال يظنّ 

 ،امءرص من الّس عاء وطلب النّ ية الدّ من اإلشارة إىل أمهّ  بدّ  ويف اخلتام ال
جد يف دعاء اإلمام نمن الغيب الذي هو املدد احلقيقي للمؤمنني، و دواالستمدا

للوثوق باملدد اإلهلي واستمداده  رائعةً  اً غور صورألهل الثّ  Aزين العابدين
 :بوبيةمن ساحة الرّ 

ا « ْد ُمحَاَهتَ تَِك، َوَأيِّ ْن ُثُغوَر املُْْسلِِمَني بِِعزَّ ٍد َوآلِِه، َوَحصِّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ اللَّ
تَِك، َوَأْسبِْغ َعَطاَياُهْم مِ  َهتُْم، . ْن ِجَدتَِك بُِقوَّ ٍد َوآلِِه، َوَكثِّْر ِعدَّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ اللَّ

ْر  َعُهْم، َوَدبِّ ْف َمجْ َواْشَحْذ َأْسلَِحَتُهْم، َواْحُرْس َحْوَزَهتُْم، َواْمنَْع َحْوَمَتُهْم، َوَألِّ
ْد بِكَِفاَيِة ُمَؤِهنِ  ِهْم، َوَتَوحَّ ، َوَأِعنُْهْم َأْمَرُهْم، َوَواتِْر َبْنيَ ِمَريِ ْم، َواْعُضْدُهْم بِالنَّْرصِ

ْم ِيف املَْْكرِ  ، َواْلُطْف َهلُ ْربِ   .)٢(»بِالصَّ
W V   U T S R Q... 
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، ويفرتقان من معهام يشءٌ ة جلهتني متقابلتني ال جينبدأ بالتعريف عن اهلويّ 

 :يشء ّل كُ أجل 
األرسى واملعتقلون، ذنبهم دفاعهم عن األرض واالستقالل  :وىلاألُ 

أو ُخطفوا من  ،واملستقبل، قاوموا االحتالل لطرده فاعتقلوا يف أرض املعركة
ة التي يذكّ لّ الثّ  مُ تهم، هُ سني باإليامن باهللا وبقضيّ بيوهتم متلبّ   يشءٍ  ّل رنا كُ ة اخلريِّ

دت معنى اإلنسانيّ فوة الطّ الّص  مُ سات، هُ فيها بفلسطني واملقدّ  ة اهرة التي جسَّ
 .ة االستسالم واخلديعة واالهنزامدت ظلمة املنرية التي بدّ البقيّ  مُ واألصالة، هُ 

عريف، فبصامته عن التّ  الكيان اإلرسائييل، هو غنيٌّ  :املعتدي، اسمه :الثانية
باألمحر لتغريِّ األلوان، مأل  ودسكرة، ممهورةٌ  ارعٍ وش وحيٍّ  بيٍت  ّل يف كُ  منترشةٌ 

ع الّس الدّ  س للجريمة نيا أزمات ومآزق، روَّ لم العاملي بأطامعه وعدوانه، أسَّ
وهيلك احلرث  ،يخ واملرأةفل والّش وساعة وحلظة، يقتل الطّ  يومٍ  ّل ائمة يف كُ الدّ 

لب راحة والنسل واجلامد، ال عهود له وال مواثيق، يأخذ أرض الغري ويس
                                                

 .نائب األمني العام حلزب اهللا يف لبنان )*(
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 ...البرشية بإرهابه
 !!..ني، أرسى ومعتدينما الذي حصل؟ صفقة تبادل بني مقاومني وحمتلّ 

 تارخييةٍ  ةٍ خ ملحطّ يؤرّ  استثنائيٌّ  يوم، إنَّه حدٌث  ّل ليست عمًال عاديًا جيري يف كُ 
ة من يّ رّ للحُ  ، إنَّه انتزاعٌ فقْني ليست تبادالً بني متّ . هتاة وعزّ مّ ة يف حياة األُ هامّ 

ا مدماكٌ بالظّ  ناجحةٌ  ليست خطوةٌ . غاصبيها ُيزرع يف األرض  روف املالئمة، إهنَّ
 ...مثبتًا للمنهج املقاوم

 !الالت؟وما هي الدّ 
ها بعدم االستهانة بمن يقابلها، وأذعنت وراء اعرتفت إرسائيل وَمنْ  ـ

 ثريٍ وتأ ودورٍ  من املرتفع، وهي تعلم ما ستكسبه املقاومة اإلسالمية من رصيدٍ للثّ 
 الثمن يدفع األعظم، ولعلَّه يغّطي ها ختشى من املستقبل، فلعلَّ هذاة، لكنّ ورمزيّ 

 .اخلبعض مشاكل الدّ 
والبقاع الغريب ـ إنَّ التبادل خطوٌة من خطواٍت رأسها حترير اجلنوب 

املقاومة فعٌل ناجح، فهي  دت َأنَّ ، وقد أكّ ٢٠٠٠يف أيار ـ  باستثناء مزارع شبعا
لكسب معركة  لةٌ غوطات، وهي مؤهّ ض وجودها رغم الّض عىل فر قادرةٌ 

ة املقاومة ضحيات، فال داعي لنتعب أنفسنا بالبحث عن رشعيّ املستقبل رغم التّ 
ألهنا ُتعارض  ؛ول الكربى، فهؤالء لن يعرتفوا هباحدة أو الدّ م املتّ مَ يف أروقة األُ 
 ؛رهابوتعيق استغالهلم للشعوب واخلريات، وسينعتوهنا باإل ،مصاحلهم

 !!فإهنائها ،فرضهبا ،لتسهيل عزهلا
يفة منا من املقاومة واإلنتفاضة الفلسطينية الّرش إذًا ماذا نفعل؟ لقد تعلّ 

 ، وتعريف اإلرهاب بـ»العمل«بادل أنَّ تعريف املقاومة بـ حرير والتّ والتّ 
 ويل، فها هو العامل اليومعريف الدّ ، فال نفع إلطالة األمد بانتظار التّ »السلوك«

عن  ووجدوها معربةً  ،اسها النّ نتجت عن املقاومة التي أحبّ  ةٍ يّ يقف إجالالً حلرّ 
 .تهم وكرامتهمإنسانيّ 
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 !!الثة ورابعهم عقيدهم، مل يستمع إلينا أحدرس اجلنود الثّ ـ قبل أ
 !!رصاخ األرسى وأهاليهم ومل يسمع أحدٌ 
 ،مل نكن نعرفهم ،ثرني كُ فنا عىل ديبلوماسيّ ك العامل، تعرّ حترّ : لكن بعد ذلك

 لدواعٍ  فةٌ مكثّ  عرضوا علينا وساطتهم من أجل األربعة، وصدرت ترصحياٌت 
 !!ة برضورة عودهتم إىل أهاليهمإنسانيّ 

واعي اإلنسانية ملعتقلينا يف سجون االحتالل اإلرسائييل، رهم بالدّ ا نذكّ فكنّ  
 ...وهم مضطرون لالستامع

غط هويل والّض بالتّ  لثالث سنوات، وصعبةٌ  ةٌ كانت املفاوضات شاقّ 
، فاآلالف من األرسى نا أصحاب حقٍّ ور اخلطرية، لكنّ واستحضار الّص 

ر املطالبة هبم، وال ، وال تتكرّ واملعتقلني ال جيدون هلم نصريًا يف العامل املتحّرض 
ف عىل إرسائيل من أجلهم، وال تكلّ  واقتصاديةٌ  ةٌ سياسيّ  ُتفرض عقوباٌت 

أدركنا أنَّ احللَّ بأيدينا، وال تنقصنا . املطالبة هبم ة الكبار نفسها ملجرددبلوماسيّ 
 ةً خاّص  ،ة والعالقات ومستلزمات املواجهةيياسة الّس راية والقوّ احلنكة والدّ 

وم[ }�  ~ { | } {بنرص اهللا  قويٌّ  عندما يرافقها إيامنٌ  ، ما ]٤٧: الرُّ
وبأيدينا يف رب، فلنستخدم ما عندنا مود والّص ي العزيمة للّص يشحذ اهلمم ويقوّ 

 .لنصل إىل مبتغانا ؛حيحريق الّص الطّ 
رون منترشون عىل امتداد البالد العربية املعايري، فاملحرّ  ّل بكُ  فقة رابحةٌ ـ الّص 

املشرتك والقضية الواحدة املرتابطة،  من نقطة القلب الفلسطيني كتأكيد عىل اهلمّ 
ط عىل هذا العدو، غواحد، وُأفرج عنهم بالّض  فجميعهم ُأخذوا بسببها من عدوٍّ 

يمتدون إىل عائالهتم وأبنائهم وأرحامهم  )٤٣٥(واألعداد كبرية، فمن األحياء 
من أطياف املقاومة بقواها  )٥٩(وجرياهنم وأهل بلداهتم، ومن الشهداء 

وهو  ،قه أحدٌ هادة ال يفرّ ما مجعته الّش  أكيد بأنَّ للتّ  ؛بنانية والفلسطينيةوأحزاهبا اللُّ 
لتبديد بعض القلق  )٢٤(، ومن الذين ُكشف مصريهم متني قويٌّ  رباطٌ 
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دًا، كب جمدّ واحلرية، فمن مات منهم فإىل جنان اخللد، ومن بقي التحق بالرّ 
 لريتاح اجلميع من عبءٍ  ؛ل سالح املكرد ذعر األهايل وتعطّ وخرائط األلغام تبدّ 

 .مستور
ثاٍن  إنَّه انتصارٌ  ورشيف يف العامل يفرح ملا جرى، ومسلمٍ  عريبٍّ  ّل أراين أجد كُ 

ني، حلقوق اإلنسان، للمقاومة واالنتفاضة، فاء، للمحبّ اس، للّرش للنّ  كبريٌ 
  ...للبنان، لفلسطني وقدسها

اختالفنا عىل القشور ضيَّع  م، َأنَّ نتعلّ  فاجلميع رشكاء، وقد آن لنا أنْ 
 عت األوطان، وأعاملنا إللغاءقة ضيّ صول، ومنازعاتنا عىل املكاسب الضيّ األُ 

 ..اآلخرين مل ُتبِق ألحدنا مكانة فضًال عن اآلخرين
حرير عىل ما عداها، فال استقرار مع ال حلَّ إالَّ بسيادة األولوية للتّ 

ينوب  أنْ  ن فريٌق ، ولن يتمكّ نازالت التي يطلبها العدوّ االحتالل، وال حّد للتّ 
مطلوبة، األيدي  ّل و يواجه نيابة عنهم، كُ ، أعن اآلخرين ليتكلم نيابة عنهم

م االختالف يف ى ولو اختلفت يف بعض رؤاها، فلننظّ اقات مناسبة، حتّ وكل الطّ 
ظر عن وإذا غضضنا النّ . نضعه عائقًا يضيِّع اهلدف خدمة اهلدف األكرب بدل أنْ 

تنا املشرتكة فسنصبح أقوى يف مواجهة االستحقاقات هفوات بعضنا ملصلحة قوّ 
 .مهام كربت

بام تعطيه،  جهةٍ  ّل ر كُ وإسالمية وعاملية، فلتفكّ ة وعربية فلسطني فلسطينيّ 
ال أن تكون فلسطني معربًا لألطامع  ،فتكُرب فلسطني وتكرب هذه اجلهة

خذناه نأخذ منها وإالَّ خرسنا ما أ فقات واملساومات، فهي ال تتحمل أنْ والّص 
ناه لفلسطني  ...وخرسَّ

جلميع األحرار، وكذلك االنتفاضة واملقاومة هي وطنية وعربية وإسالمية و
ل أن ُختتزل بأحد، ها ال تتحمّ حرير، لكنّ حتمل اجلميع وتريدهم ليسامهوا يف التّ 

عطاها صابرًا حمتسبًا ربح وربح قها، ومن أفمن اختزهلا اختزل نفسه وأعاق تألّ 
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اجلميع من فيضها ال عىل حساهبا، لتبقى عنوانًا للمرحلة، فال وجود لعنوان 
 .تهاآخر يملك فعاليّ 

 وأنْ  ،نعرف ما نريد ق الكثري، رشط أنْ نحقّ  نْ سنا عاجزين، بإمكاننا أـ ل
حباط لقد سادت ثقافة اإل. حريرضحيات من أجل التّ ين لثمن التّ نكون مستعدّ 

أصحاب «واالعتذار بضعفنا، وسارع البعض من  ة العدوّ واهلزيمة، بإظهار قّو 
ت من املشكلة، وإذا احتلّ  واعظني بأن قبولنا بإرسائيل ومطالبها حيّل ! »صيحةالنّ 

 عن بعض فتاته تتخّىل  وأنْ  ،ع احتالهلا توّس دون مقاومة، فاألمل كبري بأّال 
 !!!»لنحيا«

ة بأيدينا فلن حيرتمنا أحد، نا إذا مل نمتلك أوراق القوّ جارب، بأنّ متنا التّ علّ 
 لنا أرٌض فلن تعود  ةٍ نا إذا مل نقاوم بام استطعنا من قوّ نا أحد، وأنّ ولن يعيد لنا حقّ 

ن معانيها فلن نتمكّ  ّل والعامل أصواتنا بكُ  نا إذا مل ُنسمع العدوّ سات، وأنّ أو مقدّ 
ضحية كبرية جدًا، إالَّ أنَّ فالتّ  ،كلفة بسيطةالتّ  بأنّ  :لن نقول. عبريحتى من التّ 

 :بإمكاننا اآلن املقارنة بني مسارين
ج طوال الفرتة املاضية للدّ  :أحدمها نازالت ول بالتّ بلوماسية والقبروَّ

ائيل وَمن وراءها، واستباق اآلخرين بتخفيض أسقف املطالب السرتضاء إرس
 .وهي ال ترعوي

م الّش  :وثانيهام  إرسائييلٍّ  ق نرصًا باندحارٍ فحقّ  ،ضحياتهداء والتّ قاوم وقدَّ
ة فلسطني بعطاءات منعت اهناء قضيّ  لألرسى، وانتفاضةٍ  من لبنان، وحتريرٍ 

 .جاهدالشعب الفلسطيني امل
إىل استمرار املقاومة واالنتفاضة مع االستفادة  وباملقارنة بينهام فنحن بحاجةٍ 

العالقات  ّل راية وبناء كُ يايس اهلادف واحلنكة والدّ أشكال العمل الّس  ّل من كُ 
قف املتنازل عن املالئمة مع دول العامل ويف املحافل الدولية، ال عىل قاعدة الّس 

ة تراب، باالستفادة من الظروف حبّ  ّل ك بكُ مّس األرض، بل عىل قاعدة التّ 
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غط األمريكية، وعدم رصف املعركة عن رب عند هبوب رياح الّض الدولية، والّص 
 .أوانه يشءٍ  ّل فلكُ  ،تائجحرير، وعدم استعجال النّ مسارها خارج أولوية التّ 

 ا لوا هو أعظم، أتاهم ما هو أعظم ِممّ إنَّ من الذين رموا أوراقهم خوفًا ِممّ 
 .بقيت أوراقهم بأيدهيم

ة مّ لألُ  يف املقاومة والعمل السيايس واالجتامعي ملٌك » حزب اهللا«إنَّ جتربة 
هلا  اس منها ما شاءوا ويرفضوا ما شاءوا، كتجربةٍ وليست له وحده، ليقبل النّ 

ة، هكذا نريدها، وهي مّ األُ  ّل ماهتا وأساليبها ونتائجها، كجزء من رصيد كُ مقدّ 
بادل الكبرية، بدالالهتا وأبعادها التي ُيستقى منها الكثري التّ كذلك يف عملية 

 .اه تعزيز األمل بقدرتنا عىل الفعل الناجحصويب باّجت لالستفادة والتّ 
 

*     *     *  
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  !!..لكي ال ننسى أسرانا
 

  
r قسم األرشفة: إعداد  

 
 

 (Palstinebehindbars.org) خلف القضبان فلسطني :صدر عن موقع
هيوين  دراسٌة شاملةٌ  لتاريخ عملّيات العرب والفلسطينيني مع الكيان الصَّ

م، وقد أحىص معدُّ ٢٠٠٨م، وتنتهي بالعام ١٩٤٩الغاصب، تبدأ من العام 
ّية لمسّتًا وثالثني ع) رص عوين فروانةعبد النّا(هذه الّدراسة الباحث الفلسطيني 

بدأهتا مرص، وختمها حزب اهللا، علًام َأنَّ الّتبادل األخري يف شهر متوز من  تبادل،
املناضل سمري : العام احلايل، واّلذي تّم اإلفراج فيه عن عميد األرسى العرب

 .القنطار مل تشمله هذه الّدراسة؛ لتقّدمها عىل عملّية الّتبادل األخرية
نرش أكثر ما ورد يف هذه ) قلنيرسالة الثّ (وقد ارتأت جلنة األرشفة يف جمّلة 

الّدراسة، مع إجراء بعض الّتعديل عليها، اختصارًا تارًة وإضافًة ُأخرى؛ لكي 
تبقى األُّمة اإلسالمّية تعيش مع معاناة أرساها يف سجون العدو اإلرسائييل من 
جهٍة، وترصد تلك املفاخر التي قام هبا جماهدو األُّمة من َأجل رفاٍق هلم يقبعون 

سجون االحتالل وهم يعانون األمّرين، مع االمتنان للمعّد األصيل هلذه  يف
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 :الّدراسة
  مستوجٌب ثنائي اجلميال  وهو بسبٍق حائٌز تفضيالً 

العديد  ٢٠٠٨إَِىل العام  ١٩٤٨اإلرسائييل منذ العام  ـشهد الرصاع العريب 
، ُأخرىستنزاف وحروب االتارًة اإلرسائيلية الكالسيكية  ـمن احلروب العربية 

 التي ترأسها حزب اهللا، بنانيةباإلضافة لظاهريت املقاومة الوطنية الفلسطينية واللُّ 
) ألف ٨٠٠(حتالل اإلرسائييل لقرابة ات االاع أسفر عن اعتقال قوّ وهذا الّرص 

مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني، واآلالف من اجلنود واملواطنني العرب 
 .ى خمتلفة خرات أُ والعرشات من جنسيّ 

حتجزت ، كام وارسائييلة أكثر من ألف أسري إات العربيّ فيام اعتقلت القوّ  
 وبعض فصائل املقاومة الفلسطينية واللبنانية العرشات من اجلنود اإلرسائيليني

 .اجلثامني واألشالء جلنود إرسائيليني أيضاً 
ات رش لقوّ هلا الوجود املباأوّ  :وارتفاع عدد األرسى الفلسطينيني له أسبابه

ة مكانيّ ، مع إموخميّ  شارعٍ  ّل الح يف كُ جة بالّس حتالل اإلرسائييل املدّج اال
 .ل بسهولةواعتقال أفراده الُعزّ  بيٍت  ّل وصوهلم لكُ 

ونسبة املعتقلني الفلسطينيني تعترب أكرب نسبة يف العامل إذا ما قيست بعدد 
قم  األمر عىل هذا الرّ ة، كام ومل يقترصان يف األرايض الفلسطينية املحتلّ كّ السُّ 

ـ من االعتقال وآثاره، أيضًا ـ قم عانوا أضعاف أضعاف هذا الرّ  خم، بل إِنَّ الّض 
ى لتطول األهل واألبناء واألقارب، وحتّ  مرارة االعتقال وآثاره متتدّ  حيث إِنَّ 

، وقصٌص  م تاريٌخ دة، إّهن م ليسوا أرقام وأعداد جمرّ ّهن ، كام إاألصدقاء واجلريان
 .، بل حكايات وقصصةأسري حكاية وقّص  ّل ، ولكُ اٌت ومعان آالمٌ 

طالت  ظاهرةً  ـوالزالت  ـت لّ سياسة االعتقال شكَّ  بأنّ  ـ أيضاً ـ وهذا يعني 
شعب النستثني القالئل من  ، ويمكن فقط أنْ وأرسةٍ  بيٍت  ّل ومدينة، كُ  مٍ خميّ  ّل كُ 

يف  بَق هناك بقعةٌ روا من االعتقال وتبعاته، كام مل تالفلسطيني الذين مل يتأثّ 
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ى امل وحتّ أو مركز توقيف من الّش   وأقيم عليها سجٌن أو معتقٌل فلسطني، إالَّ 
 .قب يف اجلنوبصحراء النّ 
ات يف القاموس الفلسطيني، ومن أبجديّ  ةً ثابت ةً االعتقال أصبح مفرد كام َأنَّ 

ات م أبجدييولد يكون قد تعلّ  احلياة الفلسطينية، فالطفل الفلسطيني وقبل أنْ 
ى مفردات كتبت له احلياة يكون قد هتجّ  ، وإنْ مار وأحيانًا املوتالفقر والدّ 

، وقد يولد عىل املعابر واحلواجز عذيب والقتلجن والتّ االحتالل والّس 
جن ى عىل مشاهد الّس جون، ويكرب فيها ويتغذّ ة أو يف غرف الّس العسكريّ 

 .يارةم عىل شبابيك الزّ ، ويتعلّ جانوالّس 
ح بأمل يتسلّ  حيلم باحلرية وأنْ  املعتقل الفلسطيني والعريب أنْ  ويبقى من حّق 

أو ضمن  ياسية،ته، أو من خالل املفاوضات الّس ا بانتهاء فرتة حمكوميّ ر إمّ حرُّ التّ 
بل نجاحاً عملية تبادل أرسى، واألخرية   .كانت أكثر السُّ

واإلسالمية تني العربية مّ األُ  ه واجبأكيد عىل أنّ ومن األمهية بمكان هنا التّ  
عي املتواصل من أجل عوب وقيادهتا وقواها املقاومة واملناضلة الّس ة الشُّ وكافّ 

وا بزهرات شباهبم من أجل حترير هؤالء األرسى الذين ناضلوا وضحّ 
هًا ما مل ينل سيبقى مشّو  خاصٍّ  قضاياهم العادلة، واملستقبل الفلسطيني بشكلٍ 

 .ة األرسى حريتهمكافّ 
عىل أنقاض القرى  ١٩٤٨حتالل اإلرسائييل يف العام اإل كيانومنذ قيام 

هداء ودماء عرشات مة، وعىل أشالء جثث آالف الّش والبيوت الفلسطينية املهدّ 
ات اآلالف من اجلرحى وآالم مئات اآلالف من املعتقلني، جرت عرشات عمليّ 

حتالل اإلرسائييل ودول مرص واألردن حكومة اال تبادل لألرسى ما بني
ول تارًة وعىل مستوى الفصائل املقاومة  ،لبنانو وسوريا عىل مستوى الدُّ
بموجبها إطالق رساح آالف املعتقلني الفلسطينيني والعرب من  ، تمّ ُأخرى

هداء املحتجزة لدى جون اإلرسائيلية، واستعادة املئات من رفات الشُّ السُّ 
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 .سلطات االحتالل يف ما تعرف بمقابر األرقام
مبدأ التبادل، أو التفاوض من  )إرسائيل(ة أن رفضت كام حدث أكثر من مّر 

ات اخلطف بادل كام جرى يف عنتيبي ومعالوت وغريها من عمليّ أجل التّ 
امليلء  )٣٠٠رقم (واحتجاز الرهائن، كقضية اختطاف الباص اإلرسائييل 

اه من املقاتلني الفلسطينيني من عسقالن باّجت  حيث اختطفته جمموعةٌ  ؛كاببالرّ 
ّ ١٩٨نيسان  ١٢املرصية يف األرايض  ات ت مهامجة الباص من قبل القوّ ، ومت
كاب ى ملقتل وإصابة العديد من الرّ ا أدّ ة ِممّ ة قبالة دير البلح بقطاع غزّ اإلرسائيليّ 

اإلرسائيليني واستشهاد اثنني من املقاتلني الفلسطينيني وقتل اثنني آخرين بعد 
الذي خطفه نشطاء من  )اكسامننحشون ف(ة اجلندي اإلرسائييل أرسمها، وقضيّ 

ى ملقتله ا أدّ مهامجة املكان املحتجز فيه ِممّ  وتمّ  ،١٩٩٤حركة محاس عام 
واستشهاد حمتجزيه، كام كان هناك العديد من املحاوالت لفصائل املقاومة 

طني يف عبية لتحرير فلسخطف طائرات من قبل اجلبهة الّش  :منها ،الفلسطينية
كرهائن لتحرير األرسى  كابجاز الرّ واحت ،١٩٧٠، ٦٩، ٦٨أعوام 

 .واألسريات
ة من قبل ة خلطف جنود ومستوطنني يف فلسطني املحتلّ عدّ  وهناك حماوالٌت 

ات هي أرس العديد من فصائل املقاومة الفلسطينية، وكانت أوىل تلك العمليّ 
واحتجازه لبضعة  ١٩٧٩عام  )دافيد بن شموئيل شامري(ابط اإلرسائييل الّض 

ات كثرية وعىل سبيل املثال ال احلرص، كان عملية ح، وتالها عمليّ شهور يف رف
ذهتا جمموعة من اجلبهة الشعبية التي نفّ  )موشيه متام( خطف اجلندي اإلرسائييل

ة واحتجزت اجلندي لعدّ  ،لتحرير فلسطني يف منتصف الثامنينات يف فلسطني
خطف اجلنديني خارج فلسطني قتلوه، وكذلك  ه إَِىل نقل ، وعندما استحالأيام

من قبل جمموعة من حركة املقاومة ) ييل سعدون وآيف سبارتوسإ(اإلرسائيليني 
شفت تيهام، واكتُ قتلهام ودفن جثّ  ، وتمّ ٣/٥/١٩٨٩محاس بتاريخ  ـاإلسالمية 
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وكان اهلدف  ،سنوات اين بعد بضعة الثّ وجثّ  ،تقريباً  ل بعد شهرٍ ة األوّ جثّ 
نت جمموعة من مقاتيل حركة محاس من كّ مت ١٩٩٢ويف العام  .هام بأرسىتمبادل

ات قتله حني هامجتهم القوّ  وتمّ  ،)نسيم توليدانو(أرس اجلندي اإلرسائييل 
 .اإلرسائيلية

من  مجيع تلك املحاوالت باءت بالفشل ومل تنجح يف حترير أيٍّ  ولكنّ 
 ٢٥بتاريخ  )جلعاد شاليط(، وتبقى عملية أرس اجلندي اإلرسائييل األرسى

طالق رساح العديد من تنجح يف إ ونأمل أنْ  ،هي األبرز ٢٠٠٦حزيران 
 .األرسى ال سيام القدامى منهم

متام عمليات املحاوالت فلسطينيًا وعدم نجاح إ ا عن أسباب فشل تلكأمّ 
ا ، فيمكن تلخيصها عىل أّهن ١٩٨٥التي كان آخرها يف مايو عام و ،تبادل جديدة

 .ة وموضوعيةذاتيّ 
رصارها عىل ذلك أحيانًا، و بخربة لفصائل وعدم إتية مرتبطة بأجندة اذا

 .خرىات وحمتجزي اجلنود أحيانًا أُ ذي العمليّ منفّ 
ات ق بالوضع اجلغرايف والوجود العسكري املبارش لقوّ وموضوعية تتعلّ 

ة نجاحها، ب من مهمّ عَّ ا صل مدن وخميامت وشوارع فلسطني ِممّ حتالل يف كُ اال
، بادلحتالل املتعاقبة التي ترفض مبدأ التّ الخرى طبيعة حكومات اومن ناحية أُ 

 ،هان عىل القدرات األمنية والعسكريةوالرّ  ،بادلفاوض من أجل التّ أو التّ 
 .ليه آنفاً نا إة يف حترير املحتجزين لدى املقاومة كام تطرقّ وانتهاج القّو 

زت عن متيّ  )اسمح(يمكن القول بأن حركة  ـ ةولألمانة املهنيّ ـ فلسطينيًا 
 وكانت األكثر حماولةً  ،وىلنتفاضة األُ ا من الفصائل الفلسطينية خالل االغريه

ات أرس جنود ومستوطنني إرسائيليني، فيام تراجعت غالبية لعمليّ  وتنفيذاً 
زت اهتاممها ومنذ لطة الوطنية فركّ ا حركة فتح والّس أمّ  .هجالفصائل عن هذا النّ 

عىل حترير األرسى من  ،١٩٩٣سبتمرب ١٣عالن املبادئ يف أوسلو بتاريخ إ
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لناه من حتفظات غم مما سجّ ، وبالرّ لمية واملفاوضات املبارشةخالل العملية الّس 
تفاقيات الالحقة وما واكب العملية تقادات شديدة ملا ختلل أوسلو واالوان

نجحت جزئيًا ا  أّهن ، إالَّ اء كبرية ذات عالقة بقضية األرسىالتفاوضية من أخط
 .به من األرسىيف حترير جزٍء معتّد 

غاية األمر، نالحظ َأنَّ عمليَّة حترير األرسى النّاشئة من املفاوضات 
واالّتفاقّيات الّسلمية وما ُيسّمى بحسن النّوايا مل يكن هلا هذا الّزخم املعنوي 
عىل األُّمة، كالّزخم الَِّذي تعطيه عملّية الّتحرير النّاشئة من الّتبادل، كام يلمسه 

 .٢٠٠٨م، وعام ٢٠٠٤ل يف لبنان عام املشاهد ملا حص
ة عمليّ (اين وآخر حماوالته الناجحة كانت بناللُّ  )حزب اهللا(ز أما عربيًا فتميّ 
ة عسكرية خالهلا مهامجة دوريّ  ، وتمّ م٢٠٠٦متوز  ١٢بتاريخ ) الوعد الصادق

ة وقتل وجرح العديد من اجلنود اإلرسائيليني، وأرس خالهلا جنديان رسائيليّ إ
لتهام بأرسى هبدف مباد ؛)هيود غولدفاسري، إلداد رجييفإ( :ومها ،انإرسائيلي

وقد أّدت هذه العملّية ثامرها يف . حتالل اإلرسائييلحمتجزين لدى حكومة اال
بنانيني املعرتف فيهم لدى ٢٠٠٨متوز  ١٧ ، فتّم اإلفراج عن مجيع األرسى اللُّ

طيني وعريب، عىل شهيد لبناين وفلس) ٢٠٠(الكيان الغاصب، مع أشالء نحو 
حرب متوز التي حصلت قبل سنتني، والّشهيدة دالل املغريب  رأسهم شهداء

 .وجمموعتها
 

  أبرز عمليات تبادل األسرى 
كانت بدايتها  رسمياً وفعليًا من عمليات تبادل األرسى أبرز ما تمّ  ولعّل 

رص ليه الباحث املختص بقضايا األرسى عبد النال إوفقاً ملا توّص  م،١٩٤٩عام 
دقيق، وقد ال تكون شاملة، فروانة إليه من معلومات وبيانات بعد البحث والتّ 

ة، ويف الوقت ذاته قابلة إلبداء املالحظات واألكثر شموليّ  ها قد تكون األدّق لكنّ 
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 .لدراسة كاملة ودقيقة املعنيني ّل نا نصل مع كُ واآلراء لعلّ 
منظمة اجلبهة وم ، ١٩٤٩م ة مرص العربية يف فرباير عاوعربيًا بدأهتا مجهوريّ 

وهي إحدى  ،م١٩٦٨عبية لتحرير فلسطني بدأهتا فلسطينياً يف يوليو عام الّش 
حرير الوطني الفلسطيني حرير الفلسطينية، وتلتها حركة التّ فصائل منظمة التّ 

القيادة العامة، فيام وصل جمموع تلك  ـ، واجلبهة الشعبية اتة مرّ عدّ  )فتح(
ّ ، وإثالثني عمليةستة وينيًا إىل العمليات عربيًا وفلسط بادل ت عملية التّ ذا ما مت

ستكون ف) جلعاد شاليط(بني محاس والكيان الغاصب عىل اجلندي املرتقبة 
 : كالتايل ، واإلحصائّية)٣٧(العملية رقم 

عمليات تبادل مع مرص ) إرسائيل(م أجرت ١٩٤٨بعد حرب عام  .١
جنديًا ) ١٥٦(رصيني أيدى امل واألردن وسوريا ولبنان، حيث كان ىف

ورّيني ) ٦٧٣(إرسائيليًا، وىف أيدى األردنيني  ) ٤٨(جنديًا، ومع السُّ
) ١٠٩٨(فكانت حتتجز ) إرسائيل(جنود، أّما ) ٨(جنديًا، ومع لبنان 

أردنيًا، ) ١٧(يمنياً، ) ٢٤(سودانيًا، ) ٢٥(سعوديًا، ) ٢٨(مرصيًا، 
وقد نّفذت حكومة  .اً فلسطيني) ٥٠٢١(سوريًا، و ) ٥٧(لبنانيًا، ) ٣٦(

االحتالل عمليات الّتبادل مع ُكّل دولة حتتجز إرسائيليني عىل انفراد، 
، ومع لبنان ٢٧/٢/١٩٤٩فعقدت صفقة الفالوجة مع مرص بتاريخ 

، ١٩٤٩يف الفرتة ما بني الّثالث من مارس والّرابع من إبريل عام 
 .٢١/٧/١٩٤٩وكانت الصفقة األخرية مع سوريا بتاريخ 

ية عرشة مالحني ات املرصأرست القوّ  ٣٠/٩/١٩٥٤خ بتاري .٢
قناة السويس، وبعد تدخل  يف) بت جاليم(إرسائيليني عىل متن السفينة 

 . ١٩٥٥- ١-١جملس األمن أطلق رساح العرشة يف 
وريون مخسة جنود إرسائيليني أرس السُّ  ١٩٥٤شهر ديسمرب من عام  يف .٣

، وقد انتحر أحدهم يف ةخاّص  ةٍ اجلوالن يف مهمّ  هوا إىل مرتفعاتتوّج 
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أرجعت ١٤/١/١٩٥٥وىف  ،)يالنأورى إ(ويدعى  ،سجنه بسوريا
مائري موزس، يعقوب ليند، ( :رسائيل، واألربعة اآلخرون همته إلجثّ 
رسائيل يف وقد أرجعوا إل) مائري يعقوبىوكستلنس،  جاد
وأفرجت إرسائيل يف املقابل  ،شهراً  )١٥(دام  بعد أٍرس  ٣٠/٣/١٩٥٦

 .ريًا سورياً أس) ٤١(عن 
، ٥/٢/١٩٥٧ابعة وانتهت بتاريخ بدأت الصفقة الرّ  ٢١/١/١٩٥٧يف .٤

) رسائيلإ(مرصي كانت قد أرسهتم ) ٥٥٠٠(طلق بموجبها رساح وأُ 
مرصيني آخرين  رجعوا إىل مرص مع جنودٍ ، وقد إ١٩٥٦يف حرب عام 

مقابل إفراج مرص عن أربعة جنود إرسائيليني كانت قد أرسهتم يف نفس 
 .احلرب

جوالين عىل مواقع سورية  ، سيطر جنود من لواءم١٧/٣/١٩٦١ يف .٥
 وريون جنديني إرسائيليني، وقد أرس الّس )عني جيف(شامل كيبوتس 

 .خالل اهلجوم وُأرجعا الحقاً 
 وتمّ  ،رسائيل وسورياجرت عملية تبادل بني إ ٢١/١٢/١٩٦٣يف  .٦

أسري  )١٥(رسائيليًا مقابل جنديا ومدنيًا إ) ١١(طالق رساح بموجبها إ
 .سوري

ات العربية سقط بأيدى القوّ  ،١٩٦٧عام ) يونيو(حرب حزيران  يف .٧
ة من بأيدى املرصيني بينهم ستّ ) ١١(جنديًا إرسائيليًا، منهم ) ١٥(

أعضاء كوماندوس بحري أرسوا خالل هجومهم عىل ميناء 
واحد وس، اإلسكندرية، وهناك طياران والبقية أعضاء يف شبكة جتّس 

 بنانيني،وواحد يف أيدي اللّ  ،بأيدي العراقيني واثنان بأيدي السوريني،
 ٨٩٩باإلضافة إىل  مرصياً  جندياً  ٤٣٣٨ )إرسائيل(بينام سقط يف يد 

 ٢٠٥و سورياً  جندياً  ٣٦٧، ومدنياً  ٣٦٦و أردنياً  جندياً  ٥٣٣مدنيًا و
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، ١٥/٦/١٩٦٧: وقد بدأت عملّية الّتبادل يف .مدنيني سوريني
كام ُأفرج خالل عملّية الّتبادل عن ، ٢٣/١/٦٨وانتهت بتاريخ 

يتسحاق جوالن، وجدعون : (طّياريني إرسائيليني يف العراق، ومها
لَذْين وقعا يف األرس بعد أْن قصفا مطار )درور العسكري  (H3)، الَّ

ومع . أردنياً  ٤٢٨غرب العراق، وأفرجت إرسائيل مقابل ذلك عن 
وريني أفرجت  يًا مقابل طّياٍر سور ٥٧٢عن ) حكومة إرسائيل(السُّ

ومن اجلدير ذكره َأنَّ دمشق . وجثث ثالثة جنود إرسائيليني آخرين
إييل (رفضت ـ وحلّتى اآلن ـ تسليم جّثة اجلاسوس اإلرسائييل الّشهري 

 .١٩٦٨، الَِّذي ُأعدم شنقًا يف دمشق عام )كوهني
رسائيل  جرت عملية تبادل مع األردن، حيث أفرجت ٢/٤/١٩٦٨يف  .٨

كان قد قتل  ة جندىٍّ رسائيل جثّ مت األردن إلًا، بينام سلّ أسري )١٢(عن 
، زال جنديان آخران مفقودين حتى اآلن يف معركة الكرامة، بينام ال

 .حيتويان عىل تراب وتابوتني
حرير ة التّ ل عملية تبادل بني منظمّ جرت أوّ  ٢٣/٧/١٩٦٨يف تاريخ  .٩

لسطينيني وذلك بعد نجاح مقاتلني ف ،الفلسطينية وحكومة االحتالل
حرير بقيادة عبية لتحرير فلسطني إحدى فصائل منظمة التّ من اجلبهة الّش 

فيقة ليىل خالد باختطاف طائرة ضيع والرّ الرفيق املناضل يوسف الرّ 
من روما إىل تل  جهةً إرسائيلية تابعة لرشكة العال، والتي كانت متّ 

، ئة راكٍب ائر وبداخلها أكثر من ماوجه إىل اجلزوأجربت عىل التّ أبيب، 
حمدثة بذلك نقلة نوعية جديدة يف  ل طائرة ارسائيلية ختتطف،وكانت أوّ 

فقة مع دولة االحتالل من إبرام الّص  ضال الفلسطيني، وتمّ أساليب النّ 
أسريًا ) ٣٧(فرج عن الركاب مقابل وأُ  ،ويلليب األمحر الدّ خالل الّص 

نيني كانوا فلسطينيًا من ذوي األحكام العالية من ضمنهم أرسى فلسطي
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الذي  )سكرار سكران(ومنهم األسري  ،م١٩٦٧ رسوا قبل العامقد أُ 
 .م ١٩٦٤كان معتقًال منذ العام 

من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني  خطفت جمموعةٌ  ١٩٦٩يف هناية  .١٠
وكان مطالب اخلاطفني  ،بقيادة ليىل خالد طائرة العال اإلرسائيلية
ائرة ت الطّ وحطّ  ،اإلرسائييلاإلفراج عن األرسى يف سجون اإلحتالل 

اعتقال ليىل  بينام تمّ  )ورغويللوباتريك أ(واستشهد الرفيق  ،يف بريطانيا
اختطاف طائرة بريطانية من قبل جمموعة تتبع لنفس  خالد، وبعدها تمّ 

وأجريت عملية تبادل أطلق بموجبها رساح املناضلة ليىل  ،نظيمالتّ 
 .خالد

ووقع  ،جنديًا إرسائيلياً  )١٢(رصيني وقع بأيدى امل ١٩٧٠بداية عام  يف .١١
أرجعت مرص  ١٦/٨/١٩٧٠وىف  ثالثة آخرون بأيدي السوريني،

جندي  أفرجت مرص عن ٢٩/٣/١٩٧١، وىف مصاباً  اراً رسائيل طيّ إل
 .دًا من اجلنود واملدنيني املرصينيج حمدودٍ  آخر مقابل اإلفراج عن عددٍ 

مقابل أسٍري ما بني جرت عملية تبادل أسٍري  ١٩٧١يناير  ٢٨بتاريخ  .١٢
حكومة االحتالل اإلرسائييل وحركة فتح إحدى فصائل منظّمة 
الّتحرير الفلسطينية، وأطلق بموجبها رساح األسري حممود بكر 
حجازي مقابل إطالق رساح اجلندي اإلرسائييل شموئيل فايز والذي 

 ومن اجلدير ذكره َأنَّ   .م١٩٦٩اختطفته حركة فتح يف أواخر العام 
ورة الفلسطينية املعارصة التي ل أسري فلسطيني يف الثّ يعترب أوّ حجازي 

، وقد اعتقل بتاريخ م١٩٦٥ن يناير عام ل مانطلقت يف األوّ 
كام  ،نتامء حلركة فتحه إليه هتمة االّج ل من وُ وكان أوّ  ،١٨/١/١٩٦٥

ة جريت عمليّ ذ، وأُ احلكم مل ينفّ  ولكنّ  ،وحكم عليه آنذاك باإلعدام
ه بعدها حجازي وتوّج  ،ليب األمحراقورة برعاية الّص النّ  بادل يف رأسالتّ 
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فاق أوسلو عام ة بعد اتّ ات الفلسطينيّ ة مع القوّ لبنان وعاد إىل غزّ  إَِىل 
١٩٩٤. 

جرت عملية تبادل مع سوريا، حيث  م١٩٧٣ويف أوائل آذار عام  .١٣
اط سوريني كانت قد اختطفتهم من مخسة ضبّ  عن )رسائيلإ(أفرجت 

عسكرية، إضافة إىل املناضل  ة استطالعٍ مهمّ  جنوب لبنان خالل
بو د كامل كنج أيّ ، السَّ عب السوري سابقاً جملس الّش  املرحوم عضو

ارين إرسائيليني كانوا بحوزة صالح، مقابل إطالق رساح أربعة طيّ 
 .ورينيالسُّ 

 :وهم ،ارين إرسائيلينيأفرجت سوريا عن ثالثة طيّ  ٣/٦/١٩٧٣يف  .١٤
ة جزوا ملدّ احتُ  بعد أن )يتانوبوعاز إ ،ينبنحاس نحام ،جدعون ماجني(

 أسرياً ) ٤٦(مقابلهم عن  )رسائيلإ(ثالث سنوات يف األرس، وأفرجت 
 .سورياً 

جنديًا ) ٢٤٢(وقع بأيدي املرصيني  م،١٩٧٣ويف حرب عام  .١٥
جنديًا، من بينهم ثالثة ُأرسوا خالل فرتة ) ٦٨(إرسائيليًا، ومع سوريا 

وقع يف أيدي إرسائيل  جنود، بينام ٤وقف إطالق النّار، ومع لبنان 
خالل وقف إطالق النّار، ) ٩٩(جنديًا ومواطنًا مرصيا منهم ) ٨٣٧٢(

بل أغلبهم الّساحق هم مواطنون مرصيون أرسهتم إرسائيل عندما 
لرشقّي القناة؛ حيث احتّلت بعض القرى ومحلت رجاهلا  دخلت

ملغرب، و ن ام) ٦(، وسورياً  )٣٩٢(و  .بيوهتم وشباهبا أرسى من
ّ اً عراقي )١٣( و  ١٥/١١/١٩٧٣فقة مع مرص بني ت الّص ، وقد مت

جنديًا ) ٢٤٢(حيث أطلقت مرص رساح  من نفس العام؛ ٢٢/١١
رسائيليًا ، مقابل أن أطلقت إرسائيل رساح ما حتتجز لدهيا من وضابطًا إ

 .اط مرصينيجنود وضبّ 
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ّ  ومع سوريا .١٦ ى وحتّ  ١/٦/١٩٧٤بادل من ت صفقة التّ مت
سوريًا ) ٣٩٢(رسائيل عن فقة أفرجت إويف هذه الّص  ،٦/٦/١٩٧٤

) ٥٨(لـ ة مغاربة وعرشة عراقيني مقابل إطالق رساح سوريا وستّ 
 .أسريًا إرسائيلياً 

 اً مرصيًا وفلسطينيّ  اً أسري) ٦٥(أفرجت إرسائيل عن  ١٩٧٤ويف آذار  .١٧
 .رساح جاسوسني إرسائيليني يف مرصمقابل إطالق 

) ٣٩(رسائيل جثث ورفات إلأرجعت مرص  ٤/٤/١٩٧٥ويف  .١٨
 .أسريًا من سجوهنا) ٩٢(باملقابل عن  )رسائيلإ(، وأفرجت جندياً 

يت مّ أو كام ُس  ،يطاينة تبادل اللّ جرت عمليّ  ١٤/٣/١٩٧٩ :بتاريخ .١٩
حرير الفلسطينية، حيث ة التّ ومنظمّ  )إرسائيل(بني  )ورسة النّ عمليّ (

عامة وهي إحدى القيادة الـ عبية لتحرير فلسطني أطلقت اجلبهة الّش 
كانت قد  إرسائييلٍّ  حرير الفلسطينية رساح جنديٍّ ة التّ فصائل منظمّ 

مهامجة شاحنة  حينام تمّ  ٥/٤/١٩٧٨ :يطاين بتاريخأرسته يف عملية اللّ 
، م الرشيديةوهو ليس بعيدًا عن خميّ  ،ة يف كمني قرب صورإرسائيليّ 

ات االحتياط هو قوّ  من  واحدٌ ِرس رسائيليني وأُ فقتل آنذاك أربعة جنود إ
معتقًال من ) ٧٦(رسائيل باملقابل عن ، وأفرجت إ)أبراهام عمرام(

 )١٢(وكانوا يف سجوهنا، من ضمنهم  ،ورة الفلسطينيةة فصائل الثّ كافّ 
من ) عفيفة حنا بنورة(هرية كانت املناضلة الّش  منهنّ  ،فتاة فلسطينية

 .ت قبل سنواتبيت ساحور التي توفيّ 
حتالل اإلرسائييل رساح أطلقت حكومة اال ١٩٨٠فرباير  ١٣ يف .٢٠

ار، مقابل إطالق رساح ووليام نّص  )أبو عيل(املعتقل مهدي بسيسو 
التي عملت جاسوسة لصالح  )أمينة داوود املفتي(املواطنة األردنية 
حرير الوطني لدى حركة التّ  كانت حمتجزةً و ،املوساد اإلرسائييل
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ّ  ـالفلسطيني  جنة رشاف اللّ يف قربص وبإبادل ت عملية التّ فتح، ومت
م وتنتمي ١٩٣٩وهي باملناسبة من مواليد  ،ولية للصليب األمحرالدّ 

مسا يف النّ  ودت وتزوجت طيارًا هيودياً ها هتّ لكنّ  ؛مسلمة ةٍ رشكسيّ  ألرسةٍ 
سوسة عربية عملت لصالح وتعترب أشهر جا ،إرسائيلإَِىل  ورحلت معه

 .املوساد
مابني حكومة  جديدةٍ  بادلٍ عملية توقعت  م١٩٨٣نوفمرب  ٢٣يف  .٢١

فتح إحدى  ـحتالل اإلرسائييل وحركة التحرير الوطني الفلسطيني اال
حيث أطلقت إرسائيل رساح مجيع  ؛حرير الفلسطينيةة التّ فصائل منظمّ 

معتقل  )٤٧٠٠( :وعددهم ،بناينمعتقيل معتقل أنصار يف اجلنوب اللُّ 
رسائيلية مقابل إطالق جون اإلالّس  أسريًا من) ٦٥( فلسطيني ولبناين، و

يف  رسواة أُ اخلاّص ) احالالنّ (رسائيليني من قوات ة جنود إرساح ستّ 
حركة (ة التحرير الفلسطينية منطقة بحمدون يف لبنان من قبل منظمّ 

، داين جلبوع ،فوتفولأ لياهوإ( :وهم ،٤/٩/١٩٨٢ :بتاريخ )فتح
، فيام )لدآيف كورنفو ،براهام مونتبليسكي، أروبني كوهني ،رايف حزان

 .ية القيادة العامة جنديني آخرينأرست اجلبهة الشعب
 :هم ،ثالثة جنود من جنودها )رسائيلإ(م أعادت ٢٦/٦/١٩٨٤ويف  .٢٢

 ومخس جثث جلنودٍ  )يوناثان شلوم، ورئيل ليربمان، أجيل فوجيل(
) ٢٩١(سوريا، مقابل اإلفراج عن  رسوا من قبلآخرين كانوا قد أُ 

و  ،بنانيةمن املقاومة الوطنية اللُّ  اً لبناني عتقالً م) ٨٥( و ًا،سوري اً جندي
معتقلني كانوا املحتل  وريمن اجلوالن السُّ  اً سوري اً عربي معتقالً  )١٣(

 )٧٤(ورفات  ،)برشط بقائهم يف اجلوالن املحتّل ( ١٩٧٣منذ العام 
 .آخر اً جندي

عملية تبادل مع اجلبهة الّشعبية ) إرسائيل(أجرت  م٢٠/٥/١٩٨٥يف  .٢٣
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ر فلسطني ـ القيادة العامة، وهي إحدى فصائل منظّمة التحرير لتحري
الفلسطينية، والتي ُسّميت بعملية اجلليل، وأطلقت إرسائيل بموجبها 

أسريًا كانوا حمتجزين يف سجوهنا املختلفة، منهم ) ١١٥٥(رساح 
حمتجزين يف الّسجون املقامة عىل األرايض  أسريًا كانوا) ٨٨٣(

أسريًا كانوا قد ُخطفوا من معتقل أنصار ) ١١٨(و  الفلسطينية املحتّلة،
) ١٥٤(مع حركة فتح، و  ١٩٨٣يف اجلنوب اللبناين أثناء تبادل العام 

معتقًال كانوا قد ُنِقلوا من معتقل أنصار إىل معتقل عتليت أثناء 
مقابل ثالثة جنود كانوا بقبضة  االنسحاب اإلرسائييل من جنوب لبنان

، وهو هيوديٌّ من )حازي يشاي(الّرقيب أّول : اجلبهة الشعبية، وهم
أصٍل عراقيٍّ وقد أرس خالل معركة الّسلطان يعقوب يف 

حينام كان يقود إحدى الّدبابات ضمن رتل من  ١١/٦/١٩٨٢
الّدبابات اإلرسائيلية، فضّلت دبابته طريقها، فأطلقت عليها جمموعٌة 

ِممَّا أّدى ) يآر يب ج(من اجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة قذائف 
إلصابتها، وبعدها شاهدوا جنديًا يفّر من داخلها فتمّكنوا من أرسه 

يوسف عزون ونسيم : (ونقله ملكان آخر، واجلنديان اآلخران مها
، أحدمها من أصل هنغاري، واآلخر هيوديٌّ من أصٍل مرصي، )شاليم

، مع سّتة جنود ٤/٩/١٩٨٢: وقد ُأرسا يف بحمدون بلبنان بتاريخ
ن كانوا بحوزة حركة فتح وأطلق رساحهم ضمن عملية تبادل آخري

، حيث إِنَّ جمموعًة مشرتكًة من حركة فتح ومن ١٩٨٣لألرسى عام 
وتعترب عملية  .اجلبهة الشعبية متّكنت من أرس ثامنية جنود إرسائيليني

اع العريب اإلرسائييل بادل هذه أعظم عملية تبادل شهدها الّرص التّ 
ّ بداية الّتبادل إَِىل حينها، حيث  منذ وأكثرها زمخاً  ت وفقًا للرشوط مت
 .الفلسطينية
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 لبنانياً ) ١١٩(عن  )إرسائيل(أفرجت  م١١/٩/١٩٨٥ :بتاريخ .٢٤
بنانيني املفرج معتقلني يف سجن عتليت، لريتفع بذلك عدد املعتقلني اللُّ 

، وذلك مقابل إطالق رساح )١١٣٢(م إىل ٤/٦/١٩٨٥ :عنهم منذ
كانوا حمتجزين عىل متن طائرة بوينغ أمريكية تابعة  رهينة أمريكية )٣٩(

طلقت أُ  مةٌ حتجزهتم منظّ العام ذاته، ا ىف يونيو من) تى دبليو إي(لرشكة 
، كام أفرجت ميليشيا جيش لبنان اجلنويب هاد اإلسالميعىل نفسها اجل

معتقًال لبنانيًا من سجن اخليام، ) ٥١(عن ) ة مع إرسائيلملاملتعا(
 .رفات تسعة مقاتلني من حزب اهللا أيضًا بتسليم )لإرسائي(وقامت 

رسائيل، إقد شهد عمليتي تبادل بني حزب اهللا و ١٩٩١كان العام  .٢٥
ّ األُ   )٢٥(بموجبها عن  رسائيلإ، وأفرجت ١٩٩١يناير  ٢١ت يف وىل مت

سبتمرب  ٢١انية بتاريخ معتقًال من معتقل اخليام بينهم امرأتان، والثّ 
معتقًال من معتقل اخليام مقابل  )٥١( رسائيل عنإوأفرجت  ،١٩٩١

 .كانت حمتجزة لدى حزب اهللا رسائييلٍّ إ استعادهتا جلثة جنديٍّ 
رزي ة اجلندي الدّ رسائيل جثّ استلمت إ ١٣/٩/١٩٩١ :وبتاريخ .٢٦

يمقراطية ذي كانت حتتجزها اجلبهة الدّ والّ  ،جنّ  سعد من بيتسمري أ
طينية منذ العام ة التحرير الفلسلتحرير فلسطني إحدى فصائل منظمّ 

وهو  ،مبعدي اجلبهة حدعودة أ رسائيل عىل، يف مقابل سامح إ١٩٨٣
رسائيل يف ، والذي أبعدته إبوديسقايب عيل عبد اهللا أبو هالل من أالنّ 

 .١٩٨٦ العام
اجلهاد اإلسالمي عن  أفرجت حركة م٢١/١٠/١٩٩١ :وىف تاريخ .٢٧

، يف )ى تريترجيس(ات يف اجلامعة األمريكية يف بريوت أستاذ الرياضي
من  )١٤(بينهم  لبنانياً  معتقالً  )١٥(مقابل إطالق إرسائيل رساح 

 .اخليام سجن
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يوسف ( :رسائيل رفات اجلندينيم ، ُأرِجعت إل٢١/٧/١٩٩٦ويف .٢٨
رسائيل يف املقابل عن رفات ، وأفرجت إ)الشيخ ورحاميم، بينيك

إىل ات اإلرسائيلية لبنانيًا استشهدوا يف اشتباكات مع القوّ ) ١٣٢(
جنديًا من جيش  )١٧(لطات اللبنانية، كام أطلق حزب اهللا رساح الّس 

 حزب اهللا جماهديمعتقًال من  ٤٥لبنان اجلنويب، وأطلق األخري رساح 
 ّ  .ت العملية بوساطة أملانيةمن معتقل اخليام، وقد مت

فاقية تبادل ما بني حكومة االحتالل جرت اتّ  ١٩٩٧يف العام  .٢٩
وأطلقت بموجبها احلكومة  ،كومة األردنيةاإلرسائييل وما بني احل

ات األمن األردنية رساح عمالء املوساد اإلرسائييل الذين اعتقلتهم قوّ 
األردنية بعد حماولتهم الفاشلة يف اغتيال خالد مشعل رئيس املكتب 

، فيام أطلقت حكومة االحتالل رساح الشيخ يايس حلركة محاسالّس 
ي كان معتقًال يف سجوهنا منذ س حركة محاس، والذأمحد ياسني مؤّس 

 .يقيض حكًام بالسجن مدى احلياة وكان ،١٩٨٩العام 
ة جثّ ) ٤٠(لطات اإلرسائيلية بإعادة قامت السُّ  م٢٦/٦/١٩٩٨يف  .٣٠

 منهم عرشة ،معتقًال لبنانياً  )٦٠(وإطالق رساح  ،لشهداء لبنانيني
 ،ةلّ جون اإلرسائيلية يف فلسطني املحتمعتقلني كانوا حمتجزين يف السُّ 

 من شهيداً  )٣٨(إخراج جثث  آخرين من سجن اخليام، وقد تمّ  )٥٠(و
هيد هادى نرص ة الّش إحدامها جثّ  ،جثتني من مرشحة أبو كبري، واملقابر

يِّداهللا سامحة  اهللا نجل األمني العام حلزب حسن نرص اهللا، وباملقابل  السَّ
ماندوز يف من وحدة الكو )إيليا إيتامار(م حزب اهللا رفات الرقيب سلّ 

والذي قتل معه  ،دسالح البحرية يف القسم العسكري يف مطار اللّ 
آخرين من الكوماندوز البحري خالل  اً إرسائيلي اً وجندي اً ضابط )١١(

 .، كان حزب اهللا قد اكتشفها قبل قيامها بمهّمتهاة يف لبنانة خاّص مهمّ 
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عن رفات عنرصين من حزب اهللا  )إرسائيل(أفرجت  ٢٠٠٣يف العام  .٣١
امح للوسيط األملاين ، مقابل الّس )وغسان زعرت ،عامر حسني محود: (مها

 .حزب اهللا اللبنايناملحتجز لدى ) حلنان تانينباومالعقيد ا(بزيارة 
صفقة تبادل جديدة ما بني حزب اهللا وحكومة  ٢٠٠٤يناير  ٢٩يف  .٣٢

بموجبها ) إرسائيل(االحتالل اإلرسائييل عرب الوسيط األملاين، أفرجت 
أسريًا لبنانيًا، كان أشهرهم القيادي يف ) ٢٤(، من بينهم )٤٦٢(عن 

الشيخ عبد الكريم عبيد الذي اختطفه اإلرسائيليون من ) حزب اهللا(
، ومصطفى الديراين الذي اختطفه اإلرسائيليون ١٩٨٩لبنان يف العام 

أرسى عرب، ومل يكن من ضمنهم أّي أسري ) ٦(، و١٩٩٤يف العام 
من اجلوالن الّسورية املحتّلة، كام ُأفرج خالهلا عن مرصّي أو أردّين أو 

، الذي اّهتمته إرسائيل باالنتامء حلزب )ستيفان مارك(املواطن األملاين 
اهللا، وأّنه كان ينوي القيام بعملية ضّد إرسائيل، كام أعادت جثث تسعة 
ومخسني شهيدًا لبنانيًا، والكشف عن مصري أربعة وعرشين مفقودًا 

كام ُأفرج . سليم خرائط األلغام يف جنوب لبنان وغرب البقاعلبنانيًا وت
فلسطينيًا من الّضّفة الغربية وقطاع غّزة، مل ) ٤٣١(بموجبها عن 

، أو من أرسى ١٩٤٨تتضّمن أيٍّ من أرسى املناطق التي أحتلت عام 
كانوا قد ) باستثناء عرشين منهم(القدس، ومجيع من أفرج عنهم 

معتقًال ) ٦٠(ألقىص، كام أن القائمة تتضّمن اعتقلوا خالل انتفاضة ا
وباملقابل أفرج حزب . إداريًا والباقون شارفت حمكومّياهتم عىل اإلنتهاء

ورفات ثالثة ) إحلنان تانينباوم: (اهللا عن قائد يف اجليش اإلرسائييل، هو
آدي أفيتام، وبيني أفراهام، والدرزي عمر : (جنود إرسائيليني، هم

ومن  .م٢٠٠٠ترشين أول عام / تلوا يف أكتوبركانوا قد ق) سويد
ن هذه الصفقة إطالق رفضت أن تتضمّ ) رسائيلإ( اجلدير ذكره َأنَّ 










  /

١٠
٤

 

 

نيسان عام / إبريل  ٢٢منذ  بناين سمري القنطار املعتقلرساح األسري اللُّ 
يار اإلرسائييل رون آراد الذي ، وربطت ذلك بمعرفة مصري الطّ م١٩٧٩

وعمومًا قد اعتربت هذه العملّية نرصًا  .م١٩٨٦سقطت طائرته عام أُ 
 ٢٠٠٠ثانيًا حلزب اهللا ولبنان عىل العدّو اإلرسائييل بعد انتصار عام 

الَِّذي اندحرت فيه قّوات االحتالل اإلرسائييل عن جنوب لبنان، 
 .واهنزمت ّرش اهنزام

أفرجت احلكومة املرصية عن اجلاسوس  م٥/١٢/٢٠٠٤ :بتاريخ .٣٣
وباملقابل أفرجت احلكومة اإلرسائيلية عن  ،)امام عزّ عزّ (اإلرسائييل 

فامهات أيضًا طالب مرصيني كانوا معتقلني لدهيا، ووفقًا هلذه التّ  )٦(
 معتقالً  )١٦٥(رساح  ٢٨/١٢/٢٠٠٤ :أطلقت إرسائيل بتاريخ

 باستثناء معتقلٍ (نتفاضة األقىص الل اكانوا قد اعتقلوا خ اً فلسطيني
كانوا  معتقالً ) ٥٢( :، منهم)١٩٩٩كان قد اعتقل يف العام  واحدٍ 

معتقلني بسبب دخوهلم إرسائيل بدون ترصيح عمل، والباقون من 
 .اهتم عىل االنتهاءن شارفت حمكوميّ وِممَّ  ،ذوي األحكام اخلفيفة

م عملية تبادل حمدودة جرت ما بني حزب ١٥/١٠/٢٠٠٧ :بتاريخ .٣٤
حيث استعادت بموجبها  ؛حتالل اإلرسائييل، وحكومة االاهللا

من اليهود الفالشا  ه مدينٌّ نّ ، وتقول إة أحد مواطنيهاجثّ  )رسائيلإ(
بنانية ووصل أليدي حزب واطئ اللُّ وصياد جرفته مياه البحر إىل الّش 

حممد  :من حزب اهللا مها اهديناهللا، فيام استعاد حزب اهللا جثتي جم
خالل  اللذان استشهدا ،وحممد دمشقية) ذو الفقار(يوسف عسييل 

حتالل اإلرسائييل ، وأفرجت سطات االمن العام املايضحرب متوز 
ات االرسائيلية خالل حرب عن املواطن حسن عقيل الذي اعتقلته القوّ 

 .متوز
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تطلق رساح األسري نسيم نرس، ) إرسائيل( ٢٠٠٨يف الثامن من يونيو  .٣٥
م فيها هتُّ اوتعيده إىل لبنان بعد أْن أمىض يف الّسجن سّت سنوات، 

أعاد ) حزب اهللا الّلبناين(حزب اهللا، وباملقابل بالّتجسس لصالح 
إلرسائيل أشالء جلثٍث تعود ألربعة جنود إرسائيليني قتلوا خالل حرب 

ضعت م، وكانت تلك أشالء داخل أكياس صغرية وُ ٢٠٠٦متوز عام 
هذه العملية هي  ر آنذاك بأنَّ وقدّ  .يف النعش الذي نقل إَِىل ارسائيل

 ، يتمّ إرسائيلبني حزب اهللا و ربىل كُ مة متهيدية لصفقة تبادمقدّ 
 ،األسريين لدى حزب اهللا بموجبها إعادة اجلنديني اإلرسائيليني

 .واإلفراج عن األسري سمري قنطار وأرسى لبنانيني آخرين
يف الّسابع عرش من شهر متوز من العام اجلاري ُتّوجت عملّيات الّتبادل  .٣٦

ات االحتالل والفصائل بأكرب عملّيٍة عرفها تاريخ الّتبادل بني قوّ 
ام من ناحية ما  املقاومة، ال من ناحية عدد األرسى املفرج عنهم، وإنَّ
حّققته هذه العملّية من انتصاٍر كبري حلزب اهللا؛ حيث جاءت نتيجًة 

، التي ُهِزمت فيه إرسائيل هزيمًة مل يشهد هلا ٢٠٠٦لعدوان متوز 
اهللا من البعد املعنوي  الّتاريخ مثيًال، ُيضاف إَِىل ذلك ما حّققه حزب

بنانيني والّشعوب العربية واإلسالمّية، يف  الَِّذي تغلغل يف قلوب اللُّ
بنانية نزاعًا حادًا بني هنج املقاومة وهنج  وقت كانت تشهد فيه الّساحة اللُّ

ويف هذه العملّية النّوعّية أفرج حزب اهللا عن ). الديمقراطّية األمريكية(
يليني اللذين تّم أرسمها يف عملّية الوعد الّصادق جّثتي اجلنديني اإلرسائ

، والتي أّدت إَِىل حرٍب رضوٍس بني الكيان الغاصب ٢٠٠٦عام 
بناين، مع إعطاء تقريٍر حول مصري الّطيار اإلرسائييل  وحزب اهللا اللُّ

، ويف املقابل أفرجت إرسائيل عن مخسة جماهدين لبنانيني، )جون أراد(
: رب متوز، واخلامس هو عميد األرسى العربأربعة منهم ُأرسوا يف ح
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شهيدًا من جنسّيات عربيٍة خمتلفة، ) ١٩٨(سمري القنطار، مع أشالء 
بنانيني، وجمموعة الشهيدة دالل  عىل رأسهم شهداء حرب متوز اللُّ

وهبذه الّصفقة يكون لبنان أّول دولٍة عربّية قد طوى مّلف . املغريب
ه هذه الّصفقة تقريرًا حول األلغام وِممّا تضّمنت. أرساه مع إرسائيل

والقنابل العنقودية املزروعة يف لبنان، كام تّم االتّفاق عىل أْن يفرج 
الكيان الغاصب عن عدد من املعتقلني الفلسطينني يف األسابيع القادمة، 

وِممَّا يدلُّ عىل حسن الّتدبري يف قيادة . مل يعلن عن أعدادهم وأسامئهم
؛ يف إشارٍة »عملّية الّرضوان«ق عىل هذه العملّية اسم حزب اهللا َأنَّه أطل

هيد الكبري احلاج عامد مغنّية  ) احلاج رضوان(إَِىل َأنَّ قائد االنتصارين الشَّ
هو ـ أيضًا ـ له سهٌم يف إنجاز هذا االنتصار الّثالث، والَِّذي ال يقّل يف 

 .لّسابقنيأبعاده ومضامينه واسرتاتيجيته املستقبلّية عن االنتصارين ا
 

  عمليات تبادل محتملة 
ارص حركة محاس وألوية النّ (ة فيام حتتجز الفصائل الفلسطينية بقطاع غزّ 

 ٢٥منذ ) جلعاد شاليط(اجلندي اإلرسائييل ) صالح الدين وجيش اإلسالم
م لن يطلقوا رساحه إالَّ دوا مرارًا أّهن ، وآرسي اجلندي أكّ ٢٠٠٦حزيران /يونيو

 .بتبادل األرسى
ملعاناة قرابة عرشة آالف معتقل  ي ذلك إىل وضع حدٍّ يؤدّ  ل أنْ ونأم

 .، ال سيام القدامى منهمفلسطيني وعريب
 

*     *     * 
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  صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا
 

  
r عبد الناصر فروانة: اُألستاذ)*(  

 
ادل ات تببالعديد من عمليّ  اإلرسائييل حافٌل  ـ تاريخ الرصاع العريب

حرير مة التّ وحزب اهللا ، وفصائل منظّ  ،ةٍ عربيّ  ة حكوماٍت ، ما بني عدّ األرسى
خرى، حيث بدأهتا عربيًا أُ  الفلسطينية من جهة، وحكومة االحتالل من جهةٍ 

مة اجلبهة ، وفلسطينياً بدأهتا منظّ م١٩٤٩قيقة يف فرباير عام دولة مرص الّش 
حرير الوطني لتها حركة التّ ، وتم١٩٦٨عبية لتحرير فلسطني يف يوليو الّش 

 .القيادة العامة عبية، واجلبهة الّش ة مراتعدّ  )فتح(الفلسطيني 
فيام وصل جمموع تلك العمليات عربيًا وفلسطينيًا إىل مخسة وثالثني عملية 

بموجبها إطالق رساح  سابقة، وتمّ  نا من توثيقه يف دراسةٍ تبادل وفقاً ملا متكّ 
جون اإلرسائيلية، واستعادة املئات والعرب من السُّ آالف املعتقلني الفلسطينيني 

فيام تعرف بمقابر  ،حتاللهداء املحتجزة لدى سلطات االمن رفات الشُّ 
 .األرقام

                                                
/ أسري سابق، وباحث خمتّص بقضايا األرسى، ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األرسى واملحررين )*(

 .فلسطني
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احلديث عن عملية تبادل ما بني حزب اهللا وحكومة  ة األخرية كُثرويف اآلون
نتصف ذ ماالحتالل اإلرسائييل من خالل الوسيط األملاين، ومن املمكن أن تنفّ 

، الشهر اجلاري، وطالعتنا وسائل اإلعالم املختلفة عىل تفاصيل تلك الصفقة
إطالق رساح عميد األرسى العرب  :نتهأبرز ما تضمّ  نَّ وحسب معلوماتنا فإ

بناين سمري القنطار املعتقل منذ قرابة ثالثني عامًا، وأربعة عمومًا األسري اللُّ 
، وإعادة م٢٠٠٦ حرب متوز أرسى لبنانيني آخرين كانوا قد اعتقلوا يف

ربام إطالق رساح العرشات أو  الحقةٍ  عرشات من رفات الشهداء، ويف مرحلةٍ ال
اجلنديني  )إرسائيل(املئات من املعتقلني الفلسطينيني، وباملقابل تستعيد 

، ، أحياًء كانا أم أمواتاً ) إلداد رجييفوهيود غولدفاسري، إ: (اإلرسائيليني
، مع أملنا م٢٠٠٦حزب اهللا منذ الثاين عرش من متوز عام  مةاملأسورين لدى منظّ 

ام القادمة أخبارًا أكثر رسوراً من تلك التي تناقلتها وسائل بأن حتمل األيّ 
 .ماإلعال

وأرس اجلنديني  ،)الوعد الصادق(ووفقًا ملجريات األحداث منذ عملية 
، وما تالها رفني املتصارعنياإلرسائيليني وما تبعها من ترصحيات من كال الطّ 

تفاق عىل إمتام صفقة ىل يومنا هذا واال، وإمن حرب متوز اإلرسائيلية عىل لبنان
 :عاين والدالالت أمههاالتبادل، يمكن لنا أن نستخلص ونستنتج بعض امل

الوعد (إلرسائييل وبعد عامني من عملية حكومة االحتالل ا إِنَّ  :أوالً 
إهيود (، بمن فيهم رئيس وزرائها رسمياً  هبزيمتها وهبزيمة قادهتا ، تقرُّ )الصادق

ستها األمنية، تقر بفشلها ، وهبزيمة مؤّس )هيود براكإ(ووزير احلرب  )وملرتأ
، وبمصادقتها بات العسكريةغط والّرض الذريع يف استعادة جندييها حتت الّض 

 جديدٍ  ا بذلك تصادق رسميًا عىل انتصارٍ بادل مع حزب اهللا، فإّهن عىل صفقة التّ 
وللمقاومة الباسلة يضاف إىل انتصارها يف متوز، مصادقة  ،مة حزب اهللاملنظّ 

 .امم والكاملت عامني بالتّ تأخرّ 
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ادق الذي أطلقه للوعد الّص  ةٌ حقيقيّ  بادل هذه، هي ترمجةٌ ة التّ عمليّ  :ثانياً 
يِّدسامحة  اهتم وقوّ  )إرسائيل(قادة  نَّ ، وأحسن نرص اهللا بتحرير أرساه السَّ

يِّدف العسكرية مل ُختِ  ا حسن نرص اهللا ومل تردعه من ترمجة وعده، كام وأّهن  السَّ
د بعد أرس  مصداقيته التي ال شّك ـ أيضًا ـ تعكس  فيها لربهة، حينام شدَّ

األسريان لن يعودا إال بالتفاوض غري املبارش « :اجلنديني اإلرسائيليني قائالً 
 .»وتبادل األرسى

 ،بادلضمن صفقة التّ  )سمري القنطار(إطالق رساح األسري اللبناين  :ثالثاً 
والذي رفضت سلطات االحتالل مرارًا إدراج اسمه يف صفقات تبادل سابقة، 
يعني انتصارًا للقنطار وإرادته الفوالذية وصموده األسطوري وثباته عىل أهدافه 

 ..جانجن والّس ويلة وقسوة الّس ومبادئه رغم سني األرس الطّ 
 ..ة ووالدته املثاليةيعني انتصارًا ألرسته الرائع

حيتذى به، القنطار مفخرة للحركة الوطنية  ونموذٌج  فلسطينيةٌ  فسمري مفخرةٌ 
من اجلمر عودته إىل بيته يف  األسرية، نزداد به شموخًا واعتزازًا، وننتظر عىل أحرّ 

قرية عبية باجلنوب اللبناين، وستذرف العيون الفلسطينية مجعاء دموع الفرح 
صار وهم يشاهدون عرب شاشات التلفاز مشاهد عناقه لوالدته عادة واالنتوالّس 

ته بعد قرابة ثالثني عامًا من األرس ُحرم خالهلا وألفراد أرسته وأصدقائه وأحبّ 
 .وحرموا هم من زيارته من رؤيتهم

أو جزء منها أو إعادة  )مقابر األرقام(عىل إخالء  شمول الصفقة :رابعاً 
ام يعكس إرصارًا كبريًا من نّ ، إوالفلسطينيني هداء العربعرشات من رفات الّش 

ل برضورة يتمثّ  سابٍق  ري عىل هنٍج الّس  ستمرار يفمة حزب اهللا عىل االقبل منظّ 
يعة دفنهم وفقًا للّرش  عادة، من خالل إكرامهمداء وإهاستعادة جثامني الّش 

الغرض  ت خصيصًا هلذا، وأعدّ لة لذلكينية واإلسالمية، يف أماكن مؤهّ الدّ 
) اهللا حزب(أكيد عىل َأنَّ دد يمكن لنا التّ ًا ملعايري انسانية ودينية، وهبذا الّص وفق
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ن استعاد مئات اجلثامني ضمن صفقات تبادل سابقة، ولكن يبقى سبق وأ
،  باستعادة كافة رفات الشهداء وإخالء وتدمري كافة مقابر األرقامقائامً  حلمنا

هداء يف أربعة مقابر مني الّش حتتجز املئات من جثا )رسائيلإ( حيث ال تزال
دد نعلن تقديرنا العايل ، ويف هذا الّص نوات األخريةالّس  شف عنها يفلألرقام كُ 

 .يدة دالل املغريب ورفاقها األربعةهرفات الّش  حلزب اهللا لشمول الصفقة عىل
ى فلسطينيني ضمن صفقة دراج أرسعىل إ) اهللا حزب(رصار إ :خامساً 

، برغم ، ونفخر هبانها، نثمّ رهاكفلسطينيني نقدّ  سبة لناالنّ كثرية ب التبادل له معانٍ 
نا ترتك  ن الوأ) بادرة حسن نية(ال حتمل هذه القضية عنوان  نْ ا نأمل أنّ كُ  أنَّ

ظر عن عددهم، النّ  قائمة األرسى الفلسطينيني املنوي اإلفراج عنهم بغّض 
وطه ومعايريه د أسامؤهم وفقًا لرشن حتدّ ، وأبأيدي اجلانب اإلرسائييل رهينة

 .الظاملة املرفوضة فلسطينياً  وتصنيفاته املجحفة
ى بأن يكون بجانب القنطار أسامء بعينها من ع ونتمنّ ا نأمل ونتطلّ وكنّ 

ن أمضوا أكثر من ربع أو ِممّ  ،ن أمضوا أكثر من عرشين عاماً األرسى القدامى ِممّ 
 ..قرن

بة من نابلس عميد ا نأمل أن نجد بجانب اسم القنطار اسم سعيد العتنّ كُ 
األرسى عمومًا واملعتقل منذ قرابة واحد وثالثني عامًا، واألسري املقديس فؤاد 

ة، الرازم عميد األرسى املقدسيني، واألسري سليم الكيال عميد أرسى قطاع غزّ 
وأكرب األرسى سنًا، فمنهم من دخل قرسًا  )٤٨(سامي يونس عميد أرسى و

 .ةلألرقام القياسي )غينتس(موسوعة 
 ...يًة ال اعرتاضاً نويبقى ذلك أم

حتالل بأن ال عودة للجنديني املأسورين لدى ت حكومة االكام أقرّ  :سادساً 
ة عاجًال أم آجًال لإلقرار هبزيمتها يف غزّ  ا ستضطرّ ّهن ، فإبادلحزب اهللا إال بالتّ 

، ةاملأسور لدى املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزّ  )شاليط(ال عودة جلندهيا  وبأنّ 
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بادل أيضًا، ال سيام بعد فشلها الذريع يف معرفة مكان احتجازه طوال  بالتّ إالَّ 
نجاز ا يمنحنا تفاؤالً كبريًا بإة، ِممّ العامني املنرصمني وفشلها يف استعادته بالقوّ 

 .صفقة التبادل ما بني الفصائل الفلسطينية وحكومة االحتالل يف وقت قريب
مسك باإلفراج عن شدة آرسيه برضورة التّ األمر الذي يقودين ويدفعني ملنا

 .لنجاح صفقة تبادل األرسى أسايسٍّ  قدامى األرسى كرشطٍ 
مة منظّ (أبرق أصدق هتاين الفخر واالعتزاز إىل   أنْ يف اخلتام ال يسعني إّال 

يِّدوأمينها العام سامحة  )حزب اهللا حسن نرص اهللا عىل هذا االنتصار  السَّ
 ...ائعالرّ 

  ..بادل اليوم قبل غدٍ ذ صفقة التّ ى أن تنفوأمتنّ 
تني مّ ة، ولألُ بنانية وللحركة األسرية خاّص فهنيئًا لنا ولكم وللمقاومة اللُّ 

ة، هذا االنتصار الذي ُيضاف إىل سلسلة انتصاراتنا العربية واإلسالمية عامّ 
 ...ابقةوانتصاراتكم الّس 

 
*     *     * 
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ظام احلقو
ّ
مات الن

ّ
  قيمقو

 
  

r خ معين دقيق العامليالشَّي  

 
 

احلمد هللا الَِّذي ّرشع دينه ملا فيه خري عباده، وفرض أحكامه وأقام حقوقه ملا 
 .فيه مصلحة برّيته

يعة اإلسالمّية عىل فرائض وحقوق، قامت ُكلُّ واحدٍة منها  اشتملت الرشَّ
ف عىل ما ُيصطلح عىل ُأسس ومرتكزاٍت معّينٍة، بتنقيحها واستيعاهبا  يتّم الّتعرُّ

 .عليه بالنِّظام احلقوقي يف اإلسالم
والّتعرُّض ملثل هذه األبحاث متعّدد الفوائد؛ إذ من جهٍة يوّضح احلقوق 
اإلسالمّية للغري ومرتكزاهتا التي تتقّوم هبا، بحيث يتعّرف النّاس من خالل 

يعة اإلسالمّية باحلقوق قبل أْن  يسمع النّاس بام ُيسّمى ذلك عىل اهتامم الرشَّ
 .بمنّظامت حقوق اإلنسان بقروٍن متامدية

ومن جهٍة ُأخرى فإّنه بعد تسليط الّضوء عىل أهّم مقّومات النّظام احلقوقي 
يف اإلسالم ُيعرف احلال يف الكثري من الّشبهات التي ُأثريت من قبل األعداء 
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يعة اإلسالمية  .حول مجلٍة من احلقوق يف الرشَّ
خالل هذه الورقة املخترصة سوف ُأشري إَِىل أهّم املرتكزات  هذا، ومن

الُكّليَّة التي يبتني عليها النِّظام احلقوقي يف اإلسالم، من دون أْن يكون القصد 
 .إَِىل الّتفصيل واالستيعاب، بقدر ما تكون الورقة لإلشارة واإلثارة

 
  لغوية واصطالحيةجولةٌ 

ألُسس واملرتكزات، ال بأس باإلشارة قبل الكالم عن هذه املقّومات وا
يعة إَِىل املعنى اللُّغوي واالصطالحي لكلمة   .»احلّق «الرسَّ

ء «: فعن ابن فارس ْ َأنَّ احلاء والقاف أصٌل واحٌد، وهو يدلُّ عىل إحكام اليشَّ
ء، وجب: وُيقال... فاحلقُّ نقيض الباطل، . وِصّحته ْ  .)١(»...حّق اليشَّ

ين النّازل من عند ومن هذا الباب إطالقه  عىل واجب الوجود، وعىل الدِّ
  ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{: اهللا، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل

 .]٢٥النُّور [ }©
ا اصطالحًا، فقد ُأّلفت رسائل ومقاالت يف تعريف احلّق، وبيان اختالفه  وأمَّ

ام نوجز ت عريفًا عن احلكم وامللك، ال نرى مناسبًة لتفصيل القول يف ذلك، وإنَّ
 .له، ُثمَّ نبّني فرق احلّق عن احلكم الّتكليفي من وجوٍب وحرمٍة ونحومها

د بحر  يِّد ُحمَمَّ عي ـ عىل ما عن السَّ فاحلقُّ يف االصطالح القانوين الرشَّ
سلطنة جمعول زمامها بيد ذي احلّق، فله القدرة عىل «: عبارة عن 6العلوم

 .)٢(»اإلعامل واإلسقاط
ا كانت معيبًة تثبت له سلطنٌة عىل فسخ هذه فاملشرتي لعٍني تب ّني بعد البيع َأهنَّ
 .املعاملة أو إمضائها

لطة عىل أخذ املال املدفوع هلا  واملرأة الّثابت هلا حّق النّفقة هلا اخليار والسُّ
 ..بعنوان النّفقة، وعىل اإلسقاط واإلبراء
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ف يف لسان مجاعٍة بأنَّ  ا احلكم التَّكليفي، فقد ُعرِّ عي «: هوأمَّ املجعول الرشَّ
ات وبال واسطة الً وبالذَّ وهي تنحرص باخلمسة . )٣(»الَِّذي يتعّلق بفعل العباد أوَّ

الوجوب واحلرمة : املعروفة، أربعٌة منها تقتيض البعث والّزجر، وهي
وعىل . اإلباحة: واالستحباب والكراهة، وواحدة منها تقضتي الّتخيري، وهي

ادر من املوىل من حيث «: ضًا بأنَّههذا األساس صّح تعريفه أي االعتبار الصَّ
 .)٤(»االقتضاء والّتخيري

يع يمكن القول بأنَّ احلّق واحلكم يشرتكان يف  ومن هذا االستعراض الرسَّ
عيَّة، غاية األمر ملّا كان احلقُّ من املجعوالت  كوهنام من املجعوالت الرشَّ

عية التي تكون لصالح شخٍص ما أو جهٍة م ا عىل حساب آخر، كان الرشَّ
عي، فإنَّه وإْن . للمجعول لصاحله إسقاط هذا احلّق والّتنازل عنه ا احلكم الرشَّ أمَّ

ا ليس هلا صفة  كان يف جعله مصلحة نوعّية تعود إَِىل املكّلفني، إِالَّ َأهنَّ
 .االستحقاق بينهم؛ لكي يتنازل عنها أحدهم لصالح اآلخر

وترابٌط بني احلكم واحلّق، فكثريًا ما يقع  وعىل الّرغم من ذلك فهناك تفاعٌل 
 .أحدمها موضوعًا لآلخر وموردًا له

فسلطنة اإلنسان عىل فسخ معاملة من معامالته ـ كاملعاملة الغبنّية ـ حقٌّ من 
احلقوق، يرتّتب عليه وجوب إرجاع الّثمن إليه عند إعامله هلذا احلّق، وهذا 

 .الوجوب املرتّتب حكٌم تكليفيٌّ 
الق إَِىل سنٍّ معّنيٍ حقٌّ من وسلطن ة املرأة عىل حضانة أوالدها بعد الطَّ

احلقوق، يرتّتب عليه حرمة منعها من ذلك، وهذه احلرمة املرتّتبة حكٌم 
 .)٥(تكليفيٌّ 

 
  مقومات النِّظام الحقوقي في اإلسالم

، وُأخرى من  يمكن البحث عن هذه املقّومات تارًة من جهِة جاعل احلقِّ
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، وثالثًة من جهِة من ُجِعل احلقُّ لصاحله، ورابعًة من نفسه املجعول احلقِّ  جهةِ 
 .جهة من ُجِعل احلّق عليه

واستيعاب ذلك بالبحث والّتحقيق بحاجٍة إَِىل كتابٍة مفّصلٍة، ولكن طبقًا 
َىل )إِنَّ ما ال يدرك ُكّله ال يرتك ُكّله: (للقاعدة العقالئّية القائلة ، والتي ُأشري إِ

يف بعض األخبار، ال يسعنا إِالَّ اإلشارة إَِىل هذه اجلهات بشكٍل خمتٍرص  مضموهنا
 .بحسب ما يسمح له املقام

 
  :الحق بلحاظ جاعلهمقومات 

عّية بشكٍل عام، واحلقوق بشكٍل خاّص يف  ز به املجعوالت الرشَّ ِممَّا تتميَّ
يعة اإلسالمّية، وختتلف يف ذلك عن الّترشيعات واحلقوق يف القوانني  الرشَّ

 :الوضعّية واألنظمة البرشّية ُأموٌر، أّمهها
، ومن مصدر احلكمة يف  صدورها من منبع العلم املطلق غري املحدود بحدٍّ

 .الّتدبري، ومن الغنى الَِّذي ال يشوبه فقرٌ 
فالعلم يقتيض الّترشيع ملا هو األصلح، واحلكمة تقتيض أْن يكون الّترشيع يف 

 / . -,  +   * ( )' & %{: ىلحمّله املناسب، قال تعا

: البقرة[ } @  ? < = >; : 9 8 67  5 4 3 2 01
وهذا ما ُيفّرس اقرتان الكثري من آيات األحكام يف القرآن الكريم بالّتذييل . ]٢٢٠

 .بالعلم واحلكمة
والغنى يقتيض نفي احلاجة منه إَِىل ترشيع حقٍّ أو حكم يكون لصاحله دون 

 }�    ~ { | }u v w x y  z{ :صالح عباده، قال تعاىل
 .]١٥: فاطر[

الثة تُ  إليها القوانني  عطي للعبد طمأنينًة عاليًة تفتقروهذه املقّومات الثَّ
الوضعّية واألنظمة البرشّية؛ فإّن العبد إذا أدرك َأنَّ هذا الّترشيع ـ تكليفًا كان أْم 
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عة حّقًا ـ قد صدر من العامل احلكيم الغني، بُكّل ما ملفاهيم ه ذه الكلامت من السِّ
ٍد يرجع إَِىل نقٍص  والكامل، فإنَّه حينئٍذ يقدم عىل االمتثال واإلطاعة من دون تردُّ
من ناحية الّترشيع؛ ولذا تكون خمالفة مثل هذا العبد مالزمة حلالة تأنيب 
الّضمري والوجدان والنّدم، بخالف ما لو كان العبد ال يوجد لديه مثل هذه 

 .نّن واملّرشعالعقيدة يف املق
وُكّلام ترّسخت هذه العقيدة يف اإلنسان جتاه جاعل احلقوق فإنَّه تزداد عنده 

 ³ ² ±     °  ¯ ® ¬{: حالة الّتسليم والّتصديق، قال تعاىل
´ µ  ¶ ¸ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿ À{ ]النِّساء :

٦٥[. 
ٍة وال نعني من الّتسليم هو الّتقليد املذموم، بل الّتسليم النّاشئ عن قناع

عقيدية؛ ولذا ارتبط اإليامن به يف اآلية اآلنفة، وقد ورد يف اخلرب عن اإلمام الباقر 
، فانظر ـ )٦(»أحقُّ َمْن َخَلق اهللاُ بالّتسليِم ملِا قىض اهللا َمْن عرف اهللا«: َأنَّه قال ×

أّيدك اهللا ـ كيف جعل الّتسليم من مقتضيات املعرفة باهللا، فال يكون تقليدًا ناشئًا 
 !اجلهل عن

أنتم كاملرىض، وربُّ العاملني ! يا عباد اهللا«: َأنَّه قال ’وُرِوي عن النّبيِّ 
كالّطبيب، فصالح املرىض فيام يعلمه الّطبيب، وتدبريه به، ال فيام يشتهيه املريض 

 .)٧(»ويقرتحه، أال فسّلموًا هللا أمره تكونوا من الفائزين
 

  :مقومات الحق بلحاظ ذاته
 :ىل ركائز ثالثويبتني ذلك ع

فاحلقُّ بشكٍل . ]٧٠: اإلرساء[ }a b    ` _{: الّتكريم، قال تعاىل :األُوىل
خاص، والقوانني اإلهلّية بشكٍل عام، ُأريد من جعلها أْن يكون فيها نوٌع من 
الّتكريم لإلنسان؛ إذ لو مل تكن احلقوق وسائر القوانني اإلهلّية مكّرمة لإلنسان ملا 
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 .}a b   ̀  _{: شكٍل مطلقصّح َأْن ُيقال ب
ّية اإلنسان بالنّسبة لنظرائه يف اخللق، مع عبودّيته  :الّثانية ا تنطلق من ُحرِّ َأهنَّ

ا النّاس«: ×بالنّسبة إَِىل اهللا تبارك وتعاىل، قال أمري املؤمنني  إِنَّ آدم مل يلد ! أهيُّ
 كتاب اهللا فلم أجد لولد إينِّ نظرُت يف... عبدًا وال أمًة، وإنَّ النّاس ُكّلهم أحراٌر 

ومن هذا املنطلق كان احلقُّ يف القانون . )٨(»إسامعيل عىل ولد إسحاق فضالً 
غم من كون النّاس  اإلهلي تنتهي دائرته عندما يتصادم مع حّرّية اآلخر، فعىل الرَّ
لطنة ال تقتيض بوجٍه من الوجوه القيام  مسّلطون عىل أمواهلم، إِالَّ َأنَّ هذه السَّ

واألمثلة . عمل يف هذا املال إذا كان يقتيض االعتداء عىل حّق اآلخر وحّريته بأّي 
  ..يف هذا املجال فوق حّد اإلحصاء

َأنَّ احلقوق يف الّرشيعة تبتني عىل قانون العدالة ال املساواة؛ ألنَّ  :الّثالثة
 متحور احلقوق عىل وفق قانون املساواة كثريًا ما يكن واقعًا يف حّيز اإلجحاف

لم  .والظُّ
فمثل احلقوق املرتبطة باإلرث والّدية واحلضانة والّطالق ونحوها لو 
جل واملرأة أو بني سائر طبقات األرحام لكانت  ارتكزت عىل املساواة بني الرَّ

 .جمانبة للعدالة
 :وال بأس بتوضيح ذلك بمثاٍل، فنقول

يعة اإلسالمّية هي إِنَّ  دية املرأة نصف دّية إِنَّ من األُمور الّثابتة يف الرشَّ
الّرجل، وهذا معناه َأنَّ الّرجل املعتدى عليه له حقٌّ يف متام الّدية، بينام حّق املرأة 
املعتدى عليها يف نصف الّدية، وهذا الّتفاوت يف احلّقني نشأ من ابتناء نظام 
احلقوق يف اإلسالم عىل ركيزة العدالة، ولو ابتنت عىل ركيزة املساواة لتعّني 

 .ي الّرجل مع املرأة يف الّديةتساو
وبعد االلتفات إَِىل نقطتني يّتضح لنا َأنَّ الّتفاوت بينهام يف مسألة الّدية هو 

 :مقتىض العدالة
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ا عقوبة للجناية؛  :النُّقطة األُوىل َأنَّ اإلسالم ال ينظر إَِىل الّدية عىل أساس َأهنَّ
املقتول، ففي صحيح عبد اهللا ثبوهتا يف القتل العمد برضا أولياء  كام يشهد لذلك
دًا قِيَد ِمنُْه  :َيُقوُل  ×َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللا«: ابن سنان، قال َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

َيةَ  َيِة َوَأَحبَّ َذلَِك اْلَقاتُِل  ،إِالَّ َأْن َيْرَىض َأْولَِياُء املَْْقُتوِل َأْن َيْقَبُلوا الدِّ َفإِْن َرُضوا بِالدِّ
َيةفَ  كام يشهد لذلك ـ أيضًا ـ ثبوهتا يف ظرف اخلطأ املحض بنفس . )٩(»...الدِّ

املقدار الَِّذي تثبت يف العمد والّشبيه به؛ واجلناية اخلطأية ال ُجتعل هلا العقوبة 
 .واإلدانة

نعم، قد تكون العقوبة يف الّزائد عىل ذلك، كام هو احلال فيمن قتل يف 
 .)١٠(األخباراألشهر احلرم عىل ما ورد يف 

ام ُتّرشع عادًة ألجل احلّد من  كام يشهد لعدم كوهنا عقوبًة َأنَّ العقوبات إِنَّ
 ¥ ¤ {: انتشار موجبها، كام يمكن االستئناس لذلك بقوله تبارك وتعاىل

¦ §  ¨ © ª «{ ]القتل «: ، وقول العرب]١٧٩: البقرة
ام كان »أنفى للقتل من  َأنَّ اس إذا علموا ألّن الن« ؛يف رشع القصاص حياة؛ وإنَّ

من  بقتل أخيه أوجس خيفةً  فإذا هّم أحدٌ . قتل يقتل كّف بعضهم عن بعض
ملن أراد قتله وحياة  له وحياةٌ  القصاص، فكّف عن القتل، فكان يف ذلك حياةٌ 

ودفع الّدية للمجني عليه . )١١(»، فربام وقعت الفتنة يف القتللغريمها من الناس
مهام تعاظمت الّدية؛ إذ َأنَّ الّضامن بل والعقوبات ال لن حيميه من جناية اخلطأ 
 .)١٢(حتول دون وقوع األخطاء

ام الّظاهر َأنَّ الّدية من باب الّتعويض واالستدراك لبعض ما فات بسبب  وإنَّ
 .اجلناية

ا وسيلٌة من وسائل تنظيم  :النُّقطة الثّانية َأنَّ اإلسالم ينظر إَِىل األموال عىل َأهنَّ
ر ما حيتاجه اإلنسان من مؤٍن وسكٍن ولباٍس شؤون املع اش، وطريٌق لتوفُّ

وعالٍج وغري ذلك ِممَّا تقتضيه شؤون املعاش، فليس للامل قيمٌة يف ذاته لوال ما 
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كه خصوصّية لو كان اإلنسان قادرًا عىل  يرتّتب عليه من آثار، كام َأنَّه ليس لتملُّ
ك ال ينايف انحراف اإلنسان عن هذه  وهذا. رفع احتياجاته املعيشّية من دون متلُّ

ؤية اإلهلّية للامل، فأضحى املال أكرب غاياته، ويرصف ُكّل عمره يف تكديسه  الرُّ
 .)١٣(ومجعه

 :إذا اّتضح لك هاتان النُّقطتان تعرف ما ُرمنا إليه من خالهلام، وحاصله
اهتّمت  إِنَّ الّدية إذا مل تكن عقوبًة فال إشكال يأيت من ناحية َأنَّ الّرشيعة

بحفظ أمن الّرجل أكثر من حفظ أمن املرأة، بل هي تعويٌض اقتصاديٌّ عىل ما 
 .فّوته

ومن جهٍة ُأخرى، إِنَّ الباحث ـ بجولٍة رسيعة عىل القوانني االقتصادية يف 
. اإلسالم ـ جيد َأنَّ الّرجل قد حتّمل مسؤوليات اقتصادّية أكثر ِممَّا حتّملته املرأة

احلال أْن تكون حاجة املرأة إَِىل املال أقّل بكثٍري من حاجة  وهذا يقتيض بطبيعة
الّرجل، ويكفي تدليًال عىل ذلك وجوب النّفقة عليه دوهنا، بحيث يكون رزقها 

ٍك   .مضمونًا ومكفوالً من قبل غريها ولو من دون متلُّ
ومن هنا يّتضح َأنَّ اجلاين عىل الّرجل يكون قد فّوت عىل املرأة التي يعوهلا 

وجًة كانت هذه املرأة أم ُأّمًا أم أختًا أم بنتًا، بينام اجلاين عىل املرأة ال يكون قد ز
 .فّوت عىل مجيع هؤالء

وعليه، فإنَّ تنصيف دية املرأة يكون من مقتضيات العدالة وإْن مل يكن من 
 .مقتضيات املساواة

للّرجل واملرأة أّما من ناحية العقوبة والّطرد عن الّرمحة اإلهلّية، فإّن القاتل 
 % $ # " !{: عىل حدٍّ سواء عند الباري عّز وجّل، كيف وقد قال

& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 :  ;< = > ? @ A 

B C          D E F G H I{ ]؛ وليس ذلك إِالَّ ألنَّ ]٣٢: املائدة
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ام هو يف مقدار جرأة العبد وتصّديه  املدار يف الغضب اإلهلي والبعد عن رمحته إِنَّ
لإلعتداء عىل حريم املوىل، وهذا ال ُيفّرق فيه بني كون ما جتّلت فيه جرأة العبد 

 .قتل رجٍل أم قتل امرأةٍ 
 

  :من جعل له الحق وعليهمقومات الحق بلحاظ 
ظم الوضعّية، َأنَّ حّقّية احلّق يف  ز الّرشيعة اإلسالمية عن غريها من النُّ ِممَّا يميّ

ظم ال وضعّية تبتني عىل امللكّية من جانب من له احلّق، بينام نالحظ َأنَّ الكثري النُّ
من احلقوق الّثابتة يف الّرشيعة اإلسالمّية ال تكون يف مورد امللك أصًال، وإّنام 
تبتني بالّذات عىل بعٍد أخالقيٍّ إنساّين؛ حيث إِنَّ اإلسالم ينظر إَِىل العالقة 

ا إّما عالقة تكوينّية وإّما عالقة دينّية، ويف القائمة بني أفراد اخللق عىل  أساس َأهنَّ
كِال هاتني احلالتني تستوجب هذه العالقة حقوقًا متبادلة جيب مراعاهتا، فعن 

ُْم ِصنَْفانِ  ؛َوَال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهمْ «: ×أمري املؤمنني  :َفإِهنَّ
ا َأٌخ َلَك ِيف  ينِ إِمَّ ْلق وْ أَ  ، الدِّ  .)١٤(» َنظٌِري َلَك ِيف اْخلَ

وألجل ذلك كان حقوق اإلنسان عىل أخيه اإلنسان من األُمور الّشديدة 
َعْبِد َعْن «: التي حيتاج أداؤها إَِىل جماهدة وصٍرب وّمهٍة عالية، فقد ورد يف اخلرب

َعْن َأْشَياَء  ×ْسَأُلوَن َأَبا َعْبِد اهللاَِكَتَب َبْعُض َأْصَحابِنَا يَ  :َقاَل  ،اْألَْعَىل ْبِن َأْعَنيَ 
َفَلامَّ ِجْئُت  ،َفَلْم ُجيِْبنِي ،َفَسَأْلُتهُ  ،َوَأَمُروِين َأْن َأْسَأَلُه َعْن َحقِّ املُْْسلِِم َعَىل َأِخيهِ 

َعهُ  إِنَّ ِمْن َأَشدِّ َما  !إِينِّ َأَخاُف َأْن َتْكُفُروا :َفَقاَل  !َسَأْلُتَك َفَلْم ُجتِْبنِي :َفُقْلُت  ،ِألَُودِّ
َض اهللاُ ى َال َيْرَىض ِألَِخيِه ِمْن  :َعَىل َخْلِقِه َثَالثاً  اْفَرتَ إِْنَصاَف املَْْرِء ِمْن َنْفِسِه َحتَّ

 ،َعَىل ُكلِّ َحالٍ  َو ذِْكَر اهللاِ ،َوُمَواَساَة اْألَِخ ِيف املَْالِ  ،َنْفِسِه إِالَّ بَِام َيْرَىض لِنَْفِسِه ِمنْهُ 
ْمُد هللاِِ ُسْبَحاَن اهللا َلْيَس  َم اهللاُ ،َواْحلَ  .)١٥(» َعَلْيِه َفَيَدُعه َوَلكِْن ِعنَْد َما َحرَّ

 g h{: وإْن شئَت زيادة تصديق بذلك، فانظر إَِىل قوله تبارك وتعاىل

i j k{ ]حيث إِنَّ الّسائل واملحروم مل تنشأ حّقّيته من ]١٩: الذاريات ،
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املاّدية يف عهدة من عليه احلّق، بل حّقّيته نشأت من  كونه مالكًا ألمٍر من األُمور
إَِىل َأنَّ هذه اخلصلة  )١٦(بعٍد إنساينٍّ أخوّي، وقد أرشُت يف إحدى مقااليت

فًا للوّيل الَِّذي نّصبه بعد رسوله  ، كام ’اإلنسانّية العاطفّية قد جعلها اهللا معرِّ
 º » ¼ ½  ¾ ¿ À ¹ ¸ ¶{: يدلُّ عىل ذلك قوله تعاىل

Á  Â Ã{ ]٥٥: املائدة[. 
نعم، امللكّية والقدرة جيب أْن يتوّفرا يف َمْن عليه احلّق؛ إذ مضافًا إَِىل وضوح 

 g h i j{: ذلك عقًال وعقالًء، قْد دّلت عليه اآلية املتقّدمة، َأعني

k{ ؛ إذ َأنَّ إضافة املال إَِىل ضمري الغائب الَِّذي هو َمْن عليه احلّق يف اآلية
 .كام ال خيفى يشعر بذلك،

الً وآخراً   ...هذا، واحلمد هللاِ أوَّ
 

*     *     * 


                                                
د هارون، نرش: ، حتقيق وضبط١٥: ٢ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللُّغة ) ١( الم ُحمَمَّ : عبد السَّ

 .، قم١٤٠٤تب اإلعالم اإلسالمي، مك
د، بلغة الفقيه ) ٢( يِّد ُحمَمَّ د تقي آل بحر العلوم، : ، رشح وتعليق٣٥: ١بحر العلوم، السَّ يِّد ُحمَمَّ السَّ

ابعة  ادق: ، نرش١٩٨٤الّطبعة الرَّ  .، طهران×مكتبة الصَّ
: ، حتقيق٣٨٤: ٤) لنَّائينيتقرير بحث املريزا ا(الكاظمي اخلراساين، حممد عيل، فوائد األُصول ) ٣(

يْخ رمحة اهللا رمحتي األراكي، الطبعة األُوىل  مؤسسة الّنرش اإلسالمي التّابعة : هـ، نرش١٤٠٩الشَّ
 .جلامعة املدّرسني، قم

د رسور، مصباح األُصول ) ٤( يِّد ُحمَمَّ يِّد اخلوئي(الواعظ احلسيني البهسودي، السَّ ) تقرير بحث السَّ
 .مكتبة الّداوري، قم: هـ، نرش١٤١٧مسة ، الطبعة اخلا٧٨: ٣

َىل بحٍث أعمق، حمّله الكتب الفقهيّة ) ٥( ينبغي االلتفات إَِىل َأنَّ التّفريق بني احلكم واحلّق بحاجٍة إِ
صيّة حمضة، مع  االستداللية، والتّعرُّض له هنا خيرجنا عن اهلدف األصيل من املقالة، وجيعلها ختصُّ

 .ثّقفنيَأنَّ خماطبنا هو عموم امل
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د بن مهام، كتاب التّمحيص) ٦( ، قّم ×مدرسة اإلمام املهدي: ، حتقيق ونرش٦٢: اإلسكايف، ُحمَمَّ

 .املقّدسة
يْخ الّطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج ) ٧( د باقر اخلرسان، نرش: ، تعليق٤٥: ١الشَّ يِّد ُحمَمَّ دار : السَّ

 .هـ، النّجف األرشف١٣٨٦النّعامن 
د بن يعقوب، الكايف  الُكَليْني، )٨( ، تصحيح وتعليق عىل أكرب غفاري، )٢٦: (، احلديث٦٩: ٨ُحمَمَّ

 .ش، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران١٣٦٧الطَّبعة الثّالثة 
د بن احلسن، هتذيب األحكام  )٩( ويس، ُحمَمَّ القضايا يف الديات : ، باب١٥٩: ١٠شيخ الطَّائفة الطُّ

ابعة  ، الطَّبعة)١٧: (والقصاص، احلديث  .دار الكتب اإلسالميّة، طهران: ، نرش١٤٠٧الرَّ
يعة : انظر) ١٠( نَّ من قتل يف األشهر احلرم فعليه دية وثلث: ، باب٢٠٣: ٢٩وسائل الشِّ ، حتقيق ...أَ

 .، قم١٤١٢، الطَّبعة األُوىل Dمؤسسة آل البيت: ونرش
د عيل، تفسري آيات األحكام) ١١(  ).اتخال من املواصف(، ٦٣: سايس ُحمَمَّ
د، مقاالت حول حقوق املرأة: راجع) ١٢(  .دار املحّجة البيضاء: ، نرش١٤١: الّصنقور، ُحمَمَّ
 .٥٠ – ٤٩: املصدر نفسه: راجع) ١٣(
ابعة ١٣٧: ، ص)٥٣: (هنج البالغة، الكتاب )١٤( ، ١٤١٥، نسخة املعجم املفهرس، الطَّبعة الرَّ

 .مؤسسة النَّرش التَّابعة جلامعة املدرسني، قم: نرش
 .، مرجٌع سابق٣: ، احلديث١٧٠: ٢الكايف ) ١٥(
 »اإلسالم دين اإلنسانية ال دين اإلرهاب«، مقالة ٧: ، ص٥٧رسالة الثَّقلني، العدد : راجع)١٦(

حرير  .لرئيس التّ
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  العلوم الواجبة يف اإلسالم
 

  
r محمد قدير دانش: اُألستاذ)*(  

 
 

احتّل العلم يف عْرصنا احلارض املكانة الُعْظمى، وبات املحور األهّم الذي 
لعاَمل كّله، وجيذب إليه كّل اهتامم، حّتى غدا احلجر األساس يشّد إلْيه أنظار ا

يان التطّور احلضارّي العاملَّي، والعني التي تراقب وتسّدد  الذي يعتمد عليه ُبنْ
 .كّل خطوٍة ُتْبَذل يف سبيل التقّدم والنّهوض

وقد كان من الّطبيعّي لذلك، أْن يكون العْلم هو املرشوع الّدائم واألكثر 
َفق يف سبيل حتصيله وتطويره وتوسعته األموال الّطائلة، عامًا بعد  أّمهّيةً  الذي ُتنْ

ص له  صَّ عام، وأْن ُتبَذل له اجلهود واملساعي احلثيثة، بال تعٍب ٍ وال كلل، وأْن ُختَ
واملراكز املتعّددة، بل وحّتى  الكفاءات واخلربات واملؤّسسات واإلدارات

هاره ولتتوّىل شؤونه وتتابع حتّركاته وليكون الوزارات املُْختّصة؛ لُتْعنى بازد
وهو ما ُيْظهر أّمهّيته ويبّني منزلته يف . العْلم ُشْغلها الّشاغل وّمهها األوحد

 .حسابات العقل العاملَّي املعارص
                                                

 mq- danesh@yahoo.com. أفغانستان/ باحث إسالمّي  )*(

mailto:danesh@yahoo.com
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وبدوره، فقد َأْوىل اإلسالم ـ وهو الذي يدين به ما يفوق املليار من سّكان 
عْلم، ودعا إلْيه بأبلغ بياٍن وآكد خطاب، جاعًال هذا العاَمل ـ أّمهّيًة ُقْصوى لل

تعّلمه أمرًا مفروضًا وعمًال واجبًا، وقد تضافرت النّصوص اإلسالمّية، من 
 .اآليات والّروايات، لُتْثبِت لطلبته وحامليه فْضًال عظيًام وثوابًا جزيالً 

 :وهنا ال بّد لنا أْن نسأل
به، من وجهة الّنظر اإلسالمّية، ما هو العْلم الذي له من الفْضل ما يرتقي 

إىل مصاّف الواجبات والفرائض؟ وهل العْلم الذي أّكد اإلسالم عليه والعْلم 
فام هي تلك العلوم التي : الذي وقع حمال  لالهتامم العاملّي واحٌد أم ال؟ وباجلُْملة

 جيب عىل املْسلمني تعّلمها ودراستها؟
الة هو أْن نتناول اآليات والّروايات التي إّن ما هندف إلْيه يف مستهّل هذه املق

حتّدثت عن العْلم؛ لنستشّف منها حقيقة العْلم الذي وقع ممدوحًا فيها، وصوالً 
إىل التعّرف عىل مراتب العلوم املختلفة واملوقعّية التي حيتّلها كلٌّ منها يف ُسلَّم 

 .الّثقافة اإلسالمّية
ع، بل هو أحد مسائله وفروعه، وهلذا البحث عالقٌة وطيدٌة بعْلم االجتام

العلم، والعالقات التي : نظرًا إىل أّن املبحوث عنه يرجع يف حقيقته إىل مسألة
تربطه بمختلف األفكار والّرؤى الفلسفّية وااليديولوجّية، إىل غري ذلك من 

وال بّد لنا، يف . العوامل التي تؤّثر يف العْلم ويتأّثر هبا، شخصّيًة كانت أم نوعّية
رحلٍة الحقٍة من هذا البحث، من التعّرض باختصاٍر هلذه الفريضة الّدينّية م
 .، وكيف ُيْمكن النّظر إلْيها من وجهة نظر علم االجتامع)العْلم(

 :ومن هنا، فإّن بحثنا يتوّزع عىل مرحلتْني 
عن العلوم التي هيتّم هبا اإلسالم، ويراها واجبًة، وعن : نتحّدث يف ُأوالمها

للحديث عن آثاره االجتامعّية : وبعد وضوح ذلك ننتقل يف الثانيةجماالهتا؛ 
 .وعالقتها بالتقّدم الذي نشهده يف اآلونة األخرية
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  :ضروريةمقدمةٌ 
مل ُخيالف أحٌد من علامء اإلسالم يف أّن اآليات والّروايات الكثرية الواردة يف 

هم عىل حيثّية كْونه شْأن العْلم ظاهرٌة يف وجوب طلبه وتعّلمه، إالّ أّن تركيز
فريضًة كسائر الفرائض اإلهلّية ـ بام يرتّتب عىل صْدق عنوان الفريضة من لوازم 

ومن جهٍة ُأْخرى، . وأبعاد ـ مل يكن باملستوى الكايف واملطلوب، هذا من جهة
فقد اشُتِهر بينهم القول بأّن العْلم الذي تتحّدث عنه هذه النّصوص مقصوٌر عىل 

 .ة، ال يتجاوزها إىل غريهاالعلوم الّدينيّ 
أبو : وقد تعّرض جلوانب هذا البْحث وُخمْتلف أبعاده ْمجٌع من العلامء، منهم

، الذي قام )إحياء علوم الّدين: (، يف كتابه الّشهري)ه ٥٠٥ت (حامد الغزاّيل 
). املحّجة البيضاء(املّال حمسن الفيض الكاشاّين برشح نظرّياته وهتذيبها يف كتابه 

وجاء بعده ). منية املريد: (، يف كتابه)ه ٩٦٦ت (الّشهيد الثاين : أيضاً ومنهم 
، وتاله املّال الكاتب )املجموع(يف كتاب ) ه ٧٧٦ت (حميي الّدين النّووي 

 ).كشف الّظنون(، يف )ه ١٠٦٧ت (اجللبي 
ومن أبرز املفّكرين والباحثني املعارصين الذين أدلوا بدْلوهم أيضًا يف هذه 

لّشهيد مرتىض املطّهرّي، الذي تناوهلا بالتفصيل يف أكثر من مناسبة، ا: املسألة
ويف غري مقام، حّتى أّنه يف إحدى حمارضاته التي اعتاد عىل إلقائها، رّكز واقترص 

ونذكر من املعارصين . )١(ما يرتبط بنظرة اإلسالم إىل العْلم: علْيها، وبالتحديد
قرآن وعلوم : (والثاين، من كتابهيف الفْصلْني األّول  گلشنيمهدي : أيضاً 

 .القرآن والعلوم الّطبيعّية: ، أي)طبيعت
إّن هذه اجلهود واملساعي احلثيثة وإْن كانت مشكورًة ومفيدًة، إالّ أّهنا ال 
متنعنا من إعادة النّظر يف هذه املسألة، مع إحاطٍة أكرب باآليات والّروايات 

جات املُْجتمع اإلسالمّي والّثغرات التي املرتبطة هبا، آخذين بعْني االعتبار احتيا
يتوّقف مْلؤها عىل حتصيل شّتى العلوم ويف كاّفة امليادين، واألهداف واملصالح 
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الُكْربى التي ال سبيل هلذا اُملْجتمع إىل بلوغها وإنجازها وحتقيقها إالّ بسلوك 
 .طريق العْلم ومتابعته

 
  :العلوم الواجبة) أ

من طرق الّسنّة والّشيعة  ’املروّي عن رسول اهللا ُيْعَتَرب احلديث املشهور
، )٢(»وُمْسلمة«: ، ويف روايةٍ »طلب العْلم فريضٌة عىل كّل مْسلم«: ـ وهو قْوله

فاطلبوا العْلم من مظاّنه واطلبوه من «): ُمْسلم: (وجاء يف روايٍة ُأْخرى بعد قوله
هلا، وهو كام نرى رصيٌح  ـ ُعْمدة األدّلة يف هذه املسألة واملدرك األساس )٣(»أهله

يف الوجوب عىل املسلمني كاّفًة، رجاالً ونساًء، حّتى لو مل نأخذ بالّرواية التي 
يف ) املُْسلم(؛ ألّن الّظاهر أّن )ُمْسلم(عىل ) ُمْسلمة(اشتملت عىل عطف لْفظ 

ر، إالّ أّن الفهم الُعْرّيف ُيْلغي فيه خصو صّية مثل هذه املوارد وإْن كان بلْفظ املذكَّ
هًا إىل أفراد املُْسلمني كاّفًة، وبال استثناء، نظري ما  التذكري، ليكون اخلطاب موجَّ

ْسلمون من لسانه ويده«: ُرِوَي من قْوله أيضاً   .)٤(»املُْسلم من سلِم املُ
وال مملوك إالّ  وال مؤمنٍة وال ُحرٍّ  ما من مؤمنٍ «: ’ويف حديٍث آخر عنه

 .)٥(»عّلم من العْلم ويتفّقه فيهأْن يت: وهللا علْيه حقٌّ واجٌب 
فلم ُينازع أحٌد من علامء اإلسالم يف وجوب طلب العْلم والّسْعي : وباجلُْملة

لتحصيله، ولكْن ما هي عىل وْجه التحديد العلوم الواجبة؟ ثّم هذا الوجوب 
 املتعّلق هبا وبطلبها، عىل أّي نْحٍو هو؟ أهو واجٌب عينيٌّ أم كفائّي؟

 
  :ة وجوباً عينياًالعلوم الواجب

فالواجب العينّي هو الواجب . عينّيٍة وكفائّية: تنقسم الواجبات إىل قْسمني
الذي يكون امتثاله واجبًا عىل ُكّل فرٍد فرٍد من املُْسلمني، وال يْسقط بمجّرد إتيان 

وأّما . البعض به عن ُعْهدة اآلخرين، كالّصلوات اخلمس والّصيام، ونحو ذلك
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، فهو الواجب الذي يكون إتيان بْعض األفراد به ُمْسقطًا له الواجب الكفائّي 
عن ُعْهدة اآلخرين، بالّرْغم من أّنه يكون، يف بداية أمره، متوّجهًا إىل اجلميع، 

ويعود الّسبب يف ذلك إىل أّن األهّم يف الواجبات الكفائّية إّنام . وعىل حدٍّ سواء
وليس . له واملصالح املرجّوة منه هو اإلتيان بالفْعل وحتّقق األهداف املرسومة

 .األساس هو صدور الفْعل عن كّل واحٍد من األفراد
الّصالة عىل موتى : وأمثلة الواجب الكفائّي كثريٌة يف الّرشيعة، نذكر منها

املُْسلمني، ودفنهم، وإنقاذ الغريق، وتطهري املسجد وإزالة الّنجاسة أو إخراجها 
كر، ومنها أيضاً األمر باملعروف وال: منه، ومنها احلرف واملهن : نّْهي عن املُنْ

 .)٦(والّصناعات التي هبا نظام معايش النّاس
إّن أقّل ما ُيْمكن أْن ُيقال يف شْأن العْلم، بعد مالحظة الّروايات واألحاديث 
املتقّدمة، أّن طلبه وحتصيله فْرٌض عىل مجيع من كان بالغًا من املُْسلمني، ذكرًا أو 

أو مملوكًا، من دون اختصاٍص برشحيٍة دون ُأْخرى، أو بلٍد دون آخر،  ُأنثى، حّراً 
كام أّن هذه الّروايات املتقّدمة دّلت بظهورها عىل أّن . أو بفئٍة ُعمرّيٍة دون ُأْخرى

وجوب طلب العْلم عينيٌّ وليس كفائّيًا، وذلك نظري الوجوب املتعّلق بالّصالة 
 .)٧(والّصوم ونحو ذلك
م ال ُيْمكن األخذ به عىل إطالقه، وبالنّْسبة إىل كّل عْلٍم من ولكّن هذا الكال

أّن نرش العلوم ال يتوّقف عىل أْن يكون كلٌّ منها فرضًا : العلوم؛ إْذ من الواضح
ومن هنا، تربز احلاجة إىل طرح الّسؤال التايل، . عىل سبيل الوجوب العينّي 

ه فْرضًا الزمًا؟ وأّي عْلٍم هو أّي عْلٍم هو ذاك الذي ُيوجبه اإلسالم ويعترب: وهو
الذي يرى فيه اإلسالم أهلّيًة ولياقًة ألْن يكون حتصيله فريضًة عىل كّل فْرٍد فْرٍد 

 !من املُْسلمني؟
ما [ويف هذا اإلطار، يقول صاحب تفسري كشف األرسار وعّدة األبرار ـ 

املقصود يف هذه  اختلف العلامء فيام بينهم يف أّن أّي عْلٍم هو العْلم«: ـ] ترمجته
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ُيْدَرك التوحيد وُيْعَلم ذات اهللا إْذ به  هو عْلم الكالم؛: ونالّروايات، فقال املتكّلم
احلالل ُتْعَرف العبادات وإْذ به  هو عْلم الفقه؛: وقال الفقهاء. ُسْبحانه وصفاته

هو عْلم : املفّرسون واملحّدثونوقال . وما َحيْرم من املعامالت وما حيّل  احلرامو
ل إىل العلوم كّلها ؛الكتاب والّسنّة املراد به هذا : املتصّوفة توقال. إْذ هبام ُيَتَوصَّ

إْذ هو الّسبيل إىل العبودّية، وبه  عْلمنا، وهو عْلم أحوال القْلب؛: العْلم، أي
أّن هذا اخلرب ال اختصاص له بنْوٍع من : واختار املحّققون. ُتْضمن الّسعادة للعْبد

، بل إّن هذه العلوم املذكورة ال َيْثبت هلا الوجوب عىل الّدوام، العلوم دون آخر
وإّنام َيْثبت الوجوب خلصوص ما كان العبد حيتاج إليه منها، ويزول هذا 

أّن كّل عْلٍم : الوجوب عنها بانقضاء زمن احلاجة إليها، وعىل هذا، فمعنى اخلرب
واجبًا عليه، وأّول ما  كانت للعبد إليه حاجٌة يف مقام العمل، فإّن طلبه يكون

ما يتعّلق بمعرفة اهللا، وعقائد أهل الّسنّة، ثّم العْلم بالّصالة : جيب عليه أْن يعلمه
والّطهارة، إْن كان واجباً وفريضًة، وأّما إْن كان ُسنًّة ومندوباً فإّن تعّلمه يكون 

كام أّن الوجوب ال أّنه ال يستْغني عن العْلم ُمْسلٌم أبدًا، : فقد ُعلِم... ُسنًّة أيضاً 
ألحوال تبعًا لتبّدل ايثبت لكّل عْلٍم من العلوم، بل إّنام يْلحقه الوجوب 

 .)٨(»واألوقات
وعىل هذا األساس، ُيْمكن اجلزم بأّن بعض العلوم الّدينّية يندرج يف زمرة 

 .العلوم الواجبة
قد  فإذا مجاعةٌ يْومًا، املسجد دخل  ’رسول اهللا أنّ : وقد روى الفريقان

 ؟مةوما العالّ  :’فقال .مةعالّ  :فقيل ؟ما هذا :’فقال ،طافوا برجلٍ 
 ،ةة واألشعار العربيّ ام اجلاهليّ أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيّ  :فقالوا

 قال ثمّ  ،مهعلِ  نْ فع مَ نْ وال يَ  ،هن جهلَ مَ  ال يّرض  مٌ ك علْ اذ: ’بّي قال النّ ف
وما  ،قائمةٌ  ةٌ نّ أو ُس  ،عادلةٌ  أو فريضةٌ  ،كمةٌ ُحمْ  آيةٌ  :م ثالثةٌ ام العلْ إنّ «: ’النّبّي 

  .)٩(»ٌل فهو فْض  نّ الهُ َخ 
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 :قال الفيض الكاشاّين يف رشحه
اآلية  نّ أوك .ه يف ثالثةَرص وَح  ،عافع املحثوث عليه يف الّرشْ م النّ  هلم العلْ بّني «

أو براهينها اآليات املحكامت من العامل  فإنّ  ،إىل أصول العقائد مة إشارةٌ كَ ْح املُ 
إىل علوم األخالق التي حماسنها من  والفريضة العادلة إشارةٌ .... من القرآن

 عن الثاين ل والتخّيل  باألوّ التحّيل  فإنّ  ،جنود العقل و مساوهيا من جنود اجلهل
ة القائمة نّ والّس  .طها بني طريف اإلفراط والتفريطعن توّس  وعدالتها كنايةٌ  ،فريضةٌ 
 .)١٠(» سائل احلالل و احلرامإىل رشائع األحكام وم إشارةٌ 

وبالّرْغم من أّن هذا اخلرب قد ُفرسِّ بتفاسري عّدة، متفاوتٍة فيام بينها يف بعض 
اجلزئّيات والتفاصيل، إالّ أّن الّصورة اجللّية والواضحة التي ُيْمكن اخلروج هبا 

ها أّن العلوم التي ُيوجب: منه، مع قْطع النّظر عن هذه االختالفات اجلزئّية، هي
اإلسالم وينظر إليها وهيتّم ألمرها هي العلوم الّدينّية خاّصًة، وأّن هذه العلوم 

 .ُمنْحرصٌة يف الثالثة املذكورة
أّنه َكَتَب إىل رفاعة كتابًا  ×وبنفس املعنى ما جاء يف روايٍة ُأْخرى عن عيلٍّ 

 .)١١(»ٌة، ومالكهّن أْمرناآيٌة ُحمَْكمٌة، وُسنٌّة ُمتَّبعٌة، وفريضٌة عادل: العْلم ثالثةٌ «: فيه
عندما جعل  6ولعّل هذه الّرواية هي التي استند إليها الّشهيد الثاين

 .االعتقاد، والفعل، والرتك: العلوم الواجبة عىل سبيل فرض العْني ثالثة، هي
 :ما لْفظه 6قال
 واإلذعان عليه، ويمتنع هللا جيب وما الشهادتني، كلمَتي اعتقاد: فاألّول«

 الّدنيا أحوال من وآله عليه اهللا صىل النبيّ  به جاء بام والتصديق مام،إلل باإلمامة
 به وحيصل إليه، النّْفس َتْسُكن بدليلٍ  ذلك كّل . تواتراً  عنه ثبت ممّا واآلخرة

 فهو الكالم، دقائق يف واخلوض املتكّلمني أدّلة من ذلك عىل زاد وما .اجلزم
 .ْبطلنيامل ُشَبه ودْفع الّدين لصيانة كفاية، فرض

م: الفعل وأّما  قْبله أو وْقتها، ودخول هبا التكليف عند الّصالة واجب فتعلُّ
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 واألمر واجلهاد واحلّج  والّصْوم الّزكاة ومْثلها عليه، التعّلم يتوّقف بحيث
 تعّلم فيجب واإليقاعات، العقود من الفقه أبواب باقي وأّما. باملعروف
ف، عىل جيب حيث أحكامها  وإالّ، الفقه، كتب يف املذكورة األسباب بأحد املكلَّ

م :ومنه. كفايةً  واجبةٌ  فهي  وامللبوس، واملرشوب املأكول من وَحيْرم حيّل  ما تعلُّ
 وحقوق زوجٌة، له ملن النّساء ِعْرشة أحكام وكذلك عنه، غنى ال ممّا ونحوها
 .منها يشءٌ  له ملن املامليك
بلِيُ  ُذكِر، ما بعض يف فَيْدخل: الرتك وأّما ه، هو بل به ـ ُيْلَحق وممّا .ْجَتنَ  أمهُّ

مُ  الكتاب ـ صدر يف أسلفناه كام  الّصفات من القلب تطهري به َحيْصل ما تعلُّ
 ُمْفردٍ، عْلمٍ  يف حتّقق ونحوها، ممّا والكَِرب، والُعْجب واحلسد كالّرياء املُْهلكة،

 .)١٢(»أثراً  له َرىتَ  يكاد ال بحيث اندرس قد أنه إالّ  قدرًا، العلوم أجّل  من وهو
وكذلك رأى العّالمة أبو حامد الغزاّيل أّن هذه األصناف الثالثة من العْلم 

 :جيب تعّلمها وحتصيلها بمقداٍر، ويف حتديد هذا املقدار الواجب منها، يقول
وأّما االعتقادات وأعامل القلوب، فيجب عْلمها بحسب اخلواطر، فإْن «

ّل علْيها كلمتا الّشهادة، فيجب علْيه تعّلم ما َخَطر له شكٌّ يف املعاين التي تد
طر  له ذلك، ومات قبل أْن َيْعتقد تفاصيل يتوّصل به إىل إزالة الّشّك، فإْن ملْ َخيْ

ولكّن هذه اخلواطر . الّصفات الّثبوتّية والّسْلبّية، فقد مات عىل اإلسالم إْمجاعاً 
طر بالّطْبع، وبْعض ها بالّسامع من أهل البلد، فإْن املُوجبة لالعتقادات، بْعضها َخيْ

كان يف بلٍد شاع فيه الكالم وتناطق النّاس بالبدع، فينبغي أْن ُيصان يف أّول بلوغه 
عنها، بتلقني احلّق، خشية سْبق الباطل قْلبه، فإّنه لو ُأْلِقي علْيه الباطل لوجب 

جرًا وقد شاع يف إزالته من قْلبه، ورّبام عُرسَ ذلك، كام أّنه لو كان هذا املُْسلم تا
فهذا هو العْلم . البلد الذي هو فيه معاملة الّربا، َوَجَب عليْه تعّلم احلذر من الّربا

، ومعناه العْلم بكيفّية العمل الواجب، فَمْن َعلَِم ِعْلَم : الذي هو فْرض عْنيٍ
 .)١٣(»الَعَمل الواجب ووْقَت وجوبه، فقد َعلِم عْلَم الذي هو فْرض عْني 
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ضًا، قال الفيض الكاشاّين يف معرض تعيينه للعْلم الذي جيب ومن جهته أي
 :بالوجوب العينّي، ما نّصه

تكمل به اإلنسان ْس م الذي يَ مسلم هو العلْ  عىل كّل  ه فريضةٌ بُ لَ م الذي طَ العلْ «
ومعرفة  ،هومعرفة ربّ  ،تاج إليه يف معرفة نفسهوَحيْ  ،ةرويّ ْخ بحسب نشأته األُ 
به إىل عده ويقرّ ْس ومعرفة العمل بام يُ  ،رم اآلِخ اته واليوْ جه وآيَج أنبيائه ورسله وُح 

 .وعزّ  ده عنه جلَّ عِ بْ قيه و يُ ْش وبام يُ  ،تعاىل اهللا
 ،اسحسب اختالف استعدادات أفراد النّ  :وخيتلف مراتب هذا العلم

ل ام حّص فكلّ  ،ماً فيوْ  ماً يوْ  ،بحسب استكامالته واحدٍ  صٍ حاالت شْخ   واختالف
إىل ما ال هناية  ،قهاوْ رى فَ ْخ أُ  ب عليه حتصيل مرتبةٍ َج وَ  ،مالعلْ  من اإلنسان مرتبةً 

 .)١٤(»صلتهبحسب طاقته وحوْ  ،له
 

  :أهمية العلوم الدينية
تكتسب العلوم الّدينّية أّمهّيتها ووجوهبا من جهة الّدْور الذي تلعبه هذه 

ُيْمكن أْن تتيّرس  العلوم يف حتقيق الّسعادة احلقيقّية لإلنسان، هذه الّسعادة التي ال
له إالّ بعد أْن يتعّرف عىل اخلّط الذي حيّقق له الكامل ويكفل له نيل الّسعادة، بل 

ومن زاوية الّدين، فال سعادة حقيقًة . وبعد الّسري يف هذا اخلّط ومتابعته عملّياً 
اهنا، إالّ يف الُقْرب من اهللا تعاىل، بام يستتبعه هذا الُقْرب من الّنجاة من جهنّم ونري

وأّما عامل الّدْنيا، فليس فيه سوى الّلّذة املاّدّية، . ودخول اجلنّة والتلّذذ بنعيمها
وهي زائفٌة وموهومة، كيف ال؟ والّدنيا زائلٌة فانية، وليست اهلدف من خلقة 

يف وصّيٍة  ×كام قال أمري املؤمنني. اإلنسان، وإّنام اهلدف تلك احلياة األُْخرى
لآلخرة ال للّدْنيا، وللفناء ال  َت اعلم أّنك إّنام ُخلِقْ و«: ×له لولده احلسن

 .)١٥(»للبقاء
وهبذا، تّتضح لنا الّضابطة التي متّكننا من تقييم أّي عْلٍم تقييًام صحيحًا، 
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ومعرفة العْلم الذي تكون له األفضلّية واألرجحّية عىل ما عداه؛ وذلك بأْن 
إّنام هو العْلم الذي يكون أكثر هدايًة  إّن أهّم العلوم وأكثرها قيمًة ونْفعاً : ُيقال

ونحن، يف مقام . لإلنسان وإرشادًا له باّجتاه الكامل احلقيقّي والّسعادة األبدّية
التطبيق هلذه الّضابطة، لن نجد هلا مصداقًا أبرز وأوضح من علوم 

. )١٦(، والتي جاؤوا هبا للبرش منحًة وهبًة من عند اهللا تبارك وتعاىل^األنبياء
 ×ا هو الّرسّ يف أّن تعّلم الّدين وفهمه ُجِعَل يف املروّي عن اإلمام الباقروهذ

أحد األركان الثالثة التي حيتاج إليها طالب الكامل احلقيقّي يف أعىل مراتبه، 
التفّقه يف الّدين، والّصْرب عىل النّائبة، وتقدير : الكامل كّل الكامل«: ×فعنه

 .)١٧(»املعيشة
عليكم بالتفّقه يف دين اهللا وال تكونوا «: ×ّصادقوعن أيب عبد اهللا ال

أعرابًا، فإّنه َمْن مل يتفّقه يف دين اهللا مل َينْظر اهللا إليه يْوم القيامة وملْ ُيَزكِّ له 
 .)١٨(»عمالً 

ليت الّسياط عىل رؤوس أصحايب حّتى يتفّقهوا يف احلالل «: ×وعنه أيضاً 
 .)١٩(»واحلرام

 
    :العلوم الواجبة كفايةً

نا أّن بعض العلوم ال َيْثبت هلا من الوجوب إالّ الكفائّي، بحيث يكون عرفْ 
هًا ـ بادئ ذي بدٍء ـ إىل مجيع األفراد، ولكنّه، وبفْعل أّن البْعض قد  األمر هبا موجَّ
أخذ عىل عاتقه فْعًال مسؤولّية امتثاله واإلتيان باملأمور به، وأّن هذا بمجّرده كان 

 .رسوم له، سقط عن ذّمة اآلخرين، وخرج عن ُعْهدهتمكافيًا يف حتّقق اهلدف امل
وال تنحرص هذه الّطائفة من العلوم يف العلوم الّرشعّية واألُْخروّية، بل 

 .يندرج فيها أيضًا بعض العلوم الّدنيوّية أو املاّدّية
دراسة واكتساب العلوم اإلسالمّية دراسًة ختّصصّيًة : ومن القْسم األّول
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َرش تعاليم اهللا معّمقة، فإّهنا و َفظ هلذا الّدين كيانه، وهبا ُتنْ اجبٌة كفايًة؛ إْذ هبا ُحيْ
: وهي عىل رضبْني . وُتْدَرس هذه العلوم عادًة يف احلوزات العْلمّية. ُسْبحانه

ألّهنا إّما أْن يكون هلا ارتباٌط مباٌرش بالّدين، وإّما أْن ال تكون كذلك، بأْن تكون 
نسبة اآلالت واألدوات واملقّدمات الّالزمة التي نسبتها من مسائل الّرشيعة 

ل هبا لفهمها وإدراكها، كعلوم الّلغة والنّْحو والّرجال واألصول و  ..ُيَتَوصَّ
العلوم التي ترتبط هبا مصالح الّدنيا، فام هو فرض : وأّما القسم الثاين، وهو

ويٍّ ال ُيْسَتْغنى عنه يف كفايٍة منها فكثٌري أيضًا، وذلك ـ بنظر الغزاّيل ـ كّل عْلٍم دني
قوام أمور الّدْنيا، كالّطّب الذي هو رضوريٌّ يف حاجة بقاء األبدان عىل الّصّحة، 

وأّما ما عدا ذلك من العلوم الّدنيوّية واملاّدّية التي تعود . وكالّصناعة والّزراعة
س َمد االشتغال هبا وَحيْ ن، ولكنّها بالنّفع عىل املجتمع، فهي عند الغزاّيل علوٌم ُحيْ

 .)٢٠(ال تعدو أْن تكون فضيلةً 
وأّما فرض الكفاية، فام ال بّد للنّاس منه يف إقامة «: 6وقال الشهيد الثاين

عّية، كحْفظ القرآن واألحاديث وعلومهام والفقه  دينهم من العلوم الّرشْ
تاج إليه يف  واألصول والعربّية ومعرفة رواة احلديث وأحواهلم واإلمجاع، وما ُحيْ

ام أمر املعاش، كالّطّب واحلساب، وتعّلم الّصنائع الّرضورّية، كاخلياطة قو
 .)٢١(»والِفالحة، حّتى احلجامة ونْحوها

فرض الكفاية، وهو حتصيل ما ال بّد للنّاس منه يف إقامة «: وقال النّووّي 
عّية، كحْفظ القرآن واألحاديث وعلومهام واألصول  دينهم من العلوم الّرشْ

. و والّلغة والترصيف، ومعرفة رواة احلديث واإلمجاع واخلالفوالفقه والنّْح 
تاج إليه يف قوام أمر الّدْنيا، كالّطّب واحلساب،  وأّما ما ليس عْلًام ْرشعّيًا وُحيْ

واختلفوا يف تعّلم الّصنائع التي هي . ففْرض كفايٍة أيضًا، نّص عليْه الغزايلّ 
ونحومها، واختلفوا أيضًا يف أْصل  سبب قيام مصالح الّدنيا، كاخلياطة والفالحة

 .)٢٢(»..فْعلها
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ويف قبال ذلك، هناك نظرٌة ُأْخرى حتّدث عنها الشهيد املطّهرّي، الذي رأى 
أّن جمال العلوم الواجبة واملفروضة أوسع ممّا ُذكِر، وأّن كّل عْلٍم يكون : فيها

تقالله ارتباٌط املجتمع اإلسالمّي يف حاجٍة ما إليه، ممّا يكون لعزة املجتمع واس
 .وعالقٌة به، فهو واجٌب عىل سبيل الكفاية

ويف الواقع، فإّنه وبالّرْغم ممّا شهْدناه يف العصور القديمة واحلديثة، من 
ترصيح عدٍد من العلامء، كالغزاّيل، بكْون هذا الّصْنف من العلوم واجباً وجوباً 

ـ أبدًا ـ حّقها من البْحث؛ إْذ مل  كفائّيًا، إالّ أّنه ومع ذلك، فإّن هذه العلوم مل ُتَوفَّ 
يتناوْهلا أحٌد من علامء الّدين يف بحثه بوْصفها إحدى العنارص التي تنتمي إىل 
دائرة العلوم اإلسالمّية الواجبة، ومل يعكفوا عىل دراستها، وال برز توّجههم 

حّتى يف بل، و. إليها واهتاممهم هبا كام برز جلّيًا يف غريها من العلوم اإلسالمّية
العْرص الذي كانت تتألأل فيه إرشاقات الّصْحوة اإلسالمّية، حّتى يف ذلك 
العْرص الذي شهد إقباالً كثيفًا عىل خمتلف العلوم واملجاالت، حّتى آنذاك، فإّن 
اهتامم العلامء املُْسلمني هبذا الّصنْف من العلوم مل يكْن هيدف إىل االهتامم بتفعيل 

د العمّيل لرفع احتياجات اُملْجتمع اإلسالمّي، بل إّن هذه العلوم عىل الّصعي
الّدافع األساّيس لذلك، والذي لعب الّدْور األكرب يف هذا االهتامم واإلقبال، إّنام 
هي املباحث التي أثارها القرآن الكريم يف جمال الّطبيعة وعلومها، ممّا ْجيعل 

أ من املساعي واجلهود التي انفتاحهم عىل مسائل العلوم الّطبيعّية جزءًا ال يتجزّ 
 .)٢٣(ألزموا أنفسهم هبا جتاه علوم العقيدة ومعرفة اهللا تعاىل

وهنا ال بّد أْن نطرح الّسؤال التايل وهو أّنه لو فرْضنا تعّلق الوجوب الكفائّي 
بُجْملٍة من العلوم املاّدّية والّطبيعّية، فهل يكون هذا كافيًا إلدراج هذه العلوم يف 

ٍم الّدينّية، بحيث يْصدق عليها العْلم الذي وقع احلّث والتأكيد علْيه دائرة العلو
يف اآليات والّروايات، وبحيث يكون الوجوب املتعّلق هبا ُمْسَتفادًا من هذه 

 !النّصوص، أم ال؟
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فهل تّتسع دائرة العلوم الّدينّية لتشمل أّي عْلٍم يْصدق علْيه : وبعبارٍة ُأْخرى
تاج إليْ  الّشهيد : ه يف املُْجتمع اإلسالمّي، كام يعتقده مجاعٌة، منهمأّنه ممّا ُحيْ

أم أّن هذه الّدائرة ال تشمل ما كان من ! ن؟گلشنی وآخرواملطّهرّي ومهدي 
، بل هذه ال يْصدق عليها عنوان العْلم املمدوح )٢٤(قبيل العلوم الّطبيعّية واملاّدّية

ة الواردة يف فضيلة العْلم يف الكتاب والّسّنة؛ لكيال تكون النّصوص الّرشعيّ 
: ثّم عىل هذا االحتامل الثاين! صاحلًة للّداللة عىل فْرض هذه العلوم وإجياهبا؟

 !فهل يبقى دليٌل آخر ينهض إلثبات الوجوب هلذه الّطائفة من العلوم أم ال؟
 

  :العلوم الطّبيعية من علوم الدين
عة مفهوم العلوم الّدينّية يّرص عدٌد من معارصي املفّكرين املُْسلمني عىل توس

ليكون متناوالً كّل عْلٍم يكون حمّطاً للحاجة يف املجتمع اإلسالمّي، وممّا ينجم 
 طلب العْلم«: لأْن يكون كّل عْلٍم من هذا القبيل مشموالً : عن هذه التوسعة

يقول الّشهيد املطّهري ـ وهو األْصل يف التنظري هلذه . »فريضٌة عىل كّل ُمْسلم
 :ة ـالتوسع
بأّن علوم الّرشع منحرصٌة : إذا نظْرنا إىل عرص صْدر اإلسالم، أمكننا القول«

وأوصيائه  -القرآن الكريم، وسنّة النّبّي األكرم: يف املتون الّدينّية األّولّية وهي
وال يعرفون عنه شيئًا،  هفإّن النّاس آنذاك، كانوا جيهلون اإلسالم نفس. من بْعده

عْلٍم من العلوم، من الكالم والفقه وغريمها، قد ُوِجد بعد،  يف وْقٍت مل يكْن أيّ 
فلذلك مّست احلاجة، وقبل كّل يشء، إىل إرجاع النّاس إىل هذه املتون األّولّية 
ليتعّلموها، فيتعّرفوا من خالهلا عىل اإلسالم وُحمْتوياته، ومن هنا، جاء قول 

ليكون  ؛)يضٌة عادلٌة وُسنٌّة قائمةوفر آيٌة ُحمْكمةٌ : إّنام العْلم ثالثةٌ : (-النّبيّ 
 .ناظرًا إىل التكاليف املالئمة للوْضع الذي كان املُْسلمون عليه آنذاك
ألّن املُْسلمني  ؛إالّ أّن هذا الوْضع شهد تغّريًا ملحوظًا يف العصور الّالحقة
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الم فيام بعد، كانوا قد تعّرفوا عىل هذه املتون األّولّية، التي هي بمثابة قانون اإلس
كْون : ودستوره األساّيس، ومن ُمجْلة تعاليم الكتاب والّسنّة التي اّطلعوا علْيها

العْلم فريضًة وواجبًا، وملّا كان ذلك قد ترافق مع ظهور العلوم والتدوين 
التدرجيّي هلا، فال بّد أْن يْطرأ حتّوٌل عىل ُحْكم تلك احلقبة الّسابقة، ليكون كّل 

د واملشاكل التي قَ وأغراضهم، أو حيّل شيئًا من العُ  عْلٍم ُيفيدهم يف شؤوهنم
، رشوط العبادةفيه تواجههم، عْلًام دينّيًا، وفريضًة واجبًة، بحيث لو توّفرت 

لكانت النّصوص التي رّتبت الثواب عىل طلب العْلم  يف النّّية مثًال،كاإلخالص 
 .)٢٥(»وحتصيله عاّمًة وشاملًة له قْطعاً 

 :المّية أربعة معانٍ للعلوم اإلس 6وقد ذكر
العلوم التي ُيْعَترب موضوعها ومسائلها من أصول اإلسالم أو من فروعه، . أ

أو أهنا عىل األقّل ممّا ُيْمكن االستناد إليها يف إثبات األصول أو الفروع، وذلك 
عْلم التفسري، وعلم : وأمثلة هذه العلوم كثريٌة، منها. القرآن والّسنّة: هو

 ..والفقه، و احلديث، والكالم،
العلوم املذكورة أعاله، ُيضاف إليها، العلوم التي هي مقّدماٌت هلا، . ب

 ..كعلوم الّلغة، وأصول الفقه، والّرجال، و
العلوم التي ُتْصبح، بنحٍو من األنحاء، جزءًا من واجبات اإلسالم، . ج

ون وذلك كّل عْلٍم تك. فيكون حتصيلها واجبًا، ولو عىل سبيل الفرض الكفائّي 
تلبية احتياجات املجتمع منوطًة به، ويكون هو دخيًال يف توفري املتطّلبات 

 .الّالزمة هلذا املجتمع
العلوم التي ُكتِب هلا أْن تنمو وترتعرع، بل وأْن تبلغ ُرْشدها وكامهلا، يف . د

أحضان اإلسالم والّثقافة اإلسالمّية، سواء كان اإلسالم يعترب هذه العلوم ـ يف 
 .)٢٦(ا ـ واجبًة، أم مل يكنْ حّد نْفسه

ومن بني هذه املعاين املذكورة األربعة، اختار الشهيد املطّهرّي املعنى الثالث 
























  /
١٣
٧

 

 

وعىل هذا، فيكون لعلوم . ليكون هو التفسري الذي يرتضيه ملفهوم العلوم الّدينّية
ق به الّدين ـ عند املحّقق املذكور ـ هامٌش فسيٌح؛ ألّنه يّتسع ليتناول كّل عْلٍم تعلّ 

 .وجوٌب ما، سواء كان الوجوب املتعّلق به وجوبًا عينّيًا أم كفائّياً 
: بأّن هذا التقسيم للعلوم إىل طائفتْني  6ويف مْوضٍع آخر من كالمه، ّرصح

تضّم األُوىل العلوٍم الّدينّية، وحتتوي الثانية عىل ما ُيَسّمى بالعلوٍم غري الّدينّية، ـ 
ٌل من أساسه، وأّنه هو الّسبب الّرئيّيس الذي دفع أّن هذا التقسيم ـ تقسيٌم باط

بالبْعض إىل أْن يعتقدوا، خطًأ وتوّمهًا، أّنه ال عالقة جتمع اإلسالم بالعلوم التي 
هو ما يتناىف تنتمي إىل الّطائفة الثانية، بل هو غريٌب وأجنبيٌّ عنها بالكّلّية، و

اتْني الّصفتْني ُحيّتم علْيه أْن وخامتّيته، فإّن اّتصاف اإلسالم هب وجامعّية اإلسالم
يعتني بكّل عْلٍم يكون نافعًا ومفيدًا للمجتمع اإلسالمّي، وأْن يعتربه ملّحًا 

إْذ كيف لديٍن يّدعي أّنه يؤّمن . )٢٧(ورضورّياً فيشّدد يف الّدعوة إلْيه والرتغيب به
هم، للبرش سعادهتم الكاملة، وأّنه ـ بنفسه ـ كاٍف لتحقيق ذلك وحلّل مشاكل

كيف لدينٍ ٍ كهذا أْن ُيْغِفل األمور التي تلعب دْورًا حيوّيًا وبارزًا يف تأمني 
ملها ويتعامى عنها، أو  الّرفاهية واالستقالل للمجتمع اإلسالمّي، كيف له أْن ُهيْ

 !؟)٢٨(أْن يتعامل معها بال مسؤولّيٍة وال مباالة
وصّحة وْصفه  عْلم إىل الّدينأّن املعيار يف انتساب ال: فعند الّشهيد املطّهرّي 

بأّنه من العلوم الّدينّية، إّنام هو مقدار مطلوبّية هذا العْلم بالنّْسبة إىل املجتمع 
أيضًا، أّن أصل اّتصاف  6كام يرى. اإلسالمّي وشّدة حاجة املجتمع إليه

العْلم بصفة الوجوب، وأْصل تعّلق هذا احلُْكم به، أمٌر ثابٌت راسٌخ ال يقبل 
ل وال الّزوال، وإّنام ُيْمكن التغّري والتبّدل يف تعيني أّن أّيًا من العلوم، عىل التبدّ 

وْجه التحديد، هو الذي يكون بعينه واجبًا ومفروضًا يف هذا العْرص أو ذاك، 
فإّن هذا التعيني خاضٌع، ال حمالة، لتبّدل الّظروف واألحوال، وتابٌع لألزمنة 

عّيل سينا ـ مثًال ـ يف عْرصٍ من العصور، ال  فوجوب دراسة قانون أيب. والعصور
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يْعني أّنه هو بعينه ما جيب علْينا دراسته يف عْرصنا احلاّيل، بل جاز أْن يتعّلق 
 .الوجوب، بالنّْسبة إلْينا، بأشياء ُأَخر

وبعد أْن قام بتقسيم احلاجات البرشّية إىل حاجاٍت ثابتة وُأْخرى متغّرية، ذكر 
ام املُْعتمد يف الترشيع اإلسالمّي نظاٌم ْحيرص عىل أْن تكون املطّهرّي أّن النّظ

عت ألْجلها، فام يقّر  ت وُرشِّ القوانني متناسبًة مع احلاجات التي ُوِضَعت وُأِقرَّ
ملعاجلة احلاجات الثابتة، ال بّد أْن يكون قانونًا ثابتًا، وما ُيَقّر ملعاجلة احلاجات 

إالّ أّن تغّري القانون ـ بنظره ـ ينبغي أْن . ًا مثلهااملتغّرية، فال بّد أْن يكون متغّري 
ُحيافظ عىل نْحٍو من الّثبات والّديمومة؛ وذلك بأْن ُيصار إىل رْبط كّل قانوٍن 
متغّريٍ بواحٍد من القوانني الّثابتة، بحيث يكون هذا القانون الّثابت بمنزلة روح 

جيعل املتغّري يتغّري ويتبّدل، القانون املتغّري، وبحيث يكون هذا الّثابت هو الذي 
 .ال نحن، إالّ أْن يتّم نْسخه

وكمثاٍل لذلك، فإّن أْصل وجوب عْلم الّطّب ثابٌت وال يتغّري، وكذا احلال 
، وإّنام الذي »كّل ما حيتاج إلْيه هذا العْلم«: يف أْصل الوجوب املتعّلق بعنوان

 .ان واألفراد التي حتّققهيتغّري ويتبّدل باختالف األزمنة هو مصاديق هذا العنو
: اآلية الواردة يف مسألة اجلهاد الّدفاعّي، وهي قوله تعاىل: ومثاٌل آخر

}¨ © ª « ¬ ®{ ]فإّن الّدفاع ُحْكٌم إسالميٌّ ثابٌت، ]٦٠: األنفال ،
إالّ أّن الّطريقة املّتبعة فيه ختتلف باختالف األزمنة، ففي الّسابق، رّبام كان 

ّدادين أْن يوّفروا كاّفة ما حيتاج إلْيه املُْجتمع اإلسالمّي من بمقدور أربعٍة من احل
وسائل دفاعّية، وأّما يف العصور الّالحقة، فإّن املشكلة ال تقترص عىل عدم كفاية 
هذا العدد فحسب، بل مضافًا إىل بروز احلاجة إىل عدٍد أكرب، فقد برزت احلاجة 

نّية أيضًا، وبام أّن وجوب الّدفاع األكيدة إىل املزيد من اخلربة والتخّصص والتق
أمٌر قْطعيٌّ وُمَسلَّم، فكذا يكون حال وُحْكم اإلعداد له والّسْعي يف هتيئة وتوفري 

 .)٢٩(مقّدماته
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آية اهللا الشيخ نارص مكارم الشريازّي، : وممّن أّيد هذه النّظرّية وقال هبا أيضاً 
ّن العلوم الّطبيعّية تدخل يف ، والّلذان حاوال أْن ُيْثبتا أگلشنیوالّدكتور مهدي 

قسم العلوم الّدينّية الواجبة، ُمْستندْين يف ذلك إىل التمّسك بسلسلٍة من اآليات 
 .والّروايات

 
  :األدلّة على أن علوم الطّبيعة علوم دينية

عىل العلوم الّطبيعّية ـ كام ) العْلم الّدينّي (متّسك القائلون بصْدق عنوان 
 :من األدّلة، نلّخصها ونذكر أّمهها فيام ييل سبقت اإلشارة ـ بعددٍ 

إطالق العْلم يف العديد من اآليات والّروايات التي اشتملت علْيه وعدم . ١
 }Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÌÍ{: نحو قْوله تعاىل. كْونه مقيَّدًا بأّي قيدٍ 

 .]٩: الزمر[
لٍة من اآليات والّروايات بعدم كْون املقصود من العلم  .٢ فيها ترصيح ُمجْ

: فمن اآليات قْوله تعاىل. أصول العقائد، واألحكام الّرشعّية: خصوص عْلمي
}© ª « ¬ ® ̄ °± { ]ومن األخبار. ]٨٠: األنبياء :

. ، فإّن له داللًة عىل ذلك أيضاً )٣٠(»طلبوا العْلم ولو بالّصنيا«: النّبوّي املشهور
فاطلبوها ولو عند  احلكمة ضاّلة املؤمن«: ×املروّي عن أمري املؤمنني: ومنها

أّن الّصني يف تلك الفرتة مل : إْذ من الواضح. )٣١(»املرشك تكونوا أحّق هبا وأهلها
تكن مركزًا للعلوم الّدينّية، وإّنام استمّدت ُشْهرهتا آنذاك من كْوهنا بلدًا صناعّيًا، 

 أّنه ال يصّح، بل ال يتأّتى، طلب معرفة األحكام الّرشعّية: كام أّنه من الواضح
واألصول االعتقادّية وأخذها من الكّفار واملرشكني، فال بّد لذلك، من ْمحل 
العْلم يف نظائر احلديث األّول، واحلكمة يف نظائر الثاين، عىل غري العلوم الّدينّية 

 .بمعناها اخلاّص وإطارها الّضّيق
لة األدّلة التي ُتْثبت أّن العْلم املنظور إلْيه واملمدوح إسال. ٣ مّيًا ال ومن ُمجْ
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ذلك املرياث اهلائل والثمني : ينحرص يف عْلم الّرشيعة وأحكام احلالل واحلرام
الذي خّلفه علامء املسلمني نتيجة جهودهم التي بذلوها طيلة القرون الّسابقة، 

 .وأّهنم كانوا، ولقرون عّدة، رافعي راية العلوم البرشّية عىل اإلطالق
كَِرت له يف بعض الّروايات دليًال آخر عىل وُتَعّد تقسيامت العْلم التي ذُ . ٤

سعة مفهوم العْلم املدعّو إلْيه يف املتون والنّصوص الّدينّية، نظري ما روي من 
أو كهذه الّرواية . )٣٢(»عْلم األديان وعْلم األبدان: العْلم عْلامن«: ’قوله

النّْحو الفقه لألديان، والّطّب لألبدان، و: العلوم أربعةٌ «: ×الواردة عن عيلّ 
 .)٣٣(»لّلسان، والنّجوم ملعرفة األزمان

لو كان العْلم مفيدًا يف حْفظ كيان املجتمع اإلسالمّي، ونافعاً لرفع . ٥
احتياجاته، فإّن حتصيل هذا العْلم سيكون، ال حمالة، واجبًا عىل كّل األّمة 

خلاّصة لغرض متامًا، كام أّن تعّلم املعارف الّدينّية ا. اإلسالمّية، وجوبًا كفائّياً 
نرشها وتبليغها يتعّلق به الوجوب الكفائّي، عىل ما دّلت علْيه آية النّْفر، وهي 

 .، من سورة التوبة١٢٢: اآلية
من سورة  141عىل املُْسلمني، بدليل اآلية  عدم جواز تسّلط الكّفار. ٦

 .)٣٤(}A   B C  D E F @{: النّساء، وهي قْوله عّز وجّل 
 

  :عية تحت مجهر النّقْددينية العلوم الطّبي
الوارد يف اآليات  »العْلم«إّن من غري اجلائز أبدًا التمّسك بإطالق لفظ . ١

والّروايات إلثبات أّن كّل عْلٍم يكون مْوردًا حلاجة املجتمع، فهو َيْدخل يف أفراد 
ومصاديق العْلم الذي جعلْته هذه النّصوص فريضًة وواجبًا؛ وذلك ألّننا لو 

ِعَي فيها اإلطالق، لوجْدنا أّن لْفظ تتّبْعنا أغ  »العْلم«لب هذه املوارد التي ادُّ
: بخصوصه ال وجود له ومل يِرْد أْصًال يف تلك النّصوص، وإّنام الوارد فيها

. ونحو ذلك »عّلْمنا«و »يعلمون« كُمْشتّقات هذا الّلْفظ وتصاريفه املختلفة، 
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سب ما يظهر من مواضع ولكّن املراد من هذه املشتّقات والتصاريف، بح
، فإّن ما َينْفع املتمّسك »العْلم«استعامالهتا، مغايٌر متامًا ملِا هو املْطلوب من لْفظ 

باإلْطالق، هو أْن ُيْثبت أّن املراد هنا هو املعنى االصطالحّي للعْلم؛ إْذ هو الذي 
سبيل إلْيه  ُيْمكن أْن ُيراد به كاّفة أنواع العلوم والفنون والّصناعات، وهذا ما ال

بوْجٍه، بل الّظاهر أّن هذه املشتّقات ُمْسَتْعَملٌة يف نْفس معانيها الّلغوّية والُعْرفّية، 
يف أْصل التعّلم والتعليم، مع قْطع النّظر عن ماهّية املعلومات وأصناف : أي

وهو ما ُيْلغي كّل إمكانّيٍة للتمّسك باإلْطالق؛ إْذ سواء كان . العلوم واملعارف
وم الّدينّي للعْلم الفريضة وسيعًا وعاّماً أم كان خاّصًا مقصورًا عىل بعض املفه

األصناف دون بْعض، فإّنه ليس بإمكان املّرشع، وهو يف مقام التعبري عن أْصل 
التعليم والتعّلم واحلّث علْيهام، إالّ أْن َيْستخدم نْفس هذه األلفاظ والتصاريف، 

لو أراد الّشارع أْن َينْهى عن : فعىل سبيل املثال. وبنْفس الّطريقة املّتبعة له فْعالً 
ا كانت صورة الّنْهي التي سيأيت هبا لتخرج كثريًا عن  تعّلم الّسْحر وتعليمه، ملَ

 .ال ُتَعّلموا الّسْحر وال تتعّلموه: مْثل قْولنا
طلب العلم «: وأّما االستدالل بإطالق لْفظ العْلم يف احلديث املشهور

استدالٌل عقيم؛ ذلك أّن هلذا احلديث داللًة : ، فهو أيضاً »ُمْسلمفريضٌة عىل كّل 
وظهورًا يف كْون العْلم فرضًا عىل كّل واحٍد من املُْسلمني عىل سبيل العْني، مع 
وضوح أّنه ال جمال للقبول بفكرة أّن الوجوب املتعّلق بالعلوم الّطبيعّية هو من 

ٍد من أفراد املُْسلمني أْن َيْمَتثله، وال قبيل الوجوب العْينّي الذي ال بّد لكّل فرْ 
 .َيْسقط عنه إالّ بذلك، وإْن أتى به مجيع من عداه

بل حّتى لو تنّزْلنا وقبْلنا بأّن نْوع الوجوب الذي تدّل علْيه هذه الّرواية 
ٍ منه ـ حّتى لو سّلْمنا  مشكوٌك فيه، وبأّنه ال ُيوجد فيها ما يدّل عىل نْوٍع معنيَّ

ـ إالّ أّنه مع ذلك، ال جمال للتمّسك باإلطالق إلثبات هذه الّسعة بذلك جدالً 
إّن امتثال األمر : يف مفهوم العْلم، وذلك تطبيقًا للقاعدة األصولّية التي تقول
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يبقى واجبًا والزمًا بُحْكم العقل، ما ملْ َيُقم دليٌل عىل سقوطه بفْعل الغري، فإذا مل 
 .)٣٥(ْعَلم حينئٍذ أّن مراده الوجوب العْينّي ينصب املْوىل قرينًة عىل إرادته، يُ 

يف أدبّيات النّصوص الّدينّية معنًى  »العْلم«بأّن للْفظة : وُيْمكن القْول هنا
خاّصًا وحمدودًا ْجيعل من شموهلا لبْعض العلوم والفنون ـ كالّطّب والنّجوم ـ 

ْسَتْخَدم أبدًا لْفظ أمرًا يف غاية الُبْعد والّصعوبة، كام ُيْرشد إىل ذلك أّنه مل يُ 
املطلق يف التعبري عن مثل هذه الفنون، بل كّلام ُأريَد ذلك، جيء  »العْلم«

 ...علم الّطّب، وعْلم النّجوم، وهكذا: باألسامي اخلاّصة هلا، كأْن ُيقال ـ مثًال ـ 
يف اآليات والّروايات ذا معنًى ُمْطَلٍق يّتسع  »العْلم«حّتى لو قبْلنا بأّن لفظ . ٢

شمل العلوم الّطبيعّية، أو بأّنه ـ عىل األقّل ـ يشملها رصاحًة يف بْعض املوارد، لي
ـ إالّ أّننا مع ذلك، ال نرى بّدًا ـ يف الروايات التي ُتْثبت وجوب العْلم وفضيلته 

وذلك لوجود رواياٍت . من االلتزام بتخصيصه بالعلوم الّدينّية دون ما سواها
ْلم يف منظور الّدين ومفاهيمه، ومن بني هذه ُأْخرى تبّني املقصود من الع

، والّلتان ×واإلمام عيلّ  ’الّروايتان املتقّدمتان عن رسول اهللا: الّروايات
إّنام العلوم آية «: دّلتا عىل أّن العلوم املنظور إليها مقصورة عىل أموٍر دينّيٍة ثالثة

 .»...حمكمة
نحصار العلوم الواجبة يف العلوم وأّما ما أفاده الّشهيد املطّهرّي يف بيان عدم ا

الّدينّية، فهو ـ بحسب ما يبدو ـ غري تاّم؛ ألّن وجوب التعّرف عىل أصول الّدين 
وتعّلم املسائل الّرشعّية التي يكثر ابتالؤه هبا، ال اختصاص له بفْرٍد دون آخر، 
. بل كّل من يصل إىل سّن البلوغ فهو خماَطٌب هبذا الوجوب ومْعنيٌّ بامتثاله

وعىل كّل ُمْسلٍم ـ والتعبري للّشهيد نْفسه ـ أْن يّطلع عىل القوانني األساسّية 
لإلسالم، رشعّيًة ومدنّيًة، ليتمّكن ـ بوْصفه فردًا ُمْسلًام ـ من تطبيقها ومن 

ومن الواضح، أّن قصور معرفة املسلمني . االسرتشاد هبا والعمل عىل أساسها
مور، والتوّسع اهلائل الذي شهدته العلوم يف العصور الّسابقة عن إدراك هذه األ
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يف عْرصنا احلاّيل، ال ُيْمكن أْن ينتج عنهام أّن اُملْسلمني يف العصور الّالحقة 
 .ُمْلَزمون بامتالك هذه املعرفة للمسائل الّدينّية، وبنْفس الّدرجة واملُْستوى
وكْوهنا  أضف إىل ذلك، أّن كْون العلوم الّدينّية واجبًة بالوجوب العينّي،

حمصورًة يف األمور الثالثة املذكورة، ال ينفي عن غريها صفة الوجوب، كام ال 
يعني عدم إمكانّية قيام أدّلٍة ُأْخرى ُتْثبت الوجوب ملِا عداها، بل غاية ما يقتضيه 

أّن غري هذه األمور الثالثة ال يكون مشموالً لروايات وجوب : هذا االنحصار
 .بالتايل ـ ال تكون فريضًة عينّية العْلم وفضيلته، وأّهنا ـ

إّن الّصني وإْن كانت ُشْهرهتا آنذاك ُمْكتسبًة من كْوهنا مركزًا صناعّيًا، إالّ . ٣
اطلبوا «: ’أّنه ال دليل عىل أّن هذه احليثّية كانت هي امللحوظة يف قْول الّنبّي 

َتَمل أْن يكون األمر بطلب العْلم هبا»العْلم ولو بالّصني ناجتاً عن حلاظ  ، بل ُحيْ
وممّا يعّزز ذلك، أّننا لو أكمْلنا الّرواية . حيثّية ُبْعدها عن بالد املُْسلمني آنذاك

ومن . »طلب العْلم فريضٌة عىل كّل ُمْسلم«: يقول ’املذكورة، لوجْدناه
أّن العْلم الذي مركزه الّصني جيب عىل كّل واحٍد : البعيد جّدًا أْن يكون املقصود

 .ْسلمني تعّلمهمن أفراد املُ 
: العْلم علامن«: وأّما الّروايات التي تقّسم العْلم إىل أقساٍم ُخمْتلفة، نحو. ٤

 :، فال بّد فيها من االلتفات إىل األمور التالية»عْلم األديان وعْلم األبدان
كام أّهنا مل ترد يف الكتب . بعد التتّبع، فإّن أكثر هذه الّروايات ال سند له. أ

بل نقل العّالمة املجلّيس عن الّصغاين ـ من . املشهورة، كالكتب األربعةالّروائّية 
 .)٣٦(، من األحاديث املوضوعة»..العلم علامن«: علامء أهل الّسنّة ـ أّنه عّد رواية

لو أغمْضنا النّظر عن صّحة هذه الّروايات سندًا، إالّ أّن للنّقاش يف جهة . ب
ال داللة هلا عىل أّن هذه العلوم جزٌء من داللتها ومضموهنا جماالً واسعًا؛ إْذ 

ق العْلم املجعول فريضًة، كيف العلوم الّدينّية، وال عىل أّهنا تندرج يف مصادي
ونحن نْقطع بأّن عْلم األديان وعْلم الّنْحو وعْلم الّنجوم مثًال، ليست  ؟!ال
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كْون  مع أّن الّروايات التي تتحّدث عن. واجبًة يف حّق اجلميع وعىل ُعْهدهتم
العْلم فريضًة ظاهرٌة ـ كام سبقت اإلشارة ـ يف أّن تعّلم العْلم واجٌب عينيٌّ 

  .ُخماَطٌب به اجلميع

لو ُقْمنا بتتّبع اآليات والّروايات التي تشري إىل العلوم الّطبيعّية والبرشّية، . ٥
 فلن نستطيع العثور فيها عىل ما يدّل عىل فرض هذه العلوم وإجياهبا، بل إّن هذه

النّصوص طرحْتها بعنوان أّهنا امتياٌز وفْضٌل، كام أّن هذه النّصوص عندما حّثت 
عىل تعّلمها، فإّنام دعْت إليها ورّغبْت هبا من جهة ما هلا من دْوٍر يف معرفة اهللا 

وهو ما كان واضحًا لدى علامء املُْسلمني، الذين انطلقوا يف . تبارك وتعاىل
كام يقول مهدي  ،ؤية وهذه الّدوافع واألغراضبْحثهم عنها من خالل هذه الرّ 

 :گلشنی نفسه
القرآن دْورًا كبريًا وفّعاالً كان له أكرب األثر يف حتريك العلامء  مارس«

املُْسلمني وإقباهلم نحو العلوم التجريبّية، من جهة ما هلذه العلوم من مدخلّيٍة يف 
والقرآّين كان هو العامل  ويف واقع األمر، فإّن هذا الوازع الّدينيّ . معرفة اهللا

وقد التفت . األْصّيل الذي أّدى إىل سطوع نجم احلضارة اإلسالمّية وعلّو رايتها
ْسلمني  .)٣٧(»إىل هذه النّْكتة أيضًا ونّص عليها مجٌع من الباحثني من غري املُ

بأّن كّل عْلٍم : ال نشّك وال نرتاب أْصًال يف صّحة ويف متامّية الّدليل القائل. ٦
ون الزمًا وذا نْفٍع يف جمال حْفظ كيان املجتمع اإلسالمّي ورفع احتياجاته، يك

إالّ أّن هذا . فإّن حتصيله بالنّْسبة إىل أفراد األّمة اإلسالمّية يكون واجبًا كفائّياً 
يشٌء، وكْون هذا العْلم الّالزم والنّافع مصداقًا للعْلم باملفهوم الذي يشّدد 

وإّن متامّية الّدليل املذكور ال حتّتم علينا أْن . ٌء آخرويؤّكد علْيه اإلسالم، يش
الذي حتّث علْيه النّصوص الّدينّية هبذه ) العْلم الّدينّي (نقوم بتوسعة مفهوم 

 .الّدرجة العالية، لكي يصري متناوالً لكّل عْلٍم نافٍع ومفيد
بًا كفائّيًا، بني كْون العْلم واج: أّنه قد حصل خْلٌط بني مقامْني : بل ما نراه هنا
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أّننا لو مل نْجعل العْلم واحدًا من أفراد العلوم : وبني كْونه عْلًام دينّيًا، بزعم
ا كان بمقدورنا أْن ُنْثبت تعّلق الوجوب الكفائّي به ولكّن هذا ليس . الّدينّية ملَ

من الّدّقة والّصوابّية يف يشٍء، ذلك أّن الوجوب الذي ينصّب عىل كّل العلوم 
، بمعنى املُْحتاج أّن هذه : إليها من ِقَبل املجتمع اإلسالمّي وجوٌب مقّدميٌّ

العلوم إّنام وجبت لكْوهنا تشّكل مقّدمًة للواجب، والذي هو حْفظ كيان 
وبدهييٌّ أّن الوجوب املقّدمّي للّيشء ال . املجتمع اإلسالمّي وتلبية حاجاته

 .يكفي لصريورته عْلًام أو أمرًا دينّياً 
عّرض بالتفصيل إلثبات الوجوب للعلوم الّطبيعّية مورد احلاجة، وفيام ييل نت

 :مع ذكر أدّلة هذا الوجوب
 

  :وجوب العلوم الطّبيعية المحتاج إليها
عرفنا إذْن، أّن إخراج علوم الّطبيعة عن دائرة العلوم الّدينّية واستبعاد أْن 

ال  »ْسلمطلب العْلم فريضٌة عىل كّل مُ «: ’تكون مصداقًا لقْول النّبّي 
َيْسَتْلزم التقليل من أّمهّيتها، فْضًال عن سْلب الوجوب عنها، لوجود أدّلٍة ُأْخرى 
تدّل بوضوٍح عىل لزومها وثبوت الوجوب هلا، وإْن كان هذا الوجوب وجوبًا 

فإّن العْلم يدور أمره بني أْن يكون : وكام يقول الّشهيد املطّهرّي . غريّيًا ومقّدمّياً 
فإْن . مقصودًا لذاته، وبني أْن يكون مقّدمًة للوصول إىل هدٍف آخرهدفًا بنْفسه و

وأّما إْن . كان مقصودًا لذاته، كان واجبًا قْطعًا، عىل حّد وجوب أصول العقائد
ملْ يكن كذلك، ولكْن كان يشٌء من أهداف اإلسالم منوطًا به، فإّن الوجوب 

ولو بمعنى  مة الواجب واجبةٌ َيْثبت له أيضًا، تطبيقاً للقاعدة القائلة بأّن مقدّ 
 :يكون للعْلم الواجب نوعان: وعلْيه. الّالبدّية العقلية

 .العلوم التي ُتعالج املسائل الّدينّية، ويكون تعّلمها تعّلًام للّدين نْفسه. ١
عّية والّدينّية متوّقٌف علْيها، . ٢ العلوم التي جتب ألّن أداء الوظائف الّرشْ
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ملّا كانت : يل املثاليف صميم الّدين وداخله، وعىل سبوإْن مل يكن هلا وجوٌد 
سالمة األفراد جسدّيًا إحدى الّرضورّيات امللّحة يف املُْجتمع اإلسالمّي، كأّي 
ُجمْتمعٍ ٍ آخر، فإّن تعّلم وحتصيل هذا العْلم يتحّول إىل واجٍب كفائيٍّ ُخياَطب به ـ 

لتجارة والّزراعة ومسائل األمن وكذلك، فإّن ا. بدوًا ـ أفراد هذا املجتمع قاطبةً 
والّدفاع ملّا صار هلا يف عْرصنا احلارض متطّلباٌت وُمْستلزمات، ليس أقّلها اخلربة 
الكافية والتخّصص العْلمّي والتقنّي، فإّن احلصول عىل هذه املتطّلبات 
والوصول إىل املُْستوى املطلوب من التخّصص ُيْصبح أمرًا واجباً يتعّني عىل 

 .)٣٨(ملُْسلمني استيفاؤه بنحو فْرض الكفايةكاّفة ا
إّن األدّلة التي سيقت إلثبات أّن علوم الّطبيعة هي علوٌم واجبٌة أيضًا تعتمد 

حاجة املُْسلمني امللّحة إىل بعض : أّوهلام: ـ بشْكٍل رئييسٍّ ـ عىل ُعنْرصْين اثنْني 
اإلسالمّي ارتباط عّزة املجتمع : هذه العلوم يف وجودهم وبقائهم، واآلخر

وقدرته واستقالله واكتفاؤه الّذاّيت هبذه العلوم من جهة آثارها العمالنّية املهّمة 
 .التي ترتّتب علْيها
 :قوام حياة املُْجتمع بُجْملٍة من هذه العلوم: أّما األّول، وهو

األْصل يف هذا االستدالل، الذي أْرشنا إليه مرارًا، هو العّالمة الغزاّيل، وال ف
 :بنْقل نّص كالمه، قال بأس هنا

العلوم التي ليست رشعّيًة تنقسم إىل ما هو حمموٌد وإىل ما هو مذموٌم وإىل ما «
فاملحمود ما يرتبط به مصالح الّدنيا، كالّطّب واحلساب، وذلك ينقسم . هو مباح

وأّما فرض الكفاية، . إىل ما هو فرض كفايٍة وإىل ما هو فضيلٌة وليس بفريضة
إْذ هو رضوريٌّ يف  ؛ال ُيْسَتْغنى عنه يف قوام أمور الّدنيا، كالّطّب فهو كّل عْلٍم 

حاجة بقاء األبدان عىل الّصّحة، وكاحلساب، فإّنه رضوريٌّ يف املعامالت وقْسمة 
وهذه هي العلوم التي لو خال البلد عّمْن يقوم هبا . الوصايا واملواريث وغريها

وال . سقط الفْرض عن اآلخرينحرج أهل البلد، وإذا قام هبا واحٌد كفى، و
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إّن الّطّب واحلساب من فروض الكفايات، فإّن أصول : يتعّجب من قْولنا
الّصناعات أيضًا من فروض الكفايات، كالفالحة واحلياكة والّسياسة، بل 
احلجامة، فإّنه لو خال البلد عن احلّجام لتسارع اهلالك إلْيهم وحرجوا 

ذي أنزل الّداء أنزل الدواء، وأرشد إىل بتعريضهم أنفسهم للهالك، فإّن ال
وأّما ما . استعامله، وأعّد األسباب لتعاطيه، فال جيوز التعّرض للهالك بإمهاله

فكالتعّمق يف دقائق احلساب وحقائق الّطّب، وغري ذلك ممّا ُيْسَتْغنى : ُيَعّد فضيلةً 
 .)٣٩(»... عنه، ولكنّه ُيفيد زيادة قّوةٍ يف القدر املُْحتاج إلْيه 

عّية أيضًا، إالّ  وهذا الّدليل، وإْن كان ُيْثبت الوجوب لبعض العلوم غري الّرشْ
أّنه ـ ومن جانٍب آخر ـ أخّص من املّدعى؛ ألّنه إّنام ُيْثبت الوجوب خلصوص 
العْلم الذي يصدق علْيه أّنه رضوريٌّ لتلبية حاجات املجتمع، وأّنه ال ُيْسَتْغنى 

عّية، كام ال خيفىعنه يف قوام أمور الّدْنيا،  . وهو ما ال يتوّفر يف كّل العلوم الّرشْ
وأّما الّدليل الثاين ـ اآليت ذكره عّام قليل ـ فدائرة العلوم الواجبة التي َتْثبت به 

 .أكثر سعًة وشمولّيةً 
ارتباط قّوة املجتمع واستقالله هبذه العلوم، فقد : وأّما الّدليل الثاين، وهو

ـ يف مقام إثبات وجوب العلوم الّطبيعّية املُْحتاج إليها  متّسك الّشهيد املطّهرّي 
 :وبيان أّمهّيتها ـ بأصلْني اثنْني 

؛ فإّن املجتمع الذي ) أ رضورة أْن يكون املجتمع عزيزًا ُمْقتدرًا وُمْستقال 
يدعو إلْيه اإلسالم ويريده ويرّغب املُْسلمني به إّنام هو املجتمع العزيز، املُْستقّل، 

وأّما املجتمع الذي يكون خاضعًا لُسْلطة . تفي بذاته، وينهض بكرامتهالذي يك
: وهيمنة الكّفار وُحمْتاجًا إلْيهم، فهو جمتمٌع مذموٌم منهيٌّ عنه يف آياٍت عّدة، منها

وبموجب هذه . ]١٤١: النّساء[ }A   B C  D E F @{: قْوله تعاىل
يؤّدي إىل تفّوق الكّفار وغلبتهم إّن كّل عمٍل : اآلية وأمثاهلا، قال فقهاء اإلسالم

م، وإّن كّل عمٍل يكون الزمًا لقوام املجتمع  عىل املُْسلمني فهو عمٌل حمرَّ
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كام أّننا نقطع بأّن اهللا . ٌل واجٌب، ولو بنْحو فرض الكفايةاإلسالمّي فهو عم
 تعاىل ال يرىض للُمْسلمني بأْن ُيعاين أحدهم آالم املرض وتبارحيه، ال ليشٍء، إالّ 

ألّن املُْسلمني ليس فيهم طبيٌب كفوء، أو ألّهنم ال يمتلكون الوسائل واألدوات 
إّما إىل البقاء يف حالة املشّقة واحلرج، وإّما إىل طلب : الكافية لعالجه، ممّا يْضطّره

واهللا ال يرىض للمسلمني أْن يعيشوا . العالج يف غري أّمة اإلسالم واملُْسلمني
من الّشعوب التي ال تدين وال تؤمن باإلسالم، وال حالة االستجداء بغريهم 

بأْن يكون هؤالء هم الذين يتوّلون مهّمة رعاية فقراء املسلمني ومّدهم وتزويد 
مساكينهم باملتطّلبات األّولّية يف حياهتم ومعاشهم، أو بأْن ُيْرشفوا هم عىل 

، كام نرى عملّية تعليم أوالدهم، أو بأْن يقوموا هم بحاميتهم وحراسة أمنهم
 .)٤٠(ذلك حاصًال فْعًال يف كثٍري من الّدول اإلسالمّية، بشْكٍل أو بآخر

العْلم هو الّرْكن واألساس والُعْمدة لنيل العّزة واالستقالل؛ فإّن ) ب
التحّوالت املتسارعة التي شهدهتا الّساحة العاملّية جعلت العْلم املحور األهّم، 

ف علْيه كاّفة أفعال البرش وأعامهلم وُخمْتلف أو الوحيد، الذي تدور حْوله وتتوقّ 
شؤوهنم وأحواهلم، بحيث مل يُعْد من املمكن أْن ُينَفَّذ وُينَْجز عمٌل من األعامل 

باب العْلم واالستناد إليه والولوج إىل كاّفة املسائل من خالل بابه هو،  ِق إالّ بطرْ 
. يطرحه عىل بساط البْحثوباالعتامد عىل الّرؤية واملرشوع الذي يوّفره العْلم و

لقد كان املجال األمنّي والّدفاعّي والعْسكرّي واملخابراّيت وما يتعّلق بتشكيل 
اجليش وجتهيزه هو العنرص األهّم الذي كانت حياة الّدول وبقاؤها وصمودها 
يف وجه التحّديات واألطامع الّدولّية والعاملّية تتوّقف علْيه فيام سبق، إالّ أّن ما 

عصورنا احلالّية أّن هذه الدرجة العالية من األّمهّية والّرضورة  حدث يف
احلياتّيني انتقلت إىل العْلم لكي ُيْصبح هو ـ دون غريه ـ الُعْنرص األهّم الذي ال 
ُيْسَتْغنى عنه يف حياة أّية دْولٍة من دول العامل، ويف ضامن البقاء واالستمرارّية، 

حيدة التي جتمع حتت ظّلها قيادهتا وقوانينها ولكي يتحّول هو ليكون املظّلة الو
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واليْوم، يمّثل العْلم . وإرشاداهتا كاّفة العلوم واملجاالت وامليادين واملستويات
والتكنولوجيا العامل احلقيقّي والّسبب األهّم الذي يقف وراء تقّدم الّشعوب 

فها، والّدول وازدهارها وهنوضها وتطّورها، أو وراء تراجعها وضعفها وختلّ 
وإّن التأّخر عن رْكب العْلم والتكنولوجيا سينعكس، ال حمالة، تأّخرًا يف كّل 

  .)٤١(يشء، وختّلفًا عىل كّل مستوًى وصعيد

ا ُقْمنا بجْمع هذْين األْصلْني املذكورْين، وضمْمنا أحدمها إىل اآلخر، كنّا وإذ
أة الوضع الّراهن أّنه لكي نتخّلص من وط: ـ يقينًا ـ أمام النّتيجة التالية، وهي

والتعقيدات احلالّية التي نواجهها يف دولنا ويف جمتمعاتنا، ولكي نتمّكن من 
حتقيق العّزة واملنعة والقّوة واالستقالل ملجتمعنا اإلسالمّي، فليس أمامنا إالّ 
خياٌر واحد، وحلٌّ واحد، وهو أْن نْسعى جاهدين المتالك حّقنا الّطبيعّي يف 

ا واالستقالل عن اآلخرين واالكتفاء الّذاّيت عىل كاّفة الّصعد االعتامد عىل أنفسن
وهو ما يستدعي ـ بدوره ـ لزوم العمل عىل . الثقافّية والّسياسّية واالقتصادّية

إعداد املتخّصصني وأهل الكفاءة واملتمّيزين يف كاّفة االختصاصات، وتوفري 
. ليها يف املجتمعات اإلسالمّيةاإلمكانات العْلمّية والفنّّية الّالزمة واملُْحتاج إ

أّنه جيب عىل املُْسلمني أْن يبادروا إىل تعّلم وحتصيل العلوم والفنون التي : أي
تكون بمثابة وسيلٍة نافعٍة يف تأمني االستقالل ورفع االحتياجات، وهبذا الطريق 

من العّزة واالستقالل وحده يتسنّى هلم احلصول عىل حقوقهم ومكتسباهتم 
 .ةوالُقْدر

دًة باملؤامرات واهلجامت التي : وبعبارٍة ُأْخرى فإذا كانت بالد املُْسلمني مهدَّ
تشنّها وحتيكها قوى الُكْفر والّشْيطنة، فال سبيل أمامهم، للحفاظ عىل استقالل 
بالدهم وحْفظ كياهنم، إالّ أْن يتصّدوا هلذه اهلجامت واملخاطر، ولكي يتمّكنوا 

واملواجهة، فعلْيهم أْن ُيعّدوا الُعّدة وأْن جيّهزوا من الّصمود يف هذا التصّدي 
أنفسهم بالوسائل العْلمّية والفنّّية واألساليب املتطّورة والتقنيّة والتي تتالءم مع 
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 .العْرص ومقتضيات احلداثة
أّن املطلب األساس الذي يعتمد عليه هذا االستدالل، هو أّن : وهبذا يّتضح

أّن احلاجة فيه : اّسٍة إىل هذه العلوم، غاية األمراملجتمع اإلسالمّي يف حاجٍة م
ت بتفسٍري أوسع وأعّم، بحيث صار ملفهومها القدرة عىل أْن يشمل تلك  ُفرسِّ
احلاجات التي تنشأ عن املواجهة والتصادم بني املجتمعات اإلسالمّية واألُْخرى 

 .الكافرة
واجب، والذي ُيْفتي إّن هذه املسألة ُتَعّد من أوضح وأبرز مصاديق الّدفاع ال

 :6فيه اإلمام اخلمينّي 
لو ِخيَف عىل حْوزة اإلسالم من االستيالء الّسياّيس واالقتصادّي املنجّر إىل «

أرسهم الّسياّيس واالقتصادّي ووهن اإلسالم واملُْسلمني وضْعفهم، جيب الّدفاع 
 .)٤٢(».. هلابالوسائل املشاهبة واملقاومات املنفّية كرتك رشاء أمتعتهم وترك استعام

 
  :قاعدة نفي السبيل

لة املقّدمات التي يعتمد عليها الّدليل الثاين اآلنف الّذكر قاعدة نْفي : من ُمجْ
الّسبيل للكافرين عىل املُْسلمني، فكان ال بّد من التعّرض ـ بإجياٍز ـ هلذه القاعدة 

 :وتطبيقها يف املقام إلثبات الوجوب للعلوم الّطبيعّية
القاعدة إحدى القواعد الفقهّية املشهورة، التي عمل هبا الفقهاء ُتْعَترب هذه 

وطّبقوها يف موارد كثرية، ومعنى هذه القاعدة ـ بحسب ما ُيْسَتفاد من كلامت 
أّن اهللا تبارك وتعاىل مل جيعل، ولن جيعل، يف عاَمل الترشيع : غري واحٍد منهم ـ

: وهذا يْعني. كافرين عىل املؤمننيُحْكًام يكون موجبًا لكْونه سبيًال وُسْلطانًا لل
، وكان هذا الّدليل ُيْثبت ـ بإطالقه أو بعمومه ـ ُحْكًام  أّنه لو وردنا أّي دليٍل أّويلٍّ
ُيوجب نفوذ ُسْلطان الكافر عىل املُْسلم، فال بّد، بُمْقتىض قاعدة نْفي الّسبيل، من 

 جيوز التمّسك به رْفع اليد عن ظهور هذا الّدليل اإلطالقّي أو العمومّي، وال
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إلثبات احلُْكم املذكور؛ وذلك ألّن نسبة هذه القاعدة إىل سائر األدّلة هي نسبة 
أّهنا تكون شارحًة ومفّرسًة ملعنى هذه األدّلة : احلاكم إىل املحكوم، بمعنى

ومن املوارد . وحّجّيتها ناظرًة إليها ومبّينًة حلقيقة وحدود ما هو املقصود منها
ق ما يقوله الفقهاء من أّن الكافر ال ُيْمكن له، بحاٍل : فيها هذه القاعدة التي ُتَطبَّ

من األحوال، أْن يتمّلك أحدًا من املُْسلمني، وال أْن يكون له بسبب هذا املْلك 
ُسْلطٌة ونفوٌذ علْيه، كام ال جيوز استئجاره للعْبد إذا كان ُمْسلًام، إىل غري ذلك من 

 .اعدة يف موردهاالفروع التي ُطبِّقت هذه الق
: من سورة النّساء، وهي قْوله تعاىل ١٤١وقد اسُتِدّل هلذه القاعدة باآلية 

}@ A   B C  D E F{ . ًوممّا متّسك به الفقهاء إلثباهتا أيضا :
اإلسالم َيْعلو وال ُيْعىل عليه، والُكّفار «: ’احلديث املشهور عن رسول اهللا

 .)٤٣(»بمنزلة املْوتى ال حيجبون وال يرثون
مناسبات احلُْكم واملوضوع، : وممّا استدّل املحّقق البجنوردي به إلثباهتا

أّن رشف اإلسالم وعّزته ُمْقتٍض، بل عّلٌة تاّمٌة، ألْن ال جيعل يف رشائعه : بمعنى
وأحكامه ما ُيوجب ذّل املُْسلم وهوانه، وقد قال اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه 

: املنافقون[ }d e   f g h  i   j     k{: العزيز
٨[.. 

 :وانتهى املحّقق املذكور بعد ذلك إىل القْول بأنّ 
اإلنصاف أّن الفقيه يْقطع بعد التأّمل فيام ذكْرناه بعدم إمكان جْعل مثل ذلك 
احلُْكم الذي يكون سببًا هلوان املُْسلم وُذّله بالنّْسبة إىل الكافر، ُمْعتربًا أّن هذا 

احلُْكم الّرشعّي بالّظّن والتخمني، كي يكون احلُْكم ليس من باب استخراج 
مشموالً لألدّلة النّاهية عن العمل بالّظّن والقْول بغري عْلٍم واالفرتاء عىل اهللا، بل 

ثّم . هو من قبيل تنقيح املناط القْطعّي، بل يكون استظهارًا من األدّلة الّلْفظّية
 .)٤٤( هذه القاعدةوعندي أّن هذا الوْجه أحسن الوجوه لالستدالل عىل: قال
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ومع أّن هذه القاعدة ُتَعّد من مسّلامت الفقه وبدهيّياته، إالّ أّن تطبيقها يف 
مسألة وجوب العلوم غري الّرشعّية ال خيلو من بْحث؛ ألّن أقىص ما تدّل عليه 

. أّن اهللا تعاىل ال يّرشع ُحْكًام يوجب تسّلط الكافر عىل املُْسلم: هذه القاعدة
أّنه لو : ما نبحث عنه، بل ينصّب بْحثنا عىل هذه املسألة، وهي ولكْن ليس هذا

فرْضنا أّن الّضْعف، ولسبٍب من األسباب، أصاب املُْسلمني يف جماالت الفكر 
واالقتصاد والّسياسة، ممّا أوجب غلبة الكافرين عليهم يف هذه املجاالت، ففي 

جيب عىل املُْسلمني : قالهذه احلالة، هل ُيْمكن باالستناد إىل هذه القاعدة أْن يُ 
الّسْعي واملبادرة لتخليص أنفسهم من هذا الوضع الّضعيف أم ال؟ فلو أثبْتنا 
وجوب ذلك عليهم، كان ال بّد من القول بأّنه جيب عليهم أيضًا العمل عىل 

 .حتصيل العلوم وتوفري املقّدمات الّالزمة
 مزيد بْحٍث وحتقيق؛ إْذ إّن القْول بشمول القاعدة ملْثل هذه املوارد حيتاج إىل

 .عىل األقّل، إّن املفهوم الفْعّيل هلذه القاعدة قاٌرص عن شموهلا
 

  :العلوم المستحبة، المكروهة والمحرمة
، ومنها ما هو حمّرٌم، ومنها ما هو مكروه أو مباح  .من العلوم ما هو مستحبٌّ

ألخالق وشبه فاملستحّب كتعّلم نْفل العبادات واآلداب الّدينّية ومكارم ا
واملكروه هو كّل علٍم يوجب إهدار الوقت . واملحّرم كالّسْحر والّشعبذة. ذلك

غري  بالبطالة، وتضييع العمر بغري فائدة، كأشعار املوّلدين املشتملة عىل الغزل
وأّما العلوم املباحة، فكمعرفة التواريخ والوقائع واألشعار . املشتمل عىل احلرام

لّلْغو ممّا ال يْصدق عليه أّنه تضييٌع للوقت والعمر بال اخلالية عن الباطل وا
وأّما العلوم الباقية، كالّطبيعّيات . فائدة، وممّا ال يدخل فيام جيب تعّلمه وتعليمه

والّرّياضّيات والعلوم الفنّّية والّصناعّية، فأكثرها ـ بالنّظر إىل ذاته ـ موصوٌف 
يل النّْفس وإعدادها وجتهيزها لغريها باإلباحة، وقد ُيْمكن جْعلها مندوبًة لتكم
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رم يف بعض األحيان، . من العلوم الّرشعّية بتقويتها للقّوة النّظرّية كام أّهنا قد َحتْ
وذلك إذا كان االشتغال هبا ُمْسَتْلزمًا للتقصري يف العلم الواجب عينًا أو كفايًة، 

ومن . ن حقائق الّدينكام يّتفق كثريًا يف زماننا هذا لبْعض املحرومني الغافلني ع
عّي زيادًة عىل القدر : هذا الباب االشتغال يف العلوم التي هي آلة العْلم الّرشْ

عّي، لعدم قيام َمْن به  املعترب منها يف اآللّية مع وجوب االشتغال بالعْلم الّرشْ
 .)٤٥(الكفاية به، ونحو ذلك

باإلباحة هلا ذاتًا وقد أْرشنا فيام سبق، إىل أّن هذه العلوم التي حكْمنا . هذ،
قد يعرض عليها ما ُيبّدل احلُْكم الثابت هلا إىل ُحْكٍم بالوجوب، كام لو توّقف 

 .عليها نظم وقوام أمور املعاش وحياة املجتمع
 

  :وتطورهالعلْم رشد تأثير العلوم الواجبة في 
لكي نتمّكن من معرفة األثر الذي ترتكه العلوم الواجبة عىل رشد العلوم 

ها وتطّورها، ال بّد من معرفة املاهّية التي تشّكل حقيقة العْلم من النّاحية وتوّسع
االجتامعّية، كام ال بّد من دراسة العْلم من زاوية أّنه ظاهرٌة من ظواهر االجتامع، 
وشْكٌل من أشكاله؛ ألّنه هبذه احليثّية كائٌن اجتامعيٌّ ُيْمكن دراسة عالقته بسائر 

وقبل اخلوض . كّل ُيْرسٍ وسهولة، ومدى تأثريه أو تأّثره هباالّظواهر االجتامعّية ب
يف ذلك تفصيًال، نرى من املناسب اإلشارة ـ إمجاالً ـ إىل كيفّية وأنحاء تأثري 
املجتمع يف العْلم، عىل أمل أْن ُيْسهم ذلك يف إعطاء صورٍة واضحٍة عن ماهّية 

 .العلم وأبعاده االجتامعّية
رّيتان ُيْمكن من خالهلام التطّرق إىل البحث يف هذا ويف هذا املجال، ثّمة نظ

 :املوضوع
 .فلسفّيٌة معرفّية :ظرّية األُوىلالنّ 

تأثري البيئة الثقافّية : ترى هذه النّظرّية أّن تأثري املجتمع يف العْلم هو بمعنى
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وقد ُمنَِيت . والّظروف االجتامعّية عىل فهم اإلنسان ومعرفته ومستوى إدراكه
رّية بيشٍء من اإلفراط، جلهة أّهنا تتغافل عن املنطق الّداخّيل والقيمة هذه النّظ

كر القدرات واملؤّهالت التي يمتلكها عْقل  املعرفّية الّذاتّية للعْلم، كام أّهنا ُتنْ
اإلنسان يف جمال املعرفة والكشف عن احلقائق، لتتبنّى مبدأ النّْسبّية يف الفهم، 

ذه النّظرّية إىل القْول بأّنه ما من عْلٍم وال معرفٍة إالّ الذي، بدوره، جّر القائلني هب
 .وهو فاقٌد للحّقانّية واالعتبار

 .نظرّيٌة اجتامعّية :والنّظرّية الثانية
واملهّم يف هذه النّظرّية أّن املعنى املقبول لتأثري املجتمع يف العْلم، هو أّن البيئة 

من حيث ازدهار احلركة العلمّية أو والّظروف االجتامعّية ترتك أثرها عىل العْلم 
ركودها، ال أّن املجتمع يرتك أثره عىل فهم األفراد، أو عىل صريورة العْلم أمرًا 

 .له حقيقٌة، أو ال حقيقة وال وجود له، يف الواقع
فإّن أقىص دْوٍر ُيْمكن لظروف املجتمع وخصوصّياته : وبعبارٍة ُأْخرى

أّهنا حتّد أو تزيد من انتشار العْلم وازدهاره يف ومكّوناته الّثقافّية أْن تلعبه هو 
ُجمْتمٍع من املجتمعات، من دون أْن تكون له القدرة عىل أْن تطال بتأثريها املاهّية 

 .واملضمون واملحتوى الذي حيمله هذا العْلم ويؤّديه
وعىل أساس هذه النّظرة االجتامعّية، فإّن العْلم والفّن يغدو واحدًا من أهّم 

لّيات االجتامعّية التي ختضع لتأثري منظومٍة ُكْربى من احلاجات والّضغوط الفعا
وإّن تطّور . واإلنجازات واملعطيات التي متّيز طبقًة عن ُأْخرى، وُجمْتمعًا عن آخر

العْلم وتقّدمه ـ بناًء عىل هذه النّظرة ـ ليس جمّرد حصيلٍة لنبوغ العلامء أو تطّور 
ارة مسائله، فقط، وإّنام هو نتاٌج وحمصول ملجموعٍة هذا العْلم يف صميمه ويف قر

أوسع من العوامل االجتامعّية والّسياسّية واجلغرافّية التي ُتْلقي بظالهلا عىل 
  .)٤٦(الّساحة االجتامعّية

ا يطفو عىل الّسْطح الّدور املهّم الذي تلعبه التصّورات واملبادئ الّثقافّية وهن
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ملِا لذلك من تأثٍري فّعاٍل يف رسم  العْلم وأّمهّيته؛التي يمتلكها أبناء املجتمع عن 
وتشكيل الّدوافع إليه، وحتفيز الّطاقات واستنفار اإلمكانات يف سبيل خدمته 

ولعّل أبرز مثاٍل عىل ذلك، االنفتاح الذي عاشه الغرب، وال . وتوسعته وتطّوره
ّببه وأّدى إليه املكانة يزال، جتاه العلوم التجريبّية واملاّدّية، هذا االنفتاح الذي س

البالغة األّمهّية التي يعطيها أبناء املجتمع الغرّيب للحاجات املاّدّية، ممّا أّدى إىل 
تركيزهم وتوّجه اهتامماهتم نحو العلوم التي ُتْعنى بْرفع هذه االحتياجات، 
 فكان أْن القت العلوم التجربّية يف هذه املنطقة من العامل تفّوقًا قّل أو انقطع

 .نظريه
بأّن املذهب الذي يكون بأفكاره وتعاليمه : وعىل هذا األساس، ُيْمكن القْول

سائدًا يف املجتمع، وباخلصوص يف املجتمعات الّدينّية، ُيْمكن له أْن يكون عىل 
كام أّن املذهب الّداعم للعْلم والذي تنّص تعاليمه عىل أّمهّيته . صلٍة وثيقٍة بالعْلم

 .يكون عامًال قوّيًا يف تطّور العْلم واّتساعه وقيمته ُيْمكن له أنْ 
وممّن تعّرض هلذه الّصلة الوثيقة والّرابطة املمّيزة التي جتمع بني العلم وبني 

، الذي أشار إىل أّن (Merton)املذاهب الفكرّية وحتّدث عنها املفّكر مرتون 
ن القرن الّسابع عرش النّْهضة احلضارّية والعلمّية الّشاملة التي شهدهتا انكلرتا إّبا

سببها األهّم، تلك الّرابطة القوّية التي مجعت بني العْلم واحلضارة وبني جمموعة 
 . التعاليم والعقائد والقيم التي كان املذهب الربوتستانتي حيتوي عليها آنذاك

أّن العْلم هو كسائر الّظواهر والفعاليات : وقد أوضح مرتون يف حتليله هذا
ا ما أراد أْن يتوّسع ويزدهر، فهو بحاجٍة إىل القيم االجتامعّية االجتامعّية، إذ

لقد وافق مرتون عىل القول . والثقافّية كي تغّطيه وتكون مساندًة له ومدافعًة عنه
بوجود صلٍة تربط بني تعاليم املذهب الربوتستانتي وبني رشد العلم التجرّيب 

 (Max Weber)كس وبر والتوّسع الذي حّل فيه ـ وهي الفكرة التي كان ما
أّول من أّسس ونّظر هلا ـ إالّ أّنه رأى أّن تقّدم العلم وتطّوره ال يكفي فيه أْن 
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تكون تعاليم املذهب حتّث عليه وتدعو إليه، بل ال بّد أْن ينضّم إىل ذلك الّدور 
املنافع االجتامعّية، والتنمية االقتصادّية، والقدرة : اإلجياّيب الذي يؤّديه كلٌّ من

 .العسكرّية
وكيف كان، فإذا رجْعنا إىل عقائد املذهب الربوتستانتي الذي اعتربه مرتون 

 :ووبر مفيدْين ونافعْني يف تقّدم العْلم وازدهاره، لوجْدنا أّهنا عبارٌة عن
القول بوجود حياٍة ُأْخروّية ال يعني رصف النّظر بالكّلّية عن شؤون هذه «

العْكس من ذلك، فإّن حقيقة العظمة اإلهلّية  الّدنيا وأمورها وأحواهلا، بل عىل
ال ُتْدَرك وال ُتنال إالّ باجلّد واالجتهاد يف هذا العاَمل، والعمل الّدؤوب دون كلٍل 

وإّن كال  من حكمة اهللا تعاىل وُقْدرته وعظيم فْضله وإحسانه ُيْمكن أْن . أو ملل
الّطبيعة والتأّمل والتعّمق فيه وهو ما ُيْكِسب قراءة عاَمل . ُتشاَهَد آثاره يف خْلقه

أّمهّيًة ُقْصوى، من حيث إّنه ُيمّكن اإلنسان من التعّرف بشْكٍل أكرب عىل أفعال 
فإّن التأّمل : ومن وجهة نظر هذا املذهب. اهللا عّز وجّل وأوصافه وكامالته

املحض والتعّمق اخلالص ال نفع وال قيمة له إذا ما اقرتن بالبطالة واخلمول 
وإّنام التأّمل النّافع هو ذاك الذي يمتزج باحلركة والنّشاط العْلمّيْني،  والكسل،

وقد . وسيلًة إلظهار اإليامن وإبراز املُْعتقد عملّياً : الّلذْين اعتربمها هذا املذهب
ْزعة وامليل نحو التجارب  كان انتشار هذا املذهب يف وقٍت واحٍد مع بروز النّ

، ممّا أّدى إىل كثرة ممارستهم لعلوم الّطبيعة واالختبارات لدى أبناء ذلك العْرص 
وبحسب . )٤٧(»التي وجدت يف كّل هذه اُملْعَطيات األرضّية اخلصبة واملناسبة

هذه النّظرة، فإّن الفضل يف كّل التقّدم العْلمّي الذي شهده الغْرب يعود إىل 
 .الّدين، وينطلق من بني أحضانه

أّن املنزلة واملكانة والنّفوذ واملجال : اوبالنّظر إىل كّل ما تقّدم، يّتضح لن
الواسع الذي أواله اإلسالم للعلوم النّافعة واملفيدة، له أكرب األثر يف رشد هذه 

ال ملجّرد أّن . العلوم وازدهارها وتوّسعها يف املجتمعات واملحافل اإلسالمّية
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مه، بل ـ اإلسالمّية طافحٌة عن آخرها باحلّث عىل تعليم العْلم وتعلّ  نّصوصال
أيضًا ـ ألّن تعيني اإلسالم وحتديده ملجاالت هذه العلوم، وبيانه ملواضع 
االستفادة منها، ومقدار نفعها، ودعوته املُْسلمني إىل تطبيقها والتأكيد عىل لزوم 

العلوم ـ عن كْوهنا جمّرد أمٍر نظريٍّ وفكريٍّ لتتحّول إىل أمٍر : إخراجها ـ أي
يشعر به النّاس يف صميم حياة املجتمع، كّل هذا، له أكرب عميلٍّ له وجوٌد فْعيلٌّ 
وفيام يتعّلق بمجاالت االنتفاع بالعلم الواجبة ُيْمكن . األثر وأعظم النّفع

 :اإلشارة إىل الّنقاط التالية
 :حّث املؤمنني وتوجيههم نحو العلوم املُْختلفة. أ

ة يف اإلسالم واهلامش ما ُدْمنا قد اعتربنا املجال الذي حتتّله العلوم الواجب
الذي تتحّرك فيه جماالً وهامشًا وسيعًا، وما دامت هذه العلوم ـ بناًء عىل بعض 
األدّلة املتقّدمة التي ُيْمكن القبول هبا واملوافقة عليها ـ تتناول عددًا كبريًا من 

 أْن تكون: العلوم، فإّن من أهّم النّتائج واآلثار التي ُيْمكن أْن ترتّتب عىل ذلك
األرضّية املناسبة لتوّجه العدد األكرب من املؤمنني نحو العلوم واالختصاصات 
املُتنّوعة ـ أْن تكون هذه األرضّية ـ قد توّفرت وهتّيأت، وملْ يُعْد هناك ما ُيعيق 

أّن املؤمن : حتّققها وتفعليها، عىل األقّل، من ناحيٍة نظرّيٍة وعقائدّية، بمعنى
يف دراسة العلوم وحتصيلها، وهو ملتفٌت إىل مدى أّمهّيتها، الذي تتوّفر له الّرْغبة 

لن جيد يف عقائده كّلها، وال يف يشٍء من التكاليف املوّجهة إليه، ما يمنعه من 
اإلقدام عىل هذه العلوم، والّسري خلف رغبته هذه، والتي كان قد انطلق فيها 

 .من وعيه ألّمهّية العْلم وآثاره ومنافعه
ر زوع واالندفاع وامليل نحو العْلم واختصاصاته، بتشجيٍع  وإذا ما ُقدِّ هلذا النّ

ر أو تسّنى له أْن يتحّول إىل ثقافٍة تسود  ، وبحثٍّ من الّدين نْفسه، إذا ما ُقدِّ إهليٍّ
املجتمع ككّل فيحملها كاّفة أبنائه، فإّن من شأن ذلك أْن يغّطي جزءًا كبريًا من 

عيد دوالب احلضارة إىل احلركة والنّهضة الُكْربى ثقافة ساكني هذا العاَمل، وأْن يُ 
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إىل احلياة من جديد، الّنْهضة التي تعيش الّدنيا، ال ألجل أّهنا هي اهلدف، بل ما 
وراءها؛ والنّْهضة التي تضع كال  من التقّدم العمراّين والنّمّو االقتصادّي 

إىل كامله املنشود، وصول اإلنسان : والتطّور التكنولوجّي يف إطاره الّسليم، وهو
 .ونيله ملقام الّسعادة احلقيقّية

وعندما يصبح حتصيل الكثري من الفنون والعلوم جزءًا من وظائف املؤمنني، 
فلن يبقى التوّجه نحو هذه العلوم خمتّصًا بطّالب الّدنيا وأهلها، ولن يكون 

فنّّية، بل بمقدور هؤالء أْن حيتكروا القرار الّسياّيس والقدرة االقتصادّية وال
سنتمّكن من مشاهدة طبقٍة كبرية من املؤمنني واملتدّينني من أهل االختصاص، 

ستكون الفرصة أمام املجتمعات اإلسالمّية سانحًة واملجال مفتوحًا : ومعه
 .هذا من جهة. لكسب القدرة االقتصادّية والكفاءة الفنّّية الّالزمة
ق وحتول بني العلوم الّدنيوّية ومن جهٍة ُأْخرى، فإّن كّل فاصلٍة كانت تفرّ 

ألّن العلوم . واألُْخروّية ستزول وتتالشى، أو أّهنا عىل األقّل، ستخّف وتتقّلص
الّدنيوّية، عىل هذه الّرْؤية التي أسلْفناها، واقعٌة يف طول العلوم الّدينّية األُْخروّية 

ُيْمكن أْن تتوّلد األمر الذي من شأنه أْن ُيْلغي مجيع املشاعر التي . ال يف عْرضها
لدى املتخّصصني الفنّّيني والتي تفّرق بينهم وبني املعارف الّدينّية، ليحّل حمّلها 
. الّشعور باحلاجة إىل هذه املعارف وكْوهنا رضورّيًة وملّحًة حّتى بالنّْسبة إليهم

كام اّتفق ذلك يف األّيام الّذهبّية التي مّرت هبا احلضارة اإلسالمّية، حيث خرج 
ار العلامء واملشاهري يف كاّفة التخّصصات واملجاالت من رحم املحافل الّدينّية كب

الذين، وبالّرْغم من ترّبعهم عىل سّدة العْلم الّرفيعة وقّمته الّسامقة، مل يطأطئوا 
رؤوسهم لغري اهللا تبارك وتعاىل ومل ُيْظهروا خضوعهم إالّ له وُعِرف عنهم 

مل باألوامر والتكاليف التي جاء هبا رسل اهللا عّز االنقياد التاّم وااللتزام الكا
 .وجّل 
 :عدم اختصاص التسهيالت واإلمكانات املالّية بالعلوم الّدينّية. ب
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أّكد اإلسالم كثريًا عىل طلب العلم، وحّث املُْسلمني عىل حتصيله ودراسته 
باالً كثيفًا، والتداول فيه، وأّدى هذا التأكيد والتشديد إىل إقبال املُْسلمني عليه إق

ما ُيَسّميه الّدين : وعىل مّر التاريخ، وخّصصوا له األموال الّطائلة، من أّمهها
األوقاف، والتي ُتَعّد ركنًا أساسّيًا يف اقتصاد املجتمعات : اإلسالمّي باْسم

إّن باستطاعة كّل من يتصّفح التاريخ أْن يّطلع عىل املقدار الكبري . اإلسالمّية
الم منها للمراكز واملعاهد واملؤّسسات واجلهات العلمّية، الذي خّصصه اإلس

من املدارس واملكتبات ومراكز البحوث إىل أفراد العلامء واملتعّلمني، حّتى أّن 
العديد من املدارس ليس هلا من املوارد املالّية ما تعتمد عليه، حّتى يف رواتب 

التجهيزات الّالزمة، إالّ األساتذة والّطلبة ومصاريفها املختلفة وتأمني الكتب و
ونستطيع مالحظة ذلك بوضوٍح يف املدارس . ما تدّره عليها األوقاف اإلسالمّية

املوقوفة التي ُشّيدت يف العواصم واحلوارض اإلسالمّية الُكْربى، كدمشق 
 ..)٤٨(والقاهرة وبغداد وفارس وأصفهان وغريها

اسّيًا للوجوه واألموال ومن املوارد املهّمة األُْخرى التي تشّكل مرصفًا أس
، هو )سهم اإلمام( بالّرشعّية، وبخاّصًة ما ُيْعَرف لدى فقهاء املسلمني الّشيعة 

الّدفاع عن الّدين عرب نرش العلوم الّدينّية يف املجتمع وتعزيز عالقات أبناء هذا 
وكمثاٍل عىل ذلك، نستذكر . املجتمع بالّثقافة اإلسالمّية، وبالعْلم بشْكٍل عامّ 

، والذي كان يشرتط يف جواز ْرصف 6ا املرجع الّدينّي الّسّيد حمسن احلكيمهن
سهم اإلمام، إحراز أّن اإلمام، وهو صاحب املال األصّيل، يريض بأْن يتّم إنفاق 

حرص املوارد التي ُيْمكن فيها إحراز هذا  6فإّنه. هذا املال يف املورد املقصود
وإقامة الّشعائر الّدينّية، وتبليغ الّرشيعة حفظ الّدين، : أحدمها: الّرضا بموردْين

والتصّدي ألعدائها، وتأمني احلاجات الّرضورّية للمؤمنني واملتدّينني، ومّد يد 
العْون جتاههم، ورفع مشاكلهم ومهومهم؛ إذ هم عيال صاحب هذا احلّق، 

الذين يرصفون أوقاهتم  ،ونة أهل العلمؤم«: جاعًال أهّم مصارفه يف هذا الّزمان
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ني، الباذلني أنفسهم يف تعليم اجلاهلني، وإرشاد الضالّ  ،يف حتصيل العلوم الدينية
جع اىل رْ ا يَ ممّ  ،ونصح املؤمنني ووعظهم، وإصالح ذات بينهم، ونحو ذلك

 .)٤٩(» م تعاىل شأنهدرجاهتم عند رّهب  إصالح دينهم و تكميل نفوسهم، وعلوّ 
هلا بالعلوم الّدينّية، بل ثّمة وبالّرْغم من أّن أوقاف املُْسلمني ال اختصاص 

، إالّ أّن هذا مل يمنع ـ يف بعض األحيان )٥٠(أوقاٌف هلم يف سائر املجاالت والعلوم
ـ أْن ُيْسَتفاد من األوقاف الّدينّية واألموال الّرشعّية يف متويل الّدراسات 

درًا ـ لقّلة وهذا، وإْن كان قليًال أو نا. واملشاريع التي تتعّلق بالعلوم غري الّدينّية
االهتامم نسبّيًا هبذه العلوم يف املراكز واملعاهد الّدينّية ـ إالّ أّن من شأن هذه 
العلوم، فيام لو حتّولت بفعل تبّدل الّظروف واألحوال إىل علوٍم واجبة، أْن تلقى 
تركيزًا واهتاممًا يف املحافل الّدينّية، وأْن ُتْرَصد هلا املبالغ واإلمكانات الكافية، 

وممّا ينبغي . وال سّيام إذا كان يتوّقف عليها نرش الّدين وإبالغ أحكام الّرشع
أّن العلوم الّطبيعّية ال حتتاج إىل مؤونٍة زائدٍة جلذب أنظار : االلتفات إليه هنا

النّاس إليها، وذلك بسبب النّتائج امللموسة واآلثار املاّدّية التي ترتّتب علْيها، 
َفق عليها من األموال الّرشعّية إالّ بمقدار ما حيتاجه  ومن هنا، فال ينبغي أنْ  ُينْ

املجتمع اإلسالمّي، بعمومه، منها، وأّما املصالح الّشْخصّية أو الفئوّية الّضّيقة 
 .فال ينبغي االعتداد هبا يف هذا املقام

 :تطّور العلوم املختلفة يف املجتمعات اإلسالمّية. ج
أْن تبلغ العلوم، : عىل حتّقق األمرْين الّسابقْني  إّن الّالزم احلتمّي الذي يرتّتب

زعة  بشّتى أنواعها، ُرْشدها وكامهلا يف املجتمعات اإلسالمّية، وبروز مظاهر النّ
وبام . الّشعبّية وامليل نحو دراستها والبحث عنها، وتوّفر اإلمكانات الّالزمة هلا

أساسّيًة لبني البرش، تأيت يف أّن طلب العْلم ـ يف املنظور اإلسالمّي ـ ُيَعّد حاجًة 
الّرتبة بعد احتياجاهتم األّولّية والّرضورّية مبارشًة، فال بّد من العمل عىل توفري 
احلّد األدنى من الّرشوط االقتصادّية ومتطّلبات العمل؛ لئّال ينشغل النّاس عن 
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إالّ  العلم وطلبه بتأمني لقمة عيشهم التي ال جيدوهنا، يف ظّل الّظروف الّسّيئة،
وملستوى الوعي الذي حيمله أبناء املجتمع اإلسالمّي حول قيمة . بشّق األنفس

عملّية تأمني الّرشوط : العْلم ومكانته، األثر الكبري يف ترسيع هذه العملّية، أعني
كام . الّالزمة والّظروف املالئمة التي تتيح للباحثني أْن يتفّرغوا للعْلم وأبحاثه

لو َيْعلم النّاس ما يف طلب العْلم «: ـ فيام ُرِوَي عنه ـ ×يقول اإلمام الّسّجاد
 .)٥١(»لطلبوه، ولو بسْفك املَُهج وخْوض الّلجج

  
*     *     * 

 
                                                

لة املوارد التي تعّرض فيها)رگفتاده : (ُنِرشت هذه املحارضة يف كتاب) ١( هلذا  6؛ ومن ُمجْ
؛ ٣٢٩ - ٣٢٦: ٢١، و ٣٥: ٦؛ جمموعه آثار ٢٦٤ - ٢٤٧ر گفتات بيس: كتاب: املوضوع أيضاً 

 .ش، قم ه ١٣٦٧انتشارات صدرا : ، نرش وطباعة٣٠وتعليم وتربيت در اسالم 
، ضبط ١٣١ -١٣٠: ١٠املتّقي اهلندي، عالء الّدين عيل، كنز العّامل يف سنن األقوال واألفعال  )٢(

يْخ بكري حياين، تصحيح وفهرسة: وتفسري يْخ صفوة الّسقا، نرش: الشَّ مؤسسة الّرسالة : الشَّ
مؤّسسة : ، نرش وحتقيق٢٤٩: ١٧والنّورّي، املريزا حسني، ُمْستدرك الوسائل . ، بريوت١٤٠٩

 .، بريوت١٤٠٨إلحياء الرتاث  ^آل البيت
، كتاب القضاء، أبواب صفات ٢٩ -٢٨: ٢٧احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الّشيعة  )٣(

إلحياء  ^مؤّسسة آل البيت: اب عدم جواز القضاء واإلفتاء بغْري عْلم، حتقيق ونرشالقايض، ب
 .، قم١٤٠٨الرتاث، الّطبعة الثانية 

 .، مرجٌع سابق٤١: ١املتّقي اهلندي، كنز العّامل  )٤(
مؤّسسة : ، نرش٣٣١: ٢الطربّيس، أمني اإلسالم، الفضل بن حسن، جممع البيان يف تفسري القرآن  )٥(

 .، بريوت١٤١٥مّي للمطبوعات األعل
 .، ط انتشارات اسامعيليان، قم٩٤ - ٩٢: ١املظّفر، الّشيخ حمّمد رضا، أصول الفقه  )٦(
، ٣٧٩: العامّيل، الّشهيد الثاين، الشيخ زين الّدين بن عيل، منية املريد يف آداب املفيد واملُْستفيد) ٧(

: ، إيران؛ وراجع أيضاً ١٤٠٩سالمّي حتقيق رضا املختارّي، طباعة ونرش مكتب اإلعالم اإل
، حتقيق ٦٢: ١) الّرشح املهّذب للشريازّي (النّووّي، اإلمام أبو زكرّيا، حميي الّدين، املجموع 
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، ١٤٢٢حمّمد نجيب املطيعّي، الّطبعة األُوىل، نرش دار إحياء الرتاث العرّيب : وتعليق وتتميم

 .بريوت
، يف ذيل احلديث عن ٢٤٤: ٣، كشف األرسار وعّدة األبرار امليبدّي، رشيد الّدين، أمحد بن سعد) ٨(

ش،  ه ١٣٧١عيل أصغر حكمت، نرش وطباعة أمري كبري : من سورة املائدة، حتقيق ٩٨اآلية 
 .الّطبعة الّسادسة، طهران

د بن يعقوب، الكايف  )٩( ، كتاب فضل العْلم، باب صفة العلم وفْضله وفضل ٣٢: ١الُكَليْني، ُحمَمَّ
ابعة : تصحيح وتعليق ، احلديث األّول،العلامء ش، دار ١٣٦٥عىل أكرب غفاري، الطَّبعة الرَّ

 .، مرجٌع سابق١٣٢: ١٠املتّقي اهلندي، كنز العّامل  الكتب اإلسالميَّة طهران، و
، حتقيق ١٣٤: ١، الوايف اه حمموداه مرتىض ابن الّش د حمسن بن الّش ، حممّ الفيض الكاشاينّ  )١٠(

، ١٤٠٦ %ين احلسينّي األصفهاّين، نرش وطباعة مكتبة اإلمام أمري املؤمننيضياء الدّ : وتصحيح
 .أصفهان، إيران

إلحياء  ^مؤّسسة آل البيت: ، نرش وحتقيق٢٤٥: ١٧النّورّي، املريزا حسني، ُمْستدرك الوسائل  )١١(
 .، بريوت١٤٠٨الرتاث 

 .، مرجٌع سابق٣٨٠: الّشهيد الثاين، منية املريد يف آداب املفيد واملُْستفيد )١٢(
، املحّجة البيضاء يف اه حمموداه مرتىض ابن الّش د حمسن بن الّش ، حممّ الفيض الكاشاينّ : نقالً عن )١٣(

عيل أكرب الغّفارّي ، نرش وطباعة مؤّسسة : ، صّححه وعّلق عليْه٤٦ - ٤٥: ١هتذيب األحياء 
 .بريوت ١٤٠٣األعلمّي للمطبوعات 

هذا، وللفخر الّرازّي كالٌم عىل درجٍة . ، مرجٌع سابق١٢٦ -١٢٥ :١الوايف ، الفيض الكاشاينّ  )١٤(
. ثالثة جمموع ما حيتاج اإلنسان إىل معرفته أمورٌ  أنّ  :واعلم«: عاليٍة من األّمهيّة يف املقام، قال

له، قبْ  رف املوجود الذي كان موجوداً عْ يَ  فهو أنْ  :ا املايضأمّ  .املايض و احلارض و املستقبل: وهي
 .سم عليه هو الذي نقله من العدم إىل الوجود، و ذلك هو اإلله تعاىل وتقّد وجود املتقّد وذلك امل
 إنّ  مّ ث. ام املعلوم للبرش صفاتهة، وإنّ لبتّ اللبرش  ته غري معلومةٍ ه هويّ نْ حقيقة ذات اإلله وكُ  أنّ  :واعلم

 :هبا نه عاملاً نسان كوْ واملرتبة الثانية من املراتب التي جيب عىل اإل ...صفات اجلالل: صفاته قسامن
وحانية و س باملعارف الرّ فْ تكميل النّ  نيا، و ما ذلك إالّ له يف زمان حياته يف الّد  ف ما هو مهمٌّ رِ عْ يَ  أنْ 

فاالشتغال بالعبادات اجلسدانية  :ا بدايتهاأمّ . وهناية اجلاليا القدسية، وهذه املرتبة هلا بدايةٌ 
يام، و كنات الّص الة، و أكمل الّس فأفضل احلركات الّص  :ةا العبادات اجلسدانيأمّ . ةوحانيّ والرّ 

تعاىل يف  اهللاع نْ ر، والتأمل يف عجائب ُص الفكْ : وحانية فهيا العبادة الرّ وأمّ  .دقةالّص  أنفع الربّ 
﴿: موات واألرض، كام قال تعاىلملكوت الّس      ﴾]آل عمران :
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املمكنات  بها، و قطع النظر عن كّل فاالنتهاء من األسباب إىل مسبّ  :ا هناية هذه املرتبةوأمّ  .]١٩١

وح يف أضواء عامل الكربياء، واملبدعات، و توجيه حدقة العقل إىل نور عامل اجلالل، واستغراق الرّ 
يف فناء  فانياً  هالكاً  ،ئهيف ساحة كربيا تائهاً  الً وِ رْ هَ ما سواه مُ  رأى كّل  ،رجةإىل هذه الّد  َل َص ومن وَ 

 :رها، وآِخ اهللاة هو عبوديّ  :تعاىلاهللا  إىل ْري ل درجات الّس أوّ  أنّ : و حاصل الكالم. سناء أسامئه
 ة لكّل واملرتبة الثالثة من املراتب املهمّ  .﴾﴿: بب قال، فلهذا الّس اهللال عىل التوكّ 
ة، و هل رف كيف يصري حاله بعد انقضاء هذه احلياة اجلسامنيّ ه يعْ أنّ  :وهو ،معرفة املستقبل :عاملٍ 

﴿: قاوة، وإليه اإلشارة بقوله تعاىلعادة والّش يف الّس  ألعامله أثرٌ     ﴾. 
 وذلك بأنْ دين اجلاحدين، ل أحوال املتمرّ مِ وال ُهيْ  ،ع طاعات املطيعنيضيّ ه ال يُ أنّ  :واملقصود

حيصل  غري والكبري، ثمّ اتبوا يف الّص عَ ويُ  ،اسبوا عىل النقري والقطمريوُحي  ،وا يف موقف القيامةَرض ُحيْ 
باإلشارة إىل مجيع املطالب  هذه اآلية وافيةٌ  أنّ  :فظهر .عرييف الّس  ة وفريٌق يف اجلنّ  فريٌق  :عاقبة األمر

اهلادي اهللا و ى،تهنْ وال للخواطر مُ  قى،ترْ للعقول مُ ه ليس وراءها ة، واملقاصد القدسية، وأنّ ويّ لْ العُ 
 .» وابللّص 

، خطب اإلمام ٤٨: ٣، هنج البالغة ×ما مجعه الّرشيف الّرّيض من كالم أمري املؤمنني )١٥(
، الّطبعة األُوىل، قم، ١٤١٢دار الّذخائر : اإلمام الّشيخ حمّمد عبده، نرش: ، رشح وحتقيق×عيلّ 
 .إيران

 .، مرجٌع سابق٣٩ -٣٨: ١املحّجة البيضاء يف هتذيب األحياء ، الكاشاينّ الفيض : راجع )١٦(
 .، احلديث الّرابع، مرجٌع سابق٣٢: ١الُكَليْني، الكايف  )١٧(
، كتاب فضل العْلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه ٣١: ١) مرجع سابق(الُكَليْني، الكايف  )١٨(

 .واحلّث عليه، احلديث الّسابع
، باب احلّث عىل طلب العْلم، احلديث ٢٢٩: ١بن حمّمد بن خالد، املحاسن الربقّي، أمحد  )١٩(

، ١٣٧٠دار الكتب اإلسالميّة : الّسيّد جالل الّدين احلسينّي، نرش: ، تصحيح وتعليق١٦٥
 .طهران

 .٤٩ـ ٤٧: ١) مرجع سابق(املحّجة البيضاء ، الفيض الكاشاينّ : راجع )٢٠(
 .٣٨١): جع سابقمر(الّشهيد الثاين، منية املريد  )٢١(
 .٢٦: ١) مرجع سابق(النّووّي، املجموع  )٢٢(
وهشگاه علوم ومطالعات فرهنگی پژ: ، نرش٥٧گلشنی، مهدي، قرآن وعلوم طبيعت  )٢٣(

 .ش، الّطبعة الثالثة، طهران ه١٣٨٤
ب العلوم الّطبيعيّة، وإفرادها بالّذْكر فيام نحن فيه من با بال موضوعيّة هنا خلصوص ما ُيْعَرف  )٢٤(
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 .العلوم املاّدّية والتجربيّة كاّفةً : التمثيل ال احلْرص، واملقصود

 .انتشارات صدرا، قم: ، طباعة١٤٥ر ص گفتااملطّهرّي، الشهيد الشيخ مرتىض، ده  )٢٥(
 ه ١٣٨١انتشارات صدرا : ، طباعة٣٦ـ  ٣٥: ٥املطّهرّي، الشهيد الشيخ مرتىض، جمموعه آثار  )٢٦(

 .ش، الّطبعة األُوىل، قم
 .١٤٦ص ) مرجع سابق(ر گفتااملطّهرّي، ده  )٢٧(
 .١٣٨) مرجع سابق(گلشنی، مهدي، قرآن وعلوم طبيعت  )٢٨(
 .٣٢٩ـ  ٣٢٦: ٢١) مرجع سابق(املطّهرّي، جمموعه آثار  )٢٩(
د باقر، بحار األنوار  )٣٠( ، دار إحياء ١٤٠٣، الطَّبعة الثّانية املصّححة ١٧٧: ١املجليس، العالّمة حمّمَّ

اث   .ـ مؤّسسة الوفاء، بريوتالرتُّ
 .٩٧: ٢) مرجع سابق(املجليس، بحار األنوار  )٣١(
 .٢٢٠: ١) مرجع سابق(املجليس، بحار األنوار  )٣٢(
 .٢١٨: ١) مرجع سابق(املجليس، بحار األنوار  )٣٣(
، وگلشنی، مهدي، قرآن وعلوم طبيعت ١٤٢ص ) مرجع سابق(ر گفتااملطّهرّي، ده : ُيراجع )٣٤(

، نرش ٢٩٣ـ  ٢٨٦ـ ١٠، والّشريازّي، الشيخ نارص مكارم، تفسري نمونه ١٤ـ ٩) مرجع سابق(
 .، طهران٢٧ش، الطبعة  ه ١٣٨٢دار الكتب اإلسالميّة : وطباعة

 .٩٢و  ٧٦: ١) مرجع سابق(املظّفر، الّشيخ حمّمد رضا، أصول الفقه  )٣٥(
 .٤١٥: ٣٠) مرجع سابق(املجليس، بحار األنوار  )٣٦(
 .٥٧) مرجع سابق(رآن وعلوم طبيعت گلشنی، مهدي، ق )٣٧(
، وگلشنی، مهدي، قرآن وعلوم ٣٠ص ) مرجع سابق(املطّهرّي، تعليم وتربيت در اسالم  )٣٨(

 .١٥) مرجع سابق(طبيعت 
 .٤٧: ١) مرجع سابق(املحّجة البيضاء يف هتذيب األحياء ، الفيض الكاشاينّ  )٣٩(
مرجع (، مهدي، قرآن وعلوم طبيعت ، وگلشنی١٤٣ص ) مرجع سابق(ر گفتااملطّهرّي، ده  )٤٠(

 .١٦ص ) سابق
، وگلشنی، مهدي، قرآن وعلوم طبيعت ١٤٤ص ) مرجع سابق(ر گفتااملطّهرّي، ده : أنظر )٤١(

، فرامرز، موانع رشد علمي ايران وراه حل هاى پوررفيع : ، وانظر أيضاً ٦٢ص ) مرجع سابق(
 .ّطبعة الثانية، طهرانش، ال ه ١٣٨٣رشكت سهامى انتشار : ، طباعة ونرش٢٤آن ص 

املسألة (، فْصل يف الّدفاع ٤٨٦ـ ٤٨٥: ١اإلمام اخلمينّي، روح اهللا املوسوّي، حترير الوسيلة  )٤٢(
، الطّبعة الثانية، النّجف ه١٣٩٠دار الكتب العْلميّة ـ مطبعة اآلداب : ، نرش وطباعة)الّرابعة
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 .األرشف

د بن عّيل بن با )٤٣( دوق، ُحمَمَّ يْخ الصَّ انتشارات : ، طباعة٢٤٣: ٤بويه، من ال حيرضه الفقيه الشَّ
الع عىل تفاصيل . ، الّطبعة الثانية، قم١٤٢٥إسالمي التابعة جلامعة املدّرسني  وملزيٍد من االطّ

: ١البجنوردّي، الّسيّد حمّمد حسن، القواعد الفقهيّة : قاعدة نفي الّسبيل وبيان أدّلتها، ُيراَجع
دليل ما : هريزي وحمّمد حسني درايتي، الّطبعة األُوىل، نرش وطباعةمهدي م: ، حتقيق١٩٣ـ  ١٨٧

: ، نرش٢٤٨: ١الّلنكراين، الشيخ حمّمد فاضل، القواعد الفقهيّة : وأيضاً . ، قم املقّدسةه ١٤٢٤
 .، الّطبعة الثانية، قم١٤٢٥املركز الفقهّي لألئّمة األطهار 

والفاضل الّلنكراين، القواعد الفقهيّة . ١٩٢: ١) مرجع سابق(البجنوردّي، القواعد الفقهيّة  )٤٤(
 .٢٤٩: ١) مرجع سابق(

 .٣٨٣ـ  ٣٨١): مرجع سابق(الّشهيد الثاين، منية املريد  )٤٥(
 .ش ه ١٣٧٠، ٩٧توّكل، حمّمد، جامعه شناسى علم ص ) ٤٦(
هبيان وآخرين،  شاپور: ، برتمجة٧٤: گلوور، ديفيد، وآخرون، جامعه شناسى معرفت وعلم) ٤٧(

 .، طهران١٣٨٤سمت، الّطبعة الثانية  :نرش
دار الفكر : ، طباعة١٤٢ص : تطّوره ، إدارته، تنميته: قحف، حمّمد منذر، الوقف اإلسالمّي ) ٤٨(

ص  پرورش، اقبال، مشاركت هاى مردمى در آموزش وپوياوقاسمي . ، بريوت١٤٢١املعارص 
 .ران وقمش، طه ه ١٣٨٠ده تعليم وتربيت وهشكپژپرورش و، وزارت آموزش و٨٤

: ، طباعة ونرش٤٨٤: ١): املحّشى(الّطباطبائي احلكيم، اإلمام الّسيّد حمسن، منهاج الّصاحلني ) ٤٩(
 .، الّطبعة األُوىل، بريوته١٤١٠دار التعارف، 

 .فام بعدها ١٤٢ص ) مرجع سابق(قحف، حمّمد منذر، الوقف اإلسالمّي ) ٥٠(
د باقر، بحار األن )٥١(  .١٨٥: ١) مرجع سابق(وار املجليس، العالّمة حمّمَّ
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  الوحدة اإلسالمية
 

  
r د جاسم الساعديمحالشيخ م)*(  

 
 

إلسالمّية هي إحدى األمنيات ال خيفى عىل القارئ احلصيف َأنَّ الوحدة ا
فالواقع َأنَّ اإلسالم . الُكربى التي تعتلج يف قلوب املسلمني أفرادًا ومجاعات

نفسه دين الوحدة؛ إذ قد استطاع يف مطلع ظهوره أْن يوّحد ويلّم شمل جيمع 
عوب العربّية واألعجمّية، وبنى يف مّدة سبعني سنة أكرب حضارٍة  القبائل والشُّ

دها الّتاريخ عىل مّر عصوره، إِالَّ َأنَّه من املؤسف حقًا انتشار بذور إنسانّية شه
َىل الف والفرقة بني املسلمني، وتشتُّ اخل ت شملهم، وترشذم األّمة اإلسالمّية إِ

أجزاء شّتى، وباألخّص يف هذه الفرتة العصيبة التي أحدقت بُأّمة اإلسالم 
ومن هنا تربز حاجة . األصعدة ولّفتها باألخطار من مجيع اجلوانب وعىل كاّفة

املسلمني املاّسة إَِىل إجياد وحدٍة متالمحٍة جلمع ما تفّرق من صفوفهم، وتوحيد ما 
تبعثر من جهودهم، فجمع الكلمة وتوحيد الطاقات من املسائل احلياتّية لُألّمة 

ا من أرشف  ’اإلسالمّية؛ ال ألّهنا وصّية نبّي الّرمحة فحسب، بل ألهنَّ
                                                

 .العراق/ باحث إسالمي )*(
























  /
١٦
٧

 

 

 ...لّدينية؛ الّتصاهلا بمقّومات وجودنا ووجود أجيالنا، وبكرامتناالغايات ا
لوك، والبعد  ووحدة الكلمة خفقة القلب، وومضة الفكر، ودرب السُّ
األسايس ملستقبل األُّمة، ال جمّرد شعاراٍت فارغٍة وكلامٍت مكتوبٍة، وال يكون 

أجل تكريسها يف ذلك إِالَّ ببذل الّطاقات ورصف اجلهود واملثابرة والّسعي من 
املجتمع، وعندئٍذ تصبح وحدة الكلمة حقيقًة قائمًة، ونموذجًا ُحيتذى، ومثًال 

 .ُيقتدى
وها نحن نرى ـ ولألسف ـ اجتامع أهل الباطل عىل باطلهم يف حني َأنَّ أهل 

د الغزايل ـ وذلك يف ! احلّق قد تفّرقوا عن حّقهم ْيخ ُحمَمَّ كتب املفّكر املرصي الشَّ
 :رة الفرقة واالختالف بني املسلمني وتوّحد غريهم ـ قائالً نقده لظاه

ينّية التي اندلعت نارها بينهم خالل « لقد تناسى املسيحّيون احلروب الدِّ
القرون الوسطى، ونبذوا اخلالفات الكبرية التي تباعد بينهم أحيانًا يف ُأصول 

أّما ! بنيان املرصوصالعقيدة، وقّرروا أْن جياهبوا اإلسالم وأهله صفًا واحدًا كال
املسلمون فإّن الّتضامن واالّحتاد الَِّذي جيب أْن يلّم شملهم أصبح حلًام بعيد 

 .)١(»املنال، وروح الّصفاء الَِّذي ينبغي أْن ُينري طريقهم ويوّحدهم ال زال بعيداً 
ينّية بني املسلمني هي شْأٌن طبيعيٌّ من شؤون  واحلقيقة َأنَّ األُخّوة الدِّ

 ..، وليس تلكيفًا جديدًا بعد اإليامناملؤمنني
ْيخ حممود شلتوت ا «: يقول الشَّ ينّية بني املسلمني عىل َأهنَّ قّررت األُخّوة الدِّ

شأٌن طبيعيٌّ من شؤون املؤمنني، يتحّقق من تلقاء نفسه بمجّرد اإليامن، ويستتبع 
فًا مجيع آثاره من حقوٍق وواجباٍت، وليست بوصّيٍة يوصيهم هبا، وال تكلي

وربطت هذه األُخّوة بني قلوب املسلمني ... جديدًا يطلب حتقيقه بعد اإليامن
حّتى أصبحوا ُأرسًة واحدًة ُكربى، يفرح املسلم لفرح أخيه، وحيزن حلزنه، ويمّد 
يد املعونة إليه عند احلاجة، ويرشده إذا غوى، وهيديه إذا ضّل، ويرمحه إذا 

، ويمحضه النّصح إذا استنصحه أو رأى ضعف، ويعامله بام حيبُّ أْن يعامل به
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ين، وحيفظه يف ماله وعرضه غائبًا وحارضًا، ويسعى يف  عليه ما ينكره الّرشع والدِّ
 .)٢(»إصالح ذات البني ورفع ما يقع من اخلالف، إخوٌة متّصاّفون رمحاء بينهم

وللوحدة اإلسالمّية حماور مركزّية تدور يف فلكها، وهلا عوامل عّدة، 
 .كذلك، سأتعّرض ملعظمها يف األسطر الّتاليةومبادئ 

ولقد استطاعت األُّمة اإلسالمّية أْن تقاوم تغيريات الّزمان واملكان 
واملؤّثرات اخلارجّية العنيفة والّتقّلبات الداخلية غري املتناهية بقّوتني عظيمتني، 

وبإذن اهللا كان هلام بالغ األثر يف بقاء اإلسالم وكذلك خلوده إَِىل قيام الّساعة 
 :تعاىل

هي احليوّية الكامنة يف وضع اإلسالم نفسه، وصالحّيته  :القّوة األُوىل
للحياة، واإلرشاد يف ُكّل بيئٍة ويف ُكّل عهٍد من عهود الّتاريخ، فقد خّص اهللا 

داً  برسالٍة وتعاليم كاملٍة لإلنسان صاحلٍة لُكلِّ زماٍن ومكاٍن،  ’تعاىل ُحمَمَّ
ؤون وأطوار احلياة، وحتّل ُكّل ما يعرتي من تستطيع أْن تواجه م ا يتجّدد من الشُّ

 .املعضالت واملشكالت
هي تكّفل الباري عّز وجّل بأْن يمنح هذه األُّمة التي قىض  :القّوة الّثانية

ببقائها وخلودها رجاالً أحياًء أقوياًء يف ُكّل عرص، ينقلون هذه الّتعاليم 
ين يبعث يف . إليها الّشباب والنّشاط اإلسالمّية إَِىل احلياة، ويعيدون إِنَّ هذا الدِّ

د عىل األوضاع الفاسدة واألخالق املنحّلة  هؤالء الّرجال الّثورة والتمرُّ
والّسياسة املستبّدة والّرتف املرسف، ويفرض عليهم إنكار املنكرات وقول كلمة 

فاسدة احلّق عن سالطني اجلور، وحيّرم عليهم االستكانة إَِىل األوضاع ال
صوص املتينة احلكيمة  والرضا باحلياة الّدنيا وبيع الّضامئر، وهيبهم األُصول والنُّ

واملتتّبع حقيقًة لتاريخ . التي حيّلون عىل ضوئها املشاكل العالقة واملسائل املعّقدة
األُّمة اإلسالمّية جيد َأنَّ  هذه األُّمة تقّدم يف ُكّل عٍرص من عصورها جمّددين يف 

ين، وأئّمًة يف العلم، وعاملقًة يف الفكر، وأبطاالً يف اجلهاد، وأعالمًا يف  الدِّ
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 .اإلصالح، ال يوجد نظٌري هلم يف ُأّمٍة من األُمم األُخرى
إِنَّ تاريخ اإلصالح والتجديد مّتصٌل يف اإلسالم؛ وذلك للحفاظ عىل بقاء 

قبيل املصادفة،  اإلسالم وخلوده ممّثًال يف األُّمة اإلسالمّية، واّتصاله ليس من
وإّنام هو من قبيل لطف اهللا تعاىل هبذه األُّمة، بل لطفه باإلنسانّية ُكّلها؛ إذ لو 
ضاعت هذه األُّمة لضاعت أمانة الّسامء ولضاعت أمانة اإلنسانّية، وإّنام هي 
حراسته الكريمة وحفاوته القوّية هلذا الّدين الَِّذي فرض عليه أْن يرافق احلياة 

 ..)٣(مرحلٍة من مراحلهاإَِىل آخر 
 :يقول األُستاذ النّدوي

وقام يف ُكّل عهٍد ويف ُكّل ناحيٍة من نواحي العامل اإلسالمي رجاٌل فضحوا «
املنحرفني واملتآمرين، ورفعوا الّلثام عن وجه اإلسالم، ونفضوا عنه غبار اجلهل 

وّيًا، ورّدوا والضالالت، وأنكروا البدع واخلرافات، ودافعوا عن الّسنّة دفاعًا ق
عىل العقائد الباطلة، وشنّوا احلرب عىل اجلاهلية وأعامهلا وتقاليدها، وحاربوا 
املادّية والّرتف بُكّل قّوةٍ، ونعوا عىل املنحرفني يف عرصهم، وجهروا باحلّق يف 
وجوه الّسالطني اجلائرين وامللوك املستبّدين، وحّدوا من سلطان العقل الَِّذي 

د، ونفخوا يف اإلسالم روحًا جديدة، وخلقوا يف املسلمني طغى وختّطى احلدو
وقد كان هؤالء األفراد نوابغ عصورهم عقلّيًة وعلًام . إيامنًا جديدًا وثقًة جديدةً 

وُخُلقًا، وكانوا أصحاب شخصّيٍة جّذابٍة وكفايٍة فائقٍة، وكانت عندهم لُكّل فتنٍة 
 .)٤(»وظلمٍة يٌد بيضاء، تبّدد الّظلامت وتنري السبيل

وعليه، فال خيفى عىل املراقب احلصيف دور رجال اإلصالح ورّواده يف نرش 
وترويج الفكر الوحدوي واإلصالحي يف األوساط الّثقافّية والفكرّية 

ومل يقف دورهم وأثرهم عند هذا احلّد، بل . اإلسالمّية وعىل أكثر من مستوى
األفكار «اب لدخول تعّداه إَِىل مستوى أكثر فاعلّية، بعدما فتحوا األبو

، وسّلطوا األضواء عىل املباحث العلمّية اجلاّدة واملفيدة يف سبيل رفعة »األُخرى
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اإلسالم ورفرفة رايته الفضفاضة، بحيث يتسنى لألجيال الالحقة متابعة 
 .احلقيقة بأهبى صورها

إِنَّ هكذا رجال وأصحاب قلٍم وفكٍر إصالحّي بحاجٍة إَِىل برنامج للّتعريف 
ألجيالنا الالحقة، وللّدفاع عن مبادئهم وشعاراهتم التي فدوا أنفسهم هبم 

 .)٥(الّزكية وأمواهلم الطيبة وأوقاهتم الرشيفة من أجلها
ومن هنا سأخّص باحلديث بعض الّشخصيات املهّمة منهم، ذاكرًا قبسًا من 
حياهتم وشيئًا من منهجهم يف اإلصالح والوحدة، وأثرهم يف الفكر اإلسالمّي 

د حسني آل كاشف ا ْيخ ُحمَمَّ حلديث، خمّصصًا يف هذا العدد احلديث عن الشَّ
 .الغطاء النّجفي، والّسّيد حسني الربوجردي، رمحهام اهللا تعاىل برمحته الواسعة

 
  :6قبس من سيرة اإلمام كاشف الغطاء

د رضا املالكي النّجفي آل كاشف  د حسني بن عّيل بن ُحمَمَّ ْيخ ُحمَمَّ ُولِد الشَّ
م، ونشأ وترعرع يف كنف ُأرسٍة ١٨٧٦الغطاء يف مدينة النّجف األرشف عام 

تعدُّ من أملع األُرس العلمّية واألدبّية يف العراق، وملّا بلغ سّن العارشة من عمره 
الّرشيف رشع بدراسة العلوم األدبّية من نحٍو ورصٍف وبالغٍة ولغٍة، وتوّسع يف 

ّرياضيات واملنطق واحلكمة والعرفان طلب العلوم، فقرأ اهليئة والفلك وال
والكالم والّتفسري، ومن ثّم توّغل كذلك يف دراسة الفقه وُأصوله توّغًال عميقًا 

ين العظام  يف عرصه  .حّتى أضحى من مراجع الدِّ
وقد متّيز بنبوغه ونشاطه العلمي، وكان يتمّتع بالّذكاء احلاّد واألملعّية 

ن العلم والفضل، وتبّوأ املكانة الالئقة وهو يف الوّقادة، فحصل عىل قسٍط وافٍر م
 .مقتبل عمره

ْيخ  د كاظم اليزدي، والشَّ وتتلمذ عىل جمموعٍة من الفطاحل، كالّسّيد ُحمَمَّ
ريازي، والّشيخ اآلخوند اخلراساين، واملريزا النُّوري،  رضا اهلمداين، واملريزا الشِّ
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د باقر االصطهبانايت يخ وتتلمذ ع. واملريزا ُحمَمَّ ىل يده الكثري من الفضالء، كالشَّ
يخ كاظم  ين، والشَّ د رضا رشف الدِّ يِّد ُحمَمَّ د حسني الّزين العاميل، والسَّ ُحمَمَّ
يِّد صدر الّدين  يخ عبد الواحد املظّفر، والسَّ موسى كاشف الغطاء، والشَّ

د تقي الفقيه الع ْيخ ُحمَمَّ اعدي، والشَّ يخ مهدي صحني السَّ اميل، احلسني، والشَّ
د جواد مغنية، وغريهم ْيخ ُحمَمَّ  .والشَّ

ا عن شخصّيته، فحّدث وال حرج، فقد كان مرضب املثل يف اخلُُلق  أمَّ
فيع، وكان ُأسلوبه وسلوكه االجتامعي خيضع للُحّجة، ويؤّيد الربهان،  الرَّ
ويؤمن باملنطق الّرزين إذا وجده عند جليسه، وكانت فيه ظاهرة الوفاء إَِىل حدٍّ 

سٍع، فهو يرعى جانبها وحيرص عليها ويقيم األثر حلساهبا، وكان ذا محاٍس وا
دينيٍّ منقطع النّظري، وذا حديٍث عذٍب مسرتسل، ال يمّله الّسامع عىل اّتساع 

 .الوقت، وكان رجًال مؤمنًا موقنًا ورعًا تقّيًا أميناً 
، وقد كانت له رحالٌت وأسفاٌر عديدٌة ملناطق وبلدن خمتلفة، كاحلجاز

قام .. ودمشق، وبريوت، والقاهرة، والقدس، وإيران، والباكستان، وغريها
فيها بطباعة بعض كتبه، وإلقاء املحارضات يف بعض املحافل األدبّية والعلمّية، 
واملشاركة يف املؤمترات اإلسالمّية، ولقاء الّشخصّيات اإلسالمّية املهّمة، 

 .يارة والّزواجوكذلك كان من ثمرات هذه األسفار احلّج والزّ 
م ُعقد مؤمتٌر إسالميٌّ كبري يف القدس، وبعد عّدة دعواٍت من ١٩٣١ويف سنة 

جلنة املؤمتر توّجه اإلمام كاشف الغطاء إليه وشارك فيه، وكان من مجلة 
حبيب العبيدي مفتي املوصل، وحمّمد زيارة من اليمن، وحمّمد : املشاركني أيضاً 

لالهور من باكستان، باإلضافة إَِىل عدٍد كبٍري رشيد رضا من مرص، وحمّمد إقبال ا
من علامء احلنفّية والّشافعّية واملالكّية واحلنابلة والّزيدّية واإلمامّية واإلسامعيلّية 

الة مجاعة، فصّىل . واإلباضّية والوّهابّية وقد ُدعي كاشف الغطاء إَِىل الصَّ
عضوًا، ) ١٥٠(املؤمتر  باحلضور عىل الّطريقة اجلعفرّية، وكان عدد مجيع أعضاء
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أكثر، : وخلفهم جمٌّ غفري من أهايل فلسطني يناهز عددهم العرشين ألفًا، وقيل
 .وكان ذلك يف ليلة املعراج باملسجد األقىص

ا مكتبٌة عامرٌة  د هادي األميني بأهنَّ ْيخ ُحمَمَّ يخ مكتبٌة وصفها الشَّ وكانت للشَّ
وكان لتلك املكتبة «:  بقوله، وكذلك وصفها األستاذ جعفر اخللييل)٦(نفيسة

 .)٧(»صدًى كبري يف األوساط العلمّية
ْيخ كاشف الغطاء بعلمّيٍة بارزٍة كام تقّدم، ففي مضامر الفقه أدخل  ويمتاز الشَّ
ر، وأوجد العديد من القواعد اجلديدة، وقد بادر إَِىل تقنني  فيه كثريًا من الّتطوُّ

يعة، وجعلها حمبوكًة ضم ، وكانت هذه املبادرة جّل مسائل الرشَّ ن إطاٍر معّنيٍ
ْيخ بسّد هذا الفراغ الّترشيعي القانوين،  أمًال يراود رّواد الّترشيع، فقام الشَّ
ووضع بني يدي الباحثني نصوصًا رشعّيًة مقنّنة بُأسلوٍب عرصيٍّ ممتاز، وذلك 

جمّلة «تعليقًا واستدراكًا وهتذيبًا لكتاب  »حترير املجّلة«من خالل تأليفه لكتاب 
الَِّذي كان يمّثل القانون املدين لإلمرباطورّية العثامنّية آنذاك،  »األحكام العدلّية

وكان حمّل اعتامد الّدوائر القضائّية حلّل املشكالت واملعضالت، فهذا الكتاب تّم 
تدوينه وتنقيحه بُأسلوٍب حقوقيٍّ عرصّي، وُأضيفت عىل فتاواه الفقهّية طابع 

حلقوقّية واجلزائّية، ِممَّا حدا بكاشف الغطاء إَِىل تأليف كتابه عىل املواّد والبنود ا
 .)٨(هذا املنوال

ِذين مجعوا بني العلم  وقد كان كاشف الغطاء واحدًا من ُأولئك األفذاذ الَّ
واألدب، فلم يكن تفّوقه وانشغاله باألّول منهام مانعًا له من تفّوقه ونبوغه يف 

الواحدة تلو األُخرى، وجمموع شعره ينوف عىل الّثاين، فراح ينظم القصائد 
، باإلضافة إَِىل بعض املوّشحات التي برع فيها ونظم الكثري )٩(سبعة آالف بيت

د . منها اعر ُحمَمَّ ومن شعره عندما زار باكستان ووقف عىل قرب الفيلسوف الشَّ
 :هـ١٣٧١إقبال الالهوري عام 

  ي إكباٌر وإجالُل حّياك منّ   يا عارفاً جّل قدرًا يف معارفه
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وح منك هلا يف اخللد إقباُل   إْن كان جسمك يف الّرضيح ثوى   فالرُّ
  بعِد املزار بقوٍل مثل ما قالوا  حتّيٌة لك من خلٍّ أتاك عىل
  )١٠(فليسعد النّطق إْن مل يسعد احلاُل   ال خيل عندك هتدهيا وال مال

ا النّثر فحدّ  ث وال حرج، فقد كان كاشف الغطاء هذا من حيث الّشعر، وأمَّ
ذا بياٍن ساحٍر جّذاٍب وُأسلوٍب مرشٍق وّهاٍج، ُيرسل الكالم يف تعبٍري قويٍّ 
ولساٍن ذلٍق وفصاحٍة نادرة، ولطاملا رقى املنابر يف شّتى املناسبات، فيملك 

 .القلوب بسحر بيانه، ويستويل عىل العقول بحالوة منطقه
م ذهب مع ١٩١٦إصالحّية كثرية، ففي عام وقد كانت له مواقف سياسّية و

يِّد اليزدي ورعيل من العلامء إَِىل الكوت للوقوف بوجه القّوات الربيطانّية  السَّ
املحتّلة، ومن مواقفه إمخاده لفتنة عبد الرّزاق احلّصان التي انبعثت من كتابه 

تقالة ، وكذلك إمخاده لقلقالت عشائر الفرات عىل أثر اس»العروبة يف امليزان«
مجيل املدفعي وتشكيل وزارة ياسني اهلاشمي، وأيضًا حّل اخلالفات التي 

م، وقد بعث ١٩٥٢حدثت بالنّجف يف عهد وزارة نور الّدين حممود عام 
د عيل جناح رئيس وزراء باكستان يف سنة  م طالبًا منه أالَّ ١٩٤٧برسالٍة إَِىل ُحمَمَّ

فري  يعقد حلفًا عسكريًا مع أمريكا، كام كانت له مواقف معروفة مع السَّ
برتون «، الّسفري األمريكي »رسجون تروتبيك«الربيطاين يف العراق آنذاك 

 .»بري
حترير املجّلة، : هذا، وقد ترك اإلمام كاشف الغطاء مؤّلفاٍت كثريٍة، منها

يعة وُأصوهلا، الفردوس  الّدين واإلسالم، املراجعات الّرحيانّية، أصل الشِّ
، حاشية ×أوى، وجيزة األحكام، عني امليزان، مقتل احلسنياألعىل، جنّة امل

عىل العروة الوثقى، تنقيح األُصول، دائرة املعارف العليا، عقود حيايت، تعليقة 
فارسى «: كام ترجم إَِىل العربّية بعض الكتب الفارسّية، كـ. عىل أمايل املرتىض

 .)١١(» خرسورحلة نارص«، و »حّجة الّسعادة يف حّجة الّشهادة«و  »هيئت
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إَِىل رمحة اهللا تعاىل يف شهر ذي القعدة سنة  6وانتقل اإلمام كاشف الغطاء
م، وُدفن يف وادي ١٩٥٤هـ، املصادف للتاسع عرش من شهر متّوز عام ١٣٧٣

الّسالم بالنّجف األرشف، بعد عمٍر مبارٍك قضاه يف الّتدريس والتأليف ورّد 
 . عليهالّشبهات وخدمة الّدين احلنيف، فرمحة اهللا

 
  :منهج اإلمام كاشف الغطاء الوحدوي واإلصالحي

ْيخ كاشف الغطاء إَِىل الوحدة، حيث يقول إَِىل ُكلِّ ذي حسٍّ «: دعا الشَّ
وشعوٍر يعلم َأنَّ املسلمني اليوم بأشّد احلاجة إَِىل االّتفاق والتآلف ومجع الكلمة 

فوف، وأْن ينضّم بعضهم لبغٍض كالبنيان امل رصوص، وال َيَدعوا وتوحيد الصُّ
 .)١٢(»جماالً ألّي يشٍء ِممَّا يثري الشحناء والبغضاء والّتقاطع والعداء

وقد بارك وأثنى عىل ُكّل خطوٍة تدعو إَِىل االّحتاد والّتقريب، فِمامَّ قاله يف 
ْيخ حممود شلتوت «: رسالٍة له إَِىل دار الّتقريب بالقاهرة فضيلة العامل اجلليل الشَّ

اّطلعُت عىل كلمٍة لكم يف بعض الّصحف، كان فيها هللا رًىض ولُألّمة  :أّيده اهللا
صالح، فحمدناه تعاىل عىل أْن جعل يف هذه األُّمة ويف هذا العرص َمْن جيمع 
شمل األُّمة، ويوّحد الكلمة، ويفهم حقيقة الّدين، ويزيد اإلسالم ألهله بركًة 

يف الّتقريب بني املذاهب وما برحنا منذ مخسني عامًا نسعى جهدنا . وسالماً 
 .)١٣(»اإلسالمّية، وندعو إَِىل وحدة أهل الّتوحيد

ْيخ من العلامء واملفّكرين واملثّقفني أْن يبحثوا بحثًا موضوعيًا  وطلب الشَّ
بعيدًا عن ُكّل الّرتاكامت وردود الفعل النّفسّية التي خلقتها الفرقة املذهبّية، 

وإخالٍص عىل هتدئة اجلوانب العاطفّية  وكذلك طلب منهم أْن يعملوا بُكّل جدٍّ 
املتأّججة يف الوسط الّشعبي التي تقف أمام اخلالفات بحّدة، وأْن يوّضحوا 
لُألّمة َأنَّ اخلالفات ما هي إِالَّ اجتهاداٍت اقتنع هبا ُكّل جمتهٍد من خالل اجتهاده، 

 .واملجتهد قد خيطئ وقد ُيصيب
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مرص والّشام واملغرب العريب وإيران  وقد التقى اإلمام كاشف الغطاء علامء
واهلند وباكستان واحلجاز واخلليج، فقام بإقرار العالقات الوّدية واألخوّية بني 
زعات الالإنسانّية، وعّرف األُّمة بحقيقة اإلسالم بعيدًا  اجلميع، وخّفف من النّ
عن املنحى الّطائفي والّتعّصب العرقي أو املذهبي، وبذلك أوجد املناخ 

 .ئتاليف بني خمتلف الّطبقات اإلسالمّيةاال
د بشري اإلبراهيمي : أي[وال سعادة هلم «: يقول يف رسالٍة له للّشيخ ُحمَمَّ

إِالَّ باالّتفاق وتوحيد الكلمة، ومن كلاميت املؤّثرة ما قلته يف مؤمتر ] للمسلمني
كلمة : إِنَّ اإلسالم بني عىل دعامتني: فلسطني قبل أكثر من عرشين سنة

ولو َأنَّ املسلمني تدّبروا آيًة واحدًة من كتاب اهللا . ّتوحيد، وتوحيد الكلمةال
 ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } w x y z{: العظيم، وهي قوله تعاىل

¥ ¦ § ¨ © ª   « ¬® ̄   °    ± ² ³ 
، لو تدّبروها لكفتهم حافزًا عىل مجع الكلمة وعدم الّتأّثر )١٤(}´

أترى ـ يا أخي ـ يأيت اهللا بيوٍم للمسلمني . ائفّيةباخلالفات املذهبية والنّعرات الطّ 
جيمع به كلمتهم وحيّقق وحدهتم، فيكون شيعة واحدة أو سنّة واحدة أو الّسنّة 

يعة مّتفقة؟  .)١٥(»إذ ذاك ما أمتنّاه، وما هو عىل اهللا بعزيز! والشِّ
د يف كام يقول ـ أيضاً ـ من مجلة كالٍم له يف املؤمتر العاملي اإلسالمي املنعق

إِنَّ من الغرائز التي استحكمت يف نفوسنا «: م١٩٣١القدس الّرشيفة سنة 
وتوارثناها يف قروٍن بعيدة ـ وهي التي قضت علينا ومل نستطع إَِىل اليوم أْن نقَيض 
عليها ـ غريزة الّشقاق واخلالف بيننا، خالفًا ملا أمرنا اهللا سبحانه به من الوحدة 

 a{: يف أعناقنا من األُخّوة والوالء واأللفة، وما عقده جّل شأنه

b c  d ef{)ومعلوٌم َأنَّ اختالف اآلراء وحرّية الفكر ناموٌس )١٦ ،
 Å Æ Ç  È É Ê{: من نواميس البرش، وفطرٌة فطر اهللا النّاس عليها

ËÌ Í Î Ï   Ð Ñ{)ولكّن الّرزّية وقاصمة الّظهر جعل )١٧ ،
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وشائج األُخّوة وأوارص القربى، االختالف يف الرأي سببًا للعداوة وآلًة لقطع 
ّيني أو شعّيني أو زيدّيني أو  نا مسلمون موّحدون قبل كوننا سنّ وال ريب َأنَّ
شافعّيني، وهذه الّطرائق املتأّخرة حدوثًا وزماناً ورتبًة ال توجب قطع رابطة 

 :اإلسالم املحكمة فيام بيننا
  اهللا ـ إخوان وأنتم ـ يا عباد  ما ذا الّتقاطع يف اإلسالم بينكموا

وقد كانت الّصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ سّيام بعد رحلة صاحب الرسالة، 
خيتلفون يف كثٍري من الفروع، ولُكلٍّ رأيه، وقد شاعت اختالفاهتم يف مسائل 
مهّمة، كاملسح أو الغسل يف الوضوء، ويف العول والتّعصيب يف املرياث، ويف 

ا إَِىل كثٍري من املسائل، ولكن ما أوجب يشٌء من املتعة واملهر يف النّكاح، وهكذ
ذلك صدعًا يف وحدهتم وال تفريقًا يف كلمتهم، بل كانوا يصّلون بصالةٍ واحدةٍ، 
ويقتدي بعضهم ببعٍض، وال يطعن بعضهم يف إيامن بعٍض، ولذلك ملكوا 

فمن الواجب املحّتم عىل ُكّل . باإلسالم رشق األرض وغرهبا يف نصف قرنٍ 
سيام القادة والعلامء ـ يف مثل هذه األوقات العصيبة بذل اجلهود إَِىل ضّم  مسلم ـ

املسلمني بعضهم إَِىل بعٍض، ونرش األلفة فيام بينهم، كام أراد اهللا سبحانه ورسوله 
 .وأمر به كتابه

وليس معنى تلك األُخّوة أْن تدعو الّسنّي ليكون شيعيًا أو الّشيعي ليكون 
ٍف للحكمة، ومصادم لسنّة اهللا يف خلقه، بل لُكلٍّ رأيه وما سنّيًا، فإّن هذا منا

يعتقده، ولكن معنى الّدعوة إَِىل الوحدة أْن ال نجعل تلك اخلالفات أداًة للّتفرقة 
 ..ومعوالً للّتمزيق وسببًا للتشاحن والتطاحن والعداوة والبغضاء بني األخوين

فإّهنا قضّيٌة ! يف هذه القضّية فيا أّهيا األعالم، ويا زعامء اإلسالم، اهللا اهللا
جوهرّيٌة، فليبذل ُكّل واحٍد منّا جهده يف نرش هذه الّروح الّطّيبة، وبّث تلك 
التعاليم املقّدسة، عسى أْن يكّون اهللا سبحانه من املسلمني ـ بفضل مساعيكم ـ 

ون مغاليًا، ثانيًا، وال أخشى أْن أك: ُأّمًة هتّز العامل ثانيًا كام هّزته أّوالً، بل أقول
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 ..تصلح العامل َعْودًا كام أصلحته بدءً 
فقد قلُت قبل هذا كلمتني أرجو أْن تكون ! فالوحدة الوحدة يا أهل التوحيد

كلمة الّتوحيد، وتوحيد : اإلسالم يقوم عىل دعامتني: من الكلامت اخلالدة، قلت
 .)١٨(»!الّسالم الكلمة، فإذا مل تتوّحد الكلمة ـ يا أّهيا املسلمون ـ فعىل اإلسالم

ْيخ َأنَّ االختالف طبيعٌة من طبائع هذا الكون، وأّن اختالف وقد ب ّني الشَّ
اآلراء من أدّق نواميسه وأقوى قاعدة حلفظ نظام العامل، وأّن الوحدة التي ندب 
إليها القرآن الكريم ليست هي وحدة اآلراء واملذاهب، فهذا أمٌر مستحيٌل 

ّطٌل ألكمل املواهب، وأّي موهبٍة أرشف من بحسب الّطبيعة البرشّية، ومع
موهبة حرّية اآلراء وعدم احلجر عىل العقول وإمخاد جذوة الذكاء والفهم 

ام املراد بالوحدة املندوب إليها! والّتنقيب؟ الوحدة األخالقّية، الوحدة : وإنَّ
اإليامنّية، وحدة اإلخاء واملوّدة؛ وذلك بأْن ال يكون اختالف اآلراء سببًا 

لّتقاطع والّتباغض واجلفاء والعداء، بل يأخذ األطراف باملثل األعىل والقدوة ل
احلسنة من خيار الّصحابة يف صدر اإلسالم، فقد كانوا ـ واحلال عىل كثرة ما 
بينهم من االختالف يف القضايا الفرعّية واملسائل العلمية ـ عىل أقىص ما يرام 

وهم أعضاء ذلك اجلسد، جتمعهم من اإلخاء والّصفاء، كأّن اإلسالم جسٌد 
 .)١٩(روٌح واحدة، روح املبدأ املقّدس وتضحية ُكّل عزيٍز يف سبيله

َأنَّ املسلمني ال يزالون يتعّلقون بحبال اآلمال،  ويكتفون : وذكر أيضاً 
باألقوال عن األعامل، ويديرون عىل دوائر الّظواهر واملظاهر دون احلقائق 

عىل العكس ِممَّا كان ! وال يصلون إَِىل الّلّب  واجلواهر، يدورون عىل القشور،
عليه أسالفهم أهل اجلّد والنّشاط وأهل الّصدق يف العمل قبل القول ويف 
العزائم قبل احلديث، تلك الّسجايا اجلّبارة التي أخذها عنهم األغيار فسبقوا 
مسلمي اليوم وكان الّسبق هلم، وكانت للمسلمني الّدائرة عليهم، فأصبحت 

ويستحيل عىل املسلمني لو بقوا عىل هذه احلال أْن تقوم هلم ! املسلمني عىل
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قائمة، أو جتتمع هلم كلمة، أو تثبت هلم يف املجتمع البرشي دعامة ولو ملؤا 
حف والّطوامري وشحنوا أرجاء األرض وآفاق الّسامء بألفاظ االحتاد  الصُّ

سبائك اخلطب منها والوحدة وُكّل ما يشتّق منها ويرادفها، بل ولو صاغوا 
بأساليب البالغة، ونظموا فيها عقود جواهر اإلبداع والرباعة، ُكّل ذلك ال 
جيدي إذا مل يندفعوا نحو العمل اجلّدي واحلركة اجلوهرّية، وحيافظوا عىل 
أخالقهم وملكاهتم، يكبحوا مجاح أهوائهم ونفوسهم بإرسال العقل والّروّية 

َأنَّ مصلحة أخيه املسلم هي مصلحة نفسه،  واحلنكة واحلكمة، فيجد ُكّل مسلمٍ 
فيسعى هلا كام يسعى ملصالح ذاته، وذلك حيث ينزع الغّل من صدره واحلقد من 
قلبه، وينظر ُكّل من املسلمني إَِىل اآلخر مهام كان نظر اإلخاء ال نظر العداء، 

ضا ال بعني الّسخط، وبلحاظ الّرمحة ال الغضب والنّقمة  .وبعني الرِّ
كرـ َأنَّ االحتاد سجايا وصفات، وأعامل وملكات، وأخالق فاضلة، كام ذ

واالّحتاد . وحقائق راهنة، ونفوس متضامنة، وسجايا رشيفة، وعواطف كريمة
أْن يتبادل املسلمون املنافع، ويشرتكوا يف الفوائد، ويأخذوا بموازين القسط 

الفريقني حقوق وليس معنى الوحدة يف األُّمة أْن هيضم أحد .. وقوانني العدل
اآلخر فيصمت، وال من العدل أْن يقال للمهضوم إذا طالب بحقٍّ أو دعا إَِىل 

إِنَّك مفّرٌق أو مشاغٌب، بل ينظر اآلخرون إَِىل طلبه، فإْن كان حّقًا : عدلٍ 
نرصوه، وإْن كان حيفًا أرشدوه وأقنعوه، وإّال جادلوه بالتي هي أحسن جمادلة 

 !قيقه، ال بالّشتائم والّسباب واملنابزة وباأللقاباحلميم حلميمه والّشقيق لش
ودعا كاشف الغطاء إَِىل عقد املؤمترات لتنمية فكرة االّحتاد اجلّدي، وأْن حيذر 
م من عوامل بذر  املسلمون من حيتان الغرب وأفاعي االستعامر، كام سّامها، فإهنَّ

 .)٢٠(الّتفرقة والّشقاق بني أبناء األُّمة اإلسالمّية
 
6من سيرة اإلمام البروجردي قبس:  
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يِّد حسني الّطباطبائي الربوجردي يف شهر صفر عام  هـ، ١٢٩٢ُولِد السَّ
يِّد عيل، ودخل   »املكتب«بمدينة بروجرد اإليرانية، وتوّىل تربيته والده السَّ

بتوجيٍه منه، فدرس هناك جامع املقدمات وروضة الورد لسعدي الّشريازي، ُثّم 
؛ ملواصلة الّدراسات احلوزوّية، كام اهتّم »نور بخيش«دخل بعدئٍذ مدرسة 

باكتساب الفضائل األخالقّية حّتى بلغ فيها الّدرجة العالية من الّرقّي والّسمو 
وقد . ‘ينتهي نسبه بعد ثالثني ظهرًا إَِىل اإلمام احلسن بن عيلّ . )٢١(والكامل

يِّد إَِىل إصفهان إلكامل دراسته، وسكن مدرسة  ، ودرس عىل »درص«هاجر السَّ
د تقي املدّريس،  يد بعض األكابر، كاملريزا أيب املعايل الكربايس، والّسيِّد ُحمَمَّ

د الكاشاين وبلغت مّدة إقامته هناك تسع سنوات، . )٢٢(والقشقائي، واملال ُحمَمَّ
وقد سافر بعد ذلك إَِىل النّجف . )٢٣(وصل فيها إَِىل مرتبٍة عاليٍة من االجتهاد

ن ثامن وعرشين سنة؛ لينهل من العلوم أكثر فأكثر، ودرس ملّدة األرشف وهو اب
يعة اإلصفهاين، : تسع سنوات عىل يد العلمني اآلخوند اخلراساين، وشيخ الرشَّ

، وعاد إَِىل بلدته بروجرد ماكثًا فيها مّدة )٢٤(ونال درجة االجتهاد من ُأستاذيه
وجيه، وخّرج بعض ثالثني سنة، انكّب فيها عىل الّتدريس والّتأليف والتّ 

د إبراهيم املدّريس، والّسّيد  الّشخصيات البارزة يف احلوزة العلمّية، كالّشيخ ُحمَمَّ
 .)٢٥(أيب املجد الّطباطبائي

هـ ١٣٤٥هـ توّجه لزيارة بيت اهللا احلرام، كام غادر عام ١٣٤٤ويف عام 
 مدينته متوّجهًا صوب الكاظمّية وسامراء، ُثّم عاد إَِىل إيران عن طريق

 .)٢٦(البرصة
يِّد إَِىل مدينة قّم وسط إرصار بعض تالميذه ـ ١٣٦٤ويف عام  هـ سافر السَّ

يعي  6وكان عىل رأسهم اإلمام اخلميني ـ بنهوضه بأمر مرجعّية العامل الشِّ
د .. )٢٧(وزعامة احلوزة العلمّية يف تلك املدينة يِّد ُحمَمَّ  ةجّ احلفسّلم له السَّ

جع الّتقليد ـ منّصة تدريسه، وختّىل له املرجع الكوهكمري ـ وهو من كبار مرا
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ين الّصدر عن موضعه يف إمامة صالة اجلامعة يف الّصحن الكبري  يِّد صدر الدِّ السَّ
يِّدة فاطمة املعصومة د تقي ÷املجاور لرضيح السَّ يِّد ُحمَمَّ ، وكذلك بادر السَّ

 اخلوانساري للمشاركة يف حلقة درسه تعبريًا عن احرتامه لإلمام
اإلمام : وكان من مجلة تالميذ اإلمام الربوجردي يف قم. )٢٨(الربوجردي

يخ عيل  يخ عيل الّصايف الكلبايكاين، پاخلميني، والشَّ ـناه االشتهاردي، والشَّ
د الفاضل اللنكراين، والّشيخ نارص  يخ ُحمَمَّ يخ حسني املنتظري، والشَّ والشَّ

 .)٢٩(ريهممكارم الّشريازي، والّشيخ جعفر الّسبحاين، وغ
ْيخ مرتىض املطّهري يِّد 6يقول الشَّ كنّا نحرض دروس اإلمام «: واصفًا السَّ

لقد .. الربوجردي، وكنّا نالحظ َأنَّه يبدي رأيه يف القضايا الفقهّية واألُصولّية
كان فقيهًا من الّطراز األّول يف زمانه، وكان متبّحراً جّدًا يف الفقه واألُصول، 

ة يف هذين احلقلني، وكانت لديه أيضًا إحاطٌة واسعٌة وكانت له رؤاه اخلاّص 
ا اآلداب . بتفاسري القرآن، وكان حافظًا ألكثر من نصف الكتاب العزيز أمَّ

العربية فقد كان جييدها إَِىل حدٍّ بعيد، وال يكاد املرء يصّدق بأّن رجًال فقيهًا 
ن أحيانًا يستشهد يف يمكن له أْن يتقن آداب الّلغة الفارسّية إَِىل هذا احلّد، كا

مناسباٍت معّينة بأشعار املولوي وحافظ الّشريازي، وكذلك كان جّيدًا يف 
 .)٣٠(»استقراء املعلومات الّتارخيية

يِّد الربوجردي إذا رأى حديثًا عند االستنباط يف أّي فرٍع فقهيٍّ  وقد كان السَّ
هل الّسنّة، فإنَّه ينظر إَِىل زمن صدوره، ويالحظ آراء ووجهة نظر فقهاء أ
عىل  ×وخاّصًة يف املدينة، وكذلك بالنّسبة للمدن التي كان اإلمام املعصوم

عة فهم األصحاب والّسائلني، وهذه من اّتصاٍل ببعض أهاليها، ويلتفت إَِىل طبي
 .)٣١(مّيزاته البارزة رمحه اهللا

كام كانت لديه إحاطة تاّمة بمسائل علم األُصول، وقد أخضع الكثري منها 
ٍد من الّدقة والّتمحيص، وقد اّتبع مفهومًا ومنهجًا خاّصًا يف مفهوم اإلمجاع، ملزي
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وذهب إَِىل خالف ما ذهب إليه مشهور األُصولّيني من القول يف بحث االنسداد 
بأّنه يمّثل دليًال عىل احلجّية املطلقة للظّن؛ حيث اعتربه ببياٍن معّنيٍ دليًال عىل 

يعّد  )٣٣(القول بأّن موضوع علم األُصول احلجّية ، كام َأنَّ )٣٢(حجّية خرب الواحد
 .من ابتكاراته

أّما يف علم الّرجال، فكان له إبداٌع ونبوٌغ متمّيز يف هذا املجال، يقول املريزا 
حميطًا برتاجم رواة  كان اإلمام الربوجردي«: حسني النُّوري اهلمداين

ٍد منهم باسمه، وحمّل األحاديث، حّتى كأّنه قد رّباهم، فكان يعرف ُكّل واح
والدته، ومعيشته، ومن كبار أّي طبقٍة كان، ومن صغار أي طبقة، وكم أدرك من 

إِنَّه يعّد : ويمكن أْن نلّخص ُكّل ذلك فيام قاله أحد األفاضل. إمام، وما أّلف
يِّد بمراجعة أسانيد الروايات التي ُيستند إليها . )٣٤(»الّرجال بأنامله وقد قام السَّ

معرفة شخصّية وأحوال : االستنباط، وحصل عىل نتائج باهرة، منها يف مقام
الّراوي، واالّطالع عىل عدد روايات ُكّل راٍو، وتسليط الّضوء عىل األسامء 
املحذوفة من الرواة يف سلسلة سند األحاديث، والكشف عن املوارد املشرتكة، 

 .ومتييز حاالت الّتحريف والّتصحيف، وترتيب طبقات الّرواة
يِّد الربوجردي األحاديث املقلوبة وجواباهتا، رسالة : ومن مجلة مؤّلفات السَّ

ويس، حاشية عىل فرائد  ْيخ الطُّ يف منجزات املريض، حاشية عىل خالف الشَّ
األُصول، تقليد األعلم، ترتيب أسانيد الكايف، جتريد أسانيد رجال النّجايش، 

يعة، رصاط النّجاة، جممع الفروع، املهدي  حاشية عىل عمدة الّطالب، بيوت الشِّ
نّة، تعليقة عىل أسفار املال صدرا  .)٣٥(يف كتب أهل السُّ

 :وقد كانت لإلمام الربوجردي مواقف سياسّية بارزة
َأنَّ الّشاه أراد يومًا أْن يستبدل اخلّط الفاريس باخلّط الالتيني، وطّبل  :منها

يِّد بُكّل كيانه ضدّ  لن أسمح هبذا العمل «: ه، وقالوزّمر هلذا العمل، فوقف السَّ
 .)٣٦(»ما دمت حيًا ومهام كّلف األمر
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يِّد إقبال رئيس وزراء إيران آنذاك كّلمه عن الّشاه  :ومنها َأنَّه عندما زاره السَّ
عور، بينام «: بلهجٍة حاّدة قائالً  كان أبوه ُأّميًا، ولكنّه عىل قدٍر من اإلدراك والشُّ

 .)٣٧(»قه شيئاً هذا فليس له شعور، وال يكاد يف
، وساند حركة تأميم )٣٨(كام كان له مواقف مشهودة يف حماربة فرقة البهائّية

د مصّدق ، كام منع الّشاه من الّزواج بإمرأة )٣٩(النّفط وحكومة الّدكتور ُحمَمَّ
، وقد أصدر بيانًا مشهورًا إلدانة واستنكار احتالل األرايض )٤٠(إيطالّية

 .)٤١(م١٩٤٨عام الفلسطينّية من قبل الّصهاينة 
هـ، وُدفن يف قم، ١٣٨٠وقد وافاه األجل يف الّثالث عرش من شّوال سنة 

وُأعلن احلداد العام عليه؛ خلدماته العلمّية ونشاطاته االجتامعّية والّسياسّية، 
 .والتي رصف عمره الّرشيف يف املواظبة عليها، فرمحه اهللا برمحته الواسعة

 
  :حيمنهج البروجردي الوحدوي واإلصال

نّة، ومل يقترص هذا  يِّد الربوجردي ُيبدي اهتاممًا واسعًا بفقه أهل السُّ كان السَّ
االهتامم عىل مستوى معرفة فتاوى أئّمة املذاهب األربعة، بل شمل آراء 
الّصحابة والّتابعني وغريهم، كالّليث بن سعد، وسفيان الّثوري، وعبد الرمحن 

وكانت له عبارٌة مشهورة، وهي . )٤٢(األوزاعي، وداود اإلصفهاين الّظاهري
نّة«: قوله َأنَّ الفقه : بمعنى ،)٤٣(»إِنَّ الفقه الّشيعي يقع يف هامش فقه أهل السُّ

كانت تأخذ  ^عىل فقه أهل الّسنّة، وذلك ألّن أجوبة األئّمة قلّ الّشيعي يع
 .بنظر االعتبار الفتاوى الّسائدة يف ذلك الوقت

ًا االهتامم بقضّية الوحدة بني املذاهب، وقد أبدى اإلمام الربوجردي أيض
وظّل يتابع هذه املسألة اخلطرية، ويعّد معاجلتها من الواجبات احليوّية لُكّل عاملٍ 

، ويتعّني عليه الّسعي لتحقيقها  ..شيعيٍّ
ْيخ املطهري : إحدى اخلصائص التي كان يّتصف هبا سامحته«: يقول الشَّ
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دة اإلسالمّية، وحسن الّتفاهم والّتقريب بني امهتامه ورغبته الوافرة بقضّية الوح
ونظرًا ملا كان هلذا الّرجل من اّطالٍع عىل تاريخ اإلسالم . املذاهب اإلسالمّية

واملذاهب اإلسالمّية، فقد كان يدرك بأّن سياسة احلّكام الّسابقني كان هلا تأثريها 
أيضًا بأّن السياسات  إَِىل حدٍّ بعيٍد يف إثارة الفرقة وتأجيج االختالف، وكان يعي

االستعامرّية يف العرص الّراهن تستغّل هذه الّتفرقة أقىص درجات االستغالل، بل 
وكان من الواضح لديه . وتعمل أيضًا عىل إرضام نرياهنا وصّب الّزيت عليها

أيضًا بأّن ابتعاد الّشيعة عن سائر الفرق جعل تلك الفرق ال تعرتف بالّشيعة، 
وانطالقًا من ُكّل ذلك كانت لديه . بعيدة عن احلقيقة وختلق عنها تصّورات

رغبٌة عميقٌة إلجياد نوٍع من حسن الّتفاهم بني الّشيعة والّسنّة؛ وذلك من أجل 
هذا . حتقيق الوحدة اإلسالمّية التي تعّد بمثابة هدٍف عظيٍم هلذا الّدين املقّدس

عارفهم، كام هي يف من جهة، ومن جهٍة ُأخرى لتبيني حقيقة الّشيعة وفقههم وم
وِممّا يدعو للعجب ... الواقع للمجتمعات الّسنّية التي تؤّلف أغلبية املسلمني

ني سمعُت من مصدرين موّثقني بأّن العارض القلبي األخري الَِّذي انتهى به إَِىل  َأنَّ
الوفاة، جاء بعد عارٍض قلبيٍّ أّول أصابه، وكان خالل ذلك فاقدًا للوعي مّدًة 

، ُثّم أفاق بعد ذلك، وقبل أْن ينتبه إَِىل وضعه أو يتحّدث عن حالته من الّزمن
لقد كانت يل آماٌل يف هذا : أثار قضّية الّتقريب والوحدة اإلسالمّية قائالً 

 .)٤٤(»املجال
وعندما تأّسست دار الّتقريب يف مرص بتظافر جهود مجع من علامء الّشيعة 

يِّد بدعمها بُكّل الو سائل، ومنها املال، كام أقام عالقاٍت حسنة والّسنّة قام السَّ
ْيخ حممود : مع شيخ األزهر آنذاك ْيخ عبد املجيد سليم، ومن بعده الشَّ الشَّ

يِّد يبدي رسوره جتاه أخبار الّتقريب .. شلتوت عن طريق املراسالت وكان السَّ
ة يف إِنَّ الّتقريب يف حالة تقّدٍم، ونشكر اهللا عىل أْن كانت لنا مشارك«: ويقول
 .)٤٥(»ذلك
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ْيخ هاشمي الرفسنجاين  وكان له منهجّيٌة خاّصٌة للّتقريب، بّينها سامحة الشَّ
يِّد الربوجردي والّشيخ شلتوت  يف سياق كلمته التي ألقاها يف مؤمتر تكريم السَّ

اختالفنا مع أهل الّسنّة يتمّثل : كان اإلمام الربوجردي يقول يف الّدرس«: بقوله
والّيشء املهّم . حجّية أقوال األئّمة: قضّية اخلالفة، واآلخر :أحدمها: يف جانبني

بالنّسبة إلينا هو قضّية حجية األقوال؛ إذ إِنَّ قضيّة اخلالفة قضّيٌة تارخيّيٌة وال 
يمكن أْن تتكّرر اليوم، فيجب البحث مع أهل الّسنّة حول حجّية أقوال األئّمة؛ 

 .)٤٦(»ملا هلذه القضّية من تأثٍري يف زماننا
يِّد عىل النّقاط املشرتكة إلجياد املحّبة واملوّدة بني الفرق اإلسالمّية،  وُيرّكز السَّ
كام ُيرّكز عىل دور حديث الّثقلني يف تثبيت الوحدة بني املسلمني، وبذل مساعيه 
الّرشيفة يف تعريف مصادر االستنباط عند ُكلٍّ من الفريقني، بحيث تعّرف 

يب عىل فقه الّشيعة وُأصوهلم، ففي إحدى املّرات أعضاء بارزون يف دار الّتقر
ْيخ أمحد حسن الباقوري إَِىل إيران، : سافر وزير األوقاف املرصي آنذاك الشَّ

والتقى بالّسّيد الربوجردي، وتأّثر بشخصّيته إَِىل درجٍة كبرية، وعندما عاد إَِىل 
ُنرش عىل نفقة للعالمة احلّيل، و »املخترص النّافع«مرص كتب مقّدمة عىل كتاب 

 .)٤٧(وزارة األوقاف يف مرص
هذا ُكّله ما يتعّلق بفكر هذين العاملني اجلليلني من علامء الّشيعة، وسأتعّرض 
ـ إْن شاء اهللا ـ يف العدد القادم إَِىل شخصّيتني ُأخريني كان هلام دوٌر كبٌري يف 

ْيخ : أّوهلاممسائل وقضايا الوحدة اإلسالمّية، ومها من علامء إخواننا الّسنّة،  الشَّ
د الغزايل، وثانيهام يِّد عبد الرمحن الكواكبي: ُحمَمَّ  .السَّ

 ..فإىل اللقاء ثانياً 
Q R S T U  V W  ... 

 
*     *     * 
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د، دفاٌع عن العقيدة والّرشيعة ضّد مطاعن املسترشقني) ١( ، ، الطَّبعة اخلامسة ٣٣٥: الغزايل، ُحمَمَّ
 .دار الكتب اإلسالميّة: م، نرش١٩٨٨

دار : هـ، نرش١٤١١، الّطبعة الّسابعة عرش ٤٣٤: شلتوت، حممود، اإلسالم عقيدة ورشيعة) ٢(
وق، ، بريوت و  .القاهرةالرشُّ

: هـ، نرش١٤٢٠، الّطبعة احلادية عرش ٢٣ -١١: ١النّدوي، أبو احلسن، رجال الفكر والّدعوة ) ٣(
 .دار القلم، بريوت

 .١٥: ١املصدر نفسه ) ٤(
د جاسم، كاشف الغطاء) ٥( املجمع العاملي : هـ، نرش١٤٢٨، الّطبعة األُوىل ٧: الساعدي، ُحمَمَّ

 .ة، طهرانللتّقريب بني املذاهب اإلسالميّ 
د هادي، معجم رجال الفكر واألدب . األميني النّجفي، د) ٦( ، الّطبعة الثّانية ١٠٤٩: ٣ُحمَمَّ

 .هـ١٤١٣
 .مكتبة الّرشيف الّريض، قم: ، نرش٢٢٨: ١اخللييل، جعفر، هكذا عرفتهم ) ٧(
د حسني، حترير املجّلة : الحظ) ٨( د جاسم: ، حتقيق١٠٩: ١كاشف الغطاء، ُحمَمَّ الّساعدي،  ُحمَمَّ

 .املجمع العاملي للتّقريب بني املذاهب اإلسالميّة، طهران: هـ، نرش١٤٢٢الّطبعة األُوىل 
 .١٤٠٨مكتبة املرعيش النّجفي، قم : ، نرش١٢٧، ١٢٥: ٨اخلاقاين النجفي، عيل، شعراء الغري ) ٩(
مصطفى سبيتي، : يق، رشح وتعل٢٥٠: ٢ديوان املتنبّي : هذا البيت تضمٌني لبيت املتنبّي، راجع) ١٠(

 .دار الكتب العلميّة، بريوت: ، نرش١٤٠٦الّطبعة األُوىل 
 .، مرجٌع سابق١٩٢ -١٧٧: كاشف الغطاء: انظر) ١١(
 .١٣٧: الحظ املصدر نفسه) ١٢(
 .١٣٨ -١٣٧: املصدر نفسه) ١٣(
 .٦٥: سورة األنعام) ١٤(
 .، مرجٌع سابق١٤٠: كاشف الغطاء) ١٥(
 .٧١: سورة التّوبة) ١٦(
 .٢٣: الفتح سورة) ١٧(
د حسني، حماورة اإلمام مع الّسفريين) ١٨( : ، الّطبعة الثّالثة، إعداد وطبع٥٦: كاشف الغطاء، ُحمَمَّ

 .املطبعة احليدرّية، النجف األرشف
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د حسني، جنّة املأوى) ١٩( د عيل القايض الّطباطبائي، الّطبعة : ، حتقيق٣١٦: كاشف الغطاء، ُحمَمَّ ُحمَمَّ

 .دار أنوار اهلدى، قم: هـ، نرش١٤٢٦الثّانية 
 - ٣٣: حول الوحدة اإلسالميّة: جتد مجيع موارد كالم كاشف الغطاء املذكورة آنفاً يف كتاب) ٢٠(

، ١٤٠٩معاونيّة العالقات الّدولية يف منّظمة اإلعالم اإلسالمي، الطّبعة الثّانية : ، إعداد ونرش٤٠
 .طهران

مجع من باحثي احلوزة بقم، الّطبعة الثّالثة : د، إعدا٦٦٢: ٢) رياض األبرار(ـلشن أبرار گ )٢١(
 .معروف، قم: ش، نرش.هـ١٣٨٥

 .٥٧، ٥٢: ، الّصفحة٥٣: ، العدد)جملة احلوزة(جمله حوزه ) ٢٢(
 .٣١٤: ، صفحة٤٤، ٤٣: املصدر نفسه، العددان) ٢٣(
د، حياة اإلمام الربوجردي) ٢٤( ين مري جالل الدِّ : ، إعداد٤٨ - ٤٥: واعظ زاده اخلراساين، ُحمَمَّ

 .املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، طهران: ، نرش١٤٢١آقائي، الّطبعة األُوىل 
 .١٠٢ -  ١٠١: آية اهللا الربوجردي) حياة(ـاين گالّدواين، عيل، زند) ٢٥(
 .١٠٤: املصدر نفسه) ٢٦(
د عيل، ألـ) ٢٧( : ش، نرش.هـ١٣٧٨ ، الّطبعة األُوىل٤٤): قدوة القيادة(ـوي زعامت گآبادي، ُحمَمَّ

 .عصمت، قم
 .، مرجٌع سابق١١٩: آية اهللا الربوجردي) حياة(ـاين گزند )٢٨(
جمموعة من الباحثني، : ، إعداد٣٠٢): قرة عني ومشعل املرجعية(ـراغ مرجعيت چـشم وچ) ٢٩(

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم: ش، نرش.هـ١٣٧٩الّطبعة األُوىل 
 .إيران: ، نرش١٤٤): مسألة املعرفة(املطّهري، مرتىض، مسألة شناخت ) ٣٠(
 .جمّلة احلوزة، مرجع سابق) ٣١(
 احلّجتي،) ٣٢(
: وما بعدها، تصحيح ١٥٣: ٢) تقرير بحث الربوجردي(هباء الّدين، احلاشية عىل كفاية األُصول  

 .هـ، نرش مؤسسة أنصاريان، قم١٤١٢غالم رضا موالنا، الّطبعة األُوىل 
، الّطبعة األُوىل ١٧): تقرير بحث الربوجردي(، ملحات األُصول اإلمام اخلميني، روح اهللا) ٣٣(

  .مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، قم: هـ، حتقيق ونرش١٤٢١
 .٨٣: ـوي زعامتگألـ) ٣٤(
يِّد الربوجردي راجع كتاب) ٣٥(  -  ٢٨٦: ـراغ مرجعيتچـشم وچ: ملراجعة فهرسة مؤّلفات السَّ

 .، مرجٌع سابق٣١١
























  /
١٨
٧

 

 

 
 .، مرجٌع سابق٦٧١: ٢رار ـلشن أبگ) ٣٦(
 .١١٥: ، صفحة٤٤، ٤٣: جمّلة احلوزة، العددان) ٣٧(
 .، مرجٌع سابق٣٤٢: ـراغ مرجعيتچـشم وچ )٣٨(
 .٢٧٩، ١٦٢، ١٠٣: املصدر نفسه) ٣٩(
 .١٣٣، ١١٦: ، صفحة٤٤، ٤٣: جمّلة احلوزة، العددان) ٤٠(
مركز أسناد : هـ،ش، نرش١٣٧٩، الّطبعة الّرابعة ٣٦٢: ١٢الّدواين، عيل، مفاخر اإلسالم ) ٤١(

 .الثورة اإلسالمية، طهران
 .، مرجٌع سابق١٢٧: ـراغ مرجعيتچـشم وچ )٤٢(
 .، مرجٌع سابق٨٤: آية اهللا الربوجردي) حياة(ـاين گزند )٤٣(
: ، نرش)التّكامل االجتامعي لإلنسان(، ٢٦٠): ستُّ مقاالت(املطّهري، مرتىض، شش مقالة ) ٤٤(

 .إيران
 .، مرجٌع سابق١٣٥: جعيتـراغ مرچـشم وچ ) ٤٥(
 .ش.هـ١٣٧٩/ ١١/ ٣، بتاريخ »مجهوري إسالمي«عدد خاص من صحيفة ) ٤٦(
 .، مرجٌع سابق٩١: آية اهللا الربوجردي) حياة(ـاين گزند )٤٧(
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  مفهوم ابتغاء الوسيلة
 

  
r خ خالد الغفوريالشَّي)*(  

 
 القرآن الكريم، وقد ُذكِر هذا من املفاهيم التي وردت يف) ابتغاء الوسيلة(إِنَّ 

املفهوم يف سوريت املائدة واإلرساء، ولكي نعرف ما هو املراد من هذا املفهوم، 
 :وما هو موقف القرآن منه، ال بّد من دراسة ِكال املوضعني

 
  :الموضع األول
 © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �É: قوله تعاىل

ª  « ¬Ç ]٣٥: املائدة[. 
 :ض ألمرين قبل دراسة مدلول هذا املفهومويف البدء ينبغي الّتعرّ 

 يف بيان املراد اإلمجايل من اآلية :األمر األّول
 :لقد اشتملت هذه اآلية عىل ثالثة أوامر

 .األمر بتقوى اهللا، بمعنى اجتناب غضبه برتك املعايص .١
 .األمر بابتغاء الوسيلة ألجل الّتقّرب إَِىل اهللا تعاىل .٢

                                                
 .Dرئيس حترير جمّلة فقه أهل البيت )*(
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 .األمر باجلهاد يف سبيل اهللا .٣
 .ُثّم ُختمت اآلية بجعل الفالح غاية هلذه األوامر

 يف بيان بعض مفرداهتا :األمر الّثاين
 :ونقترص عىل ذكر مفردتني

االبتغاء، وقد ُخّص باالجتهاد يف الّطلب، أو ضّمن معنى  :األُوىل
 .)١(احلرص
الوسيلة، وهي الّتوّصل إَِىل الّيشء برغبة، وهي أخص من الوصيلة؛  :الّثانية

إرادة ما به الّتوّصل : وحيتمل. )٢(نها ملعنى الّرغبة، وهي كالقربةلتضمّ 
 .)٣(والّتقّرب

 :)٤(قال لبيد
  أَال ُكلُّ ذي لبٍّ إَِىل اهللا واسُل   أرى النّاَس ال يدرون ما قدُر أمِرهم

يتقّرب به من قرابٍة أو صنيعٍة أو غري ذلك، : ُكّل ما ُيتوّسل به، أي: والوسيلة
ا يتوّسل به إَِىل اهللا تعاىل من فعل الّطاعات وترك املعايص، وهي فاستعريت مل

 :تقّربُت، قال عنرتة: فعيلة من توّسلُت إليه، أي
جاَل هلم إليِك وسيلةٌ    أْن يأخذوِك تكّحيل وختّضبي  إِنَّ الرِّ

 :الوسائل، قال الّشاعر: واجلمع
  )٥(ا والوسائُل وعاَد الّتصايف بينن  إذا غفل الواشون ُعْدنا لوصلنا

يطلب ُكّل واحٍد من : طلبُت، ومها يتساوالن، أي: منه ِسلُت، أي: ويقال
القربة التي ينبغي أْن يطلب هبا، والوسيلة : والوسيلة. صاحبه، فاألصل الّطلب

 .)٦(درجة يف اجلنّة
 

  :البحث في مدلول اآلية
 حكم ابتغاء الوسيلة :أّوالً 
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اهره الوجوب، فيجب طلب الوسيلة، وبذل إِنَّ األمر بابتغاء الوسيلة ظ
ُقصارى اجلهد يف هذا الّطلب؛ ألّن االبتغاء ليس هو مطلق الّطلب، بل هو 

 .االجتهاد يف الّطلب كام فّرسه بعض الّلغويني
 يف املراد من الوسيلة :ثانياً 

 :وفيه احتامالٌت ثالثة
ا أف :األّول ضل درجات اجلنّة، أْن ُيراد هبا درجة يف اجلنّة، وعن عطاء َأهنَّ

سلوا اهللا يل الوسيلة، فإّهنا درجٌة يف اجلنّة ال يناهلا «: َأنَّه قال nوروي عن النّبّي 
من سأل يل «: ، وروي عنه أيضاً )٧(»إِالَّ عبٌد واحٌد، وأرجو أْن أكون أنا هو

 .)٨(»الوسيلة حّلت له الّشفاعة
ريد هذا املعنى لعّرب عنه وهذا االحتامل ال يتالءم مع ظاهر اآلية؛ فإنَّه لو أُ 

، أو الّتعبري عنه بـ É ¦Çبابتغاء الوسيلة من دون حاجٍة إَِىل اجلاّر واملجرور 
وِممّا يزيد يف ضعف هذا االحتامل ما ورد من كون الوسيلة درجًة خيتّص ). منه(

 .nهبا النّبّي 
يه، ويكون الّتقّرب إل: أْن ُيراد بالوسيلة القربة باملعنى املصدري، أْي  :الّثاين

اجتهدوا يف طلب الّتقّرب إليه تعاىل، فتكون اآلية دالًة عىل األمر : املعنى
 .باالجتهاد يف طلب الّتقّرب إَِىل اهللا تعاىل

وهذا أيضًا خالف الّظاهر؛ إذ لو كان ذلك هو املراد ألمر بالّتقّرب َأو 
 .باالجتهاد بالّتقّرب مبارشة، ال بتوسيط األمر بطلب ذلك

أْن ُيراد هبا ما يتوّسل به، وليس املراد املعنى املصدري، وهو الّشائع  :الّثالث
ابذلوا قصارى جهدكم، وحتّروا : يف االستعامل، كام َأنَّه هو الّظاهر من اآلية، أْي 
 .ما يوصلكم إَِىل اهللا تعاىل، هذا من ناحية املفهوم

ل وأّما من ناحية املصداق، فيحتمل أْن يكون هي الّطاعات واألعام
الّصاحلة، كام َأنَّه حيتمل أْن يكون الّتحّقق بحقيقة العبودية، أو الّتلّبس بطريق 
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 .اهلداية إَِىل اهللا
 É ¥ ¦ §Ç: واالحتامل الّثالث هو األرجح؛ ألّن قوله تعاىل

، وكال É ¨ © ªÇ: وملحوٌق بقوله É £ ¤Ç: مسبوٌق بقوله
اهللا، فإرادة املصداق األّول اجلملتني مطلقتان، وتدّالن عىل االجتهاد يف طاعة 

 .واملصداق الّثاين وإْن كانت إرادته ممكنة إِالَّ َأنَّه ال قرينة عليه. موجٌب للّتكرار
ويؤّيد ذلك َأنَّ . وعليه، فاألظهر إرادة األخري، وهو الّطريق املوصل إَِىل اهللا

البتغاء، كام الّسبيل حيتاج يف تشخيصه إَِىل دّقٍة، وليس هو واضٌح جّدًا، فعّرب با
َأنَّ الوسيلة ُأخذ يف معناها الّرغبة، وبذلك افرتقت عن مطلق الوصيلة، والّرغبة 
تناسب الّطريق والّسبيل عادًة؛ إذ َأنَّ الّطاعة ربام يستثقلها املكّلف فيؤّدهيا ال عن 
 رغبٍة بل امتثاالً لألمر، ومن هنا ُأريد من املؤمن أْن يكّرر الّدعاء والّطلب من اهللا

 É7  8 9 : ; < =  > ? @ A  B C: بالقول

DÇ ]احلمد[. 
وهذا املعنى ينطبق عىل ما ذهبت إليه اإلمامّية من كون املراد بذلك طريق 

: ، أْي É ¥ ¦ §Ç: ، ورووا يف تفسري اآليةDأهل بيت النّبّوة 
 .)٩(»تقّربوا إليه باإلمام«

 .)١٠(»أنا وسيلته«: يف هذه اآلية Aوُروي عن عيلٍّ 
 طبيعة األوامر والنّواهي :ثالثاً 

 ، وليعلم َأنَّ األوامر والنّواهي اإلهلّية منها ما يكون معّربًا عن حكٍم خاصٍّ
، ومنها ما يكون ]٤٣: البقرة[ Ék l m  n o p qÇ: نظري

، نظري  .]٢١: البقرة[ Én oÇ: معّربًا عن حكٍم عامٍّ
هو َأنَّ املراد يف القسم  والفرق بينهام، مع اشرتاكهام يف املطلوبّية واملرغوبية،

الّثاين يكون نيله أشّد من القسم األّول، ومن هنا ناسبه األمر باالجتهاد يف طلبه، 
 .كام ناسبه الّتعبري بكلمٍة قد ُأرشبت معنى الّرغبة، كام هو احلال يف كلمة الوسيلة
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بذلك  هو اإلسالم واإليامن، فأمُر املسلمني واملؤمنني: وبام َأنَّ الّطريق العام
معناه حتصيل احلاصل، وعليه فال بّد أْن يكون املراد الّطريق إَِىل اإلسالم الَِّذي 
حيفظ املؤمن من االنحراف، فهي إذن اهلداية اخلاّصة الواقعة يف طول اهلداية 

 .العامة
 

  :ثّانيالموضع ال
  É¶ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À: قوله تعاىل

Á Â ÃÄ Å  Æ Ç È         ÉÇ ]٥٧: اإلرساء[. 
 :ويف دراسة هذه اآلية نقّدم ـ أيضًا ـ مقّدمتني

 É t u  v w x yz: إِنَّ هذه اآلية أعقبت قوله تعاىل :األُوىل

{ | } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®  

 ̄°           ±   ² ³ ́ µÇ. 
َأنَّ ُكّل خملوٍق مهام : وقد جاءت هذه اآلية لتكشف عن حقيقٍة هاّمة، وهي

إّن العبودّية الزمٌة له، واهللا جّل وعال هو قطب هذه العبودّية، فال كانت مرتبته ف
 .معنى لعبودّية غريه؛ لكون ُكّل ما ُفِرض َأنَّه غري اهللا فهو عبٌد هللا
 :هذا، وقد اختلفت كلامهتم يف بيان سبب نزول هذه اآلية

نزلت يف قوٍم من العرب من خزاعة أو غريهم، كانوا : ـ قال ابن مسعود
: ن رجاالً من اجلّن، فأسلم اجلنّّيون، وبقي الكّفار يعبدوهنم، فأنزل اهللايعبدو

É¶  ̧   ¹ º » ¼ ½...Ç. 
َأنَّ اآلية نزلت يف الَِّذين كانوا يعبدون ُعَزيرًا واملسيح : ـ وعن ابن عّباس

 .وُأّمه
ا نزلت يف عبدة : ـ وعنه أيضًا، وعن ابن مسعود وابن زيد واحلسن َأهنَّ

 .املالئكة
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ا نزلت يف عبدة الّشمس والقمر والكواكب وُعَزير : وعن ابن عباسـ  َأهنَّ
 .)١١(واملسيح وُأّمه

 يف بيان بعض مفردات اآلية :الّثانية
 .خربه É ºÇمبتدأ يف حمّل رفع، و : É¶Çـ 
 .صفة É ¸Çـ 
 .صلة املوصول É ¹Çـ 
ء خربه، وهو بيان البتغاء الوسيلة؛ لكون االبتغا É ¿Çمبتدأ، و  É ¾Çـ 

بدل من  Çَأيُّ Éفحصًا وسؤاالً يف املعنى عىل ما ُيعطيه الّسياق، وحيتمل كون 
 .، وهي موصولةÉ ºÇضمري الّرفع يف 

 .مّتقى: ، أْي É ÉÇـ 
 

  :البحث في مدلول اآلية
 :يف اآلية احتامالٌت عديدة، ُنشري إَِىل املهّم منها، وهو اثنان

َأنَّ األنبياء : نبياء، واملعنىاأل: É¶Çَأنَّ املراد من اسم اإلشارة  :األّول
يدعون إَِىل اهللا أو إَِىل احلّق، أو يدعون اهللا ويتّرضعون إليه يطلبون بذلك الّزلفى 

والقرينة عىل . )١٢(لديه؛ ليظهر َأّهيم كان أفضل عند اهللا وأشّد تقّربًا إليه باألعامل
 { | } ...É: ذلك هو تقّدم احلديث عنهم قبل هذه اآلية يف قوله تعاىل

~ � ¡¢ £ ¤ ¥Ç .إَِىل َأنَّ األنبياء مع علّو رتبهم، : ومآل ذلك
ورشف منزلتهم، إذا مل يعبدوا غري اهللا، فأنتم أوىل أْن ال تعبدوا غري اهللا، وإّنام 

وال خيفى ما يف ذلك من الّداللة عىل . )١٣(ُذكِر ذلك حّثًا عىل االقتداء هبم
ب إَِىل اهللا تعاىل وا الَِّذين هم  Dلّتزلُّف إليه؛ ألنَّه فِْعُل أنبياء اهللا مطلوبّية الّتقرُّ

 .القدوة لسائر النّاس
ويرد عىل هذا االحتامل َأنَّ إرادة اآلهلة املزعومة للمرشكني أوىل؛ ألّن اسم 
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أقرب إَِىل اسم اإلشارة  É§ ¨ © ª « ¬...Ç: املوصول يف قوله
É¶Ç  من لفظÉ ~Ç سّيام مع الّتناظر بني لفظي ،É ¨Ç  و
É¹Ç  الَِّذي ُيشري إَِىل وحدة املدعّو يف اجلملتني، وهم اآلهلة املزعومة دون
 .اهللا

هذا، مضافًا إَِىل َأنَّ املرشكني ال يعتقدون باألنبياء والّرسل، فال يصّح 
حماججتهم بام عليه أنبياء اهللا من عبادة اهللا سبحانه، وإّنام املناسب لالحتجاج 

 .به ويسّلمه، وهم اآلهلةعىل املرشك بيشٍء هو يعتقد 
الَِّذين يدعوهنم املرشكون من : É¶Çَأنَّ املراد باسم اإلشارة  :الّثاين

املالئكة واجلّن واإلنس، يطلبون ما يتقّربون به إَِىل رّهبم، يستعملون أّهيم أقرب 
حّتى يسلكوا سبيله ويقتدوا بأعامله؛ ليتقّربوا إليه تعاىل ويرجون رمحته وخيافون 

 .عذابه
فهؤالء املرشكون من الوثنيني يتوّسلون إَِىل اهللا ويتقّربون باملالئكة الكرام 
واجلّن واألولياء من اإلنس، فيرتكون عبادته تعاىل وال يرجونه وال خيافونه، 
وإّنام يعبدون الوسيلة ويرجون رمحتها وخيافون سخطها، ُثّم يتوّسلون إَِىل هؤالء 

ثيل، فيرتكوهنم ويعبدون األصنام ويتقّربون األرباب واآلهلة باألصنام والّتام
 .إليهم بالقرابني والذبائح

يّدعون الّتقّرب إَِىل اهللا ببعض عباده أو أصنام خلقه، ُثّم ال : وباجلملة
يعبدون إِالَّ الوسيلة مستقّلة، ويرجوهنا وخيافوهنا مستقّلًة من دون اهللا، 

واملراد بالوسيلة ما به . عبادةفيرشكون بإعطاء االستقالل هلا يف الّربوبّية وال
 .É ¾ ¿Ç: الّتوّصل والّتقّرب، وهو األنسب بالّسياق؛ نظرًا لتعقيبه بقوله

إْن كان هو املالئكة الكرام والّصلحاء  É¶ ¸    ¹Çُثّم إِنَّ املراد بـ 
املقّربون من اجلّن واألنبياء واألولياء من اإلنس ـ كام يف االحتامل األّول ـ كان 

: ظاهره املتبادر، أي: ن ابتغائهم الوسيلة ورجاء الّرمحة وخوف العذاباملراد م
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 .)١٤(يتّرضعون إَِىل اهللا تعاىل ويتقّربون إليه بأفعاهلم االختيارّية
األعّم من ذلك، حّتى يشمل من كانوا يعبدونه من : لكن إْن كان املراد هبم

املراد بابتغائهم مردة الّشياطني وفسقة اإلنس، كفرعون ونمرود وغريمها، كان 
الوسيلة إليه تعاىل ما ُذكِر من خضوعهم وسجودهم وتسبيحهم الّتكويني غري 
اإلرادي، وكذا املراد من رجائهم وخوفهم ما لذواهتم من االفتقار واحلاجة 

  .)١٥(والّتعّلق باخلالق عّز وجّل 
ويف اآلية داللة عىل أْن ال يشء يستحّق أْن ُيعبد من دون اهللا عىل نحو 

ستقالل، فلو ُفرض َأنَّ هناك وسيلًة موصلًة إليه، فهو الَِّذي يكون أهًال اال
 .للعبادة، وليس الوسيلة، فتكون اآلية من اآليات النّاهية عن الّرشك

 
  :جولةٌ ختامية

 :يّتضح ِممّا تقّدم
ّص األّول يأمر باالحتهاد يف طلب الوسيلة إَِىل اهللا  .ـ َأنَّ النّ

 .ر من االنحراف يف جعل الوسيلة هدفاً ـ َأنَّ الّثاين حيذّ 
َأنَّ اّختاذ الوسيلة إليه تعاىل مرغوٌب فيه : ـ وحاصل اجلمع بني النّّصني

 .ومأموٌر به، والعكوف عىل الوسيلة من دون اهللا مرفوٌض ومنهيٌّ عنه
ما هي خصائص الوسيلة التي : ـ بقي ْيشٌء مل يتكّفل النّصان ببيانه، وهو

 ُتّتخذ؟
 :ت نصوص الكتاب إَِىل بيان ذلك بنحوينوقد تعّرض

، وأّنه ال بّد من أْن تكون الوسيلة مأذونًا هبا من اهللا،  :األّول البيان الُكيلِّ
وليس األمر بيد البرش، قال سبحانه معرتضًا عىل املرشكني الَِّذين اخرتعوا 

 ½ ¼ «  É± ² ³  ´ µ ¶ ̧ ¹ º: ألنفسهم أربابًا من دون اهللا
¾¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ  È É Ê Ë ÌÇ ]٢٣: النّجم[. 
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 ÉÇ È É Ê Ë Ì: البيان اخلاص، كقوله جّل وعال :الثَّاين
Í Î  Ï ÐÇ ]وقوله]٥٩: النّساء ، :É¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ 
¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë  Ì Í Î Ï 
ÐÇ ]املائدة[وقوله ، :É+  ,   -  . / 0 1 2 34Ç ]وما ]٢٣: الشورى ،

 .شابه ذلك
 

   *     *  * 
 

                                                
د، املفردات يف غريب القرآن) ١( ، ١٤٠٤، الّطبعة الثّانية ٥٦: الّراغب اإلصفهاين، احلسني بن ُحمَمَّ

 .دفرت نرش الكتاب: نرش
 .٥٢٣: املصدر نفسه) ٢(
د حسني، امليزان يف تفسري القرآن ) ٣( ، منشورات مجاعة املدّرسني يف ١٣٠: ١٣الطباطبائي، ُحمَمَّ

 .احلوزة العلمية، قم
إبراهيم . مهدي املخزومي، د. د: ، حتقيق٢٩٨: ٧الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني ) ٤(

 .مؤسسة دار اهلجرة: رش، ن١٤١٠السامرائي، الّطبعة الثّانية 
د بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن  )٥( أبو إسحاق إبراهيم : ، حتقيق١٥٩: ٦القرطبي، حممَّ

اث العريب   .، بريوت١٤٠٥أطفيش، نرش دار إحياء الرتُّ
 .املصدر نفسه) ٦(
، الطبعة األُوىل ٣٢٧: ٣أمني اإلسالم الّطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن ) ٧(

 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت: ، نرش١٤١٥
 .، مرجٌع سابق١٥٩: ٦اجلامع ألحكام القرآن ) ٨(
ي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي ) ٩( يِّد طيّب املوسوي : ، تعليق وتصحيح١٦٨: ١الُقمِّ السَّ

 .والنرش، قممؤسسة دار الكتاب للطباعة : ، نرش١٤٠٤اجلزائري، الطبعة الثّالثة 
د بن عيل، مناقب آل أيب طالب ) ١٠( ، تصحيح ورشح ٢٧٣: ٢احلافظ ابن شهرآشوب، ُحمَمَّ

 .، النّجف األرشف١٩٥٦املكتبة احليدرية عام : جلنة أساتذة النّجف األرشف، نرش: ومقابلة
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ر دار الفك: مكتب البحوث والدراسات، نرش: ، حتقيق١٦٢: ٣أضواء البيان للشنقيطي : راجع) ١١(

 .، بريوت١٤١٥للطباعة والنرش 
د بن احلسن، التّبيان يف تفسري القرآن ) ١٢( ويس، ُحمَمَّ : ، حتقيق وتصحيح٤٩١: ٦شيخ الطَّائفة الطُّ

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم: ، نرش١٤٠٩أمحد حبيب قصري العاميل، الّطبعة األُوىل 
، الطبعة ٢٦٢: ٦يف تفسري القرآن  أمني اإلسالم الّطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان )١٣(

 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت: ، نرش١٤١٥األُوىل 
د حسني، امليزان يف تفسري القرآن  )١٤(  .، مرجٌع سابق١٣٠: ١٣الطباطبائي، ُحمَمَّ
 .املصدر نفسه) ١٥(
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  6مع اإلمام اخلميني
 

  
r  خ مصطفى جعفريشه فردپالشَّي)*(  

 
 

وىل من النصف الثاين من السنة أشهَر نشاط ورسور تعترب األشهر الثالثة األُ 
م هرتابوبية، ف، املشتاقني للجذبات املعنوية، والتجليات الرّ تعاىل ولياء اهللاأل

حظات مهّيئني أنفسهم نة الواحد تلو اآلخر، ويعّدون اللّ يمضون أشهر الّس 
فقد ورد يف اخلرب . رجب، وشعبان، وشهر رمضان :للورود إىل األشهر الثالثة

أال إِنَّ رجبًا شهر اهللا، وشعبان شهري، ورمضان شهر «: قوله ’عن النّبّي 
 .)١(»..ُأّمتي

عىل روحية اإلنسان، فبعضها  ّصةأنَّ لبعض األماكن تأثرياٍت خاوكام 
وضة النبوية، واحلائر احلسينّي، أرشف من بعض، كاملسجد احلرام، والرّ 

تأثٌري كبٌري عىل ـ مثًال ـ فلّليل . الباطنية فكذلك لألزمنة تأثٌري عظيٌم عىل توّجهاته
 }A B C @ ?   < = >{: قال تعاىل ،عاء، والذكر، والتفّكر، واخللوةالدُّ 

                                                
 .العامليّة ’جامعة املصطفىوعضو اهليئة العلمية يف  ،أستاذ يف احلوزة العلمية )*(
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، وليس ذلك إِالَّ لفراغ البال من املشاغل التي تعرض عىل اإلنسان يف ]٦ :املزمل[ 
 .أوقات النّهار

ومن أهّم األوقات التي تّم الّتأكيد عليها يف املجامع احلديثية، واستفاضت 
 .شهر شعبان: األخبار وتواترت عىل رشفها وفضلها هو

، تدلُّ عىل )٢(»عبش«اّلتي يرجع أصلها اللُّغوي إَِىل كلمة  »شعبان«فكلمة 
َأنَّ هذا الّشهر املسّمى هبذا االسم هو مصدٌر لتشّعب اخلريات ، وانفتاح أبواب 

محة والربكات  .الرَّ
َعَىل َقْوٍم ِمْن َأْخَالِط  ×َلَقْد َمرَّ َأِمُري املُْْؤِمنِنيَ «: وقد ورد يف بعض األخبار

ِل  ،َصاِريٌّ املُْْسلِِمَني َلْيَس فِيِهْم ُمَهاِجِريٌّ َوَال َأنْ  َوُهْم ُقُعوٌد ِيف َبْعِض املََْساِجِد ِيف َأوَّ
هِ ِممَّا اْختََلَف النَّاُس فِيهِ  ،َيْوٍم ِمْن َشْعَبانَ  َقِد  ،َوإَِذا ُهْم َخيُوُضوَن ِيف َأْمِر اْلَقَدِر َوَغْريِ

م ،اْرَتَفَعْت َأْصَواُهتُمْ  بهم يف كالٍم طويٍل، ، فخط» َواْشَتدَّ فِيِه َحمَْكَمُتُهْم َوِجَداُهلُ
ةِ َشْعبَاَن اْلَكِريمِ «: جاء فيه نَا َشْعَبانَ  ،َهَذا َيْوُم ُغرَّ ُه َربُّ اِت فِيهِ  ؛َسامَّ ْريَ  .لِتََشعُِّب اْخلَ

ُكْم فِيِه َأْبَواَب ِجنَانِهِ  ا بَِأْرَخِص  ،َقْد َفَتَح َربُّ اِهتَ َوَعَرَض َعَلْيُكْم ُقُصوَرَها َوَخْريَ
 .)٣(» ...اْألَْثَامن

وائية هلذا الشهر ينية، والرّ رت يف املصادر الدّ كِ فالفضائل والربكات التي ذُ 
هًا خاّصني له؛ لينالوا وتوّج  ب القرب اإلهلي يولون عنايةً يف جعلت طّال الّرش 

لهم لتلقّ  ، ال سيام يف شهر رمضان ي الفيوضات الرّبانيةمن الكامالت ما يؤهِّ
 .املبارك

 هر كمولد اإلمام احلسنيالتي يكتنفها هذا الّش  كام أنَّ الوالدات العطرة
 .ف والفضيلةتضفي عليه املزيد من الّرش  #، واإلمام احلجة×

وكم حيلو للعاشقني، واملشتاقني للجامل اإلهلي الذين يريدون أْن يغرتفوا 
فوا أكثر عليه، هر املبارك، ويتعرّ من حلظات هذا الّش  حلظةٍ  ّل اد يف كُ أفضل الزّ 

ىل اهتاممًا بالغًا أوْ قد َة بمرآة عبٍد صالح، يَروا شمَس ضيائه املشعّ  أنْ  وعىل أدعيته
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باحلقائق املعنوية، ويستمعوا إىل أنوار كالمه حول معامله، ما يكشف أكثر عن 
 .اهرةعظمة، وشموخ روحه الطّ 

متعددة األبعاد، بل إنَّ لنا أْن  ذو شخصّيةٍ  6يف أنَّ اإلمام اخلميني فال شّك 
ولئن أصبح بعض تلك األبعاد معروفًا . يف شخصيته ده قد مجع األضداعي أنّ ندّ 
فإنَّ ـ ولألسف ـ اس، ال سّيام البارُز منها، والذي يسهل عليهم فهمه، لكنَّه للنّ 

نا املتعطشون بااإلمام العظيم بقيت مغمورة، فشب وحية هلذااألبعاد املعنوية والرّ 
، ومل يذوقوا طعم اللقاء معه عن 6ملعرفة احلقائق، الذين مل يدركوا اإلمام

 .القليل من أبعاد شخصيته املباركة إِالَّ قرب ال يعرفون 
احلاهات املعنوية لإلمام وحية، واالّجت فاألبعاد الرّ  والتي كانت  ،6الرَّ
هي من أهّم ـ بل أهّم ـ أبعاد  ،ينيةق بالرشيعة الدّ والتعلُّ  كممزوجة بالتمّس 

ّدعاء؛ إذ ال يبالغنَّ من يقول إنَّ هذا البعد جعل شخصيته املتعددة، وليس هذا با
احلمن اإلمام  رجًال سياسّيًا، ثابتًا، مؤمنًا، فهيًام، ال هيزم، ذا أهداٍف  6الرَّ

 .ساميٍة، وتطلعاٍت متعالية
احلرف عنه يف حياة اإلمام الطّ   ال يمكن غّض ّام فمِ   ومنذ سنّي  ،6الرَّ

ضاها يف احلوزة العلمية؛ مشتغًال بتحصيل ة التي أمحياته األوىل، مرورًا باملدّ 
اق العلوم، واأليّ  اِم التي كان فيها قائدًا كبريًا، وحمبوَب قلوب املاليني من العشَّ

واملشتاقني، ممسكًا بزمام أعظم ثورة، والذي كان يظهر جليًا يف كلامته، وكتاباته 
 .يةوحه للباطن، واملسائل املعنوية، والرّ وجُّ هو التّ  عميٍق  بشكلٍ 

هه إىل هذه احلقيقة، للعمل السيايس كان نابعًا من توّج  6بل إنَّ توّجهه
ا قد مّهدت له الطّ  ل يف األمور احة السياسية، والتدّخ ريق للثورة يف الّس فإهنَّ

 .االجتامعية
احلوىل لإلمام ومستندات املواجهات األُ   ١٥/٢/١٣٢٣ :بتاريخ 6الرَّ

يف شاهد صدق عني من عمره الّرش ابعة واألربحيث كان يناهز الّس  ،ش.هـ
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 ´ ³{ :من قوله تعاىل اً استلهامسالة وففي هذه الرّ . )٤(عىل هذه الوقائع

µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½{ ]إنَّ اهللا تعاىل «: 6، يقول ]٤٦: سبأ
قد بنيَّ يف هذا الكالم الرشيف الّطريق من منزل الّطبيعة املظلم، وحتى منتهى 

ها إله الكون من بني مجيع املواعظ، ونصح وأفضل موعظٍة انتخب. سري اإلنسانية
هبا، هي الكلمة الفاردة التي متّثل الّطريق الوحيد للّصالح يف العاملني وهي القيام 

بعصاه يف وجه  ×القيام هللا الذي قام به موسى الكليم«: ثّم يضيف قائالً . »هللا
حبوب، جعل ملكهم هباًء منثورًا، والذي أوصله إىل ميقات املفرعون وأتباعه، 

 .وجّره إىل مقامي الّصعق والّصحو
ينترص عىل مجيع عادات، وعقائد اجلاهلية،  ’القيام هللا الذي جعل حممداً 

؛ ليغرس مكاهنا التوحيد، والتقوى، {حيث ألقى باألصنام من عىل بيت اهللا 
 .»]٩: النّجم[ }   G H I J{والذي أوصل تلك الذات املقدسة إىل مقام 

احلمن آية املوعظة قد استشهد به اإلمام ابق فاإلهلام الّس  عىل طول  6الرَّ
يايس، فكان يعترب أنَّ العمل األساس للثورة يف الداخل تارخيه الفكري، والّس 

 هو املبنى األسايس أليِّ تغيريٍ  وأنَّ القيام هللا. تعاىل واخلارج هو القيام هللا
وعىل هذا . تامعيةمور االجوإصالح يف الساحة الداخلية للفرد، أو ميدان األُ 

ف أفضل يستفيد من األوقات اخلاصة، واألزمنة ذات الّرش  6األساس كان 
 .استفادة

ق طعم ينابيع رجب، وشعبان، وشهر رمضان الذي تذوّ  6كام كان اإلمام
كان يرى العامل بعني  إذْ  قة إىل حياض هذه الينابيع العذبة؛يقود األفئدة املشتا

مع  تعاىل ذه الدائرة الفكرية، فيسري إىل اهللالسالك إىل اهللا، ويعيش ضمن ه
 .م قيادهتا السياسية، غائصًا يف أسامئه، وصفاته تعاىلاخللق، وأمته التي يتزعّ 

احللقد كان اإلمام  يكتسب من شهر شعبان الكثري من اخلريات،  6الرَّ
ال وجيلو القلوب ببيان ما هلذا الشهر من أمهية يف سري العبودية، وما ألدعيته ـ و
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ام املناجاُة الشعبانّيُة ـ من أمهيّ  واآلن، ومع حلول شهر . يف هذا الطريق ةٍ سيَّ
شعبان املبارك، نعود لقراءة تلك البيانات؛ لتعيد تلك الدروُس اخلالدة صفاًء 

نا األطهار، املتعطشني للحقيقة عىل طريق جديدًا لألرواح، وتضَع أقدام شباب
 .كوثر املعرفة اإلهلية

احلل يف عقيدة اإلمام مّ فعندما نتأ بشهر شعبان، ونحطُّ الّرحال عىل  6الرَّ
ًا من العظمة، المه النوراين نشاهد مجاله الباهرأعتاب ك ، ونرى أمامنا عاملَ
فقد كان يرى يف هذا . لشهر شعبان نظرة جامعة وشاملة 6ته فنظر. واحلرية

اهر، بل فًال عن الظّ قب الباطن مل يكن غاانيا واآلخرة معًا، فحيث يرالشهر الدُّ 
 .عىل حساب اآلخر متلؤها عظمة هذا الشهر، فال يضّحى بيشءٍ  ع بعنيٍ كان يتطلّ 

ف بني يدي كالم هذا اإلمام العظيم يف شهر وهذا األمر يدعونا للتوقّ 
ر العقول بأريج من نور كلامته البدرّية، وتتعطّ  شعبان؛ لتستنري القلوب بيشءٍ 

 .عطر معارفه الوردية
 

  ر شعبان العظيمشرف شه
احليرى اإلمام   :الثةأنَّ بركات وافرًة تصيب اإلنسان يف األشهر الثّ  6الرَّ

مبدأها، ونزول  ’بركات يعترب مبعث النبي. رجب، شعبان، وشهر رمضان
إنَّ األلسن والعقول لتعجز عن بيان «: وهلذا يقول. القرآن يف ليلة القدر منتهاها
ندما نا سوف ندرك شيئًا من هذه احلقيقة عولعلّ  ،)٥(»فضيلة هذه األشهر الّثالثة

 .نالحظ اخلصائص اآلتية الذكر
 

  أدعية شهر شعبان
يف تلك األدعية التي إنَّ من مجلة ما يربهن عىل عظمة هذا الشهر الّرش 

ل دليًال عىل أحقّية ، والتي متثّ »القرآن الصاعد«ُوهبْت للبرشية حتت عنوان 
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 .)٦(التشّيع
إنَّ من بركات هذه األشهر ـ رجب، شعبان، «: 6احلالرَّ يقول اإلمام 
تلك األدعية الواردة فيها، فاملناجاة الشعبانية عىل سبيل املثال  وشهر رمضان ـ

 إِالَّ ، وليس ذلك امور التي يمكن ألهل املناجاة أن يدركوههي من أعظم األُ 
 .)٧(»بمستوى إدراكاهتم، ال أكثر

 
  { شهر شعبان والوفود على ضيافة اهللا

ة الالزمة؛ للوفود عىل شهر ؤ، وإعداد العدّ يعترب شهر شعبان وقتًا للتهيّ 
 يافة اإلهلية، ويف هذا اإلطار يقول الرسول األكرمرمضان املبارك، شهِر الّض 

َشْهٌر «: اسيف خطبته التي ألقاها بمناسبة حلول شهر رمضان خماطبًا النّ ’
احلاإلمام  من منطلق ذلك كانو ؛)٨(»ُدِعيُتْم فِيِه إَِىل ِضَياَفِة اهللا : يقول 6الرَّ

شهر شعبان مقّدمة لشهر رمضان، لكي يتهيأ الناس للوفود عىل شهر الرمحة، «
، فاإلنسان عندما يريد أْن يذهب إىل حفٍل قد دعي {والورود إىل ضيافة اهللا 

إليه يقوم ببعض التغيريات عىل مستوى شكله الظّاهري، بحيث ال يتواجد يف 
ورة واهليئة التي يكون عليها يف منزلهاحلفل ع وشهر شعبان شهر . ىل تلك الصُّ

التهيؤ للضيافة، لتهّيؤ األفراد، واملسلمني لضيافة اهللا، وما األدعية واملناجاة من 
 .)٩(»لتأمني هذا االستعداد إِالَّ قبيل املناجاة الشعبانية 

 
  :شهر شعبان شهر التجلي اإللهي
واجعلني ِممّن ناديته «: اعيلشعبانية يقول الدّ يف إحدى فقرات املناجاة ا

، ففي هذه »فأجابك، والحظته فصعق جلاللك، فناجيته رسًا، وعمل لك جهراً 
جيل اإلهلي، عق، واندهاش اإلنسان أمام التّ ّص الالفقرة نالحظ احلديث عن 

 ث عنه القرآن الكريم يف قصة نبي اهللا موسىنالحظ ذلك املعنى الذي يتحدّ 
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 }À Á  Â ÃÄ ¿ ¾ ½  ¼ «{ :جيل اإلهليتّ عند ال ×
 .]١٤٣: األعراف[

احلعبانية كان اإلمام وبمناسبة هذا املقطع من املناجاة الّش  يعترب  6الرَّ
هور التي عق، ويذكر أنَّ من مجلة خصائصه أنَّه من الشُّ شهر شعبان شهر الّص 

وبتبعه عىل ، ’ اإلهلي عىل النبي األعظمجّيل فهذا شهر التّ . عقحتتاج إىل الّص 
 .)١٠( ^األئمة

احلفمن وجهة نظر اإلمام  يمّثل شهر شعبان شهَر اإلمامة  6الرَّ
بّوة، وشهر شعبان شهر «: والوالية، ويف هذا يقول شهر رمضان شهر النُّ

اإلمامة، فشهر رمضان فيه ليلة القدر، وشهر شعبان فيه ليلة النّصف، التي متثِّل 
عن  منقولةٍ  هذا املضمون من روايةٍ  6 وقد استلهم. »األرضية لليلة القدر

 ×ُسئَِل اْلَباقِرُ «صف من شعبان، يف اجلواب عن فضيلة النّ  ×اإلمام الباقر
فِيَها  ،ِهَي َأْفَضُل َلْيَلٍة َبْعَد َلْيَلِة اْلَقْدرِ  :َفَقاَل  ؟َعْن َفْضِل َلْيَلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ 

ْم بَِمنِّهِ  ،ْضَلهُ َتَعاَىل اْلِعَباَد فَ  َيْمنَُح اهللاُ فِيَها  َفاْجَتِهُدوا ِيف اْلُقْرَبِة إَِىل اهللاِ ،َوَيْغِفُر َهلُ
َا َلْيَلٌة آَىل اهللا ْيَلُة  ،َعَىل َنْفِسِه َأْن َال َيُردَّ َسائًِال َلُه فِيَها َما َملْ َيْسَأْل َمْعِصَيةً  َفإِهنَّ َا اللَّ َوإِهنَّ
 .)١١(» ’َل اْلَبْيِت بِإَِزاِء َما َجَعَل َلْيَلَة اْلَقْدِر لِنَبِيِّنَاَلنَا َأهْ  الَّتِي َجَعَلَها اهللا

 :وإذا الحظنا جواب اإلمام نرى أنَّه يشتمل عىل أمرين
صف من شعبان، نَّه ال ليلة بعد ليلة القدر تصل يف فضلها إىل ليلة النّ أ: األول

 .ففي ليلة النصف ينزل اهللا فيضه، وإحسانه عىل عباده
قد جعل  ’األكرم بّي نَّه وبإزاء ليلة القدر التي جعلها اهللا للنّ أ :الثاين

 .النصف من شبعان ^ألهل البيت
احلواستنادًا هلذه الرواية فقد ذهب اإلمام  إىل أنَّ ليلة النصف من  6الرَّ

شعبان تيل ليلة القدر يف الفضل، وقد رّكز عىل أنَّه كام أنَّ روحية رسول 
ي، فكان شهرا رمضان وشعبان مباركني، استوجبت نزول الوح ’اهللا
























  /
٢٠
٥

 

 

فكذلك شهر شعبان، شهُر األئمة هو استمراٌر للنبوة؛ ألن شهر شعبان استمراٌر 
 .هر املباركوحية ذلك الّش لرُّ 

قد  ^ةوكام أنَّ القرآن نزل يف شهر رمضان، فهذه األدعية عن األئمّ 
هلي عليهم  اإلولذا فإنَّ شهر شعبان هو شهر التجّيل  وردت يف شهر شعبان؛

 .)١٢(’عظمسول األبواسطة الّر 
 وباإلضافة إىل كون النصف من شعبان تاليًا لليلة القدر عند أهل البيت

، ما جيعل الشهر الرشيف شهر اإلمامة والوالية، فإنَّ فيه والدتان ^
منهام، والتمسُك بسريته العطرة من  لٍّ عظيمتان، تعترب معرفة املولود يف كُ 

الث والقيِّمة فيه، ما جيعله أكثر إشعاعًا بنور الوالية، ففي الثّ  التعاليم العظيمة،
 .#، ويف النصف مولد املهدي املنتظر×منه مولد سّيد الشهداء

دًا، ال سيام بعد مالحظة ما هلذا الشهر من تَّنبه هلاتني الوالدتني مفيٌد جفال
احلوهلذا كان لإلمام  بموضوع الوالية واإلمامة؛ ارتباطٍ   خاصٌّ  هٌ وّج ت 6الرَّ

 .هلذه النسبة، وهذا االرتباط
من  ^كوينية ألهل البيتففي بحث الوالية يقع الكالم يف الوالية التّ 

أخرى، وحيث إنَّ هذه الوريقات ال تسع جهٍة جهة، والوالية الترشيعية من 
نا عىل اخللق ملا فيه من الدّ  ^البحث عن تأثري والية األئمة قة، والعمق فإنَّ

احللإلمام  كلمةٍ نكتفي بنقل  كام َأنَّ «: يف هذا املضامر، حيث يقول 6الرَّ
وبحسب الواقع حاكٌم عىل مجيع املوجودات، فكذلك  ’الّرسول األكرم
، وهذا خاتم ^حاكٌم عليها أيضًا، فذاك خاتم الّرسل #اإلمام املهدي
 .)١٣(»ك خاتم الوالية التامة باألصالة، وهذا خامتها بالّتبعالوالية، وذا

ث ال خيفى ما حيتاج إليه هذا الكالم املرتبط بحقيقة اإلنسان الكامل، وحي
اجلامع لعامل الوجود، وما له من والية باطنية، وروحية عليه من رشح مستقل، 

احلوهو ما عكسه اإلمام  مصباح (، ومن مجلتها يف بعض مكتوباته 6الرَّ
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ومعرفية هلذا  عقالنيةحيث أشار هناك إىل جوانب  ؛)اهلداية إىل اخلالفة والوالية
امت أهل املعرفة ، وكل^البحث مستندًا عىل ما ورد يف روايات أهل البيت

نا نعرض يف املقام عن هذا البحث؛ لنسلّ  آخر من أبعاد  ط الضوء عىل بعدٍ فإنَّ
املولودين يف شهر شعبان، وهو ُبعد األسوة والقدوة من وجهة نظر  شخصيتّي 

احلاإلمام   .6الرَّ
 

  6الراحلسوة والحسين القدوة في كالم اإلمام األمير األ
احللقد كان اإلمام  ينية، شخصًا جامعًا يف معارفه، ونظرّياته الدّ  6الرَّ

فلقد مرَّ أنَّه كان يعتقد أنَّ شهر . وهو ما نلحظه يف كالمه عن شهر شعبان
 اإلهلي، وشهر والية شعبان مقدمة للضيافة اإلهلية، وكان يصفه بشهر التجّيل 

ولكنَّ . )١٤(، وأنَّه كان يعظِّم أدعيته ويسميها القرآن الصاعد^هل البيتأ
ه إىل هذه اخلصائص املعنوية، وهذا التفكري الباطني ما كانا ليفصاله عن الّتوّج 

يني مل يْقُرصه عىل أحد اجلانبني، ما جيري من حوله يف العامل اخلارجي، ففكره الدّ 
إنَّ ميالَدي شهر «: ر الذي جعله يقولبحيث يْغَفل عن اآلخر، وهذا هو الفك

حّجة عىل  #، وميالَد املهدي املنتظر×شعبان، ميالَد سيد الشهداء
ومنذ اليوم  ×لقد كان اهلدف من قيام سيد الشهداء«: ويقول. »املسلمني

ال يعمل به، املعروف  أال ترون َأنَّ : األول إقامة العدل، وهو ما أعرب عنه بقوله
عنه، فهدفه إقامة املعروف، وحمق املنكر، واالنحرافات  اهىوأن املنكر ال يتن

مجيعها من املنكرات، فكّل ما عدا خط الّتوحيد املستقيم منكٌر، جيب أْن يزول، 
جيب أْن نلحظ موقفه الذي اختذه، لقد بذل سّيد  ×ونحن أتباع سيد الشهداء

وإحقاق  ُكلَّ حياته الرشيفة من أجل القضاء عىل حكومة اجلور، ×الشهداء
سيظهر من أجل هذا األمر، ومجيع  #احلق، وحمق املنكرات، وصاحب الزمان

الذين قاموا يف عامل الطبيعة ـ وبغض النظر عن معاين قيامهم الغيبية  ^األنبياء
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م ومن أّول هميعل تعاىلوالتي ال ندركها، فاهللا  ا ـ إذا الحظنا سريهم نرى أهنَّ
عليه فإنَّ هذا األمر جيب أْن يكون وظيفة األمر قد واجهوا الطواغيت، وبناًء 

 .)١٥(»جلميع املسلمني
احلإنَّ عمق الكلامت السابقة يظهر العمق الفكري لإلمام  يف  6الرَّ

فاملقتطفات التي قرأناها من كالمه تعترب من املباين األصيلة . املعارف الدينية
 اته، وخطاباته عىل مرّ وتكرارًا يف كتاب د عليها مراراً والثابتة يف فكره، والتي أكّ 

معامل ـ أيضًا ـ ومنها تظهر . ثالثة عقود، وحتى أواخر حلظات حياته الدنيوية
 .فكره السيايس، وعقيدته حول ما يتوقعه من الدين، وظاهرة إقامة ثورة دينية

 
  دروس من أدعية شهر شعبان

يقوم  إنَّ الدعاء من األمور املهمة جدًا يف الفكر اإلسالمي، فهو يعني أنْ 
 .؛ لينظر إليه، وحيصل منه عىل ما يريدعي بجلب نظر املدعوالدا

 ع، واملناجاة، والتعبري عّام والدعاء يف االصطالح اإلسالمي عبارة عن التّرض 
ه، ومالكه احلقيقي، ، واهللا ربّ تعاىل فاإلنسان عبد اهللا. خيتلج يف الصدر مع املعبود

 . تعاىل احلقيقية هللاوالعبادة هي االعرتاف واإلقرار بامللكية 
 والدعاء، والترضع، وطلب احلاجات عىل أعتاب الساحة اإلهلية مصداٌق 

 4  3  12 0 / . -{لعبودية اإلنسان يف مقابل مواله  بارزٌ 

تدعو فاآلية الكريمة  ،]٦٠: غافر[ }:   9 8 7 6 5
عاء عبادة ، كام )١٦(إَِىل الّدعاء وتعد باإلجابة، وتزيد عىل ذلك حيث تسّمي الدُّ

م يرفضون العبادة، وإظهار  أشارت إىل صفة من صفات املستكربين، وهي أهنَّ
 .مالك اإلنسانتعاىل  العبودية هللا

ا اإلنسان ففي ذاته فقري، وأمّ  تعاىل ملكية حقيقية، وتكوينية، إنَّ ملكية اهللا 
: فاطر[ }�       ~  { | }u v w x y   z{ومرتبط، وحمتاج له 
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امللكية احلقيقية، وامللكية االعتبارية، التي ال تعدو يف حقيقتها ، وشّتان بني ]١٥
د، وعىل هذا األساس كام توجد امللكية قْ اجلهل واالعتبار، والتي ترتكز عىل العَ 

ا تفنى وتعدم هبام أيضاً واتّ  دٍ قْ االعتبارية بعَ   .فاق فإهنَّ
، وصفاته، فامللكية احلقيقية مرتبطة تكوينًا باملوِجد، واإلنسان بذّراته 

وأعضائه، وجوارحه كالعني، واألذن، واحلياة، وكّل ما يتعلق به من زوجة، 
وأوالد، وثروة ال يعدو كونه عبدًا مملوكًا هللا تعاىل، وهذا االرتباط احلقيقي 

 }/ . -      , + * {يستلزم كونه تعاىل أقرَب املوجدات هلذا اإلنسان 
ب، واملالك، واملعبود احلقيقي لرّ قت إرادة ومشيئة هذا اوقد تعلّ  ،]١٦: ق[

آخر بأْن يستجيب دعاء من  يشءٍ  للبرشية، واألكثِر قربًا إىل اإلنسان من أّي 
ام ذلك  ّربانّيانوالقضاء والقدر ال. دعاه، وهذا هو قانون اخللقة حيث قد حتَّ

  ÀÁ Â Ã Ä Å ÆÇ ¿ ¾ ½ ¼ « {: يقول تعاىل

È É Ê Ë Ì Í{ ]١٨٦: البقرة[. 
 يمة قد أشارت بأمجل قالب أديب، وأهبى أسلوب إىل أمهيةفاآلية الكر 

 الدعاء، والترضع يف رشد، وكامل البرش، ثّم إنَّ تكرارها لضمري املتكلم سّت 
عىل قرب هذا اخلالق من اإلنسان،  مرات، وإعراضها عن صيغة الغائب لدليٌل 

جيب عىل قد أمر اإلنسان أْن يدعوه، و تعاىل وكونه املالك احلقيقي له، فاهللا
 اإلنسان أْن يمتثل هذا األمر اإلهلي، وأْن يسري إليه؛ ليصل إىل الرشد، والعلّو 

} ́µ ¶  ̧¹   º »{ ]٧٧: الفرقان[. 
أّهيام أفضل تالوة القرآن، أو الدعاء؟ فأجاب : ×وقد سئل اإلمام الباقر

 .)١٧(مستشهدًا هبذه اآلية أنَّ الدعاء أفضل
تْ وقد أّكدت املجامع الروائية عىل  سالح  هُ الدعاء بشكل كبري، حتى عدَّ

  .)١٨(املؤمن، وعمود الدين، ومفتاح الفالح، والصالح
ِديد«: ×يقول اإلمام الصادق نَاِن اْحلَ َعاُء َأْنَفُذ ِمَن السِّ  .)١٩(»الدُّ
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سلني ُكّل ما «: قائالً  ×خاطب موسى تعاىل أنَّ اهللا: ويف احلديث القديس
 .)٢٠(»عجينك حتتاج إليه، حتى علف شاتك، وملح

وبمالحظة مقام الدعاء الرفيع يف الفكر اإلسالمي، والذي كان لنا فيام سبق 
 . منه يمكننا أْن ندرك شيئًا من أمهية أدعية شهر شعبان عىل يشءٍ  إطاللةٌ 

قد أتاح  ،وبخالف العديد من األديان ،مع التأكيد عىل أنَّ الدين اإلسالمي
ى يشاء، ومن دون ويتّرض  تعاىل الفرصة لإلنسان كي يناجي ربه ع إليه، أنَّ

 .وسائط
اعي أن يدعو باملأثور، كام أباح له الدعاء بام يشاء، فليس من الواجب عىل الدّ 

 ّل إنسان أْن ُينشئقد جّوز لكُ  وهلذا نرى أنَّ الّرشع. نيةواملنقول يف املصادر الدي
ه أْن يقرأ األدعية كام أباح ل. تعاىل دعاًء بلغته، وبمقدار معرفته؛ ليخاطب به ربه

 .)٢١(التي أنشأها اآلخرون
وهذا الباب وإْن كان مفتوحًا عند املسلمني عىل مرصاعيه، ويف وجه اجلميع، 

ومناجاته،  تعاىل دون غريها لذكره وأمكنةً  أنَّ اهللا سبحانه قد خصصَّ أزمنةً  إِالَّ 
ومن . اواألمكنة ما ال ُيفاض يف غريه ث يفيض عىل عباده يف تلك األزمنةبحي

 . من عظمته فيام سبق تلك األزمنة شهر شعبان، الذي أرشنا إىل يشءٍ 
ل من الناس ة الواردة عىل ألسنة الكُ هذا، وال خيفى أنَّ األدعية اخلاّص  مَّ

خرى من رمحة أُ  هي إرشاقةٌ  ،ورفعوا احلجب قوا حقائق الوجودالذين تذوّ 
ك مل حيرم نفسه من التمّس  والتي تعترب غنيمة عظمية لكّل من ،الّربانينيهؤالء 

، عامًال بحديث الثقلني، ’بّي ، والوقوف عىل باب علم النّ ^بأهل البيت
احلوهلذا فقد كان لإلمام . غري مستغن عن الرجوع إليهم وَلٌه خاٌص  6الرَّ

، ال سيام أدعيُة شهر شعبان، واملناجاُة الشعبانية، وذلك ^بأدعية أهل البيت
ملْ أَر بني األدعية دعاًء يقرؤه مجيع «: يقول 6، فقد كان^اقتداًء بأجداده

 .)٢٢(»األئمة، سوى املناجاة الشعبانية
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احلوفيام ييل نستعرض بعضًا من فكر اإلمام  حول أدعية األئمة  6الرَّ
منها احلديث عن  ،خمتلفةٍ  ، والتي أبرز الكثري منها يف مناسباٍت ^املعصومني

ذلك من األمهية عىل مستوى االستفادة ملا يف  شهر شعبان، واملناجاة الشعبانية؛
 .من هذا الشهر

 
  ^المناجاة الشعبانية دليل على أحقية األئمة. ١

، ^؛ إلثبات أحقية األنبياءاوإْن كانت املعجزة مما حيتاج عامة الناس إليه
معرفية، وهذه احلقيقة  أنَّ اخلواص منهم يمكنهم إثبات ذلك بام هلم من قدرةٍ  إِالَّ 

احل، فاإلمام تعاىل أولياء اهللاثابتة يف حق  وبمالحظة املضامني الرفيعة  ،6الرَّ
اهرة، ويرى يعترب هذه املناجاة دليًال عىل حقانية العرتة الطّ  ،للمناجاة الشعبانية

 ^املناجاة الشعبانية لكفت يف إثبات أنَّ أئمتنا إِالَّ لو مل يكن من األدعية «أنَّه 
هذا الّدعاء يقولون إنَّ مجيع املسائل التي والذين سربوا أغوار . أئّمٌة بحّق 

 .)٢٣(»يذكرها العرفاء يف كتبهم املطولة منطوية يف بعض كلامت هذه املناجاة
ح هذه احلقيقة أكثر فأكثر إذا أخذنا بعني االعتبار أنَّ هذه وسوف تتّض 

مل تكن لتعرف املدنّية،  قد ظهرت يف أرضٍ ـ كالقرآن الكريم ـ األدعية 
فقد ظهرت بني جاهليني، غرباء عن العلم، . ذلك الزمان واحلضارة يف

ما  ’بّي فمع أوائل ظهور نور النّ . فوا حديثًا عىل الوحين تعرّ واملعرفة، ِممّ 
حابة ، فالعديد من الّص ×عىل لسان عيل إِالَّ كانت املناجاة الشعبانية لتظهر 

مثل هذه  مل ُتْؤَثر عنهم ،، ولعرشات السنني’بيالذين كانوا إىل جنب النّ 
وليس . تعاىل ، وأولياء اهللا^من األنبياء إِالَّ وهي ال تتأّتى ! األدعية، كيف؟

أيام حياته ’بّي األمر أنَّ العرفاء مل يعرفوا مثل هذه األدعية من صحابة النّ 
احلفحسُب، بل مل َجيُِد الزمان فيام بعد بمثلها أبدًا، يقول اإلمام  لقد «: 6الرَّ

األدعية التي وردت يف اإلسالم، فهناك فرٌق بني عرفاء  استفاد العرفاء من هذه
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من إطالق الكلامت  قرونٍ  ، فبعد)٢٤(»اإلسالم وعرفاء اهلند أو األماكن األخرى
كاملناجاة الشعبانية استطاع املفكرون والعلامء وأهل  ^ورانية ألهل البيتالنُّ 
أْن يدركوا بعضًا  ـ ومضنية ـ وبالتدريج، وبعد بذل جهود جبارة ظر واملعرفةالنّ 

 .من هذه املفاهيم الرفيعة، ويقفوا عىل يشء من العمق املعريف هلا
 
  األدعية قرآن صاعد. ٢

احلينقل اإلمام  عن أحد مشاخيه، والظاهر أنَّه املرحوم الشاه  6الرَّ
ازل هبط إىل حتُت، والدعاء يصعد إىل فوُق، فهو القرآن النّ «: قوله 6آبادي

ه يريد اإلشارة إىل أنَّه كام هو ومن خالل هذه الكلامت لعلّ ، ف)٢٥(»القرآن الصاعد
ر فيه يصل اإلنسان إىل وبالتدبّ  ،]٢: البقرة[ }+  *{أنَّ القرآن كتاب للهداية 

والصالح، فإنَّ لألدعية نفس هذا األثر، فهذه األدعية هي نفس مسائل  السعادة
ا بلسانٍ  ، اللسان الذي ^ألئمةآخر، وهو لسان ا القرآن تلك، غاية األمر أهنَّ

ف عن كاهل اإلنسان، وخيرجه من ظلامت الدنيا، وخيّلص النفس من خيفّ 
 قيالبالءات والتيه، فاألدعية وبلغتها الفريدة تأخذ بيد اإلنسان، وتقوده إىل الرّ 

الذي لو خيلِّ ونفسه لكان أشد افرتاسًا من أيِّ ـ والصعود، وهتدي اإلنسان 
والرصاط املستقيم، وخترج البرش من الظلامت،  إىل النور،ـ حيوان مفرتس 
فأدعية الشهور، واأليام، ال سيام . م إليهم احلرية كهديةق، وتقدّ والتبعية، والتعلّ 

ي روحية اإلنسان، وتفتح أمامه  شهُر رجب، وشعبان، وشهر رمضان تقوِّ
 .)٢٦(طريقًا، وتنريه؛ لتخرج البرشية من الظلامت إىل النور كاملعجزة

 
  ^دعية خطوة على طريق تحقيق أهداف األنبياءاأل. ٣

الل الذي يشّتتها بني هذه ة من الّض مّ إنقاذ األُ  ^لقد كان هدف األنبياء
، ]٥٦: هود[ } K  L M N O{: ريقوتلك، وأْن يرشدوها إىل الطّ  اجلهة
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رف املقابل نفسانية اإلنسان، والشهوات، إذ يقع عىل الطّ  نوا هلا ما يقابلها؛ويبيّ 
نيا الكاذبة، والعالئق الدنيوية التي تقتل ل، واألمنيات البرشية، والدّ واآلما

هلم نوا لتخليص البرش من هذه العالئق، وليبيّ  مبعوثون ^فاألنبياء. اإلنسان
اط املستقيم طريق اإلنسانية، ريق، فالّرص الطّ  أنَّه ال مناص لإلنسان عن هذا

ذا اهلدف، ومناجاة وأدعية واإلسالم عىل رأس مجيع األديان جاء ليوصل إىل ه
 .ريقهذا الطّ لنا تبّني  ^أئمتنا

الَِّذي جعلهم ال  محتت بطش اجلبارين وظلمه ^األئمة عاشفبعد أْن 
ريق ، فجعلوا هيدوهنم إىل الطّ علنّي  أْن يقوموا هبداية الناس بشكلٍ  يستطيعون

 خّط  ، وهبذا استمرّ )٢٧(من خالل األدعية االتي ينبغي أْن هيدوهم إليه
 .^األنبياء

إلبرازه،  ^ث األنبياءعِ إلبراز جوهر اإلنسانية، وهو ما بُ  فاألدعية وسيلةٌ 
 .)٢٨(ومن أجله يشّكلون حكوماهتم

 
  التّطور في المجاالت اإلنسانية األدعية عامل. ٤

احلوقف اإلمام  يف مقابل التفكري اخلاطئ الذي يعتقد أنَّ الدعاء  6الرَّ
ر؛ طوّ جتمع عن بذل اجلهد املفيد، ويمنعاهنام من التّ وامل ةمّ كر يقعدان باألُ والذّ 

روحية، وتقود  ةً فقراءة األدعية تعطي قوّ . اسة النّ لقوّ  ليقول إنَّ األدعية سبٌب 
. )٢٩(هادة أمرًا مستساغًا بالنسبة إليههادة، بحيث تكون الّش الفرد إىل منزل الّش 

. قيمون العدل أيضاً ن يُ اء األدعية، وهم الذياملني يقوم به قرّ عىل الظّ  فالثورة
 .عبانية هو الذي يشهر سيفه، وحيارب الكافرينفقارئ املناجاة الّش 

عاء، وهم غافلون عن أثره وأصحاب هذه الدعوى ال يفقهون تأثري الدّ 
املعنوي، فجميع اخلريات والربكات تنزل بربكة قّراء األدعية، حتى ولو كانوا 

ى عىل روحية الذين ال ينظرون إليه حتّ سطحيني يف عالقاهتم هبا، فللدعاء أثٌر 
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 .)٣٠(عاء أصالً ن ال يقرأ الدّ لكنَّ هذا الفرد أكثر أدبًا ِممّ . نظرة عميقة
ر، من السيايس، طوّ فاليوم يدور احلديث يف املجتمع حول أنواع التّ 

للبحث  ةً ل مادّ واالقتصادي، والثقايف، والقضائي، وغريه، وهذه املحاور تشكّ 
 لُّ واحدٍ واألحزاب السياسّية كُ . ية املختلفة، والسياسية كذلكيف املحافل العلم

ؤال األهم الذي ينبغي السُّ  ، لكنّ خمتلٍف  منها يقارب هذه املوضوعات بشكلٍ 
 :اع هوأن يطرح يف خضم هذا الّرص 

 !م عىل البقية؟ر مقدّ أبعاد التطوّ  أيُّ 
باجلواب ؤال الذي ترتبط سعادة املجتمع ويف سياق اجلواب عىل هذا الّس 

احلحيح عنه يطرح اإلمام الّص  وحي، ويذكر ر املعنوي، والرّ التطوّ  6الرَّ
 .رمن وسائل هذا التطوّ  الدعاء كوسيلةٍ 

عاء، ممن جيلون صفحات قلوهبم بالدّ  ففي الواقع إنَّ الذين هلم أنٌس 
بإخالص تام، وهم  جبهةٍ  ّل تراهم حارضين يف كُ  جديدةً  باملناجاة؛ ليهبوها حياةً 

 إِالَّ غري قابلة لالنكسار؛ وما ذلك  وعزيمةٍ  ونشاطٍ  ةٍ مهّ  ّل ن بأدوارهم بكُ يقومو
م ينطلقون إىل العمل بدافعٍ  ب ، وهدفهم التقّر تعاىل عبادي، فهم يعملون هللا ألهنَّ

م يقدّ . إليه أنَّك  إِالَّ مون أفضل اإلنجازات وامللفت للنظر أنَّ هؤالء مع أهنَّ
 .تراهم قانعني يوم احلصاد

فا دعاء كميل، واملناجاة  ‘ املؤمنني وسيد الشهداءفأمري مها من ألَّ
ام هبذا العشق، ومع ذلك فقد خرجا الشعبانية، ودعاء عرفه، ومها من ناجيا رّهب 

للجهاد، وإقامة العدل كانت جزء من برناجمهام، فمع أهنام كانا يسعيان إلقامة 
عبة أيضًا، من إحياء دية الّص ام كانا يقومان باألعامل االقتصاأّهن  إِالَّ الدولة، 

خيل حيث كان األمر يقتيض األرايض، وإحداث القنوات، وإجياد مزارع النّ 
احلالقيام بذلك، يقول اإلمام  يف ذلك اليوم الذي بويع فيه أمري « :الرَّ

 .)٣١(»ـ وبحسب النقل التارخيي ـ فقد محل معوله، واّجته إىل عمله ×املؤمنني
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اء األدعية أقّل هذا وإنَّ نسبة اجلريمة  منها عند غريهم، فهم أكثر  عند قرَّ
احلالتزامًا بالقانون، وهو ما عّرب عنه اإلمام  الذين يقرؤون «: حيث قال 6الرَّ

الدعاء، واملتمّسكون بظواهر الّرشيعة، إما أنَّه ال ملفاَت جنائية هلم، وإما أنَّ 
ذا العامل، فال ينبغي فلهؤالء دوٌر يف انتظام ه. ملفاهتم أقّل من ملفات غريهم

تغييب الدعاء عن جمتمعنا، وإبعاد الشباب عنه؛ ألنَّ ذلك من الوسوسات 
 .)٣٢(»الشيطانية

احلومن هذا املنطلق كان اإلمام  ام كانت هذه احلقيقة لّ يعتقد أنَّه كُ  6الرَّ
تأثريًا  عاء واملعنويات كانوا أكثر وأشدّ يف قلوب أهل الدّ  أكثر حضورًا ونورانيةً 

ي فنرش املعنويات عىل املستوى الكمّ . عدر، وعىل مجيع الّص طوُّ مسرية التّ يف 
ظام، واألمن، وااللتزام بالقانون، ومضاعفة ي إىل استقرار النّ والكيفي يؤدّ 

 .اجلهود االقتصادية، واجلهاد، واملبارزة يف األبعاد املختلفة
ؤال الحول إنجازات الشعب اإليراين  6 ففي بيان له  :تايلوّجه السُّ

لقد شاهدنا نجاحاٍت واضحًة حتى اآلن، أّدت إىل انبهار املخرتعني يف «
الداخل واخلارج، وقد أّدى ذلك إىل اندحارهم، ومن بقي منهم سيصعق يف 

 ؟»املستقبل إْن شاء اهللا تعاىل، لكْن من اآلن فصاعدًا ماذا جيب علينا أْن نفعل
 :ثم أجاب عن ذلك قائالً 

القّمة بني مجيع املسائل هي املسألة املعنوية، فيجب أن املسألة التي حتتّل «
وأْن ندعو النّاس . نسعى لنرش وتطبيق املعنويات يف هذه األُّمة، وبني املسلمني

 .)٣٣(»إىل املعنويات، واألخالق، واآلداب والثقافة اإلسالمية
ي النرش احلقيق :م هيوالتقدُّ  رعىل طريق التطوّ  ل خطوةٍ يعترب أنَّ أوّ  6فهو 

 والتي وصفها كعالٍج  ويات، واألخالق، واآلداب الدينية،والواقعي للمعن
جيب أْن يسري اإلنسان  ويف هذا إشارة إىل أنَّ طريق املعنويات طريٌق  ،ةمَّ آلالم األُ 

فجلوس األُّمة يف القصور ال يسعدها، ومن يقطن القصور «. فيه طوال حياته
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ِجلسة القصور وإْن كانت يف حّد لكوهنا قصورًا ال يمكن أن يكون سعيدًا، ف
، فمن كان ُكّل ّمهه الّدنيا ال يمكن أْن  ذاهتا غري مّرضة، لكن السعي إليها مرضٌّ
يكون آدميًا، وما دامت األُّمة متمّسكة باملعنويات ال يمكن ألحٍد أْن يعتدي 
عليها، ففي اليوم الذي ُتبهر الّدنيا أبصارنا، ويصبح الّشيطان قائدنا تتمّكن 

إنَّ سّكان القصور يبيدون . لقوى االستكبارية أْن تؤّثر علينا، وتقيض عىل بلدناا
م ال يستطيعون أْن يفهموا معنى الفقر ه إىل اهللا تعاىل، . الوطن، إهنَّ وأما الّتوجُّ

واكتساب املعنويات فإنَّه يبعث من صحراء احلجاز امللتهبة، ومركز اجلهالة 
اإلسالم يريد أْن يصلح اإلنسان،  إِنَّ . هذا التمّدن إنسانًا؛ ليحمل إىل العامل ُكّل 

فاسَعوا لتقوية املعنويات، فباملعنويات تستطيعون حفظ استقاللّيتكم، وأْن 
 .»تكونوا أحرارًا، وأْن تطووا مراتب الكامل

احلفمن وجهة نظر اإلمام  ام يكون التطوّ  6الرَّ ر السيايس ممكنًا إذا كان إنَّ
ر عىل مجيع الصعد، ونظرته هذه وي فقط، وهكذا التطوّ ر املعنالتطوّ  يف ظّل 

نيا ليعتقد أنَّ الدين يؤّمن الدّ  6ين، فام كان اإلماموليدة رؤيته اجلامعة للدّ 
ريق إىل اآلخرة فحسُب، بل الدين عنده جلميع أبعاد احلياة فقط، أو ُيِري الطّ 

من أهم املفردات  تعدّ  عاء ـ مثًال ـ والتياإلنسانية، وهلذا كان يرى يف مفردة الدُّ 
ينية ارتباطًا بالباطن مجيَع األبعاد االجتامعية، املعنوية، وأشد املقوالت الدّ 

. والسياسية، واالقتصادية، وما كان ليقبل بفصل هذه املسائل عن بعضها
، ماذا يفعل اإلمام ×الحظوا أدعية اإلمام السجاد«: وهو القائل! كيف؟
يات، واحلكومة، وكّل يشء، حتى القيام عىل يف دعائه، ففي دعائه املعنو ×

 .)٣٤(»حكومة الظلم، وهكذا كان أئمتنا
 

  وبعض فقرات المناجاة الشعبانية 6الراحلاإلمام 
أليام شهر شعبان، وأوقاته  خمتلفةً  مع أنَّ كتب األدعية قد نقلت أدعيةً 
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دعاء  :مها اّصني،اختّصا بمزيد نورانّيٍة وصفاء خمن بينها اثنني أنَّ  إِالَّ اخلاصة، 
 ّل صف، واملناجاة الشعبانية التي تقرأ يف كُ عاء الوارد يف ليلة النّ كميل، وهو الدُّ 

 .منه يومٍ 
احليقول اإلمام  ورد دعاء كميل يف شهر شعبان، وهو من «: 6الرَّ

األدعية التي تقرأ يف ليلة النّصف منه، وهو يشتمل عىل أرساٍر نقرص عن 
 .)٣٥(»الوصول إليها

عن كميل بن زياد  6بن طاووساد يّ عاء يذكر الّس أن ورود هذا الدّ ويف ش
 :أنَّه قال ,النخعي

يف مسجد البرصة ومعه مجاعٌة من  ×كنت جالسًا مع موالي أمري املؤمنني«
: الدخان[ }4 3    2 1 0{: ما معنى قول اهللا تعاىل: أصحابه، فقال بعضهم

ومجيع  إِالَّ بيده أنَّه ما من عبد  ليلة النصف من شعبان، والذي نفس عيلّ : ، قال]٤
ما جيري عليه من خٍري ورشٍّ مقسوم له يف ليلة النصف من شعبان إىل آخر الّسنّة 

 إِالَّ  ×وما من عبد حيييها، ويدعو بدعاء اخلرض. يف مثل تلك الّليلة املقبلة
يا : ما جاء بك يا كميل؟ قلت: ×فلام انرصف طرقته ليًال فقال. ُأجيب له

اجلس يا كميل، إذا حفظت هذا الّدعاء : ، فقال×املؤمنني دعاء اخلرضأمري 
فادُع به ُكّل ليلة مجعة، أو يف الشهر مرة، أو يف الّسنة مّرة، أو يف عمرك مّرة تكفى، 

يا كميل أوجب لك طول الصحبة لنا أن . وتنرص، وترزق، ولن تعدم املغفرة
 .)٣٦(»نجود بام سألت

 واخلواص، وهي مناجاةٌ  فقد وقعت حمّط أنظار العوام انيةعبا املناجاة الّش وأمّ 
 : حيث قال ,رواها احلسني بن حممد بن خالويه

من ولده  ^، واألئّمة×إّهنا مناجاة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب«
 .)٣٧(»كانوا يدعون هبا يف شهر شعبان

 زعىل هذه املناجاة نكتة مهمة جدًا، لطاملا ركّ  ^ةمّ فمداومة مجيع األئِ 
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احلاإلمام  كام . عليها، واعتربها دليًال عىل مدى أمهيتها ورفعة شأهنا 6الرَّ
، فمثل هذه العبارات )٣٨(عىل اعتبار سندها ذهب إىل أنَّ علّو مضامينها دليٌل 

ٍل وحتقيٍق وحتليٍل من قبل أهل املعرفة العالية املضامني والتي وقعت مورد تأمُّ 
طيفة جدًا يف كات اللّ ا منها بعض النّ من ورودها؛ ليستخرجو وعىل مدى قرونٍ 

عن أن تأيت  عىل أنَّ يد اإلنسان العادي قارصةٌ  واضٌح  أبواب املعرفة لدليٌل 
 .دينأْن تغرتف من ينبوع مبدأ العلم اللّ  إِالَّ بمثلها، 

احلمن كلامت اإلمام  ةً مهمّ  فهذه املناجاة قد احتلت مساحةً  ، 6الرَّ
يف، فكان ة عقود، وحتى أواخر أيام عمره الّرش وكتاباته عىل مدى ثالثة أو أربع

لها تأمّ   .ل العامل العارفيستشهد هبا، ويتأمَّ
هذه املناجاة التي حّلقت فيها جمموعة كبرية من املضامني املعرفية العالية، قد 

احلرت بعض فقراهتا عىل اإلمام أثّ  له من قمة معرفية كبري؛ ملا متثّ  بشكلٍ  6الرَّ
الكني أيضًا كاملرحوم ، بل ومن غريه من الّس )٣٩(بالغ منه مٍ شاخمة، فحظيت باهتام

: ×وهي الفقرة التي يقول فيها اإلمام ،6املريزا جواد آقا ملكي التربيزي
ي َهْب ِيل َكَامَل اِالْنِقَطاِع إَِلْيَك « ى  ،َوَأنِْر َأْبَصاَر ُقُلوبِنَا بِِضَياِء َنَظِرَها إَِلْيَك  ،إَِهلِ َحتَّ

ِرَق َأْبَص  وِر َفَتِصَل إَِىل َمْعِدِن اْلَعَظَمةِ َختْ َوَتِصَري َأْرَواُحنَا  ،اُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّ
َقًة بِِعزِّ ُقْدِسَك  ي َواْجَعْلنِي ِممَّْن َناَدْيَتُه َفَأَجاَبَك  .ُمَعلَّ َوَالَحْظَتُه َفَصِعَق  ،إَِهلِ

ًا َو َعِمَل َلَك َجْهرا ،بَِجَاللَِك   .)٤٠(»َفنَاَجْيَتُه ِرسّ
ففي هذه الفقرة مفاهيم عالية، ومهمة جدًا، من قبيل االنقطاع إىل احلق، 
ومشاهدة اجلامل اإلهلي، واحلجب النورانية، ومعدن العظمة، والنداء اإلهلي، 

  اإلهلي، ونجوى اهللاإىل عباده، والصعق البرشي يف مقابل التجّيل  تعاىل ونظر اهللا
مستقًال،  وين يصلح ليكون عنوان مقالةٍ من هذه العنا ، ومع أن كّل واحدٍ تعاىل

أنَّ هلذه الفقرة من  إِالَّ  ة متناهية،فيع بدقّ غامر هذا املفهوم الرّ  ُيعمل فيها عىل شّق 
احلاملناجاة رسالًة عامًة تريد أْن توصلها، واإلمام  قد أشار إليها يف  6الرَّ
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، وكيفية تعاىل نحو ارتباط عامل الوجود باهللا :وهي ،أحاديثه حول هذه املناجاة
 .)٤١(ربط اخلليقة به

 :إنَّ الربط بني األمرين الوجوديني الذي يعرفه البرش عىل نوعني
 .ابطة بني األب وابنهـ روابط من قبيل الرّ 

 .مسمس بالّش ـ وروابط من قبيل ارتباط شعاع الّش 
 .مع والبرص ـ بالنفسأو ارتباط القوى النفسية ـ من قبيل الّس 

جدًا، وأنَّ  ارد نرى أنَّ التغاير بني األب واالبن واضٌح وبمالحظة هذه املو
 .ضعيفة ، ويف مرتبةٍ الربط تكوينيٌّ 

رفني غري وأشّد، كام أنَّ التغاير بني الطّ  ةبط فيه أكثر قّو ا املثال الثاين فالرّ وأمّ 
 .مشهود
الث فنوع العالقة الوجودية، واالرتباط التكويني فيه أشّد ا املثال الثّ وأمّ 

إنسان له القدرة عىل  ابقني، وأكثر وضوحًا أيضًا، فكلُّ منه يف املثالني الّس  بكثريٍ 
فسانية، ونوع االرتباط بينها إدراك ذلك بالعلم احلضوري، فبالتأمل يف قواه النّ 

مع، وغريمها من عىل البرص، والّس  قيوميةً  وبني نفسه يدرك أنَّ للنفس إحاطةً 
 .مجيع هذه القوى باألصالةة وأنَّ النفس هي منشأ، وعلّ . القوى

احلويف هذا السياق يرى اإلمام  وبحسب حتليله العرفاين أنَّ نحو  6الرَّ
الث، وع املذكور يف املثال الثّ أعىل وأرقى من النّ  تعاىل ارتباط املوجودات باهللا

ا من حيث التعلُّ  ق، والفقر أشد حاجة، إىل درجٍة تعجز األلفاظ عن بيان وأهنَّ
إحاطة  تعاىل إحاطة تامة بعامل اخللق، فحيثام يوجد خلق فإنَّ له تعاىل فلله. ذلك

 .]٤: احلديد[ }A BC @ ? <{وقيومية 
من فكرة الفقر اإلمكاين،  بالعامل مقتبٌس  تعاىل وهذا البيان عن ارتباط اهللا

كامل، فهي  التي ذكرهتا احلكمة الصدرائية، وبرهنتها احلكمة املتعالية بشكلٍ 
وأنَّ املوجودات  ـ أنَّ احلق تعاىل مبدأ مجيع املوجودات، ل العقيلليوبالدّ ـ تثبت 
























  /
٢١
٩

 

 

ا ق والفقر،عني التعلّ   تعاىل وأنَّ عّلية اهللا ال متتلك لنفسها من نفسها شيئًا، وأهنَّ
، حيث يوِجد الفاعل بعض ه ليست عىل نسق الفواعل الطبيعيةوإبداعيت

اىل يوِجد األشياء بإرادته، فاحلق تع. جار والبناءالتغيريات يف املوجود كالنّ 
 .من قبُل  ووجودٍ  وحمض مشيئته، ومن دون أْن يكون هلا أّي حتقٍق 
احلولتقريب الفكرة إىل الذهن يطرح اإلمام  مثال االرتباط بني  6الرَّ

ج، فعندما متموّ  نفسه البحر ملوج ليس خارج البحر، بل إنَّ املوج والبحر، فا
نا وإْن كنا نرامها شيئني البحر، وموج البحر، ولكنَّ احلقيقة هي أنَّه ال  :ننظر فإنَّ

 .)٤٢(يشء غري البحر
بط بني اخلالق واخللق وقد عربَّ الفالسفة واملتكلمون عن حقيقة الرّ 

 . العلة واملعلول، اخللق واملخلوق، األثر واملؤثر: خمتلفة، من قبيل بتعبرياٍت 
 :هوفسه العرفاء منهام نة، والذي اقتبوأما التعبري املذكور يف الكتاب والّس 

: األعراف[ }À Á Â ÃÄ ¿ ¾ ½ ¼ «{ الظهور والتجّيل 
١٤٣[. 

ه نعم املوىل ونعم قنا للعمل به، إنّ نسأل اهللا أن ينفعنا بام علمنا، ويوفّ 
 ...املجيب

 
*     *     * 


                                                

د بن عّيل، ثواب األعامل وعقاب األعامل) ١( يْخ الّصدوق، ُحمَمَّ د مهدي ا: ، تقديم٥٤: الشَّ يِّد ُحمَمَّ لسَّ
 .منشورات الّرشيف الّريض، قم: ش، نرش١٣٦٨اخلرسان، الّطبعة الثّانية 

رحيي، مفردة: راجع) ٢(  ).شعب: (جممع البحرين للطُّ
د باقر، بحار األنوار  )٣( اث، بريوت١٤٠٣، الطَّبعة الثَّالثة ٥٦: ٩٤املجليس، حمّمَّ  .، دار إحياء الرتُّ
 .٣: ١صحيفة النُّور ) ٤(
 .٢٦٥: ١٧املصدر نفسه ) ٥(
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 .٢٣٩: ١٢املصدر نفسه ) ٦(
 .٢٦٤: ١٧املصدر نفسه ) ٧(
، حتقيق )١٨: (، كتاب الّصوم، الباب٣١٣: ١٠احلّر العاميل،حمّمد بن احلسن، وسائل الّشيعة  )٨(

 .، قم١٤١٢، الطَّبعة األُوىل Dمؤسسة آل البيت: ونرش
 .٢٣٩: ١٣صحيفة النُّور ) ٩(
 .٨٢: ٢٠نفسه  املصدر) ١٠(
د بن احلسن، مصباح املتهّجد ) ١١( ويس، ُحمَمَّ : هـ، نرش١٤١١، الّطبعة األُوىل ٨٣١شيخ الّطائفة الطُّ

 .مؤسسة فقه الّشيعة، بريوت
 .٨٢: ٢٠صحيفة النُّور ) ١٢(
 .٨٣: ٢٠املصدر نفسه ) ١٣(
 .٢٣٩: ١٢املصدر نفسه ) ١٤(
 .١٩٠: ١٢املصدر نفسه ) ١٥(
، منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة ٣٤: ٢د حسني، امليزان يف تفسري القرآن الطباطبائي، ُحمَمَّ  )١٦(

 .العلمية، قم
 .٣٢: ٢املصدر نفسه : انظر )١٧(
عاء: انظر )١٨(  .الكايف للكليني، اجلزء الثّاين، أبواب الدُّ
د بن يعقوب، الكايف  )١٩( الح املؤمن، أَنَّ الدعاء س: ، كتاب الدعاء، باب٤٦٩: ٢الُكَليْني، ُحمَمَّ

ش، دار الكتب ١٣٦٧، تصحيح وتعليق عىل أكرب غفاري، الطَّبعة الثّالثة )٧: (احلديث
 .اإلسالميَّة، طهران

د، عّدة الّداعي ونجاح الساعي )٢٠( أمحد املوحّدي : ، تصحيح١٣٣: ابن فهد احلّيل، أمحد بن ُحمَمَّ
 .مكتبة وجداين، قم: القمي، نرش

 .٧١:نور، يف الذكر والذاكر واملذكور ور عىلحسن حسن زاده اآلميل، ن )٢١(
 .٢٣٩: ١٢صحيفة النُّور  )٢٢(
 .٢٤٠: ١٢املصدر نفسه  )٢٣(
 .املصدر نفسه )٢٤(
 .املصدر نفسه )٢٥(
 .املصدر نفسه )٢٦(
 .٢٤١: املصدر نفسه )٢٧(
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ف١٧٤: اإلمام اخلميني، روح اهللا، تفسري سورة احلمد )٢٨(  .، بترصُّ
 .٢٤١: ١٢صحيفة النُّور  )٢٩(
 .١٥٤ – ١٤٩: تفسري سورة احلمد )٣٠(
 .١٤٩: املصدر نفسه )٣١(
 .، بتّرصف١٥٣: املصدر نفسه )٣٢(
 .٢١٦: ١٧صحيفة النُّور  )٣٣(
 .١٩٢: ٢٠املصدر نفسه  )٣٤(
 .٨٣: ٢٠املصدر نفسه  )٣٥(
: ٣ابن طاووس، ريض الّدين عيل بن موسى، اإلقبال باألعامل احلسنة فيام يعمل مّرة يف السنة  )٣٦(

مكتب اإلعالم : هـ، نرش١٤١٦جواد القيومي اإلصفهاين، الطبعة األُوىل : حتقيق، ٣٣١
 .اإلسالمي، قم

 .٢٩٥: ٣املصدر نفسه  )٣٧(
 .٤٥٤: كتاب األربعون حديثًا لإلمام اخلميني: راجع )٣٨(
 .٢٦٤: ١٧صحيفة النُّور  )٣٩(
 .ابق، مرجٌع س٢٩٩: ٣اإلقبال باألعامل احلسنة فيام يعمل مّرة يف السنة  )٤٠(
 .١٨٤ – ١٧٧: تفسري سورة احلمد لإلمام اخلميني: راجع )٤١(
 .١٦٠: املصدر نفسه: راجع )٤٢(
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ٌ
  وقفة

 
  

r د حسن األمينمحد ميالس)*(  

 
سول يف حيث بدأ نزول القرآن الكريم عىل الرّ الّرش  بوّي ذكرى املبعث النّ 

د ا ذكرى ألهنَّ  ؛ة يف مسرية اإلنسانارخييّ هي أهم املفاصل التّ  ،’األعظم ُحمَمَّ
هذا الوحي األخري  وألنَّ  ،بني اإلنسان وخالقه ـبواسطة الوحي  ـصال آخر اتّ 

اموية التي ساالت الّس الرّ  لِّ كامالً لكُ وإ ل بالقرآن الكريم كان احتواءً املتمثّ 
املبعث النبوي ىل البرشية بواسطة أنبيائه ورسله، بام يعني َأنَّ أرسلها اهللا تعاىل إ

ضوج التي شد والنُّ يف هو بداية اإلعالن اإلهلي لبلوغ اإلنسان مرحلة الرُّ الّرش 
أنبياء يقومون و بدون رسلٍ  :أي ،مبارشةٍ  له ملتابعة املسرية بدون واسطةٍ تؤهّ 

 .املسرية البرشيةة القيادة هلذه بمهمّ 
ية اإلهلية للبرش واحلياة عاة يعني انقطاع الرّ بّو انقطاع النُّ وهذا ال يعني َأنَّ 

ف بام رجة املطلوبة ليغدو اإلنسان قادرًا عىل التّرص الدّ والكون، ولكن يعني َأنَّ 
 K L M {: لكريمقت كام أشار القرآن اق الغاية من خلقه قد حتقّ حيقّ 

N O  P Q R S T UV{ ]٣: املائدة[. 
                                                

 .لبنان/ باحث وقاضٍ  )*(
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شد اإلنساين واكتامل عنارص الوظيفة التي خلق من ا إذن ذكرى إعالن الرُّ إّهن 
لذلك اختار اهللا  قيام بدور اخلالفة عىل هذه األرض؛وهي ال ،أجلها اإلنسان

 تعاىل أكمل خلقه للقيام هبذا اإلعالن من خالل قيامه بإبالغ البرش آخر
يكون أكمل البرش  بدَّ أنْ  كان ال ’سول األعظموالرّ  ،م إليهمرساالت رّهب 

 .ليقوم بأعباء هذه املسؤولية الكربى
موذج يكون النّ  بدَّ له أنْ  ه الاس أكمل رساالت ربّ ي إىل النّ يؤدّ  فهو إذْ 

ليكون  ؛ام هلاجسيد التّ سالة والتّ له الكامل هلذه الرّ البرشي الكامل من حيث متثّ 
وإذن . خرىأُ  عليهم من جهةٍ  ةً وحجّ  ،اس من جهةٍ للنّ  ذلك نموذجًا وقدوةً  بعد
خرى قتني تقرتن إحدامها باألُ لنا بحقي يف هو تذكريٌ بوي الّرش املبعث النّ  فإنَّ 

 :لهاوتكمّ 
يف أصبح يمتلك اإلنسان منذ املبعث النبوي الّرش هي َأنَّ  :وىلاحلقيقة األُ 

ل مسؤولياته الكاملة يف الكون له لتحمّ تي تؤهّ شد واملعرفة العنارص الوعي والرّ 
ع تكريسه بوصفه كائنًا حرًا يتمتّ  ة تمّ وبموجب هذه املسؤوليّ  ،واحلياة واملجتمع

وهذا ما يشري إليه قوله . امجة عن اختياراتهويتحمل مسؤولياته النّ  ،ةهبذه احلريّ 
   ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± ° { :’بّي ه إىل النّ تعاىل املوّج 

 .]٢٩: الكهف[ }G H I J  K LM {: وقوله تعاىل ،]ةالغاشي[ }¹
يذان ببدء نزول يف هو اإلاملبعث النبوي الّرش هي َأنَّ  :انيةاحلقيقة الثّ 

بحيث أصبح  لة هلا،ملكمّ سالة وااملة اجلامعة ملا سبق من الرّ سالة اإلهلية الّش الرّ 
 هداية شامالً وكتاب  ورشيعةً  ل باإلسالم عقيدةً تتمثّ  شاملةٌ  لإلنسان مرجعيةٌ 

د  هو القرآن الكريم، ورسوالً برشاً  سالة وهذه الرّ ، ’كامًال هو ُحمَمَّ
 .عليهم ةً بعنارصها التي ذكرنا باتت مرجعًا للبرش وحجّ 

العامل اإلسالمي جيب أن ينطلق يف جتديد عىل قاعدة هاتني احلقيقتني نرى َأنَّ 
 .ذاته وحضارته متهيدًا الستعادة دوره
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 ،من العقل والوحي اعتبارمها لٍّ هباتني احلقيقتني سوف يعيد لكُ  كالتمّس إِنَّ 
أحدمها ال  ألنّ  ؛فال يلغي أحدمها اآلخر ،بيعيمنهام يف نصابه الطّ  ال  ويضع كُ 

يشكالن األساس حلضارة  ـمتكاملني  ـومها معًا  ،ينوب عن اآلخر وال خيتزله
 .مجعهاوازن التي هي رسالة اإلسالم لإلنسانية بأالعدل والتّ 

دة كرى املتجدّ الذّ  يف سوف تظّل الّرش  بوّي ذكرى املبعث النّ  من هنا فإنَّ و
 ..ل واالعتبارالتي ال تنتهي حاجتنا منها إىل التأمُّ 

فيها  سنويةٍ  ةٍ ل هذه الذكرى يف حياة املسلمني إىل حمطّ تتحوّ  وجيب أنْ 
ام نجازاتنا يف سبيل قيعن إ كشف حساٍب  ’كرى نبينا األعظملصاحب الذّ 

 ..ة التي أرسى قواعدهامّ األُ 
 ..ة الوحدة والعدلمّ أُ 

 ?  < = > ; : {: ة الوسط وفقًا لقوله تعاىلمّ واألُ 

@ A B C D EF{ ]١٤٣: البقرة[. 
 ...وسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني

 
*     *     * 
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ينية
ّ
رة املناسبات الد

ّ
  مفك
 

  
r ينيةلجنة المن: إعداداسبات الد  

 
  :رجباألحداث والمناسبات الدينية في شهر 

 
  

  

د  والدة رجب ١ اإلمام ُحمَمَّ
 )١(×الباقر

٥٧ 

يف  ×يوم ركوب نوح رجب ١
 )٢(السفينة

 قبل امليالد

اإلمام عيل  والدة رجب ٢
 )٣(×اهلادي

٢١٢ 

 ٢٥٤اإلمام عيل  شهادة رجب ٣
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 ×اهلادي

 ٩٣ )٤(فتح األندلس رجب ٤

استشهاد العامل األخالقي ابن  رجب ٥
 )٥(الّسكيت

٢٤٤ 

6والدة احلّر العاميل رجب ٨
)١٠٣٣ )٦ 

 ٢٠ )٧(فتح مرص رجب ٨

إَِىل  ×أمري املؤمنني وصول رجب ١٢
مقراً  واّختاذها الكوفة

 حلكومته

٣٦ 

والدة اإلمام عيل بن أيب  رجب ١٣
 )٨(×طالب

 رةقبل اهلج ٢٣

عقد قران اإلمام عيل وفاطمة  رجب ١٤
 )٩(‘الّزهراء

١ 

يِّدة زينب رجب ١٥  ٦٢ )١٠(÷وفاة السَّ

حتويل القبلة من بيت املقدس  رجب ١٥
 )١١(إَِىل الكعبة املّرشفة

٢ 

 )١٢(وفاة إبراهيم ابن النّبي رجب ١٨
 ’األعظم

١٠ 

يِّدة سكينة بنت  رجب ٢٠ والدة السَّ
 )١٣(×احلسني

٤٧ 
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 ٧ )١٤(ح خيربفت رجب ٢٤

عودة جعفر الّطيار من  رجب ٢٤
 احلبشة

٧ 

شهادة اإلمام  رجب ٢٥
 )١٥(×الكاظم

١٨٣ 

6وفاة أيب طالب رجب ٢٦
 قبل اهلجرة ١ )١٦(

 قبل اهلجرة ١٣ ’بعثة النّبي األعظم رجب ٢٧

 ×حركة اإلمام احلسني رجب ٢٨
 مّكة إَِىل من املدينة 

٦٠ 

 ٩ غزوة تبوك رجب ٢٩

 
  :شعبانسبات الدينية في شهر األحداث والمنا

    

 ٤ ×اإلمام احلسني والدة شعبان ٣

 ×وصول اإلمام احلسني شعبان ٣
 إَِىل مّكة

٦٠ 

أيب الفضل  والدة شعبان ٤
 العبّاس

٢٤ 

 ٣٨ ×اإلمام الّسجاد والدة شعبان ٥

 ٣٦ابن  عيل األكرب والدة شعبان ١١
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 ×اإلمام احلسني

  ليلة النِّصف من شعبان شعبان ليالً  ١٤

 ٢٥٥ #والدة احلّجة املنتظر شعبان ١٥

وفاة أبو احلسن عيل بن  شعبان ١٥
د السمري آخر ( 6ُحمَمَّ

 )النّواب األربعة

٣٢٩ 

 ٦ غزوة بني املصطلق شعبان ١٩

 قبل امليالد ×والدة النبي عيسى شعبان ٢٥

 
  :رمضانفي شهر األحداث والمناسبات الدينية 

    

 ٩ )عىل رواية(غزوة تبوك  رمضان ١

 ٨ فتح مّكة رمضان ٢

ضا رمضان ٢ والية  ×توّيل اإلمام الرِّ
 )عىل رواية(العهد 

٢٠١ 

خ املفيد رمضان ٣ يْ  ٤١٣ 6وفاة الشَّ

ضا رمضان ٦ والية  ×توّيل اإلمام الرِّ
 )عىل رواية(العهد 

٢٠١ 

 ’وفاة أيب طالب عّم النّبّي  رمضان ٧
 )عىل رواية(وكافله 

 للبعثة ١٠
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 ٧ )عىل رواية(فتح خيرب  رمضان ٧

عىل ( ×اإلمام اجلواد شهادة رمضان ٩
 )رواية

١٧٥ 

 قبل اهلجرة ١ ÷وفاة ُأّم املؤمنني خدجية رمضان ١٠

وصول رسائل أعيان الكوفة  رمضان ١٠
 ×إَِىل اإلمام احلسني

٦٠ 

املؤاخاة بني املهاجرين  مضانر ١٢
 واألنصار

١ 

 ’وفاة أيب طالب عّم النّبّي  رمضان ١٣
 )عىل رواية(وكافله 

 قبل اهلجرة ١

 ٦٧ قتل املختار الثّقفي رمضان ١٤

والدة اإلمام احلسن  رمضان ١٥
 ×املجتبي

٢ 

وصول مبعوث اإلمام  رمضان ١٥
) مسلم بن عقيل( ×احلسني

 إَِىل الكوفة

٦٠ 

 ٩٦٥ 6استشهاد الّشهيد الثاين نرمضا ١٥

 أشهر قبل اهلجرة ٦ ’معراج الّرسول األكرم رمضان ١٧

 ٢ بدٍر الكربى معركة رمضان ١٧

  ليلة القدر األُوىل ليالً رمضان  ١٨
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 ٤٠ ×ليلة جرح أمري املؤمنني ليالً  رمضان ١٨

  ليلة القدر الثّانية ليالً رمضان  ٢٠

 ٤٠ ×شهادة أمري املؤمنني رمضان ٢١

  ليلة القدر الثّالثة ليالً رمضان  ٢٢

يِّد مريم رمضان ٢٤  قبل امليالد ÷والدة السَّ

 ٣٨ معركة النّهروان رمضان ٢٥

 ٨ غزوة حنني رمضان ٢٩

 
*     *     * 


                                                

د بن عّيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ١( ، ^، خامس أئّمة أهل البيت^هو اإلمام ُحمَمَّ
هـ، يف غّرة رجب يوم ٥٧سنة : هـ، وقيل٦٥ُولِد يف يثرب يف اليوم الثّالث من شهر صفر سنة 

مات مسمومًا شهيدًا عىل . شّقه: كنيته أبو جعفر، وأبرز ألقابه الباقر؛ ألّنه بقر العلم، أي. اجلمعة
 .هـ١١٤يد جالوزة بني ُأمية يف السابع من ذي احلّجة سنة 

خ الكفعمي يف املصباح) ٢( يْ مؤسسة األعلمي، : ، نرش١٤٠٤، الطبعة الثالثة ٥١٢: نقل ذلك الشَّ
 .ركب يف اليوم الّسابعإِنَّه : وقيل. بريوت

د بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب ) ٣( د بن عيل بن موسى بن جعفر بن ُحمَمَّ هو اإلمام عيل بن ُحمَمَّ
، ُولِد للنصف من ذي احلجة أو ثاين رجب سنة ^، عارش أئمة أهل البيت^طالب
يكنّى بأيب . ة أميال، وكانت والدته يف قرية رصيا التي تبعد عن املدينة ثالث٢١٤: هـ، وقيل٢١٢

مات مسمومًا شهيدًا عىل يد املعتّز العبايس ألربع بقني من . احلسن، ويلّقب باهلادي والنّقي
، وُدفِن يف داره يف ّرس من رأى ٢٥٤يف الثّالث من رجب، يف سنة : مجادى اآلخرة، وقيل

 ).سامراء(
ل من غزاها ، وذلك وهو أوّ  ،سغزا طارق بن زياد عامل موسى بن نصري األندل: قال الواقدي  )٤(
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له مح عىل جماز األندلس فآمنه طارق عىل أنْ  وهو والٍ  ،فلقيه أليان. يف سنة اثنتني وتسعني

فلام صار إليها حاربه أهلها ففتحها، وذلك يف سنة اثنتني . وأصحابه إىل األندلس يف السفن
صالح الدين . د: رسة، نرش وإحلاق وفه٢٧٣: ١فتوح البلدان للبالذري : راجع( .وتسعني

 .القاهرة ١٩٥٦مكتبة النّهضة املرصية، : املنجد، نرش
دة املكسورة، والياء املنقطة حتتها بالسني املهملة، والكاف املشدّ : عقوب بن إسحاق بن السكيتي )٥(

له كتب، كان  )صالح املنطقإ(صاحب . اكنة، والتاء املنقطة فوقها نقطتني أخرياً نقطتني الّس 
إيضاح : راجع. (، قتله املتوكل ألجل التشيع‘اين وأيب احلسنعند أيب جعفر الثّ  ماً متقدّ 

د احلسون، الطبعة األُوىل : ، حتقيق٣٢٠: االشتباه للعالمة احليل يْخ ُحمَمَّ : هـ، نرش١٤١١الشَّ
 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم

يعة إَِىل (ب الكتاب املشهور هو املحّدث الكبري، والفقيه النحرير، صاح )٦( تفصيل وسائل الشِّ
د بن احلسن، املعروف باحلّر العاميل)حتصيل مسائل الّرشيعة ُولِد يف قرية مشغرة من قرى . ، ُحمَمَّ

تويف يف اليوم احلادي عرش من شهر رمضان . هـ١٠٣٣جبل عامل ليلة اجلمعة ثامن شهر رجب 
١١٠٤. 

، ينقل ٢٥٠: ١هو عمرو بن العاص، ولكّن البالذري يف فتوح البلدان املعروف َأنَّ الَِّذي فتحها  )٧(
 .ما يدّل عىل َأنَّ الَِّذي فتحها هو الّزبري بن العوام، فراجع

املهدّيني ـ بأمٍر من اهللا ونصٍّ من  ’هو أمري املؤمنني وسيّد الوصيّني وأّول خلفاء الّرسول )٨(
نصارى  ’من ُكّل رجس، وباهل الّرسولالّرسول ـ وقد ّرصح القرآن بعصمته وتطهريه 

ُولِد بمّكة املكّرمة، . نجران به وبزوجه وولديه، وهو عىل رأس القربى الَِّذين وجبت موّدهتم
داخل البيت احلرام ويف جوف الكعبة يف يوم اجلمعة الثّالث عرش من شهر رجب، سنة ثالثني من 

، فهو أّول الّناس إسالمًا، ’بعد النّبّي عام الفيل، وردت يف حّقه فضائل مل ترد يف حّق بٍرش 
، وأمري املؤمنني، واّلذي كّرم اهللا وجهه عن الّسجود لغري اهللا، ’باب مدينة علم النبي

، ولو أردنا استقصاء ...بمنزلة هارون من موسى، و ’ويعسوب الّدين، واّلذي هو من النبّي 
عني ابن ملجم يف حمراب صالته منشغالً رضبه اللّ . فضائله ـ لو استطعنا ـ ملا انتهى بنا املقام

، فالتحمت كعبة الوالدة بكعبة الّشهادة، وانتقل إَِىل )فزُت ورّب الكعبة(بصالة الّصبح، فهتف 
فسالٌم عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث . بارئه يف الواحد والعرشين من شهر رمضان

 .حياً 
سنٍة، وكان هلا يومئٍذ تسع سنني، وهو ابن مخس باملدينة بعد اهلجرة ب ’زّوجها له النّبّي  )٩(

زّوجتك خري «: وعرشين سنة، وذلك بأمر من اهللا عىل لسان جربائيل، وقال هلا حني زّوجها منه
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عن كتاب  6ونقل العالمة املجليس. »ُأّمتي، أعلمهم علًام، وأفضلهم حلًام، وأّوهلم سلامً 

يف هذه الّسنة تزّوج عّيل بن أيب «: لثّانية للهجرةيف حوادث الّسنة ا) املنتقى يف مولود املصطفى(
، يف صفر للياٍل بقني منه، وبنى هبا يف ذي احلّجة، ’بنت رسول اهللا ÷فاطمة ×طالب

بخمسة أشهر، وبنى هبا مرجعه من  ’وقد روي َأنَّه تزّوجها يف رجب بعد مقدم رسول اهللا
 .»...بدر

، وأبوها حيدر الكرار عّيل بن أيب ’املختار هي سليلة احلسب والنّسب، فجّدها النّبّي  )١٠(
، وأخواها احلسنان سيّدا شباب أهل اجلنّة، ÷، وُأمها البتول احلوراء فاطمة الّزهراء×طالب

َىل الكوفة ومنها إَِىل الّشام، وهلا يف الّشام خطبٌة  شهدت كربالء، وسبيت عىل يد جالوزة بني ُأميّة إِ
يف : علمها وشممها، ُدفنت يف الشام يف املكان املعروف، وقيليف حمرض الطاغية يزيد، تدّل عىل 
 .مرص، فسالم اهللا وصلواته عليها

سبعة أشهر بعد مهاجرة  :، روى عيل بن إبراهيم ختلف يف تاريخ حتويل القبلة إىل الكعبةا )١١(
من مقدمه املدينة،  رصف يف رجب عىل رأس سبعة عرش شهراً : ، وقال ابن إسحاق’النبي

وروى . بسنة ونصف: وقيل: قال روى عن ابن عباس، واختاره اليعقويب يف تارخيه، ثمّ وهو امل
 .، وعن معاذ بن جبل ثالثة عرش شهراً شهرأنس بن مالك تسعة أشهر أو عرشة أعن 

ُولِد سنة ثامن للهجرة، وتويف يف الّسنة العارشة يف ربيع األّول، وُدفن بالبقيع، وانكسفت : قيل )١٢(
 .وتهالّشمس يوم م

وُأّمها الّرباب بنت امرئ القيس الكلبي، وأخوها ألّمها وأبيها عبد اهللا الّرضيع، حرضت  )١٣(
 .كربالء، وُمحِلت إَِىل الّشام مع من محل، توفيت يف املدينة، وُدفنت يف البقيع

خيرب بلسان اليهود حصن، وهو عىل بعد ثامنية بردٍ من املدينة ملن يريد الشام، وتطلق عىل  )١٤(
جمموع سبعة حصون فيها نخٌل وماء، وكانت تعترب من أكرب التجمعات اليهودّية يف ذلك الّزمن، 

نَّ فتحها كان يف شهر صفر ويف غزوة خيرب قتل . وفتح النّبّي أكثرها عنوة، ويف سرية ابن هشام أَ
 :بطلهم مرحبًا، وقلع باب احلصن، ويف ذلك يقول ابن أيب احلديد الّشافعي ×عيلٌّ 

  لع الباب الَِّذي عن هّزهايا قا
 

  عجزت أكٌف أربعون وأربع
 

 

 
د بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب )١٥( ، سابع أئّمة ^هو اإلمام موسى بن جعفر بن ُحمَمَّ

، اشتهر بالكاظم والعبد الّصالح، ُولِد باألبواء عىل مقربة من  املدينة يف سنة ^أهل البيت
بن مروان، اعتقل مرارًا بأمٍر من هارون الّرشيد، وحبس مرارًا،  هـ يف أيام حكم عبد امللك١٢٨
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َىل رّبه شهيداً حمتسبًا يف التّاريخ املذكور قال اإلمام الّشافعي يف . وُأسقي بأمره سًام فتّاكًا، فانتقل إِ

 .»قرب موسى الكاظم الّرتياق املجّرب«: حّقه
عبد : بن عبد مناف، واسم أيب طالبشيخ البطحاء، أبو طالب بن عبد املّطلب بن هاشم  )١٦(

 T U{: قوله تعاىل ينطبق عليهوآواه، و ’وهو من نرص النّبّي . عمران: مناف، وقيل
V W X Y Z[  { ]وضعوا  ×، ولِكّن أتباع أعداء ابنه أمري املؤمنني]٧٢: األنفال

عىل املنابر ثامنني عامًا،  يف حّقه أحاديث ال وجود هلا تدّل عىل عدم إسالمه؛ ُكرهًا بابنه الَِّذي سبُّوه
 .ويف مقابل ذلك نجدهم قد وضعوا أحاديث متدح من الك فوها أكباد األولياء
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  اإلعالم العربي
 

  
r أحمد فارع الحاشدي: اُألستاذ)*(  

 
ح بعض املواقع يف الّشبكة اإللكرتونّية لفت نظري خٌرب بينام كنُت أتصفّ 

: يف صفحتها األُوىل من عددها رقم) الّرشق األوسط(أوردته جريدة 
م، ٢٠٠٨يوليو  ١٢: م، املوافق لـ١٤٢٩رجب  ٩: الّصادر يف تاريخ) ١٠٨١٩(

ع جتتاح مدن : نائب وداعية مغريب«: وقد عنونته بالعنوان الّتايل عدوى الّتشيُّ
حسن : (، وقد ُوّقع اخلرب باسم مراسل اجلريدة يف الّدار البيضاء»ل املغربشام
 ).مقنع

وأنقل للقارئ نّص ما جاء يف الّصفحة األُوىل بال زيادٍة أو نقيصة، ُثّم اذكر 
 .عّدة تعليقاٍت عىل ذلك أضعها برسم اإلنصاف

 
  :نص الكالم

ْيخ عبد الباري الّزمزمي ا ملسؤولني املغاربة، وخاّصة دعا النّائب املغريب الشَّ
                                                

 .كاتب وصحايف يمني )*(
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يعي قبل استفحاله، مشريًا إَِىل َأنَّ عدواه بدأت  ي للمّد الشِّ العلامء إَِىل الّتصدِّ
تنتقل من ُأوروبا، وتكتسح شباب املدن الّشاملية للمغرب، مشريًا إَِىل َأنَّ أخذ 

وحتّدث الّزمزمي يف حديٍث لـ . احلذر واجٌب، وجيب استئصال بذرة الفتنة
عن الّدور الكبري الَِّذي تقوم به الّسفارة اإليرانّية بالّرباط يف  »ّرشق األوسطال«

ع يعّية، فمن لبنان «: وقال. نرش الّتشيُّ أصبح لدينا يف املغرب ممّثلون للفئات الشِّ
إذن، هذا . لدينا مْن ُيمّثل حسن نرص اهللا، ولدينا من ُيمّثل حسني فضل اهللا

يعي يف املغرب، قال الّزمزمي وبشأن املدّ . »إنذاٌر باخلطر إِنَّ حجمه «: الشِّ
ام . بالّتدقيق ما زال غري معروف؛ ألّن العمل جاٍر يف اخلفاء وليس يف العلن إِنَّ

الّظاهر َأنَّه يتغلغل يف أوساط الّشباب بصفٍة خاّصٍة، مستغًال قصور تفكريهم 
ب العاطفة لدهيم ب. وثقافتهم، وتغلُّ ون لدى الشَّ اب إعجاهبم فهم يستغلُّ

ع بدون تفكري،  بمواقف إيران وحزب اهللا السياسية، فيجعلوهنم ينساقون للّتشيُّ
ع، متوّمهني َأنَّ تلك املواقف نابعة من  ومن دون حّتى مناقشة مبادئ الّتشيُّ

يعة ع بالعنف، بل . »مبادئ الشِّ وأشار الّزمزمي إَِىل َأنَّه ال يقول بمواجهة الّتشيُّ
ليس . معنى أْن يتفّرغ العلامء ملحاورة هؤالء املتشّيعنيبالفكر واحلوار، ب

بالّرضورة املحاورة املبارشة، ولكن عرب خطب اجلمعة، وتنظيم ندوات 
أْن يكون هناك اكتساٌح للميدان بُكّل الوسائل، بام فيها : وحمارضات، أي

 .اإلعالم
 

  اتالتّعليق
ل الّصحافة واإلعالم َأنَّ اخلرب  من املتعارف عند ُكلِّ َمْن مارس :التَّعليق األوَّ

فحة األُوىل هو اخلرب األهّم، والَِّذي يشغل الّساحة التي  الَِّذي ينقل يف الصَّ
حيفة ـ أّي صحيفٍة ـ  .تصدر فيها أو ألجلها الصَّ

حف واملجّالت ـ خصوصًا : وبعبارٍة ُأخرى فحات يف الصُّ إِنَّ ترتيب الصَّ
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يايس ـ خيضع   .بالّدرجة األُوىل ألّمهّية اخلربالتي تنحو املنحى السِّ
ا تعني َأنَّ رئاسة الّتحرير أو باألحرى من هو  ومن منطلق هذه القاعدة فإهنَّ

ق األوسط«خلفها يف صحيفة  ترى َأنَّ أهّم خٍرب يشغل الّساحة العربّية  »الرشَّ
حيفة هو مزمي : واإلسالمّية يف اليوم الَِّذي صدرت فيه الصَّ ترصيح النّائب الزَّ

ع يف املغرب  .حول انتشار الّتشيُّ
ا حيفة وكشعاٍر هلا َأهنَّ ٍف هلذه الصَّ جريدة العرب : (علًام َأنَّ ما جاء كمعرِّ

ولّية عار الَِّذي اّختذته هنجًا هلا َأنَّ اسرت)الدُّ تيجيتها ا، بحيث يفهم من هذا الشِّ
ول غري العربّية باإلعالمّية قائمة عىل تعري ول العربّيةشؤون اف العامل والدُّ  .لدُّ

 :وحينئٍذ لنا احلقُّ يف أْن نتساءل
زر اليومّية التي جتري عىل أرض األيس من األجدر أْن نعّرف العامل باملج

هاينة؟  !!فلسطني من قبل الصَّ
أليس من املناسب أْن نرّكز عىل األخبار التي تعكس صورتنا لُألمم األُخرى 

نبّني للعامل املواضع التي يستطيعون  بشكٍل أكثر انسجامًا وتوّحدًا، بدل من أنْ 
يت عىل النَّار يف سعيهم احلثيث إلذكاء الفتنة بني أبناء األُّمة  من خالهلا وضع الزَّ

 !!اإلسالمّية الواحدة؟
ُثّم إِنَّ هذا اخلرب، هل هو أهمُّ ما يشغل الّساحةالعربّية واإلسالمّية يف وقتنا 

نَّ وراء األكمة ما وراءها، وَأنَّ اخلبيث احلارض؛ لكي نصّدر به الّصحيفة، أْم أَ 
 .)١(عينه فراره

ملاذا مل ُتثِر محّيَة الّزمزمي احلركاُت الّتبشريّية للكنيسة العاملّية  :الّتعليق الثّاين
أم َأنَّ االنتساب إَِىل مذهب أهل ! وخصوصًا يف املغرب العريب وشامل أفريقيا؟

 !!ي يشغل باله الّرشيفقد أضحى هو اخلطر األساس الَّذِ  ^البيت
هاينة يرسحون و يمرحون يف بالده من وأين ذهبت غريته اإلسالمّية والصَّ

 !!حسيب؟ دون رقيٍب أو
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ُثمَّ إِنَّه مل أفهم كيف يكون انتخاب بعض شباب املغرب  :الّتعليق الثّالث
ومثّقفيهم ملذهٍب من املذاهب اإلسالمّية من أسباب الفتنة التي جيب 

 !!حماربتها؟
ولو كان األمر كذلك، فإّن مجيع املذاهب التي طرأت عىل املغرب بعد 
املذهب الَِّذي كان سائدًا عندهم إّبان حكومة الفاطميني تعترب مذاهب فتنوّية 
جيب حماربتها، أو ال أقّل فقد انترش يف العرص احلارض الفكر الوهايب يف بعض 

ْيخ ال زمزمي وال غريه حيّذر من ذلك، مع األوساط املغربّية، ولكنَّنا مل نسمع الشَّ
ما اقرتن هبؤالء من الّتكفري ألكثر املسلمني، وحتليل قتلهم، وما استتبع ذلك من 

إَِىل اإلسالم  حركٍة عملّية يف هذا املجال، من تفجرياٍت ونحوها ُنسبت
ول يف ال. واإلسالم منها بريء م واحلال َأنَّه مل ُيعَز إَِىل َمْن تشّيع يف مجيع الدُّ عامل َأهنَّ

 .قاموا بمثل هذه األفعال
يعي إذا كانت عدواه قد بدأت تنتقل من ُأوروبا  :الّتعليق الّرابع إِنَّ املّد الشِّ

وتكتسح شباب املدن الّشاملية، فلامذا يعزي ذلك ثانيًة إَِىل الّسفارة اإليرانّية يف 
ع فيه ا هي التي تقوم بنرش الّتشيُّ  .الّرباط، ودعوى َأهنَّ

َأنَّ يف كالم الّزمزمي إهانًة رصحية لشباب املغرب العريب؛  :عليق اخلامسالتَّ 
حيث وصفهم بقصور الّتفكري، واحلال َأنَّ أكثر شاب املغرب العريب من املثّقفني 

 !!واملتعّلمني
رًا  ُثّم إِنَّ سّن الّشباب ال يعني قصور الّتفكري، وإْن كان الّشاب أكثر تأثُّ

لكن هذا يشٌء والقصور الفكري يشٌء آخر، كيف وقد ورد بالغرائز من غريه، و
غري «: َأنَّه قال ×عن نبّي اهللا أيوب إِنَّ اهللا يزرع احلكمة بالّرمحة يف قلب الصَّ

والكبري، فمتى نبتت يف القلب يظهرها اهللا عىل اللسان، وليست تكون احلكمة 
يبة وال طول الّتجربة، وإذا جعل اهللا با من قبل الّسّن وال الشَّ  العبد حكيًام يف الصِّ

 .)٢(»مل يسقط منزلته عند احلكامء وهم يرون عليه من اهللا نور الكرامة
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من الّشباب، واحلال َأنَّ أكثر  ’أوليس أكثر الَِّذين اّتبعوا دعوة النّبيِّ 
 !!كهول مّكة قد كّذبوه؟

مل  يش، واحتّج َمنْ قيادة اجل ’أومل يكن ُأسامة شابًا عندما وّاله النّبيُّ 
 !!شابًا؟ يّتبعه بكونه

قد اّتبع املذهب الَِّذي هو عليه اآلن من حني بلوغه، بل  نفسه الّزمزمي ُثّم إِنَّ 
 !!قبل ذلك إْن كان ممّيزًا، فهل يعني ذلك َأنَّه عىل ضالل؟

إِنَّه ال يكاد ينقيض تعّجبي من قول َمْن ُيفرتض منه  :الّتعليق الّسادس
متوّمهني َأنَّ تلك املواقف نابعة من «: من أهل العلماإلنصاف والعدالة؛ لكونه 

ع يعة من أعامٍل بطولّيٍة لو كان خالفًا »مبادئ الّتشيُّ ؛ حيث إِنَّ ما يقوم به الشِّ
رص املظّفر عىل عدّو اهللا واإلنسانّية، أعني ع ملا ُأعطي النّ إرسائيل : ملبادئ الّتشيُّ

 .وأمريكا
ع القيام ضّد الّظامل، وهذا ومع قطع النّظر عن ذلك، أليس من م بادئ الّتشيُّ

، »هيهات منّا الّذلة«: يدّوي صوته يف صحراء كربالء ×إمامهم احلسني
واهللا، ال أعطيكم بيدي إعطاء الّذليل، وال أقّر لكم إقرار «: ويقول لطاغية زمانه

، وهذا الّزمزمي نائٌب يف جملس صّوت عىل العالقة مع إرسائيل، وتراه »العبيد
 .»برٍّ أو فاجر: صلوا خلف ُكّل إمامٍ «: ليقو

مل أستطع اجلمع بني الّتناقض املوجود يف كالمه؛ إذ من جهة  :الّتعليق الّسابع
يدعو إَِىل حماورة هؤالء الّشباب الَِّذين تشّيعوا، واملحاورة كام هو معلوم عند 

وم بام يقوم به أدنى من له معرفة باللُّغة مفاعلة حتتاج إَِىل طرفني، ُكّل واحٍد يق
يعة  اآلخر، ومن جهٍة ُأخرى يطلق عىل اكتساح امليدان بالتّهّجم عىل الشِّ

 !!واملتشّيعني حواراً 
الّتعليقات املسجّلة عىل زّوار : ِممَّا لفت نظري أكثر ِممَّا تقّدم :الّتعليق اخلتامي

ة لشبابنا يف  املوقع الَِّذي ُنرشت فيه هذه الّصحيفة؛ حيث أدهشتني الثقافة النّريِّ
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م ال ينجرفون وراء ُكّل ما يطرحه اإلعالم، بل  املجتمع العريب واإلسالمي، وأهنَّ
يتعاملون معه بوعٍي وحكمٍة ودرايٍة، وسوف أنقل للقارئ هذه الّتعليقات 
ليّطلع عن كثٍب عىل مقدار الوعي املوجود رغم كبت احلريات الَِّذي يامرس يف 

ول العربية  .أكثر الدُّ
 :عىل الّصفحة األُوىل التي نقلتها سابقًا ما ييل) الّتعليقات(عنوان  جاء حتت

 :٢٠٠٨/ ٧/ ١٢ـ فرات عيل، الدانامرك، 
يِّد الّزمزمي َأنَّ العامل أصبح قريًة صغريًة وبإمكان أّي باحٍث « لقد نيس السَّ

 فام. للحقيقة احلصول عىل ُكّل املعلومات التي ختصُّ بحثه ورغبته ملعرفة احلقائق
؛ )الّدش(عىل الفرد ألّي مذهٍب أو ديٍن أو عقيدةٍ انتمى إِالَّ أْن ُيشّغل جهاز 

ملشاهدة القنوات الفضائية املختلفة التي ترّوج هلذا املبدأ أو ذاك، أو هلذه الفئة أو 
أو أْن ُيشّغل جهاز احلاسوب املربوط باإلنرتنت؛ ليحصل عىل كمٍّ هائل ... تلك

إذن، فاملسألة أوسع من .. قائق منها بفطرته وعقلهمن املعلومات، فيستقي احل
 !»ربطها بسفارةٍ معّينة، أو مؤسسة، أو غري ذلك

 :٢٠٠٨/ ٧/ ١٢ـ حممود العبد اهللا األمحري، الواليات املّتحدة األمريكّية، 
ال أرى متى سنتوّقف عن هذا الّشحن والّتعبئة ضّد بعضنا البعض؟ وكأّن «

ع ال يمّت لإلسالم شئنا أم أبينا هو مدرسٌة إسالمّيٌة يذهب إليها من ! بصلة الّتشيُّ
ع ال يعني نفي إسالميته َمْن . يشاء وخيرج منه من يشاء، واالختالف مع الّتشيُّ

ُيريد أْن يقارع احلّجة باحلّجة، فلذلك جماله، ال أْن نجّرت االستعداء الَِّذي ال يزيد 
شخصيًا أرتاح أْن أرى سنّيًا يتشّيع أو . إِالَّ ابتعاد الّشباب أكثر عن اإلسالم كّليةً 

 .»شيعيًا يتسنّن، من أْن ننتهي بجيٍل مائٍع منهزٍم عديم الفعالية
عودّية،  د العّوامي، اململكة العربّية السُّ  :٢٠٠٨/ ٧/ ١٢ـ صالح بن ُحمَمَّ

يِّد الّزمزمي، جيب أْن نتصّدى هلذه املحاوالت، شكرًا له عىل « أنا اّتفق مع السَّ
يِّد فضل اهللا أّي اإل يِّد نرص اهللا أو للسَّ خالص، فمن الواجب أْن ال يكون للسَّ
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يِّد الّزمزمي . ممّثٍل، فهؤالء يشّكلون خطرًا جسيًام عىل املغرب ولكن مل نسمع السَّ
أو يتصّدى ملا هو  حيّذر من خطر وجود ممّثلني للّصهاينة عىل أرض املغرب،

 .»، وهي الّتنظيامت واخلاليا اإلرهابّية، وهو يعرفها جّيداً أدهى يف بالده
د املسلم   :٢٠٠٨/ ٧/ ١٢مرتوبولتان، / ، فرنسا)السعودية(ـ ُحمَمَّ

م « يكشف مايكل برانت الّرئيس األسبق للمخابرات األمريكية إَِىل َأهنَّ
ا تقّوي : توّصلوا إَِىل حقيقٍة مفادها يعة فاشلة؛ ألهنَّ َأنَّ املواجهة املبارشة مع الشِّ

ياسة الربيطانية شو فّرق (كتهم، وتضاعف من مواجهتهم، وعليه جيب اّتباع السِّ
نّة من )تسد يعة والسُّ يعة أنفسهم من جهٍة، وبني الشِّ ، وإشاعة الّتفرقة بني الشِّ

 .»سنّة وشيعة، اصحوا من سباتكم: جهٍة ُأخرى، ويا مسلمني
وبالّطبع كانت هذه بعض الّتعليقات الكاشفة عن وعٍي لدى شبابنا املسلم، 

هناك بعض الّتأييدات للّزمزمي، اّتبعت منهج الّتهريج والّسّب والّشتم، 
وجتنّبت املوضوعّية، فرأينا من املناسب اإلعراض عنها، مع اشرتاكها مع كالم 

 .الّزمزمي يف ورود الّتعليقات املتقّدمة عليها
*     *     * 

 
                                                

ل أصله) ١( نَّ أمًة واعدت صديقها أْن تأتيه وراء األكمة إذا فرغت : مثالن من أمثلة العرب، األوَّ أَ
وقمن مهنة أهلها ليالً، فشغلوها عن اإلنجاز بام يأمروهنا من العمل، فق : الت حني غلبها الشَّ

جممع األمثال (يرضب ملن يفيش عىل نفسه أمرًا مستورًا . حبستموين وإنَّ وراء األكمة ما وراءها
إِنَّ اجلواد : والثَّاين أصله. ، ولكنّه شاع يف عرصنا إطالقه عىل َمْن ُخيفي أمرًا وُيظهر خالفه)١٥: ١

َىل أسنان الّدابة لتعرف قدر سنّها، وهو مصدر، ويروى فراره  عينه فراره، والفرار بالكرس النّظر إِ
إِنَّ : يرضب ملن يدّل ظاهره عىل باطنه فيغني عن اختباره، حتّى لقد ُيقال. بالّضم، وهو اسم منه

 ).١٢: ١جممع األمثال (اخلبيث عينه فراره 
ربي، ابن جرير، )٢( ريج صدقي ، ضبط وتوثيق وخت٨٩ :١٧ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطَّ

 .، بريوت١٤١٥مجيل العّطار، دار الفكر 
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  العواقب الوخيمة
 

 
  

r هالل آل فخر الدين: اُألستاذ)*(  

 
 

ة األنظمة لكافّ  مالزمةٌ  واالستبداد ظاهرةٌ  ولعرصنا احلارض اريخمنذ فجر التّ 
 نْ عن االستعباد وإ تنفّك  وال ،ة واحلكومات الفرعونية واالمرباطوريةرسيّ األ

 ..لياتظريات واألساليب واآلاختلفت النّ 
فة االستبداد يف تفكيك أسس آ عظيمةً  نوعيةً  نقلةً  بحقٍّ  عد ظهور اإلسالموي

، وإطالق حرية ومنحه حقوقه ،نسان من عبوديات البرشاإل وحترير مسار
 ..طبيقاترشيعات والتّ من التّ  رادته وفكره من خالل حزمةٍ إ

 ،عن تلك القيم العظيمة حصل من نكوصٍ  يف ما جداً  اسعٌ والبحث  لكنّ 
 عىل وحلدِّ فيق األالرّ إَِىل  ’األعظم ها وبمجرد ارحتال الرسولبل سحق

 ..ناآل
                                                

 .باحث إسالمي )*(
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فات االستبدادية وما يدعمها من املوضوعات رصُّ من التّ  كداسٍ ومن خالل أ
 .كثرس وأص املقدّ مستوى النّ التي أصبحت ترقى إَِىل  )الفتاوى(

رة وساسية لتلك الثّ أ ضواء عىل مساراٍت إلقاء األ قوم به هوما أ ّل وكُ 
 )..االنقالب عىل االعقاب(ادة ومفاصل احلركة املض

وذلك  لب يستلزمها بحث االستبداد يف اإلسالم؛مطاُأشري إَِىل  نْ أ ودّ وهنا أ
ملا يتخذ منه وسيلة  ؛خرىأُ  مهيته من جهةٍ وأل خلطورة هذا البحث من جهةٍ 

ه يف ولتشعبّ  ،رهابف واإلوما يستلزمه من التخلّ  ،سالة بتشجيعهام الرّ الّهت 
 ،كنشوء املذاهب ؛يمكن جتاهلها لشديد ارتباطها به مواضيع ال انّ مظ

 ليات لتربير، واخرتاع آى طمسهاصوص وحتّ وتزييف النّ  ،ائفيب الطّ عّص والتّ 
عت تذرّ  نْ زالت إَِىل اآلن غارقة يف مستنقعاته وإ وكون جمتمعاتنا ال ،الستبدادا

أمجع  نْ أ وحاولُت  .سائدةً  قافةً صبح ثه ألكنّ  ،الدول بلبوس متعددة لنفيه عنها
 ما غري املخّل  حليل واالختصاروبني احلداثة والتّ  ،وثيقصالة والتّ بني األ

التي ترعرعت يف ال استعني بغري املصادر  نْ أ وتعمدُت  ،ذلك سبيالً ستطعت إَِىل 
ومنهم شيوخ فتاوى االستبداد  ،ي يف طول تارخيهأحضان احلكام للعامل اإلسالم

 ..واملعارضون
 ؛هافيت البحث حقّ وو  أحطت هبذا البحث الواسع والشائك أّين وال أقول إ

ساسية من إلقاء أضواء عىل مطالب أ حماولة جهد املقّل تعدو إِالَّ  حيث ال
، وما من القصور والتقصري والعذر ،)االستبداد والشورى والديمقراطية(

 .التوفيق إِالَّ منه سبحانه
 

  :اإلسالم وإنكاره لالستبداد
 واضحةٍ  ي من نصوصٍ حفل به الترشيع اإلسالم ينكر ما نْ أ حدٌ يستطيع أ ال

نظمة ، وعىل األعالن احلرب عىل املستبدين والطغاة من احلكاممن إ ورصحيةٍ 
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من التنديد بالغزاة  يقّل  وبمستوى ال ،يفالّس  قاب بحدّ م بالرّ اجلائرة التي تتحكّ 
بيضة (عن  جماهبتم دفاعاً وجوب وبل  ،ليهمكون إوعدم الرّ  ،نيواملحتلّ 
 ولكنّ  ،للمفاسد واملخاطر كام يؤكد ذلك العلامء والفقهاء ، ودرءأً )اإلسالم
ستخدمت لتربير ما ال ا أحاديث تأويلو نوا يف وضع ألطة تفنّ مدرسة السُّ  أبواق

 .احلسام ونزوا عىل الرشعية بحدّ  ،رهابوإ يمكن تربيره من سفٍك 
 

  :ستبدادالمصادر اإلسالمية واجتثاث اال
ا ية ال اإلسالماملصادر إِنَّ  د بتوثني وتندّ  ،عامءليه الزّ تأ قاطعاً  ترفض رفضاً َأهنَّ

 فحسب، شكالهصوره وأ ّل بكُ  وحتارب االستكبار ،وتدين االستبداد ،مراءاأل
؛ واجتثاثها من منابعها ،من جذورها هذه املظاهر ّل صال كُ عىل استئ بل حتثُّ 

 .نسانيةية ومتعارضة مع القيم اإلنن اإلهلا منافية للّس ّهن أل
 :هلية يف معاقبة الظاملني واملكذبنيبالسنن اإل ن الكريم كثرياً ذّكر القرآ :أّوالً 

}Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ ×  Ø Ù    Ú Û{ ]وذّكر بأحوال ]٢٣: الفتح ،
 }¾ ½ ¼{: فساد؛ لتامدهيم يف الغّي واإلابقة وفنائها وهالكهامم الّس األ

 و ،]٨: الزخرف[ }¤ £ ¢ ¡ � ~ {{و  ،]١٦: املرسالت[
}^ _ ` a    b c d e f g h  i{ ]العنكبوت :
: الشعراء[ }Ø Ù Ú Û  Ü ×{ :املنية ظلم الظّ ر من مغبّ وحذّ ، ]٣٤

 }` _     ̂ [{ :خرسانهنايتهم إَِىل  نَّ ، وأوطغيان الفراعنة، ]١٣٥
 :م وتكذيبهمذعاهنم واستسالمه؛ إلمم من كوارثباألُ  حّل  وما، ]٣٤: الّصافات[
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 ¡ � ~   { |  } v w x y z{ و ،]١٣٣: األعراف[
¢ £¤ ¥ ¦    § ̈©   ª «{ ]١٦: فصّلت[. 

ارمة التي نظمة الّص كبرية من األ الكتاب العزيز اشتمل عىل منظومةٍ  إِنَّ  :ثانياً 
جل عزهلم ؛ وذلك أللمةاخي واخلنوع للظّ و الّرت د املسايرة أد حتى عىل جمرّ تشدّ 

ناهيك  ،رضاباملقاطعة واالعتصام واإل: وهي ،لميةعن املجتمع بالوسائل الّس 
ن العدوان، والقرآالستبداد ومقارعة ليات التصدي لغطرسة اسبل وآ عن

 g h i   j k   l m n o p q r s{: يصدح قائالً 
t u  v w{ ]ملزمٌ  ّل الكُ من َأنَّ  عريضةً  قاعدةً  وسنّ  .]١١٣: هود 
 ذلك ليس نّ ، وأو مستقبٍح أ منكرٍ  ّي واألمر به يف مواجهة أ  وقول احلّق بالتغّري 
  f g h  i j k{ :تعاىل، قال صٍ خمّص  و جهازٍ أ معينةٍ  بفئةٍ  اً مناط

l m     n o pq{ ]جيوز االستقواء بالظلمة  كام ال. ]١٠٤: آل عمران
قال  ،ة املسلمنيمّ واملنحرفني واالستعانة هبم عىل أُ  النيعداء من الظّ وال باأل
  :سبحانه

 .]٥١: الكهف[ }µ       ¶  ̧¹́ {ـ 
 .]٥١: املائدة[ }34 2 1 0 /{ـ  

 0   / . - ,    + * ( ) ' &  % $ # " !{ـ 

1 2 3  4  5 6 7 89 : ;   < =  >? @ 
A   B C  D E F{  ]١٤١: النساء[. 
 ª « ¬® ̄   ° ± ² ³ © ¨ §  ¦{ـ 

 ́µ{ ]١٣٩: النساء[. 
 

 يفةة النبوية الّرش نّ السُّ  :ثالثاً 
َىل وحسب املستطاع حتّ  وسيلةٍ  ّل بكُ  رفع عقرية مقاومة هؤالءإِنَّ   ى لتصل إِ
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 دائامً ) ئةة املعبّ مّ األُ (ة التي التسقط عن أحد تكليفية الرشعيحكام المرتبة األ
 .ل له نفسه العبث هباو تسوّ خلوض غامر من يثب عىل زعامتها أ

من وما ثبت  ،ويف مواقف خمتلفة ’بّي كان جياهر به النّ  لذلك نالحظ ما
مظهر من مظاهر االستبداد  ّل لكُ  شديدٍ  العملية من استنكارٍ والقولية منها سنّته 

سالة حيث وضعت الرّ  ؛ة احلكم بالغلبة والعنف والقهرسدّ  عىل والنزوّ 
مر ورشوط كثرية وصعبة يف اختيار األصلح لوالية األ ية ضوابطاإلسالم

ا النّاس، إّياكم والظلم«: امواحلكّ  لم ظلامٌت يوم القيامة! يا أهيُّ . )١(»فإّن الظُّ
ورى؛ ملنعه من الّتف ط، وحّف ذلك بمجالس أهل احلّل والعقد والشُّ د بالّتسلُّ رُّ
ة صح واملشورة، ومن وراء ُكّل هؤالء نظارة األُمَّ ُكّلكم راٍع، «: ولتقديم النُّ

عراقها ملراقبة سياسة ءاهتا وأناهتا وانتاممكوّ  ّل بكُ  ،)٢(»وُكّلكم مسؤوٌل عن رعّيته
ط سلُّ امدي يف هوى التّ و التّ طط أمن الّش  خوفاً  ؛فات احلاكم ونظام احلكموترصُّ 

 .ستبدادوبسط اال
من  وال حضارةٌ  ،مممن األُ  ةٌ مّ ه مل حتفل أُ نّ إ: غايل اذا قلت ال أُ ولعّيل 
يف انتخاب  من ترشيعاٍت  اإلسالمه سنّ  وال نظام حكم مثل ما ،احلضارات

يف  ة احلّق مّ يف األُ  دنى فردٍ ، وجعل ألفاتهغري من تّرص القائد ومراقبة حتى الّص 
ة واحلفاظ عىل مناخ احلرية مّ حلصانة األُ  وجعلها ثقافةً  سقطاته، وبيان ،حماسبته

حيث قال  ؛فب من االضطهاد واالهنيار والتخلّ وما يرتتّ  ،من بوائق االستبداد
 .)٣(»اذكروا الفاسق بام فيه؛ لكى حيذره النّاس«: ’الرسول
 وعىل مرّ  ،برارلحاء واألحرار والّص من صفوة العلامء األ وكان حلشدٍ  :رابعاً 

لبعض منهم ا قد ُوّفقو ،مراءى للفراعنة وجبابرة األلتصدّ ل كبريٌ  العصور دورٌ 
 ،بوجههم لصدحهم باحلّق  ؛عتى طغاة عرصهملنيل الشهادة عىل أيدي أ

وحتت حراب زبانيتهم وعىل رؤوس واستنكارهم جلرائمهم ويف جمالسهم 
ذر أمام معاوية وبني  يباجلليل أ حايبّ كمواقف الّص ، شهاد من غري وجلاأل
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 ..وشمم ةٍ رأج ّل نديده بسياساهتم ورسقاهتم وبكُ وت ،ةميّ أُ 
 وعبد ،بن صوحان العبدي، وصعصعة ومواقف عمرو بن احلمق اخلزاعي

ة نّ متخذين من الّس  ،بن جبري، وسعيد )ابن غسيل املالئكة(بن حنظلة اهللا 
 :’كقوله ،ودليالً  منهاجاً 

 .)٤(»كلمة حقٍّ عند إماٍم جائر: أفضل اجلهاد«ـ 
، أمره وهناهإماٍم جائٍر ف يد الّشهداء محزة ورجٌل قام إَِىل س« :’ وقولهـ 
 .)٥(»فقتله
من رأى منكم منكراً فليغّريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، « :’وقولهـ 

 .)٦(»وإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن
ومواقف . لم واملنكريامن وزنته هو مقارعة الظُّ فقد جعل املعيار يف صالبة اإل

الدوانيقي، أشهر  وباخلصوص املنصور ،من طغاة عرصه × ادقمام الّص اإل
: غاة قائالً الطُّ يد املساعدة والعون إَِىل  من مغبة مدّ  ×ر حذّ فقد . من أْن تذكر

 .)٧(»الّظلمة وأعوان الّظلمة يف رسادق من ناٍر يوم القيامة«
مع أحد  هوحديث ،شيدمع فرعون عرصه الرّ  ×مام الكاظمومواقف اإل

د كراء مجاله من هارون ملا يفعله ملجرّ  هوتوبيخ هتقريعو) صفوان(صحابه أ
 . لباب، وفيها عربة ألويل األمشهورةٌ  الرشيد للحّج 

ورات الكربى الثّ وحد ضخامة سلسلة االنتفاضات خيفى عىل أ وال :خامساً 
ات وحركات صديّ وكذلك التّ  ،املنيت مضاجع الظّ قّض ت األنظمة والتي هّز 
ي اإلسالماريخ ما حفل به التّ  وهو ،قتهمرّ لمة التي أللمستبدين والظّ املقاومة 
من األُمم مثلام شهدته  ةٍ مّ ل تاريخ أُ والتي مل حيف ،ناآل ل وحلدّ وّ در األمنذ الّص 

 .وثقافة مقاومة املعتدين ،رث الثوراتاإلسالمية من ضخامة إة مّ األُ 
عتات والظاملني مل المن  األُّمة بنامذج فرعونية وبأصنافبليت  قدوكذلك 

 ّل و تنكص رغم كُ ا مل تستسلم أّهن الفارق هو أ لكنّ  ..ممة من األُ مّ تشهد ملثلهم أُ 
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قبية التعذيب جون وأة وطوامري الّس ديني واملطارعالمي الدّ عائي واإلاحلشد الدّ 
، فلم تزدها بادةبح واإليوف املصلتة وجمازر الذّ رزاق والّس والتنكيل وقطع األ

 شجاعةٍ  ّل ي وبكُ صدّ من العطاء والتّ  مزيداً اإلرهابية املرعبة إِالَّ  تلك الوسائل
 .الطنيمراء والّس من اخللفاء والوالة واألُ لجبابرة ل وعزيمةٍ 

 ريرفني باملعايوازن بني قوى الطّ يف تلك الثورات فقدان التّ  واملالحظ
 ،ةالدنيّ عطاء عور بالواجب، وعدم إوالّش  ،من الروح املعنوية، إِالَّ العسكرية
 .)ةلّ ا الّذ هيهات منّ (: ورصخة
 ّل لكُ  صبحت مناراً هضة احلسينية التي أمتها النّ ويف مقدّ  ،مثلة كثريةٌ واأل

طاحت العصور التي أجيال وعىل مرّ األ ّل ويف كُ  ،منها العرب واحرار يستلهماأل
وقف اإلمام احلسني ساعًة، « :ادستاذ العقّ ًا، وكام قال األقامت عروشوأ بعروشٍ 

 ،من تلك املدرسة ، وما تالها من ثورات نبعت»قيام يوم الّساعة باقية إَِىل و
 ،ابن الزبري، املدنية: وخرجت من رمحها ثورات ،مدرسة الفداء والتضحية

 ...، الخالزنج، اءالقرّ ، ×زيد بن عيل ،التوابون
ني وقراصنة البحار ورية العالية يف مقاومة غزوات املحتلّ وح الثّ الرُّ :سادساً 

رفني يف الطّ  غم من فقدان ميزان القوى لكالمن املستعمرين والفاحتني عىل الرّ 
وعبد  ،مري عبد القادر اجلزائري يف اجلزائركثورة األ ،صالً أ ةٍ ئمعارك غري متكاف

، فريقيال أوعمر املختار يف ليبيا يف شام ،يف املغريبالكريم اخلطايب يف الرّ 
، و ميسلون الشام ،ايب يف مرصوعرّ ، راقالعرشين يف الع، ويرانوالدستور يف إ

 ...قىص يف فسطنيواأل
  Ð Ñ      Ò Ó { :رض كافة كام قال سبحانهو خييم الفساد يف أرجاء األ

Ô Õ Ö       × Ø{ ]وم طأة اجلبابرة وتنترش الظالمية تزداد وو ،]٤١: الرُّ
صلح ى ثورة املحتّ  ًا كام بدأ،غريب اإلسالمفاق ويعود وترضب بأطناهبا اآل

لن يصلح آخر هذه األُّمة إِالَّ بام صلح به «: ’ده قول املصطفىويؤيّ  ،كرباأل
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عدم   إَِىل وهذا يؤّرش  .اً وجور ت ظلامً ئكام مل وقسطاً  عدالً ، فيمألها )٨(»أّوهلا
 ...× املصلح العاملي ى ظهورانفكاك االستبداد والعدوان من حميطنا حتّ 

د بن عبد اهللا زرعه اليتيم امل ماك تالحظ َأنَّ نّ إ من ’ضطهد املطارد ُحمَمَّ
بالتي هي  بة واحلواربالكلمة الطيّ  ،ورةة وروح مواصلة الثّ العّز  االعتامد عىل رّب 

 وجماهدة ضحيات،فس والعقيدة مهام بلغت التّ فاع عن النّ بالدّ  خرياً ، وأحسنأ
ة فواستلهمه الّص  مرياٌث  ، ُكّل ذلكنظم اجلاهلية وعتاة الرشك وذئبان العرب

 وهي قد ختبو ،اروّ ومن سار عىل خطاهم من املصلحني والثّ  ،^هل بيتهمن أ
ومهام  ،ومكانٍ  يف زمانٍ  متربعامً  اً ومعشوشب اً ها تبقى وهجولكنّ  ،و تضمر لفرتةٍ أ

 .وعظمت الصعاب ،روفكانت الظّ 
؟ ونحن ين يكمن اخلللوأ هو الّرسُّ  ما :وهو ،يطرح نفسه خطريٌ  وهنا سؤاٌل 

، ويسلمنا م يف رقابنا املستبدينويتحكّ  ،نظمة االستبدادعتورنا أ اآلن تَىل وإِ 
لكن تراهم  ،اهتم وشعاراهتموعىل رغم مسميّ  ،باليد امً بعضهم لبعض تسلي

لكي يبقوا جاثمني  ؛و بال حججنوا بأساليب قمعنا وذبحنا بحجج واهية أيتفنّ 
 !عىل صدورنا؟

 ّل فرعنني ومستبدين ومتنكرين لكُ ام مهام كانوا متاحلكّ من املعلوم َأنَّ  :سابعاً 
م يبقون ءٍ ومبد سٍ مقدّ  جرائمهم  ّل ملن يرشعن هلم كُ  ةٍ ماّس  بحاجةٍ  إِالَّ َأهنَّ

علها من جيبل و ،رها هلمويربّ  ،رسافهم وعظيم فسقهموانتهاكاهتم وإباداهتم وإ
مفجعة حدثت بسبب فتاوى جائرة  حوادث، وهنا ُأشري وأملح إَِىل ينصلب الدّ 

 .اهللا هبا من سلطانما أنزل 
ر الصحابيان خبار وقعة اجلمل يف البرصة عندما قرّ يذكر املؤرخون يف أ

مناء اس واألامتنع عليهم احلرّ  :عىل بيت مال املسلمني السطوّ ) ةان باجلنّ املبّرش (
بذبح فتوى  أصدرأْن ال ُأريد ذكر اسمه إِالَّ  ِممَّن، فام كان من االستيالء عليه
وأرادوا بيت املال، ... «: ، وهنا يقول املؤّرخ املسعوديوالمُأولئك لسلب األ
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زان واملوكلون به وهم السبابجة، فُقتِل منهم سبعون رجًال غري َمْن  فامنعهم اخلُّ
ُجرح، ومخسون من الّسبعني رضبت رقاهبم صربًا من بعد األرس، وهؤالء أّول 

 .)٩(»من ُقتِل ظلًام يف اإلسالم وصرباً 
 ّف اهرة يف واقعة الطّ فاك يزيد يف الذرية الطّ الّس  تكبهما ار وغري خاٍف 

 ..تسلطه وجوره هل املدينة ضدّ وما فعله من أفاعيل منكرة يف ثورة أ ..املروعة
 .باملنجنيقات يف ثورة ابن الزبريهبا هتديم الكعبة ورضحماولة وبعدها من 

من  :نسانٍ إ ّل وما فعله العباسيون من جرائم وفضائع يندى هلا جبني كُ 
يدي السفاحني قتلة عىل أ ّرش ى قتل من أعطوه األمان وحتّ  ،بادات اجلامعيةاإل

اإلسالم مثال قايض قضاة تاوى من أكالسفاح واملنصور والرشيد بف ،من اخللفاء
 .يوسف وأرضابه من املأجورين واملرتزقة أيب

 ة للخليفة سليم امللقب بـمفتى ديار املسلمني كافّ  اإلسالمفتى شيخ كام أ
احتالل مرص والشام بعد أن أعطاهم األمان ) فتوى( ـالذئب ب :ْي أ) ياغوز (
خ املرافق يْ ع هذا الّش ومل يتورّ . وعدم االعتداء برم معاهدة حسن اجلواروأ

فقتل  ،م معارضةّهن ؛ ألصدار فتوى تبيح له قتل الشيعةللسلطان سليم من إ
، جرامبفتوى شيخ اإلمسلم ) ٨٠٠٠٠(ويف حلب وحدها  واحدةٍ  ياغوز يف ليلةٍ 

د فريد وجدي يف كتابه  .تاريخ الدولة العلية العثامنية: وقد سّطر ذلك ُحمَمَّ
 

*     *     * 


                                                
 .، دار صادر، بريوت١٠٦: ٢اإلمام ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد  )١(
 :نرش ،اجلمعة، كتاب ٢١٥: ١ حمّمد بن إسامعيل، صحيح البخارّي البخارّي، اإلمام أبو عبد اهللا  )٢(

 .دار الّطباعة العامرة باستانبول، مصورة عن طبعة م١٩٨١دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 
ين، املجموع  )٣(  .دار الفكر: ، نرش٢٣٢: ٢٠النَّووي، حميي الدِّ
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 .، مرجٌع سابق٣١٤: ٤مسند أمحد  )٤(
حيحني  )٥( محن . د: ، إرشاف١٩٥: ٣احلاكم النِّيسابوري، املستدرك عىل الصَّ يوسف عبد الرَّ

 .املرعشيل، دار املعرفة، بريوت
 .، نرش دار الفكر، بريوت٥٠: ١ي، مسلم، صحيح مسلم النّيسابور )٦(
د بن يعقوب، الكايف : راجع )٧( لطان : ، كتاب اجلهاد، باب١٠٧: ٥الُكَليْني، ُحمَمَّ عمل السُّ

ش، دار ١٣٦٧، تصحيح وتعليق عىل أكرب غفاري، الطَّبعة الثّالثة )٧: (وجوائزهم، احلديث
 .الكتب اإلسالميَّة، طهران

ويص اهللا بن . د: ، حتقيق وختريج٦٨: ١كتاب العلل ومعرفة الرجال : حنبل، أمحد ابن: راجع )٨(
د عباس، الطبعة األُوىل   .دار اخلاين، الّرياض: هـ، نرش١٤٠٨ُحمَمَّ

د حميي الدين : ، حتقيق٣٦٧: ٢املسعودي، عيل بن احلسني، مروج الذهب ومعادن اجلوهر  )٩( ُحمَمَّ
 .هـ، مطبعة السعادة، مرص١٣٨٤عبد احلميد، الطبعة الرابعة 
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r د علي: اُألستاذمحنجاح م  

 
هلي، يف العرفان اإل همن قصائد د أمحد بعضاً يِّ ، نرش نجله السَّ  بعد وفاته

لقاء  إَِىل ة، وسلك يّ من أخلص النّ  إِالَّ ها ا هذه القصيدة التي اليعرف ّرس ومنه
يف حمبوبه  يصبح العبد فانياً و ،مانفيه الزّ  يخيتف قربه يف عاملٍ  إَِىل شتاق وا ،اهللا

 .األبدي
 ، عنه بالفناءهلي عّرب اإل يف احلبِّ  ةٌ خاّص  لديه رؤيةٌ  ،6مام اخلمينيفاإل

 .عرفان فيهالكشفيات عن أرسار احلكمة وال وذكر يف قصائده الكثري عن
 يف أطوار ومراحل من احلبِّ  ممنهجاً  6مام اخلمينيويربز العرفان عند اإل

 ..الفناء يف احلب إَِىل رق والطُّ  ة فيها صفات العرفان،خاّص  ةٍ شعريّ  هلي بلغةٍ اإل
يران إمن كبار رموز مدرسة العرفان يف  عىل هنج من سبقه 6وقد سار 

ريازي، واستخدم نفس املصطلحات ين حافظ الّش الكبري شمس الدّ  اعركالّش 
فحني يغلب  ،)غلبات الشوق(التي يراد هبا  )اخلمر(التي استخدمها حافظ كـ 

ة  املحبوب احلقيقي أو اهللا وقت غلبة املحبّ وق والوجد واحلال بسبب جتّيل الّش 
وق ستيالء الّش ا نّ أل ؛الك ويغيب عن وعيه ويعدميفنى الّس  ،الكعىل قلب الّس 
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 .والوجد هيدم القواعد العقلية
ك وهي تتحّر  ،كام استخدم كلامت مثل الكأس والقدح واحلانة واخلامرة

 الذي حيث يكون التجّيل  ؛نوار الغيبيةومشاهدة األ ،الك نحو املحبوببالّس 
 .الكنوار الغيبية يف قلب الّس يبدو من األ

ن اقي امألا الّس أال أهيُّ «: اً اعر منادييبدأ الّش  )حسن اخلتام(ففي قصيدة 
ن كأيس باخلمر التي امأل *  روحيمن اخلري والّرش  ه خيلصنّ إف* باخلمر كأيس 
 .»وأخرج وجود اخلداع واخليال من وجودي * تفني روحي

وزير يف احلكومة (اد محادة ديق العزيز طرّ ف األخ والّص ألّ  م٢٠٠١ويف العام 
أرسار احلكمة والعرفان يف (ه يف كتاب سّام  ورائعةً  مجيلةً دراسة ً ) ابقةبنانية الّس اللُّ 

يتناول مسائل  نظريٍّ  دراسته بقسمٍ األخ طراد  صّدروقد  ،)مام اخلمينيشعر اإل
عند الغزليني  تناول مفهوم احلّب  ، ثمّ 6مام اخلمينيالعرفان عند اإل

 رشح مّ ثُ  ،6مام اخلمينيهلي عند اإلاإل بحث أطوار احلّب  مّ وفيني، ثُ والصُّ 
روشة وصفات لفاظ الدّ أعرية وغة الّش عن اللُّ  جيحات متحدثاً قصيدة الّرت 

 مفهوم الفناء يف احلّب  نالكالم ع إَِىل رفان، ورشح الرباعيات، وانتهى الع
 .6د اخلمينييِّ عنداالّس 

يف العام  6مام اخلمينيبعض قصائد اإل ني ترمجُت أنّ  إَِىل شري أُ  وجيب أنْ 
وحية باهللا من خالل شعره، انه وعالقته الرُّ وكتبت الكثري عن عرف. م١٩٨٩

التي كانت تصدر يف لندن يف ذلك  )العامل(ة ونرش ذلك يف عدد خاص من جملّ 
 :القصيدة اخلالدة ومطلعها الوقت، خصوصاً 

  ـشم بيامر تو را ديدم وبيامر شدمچ  رفتار شدمگمن به خال لبت اي دوست 
ياسة  سنه وانشغاله بالّس رغم كرب 6اخلميني اإلمام حيث يقول السيد

 :وأعباء الدولة واحلرب وغريها
ا احلبيب   لقد أرسين اخلال الَِّذي عىل شفتيك أهيُّ
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  وعندما نظرُت إَِىل عينيك املريضتني مرضت
 

ديبة ت األقام ،6مام اخلمينيحدى قصائد اإلوأنقل هنا ترمجة شعرية إل
 ):شعاع احلق(وان القصيدة بعنووالعاملة الفاضلة أم مهتدي برتمجتها، 

  إذا ما فتح العشق جناحه يف العامل احلاكم هو
  إذا ما جتّىل يف هذا الكون واملكان احلاكم هو
  إذا ما أظهر وجهه يوماً من خمبئه
  يفيش َأنَّه عىل الّظاهر والباطن احلاكم هو
  ليس من ذّرةٍ يف العامل ليس فيها عشق
  وبارك اهللا إذ من احلّد إَِىل احلّد احلاكم ه

  إذا ما أصبح يومًا وجهه من حجاب الغيب عيان
  يرى الُكّل َأنَّه يف الغيب والعيان احلاكم هو
وح واجلسم حجاٌب حجاب   ما دام عليَك يف الرُّ
وح احلاكم هو   ذاُتك ال ترى َأنَّه عىل ُكّل اجلسم والرُّ
  أنا ماذا أقول إذِ العامل ليس سوى شعاع العشق

  ّدهر والّزمان احلاكم هوذو اجلالل الَِّذي هو عىل ال
 

ة عرية بداللتها احلرفيّ مام اخلميني الّش يمكن فهم لغة اإل ه الأنّ  إَِىل وأشري 
باملصطلحات واستخداماهتا، وهي  معرفةٍ  إَِىل فاألمر حيتاج  اهرية،والظّ 

 .ليس منهم 6مام اخلمينياإل َأنَّ فة مع مالحظة مصطلحات ألفها املتصوّ 
 

*     *     * 
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