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  تعىن بالدراسات والنتاجات

ة، خصوصاً اليت تصب يف الفكري
خانة الدفاع عن حرمي القرآن 

األمني، وآل  الكرمي والنيب 
بيته الطاهرين، يف مجيع األبعاد 

  .املختلفة
 تستقبل رسالة الثقلني نتاجات

العلماء واملفكرين املشتملة على 
  :الشروط التالية

 أن تكون خاضعة ُألسلوب
البحث العلمي منهجاً 

  .ومنهجيةً ومضموناً
ًشرت سابقاأن ال تكون قد ن.  
 راً، بلأن ال تكون عمالً مكر

توي على شيٍء من حتال بد أنْ 
واألولوية . التجديد واحلداثة

دائماً للدراسات الفكرية 
  .املستحدثة

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

  .كلمة) ٢٥٠(تتضمن 
رفق املقالة خبالصة هلا أنْ ت

  .يف صفحة واحدة
نشر ال تعرب اآلراء الواردة يف ما ي

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

  
  
 

األسس العمليـة لإلنسـجام والتقـارب، فـي زمـن      * 
  الصحوة اإلسالمية

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

الحريات في ظـلّ الحكومـة اإلسـالمية، فـي كـالم      * 
  القائد الخامنئي

٨  الشيخ علي حمسن: إعداد   .................................................  
  
ــرى،   * ــالمية الكب ــحوة اإلس ــر   الص ــع العص ربي

  اإلسالمي وخريف المشاريع االستعمارية
٤٤  أمحد زيد احلاشدي. أ   ....................................................  

  
  المثقّف الديني، من هو؟ ما هي مهامه وواجباته؟ *

٨٠  نبيل علي صاحل. أ   ........................................................  
  
  بين الربيع العربي واإلدمان االستهالكي *

٩٤  علي خضر. أ   ..............................................................  
  
 

  
القسـم  / نبين العصمة وظاهر القـرآ  النبي آدم *

  الثاني
٩٨  السيد حسني إمساعيل   ...................................................  
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أهل البيت في ضوء االصـطالح القرآنـي، دراسـة    * 

  مقارنة بين المدرستين
١٣٥  السيد راضي احلسيين   ..................................................

  
  معركة الجمل، دروس عقائدية وسياسية* 

١٧٢  شهاب الدين احلسيين. أ   ...............................................
  

أسـس   النقد الفلسـفي ألخـالق مـا بعـد الحداثـة،     * 
  ومقومات ومبادئ

١٩٧  حممود حيدر. أ   ..........................................................
 
  
  

  رجل القرن بامتياز اإلمام الخميني* 
٢٤٢  األرشيف   .................................................................

في ذكرى تحرير جنوب لبنان، مجاهدو المقاومـة  * 
  يرون تفاصيل عملية التحرير الكبرى

٢٥١  قسم األرشفة: إعداد   ...................................................
  

 
 

  
  

  

  المشرف العام

  الشیخ محمد حسن اختري
  

  تصدر عن 

 تإدارة المجالالمعاونّیة الثقافّیة ـ 
  

  رئیس التحریر
  الشیخ معین دقیق

 

  

  مدیر التحریر

  الشیخ علي محسن
 

  العدد الرابع والسبعون
  التاسعة عشرالسنة 

  صيف سنة
  م ٢٠١٢/ هـ ١٤٣٣

 

  قمـ ــ إسراء: المطبعة
 ٠٠٩٨ــ  ٢٥١ــ  ٦٦٤٤٥٤٨  
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  كلمة التَّحریر
 
 
 

 

  األسس العمليةلالنسجام والتقارب
 

  

 التحريررئيس : بقلم 
 

ُّمة اإلسالمية، بل لكلِّ واعٍ اب ومدرك  ت واضحًا لكّل النخب يف األ

ُّمة اإلسالمية منذ عّدة عقود من الزمن،  لنداءات علامء األ

، بات واضحًا أنَّ هذه )فّرق تسد(وبالتحديد عندما بدأ االستعامر بنرش سياسة 

نا  النداءات مّرت بمراحل متفاوتة من التجاوب معها، وأضحى بّينًا أيضًا أنَّ

عىل كّل اجلهود التي بذلت  اآلن ـ وبال أّية مبالغة ـ نمّر بمرحلةٍ تكاد تقيض

سابقًا وما تزال تبذل لتقارب املسلمني فيام بينهم، واخلروج من براثن الفتن 

 .التفريقية والدموية
اد الفتن، ويف عني تنّوعها هي جمدية يف يستعني هبا رّو  متنّوعة وهناك وسائل

ُمة بشكٍل رسيع  ...نرش بذور الفتن يف األ
ي َِىل الوحدة واالنسجام بطريقة يض أْن نطّو يق األمر الَّذِ ر أساليبنا يف الدعوة إ

تتناسب مع دعاوي الفتنة والتفّرق، بحيث إْن مل تتفّوق عليها تستطيع أْن 
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 .جتارهيا
ويف هذه االفتتاحية ُأريد أْن أساهم مسامهة متواضعة يف تركيز وترسيخ 

ُّمة اإلسالمية؛ وذلك عن  طريق ُأسس اإللفة واالنسجام والتقارب يف األ
بمجموعة من املرتكزات واملسلامت التي تعترب خطوة ) الوعي اجلمعي(خماطبة 

َىل  ِ  ).وعي االنسجام ونبذ الفرقة(أولية لالنطالق إ
وال ُأريد أْن أذكر تلك املرتكزات التي أصبحت مشبعة يف أوراق 

 :الوحدويني والتقريبيني، من قبيل
فرق اإلسالمية، من وحدة ـ الرتكيز عىل املشرتكات العامة بني مجيع ال
 .اخلالق، ووحدة الكتاب، ووحدة النبّي املرسل إلينا

م ُأّمة واحدةاطخي ـ كون الكتاب :  ] : ب املسلمني عىل أساس أهنَّ
  =  <  ;Z ]١٤٣: البقرة[ ، [  0  1  2  /  .Z ]آل عمران :

١١٠[... 
ولكنّه مل يعد  ألّن هذا املتعارف وإْن كان جمديًا ألرباب البصرية واملعرفة،

جمديًا ملن وضع عىل قلبه غشاء التعامي عن رؤية احلّق، خصوصًا مع هذا 
 .التحريض اإلعالمي الواسع النطاق، وعىل مجيع األصعدة

يف  اجلامعات التي انغمستمن  بعضاً نرى من كّل فرقةٍ ومذهب  ناوأصبح
 تلك املشرتكاتيقول بأّننا نؤمن بكّل  ، أصبحنا نرى َمْن مستنقع الفتن والفرقة

، لكّن الفرقة الفالنية أو املذهب الفالين خارج عن تلك واخلطاب القرآين
ُّمة الواحدة هاملشرتكات، وال يشمل  .اخلطاب القرآين باأل

يات التي ليس ألحدٍ أْن يناقش من جمموعةٍ من البدهي نطلقوإّنام ُأريد أْن أ
ِالَّ إذا كان  فيها ّن يصدق ]٤٤: الفرقان[ Z.  /  0  1    -,] إ ، أو كان ممِ

)  (                '!  "  #  $  %  &] : عليه قول رّبنا تبارك وتعاىل
  ,  +         *Z ]١٤: النمل[. 
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ُوىل أنَّ هناك عدوًا مشرتكًا لكّل َمْن يصدق عليها اسم  :املسّلمة األ
فهم، وإبقاء ، يعمل ليًال هنارًا عىل إجياد الفرقة بني املسلمني، وإضعا)اإلسالم(

 .بأسهم بينهم
ذلك، بل هلذا العدو أطامٌع واسعة يف بالد العامل واألمر ال ينحرص ب

 ...اإلسالمي وخرياته
ذِ  ل ت الويالت تتنزّ ي ُزِرع هذا العدو يف منطقتنا بدأوأّنه من اليوم األول الَّ

 ...عىل املنطقة واألّمة اإلسالمية
ِالَّ الغدة الرسطان ية املتمّثلة بالكيان الغاصب للقبلة وهذا العدو ليس هو إ

ُوىل لُألّمة اإلسالمية  ...األ
 !!!هل يوجد مسلٌم بحّق يشّكك يف هذه املسّلمة؟

إْن كان ـ وال أظنّه كائنًا ـ فعىل الوعي والبصرية والنظر الصائب ألف حتّيةٍ 
 ...وسالم

وى العظمى :املسّلمة الثانية بذرة ل ها، ومنذ زرعوعىل رأسها أمريكا أنَّ القِ
هذا العدو يف منطقتنا، وإىل يومنا احلارض، ما زالت تدعم هذا العدّو بشّتى أنواع 

 .الدعم
وهذا أمٌر ال ُختفيه تلك القوى، بل تدخله يف ضمن موازناهتا العاّمة، وعىل 
أساس هذا الدعم يستجلب كّل مرّشح ملنصب سيايسٍّ يف تلك الدول رضاية 

 .اللويب الصهيوين
 ...ألساس ال يمكن ألحدٍ أْن يناقش يف هذه املسّلمةوعىل هذا ا

وى العظمى  :املسّلمة الثالثة ِنَّ من أعظم مصالح هذه الغّدة الرسطانية والقِ إ
ُّمة اإلسالمية ومجاعاهتا؛ ألّن الداعمة هلا ، هو أْن تشتعل نار الفرقة بني أفراد األ

َِىل انشغال املسلمني في َِىل ذلك يؤدِّي ـ بطبيعة احلال ـ إ ام بينهم، وعدم التفاهتم إ
 .خمّططات أعدائهم لتنفيذ أطامعهم يف داخل البالد اإلسالمية
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د املصالح واملفاسد عىل  أنَّ املؤمن ينبغي أْن يعمل :املسلّمة الرابعة عند تعدُّ
أساس األولويات، بل هو أمٌر من املسلّامت اإلنسانية، سواء كان العامل 

َِىل اإلسالم أم   :ال، ولنرضب لذلك مثاالً منتسبًا إ
، وهيّمه أْن امهليكيد عىل أنَّ عدوًا  ا، ثّم اّطلعأخوين كانا عىل خالفلو أنَّ 

فال شّك أنَّ مقتىض العقل واحلكمة . يوقع بينهام، بل غرضه أْن يقيض عليهام معاً 
ّطط العدو والبصرية أْن يّتحد األخوان معًا ويتكاتفا يف جهودمها إلفشال خم

َِىل رصاعهام  ، ثّم إذا خال هلام اجلووالقضاء عليهاملشرتك  يمكن أْن يرجعا إ
 .القديم

ُوىل العدو املشرتك جلميع  :املسّلمة اخلامسة أنَّه بعد أْن شّخصنا يف املسّلمة األ
املذاهب والفرق اإلسالمية، وأّنه يسعى لتأجيج شعلة اخلالف بني املسلمني، 

عمل باألْولويات أْن نتكاتف فيام بيننا ملحاربة كام يف املسّلمة الثالثة، فمقتىض ال
وى الداعمة له ْن ذلك العدو املشرتك وَم   .وراءه من القِ

ُّمة َمْن  ُخرى غريه هم أشّد كفرًا ونفاقًا من  وإذا ُوِجد يف األ يرى أنَّ الفرق األ
ُّمة أْن تشّكك يف نواياه وتتعامل معه عىل فالصهاينة وَمْن يدعمهم،  ينبغي عىل األ

وى االستكبار ه يصّب يف مصلحة الصهاينة وَمْن خلفهم من قِ  .أساس أنَّ
 

*     *     *
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  من
  أریج القیادة الحكیمة

 
 
 
 

ة ّ ّ احلكومة اإلسالمي ات يف ظل ّ ي ّ   احلر
 

  

 خ علي محسن : إعدادالشَّي 

 

 
ران، واألبواق منذ أن انبلج فجر الثورة اإلسالمّية املباركة يف سامء إي

والزائفة التي حشدهتا قوى االستكبار والّرش يعلو هديرها  املغرضةاإلعالمّية 
مستميتة للطعن يف صدقّية هذه الثورة يف و كثرية ويرتفع ضجيجها يف حماوالٍت 

وتعاليمه، ويف تشويه الصورة  ّي اإلسالمالدين انتساهبا إىل أصل مبادئها، ويف 
التي كّونتها من خالل تراكامٍت هائلةٍ من التضحيات  الثورّية الناصعة واملرشقة

ـ بفضل طهارهتا ونقائها وإخالص هذه الثورة املباركة  الفّذة، حيث استطاعت
شعبها ودماء شهدائها ـ أن تتحّول إىل ما يشبه ميدانًا مغناطيسّيًا قوّيًا يشّد إليه 

 .هذه املعمورة كاّفة أرجاءأنظار القابعني حتت القمع والظلم واحلرمان يف 
، وخترتع وتلّفق وتكذب أخذت هذه األبواق اخلادعة تكذب وتكذب

وتزّور وحتّرض، وتصطاد يف املياه العكرة، وُتلصق هبذه الثورة التهمة تلو 
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التهمة، وحتيك ضّدها املؤامرة تلو املؤامرة، أمًال بحصول الوقيعة بينها وبني 
 . ربّيةحميطها وجرياهنا من الدول اإلسالمّية والع

وبموازاة ذلك، فقد جنّدت تلك القوى أبواقها أيضًا للعمل عىل تفتيت 
الّلحمة الشعبّية اإليرانّية، وعىل إحداث رشٍخ عىل صعيد الداخل اإليراّين، ويف 
هذا السياق، عملت هذه األبواق اإلعالمّية بكّل ما ُأوتيته من قدرةٍ ومكر 

مهورّية اإلسالمّية عىل أّنه نظام ودهاء عىل تصوير النظام اإلسالمّي يف اجل
خشبّي متحّجر، مّتهمًة إّياه بأّنه نظام قمعّي حيكم شعبه باسم اإلسالم، ولكن 
من دون أن يطّبق الرشيعة، وبأّنه يامرس أبشع أشكال االستبداد والديكتاتورّية، 

 ..وبأّنه.. وبأّنه.. وبأّنه
، وبقي ما ينفع ءاً فشلت، وذهبت جفا غري أّن هذه االّهتامات الباطلة

 .. الناس
، رغم كّل اجلهود التي ُبذلت يف سبيل ومل تستطع هذه األكاذيب واألحابيل

حتبسه عن أن يسطع مل تتمّكن من أن و ،أن ختنق نور الثورة اإلسالمّية تروجيها،
متّكنت أيضًا من زعزعة ثقة الشعب اإليراّين املسلم بدولته هي يف األرجاء، وال 

دئ النهضة التي قادها اإلمام اخلمينّي العظيم، بام يف ذلك جيل مبابوثورته و
الشباب، والذي ال يزال مندفعًا، ثورّيًا، متحّمسًا، ملتزمًا، يقتحم أبواب الفكر 

االبتكارات العلمّية والتقنّية، ويسّطر اإلنجازات يلج ميادين والثقافة، و
ّيزها وكفاءهتا ونجاحها العظيمة، ما يعكس بوضوح، قدرة الثورة اإلسالمّية ومت

: يف إرساء نظام حكٍم حيظى بدعٍم وتأييد شعبّيني منقطعي النظري؛ يشهد لذلك
هذا احلراك املتمّيز العلمّي والثقاّيف والفكرّي واالقتصادّي واالجتامعّي 

والذي تشهده الساحة اإليرانّية املعارصة، كام يؤّكد ذلك .. والسياّيس و
الذي حّول إيران اإلسالم إىل قّوةٍ عظمى هلا ثقلها، وهلا املراقبون، هذا احلراك 

 .كلمتها، وهلا حساباهتا، يف املنطقة، بل ويف العامل ككّل 
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وفيام ييل، نسّلط الضوء عىل واحدٍ من أهّم العوامل األساسّية التي أّدت إىل 
جتربة تأسيس : إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها يف عاملنا املعارص، أعني

حلكومة اإلسالمّية، واستناد نظام احلكم بكّل تفاصيله إىل اإلسالم وأحكام ا
، ونرّكز عىل جانب )احلّرّية(وهو ـ هذا العامل ـ عامل . الرشيعة اإلسالمّية

كحّرّية التعبري واحلّرّية يف ممارسة العمل السياّيس، ولكن ) احلّرّيات السياسّية(
 .ّيات السياسّيةبدايًة نقّدم باحلديث عن مفهوم احلّر 

 
  تعريف وتوطئة: الحريات السياسية

لعّل من الواضحات يف عامل الفكر السياّيس اليوم أّن حتّقق ما ُيسّمى بـ 
يف أّي جمتمع من املجتمعات اإلنسانّية يبقى متوّقفًا عىل ) احلّرّيات السياسّية(

وتكّرس أن  ، التي تضمن مبدأ سيادة القانون،)حكومة القانون العادلة(وجود 
ال أحد، مهام عال شأنه، أو بلغت حصانته السياسّية أو الديبلوماسّية، يعلو فوق 

مبدأ حتّقق العدالة والتكافؤ واملساواة ـ أيضًا  ـ القانون، أو يتخّطاه، كام تضمن
 .بني مجيع أفراد ذلك املجتمع أمام القانون

بل حقيقة بنياهنا  أّن الدور احلقيقّي للحكومة اإلسالمّية، :ومن هنا نرى
وحقيقة هوّيتها، تكمن يف اإلرشاف التاّم عىل تطبيق القوانني اإلسالمّية تطبيقًا 

متساوون أمام هذا القانون، حقوقًا هم دقيقًا وحازمًا، وأّن أفراد املجتمع مجيعًا 
 .وواجبات

وقبل أن نقوم بتسليط الضوء عىل جماالت وحدود احلّرّية السياسّية يف ظّل 
احلكومة اإلسالمّية نشري إىل تعريف احلّرّيات السياسّية، ليتسنّى لنا الحقًا  سيادة

 :احلديث عن عنارص ومصاديق هذه احلّرّيات، فنقول
حّرّية الفرد يف الساحة : هوـ بمعناها املبّسط ـ املقصود من احلّرّية السياسّية 

ادة املواطنني تعيق استفيمكن أن عدم وجود ضغوٍط سياسّية  :السياسّية، بمعنى
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لتكون هلا احلّرّية التاّمة للمشاركة يف  ،من االمتيازات التي يتمّتع هبا املواطنون
 :فهي ـ إذًا ـ تتلّخص يف عنارص ثالثة، هي. احلياة السياسّية للمجتمع

 .ـ احلّق يف ممارسة احلكم١
 .ـ احلّق يف املشاركة يف احلياة السياسّية٢
لضغوط والقهر السياّيس عىل أفراد املجتمع، ـ ضامن عدم ممارسة احلّكام ا٣

إعطاء الشعب كاّفة امتيازاته وحقوقه، وفسح املجال أمام من خالل وذلك 
 .مشاركتهم يف أوسع أبواهبا

عبارة عن حّق ممارسة احلكم من جهة، وإتاحة  وذلك أّن احلّرّية السياسّية
شؤون املجتمع من جهة املجال للشعب واجلامهري يف املشاركة السياسّية يف إدارة 

فالشعب عند نيله حّرّيته السياسّية يتمّكن من ممارسة حّقه يف االنخراط . ثانية
بشكٍل أو بآخر يف نظام حكم البالد، ومن ناحيةٍ ُأخرى، يشارك يف احلياة 
السياسّية من خالل صنع وانتخاب السلطات احلاكمة، ومن خالل املشاركة يف 

 .ّية والربملانّيةاملجالس واملؤّسسات احلكوم
وعىل هذا األساس، تظهر لنا أّمهّية إحالل احلّرّيات السياسّية وتطبيقها يف 
املجتمع؛ حيث إّن اإلنسان الذي يامرس حّرّية السياسّية هو اإلنسان الذي 
يتمّكن من أن يلعب دوره كامًال يف جمتمعه، وأن يكون مؤّثرًا والعبًا أساسّيًا يف 

 .بلدهالقضايا السياسّية ل
وأّما مصاديق احلّرّيات السياسّية وعنارصها فهي عديدة، يمكن تلخيص 

 :أّمهها فيام ييل
 .ـ حّرّية الرأي وتقرير املصري١
 .ـ حّرّية التعبري٢
 .ـ حّرّية الصحافة واملطبوعات٣
 .ـ حّرّية العقيدة والدين٤
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 .ـ حّرّية األحزاب والتجّمعات٥
بلد هو أهّم العوامل لتعيني حجم  واجلدير بالذكر أّن الدستور يف أّي 

ومساحة احلّرّية السياسّية يف ضمن احلّرّيات العامة واألساسّية للناس يف ذلك 
وهذا أيضًا . البلد، وهو أيضًا ما حيّدد للمواطنني أبعاد حّرّيتهم السياسّية تلك

ينطبق يف حالة احلكومة اإلسالمّية، فإّن الدستور اإلسالمّي املّتبع يف ظّل 
حلكومة اإلسالمّية هو الذي له الدور األكرب يف حتديد احلّرّية السياسّية وتعيني ا

 .حجمها ومساحة تطبيقها يف املجتمع اإلسالمّي 
ُخرى التي ال تقّل أّمهّيًة أيضًا  وإىل جانب الدستور، توجد بعض العوامل األ

التطبيق، عن الدستور يف تعيني دائرة احلقوق واحلّرّيات السياسّية عىل مستوى 
املامرسة العملّية والسلوك العمّيل للحّكام يف ذلك البلد، ولكّن هذا : ومنها

العامل مأمون اجلانب يف احلكومة اإلسالمّية التي يقف عىل رأس سّدة احلكم 
فيها فقيه أو طبقة من الفقهاء، من العدول الذين يّتسمون بالكفاءة والشجاعة 

فإّنه مع وجود  ؛والدينّية واإلنسانّية والقومّية واإلخالص التاّم للقضايا الوطنّية
طبقةٍ حاكمة كهذه الطبقة، وال سّيام مع إمكان اإلرشاف عىل السلوك العمّيل 
هلذه الطبقة، وصوالً إىل حّد املحاسبة والتقويم واإلصالح، يمكن أن يضمن 

املواطنني املجتمع اإلسالمّي ـ وإىل حدٍّ كبري ـ سالمة احلّرّيات العاّمة للشعب و
ـ ومنها احلّرّيات السياسّية ـ وعدم تعّرضها للمصادرة واملالحقة والتضييق، 

 . وعدم فرض ضغوطاٍت وتقييداٍت عبثّية أو جمحفة عليها
 

  الحكومات وسائر اإللهية الحكومة بين مقارنة
التي متّيز املجتمع املهّمة والواضحة وهذا ـ يف احلقيقة ـ هو أحد الفوارق 

ة عن غريه من املجتمعات البرشّية؛ فإّن الرتكيز ده احلكومة اإلسالميّ الذي تسو
يف سائر األنظمة واحلكومات ال يكون عىل اجلانب املعّرب عنه يف أوساط 
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، والّلذين حيكيان عن درجةٍ رفيعة )التقوى(أو ) الورع(احلكومة اإلسالمّية بـ 
نظمة بمستوًى معّني من جّدًا من النزاهة واملصداقّية، بل ُيكتفى يف سائر األ

النزاهة الشخصّية والسمعة الطّيبة، ال بل إّن احلكومة اإلسالمّية ـ يف أدّلتها 
الرشعّية والعقلّية والعقالئّية ـ تشرتط يف احلاكم أن يكون متحّليًا بالورع 

 .والتقوى، مضافًا إىل رشط األعلمّية والفقاهة واخلربوّية
 واالّجتاهات والتّيارات املذاهب سائر عناز أصًال يمت اإلسالمّي  الدينإّن 

 العالج وصفة ليكون أنزله الذي اهللا دين هبأنّ  واإلنسانّية الفكرّية واملدارس
 وتعرتيه تواجهه التي املشاكل وكاّفة، اإلنسان تصيب التي األمراض لكّل  املثىل

 . املستويات مجيع وعىل، األبعاد مجيع يف
 الدنيا دين هو وإّنام، فقط الدنيا دين وال، فقط اآلخرة دين ليس فاإلسالم

 املعنوّيات إىل وال، فحسب املاّدّيات إىل يدعو ال كذلك وهو، معاً  واآلخرة
، والقلب والعقل، واآلخرة الدنيا دين فهو، معاً  كليهام إىل يدعو إّنه بل، فحسب

، العملو والعلم، والشهود والغيب، ائّياهتورا وما والطبيعة، واملعنى واملاّدة
 .. والدعاء والتدبري، والتوّكل والسعي

 أموره وتدبري ورعايته وحتصينه اإلنسان لبناء جاء الذي الدين: باختصار هو
 الفكرّية واالّجتاهات املدارس سائرمن  الفاخل عىل، أبعاده مجيع يف وشؤونه

 كانت لتيوا، والرسل ألنبياءا بّلغها التي اإلهلّية األديان غري البرش هبا أتى التي
 عن الناتج النقص من فيها عّام  النظر وبغّض ـ ) واالّجتاهات املدارس هذه(

 يف ضّيقةً ، واهتامماهتا رسالتها يف حمدودةً ـ  البرش طبيعة يف الكامنالذاّيت  النقص
 باالعتناء خيّوهلا ما والقابلّية القدرة من هلا يكن ومل، إرشاداهتا وتوّجهات آفاقها
 الّلتني والشمولّية للسعة فاقدةً  فجاءت، ونواحيها البرشّية اةاحلي مناحي بكاّفة

 هذاعىل  كاإلنسان حيٍّ  لكائٍن  بالنسبة واإلصالح الرتبية عملّية تتطّلبهام
 .والغرابة التعقيد من االستثنائّي  املستوى
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، البرشّية واملجتمعات الناس اإلسالم دعا، فقد الفكرة هذه من وانطالقاً 
ُ  وبالدرجة ، كام قال أوامره وإنفاذ، قوانينه وإعامل، اهللا أحكام تطبيق إىل، وىلاأل

 º  ¹{ ،]٤٤: املائدة[}| } t u v  w x y z{: تعاىل
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á{]٤٥: املائدة[، }E F G H I  

J K L M{]اإلسالمّية احلكومة تشكيل عرب وذلك ،]٤٧: املائدة 
 ظامٍ ن أّي  أنّ  اعتبار عىل، اهريّياً ومج شعبّياً  ركاهبا يف والسري واحتضاهنا وتأييدها

ليس يف مقدورها أن تقوم بعبء  اإلهلّية احلكومة غري ُأخرى حكومةٍ  وأّية، خرآ
، بالطريقة وأفراداً  شعوباً  اإلنسان وتربية، وتنظيمها وإدارهتا املجتمعات قيادة

 غري واحلكومات األنظمة مجيع فإنّ ، ينبغي الذي الشكلالصحيحة، وب
، ومهام كانت درجة األنبياء غري أيديعىل  ُوجدت التي واألنظمة ،التوحيدّية

أمانتها وحرصها عىل شعوهبا ومصاحلهم، فهي تبقى حمكومًة للمحدودّية التي 
تّتسم هبا قدرات البرش وطاقاهتم، ولألطر واالعتبارات التي حتّد حياهتم وأنامط 

 .عيشهم وجماالت تفكريهم
األنظمة واحلكومات املّتكئة عىل األنظمة ويف الوقت الذي تعاين فيه تلك 

الوضعّية واالعتبارّية من العجز والنقص والضيق واملحدودّية، فإّننا نجد أّن 
اإلنسان، هذا الكائن احلّي، يمتلك من القدرات والطاقات والقابلّيات ما 
يتخّطى جمال هذه احلكومات إىل ما ال يمكن هلا دركه، وليس كاحليوان لتنحرص 

جاته يف األكل والرشب والنوم وإشباع الشهوة والغريزة، بل له يف حركة احتيا
سريه وسلوكه درجات ومراتب، فهو قادر عىل أن يبدأ سريه من الطبيعة إىل ما 
فوقها، وصوالً إىل أعىل مراتب الكامل الروحّي واملعنوّي، وهي املرتبة التي ال 

واقع، فإّن اإلنسان يف هذا السري يشاهد فيها اإلنسان إّال اهللا عّز وجّل، ويف ال
التكامّيل إّنام حيّقق مجيع الكامالت املعنوّية يف نفسه، ليصل إىل مقاٍم ال يتحّمله 
حتى مالئكة اهللا املقّربون، وهو مقام ال يمكن بلوغه وارتقاؤه إّال من خالل 
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متلك  الرتبية الصحيحة، التي تعجز عنها مجيع األنظمة غري اإلهلّية، نظرًا لكوهنا
رؤيًة حمدودة ال خترج عن إطار هذه الطبيعة؛ فإّن هذه األنظمة هي من صنع 
البرش، وأيدي البرش قارصة عّام وراء الطبيعة، فحتى لو فرضنا أّن هذه األنظمة 

، فإّهنا )يف حني أّننا نعلم بأّن أكثرها غري صاحلة(البرشّية كانت صاحلة يف نفسها 
ألمام بمقدار رؤيتها، وتستطيع أن ترّبيه تربيًة يمكنها أن تدفع اإلنسان إىل ا

طبيعّيًة وماّدّيًة فقط، وأّما مشاكل النفس وأمراض الروح، فتلك تكون خارجًة 
 .عن حدود صالحّياهتا ومعلوماهتا وال يسعها هناك أن تتدّخل أو أن ُتبدي رأياً 

بمبدأ ومن هنا ينشأ الفرق األساّيس بني األنظمة الوضعّية التي ال ترتبط 
الوحي وبني احلكومة اإلهلّية، فإّن تلك األنظمة ال هتتّم أبدًا بام خيتّص بباطن 
اإلنسان، ال بامذا يفّكر، وال بامذا يعتقد، وال ما هي امللكات والقدرات التي 

سوى باملحافظة عىل نظام عامل الطبيعة ) يف أحسن حاالهتا(يمتلكها، إّهنا ال هتتّم 
عىل األسواق، ويف شوارع البالد، وأّما ما الذي يفعله هذا، وأن يسيطر النظم 

املواطن يف داره، وكيف جيب أن تكون عالقته برّبه، أو بأهل بيته، أو بجواره، 
فهذا خارج عن اختصاصها واهتاممها، بل هي ـ هذه األنظمة ـ ال متتلك حتى 

 .قانونًا لينّظم مثل هذه العالقات، وال هيّمها ذلك أصالً 
ال هيّمها اختيارك للمرأة التي تقرتن هبا،  مدرسة غري مدرسة األنبياءإّن أّية 

أو اختيار املرأة لرشيك حياهتا، إّهنا ال تبايل بكّل هذا الكالم، وال يوجد يف 
قوانينها ماذا تعمل املرأة يف أّيام احلمل، ويف فرتة الرضاعة، وما هي وظيفتها 

، وغري ذلك ّية األب يف الرتبيةحينام يكون الطفل يف حجرها، وما هي مسؤول
 . عالقة بصنع اإلنسان الكامل الكثري الكثري ممّا له

فاحلكومات غري اإلهلّية ال تقف أمام مفاسد اإلنسان إّال عندما تؤّثر عىل 
نظم املجتمع من الناحية املاّدّية والطبيعّية، والتي هي ناحية شكلّية أكثر منها 

.. األخالقّي واإلباحّية واالختالط املحّرم و مضمونّية، وأّما مفاسد التحّلل
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فهي ال هتتّم هبا، بل إّهنا أيضًا قد تقوم بدعمها واحتضاهنا وتقّدم هلا املرشوعّية 
 !!واحلامية القانونّية

وأّما احلكومة اإلهلّية، فهي تعترب أّن اهلدف من جميئها هو بناء اإلنسان، ال 
ات إّال بأّن له قدرًة عىل تسخري الطبيعة بناء حيواٍن ال يمتاز عن سائر احليوان

أكثر من غريه لتكون يف خدمة مآربه وشهواته، واإلسالم قادر عىل تربية 
اإلنسان تربيًة متكاملة، ذلك ألّنه أقّر نظامًا متكامًال من القوانني والتعاليم 
واإلرشادات التي بإمكاهنا أن ترافق اإلنسان يف كّل مراحل سريه، من مرتبة 

بيعة واملاّدة، إىل مرتبة الروح وملكاهتا، فهي لذلك أكمل احلكومات الط
وأفضلها وال سّيام يف عٍرص أحوج ما نكون فيه إىل الرشد والتكامل والوصول 

 .إىل حيازة الكامالت احلقيقّية، بدالً من الكامالت الزائفة والزائلة
احلكومة اإلهلّية، ومن هذا املنطلق أيضًا ُتعالج مسائل احلقوق واحلّرّيات يف 

ويف املجتمع اإلسالمّي الذي أوكل أمره إىل حكومةٍ تكون إسالمّيًة يف الشكل 
 .كام يف املضمون

 
  حرية التعبير عن الرأي: أوالً

لعّل من أبرز وأهّم وأخطر احلّرّيات السياسّية والعاّمة يف املجتمع ـ عىل 
سع وأشمل من حّرّية االعتقاد حّرّية التعبري؛ إذ هي أهّم وأعّم وأو: اإلطالق ـ

والتفكري، وهي من احلقوق األساسّية التي اعرتفت هبا كثري من الدول 
 .واملنّظامت اإلنسانّية العاملّية

واستنادًا إىل هذا احلّق، فإّن الناس أحرار يف إظهار آرائهم ومعتقداهتم، وهلم 
املرئّية : ملتاحةكامل احلّق يف نرشها وإعالهنا عرب اإلعالم، بجميع وسائله ا

أو بـ ) حّق البيان والقلم(وألجل هذا ُسّمي هذا احلّق بـ . واملسموعة واملقروءة
حيث إّن هذه )... حّرّية اإلعالم(أو ) حّرّية الصحافة(أو بـ ) حّرّية املطبوعات(
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 .التعابري ـ كّلها ـ من التعابري الرائجة واملتداولة بكثرة يف جمال حّرّية التعبري
كومة اإلسالمّية تقّر مبدأ حّرّية التعبري عىل أوسع نطاٍق ممكن هلا، إّن احل

انطالقًا من االعتقاد الراسخ بأّن من أهّم النتائج واآلثار السلبّية التي ترتّتب 
عىل منع حّرّية التعبري هو اإلرضار بأوضاع الناس ومصاحلهم، وإذا كان 

مّرضًا به، ويستتبع حلوق احلديث عن أمٍر ال يصّب يف صالح الشعب، بل كان 
وباالنطالق . مفاسد وآثاٍر سّيئة به، فإّن احلكومة اإلسالمّية متنع ذلك وال جتيزه

من نفس املبدأ، فهي تقّر أّنه كّلام كان بيان اآلراء يصّب يف مصلحة الشعب، فهو 
 .جائز، بل مرغوب به، وللناس أن يامرسوا حّرّية التعبري يف ذلك

البحث عن : إىل أّن من األمور املهّمة جّدًا يف جمال التعبريوجتدر اإلشارة هنا 
حدود حّرّية التعبري وسعة دائرهتا، فبالرغم من أّن مبدأ حّرّية التعبري هو مبدأ 
مقبول لدى معظم، بل مجيع، أرباب العلم والفكر والرأي، إّال أّننا نجد أّن أكثر 

ّرّية، ومدى اّتساعها، ما يدور احلديث حوله يف املجتمع هو حدود هذه احل
ويكثر احلديث عن أّنه هل ثّمة ضوابط تقّيدها وحتّدها، يف ضمن احلديث عن 

 .احلّرّيات العاّمة
إّن املهّم يف البحث عن حّرّية التعبري هو تشخيص حدود هذه : ولذلك نقول

 احلّرّية، فإّن هذا البحث لو تّم تناوله بشكٍل غري موضوعّي، أو غري مّتزن، أو ال
أخالقّي، ألّدى يف النهاية إىل رضب إنسانّية اإلنسان وأصل كرامته، وما نفع 

فإّن احلّرّية هي من لوازم اإلنسانّية، ومن ! احلّرّية بعد زوال اإلنسانّية والكرامة؟
نتائجها وتداعياهتا وآثارها، فحيث تزول اإلنسانّية والكرامة، ال تبقى قيمة 

 .ل ال يعود باإلمكان حتّقق ما ُيسّمى باحلّرّية أصالً حلّرّية، وال يبقى هلا معنى، ب
إّن توجيه اإلهانات للناس، أو االفرتاء عليهم، أو اقتحام منازهلم، أو 
االعتداء عىل حقوق اآلخرين، أو إفشاء األرسار احلكومّية اخلطرية، أو نرش 

ُخرى، أو تعميم ثقافة الكفر  واإلحلاد، املقاالت املسيئة ملشاعر فئات املجتمع األ
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والفساد واإلفساد، أو إشاعة الفاحشة واملنكرات، أو النيل من املقّدسات، أو 
االعتداء عىل حقوق األقّلّيات ومصادرة آرائهم، ونحو ذلك من النامذج 
واألمثلة واملصاديق، هي ـ كّلها ـ نامذج من االعتداء عىل حقوق املجتمع، التي 

 تعميم وتوسعة نطاق حّرّية التعبري قد يغفل البعض عنها يف إطار دعوته إىل
، وال تعرتف بخطوٍط محر، وال تنتهي عند مستوًى  بحيث ال تقف عند حدٍّ

 ..معّني 
أّن حّرّية التعبري يف احلكومة اإلسالمّية مكفولة لكّل مواطٍن يف : وهذا يعني

املجتمع، ولكّل فردٍ من أفراد الشعب، مهام كانت مهنته، أو طبقته، أو وظيفته، 
ولكن رشيطة أن ال يّرض بسائر ... أو انتامؤه الدينّي، أو احلزّيب، أو الفكرّي، أو

الناس، أو بالشؤون العاّمة للمجتمع، أو املصالح العاّمة للبالد، وخارج هذه 
ال ُيسمح باحلّرّية؛ ألّهنا ) دائرة عدم اإلرضار وإحلاق األذى باآلخرين(الدائرة 

 .ادساعتئذٍ سوف تكون فسادًا يف فس
ولكّن الذي تؤّكد عليه النصوص اإلسالمّية، هو أّن منح احلّق يف حّرّية 
التعبري للمواطنني يشء، والسامح لبعض األفراد الفاسدين بالتآمر عىل أوطاهنم 
وإخواهنم يشء آخر، فإّن حّرّية التعبري ال بّد وأن تكون معتمدًة عىل قّوة احلّجة 

ّما التآمر والتعامل مع العدّو وبّث ووضوح املنطق والربهان والدليل، وأ
األفكار الضاّلة واملنحرفة التي ختّرب عقول الشباب من دون أن تستند إىل حّجةٍ 

فهو أبعد ما ) ولو مل تكن املنطلقات واخللفّيات دينّية(بّينة، أو منطٍق قويم، 
قبل يكون عن حّرّية التعبري بمعناها اإلجياّيب، بل هو يدخل يف نطاق ما ذكرناه 

 .من أن يكون مّرضًا بأحوال املجتمع بشكٍل عاّم : قليل
فاحلكومة اإلسالمّية ـ إذًا ـ ال ترى مشكلًة هلا مع حّرّية التعبري، وهي ال 
ختشاها وال تتهّرب منها؛ ذلك ألّهنا تعتمد يف أصل قيامها عىل املنطق الصحيح 

وال ترعبها، وال هتّز  واحلّجة الواضحة، فإعطاء حّرّية التعبري للشعب ال ختيفها،
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ثباهتا، فهي ـ لذلك ـ تعمل عىل تقوية هذه احلّرّية، وذلك عن طريق توعية 
الناس وإرشادهم إىل رضورة تصويب استعامالهتم هلذا احلّق، وإبعادها عن 

 .خانة االستهداف للمصالح الوطنّية أو اإلسالمّية أو اإلنسانّية الكربى
التي ال ُيسمح بتجاوزها يف دولة  اءمرواخلطوط احل ةالوحيد إّن احلدود

اإلسالم ليست إّال ما يعود بالرضر عىل اإلنسان وصاحله العاّم، وما ُيلحق 
وأّما فيام سوى  .نّص اإلسالم عىل منعه وحتريمهقد األذى بفئات الشعب، وما 

اح، بام يف ذلك انتقاد املسؤولني يف الدولة، تذلك، فكّل يشء مسموح وم
ذلك اإلسالم يعّد الفساد، كائنًا من كان صانعوها ومثريوها، بل  وحماربة مظاهر

ً ووظيفة، وليس جمّرد أمٍر مباح، مسؤولّيًة و اإلمام يقول ويف ذلك واجبا
 :اخلامنئي

إّن هذه احلّرّية التي يتمّتع هبا أبناء شعبنا من النساء والرجال والكتّاب «
ُخرى، هي من النوع الذي يصّب  يف منفعة أبناء الشعب،  وسائر الرشائح األ

وأنتم أحرار يف التعبري عن أفكاركم وآرائكم، ويف انتقاد احلكومة، انتقدوا كّل 
من خطا خطوة منحرفة، اذهبوا ودافعوا عن شعبكم، إّنكم أحرار يف فعل كّل ما 
من شأنه خدمة اإلنسان وحتسني أوضاع اإلخوة واألخوات، ورعاية هؤالء 

إّن الذي حاربه اإلسالم ولن يسمح به . هذا مسموح فيهكّل .. االطفال األحّبة
أبدًا، ليس إّال القامر الذي يقود أبناء الشعب إىل التيه والضياع، واخلمر الذي 

هذه هي األمور هي التي حّرمها .. يضّيع الشعب، وأنواع البغاء والفحشاء
 .»االسالم وحارهبا

دودة األفق، وهي ليست احلّرّية التي أتاحها اإلسالم ليست ضّيقًة وحمو
شرتط فيها أن تكون قناعات منحًة خمتّصًة باملسلمني دون سواهم، كام ال يُ 

، بل تّتسع دائرهتا لتشمل حتى أولئك الذين ال بالكامل إسالمّيةً مستحّقها 
يتبنّون اإلسالم كمنهٍج يف احلياة واالجتامع والسياسة، فهي حّرّية اإلنسان بام 
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ة اإلنسان، متامًا كام أّن اإلسالم هو تمّد من وحي إنسانيّ هو إنسان، وهي حّق مس
 .دين للحياة، وطريق للبرشّية ككّل 

 :ويف هذا أيضًا يقول اإلمام اخلميني
املاركسّيون أحرار يف بيان عقائدهم يف املجتمع الذي نفّكر بإقامته؛ ألّننا «

ادنا قادران عىل واثقون من أّن اإلسالم يلّبي حاجات الناس، وأّن إيامننا واعتق
مواجهة عقيدهتم، وقد طرحت الفلسفة اإلسالمّية ـ منذ البداية ـ موضوع 
أولئك الذين ينكرون وجود اخلالق، إّننا لن نسلب حّرّيتهم أبدًا، ولن ننال منها، 

ً يف التآمر  .»فالكّل حّر يف بيان رأيه وعقيدته، ولكنّه ليس حّرا
ّرّية التعبري عن أفكارهم وآرائهم يف أتاح اإلسالم للناس كّلهم حنعم، لقد 

املجتمع االسالمّي بطالقة، وترك هلم الباب مّرشعًا أمام انتقاء أفكارهم 
بموضوعّية تاّمة، غري أّنه دعاهم إىل اختيار أحسن األفكار وأمتنها وأصفاها، 

 ¥ ¤£ ¢ ¡ �  ~{ | } y z{: قال تعاىل
وضوح عىل فضيلة وهي ـ هذه اآلية ـ تدّل ب ،]١٨: الزمر[}¨ § ¦

االستامع املتأّين واملتمّعن إىل األقوال واآلراء املطروحة، وترتك اخليار ملستمع 
القول نفسه، لكي يقّلب فكره وحيّكم رأيه، ليختار بالتايل أحسن هذه األقوال 

واآلية يف هناية املطاف .. عىل حسب ما تقوده إليه قناعته، وبوحٍي من قراره احلّر 
ون أحسن األقوال بأّهنم أولو األلباب، وأهل العقول، حتى تصف الذين يتحّر 

إّن هذه اآلية الكريمة تتحّدث عن دور .. كأّن غريهم ال ألباب وال عقول هلم
العقل، وعن فضاء غري حمدود له، فهو الفيصل وامليزان واملعيار، وهو الوحيد 

ّدمه أمام كّل الذي ينبغي لإلنسان أن يسّلم له أمره وزمامه، وجيب عليه أن يق
خياراته ومواقفه، فال يّتخذ موقفًا إّال بعد دراسته ومتحيص احتامالته، وال خيتار 

 .فكرًة إّال بعد أن يعرضها عىل موازين العقل السليم والفطرة املستقيمة
واإلسالم يذّم . فاإلسالم دين حارب برشاسة تعطيل العقول، وجتميد الفكر
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. به وجيعله فرض عٍني عىل كّل مسلم ومسلمةالتقليد، وحيّبب العلم، بل يوج
واإلسالم حيّث عىل التفكر والتدبر، بل إّنه جعل تفّكر ساعةٍ خريًا من عبادة 

 ..سنة
ولكّن حّرّية التعبري ليست يف حّد ذاهتا مطلوبًة ومرغوبة، بل هي مطلوبة 
 بقدر ما أّهنا توصل إىل احلقيقة، وتبتعد عن الزيف، هي مطلوبة ما دامت يف

سياق حتفيز العقول عىل املعرفة، وتنشيط الوعي الفكرّي والعقّيل، الوعي الذي 
 ..يرقى باإلنسان إىل مصاّف املالئكة، بل إىل ما فوق ذلك

ويف هذا اإلطار فقط ينبغي أن ُتفهم التحذيرات التي كان يطلقها اإلمام 
احلضارّي؛ ألّن  الراحل حول خماطر الغزو الثقاّيف والتبعّية الفكرّية واالستالب

هذا الغزو، سواء كان مصدر انبعاثه هو الرشق أم الغرب، ال هيدف إىل االرتقاء 
والنهوض باملجتمعات اإلنسانّية، وال إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان الضائع، 
بل إّنام هيدف إىل إحداث حالةٍ من االنبهار السلبّي ُيصار فيها إىل تعطيل دور 

من حضارته وبيئته وقيمه وانتامئه الدينّي أو الوطنّي أو  العقل، واقتطاع اإلنسان
، كّل )إّال يف هوليوود( القومّي، ودفعه إىل االستسالم التاّم ألحالٍم ال واقع هلا، 

ذلك لصالح منافع استعامرّية سياسّية أو اقتصادّية، ولغرض إجياد حالة من 
 ..رشكات اإلنتاجّية الكربىالتبعّية الفكرّية التي ال ختدم إّال أغراض القوى وال

هم يريدون لنا أن نكون يف ميادين الفكر والثقافة أذياالً، أذنابًا، مهّمشني، 
طفيلّيني، نتلّقى وال نرسل، ونستهلك وال ننتج، ونجّرت أفكارًا الكتها ألسنتهم، 
من دون أن نقّدم جديدًا، أو أن نأيت بنافع، يريدون لنا أن نعيش يف الظّل، 

هم وحدهم لنور الشمس، حتى إذا ما حتّققت منّا التبعّية هلم يف  ليتصّدروا
الفكر، وانبهرنا بتلك األفكار اجلاهزة التي يبّثوهنا لنا، استطاعوا بذلك القضاء 
عىل وعينا، وعزمنا، وقرارنا احلّر، فضمنوا بذلك أن ال نعارضهم، وأن نبقى يف 

ي آخر يف قبال رأهيم، فاألبيض حاجةٍ إليهم، ومرهتنني هلم، لكي ال يكون لنا رأ
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قد يكون يف عيوننا فحًام إن هم أرادوا، والّلبن قد يتحّول إىل أسود إن هم 
 !!!شاؤوا

وهذا االرهتان واالستالب واالنبهار اخلادع هو يف احلقيقة ما يؤّدي بنا اىل 
أكرب املزالق، وهو سبب تعاسات هذه األّمة، وهبذا فقط يرى هؤالء أنفسهم 

 عىل القرار العاملّي والدوّيل، وهبذا فقط يستبيحون أن ُيطلقوا علينا القّيمني
التوصيفات كام حيلو هلم، فهم الرشعّية الدولّية، ونحن اإلرهاب، وهم العامل 

 ... األّول، ونحن العامل الثالث، وهم أهل االعتدال، ونحن املتزّمتون
 ..عن حّقنا كّل ذلك نشأ من إرصارهم عىل باطلهم، وجهلنا وتفّرقنا

إّن التبعية الفكرية والذهنية «: السّيد عيل اخلامنئيويف هذا يقول اإلمام 
والعقلية للخارج هي منشأ أغلب التعاسات التي مّرت عىل شعبنا وعىل سائر 
الشعوب، وإّن أكرب فاجعة حّلت بشعوبنا هي التبعّية الفكرّية، وشيوع االعتقاد 

 .»أّننا فقراء يف كّل املجاالتء فهو من الغرب، وب بأّن كّل يش
ال يريد بذلك أن يوقف حركة التعبري احلّر، وال يريد أن يضع قيودًا، أو  وهو

أن يفرض حدودًا، إّنه يريد فقط أن يصّوب هذه احلركة نحو بّر األمان، وأن 
يدير دّفتها يف االّجتاه الصحيح، لكي يتأّتى هلا أن تؤيت أكلها، وأن تعطي ثامرها، 

أن يتصالح اإلنسان مع نفسه، : ـ فيام تعنيه ـ وصل إىل اهلداية، التي تعنيوأن تُ 
ومع حميطه، وقبل هذا وذاك، مع رّبه، ومع ضمريه ووجدانه، ليكون بذلك 

 ..قادرًا عىل أداء دوره اإلهلّي عىل هذه البسيطة
 

  ة العمل السياسي مشاركةً وممارسةًيحر: ثانياً
قيقّية، بام فيها حّرّية العمل السياّيس، بل إّن االسالم هو دين احلريات احل

 خامتهم خصوصاً و ،واألنبياء الرسل وهي هدف من البعثة، الغاية احلّرّية هي
 D E{ :كام يستفاد من قوله تعاىل ،’بن عبد اهللا حمّمد البرش وسّيد
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F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y   Z

 ` _ ^ ] \  [ab c d e f 
g h  i  j  k lm n o p{]١٥٧: األعراف[.. 

كّل ما يقّيد حراكها  البرشّية من إّنام ُأرسل لكي خيّلص ’فالنبّي األعظم
 اخلواّص  من بمختلف صورها وأشكاهلا، وإنّ  واجلاهلّية االستبداد من أغالل

املعقولة، كيف ال؟  احلّرّيات يعاند الكبت، وُيطلق أّنه البارزة يف اإلسالم
دين الذي رفع اإلنسان، ونادى بتكريمه، وقّدسه وأجّله، ودعاه واإلسالم هو ال

إىل أن ُيعّز نفسه، وّرصح له بأّن ما يف هذا الكون فهو موضوع ألجل خدمته 
 a b c  d e f g h    ` _{: ومنفعته، قال تعاىل

i j k  l m n o{]٧٠: اإلرساء[. 
ذي فيه سعادته، بل اإلسالم ال يفرض عىل اإلنسان حتى أن خيتار الطريق ال

ُخروّية، فهو مل جيعل ذلك أمرًا حتمّيًا عليه، بل اكتفى بأن يري  الدنيوّية أو األ
اإلنسان الطريق املؤّدي إىل تلك السعادة، ثّم إن شاء أن يسلكه سلكه، وإن شاء 

 Å{: وليتحّمل هو عاقبة اختياراته، كائنًا ما كانت، قال سبحانه.. مل يفعل
Æ Ç È É Ê Ë{]فلإلنسان أن خيتار الغواية ... ]٣: ناإلنسا

الرضر أو العقاب، وال أحد إىل والضاللة، وله أن يسلك بنفسه الطريق املؤّدي 
 a b c d    e f g hi j k ̀ _{.. ُجيربه عىل غري ذلك

l{]٥٦: القصص[. 
ولكّن اإلسالم، ويف عني تقديسه للحّرّيات واحلقوق، فهو يعترب أّن أكثر ما 

وُينزل من قيمتها، هو جعلها مطلقًة تتجاوز كّل احلدود، وال تقف يّرض باحلرية 
عند هناية، وال يؤخذ فيها قيد وال رشط، وهذا هو رأي العقل أيضًا، فإّن احلّرّية 
املطلقة ستكون ـ ال حمالة ـ منشًأ للتصادم بني األفراد أو الفئات أو املجتمعات 
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اره، واختالل احلياة البرشّية أو الدول، والتصادم يوجب فساد املجتمع واهني
ككّل، وهلذا السبب ـ يف احلقيقة ـ ُوجدت النُظم والقوانني والرشائع، لتنظيم 

 .. حّرّيات اإلنسان، لكيال يلزم من حّرّية كّل فردٍ االعتداء عىل حّرّيات اآلخرين
فاإلسالم مل يضع عىل احلّرّيات سوى بعض . وهذا ما دعا إليه اإلسالم

ُطر والق يود الطفيفة التي هي يف صالح املجتمع والفرد، ولوال ذلك، ملا كانت األ
حّرّية حقيقّية؛ ألّهنا حينئذٍ ستكون حّرّيًة للقوّي فقط يف انتهاك حقوق 
الضعيف، من دون أن يكون للضعيف القدرة أو احلّق أو احلّرّية يف رّد 

كون وفاضه خاليًا وي اعتداءات القوّي عليه؛ فإّن اإلنسان عندما يمتلك القّوة،
فإّنه يميل إىل االستكبار والرتّفع واستعباد اآلخرين، وينحو نحو   ،  من التقوى

 I J  K{ :استالب حقوقهم وحّرّياهتم، وقديًام قال فرعون لقومه
L M N O P{]٣٨: القصص[. 

وبدهيّي أّن حّرّيًة كهذه ال تستحّق أن تسّمى حّرّيًة، حتى يف الشكل 
سى أشكال العبودّية، وهي قّمة االستغالل واالنتهازّية والظاهر، بل هي أق

 .والدناءة
عىل أّن احلّرّية يف ظّل الدولة اإلسالمّية تبقى مقبولة اإلسالم ومن هنا، يؤّكد 

ومطلوبة ما دامت يف صالح اإلنسان، ولكنّها تكون مرفوضة ما مل تكن تنطوي 
ّدس فيه عقله كرامته، وتق عىل التعاليم والقيم اإلسالمّية التي حتفظ لإلنسان

 .وحّرّية اختياراته
إّن اإلسالم دين سام وديمقراطّي بكّل معنى «: اإلمام اخلامنئي يقول

إّن ديمقراطية اإلسالم هي أكمل بكثٍري من ديمقراطّية الغرب؛ ألّن  الكلمة، بل
الديمقراطية مندرجة يف االسالم، والناس يف االسالم أحرار يف بيان عقائدهم 

 أعامهلم، ما مل تكن ثمة مؤامرة يف األمر، ومل يطرحوا مسائل جتّر اجليل اىل ويف
 .»االنحراف
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إّن ما يقلق غالبّية احلّكام يف األنظمة الرجعّية هو وجود األحرار يف املجتمع، 
ة املستويات تسهيًال ملهّمتهم يف ولذلك فهم يسعون ملصادرة احلريات عىل كافّ 

يدعو الشعوب اىل التحّرر واالستقالل  اخلميني مامكان اإل االستعباد، وهلذا
جيب عىل أبناء الشعب اإليراين «  :وخلع األغالل، معتربًا ذلك تكليفًا وواجباً 

الرشيف وعموم املسلمني ومجيع األحرار يف العامل أن يعلموا بأّن عليهم تقديم 
تحّرر من التبعّية ألّية أغىل األثامن يف سبيل نيل االستقالل واحلّرية فيام لو أرادوا ال

 .»قّوة عظمى، يمينًا أو يساراً 
االستكبار احلثيث للسيطرة عىل  إىل سعي راً مبكّ اخلميني قد تنّبه اإلمام وكان 

: ة، فكان يكّرر ويقوليّ م بقدرات الشعوب باسم احلّر خريات بالدنا والتحكّ 
ظلم من هم الرجعّيون؟ هل هم أولئك الذين يريدون اخلروج من نري ال«

أم أولئك الذين يريدون سلب شعبنا وبلدنا استقالهلام ! وحتقيق االستقالل؟
البالد «: يشّخص بعض أساليب احلّل والعالج، فيقول كانثّم . »!وحريتهام؟

شكل من هو ء من اخلارج  ألّن استرياد كّل يش ؛»بالدنا، وعلينا أن نبنيها بأنفسنا
فإذا أرادت أّية دولة « :احلرية، ولذلكأشكال االرهتان للخارج، فهو يتناىف مع 

الوقوف عىل أقدامها، ونيل استقالهلا يف كّل املجاالت، فليس أمامها حّل سوى 
 .»ء من اخلارج أن ُخترج من رأسها فكرة وجوب استرياد كّل يش

ويف الرّد عىل ذرائع بعض احلّكام الذين كانوا يزعمون حاجة بلداهنم إىل 
إّننا نرىض «: يقول كانخليص شعوهبم من الفقر، املساعدات اخلارجّية لت

بحياة فقرية، رشيطة أن نبقى أحرارًا مستقلني، فإّننا ال نقّيم احلياة إّال بام فيها من 
احلرّية واالستقالل، إذا أردتم أن تنالوا كرامة الدنيا واآلخرة، وتعيشوا حياتكم 

ؤوفني متحاّبني رمحاء فيام بعّزة فلتقفوا بحزم وقوة يف وجه األجانب، ولتكونوا ر
 .»بينكم
  حق االنتخاب وتقرير المصير: ثالثاً
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 :ـ احلّرّية وحّق تقرير املصري١
إّن حّق تقرير املصري هو أحد أهّم احلقوق األساسّية ألفراد املجتمع، وهو 

واستنادًا إىل هذا . واحد من رزمة حقوق اعرتفت هبا دساتري كثٍري من الدول
احليوّي والرضورّي يكون لعاّمة الناس أن يتدّخلوا يف صنع احلّق األساّيس و

 .ـ بذلك ـ يف تقرير مصريهم ومستقبلهم ارات احلكومّية املهّمة، ويسامهواالقر
ويف احلكومة اإلسالمّية حّق تقرير املصري هو من احلقوق األساسّية للناس، 

دور الناس  وعىل كّل شعب أن يقّرر مصريه بنفسه بموجب هذا احلّق، ويتجّىل 
دور الناس يف إضفاء : يف احلكومة اإلسالمّية عىل مستويات خمتلفة، أّمهها

املرشوعّية عىل احلكومة واحلكم، ودور الناس يف اّختاذ القرارت املصريّية، عرب 
 ). الوّيل الفقيه(تشكيل احلكومة ومراقبتها ومراقبة عمل احلاكم 

ة ال يتدّخل فيه الناس، صحيح أّن منصب احلاكم يف احلكومة اإلسالميّ 
وليس هلم أّية عالقةٍ بتفويض الوالية واحلاكمّية له، وإّنام هو يستمّد رشعّيته من 
املواصفات واملؤّهالت الدينّية التي يمتلكها، لكّن الناس ـ مع ذلك ـ يلعبون 

فللناس حّرّية االنتخاب، وهذه . دورًا أساسّيًا يف مراقبة عمل احلكومة وأدائها
ّية هي التي توّفر الرشط الّالزم لتفعيل عمل احلكومة، وعندما يكون الناس احلّر 

هم من خيتارون مسؤوليهم يف احلكومة اإلسالمّية، فإّن هذا يعني أّن احلكومة 
 .ملموسًا ومتارس دورها العمّيل  تصبح واقعاً 

وهم كذلك يلعبون دورًا هاّمًا عىل صعيد رسم اهليكلّية املناسبة للحكومة 
 . اهلامش الذي تركه الدين للقواعد العقالئّية واالجتامعّية املرنة واملتغّرية ضمن

ولعّل أوضح دليٍل عىل ذلك، أّن احلكومة اإلسالمّية يف زماننا، والتي نرى 
نموذجها البارز حالّيًا يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، قد أطلقت عىل نفسها 

هي مجهورّية؛ ألّهنا تعتمد عىل رأي األكثرّية، ف. اجلمهورّية اإلسالمّية: توصيف
وهي إسالمّية؛ ألّن دستورها عبارة عن قانون اإلسالم وأحكامه ورشيعته، 
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فاإلسالم يمتلك قوانني يف مجيع املجاالت، فمن الطبيعّي أن يكون هو القانون 
 ىل استرياداحلاكم يف احلكومة اإلسالمّية، وليست هذه احلكومة حينئذٍ بحاجة إ

 .أو وضع قوانني ُأخرى
وعىل هذا األساس، يكون للشعب دور آخر غري الرقابة عىل احلكومة 

 . واملشاركة يف اختيارها، وهو بناء هيكلّية احلكم وأنامطه وصيغه
وهذا الذي أرشنا إليه يدحض ـ بام ال يدع جماالً للشّك ـ كّل االفرتاءات 

ونظام والية الفقيه احلاكم بأّنه نظام  التي تّتهم اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية
 .ديكتاتورّي وقمعّي 

 :ـ حّق التصويت واالنتخاب للجميع ٢
حّق التصويت يف احلكومة اإلسالمّية حّق مرشوع جلميع أبناء الشعب، 

. وليس ألّي فردٍ أو مجاعةٍ أو أّية فئةٍ كانت أفضلّية وخصوصّية يف هذا املجال
المّية ليست حكرًا عىل أحد، وليست حكرًا عىل فاالنتخابات يف احلكومة اإلس

علامء الدين، وال عىل بعض األحزاب والتجّمعات ـ خاّصًة ـ، بل هي جلميع 
فال فرق فيها بني رئيس اجلمهورّية . أبناء الشعب، ومصري الناس هو بأيدهيم هم

ب، أو رئيس الوزراء أو الفّالح، أو التاجر، أو املستخدم، أو املوّظف، أو الطبي
أو املحامي، بل كّلهم سواء يف االنتخابات، فلكلٍّ منهم صوت واحد، وال فرق 

 .بني أصواهتم، وكّلهم مسؤول بقدر طاقته ومؤّهالته وكفاءاته التي يمتلكها
وال جيوز للدولة اإلسالمّية أن متارس أّي ضغٍط أو إكراه يف التصويت 

يس من حّق أحدٍ يف البالد ـ واالنتخاب، بل جيب أن يتّم ذلك بحّرّية تاّمة، ول
 . ولو كان هو الوّيل الفقيه نفسه ـ أن يفرض رأيه عىل أّي مواطٍن آخر

كّل هذا، مع التأكيد من جانب احلكومة اإلسالمّية إىل رضورة أن يلتفت كّل 
مواطٍن يف الدولة اإلسالمّية إىل أّن التصويت ليس حّقًا له فحسب، وإّنام هو 

سؤولّية ملقاة عىل عاتقه، فيجب عىل كّل فردٍ من تكليف رشعّي وواجب وم
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األفراد أن يبني خياراته االنتخابّية عىل رؤية سليمة مصحوبة باملعرفة الكاملة، 
وجيب عىل كّل فردٍ من األفراد أن حيّدد األصلح قبل االنتخاب واالختيار، 
وجيب أن يكون حتديد األصلح عىل وفق موازين موضوعّية ومنطقّية 

 . ةومدروس
فالبصرية واملعرفة رضورّيتان جّدًا يف عملّية االنتخاب والتصويت واإلدالء 
بالرأي، ومها ـ يف احلقيقة ـ ما جيعالن للصوت احلّر قيمته السامية التي ال 

أّن احلكومة اإلسالمّية يف الوقت الذي تّرص فيه عىل حّرّية : وهذا يعني. تضاهى
الرأي، فهي أيضًا تؤّكد ملواطنيها عىل  االنتخاب واالختيار والتصويت وإعطاء

رضورة حتديد األصلح وحتصيل املعرفة التاّمة باملرّشح ومستوى مصداقّيته 
 .وكفاءته وصالحه وجّدّيته يف العمل ويف اخلدمة العاّمة

 
  المدنيةالحرية : رابعاً

شخصّية تعترب احلّرّية املدنّية نتيجًة موضوعّية ملا يمّثله اإلنسان بطبيعته من 
حقوقّية وقانونّية مستقّلة وحمرتمة، وهي من لوازم كون اإلنسان له وجوده 

 .املتمّيز، وله حياته اخلاّصة به
ومن املسّلامت يف ديننا اإلسالمّي، بل ويف الرشائع اإلهلّية عاّمًة، أّن اإلنسان 

اإلنسان  وحّق . له شخصّيته القانونّية وذّمته املالّية املستقّلة عن غريها من الذمم
باالعرتاف هبذه االستقاللّية حّق طبيعّي له، وهو داخل يف تكوينه ويف مقّومات 

فال : فطرته وطبيعة وجوده، وهو حّق لوجود السلطة واملجتمع نفسه، وبالتايل
يصّح جتاهله أو إنكاره حتى من قبل السلطة واملجتمع أنفسهام، بل ال بّد هلام من 

 .اآلثار املرتّتبة عىل وجودهالتعامل معه، وترتيب كاّفة 
ويف عرصنا الراهن، اعترب اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان هذا احلّق من 
احلقوق الّلصيقة باإلنسان، فأعلن االعرتاف باإلنسان كشخصّية قانونّية مستقّلة 
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وكيان قائم بذاته، له وجوده وحياته اخلاّصة به، فقد نّصت املاّدة السادسة من 
لكّل إنسان أينام ُوجد احلّق يف أن يعرتف بشخصّيته « :عىل ما ييل هذا اإلعالن

 .»القانونّية
وال نبالغ إذا ما قلنا بأّن هذا احلّق بالذات هو نقطة انطالق اإلنسان ملامرسة 
كاّفة حقوقه، فهو األساس املتني الصلب الذي يقف عليه أثناء ممارسته حلقوقه 

يعامل اآلخرين، كام أن عّذر عىل اإلنسان وحّرّياته؛ إذ بدون االعرتاف به يت
 .يتعّذر التعامل معه

إّن حياة اإلنسان اخلاّصة هي عامله اخلاّص به الذي وهبه اهللا إّياه، وخّوله 
السلطة التاّمة بأن يسوس هذا العامل ويديره عىل الوجه الذي يراه مناسبًا، ومن 

تياره ملأكله أو مرشبه أو دون أّي تدّخل من غريه، فال سلطان ألحدٍ عليه يف اخ
مسكنه أو عمله أو زوجه أو مراسالته أو عواطفه، فحّرّية اإلنسان يف ذلك 
مطلقة ضمن حدود قدرته عىل حتقيق ما يريد، وال يقّيدها إّال التوجيهات اإلهلّية 

ومل يضع اهللا سبحانه وتعاىل هذه التوجيهات . التي تضّمنتها الرشائع واألديان
تغّل يده عن إدارهتا، بل رمحًة باإلنسان حلامية سيادته لنسان، أو لتصادر حّق اإل

عىل حياته اخلاّصة، وإرشادًا له ومساعدًة عىل إدارهتا وتنظيمها، لتمكينه من 
ممارسة حقوقه املدنّية عىل الوجه األفضل، ودون أن يصطدم حّقه مع حّق أّي 

 .أحد
طة واآلخرين احرتام وقد فرضت الرشيعة اإلسالمّية عىل املجتمع والسل

 .خصوصّية اإلنسان يف حياته اخلاّصة، واالعرتاف بسيادته عليها
وهذا ما اعرتف به اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان حديثًا، بأّن لكّل إنساٍن 
حياته اخلاّصة، وأّنه ال ينبغي التدّخل فيها أو انتهاكها بأّي شكٍل من األشكال، 

ض إنسان لتدّخٍل «ة من هذا اإلعالن عىل أّنه فقد نّصت املاّدة الثانية عرش ال ُيعرَّ
فه أو  تعّسفّي يف حياته اخلاّصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو انتهاكات لَرشَ
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سمعته، ولكّل شخٍص احلّق يف محاية القانون من مثل هذا التدّخل أو تلك 
 .»االنتهاكات

إنسان يف اختيار وحتديد وإدارة حّرّية كّل : إّن معنى احلّرّية املدنّية عموماً 
األمور املتعّلقة بحياته الفردّية وشؤونه اخلاّصة، وعىل الوجه الذي يريد، وبدون 

 :تدّخل من الغري، هذا عىل سبيل اإلمجال، وأّما التفصيل
له احلّق بالعمل، واحلّرّية يف اختيار جمال العمل واملهنة التي يريدها ) ١

ول، فمن حّقه ـ مثًال ـ أن خيتار التجارة أو لكسب معيشته، ومعيشة من يع
الزراعة أو أّية حرفةٍ يريدها، رشيطة أن تكون هذه احلرفة أو املهنة نافعًة له عىل 
املستوى الشخّيص، أو نافعًة ملجتمعه، ومباحًة من الناحية الرشعّية، لعلمنا بأّن 

وبكوهنا ال حترتز إّال رشائع اهللا ال تصّب إّال يف خدمة الصالح اإلنساّين العاّم، 
ولكّل شخٍص . عّام يمكن أن ُيلحق رضرًا باحلياة البرشّية بحسب النوع العاّم 

احلّق يف مستوًى من املعيشة كاٍف للمحافظة عىل الصّحة والرفاهّية له وألرسته، 
ك اخلدمات ويتضّمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطّبّية، وكذل

 .مةاالجتامعّية الّالز
له احلّق بالسكن، واحلّرّية التاّمة يف اختيار مسكنه وداره وموطنه الذي ) ٢

وقد خّصص اإلسالم ترشيعاٍت خاّصة حلفظ حّق اإلنسان يف . يريد اإلقامة فيه
سكنه، فجعل له حرمة خاّصة، وحّرم عىل الناس كّلهم، بال استثناء، أن يدخلوا 

تئذان منه والسالم عىل أهل ذلك بيت أّي إنسان إّال بعد االستئناس واالس
ويشمل هذا احلّق املكان الذي يريد اإلقامة فيه أيضًا، فله أن يقيم وأن . املسكن

يتنّقل يف أّي مكاٍن من العامل كّله، فقبل نشوء الدول املعارصة وقيام كلٍّ منها 
بإغالق أبواب حدودها كان بإمكان اإلنسان أن يقيم أينام يشاء، كام أّن مسألة 
اجلنسّية اخرتاع جديد أقّرته الدول لتنظيم أمور رعاياها وحتديدهم حتديدًا 

 .قاطعًا، ما جعل موضوع اجلنسّية عىل جانٍب كبري من األّمهّية
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، واختيار الزوج أو الزوجة الذي )الرشعّي (لكّل إنساٍن احلّق بالزواج ) ٣
أن جيرب إنسانًا،  يريد أو تريد قضاء حياته أو حياهتا معه أو معها، فليس ألحدٍ 

رجًال كان أو امرأًة، عىل الزواج أو تركه، وهو حّق طبيعّي وهبه اهللا تعاىل إّياه، 
وهو سابق لوجود السلطات وتكّون املجتمعات، وال يمكن مصادرته أو 

 .التدّخل فيه
له احلّق بالتعّلم، واحلّرّية يف اختيار املجال الذي يريد أن يتخّصص به، ) ٤

م أكثر األديان اهتاممًا بالعلم وتشجيعًا عليه، يكفينا أن نعلم أّن وُيعّد اإلسال
املجتمع النبوّي حتّول بأرسه من جمتمٍع جاهّيل أّمّي إىل مدرسةٍ أو معهد أو 

والرسول  ،جامعةٍ كبرية تّتسع للجميع، وكّل ذلك بفضل اإلسالم وتعاليمه
 .وإرشاداته ’الكريم

 
  ةحرية العقيدة الديني: خامساً

حّرّية : من فروع احلّرّيات السياسّية والعاّمة التي تنادي هبا البرشّية مجعاء
األديان، وحّرّية املعتقد، وهي ـ بال شكٍّ ـ جزء ال يتجّزأ من حّرّية التفكري، 
ولكنّها ـ بال شكٍّ أيضًا ـ اجلزء احلّساس واملعّقد منها، نظرًا ملا يمّثله الدين 

 .خّيل والصميمّي لإلنسانواملعتقد يف الوجدان الدا
حّرّية البقاء عىل الدين، أو احلّرّية يف قبول االنتامء إىل أّي : تشمل هذه احلّرّية

ديٍن جديد، إضافًة إىل حّرّية إظهار الدين والعقيدة، وممارسة الشعائر والطقوس 
 .والفرائض الدينّية

: أن نسّميه فنحن ـ إذًا ـ نتحّدث عن حمورين، يشّكالن بمجموعهام ما يمكن
 :حّرّية الدين واملعتقد: احلّرّية الدينّية، أو
أن يتمّكن كّل فردٍ من أفراد املجتمع من إظهار وإبراز : املحور األّول

وإعالن عقائده الدينّية بكّل حّرّية، وبشكٍل علنّي، عرب الكالم أو الكتابة، من 
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وى الفكر دون أن يكون ألحدٍ احلّق يف أن يسلبه حّرّيته تلك عىل مست
 .واالعتقاد، بل وعىل مستوى التعبري واإلظهار أيضاً 

أن يتمّكن كّل فردٍ من أفراد املجتمع أيضًا من أداء : وأّما املحور الثاين فهو
فرائض ومناسك وشعائر دينه بالنحو الذي أقّرته رشيعته، وبني األفراد، ويف 

ومن دون أن  داخل املجتمع، من دون أن يكون ألحدٍ احلّق يف سلبه ذلك،
 .تكون هذه املامرسة سببًا يف نبذه وإقصائه من املجتمع

، الذي خيرب ـ ]٢٥٦: البقرة[}Ñ Ò  Ó ÔÕ{: وانطالقًا من قوله تعاىل
بوضوح ـ عن أّن الدين واملعتقد هو من األمور القلبّية واالقتناعّية التي ال جمال 

ه يوّلد قناعًة، وال العنف فيها لإلكراه، وال ينفع العنف معها شيئًا، فال اإلكرا
يزيل ُأخرى، انطالقًا من هذا املبدأ، تقّر احلكومة اإلسالمّية مبدأ حّرّية األديان 
واالعتقاد، فلكّل فردٍ يف جمتمع احلكومة اإلسالمّية ـ مسلًام كان أم غري مسلم ـ 

ٍر احلّق يف أن خيتار لنفسه الدين الذي يريده، دون أن يتعّرض ملضايقاٍت أو أرضا
 .من أّي نوٍع يف حياته االجتامعّية

فإّن لكّل مواطن يعيش جمتمع احلكومة اإلسالمّية حقوقه : وبعبارةٍ ثانية
اإلنسانّية التاّمة، التي هي ـ من وجهة نظر اإلسالم ـ حقوق أساسّية وجوهرّية 
ال يمكن نقضها وإبطاهلا، وال تتعّرض ألّي استثناء أو إقصاء، فهي حقوق ثابتة 

 . إنسان انطالقًا من إنسانّيته التي فطره اهللا تعاىل عليها لكّل 
فإّن الدولة اإلسالمّية ال تقّسم حقوق مواطنيها يف : ومن هذا املنطلق

املجتمع الذي تقوده وتديره عىل أساٍس دينّي، بل حيصل عليها ـ كاملًة غري 
للدولة أو  منقوصة ـ ولو انتمى إىل ديٍن غري الدين الرسمّي أو املذهب الرسمّي 

املجتمع، من دون أن يؤّدي انتامؤه هذا إىل حرمانه من يشءٍ من حقوقه 
 .األساسّية

 :النامذج التاليةمن خالل ونستطيع أن نرى ذلك بكّل وضوح 
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ـ تعرتف احلكومة اإلسالمّية بمبدأ أّن األقّلّيات الدينّية تتمّتع باحلّرّية التاّمة ١
ة اإلسالمّية، وهلم أن يؤّدوا طقوسهم الدينّية يف أداء شعائرها فوق أرايض الدول

 .بحّرّية
: ـ ترى احلكومة اإلسالمّية أّن من الواجبات والوظائف امللقاة عىل عاتقها٢

واجب ووظيفة محاية حقوق األقّلّيات الدينّية، وعليها أن تدافع عن حقوقهم، 
فليست  كوهنم مواطنني فيها، كام تدافع متامًا عن حقوق سائر املواطنني،

األقّلّيات الدينّية يف ظّل احلكومة اإلسالمّية حّرًة فحسب، بل إّن من واجب 
 .احلكومة اإلسالمّية أن تتصّدى للدفاع عن حقوقهم وحتصيلها هلم

ـ تقّر احلكومة اإلسالمّية بمبدأ أّن احلقوق االجتامعّية ال ُمتنح عىل أساس  ٣
فة، بل إّنام ُمتنح عىل أساس االنتامء الدين، فضًال عن املذهب أو الفرقة أو الطائ

إىل الوطن، ويتمّتع مجيع املواطنني الذين يّرصون عىل انتامئهم الوطنّي بحقوقهم 
االجتامعّية كاملًة ال نقص فيها، وعىل أساس ذلك، فإّن أتباع األقّلّيات الدينّية 

بل . عليهممثلهم يف احلكومة اإلسالمّية كمثل املسلمني، هلم ما هلم، وعليهم ما 
إّن اإلسالم قد أعطى احلّرّية لألقّلّيات الدينّية أكثر ممّا أعطاه هلم أّي دين أو 

 .مذهٍب آخر، ولو كان الدين الذي ينتمون إليه، أو املذهب الذي يّتبعونه
ـ لقد حفظ اإلسالم دومًا احلقوق املرشوعة لألقّلّيات الدينّية، وهم أحرار ٤

هلم أن يتابعوا كّل شؤوهنم بحّرّية تاّمة، وهم أحرار  يف ظّل احلكومة اإلسالمّية،
 .يف اإلعالن عن معتقداهتم، كباقي األفراد واملواطنني

نعم، حّرّية إظهار معتقداهتم والتعبري عنها يشء، والقيام باألعامل التخريبّية 
فإّن هذه احلّرّية يف ظّل : ويف خالصة القول. املفسدة واملضّلة واملّرضة يشء آخر

ُخرى ـ حمرتمة ومقّدسة ما مل تؤّد إىل ا لدولة اإلسالمّية ـ كسائر احلّرّيات األ
 .اإلرضار باآلخرين، أو إىل إتالف النظام العاّم 

  اإلسالميضمانات الحريات في الدستور 



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

٣٤

 

 

من املؤّكد أّن الدين اإلسالمّي قد قّدم للحّرّيات ضامناٍت تصوهنا وحتفظها 
مة، وهي ضامنات ال توّفرها أرقى الديمقراطّيات يف هذا وتوّفر هلا احلامية الّالز

العامل، بام يف ذلك الديمقراطّية األمريكّية، التي يزعمون أّهنا أّم الديمقراطّيات 
 !!ومثاهلا ونموذجها الرائع الذي ُحيتذى به

مبدأ استقالل : ولعّل من أهّم هذه الضامنات والتأكيدات وعنارص احلامية
ة، وسيادة مبادئ وتعاليم الرشيعة التي حتمي لإلنسان حقوقه الترشيع عن الدول

وتصون له كرامته من طغيان احلّكام وأصحاب القرار وطّالب السلطة واجلاه، 
وكذلك وجود مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هذا املبدأ الثمني والقّيم 

خاّصًة، املبادرة إىل  الذي ُيوجب عىل األّمة عاّمًة، وعىل أهل احلّل والعقد فيها
وقف وحماربة كّل جتاوز عىل مواّد الدستور أو قيم اإلسالم ومبادئ الدين 

 .وأعراف املجتمع امللتزمة
اإلسالمّي ـ املعمول به يف اجلمهورّية وعندما ننظر إىل مواّد الدستور 

بنظرةٍ معّمقة، فسوف نجد ضامنات عديدة تكفل سالمة اإلسالمّية اإليرانّية ـ 
ّرّيات واحلقوق السياسّية األساسّية جلميع املواطنني، وهي ضامنات تبعث احل

عىل األمل والرجاء يف هذا الوقت الذي يعلو فيه ضجيج األعداء الرامي إىل 
إقصاء أّول جتربةٍ إسالمّية معارصة تنجح نجاحًا باهرًا، وتقّدم دستورًا ينّص ـ 

ّيات العاّمة بصورةٍ ال لبس فيها، وبكّل رصاحةٍ ـ يف مواّده وبنودها عىل احلّر 
 .وُينشئ مؤّسسات سياسّية وقانونّية وحقوقّية

ونستعرض أدناه مجلًة من هذه الضامنات ووسائل احلامية، وذلك من خالل 
 :النقاط التالية

 :مبدأ سيادة القانون) ١
يمنح الدستور اإليراّين السلطة القضائّية صالحّياٍت واسعة من أجل إحالل 

من أّن ) ١٥٦(ما تنّص عليه املاّدة : وإحقاق احلّق، ومن أمثلة ذلك العدالة
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سلطة مستقّلة، وظيفتها الدفاع عن احلقوق الفردّية : السلطة القضائّية هي
ويف السياق عينه، . واالجتامعّية، وتقع عليها مسؤولّية إحالل العدالة وتطبيقها

 ع أفراد الشعب ـ نساءاً ون تشمل مجيعىل أّن محاية القان) ٢٠(نّصت املاّدة 
ورجاالً ـ بصورة متساوية، وهم مجيعًا يتمّتعون بكاّفة احلقوق اإلنسانّية 
والسياسّية واالقتصادّية واالجتامعّية والثقافّية، وكّل ذلك ضمن املوازين 

 .واألطر اإلسالمّية
 :مبدأ الفصل بني السلطات) ٢

، فأقّرت استقالل عىل هذا املبدأ برصاحة ووضوح) ٥٧(أّكدت املاّدة 
السلطات بعضها عن بعض، ولكن من دون أن يعني ذلك أّهنا عىل قطيعة 
وانفصال تاّم، بل يبقى هناك تنسيق مستمّر فيام بينها، وهو ما يّتفق ما أحدث 
النظرّيات السياسّية التي ترى أّن االستقالل للسلطات ليس معناه عدم االلتقاء، 

ُخرى بحيث تطّوعها إلرادهتا، أو أن بل أن ال تكون إحداها مهيمنًة  عىل األ
: ختضع السلطات لسلطةٍ واحدة تكون هي املتفّردة بالقرار، جاء يف هذه املاّدة

السلطة الترشيعّية، : إّن السلطات احلاكمة يف مجهورّية إيران اإلسالمّية هي«
 والسلطة التنفيذّية، والسلطة القضائّية، وهي متارس صالحّياهتا حتت إرشاف

وّيل األمر وإمام األّمة، وتعمل هذه السلطات مستقّلًة بعضها عن بعض، ويتّم 
 .»التنسيق فيام بينها بواسطة رئيس اجلمهورّية

 :جملس صيانة الدستور) ٣
ومهّمته إعطاء الرأي النهائّي يف مدى مطابقة أّي قانون يصادق عليه جملس 

عىل هذا األخري أن يرسل ) ٩٤(، فقد أوجبت املاّدة )املجلس النيايبّ (الشورى 
أّيام، واعتربت املاّدة  ١٠مجيع ما يصادق عليه إىل جملس صيانة الدستور خالل 

وللمجلس املذكور . تفسري الدستور من اختصاصات جملس الصيانة) ٩٨(
اإلرشاف عىل انتخاب رئيس اجلمهورّية، وانتخابات : وظيفة ُأخرى، وهي
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أّنه حيظى بمكانةٍ رفيعة : ما يعني. العاّم  أعضاء جملس الشورى، وعىل االستفتاء
جّدًا، لكونه املرجع الوحيد يف معرفة مدى دستورّية القوانني، ويف تفسري مواّد 
الدستور واإلرشاف عىل أّي عملّية انتخاب جتري يف البالد بغية احلؤول دون 

 .أّي جتاوزات، أو تسّلل عنارص غري جديرةٍ إىل سّدة املناصب اهلاّمة
 :لسامح بتشكيل األحزاب واجلمعّيات والنقاباتا) ٤

احلّرّية هلذه التنظيامت يف ممارسة نشاطها السياّيس ) ٢٦(منحت املاّدة 
واالجتامعّي، رشيطة أن ال تنقض مبادئ االستقالل واحلّرّية والوحدة الوطنّية؛ 
إذ األحزاب هي إحدى السبل التي تعّرب عن سيادة الشعب؛ ألّهنا عبارة عن 

وهي أيضًا تسهم يف . ع األفراد يف تنظيامٍت تتوّىل مهّمة اختيار ممّثيل األّمةجتّم 
صنع إرادة األّمة، وتشّكل أداًة للحكم املبارش، ووسيلًة للمعارضة السلمّية 

ونظرًا للمعطيات اإلجيابّية هلذه التنظيامت، فقد أضفى الدستور . املدنّية الفّعالة
 إنشائها، وهي بدورها شّكلت دعامًة أساسّية اإليراّين الصفة القانونّية عىل

 .لضامن احلّرّية
 :علامء الدين) ٥

يشّكل الفقهاء وعلامء الدين يف إيران واحدًة من أهّم الضامنات لدعم 
الدستور وصيانته، بام هلم من القّوة يف التأثري عىل أفراد الشعب، والقدرة عىل 

الح العاّم، ووظيفتهم الرئيسّية هي حتريك الرأي العاّم، يف كّل جماٍل خيدم الص
مراقبة عمل أجهزة الدولة ومدى مطابقة احلراك السياّيس للمبادئ اإلسالمّية 

 .العاّمة
 

ة في الدستور اإليرانيات العاميمصاديق الحر  
تضّمن دستور اجلمهورّية اإلسالمّية أنواعًا من احلّرّيات األساسّية التي 

 :من جمموعة من النقاطيمكننا إمجاهلا فيام ييل ض
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 :حّرّية العقيدة) ١
العقائد مصونة وال جيوز «من الدستور اإليراّين عىل أّن ) ٢٣(نّصت املاّدة 

، وقد أعطى الدستور حّرّية العقيدة »التعّرض ألحدٍ ملجّرد اعتناقه عقيدًة معّينة
ُخرى يف ممارسة طقوسهم وشعائرهم، وجاء يف املاّدة  ): ١٣(ألتباع الديانات األ

األقّلّيات الدينّية املعروفة تتمّتع باحلّرّية يف أداء مراسمها الدينّية، والعمل وفق «
) ١٤(كام فرضت املاّدة . »أدياهنا يف جمال األحوال الشخصّية والتعاليم الدينّية

عىل احلكومة واملسلمني أن يعاملوا األشخاص غري املسلمني باألخالق احلسنة 
وهذا ما ينسجم . ّي، وأن يراعوا حقوقهم اإلنسانّيةوالقسط والعدل اإلسالم

من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان الذي أقّرته اجلمعّية العاّمة ) ١٨(مع املاّدة 
م، فهي تقّر لكّل شخٍص حرّية الدين، وتكفل له ١٩٤٨لألمم املّتحدة عام 

 . حّرّيته يف إظهار دينه ومعتقده بالعبادة وإقامة الشعائر
ت أّن إعالن حقوق اإلنسان مل خيّصص هلذه احلّرّية األساسّية ماّدة وامللف

لكّل «: منه) ١٨(مستقّلة، وإّنام تطّرق هلا بصورة ضمنّية، حيث ورد يف املاّدة 
، عىل خالف الدستور »..شخص احلّق يف حّرّية التفكري والضمري والدين

كٍل رصيح اإليراّين الذي أسهب يف موضوع الدين والعقيدة، وأشار بش
ُخرى  .وواضح إىل حّرّية العقيدة ألتباع الديانات األ

كام تطّرق الدستور اإليراّين إىل املذاهب اإلسالمّية، معطيًا كّل املذاهب 
اإلسالمّية املوجودة يف إيران حقوقها كاملة، مانعًة أّي اعتداء عليها، جاء يف 

ُخرى ـ بام في«): ١٢(املاّدة  ها احلنفّي والشافعّي وللمذاهب اإلسالمّية األ
واملالكّي واحلنبّيل والزيدّي ـ احرتامها التاّم، وأتباع هذه املذاهب أحرار يف 
القيام بمراسمهم الدينّية وفق مقتضيات فقههم، وهلم رسمّيتهم يف التعليم 

 . »والرتبية الدينّية واألحوال الشخصّية
يوجد يف جملس الشورى  وليست هذه املواّد جمّرد كالٍم ال واقعّية له، فاليوم
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املسيحّية : اإليراّين مخسة نّواب يمّثلون األقّلّيات الدينّية املعرتف هبا، وهي
والزرادشتّية واليهود، كام أّن عددًا غري قليل من املسلمني اإليرانّيني هم من 
أتباع املذهب غري الشيعّي، كام نجد ذلك يف حمافظة زاهدان مثًال، وهلم احلّق 

 .ممارسة طقوسهم بل وحتى التبليغ لعقائدهمالتاّم يف 
 :حّرّية الصحافة واإلعالم) ٢

عىل أّن حّرّية الصحافة واملطبوعات مكفولة ومعرتف هبا، ) ٢٤(نّصت املاّدة 
ولكن رشيطة أن ال تكون خمّلًة بالقواعد اإلسالمّية والنظام العاّم، وهبذا ختتلف 

حلّرّية املمنوحة للصحافة يف األنظمة حّرّية الصحافة يف الدستور اإليراّين عن ا
الغربّية، التي مل تتقّيد بيشء، فأمهلت القيم واألخالق ضاربًة هبا عرض اجلدار، 
وأسهمت يف نرش ثقافة االنحالل والتهّتك، وكان هلا دور رئيّيس فيام ُمنيت به 

ت املجتمعات البرشّية اليوم من التفّكك األرسّي والتصّدع االجتامعّي والتفلّ 
 .األخالقّي 

 :حّرّية االّتصاالت واملراسالت) ٣
هذه احلّرّية التي تتعّلق بكرامة اإلنسان من أجل احلفاظ عىل أرساره وحيثّيته 
وخصوصّيته، وألجل أن ال يتعّرض أحد ألّي تدّخل اعتباطّي أو تعّسفّي يف 

) ٢٥(ة حياته اخلاّصة أو يف شؤون أرسته أو منزله أو مراسالته، قد كفلتها املادّ 
الرسائل واملكاملات اهلاتفّية «من الدستور اإليراّين، والتي نّصت عىل أّن 

واملخابرات الربقّية ال جيوز فرض الرقابة عليها، أو منع إيصاهلا، أو إفشاؤها، 
 .»إّال بقانون

 :حّرّية التعبري واخلطاب) ٤
ومات يف من الدستور إىل حّرّية التبليغ وإذاعة املعل) ١٧٥(تدعو املاّدة 

) ١٩(وسائل اإلعالم ضمن األطر واملوازين اإلسالمّية، وهي تنسجم مع املاّدة 
لكّل شخص حّق «من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، التي جاء فيها أّن 
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التمّتع بحّرّية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلّق حّرّيته يف اعتناق اآلراء دون 
 .»مضايقة

 :حّرّية العمل) ٥
عىل مراعاة احلّرّية يف انتخاب العمل واالمتناع عن إجبار ) ٤٣(ملاّدة نّصت ا

لكّل شخّص احلّق يف «أيضًا بأّن ) ٢٨(األفراد عىل عمٍل معّني، وأقّرت املاّدة 
 .»اختيار املهنة التي يرغب فيها ما مل خيالف اإلسالم

 :حّرّية التجّمع) ٦
ملسريات بدون محل السالح، جيوز عقد االجتامعات وا«): ٢٧(جاء يف املاّدة 

ونظرًا حلساسّية مسألة التجّمع . »وبرشط أن ال تكون خمّلًة باألسس اإلسالمّية
وعالقتها بالنظام العاّم، نجد أّن الدساتري واالّتفاقّيات تقّيدها بالقانون، بينام 
قّيدها الدستور يف اجلمهورّية اإلسالمّية باألسس اإلسالمّية، وهو أمر طبيعّي 

أخذنا بعني االعتبار أّن الدستور اإليراّين إّنام يستمّد نصوصه وروحه من  إذا
 .الدين اإلسالمّي نفسه

 :حّرّية اإلقامة والسفر) ٧
إبعاد أّي شخٍص عن حمّل إقامته، أو منعه عن اإلقامة يف ) ٣٣(ترفض املاّدة 

التي يقّرها  مكاٍن يرغب فيه، أو إجباره عىل اإلقامة يف حملٍّ ما، إّال يف املوارد
من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، ) ١٣(وهذا ما ينسجم مع املاّدة . القانون

لكّل فرد احلّق يف حّرّية التنّقل ويف اختيار حمّل إقامته داخل حدود «: التي تقول
 .»الدولة
 :املساواة بني املواطنني يف احلقوق) ٨

: غري منقوصة، ولعّل أّمهها اعرتف الدستور اإليراّين بحقوق املواطنني كاملةً 
تفرض املساواة ) ١٩(احلّق يف العيش احلّر والكريم حتت ظالل املساواة، فاملاّدة 

يف احلقوق بني أبناء الشعب، ومتنع أّي تفاضل لوّين أو عنرصّي أو لساّين أو غري 
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 تعّهدت بحامية حقوق اجلميع من أّي اعتداءٍ يطاهلا من) ٢٠(ذلك، كام أّن املاّدة 
 .أّي جهةٍ من اجلهات

 :احلّرّية وارتباطها باالستقالل) ١٠
احلّرّية باالستقالل، معتربًا أّهنام متالزمان ال  اإلسالمّي يربط الدستور 

ينفّكان، وأّن كال منهام ال يتّم من دون اآلخر، فالدستور يدافع عن احلّرّية إىل 
ستقالل بمفهومه أقىص احلدود، ويف نفس الوقت يمنع استغالهلا لرضب اال

الشامل، وأهّم من ذلك أّنه حيّدد صالحّيات احلكومة نفسها، فيمنعها حتى من 
إصدار قوانني من شأهنا مصادرة احلّرّيات بذريعة حفظ االستقالل، جاء يف 

تعترب احلّرّية واالستقالل والوحدة وسالمة الوطن أمورًا غري قابلة «): ٩(املاّدة 
عليها من مسؤولّية احلكومة ومجيع أفراد الشعب، للتجزئة، وتكون املحافظة 

وال حيّق ألّي فردٍ أو جمموعة أو أّي مسؤول أن يلحق أدنى رضر باالستقالل 
السياّيس أو الثقاّيف أو االقتصادّي أو العسكرّي إليران، أو أن ينال من سالمة 

سلب الوطن باستغالل احلّرّية املمنوحة، كام أّنه ال حيّق ألّي مسؤول أن ي
احلّرّيات املرشوعة بذريعة املحافظة عىل االستقالل ووحدة البالد، ولو كان 

 .»ذلك عن طريق وضع القوانني والقرارات
 

  مزاعم الحرية الغربية تحت مجهر النقد
يولد اإلنسان يف هذه احلياة وهو حيمل يف داخله شعورًا مزدوجًا، هو يف 

يشعر بأّنه حّر ومسّلط عىل  :جهةٍ احلقيقة مزيج مكّون من شعورين، فهو من 
يشعر بوجود نقطة كامٍل ما يف هذه احلياة وعليه أن  :خياراته، ومن جهة ثانية

 .يصل إليها، فهي اهلدف األقىص الذي يمكن أن ينشده ويطمح إليه
وليس هنالك من شكٍّ أصًال يف أّن اإلنسان يف توازنه واستقراره النفّيس، 

جةٍ إىل كال الشعورين معًا، كام أّنه ليس هناك من ُينكر الفردّي واالجتامعّي، بحا
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 .أحدمها ويلغيه ويقترص عىل اآلخر، وال جدال من هذه الناحية وال نقاش
وإّنام اجلدال الدائر بني الفلسفات واأليديولوجّيات واملذاهب االجتامعّية 
املختلفة يف تقديم أحد الشعورين عىل اآلخر، وذلك نظرًا لكون هذين 

شعورين متفاوتني يف املاهّية ويف األدوار، ما أّدى إىل أن يسود االعتقاد بأّنه ال ال
 .بّد وأن يكون أحد هذين الشعورين هو األصل واألساس لآلخر

ينادي أحدمها بإعطاء : ومن هنا، انقسم العامل، قديًام وحديثًا إىل معسكرين
للكامل واملعاين املتفّرعة  األصالة ملبدأ احلّرّية، وينادي اآلخر بإعطاء األصالة

 .عنه، كالعدل واألخالق والقيم املعنوّية والدين واحلّق والسعادة وما إىل ذلك
فيام مىض من مجلة املعسكر الثاين، لكنّه عاد ) األورويب(وقد كان الغرب 

لينتفض عليه وينكره، فكان أن دخل معسكر احلّرّية وآمن هبا كأساس وحيد 
الكامل ال يتّم وال يتحّقق إّال من خالل احلّرّية، وما مل تكن  للحضارة، مّدعيًا أنّ 

 .هناك حّرّية ال يكون هناك كامل
فيام يقف اإلسالم عىل الضّفة املقابلة؛ إذ هو يرفع شعار الكامل والعدالة، 

 .ويقف بوجه املعسكر املّدعي للحّرّية بصالبة وشموخ
اط اخللل الرئيسّية يف جعل ويمكننا إيضاح وجهة النظر اإلسالمّية وبيان نق

 :احلّرّية قاعدًة وحيدًة للحضارة يف سياق املالحظات التالية
هل كان الغرب حّرًا يف نفس انتخابه للحّرّية لتكون هي : أّننا نسأل) ١

أم أّن الغرب بعد اهنيار الكنيسة، وبعد أن عانى ما عاناه من ! القاعدة حلضارته؟
عد هتميشه للدور الدينّي وقيامه عملّيًا بقطع سلطة رجال الدين الكنسّيني، وب

كاّفة الصالت والروابط التي جتمعه بالسامء وبعامل القيم الروحّية واملعنوّية، مل 
أال يمكننا ! يبَق أمامه سوى خيار وحيد، ال يملك له بديًال، وهو خيار احلّرّية؟

ر أليديولوجّيات ُأخرى، كاالشرتاكّية  ـ مثًال ـ أن تربز إىل أن نفرتض أّنه لو ُقدِّ
! العلن حلظة سقوط الكنيسة لكان من املمكن أن خيتار الغرب طريقًا آخر؟
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. إّن الغرب كان حّرًا يف انتخابه هلذا الطريق: عندئذٍ فقط كان يمكن أن ُيقال
نصّدق الغرب فيام يّدعيه من أّن احلّرّية هي األساس الوحيد الذي ـ إذًا  ـ فكيف

 !، واحلال أّن اختياره هلذا األساس مل يكن باختياره أصًال؟تقوم عليه احلضارة
إّن الغرب يف احلقيقة قام بإلغاء احلّرّية بدالً من إثباهتا؛ ألّن احلّرّية عند ) ٢

الغرب تتمّثل يف أّن اإلنسان عليه أن يتجّرد عن الرابطة الساموّية، وعن عالقته 
الوضعّية البرشّية، األمر الذي باخلالق، لصالح الرابطة األرضّية، وباألنظمة 

جيعل احلّرّية املقصودة عندهم هي احلّرّية فقط من جهةٍ معّينة، وضمن مفهوم 
وليس أدّل عىل ذلك من استهزاء الغرب باحلجاب اإلسالمّي وحماربته . معّني 

له، علًام أّن اإلسالم عندما أقّر احلجاب أقّره بوصفه حّقًا من حقوق للمرأة، 
أة كأسلوب حياةٍ هلا، بكامل حّرّيتها واختيارها، ودون أن يفرضه ختتاره املر

 .عليها أحد، اقتناعًا منها بفلسفته ومّربراته اإلسالمّية
ُجيهد الغرّيب نفسه يف إقناع اآلخرين بأّنه احلامل للواء احلّرّية، واملدافع ) ٣

ّهنم أعداء احلّرّية األّول عن احلّرّيات، ويوّزع التهم عىل اآلخرين يمينًا وشامالً بأ
وحقوق اإلنسان، ومع ذلك، يبق الفارق بينه وبني اآلخرين شكّيًا، فاملاركسّية ـ 
مثًال ـ ترى احلّرّية يف التحّرر من الطبقة الربجوازّية، واإلسالم يرى احلّرّية 
بمعنى التحّرر من إغراءات املاّدة وسلطاهنا الشديد وآثارها السّيئة عىل 

نطلق اإلنسان من عالقته مع اهللا ليكون قادرًا عىل التحّكم اإلنسان، بحيث ي
بعالقاته األرضّية والبرشّية، وأّما الغرّيب الليرباّيل فهو يزعم أّن احلّرّية ال تتحّقق 
إّال حني يتّم نفي العالقة مع اهللا وإقصاؤها عن مناحي احلياة العملّية اليومّية، 

وقد عرفنا أّن هذه النظرة إىل .  منهاوحتكيم الروابط الوضعّية البرشّية بدالً 
 .احلّرّية ليس باستطاعتها إّال أن تكّرس حّرّيًة منقوصة وغري كاملة

إّن احلّرّية تعني نفي القيود، وهي هبذا املعنى املجّرد ال تصنع اإلنسان، ) ٤
وال حتّقق شيئًا بالنسبة إىل مصريه االجتامعّي، وإّنام الذي يصنع ذلك هو حّس 
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. ل، وما يتفّرع عليه من معاين العدل واحلّق واألخالق والقيم املعنوّيةالكام
أّن دور الشعور بالكامل هو دور بناء اإلنسان وصناعته لكي يكون : وهذا يعني

إنسانًا متوازنًا يف عالقاته، متصاحلًا مع نفسه، ومنسجًام مع بيئته وجمتمعه وحميطه 
ر البنائّي واملفصّيل، وإّنام دورها دور وليس للحّرّية هذا الدو. الذي يعيش فيه

الكامل اإلنساّين، احلّرّية رشط : املقّدمة الرضورّية للوصول إىل هذا اهلدف، أعني
ومقّدمة وهبها اخلالق سبحانه لإلنسان ليمنحه فرصة الفوز باختيار الطريق 

فالكامل هو أساس احلياة . الصحيح الذي يؤّدي به إىل حياةٍ طّيبة وسعيدة
اعدة احلضارة، واحلّرّية جمّرد رشٍط ومقّدمةٍ له، فاحلّرّية مقبولة وممدوحة ما وق

دامت تصّب يف خدمة هذا اهلدف، وليست بنفسها عنوانًا مقّدسًا غري قابل 
 .للنقاش

ومن هنا، نستطيع أن نقف من بعض الثورات العربّية اجلارية عىل الساحة 
اآلخر موقف الرافض واملنكر، وال  حالّيًا موقف الداعم واملؤّيد، ومن بعضها

يتوّجب علينا أن نقف من اجلميع موقفًا واحدًا؛ فإّن ذلك غري منطقّي وغري 
معقول؛ فإّن احلّرّية إن كانت تقود املجتمعات العربّية إىل املزيد من االرهتان 
للغرب وملصالح القوى املستبّدة واملستكربة املسيطرة عىل منافذ القرار يف العامل، 
فهي منبوذة ومذمومة، وإن كانت تقود املجتمعات العربّية نحو سعادهتا 

 .احلقيقّية وختّلصها من واقعها املرير حمّلّيًا وخارجّيًا، فهي ممدوحة ومقبولة
ّدنا حمّمد وآله  واحلمد هللا أّوالً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصّىل اهللا عىل سي

 .الطّيبني الطاهرين
 

*     *     *
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  في                   
  رحاب الصحوة اإلسالمیة

 
 

 

 

 

ة الكربى ّ   الصحوة اإلسالمي
 

  

 لحاشديأحمد زيد ا: اُألستاذ)*( 

 

 
تشّكل اهلاجس ـ وعىل امتداد سنني طويلة ـ ال تزال الصحوة اإلسالمّية 

ة التي تشّكل جمموعة الدول العظمى املرعب الذي يقّض مضاجع القوى الغربيّ 
 . بحسب تصنيف النظام العاملّي املعارص

يدّلنا عىل ذلك ما يصدر عن مراكز التخطيط والدراسات االسرتاتيجّية 
وتزداد .. التابعة ملراكز القرار يف هذه الدول من إحصائّيات ودراسات وتقارير

يام نسمعه أيضًا من خطابات ثقتنا بأّمهّية هذا املوضوع وحساسّيته أكثر فأكثر ف
قادة العامل الغرّيب عاّمًة وزعامئه وسياسّييه وأحزابه وقواه، وفيام يكتبه ويقّرره 

 . كّتابه ومؤّرخوه وكبار املنّظرين واملفّكرين فيه
                                                

 .كاتب وصحايف يمني )*(
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حيث ُجتمع هذه الدراسات والتقارير واخلطابات والكلامت والكتابات عىل 
ّذر الغربّيني من يوٍم عسٍري يمكن ـ بزعمهم تبنّي لساٍن ختويفّي شديد الّلهجة، حي

ـ أن يعود بالويل والثبور عىل العامل كّله، وهو اليوم الذي تعود فيه اليقظة لتحّلق 
يف سامء العامل اإلسالمّي، وذلك معرفًة منهم بالبديل احلضارّي املمتاز الذي 

لو تّم بيانه  يمكن لإلسالم النقّي واألصيل أن يقّدمه للعامل، والذي من شأنه،
وتقديمه للناس بالشكل الصحيح واملناسب، أن يقّلص دائرة النفوذ الغرّيب إىل 
حدٍّ كبري، وأن يقّلل من فرص تفّوق الغرب التي حتّثه عىل املزيد من التعايل 

 .والعنجهّية والطغيان
وبالرغم من كّل املحاوالت املشبوهة التي تعمل بعض اجلهات عىل بّثها 

ا، عمًال بأجندات واضحة يف بعض األحيان، وبسبب السذاجة والرتويج هل
والبساطة واإلمهال والّالمباالة يف أحيان ُأخرى، بالرغم من ذلك كّله، فإّن 

عملّية واضحة هلا  ،الصحوة اإلسالمّية اليوم عادت لتكّرس نفسها حقيقةً 
: ظواهرها وآثارها يف شّتى املجاالت من املجتمع اإلسالمّي، من قبيل

ّي، سالمدين اإلالتصّورات عن الكون واحلياة، وعن الدور الذي يمكن لل
أن يلعبه يف صياغة وصناعة مستقبل األّمة، وعن قدرة اإلسالم  رشيعًة وعقيدًة،

اسّية واالجتامعّية عىل إرشاد األّمة وتوجيهها عىل امتداد مسريهتا السي
 ..واحلضارّية

ضًا عىل صعيد عودة اجلامهري إىل كام أّن هلذه الصحوة آثارها الواضحة أي
اإلسالم ومفاهيمه ونظمه وقيمه، والدعوة إىل تطبيقها يف كّل الساحات 

تنّوعة وامليادين، وصوالً إىل طرح مسألة وجود احلّل اإلسالمّي للمشاكل امل
 .التي تعاين منها األّمة

عات فها نحن اليوم، وبالرغم من ازدياد مظاهر الفساد واالنحالل يف املجتم
اإلنسانّية عاّمًة، نشهد اّتساعًا غري مسبوق لظاهرة التزام املسلمني وإقباهلم نحو 
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املزيد من التقّيد بالتقاليد والشعائر اإلسالمّية يف قبال ما حياول البعض التسويق 
: له عىل الساحة االجتامعّية اإلسالمّية من أساليب متنّوعة أقّل ما توصف به أّهنا

املسلمني وبعيدة كّل البعد عن أنامط عيشهم وتفكريهم غريبة عن ذهنّية 
 .م العاّم وذوقه

وال أدّل عىل هذا االّتساع يف دائرة عودة املسلمني إىل أحضان دينهم 
والتعاليم اإلسالمّية من املظاهر املشهودة التي تشّكل مؤّثرًا واضحًا عىل فقدان 

ن قدرة تأثريّية عند الطروحات واألفكار الغربّية ما كان هلا يف السابق م
الشعوب اإلسالمّية، وهي التي ُتعلن اليوم، ويف أكثر من مناسبة، رأهيا احلازم 
وقرارها الواضح بمعاداة الفكر الغرّيب لكون هذا الفكر اختار الغزو 

ة واالستعامر كأداة النتشاره بينهم بدالً من الدليل واملنطق واحلوار والعقالنيّ 
 ..وعّي واألسلوب اهلادئ واملوض

كام ال تنفّك هذه الشعوب ُتعلن عن تشكيكها وحتّفظها وعدم وثوقها جتاه 
د إليها من األفكار واملشاريع والربامج من ناحية الدول الغربّية  كّل ما يفِ

َبل الواليات املّتحدة : واملؤّسسات الدولّية التابعة هلا، وباألخّص  ما يأيت من قِ
الواضحة التي متارسها اإلدارة األمريكّية  األمريكّية، معتربين أّن الكيدّية

وحلفاؤها يف سياساهتا ضّد خيارات الشعوب املسلمة، واالنحياز التاّم الذي 
تظهره أمريكا والغرب عمومًا نحو الكيان الصهيوّين الغاصب واملحتّل وضّد 
القضايا املحّقة للعرب واملسلمني، كّل هذا، ُيسقط مجيع آمال الغربّيني 

يف لعب أّي دوٍر وسطّي أو مركزّي جتاه قضايا املنطقة والعامل، كام أّنه  وأحالمهم
جيعلهم يف عيون أبناء األّمة اإلسالمّية يف مصاّف العدّو الذي يراهن عىل هزيمة 
هذه األّمة وتراجعها وفشل خياراهتا، ال يف موقع املدافع احلريص عنها، أو 

يكا والغرب واألنظمة العربّية الصديق الرؤوف هبا، عىل خالف ما حتاول أمر
الرسمّية املتأمركة واملتعاملة مع قوى الّرش عىل حساب أوطاهنا وشعوهبا، ما 
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حتاول جاهدًة أن تقنع به اإلنسان العرّيب واملسلم، ولكن عبثًا ومن دون 
 .جدوى

 
  نقاط مضيئة وآفاق تبعث على األمل بالمستقبل

ي أرى أّنه جيدر بنا الوقوف عندها ملّيًا التواملثرية لالهتامم ووالنقطة املضيئة 
والعمل عىل تعزيزها وتطويرها وجتذيرها أكثر فأكثر يف أعامق وعينا اإلسالمّي، 
هي أّن دراسة التاريخ البرشّي دراسًة متأّنية ومتجّردة حتّتم علينا االعتقاد 

الح حتمّية الفوز يف هذا الرصاع احلضارّي الكبري لص: بالنتيجة التالية، وهي
األهداف املعنوّية النبيلة واملحّقة، وأّننا عندما نصدق حّقًا وحقيقًة يف حتّركنا 
نحو إنجاح هذه النهضة والصحوة اإلسالمّية املباركة، فإّن الغد أمامنا سوف 
يكون مرشقًا ال حمالة، عمًال بالوعود القرآنّية القطعّية بالنرص املؤّكد املبني 

 .واملؤّزر
 . مراقبة السري التصاعدّي لألحداث يف املنطقة والعامل: ديعّزز هذه الوعو

يف ظّل االستعامر الغرّيب، بأشكاله فقد مّرت شعوب األّمة اإلسالمّية ـ 
بتجربةٍ عميقة ومديدة ومتنّوعة، جتّرعت فيها ـ  املختلفة، املبارشة وغري املبارشة

لضياع والترشذم أسوأ مستويات الذّل واهلوان، وذهبت فيها إىل أسفل مراتب ا
والدمار، وذاقت من سموم الفتن الداخلّية واهلجامت العدوانّية اخلارجّية ما 
كان كفيًال برميها من أعىل القمم التي كانت تتبّوؤها أّيام عّزهتا املاضية وجمدها 

 ..التليد
ن العوامل واألسباب مسلسلةٍ طويلةٍ ومن نافلة القول أن نعترب أّن تضافر 

إىل هذا املنحدر السحيق، بدءًا من عملّيات اإلسالمّية عمومًا  األّمةهو ما أّدى ب
املسخ الفكرّي والتشويه الثقاّيف، إىل االستعباد السياّيس واالقتصادّي الذي 

ن وعمالئهم، وما رافق ذلك من هنٍب خمّطط طاهلا عىل أيدي املستعمري
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الثقاّيف للثورات واخلريات، مرورًا بمظاهر التخّلف وممنهج  ومدروس
واالقتصادّي، والرصاعات الداخلّية الدموّية يف املحّطات التارخيّية والفكرّي 

االجتامعّي بني قومّيات والتعاند التمّزق حاالت املختلفة، ووصوالً إىل 
 .وطوائف وأقاليم البلدان اإلسالمّية

ولئن كانت هذه التجربة القاسية واملمتّدة هي ما يمّثل اجلانب أو اجلوانب 
السلبّية يف وعي هذه األّمة ويف مستوى تبّرصها وإدراكها جتاه الوضع املزري 

) املضحكة ـ املبكية(واملؤسف الذي آلت إليه أمورها، وجتاه احلالة الشوهاء 
التي أفرزها عهد االستعامر واالحتالل العسكرّي املبارش، فإّن هناك يف األّمة 

ـ إىل وقتنا هذا ـ حتافظ عىل بريقها  جوانب ُأخرى كثرية مضيئة ومرشقة، ال تزال
ووهجها وإرشاقها، رغم املدهلّامت املكفهّرة واخلطوب املظلمة واخلطرية التي 

يمكن املراهنة واالعتامد عليها للتخّلص من : تعصف هبذه األّمة، وبالتايل
الورطة التي وقعت فيها األّمة، كام يمكن أيضًا من خالهلا استرشاف مستقبٍل 

، وعودة ميمونة هلا إىل موقعها املتمّيز واالستثنائّي الذي أراده اإلسالم باهر هلا
 .هلا

ليس يف مرحلتنا احلالّية  ـ ولعّل من أهّم هذه اجلوانب واإلجيابّيات املرشقة
 :ـ فحسب، وإّنام أيضًا عىل امتداد التاريخ اإلسالمّي، املعارص منه والقديم

د األّمة املخلصني، الذين أثبتوا حركة علامء اإلسالم املجاهدين، ورّوا
جدارهتم يف جمال ضّخ الوعي يف الوجدان اإلسالمّي العاّم، هذا الوعي الذي 
إليه ُيعزى الفضل كّله يف عملّية استكامل العوامل املؤّدية إىل إجياد ما يمكن 

، هذه الصحوة التي شاهدنا يف السابق )الصحوة اإلسالمّية الكربى(تسميته بـ 
اهد اليوم أيضًا ـ بعض اجلوانب، بل جوانب ضئيلة وحمدودة، من ـ كام نش

ّا تبلغ بعُد مرحلتها النهائّية ّا تكتمل بعُد، ومل  ...مالحمها، وهي مل
يكفينا يف هذا املجال، ما تزخر به الساحة اإلسالمّية اليوم من حركات 
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إعادة بناء جهادّية رشيفة تعمل يف سبيل إعادة األجماد إىل األّمة اإلسالمّية، و
كياهنا السياّيس ـ ال بل واالجتامعّي ـ الواحد، وقد استطاعت هذه احلركات إىل 

وجه املنطقة من  حدٍّ كبري أن تغّري كثريًا يف قواعد الّلعبة السياسّية، ال بل أن تغّري 
سب هلا الدول العظمى ألف برّمتها، فتفرض املعادالت، وتضع الرشوط، وحت

 ...حساب
االنتصاران التارخيّيان اهلاّمان واملفصلّيان يف حياة : عىل ذلك يكفينا دليالً 

، وانتصار ٢٠٠٦انتصار حزب اهللا يف لبنان عام : املسلمني، أعنيوالعرب 
 . ٢٠٠٨حركة املقاومة اإلسالمّية محاس يف قطاع غّزة عام 

يست ل ذان أثبتا ـ فيام أثبتاه ـ أّن إرسائيلهذان االنتصاران االسرتاتيجّيان اللّ 
ـ ذلك اجليش الذي ال ُيقهر، بل هي عبارة عن ثكنةٍ  وُيرّوج له ـ كام كان يقال

عسكرّية وضعت كّل آماهلا وأحالمها يف جيٍش مكّون من جنودٍ وضّباٍط 
مهزومني ومسحوقني من الناحية النفسّية، وإن امتلكوا ما يمتلكونه من 

 هم كام قال... واملدّرعات واألسلحة والعتاد واآللّيات والدّبابات وسالح اجلّو 
أوهن من بيت : اهللا ـالسيد حسن نرص اهللا ـ األمني العاّم حلزب  سامحة

 ...العنكبوت
ملا هلام من  وكبريين إّن هذين االنتصارين كانا اسرتاتيجّيني: نقول جازمني

الغاصبة بعدمها  )إرسائيل(دويلة عىل املدى البعيد؛ ألّن الطّيبة اآلثار والنتائج 
تأخذ بيدها زمام قبلهام، فهي قبل حرَيب لبنان وغّزة كانت  )إرسائيل(ست هي لي

تنتهك، فعل فعلها، وهتاجم، وتدّمر، وجتتاح، وتقتل، وخّطط، وتتاملبادرة، ف
خيطر هلا أن ُتسمع العامل وعيدها كّله ثّم بعد ذلك ... وتأرس، وتعتقل، و

لعامل كّله، وبكّل املؤّسسات أّهنا ـ باختصار ـ كانت هتزأ با: ، أيوهتديداهتا
، ومل يكن للتهديد والوعيد دور وال وظيفة يف )املحرتمة(الدولّية والعاملّية 

ّاهتا احلربّية؛ إذ هي  قاموسها سوى دور اإلعالن عن انتهاء عدواهنا وعملي
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اعتادت أن ترسل وعيدها بعد الرضبة، ال قبلها، خالفًا للقاعدة املعمول هبا يف 
 ).من أعذر فقد أنذر(: هذا املجال

اهلزيلة  "إرسائيل"فلم تعد وبعد ذينك االنتصارين الكبريين، وأّما اليوم، 
هذه تعرف إّال أن هتّدد وتتوّعد، وأّما الفعل، فهي أبعد ما تكون عنه، حتى 

جّل ما يشغل بل إّن إّهنا مل تعد تفّكر جّدّيًا يف اهلجوم عىل أحد، : لنكاد نقول
وكيف هلا أن  !م هو أّنه كيف هلا أن حتمي نفسها؟اليوا ويؤّرق باهلتفكريها 

أّنه وجود لقيط : حتافظ عىل وجودها الذي انغرس يف قلوب الناس وعقوهلم
 !؟وغري رشعّي 

وكانت احلركة اإلسالمّية املعارصة قبل هذين االنتصارين قد تّوجت . هذا
تصار اإلسالمّي دورها الرائد بتحقيق انتصار آخر أكرب وأعظم شأنًا، وهو االن

الكبري يف إيران، الذي تشّكلت عىل أثره دولة إسالمّية تبّنت اإلسالم نظامًا 
 .وقانونًا هلا، ورفعت مبدأ عاملّية الدعوة اإلسالمّية مبدًأ وشعاراً 

إّن هذه الصحوة الكربى، التي ننتظر استكامل فصوهلا بفارغ الصرب، آتية 
ًا، وقد أخذت ـ بالفعل ـ تغزو الكفر يف عقر وهي آخذة بالتجّيل شيئًا فشيئ.. آتية

داره، لتوقظ شعوبه من سباهتا، وتزرع يف نفوسهم األمل يف التحّرر من العبودّية 
 ..املاّدّية املقيتة لتنطلق إىل رحاب الكامل واحلّرّية اإلنسانّية

 
عوامل الصحوة والتحريك في العالم اإلسالمي  

قرون املتأّخرة يف سبات عميق، عاشت معه غّطت األّمة اإلسالمّية يف هذه ال
وعن موقعّية دوره  ،حالًة مرّوعًة من الغفلة والذهول عن عظمة اإلسالم

الرساّيل القائد يف شتى ميادين احلياة اإلنسانّية، غفلًة مل يسلم اإلسالم معها من 
لة التضييع املجحف ملكانته العلمّية والثقافّية، وقدرته اهلائلة يف جمال دفع عج

الروحي : احلياة احلضارّية جتاه أعىل درجات الكامل اإلنساّين يف بعديه
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 .واجلسدي، املاّدّي واملعنوّي 
ونتيجًة هلذا السبات غري املّربر وغري املقبول عىل اإلطالق، حتّولت األّمة 
اإلسالمّية من أّمةٍ قائدة ورائدة وسّباقة يف كاّفة جماالت الفكر والثقافة 

عوة احلسنة واملنطقّية والناجحة إىل عقائدها ومبادئها وقيمها واحلضارة والد
العالية، حتّولت من ذلك كّله إىل أّمة نائمة بائسة متخّلفة، شغلها الشاغل أن 
حتسن تقليد غريها، وأن تستورد األفكار والنظرّيات السياسّية والثقافّية، 

بام يف ذلك أبسط األمور وصوالً إىل استرياد أساليب احلياة وأنامطها احلضارّية، 
التي ترتبط بمعيشة اإلنسان يف حياته اليومّية، من طرائق املأكل وامللبس وحتى 

 ..كيفّية احلديث وامليش واجللوس والرتفيه ومتضية الوقت و
وهكذا خضعت هذه األّمة النائمة فكرّيًا وسياسّيًا واقتصادّيًا وأخالقّيًا 

ة واملتتالية ملا يمكن أن نسّميه بـ الغزو الرشقّي واجتامعّيًا أمام اهلجامت املستمّر 
وأصبحت صيغة احلياة .. والغرّيب، املتمّثل باحلضارة املاّدّية اجلاهلّية املرتّدية

بأبعادها الثقافّية واألخالقّية والسياسّية  ـ االجتامعّية يف جمتمعات املسلمني متّثل
بعيدًة كّل البعد عن الصيغة نمط احلياة الغربّية والرشقّية،  ـ واالقتصادّية

الكريم، اإلسالمّية احلقيقّية، وعن األنموذج اإلسالمّي الذي يرسمه القرآن 
 .ة املطّهرةوتدعو إليه السنّة النبويّ 

وعىل الرغم من عوامل التخّلف والركود التي تسّببت يف إقصاء املسلمني 
سان عىل أسس اخلري إىل أقىص زوايا اجلهل بعظمة اإلسالم وقدرته عىل بناء اإلن

واالستقامة والرقّي املاّدّي واألدّيب، عىل الرغم من ذلك كّله، فقد بدأنا مؤّخرًا 
نشاهد روح النهضة واليقظة والصحوة والتحّرر تدّب يف جسد العامل اإلسالمّي 

وبدأت روح الرفض واملقاومة . كّله منذ البدايات األوىل للقرن العرشين
الرأساملّية واملاركسّية : و االستعامرّي بأشكاله الشنيعةبالربوز يف مواجهة الغز
واّختذت هذه املقاومة واملامنعة صيغًا وأشكاالً .. إلخ... والصهيونّية والعنرصّية
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 ..متعّددة، كام أّهنا شغلت مساحات كبرية واسعة
فهناك املقاومة والرصاع الفكرّي، وهناك املقاومة والرصاع العسكرّي، 

ة والصمود السياّيس، وهناك أيضًا املقاومة والنهوض األخالقّي وهناك املقاوم
 ..يف شتى أنحاء عاملنا اإلسالمّي املعارص.. إلخ.. والسلوكّي 

حقيقة الرصاع والصمود والنهوض اإلسالمّي مع : وهذه احلقيقة، أعني
الوجود الوافد والغزو الفكرّي واحلضارّي التي بتنا نشاهدها اليوم يف كّل 

يف اجلامعة واملدرسة، يف املصنع والبيت واملجتمع والصحيفة والشارع .. مكان
واألحزاب واحلركات واملؤّسسات الثقافّية واالجتامعّية، هذه كّلها، تشّكل 
مؤّرشًا واضحًا عىل أّن األّمة اإلسالمّية قد عرفت طريقها الصحيح الذي خيّوهلا 

وأّهنا قد وضعت قدمها  بأن تعيش جمّددًا حالة الصحوة والتحّفز والنهوض،
 .عىل طريق العودة إىل جمدها وعّزها القرآّين العظيم

ومن يستقرئ هذه احلقيقة، وحياول أن يشّخص العوامل الكامنة وراء تلك 
الصحوة الفكرّية واالجتامعّية وبوادر اليقظة التي حتّفز عودة القّوة والنشاط إىل 

ّدت إىل تلك النهضة الفكرّية جسد األّمة، جيد أّن هناك عوامل وأسبابًا أ
وخصوصًا يف املجال ّية يف خمتلف املجاالت واألصعدة، والصحوة اإلسالم

السياّيس، والدعوات الكثرية املتصاعدة والتي باتت تنادي جهارًا هنارًا برضورة 
 .إقامة النظام اإلسالمّي، وتطبيق أحكام الرشيعة ومبادئها يف احلياة

 :ك العوامل فيام ييلويمكن لنا تشخيص أبرز تل
 :ـ اإلحساس بفشل القوانني واألنظمة املستوردة١

والشعور العارم واليقينّي بعجز هذه األنظمة عن حّل مشكلة اإلنسان 
املسلم، بل والعلم بأّن هذه األنظمة هي السبب الرئيّيس الذي يقف وراء تزايد 

لعربّية ممارسة الظلم والتخّلف واالضطهاد السياّيس يف املجتمعات ا
واإلسالمّية، ومصادرة احلقوق واحلّرّيات وامتهان الكرامات اإلنسانّية من 
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جانب احلّكام واألنظمة املتسّلطة، وخصوصًا بعدما ُمني به املسلمون من مآٍس 
مناطق خمتلفة من العامل اإلسالمّي، يف يف فلسطني ولبنان وأفغانستان والعراق و

لسياّيس لدى املسلمني، وحّفزهم للتحّرك ضّد ممّا أثار الوعي الفكرّي واحلّس ا
 .أعدائهم من املستكربين والطامعني

 :ـ اهليئات واحلركات اإلسالمّية٢
نجد اآلن يف الكثري من بلدان العامل اإلسالمّي هيئات وحركات قائمة عىل 
أساس مبادئ اإلسالم، وهي حركات أنشاها علامء ومفّكرون إسالمّيون، 

امة املجتمع اإلسالمّي والدعوة اإلسالمّية، ومقاومة الغزو لغرض الدعوة إىل إق
وقد نجحت هذه اهليئات واحلركات إىل حدٍّ . الفكرّي والسياّيس لبالد املسلمني

كبري يف إجياد تّيار فكرّي واسع النطاق، وإنتاج ثقاّيف ناضج ومعّمق، نظرًا ملا 
نخب، فكانت قّوة رائدة يف تضّمه وتستقطبه من العلامء واملفّكرين واملثّقفني وال

املجال الفكرّي والسياّيس واملواجهة القائمة عىل أساس الوعي العمّيل 
والتخطيط املربمج، فأغنت املكتبة اإلسالمّية بالفكر والثقافة حمدثًة بذلك هّزة 

 .فكرّية عنيفة يف األّمة
 :ـ الثورة اإلسالمّية يف إيران٣

ُوىل والعلام ء واملفّكرون واملثّقفون الواعون من منذ احلرب العاملّية األ
اإلسالمّيني العاملني يف احلركات واألحزاب اإلسالمّية يبذلون جهودًا مضنية 
وكفاحًا ثقافّيًا وسياسّيًا وماّدّيًا، ويضّحون باألنفس واألهل واملال، ويتحّملون 
السجن والعذاب والقتل والترشيد من أجل إقامة اإلسالم، وعودة الدور 

دّي للفكر اإلسالمّي، وللقوانني واألنظمة اإلسالمّية، ومقاومة الغزو القيا
إّال أّن هذه اجلهود، وبالرغم من الدور الذي حتّملته، .. احلضارّي بشّتى صوره

واألثر احلميد الذي تركته، مل حيالفها النجاح عىل مستوى إسقاط الكيانات 
إىل . ملنحرفة، واملعادية لإلسالمالسياسّية احلامية لألوضاع الفكرّية واحلضارّية ا
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م، بوصفها حركة انقالبّية ١٩٧٩أن انطلقت الثورة اإلسالمّية يف إيران عام 
تغيريّية تدعو إىل إقامة املجتمع اإلسالمّي، وبناء الدولة والفكر والثقافة عىل 

وكان هلذه االنطالقة احلضارّية آثار حركّية كبرية يف أوساط . أساس اإلسالم
 جعلتهم يشعرون بعظمة اإلسالم وقدرته عىل التحّرك واالنطالق املسلمني

 .الفكرّي واحلضارّي، ويدخلون ميدان الرصاع عىل املستوى العمّيل وبناء احلياة
إّن هذا الثورة شّكلت مرحلة فاصلة يف تاريخ األّمة، بني : ويمكن القول

ً العمل من أجل إقامته، وبني البدء فعلّيًا بإقامته، كام أّهن  ا اليوم جتربة تسري يوما
بعد يوم يف طريقها نحو التكامل، الذي من شأنه أن يفرز صورة أكثر وضوحًا 

 .للفكر والثقافة اإلسالمّية يف خمتلف ميادينها
 

  يقظة الشعوب ودورها في إحباط أساليب االستكبار
يف ـ إذا ما أراد االستكبار أن ينشب خمالبه يف أّي موضٍع من عاملنا هذا فإّنه 

إّال أّن أّيًا . يستخدم لتحقيق هذه الغاية الدنيئة واحدًا من أساليب ثالثةـ العادة 
دِ نفعًا حلّد اآلن  . من هذه األساليب الثالثة مل ُجيْ

 .املال والرتهيب واإلعالم: وتلك األساليب الثالثة هي
، املتمّثل يف حماوالت إغراء الناس ورشاء ضامئرهم ـ األسلوب املاّيل ١

وليس املراد بعنرص املال أّنه يتدّخل يف اقتصاد . آرائهم وتوّجهاهتم باألموالو
البالد؛ فإّن منطق الوقائع يقيض بأّنه ما من بلدٍ يف هذا العامل، مهام بلغت قّوته، 
يستطيع أن يرتك تأثريًا بالغًا عىل اقتصاد أّي بلدٍ آخر عىل املدى البعيد، رشيطة 

نعم، قد يستطيع إجياد . لد واعيًا ومتيّقظًا ومّتحداً أن يكون الشعب يف ذلك الب
تويات حمدودة ويف خلٍل فيه أو بلبلة يف اقتصاده، ولكن ألمدٍ قصري وضمن مس

 .نطاقاٍت ضّيقة
إّن األسلوب املاّيل بمعنى تقديم الرشوة ورشاء ذمم ذوي النفوس الضعيفة، 
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يف عامل اليوم؛ إذ إّن االستكبار واستعباد الطّامعني باألموال، ُيعّد ظاهرًة متفّشيًة 
العاملّي يعمل أّوالً عىل اكتشاف ذوي النفوس الضعيفة، وجيود عليهم باألموال 

 .ليستعبدهم، ما أّدى إىل إحلاق الرضر بالكثري من دول العامل
ـ األسلوب اآلخر هو األسلوب العسكرّي الذي يّتخذه االستكبار كأداةٍ ٢

 جانبني يف بقعةٍ من بقاع العامل، تنطلق للرتهيب، فحيثام يثور جدل بني
ولكّن الشعوب . األساطيل األمريكّية إىل هناك، وتبدأ بإطالق الوعيد والتهديد

الواعية واملتيّقظة واحلريصة عىل أوطاهنا، والقلوب العابقة بنسائم اإليامن 
واالطمئنان والثقة بالنفس ال تبايل بمثل هذه التهديدات، بل هذه التهديدات 

 .الفارغة ال ُتثري الفزع إّال لدى اجلبناء والضعفاء الذين ال إيامن هلم
ـ وأّما األسلوب الثالث، فهو اإلعالم الذي حياولون من خالله قلب ٣

وإّن أّول عمٍل . احلقائق وتزويريها وخداع الشعوب بالكذب واألضاليل
يقّية للصدق يامرسه اإلعالم ضّد الدول هو التشكيك يف مصداقّية املراكز احلق

والصفاء فيها، فيشّكك يف طبيعة عمل أجهزة اإلعالم الصادقة، ويثري الشكوك 
حول شخصّيات الناس املؤمنني، ويكيل التهم هلذا وذاك، وخيلق الرتّدد يف 

 .قلوب الناس، وحيرف العقول، ويقلب احلقائق
كسب  هذه هي األساليب الثالثة التي يعتمدها االستكبار العاملّي يف حماولة

وقد متّكن االستكبار . السيطرة عىل مجيع مفاصل القرار احلّر يف هذا العامل
الغرّيب، واألمريكّي باخلصوص، من خالل هذه األساليب ومفرداهتا، متّكن من 
إخضاع العديد من البلدان للهيمنة الغربّية واألمريكّية، وجعلها تئّن حتت وطأة 

 . عىل وضع حدٍّ لتعاظمه وتناميه التسّلط األمريكّي املجحف، غري قادرةٍ 
إّن مجيع البلدان التي ختضع اليوم للتسّلط األمريكّي تشعر شعوهبا، بل 
وحتى حكوماهتا، بالقلق واالضطراب وعدم االرتياح؛ إذ تستويل عليهم 
مشاعر اليأس والعجز من إزاحة كابوس التسّلط األمريكّي اجلاثم عىل 
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ن طبقات املجتمع وفئات الشعب، وإن كان صدورهم، هذا هو حال الغالبّية م
من الطبيعّي أّن البعض يشعر باالرتياح لوجود مثل هذا التسّلط؛ ألّن هلم 

 .مصاحلهم فيه، وهم يتقاضون الرشوة لقاء وجوده
واملشكلة تكمن يف أّن بلداننا اإلسالمّية ـ بحسب التوزيع اجلغراّيف 

، وهي يف األعّم األغلب ذات والسياّيس احلاّيل هلا ـ حتظى بموقٍع حّساس
أراٍض مليئة بالثروات، كام أّهنا ذات ثرواٍت ثقافّية وحضارّية غنّية ومتنّوعة، 
وذات موقع اسرتاتيجّي بالغ األّمهّية، وهلذا السبب ال هيون عىل القوى الغربّية 
اجلشعة أن تتخّىل عن التطّلع إليها هبذه السهولة، وهم يف سعٍي دائٍم وحثيث 

ا من أهلها واهليمنة وبسط نفوذهم عليها وجتيريها بالكامل ملصاحلهم ألخذه
 .اخلاّصة، واالستيالء عىل ثرواهتا وهنبها

ومن هنا فقد باتت الشعوب اإلسالمّية تدرك جّيدًا، بشباهبا وشيوخها، 
وصغارها وكبارها، وبمختلف رشائحهم ـ باستثناء من شّذ وندر منهم ممّن 

زخارفه ـ أّن العالج الوحيد الذي يتكّفل برفع هذا تعّلق بمغريات الغرب و
التسّلط، والقضاء عىل هذه اهليمنة، بكّل أشكاهلا، إّنام هو العودة إىل التمّسك 
باإلسالم، والعمل به، وبوحدة الكلمة، وبمعرفة العدّو، وعىل املفّكرين 

نهاض حالةٍ والعلامء واملثّقفني والنخب يف أّمتنا اإلسالمّية أن يعملوا عىل است
من التعبئة اجلامهريّية الواسعة، نصل من خالهلا إىل نرش فهٍم عميق لإلسالم عىل 
ضوء الوعي والبصرية واليقظة، واّختاذ تعاليمه ومنظومته القيمّية منهجًا 

فاإلسالم هو فقط القادر عىل مواجهة عنرص اإلغراء باملال .. للحياة، كّل احلياة
و الوحيد أيضًا القادر عىل جماهبة التهديد العسكرّي الذي ُيستعبد به الناس، وه

 ً الذي يستعمله األعداء إلدخال اخلوف والرعب إىل قلوب الناس، وهو أيضا
 .الوحيد القادر عىل كشف اخلداع والتضليل اإلعالمّي 
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  اإلسالم السياسي والصحوة اإلسالمية
الفكرّية يف التي ُطرحت عىل الساحة ) اإلسالم السياّيس (ة نظريّ وجدت 

الفرتة األخرية، وال سّيام بعد انتصار الثورة اإلسالمّية يف إيران، وقيام النظام 
حلم املاليني من كانت، وال تزال، اإلسالمّي، وتشكيل الدولة اإلسالمّية، التي 

حّيزًا واسعًا يف اهتاممات هلا املسلمني عىل امتداد التاريخ، وجدت هذه النظرّية 
الذين أولوها كّل  النخبأذهان رفيعة يف  مكانةً ّكرين املسلمني، واملثّقفني واملف

يمكنه أن ُخيرج املسلمني من األنجع الذي  احلّل اهتامم، ونظروا إليها بوصفها 
عنق الزجاجة الذي علقوا فيه، واألوضاع املزرية التي آلت إليها أمورهم نتيجًة 

وا هبا يف أكثر من مواجهة، وعىل لرتاكامٍت تارخيّية من اخلسارة واهلزيمة التي مني
 . أكثر من صعيد

 بغدٍ أفضل، واعداً وأمًال  مرشقاً  أمامهم أفقاً هذه النظرّية د فتحت فق
ة يرباليّ ة اللّ وجه الديمقراطيّ عن بعد سقوط براقع اخلداع والدجل  ةٍ وبخاّص 

وانكساٍر أفول وما سبق ذلك من  ،وتكّشف وجهها احلقيقّي األسود ةالغربيّ 
 .ةة واملاركسيّ من قبيل االشرتاكيّ املستوردة، األفكار الصاخبة جلملة من  مدوٍّ 

ومع تبلور هذه النظرّية اإلسالمّية الواقعّية، ومتّكنها من إجياد مكاٍن هلا عىل 
رياح فقد هّبت  ،)نظام احلكم اإلسالمّي يف إيران(صعيد التطبيق العمّيل 

برز وجه اإلسالم الداعي و، إلسالمّي ة يف مجيع أرجاء العامل االصحوة اإلسالميّ 
 ـدون منافس  ـأ موقع الصدارة أجىل وأوضح، ليتبّو  إىل العدالة واحلرية بشكلٍ 
كام لدى  ،ةيّ من ينشد العدالة واحلّر  عات لدى كّل عىل قائمة األماين والتطلّ 

الذين وعوا، أكثر من غريهم، مدى احلاجة إىل الطروحات  رينالنخب واملفكّ 
مها اإلسالم يف سبيل توفري السعادة البرشّية يف ظّل مزيدٍ من التعقيدات التي يقدّ 

 .املاّدّية املتحّللة تبّرشنا هبا األلفّية الثالثة
وكان من ُأوىل ثمرات هذا الوعي اجلديد، ما بدأنا نراه بأّم العني من نزوع 
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لطامعني ابوجه والوقوف  ،نفسهبشكٍل عاّم نحو استعادة اليوم  العامل اإلسالمّي 
من الرتاخي  طويلةٍ  مّر بفرتةٍ كان قد وذلك بعد أن واحلاقدين والناهبني، 

ـ  ةإىل تكريس اهليمنة السياسيّ  ، وآلت أخرياً فادحة والسبات، أحلقت به خسائر
ة يّ ثرواته املادّ  شطرًا كبريًا من أنّ حتى بلغ األمر ، للقوى األجنبّيةالثقافية 
مهم لتخدمهم يف تقدّ  أنفسهم، ح أعدائهلصالجرى تسخريها ة قد والبرشيّ 

 .سيطرهتملتزيد من تسّلطهم وو ،هتموقّو 
من  ،من الشباب ةغفريال وعمفاليوم، ال يمكن ألحد التغايض عن تلك اجل

الذين حّددوا بوصلة ة، اإلسالميّ خمتلف البالد يف  ،أهل الكرامة واملروءة
باسم  ،واالجتامعّي  اّيف والثق اجلهاد السياّيس حراكهم اجلديد، واّجتهوا صوب 

 وأمًال يف قيام حكومة عدٍل  ، وبدافٍع من إقامة حدود اإلسالم فقط،اإلسالم
واملامنعة عزيمة ثقافة التنمية ونرش كذلك فاعلون يف جمال وهم . ةإسالميّ 

فرض  ، أال وهوجمتمعاهتمالداء األخطر الذي هيّدد بافرتاس الوقوف بوجه و
 .عليها سيطرهتم األجانب املستكربين

ل والتي متثّ  ـ ربوع عاملنا اإلسالمّي بل نجد أيضًا، ويف غري منطقةٍ من 
من الرجال والنساء، ما  اً كبري اً هناك عدداألبرز ـ أّن فلسطني املظلومة نموذجها 

حتت راية وأغىل ما يملكون، بأرواحهم مضّحني  ،اً الحم يوميّ املرون فتئوا يسطّ 
ة يّ ة، ليرتكوا القوى املادّ يّ ة واحلّر الستقالل والعزّ اب املطالبة وحتت شعار ،اإلسالم

 .، عاجزًة عن أن تصنع معهم شيئاً شجاعتهممذهولًة لاملستكربة 
من ناحية أخرى، فإن ظهور وتنامي األفكار اإلسالمية احلديثة التي تأيت يف 

ة، إىل جانب اإلبداع يف ساحتي السياسة إطار األسس واملبادئ اإلسالميّ 
ة، وفتح آفاقًا رحبة ة املدرسة اإلسالميّ ة وديناميّ ًا حيويّ ثبت عمليّ أ والعلم؛ قد

 .رين وأصحاب البصرية يف العامل اإلسالميأمام املفكّ 
 ةالصحوة اإلسالميّ ظاهرة : الظاهرة املباركة، أعني وهكذا نجد أّن هذه
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كّل ّل بالعمالقة واآلخذة بالتنامي والتعّمق يومًا بعد يوم، استطاعت أن ُخت 
ة التي املعادالت العامليّ كثريًا من ت غّري و ،ةاملوازين واحلسابات االستكباريّ 

، بل يمكن اجلزم بأّهنا استطاعت أن تدّب الذعر واهللع يف أرادها املستكربون
 .ةمراكز القوى االستكباريّ قلب 

التي يرتكبها الصهاينة الفظيعة اجلرائم  وال أدّل عىل ذلك من تلك
 منوة، كيّ يمن اإلدارة األمر وإرشاف ومباركةٍ  بدعمٍ  ،ن يف فلسطنيوالغاصب

هذه ؛ فإّن من العراق وأفغانستان ني يف كلٍّ لمحتلّ املخجل لسلوك ال ذلك
التي  نتيجة حلالة االرتباك والذعرما هي إّال الرشيرة، والترصفات اهلائجة 

بعض أن كام حيلو لل ة والثقة يف النفسناجتة عن القّو يعيشها هؤالء، ال أّهنا 
ة، ويشعرون بوجود الصحوة اإلسالميّ حقيقًة يشعرون بل هم .. كّال !! يتخّيل

عىل  سيادة اإلسالم :، التي تعني)اإلسالم السياّيس (انتشار فكرة حقيقًة بخطر 
 .كّل مفاصل احلياة اإلنسانّية

الذين هؤالء النوايا اخلبيثة لدى وهبذه التّرصفات الرعناء أيضًا تتكّشف 
سمة بالرياء والنفاق حول حقوق بمزاعمهم الزائفة املتّ كّله العامل امع أرهقوا مس

يرتكبون أبشع أشكال اإلرهاب فها هم  ات،يّ ة واحلّر اإلنسان ودعم الديمقراطيّ 
ويفرضون عىل الشعوب اخلضوع  ،حتت شعار مكافحة اإلرهابواإلجرام 
 .تهم وهنبهملدكتاتوريّ 

من املزيد ملواجهة جّيدًا  أن تستعدّ وم الية اإلسالمية عىل األّم ولذلك، جيب 
ة أمام هذه يرة التي تقوم هبا مراكز القوى االستكباريّ الّرش احلاقدة وردود الفعل 

 . الظاهرة العظيمة
سوف والباطل،  يف الرصاع بني احلّق ومع أّننا ال نرتاب حلظًة يف أّن االنتصار 

 اهلزيمة الباطل ليس إّال  مصري ، كام أنّ ويف صاحله من نصيب احلّق يكون دائًام 
إّال أّننا نعتقد أيضًا بأّن انتصار احلّق يف هذا الرصاع اخلالد واألبدّي والزوال، 
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وأن ، ة املتاحةة واملعنويّ يّ طاقاهتا املادّ استغالل  جبهة احلّق ُحتسن أن مرشوط ب
د ووجهضحيات ذلك من تيتطّلبه ما كّل تبحث عن الطريق القويم وتسري فيه ب

فقط ويف هذه احلالة  .عىل اهللا سبحانه والثقة بالنفس كالوباالتّ ، وأملوصمود 
حيث قال  ،القرآّين  النّص  اموعد هبان، الّلذان اإلهليّ والنرص اإلمداد يرتّتب 

 .]٧: حمّمد[}®  ¬ » ª © ¨ §  ¦ ¥{ :تعاىل
 

  العالم اإلسالمي بين الهزيمة واالنهزام
ه، وبجميع مكّوناته وأطيافه، يواجه منذ والدته، والكيان اإلسالمّي برّمت

حربًا رضوسًا قديمًة ومتجّددة، خيوضها ضّد كّل الرموز والوجوه التي متّثل 
هذه الوجوه : خّط الكفر واإلحلاد واالستكبار واالستضعاف، وهي، أي

والرموز، تتوّزع عىل امتداد رقعة العامل، القديم منه واحلديث، الرشقّي منه 
، عىل حدٍّ )الكفر(واخلارج ) النفاق(توى أعداء الداخل والغرّيب، وعىل مس

 .سواء
هذه احلرب القاسية تتأّلف من سلسلةٍ من املعارك املتأّججة، شديدة الوقع 
والوطء والتأثري، وإن كانت يف مراحل التاريخ قد تتأّجج أحيانًا لتبلغ الذروة، 

احلرب مل تتوّقف ومل  وختبو أحيانًا، حتى كأّهنا ال وجود هلا أصًال، ولكّن هذه
تنقطع يومًا من األّيام، بل هي حتى يف أّيام هدوء غضبتها ال تقّل عن أن تكون 

 .مجرًا ملتهبًا حتت الرماد
التي يواجهها اإلسالم مع مظاهر االعتداء ومن الطبيعّي إزاء هذه احلرب 

 واملكان، ، ونظرًا المتداد رقعة تلك املعارك يف التاريخ واجلغرافيا، والزمانعليه
وأن نشهد  سلسلًة من االنتصارات، نيمسلميسّجل التاريخ للأن من الطبيعّي 

ضعف موقفهم وتوهن من اهلزائم التي تُ موازيًة هلا خرى ُأ  سلسلةً هلم أيضًا 
 .. حاهلم



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

٦١ 
 

 

هو حال التاريخ بل  فحسب، التاريخ اإلسالمّي  وليس هو هذا حال
ات التي حتّقق انتصارات ومتنى هبزائم، ميلء بتاريخ اجلامععمومًا؛ فإّنه  البرشّي 

نفسها، يمكن القول  ةحتى التجربة النبويّ بل .. يوم لك ويوم عليك: وقديًام قيل
مل تكن  )عىل األقّل عىل الصعيد الدنيوّي واحلسابات املاّدّية الضّيقة األفق(بأّهنا 

ً انتصارات فقط، بل  ، )عسكرّيةاللمعايري وفقًا ل(ختّللها بعض اهلزائم هي أيضا
 .يف جتربة أُحدمثًال كام حصل 

التي حيّددها الفكر رصد الوظيفة القيام ب كان من الرضورّي  ،من هناو
إن عىل صعيد جتربة اهلزيمة، أو عىل صعيد  يف مواقع من هذا النوع،اإلسالمّي 

 . جتربة االنتصار
التي  اإلسالمّيةقيم العايري و، واملجتربة اهلزيمةللحديث عن  ونتطّرق هنا

جتب عىل األّمة اإلسالمّية مراعاهتا إذا ُمنيت هبا، حتى ال تتحّول هذه اهلزيمة إىل 
اهنزاٍم يسحق إرادة هذه األّمة ويقعد هبا وحيول بينها وبني النهوض والعودة 

 .بقّوة إىل ساحة املواجهة وميادين احلياة
ذهلم أو ختاذل يواجه املسلمون هزيمًة يف معركةٍ ما، نتيجة ختا: وبداية نقول

مادّيًا  ،عليهم أو تفّوق العدّو  ،أو تشّتتهم ،أو تقصريهم ،أو قصورهم ،بعضهم
 ..أو كّل ذلك جمتمعاً .. ًا أو أو معنويّ 
اذها، فرتض هبم اّخت يُ التي جراءات من اإل احلديث عن سلسلةٍ ال بّد من وهنا 

 :باإلشارة إىل بعضهانكتفي 
االسرتجاع والعودة إىل اهللا تعاىل، وكثرة ـ العمل عىل التحّيل بروح الصرب و١

متوافرة يف ؛ فإّن األدّلة من الكتاب والسنّة ، وحماسبة النفسالتوبة واالستغفار
تقوى هنا وتشتّد بطريق أوىل؛  ، وهيعىل الصرب واالسرتجاع يف املصائباحلّث 

حالة يف مطلوب كثرة التوبة أمر كام أّن حيث تعود املصيبة عىل عموم املسلمني؛ 
تقصري املسلمني أنفسهم يف احلرب؛ ألّن التقصري ذنب حياسبون عليه أمام اهللا 
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 .ة املوكلة إليهمتعاىل؛ لتخّليهم عن وظائفهم الرشعيّ 
وال خيتلف حال هذا التقصري بني أن يكون تقصريًا حصل أثناء احلرب، 

يف  كتخّيل مجاعة عن نرصة املجاهدين مع قدرهتم عىل ذلك، أو يكون التقصري
 .اإلعداد القريب هلا أو البعيد

وملا كانت التوبة عبارًة عن الندم عىل فعٍل ما والعزم عىل تركه، لزم عىل 
هبم إىل اهلزيمة، ويعقدوا  ىأدّ كّل ما املسلمني أن يعزموا ويتعاهدوا عىل ترك 

ختّلفهم العلمي وتقصريهم يف االهتامم كان إرادهتم اجلاّدة عىل ذلك؛ فإذا 
هو سبب هزيمتهم فعليهم الندم عىل ما مثًال لتكنولوجي أو املعلومايت بالشأن ا

فعلوه، والعزم عىل الرشوع بربامج وخطط ترفع من مستواهم العلمي 
سبب هزيمتهم هو متّزقهم شَيعًا كان وإذا  ..والتكنولوجي ما استطاعوا

عن وتناحرهم مذهبّيًا أو قوميًا أو حزبّيًا، فعليهم أن يشّدوا ويشّمروا 
سواعدهم لوضع خطط لتخّطي هذا التمّزق؛ فليست التوبة بكاًء وحرسة 

وهنا نحن .. تنّفس االحتقان فحسب، بل عزيمة وإرادة ملا يستقبلون من أمرهم
ال عن بأرسه، عن حماسبة نفٍس مجاعّية، وجمتمع بأكملها عن توبة أّمة نتحّدث 

 .فقط توبة شخصّية توبة فرد أو أفراد حمدودين؛ فهي توبة جمتمعية وليست
، املسلمني وتوطيد عرى األلفة فيام بنيالعودة إىل التامسك والتالحم ـ ٢

إىل جانب بعض يف املحن واملصائب، ال أن يتشفى بعضهم من  بعضهم ووقوف
بعض يف مثل هذه الظروف احلرجة، نتيجة منطق شخيص أو عشائري أو َقَبيل 

 ..أو حزيب أو طائفي أو قومي أو 
دراسة أسباب النكسة واهلزيمة والتعّرف عليها، وهذه نقطة مهّمة  إعادةـ ٣

، فنحن هنا ال نتحّدث عن أفراد وإّنام عن أّمة، وعندما نقول يف الفكر اإلسالمّي 
بوجوب التعّرف عىل أسباب اهلزيمة ورصدها؛ فإّنام ذلك من باب املقّدمة 

ّرر املسلمون أراضيهم لألخذ بأسباب النرص والعّزة يف املرحلة القادمة، كي حي
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وهذا يعني أّنه يفرتض باألمة أن تعرف .. أو أرساهم أو مكانتهم أو إنساهنم أو
جيب عليها التعاون للكشف عن هذه العنارص، مثل التخّلف ، وعنارص هزيمتها

 ..العلمي أو الثقايف أو الفتن الطائفية أو القومية أو القطرية أو احلزبية أو
دراسة أسباب اهلزيمة، فهذا ال يعني أن نغرق يف وعندما نتحّدث عن ـ ٤

قنا وتشّظينا، بل يفرتض السعي قدر اإلمكان يزداد متزّ ل اإلحباط الداخّيل 
ة يف عالقات املسلمني إلصالح اخللل داخلّيًا بالتي هي أحسن، فالقاعدة األوليّ 

    ( ) ' & % $# " ! { :فيام بينهم هي القاعدة القرآنية القائلة
 .]٢٩: الفتح[},+ *
ـ السعي لعدم إظهار االنكسار أمام العدو؛ حتى ال يشمت باملسلمني أو ٥

بعد هزيمة املسلمني يف معركة أُحد،  ’يطمع هبم، متامًا كام فعل رسول اهللا
مما رصف ، حيث عمل فورًا بعد اهلزيمة عىل إعداد العّدة وجتهيز اجليش املنكرس

 االنقضاض فورًا بعد املعركة عىل نظر وجوه قريش وساداهتا عن التفكري يف
املدينة املنّورة التي كانوا قريبني منها؛ فهذا النوع من احلرب النفسية جّيد يف 
مواجهة الكافرين، واهلدف منه احليلولة دون تفكريهم جمّددًا بمحاربة 

 .جمّددًا عليهمهم هجوم تأخري :أو ال أقّل  ،املسلمني
وكلون أمر تنفيذها يف داخل املجتمعات ـ إفشال خمّططات األعداء التي ي٦

اإلسالمّية إىل أشخاٍص اهنزامّيني تفوح منهم روائح التخاذل واالستسالم 
واخلنوع، فيعمل هؤالء عىل تثبيط اهلمم، وخنق أنفاس القّوة يف أبناء األّمة، 
ليسيطر عليهم شبح اخلوف والذعر واهللع، فتهمد أنفاسهم، ويقعدوا عن 

 .هاد والكفاحمواصلة مشوار اجل
 
  بالنفس الثقة استعادة طريق على
وفكرّية  ةيّ ثقافمنظومة  معها انبثقتحتى  اإلسالمّية ةاألّم  لدتُو  أن نذم
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 ةالفكريّ  حركتهاومسار  وآماهلا وأخالقها عقيدهتامحلت يف طّياهتا 
 يف ةاألّم  يميز ما كّل علًام بأّن الثقافة مصطلح حديث ُيراد به .. ةواالجتامعيّ 

 ةهويّ ، فهي ما حيكي حقيقًة عن واحلياة الكون مع وتعاملها ومشاعرها رهافك
 .وحياهتا وجودها عن ةاملعّرب وهي  ،أصالتها ومظهر ةاألّم 

وجتّذرت يف املجتمع اإلسالمّي شيئًا  الثقافة هذه تعّمقت العصور مّر  وعىل
 الفكر جمال يف املسلمني جهوددائرهتا بعد أن أخذت  سعتواتّ فشيئًا، 

تلك : ُيضاف إىل ذلك ،والتجارب والدراسات العلمّية تغّذهيا وتزيدها عمقاً 
املرونة املتمّيزة واالستثنائّية، التي يمكن اعتبارها من أبرز خواّص ومالمح 
الثقافة اإلسالمّية، حيث إّهنا مرونة يف عني أّهنا ال ختدش مبدأ األصالة والعراقة 

حلضارّية األصيلة، يف عني ذلك، ال يعيقها يشء وال تتنّكر ملكّوناهتا الثقافّية وا
: ، ونريد من االنفتاح الفاعلاألخرى الثقافات عىل الفاعل االنفتاحعن 

االنفتاح اإلجياّيب، الذي ال يقترص دوره عىل االنفعال ورّدة الفعل، بل يعمل عىل 
ة وفق انتقائّيةٍ مدروسة بشكٍل منهجّي وموضوعّي ومنطقّي، انتقائّية عقالنيّ 

  ~{ | } y z {: أقّرهتا القاعدة القرآنّية يف قوله تعاىل
 ..]١٨: الزمر[}¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �

 قافةثال صيانة يفالعوامل التي لعبت دورًا حاسًام  أهّم  أنّ  الواضح ومن
 تهم،هبويّ وأبناء هذه األّمة  املسلمني اعتزاز يف ليتمثّ التاريخ  مّر  عىل اإلسالمّية

ـ من وجهة  فهم ،ةالعامليّ  الساحة عىل تهموبمسؤوليّ  بمكانتهم وإحساسهم
نظرهم التي يستندون فيها إىل جتارب عرص صدر اإلسالم، وإىل وعيهم ملا 

 كّل  طريق عىل ةالبرشيّ  مسرية قادةيمكن للرشيعة اإلسالمّية أن ترتكه من آثار ـ 
ة عىل هم األّمة الشاهدو، ودعاة، هداة: فوق ذلك وهم ،وعلمّي  إنساينٍّ  كامل

أن  دون من... التاريخ حركة يفبقّية األمم، وهم أّمة الوسطّية واالعتدال 
واملعرفة والفكر  علمال من اآلخرين عند ما عىل يستلزم ذلك االنغالق
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أقايص األرض، ومهام كانت املسافات التي تفصل فيام  يف كان ولوواحلضارة، 
اطلبوا العلم ولو «: ’األكرمرسول البينهم، كام يف احلديث الشهري عن 

 ..»الصنيب
وغريها أّدت إىل أن يعيش  ةً وثقافيّ  ةً تارخييّ وتعقيدات كثرية  اً ظروفغري أّن 

عصورًا مكفهّرة مظلمة تسودها اهلزائم واخليبات  األخرية القرون يف املسلمون
 .. ةعلميّ وال ةقتصاديّ االو ةسياسيّ الو ةعسكريّ ال: املتتالية، وعىل املستويات كاّفةً 

هو اهنزامهم النفّيس أمام التّيارات واالّجتاهات : كّله ذلك من فظعلكّن األو
ُخرى، فقد أّدى تقّلبهم من هزيمة إىل هزيمة إىل أن ي  فقدواالفكرّية األ

اإلسالمّية  ةباهلويّ واالنتامء، وإىل أن ُتفارقهم مشاعر االفتخار  ةبالعزّ هم إحساس
ة التي هم واملسؤوليّ  والدور باملكانة مهشعوربذلك  فقدوا، ليزةاملتميّ األصيلة 

جديرون هبا، وبدهيّي أّن ارتكاسًا واهنزامًا نفسّيًا كهذا من شأنه أن يمعن أكثر 
فأكثر يف دفع تلك األّمة إىل مهاوي اليأس والقنوط وانعدام الثقة بالنفس، ما 

وارد جيعلها تقتنع بأّهنا أّمة هامشّية، ال متتلك املؤّهالت الكافية، وال امل
فيجب عليها ألجل املحافظة عىل حياهتا أن : والطاقات الّالزمة، وبالتايل

تستعني بالغرب تارًة، وبالرشق ُأخرى، وهو عبارة ُأخرى عن ارهتاهنا للقوى 
العظمى، وحتّوهلا إىل أّمةٍ ال تنتج، بل تستهلك ما ينتجه هلا الغري، وال تفّكر، بل 

 ..لغريتتلّقى بالقبول كّل ما يفّكر به ا
 ،وخمّطط له مدروس )ثقايف غزو(لـ  نتيجةً  ةالنفسيّ  اهلزيمة هذه كانتقد و

جّرارًا، ولكن من نوع آخر، هو ليس  جيشاً واملستعمرون القدامى  الغزاة له دجنّ 
جيشًا من العسكرّيني واملتمّرسني يف ساحات القتال، وإّنام هو هذه املّرة جيش 

 وأصحاب ابوالكتّ  واألدباء ملسترشقنيواووسائل اإلعالم  نياإلعالميّ  من
 .ةواالجتامعيّ  ةالنفسيّ واالستشارات  الدراسات يف صنيواملتخّص  الفنون

حيث كفاهم مؤونة ما  شّكل غنيمًة بحّق للقوى الكربى، الثقاّيف  الغزوهذا 
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واملرهق ملا كان جيّره من حروٍب باهظة  العسكرّي  الغزوكانوا يتكّلفونه من 
يستتبعه من أحقادٍ وما يستثريه من مشاعر الكراهية  الكلفة، وما كان

الغزو الثقاّيف أيضًا  للمستعمرين من قبل الشعوب املستعَمَرة واملحتّلة؛ بل إنّ 
 قناعة عنو ،يقبلون املسلمني جعلتقّدم خطوات كثرية إىل األمام، حيث 

 فتات عىل والعيش ،هاواستجدائ  تلك القوى الكربىإىل اخلضوع برضورة
ا، والتآمر معها حتى عىل من هم لوائه حتت املحاربةوصوالً إىل  ،ائدهموا

 !!إخوهتم يف الوطن والدين
وعىل هذا األساس، ومن خالل قراءة ما جيري حولنا يف العامل من أحداث 
نرى أنفسنا يف مواجهة فرصةٍ ذهبّية قّل نظريها، فاليوم تعود إىل الواجهة 

والوعي وما إىل ذلك، وتعود مع هذه  مفردات االنتصار والصحوة والنهوض
املفردات تلك املشاعر القديمة التي كادت أن ُتدفن لألبد، املشاعر بالعّزة 
اإلسالمّية وبالفخر باالنتامء إىل هذا الدين، تعود لتتأّجج يف النفوس والقلوب، 
وتعود معها نسائم الثقة بالنفس من جديد، وهو ما نراه السبيل الوحيد لعودة 

ة إىل طريق العّزة والكرامة واحلّرّية والسيادة، والسبيل الوحيد للتخّلص األّم 
من هذا الغزو الثقاّيف الذي كاد أن يأيت عىل مستقبل املسلمني وأملهم بحياة 

 . أفضل يف ظّل تعاليم الدين اإلسالمّي 
لذلك فإّننا نحّث اجلميع، كّل من موقعه، وبحسبه، عىل رضورة التفكري ملّيًا 

يفّية استغالل هذه الفرصة السانحة، وعىل أكمل وجه، فالفرص ال ُتعطى يف ك
لإلنسان املّرة تلو املّرة، بل هي تزوره، فإن تلّقفها وتشّبث هبا، مكثت، وإّال، 

 .رحلت إىل غري رجعة
 

ة والعدوان الخارجية بين المناعة الداخلياألم  
ُّمة،  رجّي اخلا أن يسعى العدّو جّدًا  من الطبيعّي ربام يكون  إلضعاف األ



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

٦٧ 
 

 

واخرتاع ما يلهيها عنه، وتذكية نريان الرصاعات م، وإشغاهلا عن البناء والتقدّ 
ليتسنّى ووترويضها، عن مواجهته، ليسهل له إخضاعها الداخلّية التي ترصفها 

ُمم واملجتمعاتكثريًا أمر وارد ، وهذا مطامعه منهاله أن ينال  ، يف رصاعات األ
، ةة، والفتن الطائفيّ احلديث عن الرصاعات الداخليّ كّلام دار ومن هنا نجد أّنه 
هذه يف صنع  اخلارجّي  غالبًا ما يشار بالبنان إىل دور العدّو ف، واحلروب األهلّية

، وغالبًا ما يتّم تسليط الضوء عىل املخاطر اآلتية إىل اخلالفاتهذه الفتن وإثارة 
ّيًا ومقبوالً، بل هو ـ إىل حدٍّ ما ـ وربام يكون هذا كّله طبيع.. األّمة من خارجها

ُيعّد تقييًام رضورّيًا ونقدًا الزمًا جيدر بأبناء األّمة وقادهتا أن حيرصوا عليه درءًا 
 !!للمخاطر والتحّديات واملحاوالت اخلارجّية، وما أكثرها

أمر ال  اخلارجي العدّو شّامعة عىل دائًام ة خالفاتنا تعليق مسؤوليّ غري أّن 
ألسباب والعوامل لتجاهل  سّيام لكونه يتالزم مع التغافل واليصّح، وال

، والتي تكون يف الغالب متجّذرًة وعميقة األثر وتتطّلب حلوالً ةالداخليّ 
أّن حماوالت : ُيضاف إىل ذلك مدروسة ومتقنة وخمّططًا هلا عىل األمد البعيد،

والثغرات ل املنافذ تنجح من خالُيقّدر هلا أن ام إنّ  واملخاطر اخلارجّية العدّو 
اخلاّصة التي يمكن هلا أن تتحّول  أوضاعنا ، ويف نفسواقعناداخل املوجودة يف 

بذور الفتنة تتلّقف وحتتضن كّل ة خصبة أرضيّ بقدرة قادر وختطيط خمّطط إىل 
 .وينّميها التي يسقيها العدّو 

ّمة، كام ال جيدأوارص إّنه ال يمكن إنكار دور األعداء يف متزيق  ُ االكتفاء ي األ
ة ، وإنام املطلوب تعطيل دور القابليّ وإعالن شجب ذلك الدور وإدانتهب

ّمة، لالستجابة لتلك املحاوالت اخلارجيّ  ُ وال يكون ذلك إّال ة داخل ساحة األ
كفيل بأن عة املنافذ والثغرات؛ ألّن بقاءها مّرش  معاجلة األسباب وسدّ عن طريق 

 .شاءي وقٍت  أّي يف هلا ل من خالبالتسلّ  طامع عدوٍّ  غري كّل ي
 :من أهم تلك املنافذ والثغرات ما ييلولعّل 
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 :شلل احلراك السياّيس ) ١
الدخول إىل دائرة  م القرار السيايس يف تفاصيل أوضاع جمتمعاتنا، لكّن يتحكّ 

إّال مة حمظورة صنع القرار، أو االقرتاب من مستوى التأثري فيه، يعترب منطقة حمّر 
ومع ارتباط  .العامل العريبّ بلدان دة حتتكر السلطة يف معظم قليلة حمدو اتعىل فئ

يف خمتلف الكثري من املشكالت ، ووجود خمتلف أوضاع الناس بالقرار السياّيس 
ع عند نخبة من رشائح املجاالت، فمن الطبيعي أن يكون هناك طموح وتطلّ 

تنعدم ، وحني توصد أبواب املشاركة، والنفوذ السياّيس يف املجتمع للمشاركة 
املرشوع يلجأ البعض الستخدام خمتلف  أدوات العمل واحلراك السياّيس 

ة ة والقبليّ ة واملذهبيّ تصبح االنتامءات العرقيّ عندئذٍ األساليب واألدوات، و
، تأيت فرصة األعداء للنفخ فيها بالتحديد وهنا. وعملة رائجةمعتمدة أوراقًا 

 .وتشجيع استثامرها وتداوهلا
للسلطة، هو  ة واعتامد هنج التداول السلمّي شاركة السياسيّ إّن فتح آفاق امل

، الذي ينّضج وعي املجتمعات، ويرّشد تنافسها، ويدفعها نحو احلراك اإلجيايبّ 
ة، ة العاّم ة عىل حساب املصلحة الوطنيّ ويمنع استغالل عناوين اهلوّيات الفرعيّ 

 .مةكام نرى ذلك يف املجتمعات املتقدّ 
 :والتفرقة سياسات التمييز) ٢

الدولة املواطنة أساسًا يف نظام احلكم وسياساته، فإّهنا أيضًا لن عندما تعتمد 
 هي مشكلة بعض األنظمة يف عاملنا اإلسالمّي  لكّن ، تفّرق بني مواطن وآخر

أو  خرقها هلذا املبدأ العظيم، وممارستها للتمييز بني مواطنيها عىل أساس قوميٍّ 
ق ة وُأخرى مهّمشة، مما يكّرس الشعور بالتفّو ، فتكون هناك فئة مميزمذهبّي 

ُخرى والشعور  .والتعايل عند فئة، واإلحساس بالغبن واحلرمان عند الفئة األ
بالتمييز والتعايل يدفع إىل االستئثار، والتجاوز عىل احلقوق، والنظر إىل اآلخر 

فكري يف بدونية واحتقار، كام أّن اإلحساس باحلرمان والغبن يدفع إىل احلقد والت
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 .االنتقام
ُوىل من وهنا جتد اجلهات اخلارجية فرصتها للتدّخ  ل، فتثري قلق الفئة األ

ُخرىإمكانيّ  ي مشاعر االنتقام عند هذه الفئة ، كام تغذّ عليها ة انتفاضة الفئة األ
: املضطهدة، وتستثريها للمطالبة بحقوقها، وتغرهيا بالدعم واحلامية حتت شعار

 .اع عن حقوق اإلنسان، وهكذا يستعر أوار الفتنةمحاية األقليات، والدف
ة إلثارة منافذ املحاوالت اخلارجيّ هي من أهم ّ إّن سياسات التمييز الطائفّي 

ة يف أوطان املسلمني، فال بّد من إغالق هذا املنفذ اخلطري، بتحقيق الفتن املذهبيّ 
  .مفهوم املواطنة، وتساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات

ة والشيعة إلعالن رفضهم وكفاحهم ون من السنّ ن يبادر اإلسالميّ وجيب أ
، والتبشري بمبدأ املساواة بني املواطنني، ومواجهة ضد سياسات التمييز الطائفّي 

، أو فئة من الشيعة يف ة يف وسط شيعّي ض له فئة من السنّ تتعّر  متييز طائفّي  أّي 
 .يوسط سنّ 

 ةثقافة التعبئة املذهبّي ) ٣
ة، وال تزال املذهبيّ الصعب أن تقع األّمة يف فّخ اجلدل واخلالفات مل يكن من 

ة مذهبها يف مواجهة يّ تشعر باحلاجة إىل احلديث عن إثبات أحقّ  طائفةٍ  كّل 
، وتعتمد كّل طائفةٍ من الطوائف يف إشكاالت وطعون أتباع املذهب اآلخر

السلبّية واملّرضة،  معركتها اجلدلّية هذه عىل ثقافة مكّونة من العديد من العنارص
تها، وجتاهل مع حمدوديّ  الرتكيز عىل مواقع اخلالف املذهبّي : والتي من مجلتها

تلّمس نقاط الضعف يف تراث املذهب اآلخر ومناطق االشرتاك الواسعة، 
ه والتشهري هبا، حتى لو كانت رأيًا شاذًا أو موقفًا لفرد أو فئة من املذهب، فإنّ 

وادث نبش ح، وعىل أساسهاكّلهم أتباعه وذهب جيري تعميمها وحماكمة امل
زاع والرصاع السابقة، مما يغذي األحقاد والضغائن التاريخ للتذكري بمعارك الن

 .ويورثها لألجيال
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ملشاعر العداء  ل حتريضًا عىل الكراهية، وتأجيجاً ة متثّ إّن هذه الثقافة التعبويّ 
وجيب عىل ، بنار الفتنة ئ األجواء القابلة لالشتعالوالبغض واجلفاء، وهتيّ 

ة، وتوجيه مذهب وضع حدٍ ً ّ هلذه التعبئة املذهبيّ  الواعني املخلصني داخل كّل 
ُّمة هلموم احلارض وحتدياته، وليتحّر  ك الناس للبناء والتنمية أنظار أبناء األ

 .األخطار املحدقة هبم الشاملة يف أوطاهنم، وملواجهة
 

اتّساع دائرة االستهداف الغربي  
عرص وزمان، ُيفرض عىل اخلّط اجلهادّي الصالح واخلّري، من  يف كّل 

مربيالّية من الطواغيت أن ينخرطوا يف مواجهةٍ مع قوى اإلمسلمني وغريهم، 
ورموز الّرش والفساد واالستغالل واالستبداد، يف تلك املعركة، ال بل ذلك 

ازم هذه احلياة الرصاع األبدّي الذي ال ينتهي بني اخلري والّرش، والذي هو من لو
 .ومقتضياهتا التي ال تنفّك عنها

اخلّط اجلهادّي الصالح، أن يّتقي خماطر : وال يمكن هلذا اخلّط، الذي سّميناه
هذه املعركة أو أن يتجنّب تداعياهتا السلبّية إّال باعتامد سبيل احلذر الدائم، 

ة، ويف كّل واملواصلة الدائمة للجهاد والنضال، والثبات يف كّل جوانب املعرك
 ..أزماهنا، ويف كّل ساحاهتا

 ، فالطواغيت لن يرتكوا هذه املعركة إّال أن يرتكوا منهجهم بشكٍل كّيلّ
ويعودوا إىل منهجهم األساّيس، وهو منهج اجلاهلّية واالنحراف والرذيلة، 
فالطواغيت ال ترىض من اإلسالم أن يكون له كيان مستقّل، وعىل هذا 

منّا أن نكّف فقط عن طرح متبنّياتنا اإلسالمية، أو أن  األساس، فهم ال يطلبون
ننزوي عن امليدان ونخيل الساحة هلم، وإّنام هم يطلبون منّا أن نعود إىل منهجهم 
اجلاهّيل وأن نذوب ونندمج مع كياهنم، لنفقد حّرّيتنا حتت إرادهتم التي يريدون 

 ...هلا أن تكون ساحقة وضاربة ومسيطرة عىل كّل اإلرادات
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واليوم يف زمن الصحوة اإلسالمّية، فإّننا نشعر بأّن قوى التسّلط واالستعامر 
بدأت تدخل تغيريات جذرّية واضحة يف قائمة أهدافها، املعلنة منها وغري 
املعلنة؛ إذ نالحظ أّن هؤالء يف السابق كانوا يكتفون يف مواجهتهم للمسلمني 

انب السياسّية واالجتامعّية بمحاربة املفردات والقيم اإلسالمّية ذات اجلو
كانوا يعطون األولوّية ملواجهة املفردات والقيم : واالقتصادّية، أو عىل األقّل 

اإلسالمّية من هذا القبيل؛ ملا هلذه املفردات والقيم من تأثري مبارش عىل تلك 
القوى، وعىل النزعة التسّلطّية والتوّسعّية عندها، وعىل مصري أطامعها 

وأّما املفردات . بالد املسلمني، وال سّيام يف منطقة الرشق األوسطومشاريعها يف 
والقيم اإلسالمّية التي تنادي برضورة تكوين اإلنسان عالقة فردّية جّيدة بينه 
وبني خالقه، فتلك املفردات والقيم مل تكن حمّط اهتاممهم الرئيّيس فيام سبق، وإن 

ً يف  وقد كان ما . مقام االستهدافكانت رضباهتم وهجامهتم مل تستثنها أيضا
أعلنوه ويعلنونه مرارًا، وبألسنة خمتلفة، يف هذا املجال، هو أّهنم يرضون من 

ُخرى،  ، )والتي تعّرضت للمسخ والتشويه(اإلسالم أن يكون كسائر األديان األ
وغري ذلك من ... جمّرد دين يدعو إىل املحّبة والتسامح واألخالق والرهبنة و

 .. نب الفردّيةالقيم ذات اجلوا
فعىل املسلمني أن هيتّموا بدينهم هبذا املعنى، فيصّلون ويصومون وحيّجون 

يريده هؤالء، إسالم صالة وصيام فقط، ) كان(ويدعون، فاإلسالم الذي 
وإسالم طهارة ونجاسة فقط، وإسالم أخالق وتربية فقط، وليس إسالم 

ر، وال إسالم احلكومة اجلهاد، وال إسالم األمر باملعروف والنهي عن املنك
النبوّية، وال إسالم الفتوحات، وال إسالم النظام االقتصادّي واالجتامعّي 
املتكامل، وال إسالم اجلسد الواحد، واألّمة الواحدة، وال إسالم التكافل 
والتعاضد والتامسك، وال اإلسالم الذي يدعو أبناءه إىل إعداد وتعبئة وجتهيز 

 ... لأنفسهم بشكٍل دائم ومتواص



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

٧٢

 

 

إّن ما كان يتظاهر هؤالء بقبوله ـ يف احلقيقة ـ ليس إّال إسالم املظاهر فقط، 
وأّما إسالم املرشوع اإلهلّي واإلنساّين الشامل الرامي إىل حتقيق العدالة 
االجتامعّية والوصول باإلنسان، كّل إنسان، إىل كامله املناسب له، دنيوّيًا 

الفة اإلهلّية، والذي يستدعي ـ هذا املرشوع ـ وُأخروّيًا، وهو مقام التكريم واخل
الشمولّية يف عالج كاّفة املشاكل اإلنسانّية، فهو عند هذه القوى املتسّلطة 

 .مرشوع مرفوض ومذموم مجلًة وتفصيًال، وجتب حماربته والوقوف بوجهه
وأّما اآلن، وبعد أن أصبح اإلسالم ـ يف عرص الصحوة اإلسالمّية ـ قّوًة 

ّيًا كام إقليمّيًا، فإّن هذه القوى جتاهر اليوم بأّهنا باتت ال تريد حّتى كربى، عامل
تلك العالقة الفردّية بني اإلنسان وخالقه، وهي اليوم حتارب املظاهر اإلسالمّية 
ذات الطابع الفردّي أو األخالقّي بنفس احلّدة والرشاسة التي حتارب هبا 

يف اإلسالم؛ فالتصّور .. ة واالجتامعّية واجلوانب اجلهادّية واالقتصادّية واألمنيّ 
السائد عند هذه القوى اليوم هو أّن عىل املسلمني أن يتخّلوا عن إسالمهم من 
ألفه إىل يائه، حتى تلك العالقة الفردّية بني اإلنسان وخالقه؛ وذلك ألّهنم وعوا 

 حمالة ـ مقّدمة جّيدًا أّن هذه العالقة، ولو بمراتبها الشكلّية املتدّنّية، ستكون ـ ال
تأخذ أصحاهبا نحو إعداد العّدة الّالزمة وامتالك أسباب القّوة الكافية لكي 
يعود املسلمون إىل اّختاذ موقعهم احلقيقّي يف قيادة البرشّية، ويف التمهيد للدولة 
اإلسالمّية العاملّية، تلك التي يقود زمامها املصلح العاملّي الذي تعّرب عنه 

، والذي دّلت األدّلة )اإلمام املهدّي (صوص اإلسالمّية باسم األدبّيات والن
، وأّنه ’الكثرية القاطعة عىل أّنه اإلمام الثاين عرش من أئّمة أهل بيت النبّي 

اليوم حّي ُيرزق، وإن كان غائبًا متواريًا عن األنظار، إىل أن يقيض اهللا أمرًا كان 
 .مفعوالً 

 
  فلسطين في قلب الصحوة اإلسالمية
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نزاع عىل حدود جغرافّية أو توزيع  قضّيةست القضّية الفلسطينّية لي
ديموغراّيف، بل هي ـ يف الوجدان اإلسالمّي املستقى من تعاليم هذا الدين 
احلنيف ـ قضّية إسالمّية بامتياز، بل هي أّم القضايا، بل قضّية الدين نفسه، فهي 

، عىل العقل اإلسالمّي أهّم القضايا املبدئّية التي جيب أن تفرض نفسها، وب قّوةٍ
 .. املعارص
فلسطني تقع يف قلب األّمة اإلسالمّية، وهي القضّية املركزّية التي  قضّيةإّن 

. تستحّق من االهتامم واألولوّية ما جيعلها تتجاوز أّية قضّيةٍ ُأخرى يف عاملنا هذا
قضايا  إن قضّية فلسطني هي القضّية األساس التي تتمحور حوهلا كّل : بل نقول

أّن كّل القضايا املّتصلة هبذا البلد : العرب واملسلمني املحّقة واملرشوعة، بمعنى
 .العرّيب أو املسلم أو ذاك، ما هي إّال فروع منبثقة عن القضّية الفلسطينّية

وعىل هذا األساس، فإّن املوقف اإلسالمّي الداعم واملحتضن واملتبنّي 
ً يدينون به، وليس جمّرد  للقضّية الفلسطينّية حيّث املسلمني عىل اعتبارها دينا

شعار سيايسٍّ يستهلكونه اليوم ألغراض مرحلّية ويرتكونه غدًا بعد أن يقضوا 
ففلسطني ختترص كّل القرن الذي مىض، وفلسطني ختترص كّل آالم . منها وطراً 

األّمة، وكّل أحالمها، وطموحاهتا، وتطّلعاهتا، وكّل األحالم بغدٍ مرشق 
 ... ل أفضل تسقط دونام شكٍّ عندما تسقط فلسطنيومستقب

هي قّصة !! فلسطني ـ باختصار ـ هي قّصة أن تكون األّمة أو ال تكون
الكيان اإلسالمّي الذي يراد له أن يعود قوّيًا مقتدرًا، وأن تعود كلمته هي 
العليا، كام كان كذلك يف السابق، عندما كان املسلمون مع اإلسالم، ينظرون 

، ويتحّركون عىل ضوء إرشاداته، ويمشون حتت رايته، ويتفّيؤون ظالله بعيونه
 .الوارفة

وإّننا يف وقتنا احلارض إذ نرى أّن ثّلًة من أتباع اإلسالم استطاعوا اليوم أن 
الغاصبة، فإّننا  "إرسائيل"يشّكلوا حمورًا يقف بكّل شجاعةٍ ورسوخ يف مواجهة 
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ل َمحَلة هذا االّجتاه هي اليوم أقوى من أّي نعلم بذلك أّن األّمة اإلسالمّية بفض
يوم آخر؛ ألّهنا هبذه املواجهة تكّرس حقيقة أّهنا مع اإلسالم، وتكّرس أّن معركة 
اإلسالم احلقيقّية عىل املستوى السياّيس تتمّثل اليوم يف الرصاع مع هذا الكيان 

كن أن الغاصب، ال بل تكّرس حقيقًة ُأخرى أيضًا، وهي أّنه ليس، وال يم
يكون، هناك إسالم وال حركة إسالمّية سياسّية حقيقّية أصيلة خارج حدود 

 ."إرسائيل"الرصاع مع 
 هلذه األساس وهذا ـ بدوره ـ يرمز إىل حقيقةٍ مهّمة ُأخرى، وهي أّن املحور

 هو اإلسالمّية التي يشهدها عاملنا العرّيب واإلسالمّي اليوم والصحوة النهضة
األقىص، بفضل حّقانّيتها، وما فيها  فقد استطاعت انتفاضة. ةالفلسطينيّ  القضّية

م عىل مذبح فدائها من دماء طاهرة، استطاعت  تتجاوز أن من مظلومّية، وما ُقدِّ
 .واإلسالمّية العربّية الشعوب عامة وأن تستقطب اجلغرافّية، فلسطني حدود

 العامل قرش من اإلسالمّية، الشعوب أبناء من املاليني كام أّن مسريات
 الشعب وبام ال جمال معه للشّك، بأنّ  أوضحت، غربه، وحتى اإلسالمّي 

 الوقت يف قادر وأّنه الشعوب، هذه دعم عىل يعتمد حّقًا أن يستطيع الفلسطينّي 
املسلمني، حيث إّن القضّية  صفوف توحيد يف هامٍّ  بدوٍر  ينهض عىل أن ذاته

كّله عىل أّهنا قضّية فلسطني نفسها للعامل  الفلسطينّية نجحت يف أن تقّدم
قضّية : والفلسطينّيني يف جغرافّيتها ويف شعبها فقط، ولكنّها يف الوقت عينه

عربّيٌة يف قومّيتها، وإسالمّيٌة إنسانّية بعمق املعاين التي حتكم شعبها، فهي قضّية 
 . كّل مسلٍم، وقضّية كّل إنسان

يكون هو املنهج األصّح  ولذلك، نرى أّن من نافلة القول هنا أّن اإلسالم
واألقوم واألسلم والواجب اعتامده يف هذه املواجهة املصريّية، وأّنه هو السبيل 
الوحيد لتحقيق النرص الكامل املتمّثل بدحر الصهاينة، ال بل القضاء عىل احلركة 

 .الصهيونّية العاملّية برّمتها
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نا العمل ولكّن عظمة هذا التحّدي وهذه املواجهة وخطورته تفرض علي
 : عىل إنجاز أمرين

تكامل كاّفة دوائره وأبعاده فيام : توسيع دائرة الرصاع مع العدّو، بمعنى
من املحّلّية الفلسطينّية، إىل الدائرة العربّية واإلقليمّية، إىل الدائرة : بينها

 . اإلسالمّية واإلنسانّية األوسع عىل اإلطالق
أن نكون عىل أهّبة االستعداد ـ  عىل الدوامـ ومن جهة ثانية، جيب علينا 

ملعركةٍ قاسية تتداوهلا األجيال، وأن يتّم اإلعداد هلذه املعركة من مجيع اجلوانب 
واجلهات، الثقافّية والعلمّية واالقتصادّية واالجتامعّية والرتبوّية والنفسّية 

ًا األمنّي والعسكرّي، حتى يقيض اهللا أمر: فضًال عن اجلانبني.. واألخالقّية و
كان مفعوالً، ويأذن للمخلصني الذين نرصوا هذه القضّية، قضّية احلّق والعدل 

 .واألخالق والفضيلة، بالنرص والتحرير
ومن هنا، نرفض بشّدة أن يتلّهى أصحاب األيديولوجّيات والتوّجهات 

بخالفات تفصيلّية صغرية اليسارّية، أو حتى اإلسالمّية، الوطنّية أو القومّية أو 
 .تستنفد طاقتهم فيام ال طائل منهعن مرشوع التحرير، و تشغلهم

بل يتوّجب عىل كّل الذين يؤمنون بالتحرير ولزوم إعادة احلّق إىل أصحابه 
ولزوم رفع الظلم، يتوّجب عليهم أن يعيدوا صياغة براجمهم وأجندات عملهم 
 عىل أساس إعطاء األولوّية هلذه املعركة، وترك كّل اخلالفات التفصيلّية

واهلامشّية جانبًا؛ إذ ما معنى أن نتنازع اآلن عروبّيًا أو إسالمّيًا، واألرض ـ ال 
ّا نضع عليها ! تزال ـ يف قبضة املحتّل، وحتت سيطرة عدّونا املشرتك؟ ونحن مل

 !!أيدينا بعد؟
 

  الصحوة والربيع اإلسالميان خريف المشاريع األمريكية
عراق، ومن دون اإلبقاء حتى عىل انسحاٌب لكاّفة القّوات واجلنود من ال
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قواعد عسكرّيةٍ معلنة يف هذا البلد األّيب، الذي دخلته أمريكا يومًا وعيوهنا عىل 
نفطه وثرواته وموقعه املتمّيز إقليمّيًا ودولّيًا، حدٌث كهذا، ال يمكن ـ بحاٍل من 

ة يف األحوال ـ قراءته عىل أّنه انتصار للسياسات واملشاريع واملصالح األمريكيّ 
عجز فاضح، : بل هو يف بدهيّيات السياسة الدولّية!! منطقة الرشق األوسط

 . وفشل ذريع
وقد دفعت اإلدارة األمريكّية من جّراء احتالهلا للعراق عىل ! كيف ال؟

َبل هلا هبا، إن عىل صعيد املوارد املالّية  مدى سنوات طوال أثامنًا باهظة ال قِ
ة واللوجستّية، وإن عىل صعيد املوارد البرشّية واإلعدادات احلربّية والعسكريّ 

من قتًىل وجرحى ومعّوقي حرٍب، نفسّيني وجسدّيني، وإن عىل صعيد السمعة 
السّيئة وامللّطخة عاملّيًا، حتى باتت أمريكا اليوم ـ بزعامئها وحّكامها ورؤوس 

ته، نظامها ـ أكثر بلدٍ تكرهه شعوب العامل كّله وتنفر منه وتشّكك يف مصداقيّ 
 . وتيسء الظّن بكّل مرشوٍع من مشاريعه أو مبادرةٍ تأيت من ناحيته

فهل يكون ـ بعد هذا كّله ـ انسحاهبا من العراق انتصارًا هلا ولسياساهتا، 
وهي قد عجزت عن حتقيق ثمراٍت حقيقّية ملموسًة عىل الساحة الدولّية أو 

 !!اإلقليمّية، أو حّتى املحّلّية، يف الداخل العراقّي؟
فقد بلغ من عجزها أّهنا فشلت يف أن جتعل النظام احلاكم يف العراق نظامًا 

 !!!قّل مستعّدًا للسري يف ركاهباتابعًا هلا، أو عىل األ
فكيف نرىض بأن نقبل ـ واحلال هذه ـ قول من يقول بأّن االنسحاب 

دما اسرتاتيجّية يقوم هبا املنترص الرشيف عن"األمريكّي من العراق ما هو إّال 
 "!!حيّقق أهدافه الرشيفة التي مل ُيِرد منها إّال خدمة البرشّية؟

 !!أوليس يف هذا تسخيف للعقول واستهزاء هبا، ال بل، استحامر هلا؟
فكيف إذا انضّم إىل ذلك كّله، فشل ذريع آخر، طويل األمد، ومسرية مكّللة 

ّبط أمريكّي باخليبة واخلسارة من ألفها إىل يائها، يف أفغانستان، وعجز وخت
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واضح هناك، حيث بات ظاهرًا لكّل أحد أّن املستنقع األفغاّين استطاع أن يغرق 
اجليش األمريكّي وأن حيّطم عنفوانه وعنجهّيته مع حلفائه وأصدقائه، وهو ـ 

ً حقيقّيًا حلّد اآلن يف أفغانستان سوى ما .. هذا اجليش ـ مل يفعل ومل ينجز شيئا
أّن اجليش األمريكّي اغتال بن الدن، وسارع إىل إخفاء  من: ُيقال ـ عىل ذّمتهم ـ

 !!!!!!!!!!جّثته، ودفنها يف أعامق حميٍط ما
إذا انضّم إىل ذلك كّله مشهد مرسحّي درامّي آخر، بطله ـ أيضًا  ـ وكيف

رؤوس العاملة يف البلدان العربّية، ممّن تسّميهم اإلدارة األمريكّية يف : هذه املّرة
ء، وهم يف الواقع ليسوا سوى صنيعتها التي هي رّبتهم، العلن باألصدقا

نعم، ها هم .. وزرعتهم أذنابًا وأدواٍت وعيونًا هلا يف املنطقة العربّية واإلسالمّية
بني من سقط، وبني من يتداعى للسقوط، واحدًا تلو اآلخر، غري مأسوٍف 

 !!!!! أمريكا "صديقتهم الكبرية"عليهم حتى من 
ُيعّد انتصارًا آخر للسياسات األمريكّية يف املنطقة ـ أيضًا  ـ فهل هذا

 !!! والعامل؟؟
ومتى سمعنا عن خالٍف حقيقّي جرى بني حسني مبارك ـ مثًال ـ وبني أقّل 

 !!! موّظٍف يف البيت األبيض؟
فالعالقة مل تكن يومًا عالقًة نّدّيًة متكافئة حتى نتحّدث .. وألف كّال .. كّال 

الف، وإّنام هي دائًام عالقة السّيد األمريكّي املطلق عن وجود أو عدم وجود خ
اليد باألذناب واألدوات واألتباع الذين ال يملكون من أمرهم سوى هّز 
الرؤوس بالسمع والطاعة، وإن كانوا أمام شعوهبم يمتلكون كّل الوسائل 

 .. والطرق التي متّكنهم من القمع واإلفساد واإلجرام واالبتذال
تنتظر نفحًة ) احلّكام العرب(لول هذه الزمرة من األذناب وال زالت بعض ف

من نفحات نسيم الربيع العرّيب واإلسالمّي أن هتّب عليها، بدءًا من العرش 
السعودّي املهرتئ الذي هو سبب كثٍري من املحن يف عاملنا العرّيب واإلسالمّي، 
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هل والتخّلف ووصوالً إىل كّل دول اخلليج، التي حتكمها عشائر البداوة واجل
أمريكا والغرب، وهؤالء هم اليوم من تلعنهم  "أصدقاء"هؤالء هم . "العرّيب "

إّن املرشوع : إرادات الشعوب، فأّنى لنا بأن نصّدق التفاهات التي تقول
 !!!األمريكّي احلامل برشٍق أوسط جديد قادم ال حمالة

هي دون شّك وال رًا، مؤّخ نعيشها التي والعربّية ة الصحوة اإلسالميّ إّن هذه 
تكّفلت ا يف املنطقة، ليس ألّهن  إحدى أكرب مصاديق الفشل األمريكّي  ريب،

أيضًا وحسب، بل ألهنا  ة السّيد األمريكّي عن عباء بعيداً بإخراج هذه املنطقة 
، الذي لطاملا كانت الطائفّي  ـ مفاعيل اخلطاب املذهبّي كّل قلب استطاعت أن ت

 .عىل عقب رأساً استطاعت أن تقلبه  ة،تراهن عليه املشاريع األمريكيّ 
ة األمريكيّ التخطيط غرف تنتجها التي والتقارير من يراجع األبحاث  نّ فإ

الصهيوّين أن الكيان : بقناعةٍ مفادها، سيخرج والتي ُتنرش وتوّزع بشكٍل سنوّي 
ة الشأن يّ كلّ روحّية الدين اإلسالمّي، و داً ، مل يستوعبا جيّ األمريكّي وصاحبه 

 ،قتتالة واالة زرع الطائفيّ ة وكيفيّ زا عىل املذاهب اإلسالميّ ، حيث ركّ مّي اإلسال
ّ  ذا الدينإىل أّن هلدون أن ينتبها  روحّيًة عاّمًة قادرًة يف كّل عٍرص وزمان عىل مل

شتات املذاهب والفرق، وهذه الروحّية العاّمة للدين اإلسالمّي الرافض لكّل 
هي التي امتزجت يف الوجدان  أشكال الظلم واالضطهاد واالستضعاف

الشعبّي واجلامهريّي العرّيب مؤّخرًا فأّدت إىل والدة هذا الربيع العرّيب الذي 
 .نعيش حالّيًا يف ربوعه

يف املنطقة، جيب املفصلّية هذه النقلة  الذي ينبغي أن نعلمه جّيدًا هو أنّ  لكّن 
أّنه ، وبشكٍل هنائّي  ال يتوقف النزاع االسرتاتيجّي  أن ال تسكرنا عن حقائق أنّ 

 إىل خلق نخٍب دائًام أمريكا ستسعى  فإنّ معّينة ة يف نقطة جغرافيّ ما إذا وقع فشل 
 . مرشوعها ، ليستمّر تلك النقطةجديدة يف 

وهذا ليس هتويًال وال ختويفًا، وال ينبغي أيضًا أن يوقعنا يف اليأس والقنوط، 
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ونحن من  ..وهذا هو حاهلا، ةسرتاتيجيّ فهذه هي طبيعة الرصاعات اال.. كّال 
أن ال يوجد يشء : جهتنا علينا أن نستمّر يف العمل وبذل اجلهد عىل قاعدة

مستحيل أمام إرادة الشعوب، وأّن انتصار اخلري عىل الّرش هلو أمر حمتوم، وسنّة 
 .قطعّية ال تبديل هلا

*     *     *
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ف الديني ّ   املثق
 

  

 نبيل علي صالح: ستاذاُأل)*( 

 

من املصطلحات اجلديدة  )املثقف(نا بدايًة أن نشري إىل أن مصطلح ب )١(جيدر
.. يف فضاء ثقافتنا العربية واإلسالمية عمومًا من حيث االستخدام والتداول

وهو يعطينا فكرة أولية عن وجود فرد أو جمموعة أفراد ينتمون إىل طائفة أو 
أو نخبة أو صفوة من الناس تفكر بذاهتا وبواقعها مجاعة أو فئة أو طبقة 

هؤالء هم أشخاص  والتزاماهتا وعالقاهتا، وتتداول املعرفة يف جمتمعاهتا، وكّل 
موجودون يف التاريخ وعربه، ويف كل املجتمعات، وعىل أرض الواقع، وبني 

 .الناس
عمق عىل ه ذاك اإلنسان املطلع بعمومًا بأنّ  )املثّقف(ف ويمكننا هنا أن نعّر 

واقع احلياة والعرص بمختلف تياراته وقواه وحيثياته املعرفية والسياسية 
واالجتامعية، وهو القارئ بإدراك ووعي فكري ألبعاد الوجود واحلياة 

ز باالنتظام واالتساق واملجتمع، واملنتج للفكر واملعرفة اهلادفة التي تتميّ 

                                                
ّة، بكالوريوس يف هندسـة الطاقـة  )*( ّات الثقافة العربي باحث وكاتب سورّي مهتّم بشؤون وإشكالي

ّة  .الكهربائي
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التي يبدعها املثقف العام  لتعبري ــ إذا جاز اوهذه اإلنتاجية املعرفية .. املنهجي
يراد من خالهلا التأثري يف عقول الناس وتوسيع  املتخصص يف حقل فكري ما،

العقلية أو التجريبية أو الدينية (نطاق املشاركة املجتمعية حول مجلة األفكار 
التي يؤمن هبا أو يعتقدها هذا املثقف، والتي يريد من املجتمع العام أن ..) أو

باالنطالق من مرجعيات  ،ا من مجلة ما يتداوله من طروحات وأفكاريتداوهل
 .فكرية أو اعتقادية أو أيديولوجية أو فنية أو مجالية

فهو مصطلح قائم وموجود ومتداول،  ،)املثقف الديني(ا مصطلح وأّم 
مشتغل فكري عىل قضايا الفكر الديني وشؤون الرتاث واحلداثة  كّل  وخيّص 

دخال الدين يف العرص ودجمه يف خمتلف قيمه ومفاهيمه واملعارصة، وقضية إ
ثر ختصصية من مصطلح املثقف طبعًا هذا مصطلح أضحى أك.. ومعطياته املادية

د من املثقفني الذين يعتقدون بأحقية احلكم الديني ه يشري إىل نوع حمدّ ألنّ  العام؛
ين وأحقية ، ويبرشون بأولوية الد)اإلسالمي يف بلداننا العربية واإلسالمية(

وهم ينهلون من معني الثقافة .. فكر آخر الفكر الديني اإلسالمي عىل أّي 
معظم مفاهيمهم  ،)وهي القرآن والسنة وفكر وسلوك النبي حممد(اإلسالمية 

م يضعون نصب كام أّهن .. ومبادئهم والتزاماهتم الفكرية والعملية يف احلياة
نتجة يف حتقيق ومتثل تلك القيم أعينهم مهمة املسامهة الفعالة واملشاركة امل

 .والطروحات الدينية التي جاءت هبا خمتلف األديان والدعوات الدينية
اهتامم املثقف الديني يف السابق اختلف عنه يف الوقت  ومن الواضح أنَّ 

ة الدين وقدرته عىل تطبيق مفرداته وقيمه يف احلارض، حيث كان هيتم بإظهار قّو 
 الوسائل حماوالً استخدام كّل ..  وعي وال مساءلةعرص من دون جتديد وال أّي 

 ،ولتثبيت دعواه ،إليصال فكرته ودعوته ودفاعه واألدوات الناعمة واخلشنة
ا حاليًا فصفة الديني أّم .. وإظهار وتطبيق مفرداته وقناعاته الدينية ،وتبيان معناه

ذا املثقف التي تضاف إىل كلمة مثقف ليس بالرضورة أن تعني التزامًا دينيًا هل
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بقدر ما تعني حماولته تقديم الدين بمعاين جديدة، وجتسيد قيمه ومبادئه بصورة 
بالنقاش اجلاد واحلوار املثمر، باإلقناع وبالتي  ،تناسب تطورات احلياة والعرص

وسلوك طريق وجانب العقل والتسامح العميل، وكل أدوات .. هي أحسن
 .إىل أهدافه وتطلعاته احلوار العقالين اهلادئ مع اآلخر للوصول

د هنا عىل وجود تيار ثالث بني نؤكّ  ،هوحتى ال نبخس املثقف الديني حقّ 
مسلك  تيار ديني معني، وال ينخرط يف أّي  املثقفني الدينني ال ينتمي إىل أّي 

ه صعود أو سقوط حزب ديني أو مذهبي، حزيب هلذه اجلهة أو تلك، وال هيّم 
م كدين إنساين متسامح ونقي يف التصور العام ه بقاء صورة اإلسالبقدر ما هيّم 

يشء  لإلنسان واملجتمع من حيث كونه دينًا إنسانيًا معتدالً ووسطيًا قبل أّي 
م  آخر، منطلقًا من الدين، يف قيمه وترشيعاته ومقاصده وغاياته، لبناء التقدُّ

ر والنهوض ملجتمعه وأمته راهم وهذا النوع من املثقفني غالبًا ما ت... والتطوُّ
نقدًا  بل نقدهم لألفكار املتعارضة معهم ـقـ يشتغلون عىل نقد األفكار الدينية 

فلسفيًا وعقالنيًا شديدًا ومركزًا، ويدعون إىل سلوك طريق العقل واالجتهاد 
العلمي يف موروثات الدين، مقدمني مجلة مربرات عملية قانونية رصفة ال ختص 

ً أو طائفة أو مذهبًا  الدين عمومًا بفكره ومبادئه  بذاته، وإنام ختّص طرفًا أو تيارا
خمتلف ترشيعاته والتزاماته العملية التي يراد لإلنسانية السري هبداها لتحقيق و

هو  ـ يف هذا املجال ـهذا النوع من املثقفني  ما هيّم  وكّل .. التكامل املمكن هلا
يل، ومزيد من إعادة التأكيد عىل رضورة اتباع منهج وفكر التنوير الديني العق

 ،حماوالت تأصيل قيم التسامح واالعتدال والدعوة، ونرش وتعميم ثقافة املحبة
وسلوك طريق العدل واألخوة اإلنسانية يف عمق التصورات واملبادئ األخالقية 

 .الدينية
وحديثي هنا عن املثقف الديني املعتدل يف فكره وسلوكه اإلنساين املتوازن 

واقعه، ال ينسحب وال ينطبق أبدًا عىل املثقف الديني املنسجم فيه مع ذاته ومع 
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م ثقافة هْ الذي ال يزال يعيش داخل قوقعته املغلقة، وهي قوقعة َو  )٢(األصويل
!. وفقه القرون القديمة التي ال يفهمها إال بلغته القديمة املتخشبة اخلاصة جدًا؟

يف وجه أبناء  إذ كيف يمكننا تصديق أقوال الداعية األصويل الذي محل السالح
جمتمعه وبلده، ومارس عمليات اإلقصاء الدموي بحقهم قبل غريهم، وقام 

خرية أبناء جمتمعه، وهو نفسه بنى وأقام وجوده  بارتكاب أفظع االغتياالت ضدّ 
الفكري والعميل عىل املطلقات التارخيية والعقائدية املقدسة التي تنفي اآلخر 

 .احلياة إىل حفرة القربمن ساحة  من جذوره، وتستبعده كلياً 
حديث  )املثقف الديني(ودة تارخييًا إىل الوراء نالحظ أنَّ مصطلح وبالع

إال بعد قيام  عىل هذا النطاق الواسعتداوله والتعامل معه  ، ومل يتّم )٣(النشأة
الكاتب الفرنيس يان ريشار مفهوم الثورة اإلسالمية يف إيران، حيث عالج 

ف ( ينياملثقَّ ينيني(وغ ظاهرة ، وبز)الدِّ فني الدِّ يف التجربة اإلسالمية  )املثقَّ
منذ قيام الثورة اإلسالمية بقيادة اإلمام الراحل «: اإليرانية، وخلص قائالً 

اخلميني يف إيران، يشهد الوضع هناك بروز فئة جديدة من منتجي اخلطاب 
ة اإلسالمية، وهي بالطبع جزء من مضامرهم  الذين يدجمون املرجعيَّ

ديولوجي، يف خطاب ذي طابع فكري واضح َتْغُلب فيه مرجعيات النسق األي
ُدد هم ـ يف آن معًا ـ. ماملُرتج فون اجل ورثة املنظِّرين الرافضني يف  وهؤالء املثقَّ

لوا إىل  بني، الرّواد، ورجال الدين الذين حتوَّ فني املتغرِّ مرحلة ما قبل الثورة واملثقَّ
يني الذين درسوا الفقه والفلسفة والعرفان سالمهندسني اإلالتعليم اجلامعي وامل

 ..»وعلم الكالم
د القاعدة املعرفية لدى املثقف الديني تعدّ  ـ يف هذه املقاربة ـونالحظ هنا 

د الثورة اإليرانية، من حيث مجعه بني ر وناضل وأيّ اإلسالمي الذي نظّ 
ولكن تبقى  أصولية، )دينية(، واألخرى )عقلية(، إحدامها فكرية )٤(مرجعيتني

سة ؛األخرية هي املرجعية الغالبة حلراك هكذا نوع من  ألهنا احلاضنة املؤسِّ
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فني  ..املثقَّ
وقد جلأ بعض املثقفني املحسوبني عىل املنظومة الفكرية واملرجعية اإلسالمية 

إىل دراسة حتديد وإبراز دور املثقف الديني عرب إجياد  )حييى حممد(كاألستاذ 
ال من حيث  فني، وذلك من خالل حتديد ماهية املثقفتقسيم آخر للمثقَّ 

ام من حيث حقيقة التي كانت معيارًا لتقسيمه السابق، إنّ  )القدرة املعرفية(
املوقف من الدين كمرشوع ُيراد له التطبيق عىل العالقات االجتامعية، وهذان 

ين: النوعان مها ي، وهو نوع يلتزم بمبدأ اإلسالم، ويعمل عىل محل املرشوع الدِّ
يني، ونوع آخر عىل خالف ذلك ف الدِّ يني،  ،املثقَّ ليست له عالقة باملرشوع الدِّ

ُصويل(ومع افرتاض وجود . ف الَعلامينإسالميًا كان أم غريه، وهو املثقَّ  ، إىل )األ
ف الَعلامين(جانب  يني(و) املثقَّ ف الدِّ فني  )املثقَّ يصبح أمامنا ثالثة نامذج من املثقَّ

وهلذا يرسم حييى حممد ثالث دوائر تبدو . ثالث دوائر معرفيةيرجعون إىل 
ل لدينا  :ثالث دوائر بنيوية للمعرفة، هي متداخلة من وجهة نظره، حيث تتشكَّ

ُ  ـ  .ومْن عىل شاكلته من النُّصوصيني صويلدائرة األ
ف الَعلامين ـ  .ودائرة املثقَّ
ينيو ـ ف الدِّ  .أخريًا دائرة املثقَّ

ألوليني تضاّد حاد، فكل منهام يقع عىل الطرف البعيد من وبني الدائرتني ا
ّ الطرف اآلخر، أّم  ا حتمله ا الدائرة األخرية فتقع يف الوسط لتجمع بعضًا ممِ

منهام يف جوانب معينة، وختتلف  أهنا تشرتك مع كلٍّ  :الدائرتان األوليان، أْي 
ا هو عني ما ما تتفق فيه مع إحدامه ويف الغالب أنَّ . هام يف جوانب أخرىمع

يني  ختالف فيه األخرى، والعكس صحيح أيضًا، وبالتايل فإنّ  ف الدِّ املثقَّ
ك بحبلني ُصويليتمسَّ ذاته، وإن اختلف معه  ، أحدمها هو ما ينتمي إليه األ

بالكيفية، واآلخر يعود إىل ما ينتمي إليه الَعلامين، وإن اختلف معه بالكيفية 
 .والتفسري
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ف بات ومهام املثقف الديني يف مواجهة ختلّ وهنا نسأل عن ماهية واج
 :الواقع العريب

يف الواقع، تبدو الصورة العامة لواقعنا العريب واإلسالمي اآلن مليئة 
بالرغبات واآلمال الواسعة والطموحات الواسعة بعد اندالع موجة الثورات 

أنحاء  العربية وانبثاق بشائر ثورات الربيع العريب التي امتدت وال تزال يف كّل 
 ..توسع إىل مزيد من الدول األخرىعاملنا العريب وهي حتًام ست
اآلمال املعقودة التي ساهم املثقف الديني وغري الديني  ولكن بالرغم من كّل 

ال يزال التأسيس للبعد .. أمام أعني الناس منذ زمن ليس بالقصري ايف انعقاده
.. لمية حقيقية بعيد املنالالثقايف واملعريف بصورته العميقة املؤسسة حلداثة ع

.. بعد نجاح الثورات كبرية جداً  ةوالتحديات أمام تغيري وعي األجيال الالحق
واكبة تطورات العرص ر ملثقافتنا العربية واإلسالمية عمومًا مل تتطّو  خاصة وأنّ 

ضعضعة امل العربية واإلسالميةثقافة لألسف بمثل هذه ال التي نواجهه
ر ثورات حتقيق نجاحات وانتصارات سياسية وتفّج  عىل الرغم من ضعيفةالو

 ..ربيع عربية التي مل تكن إطالقًا ثورات ثقافية ومعرفية وعلمية
هي موضع نشكك بثقافتنا وهويتنا احلضارية التي  البالطبع ونحن هنا 

ك يف ولكننا نشكّ .. ة أمم وحضارات أخرىاعتزاز وفخر الكثريين مثل أيّ 
الثقافية السائدة يف داخل جمتمعاتنا التي تعترب من  واألوساططبيعة املناخات 

العمل الثقايف والفكري  وأجواءما يكون يف العامل من حيث توفري رشوط  أفقر
الواعية عىل التطوير، وتكوين الفكر  واإلرادةوالعلمي، والتمتع بالقدرة 

وتأسيس املادة املعرفية احلقيقية اخلصبة، ووضع سياسات ثقافية منتجة 
حتقق هذه  التيوتبلور اخلطط ، رة ترصد األهداف والتطلعاتطّو ومت

ونحن . ساحة الفعل والواقع عنعمومًا من حيث استبعاد املثقف  أو. األهداف
يف  مالناس هتميشًا واستبعادًا عن ممارسة دوره أكثراملثقفني اآلن هم  أنَّ نرى 
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الواقع القائم  رتبط بتطويري عمل ، ومنعهم عن أّي والتصحيح والرتكيز النقد
هنج سيايس استبدادي يسيطر عىل الذي هييمن عليه بالكامل  وتنمية الشأن العام

العقول ويتحكم بالنفوس، ال يستطيع فيه املرء أن يتنفس اهلواء الطلق النظيف، 
باملعنى الثقايف واالجتامعي،  أيضاً ليس فقط باملعنى السيايس، ولكن 

جتارب فاشلة يف التنمية  املعقد ـ اقعهذا الوـ فرز أدى وأ. .واالقتصادي
ي األوضاع السياسية، ، كان من نتائجها تردّ املاضيةعىل مدى العقود  واإلدارة

وسقوط القيمة  ،يف جمتمعاتنا لإلنسان واألخالقيةوالثقافية، واالقتصادية، 
 وسيطرة النزعة الفردية والتسلطية لدى األفراد، وانتشار الرشوة واملحسوبية

وحتويل اجلامعات والنخب  ، وبالتايل فساد الدولة)ساد املجتمعاتإف :أي(
املجتمع الطبيعية والبرشية، وتفكيك  إمكاناتلسحق  أداة إىلاملسيطرة عليها 

من خالل اإلمعان يف  وإذالله إخضاعهعراه، وتدمري حلمته الداخلية يف سبيل 
حتت ر باالنسحاق ممارسة التمييز الطائفي والقبيل واالجتامعي، وتغذية الشعو

 .قيمة أو معنى أيةمن  اإلنسانوالتامهي فيها، وتفريغ  األخرىالثقافات وطأة 
ويبدو . اجتامعية وسياسية حقيقية عميقة وخطريةثقافية و أزمة أمام إذاً نحن 

يف معظم  ألن السلطات الرسمية القائمة ؛يف املستوى الزمني األمدطويلة  اأّهن 
تزال مرصة عىل التمسك الراسخ بالنظام  ما سالميأنحاء عاملنا العريب واإل

رؤية واقعية حلل األزمة، وال لوسائل  أيةواحلكم، يف الوقت الذي ال متلك فيه 
مواجهتها مع رغبتها االحتفاظ بنظام االمتيازات والرسقات واالختالسات 

تتبع سياسة ال وطنية وال قومية، وتدفع  اإّهن .  عنهالذي ترفض التخّيل 
 ق والفتن واحلروب الداخليةعات نحو حافة اهلاوية واالنفجار والتمزّ املجتم

 .ا كامنة حتت رماد املجتمعاتأّهن  التي تظهر حينًا وختبو حينًا آخر، أْي 
عمل ي أنحتظى باهتاممنا مجيعًا، يف هذا السياق، هي  أناألولوية التي جيب و

عىل تأسيس  ـ التياراتبالتكامل والتوازي مع باقي املثقفني وـ املثقف الديني 
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 إذا جاز التعبري، )مسخ ثقايف(وبناء ثقافة خمتلفة متامًا عام نعيشه اليوم من حالة 
. قيم العقالنية، واملوضوعية، والوعي اجلاميلاملعارصة من ثقافتنا تكاد ختلو فيها 

 وأسسعىل حجج  ـ عند الفرد واجلامعةوتبنيه ـ العقل تتبنى ثقافة نريد  :أْي 
. .ل وتستوعب ومتارس خطاب املحاكمة العقليةثقافة تتمثّ .. قناعيةإمنطقية 

 ..ثقافة تقبل التجديد والنقد
والذي حيمل ـ  والتجديد املطلوب يف داخل بنية الفكر العريب واإلسالمي

أو  ال يعني البدعة يف الدين، ـ لواء الدعوة إليه املثقف الديني وغري الديني
اس القيم ومحاة األصالة كام يتصور بعض حّر االنتقاص من القيم الدينية، 

بل يعني االستفادة من املنابع األصلية، والبنى املزيفة من أتباع العقول املفخخة، 
الفكرية العقالنية الصحيحة، من أجل تقديم ثقافة جديدة، ورؤية  واألسس

يستوعب ويفهم عنارص  أنمعارصة، ومنطق حضاري سليم ومعاىف، يمكن 
 .اة احلديثةومكونات احلي

هذا الواقع املرير ينبغي أن يامرس املثقف الديني دوره من خالل  يف ظّل 
 :العمل عىل ما ييل

نه الفكري حديث يف مكّو  ف دينّي إعادة التأكيد عىل دوره كمثقّ  )١
عف حضوره الثقايف إىل جانب غيابه أو تغييبه لنفسه وضواملعريف، بعد 

من خالل مشاركته يف النشاط . املثقفني اآلخرين من باقي تيارات األمة
 .االجتامعي، والتواصل الواسع مع الساحة وبني الناس

) ويف جممل إنتاجيته الفكرية(التأكيد الدائم يف فكره وسلوكه ودعوته  )٢
هو القاعدة األساسية والوعاء  عىل أنَّ اإلسالم املعتدل والوسطي

ك عىل تتحّر  ة هنضة وجتديد ثقايف يراد لألمة أنْ احلضاري األهم أليّ 
 .موقع من مواقع احلياة طريقه يف أّي 

النقد العقالين للموروثات الفكرية التقليدية احلاكمة يف جمتمعاتنا والتي  )٣
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أضحت دينًا قائًام بدالً عن الدين احلقيقي الذي تراجعت قيمه 
لتتقدم عليه أعراف وعادات سلوكية تقليدية ليست من الدين  ؛األصلية
ريف العميل الدائم إلثبات إمكانية وقدرة والسعي املع. يف يشء

عالة يف بناء الدين عىل االندماج والتكيف واملشاركة الف) واستعداد(
حالة الرتهل واالنقسام والتفكك والرتدي  وأنّ . وتطوير املجتمع

والتخلف التي تعاين منها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ال عالقة للدين 
ام هي نتيجة طبيعية لسياسات ، وإنّ هبا ال من قريب وال من بعيد

واسرتاتيجيات عمل فكرية وسياسية ضيقة آمنت هبا وطبقتها 
، )٥(ومارستها نخب فاسدة وفاشلة منذ عهود االستقالل الشكيل األوىل

دور يف إنتاجها  ومن دون أن يكون لألمة واملجتمعات عندنا أّي 
وضة عليهم بل كانت بمجملها مفر ،ودعمها وتأييدها والدفاع عنها

 .بقوة األمر الواقع
إنزال قيم الدين ومفاهيمه املتعددة إىل أرض الواقع من خالل االهتامم  )٤

 حماولة بمشكالت احلياة والناس والشباب، واالنخراط امليداين يف
بام يساهم يف تأكيد قدرة الدين عىل إجياد  البحث عن حلول جدية هلا،

الكثرية وقضايا العرص حلول وإجابات منطقية عىل أسئلة احلياة 
 .ةاملتنوع

املشاركة املثمرة واهلادفة واملسؤولة والواعية يف احلوار بني األمم  )٥
ِنَّ والشعوب واحلضارات الدين يدعو إىل اعتامد احلوار بني  ، حيث إ

ية املنتجة لصالح الناس واألمم جرسًا للعالقات التواصلية والتفاعل
O N M]: البرشية مجعاء  L K J I H GP  Q

U T S RVZ ]١٣: احلجرات[. 
تركيز املثقف عىل أمهية التعليم يف جمتمعاتنا من حيث كونه اإلطار الذي  )٦
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يسهم يف تطوير قدرات املجتمع العقلية والفكرية، وهييئ اإلنسان 
للنهوض بأعباء التنمية، واالستثامر الرشيد للموارد املتاحة يف تنفيذ 

مشاريع التعليم والتثقيف  فإنّ وعىل هذا .. الربامج واخلطط التنموية
ل هي من صميم العمليات مشاريع استهالكية، ب االجتامعي، ال تعدّ 

ا تتجه لبناء الذات الفكرية املعرفية لإلنسان عىل ألّهن  اإلنتاجية؛
العقالنية واملوضوعية، باعتبار هذا اإلنسان هو اجلوهر وهو القاعدة 

جمتمع  يقي ألّي عمل تغيريي هادف، وهو الرأسامل احلق ألّي 
ولذلك جيب أن يكون اهلدف الرئييس من عملية التنمية هو .. وحضارة

التعليم والتدريب من الوسائل الفعالة، التي  اإلنسان، وعىل ذلك فإنّ 
ال غنى عنها إذا ما أريد للتنمية أن حتقق أهدافها، ويكون اإلنسان قادرًا 

تنموي حتتاج إىل فمعركة النهوض ال. عىل استيعاب إنجازات التنمية
 . )٦(د بطاقة وفرية من العلم واملعرفةإنسان مزّو 

هي سريورة شاملة  النهضة املطلوبة لألمة ككّل  وعي املثقف بأنّ  )٧
ولذلك فهي بحاجة ماسة إىل  ؛ومنظومة متكاملة متداخلة العوامل

إدراك عميق ألبعادها ومراميها، ومنطلقاهتا، حتى يتم بناء اخلطط 
 لكربى هلا بناء عىل تصور سليم وفهم مستقيم، الورسم التوجهات ا

املنتخبني (سيام عىل مستوى صناع القرار من القادة السياسيني 
الذين ) ديمقراطيًا وشعبيًا واملعربين عن آمال وتطلعات أبناء األمة
إشارة  يفرتض هبم وضع حجر األساس هلذه النهضة، وإعطاء

اركة اجلامهريية يف مهية املشاالنطالق ألعامهلا، ونرش دواعي الوعي بأ
ة التحديث حيصل مّر  ا تعتقد أنَّ مشكلة دولة النخبة أّهن  صنعها، غري أنَّ 

واحدة وإىل األبد، بينام هو حاجة دائمة حيصل باستمرار، ويعرب الزمن 
من حمطة إىل أخرى كعملية تطويرية داخلية، ما إن ينتهي من دورة حتى 
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رشط نجاح التحديث هو أن يتم  أنَّ تبدأ أخرى، وتعتقد دولة النخبة 
التحديث ال يتم إال  ع، بينام الواقع التارخيي يؤكد أنَّ ضد املجتم

 .بواسطته
رضورة السعي املتواصل لتغيري الواقع الثقايف والسيايس االستبدادي  )٨

املسيطر عىل جمتمعاتنا وكرس إرادة التفرد بالسلطة، والدعوة إىل إرشاك 
نَّ تيار واملسؤوليات العامةالناس واملجتمع يف االخ ِ املرونة  ، حيث إ
 ،والظلم االجتامعي ،واالستبداد السيايس ،السياسية، وغياب التسلط

من أهم املستلزمات التي هتيئ للنهوض التنموي عىل  ،والقهر الثقايف
ومن أجل ذلك ال مناص من .. خمتلف األصعدة احلياتية يف املجتمع

ن عامة الناس من اطي تعددي، يمكّ االلتجاء إىل نظام سيايس ديمقر
اإلسهام بشكل مبارش أو غري مبارش يف تسيري الشؤون العامة للجامعة، 
ويف اختيار ممثلني حقيقيني للناس حيكمون أمر الوطن ويقومون عىل 
شؤونه يف الداخل واخلارج، ولذلك فمن دون السامح للناس بالتعبري 

امة بمطلق احلرية، أو بحرية عن أفكارهم، وإبداء آرائهم يف الشؤون الع
نسبية عىل األقل، ال يمكن أن ننتظر قيام جمتمع أصيل ومنسجم 

 .ومتوائم
أمهية  د التأكيد عليه جمددًا فيام خيّص الذي نجدّ الرهان  بناًء عليه نعتقد أنَّ 

ونوعية دور املثقف الديني يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ليس قادمًا من فراغ، 
وليس لثقافة  ،ىل كون هذا املثقف حامًال لرسالة إنسانية منفتحةبل يرتكز ع

قديمة وأصولية مغلقة، ويف كونه يظهر مدافعًا أصيًال عن هويتها احلضارية 
البائدة عىل األنظمة الذي كان معقودًا ، يف وقت أصبح الرهان ـ التساحمية

النتيجة املرجوة  غري ذي معنى أو جدوى، ومل يؤدّ  التابعة هلا ـوالنخب املنتفعة 
 ..وهلذا لفظوا من ذاكرة الشعوب واألمة.. منه منذ زمن بعيد
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ونحن هنا ال نريد من املثقف الديني حتديدًا أن يدخل يف خصام وعداوات 
مبارشة مع نخب األمة السياسيني والثقافيني، بل نريده أن يتكامل يف دوره 

ت األمة حتى لو كان عىل وعمله مع األحرار من النخب املفكرة من باقي تيارا
 طريف نقيض معه يف توجهاته الفكرية واأليديولوجية، ونريده كذلك أن يتحّىل 

والعلمية واملناقبية األخالقية يف حرصه الشديد عىل إحداث تغيري  باملوضوعية
 .لتحقيق احلرية والعدل والتقدمحقيقي يف جمتمعاتنا، وتبني خيارات أمتنا 

نصح مثقفنا الديني، وغريه من مثقفي األمة من ونولذلك فإننا نعتقد ـ 
نَّ اهلموم شبه واحدة ـ أنَّ خمتلف التو ِ  جهات واملشارب واالنتامءات حيث إ

األمر الذي يمكن أن حيدث تلك التغيريات الكمية والنوعية املطلوبة يف طبيعة 
ة لرؤى وأفكار جديد) وغريهم(السلطة التي نبحث عنها، هو تقديم هؤالء 

رشعية السلطة،  ساس، وقبل أي يشء ـيف األالسلطة واحلكم، تتناول ـ  ملفهوم
 .ها شعبيًا، ورىض الناس الطوعي احلقيقي عنهاوامتدادها، وجتذّر 

بكثري من صبغتها ولوهنا،  أهّم  فرشعية السلطة ـ أية سلطة، كام نؤكد دومًا ـ
وعىل املثقفني . لياً سواء كان هذا اللون دينيًا أو ماركسيًا أو قوميًا أو حتى ليربا

يريدون املسامهة الفاعلة يف  ثقفنا الديني موضع حديثنا هنا ـوبخاصة مـ عمومًا 
 :تطوير الواقع، وتغيري آليات العمل السياسية للمجتمع ككل، عليهم

 ً التخيل عن حراسة أفكارهم ومعتقداهتم املتكلسة ومقوالهتم العاجزة  :أوال
 .يعة واملتالحقة فيهلتطورات الرسعن مواجهة الواقع وا

 ألنّ هم بالذات لفهم ما حيدث من حوهلم؛ أن يشتغلوا عىل نقد أفكار :وثانياً 
املتحجرة، والعقول القارصة حيث العلة ليست يف الواقع دائًام، بل يف األفكار 

ِنَّ   .العلة يف الواقع هؤالء يؤمنون بأنّ  إ
أن نتحرر مجيعًا من كل  ــ باملعنى األويل ال الثانوي والنقد املقصود هنا هو 

هذه الرتاكامت واألوهام الشعاراتية الدينية والسياسية املغلقة التي حبسنا أنفسنا 
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يف داخلها، وقولبنا املجتمع ألطرنا وتصنيفاتنا الضيقة التي سببت لنا كل هذا 
.. اخلراب والدمار الروحي واملفاهيمي، والتأخر الكبري يف الفكر واملامرسة

الطريق طويل طويل، ولكن األمل املرجتى هو بعظمة اهلدف  نَّ وباعتقادي أ
 .الكبري الذي نشتغل عليه، ونعمل للوصول إليه

ك عىل بالتحّر  ـ كمثقفني وسياسيني وعلامء ومفكرين ـوعندما نبدأ مجيعًا 
هذا الطريق الطويل والصحيح، يمكن أن نتصالح مع أنفسنا، ونصدق أفكارنا، 

بعيدًا عن لغة التكاذب والنفاق .. عضنا البعضونصدق أنفسنا، ونصدق ب
الثقايف والسيايس التي انطبع هبا وجودنا يف هذا الرشق احلضاري، وأضحت 
لغة التداول اليومي لنا يف كل هذا اخلراب العريب واإلسالمي القائم منذ زمن 
ليس بقصري، والذي نأمل أن تلفحه وهتب عليه قريبًا رياح التغيري الثقايف 

  .ت عليه رياح التغيري السيايس والعميل، بعد أن مّر النفيس
 

*     *     * 

:الھوامش
                                                

يف هذا عىل الّرغم من أنَّ أرسة التحرير قد ال تتّفق مع الباحث يف بعض األفكار التي جاءت  )١(

املقال؛ لكنّنا آثرنا نرشه كام هو، للتدليل عىل أنَّ ما آلت إليه املجتمعات العربية، من ظلم واحتكار 

َىل التوّسل بأفكار رّبام تكون عند البعض أطاريح آنية  ِ ثقايف، دعا النخب ـ حتّى الدينيني منهم ـ إ

ثالثة قد تكون رّد فعٍل عىل ومرحلية، وعند البعض اآلخر وليدة الضعف الفكري، وعند طائفةٍ 

ف الديني التكفريي  ).التحرير. (التطرُّ

م أنا ال أستخدم مصطلح األصولية هنا بمعنى الرجوع إىل األصل الصالح واملتسامح الذي قدّ  )٢(

نموذجًا فريدًا يف جتسيد معاين احلق والعدل واألخالق احلميدة، وإنام أتناوله من زاوية ما حيمله 

صب األعمى للرأي، ومواجهة اآلخرين بالتهديد والوعيد، أو باستخدام وسائل من معاين التع

من يعتقد بصحة  هذه الكلمة عىل كّل ) وتنطبق(وهبذا تنسحب . العنف والقوة املادية املعروفة

، ويسلك طريق العنف لتحقيق وجود )دينية كانت أم غري دينية(وقداسة رأيه وقناعاته الفكرية 
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 ..ة، باعتباره طريقًا وسبيالً وحيداً هلا يف ساحة احليا

يف كتاب صغري ١٩٨٦تمَّ تداول هذا املصطلح يف األدبيات العربية والغربية املعارصة منذ العام  )٣(

فون يف اجلزائر؟(كان عنوانه  ،للكاتب اجلزائري الراحل عّامر بلحسن ، وذلك )انتيلجنسيا أم مثقَّ

ف العضوي ر اإليطايل أنطونيو غراميش، ومل ُأالحظ عىل  يف معرض حديثه عن نظرية املثقَّ للمفكِّ

كذلك كتب الفرنيس يان . إنام مرَّ عليه مرورًا رسيعاً  ،بلحسن أنه دخل يف بناء املفهوم وطبيعته

يف كتاب  ١٩٩٤عن املصطلح ذاته يف العام  ١٩٨٩ريشار يف بحث له نرشه باللغة الفرنسية عام 

ره ريشار مع زميله جيل كيبل حت ف واملناضل يف اإلسالم املعارص، (ت عنوان حرَّ  ).١٩٩٠املثقَّ

الفكر وتعددية االنتامء األيديولوجي، بل  ةطبعًا ال نستطيع أن نتهم املثقف الديني هنا بازدواجي )٤(

الذي حياول دومًا تقديم الدين بلغة احلياة والعرص، وأنه ـ املثقف الديني  ما هنالك هو أنَّ  كّل 

يميل دائًام إىل  ة وحتوالت الواقع اإلنساين العام ـالتكيف مع تغريات احلياقابل لالنسجام و

يني من حيث كونه مرجعيته األساسية التي جعلته يكتسب من خالهلا صفة  الفضاء الثقايف الدِّ

يني بالتحديد، وهو حقل يعمل يف . )الدينية( ف هو احلقل الدِّ فاحلقل الذي يشتغل فيه هذا املثقَّ

يني(صطلح عىل أن م. قهاء وعلامء الكالم والفلسفة والعرفان أيضاً فضائه الفُ  ف الدِّ ذاته ال  )املثقَّ

ً عىل نحو تكاميل لينطبق عىل الذين يشتغلون فيه، فهو مصطلح  يمكن اعتباره مصطلحًا داال

صني يف املعرفة مّطاط حتى اللحظة، لكنّ ه وعىل رغم ذلك، حييل يف داللته، إىل فئة من املتخصِّ

ينية وما فيها من مرجعيات وأساليب توصيل وتأثري يف املجتمعا  .لدِّ

ِنَّ  )٥(  ختلفنا وتأخرنا، واملأزق واهلزيمة التي املثقف عن أسباببحث يهو أن هنا جوهر املوضوع  إ

ً تعود إىل  السياسية واالجتامعية السلطات  سوء وعقم ممارساتنقبع يف داخلها، وهي أساسا

املغلقة املفروضة بالقوة  وإيديولوجياهتابمناهجها الثقافية الالعقالنية،  التي حكمتناوالفكرية 

كان من املمكن أن  ، حيثباملعنى التارخيي واالجتامعيوأخالقية قيمة علمية  أيةالتي ليست هلا و

ً يتأسس عىل القيم الواقعية،  ـ ثقافة قيم ال ثقافة سلطةيف حال كانت ـ متنحنا  انسجامًا ومتاسكا

لكوهنا هي الضامن احلقيقي لوحدة املجتمع، وصريورته  ؛العملية األخالقسلوك ئ ومباد

 .وفعالياته وحاجاته ومنطقه العميل أهدافهووظيفته، وسريه باجتاه 

، ١٣، ع٣حممد حمفوظ، العوملة احلديثة والوحدة الوطنية، جملة الكلمة، س: كل من: راجع )٦(

وعبد احلميد أمحد . ٦٤، ص١٩٩٦، خريفمنتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، بريوت

 .٦٠، ص٢٠٠٢رشوان، الرتبية واملجتمع، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، القاهرة، 
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 ّ ّ واإلدمان االستهالكي بني الربيع العربي 
  

 علي خضر: اُألستاذ)*( 

 

 !!!العربّية واإلسالمّية تنيكم عجيب هو املشهد الذي نراه اليوم عىل الساح
دان إحدى اجلبهتني يف حرٍب شاملةٍ هاتان الساحتان الّلتان تّدعيان أّهنام تقو

، )القوى العظمى(شعواء، تشنّها تلك الدول التي تطلق عىل نفسها اسم 
 . وتتباهى بقّوهتا، وتستعيل عىل كاّفة شعوب األرض

فاإلسالمّيون من جهتهم، ـ وعىل اختالف انتامءاهتم الفكرّية أو املذهبّية ـ 
م واالستكبار العاملّي التي تعمل يزعمون أّهنم يواجهون الصهاينة وقوى الظل

عىل نرش الفساد والرذيلة والفحشاء، ومتارس االحتالل لألرض واملقّدسات، 
وتعتدي عىل اإلنسان وتنتهك كّل احلدود احلرمات، وُتغرق الشعوب يف 
متاهات الضائقة االقتصادّية العاملّية التي تزيد تلك القوى استعالءًا واستكبارًا، 

 .احلكومات عجزًا وارهتاناً وتزيد الشعوب و
والقومّيون من جانبهم أيضًا، يّدعون أّهنم يقفون يف وجه اإلمربيالّية العاملّية 
أو الغربّية التي تريد أن متسح عن وجه األرض كّل حضارات القومّيات 
ُخرى، لتتفّرد هي باملشهد احلضارّي والثقاّيف، ولتبقى هي الوكيل احلرصّي  األ

                                                
 .لبنان/ باحث مهتّم بالشؤون السياسية )*(
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احلّق بتصدير الفكر والثقافة، فكر االنبهار بالغرب والوحيد الذي له 
 .واإلنجازات الغربّية، وثقافة االنحالل والتهّتك والفساد

وها هو الشباب العرّيب واملسلم ـ وهو املوّزع عىل كلتا هاتني الساحتني ـ 
يمأل امليادين والساحات يف غالبّية الدول العربّية واإلسالمّية بحشودٍ مليونّية 

، تّدعي أّهنا يف قيامها هذا ثائرة يف وجه األنظمة الفاسدة والظاملة غاضبة
ًا وغربّيًا، واملمّولة عربّياً  ّ  ..املصنوعة أمريكّيًا، واملحتضنة أوروّبي

 :ولقائل أن يقول هنا
ما دام األمر كذلك، وما دامت ساحات أّمتنا العربّية واإلسالمّية ساحاٍت 

وه، فام هو ـ إذًا ـ ّرس ذاك التعّجب متحّركًة هبذا الشكل الذي وصفتم
عجيب هو املشهد عىل : واالستغراب الذي افتتحتم به هذه املقالة، حيث قلتم

 !وما هو الباعث عليه؟!! الساحتني العربّية واإلسالمّية
 إّن اجلواب عن ذلك يف غاية السهولة والوضوح؛: ولكنّنا نقول

حني املزعوم،  الربيع العريبّ  هذاو ،املشهد الثورّي هذا ما أشّد غرابة إذ 
 البيبيس، واملارلبورو، واهلامربجر(تزدحم ساحات حشوده املليونّية وغريها، بـ 

 !؟األجنبّيةواملطاعم واملصانع للرشكات  اتلوحات اإلعالناآلالف من و ..)و
 ! أفليس يف هذا ما يدعو للعجب واألسف؟

 !البلّية؟ أال ترونه من املضحك املبكي الذي هو ّرش .. ال بل
وهل خيفى عىل عاقٍل يف هذا العامل ـ عىل سعته ـ أّن تلك الرشكات واملعامل 

هي التي ـ بشكٍل أو بآخر ـ متّول حروب اآلخرين عىل .. واملصانع واملطاعم و
 ! أو أّهنا عىل األقّل تساهم يف دعم ذلك؟! أرضنا، وضّد إنساننا؟

جيهل أو يتجاهل أّن شطرًا من  وهل ال يزال يوجد ـ حلّد اآلن ـ من يسعه أن
مردودات هذه الرشكات وريعها تعود ـ يف هناية املطاف ـ عصابات الصهاينة، 
ليعّززوا هبا قطاعاٍت إنتاجّيةٍ أو عسكرّية أو غريها يف الكيان العربّي الغاصب، 
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 )!!العدّو (الذي نزعم أّنه 
الستغراب أفليس يف هذا كّله ما يدعو لألسف واخلجل والندم والعجب وا

 !!؟....و
إىل متى سنستمّر عىل هذه احلالة البائسة، حيث نقّدم لذابحنا ـ طائعني 

 !!مرسورين ـ السّكني الذي سيحتّز به رؤوسنا يف قادم األّيام؟
الذين ومستقبل أجيالنا، سنربأ إىل اهللا تعاىل من مداهنة َقَتَلةِ شعوبنا ومتى 

عن جرائمهم، ويف التغايض عن  وزهم السخاء واجلود العرّيب يف التجاجّرأ
سياساهتم اإلجرامّية ومؤامراهتم الكيدّية احلاقدة التي جعلت أجيالنا القادمة 
أرسى هلذا الوضع املزري واملؤسف واملنحّط الذي نعاين منه، والذين جّرأهم 

نا عن مواجهتهم، وحرص بعضنا عىل نختاذلنا وتفّرقنا عن حّقنا، وجب
امتالكنا للشجاعة واجلرأة الكافية وعدم م ومسايرهتم، االستمرار يف مداهنته

ومعارضتهم، جّرأهم كّل ذلك عىل أن يسلبونا أعّز ما نملك، وأغىل  قاطعتهممل
واإلساءة إىل مقّدسات ديننا  ’رسول اهللانتهاك حرمة عىل ما نفتخر به، 

 ؟احلنيف
) رّي اخلّط الثو(وإىل متى سنبقى محقى ومغّفلني لدرجة أن نعتقد أّن 

هذه الّسلع  هأكرب من أن ختدشهو ) العمل املقاوم واملامنع(و) العمل النضاّيل (و
وأّن باستطاعتنا أن نكون ثورّيني مناضلني مقاومني وممانعني، ونحن ! ؟وأمثاهلا

ـ مع هذا كّله ـ ال نتخّىل عن تلك السلع واملنتوجات التي كان إدماننا عليها أمرًا 
لعدّو الذي نثور يف وجهه، ونقود احلركة النضالّية خمّططًا له من قبل نفس ا

 !!ضّده، وندير حماور املقاومة واملامنعة يف وجهه؟
إّن من أوجب واجباتنا اليوم، كثورّيني ومقاومني ومناضلني وشعوٍب حّرة، 

، وعىل أوسع نطاق؛ ألّن أحد ةكيّ يمقاطعة البضائع األمرأن نستخدم سالح 
رب التي ُتشّن علينا إلخضاعنا والقضاء عىل ما أهّم وأخطر وأبرز وجوب احل
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تبّقى من كرامتنا، ومن وجودنا، هو الوجه االقتصادّي واملاّيل، الذي يدفع بنا إىل 
إىل : املزيد من االنحدار، وإىل املزيد من االرمتاء يف أحضان الغرب، وبالتايل

املستقبل الذي املزيد من االبتعاد عن الثقة بالنفس وعن تعزيز الطموح واألمل ب
 ..نصنعه بسواعدنا وباالعتامد ـ حرصًا ـ عىل طاقاتنا وقدراتنا الذاتّية

اإلدمان (وإّن استمرارنا يف التعامل هبذا النحو من الّالمباالة مع هذا 
الذي تفّشى يف أوساط شبابنا باخلصوص، جتاه البضائع ) االستهالكّي 

واملصطلحات ثقافة والفّن بام يشمل الواملنتوجات األمريكّية والغربّية، 
، هيّدد مستقبل وجودنا بكّل ما للكلمة من ..وأسلوب احلياة ونمط العيش و

ألّن هذا يعني ـ فيام يعنيه ـ أّننا بذلك نمّكن عدّونا من رقابنا، ونتيح له !! معنى
 .أن يكون هو من يمتلك زمام املبادرة وحيّدد لنا قواعد الّلعبة

 
*     *     *
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ّ آدم   النبي
 

 
  

 د حسين إسماعيلالسي)*( 

 

 
حتّدثنا سابقًا يف القسم األّول من هذه املقالة عن عددٍ من املحاور واملباحث 

، إىل احلديث ذات الطابع التمهيدّي هلذا البحث، من التعريف بنبّي اهللا آدم
 .عصمةاملعصية، وال: عن مفهومي

 .ووصل الكالم إىل الفصل الثاين
  

  :الفصل الثاني
  :آدم النبي عصمة :المبحث األول

املحور األساس الختالف األقوال يف عصمة  آدم مّثلت قضّية النبّي 

                                                
 .نانلب/ باحث إسالمّي  )*(
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، وذلك بسبب اهنيار البعض أمام الشبهة املعروفة يف املقام، فذهب األنبياء
 إّن ما حصل من آدم :بعثة، وقالوافريق إىل القول بعدم عصمة األنبياء قبل ال

 .إّنام كان قبلها
إّن األنبياء قبل البعثة أيضًا : قالو ،القول األّولهذا وفريق آخر تفّطن لسوء 

للعصمة  يإّنام كان يف اجلنّة، وال داع الذي صدر من آدم معصومون، ولكّن 
 .فاجلنّة ليست بدار تكليف، إىل غري ذلك من األقوال ،هناك

سواء يف اجلنّة كانوا  ،من عصمة األنبياء مطلقاً  ،ما عليه اإلمامّية والصحيح
 .أم يف األرض، قبل البعثة أم بعدها

نحن اإلمامّية ـ يف األنبياء والرسل  :ياعتقادنا ـ أ«: قال الشيخ الصدوق
أّهنم معصومون مطّهرون من كّل دنس، : واألئّمة واملالئكة صلوات اهللا عليهم

ال صغريًا وال كبريًا، وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون  ،ذنباً  وأّهنم ال يذنبون
ومن  ،ومن نفى عنهم العصمة يف يشء من أحواهلم فقد جهلهم. ما يؤمرون

أّهنم معصومون، موصوفون بالكامل والتامم : واعتقادنا فيهم. جهلهم فهو كافر
اهلم بنقص من أحو ءٍ من أوائل أمورهم و أواخرها، ال يوصفون يف يش ،والعلم

 .)١(»وال عصيان وال جهل
 

  :العصمة على ةاألدلة العام: المبحث الثاني
 :نقض الغرض :لالدليل األّو 

إّنام حيصل بالعصمة، فتجب العصمة حتصيًال  إّن الغرض من بعثة األنبياء
املبعوث إليهم لو جّوزوا الكذب عىل األنبياء واملعصية،  أنّ  :بيان ذلك. للغرض

رهم وهنيهم وأفعاهلم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذٍ ال جّوزوا يف أم
 .)٢(ينقادون إىل امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة

 :وجوب متابعة النبي :الدليل الثاين
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 A B C D @ ? <{ :لقوله تعاىل ؛أّن النبي جتب متابعته
E{]؛ه أو ال، والثاين باطلا أن جتب متابعتفإذا فعل معصية فإّم  ،]٣١: آل عمران 

 .)٣(املعصية ال جيوز فعلها ألنّ  ؛النتفاء فائدة البعثة، واألّول باطل
 :شاهدّية النبي: الدليل الثالث

 2{: عىل الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعاىل النبي لو أقدم
ولإلمجاع عىل عدم قبول شهادة الفاسق،  .]٦: احلجرات[}6 5 4 3

ن أدون حاالً من آحاد األّمة، مع أّن شهادته تقبل يف الدين القويم، فيلزم أن يكو
 A @ ? <{ :وهو شاهد عىل الكّل يوم القيامة، قال اهللا تعاىل

B C D E{]٤(]١٤٣: البقرة(. 
 :حرمة إيذاء النبي بنهيه عن املنكر: الدليل الرابع

 ؛يهلوجب منعه وزجره واإلنكار عل ،ذنب نبي من األنبياء نملو صدر 
ه حرام الستلزام إيذائه ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكنّ لعموم أدلّ 

 Q R S T U V W X Y{ :م باإلمجاع، ولقوله تعاىلاملحّر 
Z{]٥(]٥٧: األحزاب(. 

 :قطع عذر الناس: الدليل اخلامس
 ّ  N O P Q R{ :قوله تعاىل عىل ذلك أيضاً  ا يدّل ومم

S T U V W X{]ّن اآلية ظاهرة يف أّن اهللا سبحانه فإ.. ]١٦٥: النساء
 يريد قطع عذر النّاس يف ما فيه املخالفة واملعصية، وأن ال قاطع للعذر إّال 

إّنام يصّح  ومن املعلوم أّن قطع الُرسل عذَر الناس ورفعهم حلّجتهم.. الرسل
 ال يوافق إرادة اهللا ورضاه، من قوٍل أو فعٍل أو خطأ ق يف ناحيتهم ماإذا مل يتحقّ 

وهو  ،كوا به وحيتّجوا عىل رّهبم سبحانهكان للنّاس أن يتمّس  ،أو معصية، وإّال 
 .)٦(نقض لغرضه تعاىل
 :كونه من املخلصني: الدليل السادس
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 è é ê íìë î{: قوله إبليس حكى اهللا تعاىل عن
ï ð{]يكن ومل الشيطان أغواه ممّن لكان نبي، عىص فلو ،]٨٢: ص 

 .)٧(لإلمجاع املخلصني؛ من ءاألنبيا أنّ  مع املخلصني، من
 :ثبوهتا لبعضهم: الدليل السابع

 A B C D FE G @ ? <{ :قال تعاىل
H I J MLK N O P Q{]٤٧ـ ٤٥: ص[ ،

 .)٨(بالفرق القائل لعدم الكّل؛ يف ثبت البعض يف العصمة وجوب ثبت فإذا
 :أفضليته عىل املالئكة :الدليل الثامن

 a b ` _ ^ [ \{ :الرسول أفضل من امللك لقوله تعاىل 
c d e f{]؛ية الكّل عىل أفضلّ  ية البعض يدّل وأفضلّ ، ]٣٣: آل عمران 

 :لقوله تعاىل، متنع كونه أفضلالكب، ولو صدرت املعصية عنه لإلمجاع املّر 
 .)٩(]٢٨: ص[}@ ? < ={

 :خالصة
ما بعد ملرحلة  تص بإثبات العصمة لألنبياءمنها ما خي ،األدّلة املتقّدمةهذه 

 .وبعدها هاقبل ومنها ما هو شامل ملاة، البعث
 

  :األدلّة الخاصّة على عصمة النبي آدم: المبحث الثالث
 :؛ اصطفاء آدماألول الدليل
}\ ] ^ _ ` a b c d e f{]٣٣: آل عمران[. 

، ’النبي املصطفى :االختيار، افتعال من الصفوة، ومنه: االصطفاء
 :قسمنيواالصطفاء عىل . )١٠(واألنبياء املصطفون

االصطفاء املطلق، وهو الذي مل يذكر فيه حيثّية االصطفاء، وال ُأحلق  :األّول
 .وهذا يفيد العصمة؛ ألّنه اصطفاء مطلق. بيشء يشعر أّنه كان بسببه
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االصطفاء املقّيد، أو الشبيه باملعّلل، وهو الذي ذكر فيه حيثّية  :الثاين
وهذا ال يفيد العصمة بالرغم من . االصطفاء، أو أحلق بام يشعر أّنه كان بسببه

 .إفادته التقّدم لصاحب االصطفاء يف اجلهة التي اصطفي فيها
 a b c d e ` _ ^ [ \{: واألّول نظري قوله تعاىل

f{]فلم يذكر يف اآلية وال يف غريها من اآليات حيثّية هذا  .]٣٣: آل عمران
 .االصطفاء

 | } u v w x y z{: والثاين نظري قوله تعاىل
فاالصطفاء الثاين، وهو االصطفاء عىل نساء العاملني، ، ]٤٢: آل عمران[}{

منها من دون مالمسة من ذكر، وهذا ما تشري إليه  كان من حيثّية والدة املسيح
آل [}Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í{ :اآليات الكريمة

 ' & % $ # " !{ :، ويف سورة األنبياء]٤٥:عمران
 ¸{ :ورة التحريم، ويف س]٩١: األنبياء[}+ * ( )

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á{]والذي يؤّيد ]١٢: التحريم ،
تكرار االصطفاء مّرتني يف اآلية الكريمة : كون هذا االصطفاء هلذه احليثّية

 .)١١(وهذا ما عليه مجلة من املفرسين. نفسها
ة األنبياء، وطهرك من السفاح، اصطفاك من ذرّي «: جعفر أيبوعن 

 اصطفاها« :قال عن أيب عبد اهللاو. )١٢(»ري فحلواصطفاك لوالدة عيسى من غ
 غري من محلت فإّهنا :الثانية وأّما اختارها، :أي اصطفاها، :األوىل أّما :مّرتني
 .)١٣(»العاملني نساء عىل بذلك فاصطفاها فحل،
 إلفادة العصمة بسبب اختصاص االصطفاء األدّلةمن أحسن  هذه اآليةو

  من يستحّق إّال  يانه ال خيتار وال يصطفباملعصوم، وذلك ألّنه سبح املطلق
 .العصمة

 :مناقشة وردود
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عىل العصمة بدليل  االصطفاء ال ينايف صدور الذنب، فال يدّل : قد يقال
 = > ; :9 8 7 6 5 4 3{ :قوله تعاىل

> ? @ A B C DE F G H 
I{]فقّسم املصطفني إىل الظامل واملقتصد والسابق باخلريات]٣٢: فاطر ،. 

ال إىل  ،راجع إىل العباد، }; { :الضمري يف قوله تعاىل :واجلواب
 .ألّن عوده إىل أقرب املذكورين هو املتعّني  ؛املصطفني

نسّلم أّن االصطفاء واالجتباء يفيد العصمة ولكن يفيدها من : وقد يقال
§ ¤ £ ¢{: كان بعد معصيته قال تعاىل حينه، واجتباء آدم ¦¥ 

¨ © ª « ¬{ ]ل بعد املعصية، فهو قبله ، فاالجتباء حاص]طه
 .وبعده معصوم ٍص عا

ن  إن كان جزاء املعصية من احلكيم العادل العصمة، فلَم  :واجلواب ُلعِ
ِ  ،عنوإن كان جزاؤها الطرد واللّ  !؟إبليس وُطِرد َِي آدم َم فل إذًا فام أقدم ؟ اجُتب

انا لك ،عني، وإّال عليه آدم خيتلف بجوهره وحقيقته عّام أقدم عليه إبليس اللّ 
عن، فام أقدم عليه إبليس من املعصية واخلروج عن طاعة سوّية يف االجتباء أو اللّ 

اهللا تعاىل استحق به اللعن والطرد والعذاب يف اآلخرة، ولكّن آدم بفعله استحّق 
 ،مل يعص اخلالق تعاىل وإّال  فالنبي آدم :االجتباء والعصمة واهلدى، وعليه
فام ورد من لفظ املعصية يف القرآن . العذابلكان جزاؤه جزاء إبليس باللعن و

 .، ال بّد من استظهار معنى آخر له يتوافق مع العصمة}£ ¢{الكريم
وهذا مل حيصل من  ،هو توبته ّن ما أوجب االجتباء آلدمإ: وقد ُيقال

 .إبليس
 " !{ :قوله تعاىل حكاية عنهام تهإن كان املقصود من توب :واجلواب

، فهذا من ]٢٣: األعراف[}, + * ( ) ' & % $ #
باب العودة إىل اهللا تعاىل واخلضوع والتذّلل له واالستعانة به عند كل أمر، 



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

١٠
٤

 

 

يف هذه  األنبياء هنا شأن كّل  بل شأنه ،وليس من باب التوبة عن الذنب
 ’وخصوصًا سرية نبينا األعظم ،لو راجعنا سرية األنبياءو.. األمور

 حيمل أحٌد ذلك عىل التوبة من الذنوب لوجدنا الكثري من هذا القبيل، ومل
 .والعياذ باهللا

 ّ ا وإن كان املقصود، أّن هناك توبة أخرى ولكن مل تّرصح هبا اآليات، فهذا مم
وال َنقل هنا، فال سبيل للجزم هبا وإثباهتا، إّال  ،ال ُيعلم إّال من طريق النقل
 .التعّسف والتخّرص بالغيب

 
  :على المالئكة آدمأفضلية النبي : الثاني الدليل

 لسجودهم له، و هم معصومون بنّص  ؛أفضل من املالئكة آدمالنبي 
 À Á ¿ ¾ ½ ¼ «{: القرآن الكريم، قال اهللا تعاىل

Â{]فإن كان أفضل منهم مع ما هلم من مرتبة العصمة فهو أيضًا ]٦: التحريم ،
 .، ومرتبته أرفع من مرتبتهمبطريق أوىل معصوم

 :مناقشة وردود
إّن سجود املالئكة يف املقام غاية ما يمكن أن يفيده هو إظهار : القد يق

 .عصمته: ثبات أفضّليته، وبالتايل، وهو بعيد عن االفضل والتعظيم للنبي آدم
إّن سجودهم له مل يكن من قبيل ما يتعارف عليه من التعظيم يف  :أقول

عد النقاش الذي قصور امللوك واألمراء، ومل يكن نتيجة لقاء فتحّية، بل كان ب
حصل بينهم وبني اهللا تعاىل حول فضل هذا املخلوق اجلديد واملهاّم التي ستناط 
به، وانتهى النقاش ببيان فضله وعظيم حمّله، وأّنه يف مقام أعظم من مقامهم، 
وأّنه قد وصل إىل ما مل يستطيعوا أن يصلوا إليه، ونال ما مل ينالوه من العلم هم 

 .أنفسهم



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

١٠
٥

 

 

 

 + *( ) ' & % $ # " !{ :اىلقال اهللا تع
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 78 9 

: ; < = > ? @ A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q R S T U V WX 

Y Z [ \ ] ^ _ ` ab c d e f g h 
i j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ {]البقرة[. 

السجود كان هلذه اجلهة هو أّن امتناع إبليس عن : وممّا يؤّيد الذي قلناه

باخلصوص عىل ما حكاه اهللا تعاىل عنه يف كتابه الكريم، ولو كان السجود ملجّرد 

ولكنّه فهم من األمر بالسجود تكريًام للنبي . التحّية لسجد، وما كان منه ما كان

 .ولذا اعرتض عىل اهللا تعاىل بأّنه أفضل منه ؛وتفضيًال له عليهم مجيعاً 

 [ \ ] U V W X Y Z{ :قال اهللا تعاىل
^ _ ̀ ba c d e f g h i j k l 

m n o p q{]ويف سورة األعراف]اإلرساء ،: }! " # 
: ، ويف سورة ص]١٢ [}2 1 0 / . - , + * ( )' & % $

}¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ 
À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È{] ٧٦ـ ٧٥[. 

ه اهللا تعاىل عنه علوجب أن يردفهم إبليس صحيحًا يف املقام، لو مل يكن و

، بل إّياه عليهم ه ما أمره بالسجود عىل وجه تعظيمه له وال تفضيلهويعلمه أنّ 

وهو سبب  ،للتفضيل فيه، وما جاز إغفال ذلك حّظ  عىل الوجه اآلخر الذي ال

 االمر بالسجود مل يكن إّال  عىل أنّ   مل يقع ذلك دّل معصية إبليس وضالله، فلّام 

 .معىل جهة التفضيل والتعظي
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 املالئكة اهللا أمر وهل... «: خرب طويل قال يف ’وعن النبي األعظم
 خلق الدنيا يف يصري ال أّنه نفوسهم يف وضعوه قد كانوا ملا إّال  آلدم بالسجود

 فضًال، الدين يف منه ـ أفضل أنفسهم يعنون وهم ـ إّال  عنها رفعوا إذا بعدهم
 ظنوهنم يف أخطأوا قد أّهنم هميعّرف أن اهللا فأراد علًام، وبدينه باهللا وأعلم

 عن فعجزوا عليهم عرضها ثّم  كّلها األسامء وعّلمه آدم فخلق واعتقاداهتم،
 .)١٤(»عليهم العلم يف فضله وعّرفهم هبا ينّبئهم أن آدم فأمر معرفتها،

، بل كان ملن أودعهم اهللا عز إّن سجودهم مل يكن للنبي: وقد يقال أيضاً 
وأهل بيته صّىل اهللا عليهم أمجعني، وبالتايل يعود  وجّل يف صلبه، وهم حمّمد

 .اإلشكال السابق
املروّي يف األخبار أّن سجود املالئكة مل يكن ملن يف صلب النبي آدم  :أقول

، نعم، هناك قسم من هذه األخبار تقول إّن سجودهم له وإّنام كان لشخصه
بسبب ذلك غري  كان بسبب من أودعهم اهللا تعاىل يف صلبه، ولكن سجودهم له

 .وعليه ال يبقى إشكال يف املقام. كونه سجودًا ملن يف صلبه
 ووضعوا آلدم املالئكة سجدت: اهللا عبد أليب قلت :قال بصري أيب عن

 موسى وعن اإلمام .)١٥(»تعاىل اهللا من تكرمة نعم«: قال األرض؟ عىل جباههم
 يف النبي معجزات عن املؤمنني أمري سأل هيودياً  إنّ « :قال آبائه عن جعفر بن

 فعل فهل مالئكته، له اهللا أسجد آدم هذا: فقال األنبياء، معجزات مقابلة
 اهللا أسجد ولكن ذلك، كان لقد: عيل فقال هذا؟ من شيئاً  ]’[بمحّمد

 عزّ  اهللا دون من آدم عبدوا إّهنم طاعة سجود يكن مل سجودهم فإنّ  مالئكته، آلدم
ومن كتاب أمري  .)١٦(»له اهللا من ورمحة ضيلة،بالف آلدم اعرتافاً  ولكن وجّل،

 وأسجد روحه، من فيه ونفخ بيده، آدم اهللا خلق«: إىل معاوية قال املؤمنني عيل
 فكان الشيطان فحسده العاملني، عىل واصطفاه كّلها، األسامء وعّلمه املالئكة، له

 عن أبيه عن أيب حدثني: قال احلسني بن وعن اإلمام عيل. )١٧(»الغاوين من
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 كان ـ إذ صلبه من ساطعاً  النور رأى ملا آدم إنّ  اهللا عباد يا«: قال ’اهللا رسول
 األشباح يتبّني  ومل النور رأى ظهره ـ إىل العرش ذروة من أشباحنا نقل قد اهللا

 من نقلتهم أشباح أنوار: وجّل  عزّ  اهللا قال؟ األنوار هذه ما يف رّب  يا: فقال
 كنت إذ لك، بالسجود املالئكة أمرت كولذل ظهرك، إىل عريش بقاع أرشف
 .)١٨(»األشباح لتلك وعاءاً 

ولو بسبب من  فهذه الروايات تثبت أّن السجود كان لشخص النبي آدم
وكون السجود هلذا السبب ال ينفي السبب األول . أودعهم اهللا تعاىل يف صلبه

ألّنه لو مل الذي ذكرناه آنفًا ـ وهو بيان فضله وعلمه عليهم ـ بل يؤّكده؛ وذلك 
يكن صاحب مقام وفضل عظيمني وعلم ال يدانيه فيه أحد من املالئكة، مل يكن 
أهًال ألن يستودع تلك األشباح القدسية واألنوار العلّية، ولكانوا هم أوىل منه 

 .بذلك

، وتعّرفنا عىل حدود املتقدمة باألدّلة عصمة النبي آدم أثبتنابعدما ومن 

استعراض الشبهات ورّدها، مع ذكر أقوال العلامء يف  العصمة أصبح لزامًا علينا

 .املقام

 

  الفصل الثالث
  آيات متشابهات: المبحث األول

 :ّل هبا عىل املعصيةاآليات التي استُد 
 ¨ § ¦ ¥{ :باآليات التالية ّل عىل معصية النبي آدماستدُ 
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خطيئة (ـ ثت عّام حيلو للبعض تسميته بهذه هي اآليات التي حتدّ  نعم،
ىل ، وذلك أّن آدم كان قد هني عن األكل من الشجرة ومع ذلك أقدم ع)آدم
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وقد استفاد املخّطئون من جمموعة هذه اآليات الكريمة  .الفعل وعىص رّبه
إلثبات املعصية، والبعض اآلخر أراد التنزيه عنها ولكن بطريقته اخلاصة، والتي 

 .كانت أبشع من نسبة املعصية نفسها
 :وسنستعرض عّدة من هذه األقوال

 
  :ئةأقوال المخطّّ: المبحث الثاني

د أقوال هؤالء املخّطئة نعيد ونذّكر بمبانيهم التي هم قبل الدخول يف رس
وهذا، كنّا قد ذكرناه يف هناية بحث العصمة ولكن . عليها يف عصمة األنبياء

 .نعيده هنا بمزيد من التفصيل ألمهّيته يف فهم أقواهلم
  :ةاحلشوّي مبنى 
بّوة قبل الن ،الكبائر والصغائر، عمدًا وسهواً   األنبياءجيوز عىل: قالوا
وبعضهم ّرصح بجواز الكفر عليهم قبل النبّوة، وقالوا هذا واقع . وبعدها

: الضحى[}` _ ^{: ’واستدّلوا له بقوله تعاىل للنبي األعظم

 للتوحيد، فهداك ضّالل قوم يف كافراً  :يعني }_ ^{ :قال الكلبي. ]٧
 .)١٩(سنة أربعني قومه دين عىل كان: السّدي وقال

 : األشاعرةمبنى 

 :ىل قولنيوهم ع

املنع من صدور الكبائر منهم عمدًا  :وهو قول أكثر متكّلميهم: القول األّول

والصغائر . ، وأّما قبلها فهو جائز عمدًا وسهواً ، وعدم املنع سهواً بعد النبّوة

ا اخلسيسة منها فال جتوز عمدًا وال ، وأّم قبل النبّوة وبعدها جائزة عمدًا وسهواً 

، سوى ما كان من قبيل نظرة وكلمة سفه نادرة يف اال قبلها وال بعده سهواً 

 .خصام
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مجهور من الفقهاء من أصحاب وهو قول بعض متكّلميهم و :القول الثاين
جواز الكبائر والصغائر عمدًا وسهوًا قبل النبّوة،  :مالك وأيب حنيفة والشافعي

 .)٢٠(أّما بعدها فغري جائز مطلقاً 
  :املعتزلةمبنى 

قبل  الصغائر اخلسيسة املنّفرةوال  الكبائر ـ عقًال ـ يهموهو أّنه ال جيوز عل
 .أّما الصغائر غري املنّفرة فهم بذلك عىل ثالثة أقوال. النبّوة وال بعدها
قدام عليها عمدًا وتقع حمبطة؛ ألّنه ال يقدم إّال عىل جواز اإل: القول األّول

 .خوف ووجل من اهللا تعاىل، وهذا قول أيب هاشم

املنع من تعّمد إتيان الصغرية، ولكنّها تقع منه عىل سبيل  :القول الثاين

 .التأويل ودخول الشبهة، وهو قول أيب عيل اجلبائي
الصغائر التي تقع منهم ال تكون إّال عىل سبيل السهو : القول الثالث

والنسيان، ولكنّهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعًا عن أمتهم؛ ألّن 
وأخطارهم أعظم ويتهّيأ هلم من التحّفظ ما ال معرفتهم أقوى ودالئلهم أكثر 

 .)٢١(وهو قول أيب إسحاق النّظام وجعفر بن مبّرش . يتهّيأ لغريهم

 :عود عىل بدء

 :بعد أن ذكرنا مباين املخطئة نعود فنذكر أقواهلم بام ييل

 :أقوال احلشوية

ة إن آدم عليه الصال: من قال«: قال ابن تيمية يف دقائق التفسري :ةابن تيمّي 

فإّن اهللا  ، قتلوإّال  ،والسالم ما عىص فهو مكّذب للقرآن، يستتاب فإن تاب

§ ¤ £ ¢{ :تعاىل قال ¦¥ ¨ © ª « ¬{،  واملعصية

فمن خالف أمر اهللا الذي أرسل فيه رسله وأنزل به  ،هي خمالفة األمر الرشعي

 .)٢٢(»كتبه فقد عصاه
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ه ومل يبلغ بمعصيت، }¥ ¤ £ ¢{ :قال ابن زمنني :ابن زمنني
مات عىل : أي ،}¬{من ذلك الذنب  }» ª © ¨ §{الكفر
 .)٢٣(»اهلدى

فعل  :يعني }¥ {بأكل الشجرة  }¤ £ ¢ {«: قال البغوي: البغوي
أخطأ طريق احلّق وضّل حيث طلب اخللد بأكل ما  :ما مل يكن له فعله، وقيل

 .)٢٤(»هني عن أكله فخاب ومل ينل مراده
جيوز أن : قال ابن قتيبة }¤ £ ¢ {: قوله« :قال السمعاين :السمعاين

عاص إذا اعتاد فعل : ام يقاله إنّ ألنّ  ،آدم عاص: عىص آدم، ولكن ال يقال: يقال
خّياط إال إذا : خاط ثوبه، وال يقال: وهذا كالرجل خييط ثوبه، يقال ،املعصية

وخاب، والضالل ها هنا  ضّل : معناه }¥ {: وأما قوله. اعتاد اخلياطة
 .)٢٥(»فوات ما طمع فيه من اخللود : ، واخليبةّق أخطأ طريق احل: بمعنى

 ،}¥ ¤ £ ¢{ :قوله« :قال ابن جرير الطربي :ابن جرير الطربي
وخالف أمر رّبه، فتعّدى إىل ما مل يكن له أن يتعّدى إليه من األكل من : يقول

 ،}¬ » ª © ¨ §{ :وقوله. الشجرة التي هناه عن األكل منها
صيته إّياه فرزقه الرجوع إىل ما يرىض عنه، اصطفاه رّبه من بعد مع: يقول

، }¬{: وقوله. والعمل بطاعته، وذلك هو كانت توبته التي تاهبا عليه
 .)٢٦(»وهداه للتوبة، فوّفقه هلا: يقول

ّا حلف إبليس هلام مل يقبال منه ومل يصّدقاه، ولكن «: اينقال الرّم : اينالرّم  مل
لإلنسان ازِن هبذه املرأة فإّنك إن فعال ذلك لغلبة شهوهتام، كام يقول الغاوي 
 .)٢٧(»ُأخذت مل حتّد، فال يصّدقه، ويزين هبا لشهوته 

 وهو الشجرة من أكل ما آدم إنّ « :املسيب بن سعيد قال :املسيب بن سعيد
 .)٢٨(»فأكل إليها قادته سكر، إذا حتى اخلمر سقته حّواء ولكن يعقل،

 :تربيرات ال جتدي
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لنبي آدم هبذه األسباب السخيفة خوفًا من بّرر هؤالء فعل اوقد : أقول

 :وذلك ألمرين، القول إّن النبي قد صّدق إبليس بام خاطبه به
إقدام آدم عىل األكل من الشجرة بسبب تصديقه إلبليس يوجب إّن : األول

واالعتقاد باخللود  ،}À ¿ ¾ ½{وذلك ألّن إبليس منّاه باخللود  ،كفره
 .إنكار ليوم القيامة

لو صّدقه لكانت معصيته يف هذا التصديق أعظم من معصيته  هإنّ : الثاين
 µ ¶ ̧ ¹ º ´ ³ ²{: ا قال لهباألكل من الشجرة، ألّن إبليس ملّ 

» ¼ ½ ¾ ¿ À{]فقد ألقى إليه سوء الظن باهللا ودعاه  ،]٢٠: األعراف
وإىل أن يعتقده هو ـ أي إبليس ـ ناصحًا  ،إىل ترك التسليم ألمره والرضا بحكمه

اهللا تعاىل قد غشه، وال شك أن هذه األشياء أعظم من األكل من  له وأنّ 
 .الشجرة

 :أقوال األشاعرة

 :من ذهب منهم إىل القول األول
ل من أكل من الشجرة حّواء بإغواء إّن أّو : يقال« :قال القرطبي :القرطبي

إبليس إياها، وإّن أول كالمه كان معها ألّهنا وسواس املخّدة، وهي أول فتنة 
 ..ت عىل الرجال من النساءدخل

ألّنه علم منهام  ؛ما ُمنعتام هذه الشجرة إّال أّهنا شجرة اخللد: ]إبليس[ فقال
، فلّام »حّبك اليشء يعمي ويصّم «أّهنام كانا حيّبان اخللد، فأتامها من حيث أحّبا، 

ّت حّواء عىل  قالت حّواء آلدم أنكر عليها وذكر العهد، فألّح عىل حّواء وأحل
أنا آكل قبلك حّتى إن أصابني يشء سلمت أنت، فأكلت : إىل أن قالت ..آدم

كل فإّين قد أكلت فلم يرضين، فأكل فبدت هلام : فأتت آدم فقالت.. فلم يّرضها
: األعراف[}¡ � ~ {{: سوآهتام وحصال يف حكم الذنب، لقول اهللا تعاىل
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املنهّي عنه منهام  فجمعهام يف النهّي، فلذلك مل تنزل هبا العقوبة حّتى وجد، ]١٩
 .)٢٩(»مجيعًا، وخفيت عىل آدم هذه املسألة

الذي يظهر لنا أّنه الصواب يف هذه املسألة أّن « :قال الشنقيطي :الشنقيطي
األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم مل يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلّية، 

ً فيهم صلوا ت اهللا ومناصبهم السامية، وال يستوجب خطأ منهم وال نقصا
ألّهنم يتداركون ما  ؛ولو فرضنا أّنه وقع منهم بعض الذنوب ،وسالمه عليهم

وقع منهم بالتوبة واإلخالص وصدق اإلنابة إىل اهللا، حّتى ينالوا بذلك أعىل 
 .درجاهتم فتكون بذلك درجاهتم أعىل من درجة من مل يرتكب شيئًا من ذلك

§ ¤ £ ¢{ :ومما يوّضح هذا قوله تعاىل ¦¥ ̈ © ª « 
فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغّي بعد توبة اهللا عليه، واجتبائه أي . }¬

اصطفائه إياه، وهدايته له، وال شك أّن بعض الزالّت ينال صاحبها بالتوبة منها 
 .)٣٠(»درجة أعىل من درجته قبل ارتكاب تلك الزّلة، والعلم عند اهللا تعاىل

 :الشنقيطيمناقشة قول 
أّن بعض املذنبني العصاة ينال بعد توبته درجات  قد يكون صحيحاً : أقول

فاشتّد ندُمه وعظم  ،وذلك لفرط ما أّثرت فيه معصيته ،عليا مل تكن له من قبل
عليه ذنُبه فأحسن بذلك التوبة عن صدق وإخالص وعلم اهللا تعاىل منه عدم 

 وهذا يف العاديني من الناس حيث يتدّرجون ـ عمومًا ـ من ،العود إىل مثل ذلك
ا بذلك فينالو ،املعايص إىل الطاعات ومنها إىل مراتب القرب من اهللا عّز وجل

 .الثواب اجلزيل يف اجلنان
ـ لو ُسّلم أصل التدّرج ـ عىل مثل  ولكن هذا يشء وأن يبنى تدّرج األنبياء

فلن يكون من املعايص  ،وهو ـ أي التدّرج ـ مع التسليم به. ذلك يشء آخر
إّنام يكون يف نفس مراتب القرب  ة،العصمة والنبّو  وارتكاب املحرمات إىل

فإّن من يرتقى يف  ،والطاعة دون سوامها من مراتب ال تليق هبم وبعصمتهم
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مدارج الكامل ابتداء حلسن تربية وسلوك مريض ليس كمن ينال حّظًا من ذلك 
ومن الواضح أّن األنسب بعصمة األنبياء ، بعد املعايص والتجرؤ عىل احلرمات

 .األول ال أن يكونوا حقل جتارب يتعلم اآلخرون من أخطائهم هو
لكان األوىل أن يدعونا اهللا ورسوله إىل املعايص  ،ولو كانت املسألة كذلك

والتوبة عقيبها لنفوز بذلك بمراتب أعىل ممّا كان لنا قبل االرتكاب ولعلنا بذلك 
اجلاهل فضًال عن نصبح من مجلة املعصومني أيضًا، ولعمري هذا مما ال حيتمله 

 .العامل ولكنّها دعوى العلم ممّن ليسوا أهله
تعاىل يدعو عباده إىل التوبة وحيّثهم عليها وحيب التائب منهم  وإذا كان اهللا

، فهذا لرتغيب ]٢٢٢: البقرة[}° ¯ ® ¬ » ª{ :كام يقول
 :يقول تعاىل العصاة من عباده بالتوبة واملغفرة كي ال ييأسوا ويقنطوا من رمحته،

}t u v w x y z { | } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 
§ ¨ © ª{]إظهاٌر لعظيم الرأفة والرمحة اإلهلّية فبدل  :وأيضاً . ]٥٣: الزمر

أن ينزل عليهم العذاب بسوء أفعاهلم، يدعوهم إىل التوبة واملغفرة، فإن تابوا 
 .، والعلم عند اهللا تعاىل]٤٦: فّصلت[}é ê ë ì{وأصلحوا وإّال 

وللدوافع تأثري يف احلكم، كام يف قّصة آدم « :موضع آخروقال الشنقيطي يف 
فقد اشرتك آدم وإبليس يف عموم عّلة العصيان، إذ ُهني آدم عن قربان . وإبليس

ّا هني عنه، وامتنع  الشجرة، وُأمر إبليس بالسجود آلدم مع املالئكة، فأكل آدم مم
 ¤ £ ¢{ :دمإبليس عام ُأمر به فاشرتكا يف العصيان، كام قال تعاىل عن آ

ولكن السبب  .]١٢: األعراف[}' & % $ # "{ :وقال عن إبليس. }¥
كان خمتلفًا، فآدم نيس ووقع حتت وسوسة الشيطان فخدع بقسم إبليس باهللا 

، وكانت معصية عن إغواء ]٢١: األعراف[}Â Ã Ä Å Æ{تعاىل 
ا إبليس، أّم  .]٣٦: البقرة[}º » ¼ ½ ¾ ¿ À{ووسوسة

 .)٣١(»رصار وعن حسد واستكبارفكان عصيانه عن سبق إ
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 :ومن ذهب إىل القول الثاين

: قال الفخر الرازي بعد ذكر وجوه سبعة إلثبات املعصية: الفخر الرازي
لو أتيتم  ام يتّم كالمكم إنّ : واجلواب املعتمد عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول«

 إنّ : يقال ذلك كان حال النبوة، وذلك ممنوع فلم ال جيوز أن بالداللة عىل أنّ 
ونحن قد  ثم بعد ذلك صار نبياً  ،ة ما كان نبياً حاملا صدرت عنه هذه الزلّ  آدم

 .)٣٢(»ه ال دليل عىل هذا املقامنا أنّ بيّ 
ْ يسرت « :يف تفسري سورة املاعون ـ أي الرازي ـ قالو َ مل عىل آدم بل ] اهللا[مل

ه مقرونًا أّنه تعاىل ذكر زّلة آدم لكن بعد موت: ؟ واجلواب}¤ £ ¢{ :قال
بالتوبة، ليكون لطفًا ألوالده أّنه ُأخرج من اجلنّة بسبب الصغرية فكيف 

فإّنه  ؛فإّن وصف تلك الزّلة رفعة له :يطمعون يف الدخول مع الكبرية، وأيضاً 
 .)٣٣(»تاب عنها مثل هذه التوبة رجل مل يصدر عنه إّال تلك الزّلة الواحدة ثّم 

 :أقوال املعتزلة

 :د سلكوا يف هذا عىل أقوال ثالثة كام أسلفناوأّما املعتزلة فق

ُهني عن نوع تلك الشجرة ال عن عينها، بقوله  إّن آدم :القول األول 

، وأراد سبحانه نوعها املطلق، ]٣٥: البقرة[}µ ´ ³ ² ±{ :تعاىل

فظّن آدم أّنه أراد خصوصّية تلك الشجرة بعينها، وقد كان أشري إليها فلم يأكل 

 .كنّه أكل من شجرة أخرى من نوعها فأخطأ يف التأويلمنها بعينها، ول

، لكن كان معه من الوجل والفزع  مداً اع أقدم عىل األكل هنّ إ :القول الثاين

 . ذلك يف حكم الصغريةواإلشفاق ما صّري 
حني أقدم عىل األكل كان ناسيًا للنهي، ولكنّه مؤاخذ  ّنهإ :القول الثالث

املؤاخذة وإن كانت موضوعة عن الناس يف بذلك باعتبار نبوته وعصمته، ف
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؛ ألّن معرفتهم أقوى حال السهو والنسيان، إّال أّهنا غري موضوعة عن األنبياء
 .)٣٤(ودالئلهم أكثر وأخطارهم أعظم، ويتهّيأ هلم من التحّفظ ما ال يتهّيأ لغريهم

ي األقوال املتقدمة تتفق فيام بينها عىل التسليم بصدور املعصية وأّن النبف
يم املوقف، فمن وارتكب ما مل يكن ينبغي له، إّال أّهنا ختتلف من ناحية تق آدم

قائل باملعصية من دون تربير هلا بل وحيكم بقتل من ينكرها بغطاء حّجة واهّية، 
إىل من حياول أّن خيلق أسبابًا وأعذارًا قد خاطها عىل مقاسه ثم أراد إلباسها 

 .دون ذكر األسباب لكان أجدى به، ولو وقف عند املعصية من للنبي
أو يف طّياهتا، شيئًا يمكن  هاّنك ال جتد بينأ: واإلنصاف يف هذه األقوال

 التمسك به ليبنى عىل أساسه نظرّية تنفع يف مقام دفع الشبهة، سوى ما عن
حماولة جّدية يف ذلك ولو عىل طبق بعض املباين يف  هفإنّ  ؛املعتزلة القول األّول من

 .م النبيالعصمة وعل
للنوع وليس لشخص » هذه«وال خيفى أّن الذي ذهبوا إليه ـ من كون لفظة 

بعض ذهب قد ، والشجرة ـ موجود يف رواياتنا عن طرق أهل بيت العصمة
فقد روي عن أيب احلسن  .)٣٥(علامئنا إىل تبني هذه الروايات يف املقام متأخري

 u{ :ىل قال آلدم عليه السالمإّن اهللا تبارك وتعا« :، أّنه قال للمأمونالرضا
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤{]١٩: األعراف[ ،

ومل يقل هلام ال تأكال من هذه الشجرة وال ممّا كان من جنسها، فلم يقربا تلك 
 ́ ³ ²{: الشجرة، وإّنام أكال من غريها إذ وسوس الشيطان إليهام وقال

µ ¶ ̧{]٣٦(»هاوإّنام هناكام أن تقربا غري، ]٢٠: األعراف(. 
ال بّد من ذكر نظرّية جديدة يف الشكل واملضمون  :وليكتمل اإلنصاف

املعروفة، إّال  واألسلوب، وهي وإن كانت تنبع من نظرّية التكامل عند األنبياء
باإلضافة ألسلوبه املتميز، قولبها  ،أّن طرحها باحلدود املطروحة هبا عند قائلها



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

١١
٧

 

 

 

 بالتكامل أنفسهم، ولذا كانت بقالب جديد ومستغرب حّتى عند القائلني
 .جديدة يف شكلها ومضموهنا وأسلوهبا

  
  :والتجربة النبي آدم

 :يقول صاحب هذه النظرية
إّن يف قّصة آدم وضعًا خاّصًا ال يرتبط باألجواء التي تثريها قضّية العصمة «

كعنرص ذايت من عنارص النّبوة اهلادية، وذلك أّن آدم يمّثل بداية اإلنسان يف 
فهو احللقة األوىل من هذه السلسلة اإلنسانية املمتّدة يف هذا الكون،  وده،وج

وهو خليفة اهللا يف األرض ـ بصفته اإلنسانية ـ، فكان ال بّد له من أن يعيش 
التجربة احلّية يف مواجهة اإلغراء ليخرج من براءته الذهنّية التي قد توحي له 

ألّن مثل هذه  ؛صائحه وعالقاتهبأّن الكون يعيش روح الرباءة والصفاء يف ن
ألّنه ال يفهم معنى  ؛الرباءة قد تؤّدي به إىل الوقوع يف قبضة الغّش والعداوة

 . الغّش والعداوة يف حركة احلياة

ولذا، فقد كانت هذه القضّية أسلوبًا جتريبّيًا تدريبّيًا، حيث يضعه يف مواجهة 

يف تكوينه، ونوعّية  ليتعّرف من خالل جتربته عىل طبيعة الضعف الواقع،

األساليب امللتوية التي يبتدعها الشيطان يف اإلغواء واإلضالل، ليأخذ من ذلك 

فكرة عملّية عن األسلوب األفضل للمواجهة الدائمة مع الشيطان، ليكون 

استعداده اجلديد، من خالل التجربة احلّية، ال من خالل الفكرة املجّردة، 

ج السّيئة التي انتهى إليها يف إطاعته وليفهم معنى العداوة يف النتائ

 .)٣٧(»للشيطان

 : ويقول يف تصوير القّصة
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وبدأت العملّية من موقع حقده وعداوته، فمشى إليهام يف صورة املالك «
الناصح ليقول هلام إّن هذا النهي عن األكل من الشجرة ال يلزمهام، بل 

أجواء املالئكة، كام  سيحصالن من خالل جتاوزه عىل لّذة اخللود واالنطالق يف
 .]٢٠: األعراف[}º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹{ :جاء يف قوله تعاىل

وبدأت الكلامت اجلديدة املغّلفة بغالف من الرباءة والنصح تأخذ مفعوهلا يف 
، ]٢١: األعراف[}Â Ã Ä Å Æ{: نفسيهام كام جاء يف قوله تعاىل

ما عندمها  ساليب، بل كّل فهام مل يتصورا أّن هناك غّشًا يف النوايا، وخداعًا يف األ
الصفاء والنقاء والنظر إىل احلياة من وجه واحد هو احلقيقة بعينها، فاستسلام 
للكلامت من دون أن يشعرا بأّن ذلك متّرد عىل اهللا وعصيان إلرادته، فقد كان 
ألساليب إبليس لعنه اهللا، فعل السحر يف نفسيهام، متامًا كام هي األحالم عندما 

 .اَن يف أجواء روحّية لذيذة فتبعده عن واقعه وعن حياتهُتغِرق اإلنس
وسقطا يف أول جتربة، ونجح إبليس يف التحّدي األول لإلنسان، فأهبطه من 

. عليائه وأسقطه من مكانته، لئال يبقى الساقط الوحيد يف عملية التمّرد عىل اهللا
خلوق الذي ألّنه استطاع أن هيبط بقيمة هذا امل ؛فها هو يشعر بالزهو والرضا

 .)٣٨(»كّرمه اهللا عليه، إىل درك اخلطيئة ليصبح منبوذًا من اهللا
 : ويف موضع آخر يقول

ة يف اخللود وامللك الباقي وهكذا حاول االلتفاف عىل أحالمهام اإلنسانيّ «
من دون أن يثري فيهام عقدة اخلوف من املعصية هللا، وهلذا كان أسلوبه هو 

ة الروحّية عن النتائج السلبية التي تنتظرمها إذا أسلوب التحذير الذايت، والغفل
وهذا ما جيب أن ينتبه إليه اإلنسان يف مواقفه العملّية، فيام قد  .استسلام إليه

يوسوس إليه الشيطان من التأكيد عىل حركة احللم الورّدي يف مشاعره بطريقة 
لتي خيضع هلا يف غري واقعّية، مستغًال حالة االسرتخاء الروحّي والغفلة الفكرّية ا

وجدانه، ممّا جيعله مشدودًا إىل اجلانب اخلياّيل من أفكاره من دون مناقشة هلا يف 



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

١١
٩

 

 

 

فينحرف من موقع الغفلة ال من موقع الوعي، ومن أجواء احللم  .قليل أو كثري
ال من أجواء الواقع، كام حدث متامًا آلدم وحواء عندما كانا ينعامن بسعادة اجلنة 

عفو اهللا ورمحته ورضوانه، يتبّوآن من اجلنّة حيث يشاءان،  ونعيمها يف ظالل
إىل أن جاء إبليس الذي مل يكن منه إّال أن وسوس . فليس لدهيام مشكلة هناك

إليهام مستغًال جانب الغفلة، فعزهلام عن الواقع ودفعهام إىل التفكري باخللود 
ولو فّكرا جيدًا . عنهاوامللك الباقي، فدفعهام لألكل من الشجرة التي هنامها اهللا 

لعرفا أّن اخللود وامللك ليسا من األشياء التي حتصل بفعل األكل من الشجرة، 
بل مها نتيجة اإلرادة اإلهلية التي متلك أمر املوت واحلياة، وامللك الباقي أو 

 .)٣٩(»الفاين، ولكنّهام استسلام للجّو اخلياّيل املشبع باألحاسيس الذاتّية احلاملة
 : ما قاله يف املقام ومن أطرف

وأثار يف داخلهام طموح امللك والسيطرة واخللود، وربط ذلك ...«
فانطلقا إليها بكل شوق . بالشجرة، فهي حتمل يف ثمرها ّرس اخللود وامللك

وهلفة، وأطبقت عليهام الغفلة عن مواقع أمر اهللا وهنيه، ألّن اإلنسان إذا استغرق 
ه ونيس موقعه يف مشاعره وطموحاته الذاتية واست سلم ألحالمه اخليالّية، نيس ربَّ

منه، وأصبح يفكر يف االجتاه الواحد الذي يقوده إليها بعيدًا عن كل 
 .)٤٠(»مسؤولية

 
 :خالصة نظرية التجربة

ّن آدم الذي أ :وبنظرة رسيعة حول ما نقلناه من كلامته، نستنتج التايل
 ذي نعرفه ونقتدي به،يكون الشخص نفسه اليتحّدث عنه الكاتب ال يمكن أن 

 الذي نؤمن به وجاءنا القرآن بخربه هو نبي من أنبياء اهللا املعصومني،آدم  ألنّ 
فهو إنسان بسيط  :وأّما آدم الذي يتحدث عنه هنا .وال جيوز عليه يشء مما ذكره

ه من دون تفكري ،وساذج ويعيش يف حالة من الرباءة الذهنّية بأبعد  ،يعيص ربَّ
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 :مع أّن اهللا تعاىل قد خاطبه قائالً ـ  ..معنى الغش والعداوة ال يعرف ..حدودها
}M N O P Q{]ما دام هبذا  الكالممل يفهم  لعّلهولكن  ،]١١٧: طه

  !!املستوى من السذاجة والبساطة ـ
 ثّم إّن إبليس استطاع أن يدفع بآدم ألن يعيش يف أجواءٍ من احللم الوردّي 

د وذلك من خالل األكل من الشجرة من خالل التأكيد له عىل إمكان اخللو
استسلم آدم لكلامته من دون أن يشعر بأّن ذلك متّرد عىل اهللا و.. املحّرمة

فعاش يف حالة من االسرتخاء الروحي والغفلة الفكرّية يف  ،وعصيان إلرادته
واستغرق يف التفكري باخللود وامللك الباقي يف أجواء روحّية لذيذة ... وجدانه

ممّا جعله مشدودًا إىل اجلانب اخلياّيل من أفكاره  ،عه وعن حياتهأبعدته عن واق
انحرف من موقع الغفلة ومن أجواء و.. من دون مناقشة هلا يف قليل أو كثري

ألّنه لو فكر لعرف أن  ،ومل يفكر جيدًا حني أقدم عىل األكل من الشجرة. .احللم
نها بل مها نتيجة اخللود وامللك ليسا من األشياء التي حتصل بفعل األكل م

من  ،وهكذا استطاع إبليس أن يلتف عىل أحالم آدم اإلنسانية .اإلرادة اإلهلية
ولذا استطاع أن هيبط به من عليائه  .دون أن يثري فيه عقدة اخلوف من معصية اهللا

 ،فأهبطه إىل درك اخلطيئة ليصبح منبوذًا من اهللا تعاىل ،ويسقطه من مكانته
ه ونيس موقعه منهألنه نيس ؛}¤ £ ¢{وهكذا   . ربَّ

 

 :وتعّجب.. أسٌف 
عندما تقرأ هذه الكلامت حتسب نفسك تطالع يف كتب القصص  ،ولألسف

اخليالّية عن رجل يغامر بحياته من دون تفكري بعواقب األفعال التي يقدم 
والعجيب أّنه يتحّدث عنه كام لو . وال شأن ههنا لنبي من أنبياء اهللا تعاىل ،عليها

ويصفه بأوصاف ال تليق  ،جداً  بل وعادّي  ،ث عن إنسان عادّي أّنه يتحدّ 
شخٌص منّا أْن يصف نفسه، فهل أّنه لو أراد  ،اءلستأن ن ولنا احلّق . بحرضته
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أن  نادولو أر !!يرىض لنفسه أْن يصفها هبذه األوصاف، أو يصفه غريه هبا؟
 !!؟رميه ببعض هذه النعوتكنّا نهل ف نا،علي اً عزيز اً إنسان عتنن

 
  : الفصل الرابع

  :ردود العلماء على المخطّئة
م يف الفصل السابق عرض مجلة من أقوال وآراء املخّطئة من العامة تقدّ 

كوا بحبل اهللا وأّما العلامء األبرار الذين متّس . ومن كان عىل طريقتهم ،ومفّرسهيم
القويم واستقوا علومهم عن أهل بيت العصمة والطهارة، فقد سلكوا يف طريق 

 .ع الشبهة أكثر من سبيل، وهذه مجلة من أقواهلمدف
  :املرتىض الرشيف

: قالوا .}¤ £ ¢{، ممّا تعّلقوا به قوله تعاىل يف قّصة آدم«: قال
، }¥{: وهذا ترصيح بوقوع املعصية التي ال تكون إال قبيحة، وأّكده بقوله

 .الرشد ضدّ  فهذا ترصيح بوقوع املعصية، والغّي 
أّما املعصية فهي خمالفة األمر، واألمر من احلكيم تعاىل  ؛يقال هلم :واجلواب

مندوبًا  قد يكون بالواجب وباملندوب معًا، فال يمتنع عىل هذا أن يكون آدم
إىل ترك التناول من الشجرة، ويكون بمواقعتها تاركًا نفًال وفضًال وغري فاعل 

بذلك تارك ى قبيحًا، وليس بممتنع أن يسّمى تارك النفل عاصيًا كام يسّم 
فإّن تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجبًا أو نفًال بأنه عاص . الواجب

، وإن )أمرت فالنًا بكذا وكذا من اخلري فعصاين وخالفني( :ظاهرة، وهلذا تقول
 .مل يكن ما أمره به واجباً 

ب  :، فمعناه}¥{ :وأّما قوله تعاىل أّنه خاب، وألّنا نعلم أّنه لو فعل ما ُندِ
فإذا خالف األمر ومل . ه من ترك التناول من الشجرة الستحّق الثواب العظيمإلي
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إّنه مل يرص إىل الثواب الذي  يرص إىل ما ندب إليه، فقد خاب ال حمالة من حيث
 .، حيتمل اخليبة}¥{كان يستحق باالمتناع، وال شبهة يف أن لفظ

وجب أن أوليس هذا ي !كيف جيوز أن يكون ترك الندب معصية؟: فإن قيل
بأّهنم عصاة يف كل حال، وأهنم ال ينفّكون من املعصية ألّهنم  يوصف األنبياء

  يكادون ينفّكون من ترك الندب؟ال
وصف تارك الندب بأنه عاٍص توّسع وّجتوز، واملجاز ال يقاس عليه : قلنا

إّنه حقيقة يف فاعل القبيح وتارك األوىل : ولو قيل. وال يتعّدى به عن موضعه
ّن استعامله قد كثر يف  ل، مل جيز إطالقه أيضا يف األنبياءواألفض إّال مع التقييد، أل

إن أردت بوصفهم بأّهنم عصاة : لكنّا نقول .القبائح، فإطالقه بغري تقييد موهم
تركوا ما لو فعلوه  عصاة وإن أردت بأّهنم. أّهنم فعلوا القبائح، فال جيوز ذلك

 .ذلكوا الثواب وكان أوىل، فهم كالستحقّ 
منهي  الظاهر من القرآن بخالف ما ذكرمتوه، ألّنه أخرب أّن آدم: فإن قيل

 ،]٣٥: البقرة[}¸ ¶ µ ´ ³ ² ±{: عن أكل الشجرة بقوله
 عىص وهذا يوجب أّنه ،]٢٢: األعراف[}Ú Û Ü Ý Þ{: وبقوله

 .بأن فعل منهّيًا عنه ومل يعص بأن ترك مأمورًا به
ً ف: قلنا ليسا خيتصان عندنا بصيغة ليس فيها احتامل وال أّما النهي واألمر معا

فإّنام يكون النهي هنيًا .. اشرتاك، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ األمر
 ³ ² ±{ :بكراهة املنهّي عنه واألمر أمرًا بإرادة املأمور به، فإذا قال تعاىل

ّا قال، ومل يكره قرهبا، مل يكن يف احلقيقة ناهيًا، كام أّنه تعاىل }´  O P{: مل
Q{]٤٠: فّصلت[،}® ¯ °{]فإذا . ، ومل يرد ذلك، مل يكن أمراً ]٢: املائدة

إرادة لرتك التناول، فيجب أن يكون  }´ ³ ² ±{: كان قد صّح قوله
هذا القول أمرًا، وإّنام سّامه منهّيًا عنه، وسّمى أمره له يف اآلية بأّنه هني من حيث 

هي ترغيبًا يف االمتناع عن الفعل املأمور به، كان فيه معنى النهي، ألّن يف الن
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ّا كان األمر ترغيبًا يف الفعل املأمور به وتزهيدًا يف  .وتزهيدًا يف الفعل نفسه ومل
: وقد يتداخل هذان الوصفان يف الشاهد فيقول أحدنا. تركه، جاز أن يسّمى هنياً 

: ن لقائه، ويقول، وإنام يريد أّنه هناه ع)قد أمرت فالنًا بأن ال يلقى األمري(
 .)٤١(»وإّنام معناه أمرتك بمواصلته )هنيتك عن هجر زيد(

 :الطويس الشيخ
أخرب اهللا تعاىل عن آدم وحواء أّهنام أكال من الشجرة التي هنى اهللا «: قال

واألوىل أن يكون عىل وجه . عن أكلها، وعندنا أّن النهي كان عىل وجه التنزيه
ألّن احلرام ال يكون إّال قبيحًا، واألنبياء ال  الندب دون هنّي احلظر والتحريم،

 £ ¢{«: قال ثّم  .)٤٢(»جيوز عليهم يشء من القبائح ال كبريها وال صغريها
واملعصية خمالفة األمر . خالف ما أمره اهللا به فخاب ثوابه :معناه، }¥ ¤

أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني، ويقال : سواء كان واجبًا أو ندبًا، قال الشاعر
فعصيتني، ويقال غوى يغوي غواية وغيا إذا خاب،  أرشُت عليك بكذا: ضاً أي

 : قال الشاعر
  اس أمرهـنــد الــمــحــرًا يــيــق خــلــن يــوم
 امــغي الئــى الــلــدم عـــعـو ال يــغـــن يــوم

إّن آدم تاب إىل اهللا وندم عىل : أي من خيب، ويف الكالم حذف، ألّن تقديره
وتاب عليه أي قبل توبته، وهداه إىل معرفته وإىل  فاجتباه اهللا واصطفاهما فعل، 

 .)٤٣(»الثواب الذي عرضه له
 :املقداد السّيوري

وللمقداد السّيوري كالم جامع يف املقام وهو ينبع من كالم العلمني 
 :املتقدمني

، }¥ ¤ £ ¢{: قوله: األّول: ، وفيها وجوهقصة آدم: قال
: قوله: الثالث. والغواية ذنب ،}¥{: قوله: الثاين. وهو رصيح يف املعصية
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}Õ Ö{]ارتكاب املنهّي عنه ، : الرابع. والتوبة ندم عىل ذنب. ]٣٧: البقرة
. ، وارتكاب املنهّي عنه ذنب]٢٢: األعراف[}Ú Û Ü Ý Þ{: لقوله

 # "{و، ]٣٥: البقرة[}¸ ¶ µ{: سّامه ظاملًا بقوله: اخلامس
اعرتافه أّنه لوال املغفرة لكان من اخلارسين، : السادس .]٢٣: األعراف[}$

: السابع. ]٢٣: األعراف[}, + * ( ) ' & %{ :لقوله تعاىل
}º » ¼ ½ ¾ ¿ À{]محلهام عىل الزّلة]٣٦: البقرة ،. 

أّن املعصية خمالفة األمر، وهو شامل للواجب والندب : عن األول واجلواب
 ؟فلم ال يكون املراد خمالفة الثاين

 .يبة برتك ثواب املندوبأّن الغواية هي اخل: وعن الثاين
أّن التوبة قد تكون عن ذنب إلسقاط عقابه، وتلك توبة : وعن الثالث

ً إليه تعاىل ووجه العواّم  ، وأّما اخلواّص فيتوبون عن غري ذلك إّما انقطاعا
 َ البال أو وىل، أو عن خطور املعصية باستحقاق الثواب واللطف، أو عن ترك األ

 .غال لغري اهللاعن االشت
 .أّن النهي للتنزيه: الرابعوعن 

أّن الظلم نقص الثواب، أي تكونا من ناقيص الثواب برتك : وعن اخلامس
 َ  .ومل تظلم منه شيئاً : اها، بدليلنقصن: ، أي}$ #{وىل فـاأل

أّن املغفرة السرت، أي إن مل تسرت علينا وترمحنا وتتفّضل علينا : وعن السادس
 .قصناه من ثوابناام يتّم به ما نب

 .)٤٤(»أّن الوسوسة تكون يف ترك املندوب وفعل املكروه: وعن السابع
 :وردود مؤيدة لكالم العلمني.. مناقشات

ئة يف الفصل السابق، هذان القوالن، بخالف ما ذكرناه عن املخطّ  :أقول
، وهذه حماولة للتوفيق بني العصمة يشرتكان يف نفي املعصية عن النبي آدم

 .القرآن الكريموظاهر 
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نا   ـ كام يظهر من كلامت  ، بمعنى ترك املستحّب }¤ £ ¢{فإذا فرسَّ
الرشيف املرتىض ـ ، أو بمعنى فعل املكروه ـ كام يظهر من كالم الشيخ الطويس 
ـ، ال تكون هذه اآلية املباركة خمالفة للقدر املتيقن من العصمة وهو ترك احلرام 

 .ثابت عقًال ونقالً وفعل الواجب، وهذا املقدار منها 
والتفسري هبذا املعنى ليس تأويًال لكتاب اهللا تعاىل وتركًا للظاهر منه، بل هو 
تفسري بظاهره، وذلك أنَّ العصيان هو خمالفة أوامر املوىل ونواهيه، واألوامر 

ني بالواجبات واملحّرمات، بل مها يشمالن املستحبات والنواهي ليسا خمتّص 
كان بدرجة أقل من ناحية املطلوبية واملبغوضية، وعليه  واملكروهات أيضًا، وإن

ال بّد من محل العصيان عىل ترك املستحب أو فعل املكروه، لقرينة العصمة يف 
 .املقام

بأّن سياق اآليات الكريمة ال يتناسب مع هذا القول، فإّن لساهنا : قد يقال
 .بأنه ترك مستحباً  يشري إىل أّن آدم فعل أمرًا عظيًام وهذا ال يناسب التفسري

برتكه للمستحب قد أقدم عىل أمٍر عظيم بنظر املوىل  إّن النبي :واجلواب
بام عنده من علم وحكمة وكامل  استحق بسببه التشديد واملعاتبة عليه، فهو

عقل وبام له من مقام النبوة والدرجة الرفيعة عند اهللا سبحانه وتعاىل مل يكن 
بنيينبغي له هذا، فكام يقال حسن وإذا كان اهللا تعاىل ال  .ات األبرار سيئات املقرَّ

فيام لو أقدموا  هءيعاتبنا نحن عىل أمثال ذلك، فهذا ال يعني أّنه ال يعاتب أنبيا
عليه، وارتكاب هذه األمور من قبلهم ال يتعارض مع عصمتهم، ولكنّه ال 

 .يناسب شأهنم وما خّصهم اهللا به من علم ومقام
ـ بمعنى فعل  سري هذه اآلية املباركة ومثيالهتا باملعصيةتف: وقد يقول قائل

مادمنا نحملها عىل الصغرية والصغائر عندنا  م ـ، ال ينايف عصمة األنبياءاملحّر 
ال ترضُّ بالعصمة، وهبذا التفسري نحافظ عىل ظاهر القرآن الكريم، وال يكون 

 .ذلك منافيًا لعصمتهم
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 : واجلواب
 ً وافق مع ظاهر القرآن الكريم، وهو كاف يف اجلواب إّن ما ذكرناه يت :أوال

لعدم احلاجة معه إىل جتويز ارتكاب الصغائر عىل األنبياء وال ملزم من جهته 
  .بذلك

ال نسلم بأّن الصغائر ال تنايف العصمة، بل هي تنافيها ولنا عىل ذلك  :ثانياً 
آخر من روح تلك أدّلة عّدة ذكرنا قسًام منها يف بحث العصمة، ونذكر هنا دليًال 

 .األدلة املذكورة سابقاً 
، هو تربية الناس تربيًة صاحلة هو أّن الغرض من بعث األنبياء: والدليل

هيدفون من خالهلا إليصاهلم إىل مقام العبودية هللا تعاىل، وذلك من خالل 
إرشادهم نحو املصالح واملفاسد الواقعية، وتزكيتهم بمكارم األخالق احلميدة، 

بنبذ مساوئ األخالق، وترك املعايص صغريها وكبريها، وكل ما من وهتذيبهم 
شأنه أن يشني أو ينقص من الكامل الالئق بمقام العبودية والطاعة املطلقة 

 ² ± °{للباري جّال وعال، فينالوا بذلك سعادة الدارين، 
 .]٧٢: التوبة[}³

م ، فهو يتناىف والقول بارتكاهبفإن كان هذا هو الغرض من بعثتهم
فمن زّلت قدمه عن الرصاط املستقيم ليس بأهٍل ألن . للمعايص وان صُغرت

يثّبت الناس عليه، ومن ضّل عن طريق احلق ال يكون ممّن هيدي إليه، كام أّن من 
فهو ال يستحق أن يقوم  .ضُعف عن هتذيب نفسه فلن يقوى عىل هتذيب الناس

ديه ويثبته كي ال يعيص اهللا ه بدوره حيتاج إىل من هيبأعباء هذه املسؤولية، ألنّ 
تعاىل إذا ما سّولت له نفسه، وعليه ينتقض الغرض من بعثتهم إن كانوا كام 

 .تصف
بل عىل الناس اتباعه والعمل عىل طبق ما يأمر به ويعمله، وأّما هو : إن قلت

فاهللا ولّيه وهو املتكّفل به والذي هيديه ويزكيه، وال شأن لنا نحن فيام بينه وبني 
 .تعاىل اهللا
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إن كانت هذه حاله ومع ذلك جيب عىل الناس متابعته، فإّما أّنه جيب : أقول
لقولكم  ؛األول باطل. أو يف بعض ذلك عليهم اتباعه يف كل ما يأمر به ويعمله

فال طاعة  ،أّن بعض ما يصدر عنه حمّرم واملحّرم حيرم اتباعه فيه ألنه معصية هللا
ألّننا ال ندري يف أي يشء  ؛مثله يف البطالنوالثاين . ملخلوق يف معصية اخلالق

نّتبعه فيه، وما هي الضابطة يف أفعاله لكي نمّيز املوارد التي جيب متابعته فيها 
والتي حترم، فإن قلتم جيب يف غري ما يعيص اهللا به، قلنا ال سبيل لتمييز ذلك إّال 

ان مستوجبًا ك ..فإذا فعل .أن يكون قد سبق منه القول بكون هذا الفعل معصية
 k l m n o p{: للمقت اإلهلي ألّنه يقول ما ال يفعل قال تعاىل

q s r t u v w x y z { |{] وال أظن  .]٣ـ٢: الصّف
 .أحدًا يلتزم بذلك

يوجب حرمة اتباعهم  وعىل ما ذكرناه، فالقول بجواز الصغائر عىل األنبياء
 .تهميف يشءٍ مما يقولونه أو يفعلونه، وهذا نقض للغرض من بعث

إذا سّلمنا بأّن القرآن الكريم ينصُّ عىل معايص األنبياء باملعنى الذي  :ثالثاً 
، بل ستتعداها للبحث عن تقولون به، فلن تبقى املسألة عند حدود عصمتهم

 .حجّية الكتاب الكريم، وأّنه من عند اهللا تعاىل أو من عند غريه
بأجّل ياء اهللا تعاىل يصفهم يتحّدث عن أنبحينام إّن القرآن الكريم : بيان ذلك

هم الصفوة والنخبة  و أّهنم عباده املخلصون،يقول عنهم و األوصاف وأرشفها،
بعثهم هلداية و ،لهم رسالته السامويةة ومحّ وقد انتجبهم اهللا تعاىل للنبّو  ،من البرش

الناس وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب واحلكمة، وأمر الناس باتباعهم واالقتداء 
وع ألمرهم واالستنان بسننهم يف كل كبرية وصغرية، وعدم الردِّ هبم واخلض

، وكان بذلك إقامة للحّجة عىل عليهم بقوٍل أو فعٍل، ألّن ذلك رٌد عىل اهللا تعاىل
 N O P Q R S T U V{: الناس، قال اهللا تعاىل

W XY Z [ \ ]{]إّن األنبياء قد عصوا اهللا : ثّم يقول .]١٦٥: النساء
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تركوا هنيه، واتبعوا الشياطني أو وساوس النفس يف بعض وخالفوا أمره و
فهل  .وبالتايل حيرم اتباعهم يف يشءٍ مما يقولونه أو يفعلونه. أمورهم وأحواهلم

 K{: اهللا تعاىل يقولو. هذا إّال هتافت واختالف فاحش يف الكتاب الكريم؟
L MN O P Q R S T U V W X{]٨٢: النساء[. 

م آيات كثرية مفادها بحسب معناها الظاهر، يتناىف ثّم إّن يف القرآن الكري

 .تارة مع نصٍّ قرآين آخر، أو مع حكم قطعي تارة أخرى

 :ويف هذا املجال إّما أن نلتزم

 .بوقوع التهافت والتناقض يف كالم املوىل سبحانه: أ

أو نلتزم برفع اليد عن احلكم العقيل القطعي، والذي وردت اآلية خمالفة : ب

 .ظاهر لهبمعناها ال

ونأّوله برصفه إىل ما  ،أو نلتزم برفع اليد عن الظاهر القرآين املخالف: ج

 .أو مع احلكم العقيل القطعي ،يتوافق مع النص القرآين اآلخر

وموارده يف الكتاب الكريم  ،أّن املتعني هو الوجه األخرييف وال شبهة بتاتًا 

 ¾ ½ ¼ «{و ]٢٣: القيامة[}/ . -{: كقوله تعاىل .كثرية
فالنصوص رصحية بعدم . ]٥: طه[}\ ] Y Z{و، ]٢٢: الفجر[}¿

فاهللا . فضًال عن األدلة العقلّية القطعّية باستحالة ذلك ،إمكان وقوع الرؤية

تعاىل  ،سبحانه ليس بجسم كي ُيرى أو يوصف باملجيء والذهاب واجللوس

 .اهللا عن ذلك علوًا كبرياً 
 ،مة بام يتوافق وحكم العقل القطعيولذا ال بّد من تأويل هذه اآليات الكري

ا«وإرادة معنى  وهذا  ،»عىل امللك احتوى«و  ،»وجاء أمر ربِّك«، و»إىل رمحة رهبِّ
 وحيث قد ثبت يف حمله أّن األنبياء .ما دّلت عليه أخبار العرتة الطاهرة

نون من إغواءات  هون عن كل عيب ومنقصة وأّهنم حمصَّ معصومون ومنزَّ
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لالزم محل اآليات التي تفيد بظاهرها صدور ما ال يتوافق مع الشياطني فإّن ا
عصمتهم ومقام النّبوة الذي اختصوا به، عىل ما ينسجم مع شأهنم وعصمتهم 

 .»صلوات ريب عليهم«وإخالصهم وطهارهتم 
بام قّدمناه من كالم  }¥ ¤ £ ¢{عليه، ال بد من تفسري آية  اً وبناء

فاملشكلة ستكون أصعب من قضّية  ،إّال الرشيف املرتىض أو الشيخ الطويس، و
 .عصمة األنبياء

هذا فيام لو مل يكن عندنا احتامل ثالث نحمل العصيان عليه يف املقام، وهو 
باالبتعاد عن الشجرة، هنيًا إرشاديًا  إمكان أن يكون النهي املتوجه للنبي

التفسري بام  وليس مولويًا، وبالتايل ال تكون املخالفة ألمر مولوي فال نحتاج إىل
وهذا ما ذهب إليه عّدة من علامء الطائفة املحّقة خصوصًا املتأخرين ، ذكرناه

 ¢{: قوله تعاىل«: قال، العّالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، كمنهم
، الغّي خالف الرشد الذي هو بمعنى إصابة الواقع وهو غري }¥ ¤ £

هام ويكون بمعنى اإلرشاد الضالل الذي هو اخلروج من الطريق، واهلدى يقابل
إذا قابل الغّي، وبمعنى إراءة الطريق أو اإليصال إىل املطلوب برتكيب الطريق 

 .إذا قابل الضالل، فليس من املرّيض تفسري الغّي يف اآلية بمعنى الضالل
ه، إنام هي معصية أمر إرشادي ال مولوي، واألنبياء معصومون  ومعصية آدُم ربَّ

فة يف أمر يرجع إىل الدين الذي يوحى إليهم من جهة تلقيه من املعصية واملخال
فال خيطئون، ومن جهة حفظه فال ينسون وال حيرفون، ومن جهة إلقائه إىل 

وفعًال فال  الناس وتبليغه هلم قوالً فال يقولون إال احلّق الذي أوحي إليهم
عل تبليغًا خيالف فعلهم قوهلم، وال يقرتفون معصية صغرية وال كبرية ألّن يف الف

ا املعصية بمعنى خمالفة األمر اإلرشادي الذي ال داعي فيه إّال وأّم . كالقول
إحراز املأمور خريًا أو منفعة من خريات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق 
األصلح كام يأمر وينهى املشري الناصح نصحًا فإطاعته ومعصيته خارجتان من 
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عىل  إّن األنبياء :ا معنى قول القائلوليكن هذ. جمرى أدّلة العصمة وهو ظاهر
 .)٤٥(»من الشجرة عصمتهم جيوز هلم ترك األوىل ومنه أكل آدم

 
 :الثالثة يف امليزان األقوال

هذه األقوال كام أسلفنا تتفق بنفي املعصية، ولكنها ختتلف فيام بينها بأمر، 
باالبتعاد  لنبيوهو أّن القولني األولني يبتنيان عىل القول بأّن النهي املتوجه ل

بينام القول األخري يذهب إىل عدم وجود أوامر . عن الشجرة، هني مولوي
 .مولوية يف ذاك العامل وأّن النهي إرشادي

 :وانُترص للقول األخري بأمرين
 .أّن اجلنة ليست بدار تكليف، ولذا ال أوامر مولوية فيها: األول

رشائع ونزول األديان، ورشيعة ال وجود لألوامر املولوية قبل ترشيع ال: ثانياً 
 # " !{: نزل هبا الوحي بعد هبوطه إىل األرض، قال اهللا تعاىل آدم

$% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
فحني . ]٣٩ـ ٣٨: البقرة[}< = > ;: 9 8 7 6 5 4

، ق ذنب عبودّي ، فلم يتحقّ األكل منها مل يكن دين مّرشع، وال تكليف مولوّي 
 .ةوال معصية مولويّ 

كام أّن هناك الكثري من  .يف هذين األمرين نقاش طويل لن نسهب بذكرهو
 .االعرتاضات واإلشكاالت طرحها العلامء عىل هذه األقوال الثالثة

لطرح  العاميلق اجلليل السيد جعفر مرتىض وهذا ما دفع بالعّالمة املحقّ 
فة اإلطالة، ، أعرضنا هنا عن ذكرها خماوتبني نظرّية جديدة يف تنزيه النبي آدم

 .اً بحثًا خاّص  وهي يف احلقيقة تستحّق 
 مل أكن ملزمًا بطرح أو تبني نظرّية خاّصة، حيث إّين  ،ويف ختام هذا البحث

إجالٍل واحرتام أمام جهود وتضحيات علامئنا  ال يسعني إّال أن أنحني بكّل 
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هات األبرار الذين بذلوا حياهتم وأقلقوا ليلهم بالتفّكر والكتابة ليدفعوا شب
 .املضّلني

َّا كان ختامها مسكاً   مل أجد كالمًا أزكى من كالم أمري البلغاء وسّيد  ،ومل
عيل ابن أيب طالب عليه وعىل  ،قرآن اهللا الناطق ،الفصحاء، خاتم األوصياء

 .أخيه أفضل الصالة والسالم
هم يف خري فاستودعهم يف أفضل مستودع، وأقّر «: يف وصف األنبياء قال
ام مىض منهم كلّ  ،رات األرحامختهم كرائم األصالب إىل مطهّ تناس ،مستقر

 ،’دحتى أفضت كرامة اهللا سبحانه إىل حمّم  ،سلف قام منهم بدين اهللا خلف
من الشجرة التي صدع  ،األرومات مغرساً  وأعزّ  فأخرجه من أفضل املعادن منبتاً 

 ،األرسوأرسته خري  ،عرتته خري العرت ،وانتخب منها أمناءه ،منها أنبياءه
وثمرة ال  ،هلا فروع طوال ،وبسقت يف كرم ،نبتت يف حرم ،وشجرته خري الشجر

وشهاب سطع  ،رساج ملع ضوءه ،وبصرية من اهتدى ،قىفهو إمام من اتّ  ،تنال
وحكمه  ،وكالمه الفصل ،ته الرشدوسنّ  ،سريته القصد ،وزند برق ملعه ،نوره

وغباوة من  ،العملوهفوة عن  ،أرسله عىل حني فرتة من الرسل ،العدل
 .)٤٦(»..األمم

 

  الخاتمة
ليست من  تقدم يف ثنايا هذا البحث أّن مسألة عصمة األنبياء: ويف اخلتام

املسائل السهلة التي يمكن الولوج فيها من دون أّية مسؤولية رشعّية أو 
أخالقية، لكوهنا من املسائل املرتبطة بالعقيدة، وحتتاج إىل كثري من التأمل 

يضًا أّن العصمة ثابتة بالداللة العقلية وتقّدم أ.. يف مطالبها املتشّعبة والتفكري
 ..القاطعة التي ال جمال معها ألي شبهة
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ومن املعلوم أّن من لديه اليقني كل اليقني بعصمة األنبياء عن كّل خطل 
حتى لو مل يتمّكن من اكتشاف الوجه والتأويل .. وزلل، قبل بعثتهم، وبعدها

آليات املتشاهبة والتي يتمّسك هبا املخّطئون لألنبياء ـ وال سيام لبعض ا الصحيح
ـ عليه أن يرد علمها إىل الراسخني يف العلم  اآليات املرتبطة بالنبي آدم

صلوات اهللا عليهم الذين هم صفوة اخللق والسفينة التي من ركبها نجا، ومن 
 ..ختلف عنها غرق وهوى

رار رضوان اهللا تعاىل عليهم هو ما ينسجم أّن ما قاله علامؤنا األب: وقد ظهر
مع املفاهيم والقواعد العقلّية، ومع الثوابت واليقينيات من مذهب أهل 

، وال جمال لقبول تلك األراء واملباين الفاسدة التي تنفي العصمة، بل البيت
 .تثبت املعايص ـ والعياذ باهللا ـ لألنبياء

 
*     *     * 

:الھوامش
                                                

االعتقادات يف رئيس املحّدثني، أبو جعفر الّصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي،  (١)

ّة، ص   .٧٠دين اإلمامي

ن يوسف بن املطّهر االسدي احلّيل، كشف املراد يف رشح جتريد العّالمة، أبو منصور احلسن ب )٢(

 .٤٧٢، ٤٧١االعتقاد، ص 

 .٤٧٢، ٤٧١مصدر سابق، ص  )٣(

 .٩٥ص  ١١ج  ،املجليس، الشيخ حممد باقر، بحار األنوار )٤(

 .٩٥ص  ١١ج  مصدر سابق،) ٥(

 .١٣٨ص  ٢الطباطبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن ، ج ) (٦

  .٩٦ص ١١ج  املجليس، الشيخ حممد باقر، بحار األنوار،)  ٧(

 .٩٦ص ١١ج  ،مصدر سابق ) ٨(

 .٩٦ ص ١١ ج ، مصدر سابق)  ٩(
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مجال  ،ابن منظورو .١٦٣ص  ٧كتاب العني ج  ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ،الفراهيدي) ١٠(

 .٤٦٣ص  ١٤ج  ،لسان العرب ،مالدين حممد بن مكّر 

الفيض . ١٦٥ص  ٣طبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج الطباراجع ) ١١(

عيل،  أبوالطربيس، . ٣٣٥ص  ١ج ، تفسري الصايفالكاشاين، املوىل حممد املحسن بن املرتىض، 

 .٢٩١ص  ٢ج  ، جممع البيان،الشيخ الفضل بن احلسن

 .١٩٣ص  ١٤ج  املجليس، الشيخ حممد باقر، بحار األنوار، (١٢)

 .١٠٢ص  ١ج  ،يتفسري القّم ، عيل بن إبراهيم ،أيب احلسن ،يالقّم (١٣) 

 .٦٢ ص ١ ج ،عيل، الشيخ الفضل بن احلسن، االحتجاج أبوالطربيس،  ١٤)(

 .١٣٩ ص ١١ جاملجليس، الشيخ حممد باقر، بحار األنوار،  ١٥)(

 .١٣٩ ص ١١ ج، مصدر نفسه ١٦)(

 .١٩٨ ص ١ ج الغارات، حممد، بن الثقفي، أبو إسحاق، إبراهيم ١٧)(

 .٢٨ ص العكربية، املفيد، الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن النعامن العكربي، املسائل ١٨)(

 .٢١٦ ص ٣١ ، جتفسري الرازي، الفخر الرازي، حممد بن عمرراجع  ١٩)(

 .٣٠٨ص  ١، ج ، اجلامع ألحكام القرآنأيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ،القرطبيراجع  ٢٠)(

ج  ،رشح هنج البالغةعبد احلميد بن هبة اهللا املدائني املعتزيل،  ، أبو حامد،احلديد ابن أيبراجع  ٢١)(

 .١٢ص  ٧

 .٣٦٩ص  ٢دقائق التفسري، ج  ،ابن تيمية(٢٢) 

 .١٣٠ص  ٣تفسري ابن زمنني، ج ابن زمنني، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا، ) (٢٣

 .٢٣٤ص  ٣لتنزيل، ج معامل ا ،حممد احلسني بن مسعود الفراء وأب، البغوي) (٢٤

 .٣٦٠ص  ٣تفسري السمعاين، ج  ،و املظفر منصور بن حممد، أبالسمعاين(٢٥) 

 .٢٧٨ص  ١٦جامع البيان، ج  ،أبو جعفر حممد بن جرير ،الطربي) (٢٦

 .٢١٧ص  ٧شيخ الطائفة، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، تفسري التبيان، ج  :راجع) ٤(و) (٢٧

 .١٦٢ ص ١ ج التبيان، تفسري حممد بن احلسن الطويس، جعفر وشيخ الطائفة، أب) ٢٨(

  .٣٠٧ص  ١، ج ، اجلامع ألحكام القرآنأيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ،القرطبي (٢٩)

 .١١٩ص  ٤ج  ،أضواء البيانأمحد البدوي،  لشنقيطي،ا (٣٠)

 .٢٦ص  ٨ج  ،أضواء البيانأمحد البدوي،  لشنقيطي،ا) (٣١

 ١٢ص  ٣ج  ،تفسري الرازي، د بن عمرالفخر الرازي، حمم) ٣٢(
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 .١١٦ص  ٣٢، ج مصدر نفسه (٣٣)

ص  ٧ج  ،رشح هنج البالغةعبد احلميد بن هبة اهللا املدائني املعتزيل،  ، أبو حامد،ابن أيب احلديد (٣٤)

١٢. 

ّة، ص  )٣٥(  .١٠٤املحّقق العاميل، السيد جعفر مرتىض، براءة آدم حقيقة قرآني

 .٢١٦ص  ٢خ الفضل بن احلسن، االحتجاج، ج عيل، الشي أبوالطربيس،  (٣٦)

 .٢٦٦ص  ١من وحي القرآن، ج تفسري ) (٣٧

 .٢٦١ص  ١ج  ،مصدر سابق (٣٨)

 .١٦٥و  ١٦٤ص ١٥ج  ،مصدر نفسه) ٣٩(

 .٥٥ص  ١٠ج  ،مصدر سابق (٤٠)

، ٤٣، ص )ع(الرشيف املرتىض علم اهلدى، عيل بن احلسني املوسوي، تنزيه األنبياء واألئمة ) (٤١

٤٦، ٤٥، ٤٤. 

 ، ٧٥٤ص  ٨شيخ الطائفة، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، تفسري التبيان ، ج  (٤٢)

 ، ٧٥٦و ٧٥٥ص  ٨، ج مصدر نفسه (٤٣)

ّوري احلّيل، اللوامع  (٤٤) الفاضل املقداد، مجال الدين، أبو عبد اهللا، مقداد بن عبد اهللا بن حممد السي

 .٢٤٨و ٢٤٧اإلهلية، ص 

 .٢٢٢ص  ١٤سني، امليزان يف تفسري القرآن ، ج الطباطبائي، السيد حممد ح) ٤٥(

، اخلطبة ١٨٥ص  ١ج  ،لشيخ حممد عبدها: رشحو حتقيق، هنج البالغة، الريض السيد الرشيف) (٤٦

 .٩٤رقم 
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  يف ضوء االصطالح القرآني أهل البيت
 

  

 د راضي الحسينييالس)*( 

 

  :المقدمة
والتوفيق ملا دعى إليه من سبيله، والصالة  ،احلمد هللا عىل هدايته لدينه

حمّمد بن عبداهللا وعىل آله الطاهرين وصحبه  ،والسالم عىل البشري النذير
 ..وبعد ،املنتجبني

يف ضوء القرآن الكريم ) أهل البيت(الدراسة لبحث مصطلح انعقدت هذه 
 .السنّة والشيعة: سة حتليلية مقارنة بني مدرستنيدرا

بلحاظ أّن هذه الدراسات تعترب مقّدمات أساسية للوصول إىل نتائج علمية 
إذ أّن املصطلحات تعترب مفاتيح  إلسالمي األصيل؛دقيقة مطابقة حلقيقة الفكر ا

رئيسية للعلوم، وما مل حتسم داللة املصطلحات، يبقى التخّبط أساسية ومداخل 
يف فهم تلك العلوم مستمرًا، خصوصًا إذا كانت تلك املصطلحات تشّكل دوائر 

 .مفصلية مهّمة مؤثرة يف ترابط سلسلة املفاهيم العلمية
تتعّلق به ُمجلة من العلوم األساسية كالفقه ) أهل البيت(ومصطلح 

                                                
 .العراق/ باحث إسالمي يف مسائل اخلالف )*(
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ُصول والتفسري وما يتعّلق هبا من علوم  ،، إضافة إىل جماالت عقدية واسعةواأل
 .أخرى

وهذا االصطالح قد ورد يف القرآن الكريم يف أكثر من آية، ولكن ما نريد أن 
 ؛نبحثه حتديدًا، هو االصطالح القرآين الذي ورد يف آية التطهري باخلصوص

 .ةب عليه النتائج العلمية الكبريبلحاظ أّن هذا االصطالح ترتتّ 
 فيا ترى ما الذي عناه القرآن الكريم هبذا االصطالح؟

 وكيف يتسنّى لنا معرفة ُمراد القرآن منه؟
 وماهي اآللّية الصحيحة يف تشخيص الفهم الدقيق ملفهومه وداللته؟

 وماهي املعيارية املتوازنة يف تشخيص اآللية الصحيحة؟
ني، فمنهم من فلذا نجد االختالف الكبري يف الفهم لدى هاتني املدرست

تطّرف ببيان داللته، ومنهم َمن شّذ وانفرد بالقول، ومنهم َمن متّسك بالّلغة 
 .وهكذا... والسياق فحسب، ومنهم َمن متّسك باحلقيقة الرشعية

 ،)لبيتأهل ا(البحث لرضورة جتلية مفهوم مصطلح وتأيت أمهّية هذا 
ف حتصيلها عىل بيان وحتديد دالالته إسالميًا، يف ضوء معطيات متعّددة يتوقّ 

 :، منهارشعية، وعقدية، وتفسريية متعّددةاملعنى املذكور، من أحكام 
 .^وجوب حمّبة أهل البيت .١
 .وجوب اّتباع مذهبهم .٢
 .عدم جواز االلتزام بام خيالفهم .٣
 .بالتايل حّجّية الروايات الصادرة عنهمواالعتقاد بعصمتهم،  .٤

ة ومتبنياهتا الفكرية وهذه املعطيات تدخل يف صلب العقيدة اإلسالمي
والفقهية، وهذا ما يعطي املوضوع أمهّية أكرب، ودورًا أخطر، خصوصًا يف خّضم 
الكثري من التشابك الفكري، وااللتباس العقدي، والتدليس اخلربي، وغريها 

 .من املوارد، ممّا جيعل الرؤية ضبابية يف أحسن األحوال
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لنقاط عىل احلروف، ونجيل لذا نحن بحاجة إىل دراسة مقارنة، نضع فيها ا
املوقف الصحيح، بعد تقديم معيارية صحيحة ومقبولة لكلتا املدرستني ملوازنة 

 .اآلراء واألقوال والنظريات املتعّددة
 .قّدمة ومقاصد أربعة وخامتةوقد تضّمنت هذه الدراسة م

*    *    * 
 

 بحوث متهيدية: املقصد األّول
  المصطلحضرورة تحديد مفهوم : المبحث األول

 يف البدء، ما املراد باالصطالح لغة؟
كام ورد يف لسان العرب . اصطلح بمعنى أصلح كام تقول لليشء إذا فسد

 .)١(واملصباح املنري وتاج العروس
عبارة عن اّتفاق قوم عىل «: قال اجلرجاين: واملراد باالصطالح اصطالحاً 

ّلفظ من معنى لغوي تسمية اليشء باسم ما ينقل عن موضعه األّول، وإخراج ال
اّتفاق طائفة عىل وضع الّلفظ بإزاء : إىل آخر، ملناسبة بينهام، وقيل االصطالح

إخراج اليشء عن معنى لغوي إىل معنى آخر، لبيان : املعنى، وقيل االصطالح
 .)٢(»لفظ معني بني قوم معنيني: وقيل االصطالح. املراد

 واحد أو مجع وضع ودليل إمكان االصطالح أن يتوّىل «: وقال السيوطي
 .)٣(»األلفاظ ملعان، ثّم يفهموها لغريهم باإلشارة، كحال الوالدات مع أطفاهلن

يمكن القول إّن واضع الّلغة حيّق له أن يضع اللّغة اصطالحًا : فعىل ما تقّدم
ويستعمل املصطلح يف  ،وأن يتم تعريف االصطالح من خالله إىل اآلخرين

ّا كانت املصطلحات هي مفاتيح . ام بينهم عندئذٍ تداوله في  ويتّم مفهوم معّني  ومل
بّد من حتديد املفاهيم للدخول يف مسالك تلك العلوم، ولعّل من  العلوم، فال

أهم الدراسات اإلسالمية تلكم الدراسات املعجمية التي تعنى باملصطلحات 
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اإلسالمية، والتي ترتبط بالترشيع والعقيدة، كاخلمس، واألنفال، والزكاة، 
 )...أهل البيت(و

وربام أفرغها عن  ،فهذه املصطلحات قد استعملها الشارع يف مفاهيم حمّددة
فحصل األنس الذهني بمفاهيم الشارع، وهجرت معانيها  ،معانيها الّلغوية

 .الّلغوية
فال جمال ـ بعد حتّقق التسمية الرشعية ـ حلمل « :قال أحد علامء الشيعة

يم عىل معانيها الّلغوية بعد حتّقق احلقيقة الرشعية ألفاظها الواقعة يف القرآن الكر
أو املترشعية فيها، فال بأس بدعوى مهجورية املعنى اللغوي املوّسع بظهور 

 .)٤(»املعنى اخلاص املصطلح لبعض املفردات
إّن كثريًا من الناس ينشأ عىل اصطالح قومه «: وقال أحد علامء أهل السنّة

تلك األلفاظ يف كالم اهللا أو رسوله أو الصحابة، وعاداهتم يف األلفاظ ثّم جيد 
وهذا واقع لطوائف من ... فيظّن أّن مراد اهللا أو رسوله أو الصحابة خالف ذلك

 .)٥(»الناس من أهل الكالم والفقه والنحو والعاّمة وغريهم
من أعظم أسباب الغلظ يف فهم كالم اهللا ورسوله أن ينشأ عىل «: وقال أيضاً 

فريى أن يفرسِّ كالم اهللا بذلك االصطالح وحيمله عىل تلك اصطالٍح حادٍث 
 .)٦(»الّلغة التي اعتادها

جياد ضابطة مشرتكة مقبولة بني ؛ إلهلذا نحن عقدنا هذه الدراسة :أقول
وأن ال تأخذ أحدًا عواطف العصبية، أو » املصطلح«املدرستني لتحديد داللة 

املعنى أو ذاك، وإّنام الرائد األساس  التحّيز املذهبي، أو العرقي يف امليل نحو هذا
ليكون مصدر إهلام للجميع، وحتقيق  ا بّينته الرشيعة، وحّددت ضابطته؛هو م

 .رؤية مشرتكة يف كّل ما يمّت إىل الدين بصلة
 

فـي الدراسـات الفقهيـة    » المصـطلح «أثـر بيـان داللـة    : المبحث الثـاني 
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  واُألصولية والتفسيرية
؛ إذ ترتّتب ثريًا باختالف داللة املصطلحاتك تتأثر الدراسات الفقهية

األحكام الرشعية عىل ضوء مفاهيم تلك املصطلحات، ولنرضب لذلك مثًال، 
"  # $ % ] : قد جاء هذا االصطالح يف اآلية القرآنية، ف)الغنيمة(

&Z ]هذا  فيا ترى ما املراد بالغنيمة؟ وعىل ضوء حتديد داللة ،]٤١: األنفال
 .وهكذا... حكام الرشعيةاملصطلح ترتّتب األ

فلذا  ؛»املصطلح«ويف األصول تتأّثر نتائج البحث حسب معطيات دالالت 
ُصوليون إىل التشّدد يف حترير حمل النزاع لكّل مسألة قبل الولوج يف  يذهب األ

 .مسالك بحثها
 :ولنرضب لذلك مثالً 

ُصوليني حول املسألة التالية ه عىل بإتيان املأمور ( :حصل النزاع بني األ
 ).وجهه يقتيض اإلجزاء أم ال

ُصوليني حول مصطلح  ما : ترى ، فيا»عىل وجهه«فحصل االختالف بني األ
 به؟ املراد
ُصويل، فلذا من الواضح أّنه ال يراد به املعنى الّلغوي، وإنام املو عنى األ

 :حتامالتطرحوا ثالثة ا
 .املراد به قصد الوجه، أي قصد الوجوب أو الندب :األّول

املراد به، الكيفيات الرشعية املعتربة يف املأمور به من األجزاء  :اينالث
 .والرشائط الرشعية

املراد به، الكيفية التي ال يمكن أخذها يف املأمور به، ويعّد من القيود  :الثالث
الواقعة فوق دائرة الطلب دون حتتها، أي بمعنى قصد األمر، حيث إّنه من 

ُمور التي تتحّقق بعد تعلّ   .)٧(ق األمراأل
، التنبيه عىل بعض صور »عىل وجهه«أّن املراد بمصطلح : ويمكن أن يقال
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املسألة ممّا يعّد موافقًا للرشع حسب الظاهر دون الدافع، كام إذا صّىل بالطهارة 
االستصحابية ثم بان كونه حمدثًا، فقد صّىل وأتى باملأمور به ال عىل وجهه 

ر يف حمّله من أّن الطهارة رشط واقعي ال ظاهري، والقيد عىل هذا  الواقعي، ملا ُقرِّ
وإن أصبح توضيحّيًا، لكن ُايت به لغرض التنبيه عىل هذا النوع من املوارد التي 

 .ُرّبام يغفل عنه بعض األفراد
وهكذا يّتضح أثر اختالف داللة املصطلح يف الدراسات األصولية أيضًا، كام 

 .ية يف ضوء اختالف داللة املصطلح عندئذٍ تتأّثر املفاهيم االعتقادية، والتفسري
 

  يفية تحديد داللة المصطلح الشرعيك: المبحث الثالث
 إذا ورد املصطلح يف القرآن الكريم، فّمن الذي حيّدد مفهومه، واملراد به؟

رواية صحيحة حتّدد  ’ن عىل أّنه إذا ورد عن رسول اهللاّتفق الفريقا
بالنسبة ملصطلح الصالة، احلّج، داللة املصطلح أخذوا هبا، كام حصل 

يف حتديد داللة ... للرجوع إىل الّلغة، أو العرف، أو ، فال جمال...الزكاة
، وتّم عندئذٍ هجران »احلقيقة الرشعية«املصطلح الرشعي، ما دام قد حصلت 

يف  ’لصحابة حصول االعرتاض عىل النبّي عن ا املعنى احلقيقي، فلم نعهد
أن يتم   يف مفهومه الرشعي اجلديد، فعندئذٍ ال بدّ ينآاستعامله املصطلح القر

االلتزام والتخاطب به، سواء حصل بالوضع التعييني أو التعّيني، أو القرن 
 .)٨(األكيد، فهو املعّول عليه يف االستعامالت الرشعية عندئذٍ 

ّنة النّبوية مقّدمة عىل الّلغة، ألّن  ؛ففي مثل هذه املوارد ال شّك أّن السُّ
6   ] : الرشيعة هو أدرى بام جاء يف القرآن الكريم، قال تعاىلصاحب    5

> =  < ; :  9 8 7Z ]٤٤: النحل[. 
مت الّلغة عىل سنّة رسول اهللاوأّما إذا قُ  يف تعيني مراد القرآن الكريم،  ’دِّ

 .فهو اّتباع للظّن، وإّن الظّن ال يغني عن احلقِّ شيئاً 
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*    *    * 
يف االصطالح القرآين عند الشيعة ) يتأهل الب( :املقصد الثاين

 اإلمامية
 :ويتضّمن هذا املقصد بعد املدخل أربعة مباحث، وهي كام ييل

 .نظرية الشيعة اإلمامية :املبحث األول
 .األدّلة املعتمدة لدى الشيعة اإلمامية :املبحث الثاين

 ).أهل البيت(املنهج النبوي يف حتديد داللة مصطلح  :املبحث الثالث
األقوال يف حّجّية أسباب النزول وأثرها يف داللة االصطالح  :بحث الرابعامل

 .القرآين
 

  :المدخل
يف ثالثة موارد من القرآن الكريم، وهي ) أهل البيت(لقد ورد مصطلح 

 :خمتلفة فيام بينها، أشري إليها باقتضاب، كامييل
» ¬ ® ¯ ° ± µ ´    ³ ² ]: قال تعاىل :املورد األّول

 » º ¹ ¸ ¶¼Z ]١٢: القصص[. 
ورد يف ) البيت(كالمنا لكون  ومن الواضح أّن هذا املورد خارج عن حمّل 

 .التعريف، والقصد منه واضح، فال نطيل الكالم فيه اآلية منّكرًا من دون الم
9   4/ 0 1 2 3]: قال تعاىل :املورد الثاين  8 7  6 5

:;  >  =    <Z ]٧٣: هود[. 
وإن ورد فيه  ألّن هذا االصطالح حثنا أيضًا؛ب وهذا املورد خارج عن حمّل 

االختالف، لكّن هذا االختالف ال يرتّتب عليه ما ذكرناه من األحكام الفقهية 
وغريها، فاالختالف احلاصل بني املفّرسين ناتج عن اختالفهم حسب 
قواعدهم التفسريية، وال هيّمنا كثريًا، ولو حاول بعض املفّرسين أن جيّر البحث 
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عة ام أوضح من الشمس يف راباملورد الثالث، ولكّن االختالف الكبري بينه باّجتاه
 .النهار

ذهبوا إىل أّن املراد بالبيت هنا هو  )٩(أّن الشيعة اإلمامية: ومن اجلدير بالذكر
، )١٠(بيت النبّوة، وبيت خليل الرمحن، وكذلك بعض مفّرسي أهل الُسنّة أيضاً 

بيت الرسالة، وذهب بعض آخر من فعندئذٍ ال جمال لدخول الزوجة ضمن 
نّة ، إىل أّن املراد بالبيت هو بيت السكنى، وأهل البيت َمن )١١(مفّرسي أهل السُّ

يسكن فيه، واملراد بالبيت ليس بيت النّبّوة والرسالة وإّنام البيت الذي حصلت 
ألّهنا ممّن تسكن  ؛فيه واقعة البرشى، وحينئذٍ تدخل الزوجة ضمن أهل البيت

ليه فاملدار عىل حتديد املراد بالبيت، هل هو بيت النّبّوة؟ أم بيت وع. فيه
 .هذه الدراسة السكنى؟ واخلالف ال يرتّتب عليه أثر كبري، وهو خارج عن حمّل 

Z Y X   W  ] \   [ ^ ]: قال تعاىل :املورد الثالث
`  _Z ]٣٣: األحزاب[. 

ذا االصطالح وقد اختلفت النظريات واألقوال يف حتديد داللة ومفهوم ه
القرآين تبعًا لعددٍ من األدّلة واملواقف، وهو موضوع الدراسة، وما هيّمنا يف هذا 
املقصد هو بيان ما لدى الشيعة اإلمامية من نظريات متعّددة، أو نظرية واحدة 
اّتفقوا عليها، تبّني داللة ومفهوم هذا االصطالح القرآين، مع بيان األدّلة املّثبتة 

النظرية، دون اخلوض يف تفاصيل مناقشة الرأي املطروح،  والداعمة لتلك
 .وذلك ألّنه مبحٌث مستقّل سيتّم تناوله يف املقصد الرابع إن شاء اهللا تعاىل

 
  نظرية الشيعة اإلمامية: المبحث األول

من خالل تتّبعي ملصادر الشيعة اإلمامية مل أجد إال نظرية واحدة معتمدة 
ولذا يمكن القول إّن  القرآين؛) أهل البيت(ح داللة مصطللدهيم يف حتديد 

 .الشيعة اإلمامية قد اّتفقت كلمتهم يف داللة هذا االصطالح القرآين املذكور
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نعم، ال يبعد أن تكون هناك آراء أخرى تتعّلق ببيان داللة هذا االصطالح 
القرآين، لكنّها غري معتمدة، أو شاذة عىل األقل، فلذا مل أجد هناك رضورة 

 .دامت غري معتمدة لدى هذه الطائفة ضها وبيان أدّلتها مالعر
وعليه فالرأي املختار لدى الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية، أّن املراد 

مصداق هذا  القرآين، أهل بيت النّبوة والرسالة، وأنّ ) أهل البيت(بمصطلح 
، اء، وفاطمة الزهر، وعّيل بن أيب طالب’املصطلح خيتّص بمحمد

، وهم الذين يعرفون بأصحاب ‘، واحلسني بن عيل‘ن عيلواحلسن ب
وهذا ما ذهب إليه أعالم اإلمامية منذ القرن األّول للهجرة . الكساء اخلمسة

إىل القرن اخلامس عرش، وأكتفي بذكر شاهدٍ عىل هذه النظرية حسبام أبرزه و
رد يف و«: قال وهو عيل بن إبراهيم القمي يف تفسريه،أحد كبار علامء الشيعة، 

 ]  W  X Y Z] : يف قوله تعاىل الرواية عن أيب جعفر الباقر
\   ] ̂ _  ̀Zنزلت هذه اآلية يف رسول اهللا: ، قال’ ،

، وذلك يف بيت أم سلمة ^وعيل بن أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني
، ثم ^وفاطمة واحلسن واحلسني فدعا رسول اهللا علّياً  ’زوج النبي

اللهّم هؤالء أهل بيتي الذين : دخل معهم، ثم قالألبسهم كساًء خيربيًا و
وعدتني فيهم ما وعدتني، اللهّم أذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا، نزلت 

أبرشي يا أم : ’وأنا معهم يا رسول اهللا؟ قال: هذه اآلية، فقالت أم سلمة
 .)١٢(»....سلمة إّنك إىل خري

 
  ماميةاألدلّة المعتمدة لدى الشيعة اإل: المبحث الثاني

 :يمكن تلخيص أدّلة نظرية الشيعة اإلمامية بام ييل
 ً ام وضعت وإنّ  آية مستقلة ال صلة هلا بام قبلها وال بام بعدها، آية التطهري :أوال

، واألحاديث عىل  ملصلحةٍ  ’ هذا املوضع بأمٍر من رسول اهللايف خاّصةٍ
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نساء د نزوهلا يف ضمن آيات كثرهتا ناّصة عىل نزوهلا بمفردها، ومل ير
 ،’قائل باختصاص اآلية بأزواج النبي، وال ذكره أحد حّتى ال’النبي

فإّن اجلميع ينّصون عىل نزوهلا . كام ينسب هذا القول إىل عكرمة وعروة
 .)١٣(بمفردها
فإّن الروايات أشارت إىل  ،»أهل البيت«بقطع النظر عّمن املقصود بـ  :ثانياً 

ة تشري إىل نزول آيات نساء واحد ، ومل ترد رواية...نزوهلا يف بيت أم سلمة
 .)١٤(يف بيت أم سلمة، أو عائشة ’النبي

لروايات الواردة عن النبي سبب النزول آلية التطهري بّينته الكثري من ا :ثالثاً 
يف كتب الفريقني ممّا حيّقق إمجاعًا لدى املسلمني، ما يوجب إلزام  ’األكرم

 .األطراف مجيعها بام جاء فيها من مضمون
 :الروايات التي وردت من طرق أهل الّسنة أنفسهم :وعة األوىلاملجم

 :الرواية األوىل
حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن «: أخرج مسلم يف صحيحه، قال

برش، عن زكريا، عن بن  حممد حّدثنا: عبداهللا بن نمري ـ واللفظ أليب بكر ـ قاال
 ’خرج النبي«: ئشةقالت عا: عن صفية بنت شيبة، قالت مصعب بن شيبة،

ٌل من شعر أسود فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جاء  رط ُمرحَّ غداًة وعليه مِ
] : ثم قال. احلسني فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عّيل فأدخله

W   X Y Z  [ \   ] ̂ _  ̀Z«)١٥(. 
 :الرواية الثانية

بن أيب سلمة ربيب عن عمر  أخرج الرتمذي بإسناده عن عطاء بن أيب رباح،
 [   \ ]  W   X Y Z] نزلت هذه اآلية «: ، قال’النبّي 
^ _  ̀ Z يف بيت أم سلمة، فدعا النبي ’عىل النبي’ 

اللهّم هؤالء : فاطمة وحسنًا حسينًا وعّيل خلف ظهره فجّللهم بكساء، ثم قال
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يا  وأنا معهم: أّم سلمة: قالت .أهل بيتي فأذهب عنهم الّرجس وطّهرهم تطهرياً 
 .»أنت عىل مكانك وأّنك عىل خري: نبي اهللا؟ قال

ويف الباب عن أّم سلمة، ومعقل بن يسار، وأيب احلمراء، «: وأضاف الرتمذي
 .)١٦(»وأنس من مالك

، وهي ^ايات التي وردت من طرق أهل البيتالرو :املجموعة الثانية
 :روايات كثرية جّدًا، اكتفي برواية واحدة

، عن أم سلمة، ‘ده عن اإلمام عيل بن احلسني بسنأخرج الشيخ الطويس
 ’نزلت هذه اآلية ـ آية التطهري ـ يف بيتي، ويف يومي، كان رسول اهللا«: قالت

ً وفاطمة واحلسن واحلسني، وجاء جربئيل فمّد عليهم كساًء  عندي فدعا علّيا
اللهّم هؤالء أهل بيتي، اللهّم اذهب عنهم الّرجس : ’فدكيًا، ثّم قال النبي

وأنت منّا : ’وأنا منكم يا حممد؟ فقال النبي: قال جربئيل. رهم تطهرياوطهّ 
يا رسول اهللا، وأنا من أهل بيتك، فجئت : فقلت: قالت أم مسلمة. يا جربئيل

كوين مكانك يا أّم سلمة إّنك إىل خري أنت من : ’فقال. ألدخل معهم
 ]  W   X Y Z] : إقرأ يا حممد: فقال جرئيل. ’أزواج النبي

\   ] ̂ _  ̀Z«)١٧(. 
 

  .)أهل البيت(المنهج النبوي في تحديد داللة مصطلح : المبحث الثالث
َعنّي  ’ال شّك أّن النبي األّول بتحديد داللة املصطلح القرآين، فإذا  هو امل

ورد عنه رواية صحيحة تفرسِّ املصطلح، وتشري إىل بيان مصاديقه، فهذا يوجب 
اع من األّمة اإلسالمية، فتكون درجة االلتزام به، خصوصًا إذا ما حصل إمج

، وقد  إلزامه أشد، وعندئذٍ ال جمال للقول بالتمّسك باحلقيقة الّلغوية عندئذٍ
كثريًا بتبيان داللة هذا املصطلح، وتوضيح مصاديقه لُألّمة،  ’اعتنى النبي

 :ملتزمًا املنهج اآليت



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

١٤
٦

 

 

 ً  .بيان سبب النزول آلية التطهري :أّوال
سبب نزول هذه اآلية، يف روايات متعددة، جتاوزت ألّمته  ’كشف النبي
 .حّد االستفاضة

 .أحاديث الكساء وحتديد اهلوية :ثانياً 
حني نزول آية التطهري، أو حينام رأى الرمحة هابطة  ’الفعل املمّيز للنبي

من السامء، سارع بجمعهم وضّمهم إليه وإحاطتهم بكساء، إمعانًا يف حرصهم 
الفعل، بل أخذ  ون غريهم وعدم االكتفاء هبذاهم دوالتأكيد عىل تشخيص

 :بالدعاء رافعًا يديه إىل السامء قائالً 
 .»اللهّم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهرياً «ـ 
 .»اللهّم هؤالء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق«ـ 

إىل غريها من ترنيامت الدعاء، رافضًا طلب أم سلمة، أو عائشة يف الدخول 
 .معهم

 .الدعوة للصالة إعالم ممنهج :ثالثاً 
ة اخلمسة الطاهرين من أهل يف اإلعالن عن هويّ  ’يعّرج النبي

يأيت باب دار  بّني بام اليرتك ألحد الشك، فكانبترصيح قاطع وم ^البيت
: فاطمة وعيل صباح كّل يوم، أو عند وقت كّل صالة يتلو اآلية الرشيفة، ويقول

 ]  W   X Y Z]  أهل البيت، الصالة يرحكم اهللا... الصالة«
\   ] ̂ _  ̀ Z«عند وقت كّل  ’، هذا التواصل من النبي

صالة أمام مرأى ومسمع من الصحابة املجتمعني يف املسجد ألداء الصالة، دعا 
 .)١٨(بالكثري من الرواة أن يسّجل هذه األفعال النبوّية يف روايات ّمجة

د بسند صحيح عنه، أّنه ذكر مل نشه ’ويف مقابل هذا التأكيد من النبّي 
، بل ما شهدناه هو العكس )أهل البيت(عشريته أو أزواجه، بأّهنم من مصاديق 

 .من ذلك، كام مّر يف رواية أّم سلمة
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األقوال في حجيتـه أسـباب النـزول وأثرهـا فـي داللـة       : المبحث الرابع
  .المصطلح القرآني

ألّهنا كالرحم الذي  ؛دراسة أسباب النزول، لفهم النّص القرآين رضورة
توّلد فيه النّّص، فكام ال يمكن فهم النّّص بعيدًا عن قواعد علم الداللة، كذلك 

لكّن البحث ينعقد لبيان . يصعب فهمه عند جتريده من ظرفه الذي توّلد فيه
داللة املصطلح  مدى حّجّية الروايات املبّينة ألسباب النزول وأثرها يف حتديد

الشيعة اإلمامية قد تشّددوا كثريًا يف حتّري الروايات  لذا نجد أنّ  القرآين؛
 :الصحيحة ألسباب النزول، أشري إىل بعضها

 ً  .أقوال الشيعة اإلمامية :أّوال
أّما الرجوع يف التفسري وأسباب النزول إىل أمثال «: ـ قال الشيخ البالغي

لة، عكرمة، وجماهد، وعطاء، وضحاك، كام ملئت كتب التفسري بأقواهلم املرس
 .)١٩(»فهو ممّا ال ُيعذر فيه املسلم يف أمر دينه فيام بينه وبني اهللا

فقد تشّدد كثريًا يف ذلك وذهب إىل عدم حّجّية روايات : ـ السيد الطباطبائي
إذ خرب الثقة عنده يف التفسري ليس  أسباب النزول حّتى لو كانت صحيحة؛

ة، إّنام يلتزم باحلّجية إذا بحّجة، نعم يف الفقه حّجة، لكن يف التفسري ليس بحّج 
متواترة تفيد القطع أو  :كانت الروايات يف سبب النزول لآلية قطعية، أي

االطمئنان  ال يمكن«: ، وإال فهي ليست بحّجة لذا قالحمفوفة بالقرائن القطعية
حّتى عىل األحاديث التي أسانيدها صحيحة؛ ألّن صّحة السند يرفع الكذب عن 

تضعيفهم، ولكن احتامل الّدّس، أو إعامل النظر اخلاص رجال السند، أو عدم 
 .)٢٠(»يبقى بحاله

ال يمكن االعتامد عىل كّل ما «: ـ وقال الشيخ السبحاين يف هذا الصدد أيضاً 
ورد يف الكتب باسم أسباب النزول، بل ال بد من التحقيق حول سنده والكتاب 

 .)٢١(»الذي ورد فيه
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 ،عىل العمل بروايات أسباب النزول إّن الشيعة اتفقوا: نستخلص من ذلك
وهي مهّمة إذا كانت تفيد القطع، أو حمفوفة بالقرائن القطعية، وبخالفه حصل 

 .االختالف بينهم
نّة :ثانياً   .أقوال أهل السُّ

فقد ذهب أهل السّنة إىل اعتبار أمهية روايات أسباب النزول ودورها يف 
تكون الرواية صحيحة، لكن ال وشّددوا عىل أن . تعيني مراد اآلية واملصطلح

 .كام ذهب الشيعة اإلمامية
بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن «: قال ابن دقيق العيد

 .)٢٢(»الكريم
العلم  النزول تعني عىل فهم اآلية، فإنّ  معرفة سبب«: وقال ابن تيمّية

 .)٢٣(»بالسبب يورث العلم باملسبَّب
 ول ما ليس املفرسِّ بغنى عن علمه؛اب النزإّن من أسب«: وقال ابن عاشور

ألّن فيها بيان جممل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسريًا، 
 .)٢٤(»ومنها ما يدّل املفرسِّ عىل طلب األدّلة التي هبا تأويل اآلية، أو نحو ذلك

 
  :تبيان سبب نزول اآلية

ي اهللا تعاىل، وهو هو املؤمتن عىل وح ’الشّك أّن الرسول األكرم حمّمد
الصادق األمني، وهو األدرى بمعاين القرآن الكريم وأسباب نزوله وناسخه 

مئها املعريف، فعندما تريد األّمة أن ترتوي من ظومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه، 
ها أن تسبح يف بحر علم وتنهل من معني املعرفة صافيًا نقّيًا ال تشوبه شائبه، علي

فهو املرجع . هر املعرفة صافية من دون شوائبلتستخرج جوا ؛’رسول اهللا
 .اختالف أو نزاع معريف واملالذ واحلكم الفصل عند كّل 

واستكامالً ألدّلة الشيعة اإلمامية، نبحث سبب نزول آية التطهري يف ضوء 
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 :بيان حيثّيتني
ُوىل  .منظومة الروايات الوارد يف تبيان سبب النزول :احليثّية األ
ين ونظرياهتم فيها :احليثّية الثانية  .آراء وأقوال املفرسِّ

ُوىل،أّم  املبّينة لسبب  ’روايات الورادة عن النبّي األكرمفال ا احليثّية األ
دت نزول آية التطهري كثرية جدًا، تعّدت حّد االستفاضة وبلغت التواتر وأفا

وقد أخرج أكثر من  ،)٢٥(»قد كثرت الرواية فيه«: القطع، قال احلاكم احلسكاين
 ^واختصاص آية التطهري بأهل البيت ة وثالثني رواية تبّني تعّلقمائ

، وهي عىل طوائف )٢٦()^وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ’حمّمد(
 : كام ييلمتعّددة 
 .روايات قّصة الكساء: ائفة األوىلالط
 ،^بضّم أهل البيت ’ه الروايات أشارت إىل حركة النبيهذ

الوضوح، ولئال اية يف احلرص وإمعانًا يف وإدخاهلم حتت كساء خيربي أو يامين، غ
من جهة، ومن جهة  رفة أشخاصهم احلقيقية ومسّمياهتممع ختتلط عىل األذهان

أخرى، عدم فسح املجال، بل وسّد الذرائع ملن يريد أن حيتّج بعدم معرفتهم، أو 
 .بإدخال غريهم معهم، أو أن يّدعي غريهم بدالً عنهم

 :ة هذه الطائفةواحدة من منظوم أكتفي برواية
حّدثنا حمّمد بن مصعب، : أخرج اإلمام أمحد«: أورد ابن كثري يف تفسريه

دخلت عىل واثلة بن األسقع : حّدثنا األوزاعي، حّدثنا شّداد أبو عّامر، قال
علّيًا ريض اهللا عنه، فشتموه ـ فشتمته ـ معهم،  ريض اهللا عنه وعنده قوم، فذكروا

ال أ: قال .قد شتموه فشتمته معهم: الرجل؟ قلت شتمت هذا: فلّام قاموا قال يل
أتيُت فاطمة ريض اهللا : قال .بىل: ؟ قلت’أخربكم بام رأيت من رسول اهللا
فجلست ، ’َتَوّجه إىل رسول اهللا: ه، فقالتعنها أسأهلا عن عّيل ريض اهللا عن

ومعه عّيل وحسن وحسني ريض اهللا عنهم،  ’انتظره حّتى جاء رسول اهللا
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دٍ منهام بيده حّتى دخل، فأدنى علّيًا وفاطمة ريض اهللا عنهام واح أخذ كّل 
وأجلسهام بني يديه، وأجلس حسنًا وحسينًا ريض اهللا عنهام كّل واحد منهام عىل 

V  Y X   W] : هذه اآلية ـ أو قال كساءه ـ ثّم تالفخذه، ثّم لّف عليهم ثوبه 
 `  _ ^ ]   \ [  ZZ ،اللهّم هؤالء أهل : وقال

 .)٢٧(»أهل بيتي أحّق بيتي، و
وقد أخرجه ابن جرير يف تفسريه عن عبدالكريم بن أيب عمري، عن الوليد بن 

 .)٢٨(مسلم، عن أيب عمرو األوزاعي بسنده، نحوه
 .)٢٩(وروايات هذه الطائفة كثرية جدًا اكتفيت بذكر شاهدٍ واحد

 .منظومة الروايات املّرصحة بأسامئهم: الطائفة الثانية
 .أذكر رواية واحدةوتقّل رواياهتا عن الطائفة األوىل، وهذه الطائفة ال 

قال رسول «: عن أيب سعيد اخلدري، قال: أخرج اهليثمي يف جممع الزوائد
[ ^ ]نزلت هذه اآلية يف مخسة : اهللا    \ [  Z Y X    W

_ `Z ٣٠(»ـ ويف عّيل وفاطمة وحسن وحسني ‘رسول اهللا: ّيف ـ أي(. 
 .’فعل النبّي ايات املشرية إىل منظومة الرو: الطائفة الثالثة

بتالوة  ’ات أشارت إىل ما كان يفعله النبيوهذه املنظومة من الرواي
إذ مل يكتف بالترصيح بأسامئهم وال بإحاطتهم بكسائه،  اآلية عىل باب دارهم؛

فكان  ،عليهم فقط دون سواهم) أهل البيت(بل راح يسقط مصداق اصطالح 
ويدعوهم يف أوقات  ،‘اب دار فاطمة وعيلالتطهري عىل ب يكّرر تالوة آية

تراوحت بني ستة أشهر وسبعة، أو أكثر حسب اختالف  الصلوات وملدة
 :الروايات، أشري إىل رواية واحدة

حّدثنا عفان، حّدثنا محاد، : أخرج اإلمام أمحد: أورد ابن كثري يف تفسريه
 ’رسول اهللاإّن «: أخربنا عيل بن زيد، عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه، قال

الصالة يا أهل : كان يمّر بباب فاطمة سّتة أشهر إذا خرج إىل صالة الفجر يقول
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[ ^ _  ` ] البيت،     \ [  Z Y X    WZ«، 
 .)٣١(حسن غريب: وأخرجه الرتمذي عن عبد بن ُمحيد، عن عفان به، وقال

هذا التنّوع يف الروايات التي نقلها كبار الصحابة والتابعني،  :أقول
ها أصحاب الصحاح واملسانيد، حيّقق حصيلة علمّية معرفية كافية يف وأخرج

 .تشخيص هوية أهل البيت
 ،’روايات الرشيفة الواردة عن النبيوبعد هذا االستعراض املقتضب لل

واملبّينة لسبب نزول آية التطهري، والتي يستدّل هبا الشيعة اإلمامية يف كتبهم 
وبحار األنوار، من خالل ما ورد يف  املوسوعية، كالعبقات، وإحقاق احلّق،

نة فضًال عّام ورد يف كتب الشيعة أنفسهم ومن طرقهم اخلاّصة،  كتب أهل السُّ
ليكون  ؛رغبة يف بيان إمجاع األّمة اإلسالمية فيام تذهب إليه الشيعة اإلمامية

 .أقوى يف بيان احلّجة، وأبلغ يف التأثري واإلقناع
ُوىل، حان إىل هنا قد فرغنا من تبيان أدلّ  ّة األ ة الشيعة اإلمامية يف ضوء احليثي

 :الوقت لبيان احليثّية الثانية
 .آراء وأقوال املفّرسين ونظرياهتم :احليثّية الثانية

متام مالكه، ويستكمل مجيع جوانبه، أجد من  البحث لكي يستويف
ين من أهل السّنة فقط ـ رعاية لالختصار ـ  الرضوري أن استعرض آراء املفرسِّ

 :ونظرياهتم يف خصوص آية التطهري، أشري إىل بعضها
أمجع أكثر أهل التفسري أّهنا نزلت يف عّيل «: ـ أبو بكر النقاش يف تفسريه

 .)٣٢(»وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهم
إىل أّم  ’فدّل ما روينا يف هذه اآلثار ممّا كان من رسول اهللا«: الطحاويـ 

مل يرد به أّهنا كانت ممّا أريد به ممّا يف اآلية املتلّوة يف هذا سلمة ممّا ذكرنا فيها، و
وعّيل وفاطمة  ’رسول اهللا: وأّن املراد بام فيها هم الباب ـ آية التطهريـ

 .»واحلسن واحلسني دون ما سواهم
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: اآلية عىل باب فاطمة ’أن أخرج أحاديث تالوة النبيوقال أيضًا بعد 
 .)٣٣(»ذه فيهميف هذا أيضًا دليل عىل أّن ه«

أكثر املفّرسين عىل أّهنا ـ آية التطهري ـ نزلت يف عّيل «: ـ ابن حجر اهليتمي 
 .)٣٤(»وفاطمة واحلسن واحلسني

وجياب عن هذا بأّنه قد « :الشوكاين يف الّرّد عىل َمن قال إّهنا خمتّصة بالنساءـ 
 .)٣٥(»ورد الدليل الصحيح أّهنا نزلت يف عيلٍّ وفاطمة واحلسنني

 
  *  *    * 

 يف املصطلح القرآين عند أهل السـُّنـّة) أهل البيت( :املقصد الثالث
نّة، والثاين: وقد تضّمن ثالثة مباحث، األول منها األدّلة : نظريات أهل السُّ

األقوال يف حّجّية الداللة السياقية وأثرها يف :املتعّلقة بتلك النظريات، الثالث
 .داللة املصطلح القرآين

 
   نظريات أهل السنّة: األولالمبحث  

نّية يف املقام، كام ييل  :فقد استعرضت فيه أهّم النظريات السُّ
ُوىل  .نظرية األزواج: النظرية األ

خيتّص بأزواج  القرآين) أهل البيت(وتتضّمن هذه النظرية عىل أّن مصطلح 
دون سواهّن،  ’آية التطهري اختّصت بنساء النبّي فحسب، وأّن  ’النبي

وقد كان . ى هذا الرأي قديًام التابعي عكرمة موىل ابن عباس، ومقاتلوقد تبنّ 
إذ كان ينادي يف األسواق، كأّنه يريد  حريصًا جّدًا عىل بيان هذا الرأي؛عكرمة 

أن يبّلغ رسالة اإلسالم، وبلغ به التحّمس إىل إبراز استعداده للمباهلة مع َمن 
  وأشار إىل هذا الرأي ، ’الرأي يف اختصاصها بأزواج النبّي خيالفه 

نّة، الشيخ األلباين، فقال ما نّصه من  :املتأّخرين من علامء أهل السُّ
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، وفيهّن الصّديقة عائشة ريض اهللا ’وأهل بيته يف األصل هم نساؤه«
 W   X Y] : عنهّن مجيعًا، كام هو رصيح قوله تعاىل يف سورة األحزاب

Z  [ \   ] ̂ _  ̀ Zا ؛ بدليل اآلية التي قبله
يف اآلية بعّيل وفاطمة واحلسن ) أهل البيت(وختصيص الشيعة  ...والتي بعدها

من حتريفهم آل يات اهللا تعاىل انتصارًا  ’واحلسني ريض اهللا عنهم دون نسائه
 .)٣٦(»ألهوائهم، كام هو مرشوح يف موضعه

 .نظرية اجلمع: النظرية الثانية
 هم أصحاب الكساء،) تأهل البي(ذهبت إىل أّن املراد باملصطلح القرآين 

نّة فجمعوا يف ’وأزواج النبّي  ، ولعّل هذه النظرية أوسع نظرية عند أهل السُّ
 ،^هم حممد وعيل وفاطمة وحسن وحسني هذا املصطلح أهل البيت الذين

 .’وكذلك مجيع أزواج النبي
والذي يظهر من اآلية أّهنا عاّمة يف مجيع أهل البيت من «: قال القرطبي

وعلّيًا وحسنًا  ’؛ ألّن رسول اهللا)يطّهركم: (هم، وإّنام قالاألزواج وغري
وحسينًا كان فيهم، وإذا اجتمع املذّكر واملؤنَّث ُغّلب املذّكر، فاقتضت اآلية أّن 
الزوجات من أهل البيت؛ ألّن اآلية فيهّن واملخاطبة هلّن، ويدّل عليه سياق 

 .)٣٧(»الكالم، واهللا أعلم
 .االختصاص ببني هاشمنظرية : النظرية الثالثة

وذهب أصحاب هذه النظرية إىل أّن املراد بأهل البيت هم بنو هاشم، 
إذ املراد بالبيت هو بيت  ل جعفر، وآل عباس؛فحسب، وهم آل عيل، وآ

 .النسب
 .نظرية التعميم: النظرية الرابعة

يف آية التطهري هم » أهل البيت«وذهب أصحاب هذه النظرية إىل أن املراد بـ 
ة املّتقني، بلحاظ أّن البيت املراد به البيت احلرام، وأهله هم املّتقون عىل عاّم 
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 .اإلطالق
 

  .األدلّة المتعلّقة بنظريات أهل السنّة: المبحث الثاني
ُوىل  :أدلة النظرية األ

ل آية التطهري خيتّص داللة السياق القرآين، بلحاظ أّن ما قب :الدليل األّول
عدها، فكيف يمكن أن يكون اخلطاب متوّجه ، وكذلك ما ب’بنساء النبي

 إليهن، واحلال أّن املصطلح املذكور ال يشملهّن؟
 ولو قيل هلم ملاذا هذا التذكري بالضامئر؟

 .)٣٨()األهل(ألّن التذكري بحسب لفظ : قالوا ـ يف مقام اجلواب ـ
 .الروايات :الدليل الثاين

ور، عن عكرمة، وعن ابن وهذه الروايات، قد أوردها السيوطي يف الدّر املنث
 .بأّهنا نزلت يف نساء النبي خاّصة.. عباس ومقاتل

املذكورين يف اآلية، ) أهل البيت(وقد اختلف أهل العلم يف «: قال الشوكاين
إّن : فقال ابن عّباس، وعكرمة، وعطاء، والكلبي، ومقاتل، وسعيد بن جبري

املراد : ّصة، وقالواخا ’ورين يف اآلية ُهّن زوجات النبّي أهل البيت املذك
c b ] : ومساكن زوجاته لقوله تعاىل ’بالبيت هو بيت النبي

  f e  dZ ]٣٩(»وأيضًا السياق يف الزوجات ،]٣٤: األحزاب(. 
 .املراد بالبيت، هو بيت السكنى :الدليل الثالث
) بالبيت(كون املراد  ’ًا عىل اختصاص اآلية بنساء النبيواستدّلوا أيض
: كن النبّي، وبيوت أزواجه، والدليل عىل ذلك قوله تعاىليف اآلية، هو مسا

[ f  e  d c bZ،  فأضاف البيت إليهّن، فال بد من دخوهلّن
وهذه األلفاظ تعطي أّن أهل البيت «، اآلية، ألهنّن الساكنات يف بيوتهيف مدلول 

 .)٤٠(»نساؤه
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 :أدلة النظرية الثانية
ة تشمل األزواج بربكة إذ اآلي تلّخص أدّلتهم بالسياق والروايات؛وت

السياق، وتشمل أصحاب الكساء لورود الروايات الكثرية يف كتب الصحاح، 
 .والسنن، واملسانيد
هذه اآلية  وقد توسطت طائفة ثالثة بني الطائفتني، فجعلت«: قال الشوكاين

وفاطمة واحلسن واحلسني، أّما الزوجات، فلكوهنّن  شاملة للزوجات، ولعّيل 
النازالت يف  ’ولكوهنّن الساكنات يف بيوته ق هذه اآليات،املرادات يف سيا

 .»همنازل
وأّما دخول عّيل وفاطمة واحلسن واحلسني «: ثم يضيف الشوكاين قائالً 

فلكوهنم قرابته، وأهل بيته يف النسب، ويؤّيد ذلك ما ذكرناه من األحاديث 
حة بأّهنم سبب النُّزول، فمن جعل اآلية خاّصة بأحد الفر يقني، فقد أعمل املرصِّ

وقد رّجح هذا القول مجاعة من . بعض ما جيب إعامله، وأمهل ما ال جيوز إمهاله
 .)٤١(»املحّققني، منهم القرطبي، وابن كثري وغريمها

 :أدلة النظرية الثالثة
 .وقالوا أّن املراد بالبيت هو بيت النسب ال بيت الطني والسكنى

يف صحيح مسلم حينام ُسئل عن  ولعّل أدلتهم يف ذلك ما رواه زيد بن أرقم
أهل بيته هل نساؤه؟ فأجاب أهل بيته من حرم الصدقة بعده، آل عيل، آل 

 .)٤٢(جعفر، وآل عّباس
 فهي ،وذهب صاحب التحفة إىل إدخال مجيع أهل البيت عىل حّد تعبريه

، ثم يستشهد برواية يف املقام، قال عنها ’تشمل األزواج ومجيع أقارب النبي
 .صحيحة
نّة إىل أّن هذه اآلية وإن كانت واقعة يف حّق «: فقال ذهب حمّققو أهل السُّ

» العربة بعموم الّلفظ ال بخصوص السبب«األزواج املطّهرات، فإّنه بحكم 
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يف هؤالء األربعة  ’هذه مجيع أهل البيت، وكان دعاؤه داخل يف بشارهتا
إلمام البيهقي نظرًا إىل خصوص السبب، ويؤّيده ما ورد يف الرواية الصحيحة ل

 ’يضًا، وُيفهم منه إّنام كان غرضهمن مثل هذه املعاملة بالعباس وأبنائه أ
الواردة يف خطاب اهللا » أهل البيت«بذلك أن يدخل مجيع أقاربه يف لفظ 

 .ة، ثم يستشهد برواية األسكفّ )٤٣(»تعاىل
 :أدّلة النظرية الرابعة

يت هم املّتقون من أبناء املراد بأهل الب هذه النظرية إىل أنَّ  ذهب أصحاب
ُّمة واملراد بالبيت هو البيت احلرام، ومن أدّلتهم، قوله تعاىل / 0 ] : هذه األ

  2 1Z ]ملراد بالبيت، هو مسجد رسول اهللاوقيل ا ،]٣٤: األنفال’ ،
 .فيه ومل خيرجه ومل يسّد بابه ’وأهله َمن مّكنه رسول اهللا

بعض َمن مل يكن  ’النبي وقد أدخل«: وأشار إىل هذا املعنى اآللويس
بينه وبينهم قرابة سببّية وال نسبّية يف أهل البيت توسعًا وتشبيهًا كسلامن الفاريس 

 .)٤٤(»سلامن منّا أهل البيت: ريض اهللا عنه حيث قال
نى ليس املراد بأهل البيت إال هذا املع«: وقال ابن تيمّية يف هذا الصدد أيضاً 

 .)٤٥(»ن املّتقنيم ’العام الذي يشمل اّتباع النبي
 

األقوال في حجيـة الداللـة السـياقية وأثرهـا فـي داللـة       : المبحث الثالث
  .المصطلح

العام الذي حييط بالكلمة وما يكتنفها من قرائن  هو اجلّو : املراد بالسياق
ألّن السياق  سري آيات الكتاب؛وعالمات، والسياق قرينة ظنّية لفهم وتف

 .مستفاد من ظهور الكالم
دليل ومعيار قيمة السياق يرجع يف حقيقته إىل حّجّية الظهور، وهذا  إذًا،

مبني عىل أساس بناء العقالء يف خماطباهتم العرفية، الرجوع فيها إىل ظهور حال 
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املتكّلم يف بيان متام مراده بكالمه، فيأخذون بالظهور وعىل ضوئه يرتّتب الثواب 
واحلالية، وظروف الصدور كّلها هلا والعقاب، طبعًا القرائن املّتصلة املقالية، 

 .مدخلية يف التأثري عىل الداللة واحلّجّية
فالسياق قرينة مّتصلة وتستفاد من ترابط مفردات املتن، وهو من األصول 

ونريد بالسياق كّل ما يكشف الّلفظ «: العقالئية، يقول الشهيد حممد باقر الصدر
ظية كالكلامت التي تشّكل مع الذي نريد فهمه من دواّل أخرى، سواء كانت لف

ً مرتابطًا، أو حالية كالظروف واملالبسات التي  الّلفظ الذي نريد فهمه كالما
 .)٤٦(»حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع

نّة ـ من األمور التي تعني عىل املعنى عند «: وقال الزركيش ـ من أهل السُّ
 املجمل والقطع بعدم احتامل غري اإلشكال داللة السياق، فإّهنا ترشد إىل تبيني

املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنّوع الداللة، وهو من أعظم القرائن 
 .)٤٧(»الداّلة عىل مراد املتكّلم، فمن أمهله غلط يف نظريه وغالط يف مناظراته

نّة ـ  .)٤٨(»السياق هو أكرب وأهم القرائن«: وقال السامرائي ـ من أهل السُّ
فق الفريقان عىل العمل بالسياق واألخذ به يف مدلوالت الكالم، اتّ : أقول

ولكّن هل . وممّا ال شّك فيه فإّنه يرتك أثره الكبري عىل داللة املصطلح ومفهومه
يؤخذ بالسياق مطلقًا؟ أم أّن هناك مجلة من الضوابط التي ينبغي مراعتها، حّتى 

 يصح األخذ به؟
 :صيليشء من التفهذا ما ينبغي تناوله ب

 :أهم رشائط اعتبار السياق
 :االرتباط الصدوري يف النزول .١

يتم التمّسك بالسياق يف داللة الكالم إذا صدر الكالم بصورة متتابعة، وكّلام 
ال حمّل للسياق حّتى يتم اط الصدوري، ومل يثبت فال جمال ومل حيصل االرتب

موضوعية للسياق التمّسك به، فهو أشبه بالسالبة بانتفاء املوضوع، بمعنى ال 
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نّة عىل العمل به  .حّتى يتم التمّسك به، وهذا املعنى اّتفق الشيعة وأهل السُّ
والذي ينبغي يف كّل آية أن نبحث أّول كّل يشء عن كوهنا «: قال الزركيش

مكّملة ملا قبلها، أو مستقّلة، ثم املستقّلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها ففي ذلك علم 
 .)٤٩(»يطلب وجه اتصاهلا بام قبلها وما سيقت لهجم، وهكذا يف السور 

فال جمال لألخذ بالسياق  إذا ثبت أّن اآلية مستقّلة عّام قبلها وبعدها، :أقول
يف داللة الكالم، وذلك النتفاء موضوع السياق، كام أّن العقالء ال حيتّجون 

إىل توّفر  بالسياق يف خماطباهتم العرفية بالنسبة للجمل املستقّلة، ولذا هي بحاجة
 .ما يدّل عىل ترابط الكالم واّتساقه حّتى يتّم االحتجاج بالسياق

إّن احلفاظ عىل سياق اآليات إذا كان رافعًا لإلهبام وكاشفًا «: قال السبحاين
عن املراد ال حميص للمفرسِّ من الرجوع إليه، ومع ذلك فإّن القرآن الكريم ليس 

وضوع واحد موضوعًا آخر له صلة باملوضوع كتابًا برشّيًا رّبام يطرح يف ثنايا م
 .)٥٠(»األصيل، ثّم يرجع إىل املوضوع األصيل

 :االرتباط املوضوعي للجمل .٢
ومن رشائطه أن يكون بني مجل الكالم ترابط موضوعي ومفهومي، بمعنى 
أّن هذه اجلمل تفرسِّ مطلبًا واحدًا، ال أن يكون صدر اآلية يف موضوع وذيلها يف 

لكن ما بينهام خيتلف عنهام اختالفًا كلّيًا، كام حيصل عادة فيام ذات املوضوع، و
، وحينئذٍ ال وجود لقرينة )٥١(يسّمى بااللتفات وشواهده يف القرآن الكريم كثرية

 .السياق حّتى يصح االحتجاج هبا
 :عدم التعارض بني السياق والقرائن األقوى .٣

ذا وردت قرينة نقلية قوم عىل أساس حّجّية الظهور، فإالسياق قرينة ظنّية ت
معارضة للسياق وأقوى من الظهور، كالروايات القطعية، أو املحفوفة بالقرائن 
القطعية، أو ترد قرينة عقلية كالربهان العقيل، فحينئذٍ يسقط السياق عن 

ألّنه ال يمكن التمّسك به مقابل القرينة األقوى يف الظهور، وهذا ما  االعتبارح
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 :لو بالتفاوت ببعض الصور، كام ييلاّتفق عليه الفريقان، و
 :إذا تعارض السياق مع املعنى الّلغوي .أ 

نّة ـ أن يكون اللفظ «: فاملقّدم هنا هو السياق، قال الذهبي ـ من أهل السُّ
موضوعًا ملعنى بعينه ولكنّه غري مراد يف اآلية، وإّنام املراد معنى آخر غري ما وضع 

غة ـ  يف تعيني املراد، ألّنه اكتفى بظاهر اللّ له الّلفظ بقرينة السياق فيخطئ املفرسِّ 
: اإلرساء[ Z, - . ] : ، مثًال قوله تعاىلوالواجب هنا تقديم السياق ـ

، بجعل مبرصة من اإلبصار بالعني عىل أّهنا حال من الناقة، وهذا خالف ]٥٩
 .)٥٢(»آية واضحة: املراد، إذ املراد

 :تعارض السياق مع الدليل القطعي العقيل .ب 
"  ] : ي مثل هذه احلالة يقّدم الدليل العقيل القطعي، قال تعاىلفف  !

* ) ( ' & % $ #  Z]فالسياق يقتيض أن تكون  ،]١٠: الفتح
يد اهللا تعاىل فوق يد املبايع، وأن تكون له تعاىل يد جارحة، لكن بالتوّجه إىل 

ضة لآلية الربهان العقيل بأّن اهللا ليس بجسم وال يمكن أن حيّده حّد، وهي معار
، فينبغي أن نرتك العمل بالسياق ]١١: الشورى[ Z  14 2    3] : املحكمة

لذا ُتفرسَّ اليد بالقدرة والقوة  آلية املحكمة، أو الربهان العقيل؛هنا، ونقّدم ا
 .كناية
 :إذا تعارض السياق مع الروايات القطعية .ج 

ّسك بالسياق، وإّنام كالتواتر، أو املحفوفة بالقرائن القطعية، فهنا ال جمال للتم
ويف هذا الصّدد . إمجاع األّمة نقّدم الروايات القطعية عىل السياق، وهذا ما عليه

فال وزن للسياق لو ُسّلم كونه «: يقول السيد رشف الدين ـ من الشيعة ـ ما نّصه
ـ فإّن املسلمني كاّفة مّتفقون عىل ترجيح  ^معارضًا لنصوصهم ـ املعصومني

اق، فإذا حصل التعارض بني السياق والدليل، تركوا مدلول األدّلة عىل السي
 .)٥٣(»السياق واستسلموا حلكم الدليل
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دامت داللة السياق ظنّية ألّهنا متفرعة عن حّجّية الظهور، فإذا حصل  فام
التعارض بني الظاهر والنّص، ال شّك أّنه يقّدم النّص عىل الظاهر، قال 

نّة ـ د التعارض بينهام يرّجح النّص عىل الظاهر، عن«: احلفناوي ـ من أهل السُّ
 .)٥٤(»ألّن داللة النّص عىل معناه أوضح من داللة الظاهر عىل معناه

 :تعارض السياق مع روايات اآلحاد .د 
 روايات اآلحاد هي روايات ظنّّية، فهل حّجّيتها ثابتة يف التفسري؟
تى لو وثق توجد توّجهات خمتلفة، فمنهم َمن ال يرى حّجيتها يف التفسري ح

ّدم بيانه، برواهتا، فلذا يقّدم السياق عنده، كام ّرصح الطباطبائي بذلك، وتق
خرب الثقة يف التفسري، فهو يفيد الظّن، والسياق كذلك،  ومنهم َمن يرى حّجية

فيقّدم األقوى ظهورًا، أو الظّن األقوى، بل يقّدم الدليل الرشعي عىل السياق، 
نّة ـ ويف هذا الصدد يقول العثيمني  :ـ من أهل السُّ

فإن اختلف املعنى الرشعي والّلغوي، أخذ بام يقتضيه الرشعي، ألّن القرآن «
نزل لبيان الرشع، ال لبيان الّلغة، إال أن يكون هناك دليل يرّجح به املعنى الّلغوي 

 .)٥٥(»فيؤخذ به
نّة تقديم اخلرب، وأّما العمل بالسياق  فال واعترب بعض آخر من علامء أهل السُّ

ين وهو قليل، ويف هذا  تصل النوبة إليه إال إذا مل يرد فيه نقل ورواية عن املفرسِّ
 :الصدد قال الزركيش ما نّصه

ين، وهو قليل، وطريق التوّصل إىل فهمه النظر « مامل يرد فيه نقل عن املفرسِّ
إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب، ومدلوالهتا واستعامالهتا بحسب 

 .)٥٦(»السياق
 :اصل الكالمح

 متى يتم التمّسك بالسياق؟
ـ إذا حصل االرتباط الصدوري يف النزول ـ كام أشار إىل ذلك صاحب 
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 .الربهان
 .ـ االرتباط املوضوعي للجمل

 :ـ عدم التعارض بني السياق والقرائن األقوى، منها
نّة .أ  ، تعارض السياق مع املعنى اللغوي، مّتفق عليه بني الشيعة وأهل السُّ

 .م السياقفُيقدّ 
 .تعارض السياق مع الدليل القطعي العقيل، خمتلف فيه   .ب 
مّتفق عليه بني الشيعة ) التواتر(تعارض السياق مع الروايات القطعية  .ج 

نّة  .فُتقّدم الروايات القطعية عىل السياق، وأهل السُّ
واّتفق  ،تعارض السياق مع الروايات الظنّية، اختلف الشيعة فيام بينهم .د 

نّة  رضوا عن وأع، دامت الروايات صحيحة عىل العمل هبا ماأهل السُّ
 .األخذ بالسياق نظرياً 

*    *    * 
 املقارنات بني النظريات: املقصد الرابع

املوازنة بني : مناقشة وحتليل األدّلة، والثاين: وقد تضّمن مبحثني، األّول
 .النظريات يف ضوء البيان التحلييل املقارن

 
  :المبحث األول

 ّ ت فيه مناقشة مجيع النظريات بأدّلتها، أشري إليها بام يمكن اختصاره يف فقد مت
 .املقام

نّة، فكان دليلهم األّول هو التمّسك بالسياق  .أّما النظرية األوىل ألهل السُّ
ايات الواردة يف بيان سبب ال حمّل للسياق هنا، ملاذا؟ ألّن الرو: قال الشيعة

القائل  بمفردها، حّتى أنّ  عىل نزول هذه اآلية وبيان الواقعة كّلها ناّصة النزول،
يعّرب عنها أّن آية  ـ إىل عكرمة كام هو املنسوب ـ ’باختصاصها بنساء النّبّي 
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التطهري نزلت بحّق النساء، معنى ذلك أّهنا آية مستقّلة ال عالقة هلا بام قبلها وما 
، بمعنى أّنه ال يوجد موضوع للسياق  بعدها فال جمال للتمّسك بالسياق عندئذٍ

ألّن آية التطهري ملا كانت ال عالقة هلا بام قبلها وبام بعدها  كي يتم التمّسك به؛
وأّن اآليات السابقة هلا والالحقة، هي عىل متاسكها واتصاهلا حّتى لو رفعت 

، فعليه هناك رشط من رشوط داللة السياق غري متوّفر يف )٥٧(منها آية التطهري
 .اق عندئذٍ املقام، فال موضوع للسي

وقد  ،تعّدت حّد االستفاضة ’أّن الروايات الواردة عن النبي :ثانياً 
وردت يف كتب الفريقني وهي معارضة ملفاد السياق، وهذا رشط آخر من 
الرشائط التي ينبغي توّفرها، وهو أن ال يعارض السياق أدّلة قطعية، ويف هذا 

ً ياق لفال وزن للس«: الصدد يقول رشف الدين ما نّصه و سلم كونه معارضا
، فإّن املسلمني كاّفة مّتفقون عىل ترجيح األدّلة عىل السياق، ^لنصوصهم

فإذا حصل التعارض بني السياق والدليل، تركوا مدلول السياق واستسلموا 
 .»حلكم الدليل

وأّما دليلهم الثاين هو التمّسك بالروايات التي وردت عن عكرمة ومقاتل 
 ...وعروة

 :اجلواب
 ً أّهنا روايات آحاد، وعىل فرض صّحتها فهي ال تفيد إال الظّن، بخالف  :أّوال

 .الروايات الواردة باختصاصها باخلمسة األطهار فإّهنا تفيد القطع لتواترها
، كام هو ^ن بالكذب واحلقد اجتاه أهل البيتأّن رواهتا مّتهمو :ثانياً 

نّة، قال حييى ب عكرمة : ن سعيدمذكور يف كتب الرتاجم لعلامء أهل السُّ
ال تكّذب عّيل كام : قال ابن عمر لنافع. )٥٩(وكّذبه ابن املسّيب مراراً  ،)٥٨(كّذاب

 .)٦٠(كّذب عكرمة عىل ابن عّباس
أّنه منكر احلديث سكتوا عنه، : وأّما مقاتل بن سليامن، فقد قال البخاري
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 وأّما عروة فقد كان يضطرب وترتعد فرائصه عندما ،)٦١(وحديثه ال يشء ألبتة
 )٦٢(قد تظاهرت الرواية عن عروة أّنه كان يأخذه الّزَمع«: يذكر علّيًا، قال املعتزيل

 .)٦٣( »عند ذكر عّيل فيسّبه ويرضب باحدى يديه عىل األخرى
ة فلم تكن روايتهم عن أّن هؤالء الرواة نقلوا لنا آرائهم الشخصيّ  :ثالثاً 

اآللويس،  أيت عنكام سي ، ونحن غري ملزمني للتقّيد بآرائهم،’رسول اهللا
 .’ضة بروايات مستفيضة عن رسول اهللاإضافة إىل أّهنا معار

الدليل الثالث الذي متّسكوا به وهو أّن املراد بالبيت هو بيت الطني  وأّما
 وبيت السكنى؟

b ]أّن بيت السكن مل يذكر مفردًا، وإّنام ذكر باجلمع،  :اجلواب
f e  d cZوقال تعاىل ، :[H G  FZبعضهم، ، لكن اعرتض 

 .)٦٤(فيكون مفرداً  ’البيت باإلضافة إىل النبي: فقال
يكون باجلمع ألّنه مل  إذا ذكر البيت املادي ’للنبي حّتى بالنسبة :اجلواب
: بيتًا واحدًا وإّنام كان له بيوت، وهي بيوت أزواجه، قال تعاىل ’يكن للنبي

 [ j i h g f eZ ]٥٣: األحزاب[. 
البيت املادي، وإّنام املراد به بيت الّنبوة والرسالة،  فعليه ليس املراد بالبيت هو

 .هي للعهد) البيت(والالم يف 
فقد استدّل أصحاهبا بالسياق وبكون املراد بالبيت هو : وأّما النظرية الثانية

 ؛)األطهار(وكذلك تشمل األربعة  ،’بيت السكنى، فهي تشمل نساء النبي
 .هبم إليهلكوهنم من أقربائه وأخّص الناس به وأقر

 .أّما التمّسك بالسياق فقد تقّدم جوابه، وبان بطالن داللته :اجلواب
وأّما كون املراد بالبيت هو بيت السكنى، فقد تقّدم جوابه أيضًا، وظهر أّن 

 .املراد به بيت النبّوة والرسالة
فتلّخصت بأّن املراد بأهل البيت هم بنو هاشم، : وأّما النظرية الثالثة
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ىل ذلك بعّدة أدّلة، منها رواية زيد بن أرقم، ومنها رواية ابن عباس، واستدّلوا ع
 .ومنها رواية بن حجر

النسب، ال دليل  ّن التمّسك بكون املراد بالبيت يف اآلية هو بيتأ :اجلواب
ما الروايات املذكورة فهي خارجة عن البحث كام ترى، كام أّننا عليه أبدًا، وأ

 .بيت النبّوة كام ظهر لك ذلكذكرنا أّن املراد بالبيت هو 
متّثل رأيًا اجتهاديًا لزيد ونحن غري : أّوالً : وأّما رواية زيد بن أرقم فهي

، كام أّن الرواية ال عالقة )٦٥(ملزمني بالتمّسك برأيه االجتهادي كام قال اآللويس
كام  هلا بآية التطهري وإّنام تّم السؤال من زيد يف املراد بأهل بيته يف حديث الثقلني،

 .القرآين) أهل البيت(وكالمنا يف مصطلح . ورد يف صحيح مسلم
إّن اهللا قّسم «: قال ’عّباس، والتي جاء فيها أّن النبيوأّما رواية ابن 

ثم جعل القبائل بيوتًا فجعلني يف ... اخللق قسمني، فجعلني يف خريمها قسامً 
^  V] : خريها بيتًا، فذلك قوله تعاىل  ]   \ [  Z Y X   W

 `  _Z ٦٦(»فأنا وأهل بيتي مطّهرون من الذنوب(. 
فقد أبطلها ابن أيب : هذه الرواية فيها مناقشتان سندية وداللية، أّما السندية

 .)٦٧(حاتم وضّعفها اهليثمي
فكيف نجمع بني صدر الرواية وذيلها من جهة، : وأّما املناقشة الداللية

ب أو بسبب من عبدة بنس ’ان عليه بعض املنتسبني إىل النبيوواقع ما ك
الوثن؟ بلحاظ أّن زمان نزول آية التطهري يف حدود السنة السادسة للهجرة، 

أضف إىل . وبعض املنتسبني إىل هاشم هم من غري املسلمني ومن عبدة الوثن
ستفيضة التي ذلك كّله إّهنا رواية آحاد وال يمكنها معارضة تلك الروايات امل

سبب نزوهلا فيه ويف عّيل وفاطمة واحلسن التي بّني فيها  ’وردت عن النبي
 .^واحلسني

وأّما رواية ابن حجر، وهي رواية األسكّفة، ففي سندها أكثر من آفة، إذ 
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 .بعض رواهتا جمهولون، والبعض اآلخر متهم بالوضع والكذب
 .)٦٨(وّضاع كّذاب): حمّمد بن يونس الكديمي(ففي سندها 

رام، أو أّن املراد بالبيت هو البيت احلالتي ذهبت إىل : وأّما النظرية الرابعة
يف اآليات السابقة   دليل عىل هذا األمر، ومل ُيذكروال فال شاهد. املسجد النبوي

أو الالحقة، لتكون الالم داّلة عليهام، إضافة إىل أّن هذا رأي واجتهاد ال يمكنه 
قّوية والصحيحة الواردة عن أن يعارض النصوص املستفيضة وال

 .)٦٩(’النبي
 

الموازنـة بـين النظريـات فـي ضـوء البيـان التحليلـي        : المبحث الثاني
  المقارن

ينبغي اعتبار معايري رشعية مقبولة من قبل  :املعايري الرشعية يف التقويم
 :املدرستني لتقويم النظريات املتقّدمة مجيعها، وهي كام ييل

 ً  :اإلذعان للنصوص النبوية الصحيحة :أّوال
الرجوع إىل النصوص الصحيحة املعتمدة يف حتديد  قد أمجع الفريقان عىل

داللة مفهوم اآلية أو بعض مفرداهتا ومصطلحاهتا وال يرجعون إىل الّلغة أو 
 :العرف، قال ابن تيمّية

نّة، فإن مل « ينبغي الرجوع إىل احلقيقة الرشعية يف تفسري ألفاظ القرآن والسُّ
رصنا إىل لغة  ، فإن مل توجدتوجد رصنا إىل احلقيقة العرفية من لغة الصحابة

 .)٧٠(»العرب
 : االلتزام بسبب النزول :ثانياً 

ات الصحيحة الواردة عن االلتزام بمضمون سبب النزول، يف ضوء الرواي
 .’رسول اهللا

بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن «: قال ابن دقيق العيد
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 .)٧١(»الكريم
تعني عىل فهم اآلية، فإّن العلم  معرفة سبب النزول«: وقال ابن تيمّية

 .)٧٢(»بالسبب يورث العلم باملسبَّب
 .)٧٣(»ال طريق ملعرفة أسباب النزول إال بالنقل الصحيح«: وقال العسقالين

وذهب الشيعة اإلمامية أيضًا إىل قبول أسباب النزول واالحتكام إليها إن 
ً إّن ملعرفة أسبا«: قال السبحاين. وردت بطرق صحيحة ومعتربة ب النزول دورا

لكن ال يمكن االعتامد عىل ... هاّمًا يف رفع اإلهبام الذي وردت يف شأن خاص
 .»...بل ال بد من التحقيق حول سنده والكتاب الذي ورد فيه... كّل ما ورد

 :إبعاد اجتهاد الراوي يف املوازنة :ثالثاً 
منه، فهو  ادٍ إّن الراوي إن كان خيرب بحدسه وختمينه، فهو إعامل لرأيه، واجته

وهذا ال يتعّلق ببيان أسباب النزول، وإّنام هو  ،’ال خيرب عن رسول اهللا
أقرب للتفسري من بيان األسباب، فلذا ال بد من إبعاد اجتهاد الراوي يف عملية 

 .وهذا األمر قد اتفق عليه الفريقان أيضاً . املوازنة
بل ال طرفني، نجد أّن مجيع وحينام نجري هذه املوازين الرشعية املقبولة من قِ

النظريات ابتلت بفقد عنرص أو أكثر من عنارص املوازنة الرشعية، وفقد املعايري 
العلمية يف االعتبار، إما اعتمدت عىل اجتهاد الراوي، وإّما متّسكت برواية 

اقية عىل ما نّص ضعيفة عن بيان سبب النزول أو قّدمت الّلغة والداللة السي
 ...تر عنه، وهكذاوتوا ’عليه حديث النبي

وعند إجراء املوازنة وجدنا أّن نظرية الشيعة اإلمامية توّفرت عىل مجيع 
فهم قد أذعنوا للنصوص . املعايري الرشعية والتقت فيها عنارص املوازنة بأمجعها

النبوية الصحيحة املتواترة والتزموا بالروايات املبّينة لسبب نزول آية التطهري، 
باجتهاد الراوية وحدسه يف بيان سبب النزول، فلذا توّفرت  كام أّهنم مل يلتزموا

 .يف نظريتهم مجيع املعايري الرشعية يف التقويم
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  :الخاتمة
عاىل عىل توفيقي يف هذا املجال ويف اخلتام ال يسعني املجال إال أن أشكر اهللا ت

ت يف يضاح احلقيقة إىل من ينشدها، إذ تبّني من كّل ما تقّدم، أّن املراد بالبيإل
ة، ومصاديق هذا املصطلح هم هو بيت النبّوة والرسال) أهل البيت(مصطلح 

، وذلك ، دون سواهم)^وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ’حممد(
، ليبّني هلم ما ’بتشخيص من النّبّي األكرم ، وتطبيق منه، وترصيٍح، وممارسةٍ

 .سد الطريق عىل َمن ال يرغب بذلكاختلفوا فيه، وي
داللة املصطلح املذكور، ترتّتب مجلة من األبحاث العلمية  وعىل ضوء مفاد

يف خمتلف املجاالت الفقهية والعقدية، وعندئذٍ تناط املسؤولية عىل مجيع أبناء 
، ’ن الكريم وصدح به النّبّي األكرماألّمة اإلسالمية اللتزام ما جهر به القرآ

 .والت حني مناص
 ...واحلمد هللا رّب العاملني

 ...قّوة إال باهللا العيل العظيم وال حول وال
 

*     *     * 

:الھوامش
                                                

 .)صلح(مادة : تاج العروساملصباح املنري، وو انظر لسان العرب،  )١(

 .)لفباب األ( ٤٤: ، التعريفاتالرشيف اجلرجاين، عيل بن حمّمد )٢(

 .١/٩١ :انظر سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الفكر العريب واإلسالمي )٣(

 . ٣/٣٨٣: الطباطبائي ، السيد حمّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن )٤(

ّة، عبد احلليم، جمموعة الفتاوى )٥(  .١/٢٤٣: ابن تيمي
 .١٠٧ـ  ٢/١٠٥: املصدر السابق )٦(

املقصود ليشمل النهج  حه أحٌد، نعم وّسع صاحب الكفايةالظاهر أنَّ هذا االحتامل مل يطر )٧(

املعترب رشعًا وعقالً، وأضاف اعتباره العقيل؛ ليدخل مثل قصد األمر من األنحاء التي ال يمكن 
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 ).التحرير. (اعتبارها رشعاً 

 .٣٧٦: الدكتور حممد أديب الصالح ، مصادر الترشيع ومناهج االستنباط: انظر )٨(

 .، وانظر تفسري امليزان، للطباطبائي، مورد اآلية٥/٢٣٤: مع البيانالطربيس ، جم )٩(

، حممد رشيد رضا، ٤/٣٢٠: ، القاسمي، حماسن التأويل٢/٣٩٦: الزخمرشي ، الكّشاف )١٠(

 .٤/٣٣٥: ، املراغي، أمحد مصطفى ، تفسري املراغي١٠٧ـ  ١٢/١٠٦: تفسري املنار

 .مورد اآلية: اآلية، ابن عاشور ، التحرير والتنويرمورد : ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز )١١(

فرات الكويف، : وانظر مصادر الشيعة التالية. ٢/١٩٣: ، تفسري القّميي، عيل بن إبراهيمالقّم  )١٢(

، وله يف ٢/٨٥، ٢/٧١، ١/٤١٦: صال، الشيخ الصدوق، حممد بن عيل، اخل١٢٦: تفسري فرات

السيد . ١/٢٨٧/١: يخ الكليني، الكايف، الش١ح ٢٣باب  ١/٢٠٧: عيون أخبار الرضا

 ،، الطربيس٧٨٣ح/ ٣٦٨: يس، األمايل، الشيخ الطو١٢٩ـ  ١٢٢: املرتىض، الشايف يف اإلمامة

، ٢١٠ـ  ٣٥/٢٠٦، ٣٧٨، ٣١/٣٢٦: ، املجليس، بحار األنوار١١٩ـ  ٨/١١٨: جممع البيان

، الشيخ ١٦/٣١١: ، الطباطبائي ، تفسري امليزان٦٩/١٥٤، ٤٤/٢٦، ٤٠/٩٥، ٢٣٤ـ  ٢١٧

 .٢١٨ـ  ١٣/٢٠٥: نارص مكارم، تفسري األمثل
 .١٠/١٦٥: انظر السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن )١٣(
 .املصدر نفسه )١٤(

وأخرجه أيضًا ابن أيب شيبة،  .، باب فضائل أهل بيت النبي٤/١٨٨٣/٢٤٢٤: صحيح مسلم )١٥(

ومثله عن : شة، وقال الشوكاينوأمحد ، وابن جرير، وابن أيب حاتم، واحلاكم النيسابوري عن عائ

أم سلمةأخرجه الرتمذي وصّححه، وابن جرير، وابن املنذر، واحلاكم وصّححه، وابن مردويه، 

ـ  ٢١٠٩(، انظر األحاديث ٤/٣٢٧: والبيهقي يف سننه من طرٍق عن أّم سلمة، الفتح القدير

٢١١٧.( 
: اكر، تاريخ دمشقابن عس: ، وانظر٦/١٢٥/٣٧٨٧): اجلامع الكبري(سنن الرتمذي  )١٦(

، والكنجي الشافعي، ٢/٣٧/٦٥٧:، واحلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل١٤٨ـ  ١٤/١٣٧
 .٣٧٣ـ  ٣٧١: كفاية الطالب

يف الباب عن باقي أئمة أهل ، مسندًا، و٣٦٨/٧٨٣: الطويس، حممد بن احلسن، األمايل )١٧(

: ، الكايف٢/١٩٣: لقّمي، تفسري ا١٥٦: كفاية األثر: ، كام ورد يف املصادر الشيعية^البيت

 .٩/٢٠٦: ، إحقاق احلّق ١ح ٢٣، باب ١/٢٠٧: ، عيون أخبار الرضا١/٢٨٧/١

، بن جرير، وابن املنذر، والطرباينأخرج ابن أيب شيبة، واإلمام أمحد، والرتمذي وحّسنه، وا )١٨(

: تفسري فتح الغدير: انظر. احلديث... ردويه، عن أنس بن مالكواحلاكم وصّححه، وابن م
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سبعة عرش شهرًا، فإذا  ’صّليت مع رسول اهللا«: وى أبو برزة قالور. ٤/٣٣٨/٢١١٤

Z  Y  X      W    ]  \     [  ] خرج من بيته، أتى باب فاطمة، فقالك الصالة عليكم 
  ̀    _  ̂Z« .٩/٢٦٧/١٤٩٨٦: اهليثمي ، جممع الزوائد. 

 .٤٥: البالغي، آالء الرمحن )١٩(

 .١٢٦ـ  ١٢٤: مد حسني، القرآن يف اإلسالمالطباطبائي ، السيد حم )٢٠(

 .٣٨: السبحاين، املناهج التفسريية يف علوم القرآن )٢١(

 .١/٩٣: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن )٢٢(

 .املصدر نفسه )٢٣(

 .١/٤٧: ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير )٢٤(

 .٢/١٨: شواهد التنزيل )٢٥(

 ).٧٧٤ـ  ٦٣٧(حاديث حتت األرقام األ: انظر شواهد التنزيل )٢٦(

حديث : ، قال، وذكر املحّقق شعيب األرنؤوط٤/١٠٧: ، مسند أمحد٦/٣٦٦: تفسري ابن كثري )٢٧(

 .٢٨/١٩٥/١٦٩٨٨): النسخة املحّققة(صحيح، مسند أمحد 

 .١٩/١٠٤: تفسري الطربي )٢٨(

: ، صحيح مسلم١٩/١٠٧: ، تفسري الطربي٦/٣٦٧: تفسري ابن كثري: انظر )٢٩(

، وانظر األحاديث حتت األرقام ٣/٥٣/٢٦٦٥: ، الطرباين ، املعجم الكبري٤/١٨٨٣/٢٤٢٤

ّر املنثور٢٦٦٩، ٢٦٦٨، ٢٦٦٧، ٢٦٦٦، ٢٦٦٣، ٢٦٦٢(  .٦/٥٣٢: ، السيوطي، الدُّ

 .٩/٢٦٤/١٤٩٧٦: جممع الزوائد )٣٠(

 ، سنن الرتمذي١/٣٣١: ، مسند أمحد٦/٣٦٥: ابن كثري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم )٣١(

، باب من سورة األحزاب ، رقم ’كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا ):اجلامع الكبري(

٣٢٠٦. 

 .١٩٨: السمهودي، جواهر العقدين: انظر )٣٢(
 .٣٣٩ـ  ١/٣٣٦: مشكل اآلثار: الطحاوي )٣٣(
 .٢/٤٢١: الصواعق املحرقة )٣٤(

ُصول )٣٥( بحث الثامن من املقصد ، ال٣٠٩: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق يف علم األ

 .الثالث
 .٤/٣٥٩: األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة )٣٦(

 .١٤/١٧٨: القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن )٣٧(
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 .املصدر نفسه )٣٨(

 .٤/٣٣٦: الشوكاين، فتح القدير )٣٩(

 .مورد آية التطهري: اآللويس، روح املعاين: انظر )٤٠(

 .٤/٣٣٩: القديرفتح  )٤١(

، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عّيل بن أيب ٤/١٨٧٣/٢٤٠٨: صحيح مسلم: انظر )٤٢(

 .طالب

ألسكّفة وأما رواية ا .١٥١: الدهلوي، عبدالعزيز غالم حكيم، خمترص التحفة االثني عرشية )٤٣(

ّاس وبنيه بمالءة، ثم  ’إّن النبي«: حسب ما أوردها ابن حجر يارّب : قالاشتمل عىل العب

ة الباب : هذا عّمي وصنو أيب، وهؤالء أهل بيتي فاسرتهم من النار كسرتي إّياهم فأّمنت أسُكفَّ

َعتبة : ، وأسكّفة الباب٢/٤٢٤: الصواعق املحرقة. »آمني وهي ثالثاً : ائط البيت، قالوحو

 .الباب التي يوطأ عليها

 .١٢/٢٢/٢٣م: روح املعاين )٤٤(

ّة، عبداحللي )٤٥( نّةابن تيمي  .٤/٢٤: م، منهاج السُّ

 .٢٩٨ـ  ١/٢٩٧: الصدر، حممد باقر، دروس يف علم األصول )٤٦(

 .٢/٢٠٠: الزركيش، حممد بن عبداهللا، الربهان يف علوم القرآن )٤٧(

 .١/٧٨: السامرائي، فاضل صالح، أرسار البيان يف التعبري القرآين )٤٨(

 .١/٣٨: الربهان يف علوم القرآن )٤٩(

 .٣٢: ناهج التفسريية يف علوم القرآنالسبحاين، امل )٥٠(

هو االنتقال من ضمري إىل آخر أثناء الكالم، قال قدامة بن : االلتفات ـ كام يف علم املعاين ـ )٥١(

 ,»لني بني الكالم والكالمني، لنكتةكالم أو كالمني متّصبااللتفات هو أن يؤتى «: جعفر بن قدامة

µ   ´  ³    ²¬  ®   ¯  °  ±]: ىلومن الشواهد القرآنية عىل ذلك، قوله تعا
»  º  ¹   ̧  ¶¼Z ]واهللا أعلم بام : (وجواهبا بقوله) إذا(اعرتض بني ف ،]١٠١: النحل

ل الربهان يف علوم : ، انظر...، فكأّنه أراد أن جييبهم عن دعواهم فجعل اجلواب اعرتاضاً )ُينزِّ

 .٣/١٣٤: القرآن
 ).التفسري بالرأي(الثاين  ، الفصل١/٥٠: الذهبي، التفسري واملفرسون )٥٢(
 .٤٤، مراجعة ١٦٧: رشف الدين، السيد عبداحلسني، املراجعات )٥٣(
 .٢٦٦: احلفناوي، حممد إبراهيم، دراسات أصولية يف القرآن الكريم )٥٤(

 .١/٢٥: العثيمني، حممد بن صالح بن حممد، أصول يف التفسري )٥٥(
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، وانظر السيوطي، اإلتقان يف ٢/٣١٣: القرآنالزركيش ، حممد بن عبداهللا، الربهان يف علوم  )٥٦(

 .١/٤٤٦: علوم القرآن

 .١٦/٣١١: انظر الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن )٥٧(

 .٢/١٨٢/٢٣٣٤: ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكني )٥٨(

 .٢٠/٢٦٤: املزي، هتذيب الكامل )٥٩(

 .٢/١٨٢/٢٣٣٤: الضعفاء واملرتوكني )٦٠(

 .ليس حديثه بيشء ، ليس بثقة: ، وقال حييى بن معني٦/٥٠٦: االعتدالالذهبي، ميزان : انظر )٦١(

 .الرعدة: الزمع )٦٢(

 .١٠٢، ٤/٦٩: ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة )٦٣(

 .١٢/٢٢/٢٤م: اآللويس، روح املعاين: انظر )٦٤(

 ).تعاىل برأيه وال يلزمنا أن ندين اهللا: (، قال ما نّصه١٢٤/٢٢/٢٤: اآللويس، روح املعاين )٦٥(

ر املنثور )٦٦( ). ٢٦٧٤: (، الطرباين يف املعجم الكبري) ١/٣٣٠: (، رواه الرتمذي٦/٥٣٤: الدُّ

 .١/٩٢/٧٧: والبيهقي يف الدالئل

 .هذا حديث باطل: قال أيب: وقال. ٢/٢٩٤/٢٦٩٣: ابن أيب حاتم، العلل )٦٧(

ميد احلامين، وعباية بن ربعي، وفيه حييى بن عبداحل: ، قال٨/٢١٥: اهليثمي ، جممع الزوائد )٦٨(

: حييى بن عبداحلميد ضعيف، وذكره يف الضعفاء: وكالمها ضعيف، وقال أبوزرعة الرازي

: حييى بن عبداحلميد ضعيف كويف، الضعفاء واملرتوكني: ، وقال النسائي٢/٦٦٩/٣٦١

)٦٢٥.( 

 .٦/٧١: البيهقي، دالئل النبوة )٦٩(

ّة، مقّدمة يف أصول التف )٧٠( ) ٣٦(مورد آية : ، وانظر الشوكاين ، فتح القدير٩٠: سريابن تيمي

 .الذاريات

 .١/٩٣: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن )٧١(

 .املصدر السابق )٧٢(

 .١٦: ابن حجر العسقالين، العجاب يف بيان األسباب )٧٣(
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  معركة اجلمل
 

  

 شهاب الدين الحسيني: اُألستاذ)*( 

 

 
ة تعصم دراسة التاريخ بوعي تساهم يف بلورة رؤى سياسية وجهاديّ 

أثري اجلهل مراعاهتا القادة والسياسيني من الوقوع يف أخطاء وقع هبا السابقون بت
قة، أو حتت تأثري مؤامرات حماكة من قبل بعض ة الضيّ أو املصالح اآلنيّ  ،واهلوى

ات املنحرفة أو املعادية، وقد تكون نامجة عن التّرسع وعدم إدراك الشخصيّ 
 .العواقب اخلطرية

 ،اتومعركة اجلمل واحدة من وقائع التاريخ قادها مجع من الشخصيّ 
ليس من  أو طالبوا بمطلب ،الرشعية، ورفعوا شعاراً  دين فيها عىل القيادةمتمّر 

 ،دون الرجوع إىل القضاء ،وباألسلوب الذي اختاروه حقهم املطالبة به ابتداءًا،
وآخرون  ،أو دون االنتظار حلني استقرار الدولة، فندم بعضهم يف بداية املعركة

د حدوث رشخ بني ألهنم مل يقّدروا النتائج، ولكن مل ينفع الندم بع ؛بعد انتهائها
 .لرشوخ أخرى مةً املسلمني كان مقدّ 

                                                
 .العراق/باحث إسالمّي  )*(
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ستلهم منها دروسًا وعربًا لن ،ق إىل معركة اجلملويف هذا املوضوع سنتطّر 
، بل اتة من الشخصيّ الطعن بشخصيّ هنا وال نستهدف  .ر األخطاءال تتكّر لكي

 ونعود إىل الثوابت اإلسالمية يف ،ام ورد يف مصادر التاريخنتابع املسرية حسب
ه من قربه وبعده شخص بام يستحقّ  لنصف كّل  ،تقييم األحداث واألشخاص

عن هذه الثوابت، لنستفيد منها دروسًا سياسية وجهادية يف مرحلتنا الراهنة 
التي كثر فيها الزيف واإلشاعات السياسية، واختلطت فيها العناوين 

 .واملسميات والشعارات التي تستهوي البسطاء بعد تسطيح الوعي
 
  بسات مقتل عثمان بن عفّانمال

قامت معركة اجلمل عىل أساس املطالبة بدم عثامن، فأحدثت رشخًا وشقًا 
مة ملعركة صفني التي مترد فيها معاوية عىل اخلالفة بني املسلمني، وكانت مقدّ 

 .ةفاق آراء مجيع فقهاء املذاهب اإلسالميّ باتّ  ،واحلكومة الرشعية
كة من األفضل أن نلقي نظرة رسيعة عىل وقبل البدء بأحداث ووقائع املعر

مالبسات مقتل عثامن ليتبّني لنا بطالن املطالبة بدمه، فبعض املطالبني بدمه 
سامهوا يف التحريض عليه كطلحة والزبري وعائشة، وعمرو بن العاص بعد 
ذلك، وبعضهم مل ينرصه يف حياته، وبعضهم كان السبب يف إيصال الوضع إىل 

 .ن احلكم وبعض والتهحّد قتله كمروان ب
 

  موقف عائشة
 أنّ  مة املحرضني عىل معارضة عثامن، فقد روى اليعقويبّ كانت عائشة يف مقدّ 

يا معرش «:ونادت ’إذ دّلت عائشة قميص رسول اهللا ؛عثامن يومًا ليخطب
وكان أكثر من  .»هذا جلباب رسول اهللا مل يبل، وقد أبىل عثامن سنته! املسلمني

 .)١(الزبري وعائشةيؤّلب عليه طلحة و
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يا عثامن أكلت أمانتك وضّيقت رعيتك وسلطت عليهم «: وكانت تقول له
! سقاك اهللا املاء من فوقك وحرمك الربكة من حتتك األرشار من أهل بيتك، ال

أما واهللا لوال الصلوات اخلمس ملشى إليك قوم ذو بصائر يذبحوك كام يذبح 
 .)٢(»!ل اهللا نعثالً اقتلوا نعثًال، قت«: وكانت تقول .»اجلمل
وتيت «:ة لقيها عبد اهللا بن عباس، فقالت لها خرجت تريد مكّ وملّ  إّنك قد أُ

عقًال وبيانًا، فإّياك أن ترّد الناس عن قتل هذا الطاغي عثامن، فإين أعلم أنه 
ا مضت إىل مكة وتركت ّهن إ ثّم  .»سيشأم قومه كام شأم أبو سفيان قومه يوم بدر

 .)٣(من ذلك احلصار والشّدة ما هو فيه عثامن عىل
فعائشة هلا حّق تبيان وجهة نظرها املعارضة لسياسة عثامن باعتبارها 

األمر باملعروف والنهي  :تها، فمن مسؤوليّ ’كمسلمة وكزوجة رسول اهللا
أّنه ليس من حّقها التحريض عىل قتل  والدعوة إىل إصالح الواقع، إّال  عن النكر

ها أو صالحية غريها؛ ألّن مثل هذا القرار ال ألّنه ليس من صالحيت ؛احلاكم
 ،بل جيب عليها ،كان، فهنالك شخصيات عديدة يمكنها يصدر من قبل أيٍّ 

ل إلصالح تدّخ الذي  التدّخل إلصالح الواقع، وعىل رأسها اإلمام عّيل 
الواقع وكان وسيطًا بني احلاكم أو اخلليفة وبني املعارضني، وكان ال يشّجع عىل 

 .قتله
 
  قف طلحة والزبيرمو

 قال اإلمام عيل .عىل عثامن وحتريضًا عليه كان طلحة أكثر من الزبري شّدةً 
نشدك اهللا أال رددت الناس عن عثامن«:لطلحة ال واهللا حتى تعطيني بنو :قال .»أُ

 .)٤(أمّية احلّق من نفسها
يا طلحة ما هذا األمر الذي وقعت « :وحينام حورص عثامن قال اإلمام عّيل 

 »؟فيه
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حتى  فانرصف اإلمام .ما مّس احلزام الطيبنييا أبا احلسن بعد:فقال طلحة
أتى بيت املال، وأعطى الناس، فانرصفوا من عند طلحة حتى بقي وحده، وُرسّ 

يا أمري املؤمنني أردت أمرًا فحال اهللا :وجاء طلحة فقال لعثامن .بذلك عثامن
اهللا حسيبك يا  ،ولكن جئت مغلوباً ، واهللا ما جئت تائباً :فقال عثامن .بيني وبينه

 .)٥(طلحة
ابن عديس مّر طلحة فناجى عبد الرمحن بن عديس، فقال  ،يف فرتة احلصارو

هذا :فقال عثامن .يدخل عىل عثامن وال خيرج من عندهحدًا ال ترتكوا أ:ألصحابه
 .)٦(أن يكون منها صفراً  ا أمر به طلحة، واهللا إّين ألرجوم

 ضح يف املواضيع القادمةا موقف الزبري فسيتّ أّم 
 

  موقف عمرو بن العاص
ه اختلف معه وبدأ حيّرض عليه، نّ أ إّال  ،كان ابن العاص من مستشاري عثامن

 . ت عىل ذلك كتب التاريخكام دلّ 
واهللا إين كنت : خرج عمرو بن العاص إىل منزله بفلسطني، وكان يقول

مّر به راكب من املدينة،  فبينام هو بقرصه إذ .أللقى الراعي فأحّرضه عىل عثامن
أنا أبو عبد اهللا، قد يرضط : فقال عمرو .هو حمصور: فسأله عن عثامن، فقال
ْريْ واملكواة يف النار فقال  .قتل عثامن: ثم مّر به راكب آخر فسأله فقال .العِ

وقد استثمر عمرو بن  .)٧(أنا أبو عبد اهللا إذا حككت قرحة نكأهتا: عمرو
ن أغراه أ، بعد د عىل حكومة اإلمام عيلعثامن، للتمّر  العاص مع معاوية مقتل

 .ف يف بيت ماهلا كيف يشاءمعاوية بوالية مرص كطعمة له يتّرص 
للدفاع  ،وخصوصًا معاوية ،كاام مل يتحّر خني عىل أّهن وقد دّلت روايات املؤّر 

 .عن عثامن يف حياته
ثامن، وقال ن يرابط قرب املدينة يف زمن حصار عأوىص معاوية قائد جيشه أ
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الشاهد يرى ما ال يرى : إذا أتيت ذا خشب فأقم هبا وال تتجاوزها، وال تقل:له
فأقام قائده بذي خشب حتى قتل عثامن، وحينام سئل جويرية عن ذلك . الغائب

 .)٨(صنعه عمدًا ليقتل عثامن فيدعو إىل نفسه:قال
بن سعد  هللاوهلذه احلقيقة أدلة وشواهد كثرية، فحينام طلب معاوية من عبد ا

 .)٩(بايع رجًال أعرف أّنه هيوى قتل عثامنما كنُت أل:بن أيب رسح البيعة أجاب
... يذكر عثامن ال أنا وال أنت اس أّال الن إّن أحّق :وقال عمرو بن العاص ملعاوية

فأبطأت، وأما أنا فرتكته  ا أنت فخذلته ومعك أهل الشام، واستغاثكأّم 
عىل قتل عثامن حتى الراعي يف غنمه، وحينام  ضوكان ابن العاص حيّر  .)١٠(عياناً 

 .)١١(أنا أبو عبد اهللا، أنا قتلته وأنا بوادي السباع:سمع بمقتله قال
ة، استثمرها هؤالء فالطلب بدم عثامن ذريعة غري مرشوعة وغري منطقيّ 

، وهذا حال مجيع الطامعني بالسلطة أو د عىل حكومة اإلمام عيلللتمّر 
 امتيازات قد حيرمون منها يف ظل عدالة احلكومة الراغبني يف احلصول عىل

 .القائمة
 

  تصريحات اإلمام علي
ـ عىل الصحيح ـ ي لقيادة احلكومة والدولة، وهو اخلليفة املتصدّ  كان عيل

، ’هألّنه منّصب من قبل اهللا تعاىل ومن قبل رسولاإلمام املفرتض الطاعة؛ 
قاطنني يف عاصمة الدولة والعقد ال وهو اخلليفة املنتخب من أهل احلّل 

ترصحياته هي الفيصل  نّ إف ،، ولذاالعاّمةوهي املدينة؛ عىل رأي  ،ةاإلسالميّ 
الدستور، وهي ترصحيات منسجمة مع الوقائع واألحداث التي شهدها و

حول دور املطالبني بدم عثامن يف التحريض أدىل بترصحياٍت املسلمون، وقد 
لبون حّقًا هم تركوه، ودمًا هم سفكوه، فلئن وإّهنم ليط«: ، فقالعليه أو خذالنه

 ّ كنت رشيكهم فيه فإّن هلم لنصيبهم منه، ولئن كانوا وّلوه دوين، فام التبعة إال
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 .)١٢(»..عندهم
واهللا ما استعجل متجّردًا للطلب بدم عثامن « :وحول موقف طلحة قال

ص عليه منه، إّال خوفًا من أن يطالب بدمه؛ ألنه مظنّته، ومل يكن يف القوم أحر
وواهللا ما صنع يف أمر . فأراد أن يغالوا بام أجلب فيه ليتلبس األمر ويقع الشّك 

لئن كان ابن عّفان ظاملًا كام كان يزعم لقد كان ينبغي له : عثامن واحدة من ثالث
أن يؤازر قاتليه، ولئن كان مظلومًا لقد كان ينبغي له أن يكون من املنهنهني عنه 

لئن كان يف شكٍّ من اخلصلتني، لقد كان ينبغي له أن يعتزله واملعّذرين فيه، و
ويركد جانبًا ويدع الناس معه، فام فعل واحدًة من الثالث، وجاء بأمر مل يعرف 

 .)١٣(»بابه، ومل تسلم معاذيره
 

  شواهد وتصريحات واقعية
 نّ أمن خالل الشواهد والترصحيات الواقعية التي ال تقبل التأويل نستنتج 

مربرًا لرشعية التمّرد، فقد كان موقفًا مع سبق  بدم عثامن مل تكن إّال  املطالبة
م  أّهن ّال إ ،ة، وكان املطالبون بدمه يعون احلقيقةاإلرصار، وبعد إلقاء احلّج 

ادوا التنصل عن التحريض رغباهتم أقنعتهم بأحقيتهم، أو أهنم أر نّ أتناسوها أو 
 .قبل القضاء بدمه من قبل ذويه أو من عليه لكيال يطالبوا

إن يكن عثامن قتل ظاملًا، فام لكام وله؟ : طلحة والزبريلقال كعب بن سور 
ن كان أمره أشكل عىل من شهده، فهو إوإن كان قتل مظلومًا فغريكام أوىل به، و

 .)١٤(عىل من غاب عنه أشكل
وقد كان  ،وجب حّق عثامن اليوم حقه أمسأام إنّ : هلامكتب املنذر بن ربيعة و

  .)١٥(!؟ركم فخذلتموه، فمتى استنبطتم هذا العلم وبدا لكم هذا الرأيبني أظه
إن كان قتل عثامن صوابًا فمسريكم ملاذا؟ :وقال أبو األسود الدؤيل لطلحة

 .)١٦(وإن كان خطأ فحظكم منه األوفر، ونصيبكم منه األوىف



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

١٧
٨

 

 

 أبعده اهللا قتله ذنبه، وأقاده اهللا:عائشة ملا بلغها قتل عثامن قالت نّ أوروي 
  جاءت األخبار ببيعة عيلفلّام  .عحّق الناس هبذا األمر ذو اإلصبأ إنّ ... بعمله
أن : وكتب طلحة والزبري إليها .بداً أتعسوا تعسوا، ال يرّدون األمر يف تيم : قالت

أت الكتاب خّذيل الناس عن بيعة عّيل وأظهري الطلب بدم عثامن، فلام قر
ئشة عبيد بن أيب سلمة عن األخبار وسألت عا .)١٧(أظهرت الطلب بدم عثامن

ت هذه انطبقت عىل هذه لي: فقالت .الناس اجتمعوا عىل بيعة عيل فأجاهبا بأنّ 
تل واهللا عثامن مظلومًا، قُ : ة وهي تقولإن تّم األمر لصاحبك، فانرصفت إىل مكّ 

نت، ولقد كنت ل من أمال حرفه ألأّو إّن واهللا : فقال هلا! واهللا ألطلبّن بدمه
قتلوه، وقد قلت وقالوا،  م استتابوه ثّم ّهن إ: قالت! اقتلوا نعثًال فقد كفر: تقولني
 !لاألخري خري من قويل األّو  وقويل

دور هؤالء يف التحريض عىل عثامن كان من املسّلامت عند  أنّ  :والظاهر
لقي سعيد بن العاص بن احلكم ومعه  بام فيهم أتباعه، ففي روايةٍ  ،أغلب الناس
أين تذهبون وترتكون ثأركم عىل أعجاز اإلبل وراءكم؟ يعني : مجاعة، فقال

نسري فلعّلنا : فقالوا .ارجعوا إىل منازلكم قتلوهم ثّم اعائشة وطلحة والزبري، 
ال أطلب ثأر : ا تضعضع أهل اجلمل قال مروانوملّ  .)١٨( نقتل قتلة عثامن مجيعاً 

فجعل الدم يسيل،  عثامن من طلحة بعد اليوم، فرماه بسهم فقطع عرقًا يف ذراعه
 .)١٩(أحد دور البرصة فنزهلا ومات هبافانتهى إىل 

حتت ذريعة  فمروان كان مع عائشة وطلحة والزبري متمردًا عىل اإلمام عّيل 
 الفرصة فقتل طلحة، واعرتف يف وقت متأخر ولكنّه حتّني  !املطالبة بدم عثامن

ع اإلمام زين من دم عثامن، وهذا هو الظاهر من حديثه م ة اإلمامءبربا
فقال له  .عن صاحبنا من صاحبكم كّف أحد أما كان :، حيث قال لهالعابدين

َم تشتمونه عىل املنابر؟«:اإلمام ِ  .)٢٠( بذلكال يستقيم لنا األمر إّال :قال .»َفل
  موعظة للسياسيين من معركة الجمل
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 السياسة يف اإلسالم هي رعاية حقوق اهللا تعاىل وحقوق احلاكم الرشعّي 
وأسسه  قوق الناس، والسياسة يف اإلسالم ال تنفصل عن مفاهيمه وقيمهوح

ن تكون أة، ون تكون منسجمة مع نظرته للحياة اإلنسانيّ أبّد ووأحكامه، فال 
مسألة احلكم والسلطان واملنصب السيايس وسيلة لتطبيق اإلسالم وحتكيم قيمه 

اذ الوسيلة غري ة اّخت ر الغاين تكون مالزمة للتقوى، وأن ال تّرب أيف الواقع، و
وإّن منزلقات العمل  .املرشوعة، والسياسة صدق ورصاحة وقيم وأخالق

سببها االبتعاد عن  ،وخصوصًا عند حتويل السياسة إىل حرفة ومهنة ،السيايس
اهللا تعاىل جراء االنغامس يف العمل السيايس والتأثر بالسياسة غري اإلسالمية، 

تعاىل يف مجيع األحوال، وحماسبة النفس يف ولذا ينبغي للسياسيني ذكر اهللا 
رأي أو موقف لتكون رادعًا  ر أهوال القيامة يف كّل قصورها وتقصريها، وتذكّ 

من االنزالق يف الشبهات واملّحرمات، وللتغلب عىل األهواء النفسية واملصالح 
ة، والتفكري بعاقبة األمور، وجيب عىل السيايس أن يراعي املقّومات اآلنيّ 

 :ية يف اختاذ القرار ومنهاالرشع
 .ـ الظروف السياسية واالجتامعية١
ـ رشعية القرار بالرجوع إىل ثوابت الرشيعة أو الرجوع إىل العلامء ٢

 .والفقهاء املصلحني الكفوئني
 .ـ املصلحة اإلسالمية العليا٣

وعىل ضوء ذلك ينبغي جتنب األهواء واملصالح الذاتية الضيقة، وجتنب 
ي إىل إراقة دماء املسلمني، وخلق لشخصية يف اختاذ قرار قد يؤدّ ردود األفعال ا

فتن واضطرابات داخل املجتمع، وأن يرتيث السيايس يف اختاذ القرار وعدم 
التّرسع فيه، واستخدام األساليب العقالئية يف عالج األزمات أو املطالبة 

من عضهم بباحلقوق الفردية واالجتامعية، فالذين طالبوا بدم عثامن انسحب 
من قبل املطالبني معه، وسكت الباقون بعد ذلك عن  ونخراملعركة وقتل اآل
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فوا بعد أن خلّ  ،وكأّن شيئًا مل يكن ،املطالبة بدم عثامن، وعدم مالحقة قتلته
 .بقرارهم وموقفهم آالف الضحايا من الطرفني

 
  الحوار وإلقاء الحجة قبل المعركة

وسياسية واجتامعية، لتذكري الطرف ة رضورة رشعية احلوار وإلقاء احلّج 
املقابل بخطأ موقفه وقراره وتذكريه بالنتائج اخلطرية له، وهو رضورة لتوعية 

أو يكونوا حمايدين حلني  ،خيذلوا الباطلو املواطنني لكي يقفوا مع احلّق وة األّم 
االطالع عىل حقيقة األمر، وجيب أن يكون احلوار وإلقاء احلجة قائًام عىل أسس 

وعة دون كذب أو خداع أو لّف أو دوران، وأن يستخدم الطرف احلق مرش
مجيع أساليب ووسائل احلوار وإلقاء احلجة والتذكري لكي يرتاجع الطرف 

إىل أن ينتهي  ،ة حجةواحلّج  ،املقابل عن قراره وموقفه، وأن يتلو احلوار حوار
، فيثبت عىل أمدمها وال يبقى لدى الطرف املّرص عىل موقفه أي حجة عىل باطله

ام متمرد عىل ، وإنّ فحسب يف أمور يسرية أو أوامر معينةال  ،ه متمردنّ أنفسه 
 .الوجود اإلسالمي بأكمله ملا ينتج منه الفرقة والتمزق وإراقة الدماء بدون حّق 

ة ال يقترص عىل احلوار املبارش أو عىل جانب أو أسلوب واحلوار وإلقاء احلّج 
دين إىل ع األساليب والوسائل الكفيلة بإعادة املتمّر معّني، بل ينبغي ممارسة مجي

د والعودة إىل العقل والوجدان والرجوع إىل الثوابت إهناء التمّر واالستقامة 
 .اإلسالمية والعرفية

دون خطأ األسلوب الذي يريد املتمّر  ففي بداية األمر بّني اإلمام
حينام طالباه طلحة والزبري فقد أجاب  .استخدامه، وبّني خطورة املوقف

إين لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم «:بالقصاص من قتلة عثامن
إّن هذا األمر ... يملكوننا وال نملكهم؟ ها هم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم

: إّن الناس من هذا األمر إن حّرك عىل أمور... أمر جاهلية وإّن هلؤالء القوم ماّدة
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ما ال ترون، وفرقة ال ترى هذا وال هذا، حتى  فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى
هيدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ احلقوق، فأهدأوا عنّي وانظروا ما 

 .)٢١(»يأتيكم ثّم عودوا
 فاملوقف االصوب هو االنتظار حلني هدوء األوضاع واستقرار احلكومة ثّم 

 .والرباهني ةاألدلّ يأيت دور التحقيق يف املوضوع، ودور القضاء الذي يعتمد عىل 
واهللا لقتل عثامن أهون  ،يا أّم املؤمنني: وقال جارية بن قّدامة السعدي لعائشة

من خروجك من بيتك عىل هذا اجلمل امللعون عرضة للسالح، إّنه قد كان لك 
إّنه من رأى قتالك يرى ! من اهللا سرت وحرمة فهتكت سرتك وأبحت حرمتك

أتيتينا مكرهة إىل منزلك، وإن كنت  جعيأتيتينا طائعة فارلئن كنت ! قتلك
عامد الدين ال يقام بالنساء،  إنّ :سلمة لعائشة وقالت أّم  .)٢٢(فاستعيني بالناس

اهللا وضع  الذيول، إنّ  األبصار، وخفض األطراف، وجّر  محاديات النساء غّض 
رسول اهللا عارضك بأطراف الفلوات قد  ي وعنك هذا، ما أنت قائلة لو أنّ عنّ 

املؤمنني مقيمة  أّم  نّ إال أ: بًا قد رضبه عليك؟ فنادى منادهياهتكت حجا
 .)٢٣(ها عن رأهياوأتى طلحة والزبري وأزاال .فأقيموا

يف بني  ’تذكر يوم مررت مع رسول اهللا«:للزبري وقال اإلمام عيل
غنم، فنظر إّيل فضحك وضحكت إليه، فقلت له ال يدع ابن أيب طالب زهوه، 

 هّم اللّ :قال .»يس به زهو، لتقاتلنّه وأنت ظامل له؟ل: ’فقال لك رسول اهللا
إنام عاد عن  :وقيل .ما رست مسريي هذا، واهللا ال أقاتلك أبداً  نعم، ولو ذكرُت 

وقد قال  أن يقتل عّامراً فخاف  عّامر بن يارس مع عيل نّ أا سمع القتال ملّ 
 .)٢٤(»يا عّامر تقتلك الفئة الباغية«:’النبي

اء احلجة عليه، وكذلك انسحب طلحة، وانسحاب انسحب الزبري بعد إلق
فق عليه الرواة، ولكنّي أتبنى الرواية التي تشري إىل انسحابه من طلحة قد ال يتّ 

ة ة حّج ألهنا تنسجم مع مايض طلحة ومع قّو  ؛ة عليهاملعركة بعد إلقاء احلّج 
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طلحة  نادى اإلمام عيل .الذي أغلق ثغرات اللبس والغموض أمامه اإلمام
: قال .الطلب بدم عثامن: قال د، ما الذي أخرجك؟يا أبا حمّم :  رجع الزبريحني

الّلهّم واِل من «:يقول ’قتل اهللا أوالنا بدم عثامن، أما سمعت رسول اهللا
ِ من عاداه  :وجّل نكث، وقد قال اهللا عزّ  ل من بايعني ثّم وأنت أّو  ؟»وااله، وعاد

فقال  .رجع ، ثّم ستغفر اهللاأ: فقال .]١٠:الفتح[}1 0 / . - ,{
ت ها هنا أم ها هنا، رجع الزبري ويرجع طلحة، ما أبايل رمي: مروان بن احلكم

 .)٢٥(فرماه فقتله
 داللة دين يدّل وانسحاب الزبري وطلحة وعدم انسحاب عموم املتمّر 

د شخصني ال تأثري هلام عىل اآلخرين وال عىل سري جمّر كانا ّهنام واضحة عىل أ
جزء من مؤامرة تدار  اّنام مهإملتمردين ليسوا من أتباعهام، وا نّ أ :التمّرد، بمعنى

فلو كان  ون ومجيع احلاقدين عىل اإلمام عيلمن وراء الكواليس يقودها األمويّ 
 .ارًا بأفكارمهوتأثّ  هلام أتباع النسحبوا معهام تبعًا هلام

د عىل ر يف مجيع العصور، فإذا حدثت فرصة للتمّر وهذه الظاهرة تتكّر 
ّن مجيع احلاقدين واملخالفني إف ؛جائرة أمسواء كانت عادلة  ،نةمعيّ  حكومة
سواء كانوا  ،دة تقود التمّر عنوان أو شخصيّ  ن حتت أّي ورين سينضوواملتّرض 

نصارًا ة بأّن هلا أتباعًا وأم تلك الشخصيّ رين، فال تتوهّ غري متأثّ  مرين هبا أمتأثّ 
ووحدة النوايا هي التي مجعت  ليها يف مجيع الظروف، فوحدة الظروفإينقادون 

وهذا درس بليغ لبعض القادة  ،يوليس القائد املتصدّ  ،ديناملعارضني واملتمّر 
 .ليعرفوا قدر نفسهم وحجمهم احلقيقي يف املجتمع

 
  إلقاء الحجة من خالل األحاديث النبوية

ه األنظار توّج  ’وردت عدة أحاديث صحيحة ومتواترة عن رسول اهللا
حديث : وأهل البيت عمومًا، ال جمال لذكرها ومنها إلمام عيلة ايّ إىل أحقّ 
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وحديث عّيل مع  ،وحديث سفينة النجاة، وحديث عيل مع احلق، الثقلني
 .وحديث قتال الناكثني والقاسطني واملارقني، القرآن

وأقوى احلجج حديث ماء احلوأب، وهو حديث ال نقاش فيه، وال تأويل 
 .وال لبس وال غموض

 أّي : طرقنا ماء احلوأب فنبحتنا كالهبا، قالوا: صاحب مجل عائشةقال العرين
رضبت عضد  ماء احلوأب، فرصخت عائشة بأعىل صوهتا، ثّم : ماء هذا؟ قلت

، رّدوين، تقول أنا واهللا صاحبة كالب احلوأب طروقاً : قالت بعريها فأناخته، ثّم 
تى كانت ك، وهي تأبى حذلك ثالثًا، فأناخت وأناخوا حوهلا وهم عىل ذل

النجاء النجاء، فقد : أناخوا فيها من الغد، فجاءها ابن الزبري ، فقال الساعة التي
قد سمعت : ويف رواية قالت .)٢٦(أدرككم واهللا عّيل بن أيب طالب، فارحتلوا

ليت شعري أيتكّن تنبحها كالب «:يقول وعنده نساؤه ’رسول اهللا
كذب : ه قالنّ أفزعم  ،الزبريفأتاها عبد اهللا بن  ،فأرادت الرجوع .»!احلوأب؟

هذا املاء : ويف رواية قالت .)٢٧(، ومل يزل حتى مضتهذا احلوأب نّ إ :من قال
ويف رواية  .)٢٨(ال تكوين التي تنبحك كالب احلوأب: الذي قال يل رسول اهللا

باهللا ما هذا باحلوأب، لقد غلط فيام أخربك به، وكان : املسعودي، قال الزبري
ام ذلك ليس باحلوأب، وشهد معه نّ أفلحقها فأقسم  ،طلحة يف ساقة الناس

قيمت يف ل شهادة زور ُأ كان معهم، فكان ذلك أّو  مخسون رجًال ممن
 .)٢٩(اإلسالم

نباح كالب احلوأب عىل إحدى نساء : ن يف مصداق الرواية هوالقدر املتيقّ 
، ويف هذه احلالة جيب عليها االحتياط وال أخربت بذلك، وقد ’رسول اهللا

، فيجب عليها االنسحاب بعد قيام احلجج ر عليها شهادة الشهودن تؤثّ أي ينبغ
ّن عائشة غري مكّلفة بالطلب أ األخرى وتعاضدها مع هذه احلجة، وخصوصاً 

د العسكري، واملوقف الرشعي املطلوب هو إيكال بدم عثامن وبطريقة التمّر 
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ىل الصحابة من ، أو إيكال األمر إليتابع قتلة عثامن األمر إىل اإلمام عيل
 .املهاجرين واألنصار

 
  شروط نقض البيعة وعدم الطاعة

ا ثابتة له تفيد توكيد إمامته وخالفته؛ ألّهن  بيعة املسلمني لإلمام املعصوم
عند من ال يؤمن بذلك،  بحكم التنصيب والتعيني اإلهلي، وهي ثابتة أيضاً 

معموالً به من قبل فبالبيعة تنعقد اخلالفة للشخص املبايع له، وهذا ما كان 
أصحاب نظرية البيعة، وإذا انعقدت البيعة وجب الوفاء هبا وعدم نقضها 

 إذا انحرف عن اإلسالم أو انحرف عن الرشوط ووجب طاعة املبايع له إّال 
 .التي اشرتطها املسلمون املبايعون

والذي خيالف فيه رشوط البيعة  ،وهو احلاكم ،ع لهفاحلدث الذي حيدثه املبايَ 
ن رشطًا جلواز النقض، فمخالفة الرشيعة موجب لنقض البيعة وعزل يكو

املبايع له، وخمالفة الرشيعة موجب للفسق، والفسق يمنع من إدامة البيعة، كام 
 .ورد يف آراء مجع من العلامء والفقهاء من غري الشيعة

ام يشرتط فيها عدالة ظاهرة، فمتى أقام يف وإنّ «: قال عبد القاهر البغدادي
اهر عىل موافقة الرشيعة كان أمره يف اإلمامة منتظًام، ومتى زاغ عن ذلك الظ

عيارًا عليه يف العدول به من خطأ إىل صواب، أو يف العدول عنه إىل  ةكانت األّم 
 .)٣٠(»غريه

ه خيلع من نّ عليه هذه احلالة ـ أي الفسق ـ فإ وإذا طرأت«: وقال املاوردي
 .)٣١(»منصبه، وخيرج منه
ن أ ،ن قّل إو ،ن وقع يشء من اجلورإوالواجب «: األندليس وقال ابن حزم

ن امتنع من إنفاذ يشء من هذه الواجبات إم اإلمام يف ذلك ويمنع منه، فيكلّ 
 .)٣٢(»عليه ومل يراجع وجب خلعه وإقامة غريه ممن يقوم باحلق
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البيعة ال يشرتط فيها اتفاق مجيع  عىل أنّ  عاّمةوقد تسامل مجيع فقهاء ال
، فلو عقدها مجاعة لشخص تتوفر فيه الرشوط أصبح خليفة عىل املسلمني
  .)٣٣(وا، فيجب عىل مجيع األمصار طاعتهن مل يبايعإاجلميع و

ن كان رأي إقد أصبح خليفة بالبيعة ـ و اً اإلمام عليّ  نّ إف ،وعىل ضوء ذلك
الشيعة ثبوهتا له بالبيعة أو عدمها ـ فواجب عىل طلحة والزبري طاعته، وواجب 

ألنه منتخب من  ؛غريهم كعائشة ومروان ومجيع أصحاب اجلمل طاعته عىل
 .الصحابة املتواجدين يف عاصمة الدولة اإلسالمية

هللا  أحدث حدثًا ـ حاش إذا ولذا فهو واجب الطاعة وحيرم اخلروج عليه إّال 
ـ يوجب نقض بيعته، وال يوجد دليل عند املتمردين عىل خمالفته للثوابت 

تباعه عىل خمالفيه أهبا  دته االحتجاجات التي احتّج ما أكّ ة، وهذا الرشعيّ 
 .واملتمردين عليه

بيعة اخللفاء من  ث رجل من عبد القيس مع طلحة والزبري مستعرضاً حتدّ 
ًا عن غري مشورة بايعتم عليّ  :ن قالأقبلهم ودون مشورة من أهل البرصة إىل 

أو أتى  ،أو عمل بغري احلّق  عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء، ا، فام الذي نقمتممنّ 
 .)٣٤( فام هذا؟شيئًا تنكرونه فنكون معكم عليه، وإّال 

وآخر من أمر،  ،ل من طعنطلحة والزبري كانا أّو  إنّ «: وقال عّامر بن يارس
 .)٣٥(»اله نكثا بيعتهام من غري حدثًا، فلّام أخطأمها ما أّم ل من بايع عليّ وكانا أّو 

ّول من بايعني، وأّول من غدر، فهل استأثْرُت إّن طلحة والزبري أل«:وقال عيل
 .)٣٦(»!بامٍل أو بّدْلُت حكًام؟

 
  االحتياط في الدماء والدعوة للسلم

اإلسالم دين الرمحة والرأفة جاء هلداية الناس وإنقاذهم من مجيع ألوان 
 لرضورة بعد ع القتال إّال ومظاهر االنحراف واالضطهاد والظلم، ولذا مل يّرش 
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دون فرصة بحيث ال يرتك املتمّر  ،ع وسائل وسبل السالم والصلحاستنفاذ مجي
خر آة، فيكون القتال ة وأخّو لفة ومودّ أله إلعادة األمور إىل ما كانت عليه من 

 .احللول للخروج من األزمة
دين يعودون إىل املتمّر  أ يف اختيار قرار القتال لعّل يتلكّ  وكان اإلمام عيل

 .ائهم ودماء أصحاب احلّق رشدهم للحيلولة دون إراقة دم
املسري من الربذة إىل البرصة، قام إليه ابن لرفاعة بن رافع  ا أراد اإلمامملّ 
أّما الذي نريد «:يشء تريد وأين تذهب بنا؟فقال يا أمري املؤمنني أّي : فقال

فإن مل جييبونا  :قال .»وننوي فاإلصالح إن قبلوا منّا وأجابونا إليه
 :قالفإن مل يرضوا؟ :قال .»م ونعطيهم احلق ونصربندعهم بعذره«:قالإليه؟

 .)٣٧(»امتنعنا منهم« :قال؟ فإن مل يرتكونا: قال .»ندعهم ما تركونا«
ة بطرح الرأي ووجهة النظر املخالفة له السياسيّ  ةمل يمنع املعارض فاإلمام

؛ أو لسياسة حكومته، وإّنام منع من إرباك األوضاع عن طريق التمّرد العسكرّي 
 وكان. ووحدة الدولة ووحدة املجتمع ه يستهدف الكيان اإلسالمّي ألنّ 

سأصرب ما مل أخف عىل مجاعتكم، وأكّف إن كّفوا، وأقترص عىل ما «: يقول
قام إليه األعور بن بنان املنقري فسأله عن  ،بالناس وحينام خطب .)٣٨(»بلغني

رة لعّل اهللا جيمع عىل اإلصالح وإطفاء النائ«:فقال له .إقدامهم عىل أهل البرصة
تركناهم ما «:قال ن مل جييبونا؟إف: قال .»شمل هذه األّمة بنا ويضع حرهبم

 .)٣٩(»دفعناهم عن أنفسنا« :قال ن مل يرتكونا؟إف: قال .»تركونا
قد دعوتكم لتشهدوا ...« :جلامعة من أهل الكوفة لقيهم يف ذي قار وقال

الذي نريد، وإن يلّجوا معنا إخواننا من أهل البرصة، فإن يرجعوا فذاك 
داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بظلم، ومل ندع أمرًا فيه صالح إّال آثرناه عىل ما فيه 

 .)٤٠(»الفساد إن شاء اهللا
فقد سّامهم باإلخوان وبّني تعامله املتسامح معهم ودعوته إىل إصالح 
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 .األوضاع
ني فادعهام الَق هذين الرجل« :القعقاع إىل طلحة والزبري وقال له وأرسل

 :إىل طلحة والزبري وكتب .)٤١(»إىل األلفة واجلامعة، وعّظم عليهام الفرقة
فارجعا أّهيا ... فإن كنتام بايعتامين طائعني، فارجعا وتوبا إىل اهللا من قريب...«

الشيخان عن رأيكام، فإّن اآلن أعظم أمركام العار من قبل أن يتجّمع العار 
 .)٤٢(»والنار

يا أّهيا الناس، املكوا أنفسكم، كّفوا أيديكم « :لقا له ويف خطاب
وألسنتكم عن هؤالء القوم، فإّهنم إخوانكم، واصربوا عىل مايأتيكم، وإّياكم أن 

إّن  :األحنف بن قيسله وقال  .»تسبقونا فإّن املخصوم غدًا من خصم اليوم
ن ظهرت عليهم غدًا تقتل رجاهلم وتسبي إك نّ أقومنا بالبرصة يزعمون 

أمل ! ما مثيل ُخياف هذا منه، وهل حيّل هذا إّال ممّن توّىل وكفر؟« :فقال .ءهمنسا
 ¼ « ¸µ ¶ º¹{ :تسمع إىل قول اهللا عّزوجّل 

ّ  .)٤٣(»، وهم قوم مسلمون]٢٣ـ٢٢:الغاشية[}½  ا اهنزم أهل البرصة أمرومل
أال ال تّتبعوا مدبرًا، وال جتهزوا عىل جريح، وال تدخلوا « :مناديًا فنادى

واهللا ال : من عند عائشة قال له رجل من أزد وملا خرج اإلمام .)٤٤(»دورال
ال هتتكّن سرتًا وال تدخلن دارًا وال هتيجّن ! مه« :تغلبنا هذه املرأة، فغضب وقال

امرأة بأذى وإن شتمَن أعراضكم وسّفهن أمراءكم وصلحاءكم؛ فإّن النساء 
ت، فكيف إذا هّن ضعيفات، ولقد كنّا نؤمر بالكّف عنهّن وهن مرشكا

 .)٤٥(»مسلامت؟
 

  مبررات قرار القتال
 ،مجيع السبل والوسائل السلمية للحيلولة دون القتال استخدم اإلمام عّيل 

ة ّرصوا عليه، وقاموا بأعامل وممارسات تستوجب ردعهم بقّو أدين املتمّر  نّ أ ّال إ
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 .مربر رشعي السيف، حيث اعتدوا عىل املسلمني دون أّي 
د والبدء بالقتال ألسباب ودوافع عديدة، ًا عىل التمّر يع مّرص فقد كان اجلم

خَفْوا من خالهلا دوافعهم األساسية، وانساق أ ذريعة ّال إومل يكن دم عثامن 
ت من قبل معاوية وبعض احلاقدين عىل عدّ ُأ طات الكثري منهم وراء خمطّ 

ومنهجه العادل، والذين سيترضرون من تطبيق العدالة  شخص اإلمام
 .بعض االمتيازات من أموال ومناصب يف أجواء هذه العدالة نقدوويف

طلع  ثّم  فبعد إمتام البيعة طلع الزبري وطلحة فجلسا بعيدًا عن اإلمام
جاء قوم من قريش  ثّم  ،مروان وسعيد وعبد اهللا بن الزبري فجلسوا إليهام

 إىل عيل قام الوليد بن عقبة فجاء ثّم  ،ساعةً  اً وا إليهم فتحدثوا نجيّ فانضّم 
 ،ا أنا فقتلت أيب يوم بدر صرباً أّم  ،ك قد وترتنا مجيعانّ إيا أبا احلسن : فقال

 ،با سعيد فقتلت أباه يوم بدر يف احلروأّم  ،وخذلت أخي يوم الدار باألمس
ونحن  ،ه إليهفت أباه عند عثامن إذ ضّم ا مروان فسخّ وأّم  ،وكان ثور قريش

ا ما ن تضع عنّ أنبايعك اليوم عىل إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف ونحن 
ا إن خفناك تركتنا والتحقنا ن تقتل قتلته وإنّ أام عثامن وأصبناه من املال يف أيّ 

وأّما وضعي . أّما ما ذكرتم من وتري إّياكم فاحلّق وتركم«: بالشام، فقال
وأّما قتيل قتلة . عنكم ما أصبتم فليس يل أن أضع حّق اهللا عنكم وال عن غريكم

ن فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس، ولكن لكم عّيل إن خفتموين أن عثام
ثهم وافرتقوا فقام الوليد إىل أصحابه فحدّ  .»أؤمنكم، وإن خفتكم أن أسّريكم

 .)٤٦(عىل إظهار العداوة وإشاعة اخلالف
ليها حرماهنم من االمتيازات إ لدافع أحقادًا جاهلية قديمة أضيففكان ا

بعزل  ن احلكومة السابقة، وخصوصًا بعد قيام اإلمامالتي حصلوا عليها م
 .املنحرفني من والة عثامن

زله، فقام يف قد ع أّن علياً  ،وهو يومئذِ أمري البرصة ،وبلغ عبد اهللا بن عامر
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لومًا وبيعته يف أعناقكم، إّن خليفتكم عثامن بن عّفان قتل مظ:الناس خطيبًا فقال
عليكم اليوم ما كان يل باألمس، وقد بايع الناس ميتًا كنرصته حيًا، ويل  وُنرصته

 .)٤٧(ونحن اليوم طالبون بدم عثامن فأعّدوا للحرب عّدهتا ،اً عليّ 
: يوّليهام البرصة والكوفة، فقال نوجاء إليه طلحة والزبري وطلبا منه أ

ارضيا بقسم اهللا تعاىل لكام، واعلام أّين ال أرشك يف أمانتي إّال من أرىض بدينه «
ما « :فقال ،ة للعمرةفاستأذناه للخروج إىل مكّ  ،، فدخلهام اليأس»نتهوأما

ام ما يريدان ، فحلفا له باهللا أّهن »العمرة تريدان، وإّنام تريدان الغدرة ونكث البيعة
يامن ما يكون من األ فأعاداها بأشدّ  ،»أعيدا البيعة يل ثانياً «: فقال هلام ،غري العمرة

 .)٤٨(فأذن هلام ،واملواثيق
وشّجع معاوية الزبري وطلحة عىل التمّرد واملطالبة بدم عثامن، بعد أن 

فإين قد بايعت لك أهل الشام : دا بعأّم  :أغراهم باخلالفة، فكتب إىل الزبري
بوا واستوثقوا فدونك الكوفة والبرصة، وهبا كنوز الرجال وعني اخلالفة ال اجفأ

وطلحة  ،بد اهللا من بعدكوقد بايعت لطلحة بن ع ،يسبقك إليها ابن أيب طالب
وليكن  ،وادع الناس إىل ذلك ،فظهر الطلب بدم عثامن ،أليب بكر هو ابن عمٍّ 
قرأه إياه، أعلم به طلحة وأ وصل الكتاب إىل الزبري فلّام . والتشمري منكام اجلدّ 

بعدما بايعا  ا يف النصح هلام من قبل معاوية وأمجعا عىل خالف عيلفلم يشكّ 
رسوا أعامالً خمالفة للرشيعة دين إىل البرصة، ومايع املتمّر ه مجوتوّج  .)٤٩(له

فحينام حاور رجل من عبد القيس طلحة والزبري  .أريقت فيها الدماء بدون حّق 
 كان الغد وثبوا عليه وعىل وألقى احلجة عليهام ّمهوا بقتله فمنعته عشريته، فلّام 

فلم يكونوا من  ،ذنب تلوا بدون أّي وهؤالء قُ  .)٥٠(من معه فقتلوا منهم سبعني
م من أنصار م رفضوا االنسياق وراء طلبهم، أو ألّهن قتلة عثامن، وإّنام قتلوا ألّهن 

نعهم اخلّزان واملوكلون به، فقتل منهم ، فاموأراد القوم بيت املال .اإلمام
بت رقاهبم صربًا من رح، ومخسون من السبعني ُرض غري من ُج  ،سبعون رجالً 
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، وكان من سادات عبد القيس وزّهاد م بن جبلة العبدّي بعد األرس، وقتلوا حكي
 .)٥١(ربيعة ونّساكها

بايعني «: ، ففي خطاب له قالاجلرائم التي ارتكبوها وقد بّني اإلمام
طلحة والزبري، وأنا أعرف الغدر يف أوجههام، والنكث يف أعينهام، ثّم استأذناين 

ا إىل مّكة، واستخّفا عائشة يف العمرة، فأعلمتهام أن ليس العمرة يريدان، فسار
وخدعاها، وشخص معهام أبناء الطلقاء، فقدموا البرصة، فقتلوا هبا املسلمني، 

وخرجا يومهان الطغام أّهنام يطلبان بدم عثامن، واهللا ما أنكرا ... وفعلوا املنكر
عّيل منكرًا، وال جعال بيني وبينهم نصفًا، وإّن دم عثامن ملعصوب هبام، ومطلوب 

 .)٥٢(»منهام
كام جتّر األَمة عند رشائها متوّجهني  ’فخرجوا جيّرون حرمة رسول اهللا«

هلام  ’هبا إىل البرصة، فحبسا نساءمها يف بيوهتام، وأبرزا حبيس رسول اهللا
اعة، وسمح يل بالبيعة ولغريمها، يف جيش ما منهم رجل إّال وقد أعطاين الط

ً غري بيت مال املسلمني وغريهم من مكره، فقدموا عىل عاميل هبا وخّزان  طائعا
ال ترموا « :ألصحابه وقال .)٥٣(»أهلها، فقتلوا طائفة صربًا وطائفة غدراً 

فرمى رجل من  .»اعذروا... بسهم، وال تطعنوا برمح، وال ترضبوا بالسيف
عسكر القوم بسهم فقتل رجًال من أصحاب أمري املؤمنني، فأيت به إليه، 

الّلهّم «:، فقالهخر، فقتل رجًال من أصحابرمى آ ، ثّم »الّلهّم اشهد«:فقال
رمى رجل آخر فأصاب عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي فقتله،  ، ثّم »اشهد

 .)٥٤(»الّلهّم اشهد«:فأتى به أخوه عبد الرمحن حيمله، فقال
وكان آخر احللول هو إمخاد التمّرد بالقوة، وال خيار آخر سوى القتال، 

 :أمهها راته ومنوالقتال له مّرب 
م ألّهن  ؛املطالبة بدم عثامن ليس هلم حّق  ،وخصوصًا القادة ،دينـ إّن املتمّر ١

 .من املحرضني عىل قتله أو املتخاذلني يف نرصته واإّما أن يكون
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 .وهم أبناؤه وبناته ،املطالبة بدمه من حّق أوليائه ـ إنّ ٢
 .وبعد استقرار الدولة ،عن طريق القضاء املطالبة تتّم  ـ إنّ ٣
 .ـ إّن قتلة عثامن ليسوا من أهل البرصة٤
وقتل عدد  ،االستيالء عىل بيت املال :ومنها ،دين قاموا بجرائماملتمّر  ـ إنّ ٥

 .من األبرياء
 .دين مشمولون بالطاعة وقد مترّدوا عليهااملتمّر  ـ إنّ ٦
 إيقاف مامهم إّال عليهم ومل يكن أة لقوا احلّج أوأصحابه قد  اإلمام ـ إنّ ٧

 .والعودة إىل األلفة التمّرد
 

  المعنى الحقيقي للفتنة
يا أمري املؤمنني، أي فتنة أعظم من هذه؟ إن : فقال  قام رجل إىل اإلمام

وحيك أتكون فتنة أنا أمريها «:فقال .البدرية ليميش بعضها إىل بعض بالسيف
 .)٥٥(»وقائدها؟

سالمية، والباطل داخل الدائرة اإل الفتنة ال تطلق عىل الرصاع بني احلّق 
فيجب عىل املسلمني معرفة احلّق واّتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، وال جيوز 

 .والتخّيل عن نرصته ذالن للحّق اخله ألنّ  ؛احلياد
يف أجواء الرصاع بني طائفة من أهل الباطل مع طائفة  والفتنة ال تطلق إّال 

واملنحرفة التي  ةّهنا الرصاع بني الفئات الضالّ أأخرى من أهل الباطل، بمعنى 
رت رصاعها بأطر عقائدية، ن أطّ إجل مصالح فئوية أو دنيوية وأتتصارع من 

وهذا هو املراد من روايات االعتزال يف ظروف الفتنة، بعد عجز اإلصالح بني 
ا أّم  عنها الرصاع بني الفئات الضالة واملنحرفة، :املتصارعني، فالفتنة املنهّي 

ى فتنة، فيجب وبني قادة وأتباع الباطل فال يسّم  الرصاع بني قادة وأتباع احلّق 
د اإلنسان نرصة املوقف احلّق، وهو أمر واضح ال لبس فيه وال غموض إذا جتّر 
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عن أهوائه ومصاحله الضيقة، ونظر بموضوعية إىل الدوافع واىل األهداف 
ّيز عرضها عىل القيم واملوازين الثابتة فإّنه سيم والشعارات املعلنة واملخفية، ثّم 

 .بني احلّق والباطل
 ويف معركة اجلمل كان احلّق واضحًا، فقائد الدولة واحلكومة هو اإلمام

وقد تواترت األحاديث يف حّقه ويف فضائله بصورة ال تقبل التأويل، إضافة إىل 
صبح خليفة بأحد الطرق املرشوعة أ :أي ،ى للخالفة بعد البيعةّنه تصدّ إذلك ف

 الطلب بدم عثامن ال يصّح  عىل اجلميع طاعته، وإنّ  ـ فيجبعىل مبنى القوم ـ 
 .د عىل حكومته وخالفتهبطريق التمّر 

طويًال بعد إلقاء  اشتباههم مل يستمّر  نّ وإذا اشتبهت األمور عىل البعض فإ
شيخًا من قريش أضيع  تاهللا ما رأيت كاليوم قّط  :قال طلحة ملا سقط .ةاحلّج 
إّال عرفت موضع قدمي فيه إّال هذا  ت موقفًا قطإّين واهللا ما وقف! منّي

، أال ألف فارس أسري هبم إىل عّيل فأقتله:وقبل بدء القتال قال الزبري .)٥٦(املوقف
 :فقال له مواله .حّدث عنهاإّن هذه للفتنة التي كنّا نُ : فلم جيبه أحد، فقال

 ّال إ ّط ويلك، إّنا ُنبّرص وال ُنْبرص، ما كان أمر ق:أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال
ّين ال أدري أمقبل أنا فيه أم إوأنا أعلم موضع قدمي فيه غري هذا األمر، ف

يف الرشك  ما شهدت موطنًا قّط :عرتف ببطالن موقفه، فقال لعائشةوا .)٥٧(مدبر
ّنه ال رأي فيه وال إفيه رأي وبصرية غري هذا املوطن، ف  ويلوال يف اإلسالم إّال 

 .)٥٨(بصرية، وإّين لعيل باطل
س املستفاد هو وجوب إعادة النظر يف املوقف أثناء االقتتال الداخيل، والدر

االعرتاف  ألنّ  ؛فإذا كان املوقف خاطئًا، فيجب التخّيل عنه يف مجيع الظروف
العار أفضل من  ألنّ  ؛االستمرار عليه وإن جلب العار باخلطأ فضيلة، فال يصّح 

املجاهد نفسه عىل التقييم  ة، فلريبِّ خمالفة الرشيعة وخمالفة الثوابت اإلسالميّ 
املوضوعي ملواقفه وإعادة النظر بني فرتة وأخرى إىل حني التوصل إىل معرفة 
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 .احلقيقة

 
  الموقف الحقيقي في ظروف االقتتال الداخلي

 كان أبو موسى األشعري واليًا من قبل عثامن عىل الكوفة، فلام بعث عيل
إّن هذه الفتنة :احلّق، قال أبو موسىإليه لينرص حممد بن أيب بكر وعامر بن يارس 

ان، والقاعد خري من القائم، والقائم فيها خري من ظالنائم فيها خري من اليق
 .الساعي، والساعي خري من الراكب، فأغمدوا سيوفكم حتى تنجيل هذه الفتنة

أبا موسى ينهاكم  ا الناس، إنّ أّهي : وقد بّني عّامر خطأ هذه الرأي واملوقف فقال
خوص إىل هاتني اجلامعتني، ولعمري ما صدق فيام قال، وما رىض اهللا عن الش

 i j k l m n{ :من عباده بام ذكر، قال اهللا عّزوجّل 
op q r s t u v w x y z { | }~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª{]ض فلم ير... . ]٩:احلجرات
يسفك وا بني الناس، فن جيلسوا يف بيوهتم وخيلّ من عباده بام ذكر أبو موسى من أ

بعضهم دماء بعض، فسريوا معنا إىل هاتني اجلامعتني واسمعوا من حججهم، 
ن أصلح اهللا أمركم رجعتم مأجورين وقد ظروا من أوىل بالنرصة فاتبعوه، فإوان

اهللا، وإن بغى بعضهم عىل بعض نظرتم إىل الفئة الباغية، فقاتلتموها  قضيتم حّق 
 .)٥٩(افرتض عليكمحتى تفيء إىل أمر اهللا، كام أمركم اهللا، و

 
*     *     * 

:الھوامش
                                                

 .، امحد بن أيب يعقوب، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ١٧٥: ٢ويبقتاريخ اليع) ١(

 .هـ١٤١١، امحد بن أعثم الكويف، دار االضواء، بريوت، ٤٢١: ٢ب الفتوحكتا) ٢(
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 .٤٢٢: ٢املصدر السابق) ٣(

 .هـ١٣٨٥دار صادر، بريوت، ) ثريابن األ(، حممد بن حممد الشيباين ١٨٣: ٣الكامل يف التاريخ) ٤(

 .١٦٧: ٣املصدر السابق) ٥(

 .١٧٤: ٣املصدر السابق) ٦(

 .١٦٣: ٣املصدر السابق) ٧(

ّة النمريي، دار الفكر، قم، ١٢٨٩: ٤تاريخ املدينة املنورة) ٨(  .هـ١٤١٠، عمر شب

 .١١٥٣: ٤املصدر نفسه) ٩(

 .هـ١٣٨٨ابن قتيبة الدينوري، مطبعة البايب، مرص ،  ٩٨: ١والسياسة مامةاإل) ١٠(

 .٢٧٥: ٣الكامل يف التاريخ) ١١(

 .هـ١٣٨٧، حتقيق الدكتور صبحي الصالح بريوت، ٦٣: هنج البالغة) ١٢(

 .٢٤٩: هنج البالغة) ١٣(
 .٦١: ١والسياسة مامةاإل) ١٤(

 .املصدر نفسه) ١٥(

 .٦٤: ١املصدر نفسه) ١٦(

 .، ابن أيب احلديد املعتزيل املدائني٣٥٤: ٦رشح هنج البالغة) ١٧(

 .١٥٧: ٤، تاريخ الطربي٢٠٩: ٣الكامل يف التاريخ) ١٨(

 .٨٦: ٩رشح هنج البالغة) ١٩(
 .٢٢٠: ١٣املصدر نفسه) ٢٠(

 .١٦١: ٤، تاريخ الطربي١٩٦: ٣الكامل يف التاريخ) ٢١(

 .١٨٥:  ٤، تاريخ الطربي٢١٣: ٣الكامل يف التاريخ) ٢٢(

 .١٨٠: ٢تاريخ اليعقويب) ٢٣(

 .٢٤١، ٢٤٠: ٣الكامل يف التاريخ) ٢٤(

 .م٢٠٠٩نوار، بريوت، ، عيل بن احلسني املسعودي، دار األ٢٩٣: ٢مروج الذهب) ٢٥(
 .١٧٩، ١٧٨: ٤تاريخ الطربي) ٢٦(

 .١٨٩: ٤تاريخ الطربي) ٢٧(

 .١٨١: ٢تاريخ اليعقويب) ٢٨(

 .٢٨٨: ٢مروج الذهب) ٢٩(

 .م١٩٢٨، عبد القاهر البغدادي، مطبعة الدولة، استانبول، ٢٧٨: أصول الدين) ٣٠(
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 .هـ١٤٠٦عالم اإلسالمي، طهران، مكتب اإل ،عيل بن حممد املاوردي ١٧:األحكام السلطانية) ٣١(

، عيل بن حممد بن حزم الظاهري، دار املعرفة، ١٧٥: ٤هواء والنحلالفصل يف امللل واأل) ٣٢(

 .هـ١٣٩٥بريوت، 

للنووي،  ٢٦٣: ٧روضة الطالبني للتافتازاين، ٢٣٣: ٥، رشح املقاصد٧:حكام السلطانيةاأل) ٣٣(

 .للبغدادي ٢٨٠:أصول الدين

 .١٨٩: ٤، تاريخ الطربي٢١٧: ٣الكامل يف التاريخ) ٣٤(

 .٦٧: ١والسياسة مامةاإل) ٣٥(

 .٢٣٠: ٣الكامل يف التاريخ) ٣٦(

 .١٩٧: ٤، تاريخ الطربي٢٢٤: ٣الكامل يف التاريخ) ٣٧(

 .٢٠٥: ٣املصدر السابق) ٣٨(

 .٢٣٤: ٣املصدر نفسه) ٣٩(

 .٢٣٢: ٣املصدر نفسه) ٤٠(

 .املصدر نفسه) ٤١(

 .٤٤٦، ٤٤٥: هنج البالغة) ٤٢(

 .٢١٣: ٤تاريخ الطربي) ٤٣(

 .٢٥٤: ٣خيالكامل يف التار) ٤٤(
 .٢٥٧: ٣صدر نفسهامل) ٤٥(

 .، حممد باقر املجليس١٩: ٣٢نواربحار األ) ٤٦(

 .هـ١٤١١ضواء، بريوت، عثم الكويف، دار األأمحد بن أ، ٤٤٩: ٢كتاب الفتوح) ٤٧(

 .٢٣١: ١رشح هنج البالغة) ٤٨(

 .، حممد مهدي احلائري٣١٨: ٢شجرة طوبى) ٤٩(

 .١٨٩: ٤، تاريخ الطربي٢١٧: ٣الكامل يف التاريخ) ٥٠(
 .٢٨٩: ٢الذهب مروج) ٥١(

 .٣١٠: ١رشح هنج البالغة) ٥٢(

 .٢٢٦: ٩املصدر نفسه) ٥٣(
 .١٨٢: ٢تاريخ اليعقويب) ٥٤(

 .٢٢٨: ١رشح هنج البالغة) ٥٥(

 .١٨٢: ٢تاريخ اليعقويب) ٥٦(
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 .٤٧٦: ٤، تاريخ الطربي٢٢٠: ٣الكامل يف التاريخ) ٥٧(

 .٧٢: ١والسياسة مامةاإل) ٥٨(

 .٦٦: ١املصدر نفسه) ٥٩(
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ّ ألخالق ما بعد احلداثة   النقد الفلسفي
 

  

 محمود حيدر: اُألستاذ)*( 

 

 
، كان عىل يقني من أنَّ ؟)ما هي األنوار(نويل كانط ليسأل حني مىض إيام

االكتفاء  يفهو مل يكن يبتغ. ى مقام التعريفتتعدَّ  إلنجاز اإلجابةمهمته 
ى استقراء سريته التجربة كام هي  ،وحسب، بتوصيف ماهية األنوار، وإنَّام توخَّ

يف صعودها وهبوطها، ويف أنظمة القيم التي أطلقتها سحابة الفرتة التي عايشها 
 .فيها

األنوار بمنأى من  يليفتح عىل ممارسة فلسفية ال ُتبقجاء السؤال الكانطي 
ما محله ذلك السؤال من جدل هو نقد اخلالء وكان من أكثر . فضاء النقد

بت به العقالنيّ  لذلك سريى إىل األنوار  .ة الصارمة للحداثةاألخالقي الذي تسبَّ
بام هي خروج اإلنسان من حالة القصور التي يبقى هو املسؤول فيها عن 

عند (والقصور ـ عىل رأيه ـ هو حالة العجز عن استخدام الفكر  .وجوده
 ؛أّما اإلنسان القارص فهو املسؤول عن قصوره. ل عن اآلخرينبمعز) اإلنسان

                                                
 .رئيس مركز دلتا لألبحاث املعّمقة، بريوت/باحث يف الفكر الفلسفّي  )*(
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ألنَّ العلَّة يف ذلك ليست يف غياب الفكر، وإنَّام يف انعدام القدرة عىل اختاذ القرار 
أطلق كانط أطروحته  ثّم . وفقدان الشجاعة عىل ممارسته، دون قيادة اآلخرين

لتكن لك «:صية األنواريأخذ بناالشهرية كمحاولة الجتياز التشيؤ الذي طفق 
هو شعار عرص  ، وكان ذلك بحقٍّ »الشجاعة عىل استخدام فكرك بنفسك

 .التنوير
النية له من عق فوجد أنَّ كامل األنوار ال بدّ  ...مل يتوقَّف كانط عند هذا احلدّ 

روا َقْدَر ما تشاؤون وفيام تشاؤون، ولكن «كان يقول . مرشوطة بالطاعة فكِّ
الفكر وطاعة  ام بعد، بأنَّه زاَوَج بني حريةسيؤخذ عليه فيو. »عليكم أن تطيعوا

أن يكون ـ كام يتبنيَّ من تأويلية كانط للطاعة ـ وهنا ليس بالرضورة . احلاكم
ه يقصد القانون أو املؤسسة  احلاكم شخصًا بعينه؛ فسيتبنيَّ لنا يف ما بعد أنَّ

ع أكثر مما يرمي إىل حلركة األفراد وسلوكهم يف االجتام بوصفهام الناظم العاّم 
، ه بالغموض هذا اإلشكال املكسّو  املطاع ـ لكّن  )شخصنة( و الذي شاع يومئذٍ

حيث ستضاعفه الظروف التي حكمت ظهور األطروحة الكانطية، جلهة أنَّ 
َّت يف بالط امللك فريدريك ملك بروسيا ته يف . صياغتها مت ومع أنَّ لكانط حجَّ

اقد قض التنوير إذا ُأحِسَن استعامله، فإنَّ غاية نقوله أنَّ حتديد احلرية ال ينا
من وراء أطروحته، كانت حفظ األنوار العقلية باألخالق  )العقل املحض(

غه يف مقالته لناحية أنَّ االستخدام العام لعقلنا ال بد من أن . العملية وهو ما يسوِّ
نوير إىل يكون حّرًا يف مجيع احلاالت، وهو الذي يستطيع وحده أن يأيت بالت

لعقلنا ال مناص له من اخلضوع لتحديد  البرش، يف حني أنَّ االستخدام اخلاّص 
 .)١(طريق التنويركون ذلك من املوانع املحسوسة يف ومن دون أن ي. اً صارم جدّ 

التأويل الكانطي حلقيقة األنوار مثار جدال عىل امتداد قرنني  مع ذلك، ظّل 
ات الفلسفية التي أعقبت ثورة كانط لكن التطور. متَّصلني حتى يومنا هذا

وسيأيت زمن الحق . األخالق/ستمتلئ بإشكاليات ال هناية هلا يف ثنائية العقل
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ومع هيغل ستبدأ . )فهو واقعي كل ما هو عقّيل (يف الغرب تسود فيه قاعدة 
ج األنوار باحلداثة بوصف األنوار روح هذه احلداثة وكام . رحلة جديدة تزوِّ

ا رأت إىل العقل ف ،سيظهر تالياً  إنَّ الغالب يف احلداثة الغربية املتأخرة أهنَّ
وتعاملت معه، بام هو أداة صارمة، وحيدة لصناعة أزمنتها، أو ما يمكن وْسَمُه 

 . بنطاقها اجليوـ معريف واحلضاري
هل جيوز القول إنَّ انقالبًا عىل الكانطية تمَّ باسم العقالنية اخلالصة، عىل يد 

 عده كهيغل وماركس وفرويد ونيتشه عىل وجه اخلصوص، ثّم الذين جاؤوا ب
لوكاش، ودوركهايمر، فضًال عن هيوم،  :أمثال ،أولئك الذين ورثوا هؤالء

 وهورسل، وهايدغر، وباشالر، وليفي سرتاوس وفوكو؟
ألنَّ املذكورين كانوا عىل تفاوت مقيم فيام  ؛سوف يبدو اجلواب ُمستصعباً 

غري أنَّ . ت واالجتهادات واألفكار والنظرياتبينهم يف كثري من النزوعا
ً من  د وأجروا رضبا م أعادوا تقديس العقل املجرَّ مشرتكًا ظلَّ يصُلهم وهو أهنَّ

حاسمة عىل التاريخ  فضًال عن الدين، سيكون له آثار الفصل عن األخالق
 .الالحق للعقل احلداثي الغريب

دود األنطولوجيا التقليدية عىل أنَّ كانط الذي نقل االهتامم الفلسفي من ح
إىل حدود البحث عن معايري املعرفة ومعايري العمل، أي إىل نطاق التجربة 
د، إىل  اإلنسانية املبارشة، إنَّام كان بذلك ينِزُل الفكر من حدود املنطق املجرَّ
حدود منطق األحداث وصلتها بعقل اإلنسان من جهة، وبعمله من جهة 

ماذا يمكنني أن أعلم، ماذا يمكنني أن : الثالثي فمنذ أن أطلق شعاره. أخرى
إذ  ؛يقلب أساس التقليد الفلسفي كّله كان... أعتقد، ماذا يمكنني أن أفعل؟

ينتقل التفلسف من مهمة اّدعاء الكشف عن احلقيقة، واحلقيقة املطلقة، إىل 
حقيقة، واحلقيقة املطلقة ذاهتا، وعن  مهمة التساؤل األسايس عن معيار كّل 

 . ، الذي يرتكز هو بدوره عىل حدود املعرفة)األخالق والسياسة(يار العمل مع
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غري أنَّ كانط الذي وعى مهمته يف البحث عن الشكل منذ األصل، كان يف 
م املضمون كذلك ليدي فمن حيث إنَّ اهلدف التق. الوقت ذاته يتمنّى أن يقدِّ

عن العقل واإلنسان،  ، وكأنَّ هلا وجودًا مستقالً للفلسفة هو اكتشاف احلقيقة
الذي به يمكن أن تتم املعرفة، وعن قوانني  )الشكل( أراد كانط أن يكشف عن

عزيزًا عىل الفالسفة منذ قديم  اً وهو يف هذا كان هيدم اّدعاء. شكلهذا ال
وف الزمان، بإمكان بلوغ حقيقة مفصولة عن الفعل، ويبني بديًال عنه فيام س

 . )نظرية املعرفة(يسمى مستقبًال 
لقد حاول كانط جاّدًا أن يقيم سلطة املعيار، الشكل، مقابل سلطة املطلق، 

وبذلك فتح الطريق واسعًا أمام العلم، من جهة لبناء مضامني . املضمون
جزئية، وحقائق نسبية، وأمام الفلسفة اجلديدة من جهة أخرى لتتنازل عن حق 

والسلوكية، دون  امتالك املطلق، والرتاجع نحو أصول املشكالت املعرفية
ط بمضامينها اخلاصة  . تورُّ

لذا كان جهد كانط ينصب بالدرجة األوىل عىل عملية حترير أوىل للفلسفة 
من طغيان الالهوت الديني من ناحية، وطغيان املطلق الفلسفي من ناحية 
أخرى، وإن كان يصعب التمييز بينهام عندما نواجه الفلسفات الوثوقية السابقة 

قد كانت إذن بداية رحلة املوقف النقدي هي يف هذا التحرير الذي ل. عىل كانط
ع أبوابه أمام احلضارة الغربية لتحقيق  بدونه ما كان لطريق النقد أن يرشِّ

 .)٢(مرحلتها اإلنطالقية نحو العلم والتجربة
 

  كأخالق عليا )الواجب(فكرة 
هلذا جاء . ديةكربى لرؤيته الوجومل تكن رؤية كانط لألنوار خارج الدائرة ال

لييضء عىل قضية من أعقد القضايا التي ستكون مدار  )نقد العقل املحض(
قضية  :السجال الفلسفي يف غرب القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، عنينا هبا
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ين عىل هذا احليِّز تقوم الرؤية الكانطية عىل فكرة . توحيد األخالق بالدِّ
ال عىل  ،املحورية يف أطروحاتهوهي عىل ما نعرف، كانت الفكرة . الواجب

فقد متيَّزت حياة كانط . الصعيد النظري فحسب، بل عىل الصعيد العميل أيضاً 
ا دعوة إىل تأدية . بالتقيُّد الصارم بالواجب ُلقية بأهنَّ ُ ويمكن تلخيص نظرته اخل

والناس ـ عنده ـ يعرفون . الواجب كغاية يف ذاته، أي ال ليشء سوى كونه واجباً 
م عىل ما ينبغي فعله يف هذا الظرف أو ذاكالواجب  وقد . بفطرهتم، وهو يدهلُّ

إنَّ عىل املرء أن يفعل لآلخرين : عربَّ كانط عن هذا الواجب غري املرشوط بقوله
. اً أن يؤدِّي الفعل الذي يتمنَّى أن يصري مبدأ عاّم  :ما يريد أن يفعلوه له، أْي 

ُلق ،وهكذا ُ ي عند كانط هو الواجب من أجل فإنَّ الدافع األعىل للعمل اخل
أي كغاية يف ذاته، وليس الواجب الذي يسفر عن مكافأة أو ثناء أو  ،الواجب

 .)٣(انحطَّت األخالق عن رتبتها ، وإّال إطراء
من هذه القاعدة األخالقية الفلسفية سوف متيض فكرة الواجب من  بدًء 

ي. أجل الواجب إىل مداها األقىص ه الفكرة من أفاعيل مل يكتِف كانط بام تؤدِّ
ين بوصفه الفضاء اجلامع  أخالقية عامة، فقد سعى إىل عقد رباط وثيق مع الدِّ

ُُلقي يف آن أي هل جيوز . ثم راح يسأل عن التربير األعىل للواجب. للعقيل واخل
ي املرء بكّل  سوى ـ بالرضورة ـ  يشء من أجل الواجب وال حيصد أن يضحِّ

من أن يكون ثمة تربير أخري هلذه التضحيات، هو ما أنَّه ال بد ب :وجييب ؟اخليبة
لكن هذه السعادة  ،جيد كانط هذا التربير يف السعادةو. يغدق عىل احلياة معنى

ق متامًا إالَّ يف حياة ثانية عند هذه النقطة بالذات . هي من النوع الذي ال يتحقَّ
ين فالسعادة . جيد كانط طريقًا من الواجب إىل اهللا، ومن األخالق إىل الدِّ

هكذا . كمكافأة عىل الواجب غري ممكنة بعيدًا عن كائن ُخلقي أعىل يضمنها
 .يفرتض اإليامن باخلري األعىل، أي بالفضيلة والسعادة، إيامنًا بوجود اهللا

ين هو األخالق(كذا رأينا مع كانط أنَّ معادلة ه تفرتض وجود اهللا،  )الدِّ
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السلوك الفاضل القائم عىل فعل  وهي تعني أنَّ املحتوى الوحيد للدين هو
لكن . الواجب كغاية يف ذاته وإطاعة صوت الضمري كام لو كان صوت اهللا

ين أخالقًا من غري أن ترى  م بنظرة أخرى جتعل من الدِّ سيأيت بعد كانط من يتقدَّ
ر والفيلسوف األملاين لودفيغ . رضورة لوجود اهللا من أبرز ُدعاة هذه النظرة املفكِّ

 .)٤(لذي عاش يف القرن التاسع عرش وأحدث أثرًا كبريًا حتى وقتنا هذافويرباخ ا
يف رؤياه  الذي رأى إىل فيورباخ نقيضًا لكانط وحتى ال نميض يف املنحنى

ين  نّ أ: لدين واألخالق ال بد من مالحظةل ين، ولصلة الدِّ رؤية فيورباخ للدِّ
ت بأحقاب متف وهذه األحقاب . اوتةباألخالق، وأهيام أسبق عىل اآلخر، قد مرَّ

هي بمثابة مراتب يمكن رصدها يف أربعة تطورات تعكس أربعة مفاهيم يف 
ين  .فهمه ملاهية الدِّ

ين يف  )جوهر املسيحية(األول متثَّل يف  م تصورًا للدِّ نطاق الديانة حيث قدَّ
 لذي ُيَعدُّ مرحلة انتقالية بنيا )جوهر اإليامن عند مارتن لوثر(املسيحية، أتبعه بـ

ين(وكتابه  )جوهر املسيحية( ين(و  )جوهر الدِّ اللذين  )حمارضات يف جوهر الدِّ
بينام املرحلة الرابعة واألخرية نجدها يف كتابه . يمثِّالن املرحلة الثالثة يف تفكريه

Théogony ين عند (يغفل عنه الرشاح عند احلديث عن  الذي كثريًا ما الدِّ
 .)فيورباخ

نا املرحلة األخ حيث ُيظهر فيها بإيضاح . رية يف تفكري فيورباخ الدينيما هيمُّ
ين واألخالق وقد ظهرت هذه املرحلة عندما تطورت . أكثر، االرتباط بني الدِّ

ة وضعفت ضغوط قوى الطبيعة عىل اإلنسان، ويف هذه املرحلة  الفنون املتحرضِّ
ين ـ كام ظهرت يف املراحل السابقة  ر وانطالقًا من األسس النفسية للدِّ ـ فقد طوَّ

يني دة للتطور الدِّ . فيورباخ افرتاضًا َشَعَر أنَّه أكثر مالءمة لتفسري األوجه املتعدِّ
التيوجونيا، حسب املصادر العربية الكالسيكية واملسيحية : ففي كتابه

ُُثله ١٨٥٧القديمة،الصادر عام  م، أشار عىل سبيل املثال إىل إدراك اإلنسان مل
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نا معًا نوعًا من احلث ه عىل كائنات أخرى، يمكن أن يكّو العليا وإدراكه، العتامد
 .عىل السعادة

عى اإلنسان أنَّ رغباته يمكن احلصول عليها ولكي . وطبقًا هلذا الرأي فقد ادَّ
لون  م املكمِّ جيعل هذا االفرتاض صحيحًا، َنَظَر البُرش إىل آهلتهم عىل أهنَّ

تكمن فيام يرى فيورباخ يف اعتامد فنشأة اآلهلة ال . والّضامنون للرغبات البرشية
سلبي عىل الطبيعة والبرش، ولكن تكمن يف حافز إجيايب يقوم عىل افرتاض أنَّ 

وثمة من قارئيه من رأى أنَّ . الرغبات واألماين البرشية تتفق وطبيعة العامل
جوهر ( )إنسانية(يوجونيا من أجل إجياد توافق بني الت: فيورباخ نرش كتابه

ين( )طبيعية(و )املسيحية حاول فيورباخ أن يعثر يف مفهوم اهللا عىل . )جوهر الدِّ
فاإلنسان هبذا املعنى حني يصطدم بالقدرة الكلية . العنارص اإلنسانية والطبيعية

ورغم . )عىل الطبيعة :أي(اآلهلة رغبته يف االنتصار عليها للطبيعة، ُيْسقط عىل 
قادر عىل أن هيب اإليامن  B.M.Reardonذلك فإنَّ فيورباخ كام يعتقد ريردان 

يني يف القرن الف(وهلذا يضع فلسفته يف تيار . يامنلعٍرص َخال من اإل كر الدِّ
ين، . يف كتابه الذي حيمل اإلسم نفسه )التاسع عرش ففيورباخ ليس مستهزئًا بالدِّ

يني للحياة ليس عبثًا، وإنَّام هو املفهوم األساس إلدراك  ذلك ألنَّ اجلانب الدِّ
ين الرئييس هو اإلنسان كام يتضح من . نسان لذاتهاإل وذلك ألنَّ موضوع الدِّ

فاهللا انعكاس . ى صور الّالهوت غري املتناسقةحتليل اخلربات الدينية التي تتعدَّ 
 .)٥(لإلنسان عىل ذاته

فيورباخ كان رجًال أنَّ «فسه لدى جون لويس الذي يرى سوف نجد الرأي ن
نًا إىل أبعد احلدود، ة  ومن ثّم  متديِّ ة ماديَّ فإنَّ ماديته جاءت خمتلفة متامًا عن أيَّ

ام يرى يف اهللا إسقاطًا حلالة اإلنسان البائسة . سابقة ين وإنَّ ر الدِّ فهو ال حيقِّ
ويف هذه الداللة من فهم األطروحة األخرية لفيورباخ حول . )٦(»املحرومة

ريًا عن الكانطية وما كانت اد كثحلنا عىل الراجح أنَّ هذا األخري الدين، ال يبدو 
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 .عليه أحواهلا حيال الدين
واآلن لنعد إىل كانط لنسأل، عامَّ إذا كان الفيلسوف األملاين الهوتيًا كسواه 

 ؟من فالسفة الّالهوت املسيحي
ذلك ألنَّ . ثمة من الدارسني من ال يفضل خلع هذه الصفة عىل كانط

نقد (زيقية عىل وجود اهللا يف كتابه فياألخري رفض املناقشات التقليدية أو امليتا
وجود اهللا إنَّ افرتاض « )نقد العقل العميل(لكنَّه سيبنيِّ يف كتابه  )حضالعقل امل

ومن جهتنا نزعم أنَّ هذا االفرتاض ليس برهانًا . »رضوري للحياة املنطقية
فاألخالق . بمعنى كونه نتيجة مناقشة نظرية، إنَّه افرتاض عميل. كانطياً 

اإليامن باهللا يف التحليل األخري، وذلك للمزاوجة بني الفضيلة  تستدعي
ي بـو. والسعادة) الواجب( وهو . عىل وجود اهللا) الربهان اخللقي(هذا ما سمِّ

 .)٧(افرتاض ال تستقيم األخالق الكانطية إالَّ به
ين عىل أنَّه أخالق، ال تعني إنكار  ،حال وعىل أّي  فإنَّ نظرة كانط إىل الدِّ

ه . اهللا وإحالل بديل، كاإلنسانية، حمّله وإعالن األخالق ديناً وجود  ومع أنَّ
الطقوس الدينية وال الصلوات وال نام ) حسب الدارسني(مل يامرس ) كانط(

ه نظر إىل اخلربة اخللقية كام لو كانت اخلربة الدينية الوحيدة. صوفياً  . إالَّ أنَّ
ين الصحيح وكام يبنيِّ كانط نفسه، هو ا حلياة اخللقية التي تبلغ ذروهتا يف فالدِّ

يشء غري  وكّل . ألنَّه الواجب ؛يشء يف سبيله تأدية الواجب والتضحية بكّل 
يف نظر ـ  هو ،طريقة احلياة اخللقية يظن اإلنسان أنَّه قادر عىل فعله إلرضاء اهللا

وعنده أنَّ املؤسسات الدينية قد تكون . حمض وهم ديني وعبادة زائفة هللا ـ كانط
عيدة جدًا عن الدين احلقيقي، يف حني أنَّ الكنيسة احلقيقية كيان غري منظور، ب

 .)٨(اد الروحي للناس مجيعًا يف الفضيلة عرب اخلدمة اخللقية هللال االّحت يمثّ 
ه  يستفاد من ذلك، عىل اجلملة، أنَّ اإلنسان عند كانط هو كائن عاقل، وبام أنَّ

نام أنَّه أخالعاقل فهو كائن أخالقي، وب  .قي فهو كائن ديِّ
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دراسة مسبقة  وهلذا فإنَّ البحث يف املسألة الدينية عنده ال يقوم إالَّ عىل
يبدأ كانط بطرح الرضورة  )تأسيس ميتافيزيقا األخالق(يف كتابه . لألخالق

رة من كّل  د إىل علم النفس ما يعو القصوى لبناء فلسفة أخالقية خالصة ومطهَّ
سبب يعود إىل الوعي املشرتك والعادي ليسأله حول وهلذا ال ؛واألنثروبولوجيا

ة اليشء ـ فيجد أنَّ هذا الوعي املشرتك  ،موضوع األخالق يعترب اإلرادة اخلريِّ
نَّ هذه اإلرادة ال ُحيكم عليها من أبذاته، و خٌري ـ د الذي هو أخالقيًا الوحي

تها ومسعاها رادة ما، والذي جيعل من إ. خالل نجاحاهتا، بل فقط من خالل نيَّ
ة هو أفهوم  ة هي التي تفعل ) مفهوم(إرادة خريِّ الواجب، فتصبح اإلرادة اخلريِّ

ذلك ألنَّ القيمة األخالقية للفعل ـ إقرارًا . إقرارًا للواجب وليس وفقًا له فقط
رهللواجب ـ ليست يف اهلدف الذي   .يتوصل إليه الشعار الذي يقرِّ

لفعل، بل يتعلَّق فقط بمبدأ اإلرادة وهذا الشعار ال يتعلَّق بواقع موضوع ا
َْيل  من هنا ). Penhant(الذي ال خيضع ألي موضوع من موضوعات امل

ل اإلرادة . الواجب رضورة القيام بالفعل احرتامًا للقانون«يصبح  وما يشكِّ
َْيل ة هو أساسًا خضوعها للواجب وليس تعارضها مع امل وهنا ال يقصد . اخلريَّ

ل كانط بالرضورة أنَّ ا مليول عند اإلنسان هي كّلها سيئة، ولكنَّه يرفض أن تشكِّ
فهو ال يستبعد من األخالق الفعل . هذه امليول شعارات اإلرادة ومبدأ األخالق

َْيلولكنَّه ير. الذي يساعد يف إنجازه َمْيٌل ما ألنَّ  ؛فض الفعل القائم فقط عىل امل
ة هي التي تطيع الواجب مهام كان ه َْيلاإلرادة اخلريِّ  .)٩(»ذا امل

ا . لقد ُأخِضَعت مقولة الواجب عند كانط إىل تأويالت ال حرص هلا سوى أهنَّ
ست لكل تلك التأويالت عنينا احللقة التي . مل تغادر احللقة املحورية التي أسَّ

املشرتك الداخيل للدين واألخالق، واهللا، وفطرة الكائن  يأتلف عىل مساحتها
م الديثّم . العاقل أي بوصف األخالق ناتج الفضاء . ن عىل األخالقة من قدَّ

وثمة َمْن وجد أنَّ . ناتج الوحي اإلهلي وبوصف هذا األخري ،الديني الّالمتناهي
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وما قيل عن بحثه . عالقة الدين باألخالق عند كانط هي كعالقة األثر بالسبب
نظر يف الدين عىل أنه تربير للدين املسيحي هو أمٌر مشكوك فيه ـ حسب وجهة ال

أن يكون  هذه ـ ذلك أنَّ تناوله الدين املسيحي بالذات كان من باب ما جيب
ألنَّه دافع عام جيب أن يكون الدين املسيحي عليه  ؛وليس من باب ما هو قائم

 .)١٠(وليس عام هو يف الواقع
لني من مل يفصل الدين عن األخالقية الكانطية التي وردت  هناك من املؤوِّ

. )خالقميتافيزيقا األ(و )نقد العقل العميل(وخصوصًا يف  يف مجلة مصنَّفاته،
وفلسفة الدين عنده ليست . صحيح أنَّ كانط مل يعِط أمهية لألديان التارخيية

دين، إالَّ أنَّه تكلَّم عىل فلسفة الدين  فلسفة هذا الدين أو ذاك، بل هي فلسفة كّل 
يعني الرباهني  ويف حني كان الدين الطبيعي يف القرون الوسطى. الطبيعي

الفلسفية أو امليتافيزيقية عىل وجود اهللا، صار مع كانط يعني افرتاض وجود اهللا 
وقد تأثَّر كانط يف أفكاره الدينية بأفكار . كرضورة للحياة العملية أو اخللقية

نَّ الربوبيني ـ كام إحيث . خصوصًا بعقالنية الربوبينيعرص التنوير يف أوروبا، 
ضوا الدين إىل تعاليمه اخللقية، ومل يوافقوا عىل املحاكامت هو معروف ـ قد خف

ت تلك النزعة يف القرن. الّالهوتية بني خمتلف الفرق املسيحية الثامن  ثم اشتدَّ
وا بـ رين األحرار(عرش بني َمْن ُسمُّ الذين رفضوا سلطان التقاليد وأعلنوا  )املفكِّ

لدعوة إىل فصل الدين عن شكل ا) هذه النزعة(واختذت . االحتكام إىل العقل
فالربوبيون عقالنيون آمنوا باهللا، لكنهم أنكروا . امليتافيزيق وجعله دينًا ُخُلقياً 

 .)١١(اإليامن بالوحي الديني
و أ، وأيًا كان رأي القائلني بالتزام أو عدم التزام كانط باملسيحية كالهوت

ين األحرار(بموافقته  ديني أو عدم موافقته يف إنكار اإليامن بالوحي ال )املفكرِّ
وجعلتها ضمن . اخلالق/هلم، فإنَّ الكانطية منحت جلَّ حقوهلا لثنائية الدين

ذلك أنَّ السؤال  واألهم من كّل . إطار املوضوعات الكربى لفلسفة الدين
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س لرحلة مفتوحة من األسئلة التي  الكانطي يف العقل واألخالق والدين سيؤسِّ
فإذا كانت األشياء يف . ون ومل تنفك عنها إىل اآلنأخذت هبا احلداثة منذ ثالثة قر

العامل، من حيث هي كائنات ال تستقل بوجودها، تفرتض علَّة عليا تفعل وفقًا 
وذلك . لغايات، فإنَّ اإلنسان ـ بحسب الكانطية ـ هو الغاية األخرية للخليقة

تكون  ألنَّه بدون اإلنسان فإنَّ سلسلة الغايات املتوقفة بعضها عىل بعض لن
سة تأسيسًا كامالً  ويف اإلنسان وحده، أو فيه وحده بوصفه ذاتًا . مؤسَّ

يمكن العثور عىل الترشيع الذي جيعله وحده قادرًا عىل أن يكون  ،لألخالقية
 .)١٢(غاية أخرية ختضع هلا الطبيعة بأرسها من الناحية الغائية

البحث يف ولسوف يتجه . ال يتوقف األمر عىل عمومية األطروحة الكانطية
ين والعقل واألخالق عىل  نظرت الالحقة إىل سياق من القراءة ياملساجال إىل الدِّ

ا ثالثية فارقت النقد لتدخل يف فضاء التأويل الّالمتناهي وثمة من رأى أنَّ . أهنَّ
 .مثل هذه املفارقة لو هي حصلت ألقامت احلد عىل النقد

ة أمثال غادامري، ملعارصكان السؤال لدى عدد من أقطاب الفلسفة ا
هل يمكن  ؟طية من النقد والتأويلأين تقع الكان :وريكور هو وهابرماس

وبالتايل هل يمكن  ؟االستنتاج أنَّ كانط اختار النقد بديًال عن التأويلية السائدة
أم أنَّ النقد الذي ارتضاه  ؟عىل رضٍب من التأويلية الفلسفية العثور لدى كانط

ة تأويلية ممكنة عنوانًا لفلسفته وشعاراً   ؟لعرص برمته، ال يمكن له أن يلتقي مع أيَّ
إىل بيان أنَّ كانط كان  )بول ريكور(سعى الفيلسوف الفرنيس املعارص 

ن من استعادة . صاحب تأويلية فلسفية وربام ذهب ريكور إىل حكم كهذا ليتمكَّ
د ممارسته اهلرمنيوطيقية لتحقيق فهم حديث  للثالثية كانط عىل النحو الذي يسدِّ

 )الدين يف حدود عقل جمرد(اب كأ ريكور يف حكمه هذا عىل كتلقد اتّ . الكانطية
ه . ١٨٩٣سنة ) انطك(الذي نرشه  ليس بوسعنا أن نعترب الكتاب «وينطلق من أنَّ

بل جيدر هبذا , املشار إليه امتدادًا ملنطقة النقد التي رسمتها مؤلفات كانط النقدية
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يف حني راح من خيالف ريكور . يلية فلسفية يف الدينالكتاب أن حيمل عنوان تأو
يف قراءته لكانط ليبنيِّ أنَّ الفيلسوف األملاين ليس صاحب تأويلية فلسفية يف 

الدين يف (ثم إنَّ كتاب .. صاحب فلسفة حكمبل إنَّه عىل وجه الدقة . الدين
هو  بل. ليس تأويلية للدين مثلام ذهب إىل ذلك بول ريكور )حدود عقل جمرد
 )دنيس توارد(وهي قراءة مل تكن، حسب . أخالقية للدين :قراءة عقلية، أْي 

ته التي ختصه، وبالتايل ليس بوسعنا أن  تنشغل بالدين يف تارخييته وال يف نصيَّ
نعترب الدين عند كانط رضبًا من اآلخر الذي يتميَّز عن الفلسفة، ومن ثمة يفلت 

ب ها هنا حاكًام عىل الدين ال يرى سوى ما إنَّ العقل الذي ينتص. من دائرة النقد
يستمده من نفسه من قوانني أخالقية َقْبلية، ما دام العقل عند كانط، والعقل 

بل وألية ظاهرة (فحسب، هو القادر عىل إعطاء معنى فلسفي معقول للدين 
ام  ،)أخرى حتى العقل نفسه فإنَّ مقصد كانط ليس تأويل النصوص الدينية، إنَّ

بيان ما يمكن للعقل، الذي هو يف صميمه عقل عميل أن يقوله يف هو فحسب 
بل وأكثر من ذلك، فكانط حينام يتناول وقائع الدين باملعاجلة . خصوص الدين

وهو عىل وعٍي تام بأنَّ أمهية النصوص الدينية ال تكمن يف كوهنا  ،إنَّام يفعل ذلك
م صياغة واضحة للقوانني األخالقية ا ي ينبغي عىل تلكونية الاستطاعت أن تقدِّ

 .)١٣(»ها من نفسهكل امرىءٍ أن يستمدّ 
 

  األخالق في معزلها: جدل االنقطاع
فقد جاءت ألنَّ األخالق أول ما يطلبه اإلنسان من األديان الساموية، 

إىل األخالق باعتبارها مفهومًا دينيًا سامويًا، وبالتايل  نظرالتصورات التقليدية لت
لكن احلداثة، ونعني احلداثة الغربية عىل . خالق والدينال يمكن الفصل بني األ

ين سعوا إىل تفكيك الرباط داخل تلك الثنائية فرويد . األخص ستشهد ملفكرِّ
مثًال سيجد أنَّ مستقبل الدين وهٌم من األوهام، وعليه فال مناص إلنقاذ 
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 .لكنسيةعزهلا عن الدين وعن املؤسسة ا األخالق من أن تصبح ومهًا إالَّ أن يتّم 
إنَّ تأسيس النظم األخالقية غري الدينية وظهور : وربام أمكن القول

األخالق الدنيوية أو األرضية، من أهم خصائص العامل الغريب يف القرن الثامن 
فبعض النظم األخالقية تتصادم وتتعارض مع األخالق الدينية، . عرش فام بعد

ال عىل ذلك من األخالق ويمكن إعطاء مث. فضًال عن كوهنا نظًام علامنية
؛ ألنَّ ذلك ق تويص بسحق الضعيف من قبل القويالداروينية فهي أخال

التعاليم املتضاربة مع احلركة التكاملية  يتطابق وقوانني الطبيعة الصارمة، فكّل 
ون يف مناقشة القيمة . لبقاء األصلح إنَّام هي تعاليم سلبية وقد أسهب املتأهلِّ

 .)١٤(الق العلمية، ال سيام األخالق الداروينيةالرشعية املنطقية لألخ
نقطاع والتحوالت التي تقلَّب فيها الغرب سنعرض إىل ولبيان جدل اال

وهي . بعض املذاهب التي ختللت سريورة العقل األخالقي الغريب بعد كانط
منها . عىل اجلملة ذهبت إىل النظر يف األخالق بوصفها معطًى وضعيًا وجمتمعياً 

ي املذهب االنفعايل ويمثله عىل سبيل ا ملثال ما ظهر يف القرن الثامن عرش ما ُسمِّ
 أنَّ وهو يرى ) ١٧٧٦ـ  ١٧١١(يد هيوم الفيلسوف اإلنكليزي التجريبي ديف

املعارف احلقيقية هي املعارف التي يكتسبها اإلنسان عن طريق احلس، ويرتتَّب 
لك املربزة لألحاسيس عىل هذا املذهب أنَّ القضايا األخالقية احلقيقية هي ت

أنَّ األخالقيات ترجع بالنهاية قعية، وخيلص إىل واإلنفعاالت، ال للحقائق الوا
ويعّد املذهب اإلنفعايل واحدًا . إىل اإلحساس األخالقي ال إىل العقل وإدراكاته

ويتفق هذا املذهب مع املذهب . من املذاهب األخالقية غري التوصيفية
. أنَّ لألحكام األخالقية منشًأ واقعياً   أنَّه ال يرىيف) دى املسلمنيل(األشعري 

ا جمرد بيان كاشف عن أحاسيس وعواطف من يطلقها ويمكن . بل يعتقد بأهنَّ
تأسست يف فيينا يف العقد الثاين من القرن (اعتبار املدرسة الوضعية املنطقية 
فروع هذا  يف بعدها األخالقي من أهّم ) العرشين بزعامة مورتيس شليك
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 .)١٥(ملذهبا
 (Emile Durkhiem )مؤسسه إميل دوركهايم : جتامعيـ املذهب اال

 :، معتقده األخالقي عىل أربعة أحياز١٩١٩ـ  ١٨٥٨
 .ال وجود لألخالق من دون املجتمع .أ 
 .املجتمع يملك شخصية مستقلة عن األفراد .ب 
ال بد من اتباع املجتمع يف األخالق فهو الذي حيدد معادلة احلسن  .ج 

 .والقبيح
رفة األعامل احلسنة والقبيحة تكون بالرجوع إىل أخالقيات مع .د 

 .املجتمع وآدابه وتقاليده
 Jerme ) ١٨٣٢ـ ١٨٤٨تبنّاه الفيلسوف جرمي بنتام : ـ مذهب املنفعة

Benthams)  ١٨٧٣ـ  ١٨٠٦وجون ستيوارت ميل(Jhon Stuart Mill) 
لة من األبيقوريةوليس هذا املذهب س د بنتام هي فاللذة عن« ،وى نسخة معدَّ

اللذة هي «: ويقول جون ستيوارت مل ،»ري الوحيد واألمل هو الرش األوحداخل
بأنَّ السعادة هي اخلري  ،فهام يشرتكان مع أبيقور يف القول. »املبتغى األوحد

ولقد رأى هذان الفيلسوفان أنَّ املشكلة . والسعادة ليست سوى اللذة ،بالذات
 .تم بالفرد ومصاحله، وتغفل املنفعة العامةا هتهناألساس يف األبيقورية، هي كو

رغم  ،عىل أنَّ الفيلسوفني خيتلفان حول كون املنفعة العامة هدفًا أو وسيلة
 .كوهنا مطلوبة، وخريًا أخالقياً اتفاقهام عىل 

ا وسيلة للوصول إىل السعادة الشخصية )بنتام( أما ستيوارت مل . يعتقد أهنَّ
 .أصلياً فيعتقد بكوهنا هدفًا ومطلوبًا 

يؤمن العاطفيون عمومًا بأنَّ األفعال التي هلا صفة فردية : ـ املذهب العاطفي
ال ) أي نرجع آثارها ونتائجها إىل الشخص الفاعل وحده(من مجيع اجلهات 

 ...ضمن دائرة التقييم األخالقي تقع
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 -  ١٧٢٣( (Adam Smith )آدم سميث : من أبرز ممثيل هذا املذهبو
واألملاين آرثر  ،فيلسوف األخالق اإلنكليزي املعروفاالقتصادي و) ١٧٩٠

والفرنيس  ،)١٨٦٠ـ ١٧٨٨( (Arthur Senopenhauer)شوبنهاور 
 .١٨٥٧ـ ١٧٩٨ (Augeste Compt)أوغست كونت 

ة سوف األملاين فردريك يعّد هذا املذهب ـ الذي دعا إليه الفيل: ـ مذهب القوَّ
ة فعل عىل األخال) ١٩٠٠ -  ١٨٤٤(نيتشه  ق املسيحية التي تستند إىل ـ ردَّ

ى إىل اجتاهات أخالقية فإّن  ،املذهب األخالقي الرواقي هذا التأثر بالرواقية أدَّ
سلبية تدعو الناس إىل االستسالم للقضاء والقدر، ومن هنا، شعر نيتشه بأنَّ من 
يرتّبى عىل هذا املذهب، سوف يكون إنسانًا خامًال مستعدًا لتحمل الظلم، 

ر يف وجه األخالقيات وثا ،اجهة هذا املذهب األخالقيفانربى ملو
روحية العبودية يف  ا تدعو إىلاعرتاض نيتشه عىل املسيحية، هو أّهن «:املسيحية

 ،وتريبِّ إنسانًا خامًال وذليًال، وهذه األخالقيات غري مقبولة ،»نفوس أتباعها
راً  و يقول عن وه. وعىل املذهب األخالقي أن يريبِّ إنسانًا فاعًال ومؤثِّ

ٍع حتى اآلن، «:املسيحية أنا أدين املسيحية وأحكم عليها بأقسى حكم أصدره مدَّ
ها لعنة عظيمة، فهي ليست سوى  ،وأرى فيها أبشع صور التدمري ها وأعدُّ أذمُّ

 .»البرشية اخلالدة ذّل 
ويف . أساس األخالق الفاضلة كّلها )السلطة(و )القّوة(يرى نيتشه أنَّ 

حياته، ويريد املحافظة  موجود حي حيّب  خالقية يرى أنَّ كّل رشحه لنظريته األ
لذا فإنَّ اإلنسان الضعيف حمكوم باهلزيمة . عليها، وهذا األمر حيتاج إىل القوة

 .والفناء
كره هو بنفسه حني يسأل ثم وأحسن خالصة ملذهب نيتشه األخالقي، ما يذ

هو ما يولد من  ؟الرشما هو . السلطة هو الذي ينّمي حّس  ؟ما هو اخلري«:جييب
هي إحساس ازدياد السلطة، واالنتصار عىل العوائق  ؟ما هي السعادة. الضعف
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ال القناعة، بل املزيد من السلطة، ليس السالم بل احلرب، ال الفضيلة بل 
العاجزون واملرىض ينبغي إعدامهم، وهذا هو األصل والقاعدة األوىل . الذكاء

 هو العطف عىل املرىض؛ أْي  ؟رًا من الفسادفام هو األكثر رض ،حلقوق اإلنسان
 .»املسيحية

 (Martin Heidegger)وف األملاين الوجود مارتن هايدغرلكن الفيلس
ه آخر  سوف يتجاوز القراءة املدرسية التقليدية لنتشيه حني يرى إليه أنَّ

 .ز فيهإذ يتكثَّف يف فكره السؤال امليتافيزيقي وينج. امليتافيزيقيني يف العامل الغريب
االقتدار هي الطابع إنَّ إرادة : وجواب نيتشه عن هذا السؤال هو التايل

التعنيُّ األعىل  )العود األبدي لذات النفس(بينام يشكل  )كائن(األسايس لكل 
 .للكينونة

ا ليست إالَّ تفسريًا  )إرادة االقتدار(ح هايدغر أنَّ ما يقصده نيتشه بـويوض أهنَّ
ن احلركة نحولكلمة اإلرادة التي تتض اإلرادة هي ... التوجه نحو يشء ما... مَّ

إنَّ ذلك كله ـ يضيف هايدغر ـ ليس بعد إرادة ولكنه ... سلوك يتجه نحو
ا اخلضوع لقيادتنا . متضمن فيها فاإلرادة هي أن تكون سيدًا عىل ذاتك، إهنَّ

 عىل أنَّ . اخلاصة، وهي القرار بأن نخضع ألحكامنا أو التي هي بذاهتا تنفيذ
ا التعريف اجلوهري لإلرادة بحسب تأوي ماهية (لية هايدغر لنيتشه ـ هو أهنَّ

اإلرادة هي (:، نحو التعزيز والسمووهي وهي تطلُّع نحو اقتدار أكثر ،)الكائن
واالقتدار هو معنى . نيتشهوهي تتميز بكوهنا خالَّقة كام يكتب  )أن تكون أقوى

ي هلذا دون أن يعط ،ني االقتدار والقوةويامثل نيتشه غالبًا ب .)اإلرادة(آخر لـ
 .املفهوم األخري أي حتديد

فإننا  ؟آخر ميتافيزيقيي احلداثة الغربيةأما ملاذا حكم هايدغر عىل نيتشه بأنَّه 
اسية التي وضعها نيتشه، نجد جوابه عندما يميض يف قراءة املفاهيم األس

فها معرفة من ناحية بوصفها فنًا من ناحية، وبوص )إرادة االقتدار(وخصوصًا 
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ن املعاين الثابتة لـ )االقتدار(هايدغر أنَّ كلمة يرى . ثانية كام  )القوة(تتضمَّ
واملفهوم األرسطي  ويقارن بني مفهوم االقتدار. نان القديمةظهرت يف اليو

الوسيط، ال كام وصل من خالل العرص  ،"Potentia"والـ "Actus"لـ
أنَّ ثمة عالقة ويبنيِّ هايدغر، . ألرسطو )قاامليتافيزي(ولكن كام يظهر يف كتاب 

األرسطيتني، ومفهوم الكينونة ) الكينونة بالفعل(و )نونة بالقوةالكي(تربط بني 
قتدار وهذا الفهم لال. ذلك رغم أنَّ نيتشه مل يكن يعي هذه الصلة. عند نيتشه

تايل فإنَّ وبال ،يف املسار األسايس للفكر الفلسفي الغريب )اإلرادة االقتدار(يضع 
 .)١٦(عىل قلب القيم من خالهلا يندرج ضمن هذه امليتافيزيقا ،عمل نيتشه

فضاء الوجود  سوف يعيده إىل )فيلسوف العدم(هذا املعنى امليتافيزيقي لـ
يه بـ . )العود األبدي لذات النفس(الذي يولد من  )اإلنسان األعىل(عرب ما يسمِّ

ل أساس واملعروف أنَّ هذه األخرية هي إحدى األط روحات املركزية التي تشكِّ
ُلقية من حيث كوهنا القبول األعىل  ُ فلسفة نيتشه، والتي متنح الكائن كينونته اخل

 . للحياة وللكائن
املفارقة أنَّ قراءة هايدغر لنيتشه بوصفه فيلسوفًا ميتافيزيقيًا ظلَّت يف حجرة 

 ف بوصفه ـ وحسب ـضيِّقة بينام سادت القراءة التقليدية التي اختزلت الفيلسو
 . عدوًا لألخالق والدين

ـ  ١٩٠٢(مع الفيلسوف النمساوي كارل بوبر : ـ مذهب العقالنية املنفتحة
ويعّد واحدًا من أبرز  ،الذي احتلَّ موقعًا مميزًا يف ثقافة القرن العرشين) ١٩٩٤

 فالسفة العقالنية املنفتحة وفلسفة العلوم، ستنتقل العقالنية الغربية إىل طور
وسيكون لألخالق معنًى آخر خارج الدائرة املثالية . جديد كل اجلّدة

يتخذ بوبر من . وكذلك خارج دائرة الديالكتيك اهليغيل ،لألفالطونية املحدثة
املجتمعات القائمة يف الغرب األورويب واألمريكي نموذجًا ملفهوم املجتمع 

وبذلك . ىل للنظم االجتامعيةاملنفتح جاعًال من الديمقراطية الليربالية املثال األع
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يكون الوسط العلمي ما ُيرجع إليه كونه نموذج النقاش العقالين القابل لكل 
النظريات واالقرتاحات رشط أن يتم مناقشتها وتقييمها حسب املعايري 

كذلك يرى بوبر يف حرية التعبري وتنوع األفكار ، املوضوعية للمنهج العلمي
لليربالية شبهًا لعملية اجلدال النقدي بني واالجتاهات يف الديمقراطية ا

وجتري عملية حتقيق األصلح . التفسريات والفرضيات املختلفة يف الفيزياء
ب يف احلقيقة يف  واألفضل يف املجتمع بطريقة شبيهة بتلك التي جيري فيها التقرُّ

فكام إننا ال نملك ـ حسب بوبر ـ أي وسيلة مبارشة لإلقرتاب من . العلم
العلمية، حيث يتم ذلك عن طريق كشف اخلطأ ودحضه يف التجارب،  احلقيقة

كذلك ال يملك املجتمع من وسيلة لتحسني حياة أفراده إالَّ بواسطة ختفيف 
وعنده إنَّ حتقيق السعادة ليس أمرًا . آالمهم وتسهيل الصعوبات التي تواجههم

إذ  ؛ر اإلمكانممكنًا، بل املمكن هو كشف مصادر اآلالم واملآيس وحماربتها قد
بدالً من طلب السعادة القصوى ألكرب عدد من األفراد يتعنيَّ علينا، بتواضع «

ل العذاب الذي  أكثر، أن نطلب للجميع أقل قدر ممكن من العذاب، وأن ُيتحمَّ
ويف هذا . ال يمكن جتنبُّه ـ كاملجاعة يف حال نقصان املواد الغذائية ـ بالتساوي

إنَّ . كتشاف العلميمنطق االلعلمي التي عرضتها يف املنهج ا شبه بالنظرة إىل
املسألة األخالقية تصبح أكثر جالًء إذا ما وضعنا مطالبنا سلبًا، أي إذا طلبنا 

 . » العذاب بدالً من توفري السعادةالقضاء عىل
عند هذه النقطة من تعيني بوبر لألخالق الواقعية سوف تنطلق العقالنية 

وستامرس نقدًا صارمًا لألفالطونية مرورًا بالكانطية . االنقدية إىل أبعد مدى هل
واهليغلية واملاركسية ساعية إىل تأسيس عقالنية عملية ال تكون فيها األخالق 
إالَّ عضوًا يف منظومة جمتمعية ينتظمها العامل املفتوح عىل كل ما هو جدير بالبقاء 

ال يرى مكانًا للعدالة  يقول بوبر عن أفالطون إّنه يف تصوره للدولة. والديمومة
. إالَّ يف جمتمع تراتبي صارم حيدد لكلِّ فرد موقعه الواضح يف البنية اهلرمية
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فيكون احلفاظ عىل العدالة وبالتايل عىل السلم االجتامعي قد حتقق بواسطة نظام 
حديدي قائم عىل الطاعة املطلقة، اختار أفالطون الدولة التوتاليتارية اجلذرية 

روح الفردية والديمقراطية وهو اخليار الذي أودى بأستاذه الكبري عىل حساب ال
 .سقراط إىل املوت

بعد قرون فلسفية طويلة ستعود األطروحة األفالطونية عرب هيغل، الذي 
وجد فيه بوبر تضحية متجددة بكيان األفراد وخياراهتم الذاتية عىل مذبح 

الفيلسوف األملاين من مبدأ إذ ينطلق . الكليات التارخيية واحلتمية املوضوعية
املساواة بني ما هو عقالين وبني ما هو قائم تارخييًا، وتصبح األشكال املجتمعية 

. جتليات رضورية ذات نسب متفاوتة يف النضج، لتحقيق العقل الكيل لدن ذاته
ق  وتصبح آالم األفراد وعذابات البرش الثمن الذي ال بد من دفعه لكي حتقِّ

اهتا عرب الرصاعات املجتمعية والقومية، وهذا هو جوهر الفكرة املطلقة ذ
عىل هذا النحو ال حيجم بوبر عن ربط فلسفة اهلوية اهليغلية . الديالكتيك اهليغيل

بامللكية املطلقة لفريدريك وليام، حاكم بروسيا واملعارض لكل تقنني دستوري 
طلقة ترتبَّص مصالح امللكية امل ،وخلف هذا اإلدغام الظاهري: لسلطته

ونتيجتها هي . إنَّ فلسفة اهلوية تفيد يف تربير النظام القائم. لفريدريك وليام
ألنه ال  ؛لقائلة بأنَّ ما هو قائم هو صالحأي العقيدة ا ،وضعية أخالقية وقانونية

ا عقيدة توجد معايري إالَّ  إنَّ ... )السلطة دائًام عىل حق(املعايري السائدة، إهنَّ
جلذرية تعتمد عىل أفالطون بقدر اعتامدها عىل فريدريك توتاليتارية هيغل ا

. وليام الثالث، ملك بروسيا يف احلقبة املهمة خالل الثورة الفرنسية وبعدها
ومضموهنا أنَّ الدولة هي كل يشء والفرد ال يشء ؛ فهو مدين للدولة بكل 

. دولةإنَّ الكيل موجود يف ال«: يكتب هيغل. املادي كام الروحي يشء، يف وجوده
علينا إذن أن نعبد ... والدولة هي الفكرة اإلهلية كام هي متحققة عىل األرض

الدولة كتجل لإلله عىل األرض، وأن نعترب أنَّه إذا كان فقه الطبيعة صعبًا، فإنَّ 
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إنَّ الدولة هي مسرية اهللا يف ... فقه جوهر الدولة أكثر صعوبة بدرجة ال متناهية
والدولة الكاملة تتمتع، يف جوهرها، ... ككائن حيجيب فهم الدولة ... العامل

الدولة متحققة ؛ والواقع املتحقق هو .. .الدولة تعي ما تريد. بالوعي والفكر
إنَّ الدولة هي ... الدولة قائمة لذاهتا... ما هو متحقق هو حتمي أبداً . حتمي

 .»خالقية القائمة، املتحققة فعالً احلياة األ
ان أفالطونية هيغل وإرصاره عىل املرجعية األخالقية هذه املقاطع كافية لتبي

ضمري  أخالق فردية وكّل  املطلقة للدولة، وهو يرضب عرض احلائط بكّل 
 . »شخيص

تقوم مقولة املجتمع املنفتح البوبرية عىل رفض مفهوم التغيري اجلذري كام 
مع فهمه أفالطون وماركس، أي التغيري املطلق من الصفر حيث يعاد بناء املجت

إنَّ التقاليد واملؤسسات السائدة ذات . عىل أسس جديدة خمتلفة كليًا عام سبق
ألنَّه من دوهنا ال يستطيع األفراد أن يقوموا بأدوارهم  ؛قيمة حياتية براغامتية

فمهام . االجتامعية املتوقعة منهم، وبالتايل ينهار رصح النشاط اإلجتامعي كله
حلياة ينفك عن أن يكون نظامًا، تندرج ابلغت مساوئ النظام القائم فهو ال 

جتامعية حتت لوائه منذ مئات السنني، وذلك عىل النقيض من احللول الثورية اال
الطوباوية التي تغامر بنرش الفوىض والدمار مستخدمة مفاهيم أخالقية جمردة 

 ).املاركسية(واملساواة ) أفالطون(كالعدالة 
بظواهره وأحيازه  )األخالقي الغريب العقل(إىل نسيج  )البوبرية(سوف متتد 

ما (املعرفية الفلسفية التي وصفت بـويف خالل املرحلة . األوروبية واألمريكية
سوف يتبنيَّ لنا كم للتنظري البوبري من  ،)احلداثة الَبْعدية(أو  )بعد احلداثة

مفعولية ثقافية وأيديولوجية عىل صعيد ممارسة وتشكيل أنظمة القيم اجلديدة يف 
، وفق املعيار البوبري )ما بعد حداثية( ولو نحن قسنا القضية. لعقل الغريبا

لوجدنا أنه حيوي عنارص نظرية وأخالقية براغامتية  ،ملفهوم املجتمع املنفتح
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لذا فإنَّ جتربة بوبر يف فقه الظاهرات االجتامعية . رصامة شدّ أترّكبت عىل نحو 
يف دفاعه عن الديمقراطية إنَّام تنطلق من موقف سيايس وأخالقي واضح 

الليربالية واعتصامه ضمن دائرة القيم الفردية، ومع ذلك فهو بمجرد أن يميض 
يف مواجهة حميطات الواقع التارخيي حتى يعود إىل االعرتاف بالدور احلاسم 
للمؤسسة االجتامعية احلاكمة، وحتديدًا بدور ومهة الدولة يف ضبط الروح العام 

والتباين يف موقفه و يف ذلك ما يوحي بيشء من التناقض وه. للمجتمع املنفتح
أي يف الكيفية التي . األمر الذي سوف نقع عىل متثُّالته اجللية فيام بعد ،الفلسفي

اتبعها العقل الغريب، والعقل األمريكي عىل وجه اخلصوص يف ما يمكن وصفه 
 .بأخالقيات اهليمنة

ْفري  َ ة متأخرة من رحلة العقل يف مرحل): األركيولوجي(ـ املذهب احل
علًام أنَّ عمليات التأويل . الفلسفي الغريب سيكون لتأويل األخالق بعٌد خمتلف
إحدى أبرز حمطات هذه . التي سنأيت عليها بعد قليل مل تغادر مؤثِّرات ما سبقها

تاريخ (ولعلَّ كتابه . فرنيس ميشال فوكوالرحلة كانت مع الفيلسوف ال
اداملؤلَّف م )اجلنسانية ه النقَّ اته  ،ن ثالثة أطوار، سيعدُّ الوعاء الذي حيوي يف طيَّ

ق تلك التي أّية أخال: والسؤال الذي نواجهه هنا هو التايل. فلسفته األخالقية
 ؟)تاريخ اجلنسانية(تقّرب إليها فوكو يف 

فوجد أوالً أنَّ  ،)الفوكوي(م اإلجابة تبعًا لقراءته للقصد هناك َمن قدَّ 
ذا احلقل تريد أن تتجاوز كل األدبيات الفلسفية التي ُتطرح األخالق ضمن ه

وأول ما يفعله فوكو هو تأكيد الفصل بني األخالق . عادة حتت هذا العنوان
(La Morale)  وبني اإلتيكا(L’éthique) . وهذا الفصل يميِّز بني األخالق

خصية باعتبارها منظومة القيم واألوامر والنواهي التي تنتصب يف مستوى الش
القمعية للمجتمع، وبني سلوك األفراد الذي ال يمكن اعتباره مقدمًا أنه مندمج 

إذ يبقى السلوك هو أقرب إىل أصحابه ومنفذيه، . يف األخالق أو خارجي عنها
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. ما يمكن أن يضاف إليه قرسًا أو طوعًا من األوامر والنواهي من كّل 
مؤسسة اجتامعية أو  فاألركيولوجي ال هيمه منظومة األخالق من حيث هي

وهو ما . دينية أو تارخيية، ولكنه يتوجه إىل سلوك األفراد الفعيل جتاه ذواهتم أوالً 
يسميه فوكو بتقنيات ممارسة الذات، جيعلها تكون بالنسبة للخارج كثنية موجة 
يف خضم العامل، كام يقول دولوز، بحيث تكون هي الداخل يف اخلارج، وهي 

ذ سيظهر إ ؛يبدو تأويل فوكو الفتًا لتلك املامرسة الذاتيةوس. اخلارج يف الداخل
دة  .لنا أنَّ نظريته تلك ناجتة عن اختبار ومعاينة أكثر مما هي معرفة ذهنية جمرَّ

 فحني ُسئل فوكو من قبل شارحيه األمريكيني عن فلسفته، دريفوس
ورابينوف، ماذا سيكتب بعد االنتهاء من رشح تاريخ اجلنسانية، أجاب 

ل .. سأهتم بذايت: يلسوف فوراً الف وبالطبع فليس معنى ذلك أنَّ فوكو أجَّ
ل الكتابة  االهتامم بذاته إىل ما بعد االنتهاء من مشاريعه الفلسفية الكربى، كام أجَّ

بالذات هو عنوان اهلّم الفوكوي  فلقد كان االنشغال الذايت. لذاتيف إتيكا ا
 )تاريخ اجلنون(وهو منذ . بدايةبه يف آن، منذ الوالفردي اخلاص  ،الفلسفي

كان حمور  )املراقبة واملعاقبة(و )الكلامت واألشياء(وصوالً إىل  )مولد العيادة(و
تفكريه هو التحفري العميق الشامل عّام يقع عىل الذات من تقنيات اخلارج الذي 
يمنع ولوج الذات كداخل إليه، وصوالً يف النتيجة إىل اكتشاف النقلة املختلفة 

ي تشكلها الذات إزاء ذاهتا، ليس بمعزل عن هذا اخلارج نفسه، ولكن يف الت
صميمه، ويف طريقة اخرتاقه، وجعله يقبل كذلك بخارجيتها املختلفة وسط 

 .)١٧(خضمه
ت السؤال نفسه الذي طرحه كانط يف مناقشته حلداثة التنوير التي جرت حت

موجودة أصًال يف عود فوكو ليامرس عملية أركيولوجية هي ي )ما األنوار؟(
ـقه أو . قلب اإلشكال الكانطي ه يريد أن يعمِّ له عىل طريقتهكام لو أنَّ وها . يؤوِّ

ه هذا : هو يقول يبدو يل أننا مل نعرف قبل اليوم فيلسوفًا مثل كانط يف نصِّ
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حيث ربط بإحكام ومن الداخل معنى تأليفه ) املقصود نص كانط يف األنوار(
ول التاريخ بتحليل خصويص للخطة الفريدة التي باملعرفة، ومجع التفكري ح

يبدو يل التفكري بالراهن ـ والكالم لفوكو ـ بوصفه اختالفًا : يكتب فيها وعنها
. يف التاريخ وسببًا ملهمة فلسفية خصوصية، بمثابة العامل اجلديد يف هذا النص

وضمن هذا املنظور يرى فوكو أنَّه وجد نقطة انطالق نحو ما يسميه موقف 
ويتساءل فوكو باالستناد إىل نص كانط عامَّ إذا كان ممكنًا تصور احلداثة . احلداثة

إننا نتحدث : ويقول(...) عىل أهنا موقف أكثر من كوهنا مرحلة من التاريخ
غالبًا عن احلداثة بوصفها سمة عهد، أو جمموعة من الصفات املميَّزة لعهد ما 

فيها مسبوقة بام قبل احلداثة، شبه  ونثبتها عىل هذه الصورة يف روزنامة تكون
وأعرف إننا .. ام بعد حداثة مريبة وملتبسةالساذجة أو البدائية، ومتبوعة ب

ل تتمة األنوارنتساءل عنده أو تطورها، أو أهنا قطيعة أو  ا إذا كانت احلداثة تشكِّ
 .انحراف بالنسبة إىل املبادئ األساسية للقرن الثامن عرش

اه يف هناية ألكثر مرارة لدى فوكو هو ذاك الذي الحظنغري أنَّ االستفهام ا
ح أشياء عّدة يف . ال أعرف إذا كنّا سنصبح راشدين ذات يوم :مقالته حني يرصِّ

د لنا أن حدث جتر التارخيي مل جيعل منّا راشدين، وإننا مل نصبح  )األنوار(بتنا تؤكِّ
 !؟)١٨(كذلك بعد

وي هذا، عىل أنَّه رضب من ستفهام الفوكرارة االهل نقدر أن نرى إىل م
 الغربية بعد نحو ثالثة قرون عىل األنوار؟مقاربة أخالقية لتهافت احلداثة 

املعريف /يف مسارها احلفري غالب الظن أنَّ املسألة بالنسبة إىل فوكو مضت
 .عىل نحو ال ينأى عن سؤال األخالق بوصفه سؤاالً فلسفيًا بامتياز

 
ات األخالق التواصليةجدالي  
ز السجال الفلسفي يف الغرب ابتداًء من النصف الثاين للقرن العرشين مت يَّ
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فلقد صار . بإعادة االعتبار لسؤال األخالق كأحد أهم األسئلة األنطولوجية
د بالنسبة للنخب ومؤسسات الفكر واملجتمع املدين  أنَّ جمتمعًا ال من املؤكَّ

ه . ليس جمتمعًا عقالنياً رغبة الفضيلة يف الطبيعة البرشية،  يستطيع أن يريض إنَّ
 ،فقط أحد األنظمة املتحيِّزة بحسب توصيف أرسطو، والذي يمكن أن يسقط

 .عاجًال أم آجًال، عندما جتد الفئة املظلومة الفرصة املناسبة لذلك
جرى هذا القول جمرى نقد احلداثة التي اختذت من العقالنية املجردة سبيًال 

أيت يف الغرب من يستعيد ثالوث وسي. دأوحد هلا لتثبِّت أقدامها وتسو
له عىل طريقته بوصفه ثالوثًا ال خيص عقالنية الغرب اال ستفهام الكانطي ويؤوِّ

ماذا يمكن لنا أن : وحسب، بل يمتد إىل العقل اإلنساين يف شموله الكوين
ق املعرفة، أي كيف نعرف ؟نعرف وما الذي يمكننا أن  ؟وماذا نعمل كي نحقِّ

وهنا تتواصل احللقات الثالث يف السعي نحو أي .. .؟نرجوه كي نعرف
النظري، والعميل، والعميل النظري؛ : مرشوع يرنو لتأسيس عقالين تواصيل

ز الفهم والتحليل الواصف، إىل البحث يف ذات احلدث  فننتقل بذلك من حيِّ
 . املعريف، أي تفكيك العقل من الداخل

ز  )١٩(ملاين يورغن هابرماسعىل هذا الوجه سنرى كيف أنَّ الفيلسوف األ ركَّ
ضمن طموحه يف تأسيس نظرية معيارية للحداثة، عىل أربعة أسس نظرية 

نظرية العقلنة، ونظرية : لبلورة تصوره النقدي للمعرفة وللمجتمع وهي
ونظرية املجتمع التي جتمع بني جتامعي، لنشاط التواصيل، وجدل العقلنة االا

ومن أجل صياغة كل هذه املفاصل . بارات النظامهتامم بقضايا املامرسة وباعتاال
النظرية عمل هابرماس عىل التقاط خمتلف االنفتاحات النظرية والفكرية التي 
سمحت له ببلورة أسئلته وبتعميق حتليالته للكشف عن اآلليات املختلفة 

فنقد االستالب والتشيؤ كام عند أدورنو . املنتجة للظواهر املََرضية للحداثة
ى إىل مالمسة ما  ولوكاش اإلستعامر (سامه بـأمن خالل نقد العقالنية األداتية أدَّ
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للعامل املعيش الذي تفرضه عمليات العقلنة عىل العالقات وأشكال  )الداخيل
وبالرغم من كلِّ ذلك فإنَّ هابرماس مل ُيرد أن يتخذ من سلبيات  .)٢٠(التبادل

ه يلح عىل موضعة فكره يف  العقالنية األداتية ذريعة لرتك مرشوع احلداثة، بل إنَّ
هلا، ولكن برشط االنتقال من املجال املعريف لفلسفة الوعي  سياق تطورها وحتوُّ
ى بام بعد احلداثة، أو  إىل بنية الفلسفة التواصلية دون القفز إىل مرحلة ما ُيسمَّ

ه املركزي متثَّل يف إعادة تنشي ؛التشبث باملواقف املضادة للحداثة ط الطاقة ألنَّ مهَّ
النقدية للعقل األنواري، من خالل إبراز املضمون املعياري لفكرة التفاهم 

 .املوجودة يف خمتلف اللغات، وأشكال التواصل
كيف صيغت األخالق التواصلية بالرتابط احلميم مع العقالنية لكي تتم 

 ؟إعادة تشكيل احلداثة بعيدًا عن التشيؤ واالستالب
اهليمنة داخل جمتمع معقلن يمكن جتنبه، يف نظر  احتامل أنَّ سنالحظ بداية 

أخالق (ايري حمددة تسرتشد بام يسّميه بـهابرماس، وذلك باحرتام مع
م وجهة نظر نقدية ملختلف وجهات النظر املعرفية  ؛)التواصل ا تقدِّ ألهنَّ
ل أخالق التواصل لتأسيس وجهة نظر نقدية ال  .للسياسة ففي هذه احلالة تتدخَّ

ك للموقف املعريف، تعطي األمه ية، فقط، للمنطلقات املنهجية أو للمنطق املحرِّ
أي إنَّ هذه األخالق تعرتف لكل . بل هتتم كذلك بالصريورة اإليديولوجية

بدون أن تسمح له  ،جمال بقدرته عىل التربير والتفسري داخل حدود جماله اخلاص
مات والنتائج واألحك ام التي تنتجها ممارسته باّدعاء التعميم انطالقًا من املقدِّ

عند هابرماس، هي التي  ،فاألخالق التواصلية، املعرفية عىل موضوعاته اخلاصة
ختلق إطارًا عقالنيًا للتفاهم بني خمتلف جماالت املعرفة، وللتفاوض بني املصالح 
املتعددة، وذلك كله بالتأكيد عىل العالقة الرضورية بني العقالنية السياسية 

قراطية، والتساؤل الدائم عن رشوط االتفاق بني ما هو والرشعية الديم
 .)٢١(رضوري عمليًا وما هو ممكن موضوعياً 
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إنَّ ما يمكن النظر إليه بوصفه اسرتاتيجيا أخالقية هو ألجل إعادة تصويب 
مة لصعود احلداثة كام  حركية العقل، حيث ظهرت هذه احلركية يف املراحل املتقدِّ

رت لالستالب ا سخِّ ربام بدا املجهود النظري الذي بذله . املحض لو أهنَّ
ى إقامة  هابرماس منذ النصف الثاين للقرن العرشين وكأنه حماولة فلسفية تتوخَّ
احلد عىل ظاهرة اختزال العقل التي امتألت هبا األحياز املختلفة للحداثة 

ربية إنَّ حماولة هابرماس وسواها من املحاوالت املتأخرة يف الفلسفة الغ. الغربية
سعت إىل الكشف عن العقل املرتبط واملالزم للمامرسة التواصلية اليومية، ويف 

قاعدة صالحية  وذلك اعتامدًا عىل. إعادة بناء مفهوم غري اختزايل للعقل
نَّ العقالنية الغربية تعطي أولوية استثنائية للعقل الغائي أسيام و ال. اخلطاب

وألجل ذلك فهي . ايات معينةوللمامرسات التي تستهدف حتقيق مصالح وغ
تدمج أكثر من وساطة، وعىل رأسها املال والسلطة لضامن التوازن االجتامعي 

 .النشاط األدايت أو االسرتاتيجي الذي يسمح بمبادرات تدخل يف سياق
يف هذا املدلول يبدو العقل التواصيل رضبًا من كانطية متجددة ولكن بلغة ما 

هو روح العقل العميل جلهة تالزمه التكويني مع  فالعقل التواصيل. بعد حداثية
ذلك أنَّ الفلسفة األملانية يف ما بعد احلداثة انربت إىل توكيد العقل . األخالق

التواصيل كصيغة تركيبية لقضية احلداثة الغربية والعقالنية، سواء يف تعبريها 
دأصحيح . أو يف متظهراهتا النقدية األنواري عىل عنرص النقد  نَّ فكر األنوار يؤكِّ

يف دعوته العقالنية، لكن تطورات املجتمعات الصناعية وتطبيقات العقالنية، 
التي ال تكف عن التجدد والتبدل، جعل الفكر األنواري يستنفد طاقاته 
املفاهيمية من جهة، فيام حتول بشكل من األشكال إىل خطاب يضفي املرشوعية 

 .)٢٢(عىل املجتمع احلديث من جهة أخرى
العقالنية التواصلية التي ستجد يف القيمة األخالقية أساسًا هلا، هي  إنَّ 

املقابل الفلسفي للعقالنية األداتية، مع أنَّ األخرية ستفلح بالسيطرة عىل عامل ما 
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لكن العقالنية األداتية التي أنتجت عاملًا موجهًا من . بعد احلداثة يف الغرب
قول أدورنو، ستكون موضع نقد ال طرف إدارة صارمة إىل درجة الرعب كام ي

 .هوادة فيه فيام كان العامل يتجه بخطى حثيثة نحو هناية القرن العرشين
 

  العقل األخالقي الغربي منقوداً
سوف تنمو لدى األنتلجنسيا الفكرية والفلسفية يف الغرب الراهن ما يمكن 

ح قواعد عامة من مبادئها أنَّ الفلسفة وهي تقرت. اعتباره فلسفة أخالقية نقدية
. أو تقدم نظريات عن العامل، فال بد من أن يكون هلا وجهة دينية ،للسلوك

ومن جهتها ال تتجاهل الفلسفة مشكالت . فيحتاج الدين لعقالنية الفلسفة
ولقد كانت اهتاممات كانط التأسيسية يف السؤالني األشهرين ماذا . الدين

. ال تقل عن قيمتها الفلسفيةذات قيمة دينية  ،وماذا عيلَّ أن أسلك ؟أعرف
ق  فتسأل عن كيف يرتبط اإلنسان بحاجاته، وعن الذي يوجد يف األشياء ويتحقَّ

 .يف أفكارنا
كثر من لكن األخالقية احلقيقية بحسب املفكر األمريكي جون بانيس هي أ

ألنَّ هذه القواعد يمكن أن ختتلف كليًا باختالف  ؛قواعد للسلوك يف جمتمع ما
، )اللوغوس(كون الذي فرضه فاألخالقية تقيض باحرتام نظام ال. اجلامعات

يشء يمكن  وبام أنَّه ما من. الفيض املقدس الذي حيافظ عىل بنيان الكون ونظامه
حرتم فنحن أيضًا جزء منه، حتى أنه جيب أن ن )اللوغوس(أن يوجد خارج 

 .)٢٣(شكال احلياة وحتى لألشياء غري احلّيةأدستوره الذي هو واحد لكافة 
ي منذ كانط إىل الكالم الالحق عىل ما بعد ( احلداثة البعدية، أو ما سمِّ

ت ثالثة قرون أو نحوها )احلداثة يف هذه األثناء مل ينفك سؤال اإلنسان عن . مرَّ
لكن هذا السؤال . كونه السؤال الفلسفي الذي تدور حوله أسئلة الوجود كلها

بل هو عني . ه تعلُّقًا سنخياً سوف يستدعي سؤال األخالق كسؤال متعلِّق ب
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ً كام هو شأن العقل كامئز لإلنسان، وإن ذهب فالسفة . األول، وجتلٍّ له متاما
حمدثون إىل تقديم العقل عىل األخالق تقديًام مل يدركوا أهنم هبذا إنام ينزعون من 

 .الكائن البرشي ما هو من تكوين ذاته وطبيعته
 األخالق يف الغرب أن/لسؤال العقللقد بدا واضحًا يف الرؤيات اجلديدة 

ست  »كل ما هو عقيل هو واقعي«مقولة  ليست إالَّ واحدة من القواعد التي أسَّ
وهي هبذا جعلت اإلنسان حيوانًا سياسيًا بامتياز، إذ دفعت به إىل . لالستالب

والذين وضعوا هذه املقولة يف . احلد الذي ال يرى نفسه إالَّ يف مرآة سلطاهنا
نوا أنَّ األطروحة سياق الز م إنام فعلوا ذلك ليبيِّ مان الواقعي كانوا عىل يقني بأهنَّ

األخالقية التي محلتها الفلسفة األملانية عىل أجنحة الّالهوت الديني إْن هي إالَّ 
كان التنظري الذي أراد أن ُيسقط األخالق من عليائها . رساب ال يلوي عىل يشء

قالوا إنَّ األخالق  .لة بالدين وامليتافيزيقايستهدف أصًال كل ما له ص ،األريض
وإنَّ . والدين مها شكل من أشكال اإليديولوجيا اهلائمة خارج دائرة الواقع

الكائن هو نتاج التاريخ، وإْن انتظم األمر يف نطاق الديالكتيك الذي يبنيِّ أنَّ 
د احلياة، د الوعي الوعي ليس هو الذي حيدِّ  ..بل احلياة هي التي حتدِّ

هذا هو األمر الذي جعل الكالسيكيات الفلسفية للامركسية تصب نقدًا ال 
إيديولوجيا واغرتاب كوهنا  فلم تَر فيها إّال . فة األملانيةهوادة فيه عىل الفلس

خاضعة من حيث تكوينها وتطورها هليمنة التصورات التي وفَّرها هلا الّالهوت 
 .الديني

فع عن اإلنسان االستالب الذي أطلقته تد نلقد أرادت املادية الديالكتية أ
حركة احلداثة وتقنياهتا، فإذا هبا تدفعه نحو استالب من نوع آخر منذ تلك 

من هناية القرن التاسع  ها بناصية احلركة التارخيية بدًء اللحظة التي أمسكت في
 .عرش وعىل امتداد القرن العرشين بأكمله

ل من روح التساوي احلاد يف  ومل يكن افتتاح األلفية الثالثة ليجيء بام يبدِّ
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فلقد أظهر املشهد العام كل ما يمت بصلة إىل النهايات . الواقعي/مقولة العقيل
ية للسجال اإليديولوجي يف حداثة الغر. والبدايات يف آن ب كان ثمة هناية مدوِّ

تولَّت الليربالية املابعد  )املواج اإليديولوجي(ليبتدئ رضب جديد من . املتأخرة
اثية رسم أحداثه وأجناسه وفصوله عرب اآلليات اهلائلة لثورة االتصال وما حد

ل إليه الذكاء اخلارق للزمن التكنوـ إلكرتوين املعومل  .توصَّ
. لقد أخذ السجال يف العقالين واألخالقي مناحي أوثق تواصلية مما سبق

مع املدين ـ الفرد القوانني ـ الدولة ـ مبدأ السيادة ـ املجت(فالنظام اإلمجايل للقيم 
وهبطت مقولتا اخلري والرش من . هو الذي سيعنيِّ اجتاهات السلوك العام) الخ

ال وهكذا . عليائها النظري البحت إىل حقل االختبار اإلنساين احلي والسيَّ
فبإزاء االجتياح اهلائل للعقالنية الصارمة، كان ثمة ما ُيظهر احلاجة إىل أخالقية 

انية وعقالنية يف . تعيد التوازن إىل النظام املهزوز يف االجتامع البرشي ،آن حقَّ
لقد كانت روح كانط حارضة يف السجال املتأخر خصوصًا جلهة إحياء البعد 

ً . األخالقي لعامل احلداثة الَبْعدية وبث الروح فيها كان احلضور واجبًا وبدهييا
لّالهث نحو أيضًا حني بلغت العقالنية وهي تقود جمتمعاهتا، ذروة الشغف ا

وكذلك حني تركت اإلنسان هائًام عىل وجهه يف صحراء الغربة . السيطرة
فعىل هذا النحو مل يكن إعالن موت اإلنسان إالَّ املنجز املأساوي األشد . والسأم

 .استغراقًا يف التشاؤم والعدمية
ـ والذي يعد بحق عالمة فارقة سيشار إليها يف  )سؤال األخالق(يف كتابه 

ألخالق ـ ينقد الفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن احلداثة الغربية ويبنيِّ فلسفة ا
نقطة إشكالية مهمة يف احلدود الفاصلة واجلامعة بني العقل واألخالق وأهيام 

ه ال ميزة العقل اإلنساين أنّ «يبدأ بالرد عىل القائلني بأنَّ . أخص بالنسبة لإلنسان
فريى أنَّ هذه الدعوة  ،»اب ال خطأ معه رضر فيه، وال بصويملك اليقني بنفع ال

ال تصدق إالَّ عىل القوة العقلية من قوى اإلنسان التي هي من جنس قوة 
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فمعلوم ـ كام يقول ـ أنَّ البهيمة ال هتتدي إىل . اإلدراك التي تتمتَّع هبا البهيمة
وحتى إذا . بعد حماوالت متتالية ختطئ فيها أكثر مما تصيب أغراضها إّال 

وكذلك اإلنسان يف . فال تضمن لنفسها أهنا ال تعود إىل اخلطأ مرة ثانية أصابت،
ي القوة  ممارسته لعقله عىل مقتىض التصور املذكور؛ بل ما املانع من أن نسمِّ

فإهنا ليست ختتلف عن قوة ! اإلدراكية اخلاصة بالبهائم هي األخرى عقالً 
لزم أن ال تكون  ،مر كذلكاإلدراك عند اإلنسان إالَّ يف الدرجة ؛ وإذا كان األ

د هبا اإلنسان  العقالنية ـ كام هي يف تصور هذا البعض ـ هي الصفة التي يتفرَّ
وُمتيِّزه عن البهيمة؛ فكال اإلنسان واحليوان ال يقني له فيام أصاب فيه، بل تكون، 
عىل العكس من ذلك، هي الصفة التي جتمع بينهام؛ وهبذا، يقع هؤالء هم 

أ من حيث أرادوا الصواب، آتني مرة أخرى عىل غفلة منهم أنفسهم يف اخلط
 اإلنسان، فإذا هبم ُينزلونه رتبةبنقيض مقصودهم، فقد أرادوا أن يرفعوا رتبة 

 .دوهنا
وإذا بطل أن تكون العقالنية هي احلد الفاصل بني اإلنسانية والبهيمة، 

نسان من وجب أن يوجد هذا احلد الفاصل يف يشء ال ينقلب بالرضر عىل اإل
حيث أراد الصالح والفالح يف املآلل، وال يقع الشك يف نفعه متى تقرر األخذ 
ر تركه؛ وليس هذا اليشء إالَّ مبدأ طلب  ر متى تقرَّ به وال يف حصول الرضَّ

؛ فاألخالقية هي وحدها )األخالقية(هو الذي نسميِّه باسم الصالح نفسه، و
بهيمة؛ فال مراء يف أنَّ البهيمة ال التي جتعل أفق اإلنسان مستقًال عن أفق ال

تسعى إىل الصالح يف سلوكها كام تسعى إىل رزقها مستعملة يف ذلك عقلها؛ 
ع عليه كّل  صفات اإلنسان من حيث هو  فاألخالقية هي األصل الذي تتفرِّ

كذلك، والعقالنية التي تستحق أن ُتنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة هلذا األصل 
 .األخالقي

طه عبد الرمحن يف الشطر األول من رحلته النقدية يف كتاب سؤال ويميض 
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. األخالق، مظهرًا االلتباسات التي غشيت أعامل دعاة العقالنية واملحدثني
نَّ اإلنسان خيتص هبا بوجه ال أالعقالنية واحدة ال ثانية هلا و حيث ظنَّ هؤالء أن

بمالحظة أنَّ وعبد الرمحن خيالف أصحاب هذا الظن . يشاركه فيه غريه
دة من األخالقية: العقالنية تقوم عىل قسمني كبريين ، فهناك العقالنية املجرَّ

دة باألخالقية،  وهذه يشرتك فيها اإلنسان مع البهيمة، وهناك العقالنية املسدَّ
م محلوا العقالنية عىل  وهي التي خيتص هبا من دون سواه؛ وخطأ املحدثني أهنَّ

اإلنسان ؛ وال يصح أن ُيستدرك علينا، فيقال بأنَّ املعنى األول وخّصوا هبا 
التي ال  "العقالنية النظرية": عىل نوعني العقالنية التي خيتص هبا اإلنسان

التي تنبني عىل األخالق ؛ ذلك ألنَّ األوىل ـ  "العقالنية العملية"أخالق فيها و
د هبأي العقالنية النظرية ـ إْن أمكن وجودها، ف كام ا اإلنسان ال يمكن أن يتفرَّ

د هبا اإلنسان ،تبني ؛ أما الثانية ـ أي العقالنية العملية ـ ه، إْن جاز أن يتفرَّ فال  ،فإنَّ
جيوز أن تكون األوىل أصًال هلا وال حتى أن تكون يف رتبتها كام ُيَظن ؛ والصواب 
أنَّ األخالقية هي ما به يكون اإلنسان إنسانًا، وليست العقالنية كام انغرس يف 

لنفوس منذ قرون بعيدة ؛ لذا، ينبغي أن تتجىل األخالقية يف كل فعل من ا
األفعال التي يأتيها اإلنسان، مهام كان متغلغًال يف التجريد، بل تكون هذه 
األفعال متساوية يف نسبتها إىل هذه األخالقية، حتى إنَّه ال فرق يف ذلك بني فعل 

د د وفعل سلوكي جمسَّ يل جمرَّ  .)٢٤(تأمُّ
 

  الالّديني الأخالقي: ة المابعدحداث
مل يغادر النقاش الفلسفي الذي شهدته احلداثة الغربية املتأخرة ثالوث 

ذلك عىل الرغم ممّا ألقت به الثورة التكنو ـ . )األخالق ،الدين ،العقل(
قد يكون العكس متامًا . الكرتونية من ُحُجب ال حرص هلا عىل فضاءات النقاش

أنَّ هذه الثورة بتظاهراهتا املختلفة شديدة التنّوع،  أي. هو الذي حدث بالفعل
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وصوالً إىل الثورة الرقمية واملعلوماتية كتجلٍّ أخري هلا، سوف تضاعف من 
وإذا كان . احلاجة الستحضار سؤال األخالق والدين ناهيك عن سؤال العقل

فسنجد إىل أي  ،لنا أن نالحظ مناحي واجتاهات حركة التفلسف يف الغرب اآلن
مل كان العا. مدى يظهر الديني كعامل مؤثِّر يف الظواهر ذات املنشأ الفلسفي

إنَّ لليقظات الفلسفية دائًام مصدرًا دينيًا، وظلَّ  :الرويس نيقوال برديائيف يقول
يميل إىل االعتقاد، حتى يف ذروة شيوع النزعات الفلسفية اإلحلادية، أنَّ الفلسفة 

نية خاصة هي أشد مسيحية يف جوهرها من فلسفة احلديثة عامة، والفلسفة األملا
فلقد .وذلك بسبب موضوعاهتا الرئيسية وطبيعة تفكريها ،العرص الوسيط

نفذت املسيحية ـ بحسب برديائيف ـ إىل ماهية الفكر نفسه من فجر العصور 
 .)٢٥(احلديثة

دوا عىل رضورة  ال بل حتى أولئك الذين يوصفون بالتيار الفلسفي املادي أكَّ
دين باعتباره وظيفة أبدية للروح اإلنساين، وإنَّه جيب عىل الفلسفة نفسها أن ال

 . تدخل حظرية الدين وأن جتعله حمورًا هلا
احلداثية ملفهوم األخالق بام هو نأي عن الرش  األهم من ذلك أنَّ االستعادة

من  ونزوع إىل اخلري، بل لألخالق الكانطية املسيحية تعيينًا، إنَّام هي استعادة
ثمة يف الغرب اليوم، بل ومنذ بضعة عقود إرهاصات ذات . باب الوجوب

 .قالنية كمفهوم وكنمط حياة يف آنحرارة مرتفعة تدعو إىل مراجعة شاملة للع
يف رؤياه النقدية ألخالق احلداثة الغربية سيالحظ طه عبد الرمحن ـ يف كتابه 

عصفت باحلداثة فوجد أنَّ الذي أتينا عليه قبل قليل ـ َمَديات التهافت التي 
أو حضارة العقل، هي  "اللوغوس"احلضارة الغربية احلديثة التي هي حضارة 

ني: حضارة ذات وجهني معريف وتقني، وكيف أنَّ هذين : عقيل وقويل وذات شقَّ
ني، وإن قصدا تلبية حاجات اإلنسان املختلفة واملتزايدة،  الوجهني وذينك الشقَّ

دا إنسانيته ؛ فالوجه العقيل من هذه احلضارة وبقدر  فإهنام يرضان بأخالقيته هيدِّ
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سباب الرتقي يف مراتب األخالق، والوجه القويل يضيِّق نطاقها أيقطع عنه 
ص من شأهنا، والشق املعريف خيرجها من املامرسة العلمية  د حركتها وُينقِّ وجيمِّ

ها واالستحواذ وَيفصلها عن املعاين الروحية، والشق التقني يعمل عىل استبعاد
؛ وما ذاك إالَّ ألنَّ هذه احلضارة ام حيرص عىل أن يستبدل هبا غريهاعليها ك

ويف السياق . حضارة ناقصة عقًال وظاملة قوالً ومتأزمة معرفة ومتسلِّطة تقنية
ل يف املامرسة  ر املسلم إىل أن يتأمَّ نفسه يستطرد عبد الرمحن ليظهر أنَّ حاجة املفكِّ

شد منها يف أي وقت مىض، وهو يضع هلذه احلاجة اعتبارات األخالقية هلي أ
 :ثالثة

 اإلنسان، وهي، كام إىل )اللوغوس(أنَّ اآلفات التي حتملها حضارة  أحدها،
ر، أربع أساسية ِ ، والتي ُتؤذي اإلنسان والتسلط ،والتأزم ،الظلمو ،النقص: ُذك

الفالح يف مآله، يف صميم وجوده األخالقي بام ييأس معه من الصالح يف حاله و
ال يمكن أن خيرج منها أهلها بمجرد تصحيحات وتعديالت ُيدخلوهنا عىل هذا 
اجلانب أو ذاك من هذه احلضارة املتكاثرة، نظرًا ألنَّ هذه التقويامت املحدودة 
ليست يف قوة هذه اآلفات الشاملة، حتى تقدر عىل حمو آثارها وسوءاهتا 

هنم ال يكادون َيفرغون من إجراء هذه األخالقية ؛ وال أدل عىل ذلك من أ
اإلصالحات أو تلك حتى تظهر هلم من حتتها إفسادات أتوها من حيث ال 
يشعرون، فيقومون إىل إصالحها، فيجدون مرة أخرى من اإلفساد ما وجدوا 
من ذي قبل، وهكذا من غري انقطاع؛ وهذا يعني أنَّ أخالق السطح ال تنفع يف 

وهذه، عىل ،ل ال بد يف ذلك من طلب أخالق العمقاخلروج من آفات العمق، ب
جديدة ال يكون السلطان  خالف األخرى، تدعونا إىل الرشوع يف بناء حضارة

ُُلق( )اإليتوس(، وإنَّام يكون فيها لـ)اللوغوس(فيها لـ د )أي اخل ، بحيث تتحدَّ
اص إذن من ال بعقله أو بقوله، وإنَّام بُخُلقه أو فعله؛ فال من ،فيها حقيقة اإلنسان

ح يف أن هنيئ اإلنسان حلضارة اإليتوس ، متى أردنا أن َيصُلح يف العاجل وُيفلِ
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 .اآلجل
ل أخالقي عميق يف ظّل  ،واالعتبار الثاين، أنَّ العاَمل، بال شك  مقبل عىل حتوُّ

 ما يشهده من حتوالت متالحقة يف مجيع مناحي الفردية وميادين احلياة
ذه التحوالت املختلفة من أن ُتفِرز قيًام ومبادئ ؛ وإذا كان ال بد هلاملجتمعية

ومعايري أخالقية جديدة، فال يبعد أن يلجأ سادة هذا العامل إىل وضع نظام 
أخالقي عاملي جديد كام هو شأهنم مع النظام التجاري العاملي، وإن كان هذا 

من النظام األخالقي اجلديد قد ال يرى النور إالَّ بعد الفراغ من وضع سلسلة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعالمية وثقافية؛ : أنظمة عاملية متعددة أخرى

هذا التأخري إىل سيادة تصور لألخالق جيعلها تابعة والحقة هلذه األنظمة  ومردّ 
 .األخرى، ال متبوعة وسابقة عليها

واالعتبار الثالث، أنَّ هناك غيابًا كليًا للمساعي التي تعمل عىل جتديد النظر 
األخالق اإلسالمية بام جيعل هذا النظر يضاهي الفلسفات األخالقية الغربية يف 

؛ وهذا الغياب له يواجه التحدي األخالقي املقبلاحلديثة، وال باألوىل جيع
 ،املؤسف لن يزيد املسلمني إالَّ تضعضعًا يف مركزهم، وال سيام أهنم ال يملكون

عليه اإلسالم من القيم األخالقية  عىل ما يبدو يف األفق القريب، إالَّ ما انطوى
واملعاين الروحية لتثبيت وجودهم وقول كلمتهم يف احلضارة العاملية 

 .)٢٦(املنتظرة
ما ال ُيشك فيه أنَّ االعتبارات التي وضعها طه عبد الرمحن وهو يتقىصَّ 
مسار التحوالت يف العقل األخالقي الغريب تفيض إىل رضب من التواصل 

وتلك مسألة  ،نية األخالقية للمجتمعات العربية واإلسالميةوالتأثري عىل الب
مع هذا فإنَّ ما يتوالّه بحثنا هذا يف . سيكون هلا جمال خمصوص من النقاش

ي مساحة ال بأس هبا من املهمة حتوالت الفكر األخالقي الغريب قد يؤدّ 
 .الالحقة
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  أثر بعد عين: عقالنية التنوير
ْن لكي خيتيل العقل الغريب بنفسه نَّ اللأقد مىض زمن مديد بدا ل ِ حظة مل َحت

ل نَّ أرتاب من حقيقة املشهد يف الغرب، ثمة َمن يزعم، ويف زعمه اق. ويتأمَّ
احلداثة وهي تنجز آخر تقنياهتا ال تنفك تستغرق يف غفلتها التي أدَّت هبا إليها 

تنوير مل تعد العقالنية ـ كام محلت يف نصوص ال. عقالنيتها ذات البعد الواحد
  .)ما بعد احلداثة(ـ لإلحاطة بام صار يعرف اليوم بـالغريب ـ صاحلة عىل ما يظهر 

كذلك فإنَّ العقالنية التي نذرت نفسها الستنقاذ التاريخ من بدائيته، 
حتى السؤال الذي . وأوهامه، وفوضاه، دخلت يف ما ينايف قيمتها األصلية

صار . قل، ما فتئ أن انقلب عليهاأنتجته ليعثر هلا عن طريقة فضىل لسيادة الع
. سؤاالً استجوابيًا يف ما يقدمه املشهد العاملي من تغييب ألحكام العقل وقوانينه

للخداع واإلهيام،  )طوطامً (ًا، عىل نفسها، فاستحالت كأنَّام انقلبت هي أيض
 .اإلنسان )تأليه(يف  )العظم(بعدما كانت أنجزت فلسفتها 

. ا يف ما أملته عليها حاجتها إىل الوثوب والرتّقياستهلَّت العقالنية بياهن
د  فكان عليها أن تتوسل احلداثة والديمقراطية وحقوق اإلنسان وأن تؤكِّ
وجوب أن يغادر العامل فضاء الوعي اإليديولوجي بام هو ـ عىل ما َرَوْت ـ فضاء 

غري أنَّ السريورة التي حكمت . مكتظ باألوهام، إىل رحاب الوعي العقالين
العامل عىل امتداد ثالثة قرون انتهت إىل منعطفات تراجيدية، وكانت احلربان 
قة  العامليتان األوىل والثانية يف النصف األول من القرن العرشين واحلروب املتفرِّ
الكربى والصغرى يف نصفه الثاين، بمثابة عالمات حاسمة يف التحول النهائي 

 .يف اجتاه الّالعقالنية اجلائرة
ل الكربى فهي تلك التي انتهت إليها العقود اخلمسة من ا عالأّم  مة التحوُّ

ما رتبت اهنيار منظومة تارخيية كاملة من ثوابت الفهم، وأنظمة . احلرب الباردة
ربام كانت احلرب الباردة حتصيل هادئ . القيم، وعالقات القوة، يف العامل كله
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ا ما كانت . فللعقالنية، عندما أرادت أن تسرتيح من متجيدها للعن إالَّ أهنَّ
ََة املاكرة، لوال أن انضبط العامل بتوازن مثري للهلع .. لتجنح إىل مثل هذه املسامل

وإالَّ لكان استأنف الغرب السيايس هذيانه العنيف، ومشى بخيالء نادر خلف 
ة التاريخ، وسبب اشتغال  العقل اهليغيل، مطمئنًا لفلسفة القوة، بوصفها علَّ

متيل إىل تشبيه مدار  )فلسفة هيغل(أنَّ هذه الفلسفة  سنالحظ .العقل وسلواه
كانت تقول بأنَّه إذا كان نور الشمس . التاريخ، أي مدار الروح، بمدار الشمس

فإنَّ ضوء العقل يتحرك يف الوجهة نفسها، ذلك أنَّ  ،يسري من الرشق إىل الغرب
ي الغرب وأوروبا ه آسيا هي بداية مسار العقل، أي البداية املطلقة للتاريخ،

 .الفاصل أو هناية التاريخ
أسس . ني يف غريزة الغرب السيايسجرى هذا التنظري الفلسفي جمرى اليق

غ ملقولة استعامر الرشق، فجعلها تارخيًا ممتّدًا مل تنته  روحياً  حلمالت القوة، وسوَّ
فسها ا هي نفسها التاريخ، وهي نلقد اعتربت عقالنية التنوير أّهن . أحقابه بعد

البديل للزمان الّالعقالين الذي استولد جهالة القرون الوسطى حتت تأثري 
ومعها أصبح زمن اإلنسان أدنى إىل صحراء تيه جلهة كونه . املؤسسة املسيحية

نه اإلنسان عن تفّوقه وقسوته وفعاليته وجربوته  ،أي كل ما يكتبه. جمرد ما يدوِّ
يديولوجيو إريد أن يستنتج فليس من قبيل التجولذلك . أو يروي تقدمه

ن احلقائق أهم من امتالك تكوي أنَّ فّن «الغربية ـ األمريكية ـ تعيينًا، العقالنية 
لقد انربى هؤالء إىل استدعاء هذه املقولة ورفعها إىل مستوى متعاٍل . »احلقائق

فكان من نتيجة ذلك أن آلت هبم إىل ذروة الّالعقالنية، بينام هم يدخلون األلف 
 .كار السيطرة املطلقة عىل العامللث عىل حصان التهديد النووي واحتالثا

إنَّ اخلط الذي انتهت إليه العقالنية احلديثة من خالل ـ مطابقة العقل الكوين 
اإلنساين بني الواقع واملعقول، أي إضفاء العقالنية عىل املعقول بدالً من عقلنته 

مل  ،من مظاهر االستالب اإلنساينـ قد دفعت به إىل أن يقبل كيشء معقول عددًا 
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يعد العقل جمسدًا يف األفعال واألنظمة والعالقات البرشية، أو أن يسعى إىل 
ر أنواع االستالب املوجود ر من االستالب، بل أصبح يربِّ وبدا . البحث عّام حيرِّ

بوضوح أنَّ ضغط الواقع القائم يف املجتمع اإلنساين املعارص قد دفع إىل أن 
طوات إىل الوراء عّام كان قد أعلن عنه كغاية له يف حلظة انبثاقه، ويف يرتاجع خ

مل تعد غاية العقل هي الكشف عن جوانب . مراحل تطوره األساسية
الّالمعقول يف الواقع، بل غدت هي البحث عن الصيغة التي يمكن بفضلها 

ير مل تعد الغاية هي التجاوز والتنو. اعتبار ذلك الواقع مطابقًا للمعقول
هًا . والتغيري، بل أصبحت هي التربير بعينه وبدل أن يكون العقل اإلنساين موجِّ

 .)٢٧(...للواقع املعارص له، أصبح خاضعًا هلذا الواقع
 

  ة الهيمنةالعقالني )عقلنة(
ذلك إنَّ عقلنة ما هو . تعربِّ الّالعقالنية عن نفسها، دائًام، بوسائل عقالنية

ة لسطوة رأس املال والرشكات وامتداداهتا غري معقول، أي منح املرشوعي
لقد . يستلزم تأليف لغة ذرائعية قصدها إضفاء رداء املعقولية عىل الذي حيدث

ةاختذت العقالنية هنا صفة  غ إأصبحت بمثابة . جديدة كل اجلدَّ يديولوجية تسوِّ
الربط بني اإلجراءات والوسائل املتوفرة وبني ما هو مرسوم من أهداف 

) أمريكا نموذجها الصارخ اليوم حتتّل (علَّ دولة ما بعد احلداثة ل. ياتواسرتاتيج
عند انتهاء . هي أكثر النامذج اهتداًء إىل هذا التحويل اإليديولوجي للعقالنية

. احلرب الباردة أخذت الليربالية قسطها الوفري من الراحة لكي تؤدلج انتصارها
ى هلم بوساطة شبكة ولقد تسنَّ .لسعيدةزعم منظِّروها أهنا هناية التاريخ وخامتته ا

ملعارف ما تصاالت البرصية والسمعية ـ أن ينتجوا املقدمات األوىل هائلة من اال
الّالمعقول الدويل،  أن تفلسف )العقالنية األمريكية(استطاعت . بعد احلداثة

وتؤدلج االستهالك فتمنحه صفة النظام املقتدر، اآليل إىل  ،متفهم ال توازنيتهو
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س للديمقراطية إن كان عىل . اجلديدة وحقوق اإلنسانتاج حقائق معرفية تؤسِّ
ما بعد احلرب الباردة أن تقطع صلتها باملوروث املفاهيمي حلداثة  )عقالنية(

ال  ريرها إن تداعيات املشهد العامليلقد حسمت مقالتها املدعاة بتق. التنوير
اصة بعد احلرب، بل هناية يعكس فقط هناية احلرب الباردة، أو هناية حقيقة خ

أي هناية التطور اإليديولوجي للبرشية كلها، وتعميم : للتاريخ بالذات
ويف ما . الديمقراطية الليربالية الغربية كشكل هنائي للسلطة عىل البرشية مجعاء

يوحي إظهار عقالنيتها اعرتفت الليربالية بأنَّ انتصارها جرى يف جمال األفكار 
ّا يزل بمعظم ريد هبذا أن كأنَّام ت. ه هناك، فلم يكتمل يف العامل الواقعيوهو مل

س لـ لكي تسود . أن تكون براجمها امليدانية يف العامل )ما ينبغي(ولـ )املابعد(تؤسِّ
معًا وبال  ة، متلك خالهلا الزمان والكينونةالليربالية سيادة كاملة، مطلق

 .)٢٨(منازع
 )اجلنون(، أهنا بلغت حدود )املياملابعد الع(يف زمن  ،هل تشعر الليربالية

هل جتد  ثّم .. حني جانبت نظام القيم وجعلت العامل كينونة منزوعة األخالق
 !؟نفسها واقعة يف ما يشبه اخلواء املفتوح عىل الّالمتناهي

فأجابت فيام يشبه الفانتازيا . لقد تنبَّهت الوجودية إىل هذا بصورة مبكرة
النية غالبًا ما ترتدي رداء العقل لكي تعيد الفلسفية حني وجدت أنَّ الّالعق

ا مضطرة إىل . اكتشاف ذاهتا، ثم لتظهر حسنها عارية أمام املأل ربام هي تدرك أهنَّ
لكن سيبدو أنَّ . اهلروب من العقل حتت وطأة املصلحة والدوام وغريزة البقاء

نَّ هذه إ. لعبة اهلرب من العقل إىل اجلنون كأهنا عودة إىل العقل بمخيلة أخرى
. السريورة التي ستؤول حتًام إىل مآل كهذا، ال بد أن تنتج معرفة عىل صورهتا

بحيث تكون املحّصلة . معرفة تسعى إىل ملء اخلواء، ولو بإيديولوجيات كاذبة
شيوع قناعات واعتقادات كلية، غايتها عقلنة السائد السيايس ونمط حياة 

عىل اكتساح العامل عرب حتويل التربير املتفوق، وغايتها تأسيس املزيد من القدرة 
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هبذا يصري ـ كل . اإليديولوجي إىل مقدس يدخل يف ثنايا الوجدان العام للبرشية
 يساهم يف تشكيل وترسيخ هذه الغايات معرتفًا به، وعضوًا يف )ما ومن(

 .يعرقله يصري ال عقالنيًا أو كائنًا ال تارخيياً  )ما ومن(املرشوع العقالين وكل 
ؤملًا للفيلسوف الفرنيس جان فرنسوا ليوتار أن يقف أمام صورة العامل كان م

لقد منحنا القرنان «: اخلواء والوحشية فإذا هو يقولفيجده عىل هذا النحو من 
ً باهظًا . التاسع عرش والعرشون من اإلرهاب قدر ما نتحمل لقد دفعنا ثمنا

بني اخلربة الشّفافة  للحنني للكل وللواحد، للمصاحلة بني املفعوم واملحسوس،
وحتت املطلب العام للنضوب وللتهدئة، يمكننا أن . واخلربة القابلة للتوصيل

. بالواقع نسمع دمدمة الرغبة يف العودة إىل اإلرهاب، يف حتقيق الوهم لإلمساك
لنكن شهودًا عىل ما يستعيص  Totalityعىل الكلية  لشن حرب: واإلجابة هي

 .)٢٩(»سمفات وننقذ رشف االعىل التقديم، لننشط االختال
كذلك سوف يأيت من الفالسفة الفرنسيني املابعد حداثيني من يعيد التأكيد 
عىل أنَّ العقالنية وانتقاد العقالنية كالمها ممارستان حتتاجان إىل العقل كمستند 
من ناحية، وكخطاب ُمضمر أو رصيح لكل العالقات األخرى، سواء منها 

والداعية له،أو املنتقدة لبعض إنتاجه باسم إنتاجات املعرتفة بسلطان العقل 
والطريق الذي يقرتحه الفيلسوف الفرنيس جاك . أخرى أتت أو مل تأِت بعد

دريدا واملدعو بالتفكيك، إنَّام هو اسرتاتيجية ممارسة خمتلفة تأيت يف الوقت الذي 
َل ما يمكن  . أن ُيفَعلهتافتت فيه كل اخلطط حسب رأيه، وقيل كل ما يقال، وُفعِ

ويف هذه اللحظة بالذات يراد لنا أن . فاخلطاب املطلق قد أنجز وانتهى سلطانه
ودريدا ليس يائسًا من . نقول شيئًا خمتلفًا، وأن نعمل العمل املختلف

اسرتاتيجية للتفكيك يف حقٍل كلُّ يشء فيه بات خربًا وأنقاضًا، بالرغم من كون 
). العقالنية والنقد العقالين للعقالنية( التفكيك واقعًا بني اإلحراج الفلسفي

فهو يف الوقت الذي يقول فيه أمر الكالم فإنَّه يدحض، . لكن له حيلته ومغامرته
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وهو ليس احلق (كان يقول مثًال إنَّ هذا هو احلق . ولو صامتًا، كالم األمر ذاك
وقة يقف صف وراء األوامر املنط). وليس اخلري متاماً (وإنَّ هذا هو اخلري، ). متاماً 

مرتاّص من األفكار اخللفية الصامتة األخرى غري امللفوظة التي تقيم مملكة 
فتحت قّبة . املختلف حتى يف حلظة اإلقرار بكل املزدوجات الفلسفية املعهودة

لكن لعبة التفكيك قادرة عىل استعادة البحث . اخلطاب املطلق ينتهي التاريخ
إهنا ليست الطريق املؤدية إىل الّالشعور . فيام وراء ذاكرة الرموز والدالالت

الذايت للتاريخ ولكنها تصنع زمان الالشعور التارخيي هذا بعد حتققاته 
فهي ليست قراءة احلارض ملا وراء املايض، وإنَّام . الشعورية ذاهتا وليس قبلها

 .)٣٠(قراءة ما وراء املايض يف احلارض ذاته
 

   :غرب ما بعد العولمة
 تأنفاً سؤال األخالق مس

كام كان يقول أبو حيان  )اإلنسان قد أشكل عليه اإلنسان(إذا كان 
التوحيدي واصفًا حضارة القرون الوسطى، فاإلشكال نفسه يستعاد اليوم 

 .للحضارة املعارصة كعنوان مدوٍّ 
البادي من الصورة الراهنة أن طائفة واسعة من البناء األخالقي دخلت 

وليس ثمة ما يوقف التكّرس القيمي سوى ما . فضاء التطريُّ يف الغرب الثقايف
لكن األمر سيبقى غري . يستعاد من مرياث الديمقراطية وحقوق اإلنسان

عليه لكي ينتظم  فالعقل الذي انعقد الرهان. موقوف عىل هذا املحدد األخالقي
ولقد ثبت من . إنساهنا، غدا عقًال حمتًال برضاوة املصلحة أزمنة التنوير، وخيلِّق

نتائجها كارثية، بة العقل الصارم عىل امتداد تسعة عقود فائتة كم كانت جتر
العقل يف األمكنة األشد فظاعة، الستالب  )موضعة(خصوصًا حني جرت 

ر املعروف هربرت ماركوز إرشاقات . اإلنسان وقبل بضعة عقود كان للمفكِّ
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 .عي الغريبُمعَتربة حول الصورة األخالقية للمجتمع الصنا
َفَوَجَد أن املواطن يف هذا . عن ظاهرة اإلنسان ذي البعد الواحدلقد كشف 

ه . املجتمع َفَقَد حّقه يف احلياة بمجرد أن سلَّم للمجتمع مقاليد أمره م بأنَّ فتوهَّ
رأى ماركوز . املعنىيعيش احلرية فيام هو يغرق يف بحر سحيق من انتهاب 

إلنسانه من خالل الدعاية يلبِّي حاجات ومهية  )املجتمع املستلب(يومها أنَّ 
 .ائل االتصال اجلامهريية اخلادعةالكاذبة ووس

ويف اعتقاده أنه إذا كان املجتمع حيرص عىل تلبية هذه احلاجات املصطنعة 
ا تؤدي رشط استمراره ونمو إنتاجيته فحسب بل أيضًا ألهنا  ،فليس ذلك ألهنَّ

ي البعد الواحد خري وسيلة إلنتاج اإلنسان املسلوب، القابل باملجتمع ذ
وما اإلنسان ذو البعد الواحد يف هذا املعنى، إالَّ ذاك الذي . واملتكيِّف معه

يتوهم بأنه حر ملجرد ) هذا اإلنسان(فإذا كان . استغنى عن احلرية بوهم احلرية
كفلها له أنه يستطيع أن خيتار بني تشكيلة كبرية من البضائع واخلدمات التي ي

 ، فام أشبهه من هذه الزاوية بالعبد الذي يتوهم بأنه حّر )حاجاته(املجتمع لتلبية 
ـ عىل أن املجتمع الصناعي املتقدم . ملجرد أن ُمنحت له حرية اختيار أصفاده

اده مل يزيف حاجات اإلنسان املادية فحسب، بل إنه أضفى الزيف  ـ بحسب نقَّ
ا بالذات فها هن. أيضًا عىل حاجاته الفكرية، أي عىل نمو حركة فكره بالذات

 .كر حقًال مفتوحًا عىل االستباحةيستحيل الف
لدود للذين والفكر يف توظيفاته واستخداماته اإليديولوجية هو عدو 

ألنَّه يمثِّل قوة العقل النقدية، السالبة، التي تتحرك  ؛يقطنون جمتمع السيطرة
 خامتة وهذه القوة هي يف. دومًا باجتاه ما ينبغي أن يكون، ال باجتاه ما هو كائن

د أخالقيات ما ولعل املفارقة العجيبة التي يسوقها نقا. املطاف قوة إيديولوجية
إنَّ املجتمع ذا البعد الواحد قد أحاط اإليديولوجيا  :بعد احلداثة قوهلم

باالزدراء والتحقري باسم عقالنيته التكنولوجية، بل هو سعى إىل مصادرهتا 



ین
ثقل

 ال
الة

رس
  /

٢٣
٨

 

 

. نصاب املصالح واسرتاتيجيات اهليمنة ثم ليعود وينتجها عىل. وإبطال مفعوهلا
ما  مع أنَّ هذا ال يعني أنه أفلح يف مسعاه أو أنه مل تعد هناك إيديولوجيا، فإنّ 

حصل بالفعل هو أنَّ املدينة التقنية أصبحت هي نفسها اإليديولوجيا السارية يف 
 .الزمن

 من أبرز ما أسفر عنه منطق التحوالت الذي استغرقته الرحلة الطويلة
ة الالَّيقني ،للحداثة الغربية َّ أما كارثة التحرر التي . كان إدخال اإلنسان يف جل

ث عنها ماركوز فهي تلك التي دفعت العامل إىل فضاء الّالعقالنية بوسائط  حتدَّ
أي إكساء : وهنا تكمن عىل نحو خاص قوة املجتمع ذي البعد الواحد. عقالنية

من املجتمع إىل  ذهب صنَّاع هذا النوعلقد . الطابع العقالين جلموحه وجنونه
د األرض لسريورة . )الفكر اإلجيايب(تسويق ما عرف بـ وهو الفكر الذي يمهِّ

حني أن األشد مدعاة للهلع يف هذه . القبول واإلذعان وعدم االحتجاج
السريورة، هو أنَّ الفكر اإلجيايب غالبًا ما يكون ناجتًا من امتثالية صارخة لألمر 

 .الواقع
سيتحول شيئًا فشيئًا إىل إيامن به،  )الفكر اإلجيايب( بـأنام القبول القرسي ك

القبول بالفكر اإلجيايب هو قبول وبحسب ماركوز فإنَّ . د بفضائلهوإىل اعتقا
قرسي ال بحكم اإلرهاب املبارش، وإنام بفعل سلطة املجتمع التكنولوجي 

ثر من هذه الزاوية املحددة عىل يف حني أنَّ الفكر اإلجيايب يؤ. وفعاليته الساحقة
بسطوع يف التجربة ويظهر ذلك . الوعي العام، وبالتايل عىل الوعي النقدي

 .ُبَت عجزها عن التمييز بني الظاهر العقالين والواقع الّالعقاليناليومية التي ث
لكنها مل تستيقظ  ،نفسها حتى الرمق األخري )أدجلة(لقد ذهبت العقالنية إىل 

هنا أدخلت نفسها والعامل يف ما هيبط إبل . االستحواذ ورضاوتهد من شغف بع
حتى لقد بدا املشهد اإلمجايل عىل صورة عامل بال . هبام نحو كونية بال أخالق

وأن عقالنية ما بعد احلداثة، تظهر اليوم كام لو أهنا يف ذروة اخلروج عىل . عقل
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فهي ال تغادر . آت شتىومع ذلك تعود املفارقة لتستنتج أحواهلا عىل نش. العقل
 .. منظومتها الصارمة حتى يف اللحظة التي تنزاح فيها نحو التطريُّ املطلق

قابلية  )عقل احلداثة وتنويرها املعارص(قد منحت العقالنية اإليديولوجية ل
عىل ما ـ فالعقل . ما يلبي نداءها املقدس ولسوف جتد فيه. رصحية لالستخدام

. يملك القابلية يف أن يتخذ من ذاته موضوعًا للجدل ـ من تعريف ملاهّيته جاءنا
ه نحو العامل واختاذ معطياته موضوعًا للكالم  مثلام يملك القدرة عىل التوجُّ

وهلذا سنرى كيف أن اإلشكاليات واألسئلة عىل اجلملة، تثار خارج . والفعل
 لكن تظهري السؤال. العقل وداخله، يف اللحظة نفسها، وبواسطة العقل إياه

حول مواقعية األخالق يف فضاء العقل، سوف ينمو ويتضاعف يف الفضاء 
وخصوصًا يف محأة االرحتال املتواصل حلداثات . الّالمتناهي لعامل اإلنسان
 .الغرب وأطوارها الالحقة

ر الالهويت األملاين ديرتيش بوهنوفر توترات احلداثة وتداعياهتا  لقد صوَّ
. وأمست اآللة عدوًا لإلنسان. لة عبدًا هلالقد صار سيد اآل: األخالقية بقوله

ً عن اخلطيئة . وثارت اخلليقة ضد بارئها كام لو كان احلاصل يف األمر جوابًا مميزا
لقد انتهى حترر اجلامهري إىل رعب املقصلة، والقومية أدت إىل احلرب، . اآلدمية

تحت مع وهكذا تف.. كام قاد مثال التحرر املطلق اإلنسان إىل الدمار الذايت
 .احلداثة أبواب العدمية منذ مطاف السري األخري للثورة الفرنسية

بعد العوملة بقليل، سنجد كيف يعود إشكال احلداثة وما بعدها إىل سريته 
 ...األخالق رحلتها عىل نصاٍب آخراألوىل، لتستأنف أسئلة 

 
*     *     * 

:الھوامش
                                                

ط ـ ما هي األنوار؟ تقديم مجيل قاسم ـ ترمجة رشبل داغر ـ دار األنوار ـ بريوت ـ إيامنويل كان)١(
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٢٠٠٣. 

 .١١٦ـ  ١١٥ـ ص ١٩٩٠مطاع صفدي ـ نقد العقل الغريب ـ مركز اإلنامء القومي ـ بريوت )٢(

 .٢٣٦ـ ص ١٩٩٥أديب صعب ـ املقدمة يف فلسفة الدين ـ دار النهار ـ بريوت ـ الطبعة القانية )٣(

 .٢٣٧ملصدر نفسه ـ صا)٤(

)٥(B.M.Reardon: Religion thought, in Nineteenth Century Cambridge 

Unipress ١٩٦٦. p.٨٣. 

آذار  ٧٥ـ ٧٤أمحد عبد احلليم عطية ـ جوهر الدين عند فيورباخ ـ الفكر العريب املعارص ـ العدد )٦(

 .١٩٩٩) أبريل(نيسان ) مارس(

 .٢٣٩املصدر نفسه ـ ص)٧(

 ٥٨(العدد  "جملة الفكر العريب املعارص "األخالقية عند كانط ـ / منصور ـ يف املسألة الدينية  إهلام)٨(

 .١٩٨٨ترشين ثاين ـ كانون أول ) ٥٩ـ 

 .املصدر نفسه)٩(

 .٢٣٩أديب صعب ـ مصدر سبق ذكره ـ ص)١٠(

 .املصدر نفسه)١١(

كالة املطبوعات ـ الكويت عبد الرمحن بدوي ـ إيامنويل كانط ـ فلسفة القانون والسياسة ـ و)١٢(

 .٤٤٠ـ ص ١٩٧٩
ـ  ١٢٢ـ  ١٢١العدد  "الفكر العريب املعارص"أم الزين بن شيخة املسكيني ـ كانط والتأويلية ـ )١٣(

 .٢٠٠٢ـ شتاء  ٢٠٠١خريف 

أحد قراملكي ـ اهلندسة املعرفية للكالم اجلديد ـ ترمجة حيدر نجف وحسن العري ـ مراجعة )١٤(

 ).٢٠٩(ـ ص  ٢٠٠٢ـ  ١دار اهلادي ـ بريوت ـ طبعةعبد اجلبار الرفاعي ـ 

جمتبى مصباح ـ فلسفة األخالق ـ دراسة مقارنة بني املذاهب األخالقية ـ ترمجة حممد حسن )١٥(

 .٧٦، ٦٨ ،٥٤ ،٤٨ـ ص ٢٠٠ـ ) ١(معهد الرسول األعظم العايل ـ بريوت ط"زراقط ـ 

 .١٩٨٨العدد الرابع ـ خريف  "جملة العرب والفكر العاملي "هايدغر قارئًا نيتشه ـ )١٦(

املؤمتر الدائم للحوار اللبناين ـ ). ١(كارل بوبر ـ مدخل العقالنية النقدية ـ سلسلة قضايا لبنانية )١٧(

 .١٦٧ـ ص ١٩٩٢بريوت 
 .١٨٢ـ  ١٧٩املصدر نفسه ـ ص)١٨(

 .١٩٨٩مطاع صفدي ـ إتيكا فن الوجود ـ الفكر العريب املعارص ـ العدد السابع ـ صيف )١٩(

 ).٧١(ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه ص "ما هي األنوار "راجع )٢٠(
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)٢١(Habermas (J): La technique et la Science Comme Ideologi , op, cit, 

pp ٨٩-٨٨. 

حممد نور الدين أفاية ـ احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعارصة ـ نموذج هابر ماس ـ دار )٢٢(

 .١٦٧طبعة الثانية ـ صأفريقيا الرشق ـ الرباط ـ ال

 .٢٠٩املصدر نفسه ـ ص)٢٣(

جون بانيس ـ أسس التعامل األخالقي للقرن احلادي والعرشين ـ ترمجة أمحد رّمو ـ دار عالء )٢٤(

 .٧٣ـ ص ٢٠٠٢الدين ـ دمشق ـ 

طه عبد الرمحن ـ سؤال األخالق ـ مسامهة يف النقد ألخالقي للحداثة الغربية ـ املركز الثقايف )٢٥(

 .١٤ـ  ١٣ـ ص ٢٠٠١ ١ـ بريوت ـ الرباط ـ طالعريب 

)٢٦(N. Berdyaev: The Russian Revolution, the Uni, of Michigan press, 

١٩٦١ pp. ١٢-١١. . 

 .١٤٥طه عبد الرمحن ـ سؤال األخالق ـ مصدر سبق ذكره ـ ص )٢٧(

العدد  "جملة فكر"ر ـ حممود حيدر ـ يف أحوال ما بعد احلداثة ـ العقالنية الغربية مل تعد ذات أث )٢٨(

 .٢٠٠٢متوز ـ كانون ثاين  ،٧٩ـ  ٧٨

 .املصدر نفسه)٢٩(

جان فرنسوا ليونار ـ الوضع ما بعد احلداثي ـ دار رشقيات للنرش ـ القاهرة ـ ترمجة أمحد حسان )٣٠(

 .١٠٩ـ ص
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  مناسبات وذكریات
 
 

 

 

  اإلمام اخلميني
 

  

 من األرشيف 

 

نقرأ هذه  نْ أنحاول هنا  نانّ إفرجل القرن احلادي والعرشين، : عندما نقول
ذته من صبغة اّخت  مام السياسية ومامن احلديث عن حياة اإل عرب شقني  املقولة

 .ياسرتاتيج حرى حمتوى و باألأ ،اسرتاتيجية
م، وشق ثان يتصل بام شق يتمثل بام اثبتته االحداث من رؤى سياسية لإلما

ملستقبل املسرية االسالمية، سواء ما يتعلق منها بجانب الرصاع مع  توقعه االمام 
 . بمستقبل املنطقة االسالمية ذاهتا القوى الكربى، او ما يتعلق 

نَّ : يضاً أنقول  نْ أواملهم هو  ِ ّرسب هذه الرؤية عرب جمموعة من  ماماإل إ
مور دارة األإفهًام ثوريًا يف العمل السيايس و لتشكّ  القرارات واملواقف التي 

 واهلّم  ،املرجعي اهلّم  نّ إواهليمنة، و ى الكفر واالستغالل السياسية مع قو
مل  ،غوقت وتفّر  عطاء الدروس وما حتتاجه الدراسة الفقهية من إو ،احلوزوي

لعامل سالمية، وايران واملنطقة اإلإن يواكب احلركة السياسية يف أمتنع اإلمام من 
َىل ته، بل لعّل اإلمام يذهب برّم   ِ ام نّ إ.. االهتامم يف األمور السياسية أبعد من حدّ  إ
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كونية بعادها االجتامعية والأسالم كرسالة يف لإل سايساهلدف األ هو يعتربها 
 .ومن بعده اإلمام عيل ،’عظمالرسول األ وكنظام جاء به ، داريةواإل

عطى املعنى احلقيقي لدور املرجع يف أ مام اخلمينياإل  نّ إومن هنا ف
سالمية بناء هيكل الرسالة اإل ا النص يف استنطاق النص الفقهي، وتوظيف هذ

 .العام
ن نبدأ رحلة االسترشاف ببعدها الفكري والسيايس االسرتاتيجي، ال أوقبل 

تي لعبت أدوارًا سياسية هنالك العديد من الرموز العلامئية ال إن : بّد من القول
ِالَّ ة، مهم تنقذ  نْ أمام، ومل تستطع اه اإلدّ أي الدور الذي تؤدّ   نْ أهنا مل تستطع أ إ

تؤسس  نْ أكام مل تستطع زاءه، إ من املؤامرات الكربى التي حيكت سالم اإل
الرصاع العاملي  معادلة صبح اليوم جزءًا من أسالم الثوري السيايس الذي لإل

 ..القائم
مالحمه  د مام، وحدّ فق كام استرشفه اإلاأل فترشن تسأا مل تستطع ّهن إف خرياً أو

خرين ذًا؟ بامذا انفرد اإلمام عن اآلإمن ترصيح ومناسبة ومكان، فبامذا كثر أيف 
س ن ينجز ما أنجز، ويؤّس أية والتكوين والرؤية حتى استطاع القيم السلوك يف 

 لإلسالم السيايس يف هذا العامل؟ س من رصوح ما أّس 
حد درجة من الصعوبة، بحيث ال يمكن أللسؤال هو بهذا ا أنَّ  ال شّك 

ِالَّ لتي كّونت اإلمام كظاهرة وخط، ا ن حييط بكامل الصفات أببساطة  ننا أ إ
 .اإلمام عن غريه همة التي مّيزت نحدد بعض اجلوانب امل نْ أنحاول هنا 

ً ّو أ يام، وذلك عندما اعتقلته قوات تأّملنا يف ما قاله يف يوم من األذا إ :ال
عرف معنى أنني مل إ«: ذا تأّملنا قول اإلمامإالتابعة لنظام الشاه السابق،  ك لسافاا

ما  هذا الرجل هو ليس كغريه من الرجال، فغالباً  أنَّ أدركنا   ،»للخوف يف حيايت
َِىل سباب اللجوء أيكون اخلوف سببًا مهًام من  و االنسحاب من أ ،املساومة إ

 .ة الثوريةو التلكؤ يف املسريأحداث، ساحة األ
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العامة ما ُيغّلف هذا اخلوف بألف مربر ومربر من مربرات املصلحة  وغالباً 
َِىل  التي تنتهي يف ما بعد   .توقف املسرية الثورية إ

ال سيام يف الدائرة  ،يعي خماطر هذا النقص النفيس وقد كان اإلمام اخلميني
ف يف ليه كمرض وطرنراه يف معظم دروسه وحمارضاته ُيرّكز ع لذا ... القيادية

 .اخلوف من اهللا، فمن خيشى اهللا ال خيشى غريه خر معادلة يتشّكل عىل طرفها اآل
اإلمام ُيبحر بمعاين ودرجات هذه اخلشية من اهللا بالشكل الذي يعطيه  ولعّل 

لديه قدرة داخلية عىل قول احلق ومالحقته، وقدرة  ويبلور  ،صفة خاصة
 .، وكعامل دين ومرجع ثانياً الً ّو أ إنسان ارقة عىل أداء مسؤوليته كتصميم خ

ِنَّ  ،وبالتأكيد َِىل جتعله ينظر  حية داخلية هائلة رو ةٍ ذلك نابع من قّو  كّل  إ  إ
واملعنوية  ام باملوازين املادية نّ إفقط،  املواجهة ال بموازين القوى املادية الظاهرة

] ير شؤون الكون اإلهلية، وهذه املوازين املعنوية هي احلاسمة النهائية يف تقر
¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |§ Z ]١١: الرعد[. 

ِنَّ  :ثانياً  ص طبيعة قواله كان قد شخّ أمام ومن خالل معظم خطاباته واإل إ
سالم كدين فردي ى، فهذه القوى ال عالقة هلا باإلالكرب املواجهة مع القوى 

ي نام هإبالطهارة والسلوك اخلاص،  تتعلق وعبادات وطقوس ومسائل فقهية 
سالمية، احلياة اإل سالم السيايس عن زاحة اإلإجل أعملت لقرون عديدة من 

سالم الشكيل، كاإل) سالميةإ(خرى بطرح بدائل أتارة باحلروب، وتارة 
ثالثة بزرع تيارات عياد واملناسبات، وسمي، الذي ُيذكر يف األالر سالم واإل

رابعة بإثارة سة، ور لفصل الدين عن السيااملنطقة ُتنظّ  فكرية وسياسية يف 
ذلك بغية سلب  وترويج الطروحات القومية، كّل  النعرات الطائفية والعنرصية 

واحلضاري وإبقائه كامنًا يف  اإلسالم مضمونه الكوين والسيايس واإلداري 
 .العبادات الفردية

يس عن مرسح هذا العمل التارخيي الطاغويت نجح يف عزل اإلسالم السيا
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خر أشكاهلا بالدولة آعن كياناته املركزية التي متثلت  سالم إلاحلياة، وجّرد هذا ا
َىل سالمي وبالتايل مّزق العامل اإل سلمني، العثامنية، كدولة مركزية للم ِ جمموعة  إ

 ،من األزمات املؤجلة جزء عددًا ال ينتهي  جزاء متناحرة، ووضع داخل كّل أ
نظمة لدولية املجزاء بسياسة النهب اوربط عجلة اقتصاد هذه الدول واأل

 ..لثروات العامل االسالمي 
سالمي ليجد العامل اإل ؛سالماملخطط الدويل التارخيي حيال اإلـ ذًا ـ إنجح 

غري مام قوة التغريات العاملية التي انتهت لأرادة نفسه يف ما بعد مشلول اإل 
ية، يشّخص املواجهة هبذه اخللف نْ أيا ُترى قادر عىل  سالم، فمن صالح اإل

 نقاذ من جرأة وعناد ثوري؟اإل ليه مسرية إمتلك املقّومات وما حتتاج وي
هداف أساسها أولويات أووضع عىل  ،شّخص اإلمام هذه اخللفية :ثالثاً 

َىل يف الوقت ذاته  ورية، كام سعى احلركة الث ِ حتديد مالمح املنهج احلركي  إ
من أحاديثه وقد  يرى حديثاً  الثوري، والذي يقرأ سرية اإلمام اخلميني يكاد ال 

هذا املعنى يشّكل  ويكاد  ..أسقط عنه هذا املعنى املرتبط بعالقة الدين بالسياسة
والغزو  الركيزة الدائمة يف ما يقول عن اإلسالم، والدين، والثورة، والواقع، 

 .الفكري، والثقافات املستوردة
ة سبق التشخيص واإلرصار عىل إثارته خالل سبعني عامًا من حيا ،ذاً إ

لتي انفرد هبا هذا هو من األمور احليوية واملصريية ا اإلمام اخلميني السياسية، 
مونه السيايس يعطي اإلسالم مض نْ أاستطاع  ه يف النهاية، نّ أذ إ ؛الرجل العمالق

عداء بغية التي بذهلا األ  هيزم جهود مئات من السنني نْ أواحلضاري، واستطاع 
 .حتقيق هدفهم املشؤوم

ائر االستكبار العاملي مام هو ذلك اللغز املحّري الذي تدور كل دوما زال اإل
وكوامن قوته الروحية والنفسية والوجدانية، التي استطاعت  رساره أالستنطاق 

قل قيام ن تعرأن ُتربك كبار هذا العامل، وأالقديم، و تتحدى النظام الدويل  نْ أ
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ن أتشّكل حتى اآلن، ويراد له م مل يهذا النظا ذ ما زال ؛ إالنظام الدويل اجلديد
الثورية السياسية لإلسالم التي قادها  يقوم عىل أنقاض تراث اإلمام من احلركة 

َِىل ما بعد  ظريه، وبتحد حتّول يف هذا الراحل العظيم بعنفوان قّل ن مدرسة ثورية  إ
ويف شتى  ء العامل االسالمي، بل رجاأقها الثورية يف شتى يف املقاومة، جتد مصادي

 .ان املسحوقة بعجلة الظلم الدويلنسجاء املعمورة الباحثة عن حرية اإلرأ
َِىل وعودة  كثر من رضورية أيران هي إسالمية يف ما قبل انتصار الثورة اإل إ

ة التي الثوري لإلمام، والوقوف عىل املحطات االسترشافي ن لبلورة املنهج اآل
 .ه السيايس الدقيقفرزها اإلمام بحّس أ

 ؛عضاء برملان كهذاأيران ومنذ احلركة الدستورية مل تشهد إريخ تا«: يقول
ِنَّ اهلجمة والوحشية ألبناء أذربيجان املؤمنني املحرتمني، نعم  ذ ينسبون إ برملانًا  إ

ِالَّ يعّده الشاه جيب  اليوم اجتمعت هتافات اجلامهري . عضائه غري هذاأمن  ُيتوقع  إ
ن يثني عزيمة أي شخص أولن يستطيع   ،)املوت للشاه(زقة والطرق يف كافة األ

واالنتهاكات  سبب كافة اجلرائم  الشعب لإلطاحة بالشاه الذي هو بحّق 
 .)١(»الالمرشوعة

يقة النرص اإلهلي، ه يتجاوز حدود تقرير حقويف هذا النص يبدو اإلمام وكأنّ 
ما تستطيع ممارسته من بطش وقتل هذه القوى، ومارست  ت حتى وإن حتالف

 .حيل سياسية ماكرةرهاب وإو
َىل ضافة وباإل ِ ه يعّرب بوضوح عن بعض نّ إالبعد االسترشايف لذلك النص، ف إ

ام كان يعي من فاإلم .يةالسيايس، يف العمل، واملسرية الثور مالمح منهج اإلمام 
ن أاخلية واخلارجية التي ُيراد هلا ساليب الداأل  هداف كّل أالناحية السياسية 

ديدة للهروب من استحقاق وع ، ففي حماوالت متكررة حتول دون حتقيق النرص
َىل والبائد قد جلأ  يراين السابق سالمي كان النظام اإلمام املّد الثوري اإلأاهلزيمة  ِ  إ

 طابعاً  عطاء قراراته إحداث الداخلية، بغية الربملان يف البت يف األحتريك ورقة 
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العيب النظام، ووضع النقاط أ، ومل يأُل اإلمام جهدًا يف كشف وقانونيا دستورياً 
نَّه: يأ ..بيوم احلروف، وحتليل خطواته ساعة بساعة ويوماً  عىل  ِ كان خيوض  إ

ساليب العدو، ويضع من ك ألالسياسية بعقل حتلييل بارع مدر تفاصيل املعركة 
العريضة حلركة الثورة وبام حيبط الثورية، اخلطوط  خالل خطاباته وبياناته 

ن الثورة من االنحراف ويصو ول دون حتقيق مؤامراهتم عداء، وحيساليب األأ
 .سالميعن خطها اإل

نام الحق املكر إمام لعبة الربملان، ساليب العدوة مل يقاوم اإلوعىل صعيد األ
لوقت شكاله، وبام يعجل حتقيق االنتصار الثوري، ففي اأ الشاهنشاهي بكّل 

َِىل الذي سعى فيه نظام الشاه  ة شق القوى الثورية، رب سياسطاحة بالثورة عاإل  إ
َِىل ومّد يده  مام هلذه املحاولة فقد وقف اإل ،املساومة التفاوض مع بعض القوى  إ

عىل مواصلة  وعازماً  شكال التفاوض، أشكل من  ّي أ اجلديدة باملرصاد رافضاً 
التي  عىل الدعوات  غراء، فردّ و اإلأن يقع ضحية اخلوف أاملسرية الثورية دون 

ِنَّ : مامفقال اإل ،ورة التفاوض مع الشاهانطلقت برض يران مل إمة أسالم ومة اإلأ إ
نادي باملفاوضة هو خائن من ي ، كّل تتفاوض مع هذا الرجل مطلقاً  ولن 

بيق الدستور ما هو يف حزاب فيام يتعلق بتطاأل بعض ما نادت به  نّ أوعميل، و
ِالَّ احلقيقة  ا، جيب عىل ذاهت نة بحدّ وهذه هي اخليا  ،قدام الشاهأدعوة لتثبيت  إ

السالح والقوة،  فرضت بحدّ  ن يعيدوا النظر بقوانينه التي أدعاة تطبيق الدستور 
ِنَّ : حد كبار السياسينيأوكام قال  ا ّم إو ،ا احلريةّم إ: مام طريقني اثننيأيرانيني اإل إ

 .رية وسوف يطيح بالشاه بعون اهللالشاه، ولكن الشعب سوف خيتار احل
ولتفعيل الربملان ولدعوات ) صالحاإل(اخلمينية القوية ملقوالت  )ال(هذه الـ

نابعة ) ال(خرية، هي يامه األأاحليل التي جلأ اليها الشاه يف  التفاوض، ولعرشات 
 عن شكلني تعّرب ) ال(ا ّهن إ..ورة من مؤامراتللث من وعي سيايس كبري بام حياك 

ية الثورية ة املرحلية، والعقلالعقلية الثوري: ومها، شكال العقلية الثوريةأمن 
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ي حركة ثورية أما تنتهي قيادة  غالباً  ـ  ي املرحلية أ ـوىل االسرتاتيجية، ففي األ
َِىل  تا، وحتى ومؤق مرحلياً  امتيازاً  قت ن حقّ إسات عىل املدى البعيد، حتى واكتنا إ
واملكاسب رسعان  ن حصلت عىل بعض املكاسب الشكلية، فهذه االمتيازات إو

جيري ك مفاصل الثورة، ووتفكّ  ،الزخم الثوري طاح هبا عندما خيّف ما ي
وعندها يكون اخلصم قد غرائية متعددة، إساليب أالفعل الثوري عرب  استيعاب 

كثر أطر، وما األطاحة بسياسة املكر واخلديعة واإل اس من سأانترص عىل 
ه السياسة هذ التي راحت ضحية  ،نياً آو احلركات واحلاالت الثورية تارخيياً 

 .هداف املرحليةوسقطت يف مطّبات األ
َىل ابل هذا املكر السيايس الساعي ويف مق ِ سقاط الثورات يف مطّب إ إ

طريقها، ويّبدد زخم الثورة، هنالك العقلية الثورية  هداف املرحلية مما يغّري األ
سعى من خالل الثورة بدقة، وت االسرتاتيجية التي حتسب رشوط مرحلة 

َِىل لثورية ممارستها ا ل الذي ال صياأل ثوابت ومالمح املنهج الثوري  حتديد إ
البعيدة،  الثورية  هدافهأنام يستوعبها ويؤسس عليها إيسقط يف فخ املرحلية، 

طار الوعي إا يف مسؤولياته الثورية، مارسه مام اخلمينيهكذا مارس اإل
املد الثوري، هداف والطروحات التي يواجه هبا اخلصم الدقيق لأل والتحليل 

هذا التفاوض جاء يف غري  نّ فأل ؛نظام الشاه يرفض التفاوض مع فهو عندما 
نجرار ن االإنوايا، وبالتايل ف يعّرب عنه من مرحلته كشعار، وجاء يف غري زمنه بام 

َىل وتسعى   ،مت ورسمت مسارههداف عدوة صّم أوراء  وراءه، يعني انجراراً  ِ  إ
 .سالميةالثورة اإلطاحة بحركة جل اإلأتسويقه من 

ِنَّ  يران إسالمية يف حداث ما قبل انتصار الثورة اإلأعىل  املرور ولو رسيعاً  إ
مام، وقدراته التحليلية، وتشخيصاته الفكرية دراك رؤية اإلإعىل  يساعد كثرياً 

مفردات ... تسليط الضوء عليه لا نسعى م والسياسية، وتلك هي مفردات 
االسرتاتيجي الذي يطبع حركة   فقلعنوان األ وألعنوان االسترشاف الكبري، 
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 .و يف التفصيالتأساسية مام الثورية يف حماور العمل األاإل
التيارات اليسارية والشيوعية يف ولنسق هذا النموذج يف التشخيص لبعض 

 ،مريكيةمام كشف عام يسّمى بالشيوعية األاإل أنَّ ليتضح كيف   ؛يران واملنطقةإ
الشاه حياول تربئة نفسه مما  أنَّ  نرى«: يقول ؛ حيثمريكيو تكتالت اليسار األأ

ذلك  وحيّمل مسؤولية كّل  ارتكب من جمازر وجرائم طيلة سلطنته وهيمنته، 
ودليل ذلك حماولته متييز بعض عنارصه  ،للمسؤولني وكبار رجال الدولة

در عن مص جرام وآالته متغافالً ه خيادع ويراوغ بتغيري وسائل اإلنّ أعوانه، أو 
 .»ساسهأجرام واإل

ساليبه هذه، وسوف لن أمة الواعية سوف لن ختدع بفاأل«: قائالً ويضيف 
شخاص يريدون تقسيم أم ّهن أفتارة يصف لنا معارضوه ب .ولننسى املجرم األ

 .»ر الشيوعيةخطوتارة هيدد الشعب ب.. و تسليط االستعامر عليهاأ ،البالد
ولعّل البعض «: يرانية بالقولاإل يوضح ماهية الشيوعية نْ أمام وحياول اإل

االشرتاكية والشيوعية ما ُوجدت يف  أنَّ حابيله، وتناسوا أب من السذج خدعوا 
ِالَّ يران إ وجدت بريطانيا حزب تودة أنفسهم، وكام أمريكيني عن طريق األ إ

املتحمسني للفكر الشيوعي  جّل  أنَّ الشيوعي، وقد زعم اخلرباء واملتخصصون 
الوطنية  ولئك يسعون ملحاربة النهضات أمريكا، أمن زعامء  يف املنطقة هم

 ،خريةوالدينية عرب االشرتاكية، تلك التي شهدنا جتربتها تارخييًا يف السنني األ
 .)٢(»والشيوعية يف الواقع خري شاهد عىل ذلك 

كرية وحقيقتها عن الف ل ماهية التيارات يفّص  مام اخلمينيهكذا كان اإل
ساليبها يف أالعيب القوى الكربى وأليكشف بذلك عن  ؛االسم والعنوان

 .حباط الشعوبإ
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*     *     * 

:الھوامش
                                                

 .م١٩٩٧اخلميني يف العام  ماميف بيان لإل )١(

 .م١٩٧٨حزيران  ١٠صدره يف أ هيف بيان ل )٢(
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  يف ذكرى حترير جنوب لبنان
 

 
  

 قسم األرشفة: إعداد 

 

الطرف اجلنويب  املكان هو إحدى القرى املواجهة لالحتالل يف اجلنوب عند
َِىل لبلدة الغندورية، الساعة تشري   ).٢٠٠٠ـ مايو  أيار/٢١(وقت أذان الظهر  إ

َِىل  اإلسالميةبالغ من قيادة املقاومة  الوحدة امليدانية ـ وفق اخلطة املقررة ـ  إ
وحدة : اإلسالميةوحدات املقاومة  يعلن اجلهوزية التامة يف امليدان لكّل 

ووحدات املشاة،  ،سناد النارياهلندسة، وحدة اإل ع والرصد، وحدةاالستطال
 .للبدء بخطوة التحرير األوىل نحو بلدة القنطرة

اقتحم .. مع هذا البالغ العسكري الذي وصل للقائد امليداين هناك
املجاهدون الرشيط احلدودي املحتل وخلفهم حشود املشتاقني ألرضهم 

يبة، وليكتمل التحرير يف وبلداهتم، يف القنطرة ودير رسيان والقصري والط
غضون أربعة أيام من البحر حتى جبل الشيخ، وتبقى العني والبندقية والسالح 

 .باجتاه ما تبقى من أرض حمتلة يف مزارع شبعا وغريها
لينا إيصل  نْ أحزب اهللا كان يتقدم، خفنا .. مل يكن انسحابًا، كان فراراً «
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عىل عجل وانسحبنا، ووراءنا كانت ونحن ما زلنا يف موقعنا يف حاصبيا، فرتكناه 
 .»ال تزال آلياتنا

هكذا بدا األمر يف اجلهة املقابلة كام يروي جندي صهيوين، كان من بني آخر 
اجلنود الذين فّروا من لبنان، يف برنامج خاص عرضه تلفزيون العدو ملناسبة 

 .مرور عام عىل دحر جيش العدو من لبنان
ومن ثم .. املواقع ونقبض عىل العمالءكنا نتقدم بخطوات حذرة، نقتحم «

َِىل بلداهتم األهايلغ نبلّ  رض، يشء يف األ ترك العدو كّل  .بإمكانية دخوهلم إ
جنوده مل يكن أمامهم الوقت الكايف حتى حلمل مالبسهم، فرتكوا اآلليات 

 .»رض وأحرقوا الوثائقالعسكرية يف األ
أثناء  اإلسالميةملقاومة هذا ما قاله لنا أحد املجاهدين ممن تقدم وحدات ا

ال أنسى مشهد آليات العدو «: ويصف مشهد يوم التحرير بالقول التحرير،
ً حتى تّل  النحاس، كان  حترتق عىل الطريق بني كفرتبنيت واخلرديل وصوال

ن أمشاهد اهلزيمة التي تعّودنا  أعتقد أننا ثأرنا فيه من كّل .. مشهدًا جليش مهزوم
 .»نراها يف اجليوش العربية

اإلسالمية التي تقدمت حكاية اقتحام املنطقة املحتلة من وحدات املقاومة 
ممن قادوا هذه الوحدات يف منطقة  ،دد من كوادر املقاومة، رواها عمجوع األهايل

 .الغندورية، الطيبة، مرجعيون وبنت جبيل
كانت السيارة تسري بنا مرسعة يف طرق البلدات املحررة، ومل يكن يشغلنا 

َىل نظر من النافذة غري ال ِ  .هواء احلرية أياراحلقول التي تتنفس تربتها مع نسامت  إ
جابة عن أسئلتنا عن الطرق لذي يقود السيارة ال يرتدد يف اإلكان املجاهد ا

التي بدت قفراء أشبه بميت يف .. واحلقول، الدروب الوعرة، واملواقع املحطمة
 .صحراء

كان .. براجقع عسكري حتيط به األاقرتبت من موتوغلت السيارة أكثر حتى 
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َِىل العدو قبل ذلك املوقع اسرتاتيجيًا بالنسبة  َىل ن ينظر أمنه من دون  ن يفّر أإ ِ  إ
 ..الوراء

ممن  اإلسالميةيف هذا املوقع كان لقاؤنا مع جمموعة من جماهدي املقاومة 
 .أرشفوا ميدانيًا عىل عملية التحرير يف خمتلف القطاعات العسكرية

 
  ة التحريربواب

رشاف العسكري عىل عملية ك كنت يف اإل، ألنّ )أبو حممد(ـ األخ املجاهد 
 التحرير يف بداياهتا، كيف تستعيد لنا تلك اللحظات؟

وبعد عدة عمليات جهادية شنتها املقاومة  ،َىل ابفضل اهللا سبحانه وتع
ة من علامن التابع مليليشيا العمالء يف املنطقة املمتد ٧٠عىل الفوج الـ اإلسالمية
َِىل منطقة عيرتون، حصل الشومرية  حباط كبري لدى اللحديني واهنيار عند إإ

َِىل اجلنود االرسائيليني، ما أدى  َىل فرار عدد كبري من العمالء واستسالمهم  إ ِ  إ
حلديًا من هذا  نيخالل أسبوع استسلم ما يقارب مخيس ،اإلسالميةاملقاومة 

ما دفعهم .. ذي مل يعد كافيًا لتغطية املواقعالفوج، وهو ما انعكس عىل عديده ال
َِىل  َِىل ضافة إ، اخالء عدد كبري منها إ ، ما أتاح إحجامهم عن التحرك بسهولة إ

 ..كثر فأكثرأفرصة للمقاومة لتتحرك 
خالء موقعي إقاومة للقيام بعملية التحرير هو فاملنفذ الذي انطلقت منه امل

كان لدى . رةيطران عىل بلدة القنطاللذين كانا يس "املحيسبات"و "الصلعة"
َىل ن تنفذ أاملقاومة فكرة، وهي  ِ هذه البلدة يف خطوة جتريبية متهيدًا للقيام  إ

بتحرير واسع لكامل املنطقة املحتلة، وهذه التجربة حاولنا فيها توأمة العمل 
العسكري والشعبي بفعل ميداين واحد، بأن تقوم املقاومة بداية باستطالع 

 .سهيلها أمنيًا لدخول الناساملنطقة وت
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من أهايل القنطرة ودير رسيان والقصري عند بوابة  كبٌري  وبالفعل احتشد عددٌ 
ِالَّ َأنَّ لتحرير يف بلدة الغندورية، ا ارئ عارضت يف البداية، باعتبار قوات الطو إ

، وإن إليهالصهاينة ال يسمحون ألحد بالدخول ا هذه املنطقة حمظورة، وأنّ  أنَّ 
ا استطلعنا املنطقة بشكل دقيق قبل يتعرض إلطالق نار، ولكن نحن كنّ دخل فس

وجود  َأنّ دنا لألهايل ذلك، عدا ا آمنة، فأكّ  لنا أّهن أيام من التحرير، وتبّني 
َِىل  األهايلاملجاهدين أمامهم وبينهم كان عامل اطمئنان كبري هلم، فاندفع  خلع  إ

 .ت محاية رجال املقاومةالبوابة برغم قوات الطوارئ، ودخلوا البلدة حت
 ـ كيف حصلت احلامية؟

اعتمدنا لتحقيق احلامية الوسائل العسكرية الكفيلة بأمن املدنيني من خالل 
قبل أيام من  اإلسالميةوالطرق التي مّهدهتا املقاومة  ،الكامئن التي قمنا بنصبها

 .بداية التحرير
َِىل جرى الدخول  عدو، فحاولنا جئ للبلدة القنطرة بشكل طبيعي ومفا إ
ذا توّسعنا يف حتركاتنا، لكن كان هناك حذر من قيام العدو إجس نبض العدو 

ِالَّ َأنَّ حصل قصف عىل جوار بلدة القنطرة، بالقصف عىل املدنيني، وبالفعل   إ
كثر يف البلدة، فعمد أاألهايل املحتشدين الذين توغلوا هذا القصف مل يربك 

َِىل عندها العدو  دة ليخلق جّوًا من الرعب واخلوف عند قصف خراج البل إ
 األهايلاملدنيني، لكن هذا اجلو مل يؤثر، بل عىل العكس، فقد أوجد محاسة لدى 

حتى ال  األهايلوبالتأكيد كانت املقاومة تدير اندفاع . يف التقدم أكثر فأكثر
 .خطر، من خالل مؤازرة جماهدهيا هلم ألّي  يتعرض أحدٌ 

َِىل من القنطرة انطلقنا  بلديت دير رسيان والقصري، وهناك عارضت قوات  إ
ِالَّ َأنَّ األهايل، فام كان الطوارئ جمددًا تقدم  عملوا جمددًا عىل خلع البوابة  إ

َِىل البلدة وفد من لدخول البلدتني، وهناك توافد  هايل بلدة الطيبة الذين أبدوا أإ
ض عىل العنارص استعدادهم ورغبتهم يف التعاون معنا لدخول بلدة الطيبة والقب
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َِىل يف البداية توغلت جمموعة من رجال املقاومة .. اللحدية البلدة وعملت عىل  إ
َِىل من الوصول  األهايلالقبض عىل عدد من العمالء الذين قد يعيقون  البلدة،  إ

وبعد إلقاء القبض عىل هؤالء العمالء أتيح املجال أمام املدنيني لدخول البلدة 
َِىل  وبوصوهلم. وهم مطمئنون جمتمعني، كان  األهايلساحة البلدة حيث كان  إ

هناك عنارص حلديون ما زالوا يف موقع الطيبة، فحاولوا إخافة الناس باللجوء 
َِىل  مل يبتعدوا، بل  األهايل أنَّ دفعي وإطالق رشقات نارية، غري القصف امل إ

مة ثناء كان رجال املقاويف هذه األ.. اب من املوقع اللحديحاولوا االقرت
وأمام هذا الوضع طلب . ذا ما تعّرض هذا املوقع للمدنينيإ جاهزين للردّ 

من عنارصه  رجال املقاومة من املدنيني االقرتاب قليًال من موقع الطيبة، فام كان
ِالَّ َأنَّ   .وا، وبالتايل أصبح املوقع حتت قبضة املقاومةفّر  إ

إلبعاد املدنيني، كام الطائرات املروحية الصهيونية قامت بقصف جوار املوقع 
قام العدو بالتمشيط برشاشاته الثقيلة بشكل كثيف حول املوقع ليمنع املدنيني 

 .ثننيت هذه احلالة حتى فجر يوم اإلستمّر من دخوله، وا
ويف صبيحة هذا اليوم كانت املقاومة ترصد حترك جتمع للعدو الصهيوين يف 

تتوسع عملية  أنْ من  لدخول موقع الطيبة خوفًا بلدة العديسة، يتحّرض 
االنتشار، فقامت املقاومة بقطع الطريق عىل العدو وذلك برضب هذا التجمع 

مسكاف (رسائييل يف حميط منطقة إواعرتف يومها العدو بمقتل جندي  بداية،
، ويف الوقت نفسه ُجهزت كمية من املتفجرات لتفجري موقع الطيبة لقطع )عام

 .ع جمددًا فيهالطريق أمام العدو ومنعه من التموض
مور كانت جتري خارج حسابات العدو الصهيوين؟ ُ نَّ األ  ـ نالحظ مما تقدم أَ

ُمورمن الطبيعي  العدو، بل كانت صدمة  كانت جتري خارج حسابات َأنَّ األ
َىل  األهايله كان ال يزال يف موقع الطيبة أثناء دخول نّ أله، بدليل  ِ  .البلدة إ

َِىل الذهـ  َِىل قصف املدنيني : ن هنا هوالسؤال الذي يتبادر إ ملاذا مل يلجأ العدو إ
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 أثناء اقرتاهبم من املوقع؟
ِالَّ َأنَّ وعي رجال املقاومة يف العدو حاول قصف املدنيني،  دارة حركة إإ

مور بشكل خمتلف ضحايا يف صفوفهم، ولو كانت األ املدنيني جنّب وقوع أّي 
 .لكان سقط شهداء أكثر

 ِ  َىل بلدة العديسة؟ـ مل تكونوا قد دخلتم إ
َىل العدو عمد  صحيح، ألنّ  ِ والسيارات  األهايلإقامة متاريس منعًا لتوغل  إ

َِىل  البلدة، كام قام بانتشار عسكري لتجنيب العديسة مصري غريها من القرى  إ
ِالَّ َأنَّ . التي خرجت من قبضتهم، وكان لدهيم استعداد للقتال عددًا من  إ

ِنَّ رسالة من اللحديني يقولون فيها ملون املواطنني خرجوا من البلدة حي هناك  إ
ه يف نّ أاملقاومة  ستني حلديًا جمتمعني يف العديسة لن يسلموا أنفسهم، فكان ردّ 

 .مصريهم هو املوت حال عدم االستسالم فإنّ 
َِىل يف هذا الوقت توغل جماهدو املقاومة  البلدة، فشعر عندها اللحديون  إ

البعض اآلخر حاول  َأنّ ضهم لالستسالم، يف حني باخلطر، األمر الذي حدا ببع
البلدة كانت حمارصة من قبل رجال املقاومة، فقد  َأنّ وبام . الفرار واالختباء

َِىل اضطر البعض الذي مل يكن قد استسلم بعد   :االستسالم يف اليوم التايل، أْي  إ
من دخول  األهايلجهده منع  وقد حاول العدو بكّل . صباح يوم الثالثاء

َِىل استهداف جرافة كانت تعمل عىل العديسة، وعمد  زالة الساتر واستشهد إإ
 .خ عبد الرسول رّمالفيها األ

ـ بعد الوصول وحترير بلدة العديسة أصبحتم عىل احلدود مع فلسطني 
ّن القطاع األ  وسط بات منفصًال عن القطاع الرشقي؟املحتلة، وهذا يعني أَ

ة العديسة انقسمت منطقة ما عىل بلده من خالل السيطرة ذ إنّ إ ؛صحيح
َِىل  )منيبالرشيط األ(يسمى  شقني، بحيث مل يعد هناك أي جمال للتواصل،  إ

 .وسط والرشقيلتواصل امليداين بني القطاعني األوبالتايل انقطع ا
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 ـ لكن أين كان الصهاينة؟
 ذا قاومإه ألنّ  ؛لكن مل تكن لديه أي من اخليارات حاول العدو التدخل بقوة،

.. عمراته ستكون حتت اخلطرمستوطناته ومست َأنّ ذلك يعني  فإنّ  األهايلتقدم 
ه بعد سقوط قوة العمالء التي جتمعت يف العديسة أصبحت منطقة فوج نّ أاملهم 

َىل السبعني اللحدي حتت سيطرتنا، فجرى الدخول  ِ بلدة حوال عرب بلدة  إ
َِىل سريًا عىل االقدام  األهايلطلوسة، ثم تابع  حوال عرب  إليهادة مركبا، وبل إ

حصلت ردود فعل من قبل القوات  ثناءيف هذه األ. بواسطة السيارات
َأّن مركبا وحوال تقعان عىل رسائيلية منعًا لتوسيع رقعة االنتشار، باعتبار اإل

ل خطرًا عىل املستوطنات يشكّ  أنْ احلدودي، ومن شأن هذا االنتشار  طالرشي
 .العدو مل يكن جاهزًا ملواجهة حركة التحرير هذه َأنّ القريبة من الرشيط، خاصة 

َِىل هذه البلدات بعد إخالء العمالء مواقعهم فيها؟  ـ هل جرى الدخول إ
وكان العمالء ال يزالون يف موقع حوال ـ مثًال ـ ال، فقد دخلنا بلدة حوال 

َىل وثكنتها، فعمل املجاهدون عىل حمارصهتا ووجهوا إنذارًا  ِ وا العمالء ليسّلم إ
ِالَّ َأنْ أنفسهم، وإال تعرضوا لنريان املقاومة، فام كان من البعض  م نفسه، سلّ  إ

فيام اآلخرون رفضوا وطالبوا بضامنات، فرفضنا إعطاءهم أي ضامنة، وتعاملنا 
معهم باستخدام أسلوب الرتهيب، حيث أطلقنا رشقات نارية فوق رؤوسهم، 

 .ما أجربهم عىل االستسالم
ّن مواقع العدو التي شاهدناها كانت خارج حساب االنسحاب،  ـ لوحظ أَ

 وكان فيها ذخائر كافية للقتال أشهرًا، وحتى املؤن الغذائية؟
حاجاهتم كانت تدل عىل أهنم سيمكثون طويًال، ومل تكن  ألنّ  ؛صحيح

َِىل املواقع تبّني لنا ه عندما وصلنا لدهيم نية االنسحاب مطلقًا، والدليل أنّ   أنَّ إ
 .اللحدي )القبع(مر مثًال يف موقع هزة لفتح معركة، كام كان األحة جمسلاأل

وا يف رتبة ظلّ  قّل ـ ما هو تفسريكم لفرار كبار العمالء مع االحتالل، فيام األ
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 مواقعهم؟
ا العنرص اللحدي فلديه رموز العمالء يعرفون ما جنت أيدهيم، أّم  ألنّ 
َىل ا الفرار إّم : خياران ِ َىل وطنه، وإّم العودة فلسطني املحتلة من دون  إ ِ  أنْ ا إ

يستسلم للمقاومة ملعرفته السابقة بأن املقاومة متتلك من الرأفة والرمحة اليشء 
 .الكثري

ـ عند بوابة فاطمة يف كفركال، رأينا كيف منع العدو العمالء من دخول 
َِىل حّد أنّ  ه أطلق النار عليهم، أين كانت املقاومة فلسطني، ووصل األمر إ

 حلظتها؟
نَّ  :قولأ ِ عىل القرى األمامية دفعت بكبار  اإلسالميةسيطرة املقاومة  إ

مصريهم بات مهددًا، فاستامتوا للدخول  العمالء ليحسبوا حسابًا ألنفسهم بأنّ 
َِىل   .العدو كان يواجههم بالنار َأنّ فلسطني املحتلة، برغم  إ

القبض ضباطية خالل تتمتعوا هبذه االن نْ أـ كيف استطعتم ـ كمجاهدين ـ 
 و دخول بعض البلدات التي متيل إليهم ولو عاطفيًا؟أعىل العمالء، 

نحن أوالً نعمل وفق تكلفينا الرشعي، ووفق التعليامت التي توجهها لنا 
َىل يكون قد عمد العمالء  أنْ ا نتوقع ومع ذلك كنّ .. اإلسالميةقيادة املقاومة  ِ  إ

يصدر منهم ردود فعل، وهو  أنْ زرع عنارص رسية خللق أجواء معينة، وبالتايل 
أي نوع من احلسابات، ثم  أمر حتسبنا له، لكننا تعاملنا مع الوضع بشكل يبعد

ِنَّ   .من العمالء عىل مواجهة املقاومةأ أحدًا مل يتجّر  إ
َِىل أين؟.. ـ نتابع رحلة التحرير من حوال  إ

َِىل من حوال جرى االنطالق  بلدات ميس اجلبل وبليدا وحميبيب، حيث  إ
ك العدو وراءه كميات كبرية من العتاد والذخائر التي ُسحبت من قبل رجال تر

يف متت عملية حد القادة امليدانيني، كأبو عباس، أ املقاومة، لريوي لنا املجاهد
 .حترير هذه املنطقة
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 كيف بدأ التحرير يف هذه املنطقة؟ـ 
َِىل خوة مايو، دخل اإل/أيار ٢٢ثنني قبل ظهر يوم اإل وكان  ،بلدة حوال إ

خوة املجاهدين ثناء وجود اإلأللتحرك باجتاه منطقة بيت ياحون، ذلك حافزًا 
عىل مشارف بلدة بيت ياحون، كانت تبدو لنا حركة غري طبيعية يف املوقع، ُتظهر 

ن ذلك جميء سيارات مدنية، علمنا وم. حالة الضياع لدى عنارص هذا املوقع
وعة من خذ أوالدهم، كام قامت جممتوا ألأهنم كانوا من ذوي العمالء الذين أ

طالق نار إنفسهم عند معرب بيت ياحون وحتدثوا عن أالعمالء يف حافلة بتسليم 
ا وهذا كان الدافع الرئييس ومؤرشًا مهًام لن. عليهم من العمالء عند صف اهلوا

 .للتحرك باجتاه موقع بيت ياحون
َِىل بدأ االخوة بالتحرك، وعند وصوهلم  ن تلقينا معلومات معرب بيت ياحو إ

.. من وحدات الرصد يف املقاومة بأن العمالء يف املعرب واملوقع بدأوا باهلرب
َِىل يتقدمون  األهايلجماهدينا وخلفهم  َأنّ وكانت الصورة  املنطقة فيام العمالء  إ

َِىل وصلنا . يرتاجعون ويفرون املعرب، فسقطت بعض القذائف يف حميط بلدة  إ
 .طر املجاهدون عىل املوقع اجلديدسي أنْ بعد . العمالء هاإليبيت ياحون التي فّر 

َِىل تقدم املجاهدون  بلدة بيت ياحون، فتابع العمالء الفرار باجتاه بلدة  إ
كونني وخلفوا وراءهم دبابة وبعض العتاد العسكري يف قلب بلدة بيت 

 .واستسلم بعضهم للمجاهدين. ياحون
رسائييل باجتاه بيت ، قيادة اللواء اإلبة يف صف اهلوابدأ العدو الرماية من دبا

ك ملنع التقدم باجتاه طراف البلدة وذلأوأصيب عدد من املواطنني عند  ،ياحون
 .ون كانوا ال يزالون يف صف اهلوارسائيليفاإل. كونني

بأعامل القصف عىل املدنيني،  قام املجاهدون برضب الدبابة التي كانت تقوم
َىل احرتاقها وإصابةى دّ أما  ِ  .طاقمها إ

اه موقع برعشيت اه بيت ياحون تزامن مع تقدم املجاهدين باّجت م باّجت التقدّ 
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 .دة برعشيت حيث متت السيطرة عليهمن داخل بل
خالل قطع العدو للطريق بني بيت ياحون وكونني كانت جمموعات من 

َِىل املجاهدين توغلت   . داخل بلدة كونني إ
َىل العدو عمد أيضًا يف هذا الوقت  ِ صف طريق تبنني بيت ياحون التي ق إ

َِىل الذين بدأوا بالتهافت  األهايلكانت تشهد دخول عدد كبري من  املنطقة بعد  إ
 .حترير املقاومة بلدة بيت ياحون سامعهم خرب

َِىل كام عمد الطريان  َِىل قصف حميط بيت ياحون والطريق املؤدي  إ  . تبنني إ
َِىل بلدة بيت ياحون بعد الدخول  مكشوفة عىل  ١٧قة الـصبحت منطأإ

مستوى الرؤية للمجاهدين وحتت مرمى النريان املبارش، هنا تقّلصت خيارات 
 . العدو وأصبحت السيطرة تامة من قبل املجاهدين عىل منطقة بيت ياحون

من بنت جبيل عن حاالت اهللع  َىل اخبار تتويف هذا الوقت كانت األ
الذين  األهايلالنار عىل طلقوا أوف التي تسيطر عىل العمالء، حيث واخل

ع العمالء تظاهروا داخل بنت جبيل للتالقي مع القادمني من خارجها ولدف
 .للخروج

 ؟ )صف اهلوا(رسائيليون ثكنتهم يف ـ متى ترك اإل
َىل بمجرد دخول املجاهدين  ِ بيت ياحون وسيطرهتم عىل املنطقة بدأ العدو  إ

عيدًا ذلك مل يكن ب َأنّ ًا خصوص )صف اهلوا(يفكر كيف خيرج قواته من منطقة 
 .عام حيصل يف بقية املناطق

تدمري الدبابة، مل يعد العدو قادرًا عىل التحرك،  تّم  أنْ ثناء النهار، بعد ألكن 
ظر حتى لذلك انت .د تتعرض هلا قواته من املجاهدينخوفًا من الرضبات التي ق
قة، فجر يوم الثالثاء املنط فبدأ بإخراج قواته من ،ثننيحلَّ الظالم، مساء يوم اإل

َِىل دخل املجاهدون ) ٥ / ٢٣( مدينة بنت جبيل، وهم كانوا عىل متاس معها،  إ
الذين كانوا يف بيت  األهايلرضب طوق عسكري يف املنطقة حلامية  تّم  أنْ بعد 
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 .عدوان قد ينفذه العدو ضدهم ياحون ويف كونني من أّي 
 وا؟ ـ هل سّلم اللحديون يف صف اهلوا انفسهم ام فّر 

َىل عدد كبري منهم كان قد ترك الثكنة وذهب  ِ بيته بانتظار دخول املقاومة  إ
خرون ممن يعرفون حقيقة ارتباطهم الوثيق بالعدو واآل ،حتى يسّلم نفسه

 .ذوها، فروا مع العدو خالل الليلومستوى اجلرائم التي نف
َِىل مواقع العدو؟   ـ كيف كان يتم الدخول إ

عسكري ينفذه املجاهدون باجتاه هذه املواقع،  يكبالتأكيد كان هناك تكت
دون ـ  ١٧كثكنة الــ اقتحام املوقع  يتّم  ثّم  ،تقوم فرق اهلندسة بفتح الطريق

 .سكرية تقتيض احلذر من غدر العدوجراءات العاطالق نار، لكن اإل
العسكريني الصهاينة خّلفوا وراءهم ثياهبم املدنية،  َأنّ  ١٧الالفت يف ثكنة الـ

 .يكن لدهيم وقت كاف ألخذ أمتعتهم فلم
َِىل نا عند الدخول نّ أوهنا أذكر   )الرتويقة(الفطور موقع بيت ياحون وجدنا  إ

بوا هلذا هنم مل يتحّس أوهذا يدل عىل .. ال يزال ساخناً  جاهزة، وصحن الفول كان
 .املوقف

 يعني ما خف محله وغال. خذه معهأما استطاع العدو محله،  ١٧نة الـيف ثك
 .عتدة العسكريةوترك اآلليات واأل. منيةنه، بالتأكيد من الناحية األثم

 ـ كيف أكملت عملية التحرير بعد بنت جبيل؟ 
بعد حترير مدينة بنت جبيل والقبض عىل العمالء بدأ املجاهدون التحرك 

عرس لألهايل املقيمني شبه بأجواء وكانت األ. يناتا والقرى املجاورةباجتاه ع
 .والقادمني

   :قطاع الشرقيال
محد حدثنا عن حترير منطقة القطاع الرشقي كام كان أبو أاألخ املجاهد 
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ح حتى حاصبيا وهي املمتدة من الدبشة مرورًا بأقليم التفا ،يسميها االحتالل
 :يبدأ حديثه بالقول

بداية التحرير يف هذه املنطقة سبقت موعد التحرير الذي بدأ من الغندورية 
وبالتايل اندحر العدو  ،ونسوفه )اعرمت(م املجاهدون موقع عندما اقتحبأسابيع 

 .ابلدة عرمت عن هذه املنطقة وحتررت
شهر قليلة كان العدو اندحر عن موقع أوقبل  ،)بئر كالب(ثم سقط موقع 

َىل ومع التحرير دخل املجاهدون جي، سجد االسرتاتي ِ منطقتي الرحيان  إ
. روبه من هاتني املنطقتنيالليل هل والعيشية، عندما شعر العدو باخلطر استغّل 

غارة عليها لتعطيلها فقام باإل ،ليات املهمةعديد من اآله ترك النّ أوحتى 
 .ه مل يستطع سحبهاألنّ  ؛وتدمريها

 ـ هذه املنطقة كانت تشكل منطقة اسرتاتيجية للعدو؟ 
املواجهة التي جرت هناك كانت مواجهة عسكرية  َأنّ ما يميز هذه املنطقة، 

َأّن االنسحاب وهذا يعني . ووجهت له رضبات عسكرية قاسية. بعادهاأ بكّل 
 .رادتهإكان خارجًا عن 

ترك املنطقة كان قرارًا صعبًا بالنسبة له، فمجرد االنسحاب من هناك يعني 
رسائييل، واملواقع القيادية للعدو ول املقاومة بشكل مبارش للعمق اإلوص

جل أملواقع واالستمرار فيها، فقط من ه الذلك كان قرار البقاء يف هذ. والعمالء
والعيشية وقلعة  حيافظ العدو عىل ما تبقى من مواقعه القيادية يف مرجعيون أنْ 

 .الشقيف والدبشة
 ـ ماذا تتذكر عن االنسحاب من هذه املنطقة؟ 

الالفت هنا، هو املشهد الذي ال يذهب من الذاكرة، اآلليات الصهيونية 
َِىل ق من كفرتبنيت نزوالً املحرتقة عىل طول الطري َىل ومن ثم صعودًا  ،اخلرديل إ ِ إ

املشهد، هو جليش مهزوم، فلوله كانت ال تزال يف الطريق،  ...تل النحاس
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 .ان يفعله العدو باجليوش العربيةنا ثأرنا فيه ملا كنّ أاعتقد 
 ف اليوم هذا االنسحاب ماذا تقول فيه؟ ردت أْن تصنّ أذا إـ 

ثكنة مرجعيون الوثائق حترتق والسيارات ال زالت هذا هروب وفرار، يف 
 .رسائييل فّر مذعوراً َأّن اإلهذا يؤكد كيف . مفاتيحها فيها
  الوعد االلهي 

بعد سنوات من عملك يف املقاومة، ماذا عنى لك : بو عباسأـ األخ املجاهد 
 أْن تشاهد هزيمة العدو؟

ا عىل مر حتمي نحن كنّ وهو أ. اهللا سينرص عباده هذا هو الوعد االهلي، بأنّ 
نا ئبناأيدي أو أيدينا أكان سيتحقق عىل  إنْ لكن مل نكن نعلم . مرمن هذا األيقني 

 .خوانناإو أ
 ):محد فيقولأبو أيقاطعه املجاهد (

 أنَّ نحن نعلم  ،رسائييل هو أضعف حتى مما كنا نتوقعهَأّن اإلثبت لنا أالنرص 
، جاء االنتصار واهلزيمة وهو كبيت العنكبوت. هذا الكيان هزيل وضعيف

 . ضعف من ذلكأه نّ أدنا وفرار العدو فتأكّ 
لو كانوا موجودين  هل متنيت ،خوتك املجاهدين استشهدواإـ الكثري من 

 حلظة التحرير؟
ا لكن عندما كنّ  .اهللا مل يرزقنا الشهادة نكون بينهم لكّن  أنْ ا نتمى نحن كنّ 

ا نتمنى لو كان وكنّ  ،و تلكأطقة شهيد سقط يف هذه املن ا نستذكر أّي نجول كنّ 
 .العظيم، والذي هو أدركه بشهادتهحارضًا ليشهد هذا النرص وهذا الفوز 

 ):ويعود أبو عباس للقول(
هذا النرص كان  َأنّ مر، أأْن نقف عند ا نستذكر الشهداء، لكن ال بد من كنّ 

َِىل موهم سقطوا حتى نصل . ثمنه الدم ولوال هؤالء الشهداء ملا حتقق ا وصلنا إ
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 .ليهإ
َِىل منطقة كنت تدخل إليها  َِىل املنطقة املحررة، وتصل إ ـ عندما تدخل اليوم إ

 عسكريًا، ما هو انعكاس ذلك عندك؟
َِىل كانت هناك منطاق حتتاج   إليهاا، اآلن ندخل جهد ومشقة استثنائيًا منّ  إ

ا التي كنّ ا نبذله واملخاطر بطريقة سهلة جدًا، هنا نشعر بأمهية اجلهد الذي كنّ 
َِىل الكثري فام نحن فيه اليوم هو ثمرة من ثمرات اجلهاد الذي حيتاج . نتعرض هلا إ
 .من الصرب

عندما نتجول يف املنطقة املحررة، نشعر بالنعيم، نشعر بالشهداء واملجاهدين 
رواحهم الطاهرة أأتاحوا لنا بربكة عطائهم وبربكة موا الدماء والذين الذين قدّ 
َِىل هالوصول   .وبفضلهم ننعم اليوم باالنتصار ،رضذه األإ

ِنَّ ثم  يتعاون  حداً أ هالينا يف هذه املنطقة، كانوا معذبني وإن شك العدو بأنّ أ إ
وا هله ويعذهبم ويالحقهم بربكة دم الشهداء الذين ضّح أمع املقاومة كان يّرشد 

 .تهمهلنا يعيشون بكرامأارتفع هذا العناء وها هم  ،موا وسهروا الليايلوقدّ 
*    *    * 

 
  :في القنطرة كانت البداية وكرت سبحة النصر والتحرير

 .ورايات املقاومة عىل مرمى العني )دراما(ما حيدث : العدو
التارخيية، فها هي رايات  اإلسالميةالحت بوادر النرص يف ملحمة املقاومة «

َِىل املجاهدين ترفرف فوق القرى العائدة   حضن الوطن، بفضل تضحيات إ
 .جربوه عىل التقهقر واالندحارأوالشهداء الذين هزموا كيان العدو 

عىل مواقع العدو يف البياضة  اإلسالميةجهاز املقاومة إيام عىل أفبعد 
والقنطرة، ومواصلة جماهدينا لرضباهتم املتالحقة اهنارت مواقع العدو يف 
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صري، ومل يصمد القنطرة، الطيبة، البياضة، املحيسبات، الصلعة، مثلث علامن الق
ى مر مواقعه، ليتسنّ أليهم االحتالل إيلة، بعدما أوكل العمالء ساعات قل

َىل مام زحف شعبي أللمجاهدين فتح الطرقات  ِ بلدات القنطرة، دير رسيان،  إ
الصامدون والعائدون  األهايلعلامن، القصري، عدشيت القصري والطيبة، فعّرب 

ليؤكدوا بذلك متسكهم  ؛لتارخيينجاز اعن مشاعرهم اجلياشة جتاه هذا اإل
حتفاالت يف ساحات القرى رض والعودة الفورية بأهازيج النرص واالألبا

 .»املحررة
 أيار ٢١ل من االنتصار بتاريخ ّو خلص بيان حزب اهللا مشهد اليوم األهكذا 

 مسريات العودة يف قافلة التحرير؟وىل أفكيف متت  ،٢٠٠٠
القنطرة بحضور عضو كتلة الوفاء  بناءأحد أيف الغندورية وبعد تأبني 

ويف ضوء املعلومات التي بدأت تتأكد عن  ،للمقاومة النائب احلاج نزيه منصور
األهايل بإيعاز من النائب اندحار االحتالل وعمالئه عن بلدة القنطرة، جتمع 

وات الطوارئ الدولية التي حاولت مام حاجز للكتيبة الفنلندية يف قأمنصور 
َِىل فتح البوابة التي تؤدي  ال منعهم منّو أ وادي احلجري، الطريق الرضورية  إ

َىل للعودة  ِ األهايل، اجتاز هؤالء القنطرة، وملا فشلت القوة الدولية يف منع  إ
سالك الشائكة ومتكنوا من فتح البوابة واالنطالق يف مسرية راجلة وبعض األ

يتقدمهم النائب  تتبعها السيارات وقصدوا القنطرة أنْ الدراجات النارية قبل 
 .ةالشيخ حسن محادـ آنذاك ـ ب اهللا يف اجلنوب عضو قيادة حزومنصور 

 ،يف ساحة البلدة يف مشهد ال يوصف من الفرح األهايلصبح أفجأة 
عناق، دموع، سجود، صالة،  :دوات املمكنة للتعبري عنهاأل استخدموا كّل 

رايات املقاومة رز، ثم ألعجزة، دبكة، زغاريد، نثر ورود ويادي اأتقبيل 
وحزب اهللا ترفرف يف شوارع البلدة، عىل املسجد واحلسينية  اإلسالمية

َِىل  واملنازل، وصوالً  رهاب للبلدة إقع القنطرة الذي طاملا كان مصدر مو إ
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 ..واجلوار
هل يتفقد منزله، وامتألت البيوت باألنحاء كافة، كّل توزع العائدون يف األ

التحية االوىل التي يتبادهلا العائدون  إلسالميةاصحاب، والدعاء للمقاومة واأل
موات قضوا دون أرواح أقصد املقربة لقراءة الفاحتة عن  البعض.. والصامدون
العزاء واليوم  يشاركوا يف أنْ مس صدقائهم وجريان األأقارهبم وأْن يتسنى أل

 .يستعيدون الواجب
لحة وذخائر وتكّر سأاألهايل، يغنمون ما تبقى من جماهدو املقاومة يطمئنون 

َِىل السبحة  التي كررت مشهد االستقبال نفسه، القرى املجاورة، دير رسيان  إ
ا ّهن أعلن أوىل يف البلدة والصالة مجاعة للمرة األ ةدى الشيخ حسن محادأ
اإلسالمية صبحت حمررة، السيارات التي ترفرف عليها رايات املقاومة أ

نباء أوا فور سامع نني الذين توافدالف من املواطصبح العدد باآلأتكاثرت، و
َِىل ينزلون  األهايلقرية جديدة كان  التحرير، ويف كّل  الشوارع والساحات  إ

وىل سيارات املقاومة واملجاهدين أصطفون عىل مداخلها فور مشاهدهتم وي
، ويستسلم هلم األهايليدخلها  أنْ الذين كانوا يتفقدون القرى املحررة قبل 

ينضم عضو كتلة الوفاء للمقاومة . ن مل يسلم نفسيه طوعاً العمالء، ويأتون بم
َىل احلاج عبد اهللا قصري  ِ مجوع العائدين وكذلك عضو املجلس السيايس يف  إ

 . حزب اهللا احلاج عيل فياض
خرى علامن، القصري، عدشيت القصري، علت يف سامئها رايات املحطات األ

مني العام سامحة والدعاء لألات التأييد حلزب اهللا وهتاف اإلسالميةاملقاومة 
طالق الزغاريد املحيية للقائد الذي إسن نرص اهللا، وتبارين النسوة يف السيد ح

سواعد  ، لوالوتكررت يف ما كان يشبه املستحيل سابقاً . األهايلتعشقه قلوب 
قل لدى عىل األ ل بعد فراق دام ثامنية عرش عاماً ّو املجاهدين، صور اللقاء األ

 .الكثريين
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ِ و ول للتحرير ورغم بقاء العمالء البارزة يف ختام اليوم األ الطيبة املحطة َىل إ

وادي احلجري (عرب وادي الشهداء  األهايليف املوقع املرشف عىل البلدة توجه 
وبالسيارات يستعينون ببعض املاء املتدفق يف جنباته،  ،قدامعىل األ سرياً ) سابقاً 

ً وفتيات و ر نساًء ورجاال،عاممواطنون من كل األ عىل  طفاال ورضعاً أشبانا
والفراق  مهاهتم، ساروا مسافات طويلة قّرصهتا هلفة الشوقأو أبائهم أكتاف أ

، حيصل كحدث نادر وحتت رايات يضاً أ ول مميزاً الطويل، وكان اللقاء األ
 .إليها ممهدين الطريق كالعادة األهايلالتي سبق املجاهدون  اإلسالميةاملقاومة 

كثر دبيبا، أصبحت أاهنا، احلياة ة كبرية بحجمها وعدد سكالطيبة بلد
رغم احلذر من العدو وعمالئه يف  حلقات الفرح استمرت حتى منتصف الليل

طراف البلدة، لكن لسان حال اجلميع، عودهتم صارت مكلفة فاملقاومة أ
 .رسنا، وتكمن ملن يرتبص بنا رشاحت اإلسالمية

فراغ املواقع إلك وكذ ،ء الذين استسلموايضا مجع العمالأاملجاهدون تابعوا 
 .سلحةمن الذخائر واأل

 :ع هزيمة جنوده عىل الشكل التايلذاأتلفزيون العدو 
ا ّهن إ :وقال ،بالدراما )موقعة الطيبة(املراسل العسكري للقناة الثانية وصف 

، لقد غرقت الطيبة بعد دقائق من وصول )رسائيلإ(كيلومرتات عن  ٣تبعد 
َِىل بأعالم حزب اهللا، ففي ساعات الظهر كان قد وصل  هاإليالعرشات  الطيبة  إ

عدد قليل من املتظاهرين عىل شكل مسرية مدنية، ومل تفلح قوات الطوارئ يف 
ن الدعم وبالرغم م ،عالم حزب اهللاإوبعد دقائق ظهرت غابة من  ،منعهم

دبابة غنمتها لته امليليشيا خملفة ناقلة جند مدرعة وْخ أاجلوي ملوقع الطيبة فقد 
َىل رسائييل انضامم سكان الطيبة اإلسالمية، واستغرب قادة اجليش اإلاملقاومة  ِ إ

َِىل عالم حزب اهللا، وخلص أعملية رفع  َِىل الطيبة من ينظر اآل كّل « :القول إ ن إ
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 .»عالم عىل مسافة قصرية من احلدود مع ارسائيليرى هذه األ
ا، التي وعمالئه )الرسائيل(ملرة ول للتحرير واهلزيمة اهذه صور اليوم األ

 .حزب اهللا املستحيلكثر من مفاجأة، لقد صنع أتوالت برسعة مذهلة كانت 
*    *    * 

  قافلة شهداء التحرير
ر جسادهم التي عبقت برتابنا الطاهر املحّر لدمهم، ملجد انتصارنا، أل

 .للتحرير واحلرية وامتدت جسوراً 
هياب وحسني، لقافلة إكرم ونزار وأيون يب ذر، لروح عيل وعألعاممة الشيخ 

هذا  شهداء التحرير واالنتصار ومن سبقهم يف درب اجلهاد والشهادة، كّل 
 .النرص والفخر والعزة

َِىل صاحب العرص والزمان اإلسالميةت املقاومة زفّ  َِىل و ،إ القائد  إ
 يام املاضية يفالتحرير الذين استشهدوا خالل األ ، كوكبة شهداءاخلامنئي

األهايل واقتحامهم ثناء عودة أهات مع قوات االحتالل الصهيوين، مواج
 :لقراهم وبلداهتم وهم

 .)ذو الفقار(الشهيد حسني عاطف عيساوي 
، عازب، التحق بصفوف املقاومة ١٩٨٠وهو من مواليد بلدة جويا عام 

يف وخضع للعديد من الدورات العسكرية وشارك  ،١٩٩٨عام  اإلسالمية
يه ثناء تصدّ أصيب هبا أاستشهد متأثرًا بجراح  .لعمليات اجلهاديةالعديد من ا
 .١٨/٥/٢٠٠٠وية يف اجلنوب بتاريخ للغارات اجل
 .كرم حسن محدونأالشهيد 

التحق بصفوف املقاومة  .، متأهل وله ولدان١٩٦٩رويس عام مواليد ال
رك يف عدة خضع لعدة دورات عسكرية وثقافية وشا .١٩٨٤م عا اإلسالمية



نة 
لس

ا
ر 

عش
عة 

اس
الت

 /
ون

سبع
وال

ع 
راب

 ال
دد

الع
  /

٢٦
٩

 

 

 

اهللا سامحة السيد  مني العام حلزبتنويه األعىل حائز  .ات جهادية ونوعيةعملي
 . ٢٣/٥/٢٠٠٠استشهد بتاريخ  .حسن نرص اهللا

 .الشهيد املهندس نزار عيل صالح
التحق بصفوف . والدأمتأهل وله ثالثة . ١٩٦٨مواليد بلدة رامية عام 

كرية والثقافية خضع للعديد من الدورات العس. ١٩٨٩عام  اإلسالميةاملقاومة 
ندسة يف امليكانيك من حائز شهادة ه. وشارك يف العديد من املهام اجلهادية

 .٢٣/٥/٢٠٠٠استشهد بتاريخ . مريكيةاجلامعة األ
 .)عباس(براهيم إالشهيد احلاج خرض عيل 

التحق بصفوف املقاومة . متأهل وله ولدان. ١٩٦٨مواليد الباشورة عام 
ديد من الدورات العسكرية وشارك يف خضع للع. ١٩٨٩عام  اإلسالمية

 . ٢٣/٥/٢٠٠٠استشهد بتاريخ . العديد من املهام اجلهادية
 .هياب شاهنيإالشهيد 

عام  اإلسالميةالتحق بصفوف املقاومة . متأهل ،١٩٧٤مواليد الغبريي عام 
خضع للعديد من الدورات العسكرية وشارك يف العديد من املهام . ١٩٩٢

 . ٢٣/٥/٢٠٠٠ريخ استشهد بتا. اجلهادية
 .الشهيد املجاهد حممد مصطفى خليل

 .والدأربعة أ، متأهل وله ١٩٥٩ليد بلدة باريش موا
 الشهيد املجاهد يوسف عبد احلسن خليل 
 .الشهيد املجاهد يوسف عبد احلسن خليل

 . والدأ، متأهل وله مخسة ١٩٦٠باريش عام مواليد بلدة  
 .براهيم الزينإالشهيد املجاهد عيل 

بجراح  والد، استشهد متأثراً أربعة أمتأهل وله  ،١٩٧٠ ليد بريوتموا
، عندما استهدفت طائرات العدو ٢٣/٥/٢٠٠٠صيب هبا يوم الثالثاء املوافق أ
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 .رات املدنية يف حميط منطقة بالطسيارته يف عدواهنا عىل جمموعة من السيا
 

  شيخ المقاومة شهيداً .. بو ذرأ
 ...هذي عاممتك

 ...شمس يف عرس النرصدركها وشاح الأ
 ...ءتك دفء املجاهدين يف ليل الكمنيوعبا

 ...نت تسكنهم من البداياتأها 
 ...وجهاداً  تغور يف عيوهنم حباً 

 ...ك الشوق لرجع الصدىربعني هزّ ويف األ
 ...راحنت مثخن باجلأورحت تغادر و

 ...ن يفتح الذراعهذا املوسوي اآل
 ...العائدةش القلب للعاممة الشهيدة والراغب يفر

ِالَّ عاممة ما عرفت   ...ليل الكامئن واالشتباك إ
 ...وعباءة متتد بحجم خارطة الوطن

 ...ليكتمل الوطن ويكرب االنتصار
َىل  اإلسالميةت املقاومة فخر واعتزاز زفّ  بكّل  ِ  صاحب العرص والزمان إ

َِىل و َِىل و القائد اخلامنئي إ ة، شيخ مالشعب اللبناين املعطاء ومجاهري املقاو إ
الذي استشهد فجر  ).بو ذرأالشيخ (محد محد حييى أاملقاومني، فضيلة الشيخ 

صيب هبا خالل املواجهات بني أبجراحه التي  ، متأثراً ٢٥/٥/٢٠٠٠اخلميس 
نني املايض عند مدخل بلدته ثإلوقوات االحتالل وعمالئه يوم ا األهايل
 .رشاف

والد، التحق بصفوف أربعة أ، متأهل ولديه ١٩٥٨مواليد رشاف  وهو من
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. اإلسالميةى العلوم الدينية يف اجلمهورية ، تلقّ ١٩٨٥عام  اإلسالميةاملقاومة 
العمليات النوعية، وشارك يف العديد من  ،خضع لعدة دورات عسكرية عليا

 .اتة مّر مني العام حلزب اهللا سامحة السيد حسن نرص اهللا عدّ حائز تنويه األ
  

*     *     *
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  حوالة بريديةصك بريدي    صك    :يرافق اشتراكي
إلى العنوان  »رسالة الثقلین«أرسل ھذه القسیمة مع قیمة االشتراك باسم 

  :التالي
  ٣٧١٨٥ـ  ٨٩٤ب . ص . قم. الجمهورية اإلسالمية في إيران

  

 ..................................................................    
 :االشتراكات

 ٦٠٠٠٠(راك السنوي تسّدد قیمة االشت: داخل الجمهوریة اإلسالمیة في إیران 
  :بحوالة مصرفیة على العنوان التالي) لایر

ة ـ رقم / الجمهوریة اإلسالمیة في إیران ـ قم ـ بانك تجارت  ة، شارع سمیّ شعبة سمیّ
، المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمي ألهل )باللایر( ١٥١٢٠ـ  ٤٦٢٥٤: الحساب الجاري

  .البیت 
 رقم ) شعبه مركزي قم(قم ـ بانك ملي : رانخارج الجمهوریة اإلسالمیة في إی

  ).بالدوالر( ٢٧٠١ـ  ٢٠٠٦٥: الحساب
  

  : ثمن النسخة
  لایر ١٥٠٠٠الجمهورية اإلسالمية في إيران.  

 قسيمة االشـرتاك

  رسالة الثقلني
 جملة اسالمية جامعة

  البلد                     االشتراك
  أشهر ٦ملدة / اإلرسال        السنوي 

 
 اجلمهورية اإلسالمية يف إيران  
  ٣٠٠٠٠   ٦٠٠٠٠)            لريالبا(  
 باقي دول العامل بالدوالر األمريكي  

 )أو ما يعادهلا(           ١٠    ٢٠    
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.......................................  :ابتداًء من 
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