
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

حيتوي هذا الكتاب عىل جمموعة مقاالت نرشت سابقا يف جمالت خمتلفة، وهي  

تدور مجيعا حول الدعوة للوحدة والتقريب بني املذاهب اإلسالمية، أو ما يرتبط هبا من  

 مواضيع. 

وقد اهتممنا خصوصا هبذا اجلانب، ويف الكثري من الكتب، باعتباره من اجلوانب  

فالداعية  التي دعا   الدعوة واإلصالح؛  الكريم، واعتربها ركنا من أركان  القرآن  إليها 

احلقيقي هو صاحب البصرية الذي حيرص عىل توحيد املسلمني، وإشاعة التآلف بينهم،  

 وهدم كل ما قد يؤدي إىل النزاع بينهم. 

ولكن ذلك ال يعني التعامل العاطفي مع قضايا اخلالف بني املسلمني، ألن ذلك  

يسكن اخلالف وال يزيله، وقد ينرص ظاملا عىل حساب مظلوم، وقد أمرنا اهلل تعاىل يف  قد  

تعاىل:   قال  كام  الظامل،  ال  املظلوم،  ننرص  أن  املسلمني  بني  اخلالف  وقوع  ﴿َوإِْن  حال 

ا   تِي  َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم  َفإِْن َبَغْت إِْحَداُُهَ َعىَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ

حُيِبُّ  َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إِىَل َأْمِر اهللَِّ  َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا  إِنَّ اهللََّ  

 [ 9]احلجرات: املُْْقِسطنَِي﴾ 

البحث   إىل عدم  يدعو  الكتاب وغريه كل من  يف قضايا  ولذلك رفضنا يف هذا 

اخلالف، أو البحث فيها بطريقة عاطفية، ألن ذلك ال يتناسب مع ما أمرنا اهلل تعاىل به  

ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا  من الرجوع إىل القرآن الكريم، والتحاكم إليه، كام قال تعاىل:   َا الَّ ﴿َيا َأُّيُّ

ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم  َفإِنْ  ُسوِل إِْن  اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ  َفُردُّوُه إِىَل اهللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء  َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ

 ﴾  [ 59]النساء: ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر  َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالا
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 املقدمة 

حيتوي هذا الكتاب عىل جمموعة مقاالت نرشت سابقا يف جمالت خمتلفة، وهي تدور  

 مجيعا حول الدعوة للوحدة والتقريب بني املذاهب اإلسالمية، أو ما يرتبط هبا من مواضيع. 

هبذا اجلانب، ويف الكثري من الكتب، باعتباره من اجلوانب  وقد اهتممنا خصوصا  

فالداعية   واإلصالح؛  الدعوة  أركان  من  ركنا  واعتربها  الكريم،  القرآن  إليها  دعا  التي 

التآلف بينهم،   احلقيقي هو صاحب البصرية الذي حيرص عىل توحيد املسلمني، وإشاعة 

 وهدم كل ما قد يؤدي إىل النزاع بينهم. 

يعني التعامل العاطفي مع قضايا اخلالف بني املسلمني، ألن ذلك قد    ولكن ذلك ال 

يسكن اخلالف وال يزيله، وقد ينرص ظاملا عىل حساب مظلوم، وقد أمرنا اهلل تعاىل يف حال  

﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن  وقوع اخلالف بني املسلمني أن ننرص املظلوم، ال الظامل، كام قال تعاىل:  

اقْ  َحتَّى  املُْْؤِمننَِي  َتْبِغي  تِي  الَّ َفَقاتُِلوا  اأْلُْخَرى  َعىَل  ا  إِْحَداُُهَ َبَغْت  َفإِْن  َبْينَُهاَم   َفَأْصلُِحوا  َتَتُلوا 

املُْقْ  حُيِبُّ  اهللََّ  إِنَّ  َوَأْقِسُطوا   بِاْلَعْدِل  َبْينَُهاَم  َفَأْصلُِحوا  َفاَءْت  َفإِْن  اهللَِّ   َأْمِر  إىَِل  ِسطنَِي﴾  َتِفيَء 

 [9ت: ]احلجرا

قضايا   يف  البحث  عدم  إىل  يدعو  من  كل  وغريه  الكتاب  هذا  يف  رفضنا  ولذلك 

اخلالف، أو البحث فيها بطريقة عاطفية، ألن ذلك ال يتناسب مع ما أمرنا اهلل تعاىل به من  

ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا اهللََّ ﴿ الرجوع إىل القرآن الكريم، والتحاكم إليه، كام قال تعاىل:   َا الَّ   َيا َأُّيُّ

ُسوِل إِنْ   َفُردُّوُه إِىَل اهللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم  َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ  ُكنُْتْم  َوَأطِيُعوا الرَّ

 [ 59]النساء:  ﴾ ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر  َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالا 

 خمترصة للمقاالت الواردة يف الكتاب: وهذه عناوين وملخصات 

املذاهب اإلسالمية   . 1 التقريب بني  بيان دور  و:  املشرتكات ودورها يف  إىل  ُّيدف 
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والسلوك   والفقه  العقائد  يف  املسلمني  بني  عليها  املتفق  واملسائل  القضايا  أو  املشرتكات، 

ر املسائل اخلالفية  واملواقف وغريها يف التقريب بينهم، ويبني كيف حاول الطائفيون استثام

الفرعية عىل حساب تلك املشرتكات الكثرية، وهو يدعو من خالل ذلك إىل رعاية تلك  

الطائفيون من مؤامرات   إليه  لتحبط ما ُّيدف  الوسائل  إليها يف كل  املشرتكات، والدعوة 

 لتصديع الوحدة اإلسالمية. 

األمة من خالل التاريخ  ظاهرة التصنيف واإلقصاء وآثارها السلبية عىل وحدة    . 2

ُّيدف إىل دراسة ظاهرة ]التصنيف واإلقصاء[ ومظاهرها وآثارها عىل الوحدة  و:  والواقع 

ما   أسباب  عىل  التعرف  بغية  وذلك  والواقعية،  التارخيية  والنامذج  األمثلة  عرب  اإلسالمية 

ل  وقد تناول هذه الظاهرة من خال ..  وصل إليه الواقع اإلسالمي من تفكك ورصاع وتفرق

والتي   آثارها،  تناول  كام  واملذاهب..  باْلراء  أو  والقوميات،  باألعراق  املرتبطة  مظاهرها 

 تشمل: الوحدة الدينية، والوحدة االجتامعية، والوحدة السياسية. 

اإلسالمية    . 3 احلركة  أعالم  مواقف  خالل  من  إيران  عىل  العدائية  احلملة  مظاهر 

ورية اإلسالمية اإليرانية بعد انتصار ثورهتا من  وهو يتناول ما قوبلت به اجلمه:  املعارصة 

وقد   معها،  والوقوف  منارصهتا  فيهم  األصل  كان  الذين  اإلسالميني  من  األذى  أصناف 

الكتامن واجلحود: ونعني به كتامن فضائل  ، أوهلا  ثالثة مظاهر كربى للعداءذكرنا يف املقال  

املختلف أدوارها  وجحود  اإليرانية  اإلسالمية  واملقاومة. اجلمهورية  يف احلضارة  وة  ا  هثاني. 

التشويه والتحريف: ونعني به تشويه كل ما له عالقة بإيران ابتداء من النظام اإلسالمي،  

الوالء   لذلك  ثمرة  هي  اإليرانية  املنجزات  كل  أن  باعتبار  البيت،  ألهل  بالوالء  وانتهاء 

حلركات من حتريض عىل  املواجهة واإلرهاب: ونعني به ما متارسه هذه ا. وثالثها  املقدس.

 احلرب عىل إيران، وحتريض عىل إثارة الفتنة فيها.
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كبري بني  الالف  وقد تناولنا فيه أوال اخل  : مشرتكات وفوارق   ، التصوف والتشيع   . 4

ام يطلق عليه العالقة بني التصوف والتشيع، وهل التصوف  فيالباحثني من املدارس املختلفة  

جوهريا، أم أنه امتداد له، وأثر من آثاره، ونسخة من  يناقض التشيع وخيتلف معه اختالفا  

 نسخه، أم أن هناك قواسم مشرتكة بينهام، كام أن هناك نقاط اختالف؟ 

األول، يرى  ،  تشكل نتيجة اإلجابة عن هذا التساؤل ثالثة اجتاهاتذكرنا أنه  وقد  

منه،   أثر يف اْلخر، وأخذ  والتصوف، وأن كليهام  التشيع  الشديدة بني  أن  الصلة  بل يرى 

الثاين، يرى االختالف الشديد بني الصوفية  .. والتصوف ليس سوى ثمرة من ثامر التشيع

الثالث،  . ووالشيعة، وأنه ال وجود ألي صلة بينهام، ويمثله بعض الصوفية، وبعض الشيعة. 

يرى أن هناك نواح كثرية يتفق فيها الصوفية مع الشيعة، كام أن هناك نواح أخرى ال تقل  

خي التصوف  عنها  بني  املطلقة  الصلة  عىل  احلكم  ينبغي  ال  لذلك  وأنه  فيها،  معهم  تلفون 

أم   الصوفية،  مع  الشيعة  فيها  يتفق  هل  لريى  حدة،  عىل  مسألة  كل  يف  ينظر  بل  والتشيع، 

 خيتلفون. 

املشرتكات والفوارق بني الصوفية والشيعة  ذكرنا  ومن خالل رؤية االجتاه الثالث   

 الكبريين للتصوف: العرفان العميل، والعرفان النظري. يف املجالني 

حاولنا  وقد    اْلثار الدينية وأدوارها العلمية والرتبوية من خالل التاريخ والواقع:   . 5

الدينية أن تؤدُّيا لو    هفي التي يمكن لآلثار  ـ األدوار  التاريخ والواقع  ـ من خالل  أن نبني 

 فها إىل دورين كبريين: أحسن استخدامها، وقد رأينا أنه يمكن تصني

والدعوة   وكشفها،  املجهولة،  احلقائق  بتوضيح  واملعريف،  العلمي  الدور  ـ  أوهلام 

 للتحقيق فيها، فاْلثار من أكرب السجالت احلافظة حلقائق التاريخ. 

ثانيهام ـ الدور الرتبوي، ويشمل احلديث عن دور اْلثار يف الرتبية بأنواعها املختلفة:  
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ة واالجتامعية وغريها، والتي قد تصل إىل بث وعي سيايس يف األمة  الروحية واألخالقي

 خيرجها من تبعيتها، وحيقق هلا سيادهتا الكاملة. 

وقد حاولنا أن ندرس هذين الدورين من خالل ما حصل يف التاريخ اإلسالمي من  

من  اهتامم باْلثار، ورعاية هلا، وتأسيس مراكز حضارية كربى من أجلها، كام ندرس ذلك  

النهضة احلسينية، واستثامر   الفرتة األخرية من إحياء  الواقع، وخاصة ما حصل يف  خالل 

 املراقد املقدسة لذلك. 

حياول الرد عىل ما نراه  وهو    : املدارس اإلسالمية ومواقفها من املزارات الدينية   . 6

د بن عبد  يف الواقع من مواقف سلبية من املزارات الدينية، والتي تعتمد عىل ما أثاره حمم

اهلل   رسول  قرب  من  املتشدد  وموقفه  تيمية،  ابن  تراث  مستخدما  شبهات  من    الوهاب 

مجيع   به  خالف  والذي  اإلسالمي،  العامل  يف  تنترش  التي  املختلفة  واملشاهد  واألرضحة 

عرب  وذلك  العلامء،  الفقهاء  من  املرتبطة    معارصيه  وترصحياهتم  الفقهاء  مواقف  ذكر 

ذكر الرباهني الدالة عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية  . وعرب  ينية.بمرشوعية املزارات الد

 وزيارهتا. 

وأسسه   . 7 الطاهرة  العرتة  لتاريخ  القيمي  الطرح    : العرض  إىل  فيه  دعونا  وقد 

نه ال يصح اعتبار تارخيهم كسائر التواريخ التي ُّيتم  الصحيح لتاريخ العرتة الطاهرة، ذلك أ

املؤرخون بتسجيل األحد  التي حصلت ورسدها، وقد حيللون أسباهبا ودوافعها فيها  اث 

وغاياهتا، ويكتفون بذلك.. ذلك أن تارخيهم مثل تاريخ األنبياء معرب عن القيم التي جاءوا  

وبناء عىل هذا؛ فإن التسجيل الصحيح لتاريخ العرتة  ،  هبا، واهلدي الذي كلفوا بتبليغه وبيانه

رآنية، ال عىل جمرد الرسد التارخيي الذي يعتمد املناهج  الطاهرة يعتمد عىل الرؤية القيمية الق 

 . العامة يف كتابة التاريخ
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نواح يف عرض تاريخ  ستة  أنه ينبغي مراعاة  ذكرنا  ومن خالل اطالعنا عىل الواقع  

ثانيا ـ بيان  ..  أوال ـ بيان عبوديتهم هلل والتحذير من الغالة يف حقهم ، وهي:  العرتة الطاهرة 

ـ بيان شدة  .. رابعا  ـ بيان شدة ارتباطهم بالقرآن الكريم   .. ثالثا     ل اهلل شدة ارتباطهم برسو

ا دسسا ..  ـ االهتامم بإبراز جانب القدوة يف حياهتم .. خامسا  ارتباطهم بالرشيعة اإلسالمية 

 . ـ االهتامم بإبراز اجلانب الرساِل من حياهتم

وقد رددنا فيه عىل بعض املظلوميات  :  والثانية واملظلومية األوىل  اإلمام احلسن..    . 8

لإلمام   أساءت  عن    الذي  احلسنالتي  خيتلف  ومناقبه  أخيه  ال  فضائله  يف  احلسني  اإلمام 

 وأخالقه وروحانيته؛ فهو مثله من كل الوجوه. 

وقد ذكرنا فيه أمهات األخالق التي دعا إليها  :  النهضة احلسينية والقيم األخالقية .  9

 ركته، وبيان أُهية ذلك، ودوره يف حفظ أصالة الدين. اإلمام احلسني بسلوكه وح

يتناول احلديث عن  و  : االمام الباقر وجهوده يف مواجهة االنحرافات العقدية   . 10

دور اإلمام الباقر يف مواجهة االنحرافات العقدية التي حصلت يف عرصه، وما قبله، والتي  

اإلسالمية، ومن أُهها فرقة املجسمة واملشبهة، وهي  كان هلا امتدادها يف الرتاث والثقافة  

الدولة األموية عرب حمدثيها وفقهائها، والذين أصبحوا يسمون فيام بعد ]أهل   تبنتها  التي 

الذين خرجوا عن اإلمام عيل، ووضعوا تصورات عقائدية  مثلهم  احلديث[، و اخلوارج، 

 موقفها السيايس املحايد للسلطة  املعتزلة، وهي املدرسة التي مجعت بني مثلهم  و خاصة هبم،  

مثلهم  واألموية، مع بعض املواقف العقدية التي انحرفت عن العقيدة اإلسالمية األصيلة،  

مشوهة   صورة  وأعطوا  البيت،  ألهل  للوالء  أساءوا  الذين  الشيعة  من  الغالة  املنحرفني 

 عنهم. 
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املشرتكات ودورها يف التقريب بني املذاهب  

 اإلسالمية 

التأمل اإلسالمية،    عند  املذاهب  بني  شديد  خالف  من  حيصل  ما  أسباب  يف 

واملجتمعات التي متثلها، والعلامء والدعاة الذي يتصدرون جانب التعبري عنها، أو التوجيه  

هلا، نجده يتمثل يف الرتكيز عىل نقاط اخلالف، وإحيائها، وإعطائها أكثر من حقها، يف نفس  

ـ الكثري من تلك املشرتكات التي يمكنها أن توحد    الوقت الذي هتمل فيه ـ عمدا أو غفلة 

 األمة، وتعيد هلا ألفتها وتقارهبا، وتعيد هلا معها حياهتا وقوهتا. 

والرتكيز عىل مسائل اخلالف، هو طلب كل   املشرتكات  إُهال  األكرب يف  والسبب 

ري  صاحب مذهب التميز عن غريه، لتبقى له طائفته ومذهبته وعصبته.. أو خلشيته من تأث 

وراء   املتسرتة  أنانيته وعصبيته  حتقيق  بينه وبني  حيول  كله  به.. وذلك  تأثره  أو  فيه،  اْلخر 

 مذهبه. 

هذه هي املنابع النفسية واالجتامعية التي تكمن وراء ذلك التشدد يف قضايا اخلالف،  

 يف نفس الوقت الذي هتمل فيه قضايا الوفاق حتى لو كانت من أصول أصول الدين. 

ا الوفاق يف اخلطاب مع  وهذا خالف  يدعو إىل رعاية جوانب  الذي  القرآين  ملنهج 

اْلخر باعتبارها الفاحتة الطيبة، أو املسوغ الذي يفتح املجال بعد ذلك للحوار اهلادئ يف  

الكتاب:   أهل  التعامل مع  منهج  يعلمنا  تعاىل وهو  قال  كام  اخلالف..  َياَأْهَل  قضايا  ﴿ُقْل 

َك بِِه َشْيئاا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا  اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل    َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ
ٍ
َكلَِمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسلُِمونَ  ا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ ا َأْرَبابا  [ 64آل عمران: ] ﴾ َبْعضا

ف بني اإلسالم واليهودية واملسيحية كبري جدا، ولكن مع  فمع كون مساحة اخلال 
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ذلك ذكر لنا القرآن الكريم أن جوانب مهمة وأساسية جتمعنا معهم، ويمكننا من خالهلا  

 أن نتحاور ونتقارب ونتعايش. 

بل إن القرآن الكريم اختار يف خطابه للبرشية الكثري من املشرتكات التي جتمع بني  

صص أنبياء بني إرسائيل باعتبارهم موثوقني ومعروفني لدى اليهود  األديان، فلذلك ذكر ق 

والنصارى، مع أن هناك أنبياء كثريين غريهم، ولكن القرآن ركز عليهم، بل أثنى عليهم،  

 ليكون يف ذلك تأليفا لقلوهبم، ودعوة هلم للتعرف عىل اإلسالم. 

ذه املذاهب، وكيفية  بناء عىل هذا نحاول يف هذا املقال البحث عن املشرتكات بني ه

املقدمة   هي  والتي  األمة،  هذه  ووحدة  أمان  صامم  باعتبارها  إليها،  والدعوة  إحيائها، 

 األساسية لنهضتها وحضارهتا. 

وسنرى من خالله كثرة تلك املشرتكات وتشعبها، وشموهلا للدين بجميع جوانبه،  

ئفية ليحولوا منها  ونرى معها قلة نقاط اخلالف، وكيف استثمر فيها أصحاب العقول الطا 

 أصوال تنخر كيان األمة، وتنحرف بدورها يف حتقيق رسالتها للبرشية. 

 وقد رأينا تصنيفها بحسب املجاالت التي تتعلق هبا إىل مخسة أقسام، هي:  

 املشرتكات العقدية: ونريد هبا ما اتفق عليه املسلمون من مسائل العقيدة وقضاياها.

 ما اتفق عليه املسلمون من مسائل الفقه وقضاياه. املشرتكات الفقهية: ونريد هبا 

السلوك   قضايا  من  املسلمون  عليه  اتفق  ما  هبا  ونريد  السلوكية:  املشرتكات 

 واألخالق. 

املشرتكات يف املصادر: ونريد هبا اتفاق املسلمني عىل مركزية القرآن الكريم، والكثري  

 . من السنة املطهرة، وكوهنا مصادر الدين يف مجيع أحكامه

املصريية   القضايا  الكثريمن  املسلمني يف  اشرتاك  ونريد هبا  املواقف:  يف  املشرتكات 
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 بمختلف جوانبها. 

 وقد خصصنا كل قسم منها بمطلب خاص. 

 أوال ـ املشرتكات العقدية: 

اإلسالمية   املذاهب  مجيع  بني  العقيدة  يف  االتفاق  مواضع  استقراء  أو  مسح  عند 

واملاتريدية واملعتزلة واإلمامية والزيدية واإلباضية وغريهم نجد كام  الكربى من األشاعرة  

يف   تنحرص  تكاد  بينهم  اخلالف  مواضع  إن  بل  يكاد حيىص،  االتفاق ال  مواضع  كبريا من 

 مواضع فرعية بسيطة، قد ال يعرفها إال املختصون من الباحثني. 

باهلل باإليامن  املرتبطة  املسائل  معظم  يف  يتفقون مجيعا  وكتبه ورسله    فهم  ومالئكته 

واليوم اْلخر، وهم يتفقون يف أكثر مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، وإن كانوا  

خيتلفون يف بعض الفروع، التي ليس هلا من األُهية ما ألصول الدين الكربى التي نصت  

 عليها األدلة القطعية. 

لعقائد، أنناـ  عند البحث  وكمثال عىل املشرتكات يف باب اإلهليات، وهو أهم أبواب ا

يف الرتاث العقدي للمذاهب املختلفة ـ نجدهم مجيعا متفقني عىل أكثر املسائل املرتبطة هبا،  

وخاصة بصورهتا البسيطة الواضحة، فليس بني املسلمني تلك اخلالفات التي نجدها بني  

 األرثوذكس والكاثوليك، أو غريهم من الطوائف. 

مجيعا عىل أن اهلل )واحد ال رشيك له، فرد ال مثيل له،  فالطوائف اإلسالمية متفقة  

صمد ال ضد له، منفرد ال نّد له، وأنه واحد قديم ال أول له، أزىل ال بداية له، مستمر الوجود  

ال آخر له، أبدي ال هناية له، قيوم ال انقطاع له، دائم ال انرصام له، مل يزل وال يزال موصوفا  

باالنقضاء واالنفصال، بترصم اْلباد وانقراض اْلجال، بل   بنعوت اجلالل، ال يقىض عليه 

ء عليم.. وأنه ليس بجسم مصور، وال  هو األول واْلخر، والظاهر والباطن، وهو بكل َش 
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املقدار، وال  ء وال هو مثل َش جوهر حمدود مقدر.. وأنه ليس كمثله َش  ء، وأنه ال حيده 

 (1)فه األرضون وال السموات( حتويه األقطار، وال حتيط به اجلهات، وال تكتن

إىل آخر ما وضع يف متون العقائد ورشوحها يف كتب املدارس العقدية املختلفة، أما  

مسائل اخلالف بينها، فال يعدو قضايا فرعية جدا، قد ال يعرفها إال املختصون، من أمثال  

 الناس. عالقة الذات بالصفات، ونحو ذلك، وهي مما قد ال خيطر عىل بال أكثر 

والتي   احلقائق،  هذه  كل  عن  غفلوا  اإلسالمي  التاريخ  مدار  عىل  الطائفيني  لكن 

نطقت هبا أسامء اهلل احلسنى، ودل عليها القرآن الكريم، وقبل ذلك دل عليها العقل، فراحوا  

ُّيونون من شأهنا، وحيولون العقائد يف اهلل عن مسارها الصحيح، فقسموا التوحيد الذي  

دين إىل ثالثة أقسام: )توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسامء  هو أصل أصول ال

 والصفات( 

تيمية، وركز   ابن  له  الذي نظر  باملفهوم  ثم راحوا إىل ]توحيد األلوهية[ يعرضونه 

عليه خصوصا حممد بن عبد الوهاب، وتبنته بعد ذلك كل التنظيامت اإلرهابية ليجعلوا منه  

 ون هبا عىل أكثر املسلمني بالرشك ومقتضياته.  األداة الكربى التي حيكم

ـ عندهم ـ خيتلف عن مفهومه عند   التوحيد  فمفهوم الرشك املرتبط هبذا النوع من 

وإنام   تعاىل،  اهلل  مع  الند  جعل  فقط  يعني  ال  أنه  ذلك  اإلسالمية،  والفرق  املدارس  مجيع 

وخلفهم بنية تعظيم من   يضيفون إليه الكثري من السلوكات التي يامرسها املسلمون سلفهم

أمر اهلل بتعظيمه من الصاحلني واألولياء ونحو ذلك، فيعتربون تلك السلوكات التعظيمية  

 رشكا جليا باهلل تعاىل.  

وهلذا يدخل يف الرشك اجليل عندهم التوسل باألولياء، أو االستغاثة هبم، أو النذر  

 

 . 1/155بريوت،  –دار املعرفة  ،(هـ505إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزاِل الطويس )املتوىف: ( 1) 
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حتهم، أو البناء عىل قبورهم..  هلم، أو القسم هبم، أو طلب الشفاعة منهم، أو زيارة أرض

 وغري ذلك، مما يسمونه )نواقض التوحيد( 

طلبته   ما  بكل  وعمل  وحج  وصام  صىل  وإن  مرشك،  عندهم  هذا  فعل  من  فكل 

الرشيعة من تكاليف، يقول حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له يف )معنى ال إله إال اهلل(: )إن  

قون وحيجون ويعتمرون ويتعبدون ويرتكون  كانوا يتصد  الكفار الذين قاتلهم رسول اهلل  

أشياء من املحرمات خوفا من اهلل عز وجل، ولكنهم مل يشهدوا هلل بتوحيد األلوهية، وذلك  

األولياء،   من  وغريهم  وعزير  وعيسى  املالئكة  مثل  الصاحلني  يدعون  كانوا  املرشكني  أن 

ذا عرفت هذا عرفت معنى )ال  فكفروا هبذا مع اقرارهم بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدبر، وا

من   خرج  فقد  به،  استغاث  او  ندبه  أو  ملكا  أو  نبيا  دعا  من  أن  وعرفت  اهلل(،  اال  اله 

   (1) اإلسالم(

وهم ألجل هذا يعتربون مجيع املسلمني يف مجيع البالد االسالمية كفارا ومرشكني،  

)كام جرى ألهل    :ـ وهو علم من كبار أعالم السلفية يف مرصـ    كام يقول حممد حامد الفقي

مرص وغريهم؛ فإن أعظم آهلتهم أمحد البدوي، وهو ال يعرف له أصل وال فضل وال علم  

عامن   كأهل  حوهلم  ومن  العراق  أهل  وكان  آهلتهم..  أعظم  فصار  هذا  ومع  عبادة.  وال 

يعتقدون يف عبد القادر اجليالين، كام يعتقد أهل مرص يف البدوي. وعبد القادر من متأخري  

لة.. كام جرى من الرافضة مع أهل البيت.. وهكذا حال أهل الرشك مع من فتنوا به،  احلناب

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام البن عريب، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل  

األرض وأكثر من يعتقد فيه هؤالء ال فضل له وال دين كأناس بمرص وغريه، وجرى يف  

هذا..  مثل  الدعوة  هذه  قبل  الطواغيت    نجد  عبادة  من  وغريها  واليمن  احلجاز  ويف 

 

 نقال عن: عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي، صالح بن عبد اهلل العبود.  (1) 
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للشفاعة   وطلبهم  للجن  كعبادهتم  البلوى،  به  عمت  ما  والقبور  واألحجار  واألشجار 

  (1)منهم(

يعني كل ما ورد من   الربوبية[ والذي  وهكذا راحوا إىل ما يطلقون عليه ]توحيد 

لعباده،   اهلل  كرزق  الكريم  القرآن  يف  احلسنى  األسامء  إليهم،  معاين  وإحسانه  ورمحته هبم، 

 ونحو ذلك.. وككون اهلل تعاىل هو اخلالق البارئ املصور.. وهكذا..  

ومع كون القرآن الكريم أعطى هذا النوع من املعرفة باهلل احلظ األعىل، بل جعله  

الباب الوحيد ملعرفة اهلل تعاىل، وهو ما اتفق عليه املسلمون مجيعا إال أن هؤالء الطائفيني  

أن  حيتق يتصورون  األمة مجيعا، وألهنم  بني  اتفاق  حمل  لكونه  املعرفة،  النوع من  هذا  رون 

املرشكني يشاركوهنم فيه.. وهلذا فإن التوحيد الكامل عندهم هو إما توحيد األلوهية ـ كام  

 رأينا ـ أو توحيد األسامء والصفات.. والذي ال يقصدون منه إال التجسيم والتشبيه.  

فيني مل يكتفوا بعزل تلك املشرتكات التي اتفقت عليهم األمة،  بل إن هؤالء الطائ 

والتي تشكل صامم أمنهم ووحدهتم، بل راحوا إىل قضايا فقهية فرعية خالفية يقحموهنا يف  

 أبواب العقائد، لتنشغل األمة عن مشرتكاهتا العقائدية، بخالفاهتا الفرعية. 

[ ـ وهي مسألة فرعية فقهية  وكمثال عىل ذلك إقحامهم ملسألة ]املسح عىل اخلفني 

وقع فيها اخلالف بني املدارس الفقهية اإلسالمية ـ يف أبواب العقائد، فحولوها من الفقه إىل  

العقيدة، بل إهنم جعلوها معيارا يتميز به السني عن املبتدع، يف نفس الوقت الذي راحوا  

 عليه القرآن الكريم. يعتربون فيه املسح عىل القدمني بدعة ضاللة حتى لو ورد للداللة 

عىل   املسح  ]عقيدة  يسمونه  ما  الطائفيني  ألولئك  العقدية  املصادر  أوردت  فقد 

 

التوحيد، عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي، املحقق: حممد  فتح املجيد رشح كتاب    (1) 

 . 220م، ص1957هـ/1377حامد الفقي، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، 
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هذه   أورد  فقد  املبتدع،  من  السني  هبا  يميزون  التي  الكربى  العقائد  من  كعقيدة  اخلفني[ 

هـ( يف )عقيدة أهل احلديث(، وقوام السنة  449العقيدة الغريبة أبو عثامن الصابوين )تويف  

، (1) هـ( يف كتابه )احلجة يف بيان املحجة(، والربهباري يف رشح السنة  534صفهاين )تويف  األ

 .. وغريهم كثري.  (3)، وأبو عمرو الداين يف الرسالة الوافية(2) وابن خفيف يف عقيدته 

)يا شعيب بن    : ـ  خماطباا من سأله عن معتقده  – وقد رووا يف ذلك عن سفيان الثوري  

كتبت لك حتى ترى املسح عىل اخلفني دون خلعهام أعدل عندك من    حرب، ال ينفعك ما 

 ( 5) ، ورووا عنه قوله: )من مل يسمح عىل اخلفني فاهتموه عىل دينكم( (4)ك(يمغسل قد

وقد ذكروا من أسباب إيراد هذه املسألة الفرعية يف كتب العقائد خمالفة الروافض  

واخلوارج الذين ال جييزون املسح عىل اخلفني، كام قال اإلمام حممد بن نرص املروزي )تويف  

هـ(: )وقد أنكر طوائف من أهل األهواء والبدع من اخلوارج والروافض املسَح عىل  294

 (6)اخلفني( 

رى كيف أهينت كل عقائد الدين الكربى، وكيف اعتربوها غري نافعة ملن مل  فهكذا ن

 

ح السنة للربهباري،  هـ، دار ابن القيم، الدمام، أو رش1408،  1رشح السنة للربهباري، ت: حممد بن سعيد القحطاين، ط  (1) 

 .30هـ، مكتبة الغرباء، املدينة، ص 1414، 1ت: خالد الردادي، ط

 .443هـ، دار الصميعي، الرياض ص 1419، 1انظر الفتوى احلموية الكربى البن تيمية، ت: محد التوجيري، ط (2) 

ن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو  انظر الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات، عثامن ب  (3) 

 .  145م، ص  2000هـ ـ  1421الكويت، الطبعة: األوىل   –الداين، املحقق: دغش بن شبيب العجمي، دار اإلمام أمحد 

الرياض،    (4)  طيبة،  دار  ط  محدان،  سعد  أمحد  ت:  الاللكائي،  القاسم  أليب  واجلامعة،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  رشح 

1/154  . 

 .  7/32ولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، دار الكتب العلمية، بريوت، حلية األ (5) 

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أبو احلسن األشعري، عنى بتصحيحه: هلموت ريرت، دار فرانز شتايز، بمدينة    (6) 

 . 2/161م،   1980هـ ـ  1400الطبعة: الثالثة،  ،( فيسبادن )أملانيا 
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حب   فقط  عليها  دل  وإنام  القطعية،  األدلة  عليها  تدل  مل  التي  الفرعية  املسألة  هبذه  يعتقد 

 التميز، واالنتصار للطائفة. 

العقائد،   التارخيية يف قضايا  التاريخ، واخلالفات  ومل يكتفوا هبذا، بل إهنم أقحموا 

حتى أهنم وضعوا تعظيم معاوية وتقديسه وحرمة نقده ضمن مسائل العقائد، كام قال ابن  

بطة يف )اإلبانة الصغرى(: )ترتحم عىل أيب عبد الرمحن معاوية بن أيب سفيان أخي أم حبيبة  

  (1)خال املؤمنني أمجعني وكاتب الوحي وتذكر فضائله( زوج النبي 

نقد جييزون  نراهم  ـ  أيضا  ـ  من    وهلذا  فضله  يف  ورد  ما  وتأويل  فيه  والطعن  عامر 

ليس   وبدعة  عظمى،  وزندقة  كربى،  طامة  معاوية  يف  الكالم  يعتربون  بينام  نصوص، 

لصاحبها قرار سوى يف النار.. ألن سلفهم هو الذي قرر ذلك، وال راد لقراره، فقد رووا  

اه ينظر إىل معاوية َشْزراا؛  عن سلفهم عبد اهلل بن املبارك قوله: )معاوية عندنا حمنة، فمن رأين

حممد   أصحاب  عىل  أعني  القوم،  عىل  قوله:  ) (2)اهتمناه  نافع  بن  الربيع  عن  ورووا   ،

فإذا كشف الرجل السرت اجرتئ عىل ما    )معاوية بن أيب سفيان سرت أصحاب رسول اهلل  

  (3)وراءه(

 ثانيا ـ املشرتكات الفقهية: 

ثر مسائل العقائد وأُهها، فإهنم كذلك متفقون  مثلام رأينا اتفاق مدارس األمة يف أك

 

عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي، املحقق: رضا    ،(اإلبانة الصغرى )الرشح واإلبانة عىل أصول أهل السنة والديانة  (1) 

 . 299، ص: 2002 – 1423بن نعسان معطي، مكتبة العلوم واحلكم، 

ة اهلل املعروف بابن عساكر، املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، النارش:  تاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هب  (2) 

 . 209/ 59م،   1995هـ ـ  1415دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، املحقق: الدكتور بشار عواد معروف،    (3) 

 . 209/ 1م،  2002هـ ـ 1422بريوت، الطبعة: األوىل،   – دار الغرب اإلسالمي
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يف أكثر املسائل العملية التي يطلق عليها ]الفقه[، سواء يف أبواب العبادات أو املعامالت،  

وحدة   لتحفظ  قطعية،  الكريم بصيغة  القرآن  يف  األبواب مذكورة  أصول هذه  أن  باعتبار 

ين الذي هو السنة املطهرة، نجدهم  األمة يف هذا اجلانب، بل إننا عندما نرجع للمصدر الثا 

كذلك يتفقون يف أكثر الفروع الفقهية، واخلالفات بينهم ال تعدوا بعض الصور والقضايا  

 البسيطة. 

ففي أبواب العبادات تتفق األمة مجيعا عىل وجوب الصالة والصيام والزكاة واحلج،  

.. بل إهنا تتفق    وتتفق عىل فضل الذكر وتالوة القرآن الكريم والصالة عىل رسول اهلل

حتى يف تفاصيل الفروع، فكلها تتفق عىل أن يف الصالة ركوعا وسجودا وقراءة، واخلالفات  

الباب ال تعدو بعض التطبيقات البسيطة كالقبض والسدل، أو حتريك األصابع   بينها يف هذا 

 عند التشهد وعدم حتريكه، وغري ذلك من الفروع البسيطة التي قد ال يلتفت هلا. 

ل إهنم فوق ذلك كله يتفقون عىل مقاصد هذه العبادات، فهم يتفقون عىل أُهية  ب

اَلَة  اخلشوع، وحضور القلب، وأنه اهلدف األعىل من الصالة، كام قال تعاىل:   ﴿َوَأِقِم الصَّ

اَلَة َتنَْهى َعِن ، وقال:  [ 14سورة طه:] ﴾ لِِذْكِري اَلَة إِنَّ الصَّ اْلَفْحَشاء َواملُْنَكِر َوَلِذْكُر  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 [45سورة العنكبوت:] ﴾ اهللَِّ َأْكرَبُ َواهللَُّ َيْعَلُم َما َتْصنَُعون

وهم يتفقون عىل الكثري من فروع الزكاة، سواء يف أصنافها، أو يف خمارجها، أو يف  

يف   فرعية  خالفات  إال  يبق  ومل  ذلك،  كل  بيان  توىل  الكريم  القرآن  ألن  كيفية  مقاصدها، 

 تنفيذها. 

وهكذا نراهم يف احلج حيرمون هبيئة واحدة، ويطوفون بالبيت، ويقفون بعرفات،  

ويؤدون   واحد،  بمظهر  فكلهم  الزيدي،  من  اإلبايض  وال  الشيعي،  من  السني  يميز  فال 

 مناسك واحدة، ويف وقت واحد.
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ر صيغها  وهكذا عندما جتمعهم قراءة القرآن الكريم، أو األذكار التي يتفقون يف أكث

 ومعانيها، ويرددوهنا مجيعا بنفس الطريقة. 

املعامالت   أو  بالزواج،  تعلق منها  املعامالت، سواء ما  وهكذا يف كثري من مسائل 

والغش   الربا  حرمة  وعىل  الزواج،  أركان  معظم  عىل  متفقون  فكلمهم  غريها،  أو  املالية، 

 لق املسلم. والغبن واالحتكار، وغريها من السلوكات التي ال تتناسب مع خ

هذه جمرد نامذج عن مساحة املشرتكات بني طوائف األمة مجيعا يف مسائل الفقه، كام  

 هي موجودة يف الرتاث الفقهي لكل املدارس اإلسالمية. 

أما املفردات التي متيزت هبا كل مدرسة عن غريها، فهي موجودة بينهم مجيعا، فكل  

املذا سائر  مع  هبا  اختلفت  بمفردات  اختصت  الرشيف  مدرسة  ذلك  إىل  أشار  وقد  هب، 

املرتىض بقوله ـ ردا عىل من مل يعترب املدرسة اإلمامية يف اخلالف الفقهي ـ بقوله: )عىل أنه ال  

تفرد هبا خمالفوه كلهم عىل خالفها،   إىل مذاهب  إال وهو ذاهب  األمصار  فقهاء  أحد من 

يشنع عىل كل فقيه كأيب  فكيف جازت الشناعة عىل الشيعة باملذاهب التي تفردوا هبا، ومل  

حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عن زماهنم باملذاهب التي تفردوا هبا، وكل الفقهاء عىل  

خالفه فيها، وما الفرق بينام انفردت به الشيعة من املذاهب التي ال موافق هلم فيها، وبني ما  

  (1) انفرد به أبوحنيفة أو الشافعي من املذاهب التي ال موافق له فيها؟(

يغضون   كذلك  نراهم  العقائد،  يف  اخلالف  بفروع  الطائفيني  اهتامم  رأينا  ومثلام 

أبصارهم عىل كل املشرتكات الفقهية، ليتاجروا يف أي خالف فرعي بسيط، ليجعلوه أصال  

 يقومون عىل أساسه بتفريق األمة وتشتيتها. 

لصالة اجلهرية(  وكمثال عىل ذلك إدخال مسألة فرعية مثل )ترك اجلهر بالبسملة يف ا

 

 ( 1/ 3، )1415االنتصار، الرشيف املرتىض، مؤسسة النرش اإلسالمي، ( 1) 
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يف عقائد أهل السنة خالفا للشيعة، وملن تبعهم يف ذلك من أهل السنة، وقد حصلت بسبب  

 ذلك الفتن الكثرية يف التاريخ اإلسالمية.  

وقد عرب عن هذه العقيدة ابن بطة بقوله ـ يف كتابه املخصص للعقائد اإلسالمية ـ:  

 ( 1) )من السنة أال جتهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم( 

هـ، بعض الفتن التي حصلت بسبب ذلك،    447وقد ذكر ابن األثري يف أحداث سنة  

فقال: )يف هذه السنة وقعت الفتنة بني الفقهاء الشافعية واحلنابلة ببغداد، ومقدم احلنابلة أبو  

اهلل   ببسم  اجلهر  وأنكروا  الغفري،  اجلم  العامة  وتبعهم من  التميمي،  وابن  الفراء،  بن  يعىل 

ا ديوان  الرمحن  إىل  الفجر، ووصلوا  والقنوت يف  األذان،  يف  الرتجيع  من  ومنعوا  لرحيم، 

اجلهر   إمامه عن  فنهوا  الشعري،  بباب  إىل مسجد  احلنابلة  ينفصل حال، وأتى  اخلليفة، ومل 

 ( 2)بالبسملة، فأخرج مصحفا وقال: أزيلوها من املصحف حتى ال أتلوها( 

إذا  السنة  ترك  السنة  من  اعتربوا  إهنم  يروهنم،    بل  كام  ـ  للمبتدعة  شعارا  صارت 

وخاصة الشيعة منهم ـ يقول ابن تيمية: )إنه إذا كان يف فعل مستحب مفسدة راجحة مل يرص  

مستحباا، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت شعاراا  

فال يتميَّز السني من    هلم، فإنه مل يرتك واجباا بذلك، لكن قال يف إظهار ذلك مشاهبة هلم،

هذا   مصلحة  من  أعظم  وخمالفتهم  هجراهنم  ألجل  عنهم  التمييز  ومصلحة  الرافيض، 

االختالط   يف  كان  إذا  املواضع  بعض  يف  إليه  حُيتاج  إليه  ذهب  الذي  وهذا  املستحب، 

واالشتباه مفسدة راجحة عىل مصلحة فعل ذلك املستحب، لكن هذا أمر عارض ال يقتيض  

 

 .288اإلنابة الصغرى ص  (1) 

 ( 129/ 8الكامل يف التاريخ ) (2) 
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( أن جُيعل املرش  ( 1) وع ليس بمرشوع دائاما

 املشرتكات السلوكية: ثالثا ـ  

نريد باملشرتكات السلوكية املسائل والقضايا املعرب عنها باحلكمة العملية، أو العرفان  

اإلسالمية   املدارس  تبنتها  التي  األسامء  من  غريها  أو  األخالق  أو  التصوف  أو  العميل 

من   نوعني  عىل  مجيعا  تتفق  والتي  والسلوك  املختلفة،  التحققي  السلوك  ُها  السلوك، 

 التخلقي. 

وكالُها مما تكاد املدارس اإلسالمية مجيعا تتفق عليه، بل إن تفاقهم يف هذا اجلانب  

 أكرب بكثري من اتفاقهم فيام سبق من أبواب. 

وكمثال عىل ذلك فإن أكثر املسائل التي طرحها أبو حامد الغزاِل يف كتابه ]إحياء  

وهو  الدين[،  من    علوم  املختلفة  بفروعها  السنية  املدرسة  مواقف  شملت  التي  املوسوعة 

 قضايا األخالق والسلوك التحققي، نجدها مجيعا عند سائر املدارس اإلسالمية. 

فكتاب ]املحجة البيضاء[ للفيض الكاشاين، وغريه من كتبه، و]جامع السعادات[  

لسلوك واألخالق تتفق يف أكثر  للموىل )حممد مهدي بن أيب ذر النراقي(، وغريها من كتب ا 

 ما طرحه الغزاِل يف اإلحياء، بل تتبنى منهجه وطريقته يف عرض قضايا السلوك واألخالق. 

اإلحياء،   يف  الغزاِل  عىل  والحظها  عليها،  الكاشاين  نبه  التي  البسيطة  واخلالفات 

 نفسها الحظها عليه كبار علامء املدرسة السنية، وهم يتفقون مع الشيعة حوهلا. 

وهكذا نجدهم يتفقون يف السلوك التحققي، وحاجة السالك إىل كثرة الذكر ولزوم  

خالف   وهو  التفاصيل،  يف  خيتلفون  كانوا  وإن  الروحية،  الرياضات  وممارسة  األوراد، 

 

نبيل الدمشقي، املحقق: حممد رشاد  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، أبو العباس بن تيمية احلراين احل (1) 

 باختصار.  154، 150، 4/149م،   1986هـ ـ  1406سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 
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 موجود يف املدرسة الواحدة. 

فاملدرسة السنية تضم طرقا صوفية كثرية، ولكل منها منهجه العميل اخلاص املرتبط  

 التحققي، وكيفية السري يف املنازل واملقامات العرفانية.  بالسلوك

أولئك   وشيعتهم وطرقهم هي  بسنتهم  هؤالء  كل  تبدع  التي  الوحيدة  اجلهة  لكن 

السلفيون الطائفيون الذين ابتدعوا سلوكا جديدا خمالفا للسلوك اإلسالمي سواء يف جماله  

 التخلقي أو التحققي. 

يقضون عىل كل األخالق اإلسالمية، بل ُّيدموهنا  وكمثال عىل ذلك، فإن هؤالء  

مجيعا حتت دعوى ]الوالء والرباء[، فهم يرون أن األخالق اإلسالمية ال يصح أن يتعامل  

هبم إال مع من هم معهم، أما من عداهم، فالسنة عندهم هي معاملتهم بقسوة وشدة، أفرادا  

 كانوا أو شعوبا. 

واملجتم الناس  صنفوا  األساس  هذا  كان  وعىل  فمن  عقائدهم..  أساس  عىل  عات 

معهم يف عقائدهم فروعها وأصوهلا تعاملوا معه وفق ما متليه األخالق اإلسالمية يف جانبها  

االجتامعي، ومن مل يكن معهم يف تلك العقائد، تعاملوا معه بغلظتهم وشدهتم وكربيائهم،  

 ال يستثنون من ذلك املسلمني وغري املسلمني. 

لكتب الكثرية التي ترشح كيفية التعامل مع املخالف، من الشدة  وقد صنفوا يف ذلك ا

الباب   هذا  يف  مؤلفاهتم  كثرت  وقد  ذلك..  ونحو  اجلبني  وتقطيب  واهلجر  والعنف 

للسلفي أن يبقى سلفيا،    (1)وتفاصيله حتى أصبح جزءا أساسيا من حياهتم.. فال يمكن 

 

من الكتب املؤلفة حوهلا، وحول كيفية التعامل مع املخالفني عىل أساسها: حتفة اإلخوان للشيخ محود التوجيري، سبيل    (1) 

النجاة، للشيخ محد بن عتيق، الوالء والرباء، للشيخ حممد سعيد القحطاين، املواالة واملعاداة للشيخ حممد اجللعود، الوالء والرباء  

 .للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق، ومخستها مطبوعة



26 

 

ملأل، فمن تبعه عليها فهو أخوه، له ما  وهو حيتفظ بسلفيته لنفسه، بل البد أن يربز هبا أمام ا

له، وعليه ما عليه، ومن خالفه، فهو عدوه اللدود، وعليه أن يظهر له كل صنوف العداوة،  

 ابتداء من التحذير منه. 

يقول ابن تيمية عند بيانه لوجوب النصح لصالح اإلسالم واملسلمني: )ومثل أئمة  

نة، أو العبادات املخالفة للكتاب والسنة، فإن  البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والس

بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني حتى قيل ألمحد بن حنبل: الرجل  

يصوم ويصيل ويعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصىل واعتكف  

هذا أفضل، فبنيَّ أن نفع هذا    فإنام هو لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمني،

عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل اهلل ودينه ومنهاجه ورشعته، ودفع بغي  

هؤالء وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني، ولوال من يقيمه اهلل لدفع  

ل احلرب، فإن  رضر هؤالء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أه

ا، وأما أولئك فهم يفسدون   هؤالء إذا استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعا

)  ( 1) القلوب ابتداءا

وبناء عىل هذا أصبحت غيبة املخالف عندهم سنة مستحبة، بل واجبا رشعيا، ألنه  

الغيب تكفي  بل ال  به..  إال  ـ  السلفية  يفهمها  كام  ـ  السنة  أمر  يتم  السلفي  ال  بل  ة وحدها، 

احلقيقي هو الذي يضيف إليها النميمة والتجسس والتحسس وكل ما ورد يف الرشع النهي  

عنه.. ألن النهي ـ بتصورهم ـ خاص باملؤمنني.. واملؤمنون عندهم هم فقط من يؤمنون بأن  

اهلل قاعد عىل عرشه، وله يدان وعينان وساق.. ومن عداهم ليسوا سوى جهمية ومعطلة  

 

ف(  1)  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  تيمية،  بن  العباس  أبو  الفتاوى،  املصحف جمموع  لطباعة  هد 

 .232 231/  28م، 1995هـ/1416الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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 رة.  وكف

األذى   صنوف  كل  استعامل  إليه  يضيفون  بل  فقط..  بذلك  يكتفون  ال  والسلفية 

 للمخالف ابتداء من األذى النفيس، وانتهاء باألذى اجلسدي.  

زيد، الذي يعترب يف نظر الكثري من كبار معتدليهم،   يقول الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو

ا من  خللق  خصصه  الذي  املبتدع[  ]هجر  كتابه:  مقدمة  الوالء  يف  يفرضها  التي  ألخالق 

)كثرت يف ديار اإلسالم األخالط، وداُهت األعاجم العرب، وكثر فيهم    والرباء السلفي: 

أهل الفرق، حيملون معهم جراثيم املرض العقدي والسلوكي.. جيمعهم غايتان: األوىل:  

سمى يف  كرس حاجز )الوالء والرباء( بني املسلم والكافر، وبني السني والبدعي، وهو ما ي

الرتكيب املولَّد باسم: )احلاجز النفيس(، فيكرس حتت شعارات مضللة: )التسامح( )تأليف  

ذات   األلفاظ  من  ونحوها  )اإلنسانية(،  والتعصب(،  والتطرف  الشذوذ  )نبذ:  القلوب( 

وعىل   املتميز  املسلم  عىل  القضاء  لغاية  جتتمع  ختريبية(  )مؤامرات  حقيقتها  والتي  الربيق، 

لثانية: ُفشو )األمية الدينية( حتى ينفرط العقد وتتمزق األمة، ويسقط املسلم  اإلسالم.. ا

بال ثمن يف أيدُّيم وحتت لواء حزبياهتم، إىل غري ذلك مما يعايشه املسلمون يف قالب: )أزمة  

فكرية غثائية حادة( أفقدهتم التوازن يف حياهتم، وزلزلت السند االجتامعي للمسلم )وحدة  

قدر ما علَّ من هذه األسباب وهنل، فصار الدخل، وثار الدخن وضعفت  العقيدة(، كلٌّ ب

ا لنثر بدعهم ونرشها(   (1)البصرية، ووجد أهل األهواء والبدع جماالا فسيحا

وبعد أن ذكر كل هذا، ذكر احلل الذي وضعه أسالفه هلذه النازلة اخلاطرة، فقال:   

السلف  التي كان يتعامل هبا  العقوبات الرشعية  متنوعة    )وهذه  البدع واألهواء،  مع أهل 

ومتعددة يف جماالت: الرواية، والشهادة، والصالة خلفهم وعليهم، وعدم توليتهم مناصب  

 

 . 3هجر املبتدع، بكر أبو زيد، دار ابن اجلوزي، ص (1) 



28 

 

العدالة كاإلمامة والقضاء، والتحذير منهم ومن بدعهم وتعزيرهم باهلجر، إىل آخر ما تراه  

)أصول اإلسالم  السنة واالعتقاد، مما حررت جمموعه يف  ا يف كتب  البدع عن    مرويا لدرء 

 ( 1) األحكام( 

ثم بني غايته من رسالته، وهي إحياء سنة اهلجر، فقال: )وما يف هذه الرسالة هو يف   

به،   املطالبة  التميز، والردع، وعموم  )الزجر باهلجر للمبتدع ديانة( ألُهيته يف:  خصوص 

 (2)وألنه أصبح يف الغالب من السنن املهجورة( 

يف يتم اهلجر، أو مظاهره، أو ـ مفرداته كام عرب الشيخ  ثم بني يف خالل الكتاب ك

ترك توقريه  ـ   3االبتعاد عن جماورته..  ـ  2عدم جمالسته..  ـ  1السلفي املعتدل جدا ـ وهي: ) 

عدم بسط الوجه له مع  ـ    6ترك التسمية له..  ـ    5ترك السالم عليه..  ـ    4. ترك مكاملته..  5

عدم مشاورته.. وهكذا  ـ    8امع كالمه وقراءته..  عدم سـ    7عدم هجر السالم والكالم..  

  (3)من الصفات التي يتأدى هبا الزجر باهلجر، وحتصل مقاصد الرشع(

وما ذكره هذا السلفي املعتدل هو نفس ما ذكره كل سلفه األول يف كتب عقائدهم  

لكبري  التي اختلطت فيها الفروع باألصول، كام اختلط املقدس باملدنس، فمام ذكره إمامهم ا

هـ( عن خصائص أهل السنة املتمسكني هبدي السلف   449أبو إسامعيل الصابوين )تويف  

وإبعادهم   وإخزائهم  وإذالهلم  البدع  أهل  بقهر  القول  عىل  ذلك  مع  )واتفقوا  قوله: 

وجل   عز  اهلل  إىل  والتقرب  ومعارشهتم  مصاحبتهم  ومن  منهم  والتباعد  وإقصائهم، 

 

 . 4املرجع السابق، ص (1) 

 . 5املرجع السابق، ص (2) 

 .13املرجع السابق، ص (3) 
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  (1)بمجانبتهم ومهاجرهتم( 

هكذا يتعامل الطائفيون مع املخالفني هلم.. وعىل هذا تنص مصادرهم ومراجعهم  

وسلوكاهتم.. وهذا يكفي للتعرف عىل نمط املجتمع الذي يسيطر عليه فكرهم، وهو يكفي  

 للداللة عىل موضع العلة الذي ينخر وحدة األمة، ويفرق صفها.  

 املشرتكات يف املصادر: رابعا ـ  

من   النوع  هبذا  املختلفة  نقصد  األمة  مدارس  منها  تتلقى  التي  املصادر  املشرتكات 

 عقائدها وقيمها وأحكام دينها.. وهي باتفاقهم مجيعا تشمل القرآن الكريم والسنة املطهرة. 

وبام أن القرآن الكريم قطعي الثبوت، ومتفق عليه بني األمة مجيعا، وهو حيوي كل  

، فإن مساحة كبرية من املشرتكات توحد األمة  قضايا الدين بصورهتا اإلمجالية أو التفصيلية 

 اإلسالمية بسبب اتفاقها عليه. 

التنازع، كام قال   باإلضافة إىل أنه يوفر مساحة كبرية للحوار، باعتباره املرجع عند 

بِاهللِّتعاىل:   ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ إِىَل اهللِّ   َفُردُّوُه 
ٍ
ء َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ َواْلَيْوِم اْلِخِر  ﴿َفإِن   

 [59سورة النساء:] ﴾ َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويال 

وهلذا نجد علامء الكالم والفقه والسلوك وغريهم يستندون للقرآن الكريم يف تقرير  

املذاهب   من  غريهم  وبني  بينهم  جيري  الذي  اجلدل  يف  أو  يطرحوهنا،  التي  القضايا  كل 

راحوا يتهمون األمة كذبا وزورا باختالفهم يف كتاهبا، وأن    واملدارس، إال الطائفيني الذي

منهم من يقول بتحريفه، وكل ذلك ليتهربوا من مرجعيته، ودوره يف توحيد صف األمة،  

 وإلثارة الشحناء والفرقة بني املسلمني. 

 

هـ دار العاصمة، الرياض:  1415،  1إسامعيل الصابوين، ت: نارص اجلديع، ط  عقيدة السلف وأصحاب احلديث، أليب  (  1) 

100 ،112. 
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املوجودة يف    األحاديث وهكذا نجد اتفاق األمة يف الكثري من السنة املطهرة، فأكثر  

ا بينهام إال يف رواة احلديث، حيث  املدرسة  الشيعية، وال خالف  املدرسة  لسنية نجدها يف 

نرى رواته من الصحابة عند السنة، ورواته من أئمة أهل البيت وتالميذهم عند الشيعة،  

 وليس لذلك كبري أُهية. 

بل إننا نجد املصادر الشيعية غنية بالروايات السنية، فبحار األنوار الذي يعترب أكرب  

 سوعة حديثية شيعية غني بأحاديث أهل السنة، ومن مصادرها املختلفة. مو

واألحاديث   بالروايات  الغني  للطربيس  البيان  كمجمع  التفسري  كتب  ذلك  ومثل 

،وهكذا نجد املراجع الفقهية  (1) الواردة يف كتب السنة مع كونه من مصادر التفسري الشيعية

يات السنية من مصادرها املختلفة، مع التحقيق  الكربى يف املدرسة الشيعية غنية بذكر الروا 

 .(2)العلمي املرتبط هبا 

مصادرهم   من  هلم  يوردون  هلم  املخالفني  مع  حجاجهم  يف  الشيعة  نرى  إننا  بل 

وأن   قبوله،  يمكن  ما  املصادر  تلك  يف  بأن  اعرتافهم  عىل  دليل  وهذا  املعتمدة،  احلديثية 

 الضعف أو الوضع مل يصبها مجيعا.

موقف املدرسة السنية من أختها الشيعية، حيث نجد كثريا من أعالم  وهكذا نجد  

 

،  371،  91:  4، و254:  3، و474،  306:  2من األمثلة عىل ما رواه من صحيحي البخاري ومسلم هذه الصفحات:  (  1) 

،  128،  119،  108:  8، و 360،  312،  296،  139:  7، و 365،  344،  296،  285،  283،  142:  6، و118:  5، و442

،  15:  10، و 463،  457،  446،  406،  289،  222،  201،  181:  9، و 445،  420،  380،  362،  334،  263،  166،  145

39 ،59  ،145 ،307 ،406 ،475. ) 

؛ واملحقق  493:  1؛ واملؤتلف من املختلف  488:  5، و 102: 3، و381:  1من األمثلة عىل ذلك: الطويس، اخلالف  (  2) 

؛ والعالمة احليل، تذكرة الفقهاء  482،  100،  95،  43،  36:  2، و 332،  330،  221،  187،  160،  158،  95:  1احليل، املعترب  

،  346،  331،  327،  238:  3، و362،  343،  219،  118:  2، و305،  240،  159:  1؛ ومنتهى املطلب  385:  4، و390:  2

 وغريها كثري.  . 282،  268، 248، 240، 219، 186، 122، 118: 4و
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من   وغريُها  ومسلم  البخاري  فيهم  بام  املحدثني  كبار  عند  معتربين  ثقاة  رواة  الشيعة 

 أصحاب السنن والسنن واملسانيد.

( عن حممد بن أمحد بن يعقوب، عن حممد  ه   463وقد ذكر اخلطيب البغدادي )ت  

سمعت أبا عبد اهلل حممد بن يعقوب، وسئل عن الفضل ابن حممد    بن نعيم الضبي، قال:

الشعراين، فقال: صدوق يف الرواية، إال أنه كان من املغالني يف التشّيع، قيل له: فقد حدثت  

بن   مسلم  يعني  الشيعة،  حديث  من  مآلن  استاذي  كتاب  ألن  فقال:  الصحيح؟  يف  عنه 

 .(1) احلجاج

عبيداهلل بن موسى العبيس الفقيه كان شيعيا، وكان  ( أن  ه   606وذكر ابن األثري )ت  

البخاري يف صحيحه، وكان عدد شيوخه يربو عىل العرشين   يف نفس الوقت من مشايخ 

 .(2) رجال، وكذلك مسلم والرتمذي

لكن كل ذلك مل يكف الطائفيني ليرتكوا شهوة اخلالف وتفريق صف األمة، فراحوا  

توجد التي  الضعيفة  األحاديث  تلك  علامء    إىل  هبم  يقر  ال  والتي  الشيعة،  كتب  بعض  يف 

من   أمثاهلا  عن  غافلني  الشيعي،  احلديثي  الرتاث  هي  وكأهنا  يشهروهنا،  عندهم  الدراية 

الروايات املوجودة يف مصادرهم، لكنهم ملا طبعوا عليه من املكاييل املزدوجة، يفرضون  

وال  والقبول  والتضعيف  التصحيح  يف  علامئهم  أقوال  غريهم  من  عىل  يقبلون  وال  رفض، 

 اْلخر ذلك.. وهذا كله من الكربياء التي أنشأهتا الطائفية فيهم.  

 

الكفاية يف علم الرواية، أبو بكر اخلطيب البغدادي، أبو عبداهلل السورقي، إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية ـ املدينة ( 1) 

 .131املنورة.: 

م:  2006هـ ـ  1427سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، دار احلديث ـ القاهرة، الطبعة:    (2) 

9  /555 . 
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 املشرتكات يف املواقف: خامسا ـ  

فاملدارس   ذلك..  ونحو  الواقع  أو  التاريخ  من  باملواقف  يرتبط  ما  منها  ونقصد 

ىل رضورة  ة، وعياإلسالمية مجيعا متفقة عىل الكثري من القضايا الواقعية، كالقضية الفلسطين

 وحدة األمة، وعىل مواجهة كل مشاريع االستكبار التي تريد أن تقيض عليها. 

اإلسالمي،   التاريخ  يف  وقعت  التي  االنحرافات  من  كثري  عىل  كذلك  متفقة  وهي 

ذلك   عىل  نصت  كام  ملسارها،  وحتريفها  األمة،  مقاليد  عىل  الباغية  الفئة  سيطرة  وعىل 

 كتب املدارس اإلسالمية مجيعا. األحاديث الكثرية الواردة يف 

لكن كل هذه املساحة من املشرتكات مل ترض الطائفيني الذين راحوا يستغلون بعض  

اهلل   رسول  وفاة  بعد  ومواقفهم  الصحابة  آحاد  يف  الفرعية  من    اخلالفات  ليخرجوهم 

 الدين، ويكفروهم بسبب ذلك.

اوية حني محل قميص عثامن  بل إهنم مل يكتفوا بذلك، بل راحواـ  مثلام فعل سلفهم مع

ليثري الفتنة، وينقلب عىل اإلمام احلق، ويؤسس للملك العضوض ـ يفعلون حني محلوا ما  

ليتهموا خمالفيهم بأهنم ال يوقرون الصحابة، وال حيرتمون، وال   يسمون قضية الصحابة، 

 يقدرون منزلتهم. 

الكثرية التي توضح  مع أن كبار أعالم الشيعة يف القديم واحلديث أصدروا البيانات  

موقفهم من املسألة، وأن هلم مصادرهم القرآنية واحلديثية فيها، وهي أن حرمة الصحابة ال  

 تعني عصمتهم، وأن نقدهم أو نقد بعض مواقفهم ال يعني سبهم، وال الطعن فيهم. 

أصحاب حممد   يوالون  )الشيعة  بعضهم معربا عن ذلك:  قال  أبلوا    وقد  الذين 

نرصة الدين وجاهدوا بأنفسهم وأمواهلم. واهتام الشيعة بسب الصحابة    البالء احلسن يف

للنزعة   وتسليم  للعصبية،  وخضوع  بالغيب  ورجم  بالباطل،  اهتام  هو  أمجع  وتكفريهم 
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 ( 1)الطائفية، وجري وراء األوهام واألباطيل(

السياسة   كونتها  وتكفريهم  الصحابة  بسب  الشيعة  اهتام  فكرة  )إن  آخر:  وقال 

الغاشمة، وتعاهد تركيزها مرتزقة باعوا ضامئرهم بثمن بخس، ومترغوا عىل أعتاب الظلمة  

 .(2)يتقربون إليهم بذم الشيعة(

وقال آخر ـ وهو رشف الدين املوسوي صاحب املراجعات، ردا عىل جار اهلل الذي  

ن الرجيم،  ذكر أن كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة ـ: )نعوذ باهلل السميع العليم من الشيطا 

الصالح من املسلمني،   املؤمنني، والسلف  تعاىل من تكفري  إليه  أثيم، ونربأ  ومن كل معتد 

لعل الرجل رأى يف كتب الشيعة سننا مل يفقهها، وحديثا متشاهبا مل يعرف مرماه، فاضطره  

 .  (3)اجلهل إىل هذا اإلرجاف(

الدعاء الرقيق الذي  بل إن من أكرب األدلة عىل موقف الشيعة من الصحابة هو ذلك 

بس استنانا  حني  كل  )الّلهّم  نيرددونه  فيه:  يقول  والذي  العابدين،  زين  السجاد  إمامهم  ة 

وأصحاب حممد )صىل اهلل عليه وآله( خاّصة الذين أحسنوا الصحبة، والذين أبلوا البالء  

يث  احلسن يف نرصه، وكانفوه، وأرسعوا إىل وفادته، وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا له ح 

أسمعهم حّجة رساالته، وفارقوا األزواج واألوالد يف إظهار كلمته، وقاتلوا اْلباء واألبناء  

 .  (4) يف تثبيت نبّوته...( إىل آخر الدعاء

وقد عقب الشيخ حممد جواد مغنية عىل هذا الدعاء بقوله: )هذه املناجاة جاءت يف  

 

 .59نظرية عدالة الصحابة، أمحد حسني يعقوب، مركز األبحاث العقائدية،  (1) 

 . 614،  2004االمام الصادق واملذاهب األربعة، العالمة اسد حيدر، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: االوىل  (  2) 

 .10ية، اجوبة مسائل جار اهلل، السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي، انتشارات مكتبة الفق ( 3) 

 الصحيفة السجادية، الدعاء الرابع. ( 4) 
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ا، وهي رد مفحم ملن قال:  الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة وتقدس كل حرف منه

 .  (1) إن الشيعة ينالون من مقام الصحابة(

وقال يرد عىل افرتاءات الطائفيني حوهلم: )دأب بعض املأجورين واجلاهلني عىل   

إثارة الفتن والنعرات بني املسلمني لتشتيت وحدهتم وتفريق كلمتهم، دأبوا عىل ذلك عن  

اإلمامية  الشيعة  عىل  واالفرتاء  الدس  مقام  طريق  من  النيل  إليهم  نسبوا  بأن  وذلك   ،

له العرش... وما إىل ذلك من   الصحابة، وتأليه عيل، والقول بتحريف القرآن الذي ُّيتز 

 (2)الكذب والبهتان(

السبحاين عندما   العالمة  الكبري  الديني  املرجع  قال  سئل عن دعاء صنمي  وهكذا 

صف األمة: )أنا شيعي، وقد ناهزت من    قريش الذي ُّيتم به الطائفيون، وينرشونه ليفرقوا

العمر ثالثة وسبعني عاماا، وألفت ما يفوق املائة كتاب، فلم أجد تلك الكلمة يف كتاب،  

 ( 3) وإنام سمعتها من شيخ سعودي كان ينسبها إىل الشيعة(

نسب    ومن  قاطبة  الصحابة  يكفرون  ال  )اإلمامية  الطباطبائي:  عيل  حممد  ويقول 

دعاه حديث خرافة... وهو كذب حمض وإدعاء  ابذلك فهو كاذب وما    إليهم أهنم يقولون

بغري دليل كسائر اإلفرتاءات التي سطروها يف كتبهم وألصقوها بالشيعة، وليس منبع ذلك  

إال العصبية املمقوته والضغائن اخلبيثة يف صدور من صنف يف عقائد الفرق اإلسالمية كام  

معرفة الشيعة وعقائدهم إىل كتب الغربيني الذين    أن كتبة العرص من أهل السنة يرجعون يف

هلم األغراض الكثرية واإلشتباهات الغريبة يف كتبهم مع أن يف نقل عقائد كل فرقة ومذهب  

 

 . 515/ 3م، 2007التفسري الكاشف، الشيخ حممد جواد مغنية، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الرابعة ( 1) 

 4/412املصدر السابق،  (2) 

 .412رسائل ومقاالت، جعفر السبحاين، مؤسسة االمام الصادق، ص  (3) 
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وإثبات آرائهم ال بد من الرجوع إىل الكتب املعتمدة عندهم وإىل املصادر املعتربة لدُّيم ال  

مامية اليوم منترشة يف األقطار والبالد وال  الرجوع إىل األعداء وخصامء اإلسالم وكتب اإل 

بد لكل باحث منقب والذي يميش وراء احلقائق ويف ضوء الدليل من الرجوع إليها والنقل  

 . (1)منها وإال ال قيمة لنقلياته أصالا 

هذه بعض النامذج عن كلامت مراجع الشيعة وعلامءهم الكبار، وهي تدل عىل عظم  

املختلفة، وأن سبب كل هذا التناحر هو ما يشيعه    همسلمني بمدارساملساحة املشرتكة بني امل

 الطائفيون الذين ال ُّيمهم َشء كام هتمهم فرقة األمة وتصدعها.

بل إن الشيعة، ومن مقتضيات مذهبهم، ومقتضيات استناهنم بسنن أئمتهم، يقتدون  

عىل ذلك مجيع مصادر  يف تعاملهم مع قضايا األمة بمثل ما كان يتعامل اإلمام عيلـ  كام تنص  

الذين   املحرضني  ألولئك  يستجب  ومل  اإلسالمية،  الوحدة  صف  خيرق  مل  فهو  ـ  الشيعة 

، ليحدثوا من خالله فتنة يف األمة مل يطيقوا  استغلوا الوضع القائم بعد وفاة رسول اهلل  

مام عيل،  إحداثها يف حياته، وقد ورد يف املصادر املعتربة للفريقني أن أبا سفيان جاء إىل اإل

من   بكر  أبو  فيم  مناف  عبد  آل  يا  الدم،  إال  يطفئها  ال  عجاجة  ألرى  )إين  يصيح:  وهو 

أموركم؟ أين املستضعفان؟ أين األذالن عيل والعباس؟ ما بال هذا األمر يف أقل حي من  

أبايعك، فواهلل لئن شئت ألمألهنا عليه خيال ورجال   ثم قال لعيل: )ابسط يدك  قريش؟( 

: )واهلل إنك ما أردت هبذا إال الفتنة وإنك واهلل طاملا بغيت لإلسالم رشا  فزجره عيل وقال 

  (2)ال حاجة لنا يف نصيحتك(

 

 (  )احلاشية 2/244،  2008سيد نعمة اهلل اجلزائري، دار القارئ ـ دار الكوفة الطبعة: االوىل  االنوار النعامنية،ال( 1) 

الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب  (  2) 

 . 10، ص2م، ج 1997هـ / 1417لبنان، الطبعة: األوىل،  –العريب، بريوت 
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)واهلل   ففيها:  البالغة،  هنج  يف  خطبه  بعض  يف  برصاحة  ذلك  عىل  ينص  نراه  بل 

التامسا ألجر ذلك   إال عيل خاصة  فيها جور  املسلمني ومل يكن  أمور  ما سلمت  ألسلمن 

  (1)وفضله وزهدا فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجه(

ة ـ بالبيعة التي  ومل يكتف اإلمام عيل ـ بحسب ما تنص عليه املصادر الشيعية املعترب

حتفظ وحدة األمة فقط، بل ضم إليها العمل اإلجيايب خلدمة األمة يف مجيع املجاالت، وقد  

قال معربا عن ذلك: )فام راعني إال انثيال الناس عىل فالن يبايعونه، فأمسكت يدي حتى  

مل   إن  دين حممد، فخشيت  إىل حمق  يدعون  الناس قد رجعت عن اإلسالم،  رأيت راجعة 

فوت    أنرص من  أعظم  عيل  به  املصيبة  تكون  هدما،  أو  ثلام  فيه  أرى  أن  وأهله،  اإلسالم 

  (2)واليتكم(

وكان اإلمام عيل يتعامل يف ذلك الوضع بكل ما تقتضيه النصيحة من أعامل، فكان 

مع اخللفاء ومع األمة، حيرض املسجد، ويشارك يف صالة اجلامعة، ويستشار، فيعطي رأيه،  

  مواقف كثرية. ويساعد اخللفاء يف 

املسائل   من  مسألة  تسعني  من  أكثر  يف  استشري  أنه  الكثرية  الروايات  يف  ورد  بل 

اخلليفة   بعده، وخاصة  اخللفاء من  والسياسية والدينية من طرف  العسكرية واالقتصادية 

 .(3)الثاين، فأشار فيها اإلمام عيل، وقبل اخلليفة رأيه، ونفذه

السعاة اإلمام عيل كان من  إن  الثالث    بل  اخلليفة  التي حصلت بني  الفتنة  درء  إىل 

واملعارضني له، حيث أصبح وسيطاا بني الطرفني إلمخاد الفتنة، ونصح املعارضني بعدم قطع  

 

 .73هنج البالغة، دار املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت لبنان: خطبة رقم ( 1) 

 .62هنج البالغة: كتاب رقم  (2) 

 هـ. 1380انظر التفاصيل املرتبطة بذلك يف: عيل واخللفاء، نجم الدين العسكري، النجف االرشف:مطبعة اْلداب،  (3) 
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 .(1)املاء عنه يف وقت احلصار، فلم يستجيبوا له، فبعث إليه ثالث قرب مملوءة باملاء

، فحّل عاممة سوداء عىل رأسه  وبعث عثامن إليه فأتاه، فتعّلق به املعارضون ومنعوه 

وأرسل   قتله(،  أرىض  ال  واهلل  قتله،  أرىض  ال  )اللهّم  وقال:  ليعلمه  البيت  داخل  ورماها 

احلسن واحلسني للدفاع عن عثامن، فمنعوا املعارضني من الدخول إىل منزله، وقد أصابت  

 .(2) احلسن عّدة جراحات يف الدفاع عنه 

آخر   إىل  عيل  اإلمام  ظل  وصالحها  هكذا  األمة،  عىل  حريصا  حياته  من  حلظة 

ووحدهتا، وقد قال يف وصيته بعد أن قتله الشقي ابن ملجم: )يا بني عبد املطلب، ال ألفينكم  

ختوضون دماء املسلمني خوضا تقولون: قتل أمري املؤمنني، أال ال تقتلن يب إال قاتيل، انظروا  

  (3) ال متثلوا بالرجل(إذا أنا مت من رضبته هذه، فارضبوه رضبة برضبة و 

وهكذا كان اإلمام الثاين اإلمام احلسن الذي آثر أن يقبل بالصلح املجحف يف سبيل  

ولكن   الدين،  لقيم  وحتريفهم  الطلقاء  بتغيري  علمه  مع  كلمتهم  واجتامع  املسلمني  وحدة 

 حفظ الوحدة عنده كان أهم من كل َشء. 

تلك احلركة السلمية إال بعد أن  وهكذا فعل أخوه اإلمام احلسني الذي مل يتحرك ب

رأى أن األمة تنحرف انحرافا كبريا، فسار بأهل بيته وبقلة من أصحابه ليحيي يف األمة ما  

مات منها، وقد قال يف وصيته قبل خروجه من املدينة معربا عن هدف تلك احلركة العظيمة  

ال مفسدا وال ظاملا، وإنام  التي ال نزال نعيش آثارها املباركة: )إين مل أخرج أرشا وال بطرا و

 

يار َبْكري، دار صادر ( 1)   .262: 2بريوت،  –تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس، حسني بن حممد بن احلسن الدِّ

 – الطبقات الكربى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد املعروف بابن سعد، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  (  2) 

 . 68: 3م،  1990هـ ـ  1410بريوت، الطبعة: األوىل، 

املحقق:  (  3)  اإلربيل،  الربمكي  ابن خلكان  حممد  بن  أمحد  الدين  العباس شمس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 

 .70: 2بريوت،  –إحسان عباس، دار صادر 
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اهلل   أمة جدي رسول  لطلب اإلصالح يف  باملعروف وأهنى عن  خرجت  آمر  أريد أن   ،

  (1)املنكر وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب(

ألجل   خيرج  مل  فهو  اإلسالمية،  الوحدة  يف  املهمة  داللتها  هلا  عظيمة  كلمة  وهذه 

يعيد هلذه األمة القيم النبيلة التي تالعب هبا الطلقاء  طائفة، وال ليؤسس مذهبا، وإنام خرج ل

 وأبناء الطلقاء. 

 اخلامتة 

بعد هذا العرض املوجز حول املشرتكات بني املذاهب اإلسالمية، وكيفية توظيفها  

تنفيذها يف   التالية، والتي نرى أُهية  بالتوصيات  يف حتقيق وحدة األمة اإلسالمية، نخرج 

 يستثمر يف القضايا اخلالفية الفرعية:  مواجهة املد الطائفي الذي

منه،    1 العامة  إىل  يتوجه  ما  وخاصة  اإلسالمي،  اخلطاب  يف  املشرتكات  رعاية  ـ 

 وخاصة ما ينترش عىل مستوى واسع كالقنوات الفضائية، ونحوها. 

القضايا    2 أساس  عىل  اإلسالمية  املدارس  بني  اهلادئة  العلمية  باحلوارات  القيام  ـ 

فيام  املشرتكة، وعىل   اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا  فيام  ]نعمل  املعروفة  القاعدة  أساس 

 اختلفنا فيه[ 

ـ رعاية كل طائفة ملقدسات الطائفة األخرى، من دون أن حيول ذلك بينها وبني    3

 البحث والتحقيق العلمي اهلادئ واملؤدب. 

عالم البديل،  ـ ندعو إىل مواجهة اجلهات الطائفية ووسائلها املختلفة، بصناعة اإل 4

وتعويض القيادات االجتامعية الطائفية بقيادات حتمل فكرا وحدويا يراعي األمة، قبل أن  

 يراعي الطائفة. 

 

 . 329: 44بحار األنوار، اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، العالمة حممد باقر املجليس، احياء الكتب اإلسالمية، ( 1) 
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ـ االستفادة من كبار العلامء الذين ساُهوا يف رعاية املشرتكات من أمثال الشيخ    5

جيل مثل  حممود شلتوت والغزاِل والقمي ورشف الدين املوسوي ومغنية وغريهم، إلحياء  

 جيلهم، يعيد لألمة وحدهتا، ويقف يف وجه كل النعرات الطائفية. 
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لسلبية عىل  ا التصنيف واإلقصاء وآثارها  ظاهرة  

 الواقع و من خالل التاريخ   وحدة األمة 

من   طويلة  فرتات  عرب  اإلسالمية  األمة  جسد  أصابت  التي  الظواهر  أخطر  من 

تارخيها، ما يمكن تسميته بظاهرة ]التصنيف واإلقصاء[، وهي ظاهرة مركبة من انحرافني  

واالجتامعي  النفسية  جذورُها  هلام  منها  كبريين،  وحذر  الكريم،  القرآن  عليها  نص  التي  ة 

 :  رسول اهلل 

التصنيفأوهلامأما   فهو  التي  (1)،  القضايا  مجيع  عن  الطرف  غض  يعني  والذي   ،

تشرتك فيها األمة، وتسليطه يف نفس الوقت عىل قضايا اخلالف سواء كانت من األصول  

ـ وال   الكريم  القرآن  ـ كام أخرب  أمة واحدة  ليست  لتصبح األمة عىل أساسها،  الفروع،  أو 

ـ كام أخرب رسول اهلل   رية من الكيانات املتفرقة  وإنام تصبح جمموعة كب  ـ   جسدا واحدا 

 املمزقة املقسمة املنفصلة بعضها عن بعض..  

أو املجموعة التي ينتمي إليها ـ بإبراز مميزاته    وينطلق التصنيف من انشغال الفرد ـ  

التي تفصله عن غريه من جسد األمة، واالعتناء هبا، وحماولة تضخيمها، ثم تقسيم األمة  

ينتمي  إىل طوائف وأحزاب ومجاعات وفرق   التي  الفرد واملجموعة  عىل أساسها.. وكأن 

تلك   أو  الفرد  ذلك  من  قربه  بحسب  إال  منه  حظ  له  ليس  وغريُها  اإلسالم،  هي  إليها 

 

وهو من املصطلحات املستعملة يف أكثر العلوم، ألهنا مجيعا تعتمد التصنيف، ويعني يف االصطالح: العملية الذهنية   (1) 

التي يتم من خالهلا التعرف عىل أن للمفاهيم العقلية أو صور األشياء تشاهباا أو توافقاا، حيث تنظم واحدهتا باألخرى وفق هذا 

يعني كذلك سلسلة أو نظام من األقسام أو األصناف، مرتبة وفق مبدأ مفهوم أو غرض أو اهتامم، أو أي  و  .التشابه أو التوافق

 جمموعة منها معاا، ويطلق املصطلح عىل ترتيب أسامء األقسام تصنيفها سواء كانت مادية أو جمردة.  
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 املجموعة. 

، أو استبعاد الغري وهتميشه وإلغاؤه، كمقدمة لالعتداء  (1) ، فهو اإلقصاءالثاين وأما  

التصنيف وحده قد يكون تصنيفا    عليه، وهو نتيجة خطرية من نتائج التصنيف.. ذلك أن

علميا ال رضر فيه، لكنه إن ضم اإلقصاء واإللغاء حتول إىل معول هلدم وحدة األمة، وكرس  

 كياهنا.

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الظاهرة بشقيها ]التصنيف واإلقصاء[ يف قصة آدم  

ه السالم، وحيتقره،  عليه السالم، ورفض إبليس السجود له، فإبليس قبل أن يلغي آدم علي

تصنيفية   عملية  أجرى  قد  كان  ـ  تعاىل  اهلل  أمر  كام  ـ  له  السجود  ويرفض  عليه،  ويتكرب 

للمكونات التي يتكون منها كيانه، واملكونات التي يتكون منها كيان آدم عليه السالم، ثم  

إ  ىل  رأى أن كيانه الناري أرشف من كيان آدم عليه السالم الطيني.. وهذا التصنيف جره 

الكرب والغرور ومعصية اهلل تعاىل بإقصاء آدم عليه السالم واحتقاره.. وقد غفل أنه بذلك  

يعيص اهلل سبحانه وتعاىل، ألن اهلل تعاىل يعلم مكونات آدم عليه السالم، ومع ذلك أمره  

 بالسجود له. 

ونفس اليشء فعله أقوام األنبياء حني قاموا بإقصاء أنبيائهم واحتقارهم وإلغائهم  

ورفض التسليم هلم.. ألهنم قاموا بعملية تصنيفية وضعت أنبياءهم يف مرتبة أقل من املرتبة  

 

وغريها، ويطلق عليه كذلك: االستبعاد والتهميش،  وهو من املصطلحات املتداولة يف علم النفس واالجتامع والسياسة    (1) 

أو سحب   إلغاء  الثانية ويشمل  الدرجة  النفس: )أسلوب عقايب من  تعاريفه يف علم  املشاهبة، ومن  املصطلحات  وغريها من 

تلفزيوين    فالطفل قد حيرم من مشاهدة برنامج  (التعزيز اإلجيايب لفرتة وجيزة بعد قيام الشخص بالسلوك املستهدف املراد خفضه

مفضل إذا اعتدى عىل طفل آخر يشاهد التلفاز. وقد يرغم عىل مغادرة املكان كامال واجللوس يف مكان آخر ال يتوفر فيه تعزيز.  

املرشف العلمي أ. د. مجال اخلطيب، نرش جملس   .(2001انظر: الدليل املوحد ملصطلحات اإلعاقة والرتبية اخلاصة والتأهيل )

 االجتامعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب. املنامة، مملكة البحرين.  وزراء العمل والشؤون
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 التي كان األقوام يتصوروهنا لرسل اهلل..  

ن الكريم التأكيد عىل  وبناء عىل هذا، وعىل خطورة التصنيف واإلقصاء، ورد يف القرآ 

أن اسم هذه األمة هو اإلسالم ال غريه.. وأنه ال يصح للمسلم أن يرغب عن اإلسالم الذي  

سامه اهلل به، ذلك أن أول ما يبدأ به التصنيف هو اختيار أسامء بديلة عن االسم الذي اختاره  

كُ اهلل تعاىل، قال تعاىل: َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ  [ 78احلج: ] ﴾ ُم املُْْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل ﴿ِملَّ

هذا   يف  كبرية  انحرافات  يف  ـ وقعت  التارخيية  مسريهتا  ـ ويف  اإلسالمية  األمة  لكن 

اجلانب جعلتها تضع معايري جديدة للتصنيف غري املعيار الذي وضعه اهلل تعاىل، وهو معيار  

 اة املسلمني بالفتن. التقوى، ولذلك دب اخلالف بينها، وحصل الرصاع، الذي مأل حي

وسنحاول يف هذا املقال ـ باختصار ـ إبراز بعض مظاهر التصنيف واإلقصاء التي  

الداء وتشخيصه وحتديد   معرفة  أن  ذلك  األمة،  وحدة  اخلطري عىل  السلبي  أثرها  هلا  كان 

 أسبابه وعلله هو املقدمة األساسية للعالج والتصحيح واملراجعة. 

 يشري إليه العنوان ـ إىل حمورين:  وقد قسمنا املقال ـ بحسب ما 

،  مظاهر التصنيف واإلقصاء يف الواقع والتاريخ اإلسالمي   املحور األول: تناولنا يف  

 وقد اقترصنا فيه عىل ذكر نوعني خطريين ُها:  

 ـ التصنيف واإلقصاء املرتبط باألعراق والقوميات.  1

 ـ التصنيف واإلقصاء املرتبط باْلراء واملذاهب.  2

، واقترصنا  املحور الثاين: آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة اإلسالمية ا يف  وتناولن

 فيه عىل ذكر ثالثة آثار هي:  

 ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة الدينية.  1

 ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة االجتامعية.  2



44 

 

 ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة السياسية.  3

 مظاهر التصنيف واإلقصاء يف الواقع والتاريخ اإلسالمي: أوال ـ  

من خالل التأمل يف أسباب الفتن وأنواع الرصاع التي حصلت بني مكونات األمة  

ألوان   من  الكثري  معها  جرت  التصنيفات  من  كربى  أنواع  ثالثة  نجد  الطويل  تارخيها  يف 

 اقع. اإلقصاء، نكتفي هنا بذكر بعض األمثلة عنها من التاريخ والو

 ـ التصنيف واإلقصاء املرتبط باألعراق والقوميات:   1

حيث   األوىل  القرون  منذ  اإلسالمي  التاريخ  يف  حصلت  التي  الظواهر  من  وهو 

أسامء   وحتت  أنواعها،  بمختلف  القبائل  بني  الرصاع  وظهر  والقومية،  الشعوبية  ظهرت 

ن له دوره السلبي كذلك  خمتلفة، وكان له دوره السلبي يف تصدع الوحدة اإلسالمية، كام كا 

 يف الكثري من احلروب والرصاعات والفتن التي نشبت بينها، والتي أطمعت فيها أعداءها. 

تعاىل:   قوله  مقتضيات  عن  الغفلة  بسبب  حصل  ذلك  إِنَّا وكل  النَّاُس  َا  َأُّيُّ ﴿َيا 

ا َوَقَبائَِل لِتَ  َعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ  َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبا

 [ 13احلجرات: ] ﴾ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ 

ومثله الغفلة عن تلك التعاليم النبوية التي تعترب البرشية مجيعا كيانا واحدا، وأنه ال 

حلديث أن  تفاضل بينهم يف اخللقة، وإنام التفاضل بينهم عىل حسب ما كسبت أيدُّيم، ففي ا 

خاطب رمحه وقرابته قائالا: )يا معرش قريش اشرتوا أنفسكم ال أغني عنكم   رسول اهلل  

من اهلل شيئا، يا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا عباس بن عبد املطلب ال أغني  

نت  عنك من اهلل شيئاا، ويا فاطمة ب  عنك من اهلل شيئاا، ويا صفية بنت عبد املطلب ال أغني

  (1)حممد سليني من ماِل ما شئت ال أغني عنك من اهلل شيئاا(

 

اهلل    (1)  أمور رسول  من  املخترص  الصحيح  املسند  البخاري  اجلامع  وأيامه )صحيح  أبو    ،(وسننه  إسامعيل  بن  حممد 
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للفقهاء   حتى  رسى  إنه  بل  الناس،  عامة  عند  أو  الساسة  عند  توقف  األمر  وليت 

أنفسهم، ففي الفرتات التي ضعفت فيها األمة، وغفلت عن حتكيم كتاب رهبا وسنة نبيها  

ي تشجع التصنيف العرقي، وتفتت  ، وركنت إىل التقليد ظهرت الكثري من املقوالت الت

 املجتمع إىل كيانات عرقية ال عالقة هلا بالدين وال بالتقوى. 

ومن األمثلة عىل ذلك أن بعضهم نقل مذهب الغزاِل يف النسب، ورد عليه بقوله:  

اإلمام   وجهة  )قال  العلم  وجهة  النبوة  جهة  جهات:  ثالث  من  النسب  ورشف  الغزاِل: 

ة باالنتساب لعظامء الدنيا والظلمة املستولني عىل الرقاب، وإن  الصالح املشهور، وال عرب

فيعترب   العظامء،  يف  النقلة  كالم  عليه  يساعدُها  وال  الرافعي:  قال  هبم(،  الناس  تفاخر 

تكون كاحلرفة؟ وذو   أن  اإلمرة ونحوها  يعترب وأقل مراتب  إليهم.. وكيف ال  االنتساب 

 ( 1)(احلرفة الدنيئة ال يكافئ النفيسة 

د نشأ عن فتح هذا الباب العصبية املحرمة بني العرب وغريهم، بل بني العرب  وق

يقول   منها  كتاب  ففي  نفسها،  الفقه  لكتب  انتقلت  قد  العصبية  هذه  نجد  بل  أنفسهم، 

صاحبه: )سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض، وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ ألهنم  

جون النقي من عظام امليتة ويأكلونه قال الشاعر: إذا  يعرفون باخلساسة قيل: إهنم يستخر 

 ( 2)(قيل للكلب يا باهيل عوى الكلب من لؤم هذا النسب 

 

هـ.كتاب الرشوط، باب هل  1422،  عبداهلل البخاري اجلعفي، حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل

النساء والولد يف األقارب، ح العدل إىل رسول اهلل  2602يدخل  العدل عن   ، ()صحيح مسلم  ، الصحيح املخترص بنقل 

بريوت كتاب    – مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  

 (  206يف قوله تعاىل: ﴿وأنذر عشريتك األقربني﴾، ح)اإليامن، باب  

 .  4/124الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، املطبعة امليمنية: (1) 

بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية  (2)  ، الطبعة: األوىل،  اجلوهرة النرية، أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزَّ
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الدسومات منها ويأكلون   العظام ويأخذون  ويعلل فقيه آخر ذلك بأهنم يطبخون 

ثانية ، ويورد آخر حديثا يف ذلك، ويستدل بقول شاعر، فبعد أن ذكر  (1) بقية الطعام مرة 

قول   عليه  ويدل  والدناءة  باخلساسة  معروفون  )ألهنم  قال:  العرب  لسائر  كفاءهتم  عدم 

الشاعر: إذا ولدت حليلة باهيل غالما زاد يف عدد اللئام.. وروي أن رجال قال لرسول اهلل  

(2)يا لقتلتك به( : أتتكافأ دماؤنا؟ قال: نعم ولو قتلت باهل 

لقول شاعر،   الصحيحة  األدلة الرصحية  تركوا  ـ  ـ مع احرتامنا هلم  الفقهاء  فهؤالء 

 ويمكنهم لو ساروا عىل منواله أن ُّيجوا القبائل مجيعا، بل اخللق مجيعا.  

لو   السؤال عام  الدرس  اهليثمي بقوله: )وقع يف  ابن حجر  ينقلها  ويف فتوى أخرى 

وطلبت  احلاكم  إىل  النسب  جمهولة  امرأة  الدنيئة    جاءت  احلرفة  ذي  من  يزوجها  أن  منه 

ونحوها، فهل جييبها أم ال؟ واجلواب عنه: أن الظاهر الثاين لالحتياط ألمر النكاح، فلعلها 

تنسب إىل ذي حرفة رشيفة، وبفرض ذلك فتزوجيها من ذي احلرفة الدنيئة باطل، والنكاح  

 ( 3) حيتاط له( 

دما سئل عمن يأكل من كسب يده،  وقد عرب السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عن

هل هو أرشف ممن يأكل من الصدقة، وهل أحدُها كفء لآلخر؟ فأجاب بقوله: )الذي  

 

 .  3/298،وانظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، دار الفكر:11/ 2هـ.:1322

البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي، دار الكتاب اإلسالمي،   (1) 

 .  3/141الطبعة: الثانية:

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، املطبعة الكربى األمريية    (2) 

 .  2/129هـ:  1313ـ بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى   (3) 

 .  7/278حممد:
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أمر رشعي،   إذ األفضلية يف ذلك  املطردة  الزوجة  بلد  يعترب يف ذلك عرف أهل  أنه  يظهر 

  (1)والفقهاء يف هذا الباب ينظرون للعرف أكثر من نظرهم للفضائل الرشعية( 

يف    وبناء واعتربوا  ودناءهتا،  رشفها  بحسب  الصناعات  صنفوا  هذا  موقفهم  عىل 

حتديد ذلك العرف، وهو ما أول به احلنفية ظاهر قول أيب حنيفة، قال يف فتح القدير: )قيل:  

هذا اختالف عرص وزمان يف زمن أيب حنيفة ال تعد الدناءة يف احلرفة منقصة فال تعترب، ويف  

اعتبار ذلك سواء كان هو املبني أوال، فإن املوجب هو استنقاص   زمنهام تعد فتعترب، واحلق 

ملا   باإلسكندرية  للعطار  احلائك كفئا  أن يكون  ينبغي  فيدور معه، وعىل هذا  العرف  أهل 

  (2)هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة، اللهم إال أن يقرتن به خساسة غريها(  

يكافئ   ال  احلرف  )يف  الشافعية:  واحلارس  وقال  احلامم  وقيم  واحلجام  الكناس 

والراعي ونحوهم بنت اخلياط واخلياط ال يكافئ بنت البزاز والتاجر وال يكافئ املحرتف  

وقال الروياين: ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة يف بعض البالد    (3) بنت القايض والعامل(  

 . (4)أوىل من التجارة ويف بعضها بالعكس

األعر تلك  بقوله:  ومن  الرائق  البحر  يف  ذكره  ما  أساسها  عىل  يفتى  كان  التي  اف 

)وينبغي أن يكون صاحب الوظائف يف األوقاف كفؤا لبنت التاجر يف مرص إال أن تكون  

وظيفة دنيئة عرفا كسواق وفراش ووقاد وبواب وتكون الوظائف من احلرف؛ ألهنا صارت  

له وظيفة تدريس أو نظر يكون كفؤا  طريقا لالكتساب يف مرص كالصنائع، وينبغي أن من  

 

 .  4/94انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي، املكتبة اإلسالمية:  (1) 

 .  3/301فتح القدير: (2) 

طالب يف أحاديث خمتلفة املراتب، حممد بن حممد درويش، أبو عبد الرمحن احلوت الشافعي، املحقق: مصطفى  أسنى امل (3) 

 .  3/137م:1997هـ ـ  1418بريوت، الطبعة: األوىل،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .  4/125رشح البهجة: (4) 
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لبنت األمري بمرص ويف القنية احلائك ال يكون كفؤا لبنت الدهقان وإن كان معرسا، وقيل  

  (1) هو كفء( 

وبناء عىل هذا صنفوا الصناعات إىل رشيفة ودنيئة، أما الصنائع الدنيئة، فقد عرفوها  

ومثلوا   املروءة(،  انحطاط  مالبسته عىل  دلت  )ما  واحلارس،  بأهنا  باحلائك، واحلجام،  هلا 

 .(2)والكساح، والدباغ، والقيم، واحلاممي، والزبال

الفقهاء القائلون بالكفاءة يف احلرفة علو احلرفة   أما الصناعات الرشيفة، فقد علل 

واعتربوا   كالتجارة،  الكسب  بزيادة  وتارة  الرائحة،  بطيب  وتارة  بالنظافة،  تارة  ورشفها 

. لكن الغزاِل خالف ذلك  (3) ن اجلهاد، وأدناه ما أكل من الصدقاتأطيب الكسب ما أكل م

 بأن األكل من الصدقات ملن يشغله التكسب عن االشتغال بالعلم الرشعي أفضل.  

يف   أما  املحافظة،  البيئات  الكثري من  تعتمده  والذي  الفقهي،  تراثنا  يف  ورد  ما  هذا 

هات تستثمر يف االختالفات العرقية بني  واقعنا احلاِل الذي نعيشه، فإنا نرى الكثري من اجل

 املسلمني لتشكل منها كيانات تشتت األمة، وتعكر صفو وحدهتا.

بل إن التغريبيني استطاعوا أن خيرتقوا هذه الكيانات، ويوسوسوا هلا بأن اإلسالم  

دين قومي خاص بالعرب، وأن عليهم أن يثوروا عىل تعاليمه، وأن يبحثوا يف تراثهم القديم  

ارب يف أحقاب التاريخ، ليحيوا ثقافتهم وقيمهم اخلاصة هبم، بعيدا عن القيم والتعاليم  الض

 اإلسالمية. 

 التصنيف واإلقصاء املرتبط باْلراء واملذاهب:   ـ   2

 

 .  3/142البحر الرائق:  (1) 

 .  3/143البحر الرائق: (2) 

 . 3/137أسنى املطالب: (3) 
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وقد نشأ هذا النوع من التصنيف واإلقصاء نتيجة املبالغة الشديدة ألتباع أصحاب  

التعصب   يف  والعقدية  الفقهية  واعتبار  املذاهب  املجرد،  احلق  عىل  واعتبارهم  ألئمتهم، 

االنتساب   عىل  مقدما  إليهم  االنتساب  اعتربوا  أهنم  حتى  املجرد،  الباطل  عىل  غريهم 

 لإلسالم نفسه. 

ومن األمثلة عىل ذلك تلك املواقف املتشددة من املخالفني للمذهب وإن كانوا من  

الق  خليل  بن  أصبغ  الفقيه  ومنها موقف  العلامء،  )تويف: كبار  الذي وقف  272رطبي  هـ(، 

أنه كان يقول: )ألن يكون يف تابويت رأس خنزير،    ة موقفا متشددا من أهل احلديث، لدرج

ألن يكون يف كتبي رأس  )أحب إِّل من أن يكون مسند ابن أيب شيبة(، ويف رواية أنه قال:  

ابن أيب شيبة  مع كون    (1)خنزير أحب إِّل من أن يكون فيها مصنف أيب بكر بن أيب شيبة(

 هـ( كان من كبار احلفاظ واملحدثني. 235)تويف  

وهكذا كان موقف بعض احلنفية من كبار علامء الشافعية، حتى أن احلافظ شمس  

الذهبي )تويف: للشافعي، وإخراجه من  748الدين  هـ( علق عىل تضعيف حييى بن معني 

 ( 2)(كان حمدثا ابن معني كان من احلنفية الغالة يف مذهبه، وإن  )الثقاة بكون  

هـ(، الذي حتول من املذهب املالكي  302ومثله أبو عثامن بن احلداد اإلفريقي )تويف:  

إىل املذهب الشافعي، ومل يكتف بذلك التحول، بل راح يذم األصول واملصادر التي يعتمد  

 . (3)عليها املالكية، حتى أنه كان يسمي كتاب املدونة باملدودة

 

 .  458ص:   1، ج 1986، 3لسان امليزان، ابن حجر العسقالين، بريوت، مؤسسة األعلمي، ط (1) 

،  1992،  4الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردا، احلافظ الذهبي، حققه حممد املوصيل، بريوت، دار البشائر، ط    (2) 

   30، 29ص: 

العرب يف خرب من غرب، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي أبو عبد اهلل شمس الدين، حققه صالح الدين املنجد، الذهبي،    (3) 

 .  128ص:  2، ج  1984، 2، طالكويت، مطبعة حكومة الكويت
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من   السخرية  درجة  إىل  اجلانب  املسلمني يف هذا  بني مذاهب  اإلقصاء  وقد وصل 

مذاهب بعضهم بعضا، والتهكم عليها، وقد ذكر املؤرخون يف هذا أن السلطان حممود بن 

هـ( مجع الفقهاء بمدينة مرو، وأمرهم بالبحث يف املذهبني احلنفي   5سبكتكني )تويف: قرن: 

وأقواُها، وكان يف إمكان الفقهاء أن يذكروا له أن احلق    والشافعي، ليختاروا له أصحهام

موزع بني املذاهب، وأنه ال يمكن اعتبار مذهب من املذاهب عىل احلق املجرد، وغريه عىل  

الباطل املجرد، لكنهم لألسف مل يفعلوا، وإنام راحوا إىل الرخص التي بني عليها املذهب  

أسا  عىل  ليبطلوه  بسيطة،  فروع  وهي  بكر  احلنفي،  أبا  الشافعي  الفقيه  أن  روي  فقد  سها، 

القفال صىل بوضوء ُمسبغ، وسرتة، وطهارة، وقبلة، وباقي األركان التي ال جُيّوز الشافعي  

الصالة دوهنا.. ثم صىل صالة )عىل ما جُيّوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ قد ُلطخ  

و وكان  الذباب،  عليه  فاجتمع  بنبيذ،  وتوضأ  بنجاسة،  كرّب  ُربعه  ثم  ُمنكسا،  ضوءا 

بالفاريسية، وقرأ بالفاريسية: دو بركك سبز. ونقر ومل يطمئن، وال رفع من الركوع، وتشّهد  

،  (إن مل تكن هذه الصالة جُييزها اإلمام قتلتك)وأخرج الريح بال سالم(، فقال له السلطان:  

ام قال القفال،  فأنكرت احلنفية تلك الصالة، فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجدوا األمر ك

 . (1)وحتّول السلطان حممود إىل املذهب الشافعي

بل إن األمر وصل إىل درجة وضع األحاديث التي متدح أصحاب املذهب، وتقدح  

يف املخالفني له، وقد أورد علامء احلديث من األمثلة عىل هذا أن بعض احلنفية وضع هذا  

ثا )احلديث:   بن  النعامن  له  ُيقال  رجل  بعدي  اهلل  سيأيت  دين  ليحيني  حنيفة،  أبا  ُيكنى  بت 

 

مؤسسة    (1)  بشار عواد، بريوت،  الدين، حققه  اهلل شمس  عبد  أبو  الذهبي  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  النبالء،  أعالم  سري 

الغزاِل، حققه حممد حسن هيتو، بريوت، دار  486ص:    17الرسالة، ج أبو حامد  ، وانظر: املنخول من تعليقات األصول، 

 .  501ص:  1405الفكر، 
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يف نفس الوقت الذي وضع حديثا يف ذم املذهب املخالف واملنافس له،    (وسنتي عىل يديه

يكون يف أمتي رجل ُيقال له حممد بن إدريس أرض عىل أمتي  )وهو مذهب الشافعي، وهو  

 ( 1): أبو حنيفة، هو رساج أمتي(ه من إبليس، ويكون يف أمتي رجل ُيقال ل

ومثلام حصل التعصب بني املذاهب الفقهية حصل مثله بسبب اْلراء العقدية، حتى  

وصل األمر إىل التكفري، وما جر إليه بعده من رصاعات وفتن، ومن األمثلة عىل ذلك أن  

هجرية، وهتجم عىل    475الواعظ أبا بكر البكري املغريب، وعظ بجامع املنصور ببغداد سنة  

َياطِنُي َعىَل ُمْلِك ُسَلْياَمَن  تعاىل:  م ذكر قوله  احلنابلة وأهل احلديث، ث  َتْتُلو الشَّ َما  َبُعوا  ﴿َواتَّ

َياطنَِي َكَفُروا : )ما كفر أمحد بن حنبل، وإنام  ، ثم قال [ 102البقرة:  ] ﴾  َوَما َكَفَر ُسَلْياَمُن َوَلكِنَّ الشَّ

 (2) أصحابه كفروا( 

التي ألفها بعض املعارصين يكفرون فيها ومن األمثلة الواقعية عىل هذا تلك الكتب  

يف   توقف  من  ويكفرون  بل  وغريهم..  والشاطبي  حجر  وابن  كالنووي  العلامء  كبار 

 تكفريهم. 

وتثري   األمة،  يف  الفرقة  تنرش  التي  االنرتنت  مواقع  يف  كثريا  نجده  هذا  ومثل 

ثناء الفوزان عىل  الرد عىل   الشاطبي  الرصاعات بينها، وقد كتب بعضهم مقاال مطوال يف 

وال    واعتباره من كبار علامء األمة، قال فيه: )صدقت فلست أنت من يسأل عن الشاطبي

 

، وقد ذكر الذهبي أن أبا سعيد  210ه، ص: 1963، 1السنة قبل التدوين، حممد عجاج اخلطيب مرص مكتبة وهبة، ط (1) 

حديث، ما حّدث هبا أبو حنيفة قط،    300وضع يف تأييد مذهب أيب حنيفة أكثر من    (هـ 4أبان بن جعفر البرصي)تويف: قرن:

ه تلك األحاديث غضب منه، فنهاه وقال له اتق اهلل، ثم خرج من عنده، وعندما ذهب إليه احلافظ ابن حبان ليَحّدثه وأخرج ل

بريوت دار الكتب    1انظر: ميزان االعتدال، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي أبو عبد اهلل شمس الدين، حققه عيل معوض، ط

 . 132، 131ص:  1، ج1995العلمية، 

 . 185ص: 2لعريب، ج ذيل تاريخ بغداد، ابن النجار، بريوت، دار الكتاب ا (2) 
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مع   التعامل  يف  ومنهجهم  السلف  بعقيدة  جاهل  ألنك  كتبه  وعىل  عليه  حيكم  من  مثلك 

املبتدعة والزنادقة، فكم لك من متييع مع أمثال الشاطبي ومع من هم أشد كفرا وزندقة منه،  

 ( 1) عىل كالم السلف يف أيب جيفة ]يقصد أبا حنيفة[ عنا ببعيد(وما اعرتاضك 

وكتب آخر يف مدونته املعنونة بـ ]مدونة املوحدين الغرباء[ مقاال مطوال يف تكفري أيب  

   (2) ، عنونه بـ ]أيب حنيفة اجلهمي الذي أمجع السلف عىل تكفريه[هحنيفة وأتباع

]الّذهبي   بعنوان:  مقاال  املوقع  نفس  يف  صويف  ونجد  إعالِل  مذهبي  جلد  عاذري 

بعنوان   آخر  ومقاال  مفّوض[،  الّصفات  بعض  يف  جهمي  للّصحابة  المز  موازنايت  مرشك 

]بيان حال اجلهمي بن تيميه[، وآخر بعنوان ]من كفريات ابن حجر صاحب كتاب فتح  

 الباري[

يه،  وهكذا مل يرتكوا عاملا من علامء املسلمني، وال مذهبا من مذاهبهم إال قدحوا ف

 وأقصوه، وكفروا املتبعني له. 

 ثانيا ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل وحدة األمة: 

كل   شملت  وإنام  املحضة،  الفكرية  باجلوانب  واإلقصاء  التصنيف  آثار  تكتف  مل 

جوانب احلياة اإلسالمية، فمألهتا بكل ألوان الفتنة والرصاع، وسنرضب هنا بعض األمثلة  

ا تلك  والواقع عىل  التاريخ  الثالث  من  يف جوانبها  اإلسالمية  الوحدة  التي شملت  ْلثار 

 املهمة: اجلانب الديني، والسيايس، واالجتامعي. 

 

مقال: الشاطبي بني حكم السلف عىل أمثاله وبني ثناء الفوزان، موقع: أيب عبد الرمحن الشالِل املسييل، مدونة سلفية    (1) 

 تعنى ببيان منهج السلف احلق والرد عىل أهل البدع والضالالت. عىل الرابط التاِل:

 http://chellali28.blogspot.com/2015/08/blog ـ post.html 

 .post_6.htmlـ  http://almuwahidun.blogspot.com/2016/03/blogعىل الرابط:  (2) 
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 ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة الدينية:   1

الفقيه   يعيشها  كان  التي  احلرية  ومدى  لإلسالم  األول  الصدر  بني  املقارنة  عند 

اإل أئمة  من  وغريهم  واملفرس  واملحدث  للنظريات  واملجتهد  املسلمني  تبني  قبل  سالم 

أهلية   لدُّيم  توفرت  للذين  الفكرية  احلرية  من  كبرية  مساحة  نجد  املختلفة  التصنيفية 

 االجتهاد. 

أدب وهدوء،   بعض بكل  بعضهم عىل بعض، ويرد بعضهم عىل  يتتلمذ  فقد كان 

ري بينهم  وحيرتم مجيعهم خالف اْلخر له، ورده عليه.. ومل تكن تلك اخلالفات الفرعية تث

أي فتنة أو ضغينة أو حقد أو شعور باالنفصال.. ومل تكن تؤثر أبدا يف إحساسهم باألمة  

 الواحدة. 

ـ  ـ تأييدا هلذا  الكثري من الروايات عن أئمة املذاهب وغريهم،    وقد ذكر املؤرخون 

ومنها أن الشافعي صىل الصبح يف مسجد أيب حنيفة، وكان الشافعي يرى القنوت يف صالة  

ح، ويرى اجلهر بالبسملة، لكنه مل يقنت ومل جيهر ببسم اهلل تأدباا مع أيب حنيفة واحرتاما  الصب

 ..  (1) ألصحابه

حنيفة   أبو  )كان  فقال:  الفقهية،  املذاهب  أئمة  شأن  كان  ذلك  أن  القرطبي  وذكر 

ال   كانوا  وإن  املالكية  من  املدينة  أهل  أئمة  خلف  يصلون  وغريهم  والشافعي  وأصحابه 

بسملة ال رساا وال جهراا.. وصىل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه  يقرؤون ال

مالك بأنه ال يتوضأ فصىلَّ خلفه أبو يوسف ومل ُيعد، رغم أنه يرى أن خروج الدم بحجامة  

 

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القرَش، أبو حممد، حميي الدين احلنفي، مري حممد    (1) 

 (  1/433كتب خانه ـ كراتيش )
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  (1)أو غريها ينقض الوضوء(

يونس   قال  االجتامعية،  عالقاهتم  عىل  تؤثر  ال  الفرعية  اخلالفات  كانت  وهكذا 

مت ثم  الصديف  مسألة  يف  يوماا  ناظرته  الشافعي،  من  أعقل  رأيت  )ما  الشافعي:  عن  حدثا 

افرتقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخواناا وإن مل نتفق يف  

  (2)مسألة(

وهلذا كان من القواعد التي اتفقوا عليها ]عدم اإلنكار يف مسائل اخلالف إذا كان  

مساغ[، وقد روي عن أمحد يف ذلك قوله: )ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس    لالجتهاد فيها 

  (3)عىل مذهب وال يشدد عليهم(

وقال النووي: )ليس للمفتي وال للقايض أن يعرتض عىل من خالفه إذا مل خيالف  

   (4)نصاا أو إمجاعاا أو قياساا جلياا(

وُسئل القاسم بن حممد عن القراءة خلف اإلمام فيام مل جيهر به فقال: )إن قرأت فلك  

أسوة، وإذا مل تقرأ فلك يف رجال من أصحاب    يف رجال من أصحاب حممد رسول اهلل  

 .  (5)أسوة( رسول اهلل 

 

فسري القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس  اجلامع ألحكام القرآن = ت  (1) 

 ( 23/375القاهرة. ) –الدين القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية 

 (  17ـ  10/16سري أعالم النبالء ) (2) 

الرامينى ثم    اْلداب الرشعية واملنح املرعية، حممد بن مفلح بن  (3)  الدين املقديس  أبو عبد اهلل، شمس  حممد بن مفرج، 

 ( 1/186الصاحلي احلنبيل، عامل الكتب، )

العريب    (4)  النووي، دار إحياء الرتاث  الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي    –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، 

 ( 2/24بريوت، )

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي،    (5) 

هـ،  1387املغرب،  –حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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يف   أخيه  اختيار  يف  أحدهم  يتدخل  ال  الصحابة  شأن  كان  هذا  أن  أنس  ذكر  وقد 

التعبدية، فقال: )إنا معرش أصحاب رسول اهلل   الصائم ومنا    الشؤون  كنا نسافر، فمنا 

املفطر، ومنا املتم ومنا املقرص، فلم يعب الصائم عىل املفطر، وال املفطر عىل الصائم، وال  

  (1) ملتم عىل املقرص(املقرص عىل املتم، وال ا

لكن األمر اختلف متاما بعد شيوع ظاهرة التصنيف واإلقصاء، وما تولد عنها من  

يف   كبري  دور  فيها  املختلف  للفروع  أصبح  لآلخر، حيث  وإلغاء  وتطرف  وتشدد  تعصب 

املذاهب وكأنه دين مستقل عن   الفرقة بني املسلمني، حتى أصبح كل مذهب من  إشاعة 

فتاوى صارت تصدر بحرمة صالة بعضهم خلف بعض، وحرمة زواج  اْلخر، حتى أن ال 

 بعضهم من بعض..  

وقد جاء يف كتب املتأخرين ما يدل عىل هذا، ففي ]البحر الرائق رشح كنز الدقائق[  

ما نصه: )ويف اخلالصة والبزازية من كتاب النكاح عن اإلمام أيب بكر حممد بن الفضل من  

افر ال جتوز املناكحة معه، قال الشيخ أبو حفص يف فوائده:  قال أنا مؤمن إن شاء اهلل فهو ك 

ال ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي املذهب، وهكذا قال بعض مشاخينا، ولكن  

يتزوج بنتهم ـ زاد يف البزازية ـ تنزيال هلم منزلة أهل الكتاب اهـ. وذهب طائفة إىل تكفري من  

ن شاء اهلل عىل وجه الشك ال مطلقا، وهو احلق ألنه ال  شك منهم يف إيامنه بقوله أنا مؤمن إ

  (2) مسلم يشك يف إيامنه(

 

(11/54  ) 

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي، املحقق: حممد عبد القادر   السنن الكربى، أمحد بن  (1)  احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ

 ( 4652/رقم 3م. )2003هـ ـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ( 49/ 2البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) (2) 
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عرش   الثالث  القرن  هناية  يف  واحلنفية  الشافعية  بني  حصل  أنه  بعضهم  ذكر  وقد 

اهلجري خالف شديد، حتى أن أحد شيوخ الشافعية بطرابلس الشام ذهب إىل املفتي، وقال  

نفية، ألن فالنا من فقهائهم يعتربنا كأهل الذمة، بام أذاعه  اقسم املساجد بيننا وبني احل)له:  

شافعية يتزوج  أن  للحنفي  جيوز  هل  يف:  األحناف  اختالف  من  األيام  هذه  فقال  !؟يف   .

بعضهم: ال يصح ألهنا تشك يف إيامهنا، ألن الشافعية جُييزون أن يقول املسلم: أنا مؤمن إن  

  (1)شاء اهلل(

الفينة  ومل يقف األمر عند هذا احل فتنا كثرية كانت تقع بني املسلمني بني  د، بل إن 

واألخرى بسبب خالفات فرعية بسيطة ورد اخلالف فيها عن السلف أنفسهم، ومن األمثلة  

تبنى   فقد  الصالة[،  يف  بالبسملة  اجلهر  ]مسألة  بسبب  وقعت  التي  الفتن  تلك  ذلك  عىل 

.. وكان يمكن لكال الفريقني أن حيرتم  الشافعية فيها اجلهر، بينام تبنى خالف ذلك احلنابلة

 بعضهام خالف بعض مثلام فعل أئمة املذاهب التي ينتمون إليها، لكنهم مل يفعلوا..  

هـ، قال: )يف هذه    447ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن األثري يف أحداث سنة  

ة أبو يعىل بن الفراء،  السنة وقعت الفتنة بني الفقهاء الشافعية واحلنابلة ببغداد، ومقدم احلنابل

الرحيم،   الرمحن  الغفري، وأنكروا اجلهر ببسم اهلل  العامة اجلم  التميمي، وتبعهم من  وابن 

ومنعوا من الرتجيع يف األذان، والقنوت يف الفجر، ووصلوا إىل ديوان اخلليفة، ومل ينفصل  

بالبسم اجلهر  عن  إمامه  فنهوا  الشعري،  بباب  مسجد  إىل  احلنابلة  وأتى  فأخرج  حال،  لة، 

  (2)مصحفا وقال: أزيلوها من املصحف حتى ال أتلوها(

 

 .  167ـ  166، ص: 1990تاريخ الفقه اإلسالمي، عمر سليامن األشقر، اجلزائر، قرص الكتاب،  (1) 

الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب    (2) 

 . (129/  8م، )1997هـ / 1417لبنان، الطبعة: األوىل،  –العريب، بريوت 
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هجرية ـ فقد ذكر أن مجاعة من احلنابلة  323ومنها ما ذكره ابن كثري يف أحداث سنة  

ضدهم،   تتدخل  الرشطة  جعل  مما  الصالة،  يف  بالبسملة  جيهر  من  عىل  اعرتضوا  ببغداد 

العشاء، لكن  و  ر بالبسملة يف صاليت الصبحفأمرت بأن ال ُيصيل حنبيل بالناس إال إذا جه 

مل يرتدعوا،  الشافعية، و  احلنابلة  ُيوقفوا ذلك إال بعدما أصدر  و  استمروا يف عنفهم جتاه  مل 

حرق  و  الترشيدو التنكيل، و هددهم بالقتلو  اخلليفة الرايض باهلل توقيعا عنيفا زجرهم فيه،

 ( 1) البيوت(

اصة أيضا من الفقهاء والقضاة وغريهم،  ومل يتوقف األمر عند العامة، بل شمل اخل

هـ( بعض القضاة املتعصبني للمذاهب وإقصاءهم  1250وقد ذكر حممد بن عيل الشوكاين ) 

فقال:   هلم،  الديار  ) للمخالفني  تلك  اهلل  امتحن  من  –وقد  بقضاة  والشامية  املرصية  أي 

ا دماء مجاعة من أهل  املالكية يتجرؤون عىل سفك الدماء، بام ال حيل به أدنى تعزير، فأراقو

العلم جهالة وضاللة وجرأة عىل اهلل، وخمالفة لرشيعة رسول اهلل، وتالعبا بدينه، بمجرد  

إليه   وإنا  هلل  فإنا  علم،  من  أثارة  عليها  ليس  فروعية  واستنباطات  فقهية،  ُنصوص 

   (2) (راجعون

وقد أدى ذلك كله إىل مصادرة احلريات الفكرية التي جاء هبا اإلسالم، ودعا إليها،   

والتي جتعل املؤمن يدور مع احلق حيثام دار، ويسري مع الدليل حيث سار به، حيث شاع يف  

الفروع، وكل من خرج   أبسط  املجتمعات اإلسالمية حرمة اخلروج من املذهب، ولو يف 

 

البداية والنهاية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش البرصي ثم الدمشقي، املحقق: عيل شريي، دار إحياء    (1) 

 .  182ص:  11م، ج  1988، هـ ـ 1408الرتاث العريب، الطبعة: األوىل 

بريوت،    –شوكاين اليمني، دار املعرفة  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل ال  (2) 

 .  21ص:  1ج 
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 يلقى إقصاء كبريا. 

مثلة عىل ذلك، ما حصل للفقيه منصور بن حممد السمعاين املروزي)تويف:  ومن األ

حنفيا، فحصل  هـ( الذي أداه اجتهاده إىل تبني فروع املذهب الشافعي، بعد أن كان  489

بسببه فتنة كبرية، حيث هاجت الفتنة بني الشافعية واحلنفية، ودخلوا يف قتال شديد، وعّمت  

اضطر إىل اخلروج من مدينة مرو، واالنتقال إىل مدينة طوس، ثم    الفتنة املنطقة كلها، حتى 

 . (1) إىل نيسابور، ثم عاد إىل مرو بعد سكون الفتنة

هذا بعض ما حصل يف التاريخ اإلسالمي، أما الواقع اإلسالمي، فهو يموج بالكثري  

اقترصت  من الفتن الظاهرة واخلفية بسبب أمثال تلك اخلالفات الفرعية البسيطة، وليتها  

غسيل   تنرش  االنرتنت  ومواقع  اإلعالم  وسائل  إىل  راحت  إهنا  بل  املغلقة،  الغرف  عىل 

 اخلالف، لتوقد من خالله نريان الفتنة. 

السنة   الظاهرة سامه ]رفقا أهل  الرد عىل هذه  قيام يف  العلامء كتابا  وقد كتب بعض 

عية حوهلا، ومما جاء  بأهل السنة[، حاول أن يدرس فيه هذه الظاهرة، ويوجه النصائح الرش

الزمان   فيه من أوصاف تشخص واقع بعض اجلامعات اإلسالمية قوله: )حصل يف هذا 

واالختالف   التفرق  ذلك  عىل  وترتب  وحتذيرا،  جترحيا  ببعض  السنة  أهل  بعض  انشغال 

والتهاجر، وكان الالئق بل املتعني التواد والرتاحم بينهم، ووقوفهم صفا واحدا يف وجه  

  (2)واألهواء املخالفني ألهل السنة واجلامعة(أهل البدع 

السنة يف هذا العرص من   ثم ذكر أن سبب ذلك يعود ألمرين، أوهلام )أن من أهل 

 

 .  240ص:  1طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشريازي، حققه خليل امليس، بريوت دار القلم، دت، ج (1) 

السعودية،  رفقا أهل السنة بأهل السنة، عبد املحسن بن محد بن العباد البدر، مطبعة سفري، الرياض، اململكة العربية    (2) 

 ( 44م )ص: 2003هـ/1424الطبعة: األوىل، 
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أو   املؤلفات  يف  كانت  سواء  عنها،  والبحث  األخطاء  تتبع  الشاغل  وشغله  ديدنه  يكون 

اء التي جيرح  األرشطة، ثم التحذير ممن حصل منه َشء من هذه األخطاء، ومن هذه األخط

أو   املحارضات  بإلقاء  اجلمعيات  إحدى  مع  مثال  تعاونه  بسببها  منه  وحيذر  الشخص  هبا 

باز والشيخ حممد بن   العزيز بن  الشيخ عبد  الندوات، وهذه اجلمعية قد كان  املشاركة يف 

عثيمني رمحهام اهلل يلقيان عليها املحارضات عن طريق اهلاتف، ويعاب عليها دخوهلا يف أمر  

أفتاها به هذان العاملان اجلليالن، واهتام املرء رأيه أوىل من اهتامه رأي غريه، وال سيام إذا  قد 

بعدما جرى يف صلح احلديبية    كان رأيا أفتى به كبار العلامء، وكان بعض أصحاب النبي  

يقول: يا أُّيا الناس! اهتموا الرأي يف الدين. ومن املجروحني من يكون نفعه عظيام، سواء  

طريق الدروس أو التأليف أو اخلطب، وحيذر منه لكونه ال يعرف عنه الكالم يف فالن  عن  

أو اجلامعة الفالنية مثال، بل لقد وصل التجريح والتحذير إىل البقية الباقية يف بعض الدول  

إليها، وال   العربية، ممن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة يف إظهار السنة ونرشها والدعوة 

ن مثل هؤالء فيه قطع الطريق بني طلبة العلم ومن يمكنهم االستفادة  شك أن التحذير م

  (1) منهم علام وخلقا(

إذا رأى أخطاء   السنة من  ـ )أن من أهل  املؤلف  ـ كام يذكر  الثاين، فهو  وأما األمر 

ألحد من أهل السنة كتب يف الرد عليه، ثم إن املردود عليه يقابل الرد برد، ثم يشتغل كل  

ة ما لآلخر من كتابات قديمة أو حديثة والسامع ملا كان له من أرشطة كذلك؛  منهام بقراء

ذلك   يتوىل  اللسان،  سبق  قبيل  من  بعضها  يكون  وقد  املثالب،  وتصيد  األخطاء  اللتقاط 

بنفسه، أو يقوم له غريه به، ثم يسعى كل منهام إىل االستكثار من املؤيدين له املدينني لآلخر،  

واحد منهام باإلشادة بقول من يؤيده وذم غريه، وإلزام من يلقاه بأن    ثم جيتهد املؤيدون لكل
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وأتبع ذلك   الطرف اْلخر،  لتبديع  تبعا  يفعل بدعه  مل  فإن  يؤيده،  له موقف ممن ال  يكون 

هبجره، وعمل هؤالء املؤيدين ألحد الطرفني الذامني للطرف اْلخر من أعظم األسباب يف  

، ويزداد األمر سوءا إذا قام كل من الطرفني واملؤيدين  إظهار الفتنة ونرشها عىل نطاق واسع

هلام بنرش ما يذم به اْلخر يف شبكة املعلومات )االنرتنت(، ثم ينشغل الشباب من أهل السنة  

هلؤالء   تنرش  التي  باملواقع  ينرش  ما  عىل  االطالع  بمتابعة  القارات  يف  بل  البالد  خمتلف  يف 

بخري، وإنام يأيت بالرضر والتفرق، مما جعل هؤالء    وهؤالء من القيل والقال الذي ال يأيت 

وهؤالء املؤيدين لكل من الطرفني يشبهون املرتددين عىل لوحات اإلعالنات للوقوف عىل  

ما جيد نرشه فيها، ويشبهون أيضا املفتونني باألندية الرياضية الذين يشجع كل منهم فريقا،  

 (1) لك(فيحصل بينهم اخلصام والوحشة والتنازع نتيجة لذ

هذا تشخيص دقيق للواقع الدعوي يف الكثري من البالد اإلسالمية، وهو ما سبب  

حتى   بل  االنحالل،  إيثار  إىل  املجتمعات  ببعض  وصل  إنه  بل  املجتمع،  يف  كبريا  رشخا 

اإلحلاد، بدل الدين الذي مل يستطيعوا أن ينسجموا مع من يزعمون أهنم يمثلونه، بينام هم  

 برصاعهم ومواقفهم املتشددة. يشوهونه 

 آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة االجتامعية:   ـ   2

نتيجة لذلك التضخيم املبالغ فيه للمسائل الفرعية البسيطة، فقد حصل تفكك يف  

 الوحدة االجتامعية بني املسلمني أدت إىل أنواع كثرية من الفتنة والرصاع. 

هـ( عن مدينة  626ياقوت احلموي )تويف:  ومن األمثلة التارخيية عىل ذلك ما ذكره  

أصفهان يف زمانه، وكيف عمها اخلراب بسبب كثرة الفتن والتعصب بني الشافعية واحلنفية  

وغريُها، فقال: )وقد فشا اخلراب يف هذا الوقت وقبله يف نواحيها لكثرة الفتن والتعّصب  
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ظ فكلام  احلزبني،  بني  املتصلة  واحلروب  واحلنفية  الشافعية  حمّلة  بني  هنبت  طائفة  هرت 

األخرى وأحرقتها وخّربتها، ال يأخذهم يف ذلك إّل وال ذمة، ومع ذلك فقّل أن تدوم هبا  

  (1) دولة سلطان(

فتن   بسبب  هبا  حل  ما  ويصف  يصفها  فقال  الري،  مدينة  عن  حكى  ذلك  ومثل 

ا  التصنيف واإلقصاء: )وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، واتفق أّنني اجتزت يف خراهب

سنة   وتزاويق    617يف  باقية  ومنابرها  قائمة  خراهبا  حيطان  فرأيت  الترت  من  منهزم  وأنا 

من   رجال  فسألت  عروشها،  عىل  خاوية  أهّنا  إاّل  باخلراب  عهدها  لقرب  بحاهلا  احليطان 

عقالئها عن السبب يف ذلك فقال: أّما السبب فضعيف ولكن اهلل إذا أراد أمرا بلغه، كان  

طوائف: شافعية وهم األقل، وحنفية وهم األكثر، وشيعة وهم السواد    أهل املدينة ثالث

األعظم، ألن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إاّل شيعة وقليل  

من احلنفيني ومل يكن فيهم من الشافعّية أحد، فوقعت العصبّية بني السنّة والشيعة فتضافر  

لت بينهم احلروب حتى مل يرتكوا من الشيعة من يعرف، فلاّم  عليهم احلنفية والشافعّية وتطاو 

أفنوهم وقعت العصبّية بني احلنفية والشافعّية ووقعت بينهم حروب كان الظفر يف مجيعها  

للشافعّية هذا مع قّلة عدد الشافعّية إاّل أن اهلل نرصهم عليهم، وكان أهل الرستاق، وهم  

ك ويساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حتى  حنفية، جييئون إىل البلد بالسالح الشا 

املحلة   هذه  وبقيت  واحلنفية،  الشيعة  حماّل  هي  ترى  التي  اخلراب  املحاّل  فهذه  أفنوهم، 

املعروفة بالشافعية وهي أصغر حماّل الّرّي ومل يبق من الشيعة واحلنفية إاّل من خيفي مذهبه،  

ال تي يسلك هبا إىل دورهم عىل غاية  ووجدت دورهم كلها مبنية حتت األرض ودروهبم 

 

الثانية،   (1)  الرومي احلموي، دار صادر، بريوت، الطبعة:  أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل  الدين  البلدان، شهاب  معجم 
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الظلمة وصعوبة املسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولوال ذلك  

  (1)ملا بقي فيها أحد(

القرون   يف  اإلسالمية  املجتمعات  يف  واإلقصاء  التصنيف  دور  عن  مثاالن  هذان 

المية تنشق كل يوم بعضها  السالفة، أما يف هذا العرص، فحدث وال حرج، فاجلامعات اإلس

عىل بعض، ويظهر كل حني فرع جديد من فروعها، وهو ما يسبب رصاعا داخليا كبريا بينها  

 ينشق بسببه املجتمع إىل طوائف ومجاعات يصارع بعضها بعضا، وينشغل بعضها ببعض. 

باإلضافة إىل ذلك، فهي تقف موقفا سلبيا من كل من خالفها، أو مل يؤيدها، بغض  

بالردود عىل  النظر   تنشغل  أو عسكريا، وهو ما جعلها  أو مدنيا  أو عاميا،  عن كونه عاملا 

املخالفني، وكيل كل أنواع التهم هلم، حتى أهنا نسيت مواجهة احلداثة والليربالية وغريها،  

 وانشغلت بتشويه العلامء، واألكل من حلومهم املسمومة. 

امعي، ألن الدين هو أهم األسس  وكل ذلك كان له تأثريه السلبي عىل الواقع االجت

التي تقوم عليها الوحدة االجتامعية، فإذا ما احتقر املمثلون له من العلامء واألئمة وغريهم،  

 فإن ذلك سيؤثر تأثريا سلبيا عىل متاسك املجتمع ووحدته. 

 ـ آثار التصنيف واإلقصاء عىل الوحدة السياسية:   3

الدين واملجتمع فقط، بل شملت السياسة  مل تتوقف آثار التصنيف واإلقصاء عىل  

الوحدة   صدع  يف  الكثرية  آثارها  واحلزبية  واملذهبية  العرقية  للتصنيفات  كان  فقد  أيضا، 

 ا، ويفتك بعضها ببعض. السياسية لألمة، وحتويلها إىل دويالت يصارع بعضها بعض

أغر ألجل  املختلفة  القوميات  بني  الرصاع  ذلك  عىل  التارخيية  األمثلة  اض  ومن 

سياسية، وهو ما تسبب يف ضعف الدولة اإلسالمية وسيطرة الصليبيني عليها لفرتة طويلة،  
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 مل خترج منها إال فرتة وجيزة لتقع بعدها يف االستعامر. 

عبد   الكبري  املغريب  املؤرخ  ذكره  ما  بعض  بترصف  هنا  نسوق  ذلك  وكنموذج عىل 

كتابه ]املعجب يف تلخيص أخبار  هـ( يف  647الواحد بن عيل التميمي املراكيش )املتوىف:  

املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عرص املوحدين[ عند حديثه عن الرصاع الذي كان  

جيري بني املرابطني واملوحدين، وكيف كان ينظر فيه الفريقان املسلامن بعضهام إىل بعض،  

ا عظياما من املصام  517فقال: )وملا كانت سنة   دة جلهم من  جهز ـ أي ابن تومرت ـ جيشا

املارقني   هؤالء  اقصدوا  هلم:  وقال  سوس،  أهل  من  إليهم  انضاف  من  مع  تينمل،  أهل 

املبدلني الذين تسموا باملرابطني، فادعوهم إىل إماتة املنكر، وإحياء املعروف، وإزالة البدع،  

ما   وعليهم  لكم  ما  هلم  إخوانكم،  فهم  أجابوكم  فإن  املعصوم؛  املهدي  باإلمام  واإلقرار 

ر عىل اجليش عبد املؤمن  عليك م، وإن مل يفعلوا فقاتلوهم، فقد أباحت لكم السنة قتاهلم. وأمَّ

إمرة   اسم  يومئذ  من  املؤمن  عبد  فاستحق  أمريكم.  وهذا  املؤمنون  أنتم  وقال:  عيل،  بن 

يدعى   بموضع  منها  قريباا  املرابطون  فلقيهم  مراكش،  مدينة  قاصدين  وخرجوا  املؤمنني. 

ن رساة ملتونة، أمريهم الزبري بن عيل بن يوسف بن تاشفني، فلام  البحرية، بجيش ضخم م

تراءى اجلمعان أرسل إليهم املصامدة يدعوهنم إىل ما أمرهم به ابن تومرت، فردوا عليهم  

أسوأ رد، وكتب عبد املؤمن إىل أمري املسلمني عيل بن يوسف بام عهد إليه حممد بن تومرت؛  

عاق املسلمني حيذره  أمري  عليه  وإثارة  فرد  الدماء  سفك  يف  اهلل  ويذكره  اجلامعة،  مفارقة  بة 

ضعفهم.   عنده  وحقق  املرابطني،  يف  ا  طمعا زاده  بل  املؤمن،  عبد  ذلك  يردع  فلم  الفتنة. 

من   نفر  يف  املؤمن  عبد  ونجا  كثري،  خلق  منهم  وقتل  املصامدة،  فاهنزم  الفئتان،  فالتقت 

نجا عبد املؤمن؟ قالوا: بىل. قال: مل  أصحابه. فلام جاء اخلرب البن تومرت قال: أليس قد  
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 (1) ُيفقد أحد( 

ابن   إىل  القوم  رجع  )ملا  بقوله:  عنه  عرب  ما  هذا  عقب  ذكرها  التي  األحداث  ومن 

تومرت، جعل ُّيون عليهم أمر اهلزيمة، ويقرر عندهم أن قتالءهم شهداء؛ ألهنم ذابون  

ا عىل لقاء عدوهم.  عن دين اهلل، مظهرون للسنة؛ فزادهم ذلك بصرية يف أمرهم، و  حرصا

مواد   عنها  ويقطعون  مراكش،  نواحي  عىل  الغارات  يشنون  املصامدة  جعل  حينئٍذ  ومن 

  (2) املعايش وموصول املرافق، ويقتلون ويسبون، وال يبقون عىل أحد ممن قدروا عليه(

يوم،   كل  ونراها  جدا،  كثرية  فهي  الواقعية،  النامذج  أما  التاريخ،  من  نموذج  هذا 

ا يف مجيع القنوات، حيث نرى بعض اجلامعات التي ختلت عن الدعوة لإلسالم  ونسمع هب

األنظمة   لقلب  الدعوة  عىل  تركز  وراحت  والسالم،  باملحبة  املمتلئ  الصايف  النقي 

 واحلكومات، ومألت حياة املسلمني بالشقاء والتخلف وكل أنواع التيه. 

املستغرب كل  عىل  وفرت  لإلسالم  سيئة  صورة  أعطت  إهنا  واملسترشقني  بل  ني 

واملبرشين وكل املغرضني جهدا كبريا كانوا يبذلونه لتشوُّيه، ومل يطيقوا، حتى جاءت هذه  

 اجلامعات، وفعلت أضعاف ما فعلوه، وعرضته عىل العامل أمجع.

لوقوع   كام حتن  ليشء  ال حتن  أهنا  اجلامعات جيد  هلذه  الفكرية  املنظومة  يف  واملتأمل 

أزمات اقتصادية أو سياسية أو غريها، ألهنا الفرصة التي تضعف    الدول التي تنتمي إليها يف 

للثورة   الدعوة  عرب  املجتمع  عىل  أفكارها  لتفرض  فرصتها  وهي  احلكومات،  فيها 

 واالنقالبات ونحوها. 

 

الدين اهلواري،  امل  (1)  الدكتور صالح  التميمي املراكيش، حتقيق:  الواحد بن عيل  عجب يف تلخيص أخبار املغرب، عبد 

 ( 144م، )ص: 2006هـ ـ 1426املكتبة العرصية، صيدا ـ بريوت، الطبعة: األوىل، 

 ( 144املرجع السابق، )ص:  (2) 
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وقد غفلت هذه اجلامعات عن أن الوصول إىل املناصب السياسية ليس سوى نتيجة  

  يسعى ألي منصب سيايس، بل إن النبي  للصدق واإلخالص، وأن املؤمن ال يصح أن 

: )إنا ال نوِل  ففي احلديث قال رسول اهلل    ينهى أن تسلم هذه املناصب للحريص عليها، 

  (1)هذا من سأله، وال من حرص عليه(

 اخلامتة: 

واإلقصاء،   التصنيف  مظاهر  عىل  التعرف  حماولة  يف  املخترصة  اجلولة  هذه  بعد 

 إلسالمية يف نواحيها املختلفة نخرج بالنتائج التالية: وآثارها السلبية عىل الوحدة ا 

ـ من أكرب األسباب التي صدعت وحدة املسلمني، وشتت شملهم ما يمكن أن    1

يطلق عليه ظاهرة ]التصنيف واإلقصاء[، ألهنا رغبت عن االسم اجلامع للمسلمني، وهو  

 هتا. اإلسالم، إىل أسامء أخرى بديلة نخرت يف عالقاهتا، وأثرت يف وحد

التصنيف    2 أن  إال  املختلفة،  واألعراق  القوميات  جلميع  اإلسالم  احرتام  مع  ـ 

ليتي اإلسالمية،  التعاليم  عن  أعرض  من    ح واإلقصاء  للظهور  العرقية  للجاهلية  املجال 

 جديد، ويستثمر فيها االستعامر والتغريب لصدع وحدة األمة.

اجتهادات    3 الفقهية متثل  املذاهب  تطبيق أحكام  ـ مع كون  األمة يف حماولة  علامء 

الرشيعة عىل القضايا املختلفة، إال أن التعصب املذهبي حول من هذه املذاهب إىل وسائل  

 لتفريق صف األمة وصدع وحدهتا.

ـ كان لكل أنواع التصنيف واإلقصاء التي مورست يف الواقع والتاريخ اإلسالمي    4

و الدينية  األمة  وحدة  يف  السلبية  أعداءها،  آثارها  فيها  أطمع  مما  والسياسية،  االجتامعية 

 

صحيح مسلم كتاب اإلمارة،   ،(6730صحيح البخاري كتاب األحكام، باب ما يكره من احلرص عىل اإلمارة، ح)  (1) 

 ( 1733باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها، ح)
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 وحوهلا إىل كيانات متصارعة من أجل قضايا فرعية هامشية. 
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من خالل مواقف    مظاهر احلملة العدائية عىل إيران 

 أعالم احلركة اإلسالمية املعارصة 

محلة عنيفة وشديدة  ـ    عىل مدار التاريخ مجيعا ـ    ليس من املبالغة القول بأنه مل توجد

وقاسية، مثل احلملة التي ووجهت هبا اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية منذ نشوئها وإىل اْلن،  

هذه احلملة الرشق والغرب، واملسلمون وغري املسلمني، حتى صار العامل    فقد اشرتك يف

كله، وكأنه ال هم له إال التحريض عىل إيران، واعتبار أن كل ما حيصل من مآس ومشاكل  

 يف العامل بسببها، وبسببها وحدها.

ومل تقترص هذه احلرب الرشسة الظاملة عىل تلك املواقف السلبية وغري املربرة فقط،  

التي  ب الظاملة  والقرارات  والثقافية،  االقتصادية  واملقاطعة  العسكرية  احلروب  شملت  ل 

 تصدر كل حني يف حقها. 

نفوذها   خرست  التي  وإرسائيل  أمريكا  من  مقبوال  يكون  قد  ذلك  كل  ولعل 

وطموحاهتا يف املنطقة بسبب حتمل إيران وحدها مسؤولية مواجهة املرشوعات الصهيونية  

العاملي بكل  واألمريكية، وتوف الرافضة لالستكبار  املقاومة  لكل قوى  الكايف  الغطاء  ريها 

 أركانه ومقوماته. 

ولعل ذلك أيضا قد يكون مقبوال من طرف أكثر األنظمة العربية، باعتبارها أدوات  

 طيعة يف يد قوى االستكبار العاملي، وليس هلا أي حظ من االستقالل والسيادة. 

يمكن تربيره هو موقف احلركات اإلسالمية من النظام  ولكن الذي ال يقبل، وال  

تلك   إليه  تطمح  التي  النظام  ذلك  متثل  حقيقتها  يف  إيران  أن  ذلك  اإليراين،  اإلسالمي 

 احلركات، وسعت منذ أجيال طويلة لتأسيسه، ولكنها ال تفلح كل مرة. 
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 :  فام الذي جيعلها تنفر من هذا النظام الذي يمثل روح ما تدعو إليه؟

اكمية التي تنادي هبا هذه احلركات هي نفسها )والية الفقيه( التي تطبقها إيران  فاحل

خري تطبيق، والتي استطاعت أن جتمع فيها بني احلاكمية واجلمهورية، وبني سلطة الرشيعة  

 وسلطة الشعب، فالرشيعة حتكم، والشعب خيتار. 

تتوفر بصورهتا امل التي ينادون هبا ال  ثالية إال يف إيران، فهي  واحلرية والديمقراطية 

أكثر دول العامل انتخابات حتى سلطة الوِل الفقيه مل تنطلق إال بموافقة شعبية، وال يصل أي  

 شخص إىل أي منصب سيايس إال عرب االنتخابات. 

إيران، ومقارنة بسيطة بني   املثالية إال يف  تتوفر بصورهتا  وكفاءة احلاكم ونزاهته ال 

والنزاه العلمية،  مع  القدرات  املستويات  خمتلف  يف  اإليرانيني  للمسؤولني  األخالقية  ة 

 نظرائهم من العامل العريب والغريب تدل عىل ذلك. 

منتجاهتا   عرب  إيران  متارسه  ما  نفسه  هو  له  ينظرون  الذي  اإلسالمي(  و)اإلعالم 

هذا    السينامئية والثقافية التي ال يوجد مثيل هلا يف العامل أمجع، وهي التي استطاعت أن ترسل 

 املنتج جمانا إىل كل حر يف العامل لينهل منه بلغته اخلاصة. 

أبنائها   بسواعد  إيران  إليه  وصلت  ما  هي  هبا  حيلمون  التي  اإلسالمية(  و)القوة 

املخلصني الذين استطاعوا أن يتحدوا احلصار، ويؤسسوا منظومة دفاعية يف منتهى القوة،  

يد، وفوق ذلك مل تكتف إيران بقوهتا  جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يرسل أي هتد

 كل قوى االستكبار. ذاتية، بل راحت تدعم كل قوى املقاومة ضدال

و)التقدم التكنولوجي( الذي ينقبون يف التاريخ عن بعض أجماده ليفتخروا هبا هو  

 جماالت املعرفة والتقنية.اْلن ماثل أمامهم يف إيران، ويف مجيع 

يقوم  وهكذا نجد مجيع طموحاهتم وأحال فيام  يكون  ما  مهم متجسدة عىل أحسن 
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. وهذا ما يثري االستغراب حول مواقفهم العدائية  .اْلن يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 نحوها، والتي جتعلنا نعزو ذلك إىل أسباب نفسية حمضة ال عالقة هلا بأي منطق. 

الب ملح  يستطيع ويف  اخلميني  كبري كاإلمام  بشيخ  فوجئوا  أهنم  أن خيطف  ذلك  رص 

األضواء نحوه، وأن يؤسس يف فرتة وجيزة ما عجزت عنه أجياهلم الطويلة، وذلك ما أثار  

يف نفوسهم كوامن احلقد، فراحوا ينسون عداءهم ألمريكا وإرسائيل ويصبوهنا عىل إيران،  

 بل يتحالفون مع مجيع قوى االستكبار العاملي ملواجهة إيران. 

أصناف من  مارسوه  ما  دراسة  أول    وعند  منذ  اإلسالمية  اجلمهورية  عىل  العداء 

 نشوئها، يمكننا أن نجد ثالثة مظاهر كربى للعداء هي: 

اإليرانية    اإلسالمية  اجلمهورية  فضائل  كتامن  به  ونعني  واجلحود:  الكتامن  ـ  أوال 

 وجحود أدوارها املختلفة يف احلضارة واملقاومة. 

ا له عالقة بإيران ابتداء من النظام  ثانيا ـ التشويه والتحريف: ونعني به تشويه كل م

ثمرة   هي  اإليرانية  املنجزات  كل  أن  باعتبار  ع،  البيت  ألهل  بالوالء  وانتهاء  اإلسالمي، 

  .(1) لذلك الوالء املقدس

عىل   حتريض  من  احلركات  هذه  متارسه  ما  به  ونعني  واإلرهاب:  املواجهة  ـ  ثالثا 

 ا.احلرب عىل إيران، وحتريض عىل إثارة الفتنة فيه

وقد حاولنا يف هذه الدراسة باختصار أن نثبت ما قام به أعالم احلركات اإلسالمية  

 

وقوله: )ولوال هنضة سيد    ،(مقوالت كثرية تثبت هذا، منها قوله: )سيد الشهداء هو رس بقاء اإلسالم  لإلمام اخلميني  (1) 

وقوله: )كل  ،(وقوله: )حمرم وصفر ُها اللذان حفظا اإلسالم  ،(ملا استطعنا حتقيق النرص يف ثورتنا هذه (داء )عليه السالمالشه

فرباير    13بتاريخ:    ()انظر مقاال بعنوان: عاشوراء احلسني يف فكر اإلمام الـخميني)قدس رسه   (ما عندنا هو من حمرم وصفر 

   (http://alwelayah.net/?p=23801اإلعالم عىل الرابط التاِل: )موقع: دار الوالية للثقافة و 2012
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 املعارصة من أدوار مشبوهة ختص هذه اجلوانب الثالثة. 

 أوال ـ الكتامن واجلحود: 

لألسف الشديد نجد الكثري من أعالم احلركات اإلسالمية الذين أتيحت هلم فرص  

رب القنوات الفضائية املختلفة أو عرب وسائل أخرى كثرية،  خماطبة العامل ومجاهري املسلمني ع

يسقطون يف فخ الكتامن الذي وقع فيه اليهود من قبلهم، والذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله:  

ا ِمنُْهْم َلَيْكُتُمونَ  ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريقا احْلَقَّ َوُهْم    ﴿الَّ

 [ 146البقرة: ] ﴾ َيْعَلُمونَ 

وهؤالء كذلك، فهم جيدون يف املصادر التي يعتمدون عليها من النصوص املقدسة  

كثريا من املكارم واألجماد والدين والتأثري الطيب يف   –وللفرس خصوصا ـ  ما يثبت إليران

حركة التاريخ، إال أهنم يغضون أبصارهم عن كل ذلك، ويكتمونه، ويرمون كل من ينطق  

من   أهواؤهم  له  تشاء  ما  وكل  وصفوي،  وجمويس  ورافيض  وخائن  عميل  بأنه  باحلقيقة 

وقع فيه أهل الكتاب   أوصاف، وكل ذلك من أجل بعض متاع الدنيا القليل، وهو نفس ما 

َتْكُتُموَنُه  من قبل، قال تعاىل:   َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس َواَل  ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب  ِميَثاَق الَّ َأَخَذ اهللَُّ  ﴿َوإِْذ 

ْوا بِِه َثَمناا َقلِيالا َفبِْئَس َما َيْشرَتُونَ   [ 187آل عمران: ] ﴾ َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ

املزدوجة   باملكاييل  والكيل  واجلحود  للكتامن  نامذج  أربعة  باختصار  هنا  وسنذكر 

)اإلسالميني( مع أن صاحب هذا   لقب  أنفسهم  يطلقون عىل  الذين  يامرسه هؤالء  الذي 

 اللقب يف األصل ينطلق من اإلسالم ومصادره قبل أي َشء آخر. 

 ـ كتامن ما ورد يف النصوص حول إيران:   1

ن أن نجد أعالما كبارا، وبعضهم حمدثون، يتفقون عىل كتامن كل ما  من الغرابة بمكا 

ورد يف كتب احلديث من املصادر السنية حول الفرس وإيامهنم وعلمهم ودورهم العظيم  
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املختلفة:   اإلعالمية  القنوات  عىل  مساء  صباح  وينادون  اإلسالمي،  التاريخ  حركة  يف 

و)ا املجوس(  و)الفرس  الفارسية(  املجوس(،  )اإلمرباطورية  دور  و)جاء  خلطرالفاريس( 

الذي شهد للفرس      وغريها، وهي من الكثرة بحيث ال حتتاج أي توثيق، وكأن رسول اهلل 

 باإليامن، بل بقمة اإليامن كان خمطئا يف شهادته. 

فقد وردت الكثري من األحاديث يف فضل فارس وعمق إيامهنا ودورها يف اإلسالم،  

يبني      ايات متعددة، وأُهيته تكمن يف كون رسول اهلل نقترص منها عىل حديث ورد برو

كام ورد      كريمتني ختربان عن واقع سيحدث يف املستقبل، ورسول اهلل فيه مصداق آيتني  

ْكَر  يف القرآن الكريم موكل ببيان مصاديق ما ينزل عليه، كام قال تعاىل:   ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

َ لِلنَّاسِ  ُرونَ   لُِتَبنيِّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  [44النحل: ] ﴾ َما ُنزِّ

َأْمَثاَلُكمْ أما اْلية األوىل، فقوله   َيُكوُنوا  ُثمَّ اَل  ُكْم  َغرْيَ ا  َقْوما َيْسَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ ﴾  ﴿َوإِْن 

منها    وقد ورد يف تفسريها يف مصادر السنة من كتب احلديث والتفسري أن املراد   ،[ 38حممد:  ] 

﴿َوإِْن    :هذه اْلية   تال رسول اهلل    : قوم سلامن الفاريس رض، فقد روى أبو هريرة قال

ُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ  ا َغرْيَ ْوا َيْسَتْبِدْل َقْوما قال:    ؟ومن يستبدل بنا   :قالوا  [ 38حممد:  ] ﴾َتَتَولَّ

 ( 1) الفاريس ثم قال: )هذا وقومه(أي سلامن ـ   عىل منكب سلامن فرضب رسول اهلل 

الكريم بني   القرآن  الذين نزل  واْلية واضحة يف هتديد اهلل سبحانه وتعاىل للعرب 

ظهرانيهم أهنم يف حال توليهم وختليهم عن الدور املناط هبم، أنه سيتوىل ذلك قوم آخرون،  

الذين   األولني  القوم  أمثال  يكون  لن  وأهنم  وإخالص،  بصدق  األمانة  سيؤدون  وأهنم 

 

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، مراجعة: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء    (1) 

اهلل   القرآن عن رسول  تفسري  العريب، بريوت: كتاب  األلباين:    (3260ح)  باب ومن سورة حممد    الرتاث  الشيخ  قال 

 صحيح.  
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 يف احلديث أن هؤالء البدائل هم سلامن وقومه.     رسول اهللشوهوا الرسالة.. وقد وضح  

ولألسف فإن هؤالء يغضون الطرف عن هذه احلقيقة العظيمة التي تسجل أحداثا  

تارخيية يف غاية األُهية يف نفس الوقت الذي نجدهم يقبلون أحاديث ضعيفة يف فضل فالن  

  اخلطري الذي خيرب فيه رسول اهلل وفالن، مع أهنا ال تكتيس من األُهية ما يكتيس املوضوع  

 (1)عن حال أمته من بعده . 

﴾  ﴿َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملََّا َيْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ أما اْلية الثانية، فقوله تعاىل:  

أن مصداق هذه اْلية منطبق عىل فارس، قال ابن كثري،    ، فقد أخرب رسول اهلل [ 3اجلمعة: ] 

﴿َوآَخِريَن  وقوله:  )وهو حافط ومفرس من أكثر املدارس احلديثية تشددا مدرسة ابن تيمية:  

قال اإلمام أبو عبد اهلل البخاري حدثنا    [ 3اجلمعة: ] ﴾  ِمنُْهْم ملََّا َيْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

بن عبد اهلل، حدثنا سليامن بن بالل، عن ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة،  عبد العزيز  

﴿َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملََّا َيْلَحُقوا هِبِْم  فأنزلت عليه سورة اجلمعة:   قال: كنا جلوسا عند النبي  

ل ثالثا،  قالوا: من هم يا رسول اهلل؟ فلم يراجعهم حتى سئ  [ 3اجلمعة:  ] ﴾  َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

يده عىل سلامن ثم قال: )لو كان اإليامن عند    وفينا سلامن الفاريس، فوضع رسول اهلل  

من هؤالء(، ورواه مسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن أيب  ـ    أو: رجلـ    الثريا لناله رجال 

حاتم، وابن جرير، من طرق عن ثور بن زيد الدييل عن سامل أيب الغيث، عن أيب هريرة،  

  (2)به(

 

ـ يف الغار هو أبو بكر، وجيعلونه مصداقا    ي كان مع رسول اهلل ـ  وكمثال عىل ذلك مبالغتهم يف بيان أن الصاحب الذ   (1) 

ا يِف   ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ ُُهَ ُه اهللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ وُه َفَقْد َنرَصَ َزْن إِنَّ اهللََّ َمَعنَا﴾ لقوله تعاىل: ﴿إاِلَّ َتنْرُصُ   اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل حَتْ

 [ مع أنه ال أُهية كبرية هلذا األمر حتى لو ثبت. 40]التوبة: 

تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، املحقق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع،   (2) 

  .(116/ 8م ) 1999هـ ـ 1420الطبعة: الثانية 
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فيه مجع  صحته  عىل  املتفق  احلديث  التاريخ      فهذا  حركة  يف  الفرس  دور  بني 

والشهادة هلم باإليامن، بل بقمة اإليامن، والتاريخ يدل عىل ذلك، فكبار العارفني املحققني  

كانوا من تلك املنطقة، بينام نجد املجسمة واملشبهة ظهرت يف البالد العربية، وال تزال الدولة  

 هلا.

ه الرصاحة والصحة التي تنطق هبا هذه األحاديث وكوهنا عىل املنهج الذي  بعد هذ

يعتمدونه نجدهم كل حني ينادون برضورة قيام العرب بشن قادسية جديدة عىل الفرس  

املجوس متناسني كل القيم التي ينادون هبا، والتي تنص عىل أنه ال فضل لعريب عىل عجمي  

نصوص التي حتذر من نجد، والتي هي مركز الدعوة  إال بالتقوى، ومتناسني ما ورد يف ال

الوهابية التي تأثرت هبا احلركات اإلسالمية، بل اعتربهتا حركة جتديدية، مع أن األحاديث  

 .  (1)الكثرية وردت يف بيان أهنا أصل الفتنة ومركزها 

وهؤالء لألسف كام اتفقوا عىل كتامن ما ورد يف حق إيران من فضل، اتفقوا كذلك  

ما ورد يف التحذير من نجد واعتبارها قرن الشيطان، فلذلك نراهم حيقرون ما عظمه  عىل  

وحيقرون ما عظمه، وكل ذلك بسبب الكرب واحلسد والذي غيب عنهم كل    ،   رسول اهلل 

 منطق علمي أو حجة عقلية أو نقلية. 

 ـ جحود الدور التارخيي إليران يف احلضارة اإلسالمية:   2

لكثري من أعالم احلركة اإلسالمية، أو يرصحون به يف وسائل  عند مطالعة ما يكتبه ا

أعامق   إىل  يمتد  بل  احلاِل،  تارخيها  عند  يتوقف  ال  إيران  عىل  شديدا  حقدا  نجد  اإلعالم 

 

)اجلامع الصحيح املخترص، حممد بن ( (زل والفتن وهبا يطلع قرن الشيطان )هناك الزال :ـ حيث ورد يف نجد قوله ـ  (1) 

بريوت:   الياممة،  كثري،  ابن  دار  البغا،  ديب  مصطفى  د.  مراجعة:  اجلعفي،  البخاري  ـ  1987إسامعيل  هـ.كتاب  1407م 

  (990االستسقاء باب ما قيل يف الزالزل واْليات ح)
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باحلسن والصدق، مل يكن إال      التاريخ، فيصورون أن إسالمها الذي شهد له رسول اهلل 

حني   كل  حيرضون  كانوا  وأهنم  إحياء  تقية،  إلعادة  اإلسالمية  األمة  عىل  لالنقضاض 

االمرباطورية الفارسية الكرسوية، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف مقال نرشته جملة البيان،  

السلفي    ،(1)وهي جملة ذات صلة شديدة باحلركة الرسورية وهي حركة متزج بني االجتاه 

دور اإليراين يف أزمة البحرين( )ال  واإلخوان املسلمني، يقول كاتب املقال حتت عنوان: )ال

يمكن احلديث عن الدور اإليراين يف أزمة البحرين الراهنة بمعزل عن العامل التارخيي؛ فام  

اإليرانية، بل يف جممل العالقة بني إيران    –نلمسه اليوم من إشكاالت يف العالقات البحرينية  

ية متأصلة( مدعومة بنزعة قومية  وكل دول اخلليج العريب؛ ليس إال نتيجة لـ )عقدة تارخي

املنطقة   جتاه  اإليرانية  االسرتاتيجية  يف  رئيساا  دوراا  ثم  من  وتلعب  إيران،  تعانيها  شوفينية 

  (2) عموماا، والبحرين خصوصاا.( 

ثم بني أساس هذه العقدة، فقال: )يقوم هذا العامل التارخيي أساساا عىل )أوهام(  

مة، حيث كانت إيران، ولعدة قرون متعاقبة أو منقطعة،  إحياء اإلمرباطورية الفارسية القدي

اإلمرباطورية   متنافستني:  قوتني  وجود  عىل  القائم  القديم(  العاملي  )النظام  طريف  أحد 

األمخينية يف مواجهة اإلغريق.. ثم اإلمرباطورية البارثية يف مواجهة روما.. ثم اإلمرباطورية  

 طية( الساسانية يف مواجهة اإلمرباطورية البيزن

وجاء يف مقال آخر بنفس املجلة: )يعّد العامل التارخيي من العوامل املهمة يف سياسة  

 

السلفية الرسورية أو التيار الرسوري أو الرسورية والرسوريني هو تنظيم وتيار أسس وأنشأ يف كيان دولة قائمة. ويعترب   (1) 

اليوم من أوسع التيارات الفكرية والسياسية يف العامل اإلسالمي، مؤسسه الشيخ حممد رسور زين العابدين سوري من حوران 

 كان من اإلخوان املسلمني.  

هـ، فرباير 1434، ربيع األول  307اإليراين يف أزمة البحرين،. نارص الشيخ عبداهلل الفضالة، جملة البيان، العدد:  الدور    (2) 

 .  53م، ص2013
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املنطقة   جتاه  سياساهتا  وصياغة  رسم  يف  اجلغرايف  املرتكز  مع  يتالزم  فهو  اخلارجية؛  إيران 

العربية، وتستخدم القيادة اإليرانية هذا املرتكز يف تفسري طبيعة فهمها للاميض واالستفادة  

يف تعبئة اجليل احلارض وطنياا وفكرياا، وحتديد وصياغة وجهات نظرها نحو املستقبل.    منه

قبل   برزت  التي  اإليرانية  الدولة  خالله    12وتاريخ  فرضت  اإلسالم،  ظهور  من  قرناا 

للدولة   بالنسبة  التارخيي  العامل  أصبح  لذا  وغرباا؛  رشقاا  شاسعة  مناطق  عىل  سيطرهتا 

يف  مهاما  عامالا  سياسة  اإليرانية  يف  منهجية  وقاعدة  وأساساا  التاريخ،  عرب  سياستها  رسم   

الراهن؛   النظام  التوسع اخلارجي. وقد اعتمدت إيران يف ظل األنظمة املتعاقبة، ويف ظل 

عىل مبدأ التعامل الفوقي مع العرب، منطلقة من العامل التارخيي الذي كانت إليران فيه،  

ىل بعض الدول العربية بحكم كوهنا إمرباطورية  يف عهد اإلمرباطورية الفارسية، سلطة ع

  (1)كانت تتسم بروح التوسع واهليمنة والسيطرة العسكرية(

فلن   اإلسالمي،  الرتاث  خزائن  اإليراين من  الرتاث  عزلنا  لو  أننا  هؤالء  وقد نيس 

يبقى يف هذا الرتاث إال النزر القليل: فأكثر كتب احلديث والفقه والتفسري التي يعتمدون  

 ليها أصحاهبا إيرانيون. ع

كان   الذي  الغزاِل  حامد  وأبو  إيران،  يف  أنتج  معظمها  والعرفان  التصوف  وكتب 

األب الروحي ملعظم الطرق الصوفية يف العامل اإلسالمي وال يزال من أشهر الشخصيات  

 الصوفية إيراين من مشهد. 

ختلفة كلها  ومثل ذلك ما كتب يف العلوم العقلية والرياضيات والفلك والعلوم امل

 من إيران. 

 

األحوازي  (1)  املوسوي  صباح  العربية،  املنطقة  يف  اإليراين  املرشوع  العدد   kمرتكزات  البيان  األول    307جملة  ربيع 
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املنافقة املحتالة   ولكن هؤالء لألسف جيحدون كل هذا، ويصورون إيران بصورة 

 التي ما دخلت الدين إال لتخربه. 

 ـ جحود دور إيران يف املقاومة:   3

من البدُّييات التي يقر هبا كل باحث حمقق أن إيران هي قطب رحى املقاومة واملامنعة  

ارص، ولوال ما قامت به الثورة اإلسالمية من أول تأسيسها إىل اْلن  يف واقعنا التارخيي املع

حول القضية الفلسطينية وغريها من القضايا اإلسالمية لكنا اْلن نعيش يف واقع خمتلف  

 متاما.

ذلك أن العرب خصوصا واملسلمني عموما كانوا يف غفلة من أمرهم جتاه ما خيطط  

ون أن القضية الفلسطينية جمرد قضية استعامرية عادية  هلم يف الدوائر الغربية، وكانوا يتصور

ألرض من األرايض يمكن حلها، أو التنازل عىل بعض األرض من أجل حلها، حتى جاء  

الذي حيمل شعار املوت إلرسائيل وقوى   الكبري  املقاوم  اإلمام اخلميني وأطلق مرشوعه 

استعام جمرد  ليست  إرسائيل  أن  من  وانطلق  العاملي،  رسطانية  االستكبار  غدة  هي  بل  ر، 

 وضعتها قوى االستكبار من أجل اإلجهاز عىل العامل اإلسالمي. 

هو   نفوذها  عىل  احلفاظ  أجل  من  االستكبار  قوى  تعتمدها  التي  الوسيلة  أن  وبام 

تفتيت األمة اإلسالمية، فقد ركزت الثورة اإلسالمية عىل قيام الوحدة اإلسالمية، ودعت  

ة االستكبار من دوهنا، يقول اإلمام اخلميني: )لقد اكدت دائاما  إليها، ألنه ال يمكن مقاوم

اجتمع   )لو  ويقول:  إرسائيل(،  فيهم  بام  االعداء  ملواجهة  العامل  يف  املسلمني  وحدة  عىل 

رسائيل جلرفها السيل، ولكن مع ذلك  إاملسلمون والقى كل واحد منهم دلواا من املاء عىل  

  (1)نرى اهنم عاجزون امامه(

 

املعارف    (1)  شبكة  الثقايف،  اخلميني  اإلمام  مركز  اخلميني،  اإلمام  فكر  يف  القدس  كتاب:  من  منقولة  املقوالت  هذه 
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كان القضية    وقد  إحياء  يف  كبريا  دورا  إحيائه  إىل  دعا  الذي  العاملي  القدس  ليوم 

ن يوم القدس، يوم جيب ان  إالفلسطينية ومجيع قضايا املستضعفني، يقول معربا عن ذلك: )

تلتفت فيه كل الشعوب املسلمة اىل بعضها، وان جيهدوا يف احياء هذا اليوم فلو انطلقت  

يف اجلمعة االخرية من شهر رمضان املبارك الذي هو  الضجة من كل الشعوب االسالمية  

يوم القدس لو هنضت كل الشعوب وقامت بنفس هذا التظاهرات ونفس هذه املسريات،  

ن هذا االمر سيكون مقدمة ان شاء اهلل للوقوف بوجه هؤالء املفسدين والقضاء عليهم  إف

  (1) يف مجيع ارجاء بالد االسالم(

مقوالت أو شعارات، بل حتقق كواقع عميل من أول اليوم الذي  ومل يكن هذا جمرد  

أغلقت فيه السفارة اإلرسائيلية، وفتحت فيه السفارة الفلسطينية، كعالمة عىل انتهاء التبعية  

 لالستكبار، وابتداء عرص منارصة املستضعفني. 

قوى   إيران  دعمت  حيث  متاما،  الفلسطينية  القضية  واقع  تغري  اليوم،  ذلك  ومنذ 

قوى مقاومة جديد، ال زال اهلل يمدها  اخلميني  قاومة القائمة، وأسست بتوجيهات اإلمام  امل

 بعونه إىل أن حتولت إىل قوى إقليمية حمرتمة حيسب هلا االستكبار العاملي ألف حساب. 

أكثر   طرف  من  شديد  برفض  قوبلت  األعامل  من  تبعها  وما  املقوالت  هذه  لكن 

حني يتباكون عىل فلسطني، فلام جاء السند القوي    أولئك اإلسالميني الذين كانوا يف كل 

يف   ويطعنونه  راحوا حياربونه،  يديه،  يف  أيدُّيم  عليه، ويضعوا  يعتمدوا  أن  يمكنهم  الذي 

له بعداءهم  إلرسائيل  ويستبدلون عداءهم  أن  . ظهره،  املسار  هذا  بقوا عىل  لو  . ويوشك 

 يتحالفوا معه علنا كام يتحالف بعضهم معه رسا. 

 

  .26هـ، ص1428م ـ 2007اإلسالمية، ترشين األول 

 . 42املرجع السابق، ص (1) 
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معلقا عىل نص أورده للخميني يقول فيه: )وأئمتنا وشيعتهم كانوا عىل    قال بعضهم

مدى االحقاب يقاومون سلطات اجلور يف كل مكان وال ُّيادنوهنا، وبسبب من ذلك فقد  

، علق هذا الكاتب عىل مقولة اإلمام اخلميني بقوله:  (1)ناهلم من اخلسف واالذى الكثري(

الوقوف يف   الشيعة  ما فعله  السنة يف كل مكان، مرة  )إن كل  وجه حكام املسلمني ودعاة 

والرشك   الكفر  حماربة  يف  الشيعة  دور  فأين  وإال  الداخل،  من  باإلفساد  ومرة  بالعالنية، 

والضالل يف أقطار األرض. كل ما يريده الشيعة احلكم، واحلكم ملن؟ ألنفسهم فحسب..  

ون عقيدة ال دين إال هبا، وهي  الشيعة حياربون امللكية ووراثة احلكم يف الوقت الذي يضع 

يتحولون إىل   ثم  امللكية،  بإبطال  ينادون  الشيعة، هم  أن احلكم لألئمة وألتباع األئمة من 

سيحاربون   أهنم  يزعمون  الشيعة  سواهم..  دون  يتوارثه  أتباعهم  يلزمون  حكم  طالب 

تاجر غريهم هب بفلسطني كام  أهنم سيتاجرون  نعلم  ا،  اليهود ويسرتدون فلسطني، ونحن 

إليها إال من   وحتى لو كانوا صادقني، فإهنم يرون الطريق إىل القدس ال يمكن الوصول 

  (2)خالل السيطرة عىل مكة واملدينة(

وهو جيمع  ـ    وال يكتفي علم آخر من أعالم احلركة اإلسالمية، وهو د. أكرم حجازي

أن يتكتم  ـ    قاعدة بني التوجه الوهايب والتوجه احلركي، باإلضافة إىل تعاطف شديد مع ال

عىل الدور املقاوم إليران، بل حياول أن يستدل بعدم رضب أمريكا هلا عىل حتالفها معها،  

فقال: ).. هلذا فإن قطاعات السنة الغاضبة من إيران أظهرت قدرا كبريا من الشك والريبة  

،  وهي تشعر أن الواليات املتحدة غضت الطرف فعليا عن التسلح اإليراين وهي تعلم به

 

النجف  (1)  مطبعة  األوىل،  الطبعة  قده،  اخلميني  املوسوي  اهلل  روح  اإلمام  اإلسالمية،  سنة  احلكومة  العراق،   ،1970  .

 (  146)ص

  (15م، )ص:  1982موقف اخلميني من الشيعة والتشيع، حممود سعد ناصح، املطبعة الفنية، القاهرة،  (2) 
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سنة    لكنها مل تفعل اليشء ذاته فيام يتعلق بالعراق ملا سمحت باملقابل بتدمري مفاعله النووي

منتصف  1981 فيه  العسكري  التصنيع  جممعات  بعض  تدمري  يف  جواسيسها  ودعمت   ،

انتهى ليس   الكويت وأخضعته حلصار  العرشين ثم ورطته باحتالل  القرن  الثامنينات من 

األمريكيون يعرتفون    البلد برمته. ومن باب التساؤل: ملّا يكون بإسقاط النظام بل بتدمري  

العراق؟   إيران كام هامجوا  مل ُّيامجوا  فلامذا  اإليراين  التسلح  كانوا عىل علم بخطورة  بأهنم 

أو   أمريكية  هتديدات  أية  من  وتكنولوجيتها  وترساناهتا  وتوجهاهتا  إيران  تنجو  وملاذا 

ح العراقي وال حتى العراق وال سنته من التدمري والقتل  إرسائيلية حقيقية فيام مل ينج السال

والترشيد مثلام مل تنج أفغانستان من السحق؟ أليس من املفارقات أن يكون السنة يف العراق  

  (1) وأفغانستان هدفا مبارشا فيام يكون الشيعة حلفاء؟(

راهنة عىل  ثم جييب عىل هذه التساؤالت بقوله: )إذا كان من البدُّييات القول أن امل 

العلم وامتالك التقنية تتطلب استقرارا طويل املدى وابتعادا عن احلروب والتوتر غري املربر،  

الواليات   أية مواجهة ال مع  بوارد  ليست موضوعيا  إيران  بأن  التسليم  ذلك  فاألوىل من 

املتحدة وال مع إرسائيل وال مع الغرب الذي ينأى بنفسه حتى عن هتديد إيران بعقوبات  

قتصادية ودبلوماسية. وعليه ففي أي سياق يمكن توصيف املرشوع اإليراين بأنه مرشوع  ا

مقاومة وحترير؟ ويف أي سياق من العقل يمكن املراهنة عىل أن إيران يمكن أن تغامر بام  

لدُّيا من قوة ونفوذ بمصاحلها وإنجازاهتا من أجل العرب والفلسطينيني؟ ويف أي سياق  

العالقات   تفسري  هجامت  يمكن  قبل  حتى  تبدو  وهي  اإليرانية  سبتمرب    11األمريكية 

  (2) والعراق عىل وفاق تام جتاه ما ما يرتاءى للكثريين كام لو أنه العدو املشرتك للجانبني؟(

 

 . 9أمة يف خطر، د. أكرم حجازي، دط، دت، ص (1) 

 . 10املرجع السابق، ص (2) 
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 ـ جحود دور إيران يف صناعة العزة اإلسالمية:   4

 تضاهها  ميزة إيران الكربى، والتي تفوق كل املزايا هي تلك العزة والكرامة التي مل

أي عزة أو كرامة للمسلمني عىل مدى أجيال طويلة، إن مل نقل قرونا طويلة، إن مل نقل عىل  

عليهم،   املفروضة  احلرب  يقاوموا  أن  اإليرانيون  استطاع  فقد  مجيعا،  التاريخ  مدار 

والتحريض   املتواصل،  والتهديد  السيايس،  والتعسف  اجلائرة،  االقتصادية  واملقاطعات 

جهدا يف النفخ عىل مجيع أبواق الفتنة، ومع ذلك ظلوا متمسكني بمبادئهم    الذي ال يألوا

 طوال هذه املدة. 

ومل يكتفوا بذلك، بل دخلوا كل ميادين العلم والتكنولوجيا بقوة، وراحوا يقطعون  

يف فرتة قصرية ما حتقق لغريهم يف فرتات طويلة جدا، ويف ظل ظروف أيرس من الظروف  

 التي متر هبا إيران. 

التسلح  و شامعة  فافتعلوا  العرب،  من  أذناهبم  ومعهم  عليهم،  الغرب  تألب  هلذا 

هبا   تقوض  علمية  ملنجزات  إيران  وصول  دون  احليلولة  هو  احلقيقي  وقصدهم  النووي، 

 سلطة االستكبار، وتتحداه. 

ومع وضوح هذا وعدم حاجته إىل أدلة، إال أن اإلسالميني الذين ال زالوا يتفاخرون  

ة اإلسالمية، ويدعون إىل إحيائها، يغضون الطرف عن كل هذا، بل يعتربون  بأجماد احلضار

عجز أمريكا عن القيام بأي عمل عسكري ضد إيران حتالفا خفيا بني الطرفني، ومل يفكروا  

اجلائرة االقتصادية  املقاطعات  احلقيقي هو عجز  . أبدا يف تلك  السبب  أن  يفكروا يف  . ومل 

 إليران، ألهنا ستكلفهم غاليا.املستكربين عن توجيه أي رضبة 

 ثانيا ـ التشويه والتحريف: 

بل   واألحداث،  والواقع  للنصوص  التعتيم  بذلك  لألسف  اإلسالميون  يكتف  مل 
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َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن  راحوا يشوهون احلقائق، وحيرفوهنا، ليتحقق فيهم قوله تعاىل:   ﴿َوُهْم 

َأْنفُ  إِالَّ  ُُّيْلُِكوَن  َوإِْن  َيْشُعُرونَ َعنُْه  َوَما  دليلني  [ 26األنعام:  ] ﴾  َسُهْم  نذكر  ، وللربهنة عىل هذا 

واضحني متاما لكل من يتابع القنوات الفضائية املناوئة إليران، وما أكثرها، وهي تستضيف  

كل حني أعالما كبارا من أبناء احلركات اإلسالمية، وهم ينفثون من خالهلا كل سمومهم  

الغرب والرشق ليحارب إيران باعتبارها الشيطان والثعلب  ليحرضوا الشعوب واحلكام و

 وغري ذلك. 

 ـ تشويه صورة النظام اإلسالمي يف إيران:   1

مع أن النظام اإلسالمي يف إيران يتبنى فكرة احلاكمية هلل، والتي تتبناها مجيع حركات  

إليها آليات تنفي التاريخ  ية كثرية جتعل منه أكرب نظام يفذاإلسالم السيايس، وهو يضيف   

إال   والشعبية  اإلهلية  السلطة  بني  بني  أجيمع  حتول  التي  احلجب  تلك  يرفع  مل  كله  ذلك  ن 

 اإلسالميني والنظر إليه بموضوعية، فصاروا كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله: 

 ولكن عني السخط تبدي املساويا  ...وعني الرضا عن كل عيب كليلة

الفقيه بحد ذاهتا، ألنه ال يمكن تطبيق الرشيعة من  واملشكلة عندهم ليست يف والية  

غري أن يكون الفقيه هو املرجع الذي ترجع إليه مجيع إدارات الدولة، ولكن املشكلة هي  

كون الفقيه شيعيا، فالصورة النمطية عندهم للتشيع والتي تشكلت نتيجة والئهم املطلق  

أمية اجل  (1)لبني  االستبدادية  األنظمة  من  تبعهم  عىل  ومن  مؤامرة  الشيعة  أن  هي  ائرة 

 

أمية،    (1)  يدافع فيه عن بني  القرضاوي ألف كتابا  ويبني أهنم نموذج مثاِل لإلسالم، وهكذا فعل منري  حتى أن يوسف 

الغضبان وقد كان رقيبا لإلخوان املسلمني يف سوريا، فقد كتب كتابا حول معاوية يثني عليه سامه )معاوية بن أيب سفيان صحايب  

لصحابة الذين تربوا  قال يف مقدمته: )ما أعتقد أن شخصية يف تارخينا اإلسالمي ومن الرعيل األول من ا  ،(كبري وملك جماهد 

لقد أصبح   .وعاشوا وحي السامء قد ناهلا من التشويه والدس واالفرتاء ما نال معاوية بن أيب سفيان  عىل يدي رسول اهلل  

كثري من املعلومات ثابتة يف أذهان الناس ال تقبل الشك وال تقبل اجلدل، ال تتناسب أبداا واملستوى الالئق بصحابة رسول اهلل ـ  
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 اإلسالم، وأهنا تأسست حلرب اإلسالم، ال إلعادته إىل صفائه وأصالته ومجاله. 

شغل   الذي  حوى،  سعيد  هو  املسلمني  اإلخوان  أعالم  من  كبري  علم  كتب  وقد 

)اخلميني:  ، وال تزال كتبه إنجيال هلا، كتابا كامال سامه  (1)مناصب حساسة يف هذه احلركة

النظام اإليراين اإلسالمي ليس سوى   املواقف(، ذكر فيه أن  العقائد، شذوذ يف  شذوذ يف 

للقضاء عىل الصحوة اإلسالمية السنية، يقول يف ذلك: )وقد حتقق أعداء اإلسالم    ةمؤامر

وأهنا القاضية املاحقة لغاياهتم    ،من خطورة هذه الصحوة اإلسالمية الرشيدة عىل مصاحلهم

خ زماناا التي  هلا  اجلديدة  ،ططوا  القديمة  لعبتهم  وأحبار    ،فأعادوا  املجوس  كهنة  وتشاور 

وبان هلم بأن تشويه هذه الصحوة الواعية وحرفها    ، اليهود يريدون الكيد لإلسالم وأهله 

عن مقاصدها النبيلة الكريمة أفضل وسيلة وأنجح طريق لرضهبا وإخراجها من مضموهنا 

 

  ورة معاوية يف أذهان الناس أنه طالب سلطة وسيايس بارع وهناز للفرص ال يرعوي عن َشء يف سبيل الوصول إىل ـ، وص

احلكم. صارع من أجل السلطة وسعى إىل قتل عرشات األلوف من الناس لكي يصل إىل اخلالفة، وهذا الصورة تتناىف مع حس  

خ تذكر ذلك، وعندما جاء املؤرخون املحدثون وكتبوا عن معاوية، زادوا  املسلم وفطرته، لكنه ال جيد هلا بديالا، فكتب التاري

)معاوية    (الطني بلة، وكرسوا هذه املفاهيم يف أذهان الناس وزادوهم قناعة هبا، فكان ال بد من الكتابة عن معاوية بن أيب سفيان 

 ( 5م، ص1980هـ ـ 1400الطبعة األوىل، بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد، منري حممد الغضبان، دار القلم، دمشق، 

هذا هدفه من الكتاب، وقد حاول أن يربر فيه كل جرائم معاوية، وكل جرائم يزيد من بعده، وهو ما يعطي جرعات كافية  

التاريخ معاوية ويزيد يف  إرهابيني  ليستنوا بسنة أخطر  العثامنية مع جرائمها  .لإلرهابيني  يدافعون عن اخلالفة  نراهم    وهكذا 

 الكثرية، وهلذا رسعان ما مدوا أيدُّيم ألردوغان يف أن يتمكن يف يوم من األيام من إحياء اخلالفة من جديد.  

 (1)  ( من سنة  الفرتة  يف  يف  اإلخوان  مجاعة  قيادة  مسؤولية  =  1400توىل سعيد حوى  هـ =  1403إىل سنة)  (م1979هـ 

العامل  ،(م1982 التنظيم  إىل سنة    (م1982هـ =  1403ي لقيادة مجاعة اإلخوان من سنة )ثم ترك ذلك إىل املشاركة يف قيادة 

هـ = 1408حتى سنة )  (م1985هـ =  1406ثم عاد إىل املشاركة يف قيادة اإلخوان يف سورية من سنة )  ،(م1984هـ =  1405)

القيادي، بسبب إصابته بشلل جزئي، ولألسف فقد كت  ،(م1987 العمل  ب كتابه  حيث أجربته ظروفه الصحية عىل اعتزال 

اخلميني بفرتة  بالشلل بعد كتابه عن  أنه أصيب  يف مذكراته  املسلمني يف سورية، وقد ذكر  قيادة اإلخوان  توليه  ذلك يف فرتة 

 وجيزة.  
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فسلطوا عليها من املتظاهرين باإلسالم   ،سسها غاياهتا وتدمرياا ألاإلسالمي السليم حتريفاا ل

عّلهم حيققون هلم ما خططوا له وبيتوا من سوء ليغتالوا الوليد يف مهده وأول نشأته    ، قوماا 

جاءت اخلمينية املارقة حتذو حذو اسالفها من حركات الغلو    ؛. وهكذا كان األمر .ونامئه

الشعوبي بني  مجعت  التي  العقيدةوالزندقة  يف  والفساد  الرأي  يف  مجاهري    ، ة  بمشاهر  تتاجر 

وتراثاا  وعقيدة  تارخياا  باإلسالم  املتعلقني  مجلة    ، املثقفني  وتبطن  قوالا  باإلسالم  فتتظاهر 

الشذوذ العقدي واحلركي الذي كان سمة مشرتكة وتراثاا جامعاا للهالكني من اسالفها من  

إىل واقع املسلمني كل نزعات الرش والدمار التي    فيعيدوا  ، األبامسلمية والبابكية والصفوية

الكفر والزندقة والعصيان الساقطة يف رشك  املشبوهة  إىل    ، جسدهتا تلك احلركات  وتعيد 

والتلبيس  التدليس  عىل  القائمة  الباطنية  الربامج  خمططات  كل  نرصة    ،األذهان  فتدعي 

  غرية عىل وحدة الصف وتتظاهر بال  ـعقيدة ومنهجا وسلوكا    ـاإلسالم وهي حرب عليه  

متوسلة إىل    ،اإلسالمي وهي تدق صباح مساء إسفيناا بعد إسفني يف أركان األمة الواحدة

شاذة مذهبية  بنظرة  األطفال    ،ذلك  جتند  وهي  األرض  يف  املستضعفني  نرصة  وتزعم 

ثم هي ال تكتفي بكل هذا الرش    ،والصغار وتدفعهم قرساا وإجلاءا إىل حمرقة املوت الزؤام

ود بل تقيم فلسفتها مجلة وتفصيالا عىل قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل  األس

الدعوة    ،فتأيت عىل رموزه وأكابر مؤسسيه هدماا وتشوُّياا ومتوُّياا   ،تاريخ املسلمني وجتدد 

والتي ظن املخلصون أهنا    ،بإرصار إىل كل الصفحات السلبية السوداء املاضية يف التاريخ

قراءهتا من جديدبادت فليس من   املسلمني وال يف صالح اإلسالم إعادة  فلقد    ،مصلحة 

  (1)قاسى اجلميع من رشها ما ال حيرصه كتاب(

وهكذا نراه يرمي اإلمام اخلميني وحركته العظيمة التي غريت مسار العامل، وأعادت  

 

 . 5، ص1987اخلميني: شذوذ يف العقائد، شذوذ يف املواقف، سعيد حوى، دار عامر للنرش والتوزيع، األردن،  (1) 
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العق يتصوره  أن  يمكن  ما  بكل  بل  العظائم،  بكل  اإلهلية،  العدل  دولة  لقيام  من  األمل  ل 

كل   املدمر  الفاسد  احلركي  منهجها  يف  اخلمينية  )خلطت  ذلك:  عن  معربا  يقول  جرائم، 

توجهات احلركات الرسية الباطنية ومناهجها القائمة عىل التلقني الرسي واالعتصام بالتقية  

إىل مدرسة    ،كاخواهتا يف التاريخ  –يف الغاية والنهاية    –واالستمداد من املجوسية لتتحول  

وإىل منهجية رشيرة ذات شعب ثالث: إفساد للعقيدة، وطمس ملعامل    ،ممتازة للغدر واخليانة

واهليمنة  ،اإلسالم السيطرة  يف  ورغبة  النبيلة،  ملقاصده  بشعارات    ،وتشويه  ُغلفت  قد 

  (1)خادعة(

 ـ تشويه صورة التوجه الديني يف إيران:   2

ون للتشيع هي صورة ناس حيملون سكاكني  الصورة النمطية التي يرسمها اإلسالمي

حادة ُّيشمون هبا رؤوسهم، والدماء عىل أجسادهم وثياهبم، وهم إن حتدثوا عن التوجه  

الديني يف إيران يضعون هذه الصورة، وخيترصون التشيع برتاثه الضخم فيها، ثم يضيفون  

ومل    ،  اج النبيإليها الزعم بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، ويتكلمون يف عرض أزو

مواقعها   ليدخلوا  أو  الفضائية،  قنواهتا  عىل  ليتفرجوا  أو  إيران،  ليزوروا  أنفسهم  يكلفوا 

 اإللكرتونية لريوا بأعينهم تكذيب ما يشيعونه من أباطيل. 

ولكنهم ال يفعلون ذلك، ألن احلقد والكرب ُها املحرك لتلك املواقف وإال فإهنم لو  

ن السيد القائد السيد عيل اخلامنئي يتوىل بنفسه مواجهة  زاروا أي موقع للفتوى فسيجدو

التطبري أو األعامل املسيئة للشعائر احلسينية، ففي بيان له حول املوضوع، قال: )يؤسفني أن  

أقول أّن أموراا جرت خالل األعوام القليلة املاضية وأعتقد أّن أيادي تقف وراءها أثارت  

 

 .  6املرجع السابق، ص (1) 
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  (1) الشبهات لدى كّل من رآها(

ني أنه )منذ القدم كان متعارفاا أن يربط الناس أيام العزاء أجسادهم باألقفال ثّم  ثم ب

ث العلامء عن ذلك فزالت تلك العادة، واليوم ظهرت هذه العادة جمّدداا، ما هذا العمل   حتدَّ

غري   عمالا  ويعترب  األمور،  هذه  مجلة  من  أيضاا  والتطبري  البعض،  به  يقوم  الذي  اخلاطئ 

 مرشوع(  

بالنسبة للقرآن الكريم، فاملصاحف املوجودة يف إيران هي نفسها املصاحف  وهكذا  

اهتامما   اإلسالمي  العامل  دول  أكرب  من  وإيران  اإلسالمي،  العامل  بالد  مجيع  يف  املوجودة 

بالقرآن الكريم، بحفظه ودراسته وترتيله وتفسريه، والعمل به يف مجيع مناحي احلياة، ذلك  

 ريم هو الثقل األكرب، فال جيوز االكتفاء بالعرتة دونه. أهنا تعتقد أن القرآن الك

وعرضه، ذلك أن من معتقدات الشيعة األساسية      وهكذا بالنسبة لإلساءة للنبي 

 بل عصمة عرض مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم.   عصمة عرض النبي 

م املوقف  مسألة  وهي  اإلسالميون،  هبا  يتاجر  التي  للشامعة  بالنسبة  ن  وهكذا 

الصحابة، فأبحاث الشيعة فيها أبحاث علمية، واحلقائق العلمية ال تعني طعنا أو سبا، ومع  

القائد   السيد  الوحدة اإلسالمية    – ذلك فقد حرم  التعرض ملقدسات أهل    –حرصا عىل 

. مع العلم أهنم هم يتعرضون ملقدسات الشيعة من الصحابة، فيكفرون الكثري  .(2) السنة

 

مرشوع   (1)  ويعتربه عمال غري  التطبري  حيرم  اخلامنئي  )السيد عيل  بعنوان  عراق    ،(انظر: خربا  موقع  األمري،  عبد  سجاد 

 ، عىل الرابط التاِل:07/11/2013القانون، أخبار 

(http://www.qanon302.net/news/2013/11/07/1964)   

الذي يسئ ملقدسات أهل السنة عميل للعدو حتى وإن  وقد أكد اإلمام اخلامنئي يف مرات عديدة أن الشخص الشيعي (2) 

كان جاهال، انظر: السيد اخلامنئي حيرم النيل من رموز اخواننا السنة، شبكة إشارة اإلخبارية، املدينة املنورة ـ متابعات بتاريخ:  

 ص، عىل الرابط التاِل: 11:19م ـ  2010/  9/  28
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من محى اإلسالم وواجه مجيع مشاريع املرشكني )أيب طالب عليه    من الصحابة، وخصوصا 

يطالبهم   مل  ذلك  ومع  وهكذا،  جهنم،  يف  وكونه  كفره،  السنة  أهل  يرى  الذي  السالم(، 

 اإليرانيون باحرتام مشاعرهم يف هذا اجلانب. 

 ـ بث األكاذيب حول دور إيران فيام جيري يف املنطقة:   3

ير عجزها أو خطئها يف التقدير أو فشلها يف حتقيق  تعودت احلركات اإلسالمية يف ترب

الكذب   أصناف  هلا كل  تستخدم  كثرية،  بمربرات  تتعلق  أن  هلا عىل  تطمح  التي  املشاريع 

والدجل واخلداع، فهي عندما فشلت يف سورية اعتربت إيران هي السبب، ووجهت كل  

 أسلحتها ضدها.

ن كوارث، فهي تشيع بأن إيرن  وهكذا صارت ترمي إيران بكل ما يقع يف املنطقة م

كانت   التي  األمريكية  الطائرات  أن  ناسية  العراق  احتالل  عىل  أمريكا  أعانت  التي  هي 

ترضب العراق كانت تنطلق من الدول العربية ال من إيران، وهكذا يف كل مصيبة أصابت  

 العامل اإلسالمي. 

والشيعة الطائفة:    وكنموذج لذلك مقال كتبه حممد الراشد حتت عنوان )إيران الدولة 

رؤية اسرتاتيجية للتعامل مع املرشوع اإليراين( حاول أن يبني فيه زورا وهبتانا أن كل ما  

حيصل يف املنطقة من مآس سببها إيران حتى باكستان، فتحت عنوان فرعي )حمور تطويق  

تان،  النووي الباكستاين( حاول أن يبني فيه بأن إيران تتعاون مع أمريكا ألجل تطويق باكس

)لقد استطاعت إيران أن توجد حميطا آخر بالتعاون مع الواليات املتحدة    :يقول يف ذلك

واحلكومة األفغانية وحتالف الشامل والشيعة يف أفغانستان والتعاون االقتصادي مع اهلند  

إلضعافه   باكستان  يف  الطائفي  التوتر  وتصعيد  النووية  باكستان  إلقالق  وذلك  والصني 

 

 (http://www.esharh.net/?act=artc&id=4554)   
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يف أفغانستان وعىل احلدود اإليرانية وانشغاله بالداخل ومدافعته مع اهلند  وإقالق مرشوعه 

دعم   ومؤخرا  املتحدة  الواليات  مع  االسرتاتيجي  التعاون  بسبب  بالصني  عالقته  وتوتري 

  (1)قوى طالبان إلقالق األمريكان والناتو ىف أفغانستان(

 ثالثا ـ املواجهة واإلرهاب 

يامرسها اإلسالميون لألسف يف مواجهة النظام اإلسالمي يف  السياسة األخرية التي  

 إيران هو التحريض عليه، وذلك عرب أمرين: 

 األول: التحريض عىل إثارة الفتن الداخلية فيه. 

 الثاين: التحريض عىل قيام العمليات اإلرهابية فيه. 

 وسنتحدث عن كال األمرين يف هذا املطلب. 

 إيران:   ـ التحريض عىل إثارة الفتنة يف   1

من خالل متابعة القنوات الكثرية التي ال هم هلا إال إيران والتحريض عليها، والتي  

تستضيف أعالما وأكاديميني أكثرهم ممن له عالقة باحلركة اإلسالمية، نالحظ الرتكيز عىل  

 الدعوة لقيام فتن داخلية يف إيران حتت مسميات متعددة أُهها إثارة الفتن العرقية واملذهبية. 

ذلك أهنم يعرفون أنه لوال التامسك االجتامعي للشعب اإليراين، واحتضانه للنظام،  

األعراق   عن  يبحثون  فراحوا  املدة،  هذه  طول  متصاعدة  وبقوة  قائام  يبقى  أن  استطاع  ملا 

السكانية إليران، ليثريوا فيها العصبية القومية، مع أهنم يصيحون كل حني بأنه ال عصبية  

ينسون هذا ويتحولون إىل عصبيني وقوميني ملواجهة هذا املد الذي    يف اإلسالم، ولكنهم 

 يريد أن يقيض عىل أحالمهم يف إعادة إحياء اخلالفة األموية والعباسية والعثامنية. 

 

املرشوع اإليراين يف املنطقة العربية اإلسالمية، تأليف جمموعة من الكتاب، دار عامر للنرش والتوزيع، عامن، األردن،    (1) 

 .  347م، ص 2013الطبعة األوىل، 
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وكمثال عىل ذلك مقال طويل ملنظر من منظري احلركة اإلسالمية احلديثة هو عزام  

اإلعالم، وخصوصا يف قناة املحور واجلزيرة وغريها،  التميمي، وهو يظهر كثريا عىل وسائل  

وقد أذاعت اجلزيرة هذا املقال كمحارضة مبارشة يف قناهتا الفضائية، فقد ذكر يف ختام مقاله  

التوصيات التي يراها مناسبة ملواجهة املرشوع اإليراين، ومن ضمن تلك التوصيات: )تبني  

ناهتا للعامل باستخدام االنفتاح اخلليجي عىل  ودعم األقليات املقهورة، وتوصيل صوهتا ومعا 

العامل، وخاصة قضايا مثل األحواز والبلوش، وقضايا سنة العراق وحتى شيعته، وتبني  

كامل للقضية السورية، وسنة لبنان، وعدم الغفلة عن القضية املركزية وهي قضية فلسطني،  

 (1)إضافة إىل قضية سيناء حتى ال تتحول إىل عمق إيراين(

يف مقابل هذه اإلثارة للفتن التي يدعو إىل حتقيقها يف إيران يدعو إىل بناء متاسك  و

اجتامعي يف الدول العربية قائم عىل أساس القبيلة، وكأنه يريد أن حييي اجلاهلية من جديد،  

االعتبار   يعيد  أن  يستطيع  لكنه  أيديولوجيا،  صناعة  اخلليج  يستطيع  )ال  ذلك:  يف  يقول 

ا القبيل  صناعة  للنظام  عليه  يسهل  بحيث  القديمة،  العربية  أصوله  عىل  احلامي،  لعريب 

توازن   وبالتاِل صناعة  والتساند،  والتفاعل  التحالف  يسهل عليها  التي  القبيلة  حاضنات 

إسرتاتيجي ضمن احلاضنة املجتمعية يف منطقة اخلليج العريب، وهذا يستلزم إعادة توازن  

س الدولة الراعية، والنظام العشائري سيكفل إعادة  العالقة بني احلاكم واملحكوم عىل أسا 

التوازن املَريض اْلن بني احلاكم كَمّوفر للسلع واخلدمات واملحكومني من القبائل املوالية  

 (2)كمستهلك ومستخدم( 

متعددة    ذ ولتنفي وبلغات  قوي  إعالم  تأسيس  إىل  التميمي  دعا  التوصيات  هذه 
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بها من الداخل، وقد انطلق يف دعوته هلذا املرشوع  للتحذير من إيران يف اخلارج، ولتخري

يقول يف ذلك:   به،  املناطة  املسؤولية  رأيه ملستوى  يرق يف  مل  الذي  العريب  بعتاب لإلعالم 

السنة من وسائل إعالم   لدينا نحن أهل  الذي ال مفر من طرحه هنا هو: ماذا  )والسؤال 

ه نظامهم عىل مدار الساعة مستهدفاا إيانا  نتوجه من خالهلا إىل الشعب اإليراين ملقابلة ما يبث

  (1)بمختلف اللغات؟(

تفتقت عنه عبقرية   بقوله: )من املؤسف أن أفضل ما  التساؤل  ثم أجاب عىل هذا 

احلل من   الفارسية وكأن  اللغة  إىل  أو مرتمجة  مدبلجة  أمريكية  أفالم  قناة  هو  ربعنا  بعض 

ؤه بقناة تسلية فارغة من كل مضمون  وجهة نظر هؤالء هو أمركة الشعب اإليراين وإغرا

وسائل   اإليراين  املرشوع  من  املتوجسني  العرب  لدى  يوجد  ال  ذلك،  عدا  وفيام  هادف. 

إعالمية مؤهلة لتوجيه رسائل سياسية أو حتليل سيايس إىل الشعوب اإليرانية رغم أُهية  

  (2)الوصول إىل شارعهم غري املنسجم بمجمله مع النظام اإليراين(

انت ينتقد إيران باستخدام العامل املذهبي، باعتباره ثم  قد اإلعالم اإلسالمي الذي 

اإليراين   املرشوع  عن  تتكلم  التي  السنية  القنوات  )معظم  فقال:  دوره،  أداء  عن  قارصا 

عىل   القائمني  توجه  مع  العقدي  توجهها  يف  تنسجم  املشاهدين  من  ضيقة  رشحية  ختاطب 

رية. ال أرى أن هذه القنوات قادرة عىل توسيع رشحية  القناة واملحددين لسياساهتا التحري

املتلقني لبثها طاملا استمرت يف انتهاج نفس األسلوب املتبع حاليا. وعلينا أن نتذكر أن ما  

نبثه يصبح عديم الفائدة بل اومضيعة للامل واجلهد إذا مل جيذب قطاعا امقدرا من املشاهدين  
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  (1)املستهدفني بالبث(

ي يضعه بديال لذلك جمال العمل اإلعالمي، والتلفزيوين منه بشكل  واالقرتاح الذ

خاص هو إيصال الرسالة اإلعالمية التحريضية إىل أكرب رشحية ممكنة من الناس، ويرضب  

مثاال عىل ذلك، بالقناة التي يرشف عليها قناة )احلوار(، فيقول: )واسمحوا ِل أن أرضب  

وبثت نظمتها  التي  الندوة  مثاالا من  الدائمة  لكم  املزمنة واملعاناة  املشكلة  احلوار عن  قناة  ها 

وبعض   االحوازيني  العرب  من  جمموعة  فيها  املشاركة  إىل  دعي  والتي  االحواز،  لعرب 

العرب   من  عدد  احلوار  قناة  زار  أن  بعد  الندوة  هذه  تنظيم  جاء  وقد  واملحللني.  اخلرباء 

  (2)إلسالمية لقضيتهم(األحوازيني وشكوا من إُهال وسائل اإلعالم العربية وا 

وهو يف األخري يدعو إىل )إنشاء قناة سياسية حمرتفة ومهنية ناطقة باللغة الفارسية  

ليس اهدفها القيام بمهام تبشريية أو حماولة تفنيد ما يعتقده الشيعة، فال أرى ذلك ناجعا،  

ت هدفها وإنام املطلوب هو خماطبة الشعوب الناطقة بالفارسية من خالل نقاشات وحوارا

  (3) تعرية النظام اإليراين وكشف ازدواجيته ونفاقه السيايس، بل وميكافيليته، عىل املأل(

الذي ساهم   العريب  الربيع  إيراين يضاهي  لقيام ربيع  وهو حيلم من وراء كل ذلك 

بقوله:   ذلك  عن  ويعرب  هنايته،  إىل  بعد  الوصول  يستطيعوا  ومل  بدايته،  يف  اإلسالميون 

ين مظلوم ومضطهد، بل وحمروم، إذ هتدر أمواله وتبدد ثرواته الطبيعية حول  )الشعب اإليرا 

العامل يف مشاريع خمتلفة هدفها حتقيق هيمنة املرشوع اإليراين التوسعي عىل حساب رخاء  

وراحة وسمعة املواطنني. لعل قناة تلفزيونية فارسية بمواصفات عالية اجلودة من املصداقية  

 

  .295املرجع السابق، ص  (1) 

  .297املرجع السابق، ص  (2) 

  .298املرجع السابق، ص  (3) 



93 

 

إيصا  يف  تساهم  هؤالء  واملهنية  كافة  إىل  الدقيق  العلمي  والتحليل  الصحيحة  املعلومة  ل 

الناس، وبذلك يكون هلا دور معترب يف والدة حراك حميل يؤدي إىل ربيع إيراين يؤذن بتغيري  

  (1) نحو األفضل لصالح الشعوب اإليرانية والشعوب العربية عىل حد سواء(

 ـ التحريض عىل املواجهة املسلحة مع إيران:   2

وصل احلقد املغلف بالدين حده األقىص يف مواقف الكثري من اإلسالميني الذين  لقد  

يدعون، وبرصاحة إىل إعالن النفري العام للمواجهة املسلحة مع إيران، ولوال ما قيض اهلل  

إليران من حصانة ومنظومة أمنية ودفاعية قوية، لتمكن هؤالء من إقامة حرب إبادة لكل  

 لك أن لدُّيم فتاوى جاهزة لرضب كل ما هو إيراين. فرد أو مؤسسة إيرانية، ذ

وهذا ال حيتاج إىل أدلة كثرية، فمتابعة القنوات املخصصة للتحريض عىل إيران كافية  

سنذكر   ذلك  مع  ولكنا  إليران،  هؤالء  يكنه  الذي  احلقد  مدى  عىل  وحدها  تربهن  ألن 

وباعتباره كذلك صاحب    نموذجا لـ )عزام التميمي( باعتباره من رواد احلركة اإلسالمية،

قناة هلا متابعوها الكثريون يف الدول العربية، وخصوصا من اإلسالميني، ذلك أهنا تكاد  

 تكون منذ فرتة طويلة اللسان الناطق باسم اإلخوان املسلمني. 

أهداف   صاحبة  وكوهنا  املنطقة،  عىل  إيران  خطر  من  املحللني  كأكثر  ينطلق  وهو 

تعمل إيران بسياسة التطويق اجليوسيايس عىل اجلزيرة العربية  )توسعية امرباطورية، فيقول:  

ثم فرض   الشيعي واالتفاقيات، ومن  التبشري  بأداة  النار وإقامة احلصار  عرب حفر خنادق 

اخلليج   حول  والعسكرية  السياسية  للمشكالت  رسيع  وعرض  الواقع،  واألمر  الوجود 

ربع، وهذا يستدعي رسعة احلراك  فسنرى أن إيران تطوق اجلزيرة العربية من اجلهات األ

فوات   قبل  األربع  النواحي  من  العربية  اجلزيرة  عىل  املفروض  اإليراين  الطوق  لكرس 
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 ( 1)األوان(

اإلخواين )عبد اهلل النفييس( يدعو إىل قيام )حتالف خليجي ملواجهة املد    ه وهو كنظري

بدئي لوصايا هؤالء  اإليراين(، ولعل ما حيدث اْلن من رضب لليمن والبحرين هو تنفيذ م

إن تأخري حال االحتاد العميل  )اإلسالميني، يقول عزام متيمي يف مرشوعه ملواجهة إيران:  

لدول جملس التعاون سيفعل عامل التفتيت الزمني ويعطي الفرصة الكاملة للدور الوظيفي  

ولذا  للَمصدات املحلية لتكمل بناءها عىل التصدعات الفردية يف نسيج دول اخلليج فرادى،  

واالقتصادية،   الدبلوماسية،  األربع  بمؤسساته  اخلليجي  االحتاد  تنفيذ  يف  اإلرساع  فإن 

يف   التوازن  تأمني  يف  ستسهم  التي  املناعة  حركة  من  نوعا  سيؤمن  واألمنية،  والعسكرية، 

 (2)املنطقة( 

للعقيدة   العرب  افتقاد  عىل  اإلسالميني  سائر  يتأسف  كام  بحرسة  يتأسف  وهو 

ي توجد لدى اإليرانيني، فليس لدُّيم تلك املشاعر املقدسة جتاه احلسني ع أو  العسكرية الت

الروح   إقامة هذه  النظر يف  إىل إعادة  يدعو  أو عقيدة اخلالص، ولذلك هو  البيت ع  أهل 

إىل   حيتاج  آخر  عسكري  خلل  اإليراين:)هناك  املد  ملواجهة  مرشوعه  يف  يقول  العسكرية، 

ية والروح القتالية، فإيران لدى جنودها عقيدة عسكرية  إعادة النظر وهو العقيدة العسكر

القوات   بمقابل  اخلاليص،  املهدوي  واخلطاب  املذهبية  هلم  تؤمنها  عالية،  قتالية  وروح 

. فاخلليج بحاجة لسد هذا الفراغ  . اخلليجية املرتهلة جسديا والضعيفة يف عقيدهتا القتالية

اْللة العسكرية، ووقف ترهل    ترتكز عىل اإلنسان ال ي  التإصالح القدرات العسكرية  ىل  إ

أساس   احلقيقة  يف  هو  الذي  األجنبي  احلامي  باستئجار  ذلك  عن  واالستعاضة  اجليش 
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  (1)املشكلة والداء( 

 اخلامتة: 

 من النتائج التي يمكن استخالصها من خالل هذا املقال ما ييل:

نفس    1 نظام إسالمي حيمل  تواجد  يف فرصة  اإلسالميون  فرط  لقد  طموحاهتم  ـ 

وُهومهم، وكان يف إمكاهنم لو استفادوا منه أن يتخلصوا من الفشل الذي يقابلهم حيثام  

 حلوا. 

اإلسالمي    2 النظام  ملواجهة  طاقات  من  لدُّيم  ما  كل  اإلسالميون  استعمل  ـ 

ألعدائهم   أيدُّيم  مدوا  بل  مواجهته،  ألجل  مشاريعهم  كل  عن  ختلوا  حيث  اإليراين، 

  والليرباليني، وغريهم من الرشق والغرب ملواجهته. السابقني من العلامنيني 

املقدسة، ويف    3 النصوص  إيران يف  ـ قام اإلسالميون بجحود وكتامن كل فضائل 

 التاريخ، ويف الواقع، بل اجتهدوا يف أن حيولوا كل حسناهتا إىل سيئات. 

ض  ـ مارس اإلسالميون بام لدُّيم من وسائل اإلعالم وغريها كل أساليب التحري  4

 والفتنة ألجل زعزعة الداخل اإليراين. 

إما    5 إيران  مع  املسلحة  املواجهة  إىل  اإلسالمية  احلركة  أعالم  من  الكثري  دعا  ـ 

 بالتحالف مع القوى الغربية، وإما بإعالن النفري العام. 

ـ مع كل هذه املواجهات واحلرب املعلنة، مل تقف إيران بنظامها احلكيم أي موقف    6

ة من احلركات اإلسالمية، فال هي كفرهتا، وال هي أعلنت النفري ضدها،  سلبي من أي حرك 

وال هي أقامت املؤسسات ملواجهتها، وهذا من أمارات احلكومة العادلة التي تأسى فيها  

قادة الثورة اإلسالمية بإمامهم عيل عليه السالم، الذي امتأل رمحة وسالما وعدال للعامل كله،  
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فيه   يتأسى  الذي  الوقت  وهارون  يف  ويزيد  بمعاوية  اإلسالمية  احلركة  أعالم  من  الكثري 

 وغريهم من املستبدين الذين يمجدوهنم. 
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 التصوف والتشيع: مشرتكات وفوارق 

من القضايا التي لقيت خالفا كبريا بني الباحثني من املدارس املختلفة ما يطلق عليه  

اختالفا   معه  وخيتلف  التشيع  يناقض  التصوف  وهل  والتشيع،  التصوف  بني  العالقة 

جوهريا، أم أنه امتداد له، وأثر من آثاره، ونسخة من نسخه، أم أن هناك قواسم مشرتكة  

 بينهام، كام أن هناك نقاط اختالف؟

 وقد تشكل نتيجة اإلجابة عن هذا التساؤل ثالثة اجتاهات: 

فريى الصلة الشديدة بني التشيع والتصوف، وأن كليهام أثر يف  ،  االجتاه األول أما  

اْلخر، وأخذ منه، بل يرى أن التصوف ليس سوى ثمرة من ثامر التشيع، ويمثل هذا االجتاه  

والتشيع،   التصوف  موقفا سلبيا من  تتخذ  والتي  القديمة واحلديثة،  السلفية  املدارس  كل 

بمجرد إثبات هذه الصلة تكون قد قضت عىل  وحتكم بالكفر عىل كليهام، وهي تتصور أنه  

 التصوف، كام قد قضت قبله عىل التشيع. 

الشيعة،   تيار صويف يف  الصلة وجود  إثبات هذه  التي استدلوا هبا عىل  ومن األدلة 

أمثال   من  التشيع،  ثامر  من  ثمرة  التصوف  وصدر  حيدر  يعترب  الكاشاين  والفيض  اْلميل 

 املتأهلني وغريهم. 

، فريى االختالف الشديد بني الصوفية والشيعة، وأنه ال وجود ألي  ثاين االجتاه ال أما  

 صلة بينهام، ويمثله بعض الصوفية، وبعض الشيعة. 

أما الصوفية الذين يمثلونه عادة، فهم الذين هلم بعض امليول السلفية، والتي خيشون  

ال ]أهل  يسمون  من  دائرة  من  خيرجوا  أن  أو  الشيعة،  ضمن  يصنفوا  أن  سنة  بموجبها 

عليهم،   وينكرون  الشيعة،  مع  تعاملهم  يف  السلفية  يقلدون  راحوا  ولذلك  واجلامعة[، 
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)ت   املكي  اهليثمي  حجر  ابن  أمثال  من  شأهنم،  من  كتابه    ( هـ974وحيطون  ألف  الذي 

البدع أهل  عىل  الرد  يف  املحرقة  بمثل  و  ]الصواعق  الشيعة  مع  فيه  وتعامل  ما  الزندقة[، 

 ية.  تعاملت به معهم املدارس السلف

الصايف لألئمة بأي  النبع  ينكرون اختالط  الذين  يمثلونه، فهم  الذين  الشيعة  وأما 

أهل   أئمة  ورد عن  بام  لذلك  ويستدلون  صفائه وطهارته،  يف  تؤثر سلبا  قد  أخرى  روافد 

البيت أنفسهم من التحذير من التصوف والفلسفة ونحوها، من مثل قول االمام الصادق  

هنم أعداؤنا، فمن مال إليهم فهو منهم وحيرش معهم، وسيكون  عندما سئل عن الصوفية: )إ 

ويقولون   بلقبهم،  أنفسهم  ويلقبون  هبم،  ويتشبهون  إليهم  ويميلون  حبنا  يّدعون  أقوام، 

أقواهلم، أال فمن مال إليهم فليس منا، وإّنا منه براء، ومن أنكرهم ورد عليهم، كان كمن  

  (1)ليه وآله(جاهد الكفار بني يدي رسول اهلل صىل اهلل ع

)يا أبا هشام    : ومن مثل ما روي عن االمام العسكري أنه قال أليب هشام اجلعفري

إىل   يميلون  ألهنم  األرض،  وجه  عىل  اهلل  خلق  رشار  علامؤهم  الناس..  عىل  زمان  سيأيت 

الفلسفة والتصوف، وأّيم واهلل: أهنم من أهل العدوان والتحرف، يبالغون يف حب خمالفينا،  

يعتنا وموالينا، فإن نالوا منصبا مل يشبعوا، وإن خذلوا عبدوا اهلل عىل الرياء، أال  ويضلون ش 

إهنم ُقّطاع طريق املؤمنني والدعاة إىل نحلة امللحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليضمن  

  (2)دينه وإيامنه منهم(

، فريى أن هناك نواح كثرية يتفق فيها الصوفية مع الشيعة، كام أن  االجتاه الثالث أما  

هناك نواح أخرى ال تقل عنها خيتلفون معهم فيها، وأنه لذلك ال ينبغي احلكم عىل الصلة  

 

   .57ص  2سفينة البحار للمحدث القمي ج (1) 

 . 58ص  2القمي جسفينة البحار للمحدث  (2) 
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املطلقة بني التصوف والتشيع، بل ينظر يف كل مسألة عىل حدة، لريى هل يتفق فيها الشيعة  

 مع الصوفية، أم خيتلفون. 

ذا االجتاه الكثري من الصوفية والشيعة وغريهم، ومن نامذجهم يف الشيعة  ويمثل ه

الشيخ الفيض الكاشاين الذي يمثل كتابه ]املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء[ مدرسة من  

 مدارس التعامل الشيعي مع املخالفني من املدارس اإلسالمية األخرى. 

ا االجتاه  رؤية  خالل  ومن  هنا  نحاول  هذا  عىل  املشرتكات  بناء  نرى  أن  لثالث 

والفوارق بني الصوفية والشيعة يف املجالني الكبريين للتصوف: العرفان العميل، والعرفان  

 النظري. 

 املشرتكات والفوارق يف العرفان العميل: أوال ـ  

يراد بالعرفان العميل ـ كام يطلق عليه الشيعة ـ أو التصوف السلوكي ـ كام يطلق عليه  

األسالي  ـ  والتخلق  الصوفية  اإلهلية،  باملعرفة  للتحقق  املريد  يستعملها  التي  والوسائل  ب 

وذلك   واملعارف،  واألعامل  األخالق  )هتذيب  بأنه  عريب  ابن  عرفه  كام  أو  بمقتضياهتا، 

وعرفه كامل الدين القاشاين بأنه )عبارة عن الرتقي يف    (1)اشتغال بعامرة الظاهر والباطن(

ت الرب  حرضات  إىل  القرب  وذلكمقامات  وحاالا،  فعالا  شأنه،  باطن   :عاىل  يتحد  بأن 

يقاسيه من مشاق   املجاهدات، وما  فنون  يتكلفه من  مما  فيام هو بصدده  اإلنسان وظاهره 

   (2) املكابدات، بحيث ال جيد يف نفسه حرجاا من ذلك(

رضورة   عىل  التصوف  أركان  من  الركن  هذا  يف  الصوفية  مع  الشيعة  ويتفق 

التحققية والتخلقية، ويتفقون عىل احلاجة إىل كثرة الذكر والدعاء  املجاهدات والرياضات  

 

 .25األحاديث النبوية، ص و حميى الدين بن عربى، املتشابه اىل املحكم من اْليات القرآنية (1) 

 .330الشيخ كامل الدين القاشاين، لطائف االعالم يف إشارات أهل اإلهلام، ص  (2) 
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والتوسل بكل أنواع الرب لتحصيل التحقق والتخلق، ذلك أن الرشيعة مجيعا جمال رحب  

عنها   يتحدث  التي  األخالقية  املواضيع  أن  نجد  وهلذا  العرفان،  من  النوع  هذا  لتحقيق 

شيعة، بل نجد الكتب املقررة نفسها، فإحياء  الصوفية هي نفسها التي يتحدث عنها عرفاء ال

علوم الدين بصيغته الشيعية ]املحجة البيضاء[، و]منازل السائرين[ للهروي من املصادر  

 الكربى للعرفان العميل عند الشيعة والصوفية. 

 وخيتلف الصوفية عن الشيعة يف مسألتني مهمتني: 

 مصادر التلقي: .  1

ون أنه يمكن ألي شيخ من املشايخ أن يضع ما  أوهلا مصادر التلقي، فالصوفية ير

يشاء من األذكار واألوراد واألدعية ألهل طريقته.. وهلذا نجد لكل طريقة أورادها اخلاصة  

التي   الطريقة  أهل  عادة  يلتزمها  والتي  ومناجياته،  وأحزابه  أدعيته  شيخ  لكل  ونجد  هبا، 

 تنتسب إليه. 

ا لبيت، وهلذا نراهم يكتفون بام ورد  أما الشيعة، فريون أن ذلك خاص بأئمة أهل 

وأذكار ونحوها، وذلك لكون العصمة حمصورة فيهم، دون من    تعنهم من أدعية ومناجيا 

 عداهم من مشايخ الصوفية. 

أو بعض فروعها من   النقشبندية  الطريقة  به رجال  يقوم  ما  ومن األمثلة عىل ذلك 

هذا   ومنها  رجب،  شهر  هبا  يستقبلون  وآداب  وأذكار  عن  عبادات  يروونه  الذي  الدعاء 

مشاخيهم: )يا ريب، إنني نويت أن أتقدم نحو بحر وحدانيتك إىل مقام الفناء فيك، فال تردين  

يا ريب يا اهلل خائباا حتى توصلني إىل ذاك املقام. يا رب العزة والعظمة واجلربوت يا ريب يا  

بدون عوٍض أو أن  اهلل حيث هذا الشهر هو شهرك، جئتك ضيفاا وناوياا أن أعمل عمالا  

يا ريب كل   أنت مقصودي ورضاك مطلويب.  إهلي  إياَك،  للفضيلة، قاصداا  فيه طلباا  يكون 
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عمري قد أمضيته يف املعايص والرشك اخلفي وإنني ُأقر بأنني مل آِت إىل بابك بعمل مقبوٍل  

(  عندك. أنت اهلل الذي ال يأيت أحٌد إىل بابك بعمله، بل بفضلك وجودك وكرمك وإحسانَك 

 إىل آخر الدعاء. 

األدعية   تلك  أمثال  أدعية ومناجيات أخرى، من  أئمتهم  الشيعة، فريوون عن  أما 

واألذكار هذا الذكر الذي ذكر الشيخ القمي ـ بناء عىل بعض الروايات ـ أّن من مل يقدر عىل  

ن  الصوم يف رجب يذكرهـ  كبديل لهـ  يف كل يوم مائة مرة لينال أجر الصيام فيه، وهو )سبحا 

االله اجلليل سبحان من الينبغي التسبيح إال له سبحان االعز االكرم سبحان من لبس العز  

  (1)وهو له أهل(

ومنها أن يدعو يف كل يوم من رجب هبذا الدعاء الذي روي أن اإلمام زين العابدين  

)يا من يملك حوائج السائلني ويعلم ضمري الصامتني لكل    : دعا به يف احلجر يف غرة رجب

عتيدم وجواب  حارض  سمع  منك  الفاضلة    ، سألة  وأياديك  الصادقة  ومواعيدك  اللهم 

الواسعة للدنيا    ، ورمحتك  حوائجي  تقيض  وأن  حممد  وآل  حممد  عىل  تصيل  أن  فأسألك 

 (2) واْلخرة إنك عىل كل َش قدير(

النبع   تستقي مبارشة من  أهنا  نرى  والتي  الكثرية،  واملناجيات  األدعية  وغريها من 

القرآين، ومتثل القيم اإلسالمية األصيلة أحسن متثيل خالفا للكثري من املناجيات الصوفية  

 املمتلئة أحيانا باأللفاظ الغريبة، التي ال نرى أي صلة بينها وبني املعاين القرآنية الواضحة. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد يف بعض أوراد الطريقة الشاذلية من هذه األلفاظ الغريبة:  

هبيهات  )سقفاطي هبيا  هبيا  هبا  ده  كردد  كد  كد  آمني  هأ  حم  آدم  قاف  آمون  سقاطيم  س، 

 

 . 8 :زاد املعاد (1) 

 . 8 :زاد املعاد (2) 
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  (1) ملقفنجل يا أرض خذُّيم(

ومنها ما يسمى بدعاء الرس املتداول لدى أتباع الطريقة القادرية، والذي ورد فيه:  

واملغرب املرشق  يارب  ياهلل  ياهلل  والشامل  ، )ياهلل  اليمني  السبع    ،رب  السموات  ورب 

السبع بينهام  ،واألرضني  وما  السبعة   ،ومافيها  الدراري  بحرمة  يوم    :أسألك  درى  أوهلا 

ودري يوم األثنني القمر    ، ياهلل يافرد وملكه يارقيائيل عليه السالم  : األحد الشمس وأسمه

ياهلل   :سمه ودرى يوم الثالثاء املريخ وا  ، ياهلل ياجبار وملكه ياجربائيل عليه السالم  : واسمه

ياهلل ياتواب    : ودرى يوم األربعاء الكاتب واسمه  ،ياشكور وملكه ياسمسامئيل عليه السالم 

وملكه    ،ياهلل ياظهري  :ودرى يوم اخلميس املشرتي واسمه  ،وملكه ياميكائيل عليه السالم 

  وملكه ياعنيائيل   ، ياهلل ياخبري  : ودرى يوم اجلمعة الزهرة واسمه  ، يارصفيائيل عليه السالم

السالم  واسمه   ، عليه  زحل  السبت  يوم  يازكى  :ودرى  عليه    ،ياهلل  ياكسفيائيل  وملكه 

  (2)السالم(

 جماالت املجاهدة: .  2

حيث يرى الشيعة رضورة التزام املجاهدات السلوكية بام ورد يف أحكام الرشيعة،  

ي  كام  وسيئة  حسنة  إىل  البدع  تقسيم  يرون  وال  الدين،  يف  بدعة  أي  جييزون  ال  راه  ألهنم 

 الصوفية، وهلذا فإهنم ينكرون عىل املجاهدات التي مل تنضبط بضوابط الرشيعة. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الشيخ الفيض الكاشاين من االنتقادات عىل ما أورده  

 

 . (210احلليم حممود )صنقالا عن أيب احلسن الشاذِل لعبد  (1) 

دعاء الرس الرشيف لإلمام اجليالين، للشيخ خملف العيل القادري احلسيني، دار النور العلية للعلوم النورانية، عىل هذا    (2) 

 الرابط:

 http://alkadriaalalia.com/play  5198ـ .html 
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أبو حامد الغزاِل يف كتاب التوكل من بعض ممارسات الصوفية وجماهداهتم للتحقق بمقام  

ذك كام  أوردها  فقد  تلك  التوكل،  صحت  إن  )أقول:  بقوله:  عليها  علق  ثم  الغزاِل،  رها 

الوقائع فهي خمصوصة بطوائف بلغوا من الرياضة حدا ال يبلغ إليه من ألف ألف إال واحد  

أو اثنان ثم بعد يبقى النظر يف أنه هل هو حممود أم ال وال جيوز تكليف عامة الناس بذلك  

  (1) خالفه(من غري إذن من الرشع وال إذن بل ورد األمر ب

وهكذا قال فيام ذكره الغزاِل يف ]بيان توّكل املعيل والفرق بينه وبني املنفرد[، وأنه  

اشرتط يف صّحة توّكل املنفرد أن يطيب نفسا باملوت إن مل يأته رزقه علام بأّن رزقه املوت  

املوت    واجلوع، ثم علق عليه بقوله: )أقول: ال خيفى فساد هذا القول فإّن توطني النفس عىل 

تعاىل:   اهلل  قال  للهالك  وتعّرض  بالنّفس  تعزير  فإّنه  عنه رشعا  منهّي  ُتْلُقوا  اختيارا  ﴿َواَل 

  (2)([ 195البقرة: ] ﴾ بَِأْيِديُكْم إِىَل التَّْهُلَكةِ 

ثم علق عليه يف حمل آخر بقوله: )أقول: بل التوكل ليس إال االعتامد عىل اهلل تعاىل  

 (3) كانت أو خفية من دون اعتامد عليها كام عرفت( ومبارشة األسباب جلية 

 املشرتكات والفوارق يف العرفان النظري: ثانيا ـ  

يتفق الشيعة مع الصوفية يف الرؤية التنزُّيية هلل، وأنه ليس بجسم وال حمدود، وأنه ال  

واملشارب   األذواق  من  الكثري  يف  معهم  ويتفقون  حتديده،  وال  بمعرفته،  للعقول  طاقة 

ية التي يذكروهنا يف ذلك، وهم يوردون يف هذه النواحي ما ورد عن أئمة أهل البيت  الروح

 من املعارف اإلهلية املمتلئة بالتنزيه والتعظيم. 

 

 . 422، ص: 7املحجة البيضاء ىف هتذيب االحياء، ج (1) 

 . 423، ص: 7البيضاء ىف هتذيب االحياء، جاملحجة  (2) 

 . 423، ص: 7املحجة البيضاء ىف هتذيب االحياء، ج (3) 
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ولكنهم خيتلفون معهم يف الكثري من نتائج الكشف واإلهلام التي يعتمدوهنا، ذلك  

بينام يرى الشيعة أن  أن الصوفية يكادون ـ من حيث ال يشعرون ـ يقولون بعصمة الكشف، 

 العصمة خمصوصة باألنبياء وأئمة أهل البيت، وأنه ال جيوز ألحد أن ينافسهم فيها. 

وهلذا نراهم ال ينقلون يف كتبهم العرفانية الكثري مما يورده الصوفية من أنواع الكشف  

ئمة أهل  واإلهلام، والتي ال دليل عليها ال من القرآن وال من السنة املطهرة، وال من أقوال أ 

 . البيت الذين يقرون أن كل علومهم من علوم جدهم 

ونرى أن احلق يف هذا هو ما ذكره الشيعة، ذلك أن الكثري من الصوفية، وخصوصا  

املتأخرين منهم، ابتداء من مدرسة ابن عريب، بالغوا كثريا يف إعطاء الكشف واإلهلام جماال  

 أكرب من جماله. 

وجهة التي توجهها الصوفية ـ بتأثري كبري من ابن  وقد أشار ابن خلدون إىل هذه ال

عريب ـ فقال: )ورّبام قصد بعض املصنّفني ذلك يف كشف املوجودات وترتيب حقائقه عىل  

واالصطالحات   النّظر  أهل  إىل  بالنّسبة  فاألغمض  باألغمض  فأتى  املظاهر  أهل  طريق 

جة اّلتي كتبها يف صدر ذلك  والعلوم كام فعل الفرغايّن شارح قصيدة ابن الفارض يف الّديبا 

أّن الوجود كّله صادر عن صفة   الفاعل وترتيبه  الوجود عن  فإّنه ذكر يف صدور  الرّشح، 

عني   اّلتي هي  الكريمة  الّذات  عن  معا صادران  وُها  األحدّية  مظهر  هي  اّلتي  الوحدانّية 

ندهم جتيّل الّذات  الوحدة ال غري. ويسّمون هذا الّصدور بالّتجيّل. وأّول مراتب الّتجلّيات ع

. وهذا الكامل يف اإلجياد املتنّزل يف  . عىل نفسه وهو يتضّمن الكامل بإفاضة اإلجياد والّظهور

املحّمدّية   واحلقيقة  الكاملّية  واحلرضة  املعاين  عامل  عندهم  وهو  احلقائق  وتفصيل  الوجود 

الكّمل من أهل  وفيها حقائق الّصفات والّلوح والقلم وحقائق األنبياء والّرسل أمجعني و

املّلة املحّمدّية. وهذا كّله تفصيل احلقيقة املحّمدّية. ويصدر عن هذه احلقائق حقائق أخرى  
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عامل   ثّم  األفالك،  ثّم  الكريّس  ثّم  العرش  عنها  ثّم  املثال  مرتبة  وهي  اهلبائّية  احلرضة  يف 

الفتق. ويسّمى هذا    العنارص، ثّم عامل الرّتكيب. هذا يف عامل الّرتق فإذا جتّلت فهي يف عامل

املذهب مذهب أهل الّتجيّل واملظاهر واحلرضات وهو كالم ال يقتدر أهل النّظر إىل حتصيل  

وصاحب   والوجدان  املشاهدة  صاحب  كالم  بني  ما  وبعد  وانغالقه  لغموضه  مقتضاه 

  (1) الّدليل(

  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن عريب عن جهنم، التي راح يصفها بدقة بأوصاف 

مل ترد يف النصوص املقدسة، فقال: )وأوجدها اهلل ]أي جهنم[ بطالع الثور، ولذلك كان  

الثور،   يف  زحل  كان  تعاىل،  اهلل  خلقها  وملا  سواء..  اجلاموس  صورة  الصورة،  يف  خلقها، 

  (2)وكانت الشمس واألمحر يف القوس، وكان سائر الدراري يف اجلدي(

ة، واملندبة املعدة ألهل النار، فيقول: )يف ذلك  ويتحدث عن املأدبة املعدة ألهل اجلن

الوقت جيتمع أهل النار يف مندبة. فأهل اجلنة يف املآدب. وأهل النار يف املنادب. وطعامهم  

يف تلك املأدبة زيادة كبد النون. وأرض امليدان درمكة بيضاء، مثل القرصة. وخيرج من الثور  

ادة كبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو  الطحال ألهل النار. فيأكل أهل اجلنة من زي

عنرص احلياة املناسبة للجنة. والكبد بيت الدم. وهو بيت احلياة. واحلياة حارة رطبة. وبخار  

  (3)ذلك الدم هو النفس، املعرب عنه بالروح احليواين، الذي به حياة البدن(

نة وال عن أئمة أهل  وبعض هذه العقائد التي ذكرها مل ترد ال يف الكتاب وال يف الس

الرتاث   كان  ولذلك  معصوما..  ليس  والكشف  جمردة،  كشف  نتائج  هي  وإنام  البيت.. 

 

 ( 617/ 1مقدمة ابن خلدون ) (1) 

 . 370، ص: 4الفتوحات املكية، ج (2) 

 . 479، ص: 4الفتوحات املكية، ج (3) 
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الصويف مملوءا باخلرافة والشعوذة والدجل، وهو مما ال يرضاه ال الشيعة، وال األئمة الذين  

 يرجعون إليهم. 
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اْلثار الدينية وأدوارها العلمية والرتبوية من خالل  

 والواقع التاريخ  

ويزورهنا،   يعظموهنا،  آثار  وجود  األديان  مجيع  يف  عليها  املتفق  املامرسات  من 

ويتربكون هبا، وقد يقومون ببعض الطقوس نحوها؛ فمن الشعائر اليهودية املهمة، والتي  

ال يزال متدينو اليهود حيافظون عليها زيارة مكان تابوت العهد، وحائط املبكى، وغريها  

جودة يف القدس املحتلة، باإلضافة إىل مزاراهتم األخرى يف كل البالد التي  من املزارات املو 

 سكنوا فيها. 

السالم،   عليه  املسيح  والدة  موضع  حلم  بيت  يزورون  املسيحيني  نرى  وهكذا 

ويقصدون كنيسة القيامة والقديس بطرس وغريها من الكنائس، باإلضافة إىل مراقد من  

 ل بقاع العامل. يعتربوهنم قديسني، واملوجودة يف ك

وهذا هو حال اهلندوس الذي ال يزالون يقيمون شعائرهم يف هنر الكنج، ويعتقدون  

معابد  يزورون  كام  ويزورونه،  يعظمونه،  هلذا  األماكن،  سائر  دون  خصوصية  له  أن 

 املخصصة لشيفا وبراُها وقشنو، والتي تسمى عندهم أقانيم الثالوث املقدس. 

بوذية الذين يقومون برحالت مجاعية إىل األماكن  وهكذا يفعل أصحاب الديانة ال

التي يعتقدون أن هلا عالقة خاصة ببوذا من أمثال ]لومبيني[ مسقط رأس بوذا يف النيبال،  

و]بود غايا[ حيث جاءه الوحي حتت شجرة تني، و]سارناث[ يف اهلند، حيث علم للمرة  

 األوىل، و]كوسينارا[ حيث مرقده. 

وهكذا يفعل أتباع الديانة الشنتوية، حيث يسريون سنويا إىل رضيح آيسى الكربى  

املخصص   نايكو  الداخيل  الرضيح  مثل  رضيح  مائة  من  أكثر  يتجمع  حيث  باليابان، 
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 إلماترياسو، والرضيح اخلارجى غيكو. 

ومثل ذلك املسلمون الذين وردت النصوص املقدسة يف دينهم عىل وجوب احلج،  

ه من زيارات لألماكن املقدسة كالكعبة، والصفا واملروة، وجبل عرفات، وقرب  وما يرتبط ب

وقبور األنبياء واألئمة، وقبور من يعتقدون فيهم الوالية والصالح، والتي    رسول اهلل  

 ال ختلو منها بلدة من البالد اإلسالمية. 

التساؤل عن إىل  املتفق عليها بني األديان مجيعا، تدعونا  الظاهرة  رسها، ومل    وهذه 

الدين   بقيم  يرتبط  دور  هلا  وهل  احلياة؟  يف  دور  هلا  وهل  عليها،  مجيعا  األديان  اتفقت 

 وأهدافه؟

املنترشة يف بالد    هواإلجابة عىل هذ الدينية  األسئلة تعطي مرشوعية جديدة لآلثار 

  املسلمني، وترد عىل تلك الشبهات املثارة حوهلا، والتي حتاول هتديمها ورصف الناس عنها 

املقدسة   النصوص  منطلق  الشبهة ال من  تلك  ترد عىل  قبورية ورشكا، فهي  بحجة كوهنا 

وأقوال الفقهاء، والتي اتفق عليها أكثر علامء املسلمني، وإنام ترد عليها من باب املصالح  

 الرشعية التي أمر الرشع بمراعاهتا عند كل األعامل. 

ر التي قامت هبا تلك اْلثار يف  اوقد حاولنا اإلجابة عليها من خالل استقراء األدو

 التاريخ والواقع إىل صنفني: 

والدعوة   وكشفها،  املجهولة،  احلقائق  بتوضيح  واملعريف،  العلمي  الدور  ـ  أوهلام 

 للتحقيق فيها، فاْلثار من أكرب السجالت احلافظة حلقائق التاريخ. 

أنواعها املختلفة:  ثانيهام ـ الدور الرتبوي، ويشمل احلديث عن دور اْلثار يف الرتبية ب

الروحية واألخالقية واالجتامعية وغريها، والتي قد تصل إىل بث وعي سيايس يف األمة  

 خيرجها من تبعيتها، وحيقق هلا سيادهتا الكاملة. 
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وقد حاولنا أن ندرس هذين الدورين يف هذا املقال من خالل ما حصل يف التاريخ  

اهتامم باْلثار، ورعاية هلا، وت أسيس مراكز حضارية كربى من أجلها، كام  اإلسالمي من 

النهض إحياء  من  األخرية  الفرتة  يف  حصل  ما  وخاصة  الواقع،  خالل  من  ذلك  ة  ندرس 

 احلسينية، واستثامر املراقد املقدسة لذلك. 

 أوال ـ الدور العلمي واملعريف لآلثار: 

الديني،   التاريخ  حفظ  الدينية  اْلثار  تلك  هبا  تقوم  التي  األدوار  أهم  ليبقى  من 

الدينية   اْلثار  يف  ال  املؤرخني،  مجيع  عند  عليها  املتفق  األمور  من  وذلك  مجيعا،  لألجيال 

 وحدها، بل يف مجيع اْلثار. 

فلم نكن لنعرف احلضارة املرصية، وما ارتبط هبا من تاريخ قديم لوال األهرامات  

بو سمبل،  ومعبد األقرص، وهرم زورس املدرج، ووادي امللوك، ومعبد الكرنك، ومعبد أ

الفاطمية   باحلضارة  املرتبطة  الكثرية  اْلثار  ومثلها  حتشبسوت،  للملكة  اهلول  أبو  ومتثال 

 واأليوبية واململوكية، واملنترشة يف مجيع مدن مرص، وخصوصا القاهرة. 

وهكذا مل نكن لنعرف حضارة بالد الرافدين، وال حضارة اهلند، وال الرومان، وال  

رات لوال تلك اْلثار التي تدل عليها من مدن ومعابد وقصور  املايا، وال غريها من احلضا 

 ومسارح. 

وبناء عىل األُهية التي تكتسيها اْلثار، ودورها يف التعرف عىل التاريخ، نشأ ]علم  

اْلثار[، والذي عرف بأنه )العلم الذي خيتص بدراسة البقايا املادية التي خلفها اإلنسان،  

والق والعامئر،  املباين  أمثال  والتي  من  وغريها،  والعظام،  والفخار  واألدوات  الفنية،  طع 

تركت   التي  القديمة  املجتمعات  عن  معلوماتنا  إغناء  يف  مهاما  ا  رافدا فيها  البحث  يشكل 
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  (1)سجالت مكتوبة(

التي   احلقائق  عىل  املادية  مصادره  أهم  من  اْلثار  يعترب  نفسه  التاريخ  علم  إن  بل 

ملنهج التارخيي، يذكر عند حديثه عن ]مجع البيانات  يذكرها املؤرخون؛ فكل من كتب يف ا

واملعلومات الالزمة[ اْلثار، ويعتربها من األدلة املادية املحسوسة، وقد قال بعضهم يذكر  

مدى أُهية اْلثار يف البحث التارخيي: )أُهية اْلثار التارخيية ال يمكن أن نعد اْلثار شيئا  

إليها نظرة عادية وال  ثانويا؛ فالعديد من األشخاص خاصة يف جم تمعاتنا العربية ينظرون 

يولوهنا الكثري من األُهية مع أهنا حتتل مكانة عظيمة، فهي أوال وقبل كل َشء تعترب الدليل  

املادي عىل وجود الشعب وأحقيته بأرضه التي يقيم عليها، ولوال اْلثار العربية اإلسالمية  

  (2) نفسهم يشكون يف أن فلسطني هلم(واملسيحية يف فلسطني لبدأ العرب واملسلمون أ

  ةوبناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث التعرف عىل األدوار التي تقوم هبا اْلثار الديني 

يف خدمة املعارف املرتبطة بالدين، أو ما أطلقنا عليه ]الدور العلمي واملعريف لآلثار الدينية[،  

 وقد رأينا أنه يمكن اختصاره يف ثالثة أدوار: 

ـ توفري السند التارخيي للدين، حتى ال يأيت من يشكك فيه بحجة عدم وجود  أوهلا  

 آثار تدل عليه. 

 ثانيها ـ التعريف بأعالم الدين، والذين كانت هلم مكانة خاصة بني أتباع الدين. 

ثالثها ـ االستبصار باألحداث الدينية التي حصلت، وكانت هلا عربة خاصة ألتباع  

 األديان. 

 

، وغنيم خالد، علم  272، ص1978،  3ط  ( انظر: معجم الرائد، مسعود جربان دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،  1) 

 . 175، ص2002،1اْلثار وصيانة األدوات واملواقع وترميمها، أبيسان للنرش والتوزيع واإلعالم، لبنان، ط 

 . 2017ـ  2ـ  2( انظر مقاال بعنوان: اْلثار العربية الكنعانية يف فلسطني، مؤسسة القدس للثقافة والرتاث، بتاريخ 2) 
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 دوار الثالثة يف املطالب التالية: وسنتناول هذه األ

 ـ اْلثار ودورها يف توفري السند املادي للتاريخ الديني:   1

أيضا   لآلثار  فإن  بمختلف جماالته؛  بالتاريخ  التعريف  يف  اْلثار  دور  يف  رأينا  مثلام 

دورها يف التاريخ الديني، بل إننا نجد من يشكك يف بعض األديان بسبب عدم وجود آثار  

عليها، ذلك أن األديان مرتبطة ارتباطا وثيقا باْلثار حلرص أتباع األديان عىل كل ما  تدل  

 يذكرهم بأعالم دينهم. 

عىل ميالد  ـ    تقريباا ـ    يقول الشيخ جعفر السبحاين: )اليوم وبعد ميّض عرشين قرناا 

اريون،  السيد املسيح عليه السالم حتّول املسيح وُأّمه العذراء وكتابه االنجيل وكذلك احلو

كونـ    يف عامل الغربـ    حتّولوا ـ    مبدئياا ـ    إىل ُأسطورة تارخيية، وصار بعض املسترشقني يشكِّ

يف وجود رجل اسمه املسيح وُأّمه مريم وكتابه اإلنجيل، ويعتربونه ُأسطورة خيالية تشبه  

للمسيح، فمثالا  أثر حقيقّي وملموس  أّي  يوجد  ملاذا؟ ألّنه ال  ليىل(،  ال    ُأسطورة )جمنون 

عىل زعم  ـ    أين ُولِد؟ وأين داره التي كان يسكنها؟ وأين دفنوه بعد وفاته ـ    بالضبط ـ    ُيدرى

قتل  النصارى والتزوير،    ؟ـ  أّنه  والتغيري  التحريف  يد  إليه  امتّدت  فقد  الساموي  كتابه  أّما 

)مّتى  ل  هي  بل  له،  وليست  بصلة  إليه  ترتبط  ال  األربعة  األناجيل  و)يوحنّا(  وهذه   )

الواضح ومن  ودفنه،  املزعوم  قتله  قّصة  خامتتها  يف  ترى  وهلذا  و)لوقا(،  ـ    و)مرقس( 

النهار  رائعة  يف  بـ    كالشمس  كتبت  من  أهّنا  الكثري  يعتقد  األساس  هذا  وعىل  غيابه،  عد 

الباحثني واملحّققني أّن هذه األناجيل األربعة إّنام هي من الكتب األدبّية التي يعود تارخيها 

حمفوظة، لكان ذلك دليالا عىل    إىل القرن الثاين من امليالد، فلو كانت امليزات اخلاّصة بعيسى 

ما كان هناك جمال إلثارة الشكوك واالستفهامات  حقيقة وجوده وأصالة حياته وزعامته، و
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  (1)من ِقَبل املسترشقني ذوي اخلياالت الواهية(

، وهلذا  ويف مقابل هذا يرى أن املسلمني حافظوا عىل كل ما يرتبط برسول اهلل  

كانت هلم كل الوثائق التي ال يمكن ألي مؤرخ صادق أن ينكرها، يقول: )أّما املسلمون،  

يواجهون   ُبعَث رجٌل من أرض  فهم  لقد  الناس  أُّّيا  يا  العامَل مرفوعّي الرأس، ويقولون: 

احلجاز، قبل ألف وأربعامئة سنة لقيادة املجتمع البرشي، وقد حّقق نجاحاا باهراا يف مهّمته،  

وهذه آثار حياته، حمفوظة متاماا يف مكة واملدينة، فهذه الدار التي ُولد فيها، وهذا غار حراء  

ه الوحي والتنزيل فيها، وهذا هو مسجده الذي كان ُيقيم الصالة فيه، وهذا  حيث هبط إلي

هو البيت الذي ُدفن فيه، وهذه بيوت أوالده وزوجاته وأقربائه، وهذه قبور ذرّيته وأوصيائه  

 (2)عليهم السالم(

ثم يعقب عىل ما فعله السلفيون يف حق اْلثار، فقال: )واْلن، إذا َقضينا عىل هذه  

قد قضينا عىل معامل وجوده صىل اهلل عليه وآله ودالئل أصالته وحقيقته، ومّهدنا اْلثار ف

العصمة   بيت  أهل  وآثار  النبّوة  آثار  إّن هدم  يريدون.  ما  ليقولوا   اإلسالم 
ِ
السبيَل ألعداء

مع   سافر  عداء  هو  بل  حلرمتهم،  وهتكاا  السالم  عليهم  إليهم  إساءة  فقط  ليس  والطهارة 

 (3)نبياء ومعامل دينه القويم( أصالة نبّوة خاتم األ

وهلذا نجد احلرص الشديد من اليهود، وخصوصا الصهاينة منهم عىل التنقيب يف  

كل شرب من أرض فلسطني، وخصوصا يف القدس، ال إلثبات عالقة اليهودية هبا فقط، وإنام 

 لتربير احتالهلم هلا، باعتبارها ـ كام يذكرون ـ أرض امليعاد. 

 

 .12الشيخ جعفر السبحاين، دط، دت، ص: ( صيانة اْلثار، 1) 

 .12( املرجع السابق، ص: 2) 

 .12( املرجع السابق، ص: 3) 
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ق أجلأهم عدم  التي عرفوا هبا طيلة  وقد  احليلة  إىل  اْلثار  تلك  درهتم عىل اكتشاف 

تارخيهم، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره بعض املحققني عن تزييفهم لآلثار؛ فقال: )سعى  

اْلثاريون اإلرسائيليون، ومنذ بداية الرصاع إىل تشويه التاريخ القديم هلذه املنطقة استناداا  

استندوا يف مرشوعهم السيايس بإقامة وطن قومي لليهود يف  إىل مروياهتم التوراتية، حيث  

. ووصل هذا التشويه إىل حد تزييف بعض قطع اْلثار  . فلسطني إىل حقهم التارخيي املزعوم

  (1) التي تعود إىل حقبة بناء اهليكل الثاين عىل حد زعمهم(

  خرباا مفاده أن مسؤولني يف   2004/ 3/ 26ثم نقل من صحيفة ]هآرتس[ بتاريخ  

آثارا    هبا سلطة اْلثار اإلرسائيلية يؤكدون أن املكتشف األثري ]رمانة العاج[ الذي حيمل كت

قديمة مأخوذة من التوراة، وتم عرضه يف متحف ]غراند باليه[ الفرنيس يف باريس مزيف،  

حيث تبني وجود العديد من املكتشفات األثرية املزيفة، والتي تعود إىل فرتات تارخيية مثل  

 ثاين.  عهد اهليكل ال

  15وذكر املصدر أن القائمني عىل ذلك التزييف شبكة إرسائيلية تعمل منذ أكثر من  

عاماا وتضم يف عضويتها متخصصني يف علم اْلثار، وأن تلك الشبكة وغريها من الشبكات  

تتلقى دعام كبريا من الكيان الصهيوين إلجياد تاريخ ديني لليهود يف املنطقة، ولتربير احتالهلم  

 هلا.

ورد يف مقال آخر بعنوان ]إرسائيل تسابق الزمن من أجل إثبات ُّيودية القدس  و

املواقع   أهم  الكتشافات  البحث  اإلرسائيلون،  اْلثار  )يواصل علامء  اخلرب:  هذا  باْلثار[، 

ضمن   ومن  األرض،  هذه  أصحاب  أهنم  كله  للعامل  ليؤكدوا  فلسطني،  ىف  األثرية 

التى روجت ىف وسائل اإلعال إىل  االكتشافات  داود  يربط مدينة  نفق  اكتشاف  الغربية،  م 

 

 ،. 2010فرباير  07ادعــاءات وحقائــق، حممـد حجـازي، األحد .( اْلثــار والتــوراة فــي فلسطيــن1) 
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جبل اهليكل، هذا باإلضافة إىل العثور عىل حفريات أثرية من القرن الرابع عرش حتت احلائط  

بمدينة   قرية  ىف  املحتلة،  األرض  ىف  علمية  بعثة  نقبت  بل  فقط،  هذا  وليس  الغربى.. 

تارخيها إىل القديمة، يرجع  الفلسطينية  املدن  عاما أى ىف احلقبة    1500  ]نتيفوت[ إحدى 

القرية، أهنم عثروا عىل واحدة من   التنقيب ىف هذه  أثناء  العلمية  البعثة  البيزنطية، وقالت 

االكتشافات املثرية لإلعجاب، حيث إهنم اكتشفوا حفريات تستخدم لتنتج كميات كبرية  

  (1)من النبيذ(

، حتى ال يدعي  وهكذا يف نفس اجلريدة خربا عن حرص أقباط مرص عىل آثارهم

يطالب   مرص  أقباط  ]ائتالت  عنوان  فتحت  املسيحيني،  من  مرص  خلو  املستقبل  يف  مدع 

بتدخل بعثة آثار دولية إلنقاذ أديرة وادى النطرون[، وجاء يف اخلرب: )طالب ائتالف أقباط  

التى ترضرت جراء   النطرون اْلثرية  مرص برضورة تدخل بعثة دولية إلنقاذ أديرة وادى 

ا  للقرن  السيول  تعود  أثرية  قبة  اهنارت  حيث  املاىض..  األسبوع  املنطقة  اجتاحت  لتى 

السادس امليالدى بدير الرسيان بوادى النطرون، باإلضافة إىل حاجة ديرى األنبا بيشوى  

  (2)والرسيان إىل تدخل عاجل إلنقاذ اْلثار القبطية هناك( 

التي نجد هلا نظائر كثرية خترج كل يوم،   يزيف اْلثار  وهذه األخبار  بل هناك من 

حتى يثبت للعامل وللتاريخ صدق الدعاوى التي يدعيها، ترينا مبلغ اجلرم الذي قامت به  

اجلامعات املسلحة من هتديم األرضحة الدينية، واعتبار ذلك دينا، حتى ال يبقى يف املنطقة  

 

نوفمرب    21دة اليوم السابع، السبت،  ( إرسائيل تسابق الزمن من أجل إثبات ُّيودية القدس باْلثار، بسنت مجيل، جري 1) 

2015 . 

نوفمرب    14( ]أقباط مرص[ تطالب بتدخل بعثة آثار دولية إلنقاذ أديرة وادى النطرون، سارة عالم، اليوم السابع، السبت،  2) 

2015 . 
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 أي أثر ديني للمسلمني يمكن أن يثبتوا وجودهم وتارخيهم من خالله. 

نبحث عن مصدر هذا املوقف نجده الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وحركته  وعندما  

مادي   سند  أي  تبقي  ال  حتى  العربية،  اجلزيرة  يف  املوجودة  اْلثار  كل  هتدم  راحت  التي 

الرشيفني   معامل احلرمني  تغيري  إىل  اجلرأة  الرشك، وقد وصلت هبم  لإلسالم بحجة حماربة 

 إىل مدن عرصية ال عالقة هلا بالتاريخ الديني.  ليتحوال من مدن مقدسة تعرب عن التاريخ

السعودي   النفط  وزير  يامين،  زكي  أمحد  الدكتور  سنوات  بضع  قبل  رصح  وقد 

لندن عن ذلك   التابعة جلامعة  الدراسات الرشقية واإلفريقية  أثناء حمارضة بكلية  السابق، 

ت نتيجة  الدينية  السعوديون جتاه اْلثار  به  الذي قام  السلفية  الدور املشبوه  املدرسة  عليامت 

حممد وزوجته خدجية يف مكة    الوهابية؛ فذكر عن نفسه أنه قام بالتنقيب عن منزل النبي 

من   بأكثر  )جاء  أنه  وذكر  إىل    300املكرمة،  معدات  من  حيتاجونه  ما  كل  ومعهم  عامل، 

ل نادر  املوقع، باالضافة اىل مهندسني وأخصائيني يف التنقيب عن اْلثار، وقام الفريق بعم

ساعة، واستطاع بعد مدة كشف املنزل الذي مل يبق منه سوى ارتفاع مرت من    24عىل مدار  

 (1)حيطانه، وبعد أن صوروه بشكل مفصل، قاموا بردمه بالرمل مبارشة، وغادروا املوقع(

وعندما سئل عن سبب ردمه بالرمل بعد هذا العمل الشاق، أجاب بقوله: )لدينا يف  

 رب االهتامم هبذه املواقع واْلثار رضبا من الرشك(السعودية تيار يعت 

ومل يقترص األمر عىل ذلك األثر الذي شهد الوزير السعودي عىل هدمه بعد اكتشافه،  

والعامرات   الفنادق  أطالهلا  عىل  وأقيمت  هدمت،  وباْلالف  جدا،  كثرية  آثار  هناك  وإنام 

 والطرق ودورات املياه، وغريها.

عىل  القريبة  األمثلة  سعود    ومن  بن  العزيز  عبد  فيه  احتل  الذي  العام  يف  أنه  ذلك 

 

 ( حمو اْلثار االسالمية يف السعودية بني السياسة والدين، الدكتور سعيد الشهايب. 1) 
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كان أول اعامهلم إزالة مقربة )املعىل( التي تضم    1924وقواته مدينة مكة املكرمة، أي سنة  

وقرب عمه، أيب طالب، وبعد عامني من ذلك الوقت    قرب السيدة خدجية زوجة الرسول  

، احتل ابن سعود املدينة املنورة، )وقام هو واتباعه هبدم مقربة البقيع التي  1926أي سنة  

الزهراء    تضم قبور عدد كبري من الصحابة وأهل بيت رسول اهلل   ابنته فاطمة  ومنهم 

دينة: مسجد الفتح ومسجد سلامن  وحفيده احلسن بن عيل، كام هدموا املساجد السبعة يف امل

القبلتني،   أيب بكر ومسجد عمر ومسجد فاطمة ومسجد عيل ومسجد  الفاريس ومسجد 

  (1)وحولوا بعضها اىل رصافات الكرتونية(

الوهابيون عليه محلة شديدة يف    بل وصل األمر إىل غار حراء نفسه، والذي يشن 

وة إىل تفجريه وإزالته، بل هناك من دعا إىل  التنفري من زيارته، بل وصل هبم األمر إىل الدع

اهلل   رسول  قرب  النبوي    إخراج  املسجد  يف  الصالة  وحتريم  النبوي،  املسجد  من  نفسه 

فيه، بناء عىل قاعدهتم يف حرمة الصالة يف املساجد التي حتوي    لوجود قرب رسول اهلل  

 مقابر. 

آثار املسلمني؟[ كتبت  ويف مقال بعنوان ]ما الذي يفعله الوهابيون وآل سعود يف  

يف   ]حنان شحاتة[ أستاذة القانون تقول: )كانت املواقع التي ارتبطت بحياة النبي حممد 

مكانة عالية لدى مجيع املسلمني ألكثر من مخسة عرش قرناا، وقد مر عىل إدارة تلك املواقع  

ن والعثامنيون،  وحكم مناطقها العديد من األيدي واألسامء، مر عليها األمويون والعباسيو

وهي اْلن حتت سيطرة العائلة املالكة السعودية.. إال أن املاليني الذين يزورون اململكة كل  

عام للحج أو العمرة قد يصعب عليهم فهم ذلك ما تفعله العائلة، فبدالا من صون ومحاية  

سعودية  تلك األماكن والتي تسميها السلطات السعودية ]األمانة املقدسة[، يقول منتقدو ال 

 

 السابق. ( املرجع 1) 
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ا بتخريب ثقايف للمواقع الرتاثية هناك( ا ممنهجا   (1)إن العائلة ترتكب جرما

باملائة من    95ثم ذكرت الكاتبة معهد واشنطن القائم عىل شؤون اخلليج، ذكر أن  

قد تم هدمها يف العقدين املاضيني، و)مل تعد    املباين القديمة، والتي ارتبطت بحياة النبي 

واملحال   الفاخرة،  الفنادق  سالسل  تضيئها  اْلن  لكن  بالنجوم،  ُتضاء  اجلزيرة  صحراء 

ا الرأساملية  من  التجارية  والعديد  روبنز  باسكن  ستاربكس،  ماكدونالدز،  أمثال  ملبهرجة 

 بوتيكات باريس هيلتون!!( 

تدبري وإدخار   بعد  العمر  ملرة واحدة يف  يأتون  الذين  )احلجاج  أن  بأسف  وذكرت 

طويلني لرحلة روحية ال تتكرر غالباا، إذا أرادوا أن يزوروا بيت السيدة خدجية زوجة النبي  

مرحاض عام(  1400بيت كتلة مكونة من  ، فسيجدون مكان ال 

النبي   ُيعتقد أن  قد ُولد فيه، حولته اململكة يف    وهكذا ذكرت أن )املوقع الذي 

ا، واْلن يسري الوهابيون يف   اخلمسينات من القرن املايض إىل سوق للامشية، ثم مكتبة الحقا

ولتجنب أي غضب    طريق هدم املكتبة، وبناء امتداد لقرص ملكي ليصبح مقر إقامة للملك،

من املسلمني قام السعوديون بوضع الفتة يف املوقع تقول: )ال يوجد أي دليل عىل أن النبي  

 قد ُولد هنا، ولذلك ال جيوز ختصيص الصالة والدعاء أو التربك يف هذا املكان(   حممد 

وذكرت أن العائلة السعودية دمرت مقابر املسلمني التي يعود تارخيها إىل أكثر من  

أن    1000 وذكرت  السيارات،  ملواقف  الطريق  إلفساح  مكة  جبال  ُسحقت  حيث  سنة، 

)ماليني املسلمني حول العامل اضطروا البتالع ألسنتهم والصمت، فالنظام القمعي الذي  

يسيطر عىل احلجاز قد يمنع من أراد من أداء مناسك احلج أو العمرة برفض التأشرية ملن  

 

( ما الذي يفعله الوهابيون وآل سعود يف آثار املسلمني؟، حنان شحاتة، أستاذة يف القانون. عملت يف موقع ميدل إيست  1) 

 مونيتور وتكتب حاليا يف ميدل إيست آي، ترمجة وحترير نون بوست. 
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كومة السعودية ال تتحكم فقط باألماكن، لكنها تتحكم  يعلو صوته بمعارضة أفعاله، فاحل

ا بمن يزور األماكن، وبحصص الدول املختلفة، وبعدد من يزورون املشاعر املقدسة،   أيضا

 واألمر خيضع ألهواء السياسة طوال الوقت( 

وذكرت أن السلطات السعودية تعترب احلرمني ملكية خاصة هبا، فلذلك ال تسمح  

هدم قلعة    2003ي ترصف تقوم به، ومن ذلك أن تركيا أدانت يف عام  بأي مناقشة أو نقد أل

عثامنية قديمة كانت ختضع لواِل مكة املكرمة، ليحل حملها برج عمالق ُيسمى برج الساعة،  

مرصحا   وقال  ُهجياا[،  ]عمالا  السعودي  الترصف  ذلك  الرتكي  الثقافة  وزير  واعترب 

ال  الدولة  عن  )بالنيابة  اإلعالمية:  إىل  للجهات  ننظر  أن  الصعب  من  األمة،  وعن  رتكية 

السعودية بشكل ودي، هذا ليس فقط عدم احرتام للتاريخ، لكنه حماولة   العربية  اململكة 

 متعمدة للقضاء عىل الثقافة الرتكية من عاملهم ومن التاريخ(  

ويف مقال آخر بعنوان ]ماذا أبقى الوهابيون من تراث املسلمني يف احلجاز؟[ ذكر  

عض اجلرائم التي قام هبا السعوديون يف حق الرتاث، ومنها )تدمري آالف من قبور  صاحبه ب

الصحابة من املهاجرين واألنصار )تصل اىل عرشة آالف( وغريهم من آل البيت والتابعني  

والشهداء يف مقربة البقيع باملدينة املنورة، وإزالة القبب، حتى أنه ال يمكن التعّرف اليوم إال  

قبو عبادة  عىل بضعة  ابإّدعاء  بلهيد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  فتوى  عىل  بناء  ذلك  وجاء  منها،  ر 

املسلمني هلذه القبور من دون اهلل. وفعلوا نفس اليشء يف مقربة املعىّل بمكة املكرمة، فدّمر  

وغريها، وترافق   قرب أم املؤمنني خدجية، وقرب أيب طالب، وقرب آمنة بنت وهب أم النبي  

ألفاا    80ـ70ة املنورة من قبل آل سعود هتجري لسكاهنا بحيث مل يبق من بني  مع احتالل املدين

سوى ستة آالف، بعد مخسة عرش شهراا من احلصار السعودي هلا، وقد وصفت املدينة فور  

سقوطها بأن ]الشوارع واألزّقة فارغة والبيوت مهّدمة، ومالمح اإلعياء بادية ظاهرة وكأن  
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م بقوله:  1926، وبداية  1925م البقيع فور تدمريه أواخر  الزلزال أصاهبا[، ووصف أحده

)حني دخلُت إليه وجدُت منظره منظر بلدة قد خربت عن آخرها. مل يكن يف أنحاء املقربة  

هلا،   ال حدود  الرتاب  من  وأكوام صغرية  مبعثرة  أحجار  سوى  يشاهد  أن  يمكن  ما  كلها 

لدة أصاهبا الزلزال فخرهبا كلها.. كان  وقطع من اخلشب.. كان ذلك أشبه بالبقايا املبعثرة لب

مل   املبعثرة.  القبور  وشواهد  املهدمة  األبنية  مواد  تتخللها  وعرة  طرق  عن  عبارة  َشء  كل 

  (1)حيدث هذا بفعل الزمن وعوارض الطبيعة، بل صنعته يد اإلنسان عن عمد وتقصد(

 ـ اْلثار ودورها يف التعريف بأعالم الدين:   2

ها يف التعريف بأعالم السياسة واحلرب من أمثال اإلسكندر  مثلام كان لآلثار دور

املقدوين وكورش الفاريس ورمسيس الثاين؛ فقد كان لآلثار أيضا دورها يف التعريف بأعالم  

الدين من علامء وقديسني وصاحلني، وهلذا نجد يف كل األديان مقامات وأرضحة وشواهد  

هبم،   تعرف  كتابات  بجانبها  ونجد  هبؤالء،  تذكر  خاصة  التي  املناسبات  حتيي  وموالد 

 بأعامهلم.

ذلك أن من طباع اإلنسان امليل للمحسوس؛ فهو ال يكتفي باملعرفة النظرية، بقدر  

 ما يتوق إىل شواهد حسية تربز ذلك املعنى النظري يف قالب حيس.

﴿َقاَل  وقد أشار إىل هذا املعنى القرآن الكريم عند ذكره ألهل الكهف؛ قال تعاىل:  

االَّ  ، وقد أقره القرآن الكريم، ومل  [ 21الكهف: ] ﴾  ِذيَن َغَلُبوا َعىَل َأْمِرِهْم َلنَتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدا

 ينكره عليهم، مع أن السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز كام ينص األصوليون. 

حفظ   هو  االقرتاح  ذلك  إىل  املوحدين  دعا  الذي  السبب  أن  املفرسون  ذكر  وقد 

مكاهنم ومكانتهم وما حصل هلم حتى تذكرهم األجيال القادمة، ويكون ذلك آية هلا، كام  

 

 ( ماذا ابقى الوهابيون من تراث املسلمني يف احلجاز؟. 1) 
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قّصتهم   الناس عن  إِسكات  الشريازي: )ألجل  يقول نارص مكارم  للمعارصين،  آية  كان 

، إِنَّ قضيتهم معقدة ومصريهم حماط باأللغاز، لذلك  كانوا يقولون: ال تتحدثوا عنهم كثرياا 

املؤمنون   أّما  قّصتهم،  يف  احلديث  واتركوا  وشأهنم  اتركوهم  أي  هبم(.  أعلم  )رهّبم  فإِن: 

فقد   املوت،  بعد  املعاد  إِلثبات  حّياا  دليال  واعتربوه  األمر  حقيقة  عرفوا  الذين  احلقيقيون 

اقرتحوا أن يتخذوا قرب مكاهنم مسجداا، وبقرينة    َجهدوا عىل أن ال ُتنسى القصة أبداا لذلك 

ِمن   الناس  بِه  يتربك  ما  إىل  باإِلضافة  أبداا،  ينسوهم  لن  سوف  الناس  فإِنَّ  املسجد  وجود 

  (1)آثارهم(

التاريخ السيايس الذي متتلئ به كتب   وهلذا نجد عند العامة تارخيا خمتلفا متاما عن 

و والدماء،  بالرصاع  واملمتلئ  واألسوة  التاريخ،  والقنوط  باليأس  النفوس  يمأل  الذي 

السيئة، عىل عكس التاريخ املرتبط بأعالم الدين، والذي حيظ عىل االقتداء هبم، والتأيس  

اهلل   يدعو  ألن  السالم  عليه  إبراهيم  دعا  الذي  الرس  هو  هذا  ولعل  وتقواهم،  بصالحهم 

لَِساَن ِصْدٍق يِف اْْلِخِرينَ بقوله:   ِِل  ، ألن ذكره سيفيد يف االقتداء  [ 84شعراء:  ال] ﴾  ﴿َواْجَعْل 

 والسلوك، بخالف امللوك والسالطني واملستبدين. 

خربت   التي  تلك  عد  ما  ـ  اإلسالمية  الدول  مجيع  ويف  الواقع  إىل  نخرج  وعندما 

الوهابية عقوهلا، ودمرت آثارها ـ نرى الكثري من األعالم الذين مل حيفظ العوام أسامءهم،  

 حياهتم لوال تلك اْلثار التي تدل عليهم. وتوارخيهم، وتفاصيل 

فعوام املرصيني ـ مثال ـ ال يعرفون أسامء أكثر احلكام الذين تداولوا عىل حكم مرص  

اهلل، وغريهم    من أمثال احلافظ لدين اهلل، والظافر بأمر اهلل، والفائز بنرص اهلل، والعاضد لدين

 

الطبعة:    ( تفسري األمثل يف تفسري1)  املنزل، الشيخ نارص مكارم الشريازي، مدرسة االمام عيل بن ايب طالب،  كتاب اهلل 

 (226/ 9هـ، ) 1426األوىل، 
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يعرفون صالح الدين األيوبى، وال  من اخللفاء الفاطميني الذين حكموا مرص، وهكذا ال  

عز   يعرفون  وال  األيوبيني،  امللوك  من  غريهم  وال  أيوب،  الدين  نجم  وال  العادل،  امللك 

الدين أيبك، وال سيف الدين قطز، وال الظاهر بيربس، وال غريهم من املامليك.. يف نفس  

البيت، أهل  العلامء واألولياء وخصوصا من  الكثري من  يعرفون  الذي  والذين ال    الوقت 

هم فقط، بل نجدهم يذكرون الكثري من الكرامات املرتبطة هبم، ويعرفون  تيكتفون بمعرف

حيمل   لكنه  األساطري،  ببعض  خمتلطا  يكون  قد  كونه  مع  والذي  تارخيهم،  من  مهام  جزءا 

 الكثري من األحداث الصحيحة، واملعاين الصاحلة لالقتداء. 

املتخصص الدراسات االجتامعية  لبعض  فإن عدد األرضحة واملقامات يف  ووفقا  ة 

آالف    6مرص، والتي يمثل كل مقام منها وليا من األولياء، أو عاملا من العلامء، يبلغ نحو  

رضيح، )وهو عدد يفوق عدد القرى واملدن املرصية، غري أن ما اشتهر من هذه األرضحة  

وحدها    1000نحو   القاهرة  العاصمة  يف  منها  يوجد  من    294رضيح،  أشهرها  رضحياا 

]احلسني ـ السيدة زينب ـ والسيدة نفيسة[، فيام تتوزع البقية عىل باقي املدن واملحافظات،  

ـ   الشيخ  ـ حمافظة كفر  فّوة  املثال يوجد يف مركز  ـ    81فعىل سبيل  رضحياا ويف مركز طلخا 

كام يوجد يف أسوان ـ أقىص    133ويف مركز تال   84ويف مركز دسوق  54حمافظة الدقهلية ـ 

  (1)وب مرص ـ أحد املشاهد يسمى مشهد السبعة وسبعني ولياا(جن

ومن األرضحة املشهورة يف مرص، والتي حيج إليها الناس من كل املدن املرصية، بل  

زينب،   السيدة  ورضيح  احلسني،  اإلمام  رضيح  املوالد،  فيها  ويقيمون  غريها،  من  حتى 

السيدة سكينة، ورضيح السيدة  ورضيح السيدة عائشة بنت اإلمام جعفر الصادق، ورضيح  

 

كاتب مرصي، موقع الراصد،    –مصلحة سياسية ودور اجتامعي، أسامة اهلتيمي    .( انظر مقاال بعنوان: األرضحة يف مرص1) 

 .44ص  1فهمي، مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون، ج ، وانظر: د سعاد ماهر2015يناير  22اخلميس 
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 نفيسة، ورضيح اإلمام الشافعي، ورضيح الليث ابن سعد، وهي كلها يف القاهرة. 

أما خارج القاهرة، فتشتهر أرضحة الشيخ أمحد البدوي بطنطا، وإبراهيم الدسوقي  

الشاذِل   أيضاا، وأيب احلسن  الدرداء هبا  العباس املريس باإلسكندرية، وأيب  بدسوق، وأيب 

ية محيثرة بمحافظة البحر األمحر، وأمحد رضوان بقرية البغدادي بالقرب من األقرص،  بقر

 وأيب احلجاج األقرصي باألقرص أيضاا، وعبد الرحيم القنائي بقنا.. وغريها كثري. 

املرصيني هبا؛   اهتامم  ومدى  يف مرص،  األرضحة  كثرة  الباحثني  بعض  وقد وصف 

مدن مرص ونحو ستة آالف قرية هي مراكز إلقامة    فقال: )وأرضحة األولياء التي تنترش يف 

املوالد للمريدين واملحبني، ويمكننا القول: إنه من الصعب أن نجد يوماا عىل مدار السنة  

  (1)ليس فيه احتفال بمولد وِل يف مكان ما بمرص(

من   ختلو  التي  القرى  من  وسخريتهم  املرصيني  هتكم  حد  إىل  وصل  األمر  إن  بل 

وهنا خالية من الربكة؛ فقد ذكر الدكتور زكريا سليامن بيومي أن القرى  األرضحة، ويعترب 

التي ختلو من أرضحة األولياء من أمثال )يِبّ العرب( و)أبو سنيطة( و)ميت عفيف( والتي  

ي إىل مركز الباجور منوفية، كانت مثار سخرية من القرى املجاورة، حيث أطلقوا عنها  تنم

ذه القرى وخلوها من الربكة، وهي ما زالت سارية بني الناس  )أمثلة شعبية تدل عىل بخل ه

  (2)حتى اْلن(

م( يف  1890وهكذا األمر يف بالد الشام، حيث أحىص عبد الرمحن بك سامي سنة ) 

 

واالجتامعية،  1)  اإلنسانية  والبحوث  للدراسات  عني  عيل،  عبده  عرفة  واحلارض،  املايض  بني  املحروسة:  مرص  موالد   )

 .7، ص1995القاهرة، 

م ـ د. زكريا    1983  –  1903( انظر: الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مرص املعارصة ـ دراسة تارخيية توثيقية  2) 

 . 126، ص1992سليامن بيومي، دار الصحوة للنرش والتوزيع، 
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رضحياا، وذكر    44رضحياا ومزاراا، بينام عد نعامن قسطاِل املشهور منها  194دمشق وحدها  

 . ين قرباا، لكل واحد منها قبة ويزار ويتربك به أنه منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعرش

جامعاا يكاد ال خيلو جامع    481ويف اْلستانة عاصمة السلطنة العثامنية كان يوجد  

فيها من رضيح، أشهرها اجلامع الذي بني عىل القرب املنسوب إىل أيب أيوب األنصاري يف  

 . اْلستانة )القسطنطينية(

 . ومخسني رضحياا مشهوراا يؤمها اْلالف من الناسويف اهلند يوجد أكثر من مئة 

عرش   الرابع  القرن  أوائل  يف  جامعاا  ومخسني  مئة  من  أكثر  يوجد  كان  بغداد  ويف 

أكثر من ستة وسبعني   اهلجري، وقّل أن خيلو جامع منها من رضيح، ويف املوصل يوجد 

يف  املوجودة  األرضحة  بخالف  كله  وهذا  جوامع،  داخل  كلها  مشهوراا  املساجد رضحياا   

  (1) واألرضحة املفردة 

واملشائخ   الصحابة  إىل  املنسوبة  األرضحة  من  كثري  أوزبكستان  مناطق  معظم  ويف 

مجاعات   مريدوها  إليها  يفد  مزارات  القبور  هذه  وأصبحت  واألولياء،  العلم  ورجال 

وأفراداا، يدعون ويبكون، ومن أهم تلك املزارات رضيح قثم بن العباس ابن عم الرسول  

 (2)يف سمرقند، ورضيح البخاري يف قرية خرتنك. 

القبب واألرضحة   تناولت وضعية  وهكذا األمر يف اجلزائر، حيث كشفت دراسة 

آالف رضيح، وذكر الباحث    6واألولياء يف اجلزائر، أن يف املدن اجلزائرية ما ال يقل عن  

ألرضحة الكبرية  آالف ختص فقط ا  6الذي أجرى الدراسة األستاذ عمر بن عيشة، أن رقم  

 

 ( انظر دراسة بعنوان: القبور واألرضحة دراسة وتقويم، خالد حممد حامد. 1) 

سنة  2)  األول  العدد  إسالمية(  )دراسات  جملة  العسريي،  حممد  الرمحن  لعبد  أوزبكستان(،  )مسلمو  انظر:  هـ، 1418( 

 . 218، 217ص
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 .(1)رضيح  350واملعروفة عرب الوطن، ألن بعض الواليات، نجد هبا ما ال يقل عن  

 ـ اْلثار ودورها يف االستبصار بحقائق التاريخ:   3

األدو األحداث  امن  ببعض  التعريف  يف  دورها  باْلثار  املرتبطة  املهمة  املعرفية  ر 

عل يسدل  قد  والتي  بالصاحلني،  املتعلقة  ما  التارخيية  جتد  فال  والنسيان؛  اإلُهال  ستار  يها 

 حيفظها سوى تلك املعامل األثرية. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من األمر بالسعي بني الصفا واملروة،  

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل قال تعاىل:   ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن    ﴿إِنَّ الصَّ

َعلِيمٌ  َشاكٌِر  اهللََّ  َفإِنَّ  ا  َخرْيا َع  َتَطوَّ َوَمْن  هِباَِم  َف  الكريم  [ 158البقرة:  ] ﴾  َيطَّوَّ القرآن  اعترب  فقد   ،

 الصفا واملروة من شعائر اهلل التي جيب تعظيمها، بل ال يتم احلج إال هبا. 

رس ذلك السعي وعدده،  وهذا طبعا سيدعو كل ممارس هلذه الشعرية للبحث عن  

وسيجاب طبعا بتلك احلادثة التي وقعت يف التاريخ، والتي سيدعوه البحث املفصل فيها 

عىل التعرف عىل اجلهود العظيمة التي قام هبا إبراهيم وإسامعيل وهاجر عليهم السالم يف  

 الدعوة إىل اهلل، والتضحيات التي بذلوها يف سبيل ذلك. 

 ورد يف حق هذه الشعرية وسببها، خلففوا من غلوهم، وملا  ولو أن السلفية اكتفوا بام

الناشئة عن اجلهل املركب بحقيقة   جترؤوا عىل التعامل مع اْلثار الدينية بتلك املعامالت 

الصفا   بني  السعي  كان  مقاييسهم  طبقنا  لو  فإننا  وإال  الرشك،  وبني  بينه  والفرق  التوحيد 

حجا  كليهام  وأن  نفسه رشكا، خاصة  تنواملروة  كانت  التي  احلجارة  نفس  من  هبا  رة  حت 

 األصنام يف مكة املكرمة. 

أفتوا   الذين  املعارصين،  السلفية  أعالم  من  وهو  عثيمني،  ابن  الشيخ  رصح  وقد 

 

 . 3/3/2016آالف رضيح تدّر املاليري، زهية. م، جريدة الرشوق اجلزائرية،  6( دراسة حول املزارات تكشف: 1) 
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بأن   وغريُها،  الرشيفني  احلرمني  يف  الدينية  اْلثار  حلقت  التي  اجلرائم  تلك  لكل  وبرروا 

احلادثة   بتلك  مرتبط  واملروة  الصفا  بني  يتذكر  السعي  أن  السعي  )أصل  فقال:  التارخيية؛ 

إبراهيم   خلَّفها  ملا  فإهنا  إسامعيل،  أم  حال  وجعل    اإلنسان  املكان،  هذا  يف  وابنها  هي 

عندها سقاءا من ماء، وجراباا من متر، فجعلت األم تأكل من التمر وترشب من املاء، وتسقي  

س ثدُّيا، جاع الصبي، وجعل  اللبن لولدها، فنفَد املاء ونفد التمر، فجاعت وعطشت، ويب 

الصفا،   إىل  فذهبت  الصفا  إليها  جبل  أقرب  فرأت  الشفقة،  فأدركتها  اجلوع،  من  يتلوى 

الثاين إىل جبل   وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحداا، ولكنها مل تسمع، فنزلت إىل االجتاه 

،  املروة، وملا هبطت يف بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعياا شديداا 

املروة، ومل تسمع   لتسمع وتتحسس عىل  ابنها، ورقيت  لتتمكن من مشاهدة  حتى تصعد 

شيئاا، حتى أمتت هذا سبع مرات ثم أحست بصوت، ولكن ال تدري ما هو، فإذا جربيل  

  (1)نزل بأمر اهلل عّز وجل، فرضب بجناحه أو برجله األرض مكان زمزم اْلن(

عثيمني عىل كل ما يقوم به الصوفية والشيعة  ولو طبقنا هذا الترصيح من الشيخ ابن  

عىل   بالرشك  حيكم  فكيف  ذلك؛  يف  فرق  أي  نر  مل  والصاحلني،  األولياء  حق  يف  وغريهم 

سلوكات يعتربها فرضا وواجبا وركنا دينيا يف حمل آخر؟ وهل أمرنا اهلل تعاىل عند سعينا  

 بني الصفا واملروة بالرشك؟

ئر احلج من رمى اجلامر، واملرتبط أيضاـ  حسبام  ومثل ذلك نجد ما ورد يف أحكام شعا 

تدل عليه روايات الفريقني السنة والشيعة ـ عىل ما فعله إبراهيم عليه السالم، ففي الرواية  

عن اإلمام عيل واإلمام السجاد واإلمام الكاظم عليهم السالم، أن علة رمي اجلمرات هي  

 

ـ   1422( انظر: الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل،  1) 

 (7/269هـ ) 1428
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ح الشيطان  السالم  عليه  إبراهيم  اهلل  نبي  عليه    ينام مواجهة  إسامعيل  ولده  يذبح  أن  أراد 

 .(1) السالم

وروي يف املصادر السنية عن ابن عباس مرفوعاا قال: )ملا أتى إبراهيم خليل اهلل عليه  

السالم املناسك، عرض له الشيطان عند مجرة العقبة، فرماه بسبع حصيات، حتى ساخ يف  

ات، حتى ساخ يف األرض، ثم  األرض، ثم عرض له عند اجلمرة الثانية، فرماه بسبع حصي

عرض له يف اجلمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض. قال ابن عباس:  

  (2) الشيطان ترمجون، وملة أبيكم تتبعون(

وقد ذكر أبو حامد الغزاِل هذا املعنى عند ذكره ملا يستشعره رامي اجلامر؛ فقال: )ثم  

حيث عرض له إبليس لعنه اهلل تعاىل يف ذلك املوضع  اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السالم 

له   أن يرميه باحلجارة طرداا  يفتنه بمعصية فأمره اهلل عز وجل  أو  ليدخل عىل حجه شبهة 

أنا فليس  وقطعاا ألمله؛ فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما 

وأنه   الشيطان،  من  اخلاطر  هذا  أن  فاعلم  الشيطان  ِل  ليفرت  يعرض  قلبك  يف  ألقاه  الذي 

عزمك يف الرمي، وخييل إليك أنه فعل ال فائدة فيه، وأنه يضاهي اللعب؛ فلم تشتغل به  

فاطرده عن نفسك باجلد والتشمري يف الرمي فيه برغم أنف الشيطان، واعلم أنك يف الظاهر  

ال حيصل  ترمي احلىص إىل العقبة ويف احلقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ  

إرغام أنفه إال بامتثالك أمر اهلل سبحانه وتعاىل تعظياما له بمجرد األمر من غري حظ للنفس  

 

، ص  96لدرر أخبار األئمة األطهار، العالمة حممد باقر املجليس، احياء الكتب اإلسالمية، ج  ( بحار األنوار اجلامعة  1) 

39 . 

( املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  2) 

 (، وقال: )صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه( 638/ 1) 1990ـ   1411بريوت، الطبعة: األوىل،   –الكتب العلمية 
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  (1) والعقل فيه(

وهكذا إذا تركنا هذه الشعائر املتفق عىل تعظيمها بني املسلمني مجيعا، فإننا نجد يف  

تارخيية دينية مهمة، يشكل التعرف  املعامل التارخيية الكثري من اْلثار التي تدل عىل أحداث  

 عليها والبحث فيها أحسن وسيلة الستبصار احلقائق. 

عىل   ثورهم  عند  النبوة  بيت  بأهل  حلت  التي  العظيمة  الفاجعة  تلك  أُهها  ولعل 

الظلم واالستبداد، وما حصل هلم من املالحم واملآيس يف كربالء، لكن اهلل شاء أن خيلد  

، أهنا قالت  ه؛ فقد ورد يف احلديث عن العقيلة زينب الكربىذكرهم الذي أراد الطغاة طمس 

ملا رأى مشهد الطف يوم احلادي عرش من املحرم قبيل  البن أخيها وإمامها زين العابدين  

الرحيل من كربالء، وقد أخذ جيود بنفسه املقدسة: )ما ِل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي  

ذا لعهد من اهلل إىل جدك وأبيك، ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس ال  وأيب وإخويت! فو اهلل إن ه

تعرفهم فراعنة هذه األرض، وهم معروفون يف أهل الساموات، أهنم جيمعون هذه األعضاء  

املقطعة، واجلسوم املرضجة، فيواروهنا، وينصبون هبذا الطف علام لقرب أبيك سيد الشهداء  

ال أثره وال يمحى رسمه عىل كرر  الكفر وأشياع  ال يدرس  أئمة  لياِل واأليام، وليجتهدن 

  (2)الضالل يف حموه وتطميسه، فال يزداد إال علوا(

بل إهنا ذكرت هذا املعنى بكل ثقة للطاغية يزيد، حني واجهته بقوهلا: )فكد كيدك،  

 (3)واسع سعيك، وناصب جهدك، فو اهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا(

 

 (. 270/ 1بريوت، ) –(إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزاِل الطويس، دار املعرفة 1) 

 .261( كامل الزيارات، الشيخ ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي، نرش الفقاهة، ص2) 

أيب طاهر ابن طيفور، صححه ورشحه: أمحد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس  ( بالغات النساء، أبو الفضل أمحد بن 3) 

 . 21م، ص 1908هـ ـ  1326األول، القاهرة، 
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أن   ذلك  عىل  األمثلة  حممد  ومن  يضم  والذي  عقيل  بن  مسلم  أوالد  ملرقد  الزائر 

بالعراق، سيتساءل عن رس ذينك    (1) وإبراهيم بن مسلم ابن عقيل املوجود بمدينة املسيب  

القربين، وسيتعرف من خالل ذلك عىل اجلرائم التي ارتكبها األمويون يف حق أهل البيت  

 حتى الصغار منهم. 

، فإنه سيتساءل عن رس  (2)وهكذا عندما يرى الزائر مقام كفي أيب الفضل العباس

هبا يف مواجهة الطغيان    دفنهام لوحدُها، وسيتعرف من خالهلا عىل تلك التضحية التي قام 

األموي، وإن كان له مزيد فضول، فسيكون ذلك مقدمة الستبصار الكثري من األحداث  

 التارخيية التي حاول الساسة عىل مدار التاريخ تغطيتها وإسدال ستار اإلُهال عليها. 

 ثانيا ـ الدور الرتبوي واإلصالحي لآلثار: 

ع الدينية  باْلثار  املرتبط  الدور  يقترص  إىل  ال  يتعداه  بل  العلمي واملعريف،  الدور  ىل 

أدوار كثرية ترتبط بالرتبية واإلصالح، بل لعلها هي املقصودة بالدرجة األوىل، ولذلك ربط  

بالتقوى؛ فقال:   الكريم احلج  َفاَل  القرآن  احْلَجَّ  فِيِهنَّ  َفَرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  ﴿احْلَجُّ 

اِد  َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل جِ  ُدوا َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ َداَل يِف احْلَجِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللَُّ َوَتَزوَّ

 [ 197البقرة: ] ﴾ التَّْقَوى َواتَُّقوِن َياُأوِِل اأْلَْلَباِب 

 

كم عن مدينة   42( يقع مرقد أوالد مسلم بن عقيل عىل الضّفة الرشقيّة من هنر الفرات قرب مدينة املسيب والتي تبعد  1) 

 .نطقة أوالد مسلم من مدينة املسيب اال اهنا تتبع إداريا ملدينة اإلسكندريةكم عن مدينة كربالء، ورغم قرب م 30احللة و

( كف العباس أو مقام كف العباس، يطلق عىل مكانني؛ قيل أنه قطعت فيهام كّفا أيب الفضل العباس عليه السالم، وقد  2) 

شامل الرشقي واجلنوب الغريب خارج  عرف املكانان بمقام كف العباس األيمن ومقام كف العباس األيرس، وُها يقعان يف ال

حرم العباس يف مدخل زقاق السوق الذي يقرب من املرقد. حتّول هذان املكانان إىل مزارين شيدا بصورة رمزية، انظر: سلامن  

العتبات 129ش، ص    1393هادي آل طعمة، تراث كربالء، نرش: مشعر، د م،   الدليل املصور لرحالت  العلوي،  ، وأمحد 

 العراق. املقدسة يف 
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ولعل ذلك يكمن باإلضافة إىل بركات املكان وقدسيته إىل اجتامع الكثري من الناس،  

علامئهم يف حمل واحد، بحيث يرى الزائر إىل األماكن التي يعتقد قدسيتها  ومن صاحليهم و

ما مل يكن يراه يف بلده، ولعله يعود بطباع جديدة، وأحوال نفسية جديدة مل يكن ليظفر هبا  

 لوال رحلته إىل تلك األماكن. 

؛  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن للتهيئة النفسية دورها يف حتقيق البعد الرتبوي واإلصالحي

فالزائر الذي يعتقد قدسية اْلثار التي يزورها جيد نفسه حياول االلتزام قدر اإلمكان ليعطي  

﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللَِّ  ذلك املكان حقه من االحرتام، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل: 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب  ا لَِيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعىَل  ﴿َولُِكلِّ أُ ، وقوله:  [ 32احلج:  ] ﴾  َفإِهنَّ ٍة َجَعْلنَا َمنَْسكا مَّ

ِ املُْْخبِتنِيَ   [ 34احلج: ] ﴾ َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم َفإِهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسلُِموا َوَبرشِّ

واإلصالحية   الرتبوية  األدوار  بعض  بيان  املبحث  هذا  يف  سنحاول  هذا  عىل  بناء 

 لآلثار الدينية، وذلك من خالل املطالب التالية: 

 ـ اْلثار ودورها يف االعتبار بمهالك املنحرفني:   1

التاريخ الديني باألنبياء واألئمة والصاحلني واملتقني؛ فإنه يرتبط كذلك   كام يرتبط 

هي   الصاحلني،  حسنات  إىل  تنبه  التي  اْلثار  فإن  ولذلك  واملجرمني،  واملستبدين  بالعتاة 

ها اْلثار التي تدل عىل جرائم املستبدين، واْلثار التي تغرس قيم الصالح، وحتبب فيها،  نفس

 هي نفسها اْلثار التي تزيل قيم االنحراف، وتنفر منها. 

حصل   بام  واالعتبار  األرض،  يف  للسري  الدعوة  الكريم  القرآن  يف  يرد  وهلذا 

 اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَا  ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف للمستبدين الظلمة، كام قال تعاىل:  

ُدورِ  تِي يِف الصُّ َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ احلج:  ] ﴾  َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا َفإِهنَّ

، وقال:  [ 69النمل:  ] ﴾  َعاِقَبُة املُْْجِرِمنيَ ﴿ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن  ، وقال:  [ 46
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ُقوَّ  ِمنُْهْم  َأَشدَّ  َكاُنوا  َقْبلِِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفَينُْظُروا  اأْلَْرِض  يِف  َيِسرُيوا  ةا  ﴿َأَومَلْ 

ُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمُهْم  َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر مِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم ُرُسلُ 

 [ 9الروم: ] ﴾ َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

وعندما ذكر قوم لوط عليه السالم، وما حصل هلم من اهلالك بسبب إعراضهم عن  

شام، قال  نبيهم، دعا املرشكني إىل اعتبار بمهالكهم التي يمرون عليها أثناء رحلتهم إىل ال 

املُْْرَسلنِيَ تعاىل:   ملََِن  ُلوطاا  َأمْجَِعنيَ   ﴿َوإِنَّ  َوَأْهَلُه  ْينَاُه  َنجَّ اْلَغابِِرينَ   إِْذ  يِف  ا  َعُجوزا ْرَنا    إِالَّ  َدمَّ ُثمَّ 

وَن َعَلْيِهْم ُمْصبِِحنيَ  اْْلَخِرينَ  ْيِل َأَفاَل َتْعِقُلونَ  َوإِنَُّكْم َلَتُمرُّ  [ 139 ـ 133الصافات: ] ﴾ َوبِاللَّ

عند املرور بتلك اْلثار الدالة عىل اإلعراض عن األنبياء إىل    وهلذا أمر رسول اهلل  

البكاء واالعتبار، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من الروايات يف ديار ثمود التي ذكرت يف  

تعاىل:   املُْْرَسلِنيَ قوله  ْجِر  احْلِ َأْصَحاُب  َب  َكذَّ كا [ 80احلجر:  ] ﴾  ﴿َوَلَقْد  والتي  معروفة  ،  نت 

للعرب يف ذلك احلني، كام قال ياقوت احلموي: )واحِلْجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بني  

املدينة والشام، قال اإلصطخري: احلجر قرية صغرية قليلة السكان، وهو من وادي القرى  

تعاىل:   اهلل  قال  ثمود،  منازل  كانت  وهبا  بني جبال،  يوم  َبا عىل  اجْلِ ِمَن  ا  ﴿َوَتنِْحُتوَن  ُبُيوتا ِل 

، قال: ورأيتها بيوتا مثل بيوتنا يف أضعاف جبال، وتسمى تلك اجلبال األثالث،  َفاِرِهنَي﴾

وهي جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة، فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة  

منها   قطعة  ترتقى كل  الرمل، ال تكاد  الطائف وحواليها  منها  يطوف بكل قطعة  بنفسها، 

مة بنفسها، ال يصعدها أحد إال بمشقة شديدة، وهبا بئــــر ثمــــود التي قال اهلل فيهــا ويف  قائ

ُب َيْوٍم َمْعُلوٍم﴾ الناقة   ٌب َوَلُكْم رِشْ  (1)(﴿هَلَا رِشْ

 

الثانية، 1)  الرومي احلموي، دار صادر، بريوت، الطبعة:  أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل  الدين  البلدان، شهاب  ( معجم 

 . 2/221م،   1995
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القرى،   قريباا من وادي  ابن كثري: )وثمود قوم صالح كانوا يسكنون احلجر  وقال 

  (1)ر عليها كثرياا(وكانت العرب تعرف مساكنهام جيداا، ومت

النبي   )ملا مر  باحلجر قال: )ال    فقد ورد يف احلديث عن عبد اهلل بن عمر قال: 

تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم: أن يصيبكم ما أصاهبم، إال أن تكونوا باكني(، ثم  

 ( 2) قنع رأسه، وأرسع السري، حتى جاز الوادي(

عبد اهلل بن عمر أخربه: أن الناس نزلوا  بل ورد ما هو أكرب من ذلك؛ فعن نافع أن  

  أرض ثمود احلجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول اهلل    مع رسول اهلل  

أن ُّيريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا اإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر التي  

  (3)كانت تردها الناقة(

وعدم   املفسدين،  آثار  من  النفور  وهو  مهم،  تربوي  بعد  إىل  يشري  احلديث  فهذا 

اإلعجاب هبا، أو االنفعال اإلجيايب معها، ألن ذلك قد حيبب الزائر فيها ويف أهلها املجرمني،  

ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوتَ كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل موبخا:   َ َلُكْم  ﴿َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن الَّ َبنيَّ

ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل   [ 45إبراهيم: ] ﴾ َكْيَف َفَعْلنَا هِبِْم َورَضَ

والتأثر   اإلعجاب  عن  تنهى  وإنام  الزيارة،  عن  تنهى  ال  املقدسة  النصوص  وهذه 

 

الدمشقي، املحقق: سامي بن حممد  1)  القرَش البرصي ثم  الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  أبو  القرآن العظيم،  ( تفسري 

 .6/278م،   1999هـ ـ 1420طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية  سالمة، النارش: دار

وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،    (اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  2) 

لصحيح املخترص بنقل العدل عن  ، واملسند ا270/  6املحقق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العدل إىل رسول اهلل 

 (2980بريوت، رقم ) –العريب 

 .3379( رواه البخاري 3) 
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ابن اجلوزي عند رشحه ملعنى   الرباءة منهم، كام أشار إىل ذلك  والوالء للمفسدين وعدم 

 تدخلوا مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكني(، فقد قال: )إنام  : )الالبكاء يف قوله  

  (1)ينشأ البكاء عن التفكر، فكأنه أمرهم يف التفكر يف أحوال توجب البكاء(

وبذلك فإن الزائر لآلثار الرومانية أو املرصية أو غريها من اْلثار املمتلئة باهليبة، ال  

مل يأمر بتخريب    ؛ فرسول اهلل  يه رسول اهلل  يصح أن يغفل هذا اجلانب الذي أشار إل

اْلثار مثلام فعل الوهابية، أو مثلام فعلت سليلتها داعش والقاعدة، وإنام أمر باالعتبار هبا،  

 وتذكر املستضعفني والصاحلني الذين أصاهبم ما أصاهبم من البالء فيها.

 ـ اْلثار ودورها يف االرتباط الروحي بالصاحلني:   2

دوار املهمة جدا، والتي حتقق معنى من معاين املحبة يف اهلل، والتي ورد  وهي من األ

اهلل   رسول  فيه  ذكر  الذي  احلديث  ففي  عليها،  الثناء  الكثرية  املقدسة  النصوص    يف 

)السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله(: )ورجالن حتابا يف اهلل، اجتمعا عليه،  

: )إن اهلل يقول يوم القيامة: أين املتحابون بجالِل، اليوم أظلهم  ، وقال  (2)وتفرقا عليه(

 (3)يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل(

للزائر   فيها أي مصلحة  ليس  أنه  النوع، ذلك  األولياء والصاحلني من هذا  وزيارة 

لية  سوى تلك املحبة النابعة من قلبه هلم بحكم كوهنم صاحلني، وهو معنى املحبة يف اهلل اخلا 

 من أي غرض؛ فليس من رشط املحبة يف اهلل كون املتحابني أحياء كام قد يتوهم. 

 

بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: عيل حسني    ( كشف املشكل من حديث الصحيحني، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن1) 

 . 2/483الرياض،  –البواب، دار الوطن 

 . 1031ومسلم برقم   660( رواه البخاري برقم 2) 

 .2566( رواه مسلم برقم 3) 
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يكثر من زيارة جبل أحد، وهو املكان الذي استشهد فيه    وهلذا كان رسول اهلل  

من    عمه وحبيبه محزة بن عبد املطلب، كام استشهد فيه خرية الصحابة املنتجبني، وكان  

ي دفنوا فيه، كام ورد يف احلديث الذي رواه أنس قال: خرجت  هلم حيب اجلبل الذ  فرط حمبته 

اهلل   حيبنا    مع رسول  جبل  )هذا  قال:  أحد،  له  وبدا  راجعا  قدم  فلام  أخدمه،  إىل خيرب 

 (1)ونحبه(

قال   ثامر،  من  أشجاره  يف  بام  للتربك  دعوة  آخر  حديث  حيبنا  ويف  جبل  )أحد   :

  (2)اهه(ونحبه فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عض

أحد،   إىل  والئدها  ترسل  كانت  أنس  زوجة  نبيط  بنت  زينب  أن  احلديث  ويف 

 .(3)ليحرضوا هلا من نباته، ولو من عضاهه، ألهنا سمعت أنسا يذكر احلديث السابق 

مل يكن حيب    ويف كل هذا ردود بليغة عىل موقف التيار السلفي من اْلثار، فالنبي  

إنام كان حيب أيضا اجلبل الذي كان يأوُّيم، كام  فقط أولئك الصحابة الذين دفنوا يف أحد، و

 قال الشاعر معربا عن ذلك: 

 أقبل ذا الـــــــجدار وذا اجلـدارا  أمر عىل الديــــــار ديار ليـىل 

 وما حب الديار شـــــغفن قلبي ولكن حب من ســـــــكن الديارا

ا يشري إىل هذا  وليس األمر قارصا عىل تلك األحاديث، بل ورد يف القرآن الكريم م

املعنى الذي يريد السلفية إزالته من عقائد املسلمني وسلوكاهتم التي تربطهم بالصاحلني،  

 

 (1367( و)1366( و)1365، ومسلم رقم )72ـ  69/  4( رواه البخاري 1) 

( املعجم األوسط، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، املحقق: طارق بن عوض  2) 

 (.1905القاهرة، )رقم  –اهلل بن حممد، عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني 

 ( املرجع السابق. 3) 
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تعاىل:  قال  َأْنُفَسُهْم  فقد  َظَلُموا  إِْذ  ُْم  َأهنَّ َوَلْو  اهللَِّ  بِإِْذِن  لُِيَطاَع  إِالَّ  َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 

ا َرِحياما َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ وَ  ابا ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ  [64النساء: ] ﴾ اْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ

وقد ذكر النووي ما يشري إىل معنى من معاين هذه اْلية الكريمة؛ فنقل عن العتبي  

النبّي   قرب  عند  )كنُت جالساا  اهلل،  قوله:  رسول  يا  عليك  السالم  فقال:  أعرايبٌّ  فجاء   ،

تعاىل  اهلل  هَلُُم  سمعُت  واْسَتْغَفَر  اهللََّ  فاْسَتْغَفُروا  َجاُؤوَك  أْنُفَسُهْم  َظَلُموا  ُْم  أهنَّ )َوَلْو  يقول:   

( ]النساء:   اباا َرِحياما ُسوُل لَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ [ وقد جئُتك مستغفراا من ذنبي، مستشفعاا  64الرَّ

 بك إىل ريب، ثم أنشأ يقول:  

 ه فطاَب من طيبهنَّ القاع واألكمُ يا خرَي َمْن ُدفنْت بالقاع أعُظمُ 

 فيه العفاُف وفيه اجلوُد والكَرمُ  نفيس الفداُء لقرٍب أنَت ساكُنهُ 

يف النوم فقال ِل: )يا ُعْتبّي، احلِق    قال: ثم انرصَف، فحملتني عيناي فرأيت النبيَّ  

ه بأن اهلل تعاىل قد غفر له(   (1)األعرايبَّ فبرشِّ

ما يدل عىل فضل زيارته، وهي أحاديث   رسول اهلل  وهلذا ورد يف األحاديث عن 

إنه يعترب   الزيارة، وبدعيتها، بل  الذي يقول بتحريم  املتشدد  السلفي  التيار  ترد عىل  كثرية 

زيارة األرضحة رشكا جليا خمرجا من امللة، ويعترب صاحبه قبوريا، يقول تقي الدين عيل بن  

تيم  ابن  الشافعي ردا عىل  السبكي  الكايف  الزيارة  عبد  يف  التي مجعناها  األحاديث  )إّن  ية: 

وتضافر   ُأخر،  أحاديث  من  هلا  به  يستدّل  ما  غري  الزيارة  لفظ  فيه  ممّا  حديثاا  عرش  بضعة 

األحاديث يزيدها قوة، حتى أّن احلسن قد يرتقي بذلك إىل درجة الصحيح.. وهبذا بل بأقّل  

ردة يف الزيارة، موضوعة، فسبحان اهلل!!  منه، يتبنّي افرتاء َمن اّدعى أّن مجيع األحاديث الوا

 

النووي،1)  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  األذكار،  والنرش    (  للطباعة  الفكر  دار  األرنؤوط،  القادر  عبد  حتقيق: 

 (206م، )ص:  1994هـ ـ  1414والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 
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أما استحيا من اهلل ومن رسوله يف هذه املقالة التي مل يسبقه إليها عامل وال جاهل؟ ال من أهل  

أحٌد موسى بن هالل وال غريه من رواة حديثه هذا   ذكر  احلديث، وال من غريهم؟ وال 

يطلق عىل كّل األحاديث التي  بالوضع، وال اهّتمه به فيام علمنا! فكيف يستجيز مسلم أن  

هو واحد منها: )أهّنا موضوعة(، ومل ُينقل ذلك عن عامل قبله، وال ظهر عىل هذا احلديث  

َشء من األسباب املقتضية للمحّدثني للحكم بالوضع، وال ُحكم متنه ممّا خيالف الرشيعة،  

  (1)فمن أي وجه حيكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاا؟ فكيف وهو حسن أو صحيح؟(

، وقوله: )من  (2): )من زار قربي وجبت له شفاعتي(ومن تلك األحاديث قوله 

القيامة( يوم  له شفيعاا وشهيداا  باملدينة حمتسباا كنت  )ليهبطن عيسى بن  (3) زارين  ، وقوله: 

مريم حكاما عدالا، وإماماا مقسطاا، وليسلكن فجاا حاجاا أو معتمراا أو بنيتيهام، وليأتني قربي  

، ويف رواية: )والذي نفس أيب القاسم بيده لينزلن عيسى  (4) حتى يسلم عيل وألردن عليه(

وليصلحن   اخلنزير،  وليقتلن  الصليب،  فليكرسن  عدالا،  وحكاما  مقسطاا،  إماماا  مريم،  بن 

ذات البني، وليذهبن الشحناء، وليعرضن عليه املال فال يقبله، ثم لئن قام عىل قربي فقال:  

  (5)ته(يا حممد ألجب

 

 .79، ص1898(شفاء السقام يف زياره خري االنام، تقي الدين السبكي، طبعه حيدر آباد، 1) 

(: )له 208احلافظ السيوطي يف املناهل عنه )  ( رواه الدارقطني يف سننه، واحلكيم والرتمذي يف النوادر، وغريُها، قال2) 

نه ألجلها الذهبي، وقال املناوي يف )فيض القدير( ) (: )قال الذهبي: طرقه لينة، لكن يقوي بعضه 6/140طرق وشواهد حسَّ

الشفا   القاري يف )رشحه عىل  الذهبي ألجلها،  3/842بعضاا(، وقال املال عيل  ابن عمر له طرق وشواهد حسنه  (: )حديث 

 وصححه مجاعة من أئمة احلديث(

( ومن طريقه السبكي يف  434(، ومحزة بن يوسف السهمي يف تاريخ جرجان )ص3/488( البيهقي يف شعب اإليامن )3) 

 (. 35شفاء السقام )ص

 . (، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة، وسلمه الذهبي2/595( رواه احلاكم يف املستدرك )4) 

(: )رجاله رجال  8/211(، وقال اهليثمي يف خترجيه يف )جممع الزوائد:  6584و يعىل املوصيل يف مسنده )حديث رقم  ( أب5) 
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تيمية   ابن  األربعة من  املذاهب  املحققني من علامء  اشتدت مواقف  وبناء عىل هذا 

ومدرسته التي خالفت األمة مجيعا يف موقفها من زيارة األرضحة، واعتبارها بدعة، وقد  

قال احلافظ ابن حجر يشري إىل ذلك: )واحلاصل أهنم ]أي العلامء[ ألزموا ابن تيمية بتحريم  

الرحل   اهلل  شدِّ  زيارة قرب سيدنا رسول  ابن إىل  املنقولة عن  املسائل  أبشع  .. وهي من 

  (1) تيمية(

عن   املرضية  )األجوبة  املسامة  أجوبته  بعض  يف  العراقي  زرعة  أبو  احلافظ  وقال 

التي انفرد ابن تيمية هبا: )وما أبشع مسألتي ابن   األسئلة املكية( عند الكالم عىل املسائل 

الزيارة، وقد رد عليه فيهام معاا الشيخ تقي الدين السبكي، وأفرد ذلك  تيمية يف الطالق و

  (2)بالتصنيف فأجاد وأحسن(

عجيب   بشع  كالم  هنا  تيمية  ابن  الدين  تقي  )وللشيخ  التثريب(:  )طرح  يف  وقال 

يتضمن منع شد الرحل للزيارة، وأنه ليس من القرب، بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي  

قام فشفى صدور قوم مؤمنني(الدين    (3)السبكي يف شفاء السِّ

املنارة   )رفع  كتابه  يف  ممدوح  سعيد  حممود  املحدث  العالمة  قال  املعارصين  ومن 

الزيارة كلها   أحاديث  أن  الناس  والزيارة(: )شاع بني كثري من  التوسل  أحاديث  لتخريج 

 

 الصحيح(. 

بريوت،  1)  ـ  املعرفة  دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  بن حجر  بن عيل  أمحد  البخاري،  صحيح  الباري رشح  فتح   )

1379( ،5/66 ) 

املكية، احلافظ وِل الدين العراقي، دراسة وحتقيق حممد تامر، مكتبة التوعية اإلسالمية،    ( األجوبة املرضية عن األسئلة2) 

 .96مرص، ص

 (43/  6(طرح التثريب يف رشح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، دار إحياء الرتاث العريب، )3) 
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  (1)بال مني( ضعيفة، بل موضوعة وهو خطأ بال ريب، ومصادمة لقواعد احلديث

التيار السلفي نجد األمة مجيعا تنظر إىل تلك املشاهد   ويف مقابل ذلك املوقف من 

نظرة أخرى، فهي جتعلها وسيلة لتذكر األنبياء واألولياء والصاحلني، والسري عىل هداهم،  

للحرمني زيارته  أثناء  تذكرها  الزائر  عىل  التي  املعاين  إىل  مشريا  اخلميني  اإلمام  قال    وقد 

الرشيفني: )مما جيب أن يلتفت اليه احلجاج املحرتمون أن مكة املكرمة واملشاهد املرشفة مرآة  

الكريم   النبي  ورسالة  واإلسالم  األنبياء  هنضة  هذه  ألحداث  من  نقطة  كل  فتعترب  ؛ 

األرض حمالا لنزول وإجالل األنبياء العظام وجربائيل األمني ومذكرة بمشاق وحمن النبي  

  (2)ي حتملها يف سبيل اإلسالم والبرشية(الت  العظيم 

ويذكر البعد العميل املتولد من تلك املشاعر اإليامنية العميقة؛ فيقول: )واحلضور يف  

عظم  هذه األمكنة املقدسة وأخذ الظروف القاسية للبعثة النبوية بعني االعتبار يرشدنا إىل 

ذه النهضة والرسالة االهلية؛ فكم  منجزات هاملسؤولية التي تقع عىل عواتقنا للمحافظة عىل 

الكريم    أبدى الظروف إلرساء دعائم  وأئمة اهلدى    النبي  مثابرة وصمود يف تلك  من 

الدين القويم وإحماق الباطل، ومل ترعبهم هتم وطعن وإهانات )أيب هلب( و)أيب جهل( وأيب  

ووط الظروف  أحلك  يف  يستسلموا  ومل  طريقهم  وواصلوا  وأمثاهلم،  احلصار  سفيان(  أة 

االقتصادي الشديد يف شعب أيب طالب، وشمروا عن سواعد اجلد إلبالغ الرسالة االهلية  

يف   بحضورهم  والرشد  اهلداية  طريق  وأداموا  احلق،  دعوة  مسار  يف  الصعاب  حتمل  بعد 

صخور   امتألت  حيث  املؤامرات  آالف  إزاء  والكفاح  املتكافئة  وغري  املتتالية  احلروب 

فلو نطقت وكشفت    وصحاري وجبال وأزقة والغوغاء،  بالشغب  وأسواق مكة واملدينة 

 

 . 11ـ  10التوسل والزيارة، حممود سعيد ممدوح، املكتبة االزهرية للرتاث، ص  (رفع املنارة لتخريج احاديث1) 

 .279، ص: 20( صحيفة اإلمام، اإلمام اخلميني، مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني، ج2) 
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قوله تعاىل:   ُأِمْرَت النقاب عن رّس حتقق  َكاَم  بيت اهلل    لوقف زائرو   [ 112هود:  ] ﴾  ﴿َفاْسَتِقْم 

ء امللقى  هلدايتنا وبلوغ املسلمني اجلنة، وألدركوا العب   احلرام عىل مقدار عناء رسول اهلل  

  (1)كاهل أتباعه(عىل 

 ـ اْلثار ودورها يف التوجه الروحي إىل اهلل:   3

واألئمة املطهرين ومجيع    وهو متفرع مما سبق، ذلك أن االرتباط الروحي بالنبي  

األولياء والصاحلني ـ عرب تقديس آثارهم وتعظيمها ـ يثمر التوجه الروحي إىل اهلل، ذلك أن  

هلل، ولذلك؛ فإن أول ثامرها هي  عالقة الزائر هبم ليست سوى نوع من املحبة والوالء يف ا

 رفع الزائر وترقية روحه إىل املراتب الرفيعة يف سلم السلوك إىل اهلل. 

العالية،   اجلامعية  الروحية  األجواء  تلك  ويف  عادة،  الزائر  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

  ، وقراءة القرآن يؤدي الكثري من الشعائر التعبدية، كاإلكثار من الصالة عىل رسول اهلل  

 الكريم، وقراءة الكثري من الزيارات، وهي كلها ممتلئة باملعاين اإليامنية العالية. 

عند    ومن أمثلة ذلك ما ورد يف املصادر الشيعية عن كيفية السالم عىل رسول اهلل  

زيارته، وهو ممتلئ باملعاين اإليامنية العميقة؛ حيث يقول الزائر بعد السالم: )أشهد انك قد  

الرسالة،  املنكر،    بلغت  عن  وهنيت  باملعروف،  وأمرت  الزكاة،  وآتيت  الصالة،  وأقمت 

بيتك   اهل  وعىل  ورمحته  عليك  اهلل  فصلوات  اليقني،  أتاك  حتى  خملصا  اهلل  وعبدت 

 الطاهرين(، وكلها معان صحيحة رشعية، ال جيادل فيها أحد.

وغريه  وهكذا نرى كل صيغ الزيارة مملوءة بالتوحيد عىل عكس ما يذكره ابن تيمية  

بحجة كون ذلك رشكا مع أن    من السلفية، والذين يرصفون الناس عن قرب الرسول  

الزائر يف ذلك احلني يقرأ أمثال هذه الزيارة: )أشهد أن ال الـه اال اهلل وحده ال رشيك له،  

 

 . 279، ص: 20( املرجع السابق، ج1) 
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وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، واشهد انك رسول اهلل، وانك حممد بن عبد اهلل، واشهد  

ساالت ربك، ونصحت المتك، وجاهدت يف سبيل اهلل، وعبدت اهلل حتى  انك قد بلغت ر

رؤفت   قد  وانك  احلق،  من  عليك  الذي  واديت  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  اليقني  اتاك 

باملؤمنني، وغلظت عىل الكافرين، فبلغ اهلل بك افضل رشف حمل املكرمني، احلمد هلل الذي  

  (1) استنقذنا بك من الرشك والضاللة(

كيفية  وهك تعليم  السالم يف  البيت عليهم  أهل  أئمة  الكثرية عن  الروايات  نرى  ذا 

الزيارات   تلك  أن  ذلك  الروحي،  الرتقي  يف  يساهم  مما  وكلها  وأدعيتها،  وآداهبا  الزيارة 

ليست سوى وسيلة من وسائل الرتبية الروحية، ففي احلديث عن أيب حممد عبد اهلل بن حممد  

ا حممد احلسن بن عيل عليهام السالم يف مسري له برس من رأى  العابد قال: سألت موالي أب

سنة مخس ومخسني ومائتني أن يميل عيل الصالة عىل النبي وأوصيائه عليه وعليهم السالم،  

لفظا من غري كتاب، قال: اكتب: )الصالة عىل   وأحرضت معي قرطاسا كبريا فأمىل عيل 

غ رساالتك، وصل عىل حممد كام أحل  : اللهم صل عىل حممد كام محل وحيك، وبلالنبي  

الزكاة،   وأدى  الصالة،  أقام  كام  كتابك، وصل عىل حممد  حرامك، وعلم  وحرم  حاللك 

ودعا إىل دينك، وصل عىل حممد كام صدق بوعدك، وأشفق من وعيدك، وصل عىل حممد  

كام   حممد  عىل  وصل  الكروب،  به  وفرجت  العيوب،  به  وسرتت  الذنوب،  به  غفرت  كام 

الشقاء، وكشفت به العامء، وأجبت به الدعاء، ونجيت به من البالء، وصل عىل  دفعت به  

حممد كام رمحت به العباد، وأحييت به البالد، وقصمت به اجلبابرة، وأهلكت به الفراعنة،  

وصل عىل حممد كام أضعفت به االموال، وحذرت به من االهوال، وكرست به االصنام،  

ام بعثته بخري االديان، وأعززت به االيامن، وتربت به  ورمحت به االنام وصل عىل حممد ك

 

 . 710، ص: 1896ه ايران، سنه ( مصباح املتهجد وسالح املتعبد، حممد بن احلسن بن عيل الطويس، طبع1) 
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االوثان، وعصمت به البيت احلرام، وصل عىل حممد وأهل بيته الطاهرين االخيار وسلم  

  (1) تسليام(

ثم علمه كيفية زيارة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب والسالم عليه، وهي: )اللهم  

ي نبيك ووليه ووصيه ووزيره، ومستودع علمه،  صل عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أخ

أمته،   يف  وخليفته  رشيعته،  إىل  والداعي  بحجته  والناطق  حكمته،  وباب  رسه،  وموضع 

ومفرج الكروب عن وجهه، وقاصم الكفرة، ومرغم الفجرة، الذي جعلته من نبيك بمنزلة  

واخذل من  هارون من موسى، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه،  

خذله، والعن من نصب له من األولني واْلخرين، وصل عليه أفضل ما صليت عىل أحد  

 ( 2)من أوصياء أنبيائك يا رب العاملني( 

وهذا الذي ذكرناه ليس خاصا بالشيعة، فللمدرسة السنية كذلك أدعية وزيارات  

أوهلم أئمة أهل البيت  كثرية يذكروهنا أثناء زياراهتم ملن يعتقدون فيهم الوالية والصالح، و 

 عليهم السالم، الذين تتفق األمة مجيعا عىل إجالهلم وتعظيمهم إال املدرسة السلفية. 

مل   السلفيون،  عليها  يعتمد  التي  املشهورة  الكتب  أصحاب  املحدثني  قدماء  إن  بل 

يستنكفوا عام يفعله سائر املسلمني، ولو أن السلفية طبقوا عليهم مقاييسهم التي يطبقوهنا  

 عىل من يطلقون عليهم ]قبورية[ حلكموا بكفرهم. 

فمنهم املحدث احلافظ إبراهيم احلربى، الذي روى عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه  

الرتياق املجرب( السلمي يف كتابه طبقات  (3)قوله: )قرب معروف  الرمحن  ، وقال أبو عبد 

 

 .91/74( بحار األنوار: 1) 

 .91/74( بحار األنوار: 2) 

(تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، املحقق: الدكتور بشار عواد معروف،  3) 
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امل أبا احلسن بن مقسم  الكرخي: )سمعت  ببغداد يقول:  الصوفية يف ترمجة معروف  قرئ 

الرتياق   معروف  يقول  اجلزري  بن  إبراهيم  سمعت  يقول:  الصفار  عيل  أبا  سمعت 

  (1)املجرب(

الربيع بن سامل، الذي قال عنه الذهبي يف ]سري أعالم النبالء[:   ومنهم احلافظ أبو 

فأبى )قال األبار كان غاية يف الورع والصالح والعدالة وِل خطابة املرية ودعي إىل القضاء  

وملا تغلب العدو نزح إىل مرسية وضاقت حاله فتحول إىل فاس ثم إىل سبتة فتصدر هبا وبعد  

صيته ورحل إليه الناس وطلب إىل السلطان بمراكش ليأخذ عنه فبقي هبا مدة ورجع حدثنا  

عنه عامل من اجللة سمعت أبا الربيع بن سامل يقول صادف وقت وفاته قحط فلام وضعت  

الناس إىل قربه مد األسبوع إال يف الوحل(،  جنازته توسلوا   به إىل اهلل فسقوا وما اختلف 

 .(2)توسل بقرب حممد بن عبيد اهلل احلجري وروى عنه أنه  

ومنهم احلافظ أبو الشيخ األصبهانى: الذي ذكر له الذهبي قصة لو حصلت لغريه  

عيل: قال كان ابن املقرئ يقول    ملا ترددوا يف رميه بالرشك اجليل، فقد روى عن أيب بكر بن أيب

كنت انا والطرباين وأبو الشيخ باملدينه فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم، فلام كان وقت  

العشاء حرضت القرب، وقلت: يا رسول اهلل اجلوع، فقال ِل الطرباين: اجلس فإما ان يكون  

له، فإذا معه غالمان  الرزق او املوت، فقمت أنا وأبو الشيخ، فحرض الباب علوي ففتحنا  

النبي   إىل  شكومتوين  وقال  كثري،  َشء  فيهام  َشء    بقفتني  بحمل  فأمرين  النوم  يف  رأيته 

 

 (122/  1م، ) 2002هـ ـ 1422بريوت، الطبعة: األوىل،   –دار الغرب اإلسالمي 

ى عبد القادر عطا، دار الكتب  (طبقات الصوفية، حممد بن احلسني بن حممد، أبو عبد الرمحن السلمي، املحقق: مصطف 1) 

 . 81م، ص 1998هـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 

(سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، دار احلديث ـ القاهرة، الطبعة: 2) 

 (253ـ  251/   21م، )2006هـ ـ 1427
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 (1)اليكم( 

ومنهم احلافظ أبو زرعة الرازى: الذي ذكر له املناوي هذه القصة: ).. أن عليا الرضا  

العابدين بن احلسني ملا  بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين  

دخل نيسابور كان يف قبة مستورة عىل بغلة شهباء، وقد شق هبا السوق، فعرض له اإلمامان  

ال   من  واحلديث  العلم  أهل  من  ومعهام  الطويس  أسلم  وابن  الرازي  زرعة  أبو  احلافظان 

وأسالفك   األطهرين  آبائك  بحق  األئمة  السادة  ابن  اجلليل  السيد  أُّيا  فقاال:  حيىص، 

األكرمني إال ما أريتنا وجهك امليمون، ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به،  

فاستوقف غلامنه وأمر بكشف املظلة وأقر عيون اخلالئق برؤية طلعته، فكانت له ذؤابتان  

متدليتان عىل عاتقه، والناس قيام عىل طبقاهتم ينظرون ما بني باك وصاخ ومتمرغ يف الرتاب  

ب حلافر  انصتوا  ومقبل  الناس  معارش  األعالم:  األئمة  فصاحت  الضجيج،  وعال  غلته، 

فقال   والطويس،  زرعة  أبو  املستميل  وكان  برصاخكم،  تؤذونا  وال  ينفعكم  ما  واسمعوا 

الرضا: حدثنا أيب موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه حممد الباقر عن أبيه عيل  

أبيه  أبيه شهيد كربالء عن  العابدين عن  قال حدثني حبيبي وقرة عيني    زين  املرتىض  عيل 

رسول اهلل قال حدثني جربيل عليه السالم قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة ال إله  

إال اهلل حصني فمن قاهلا دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذايب، ثم أرخى السرت  

ف يكتبون  كانوا  الذين  والدواوين  املحابر  أهل  فعد  وسار،  القبة  عرشين  عىل  عىل  أنافوا 

  (2)ألفا(

 

 ( 400/  16( املرجع السابق، )1) 

( فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني احلدادي ثم املناوي القاهري،  2) 

 . 489/ 4،  1356املكتبة التجارية الكربى، مرص، الطبعة: األوىل، 
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ومنهم املحدث أبو عىل اخلالل: قال اخلطيب البغدادي: )أخربنا أمحد بن جعفر بن  

أمر   ُهني  ما  يقول:  اخلالل،  عيل  أبا  إبراهيم  بن  احلسن  سمعت  قال:  القطيعي،  محدان 

  (1)فقصدت قرب موسى بن جعفر، فتوسلت به إال سهل اهلل تعاىل ِل ما أحب(

ومنهم احلافظ ابن القيرسانى: قال الذهبي يف تذكرة احلفاظ: )قال أبو الربيع بن سامل  

احلافظ كان وقت وفاة أيب حممد بن عبيد اهلل قحط مرض فلام وضع عىل شفري القرب توسلوا  

مدة   قربه  إىل  الناس  اختلف  وما  وابال  مطرا  الليلة  تلك  يف  فسقوا  إغاثتهم  يف  اهلل  إىل  به 

 ( 2)يف الوحل والطني(االسبوع اال 

ومنهم احلافظ ابن حبان: الذي قال يف كتابه ]الثقات[: )وقربه ـ أي قرب اإلمام عيل  

الرضا ـ بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثرية، وما  

حلت يب شدة يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عىل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل  

وعليه ودعوت اهلل إزالتها عنى إال أستجيب ِل وزالت عنى تلك الشدة، وهذا شئ  جده  

اهلل عليه وعليهم    جربته مرارا، فوجدته كذلك أماتنا اهلل عىل حمبة املصطفى وأهل بيته  

  (3)أمجعني(

فقد ذكره   األئمة[،  ]إمام  تيمية وغريه  ابن  يسميه  الذي  ابن خزيمة  احلافظ  ومنهم 

أبا بكر    احلافظ ابن حجر التهذيب، وذكر أن احلاكم قال يف تاريخ نيسابور: وسمعت  يف 

 

حقق: الدكتور بشار عواد معروف،  (تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، امل 1) 

 (442/ 1م ) 2002هـ ـ 1422بريوت، الطبعة: األوىل،   –دار الغرب اإلسالمي 

( تذكرة احلفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان،  2) 

 . 1371/ 4م،  1998هـ ـ 1419الطبعة: األوىل، 

العالية اهلندية،  3)  املعارف للحكومة  الُبستي، طبع بإعانة: وزارة  الدارمي،  أبو حاتم،  (الثقات، املؤلف: حممد بن حبان، 

 (457/  8، ) 1973=  ه  1393دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
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بن   بكر  أيب  احلديث  أهل  إمام  مع  )خرجنا  يقول:  عيسى  بن  احلسن  بن  املؤمل  بن  حممد 

خزيمة وعديله أيب عيل الثقفي مع مجاعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إىل زيارة قرب  

تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه    عيل بن موسى الريض بطوس قال فرأيت من

، وقال احلاكم: )سمعت أبا عيل النيسابوري يقول كنت يف  (1)هلا وترضعه عندها ما حترينا(

يف املنام كأنه يقول ِل رص إىل قرب حييى بن حييى واستغفر وسل    غم شديد فرأيت النبي  

  (2)تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي(

احلافظ اخلطيب البغدادى: الذي روى يف باب ]دعاء حلفظ القرآن واحلديث    ومنهم 

النبي   ابن مسعود عن  العلوم[ هذا احلديث عن  أراد أن يؤتيه اهلل    وأصناف  قال: )من 

مطر   بامء  يغسله  ثم  بعسل  نظيف  إناء  يف  الدعاء  هذا  فليكتب  العلم  وحفظ  القرآن  حفظ 

عىل الريق ثالثة أيام فانه حيفظ بإذن اهلل: )اللهم إين    يأخذه قبل أن يقع إىل األرض ثم يرشبه 

أسألك بأنك مسؤول مل يسأل مثلك أسألك بحق حممد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك  

وروحك...( كلمتك  وعيسى  ونجيك  كليمك  وموسى  بعض    (3)وصفيك  أنكر  وقد 

ثا، وإنام من  السلفية هذا بحجة أن احلديث موضوع، ونحن مل ننقله هنا من باب كونه حدي

 باب إقرار اخلطيب له، واعتباره له، وهذا يدل عىل قوله به. 

هذه جمرد نامذج عن قبورية احلفاظ وأهل احلديث، واألمثلة غريها كثري، والسلفية  

مدعوون إما إىل حذف التوسل واالستغاثة والتربك ونحوها من نواقض اإليامن، واعتبارها  

 

محد بن حجر العسقالين، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند،  ( هتذيب التهذيب، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أ1) 

 . 7/339هـ، 1326الطبعة األوىل، 

 . 260/ 11( املرجع السابق، 2) 

(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، املحقق: 3) 

 (261/  2الرياض، ) –د. حممود الطحان، مكتبة املعارف 
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أو رمي   فيها،  املختلف  املسائل  الناس، ألن  من  مثل سائر  مثلهم  التكفري،  بتهمة  سلفهم 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما  القضية خطرية وهي مرتبطة بالتوحيد وال حماباة فيه، و ﴿اهللََّ اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

ْك بِاهللَِّ َفَقِد اْفرَتَى إِْثاما َعظِياما   [48النساء: ] ﴾ ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ

 ـ اْلثار ودورها يف تنمية الوعي بقضايا األمة:   4

وهي من أهم اْلثار، ذلك أهنا تتجاوز الفرد إىل املجتمع، بل تتجاوز املجتمع إىل  

األمة مجيعا؛ فتجعلها ـ كام أراد اهلل تعاىل ـ أمة واحدة متامسكة يشعر بعضها ببعض، وخيدم  

 بعضها بعضا.

الفرتة   العراق يف  اهلائلة،  وما حصل يف  البرشية  األخرية من حضور تلك األمواج 

الدينية   اْلثار  تلك  أُهية  مدى  يبني  وغريُها،  وكربالء  النجف  يف  املقدسة  املراقد  لزيارة 

 واألدوار الكربى التي يمكن أن تؤدُّيا. 

وثورته،   احلسني،  باإلمام  التعريف  إعادة  يف  كبري  دور  هلا  كان  الزيارات  فتلك 

من جديد، وبث مفاهيم توعوية من خالهلا، وهو ما جعل الكثري من  واالهتامم بإحيائها  

وسائل اإلعالم، وحتت الضغوطات املسلطة عليها تتوقف عن تغطيتها خشية من ترسب  

 آثارها عىل سائر املجتمعات اإلسالمية. 

وهذا ما يبني لنا رس وقوف الوهابية والدولة السعودية ضد اْلثار الدينية، ورس ذلك  

أو زوار البقيع، أو غريُها من املشاهد، بل إن الدولة    زوار قرب رسول اهلل    التشدد مع

السعودية مل تقم إال بعد أن أزالت أكثر اْلثار، وطمستها بحجة منافاهتا للتوحيد، واحلقيقة  

أن ذلك مل يكن إال للحفاظ عىل وجودها، خشية من أن يكون لتلك اْلثار دورها النهضوي  

 الذي يقيض عليها. 

املختلفة يركز عىل هذا  و لفلسفة احلج وأبعاده  هلذا نرى االمام اخلميني عند ذكره 
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اجلانب كثريا، بل جيعل احلج فرصة خلدمة كل قضايا األمة، ومن رسائله يف ذلك قوله: )إن  

مجيع   عليه  والقضاء  لتغييبه  تسعى  الذي  السيايس.  بعده  هو  احلج  فلسفة  أبعاد  أهم  من 

ستطاعت لألسف وسائل دعايتها أن تؤثر يف املسلمني بحيث بات  األيدي املجرمة، التي ا

بقضايا   ُتعنى  ال  وفارغة  جاّفة  عبادية  مراسم  جمرد  أنه  عىل  احلج  إىل  املسلمني  أكثر  ينظر 

العبادي،   بعده  أُهية عن  السيايس  بعده  اليقل  ومنذ والدته،  احلج  أن  حني  يف  املسلمني. 

 ( 1) هو عبادة بحد ذاته( فالبعد السيايس، باالضافة إىل سياسيته،

ثم يبني كيفية تنفيذ هذا البعد عىل أرض الواقع؛ فيقول: )عىل املسلمني الوافدين من  

فرصة   يستغلوا  أن  املحرتمني  الدين  رجال  خصوصا  احلج  فريضة  ألداء  البلدان  خمتلف 

ملناقشة قضايا املسلمني وأوضاعهم. أوضاعهم مع حكوماهتم، وأوضاع   التقائهم هناك، 

العامل  حكو أنحاء  خمتلف  يف  الدين  رجال  أوضاع  الكربى.  الشيطانية  القوى  مع  ماهتم 

مع   بعضها  املسلمة  الشعوب  أوضاع  النهاية  ويف  احلج،  فلسفة  مع  وتعاطيهم  اإلسالمي 

بعض. إهنا مسائل جيب التطرق إليها ومناقشتها. فاحلج هلكذا أمور. ونوعٌا من التدارس  

 ( 2) عي لوضع حلوٍل هلا ومعاجلتها( السنوي ملشاكلهم وقضاياهم والس

خدما   ويعتربون  احلج،  يف  السياسة  عن  احلديث  عن  ينهون  الذين  عىل  ويرد 

للسالطني ولالستكبار العاملي؛ فيقول: )وأّما بالنسبة إىل ما يقوله معممو البالط ووعاظ  

سول  السالطني يف املنطقة وغريها، من أنه جيب عدم تسييس احلج، فإهنم يدينون بذلك ر

اهلل، ويدينون خلفاء اإلسالم وأئمة اهلدى. إهنم جيهلون بأن احلج والسفر إىل احلج إنام كان 

هلكذا أمور. ألجل قيام الناس، ليدرك املسلمون ويعوا مشاكل املسلمني، لرتسيخ التفاهم  

 

 . 18/50( صحيفة اإلمام، 1) 

 . 18/51( املرجع السابق، 2) 
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 ( 1)واملودة واإلخوة بني املسلمني( 

وأخط  أكرب  العلامء  من  النوع  هذا  أرضار  أن  يعترب  به  وهو  قام  الذي  الرضر  من  ر 

يدينون   من  املسلمني  الدين  رجال  بني  من  جتد  أن  )املؤسف  يقول:  العاملي،  االستكبار 

التدخل يف هكذا أمور ال سيام معممي البالط، الذين أرضوا باإلسالم أكثر مما أرضت به  

مي.  أمريكا، ألن هؤالء يطعنون اإلسالم من اخللف ويعزلونه باسم اإلسالم وبظاهٍر إسال 

 إما أمريكا فال تستطيع ذلك وهلذا تفرض عىل أمثال هؤالء فعل ذلك( 

الظلم   بوجه  الصارخ  احلج  احلي،  احلج  هو  واملقبول  احلقيقي  )احلج  أن  يبني  ثم 

والظاملني، احلج الذي يدين جرائم السوفيت وجرائم أمريكا وكل املستكربين ويتربأ منهم  

وممن يواليهم، أّما أن نذهب إىل احلج ونقوم بأداء مناسكه دون أن هنتم بأمور املسلمني بل  

عىل اجلرائم التي ُترتكب وال نسمح ألحٍد بالتكلم عام يرتكب بحق  عىل العكس أن نتسرت  

املسلمني من جرائم عىل أيدي القوى الكربى واحلكومات العميلة هلا، فإن هذا ليس بحج،  

 ( 2) أنه صورة بال معنى( 

ومن أهم القضايا التي يدعو اإلمام اخلميني للرتكيز عليها يف زيارة البقاع املقدسة  

ة بني املسلمني، يقول: )إن احلج الذي يريده اهلل تبارك وتعاىل واإلسالم منا،  الدعوة للوحد

هو أن نؤدي املناسك ونسعى إليقاظ وتوعية املسلمني اْلخرين باألخطار والتحديات التي  

الوحدة والتوحد، ونفّهمهم ملاذا ينبغي ألكثر    هتدد اإلسالم واملسلمني، وأن ندعوهم إىل 

قوا خاضعني لضغوطات القوى الكربى التي ال تتجاوز عدة مئات  من مليار مسلم أن يب

اإلسالم   مسار  عن  املسلمني  حرف  إىل  منشأها  يعود  املصائب  هذه  كل  إن  املاليني.  من 

 

 . 18/51( املرجع السابق، 1) 

 . 18/52( املرجع السابق، 2) 
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بحق   يرتكب  ما  يدينوا  أن  جلساهتم  يف  املسلمني  علامء  معها  جيرؤ  ال  لدرجة  الصحيح، 

 (1)املسلمني(

ني إىل الرتكيز عليها يف تلك اللقاءات احلديث  ومن القضايا التي يدعو اإلمام اخلمي

ارسائيل   تأيت  أن  اإلسالمية  البلدان  العار عىل  من  )أليس  يقول:  الفلسطينية،  القضية  عن 

 ما تفعله؟ أن يرتكبوا كل هذه اجلرائم يف لبنان، واملليار مسلم يكتفون  نيوتفعل بالفلسطيني 

الركون إىل الضعف، ورشيان حياة    باجللوس والتفرج؟ ممن خياف هؤالء؟ وملاذا كل هذا

 ( 2)الرشق والغرب بأيدُّيم؟(

عىل   يكتب  ما  أو  الزيارات  يف  واضحا  نجده  احلج  يف  اخلميني  اإلمام  ذكره  وما 

التوعية   يف  دورها  هلا  يكون  وبذلك  قراءهتا،  عىل  عادة  الزوار  حيرص  والتي  األرضحة، 

 بقضايا الدين واألمة. 

اللوحة املعلقة يف الرضيح اخلاص بكف أيب الفضل  ومن األمثلة عىل ذلك ما كتب يف  

 :(3)العباس عليه السالم، والتي نجد فيها هذين البيتني 

 أين أحامي أبدا عن ديني  واهلل لو قطعتم يميــني 

 وعن أمام صادق اليقني نجل النبي الطاهر األمني 

وقف عىل  ونجد كذلك األبيات التي قاهلا أيب الفضل العباس )عليه السالم( حينام  

 هنر الفرات وهي: 

 وبعده ما كنت أو تكوين  يا نفس من بعد احلسني هوين

 

 . 18/52( املرجع السابق، 1) 

 . 18/52( املرجع السابق، 2) 

 . 70( األماكن املقدسة يف كربالء، ص3) 
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وهذا ما نالحظه أيضا يف الزيارات، والتي متتلئ بالدعوة حلفظ الدين، واجلهاد يف  

سبيله، ومواجهة الطغاة واملستكربين اقتداء بام فعله األئمة، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد  

نجد فيها أمثال هذه النصوص املمتلئة بالدعوة للقيام واحلركة،    يف الزيارة اجلامعة، حيث

املتقون   املقربون  املكرمون،  املعصومون  املهديون  الراشدون،  االئمة  أنكم  )أشهد  ففيها: 

الصادقون، املصطفون املطيعون هلل، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته،  

لغيبه  وارتضاكم  بعلمه،  بريته،  .اصطفاكم  عىل  وحججا  أرضه،  يف  خلفاء  ورضيكم   .

وأنصارا لدينه، وحفظة لرسه، وخزنة لعلمه، ومستودعا حلكمته، وترامجة لوحيه، وأركانا 

رصاطه عىل  وأدالء  بالده،  يف  ومنارا  لعباده،  وأعالما  خلقه،  عىل  وشهداء  .  . لتوحيده، 

دتم ميثاقه، وأحكمتم  فعظمتم جالله، وأكربتم شأنه، وجمدتم كرمه، وأدمتم ذكره، ووك

عقد طاعته، ونصحتم له يف الرس والعالنية، ودعوتم إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة،  

وآتيتم   الصالة،  جنبه، وأقمتم  يف  أصابكم  ما  مرضاته، وصربتم عىل  يف  أنفسكم  وبذلتم 

أعلن املنكر، وجاهدتم يف اهلل حق جهاده، حتى  باملعروف، وهنيتم عن  تم  الزكاة، وأمرتم 

دعوته، وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونرشتم رشائع أحكامه، وسننتم سنته، ورصتم يف  

فالراغب عنكم   القضاء، وصدقتم من رسله من مىض،  له  الرضا، وسلمتم  إىل  منه  ذلك 

مارق، والالزم لكم الحق، واملقرص يف حقكم زاهق، واحلق معكم وفيكم، ومنكم وإليكم،  

 وأنتم أهله ومعدنه( 

ممإىل   الزيارات  الزيارة، وهي وكل  يف  ما ورد  احلركية  ل تآخر  املعاين  بأمثال هذه  ئة 

التوعوية التي جتعل القارئ هلا ال يفكر يف نفسه فقط، وإنام يفكر يف مجيع املسلمني، بل يفكر  

 يف كيفية إنقاذ مجيع البرشية، ألداء دوره الرساِل الذي قام به األئمة أحسن قيام. 

 اخلامتة: 
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هذا العرض املوجز لآلثار الدينية وأدوارها العلمية والرتبوية، نخرج بالنتائج  بعد  

 والتوصيات التالية: 

. تتفق كل األديان الساموية عىل وجود آثار يعظموهنا، ويزورهنا، ويتربكون هبا،  1

أرسارها  عن  البحث  تستدعي  ظاهرة  وهي  نحوها،  الطقوس  ببعض  يقومون  وقد 

 وأغراضها.

دوار التي تقوم هبا اْلثار الدينية حفظ التاريخ الديني، ليبقى لألجيال  . من أهم األ2

مجيعا، وذلك من األمور املتفق عليها عند مجيع املؤرخني، ال يف اْلثار الدينية وحدها، بل  

 يف مجيع اْلثار. 

. الدور العلمي واملعريف لآلثار الدينية يتجىل يف توفري السند التارخيي للدين، حتى  3

 من يشكك فيه بحجة عدم وجود آثار تدل عليه، ويف التعريف بأعالم الدين، والذين  ال يأيت 

كانت هلم مكانة خاصة بني أتباع الدين، ويف االستبصار باألحداث الدينية التي حصلت،  

 وكانت هلا عربة خاصة ألتباع األديان. 

يف، بل يتعداه إىل  . ال يقترص الدور املرتبط باْلثار الدينية عىل الدور العلمي واملعر4

أدوار كثرية ترتبط بالرتبية واإلصالح، بل لعلها هي املقصودة بالدرجة األوىل، ولعل ذلك  

الناس، ومن صاحليهم   الكثري من  املكان وقدسيته إىل اجتامع  يكمن باإلضافة إىل بركات 

كن يراه وعلامئهم يف حمل واحد، بحيث يرى الزائر إىل األماكن التي يعتقد قدسيتها ما مل ي

يف بلده، ولعله يعود بطباع جديدة، وأحوال نفسية جديدة مل يكن ليظفر هبا لوال رحلته إىل  

 تلك األماكن. 

. للتهيئة النفسية دورها يف حتقيق البعد الرتبوي واإلصالحي؛ فالزائر الذي يعتقد  5

كان حقه  قدسية اْلثار التي يزورها جيد نفسه حياول االلتزام قدر اإلمكان ليعطي ذلك امل
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 من االحرتام. 

. كام يرتبط التاريخ الديني باألنبياء واألئمة والصاحلني واملتقني؛ فإنه يرتبط كذلك  6

هي   الصاحلني،  حسنات  إىل  تنبه  التي  اْلثار  فإن  ولذلك  واملجرمني،  واملستبدين  بالعتاة 

وحتبب فيها،    نفسها اْلثار التي تدل عىل جرائم املستبدين، واْلثار التي تغرس قيم الصالح،

 هي نفسها اْلثار التي تزيل قيم االنحراف، وتنفر منها. 

واألئمة املطهرين ومجيع األولياء والصاحلني ـ عرب    . االرتباط الروحي بالنبي  7

تقديس آثارهم وتعظيمها ـ يثمر التوجه الروحي إىل اهلل، ذلك أن عالقة الزائر هبم ليست  

، ولذلك؛ فإن أول ثامرها هي رفع الزائر وترقية روحه  سوى نوع من املحبة والوالء يف اهلل

 إىل املراتب الرفيعة يف سلم السلوك إىل اهلل. 

أهنا  8 ذلك  األمة،  بقضايا  الوعي  تنمية  الدينية  لآلثار  الرتبوية  األدوار  أهم  من   .

تعاىل  تتجاوز الفرد إىل املجتمع، بل تتجاوز املجتمع إىل األمة مجيعا؛ فتجعلها ـ كام أراد اهلل  

ـ أمة واحدة متامسكة يشعر بعضها ببعض، وخيدم بعضها بعضا، وما حصل يف العراق يف  

الفرتة األخرية من حضور تلك األمواج البرشية اهلائلة، لزيارة املراقد املقدسة يف النجف  

أن   يمكن  التي  الكربى  واألدوار  الدينية  اْلثار  تلك  أُهية  مدى  يبني  وغريُها،  وكربالء 

فت وثورته،  تؤدُّيا؛  احلسني،  باإلمام  التعريف  إعادة  يف  كبري  دور  هلا  كان  الزيارات  لك 

واالهتامم بإحيائها من جديد، وبث مفاهيم توعوية من خالهلا، وهو ما جعل الكثري من  

وسائل اإلعالم، وحتت الضغوطات املسلطة عليها تتوقف عن تغطيتها خشية من ترسب  

 . آثارها عىل سائر املجتمعات اإلسالمية

 املصادر واملراجع: 

 القرآن الكريم 
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 ـ الكتب:   1

التوعية اإلسالمية،    .1 تامر، مكتبة  العراقي، دراسة وحتقيق حممد  الدين  احلافظ وِل  املكية،  املرضية عن األسئلة  األجوبة 
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 مية ومواقفها من املزارات الدينية املدارس اإلسال 

عندما نبحث عن اجلذور الفكرية األوىل التي تأسس عليها ما نراه من مواقف سلبية  

من املزارات الدينية، نجد أهنا تعود لتلك الفرتة التي كان فيها حممد بن عبد الوهاب ينرش  

  دعوته يف اجلزيرة العربية، مستخدما تراث ابن تيمية، وموقفه املتشدد من قرب رسول اهلل  

شاهد واملزارات املختلفة التي تنترش يف العامل اإلسالمي، والذي خالف به  واألرضحة وامل 

 مجيع معارصيه من الفقهاء والعلامء، وُأدخل السجن بسبب ذلك.

لكن الواقع املعارص ـ وبسبب اْللة اإلعالمية الضخمة التي يملكها التيار السلفي  

ـ يصور األمر بصورة خمتلفة متا  ما، حيث يعترب ذلك الشذوذ  ومن يمونه من دول اخلليج 

الذي شذ به ابن تيمية وابن عبد الوهاب هو األصل، يف نفس الوقت الذي يعترب فيه أقوال  

مجيع املذاهب الفقهية، بل وسلوكاهتم املناقضة متاما لذينك املوقفني، مواقف ملغية ُيسدل  

 عليها ستار الكتامن والنسيان، وكأنه ال أصل هلا، وال وجود. 

نحت املشاريع سوى هدم  وهلذا  من  لديه  ليس  الذي  املتطرف  الفكر  مواجهة  يف  اج 

الفقهاء من   التعريف بمواقف املحققني من  إىل  ارتباطها بالرشك،  الدينية بحجة  املزارات 

املدارس املختلفة من هذه املسألة، والتعريف بأدلتهم عليها، وبأجوبتهم عىل املخالفني فيها،  

لق هبا اجلامعات اإلرهابية يف ربط املزارات الدينية بالرشك،  حتى يزيل تلك الشبه التي تتع 

 ثم الدعوة إىل هتديمها، وقتل زوارها بحجة كوهنم قبورية ومرشكني. 

وبناء عىل هذا حاولنا يف هذا املقال ـ باختصار ـ أن نبني املجامع الكربى التي يقوم  

كبا  مواقف  بعض  فيه  ذكرنا  حيث  املواجهة،  من  النوع  هذا  املدارس  عليها  من  الفقهاء  ر 

اإلسالمية املختلفة، والذين تعترب كتبهم مصادر يف الفقه اإلسالمي لدى مجيع املسلمني،  
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 مع بيان أدلتهم عليها، وأجوبتهم للمخالفني فيها. 

 وقد قسمنا البحث بحسب هذه املعاين إىل مبحثني، كام ييل: 

املرتبطة  وترصحياهتم  الفقهاء  مواقف  بيان  األول:  وقد    املبحث  الدينية،  باملزارات 

قصدنا به الرد عىل ما ينرشه السلفيون ودعاة هدم األرضحة من األقوال التي تصور أن مجيع  

 فقهاء املسلمني، وخصوصا فقهاء املدرسة السنية يتبنون الفكر التيمي والوهايب يف املسألة. 

ا اعتمدها  التي  والتفصيلية  العامة  واألدلة  الرباهني  الثاين:  يف  املبحث  لفقهاء 

مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا، باإلضافة لردودهم عىل دعاة هدم املزارات الدينية  

 وحتريم زيارهتا. 

وقد حاولنا أن نرجع يف كل ذلك إىل املصادر املعتمدة للمدارس اإلسالمية الكربى،  

واحلنفية واحلنبلية،    والتي يدعي التيار السلفي قبوله هبا، وهي املدرسة املالكية، والشافعية

أما املدرسة اإلمامية والزيدية والظاهرية وغريها، فهي تتفق مجيعا عىل هذا، وهو من الشهرة  

 عندهم بحيث ال حيتاج إىل ذكر أقواهلم فيها. 

 أوال ـ مواقف الفقهاء وترصحياهتم املرتبطة باملزارات الدينية: 

إقناع مجهوره، إيراده ألقوال من يتبناهم  من املناهج التي يعتمدها التيار السلفي يف  

من   العثيمني وغريهم  وابن  باز  وابن  الوهاب  عبد  وابن  تيمية  ابن  أمثال  من  املشايخ  من 

القدماء واملحدثني، وهو يطنب يف ذلك لدرجة يتصور الكثري من العوام أن هذا هو إمجاع  

لامء؛ فكيف بتعدادهم يف  األمة، مع أن الكثري ممن يذكرهم ال يمكن تعدادهم يف طلبة الع

 العلامء. 

فمحمد بن عبد الوهاب، وهو الزعيم األكرب للسلفية يف املسائل املتعلقة باملزارات  

الدينية، ومن خالل الرسائل التي تركها ال يمكن اعتباره طالب علام، فضال عن اعتباره  
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 قربني إليه.  فقيها أو عاملا، وليس هذا قولنا، وال شهادتنا، وإنام هي شهادة أقرب امل

ولذلك فإن املنهج الذي يواجه به هذا التيار هو ذكر أقوال املحققني من العلامء من  

املدارس   يف  فاعل  ووجود  قيمة  هلا  والتي  املذاهب،  من  غريها  أو  األربعة  املذاهب 

 واجلامعات اإلسالمية، والتي تعترب كتبها مصادر للرشيعة. 

هذه املذاهب، نحب أن ننبه إىل أن من  وقبل أن نذكر بعض ترصحيات كبار فقهاء  

بأقوال أخرى مناقضة ملا يذكره خمالفوه، ونحن ال ننكر تلك   يأيت  السلفي أن  التيار  عادة 

األقوال، وال ندعو إىل إنكارها، أو التقليل من شأن أصحاهبا، وإنام نذكر له مقابل ما يطرحه  

أن يقبل هبا؛ فريجع عن    من ترصحيات وأقوال ترصحيات وأقوال أخرى، وهو حينها بني

عىل   اإلنكار  عدم  الفقهي  اخلالف  يف  والقاعدة  املسألة،  يف  خالف  بوجود  يقر  أو  رأيه، 

 املخالف، حتى لو مل ُيستسغ دليله، ألن لكل فقيه حججه ومنهجه يف االستدالل. 

الذين   أولئك  حتى  السنية،  املدرسة  من  الفقهاء  كبار  القاعدة  هذه  عن  عرب  وقد 

السل كبار  يعتربهم  من  وهو  األنصاري  سعيد  بن  حييى  قال  فقد  هلم؛  صاحلا  سلفا  فيون 

م هذا،   التابعني املعتربين عند التيار السلفي: )ما برح املستفتون ُيستفَتْون، فُيحل هذا، وحُيرِّ

م هلك لتحريمه( م أنَّ املحلِّل هلك لتحليله، وال يرى املحلِّل أن املحرِّ    (1) فال يرى املحرِّ

سفيان الثوري، وهو من الذين يعتربهم التيار السلفي من أئمته الكبار:    ومثله قال 

  (2))إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اخُتلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه(

 

أبو عمر يوسف بن  1)  العلم وفضله،  ابن ( جامع بيان  عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار 

 ( 2/903م، ) 1994هـ ـ  1414اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

( الفقيه واملتفقه، أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، املحقق: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن  2) 

 (2/69هـ، )1421السعودية، الطبعة: الثانية،  –وزي اجل
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ومثله قال عطاء، وهو من أعيان املدرسة السلفية األوىل: )ال ينبغي ألحد أن يفتي  

ن مل يكن كذلك رّد من العلم ما هو أوثق من  الناس حتى يكون عاملا باختالف الناس، وإ

 ،(1)الذي هو يف يده(

ومثله قال املوفق ابن قدامة املقديس يف املرجع الذي يعتمده التيار السلفي عند ذكره  

  لألخالق واْلداب ]اْلداب الرشعية[: )ال ينبغي ألحد أن ينكر عىل غريه العمل بمذهبه؛

  (2)فإنه ال إنكار عىل املجتهدات(

املذاهب  و كل  يف  حضور  له  بل  الشافعية،  أئمة  كبار  من  وهو  الغزاِل،  قال  هكذا 

الفقهية: )فكل ما هو حمل االجتهاد فال حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر عىل الشافعي أكله  

الضب والضبع ومرتوك التسمية، وال للشافعي أن ينكر عىل احلنفي رشبه النبيذ الذي ليس  

  (3) ها بشفعة اجلوار إىل غري ذلك من جماري االجتهاد(بمسكر وجلوسه يف دار أخذ

)الصحابة   الشافعية:  كبار أصوليي وفقهاء  الشريازي، وهو من  أبو إسحاق  وقال 

رضوان اهلل عليهم أمجعت عىل تسويغ احلكم بكل واحد من األقاويل املختلف فيها، وإقرار  

 ( 4)املخالفني عىل ما ذهبوا إليه من األقاويل(

الن من  وقال  خصوصا  كثريا،  السلفية  هبم  يستدل  الذين  الشافعية  من  وهو  ووي، 

األمة،أما   عليه  أمجع  ما  ينكرون  إنام  )العلامء  فيه:  قال  والذي  مسلم،  صحيح  عىل  رشحه 

املختلف فيه فال إنكار فيه، ألنه عىل أحد املذهبني:كل جمتهد مصيب، وهذا هو املختار عند  

 

 (46/ 2( انظر: جامع بيان العلم وفضله، )1) 

 (1/186( اْلداب الرشعية واملنح املرعية، حممد بن مفلح املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل، عامل الكتب، )2) 

 ( 325/ 2بريوت، ) –( إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزاِل الطويس، دار املعرفة 3) 

م ـ   2003( اللمع يف أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 4) 

 (360هـ، )ص: 1424
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املذهب اْلخر: املصيب واحد، واملخطئ غري متعني    كثري من املحققني أو أكثرهم، وعىل 

لنا، واإلثم مرفوع عنه، ولكن إن ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حسن  

حمبوب مندوب إىل فعله برفق، فإن العلامء متفقون عىل احلث عىل اخلروج من اخلالف، إذا  

  (1) مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر(

وقال العز بن عبد السالم وهو الشافعي الذي مجع بني الفقه واألصول واملقاصد:  

)اإلنكار ُمَتَعلٌِّق بام ُأمْجَِع عىل إجيابه أو حتريمه، فمن ترك ما اختلف يف وجوبه، أو فعل ما  

مسألة  اخُتلِف يف حتريمه؛ فإن قلَّد بعض العلامء يف ذلك فال إنكار عليه، إال أن يقلده يف  

ينقض احلكم يف مثلها، فإن كان جاهال مل ُينكر عليه، وال بأس بإرشاده إىل األصلح، وإنام  

 (2)مل ينكر عليه ألنه مل يرتكب حمرما، فإنه ال يلزمه تقليد من قال بالتحريم وال باإلجياب(

العامل   يف  األكرب  النسبة  طرقهم  تشكل  والذين  الصوفية،  مجيع  قول  هو  وهذا 

عليوة اإلسالمي،   ابن  الشيخ  لساهنم  قال عىل  فقد  التاريخ،  كثرية من  فرتات  خماطبا   ويف 

خمالفه الذي اعترب ما يفعله من ممارسات صوفيةـ  كاألوراد واخللوة وغريهاـ  هنيا عن املنكر:  

اشرتط   وهلذا  اهلل،  دين  يف  الفقه  عدم  من  ولعّله  أصابك  ذلك  اْل   )وكّل  حق  مر  يف 

يأمر   لئال  عنه،  ينهى  فيام  فقيها  به،  يأمر  فيام  فقيها  يكون  أن  املنكر  والناهي عن  باملعروف 

بمنكر وينهى عن معروف، ومن أجل ذلك توّرع أكابر العلامء عن القول يف دين اهلل بغري  

نّص رصيح، أو ما هو كالرصيح.. فإّن من احلق عليك أن تنكر ما علمت إنكاره من الدين  

تفّرع عن  بالرضور فيام  الظّن  بالرضورة، وحتسن  الدين  بام حتققت معروفيته من  وتأمر  ة، 

 

أبو 1)  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،  العريب    (  النووي، دار إحياء الرتاث  الدين حييى بن رشف    –زكريا حميي 

 (23/ 2، )1392بريوت، الطبعة: الثانية، 

 (. 379( شجرة األحوال واملعارف، العز بن عبد السالم، حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، )ص:2) 
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اجتهاد املجتهدين من أئمة الدين من الصوفّية وغريهم، أو ليس يف علمك قد يوجد من  

يف   وكراهيته  مذهب،  يف  ندبه  أو  آخر،  يف  وإباحته  مذهب  يف  حرمته  ثبت  ما  املشتبه 

 ( 1) اْلخر؟(

األقوال الكثرية التي نجدها يف كتب الفقه واألصول واحلسبة، والتي مل  وغريها من 

 جيادل فيها إال التيار السلفي تعنتا وتكربا، لتصوره أنه صاحب احلق املجرد. 

الدينية،   املزارات  السلفي يف موقفه من  التيار  يردون عىل  الذين  العلامء  وهلذا نرى 

الوار اخلالف  فيذكرون  املنهج؛  هذا  الفقهاء  يعتمدون  أقوال  ويرسدون  املسألة،  يف  د 

وترصحياهتم التي تدل عىل وقوع اخلالف، والذي يسوغ لكل مؤمن مقلد أن يتبع ما يشاء  

 منها، لعدم قدرته عىل االجتهاد. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده العالمة احلافظ املغريب أبو الفيض أمحد بن الصديق  

احلسني يف رسالته التي خصصها هلذا، وعنواهنا )إحياء املقبور من أدلة جواز بناء    الغامري

املساجد والقباب عىل القبور(، والذي أورد فيها كغريه من فقهاء وحمدثي الصوفية اخلالف  

متسع   األمر  أن  للمخالف  ليذكروا  املجيز،  وغري  املجيز  بشقيه  املسألة  هذه  يف  الفقهي 

مل ختتلف يف هذه املسألة إال لكون النصوص الواردة فيها غري قطعية، أو    للجميع، وأن األمة 

 معارضة بغريها. 

وليقول هلم كذلك: ال حرج عليكم أن ال تبنوا أو أن ال تزوروا، ولكن كل احلرج  

عليكم أن تنكروا عىل من خالفكم ألن من أصول النهي عن املنكر أن يكون من املتفق عليه  

 ال املختلف فيه.  

 

يف األجوبة واملسائل، ابن عليوة، مطبعة ابن عليوة، مستغانم، نقال عن: صفحات مطوية يف التصوف   أعذب املناهل  (1) 

 .202اإلسالمي، ص
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من خالف    اء عىل هذا نحاول أن نرسد هنا باختصار بعض ما ذكره الشيخ الغامريبن

يف املسألة، مصنفني له بحسب املسائل ليتيرس عىل الباحث بعدها أن يتعرف عىل الدليل من  

 مجيع نواحيه: 

ه الفقهاء إال أمحد بن  ــ أن الدفن يف البناء عىل القرب ال شبهة يف جوازه كام نص علي 1

الذي رأى ـ مع اجلواز ـ أن الدفن يف مقابر املسلمني أوىل مراعاة لعمل أكثر الناس،    حنبل 

وهذا ال خيفي ما    يف البناء ألجل التمييز الالئق بمقامه األرفع    ورأى أن دفن النبي  

 . فيه ألنه ختصيص بدون خمصص

الغامري اهلل    وأورد  فيه  للداللة عىل هذا حديثا عن رسول  )إنام تدفن  (1) قال   :

(، وعلق عليه بقوله: )ومعلوم أن األرواح تقبض غالباا يف  األجساد حيث تقبض األرواح

 (2)اء أوىل(البيوت، فمقتىض هذا أن الدفن يف البن

فلم يبق    باإلضافة إىل هذا، فقد اتفق الصحابة عىل دفن أيب بكر وعمر مع النبي  

 بعد هذا وجه ملا قاله أمحد. 

ــ أن البناء بعد الدفن إذا كان يف امللك، فقد كرهه اجلمهور كراهة تنزيه إذا أمن    2

إال جاز عندهم، وزاد  نبش سارق أو سبع أو سيل وقصد به إحكام البناء والبقاء والزينة و

املالكية الترصيح بحرمته إذا قصد به املباهاة وأجازه آخرون مطلقاا، ولو قصد به املباهاة،  

وقيد األكثرون جوازه إذا قصد به التمييز، ورصح أكثرهم بحرمته ووجوب هدمه إذا وقع  

القرب وهذا أمر    يف األرض املوقوفة للدفن، ومنهم من قيده بام إذا كان كبرياا زائداا عىل قدر 

 

الغامري1)  املساجد    ( ذكر  بناء  أدلة جواز  املقبور من  إحياء  انظر:  الطبقات،  ابن سعد يف  رواه  والقباب عىل أن احلديث 

 .4، الطبعة األوىل، ص1999ـ  1419القبور، أبو الفيض أمحد بن الصديق الغامري احلسني، طبعة دار النفائس

 . 4( املرجع السابق، ص2) 
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خارج عن حكم البناء نفسه، وفصل مجاعة بني ما كان فوق القرب نفسه وبني ما كان حوله  

به كاحلوش فأجازه األكثرون، ومنهم من قيد بام إذا كان صغرياا عىل قدر احلاجة ومل    ادائرا 

  يسقف ومل تطل أسواره ومنهم من رصح بجوازه ولو كان بيتاا وهو قول املحققني من أهل 

 .(1) املذاهب األربعة وغريهم

ــ أن ختصيص الصاحلني ببناء األرضحة والقباب قد نص مجاعة من العلامء عىل    3

واالندثار   االمتهان  من  لقبورهم  وحفظاا  حلرمتهم  تعظياما  حقهم  يف  استحبابه  بل  جوازه، 

 :(2)الذي يعدم معه االنتفاع بزيارهتم والتربك هبم، وقد أورد الغامري مجاعة منهم 

الذي أفتى هبدم القباب والبيوت واألبنية الكثرية الواقعة يف    أ ـ العز بن عبد السالم: 

قرافة مرص، ألهنا واقعة يف أرض موقوفة عىل دفن املسلمني، واستثنى من ذلك قبة اإلمام  

احل  الشافعي عبد  ابن  دار  يف  مبنية  بأهنا  لذلك  بناء  معلال  جواز  إىل  ذهاب  منه  وهذا  كم، 

 . إذا كان ذلك يف امللك ومل يكن يف أرض احلبس  القباب عىل مثل قرب اإلمام الشافعي

الذي أفتى باستثناء قبور األولياء والصاحلني    ب ـ احلافظ جالل الدين السيوطي:

رض املحبسة ووافقه مجاعة ممن جاءوا بعده من فقهاء الشافعية وقد ذكر  ولو كانت يف األ

هو ذلك يف جزئه الذي سامه )بذل املجهود يف خزانة حممود(، ونقل كالمه بطوله يف املسألة..  

 وهكذا ورد يف الكثري من كتب الفقهاء من املذاهب املختلفة.  

]مصباح األنام وجالء الظالم[ ـ  ج ـ العالمة عيل بن أمحد احلداد: فقد ورد يف كتابه  

البلد الذي فيه   ـ قوله: )ومن قال بكفر أهل  وهو من الكتب األوىل يف الرد عىل الوهابية 

القباب وإهنم كالصنم فهو تكفري للمتقدمني واملتأخرين من األكابر والعلامء والصاحلني من  

 

 . 4( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص1) 

 ، وما بعدها. 6( املرجع السابق، ص2) 
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نبياء والصاحلني عصور  مجيع املسلمني من أحقاب وسنني خمالفاا لإلمجاع السكويت عىل األ

اإلمام بن مفلح احلنبيل يف الفصول: )القبة واحلظرية    ودهور صاحلة، قال تلميذ ابن تيمية 

يف الرتبة يعني عىل القرب إن كان يف ملكه فعل ما شاء وإن كان يف مسبله كره للتضييق بال  

احلنبيل: )ما أعلم حتت أديم    توضع له(، قال ابن القيم  فائدة ويكون استعامالا للمسبلة فيام مل 

السامء أعلم يف الفقه عىل مذهب أمحد من ابن مفلح(، وقوله يف املسبلة بال فائدة إشارة إىل  

السالم وينتفع   للزيارة كاألنبياء عليهم  أما ُها فيندب قصدُها  املقبور غري عامل ووِل،  أن 

  (1)زائر بذلك من احلر والربد واملطر والريح واهلل أعلم ألن الوسائل هلا حكم املقاصد(ال

ــ أن الفقهاء واملحدثني الكبار نصوا عىل صحة الوقف لرضائح األولياء، وقد نقل    4

الغامري يف ذلك عن ابن حجر قوله يف التحفة يف كتاب الوصايا: )ويظهر أخذا مما مر ومما  

النذ الفالين ويرصف يف  قالوه يف  الشيخ  املعروف جواز صحتها كالوقف لرضيح  للقرب  ر 

مصالح قربه والبناء اجلائز عليه ومن خيدمونه أو يقرءون عليه، ويؤيد ذلك ما مر آنفاا من  

صحتها ببناء قبة عىل قرب وِل وعامل، أما إذا قال الشيخ الفالين ومل ينو رضحيه ونحوه فهي  

 ( 2) باطلة أي الوصية( 

ص أيضاا عىل أن القبة غري مسبلة عىل العامل والوِل من القرب، فقال يف التحفة يف  ون

. وشمل عدم املعصية  . باب الوصية: )وإذا أوىص جلهة عامة فالرشط أن ال يكون معصية

ومنعه يف املسبلة    القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة عىل قرب عامل يف غري مسبلة اهـ. 

ونحوه   العامل  األنبياء  عىل  قبور  واستثنى  وعبارته،  املنهج  عىل  املحيش  احللبي  عليه  رده 

)عليهم السالم( والصحابة والعلامء واألولياء )رمحهم اهلل( فال حترم عامرهتا يف املسبلة ألنه  

 

 . 7( املرجع السابق، ص1) 

 . 8( املرجع السابق، ص2) 
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حيرم نبشهم والدفن يف حملهم، وألن يف البناء تعظياما هلم وإحياء لزيارهتم وال تغرت بام وقع  

  (1) يف هذا املحل أي يف املسبلة ال يف اململوكة(  البن حجر كغريه

وقد علق طاهر بن حممد العلوي عىل ابن حجر بقوله: )وإنام جعل ابن حجر وغريه  

القبة عىل الوِل يف غري املسبلة واملوقوفة قربة ألن العلامء نصوا عىل أن متييز العامل والصويف  

﴿ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ َذلَِك  :  لنبي  حياا وميتاا مطلوب أخذا من قوله يف حق نساء ا

، وقد علمت أن القبة من عصور وقرون عليهم  [ 59األحزاب:  ] ﴾  َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْينَ 

وعىل األنبياء )عليهم السالم( قال ابن حجر يف رشح العباب: وأما املحرمات فلم يعهد يف  

زمنة إطباق مجيع الناس خاصتهم وعامتهم عليها كيف وهذه األمة معصومة  زمان من األ

من االجتامع عىل ضاللة وإذا عصمت من ذلك كان إطباقهم مجيعاا خاصتهم وعامتهم عىل  

أ  األوىل  األزمنة  سواء  كان  زمان  أي  يف  جوازه  عىل  حجة  وكالم    مأمر  املتأخرة،  األزمنة 

  (2) حجة كالقوىل( األصوليني رصيح يف أن اإلمجاع الفعيل 

احلرير    5 ستور  وتعليق  الصاحلني  عىل  القباب  بناء  جواز  عىل  نصوا  الفقهاء  أن  ــ 

وغريه عليها، وإيقاد املصابيح ونحو ذاك، ونقل من ذلك النصوص الكثرية، ومنها ما ورد  

يف   والقناديل  الشموع  نصب  عن  الدين  عز  سئل  الربزِل:  نوازل  من  الصالة  مسائل  يف 

وكذلك فعل مثله    . .تعليق الستور فيها هل هو جائز أم ال؟ املساجد للزينة ال للوقود وعن

يف مشاهد العلامء وأهل الصالح فأجاب: )تزيني املساجد بالشمع والقناديل ال بأس به ألنه  

نوع من االحرتام واإلكرام، وكذلك الستور وإن كانت من احلرير احتمل أن تلحق بالتزيني  

ذلك   جيوز  أن  واحتمل  والفضة  الذهب  من  بقناديل  أهون  احلرير  أمر  ألن  واحداا  قوالا 

 

 . 8( املرجع السابق، ص1) 

 . 8( املرجع السابق، ص2) 
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الذهب والفضة.ولذلك جيوز استعامل املنسوج من احلرير وغريه إذا كان احلرير مغلوباا وال  

جيوز مثل ذلك يف الذهب والفضة، ومل تزل الكعبة تسرت إكراماا هلا واحرتاماا فال يعد حلاق  

ر املساجد.وأما مشاهد العلامء  غريها من املساجد هبا وإن كانت الكعبة أشد حرمة من سائ

  (1)وأهل الصالح فحكمها حكم البيوت فام جاز يف البيوت جاز فيها وما ال فال(

ــ أن الذي يدل عليه الدليل ويقتضيه النظر أن البناء حول القرب جائز سواء كان    6

خارج    حوشاا أو بيتاا أو قبة أو مسجداا، وما يذكره الفقهاء من الرشوط واالحرتازات أمر 

عن حكم البناء يف ذاته، ألهنا عوارض هلا حكم خاص هبا يوجد بوجودها وينتفى بانتفائها  

ككونه يف األرض املوقوفة أو املسبلة أو قصد به املباهاة أو الزينة ونحو ذلك، فإنه ال تعلق  

  له بحكم البناء، فال نتعرض له ألنه خروج عن املوضوع، وإنام املقصود بيان حكم البناء يف 

 .(2) ذاته وهو جائز حول القرب بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس 

بناء عىل هذا سنحاول هنا ذكر بعض ترصحيات الفقهاء ومواقفهم من األرضحة،  

وقد اقترصنا عىل املدارس السنية، لشهرة القول عن الشيعة، بل إمجاعهم عليه، ولكوهنم  

 ليسوا معتربين لدى التيارات السلفية.  

 ف املدرسة احلنفية من املزارات الدينية: ـ موق   1

املدارس،   من  غريها  مثل  وهي  الفقهية،  املدارس  أقدم  من  احلنفية  املدرسة  تعترب 

تعتمد كتب املتأخرين سواء كانت متونا أو رشوحا أو حواَش يف تدريسها هلذا املذهب،  

التيار السلفي يف   وهي كلها تنص عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا، وختتلف مع 

 ذلك اختالفا شديدا. 

 

 . 8( املرجع السابق، ص1) 

 . 8( املرجع السابق، ص2) 
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السيوايس   الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  العالمة  كتبه  ما  عنها  األمثلة  ومن 

)املتوىف:   اهلامم  بابن  الفقه  861املعروف  يف  الكربى  املراجع  من  يعترب  الذي  كتابه  يف  هـ( 

]اهلدا كتاب  عىل  رشح  وهو  الفقري[،  للعاجز  القدير  ]فتح  وهو  رشح  احلنفي،  يف  ية 

 هـ(   593  – 511للمرغيناين احلنفي )  (1) البداية[

وقد ورد يف هذا املرجع الذي ال يزال يدرس إىل اْلن يف املدارس احلنفية عند حديثه  

: )قال مشاخينا رمحهم اهلل تعاىل: من أفضل املندوبات، ويف مناسك  عن زيارة قرب النبي  

من   قريبة  أهنا  املختار:  ورشح  فرضا  الفاريس  كان  إن  واحلج  هذا  سعة،  له  ملن  الوجوب 

فاألحسن أن يبدأ به ثم يثني بالزيارة، وإن كان تطوعا كان باخليار، فإذا نوى زيارة القرب  

.. واألوىل فيام يقع عند العبد الضعيف جتريد النية لزيارة قرب النبي  .فلينو معه زيارة املسجد 

   ستفتح فضل اهلل سبحانه يف مرة وأخرى ينوُّيام  ثم إذا حصل له إذا قدم زيارة املسجد أو ي

وإجالله ويوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصالة    فيها ألن يف ذلك زيادة تعظيمه  

  (2)السالم: ال تعمله حاجة إال زياريت(

وهكذا ورد يف حاشية الطحطاوي عىل ]مراقي الفالح[، والذي هو رشح ملتن ]نور  

املتو من  وهو  حسن  اإليضاح[،  الشيخ  وضعه  الذي  احلنفي،  املذهب  يف  املعتمدة  ن 

احلنفية، ألنه يذكر يف    1069ـ    994الرشنبالِل ) فقهاء  قبوال كبريا بني  لقي  والذي  هـ(، 

رشحه يف ]مراقي الفالح[، وقام أمحد بن حممد بن  الغالب ظاهر الرواية عند احلنفية، وقد  

 

الفقه احلنفي، وهلدابة املرغيناين رشوح كثرية أخرى، لكن من أحسن هذه الرشوح وأوسعها وأنفعها هو  1)  ( كالُها يف 

اهل ابن  أن  إال  القدير هذا  فتح  زاده كتاب  الدين أمحد )قايض  الوكالة فأمتة شمس  إىل باب  يتمه حيث وصل  أن  قبل  امم تويف 

 ( يف كتابه )نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار(. 988الرومي( أفندي قايض عسكر رومليل احلنفي )

 . 179/ 3الفكر، ( فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، دار 2) 
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بوضع حاشية عليه، وقد قال فيها: )زيارة  هـ(    1231إسامعيل الطحطاوي احلنفي )تويف  

النية    النبي   الزيارة جتريد  قدمه عليه، وإال ختري واألوىل يف  إن كان احلج فرضا  قالوا: 

وقيل: ينوي زيارة املسجد أيضا هنر، ألنه من املساجد الثالث التي تشد إليها    لزيارة قربه  

  (1)الرحال(

الدر املختار رشح تنوير األبصار[، أو ما يطلق  وهكذا ورد يف ]حاشية رد املحتار عىل  

عليه اختصارا ]حاشية ابن عابدين[ لصاحبها حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين  

الفقه احلنفي، وقد قال عند  1252الدمشقي احلنفي )املتوىف:   هـ(، وهي من أهم مراجع 

ا، وهل تندب الرحلة هلا كام  ذكر زيارة شهداء أحد: )استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد حمله

اعتيد من الرحلة إىل زيارة خليل الرمحن وأهله وأوالده وزيارة السيد البدوي وغريه من  

األكابر الكرام مل أر من رصح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إال لزيارته قياسا  

  (2)عىل منع الرحلة لغري املساجد الثالث ورده الغزاِل(

،  جد كل علامء احلنفية تصدوا لدعوة ابن تيمية يف تبديع زيارة رسول اهلل  وهلذا ن

 ( البخاري احلنفي  العالء  الشيخ حممد بن حممد  ـ    هـ779واعتربوه مبتدعا بذلك، ومنهم 

هـ(، الذي ورد يف ترمجته أنه )كان ُيسأل عن مقاالت ابن تيمية التي انفرد هبا فيجيب  841

ر عنه قلبه إىل أن استحكم ذلك عليه فرّصح بتبديعه ثم تكفريه،  بام ظهر له من اخلطأ، وينف

ثم صار ُيرصح يف جملسه أن من أطلق عىل ابن تيمية أنه شيخ اإلسالم فهو هبذا اإلطـالق  

 

( حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي، املحقق:  1) 

 (745م، )ص: 1997هـ ـ 1418لبنان، الطبعة األوىل  –حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية بريوت 

ابن عابدي 2)  الدر املختار،  ـ  ( رد املحتار عىل  الفكر  الدمشقي احلنفي، دار  العزيز عابدين  ن، حممد أمني بن عمر بن عبد 

 . 242/ 2م، 1992هـ ـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، 
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  (1)كافـر واشتهر ذلك...( 

هـ(    1304ـ    1264ومنهم الشيخ أبو احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي احلنفي )

كالم ابن تيمية    بـراز الغي الواقـع(: )أقول: مسألة زيارة خري األنام  الذي قال يف كتابه )إ

وجيعله معصية وحيرم نفس    فيها من أفاحش الكالم، فإنه حيرم السفر لزيارة قرب الرسول  

عىل   وحيكم  وممتنعة،  مرشوعة  وغري  مقدورة  غري  وجيعلها  أيضاا،  النبوي  القرب  زيارة 

ها كلها موضوعة من حسن بعضها، أو لعلمي أن علم  األحاديث الواردة يف الرتغيب إلي

ابن تيمية أكثر من عقله، ونظره أكرب من فهمه، وقد شّدّد عليه بسبب كالمه يف هذه املسألة  

  (2)علامء عرصه بالنكري، وأوجبوا عليه التعزيـر...( 

ومنهم مفتي الديار املرصية وشيخ حنفية عرصه الشيخ حممد بخيت املطيـعي احلنفي  

الفؤاد من دنس االعتقاد(: )وملا أن    1354ـ    هـ  1271) هـ(، الذي قال يف كتابه )تطهري 

تظاهر قوم يف هذا العرص بتقليد ابن تيمية يف عقائده الكاسدة وتعضيد أقواله الفاسدة وبثها  

بني العامة واخلاصة، واستعانوا عىل ذلك بطبع كتابه املسمى بالواسطية ونرشه، وقد اشتمل  

تاب عىل كثري مما ابتدعه ابن تيمية خمالفاا يف ذلك الكتاب والسنة ومجاعة املسلمني  هذا الك

 (3)فأيقظوا فتنة كانت نائمة(

 ـ موقف املدرسة املالكية من املزارات الدينية:   2

 

 1418( البـدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل الشوكاين، دار الكتب العلمية، ط األوىل، بريوت، 1) 

  9هل القرن التاسع، حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار الكتاب اإلسالمي، مرص، ج. والضوء الالمع أل137، ص  2هـ، ج

 .292ص 

 1426( سعـادة الدارين يف الرد عىل الفرقتيـن: إبراهيم بن عثامن السمنودي، مكتبة اإلمام مالك، موريتانيا، ط األوىل، 2) 

 .173ص  1هـ، ج

 .13هـ، ص 1397طيعي، ط تركيا، ( تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد، حممد بخيت امل3) 
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املذهب   يف  والتدريس  الفتوى  يف  املعتمدة  واحلواَش  والرشوح  املتون  أشهر  تتفق 

املزارات   أشهر  املالكي عىل مرشوعية  ما ورد يف  ذلك  األمثلة عىل  الدينية وزيارهتا، ومن 

وأكرب مصدر للفقه املالكي، وهو كتاب ]مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل[ لصاحبه  

عيني   الرُّ باحلطاب  املعروف  املغريب،  الطرابليس  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس 

)املتوىف:   امل954املالكي  متون  ألشهر  رشح  وهو  ]خمترص  هـ(،  وأوسعها  املالكي  ذهب 

العالمة خليل[ ملؤلفه خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي  

هـ(، فقد ورد فيه: )يف املتيطية: وقولنا إن عليه احلج بعد العمرة والقصد إىل  776)املتوىف:  

جرة بقدر ما  هو األفضل فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له من األ  قرب النبي  

  (1) يرى انتهى(

وفيه: )قال العبدي من املالكية يف رشح الرسالة: وأما النذر للميش إىل املسجد احلرام  

،  وامليش إىل مكة؛ فله أصل يف الرشع وهو احلج والعمرة وإىل املدينة لزيارة قرب النبي  

عمرة؛ فإذا نذر امليش إىل  وقربه أفضل من الكعبة ومن بيت املقدس، وليس عنده حج وال  

  (2)هذه الثالثة لزمه؛ فالكعبة متفق عليها، وخيتلف أصحابنا يف املسجدين اْلخرين(

وهكذا ورد يف ]منسك اإلمام خليل بن إسحاق املالكي[ صاحب املخترص، وهو  

من أهم املناسك عند املالكية، فقد قال فيه: )فإذا خرج اإلنسان من مكة فلتكن نيته وعزيمته  

متبوع   وزيارة مسجده وما يتعلق بذلك، ال يرشك معه غريه، ألنه    وكليته يف زيارته  

 

املغريب،  1)  الطرابليس  الرمحن  اهلل حممد بن حممد بن عبد  أبو عبد  الدين  اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس  ( مواهب 

عيني املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة،   . 556/ 2م،  1992هـ ـ 1412املعروف باحلطاب الرُّ

 . 344/ 3( املرجع السابق، 2) 
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  (1) ملطلوب واملقصود األعظم(ال تابع، فهو رأس األمر ا

وهكذا ورد يف كتاب ]املدخل إىل تنمية األعامل بتحسني النيات والتنبيه عىل كثري من  

العبدري   حممد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  لصاحبه  املنتحلة[  والعوائد  املحدثة  البدع 

)املتوىف:   احلاج  بابن  الشهري  املالكي  كبار فق737الفايس  الصوفية من  هـ(، وهو أحد  هاء 

اتفاق   كتاب  يف  هبرية  ابن  نقل  )وقد  فيه:  قال  فقد  فيها،  املعتربين  ومن  املالكية،  املدرسة 

األئمة قال: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل رمحهم اهلل تعاىل عىل أن زيارة  

رة النبي  مستحبة ونقل عبد احلق يف هتذيب الطالب عن أيب عمران الفايس أن زيا   النبي  

    قربة أهنا  أقواهلم  من  واحلاصل  املؤكدة..  السنن  وجوب  يريد  احلق  عبد  قال  واجبة 

إليها، ومن خرج قاصدا   الرحال  بالقصد وشد  تعلق هلا بغريها فتنفرد  لنفسها ال  مطلوبة 

إليها دون غريها فهو يف أجل الطاعات وأعالها فهنيئا له، ثم هنيئا له اللهم ال حترمنا من  

  (2)ك يا كريم(ذلك بمن

إفريقية   أهل  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  ]املعيار  كتاب  يف  ورد  وهكذا 

الونرشييس   العباس  بأيب  املعروف  الونرشييس  حيي  بن  ألمحد  وهو  واملغرب[،  واألندلس 

اْلن  914ـ    834) إىل  يزال  وال  الفقهية،  النوازل  يف  املؤلفة  الكتب  أهم  من  وهو  هـ(، 

العبدويس: وأما اخلروج إىل زيارة قبور  مصدرها األكرب، ف القاسم  أبو  قد جاء فيه: )قال 

الصاحلني والعلامء فجائز طال السفر أو قرص وممن نص عىل ذلك اإلمام أبو بكر ابن العريب  

 

اإلمام خليل بن إسحاق املالكي، خليل بن إسحق املالكي، دار يوسف بن تاشفني، مكتبة اإلمام مالك، ص  ( منسك  1) 

144 . 

( املدخل إىل تنمية األعامل بتحسني النيات والتنبيه عىل كثري من البدع املحدثة والعوائد املنتحلة، أبو عبد اهلل حممد بن  2) 

 . 254/ 1ري بابن احلاج، دار الرتاث، حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشه
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  (1)..(.يف القبس يف رشح املوطأ

أما املتأخرون من املالكية، وخصوصا الصوفية منهم، فقد كتبوا الرسائل يف ذلك،  

ن أشهرها ]إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور[ للسيد العالمة  وم

هـ(، وهو باإلضافة إىل كونه من فقهاء املالكية    1380ـ    1320أمحد بن الصديق الغامري ) 

من املحدثني الكبار يف هذا العرص، وقد شهد له بذلك الكثري من العلامء، فقد قال ابن احلاج  

ي يف ترمجته: )فقيه، عالمة، صاحب مشاركة يف كثري من العلوم اإلسالمية، ورضوب  السلم

الثقافة العربية الرصينة األصيلة، إال أن َله ختصصا وتربيزا وتفوقا يف حلبة علوم احلديث  

عىل طريقة احلفاظ األقدمني، متنا وسندا، ومعرفة تراجم الرواة، وطرق اجلرح والتعديل،  

 ( 2) ه بنفسه، دون أن يتتلمذ ألحد(وقد كون فيها نفس 

باحلفظ،   للوصف  املحقق حممود سعيد ممدوح: )وهو مستحق  املحدث  وقال عنه 

اشتهر   فقد  باحلديث وعلومه،  اخلربة  ذوي  من  أعيان شهوده  من  بذلك مجع  وقد وصفه 

بالطلب واألخذ من أفواه الرجال، وكان عىل معرفة باجلرح والتعديل، وبطبقات الرواة،  

ييز لصحيح احلديث من ضعيفه، وكان حفظه للحديث قويا، وزاد عىل ما سبق أمرين:  مع مت

 (3)أوهلام: أماليه احلديثية.. وثانيهام: كتابته املستخرجات(

وهلذا نرى التيار السلفي يتحاشاه، بل يستعمل كل الوسائل للتحذير منه عىل الرغم  

 فس أساليبهم يف التعامل معها. من كونه عارفا بعلوم احلديث، متقنا هلا، ويستعمل ن

 

 . 321/ 1( املعيار املعرب للونرشييس 1) 

الشهري بابن احلاج،  2)  الفاطمي السلمي  الراغبني برتاجم ثلة من علامء املغرب املعارصين، حممد بن  ( إسعاف اإلخوان 

 . 38، ص:1992 –مطبعة النجاح اجلديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة األوىل 

 . 105ـ  104( تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفاظ، ص: 3) 



172 

 

وهلذا تعترب رسالته ]إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور[  

من أحسن ما كتب يف الرد عىل التيار السلفي، وهلذا نرى شدة غيظهم منها، وقد قال فيها  

حتذير الساجد من  هـ( يف كتابه ] 1420ويف صاحبها الشيخ حممد نارص الدين األلباين )تويف  

املسمى   كتابه  يف  الغامري  الصديق  أمحد  الفيض  أبو  الشيخ  ))هو  مساجد[:  القبور  اختاذ 

من   الكتاب  وهذا  القبور[،  عىل  والقباب  املساجد  بناء  استحباب  أدلة  من  املقبور  ]إحياء 

أغرب ما ابتىل به املسلمون يف هذا العرص، وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه؛ فإن  

املؤلف يدعي ترك التقليد والعمل باحلديث الرشيف؛ فقد التقيت به منذ بضعة أشهر يف  

املكتبة الظاهرية وظهر ِل من احلديث الذي جرى بيني وبينه أنه عىل معرفة بعلوم احلديث،  

وأنه يدعو لالجتهاد، وحيارب التقليد حماربة ال هوادة فيها، وله يف ذلك بعض املؤلفات..  

كانت قصرية مل متكني من أن أعرف اجتاهه يف العقيدة، وإن كنت شعرت من  ولكن اجللسة  

بعض فقرات حديثه أنه خلفي صويف، ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب  

حيارب أهل التوحيد، وخيالفهم يف عقيدهتم خمالفة شديدة.. ومل    هوغريه، حيث تبني ِل أن

لالهواء وأهلها، مثلام يفعل جمتهدو الشيعة متاما،  تهاد إال االنتصار  جيستفد من دعواه اال 

  (1)وإن شئت دليال عىل ما أقول فحسبك برهانا عىل ذلك هذا الكتاب(

وقد قال يف مقدمتها: )أما بعد فإنك سألت عن حكم البناء عىل القبور هل هو جائز   

ومن    القرنيون  كام جرى عليه عمل السلف واخللف رشقاا وغرباا أو هو ممنوع كام يذهب إليه 

يستصوب رأُّيم ويستحسن مذهبهم من أهل هذه البالد ممن خفي عليه أمرهم وراج عليه  

متوُّيهم فقام يدعو إىل هدم ما بني من القباب عىل قبور األولياء والصاحلني متمسكاا يف ذلك  

 

بريوت،    –هـ(، املكتب اإلسالمي  1420لقبور مساجد، حممد نارص الدين األلباين )املتوىف:  ( حتذير الساجد من اختاذ ا1) 

 .57الطبعة الرابعة، ص
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  (1)بأحاديث أرسلها(

إعالم الراكع الساجد  ومن الرسائل املهمة التي ألفها متأخرو املالكية رسالة بعنوان ] 

بمعنى اختاذ القبور مساجد[، وهي للعالمة املحدث احلافظ أيب الفضل عبد اهلل بن حممد  

 ( الغامري  إليه    1413ـ    1328الصديق  يستند  ما  أكرب  عىل  مفصال  ردا  فيه  رد  وقد  هـ(، 

اختذ اليهود،  اهلل  الدينية، وهو حديث )لعن  املزارات  بعدم مرشوعية  وا  السلفية يف قوهلم 

 قبور أنبيائهم مساجد(  

 ـ موقف املدرسة الشافعية من املزارات الدينية:   3

يف   كانت  أهنا  ذلك  السنية؛  اإلسالمية  املدارس  أكرب  من  الشافعية  املدرسة  تعترب 

مراحل تارخيية كثرية، تنترش يف الكثري من الدول العربية كمرص واليمن وسورية وغريها،  

كإندونيسيا،   الرشق  بالد  أقىص  ويف  النهر،  وراء  وما  وسجستان  خراسان  إىل  باإلضافة 

 .(2)نكا، وأسرتاليا وبعض أجزاء من اهلند وماليزيا، والفلبني، ورسيال

وقد كانت يف مجيع تلك املراحل تتبنى التصوف، وخاصة عىل الطريقة التي قررها  

هـ(، والذي كان شافعي املذهب، 505أبو حامد حممد بن حممد الغزاِل الطويس )املتوىف:  

ية، ومن بينها ذلك  واستطاع أن يطّعم املذهب الشافعي بالكثري من الرؤى واألذواق الصوف

 التعلق باألولياء والصاحلني أحياء وأمواتا. 

وقد قال يف كتابه املشهور ]إحياء علوم الدين[ يف كتاب احلج، بعد ذكره لزيارة قرب  

اهلل   اهللَّ  رسول  السالم عىل رسول  بعد  البقيع  إىل  يوم  أن خيرج كل  ))ويستحب   :  

 عنهام، وفيه أيضا قرب عىل بن احلسني وحممد  ويزور قرب عثامن وقرب احلسن بن عىل رىض اهللَّ 

 

 .3( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، السيد العالمة أمحد بن الصديق الغامري، ص1) 

 (  3/3هـ، )1416، 1سوعة للنرش والتوزيع، الرياض، ط( املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعامل املو 2) 
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بن عىل وجعفر بن حممد رىض اهللَّ عنهم، ويصىل يف مسجد فاطمة رىض اهللَّ عنها ويزور قرب  

، فذلك كله بالبقيع، ويستحب له  وقرب صفية عمة رسول اهللَّ  إبراهيم بن رسول اهللَّ 

تفل فيها،   بئر أريس، يقال إن النبي  أن يأيت مسجد قباء يف كل سبت ويصىل فيه.. ويأيت 

وهي عند املسجد، فيتوضأ منها ويرشب من مائها، ويأيت مسجد الفتح وهو عىل اخلندق،  

وكذا يأيت سائر املساجد واملشاهد، ويقال إن مجيع املشاهد واملساجد باملدينة ثالثون موضعا  

يتوضأ    لتي كان رسول اهللَّ  يعرفها أهل البلد، فيقصد ما قدر عليه، وكذلك يقصد اْلبار ا

اإلقامة    وإن أمكنه   منها ويغتسل ويرشب منها، وهي سبع آبار طلبا للشفاء وتربكا به  

باملدينة مع مراعاة احلرمة فلها فضل عظيم.. ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم عىل اخلروج من  

، ويودع رسول اهللَّ  املدينة؛ فاملستحب أن يأيت القرب الرشيف، ويعيد دعاء الزيارة كام سبق

  ويسأل اهللَّ عز وجل أن يرزقه العودة إليه، ويسأل السالمة يف سفره، ثم يصىل ركعتني ،

قبل أن زيدت املقصورة يف املسجد،   يف الروضة الصغرية، وهي موضع مقام رسول اهللَّ 

ىل آل  فإذا خرج فليخرج رجله اليرسى أوال، ثم اليمنى، وليقل: اللهم صىّل عىل حممد وع

حممد وال جتعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى بزيارته وأصحبنى يف سفرى السالمة ويرس  

بام    رجوعى إىل أهيل ووطنى ساملا يا أرحم الرامحني. وليتصدق عىل جريان رسول اهللَّ  

  (1)قدر عليه، وليتتبع املساجد التي بني املدينة ومكة فيصىل فيها، وهي عرشون موضعا(

فإن أكثر هذه املزارات التي ذكرها الغزاِل مل يعد هلا وجود بسبب اجلرائم  ولألسف،  

التي ارتكبها الوهابيون يف حقها، بل إن هذا النص وحده كفيل بتكفري الغزاِل عند الوهابية،  

 ألهنم حيكمون عىل كل من يعتقد بركة موضع معني، بكونه قبوريا ومرشكا. 

يرددون ما ذكره الغزاِل، وهلذا كان موقفهم    وهكذا نرى الشافعية يف مجيع العصور،

 

 ( 260/ 1( إحياء علوم الدين، )1) 
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أو قبور    من أشد املواقف من ابن تيمية عند بدء ظهور فتنة تبديع زيارة قرب رسول اهلل  

 الصاحلني، أو التربك باْلثار التي تدل عليهم.  

  829ـ   752فمنهم الشيخ تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني الشافعي )

كان   والذي  مواقفه  هـ(،  فيها  استعرض  كتبا،  يف ذلك  ألف  بل  تيمية،  ابن  نقد  يف  شديداا 

املختلفة، وخصوصا من حتريمه وتبديعه لزيارة املزارات الدينية، ومن ذلك قوله يف بعض  

وكّرم وجمّد   كتبه عنه: )احلمد هلل مستحق احلمد زيارة قرب سيد األولني واْلخرين حممد 

إىل رب العاملني، وهي ُسنة من سنن املسلمني، وجممع  من أفضل املساعي، وأنجح القرب  

عليها عند املوحدين وال يطعن فيها إال من يف قلبه خبث ومرض املنافقني، وهو من أفراخ  

السامرة واليهود وأعداء الدين من املرشكني، ومل تزل هذه األمة املحمدية عىل شّد الرحال  

دان سواء يف ذلك الزرافات والوحدان، والعلامء  إليه عىل ممر األزمان من مجيع األقطار والبل

واملشايخ والكهول والشبان، حتى ظهر يف آخر الزمان، يف السنني اخلداعة مبتدع من حـران  

لّبـس عىل أتباع الدجال ومن شاهبهم من شني األفهام واألذهان، وزخرف هلم من القول  

أه سبل  عن  بتموُّيه  فصدهم  الشيطان  إمامه  صنع  كام  عن  غروراا  وأغواهم  اإليامن،  ل 

الرصاط السوي إىل ُبنيات الطريق ومدرجة الشيطان فهم بتزويقه يف ظلمة اخلطأ واإلفك  

 ( 1) يعمهون، وعىل منوال بدعته ُّيرعون، ُصّم ُبكم ُعمّي فهم ال يعقلون(

  923ـ    851ومنهم احلافظ الفقيه الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين ) 

( كتاب  صاحب  تقي  هـ[،  )وللشيخ  فيه:  قال  والذي  املحمدية(،  باملنح  اللدنية  املواهب 

الدين بن تيمية هنا كالم شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية املحمدية،  

وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورّد عليه الشيخ تقي الدين السبكي يف )شفاء السقام(  

 

 ( الفتاوى السهمية يف ابن تيمية، أجاب عنها مجاعة من العلامء. 1) 
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 ( 1)فشفى صدور املؤمنني(

  973ـ    هـ  909الفقيه املفتي الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي املكي الشافعي )ومنهم  

هـ(، ومن أقواله يف ابن تيمية بسبب موقفه من الزيارة: )ابن تيمية عبد خذله اهلل وأضله  

وأعامه وأصمه وأذله، وبذلك رصح األئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن  

كالم بمطالعة  فعليه  ذلك  مرتبة    أراد  وبلوغه  وجاللته  إمامته  عىل  املتفق  املجتهد  اإلمام 

عرصهم   وأهل  مجاعة  بن  العز  اإلمام  والشيخ  التاج  السبكي وولده  احلسن  أيب  االجتهاد 

وغريهم من الشافعية واملالكية واحلنفية.. واحلاصل أن ال يقام لكالمه وزن، بل يرمى يف  

جاهل غال، عامله اهلل بعدله وأجارنا   كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل

  (2)من مثل طريقته وعقيدته وفعله(

وقد خص املزارات الدينية والردود عىل املخالفني فيها، وخصوصا ابن تيمية، بكتابه  

النبوي املكرم(، والذي قال فيه: )فإن قلت كيف   )اجلوهر املنظم يف زيارة القرب الرشيف 

عية الزيارة والسفر إليها وطلبها، وابن تيمية من متأخري  حتكي اإلمجاع السابق عىل مرشو

يف    –أعني ابن تيمية    –احلنابلة منكر ملرشوعية ذلك كله؟ كام رآه السبكي يف خطه، وأطال  

االستدالل لذلك بام متجه األسامع وتنفر عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر هلا إمجاعاا وأنه  

ديث الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض من تأخر  ال تقرص فيه الصالة، وأن مجيع األحا 

عنه من أهل مذهبه.. قلت: من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول يف َشء من أمور الدين  

عليه، وهل هو إال كام قال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامته الفاسدة وحججه الكاسدة  

 

أبو  1)  القتيبي املرصي،  القسطالين  اللدنية باملنح املحمدية، أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك  العباس،  ( املواهب 

 . 574ص  4شهاب الدين، املكتبة التوفيقية، القاهرة ـ مرص، ج

 .144( الفتاوى احلديثية: ابن حجر اهليتمي، الطبعة الثالثة، مرص، ص2) 



177 

 

بن مجاعة: عبد أضله اهلل تعاىل    حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز 

وأغواه وألبسه رداء اخلزي وأرداه، وباه من قوة االفرتاء والكذب ما أعقبه اهلوان وأوجب  

له احلرمان، وقد تصدى شيخ اإلسالم وعامل األنام، املجمع عىل جاللته واجتهاده وصالحه  

صنيف مستقل، أفاد فيه  وإمامته التقي السبكي قدس اهلل روحه ونور رضحيه، للرد عليه يف ت

وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصواب فشكر اهلل تعاىل مسعاه... وما وقع  

من ابن تيمية مما ذكر، وإن كل عثرة ال تقل أبداا ومصيبة يستمر عليه شؤمهاا دوماا رسمداا  

ليس بعجيب، فإنه رضب مع املجتهدين بسهم صائب، وما درى املحروم أنه أتى بأقبح  

 (1)ملعايب، إذ خالف إمجاعهم يف مسائل كثرية(ا

  1069ـ    977ومنهم الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي ) 

املزارات   من  موقفه  بسبب  تيمية  ابن  عىل  اإلنكار  يف  تشددوا  الذين  من  أيضا  وهو  هـ(، 

، فقد قال يف كتابه )نسيم الرياض يف رشح شفاء  الدينية، وخصوصا زيارة قربه النبي  

القايض عياض(: )واعلم أن هذا احلديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إىل  

لته الشنيعة التي كفـروه هبا، وصنف فيها السبكي مصنفاا مستقالا وهي منعه  مقالته إىل مقا 

النبي   قرب  زيارة  التوحيد بخرافات ال    من  أنه محى جانب  فتوهم  إليه..  الرحال  وشّد 

   (2) ينبغي ذكرها، فإهنا ال تصدر عن عاقل فضالا عن فاضل ساحمه اهلل عزوجل(

عيداا  قربي  )الجتعلوا  حلديث  فهمه  نزعـة  ووصف  فإنه  فـيه،...  حجـة  )ال  بأنه   )

 

 .29( اجلوهر املنظم يف زيارة القرب النبوي املكرم، ابن حجر اهليتمي، الطبعة األوىل، مكتبة مدبوِل، مرص، ص 1) 

ح شفاء القايض عياض، أمحد حممد عمر اخلفاجي املرصي شهاب الدين، املحقق: حممد عبد القادر  ( نسيم الرياض يف رش2) 

 . 96ص  5، ج2001 – 1421عطا، دار الكتب العلمية، 



178 

 

  (1)شيطانيـة(

ومنهم احلافظ أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  

هـ(، وهو من مراجع السلفية الكبار، خصوصا يف كتابه ]فتح الباري رشح صحيح  852

ذه املسألة خالفا شديدا،  البخاري[، وهم يسلمون لعلمه وحفظه، ومع ذلك خيالفهم يف ه

وهم لذلك يستعملون كل الوسائل لكتامن كل ما يقوله حوهلا، مع أنه ألف رسالة يف الرّد  

 ، وهي )اإلنارة بطرق حديث الزيارة( عىل ابن تيمية يف مسألة زيارة رسول اهلل 

من  وقد قال عن ابن تيمية يف كتابه )الدرر الكامنة(: )وافرتق الناس فيه شيعاا فمنهم  

نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريُها من ذلك كقوله أن اليد  

والقدم والساق والوجه صفات حقيقية هلل وأنه مستو عىل العرش بذاته فقيل له يلزم من  

ذلك التحيز واالنقسام فقال أنا ال أسلم أن التحيز واالنقسام من خواص األجسام فألزم  

ال يستغاث به    تحيز يف ذات اهلل، ومنهم من ينسبه إىل الزندقة لقوله أن النبي  بأنه يقول ب

.. ومنهم من ينسبه إىل النفاق لقوله يف عيل  وأن يف ذلك تنقيصاا ومنعاا من تعظيم النبي  

حاول اخلالفة مراراا فلم ينلها وإنام قاتل   ما تقدم، ولقوله أنه كان خمذوالا حيث ما توجه وأنه 

: )وال يبغضك  ال للديانة ولقوله أنه كان حيب الرياسة.. فألزموه بالنفاق لقوله    للرياسة

 (2)إال منافق(

شّد   )إن  قال:  الذي  ممدوح،  سعيد  حممود  الكبري  املعارص  املحدث  الشيخ  ومنهم 

سواء كان سفراا تقرص فيه الصالة أو ال    – الرحال أي السفر لزيارة القرب النبوي الرشيف  

أه   – تقرص   بل واجب عند  من  العلامء،  الوجوب عند بعض  قريب من  القربات، وهو  م 

 

 . 113ص  5( املرجع السابق، ج 1) 

 . 153ص  1ج،هـ 1414( الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، ابن حجر العسقالين، دار اجليل، بريوت، 2) 
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يف   الفقهاء  سائر  درج  قربة  السفر  هذا  كون  وعىل  واحلنفية.  املالكية  من  وكثري  الظاهرية 

هذا   خالف  وقد  اإلسالمية،  لألمة  إمجاعاا  فكان  والفقهية،  العقدية  اإلسالمية  املذاهب 

ح   سفر معصية ال تقرص    بأن السفر لزيارة قرب النبي  اإلمجاع الشيخ أمحد بن تيمية، َفرَصّ

فيه الصالة، وقال: من أراد أن يزور القرب الرشيف فليزر املدينة املنورة ألي غرض مرشوع  

ثم تكون زيارة القرب الرشيف تبعاا ال استقالالا. وهي مقالة شنيعة مل يتجرأ عليها أحد من  

ببها، وأمخدت الفتنة، حتى جاء من يعدون  علامء املسلمني وقد سجن الشيخ ابن تيمية بس

  (1) كالمه كالوحي املتلو فدافعوا عن مقالته ونرشوها وأوقدوا نار الفتنة، وهلل األمر(

 ـ موقف مدرسة احلنابلة من املزارات الدينية:   4

كل   أن  فيتصورون  الوهايب،  السلفي  واالجتاه  احلنابلة  مدرسة  بني  الكثريون  خيلط 

كل السلفية حنابلة، واألمر ليس كذلك من الوجهني، فالسلفية يتوزعون  احلنابلة سلفية، و

عىل املذاهب األربعة، واحلنابلة ليسوا سوى من املذاهب اإلسالمية فيه الصوفية واألشاعرة  

وغريُها من املدارس اإلسالمية، ولذلك هم يتبنون نفس ما تتبناه تلك املدارس من آراء  

 ات الدينية. وعقائد ترتبط باْلثار واملزار

ومن أقوى األدلة عىل هذا أن حممد بن عبد الوهاب كفر أكثر احلنابلة املعارصين له،  

بالقبورية والرشك األكرب، لكوهنم يرون رشعية   له يف نجد بسبب رميه هلم  املساكنني  بل 

طوائف   من  وغريُها  والشيعة  الصوفية  سائر  يقول  كام  هبا،  والتربك  األرضحة  زيارة 

 املسلمني. 

) وم احلنبيل  فريوز  بن  حممد  الكبري  للعالمة  تكفريه  ذلك  عىل  األمثلة  ـ    1142ن 

 

اإلمارات، ط األوىل،  1)  الفقيه،  دار  ممدوح، مكتبة  القبور، حممود سعيد بن  الستورعن أحكام  هـ، ص    1423( كشف 
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هـ( الذي مل تشفع له حنبليته وال نجديته؛ فقد قال فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب:    1216

وابن  عفالق،  وابن  اللطيف،  عبد  ابن  فأما  موجودة،  األحساء  أهل  مكاتيب  وأيضا   ..(

بة التوحيد، واستحالل دم من صدق به، أو أنكر الرشك؛  مطلق، فحشو بالزبيل أعني: سبا 

وينتحل كالم   احلنابلة،  من  رجل  اإلسالم، وهو  إىل  أقرهبم  أنه  ابن فريوز،  تعرف  ولكن 

الشيخ وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا، قرر فيه: أن هذا الذي يفعل  

 تصنيفه بقول النابغة:  عند قرب يوسف وأمثاله، هو الدين الصحيح، واستدل يف

 أيا قرب النبي وصاحبيه ووامصيبتنا لو تعلمونا 

 ويف مصنف ابن مطلق االستدالل بقول الشاعر: 

 وكن ِل شفيعا يوم ال ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 

والنساء   واحلرض،  البدو،  شهادة  وهو  كله،  هذا  من  أبلغ  األول،  الكالم  ولكن 

والرجال، أن هؤالء الذين يقولون: التوحيد دين اهلل ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض  

الناس عنه، وجياهدون يف زواله وتثبيت الرشك،   اليهود والنصارى، ويسبونه، ويصدون 

الرسل عليه  ما  خالف  واملال،  جياهدون    بالنفس  فإهنم  فِْتنٌَة  وأتباعهم،  َتُكوَن  اَل  ﴿َحتَّى 

يُن هللَِِّ   (1) ( [ 193البقرة: ] ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

ورصح بذلك يف موضع آخر، فقال يف رسالة كتبها إىل أمحد بن عبد الكريم جاء فيها:  

  )..وصل مكتوبك تقرر املسألة التي ذكرت، وتذكر أن عليك إشكاال تطلب إزالته، ثم ورد 

منك مراسلة، تذكر أنك عثرت عىل كالم للشيخ أزال عنك اإلشكال، فنسأل اهلل أن ُّيديك  

لدين اإلسالم. وعىل أي َشء يدل كالمه، من أن من عبد األوثان عبادة أكرب من عبادة  

 

السادسة،  1)  الطبعة:  قاسم،  حممد بن  بن  الرمحن  املحقق: عبد  النجدية، علامء نجد األعالم،  يف األجوبة  السنية  الدرر   )

 (78/ 10م )1996هـ/1417



181 

 

بعدما شهد به، مثل سب أيب جهل، أنه ال يكفر    الالت والعزى، وسب دين الرسول  

اضحة، يف تكفريه مثل ابن فريوز، وصالح بن عبد اهلل، وأمثاهلام،  بعينه. بل العبارة رصحية و

كفرا ظاهرا ينقل عن امللة، فضال عن غريُها؛ هذا رصيح واضح، يف كالم ابن القيم الذي  

ذكرت، ويف كالم الشيخ الذي أزال عنك اإلشكال، يف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب  

ء، وسب دين الرسل بعدما أقر به، ودان بعبادة  يوسف وأمثاله، ودعاهم يف الشدائد والرخا 

  (1)األوثان بعدما أقر هبا(

الوهابية،  مع العلم أن هذا العلم الذي كفره ابن عبد الوهاب وكل من جاء بعده من  

علم من أعالم احلنابلة الكبار؛ وفقد قال فيه ابن محيد املكي يف كتابه ]السحب الوابلة عىل  

)حممد  احلنابلة[:  العالمة    أرضحة  التميمي،األحسائي،  فريوز،  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن 

املشكالت،  وموضح  املعضالت،  املنقول  و  الفهامة،كاشف  ومقرر  العلوم،  أنواع  حمرر 

إىل آخر ما ورد يف ترمجته، والتي تظهره مكانته الكبرية    (2)واملعقول، باملنطوق واملفهوم..(

ينه.. ولكن كل ذلك مل جيعل حلمه مسموما  يف ذلك العرص، باإلضافة لعلمه وخلقه وتد

حيرم التعرض له، كام يذكر السلفية عندما ينتقد أي علم من أعالمهم، وليتهم اكتفوا بنقده،  

 بل أضافوا إىل ذلك تكفريه. 

من   موقفهم  بسبب  بتكفريهم  الوهاب  عبد  ابن  رصح  الذين  احلنابلة  علامء  ومن 

هـ(؛ فقد قال ابن عبد  1175املزارات الدينية العالمة اجلليل عبد اهلل بن عيسى املويس )ت  

الوهاب يف بعض رسائله: )وتذكرون: أين أكّفرهم باملواالة، وحاشا وكال؛ ولكن أقطع: أن  

 

 (63/ 10، )( املرجع السابق1) 

( السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة، حممد بن عبد اهلل بن محيد النجدي، املحقق: بكر أبو زيد ـ عبد الرمحن بن سليامن  2) 
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  (1) ، ال يبلغ عرش كفر املويس وأمثاله( كفر من عبد قبة أيب طالب 

فهو يف هذا النص ال يكفر الشيخ املويس فقط، بل يكفر كل من تربك بقبة أيب طالب  

 التي هدمها الوهابية، وتصوروا أهنم هبدمها هدموا الالت والعزى. 

وهكذا رصح مرة أخرى، فقال: )إذا عرف ما فعل املويس وأمثاله، مع قبة الكواز  

ما فعله هو، وابن إسامعيل، وابن ربيعة، وعلامء نجد يف مكة سنة احلبس، مع أهل  وأهلها، و

قبة أيب طالب، وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك، وأن قتلهم وأخذ أمواهلم، قربة إىل اهلل، وأن  

احلرم الذي حيرم اليهودي، والنرصاين، ال حيرمهم ثم تفكر يف األحياء الذين صالوا معهم،  

تابوا من فعل ما فعلوه ردة عن اإلسالم،  هل  هم ذلك وأسلموا، وعرفوا أن عرش معشار 

 ( 2)بإمجاع املذاهب كلها(

وهو يقصد هنا فتاوى العلامء من غري الوهابية للبالد التي يسكنون فيها بالدفاع عن  

أنفسهم وبالدهم وآثارهم من هجامت الوهابيني، والتي اعتربها ابن عبد الوهاب ردة، بل  

 في عرش ما فعلوه ليتهموا بالردة.. فكفرهم ـ كام يرصح ـ مضاعف. اعترب أنه يك

وقد قال يف بيان ذلك يف موضع آخر: )فإذا أردت مصداق هذا، فتأمل باب حكم  

املرتد يف كل كتاب، ويف كل مذهب، وتأمل ما ذكروه يف األمور التي جتعل املسلم مرتدا  

ط، كيف حكى اإلمجاع يف اإلقناع عىل  حيل دمه وماله؛ منها: من جعل بينه وبني اهلل وسائ

الكتب. فإن عرفت أن يف املسألة خالفا، ولو يف بعض   ردته؛ ثم تأمل ما ذكروه يف سائر 

املذاهب، فنبهني؛ وإن صح عندك اإلمجاع عىل تكفري من فعل هذا، أو رضيه، أو جادل فيه،  

هذا الدين، والرباءة   فهذه خطوط املويس، وابن إسامعيل، وأمحد بن حييى، عندنا، يف إنكار

 

 ( 116/ 10( الدرر السنية يف األجوبة النجدية، )1) 

 (10/123( املرجع السابق، )2) 
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، فقد اعترب جمرد ردود العلامء  (1)منه، ومن أهله؛ وهم اْلن جمتهدون يف صد الناس عنه(

 عىل الوهابية، وإنكارهم لتكفريهم لألمة إنكارا للدين نفسه.

وهكذا ذكر الدكتور عبد اهلل العثيمني يف حتليله لرسائل ابن عبد الوهاب الشخصية،  

وا الذين  العلامء  املوقف،  أن  هذا  بسبب  منه  طعن  حمل  كلهم  كانوا  وانتقدوه  جهوه 

فقال)واضح من رسائل الشيخ )الشخصية( أن دعوته لقيت معارضة شديدة من قبل بعض  

علامء نجد، فاملتتبع هلا يالحظ أن أكثر من عرشين عاملاا أو طالب علم وقفوا ضدها يف وقت  

املعارضني عب بن من األوقات، ويأيت يف مقدمة هؤالء  املويس من حرمة، وسليامن  اهلل  د 

كانوا   النجديني  من  الشيخ  معاريض  أن  الرسائل  هذه  من  ويستفاد  الرياض،  من  سحيم 

كان   من  ومنهم  املويس،  مثل  معارضته  يف  واستمر  عارضه  من  فمنهم  املواقف،  خمتلفي 

ر الزمن  يعرتف يف بداية األمر بأن ما جاء به الشيخ أو بعضه حق، لكنه غرّي موقفه مع مرو

من كان متأرجحاا يف تأييده ومعارضته مثل عبد اهلل بن    –أيضاا    –مثل ابن سحيم، ومنهم  

 عيسى(  

ونحب أن نذكر هنا كام ذكرنا سابقا أن هذا العالمة اجلليل الذين ناله سيف التكفري  

السلفي مل يكن من اهلند أو من مرص، بل كان من علامء نجد التي كان ينترش فيها املذهب  

حلنبيل، والذي مل يرمحه السلفية كام مل يرمحوا سائر املذاهب، فقد ورد يف ترمجته يف كتاب  ا

باملوييس  الشهري  بن عيسى  اهلل  للبسام[: )عبد  بلدة  ـ    تصغري موسى ـ    ]علامء نجد  ولد يف 

حرمة من إحدى بلدان سدير يف نجد، ونشأ فيها وقرأ عىل مشايخ نجد، ثم ارحتل إىل دمشق 

املشهور.. وجد  لألخذ عن   السفاريني  العالمة حممد  علامئها فأخذ عنهم، ومن أشهرهم 

واجتهد حتى مهر يف الفقه ثم عاد إىل وطنه..و املرتجم بعد عودته من دمشق جلس يف بالده  

 

 (62/ 10السابق، )( املرجع 1) 
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يفتي ويدرس وصار معتمد أهل بلده، ثم وِل قضاء بلدة حرمة إحدى بلدان سدير، فمكث  

  (1) هـ(5117يف قضائها حتى تويف فيها سنة  

ومن أعالم احلنابلة الذين نص ابن عبد الوهاب عىل تكفريه هلم بسبب مواقفهم من  

هـ(، وقد كان من كبار  1164املزارات الدينية الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عفالق )ت  

العلامء يف ذلك الوقت، وكان ماهرا ـ كام يذكر مرتمجوه ـ )يف الفقه واألصول والعربية وعلم  

واهليئة وتوابعها، واشتهر بتحقيق علم الفلك وتدقيقه يف عرصه فام بعده، وألف  احلساب  

 (2)فيه التآليف البديعة.. وكان عاملا عامال فاضال كامال حمققا ماهرا(

هـ(، والذي ذكره الشيخ عبد العزيز بن حممد  1181ومنهم سليامن بن سحيم )ت  

ربيره جلرائم ابن عبد الوهاب، فقال: )سليامن  بن عيل العبد اللطيفـ  السلفي املعتدلـ  أثناء ت

بن سحيم.. عداوته ظاهرة وواضحة كام يف الرسائل الشخصية للشيخ اإلمام أثناء الرد عىل  

مفرتياته.. وقد كانت رسالته اململوءة باألكاذيب والشبهات ضد الدعوة السلفية، من أشد  

بادئ هذه الدعوة وألتباعها، حيث أن  الوسائل تشوُّياا للدعوة، وأشنعها حتريفاا وتزويراا مل 

هذا اخلصم قد بعث بتلك الرسالة إىل سائر علامء األقطار واألمصار يستحثهم وحيرضهم  

  (3) ضد جمدد هذه الدعوة، ولقد كان هلا آثارها وأصداءها السيئة ضد الدعوة وجمددها(

لل  الكربى  املصادر  ويف  احلنابلة،  أعالم  كبار  نرى  كله  هذا  عىل  احلنبيل،  وبناء  فقه 

ينصون عىل ما ينص عليه سائر املدارس اإلسالمية من املوقف من املزارات الدينية، فمؤلف  

 

 . 364/  2، 1419( علامء نجد خالل ثامنية قرون، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح آل بسام، دار العاصمة، 1) 

 .927( السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة، ص:2) 
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أهم مرجع للحنابلة يف الفقه، وخصوصا الفقه املقارن، وهو أبو حممد موفق الدين عبد اهلل  

)املتوىف:   املقديس  قدامة  بابن  الشهري  أمحد  )ف620بن  ]املغني[:  كتابه  يف  يقول  صل:  هـ(، 

..( ثم ذكر بعض األحاديث الواردة يف الزيارة ثم قال: )وإذا  .ويستحب زيارة قرب النبي  

حج الذي مل حيج قط من غري طريق الشام ال يأخذ عىل طريق املدينة ألين أخاف أن حيدث  

  (1)به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصد الطرق وال يتشاغل بغريه(

ر واملشاهد، فقال ابن عقيل: ال يباح له الرتخص ألنه  وقال: )فإن سافر لزيارة القبو

النبي   قال  إليها  السفر  عن  عليه  منهي  متفق  مساجد  ثالثة  إىل  إال  الرحال  تشد  ال   :

كان يأيت قباء راكبا وماشيا وكان يزور    والصحيح إباحته وجواز القرص فيه ألن النبي  

  (2) القبور وقال: زوروها تذكركم اْلخرة(

العالمة شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  وهكذا نص  

هـ( يف كتابه ]الرشح الكبري[، وهو من مصادر احلنابلة املعتربة: )فإذا   682املقديس )املتوىف:  

  (3) وقرب صاحبيه( فرغ من احلج استحب زيارة قرب النبي 

سليام بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  العالمة  نص  الدمشقي  وهكذا  املرداوي  ن 

)املتوىف:   احلنبيل  معرفة  885الصاحلي  يف  ]اإلنصاف  احلنابلة  عند  املعتمد  كتابه  يف  هـ( 

الراجح من اخلالف[؛ فقد قال فيه: )قوله فإذا فرغ من احلج: استحب له زيارة قرب النبي  

 

/  3م،  1968هـ ـ  1388( املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة،  1) 

346 . 

 . 100/ 2( املرجع السابق، 2) 

أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس،  ( الرشح الكبري )املطبوع مع املقنع واإلنصاف(، شمس الدين  3) 

حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ـ الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن،  

 . 512/ 3م،  1995هـ ـ  1415القاهرة ـ مجهورية مرص العربية، الطبعة: األوىل، 
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    يف وقال  ومتأخرهم.  متقدمهم  قاطبة،  األصحاب  وعليه  املذهب  هذا  صاحبيه  وقرب 

فصول: نقل صالح وأبو طالب: إذا حج للفرض مل يمر باملدينة ألنه إذا حدث به حدث  ال

  (1)املوت كان يف سبيل احلج. وإن كان تطوعا: بدأ باملدينة(

إدريس   بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور  العالمة  نص  وهكذا 

لة ]كشاف القناع عن متن  هـ( يف كتابه املعتمد عند احلناب1051البهوتى احلنبىل )املتوىف:  

استحباب    اإلقناع[، فقد قال فيه: )تنبيه: قال ابن نرص اهلل: الزم استحباب زيارة قربه  

شد الرحال إليها؛ ألن زيارته للحاج بعد حجه ال متكن بدون شد الرحل. فهذا كالترصيح  

 )(2 )باستحباب شد الرحل لزيارته  

حال إال إىل ثالثة مساجد أي ال يطلب  وقال:: )أو غريه كوِل، وحديث ال تشد الر

 ( 3)ذلك، فليس هنياا عن شدها لغريها خالفاا لبعضهم(

ثم   املقديس،  احلجاوي  سامل  بن  موسى  بن  أمحد  بن  موسى  العالمة  نص  وهكذا 

هـ(، فقد قال يف كتابه ]اإلقناع يف فقه اإلمام  968الصاحلي، رشف الدين، أبو النجا )املتوىف:  

يرتخص إن قصد مشهداا، أو قصد مسجداا، ولو غري املساجد الثالثة،  أمحد بن حنبل[: )و

  (4) أو قصد قرب نبي أو غريه(

 

يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل،:  ( اإلنصاف  1) 

 . 53/ 4دار إحياء الرتاث العريب، 

( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، دار الكتب  2) 

 . 515/ 2العلمية، 

 . 505/ 1كشاف القناع للبهويت ( 3) 

( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، موسى بن أمحد احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو النجا، املحقق: 4) 

 . 179/ 1عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة بريوت، 



187 

 

 ثانيا ـ الرباهني الدالة عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا: 

من خالل العودة للمصادر السابقة، نجد األدلة الكثرية عىل رشعية بناء املقامات  

واملزارات الدينية، وال يمكننا يف هذا املحل الضيق أن نستوعب كل ما ذكر يف  واملشاهد  

املسألة من أدلة، ولكنا سنحاول االقتصار عىل أكثرها داللة من باب االختصار، وملن شاء  

التفاصيل يمكنه العودة للمصادر السابقة، وخاصة للرسائل املؤلفة فيها مثل رسالة )إحياء  

احلسني،    ز بناء املساجد والقباب عىل القبور( ألمحد بن الصديق الغامري املقبور من أدلة جوا

 ورسالة )الزيارة يف الكتاب والسنة( للشيخ جعفر السبحاين، وغريها من املراجع. 

 ـ النصوص القرآنية الدالة عىل رشعية املزارات الدينية:   1

الكريم نج للقرآن  العودة  بناء  من خالل  إشارات واضحة ورصحية عىل رشعية  د 

 املزارات الدينية واحرتامها وتعظيمها، ومن تلك النصوص القرآنية: 

ُْم  اْلية األوىل: قوله تعاىل:   ِه إهِنَّ ا َواَل َتُقْم َعىَل َقرْبِ ﴿َواَل ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبدا

، وقد فصل الشيخ جعفر السبحاين  [ 84التوبة:  ] ﴾  ُهْم َفاِسُقونَ َكَفُروا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوا وَ 

 :  (1)بعض وجه داللتها، وهي ما نلخصه يف النقاط التالية

حزبه  1 وجوه  يف  العصا  وهّز  املنافق،  شخصية  هلدم  تسعى  الكريمة  اْلية  أّن   .

مطلوب ومفهومه  معناه  املنافق،  إىل  بالنسبة  األمرين  هذين  عن  والنهي  هذين  ونظرائه،  ية 

 األمرين )الصالة والقيام عىل القرب( بالنسبة لغريه، أي للمؤمن.

ال يدل عىل النهي عن القيام وقت الدفن   ﴿وال َتُقم َعىل َقربه﴾ . أن قوله تعاىل:  2

هـ(:  1270فقط، وإنام يدل عىل وقت الدفن وغريه، كام قال شهاب الدين األلويس )املتوىف:  

 

ونية برعاية وإرشاف شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث  ( الزيارة يف الكتاب والسنة، الشيخ جعفر السبحاين، نسخة إلكرت1) 

 ، فام بعدها. 16والفكر اإلسالمي، ص
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)ع أّن  بعضهم  كالم  من  أو  )ويفهم  للدفن  قربه  عند  التقف  واملراد:  )عند(  بمعنى  ىل( 

الوقوف عليه  (1)للزيارة( القرب  بالقيام عىل  )املراد  قوله يف فتاواه:  السيوطي  ثم نقل عن   ،

حالة الدفن وبعده ساعة، وحيتمل أن يعم الزيارة أيضا أخذا من اإلطالق وتاريخ الزيارة  

زارها عام احلديبية، واْلية    حاديث أنه  كان قبل النهي ال بعده، فإن الذي صح يف األ

نازلة بعد غزوة تبوك، ثم الضمري يف ِمنُْهْم خاص باملنافقني، وإن كان بقية املرشكني يلحقون  

هبم قياسا، وقد صح يف حديث الزيارة أنه استأذن ربه يف ذلك؛ فأذن له، وهذا اإلذن عندي  

كام هو اختياري، ووجه االستدالل به أنه  يستدل به عىل أهنا من املوحدين، ال من املرشكني 

هناه عن القيام عىل قبور الكفار، وأذن له يف القيام عىل قرب أمه؛ فدل عىل أهنا ليست منهم  

  (2) وإال ملا كان يأذن له فيه(

ا. أن لفظة )أحد( يف قوله تعاىل:3 ، [ 84التوبة: ] ﴾ ﴿َواَل ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبدا

ورودها يف سياق النفي تفيد العموم واالستغراق جلميع االفراد، ولفظة )أبداا( تفيد   بحكم

االستغراق الزمني، فيكون معناها: ال تصل عىل أحد من املنافقني يف أّي وقت كان، ومع  

ليس   املنافق  املّيت  عىل  الصالة  عن  النهي  من  املراد  أّن  نعرف  اللَّفظني  هذين  إىل  االنتباه 

هّنا ليست قابلة للتكرار يف أزمنة متعّددة،  عىل امليت عند الدفن فقط، أل   خصوص الصالة 

اْلية مطلق   الصالة يف  املراد من  بل  )أبداا(،  لفظة  إىل  مل تكن هناك حاجة  ُأريد ذلك  ولو 

 الدعاء والرتّحم سواء أكان عند الدفن أم غريه. 

و أن لفظة )أحد( أفادت  والدليل عىل أّن لفظة )أبداا( دليل عىل االستغراق الزماين، ه 

 

( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس، املحقق: عيل 1) 

 ( 342/ 5هـ ) 1415بريوت، الطبعة: األوىل،  –عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 (343/ 5( املرجع السابق، )2) 
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لفظة   أن  إىل  باإلضافة  للتأكيد،  حاجة  بوضوح فال  املنافقني  جلميع  والشمول  االستغراق 

الّلغة العربية لالستغراق الزماين، كام يف قوله تعاىل:   َتنْكُِحوا  )أبداا( تستعمل يف  َأْن  ﴿َواَل 

ا فالنتيجة أّن املقصود هو النهي عن الرتّحم عىل املنافق   [ 53األحزاب:  ] ﴾  َأْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدا

 وعن االستغفار له، سواء أكان بالصالة عليه عند الدفن أم بغريها. 

هِ ـ أن مفهوم قوله تعاىل:    3 ـ مع االنتباه إىل أهّنا معطوفة    [ 84التوبة:  ] ﴾  ﴿َواَل َتُقْم َعىَل َقرْبِ

 أحد منهم مات أبداا(، ألّن كل ما ثبت للمعطوف  عىل اجلملة السابقة ـ هو: )ال َتُقم عىل قرب

عليه من القيد ـ أعني )أبداا( ـ يثبت للمعطوف أيضاا، ففي هذه احلالة ال يمكن القول بأّن 

املقصود من القيام عىل القرب هو وقت الدفن فقط، ألّن املفروض عدم إمكان تكرار القيام  

، ولفظة )أبداا( املقّدرة يف هذه اجلملة الثانية  عىل القرب وقت الدفن، كام كان بالنسبة للصالة

 تفيد إمكانية تكرار هذا العمل، فهذا يدل عىل أّن القيام عىل القرب الخيتّص بوقت الدفن. 

عن مطلق االستغفار    وبذلك يكون معنى اْلية الكريمة: إّن اهلل تعاىل ينهى نبيه  

ال مطلق  أو  بالصالة  كان  املنافق، سواء  عىل  القيام عىل  والرتّحم  مطلق  دعاء، وينهى عن 

القرب، سواء كان عند الدفن أو بعده، ومفهوم ذلك هو أّن هذين األمرين جيوزان للمؤمن،  

 وهبذا يثبت جواز زيارة قرب املؤمن وجواز قراءة القرآن عىل روحه، حتى بعد مئات السنني. 

َثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعَلُموا  ﴿َوَكَذلَِك َأعْ اْلية الثانية: قوله تعاىل يف قصة أصحاب الكهف:  

اَعَة اَل َرْيَب فِيَها  ا  إِْذ َيَتنَاَزُعوَن َبْينَهُ   َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ ْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبنَْيانا

ا َمْسِجدا َعَلْيِهْم  َلنَتَِّخَذنَّ  َأْمِرِهْم  َعىَل  َغَلُبوا  ِذيَن  الَّ َقاَل  هِبِْم  َأْعَلُم  ُْم  ومن  [ 21الكهف:  ] ﴾  َرهبُّ  ،

 وجوه االستدالل باْلية الكريمة: 

أو1 وهم  الكهف،  بأصحاب  متعّلقة  الكريمة  اْلية  أّن  آمنوا  .  الذين  الفتية  لئك 

املؤمنني   بني  وقع  اختالف  عن  تكشف  وهي  إيامهنم،  عىل  حفاظا  أهلهم  وتركوا  برهّبم، 



190 

 

﴿اْبنُوا َعَلْيِهْم  املسلمني واملرشكني الكافرين فيام جيب فعله هبم، حيث قال الذين مل يؤمنوا: 

ُْم َأْعَلُم هِبِْم﴾ هم ليسرتهم، رهّبم أعلم بحاهلم، وقال  ، أي ضعوا بنيانا عىل باب كهفُبنَْياناا َرهبُّ

أمنوا واستضعفوا:   ا﴾الذين  َمْسِجدا َعَلْيِهْم  املكان  ﴿َلنَتَِّخَذنَّ  نّتخذ هذا  أي نحن سوف   ،

فيه   وقعت  الذي  املكان  هبذا  التربك  خالل  من  إليه  والتقرب  وجل  عز  اهلل  لعبادة  مكانا 

 املعجزة. 

املؤمنون عىل 2 هم  أمرهم  غلبوا عىل  الذين  أن  يبنيه  .  إنام  املسجد  الصحيح، ألن   

املؤمنون، وأما الكافرون فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا، والدليل من هذه اْلية إقرار اهلل تعاىل  

إياهم عىل ما قالوا وعدم رده عليهم، فإن اهلل تعال إذا حكى يف كتابه عن قوم ماال يرضاه  

وإما بعده، فإذا مل ينبه عىل ذلك دل عىل    ذكر معه ما يدل عىل فساده وينبه عىل بطالنه إما قبله 

 .(1)رضاه تعاىل به وعىل صحته إن كان عمالا وصدقة إن كان خرباا 

 ـ األحاديث النبوية الدالة عىل رشعية املزارات الدينية:   2

أورد القائلون برشعية بناء املزارات وزيارهتا جمموعة كبرية من النصوص التي يمكن  

 سألة، ويمكن تلخيصها فيام ييل: االستدالل هبا عىل امل 

واملرسلني    1 األنبياء  من  مجاعة  أن  عىل  الدالة  واْلثار  األحاديث  من  ورد  ما  ــ 

النبي   أن منهم نوحاا، وهوداا    مدفونون يف املسجد احلرام ما بني زمزم واملقام، وأخرب 

أنه باملسجد    وصاحلاا، وشعيباا، وأن قبورهم بني زمزم واحلجر، وكذلك ورد يف قرب إسامعيل

، فلو كان وجود القرب  احلرام، وهو أرشف مسجد عىل وجه األرض هو ومسجد النبي  

وأخرجهم فدفنهم خارج املسجد، فإنه أخرب اهلل أن    يف املسجد حمرماا لذاته لنبش النبي  

 

 .11( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص1) 
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 .(1) األرض ال تأكل أجساد األنبياء، وأهنم أحياء يف قبورهم

أمر أن يدفن يف البناء فقال: )لن يقرب نبي إال حيث يموت فأخروا    ــ أن النبي    2

، وهو دليل رصيح عىل وجود البناء حول القرب، وأن  (2)، وحفروا له حتت فراشه(فراشه

ناء ليس هو عن فعل الفاعل  النهي خاص بام كان فوقه، ألنا بالرضورة نعلم أن النهي عن الب

وبناء البناء، وإنام هو عن وجود نفس البناء عىل القرب، وإذا جوز الشارع وجود امليت داخل  

البناء فقد جوز البناء إذ ال فارق بني أن يوجد بعد الدفن أو قبله، ألن الغاية واحدة والصورة  

 أن يكون البناء بيتاا أو قبة  متفقة وهي وجود القرب داخل البناء، وإذا جاز ذلك فال فرق بني

أو مدرسة ألن الكل بناء والعلة يف ذاته ال يف أشكاله وصوره فليس النهي متعلقاا بصورة  

 .(3)القبة أو املدرسة، بل بذات البناء كيفام وجد

أمر أن يدفن يف بيته الذي هو بناء فقد تقرر يف قواعد الفقه   ــ إذا ثبت أن النبي  3

كان مالصقاا للمسجد    أن الريض باليشء رىض بام يؤول إليه ذلك اليشء، وبيت النبي  

وهي يف    إذا اعتكف خيرج رأسه الرشيف إىل عائشة فرتجله   وبابه شارعة إليه حتى كان  

أن أمته ستكثر، وأن املدينة ستتسع وتعظم حتى يصل    البيت وهو يف املسجد، وقد علم 

هو   أخرب  كام  سلع  إىل  وإىل    بناؤها  الرشيف  قربه  زيارة  إىل  الرحلة  بشد  وأمر  بذلك، 

و)صالة   (4) (مسجده للصالة فيه ورغب يف ذلك بقوله: )من زار قربي وجبت له شفاعتي

 

 .33( املرجع السابق، ص1) 

( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املحقق: أمحد حممد شاكر،  2) 

 (  7/ 1م، ) 1995هـ ـ  1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –ديث دار احل

 .26( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص3) 

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر4)  البيهقي، شعب اإليامن، حتقيق: الدكتور عبد العيل    ( أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

باهلند،   ببومباي  السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنرش  الرشد  مكتبة  الندوي،  أمحد  وخمتار  احلميد حامد،  عبد 
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كان   ، ومسجده (1)إال املسجد احلرام( يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه

 يف عرصه صغرياا ال يسع عرش معشار ربع من يقصده من أمته.

أخرب بأن قربه الرشيف سيكون داخل مسجده، وزاد فأخرب بـ )أن    ــ أن النبي    4

إشارة إىل استحباب إدخال    ، وهذا منه  (2) ما بني قربه ومنربه روضة من رياض اجلنة(  

قربه الرشيف يف املسجد ألنه ترغيب يدعو إىل ذلك، إذ املراد فضيلة الصالة ما بني القرب  

إذا مل يكن القرب الرشيف داخل املسجد ال تتصور  واملنرب والرتغيب فيها يف ذلك املوضع  

الصالة بني القرب واملنرب وال يتأتى التعبري بقوله: )ما بني قربي ومنربي روضة من رياض  

الرشيف خارج املسجد مل  (، ألنه إذا كان املنرب وسط املسجد والبيت الذي فيه قربه  اجلنة

يصح يف العادة التعبري بالبينية خصوصاا عند إرادة الصالة، فإن البيت وسوره حاجز بني  

 القرب واملنرب مانع من الصالة يف موضعه. 

مع أنه عند ربه    ــ أن اهلل تعاىل قىض يف سابق علمه باختاذ املسجد عىل قرب نبيه    5

أن يقع بجسده الرشيف ما هو حمرم مبغض هلل تعاىل  جل وعز أعىل قدراا وأمحى جانباا من  

ملعون فاعله، بل هذا من املتيقن املقطوع ببطالنه ألهل اإليامن، فلو كان اختاذ املسجد عليه  

    ممنوعاا متخذه حلمى اهلل تعاىل جانب نبيه    منه، ولرصف العباد عنه كام رصفهم عن

ومطلو أنه جائز  دل عىل  ذلك  يفعل  مل  فلام  قرين  غريه،  فهو  هذا  خالف  اعتقد  )ومن  ب، 

العليا ومكانته السامية عند ربه    ممقوت مل يذق لإليامن طعاما وال عرف من منزلة النبي  

 

 (51/  6م، ) 2003هـ ـ  1423الطبعة: األوىل، 

وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،   ( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  1) 

 (76/ 2هـ )1422املحقق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

 (64/ 3) ر: مسند أمحد بن حنبل( )انظ( نص احلديث )ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة2) 
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   (1) شيئاا فهو مدخول العقيدة خمتل اإليامن(

 ـ أفعال الصحابة ومن بعدهم الدالة عىل رشعية املزارات الدينية:   3

السلفي، ذلك أهنم يف سجاالهتم مع املخالفني  وهي من األدلة املعتربة عند االجتاه  

هلم، يستدلون بفعل السلف، ويقدموهنم حتى عىل األحاديث النبوية نفسها، ومن األدلة  

 :(2)التي ساقها القائلون برشعية املزارات واملتعلقة هبذا النوع من األدلة

 بيته عمالا  ــ إمجاع الصحابة واتفاقهم بعد االختالف يف موضع دفنه عىل دفنه يف   1

أو منسوخاا بام  فلو كان ذلك غري صحيح عن النبي  عن النبي  بام أخربهم به أبو بكر 

ذكره يف مرض وفاته مع أن اخلرب ال يدخله النسخ ملا أمجع الصحابة عليه، وقد قام الدليل  

 عىل حجية اإلمجاع، وال سيام إمجاع الصحابة.  

اع التابعني ومن بعدهم يف عهد وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز  ــ إمج  2

واحلسن وابن سريين وفقهاء املدينة والكوفة والبرصة والشام وغريها من أقطار اإلسالم،  

ثم أمجعت األمة بعدهم عىل إدخال بيته املشتمل عىل قربه داخل املسجد وجعله يف وسطه،  

هياا عنه الستحال أن تتفق األمة يف عرص التابعني عىل املنكر  وإمجاعهم حجة ولو كان ذلك من

التي زالت باستقرار   املراد به علته  النهي أن  واالجتامع عىل الضاللة لوال أهنم فهموا من 

اإليامن ورسوخ العقيدة، وال يقال إهنم سكتوا عىل ذلك ألجل رضورة توسعة املسجد فإنه  

القبل املقابلة هلا واجلهة اجلنوبية هلا دون اجلهة  كان يف اإلمكان توسعته من جهة  ة واجلهة 

 . الشاملية الواقع فيها قربه 

فأقرهم عىل ذلك ومل يأمرهم    ــ أن الصحابة بنوا عىل القرب مسجداا يف حياته    3

 

 .25( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص1) 

 ، وما بعدها. 11( انظر: املرجع السابق، ص2) 
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النبي   يقر  أن  ويستحيل  يف    هبدمه،  الرب  عبد  ابن  رواه  ما  لذلك  ويدل  باطل،  عىل 

صىل  يف مكانه الذي مات فيه، و  دفن أبا بصري   من أن أبا جندل االستيعاب يف ترمجة أيب بصري

  (1) عليه وبنى عىل قربه مسجداا(

 ـ ضعف األدلة التي يستدل هبا املخالفون:   4

ـ بادئ الرأي ـ  يورد التيار السلفي عادة بعض األحاديث النبوية، التي قد يفهم منها 

حرمة بناء املزارات، وحرمة زيارهتا، بل اعتبار ذلك بدعة ورشكا، ومنها ما ورد يف احلديث  

النبي   أنبيائهم مساجد  أن  اليهود اختذوا من قبور  ألم    ، وقوله  (2) (قال: )قاتل اهلل 

سلمة حني ذكرت له كنيسة رأهتا بأرض احلبشة، وما رأت فيها من الصور: )أولئك قوم إذا  

بنوا عىل قربه مسجداا  الصالح  الرجل  فيهم  أولئك رشار    مات  الصور  فيه تلك  وصوروا 

  : )أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، وقوله  (3) اخللق عند اهلل(  

ذلك(   عن  أهناكم  فإين  مساجد  القبور  تتخذوا  فال  بناء    (4) إال  برشعية  القائلون  رد  وقد 

 :(5) ةاملزارات عىل ما فهموه بالوجوه التالي

البناء عن املؤمنني يف سورة الكهف، والنبي    1   ــ أن اهلل تعاىل حكى مرشوعية 

حكاه عن اليهود والنصارى وفرق بني حال الفريقني، فإن املؤمنني فعلوا ذلك للتربك بآثار  

 

، حتقيق:  القرطبي  ( االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري1) 

 (1613/ 4، الطبعة األوىل، )1412عيل حممد البجاوي دار اجليل، بريوت، 

البستي، حتقيق: شعيب األرنؤوط،  2)  التميمي  أبو حاتم  بلبان، حممد بن حبان بن أمحد  ابن  ابن حبان برتتيب  ( صحيح 

 (95/ 6) 1993ـ   1414بريوت، الطبعة الثانية،   –مؤسسة الرسالة 

 (117/ 1) ( صحيح البخاري3) 

 (67/ 2( صحيح مسلم )4) 

 ، وما بعدها.11( انظر هذه العلل مفصلة مع أدلتها يف: إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص5) 
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هبذ تعاىل  اهلل  أكرمهم  الذين  القرون    ه الصاحلني  تلك  وأجسامهم  أرواحهم  وحفظ  اْلية 

بينام   تعاىل؛ فالدليالن  الطويلة،  للعبادة واإلرشاك مع اهلل  يفعلون ذلك  اليهود والنصارى 

إنام لعن اليهود والنصارى عىل اختاذ قبور    غري متواردين عىل حمل واحد، ذلك أن النبي  

أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو جيعلوهنا قبلة الختاذهم األنبياء  

  فيام يستحقه من العبادة. رشكاء مع اهلل تعاىل 

يف    2 كام  ملعوناا  والزيارة  للتربك  ولو  قرباا  املسجد  عىل  بنى  من  كل  كان  لو  أنه  ــ 

  احلديث لكان هؤالء املؤمنون الذي حكى اهلل عنهم ملعونني أيضاا داخلني يف لعنة النبي  

عن ذمهم    عىل من فعل الذي حكاه اهلل عنهم، ولو كانوا كذلك لكان سكوت النص القرآين 

ولعنهم واإلشارة إىل ضالهلم وخروجهم عن الرصاط املستقيم فيام أتوا كام عرف من عادته  

 يف كتابه الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. 

  قال: )أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اختذوا عىل قربه مسجداا   ــ أنه    3

، فاختاذهم الصور والتامثيل فيه دليل عىل أهنم يفعلون ذلك ألجل  (1) وصوروا فيه متاثيل(  

عبادهتم، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله، وأهنم ابتدأوا عبادة األصنام بعبادة  

 د منه َشء عند املسلمني. صور الصاحلني وقبورهم، وهذا ال يوج

ــ أنه معلل بخشية العبادة، وكام هو مرصح به يف احلديث نفسه فال يكون ترشيعاا    4

عاماا يف كل زمان، بل هو الترشيع املؤقت بزمن خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد  

نشأوا  الناس باإلرشاك دون الزمان الذي مل يعد أهله رشكاا وال دار يف خلدهم َشء منه، بل  

عىل اإليامن واليقني والتوحيد واعتقاد انفراد اهلل تعاىل باخللق والتدبري، وأنه ال فاعل إال اهلل  

 

بن راهويه احلنظيل، املحقق: د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوَش، مكتبة   هويه، إسحاق بن إبراهيم ( مسند إسحاق بن را1) 

 ( 264/  2، )1991ـ  1412اإليامن ـ املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
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تعاىل، فهو غري معارض لدليل الكتاب العام يف كل زمان، بل هو خمصص لعمومه بزمن  

  ارتفاع خشية العبادة، وهو زمن استقرار اإليامن وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاا 

األلوهية   معاين  بكل  وتفرده  تعاىل  اهلل  وحدانية  يف  شك  وال  خلل  أدنى  معه  يتطرق  ال 

 والربوبية. 

يزول   ثم  لعلة  يرشع  الذي  املؤقت  الترشيع  وهو  جداا  كثري  الرشيعة  يف  هذا  ومثل 

واملنسوخ،   الناسخ  نفسه وهو  الشارع  يكون منصوصاا عليه من  تارة  أنه  بزوال علته، إىل 

ارع عىل زوال احلكم ونسخه الحتامل وجود العلة يف كل وقت، ولكنه  وتارة ال ينص الش

يشري إىل أن ذلك احلكم غري الزم عىل الدوام إنام يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل ما  

 خيالف احلكم األول حتى يظن يف بادئ النظر أن بني األمرين تعارضاا.

بنهيه   هذا  عىل  مثاال  القبور  ورضب  زيارة  عهد    (1)عن  قريبي  كانوا  ملا  أوالا 

بالرشك، فلام استقر اإليامن يف نفوسهم أباح هلم زيارهتا لالعتبار والتذكر والزهد يف الدنيا،  

هنيه   أملت    وكذلك  جماعة  ألجل  ادخارها  وعن  ثالث  بعد  األضاحي  حلوم  أكل  عن 

القبور وأكل حلوم األضا  حى فوق  بالناس، فلام ذهبت قال: )إنى كنت هنيتكم عن زيارة 

، وعن نبيذ األوعية أال فزوروا القبور فإهنا تزهد ىف الدنيا وتذكر اْلخرة، وكلوا حلوم  ثالث 

األضاحى وأبقوا ما شئتم فإنام هنيتكم عنه إذا خلري قليل فوسعه اهلل عىل الناس أال إن وعاء  

 (2)ال حيرم شيئا وإن كل مسكر حرام( 

 

ا وهنيتكم عن حلوم األضاحى فوق  (: )هنيتكم عن زيارة القبور فزوروه65/  3( نص احلديث كام يف )صحيح مسلم )1) 

 ثالث فأمسكوا ما بدا لكم وهنيتكم عن النبيذ إال ىف سقاء فارشبوا ىف األسقية كلها وال ترشبوا مسكرا( 

ظامية الكائنة أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، جملس دائرة املعارف الن  ( السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، أبو بكر2) 

 ( 77/ 4هـ، ) 1344يف اهلند ببلدة حيدر آباد، الطبعة األوىل 
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نتيجة    5 نشأ  القبور  البناء حول  أن اخلالف يف جواز  اخلطأ يف االستدالل وعدم  ـ 

إحكام النظر يف الدليل من جهة عدم فهم معناه وحتقيقه أوال، ثم من جهة عدم فهم مراد  

الشارع من ذلك املعنى املفهوم ثانياا، ثم من جهة اإلعراض عن النظر يف األدلة املعارضة له  

غري عام يف نفسه، وال يف    ثالثاا، فإن النهي الوارد يف البناء عىل القبور واختاذ املساجد عليها 

كل زمان بل هو خاص بنوع من أنواعه ثم هو غري تعبدي، بل هو معقول املعنى معلل بعلل  

يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها شأن كل حكم معلل كام هو معروف، ومع هذا فهو أيضاا  

سك  معارض بام هو أقوى منه مما جيب النظر يف اجلمع بينهام وجوب العمل بالنص والتم

بالدليل وحيرم اإلعراض عن أحدُها والتمسك باْلخر حرمة اإلعراض عن النص وخمالفة  

الدليل ألن الكل رشع مفرتض طاعته واجب قبوله والعمل به فاإلعراض عن أحدُها دون  

دليل، مسوغ إعراض عام أوجب اهلل طاعته وفرض عىل العبد اتباعه وتفريق بيم املتامثلني  

 .(1)بدون مرجح وهو باطل باإلمجاعوترجيح بني الدليلني 

ــ أن القائل بكراهة البناء فهم أن النهي عن البناء عام، والدليل يدل عىل أنه خاص    6

بالبناء الواقع فوق القرب نفسه دون الواقع حوله، ألن ذلك هو الذي يدل عليه معنى حرف  

فوقه ال ما كان حوله دائراا  )عىل( املوضوع لالستعالء، فالبناء عىل القرب هو الذي عاله وكان  

به قريباا منه عىل قدر حرم القرب، فكيف بام يكون واسعاا بعيداا عنه كاحلوش والقبة واملدرسة،  

العموم فهو عام خمصص لورود   ما يدل عىل  يتناوله، وعىل فرض أن هناك  اللفظ ال  فإن 

 .(2)األدلة الدالة عىل ختصيصه أو عىل إرادة اخلصوص به

ائل بالكراهة ال خيلو أن يكون أعرض عنه ومجد عىل الظاهر كأنه تعبدي  ــ أن الق  7

 

 . 8( إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور، ص1) 
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غري معقول املعنى وال ظاهر العلة وليس هو كذلك باالتفاق، لورود النصوص بالعلة أو  

يكون أخطأ يف تعيني مراد الشارع وحتقيقه أو أصابه ولكنه أخطأ يف عدم تنقيحه، فإنه ال بد  

عم ما هو خارج عنه غري داخل يف حكمه أو أخطأ يف اطراد  من حتقيقه ثم تنقيحه حتى ال ي 

العلة وهي غري مطردة وال موجودة يف كل بناء، وإنام هي موجودة يف نوع من أنواعه فإن 

 :(1)عن البناء عىل القرب عىل أقوال العلامء اختلفوا يف العلة التي من أجلها هنى النبي 

ا مسته النار، وال ينبغي أن يقرب ذلك  منها أن العلة يف ذلك كون اجلص واْلجر مم

حيب الفأل احلسن ويستبرش به يف األقوال واألفعال    من امليت إما تفاؤالا كام كان النبي  

والصفات واألسامء وسائر األشياء، وإما ملعنى يعرفه الشارع فيام مسته النار.ولذلك أوجب  

 املشقة. منه الوضوء يف أول األمر ثم نسخه للرضورة ورفع احلرج و

ومنها إن العلة فيه وجود الثقل عىل امليت واملطلوب التخفيف عنه، وهلذا أمر النبي  

    بتسوية القرب وعدم وضع الرتاب فوقه، ونص الفقهاء عىل أنه يكره أن جيلب له تراب

 زائد عىل الذي خرج منه. 

 ومنها أن العلة كون البناء فيه متييز عن سائر قبور املسلمني حوله. 

أن البناء يمنع من دفن الغري معه، ألن قبور أهل احلجاز واألرض الصلبة عىل    ومنها 

 كيفية اللحد. 

ومنها أن فيه تشبهاا بفعل الكفار من أهل الكتاب واملرشكني من أهل اجلاهلية، ألهنم  

يضعون الرخام عىل قدر القرب أو يبنون فوقه.وقد بنيت الرشيعة يف كثري من أحكامها عىل  

 ار واملرشكني. خمالفة الكف

 ومنها أنه يف الزينة الدنيوية وال ينبغي فعل ذلك بمن انتقل إىل اْلخرة. 

 

 ، وما بعدها. 11( انظر هذه العلل مفصلة مع أدلتها يف: املرجع السابق، ص1) 
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ومنها أنه يدعو إىل اجللوس عىل القرب.واجللوس عليه منهي عنه ملا فيه من أذية امليت  

من   يمنه  التسنيم  ألن  مسطحاا  يكون  وال  مسناما  القرب  يكون  أن  استحبوا  وهلذا  بامتهانه 

 . بعضهماجللوس، ذكره 

ومنها إنه حيول بني امليت وسامع النداء والذكر وتالوة ما يتىل عىل قربه من القرآن  

 وسالم املسلم عليه. 

لكل علة من العلل الثامين ما يدل عليها، وناقشها، وبني    وقد أورد الشيخ الغامري

ا  نفس  عىل  البناء  هي  املعتربة،  الوحيدة  العلة  العلل  أن  إال  مقبوالا  يبق  )فلم  فقال:  لقرب، 

األخرى وهي خاصة بالبناء الواقع عىل نفس القرب فوقه ال الذي حوله دائراا به، فلذلك كان  

خمطئاا من محل النهي عىل العموم وأدخل فيه القباب واملدارس واألحواش، ألهنا غري داخلة  

 (1)يف النهي( 

لل العلل مناقشته  التي ال  وكمثال عىل مناقشته  الزينة  البناء من  باعتبار  املتعلقة  علة 

 :(2)تنبغي ألهل اْلخرة، وقد ناقشها من وجهني

أحدُها: أن البناء عىل القرب ليس من الزينة يف َشء وال يراد به الزينة، وإنام يراد به  

به   القرب، وإذا قصد  معه  يعرف  الذي ال  األثر  واندثار  الدوس واالمتهان  القرب من  حفظ 

به ال  بعضه البناء، فيكون احلكم متعلقاا  أمر زائد عىل  به ما هو منها فذاك  الزينة وفعل  م 

 بنفس البناء. 

الثاين: أن كون الزينة الدنيوية ال تنبغي ألهل اْلخرة دعوى جمردة عن الدليل فهي  

استحباب   الفقهاء عىل  كفنه وتطييبه، ونص  امليت وحتسني  بتزيني  أمر  الشارع  باطلة.فإن 

 

 .14السابق، ص( املرجع 1) 
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ظافره وإصالح شعر حليته ورأسه ونحو ذلك من أمور الزينة التي مل تطلب للحي  تقليم أ

 إال يف العيدين واجلمعة. 

ــ أن التعليل بخشية عبادة القرب غري صحيح، وذلك لــ )رسوخ اإليامن يف نفوس    8

املؤمنني وتنشئتهم عىل التوحيد اخلالص واعتقاد نفي الرشيك مع اهلل تعاىل، وأنه سبحانه  

وتعاىل املنفرد باخللق واإلجياد والتدبري والترصيف ال فاعل غريه وال مؤثر يف ملكه سواه  

ي ال قدرة له عىل جلب منفعة لنفسه وال دفع مرضة عنها إال بخلق اهلل  وأن املخلوق احل

تعاىل وإجياده فضالا عن امليت املقبور، وبانتفاء العلة ينتفي احلكم املرتتب عليها، وهو كراهة  

اختاذ املساجد والقباب عىل قبور األولياء والصاحلني، فإن من يتخذها عليهم ال يفعل ذلك  

إليها من دون اهلل تعاىل، أو جيعلها قبلة  ألجل أن يعبدهم وي  تخذ قبورهم مساجد يسجد 

يصىل إليها، بل هذا ما سمع يف هذه األمة وال وجد قط من مسلم يدين بدين اإلسالم وإنام  

االمتهان   من  وحفظها  الصاحلني  قبور  وتعظيم  االحرتام  جمرد  القباب  بتلك  قصد 

والتربك هبم، فإذا فرض وجود من بنى قبة أو  واالندراس الذي ينعدم به االنتفاع بزيارهتم 

بناه، ألنه مل يبن   ما  قتله وهدم  قبلة فهذا كافر مرتد جيب  ليعبده ويتخذه  مسجداا عىل قرب 

مسجداا بل بنى كنيسة يف صورة مسجد مع أن شيئاا من هذا مل يقع يف هذه األمة واحلمد هلل(  

 (1)  

ور الصاحلني )من التعظيم ما يشبه صورته  أما ما يفعله بعض جهلة العوام إذا أتوا قب 

صورة العبادة ال يكون موجباا لكراهة البناء، ألن ذلك مل يأت من جهة البناء وال هو العلة  

فيه، إنام علته اجلهل بطرق التعظيم واحلد الالئق به رشعاا، ولو كان البناء هو علة ذلك للزم  

القباب واملساجد ال    أال يتخلف عند وجوده مع أن جل من يزور األولياء املتخذ عليهم 
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يوجد منه ذلك، وإنام يوجد من قليلني جداا من بعض جهلة العوام.كام أنه يلزم أن ال يوجد  

إال عند القبور املبني عليها مع أننا نرى بعض اجلهلة يفعل ذلك أيضاا ببعض قبور األولياء  

 (1)التي مل يبن عليها مسجد وال قبة وليس عليهم بناء أصالا(

ــ أن تعظيم الصاحلني ال يرتبط بالبناء وحده، فإنه حتى لو هدمت األرضحة يبقى    9

الناشئ عن واليتهم وصالحهم ومكانتهم   االعتقاد  الباعث عىل ذلك هو  التعظيم، ألن 

اجلهلة   فإن )عىل  وهلذا،  القلوب،  يف  املحبة واالعتقاد  هلم  الذي وضع  رهبم  عند  السامية 

عىل    املبتدعة  (2) القرنيني ويقضوا  النفوس  من  أثره  ويقلعوا  االعتقاد  ُّيدموا  أن  الضالني 

الصالح والوالية والتقوى واخلشية التي يكرم اهلل تعاىل صاحبها، بوضع ذلك يف القلوب  

حتى يسرتحيوا من تعظيم املخلوق والتوسل واالستغاثة به أما هدم البناء فال يأيت هلم بنتيجة  

 ( 3) حراس عند القبور يمنعون من ذلك بعد اهلدم( ولو أتى هبا ملا احتاجوا إىل 

الغامري الشيخ  هبدم    وحتدث  الوهابيون  فيها  قام  التي  الفرتة  تلك  يف  نفسه  عن 

القباب، فقال: )فأنا زرت قرب محزة بعد هدم البناء الذي عليه بأزيد من مخس عرشة سنة  

ووجدت احلارس قائاما عند قربه يمنع الزوار من القرب من القرب والتمسح به وتقبيله، ومل  

من النفوس، وهكذا يبقى ذلك ما بقي   يكف ميض مخس عرشة سنة عىل اهلدم يف قلع ذلك

البناء ال دخل له يف   اإليامن وحمبة اهلل تعاىل ورسوله وحمبة أوليائه وأصفيائه.واملقصود أن 

إىل   البناء وانتقل  املتأخرة، بل ذلك قد زال من  العصور  النهي وثبوهتا يف هذه  حتقيق علة 

امل بالبناء، وكان  متعلق  يبق حكم  فلم  املعرض عن  املحبة واالعتقاد  النهي  بظاهر  تمسك 
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 ( 1) حتقيق علته ومراد الشارع منه خمطئاا يف حكمه غري مصيب يف اجتهاده وفهمه(

ــ أن القائل بكراهية البناء عىل القبور متسك بالنهي ومل يلتفت إىل ما يعارضه من    10

ب اجلمع  فإن  االجتهاد،  يف  اإلصابة  وعدم  احلكم  يف  اخلطأ  يوجب  مما  وذلك  ني  األدلة، 

الدليلني واجب مفرتض واإلعراض عن أحدُها دون ثبوت النسخ حرام واحلكم باطل،  

مع   حكم  يقبل  فال  وداللة  ثبوتاا  منه  أقوى  هو  مما  يعارضه  ما  ورد  البناء  عن  النهي  فإن 

 اإلعراض عنه، وسنورد هذه األدلة املعارضة يف العنوان التاِل. 

 اخلامتة: 

المية ومواقفها من املزارات الدينية، نخرج  بعد هذا العرض املوجز للمدارس اإلس

 بالنتائج والتوصيات التالية: 

. من األساليب املهمة يف مواجهة الفكر املتطرف الداعي إىل هدم املزارات الدينية  1

املختلفة،   املدارس  من  الفقهاء  من  املحققني  بمواقف  التعريف  بالرشك،  ارتباطها  بحجة 

 ملخالفني فيها. وبأدلتهم عليها، وبأجوبتهم عىل ا

. من عادة التيار السلفي أن يأيت بأقوال أخرى مناقضة ملا يذكره خمالفوه من أقوال،  2

واملنهج األسلم ليس إنكار تلك األقوال، وإنام ذكر ما خيالفها من أقوال، وهو حينها بني أن  

لفقهي  يقبل هبا؛ فريجع عن رأيه، أو يقر بوجود خالف يف املسألة، والقاعدة يف اخلالف ا 

ومنهجه يف   حججه  فقيه  لكل  ألن  دليله،  ُيستسغ  مل  لو  املخالف، حتى  عىل  اإلنكار  عدم 

 االستدالل. 

. تعترب املدرسة احلنفية من أقدم املدارس الفقهية، وهي مثل غريها من املدارس،  3

تعتمد كتب املتأخرين سواء كانت متونا أو رشوحا أو حواَش يف تدريسها هلذا املذهب،  
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تنص عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا، وختتلف مع التيار السلفي يف   وهي كلها 

 ذلك اختالفا شديدا. 

. تتفق أشهر املتون والرشوح واحلواَش املعتمدة يف الفتوى والتدريس يف املذهب  4

 املالكي عىل مرشوعية املزارات الدينية وزيارهتا. 

رس اإلسالمية السنية؛ وقد كانت يف مجيع  . تعترب املدرسة الشافعية من أكرب املدا5

تلك املراحل تتبنى التصوف، وخاصة عىل الطريقة التي قررها أبو حامد الغزاِل، والذي  

واألذواق   الرؤى  من  بالكثري  الشافعي  املذهب  يطّعم  أن  واستطاع  املذهب،  كان شافعي 

 . الصوفية، ومن بينها ذلك التعلق باألولياء والصاحلني أحياء وأمواتا 

. خيلط الكثريون بني مدرسة احلنابلة واالجتاه السلفي الوهايب، فيتصورون أن كل  6

احلنابلة سلفية، وكل السلفية حنابلة، واألمر ليس كذلك من الوجهني، فالسلفية يتوزعون  

عىل املذاهب األربعة، واحلنابلة ليسوا سوى من املذاهب اإلسالمية فيه الصوفية واألشاعرة  

دارس اإلسالمية، ولذلك هم يتبنون نفس ما تتبناه تلك املدارس من آراء  وغريُها من امل

 وعقائد ترتبط باْلثار واملزارات الدينية. 

. من خالل العودة للقرآن الكريم والسنة املطهرة نجد إشارات واضحة ورصحية  7

 عىل رشعية بناء املزارات الدينية واحرتامها وتعظيمها. 

عادة 8 السلفي  التيار  يورد  بادئ    .  ـ  منها  يفهم  قد  التي  النبوية،  األحاديث  بعض 

الرأي ـ حرمة بناء املزارات، وحرمة زيارهتا، بل اعتبار ذلك بدعة ورشكا، وهي كلها ناجتة  

عن سوء فهمه هلا، وعدم قدرته عىل اجلمع بينها وبني النصوص املحكمة الكثرية التي تدل  

 عىل خالف فهمه هلا. 

 املصادر واملراجع: 
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 الطاهرة وأسسه  العرض القيمي لتاريخ العرتة 

مثلام كانت السرية النبوية جزءا أساسيا يف التعرف عىل النبوة، واالهتداء هبدُّيا؛ فإن  

التعرف عليهم واالهتداء هبدُّيم،   أيضا يف  الطاهرة، جزء أسايس  بالعرتة  املرتبط  التاريخ 

السليمة   الصحيحة  الكيفيات  ويبني  هدُّيا،  عىل  حيافظ  للنبوة،  رشعي  امتداد  أهنم  ذلك 

 لتنفيذه. 

املؤرخون   فيها  ُّيتم  التي  التواريخ  كسائر  تارخيهم  اعتبار  يصح  ال  فإنه  ولذلك؛ 

وغاياهتا،   ودوافعها  أسباهبا  حيللون  وقد  ورسدها،  حصلت  التي  األحداث  بتسجيل 

هبا،   جاءوا  التي  القيم  عن  معرب  األنبياء  تاريخ  مثل  تارخيهم  أن  ذلك  بذلك..  ويكتفون 

 ه وبيانه.واهلدي الذي كلفوا بتبليغ 

الرؤية   عىل  يعتمد  الطاهرة  العرتة  لتاريخ  الصحيح  التسجيل  فإن  هذا؛  عىل  وبناء 

القيمية القرآنية، ال عىل جمرد الرسد التارخيي الذي يعتمد املناهج العامة يف كتابة التاريخ،  

 وذلك لالعتبارات التالية: 

 القرآن  . أنه كام وردت دعوهتم بعرض كل ما روي عنهم من كلامت وهدي عىل 1

الكريم؛ فإن عرض مواقفهم التارخيية وما قاموا به يدخل ضمن ذلك العرض؛ فلذلك ال  

يكتفي املؤرخ بصحة سند الروايات التي وصلته عنهم، وإنام يضيف إىل ذلك مدى توافقها  

مع القرآن الكريم، كام قال اإلمام عيل: )ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ  

 ( 1) ا جاءتك من رواية من بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا(هبا، وم

والسنة، فكل   اهلل  إىل كتاب  قال: )كل َشء مردود  أنه  الصادق  اإلمام  وروي عن 

 

 .11/ص1البهبودي/صحيح الكايف/ج  (1) 
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 (1)حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف(

كتبهم   كل  يعتربون  الشيعة  علامء  جعلت  التي  هي  كثري  وغريها  الروايات  وهذه 

مناقشة والنقد ألي رجل بلغ درجة االجتهاد من غري نكري عليه، وقد قال  احلديثية حمال لل

األحاديث   عىل  م  مقدَّ تعاىل  اهلل  )وكتاب  االعتقاد[:  ]تصحيح  كتابه  يف  املفيد  الشيخ 

  ( 2) والروايات، وإليه يتقاىض يف صحيح األخبار وسقيمها، فام قىض به فهو احلّق دون سواه(

هو كل الروايات سواء كانت من اهلدي الذي قالوه أو  ولعل مراد الشيخ املفيد هنا  

 مارسوه، أو من التاريخ الذي يتعلق هبم. 

العرتة  2 أن  من  والشيعة  السنة  بني  عليها  املتفق  الكثرية  األحاديث  من  ورد  ما   .

الطاهرة لن ختالف القرآن الكريم ولن تعارضه، وأهنام يسريان يف مسار واحد؛ ففي احلديث  

أنه قال: )إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا: كتاب اهلل، وعرتيت    عن رسول اهلل  

 (3)أهل بيتي؛ فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض(

اهلل   رسول  عيّل،    وقال  مع  والقرآن  القرآن  مع  عيّل  )هذا  عيل:  اإلمام  حق  يف 

 ( 4) خليفتان بصريان ال يفرتقان حتّى يردا عيّل احلوض، فأسأهلام ماذا خّلفت فيهام( 

. أن االكتفاء بعرض أحاديث العرتة الطاهرة عىل القرآن الكريم دون الروايات  3

باألحدا أو  بتارخيهم  أو  بالتعريف هبم،  تتعلق  بل  التي  إليهم كثريا،  املرتبطة هبم ييسء  ث 

الفرصة يف   له  تتح  مل  الذي  أيام تشويه، وخاصة لدى املخالف  يشوه شخصياهتم وهدُّيم 

 

   .78/  18وسائل الشيعة  (1) 

 .44تصحيح االعتقاد:  (2) 

 ( 240)  محيد يف )مسنده(رواه عبد بن  (3) 

 .  92/ 2، وأماِل الطويس 80/ 89بحار األنوار:  (4) 
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فينحجب   مشوهة؛  يعرفهم بصورة  أو  تارخيهم  يعرض  بمن  فيفاجأ  التعرف عىل هدُّيم؛ 

 عنهم، وعن هدُّيم. 

املعروفة التي ال تتناقض    وهلذا نرى الروايات الكثرية عنهم حتض عىل االهتامم بالقيم 

مع الفطر السليمة، ومن ذلك قول اإلمام الرضا خماطبا أصحابه ومواليه: )كونوا زينا وال  

 تكونوا شينا، حّببونا إىل الناس وال تبغضونا، جّروا إلينا كّل موّدة، ادفعوا عنّا كّل قبيح( 

رونه، فصدقوا به  : )إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه وال تنك أو كام قال رسول اهلل  

تنكرونه وال   حديثا  وإذا حدثتم عني  تنكرونه،  تعرفونه وال  ما  أقول  فإين  أقله  مل  أو  قلته 

 ( 1)تعرفونه فكذبوا به، فإين ال أقول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفونه(

الطاهرة   العرتة  تاريخ  دراسة  يف  يكتفى  ال  أنه  نرى  االعتبارات  هذه  عىل  وبناء 

السندية، بل ُيضم إليها االعتبارات القيمية؛ وخاصة يف عرصنا هذا، ويف املناطق  بالدراسة  

 التي مل تترشف بالتعرف عليهم، أو عرفتهم بطريقة خاطئة. 

ومن خالل اطالعنا عىل هذا الواقع نرى أنه ينبغي مراعاة النواحي التالية يف عرض  

 تاريخ العرتة الطاهرة: 

 : ذير من الغالة يف حقهم بيان عبوديتهم هلل والتح   أوال ـ 

واألخبار   األحاديث  يف  ورد  كام  ـ  أهنم  ذلك  هبم،  التعريف  يف  أسايس  ركن  وهذا 

الكثرية عنهم ـ أكثر الناس ارتباطا باهلل وأن استحقاقهم لإلمامة كان بالدرجة األوىل بسبب  

 ذلك، ال بسبب نسبهم فقط. 

األم  من  هلم  نسبوا  الذين  الغالة  من  حيذرون  نراهم  التوحيد  وهلذا  يف  يقدح  ما  ر 

والربوبية؛ فعن اإلمام الصادق أنه قال: )احذروا عىل شبابكم من الغالة ال يفسدوهم، فإن  

 

 (  208/ 4الدار قطني يف سننه، ) ،(347/ 15) ،رواه الطحاوي يف )رشح مشكل اْلثار(  (1) 
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والذين   واملجوس  والنصارى  اليهود  من  لرش  الغالة  إن  واهلل  اهلل..  خلق  رش  الغالة 

 ( 1) أرشكوا(

 (2)يف أنفسنا( وسئل اإلمام الباقر عن الغاِل، فأجاب: )قوم يقولون فينا ما ال نقوله

وروي عن اإلمام الرضا أنه قال يف التحذير منهم: )فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن  

 (3)أبغضهم فقد أحبنا.. ومن صدقهم فقد كذبنا، ومن كذهبم فقد صدقنا(

بالكوفة، دخلت عىل اإلمام الصادق   لبوا  الذين  القوم  لبى  قال: ملا  وعن مصادف 

جؤجؤه باألرض، وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول:  فأخربته بذلك، فخر ساجدا وألزق  

فندمت عىل   ثم رفع رأسه ودموعه تسيل عىل حليته،  ـ  مرارا كثرية  ـ  داخر  قن  بل عبد هلل 

إخباري إياه فقلت: جعلت فداك، وما عليك أنت من ذا؟، فقال: يا مصادف، إن عيسى لو  

ويعمي برصه، ولو سكت    سكت عام قالت النصارى فيه، لكان حقا عىل اهلل أن يصم سمعه

 (4)عام قال أبو اخلطاب، لكان حقا عىل اهلل أن يصم سمعي ويعمي برصي(

وهلذا؛ فإن املؤرخ واملحدث حيتاج إىل عرض كل الروايات الواردة يف التعريف هبم  

عىل هذا املعنى الذي حثوا عليه، ودعوا إليه، ذلك أن الغلو ترسب بعد ذلك حتت معان  

 كثرية. 

لة عىل ذلك ما ورد يف كتاب ]مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني[،  ومن األمث

، والذي ال تزال بعض املجامع الشيعية تتداول رواياته لألسف  (5) للحافظ رجب الربيس

 

 .  25/246بحار األنوار،  (1) 

 .  4/175الكايف،  (2) 

 .  82و 81عيون األخبار، ص  (3) 

 . 192كيش ص، وال25/293بحار األنوار:  (4) 

قال العالمة األميني يف ترمجته له: )الشيخ ريض الدين رجب بن حممد بن رجب الربيس احليل املعروف باحلافظ: من    (5) 
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 مع كوهنا متناقضة مع تلك األحاديث التي حيذر فيها أئمة اهلدى من الغلو. 

روايته اخلطبة االفتخارية، وهي خطبة مشهورة يتعمد الكثري   ذلك  ومن األمثلة عىل 

ذكرها متوُهني أهنا تعرف باإلمام عيل، مع أنه ال سند هلا، فقد عزاها ـ من غري سند ـ الشيخ  

ريض الدين الربيس احليل إىل األصبغ بن نباتة، وهي متناقضة مع كل املعاين والقيم والتي  

 ه، كام دعا إليها يف أحاديثه وخطبه وحكمه. مثلها اإلمام عيل بسلوكه وأخالق

ومن الغلو الوارد فيها: )أعطيت الرصاط وامليزان واللواء والكوثر، أنا املقدم عىل  

بني آدم يوم القيامة، أنا املحاسب للخلق، أنا منزهلم منازهلم، أنا عذاب أهل النار، أال كل  

عد كرة وعودا بعد رجعة، حديثا  ذلك من فضل اهلل عيل، ومن أنكر أن ِل يف األرض كرة ب

أنا  الدعوات،  أنا صاحب  اهلل.  رد عىل  فقد  علينا  رد  ومن  علينا،  رد  فقد  قديام،  كنت  كام 

اْليات   صاحب  أنا  الدالالت،  صاحب  أنا  النقامت،  صاحب  أنا  الصلوات،  صاحب 

املال منزل  أنا  جديد،  أبدا  أنا  حديد،  من  قرن  أنا  الربيات،  أرسار  عامل  أنا  ئكة  العجيبات، 

أنا املنادي هلم:   أنا آخذ العهد عىل األرواح يف األزل،  بَِربُِّكمْ منازهلا،  األعراف:  ] ﴾  ﴿َأَلْسُت 

 

الشعر  وقرض  األدب  يف  وتقّدمه  احلديث،  فّن  يف  الواضح  فضله  عىل  العلوم،  يف  املشاركني  وفقهائها  اإلماميّة  علامء  عرفاء 

وف وأرسارها واستخراج فوائدها، وبذلك كله جتد كتبه طافحة بالتحقيق ودّقة النظر، وله يف  وإجادته، وتضّلعه يف علم احلر

الدين عليهم   أئمة  أّن له يف والء  الناس،  العرفان واحلروف مسالك خاّصة، كام  آراء ونظريات ال يرتضيها لفيف من  السالم 

السالم من الشؤون هي دون مرتبة الغلّو وغري   ه املرتجم هلم عليهم ولذلك رموه بالغلّو واالرتفاع، غري أّن احلّق أّن مجيع ما يثبت

 [ 68ـ  33/  7]الغدير:   درجة النبّوة(

وبخالفه نجد العالمة املجليس ـ مع كونه من اإلخباريني ـ يقف منه موقفا متشددا؛ فقد قال عنه يف البحار: )ال أعتمد عىل  

 ما يتفرد يف نقله الشتامل كتابيه ـ مشارق االنوار واأللفني ـ عىل ما يوهم اخلبط واالرتفاع واخللط(  

 ب اىل الغلو(  وقال عنه احلر العاميل: )يف كتابه افراط وربام نس

   وقال عنه حمسن االمني يف أعيان الشيعة: )يف طبعه شذوذ، ويف مؤلفاته خبط وخلط وَشء من الغلو(
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 (1)بأمر قيوم مل يزل( [ 172

ومنه: )أنا املتكلم بالوحي، أنا صاحب النجوم، أنا مدبرها بأمر ريب وعلم اهلل الذي  

احلمر، أنا الغائب املنتظر ألمر  خصني به، أنا صاحب الرايات الصفر، أنا صاحب الرايات 

 ( 2) العظيم، أنا املعطي، أنا املبذل، أنا القابض يدي عىل القبض، الواصف لنفيس(

وبعد خطبة طويلة جدا مملوءة بالغلو الذي يتناقض مع كل ما روي عن اإلمام عيل  

من خطب ومواعظ وأدعية يذكر بعض ما حيصل بعده من فتن، وهي أيضا ال ختتلف عام  

ه يف اخلطبة من املعاين املتناقضة مع القرآن الكريم ومع املعاين الواردة يف سائر خطبه،  ذكر

ومن األمثلة عىل ذلك قوله فيها: )ثم تقبل دولة بني العباس بالفرج والبأس، وتبنى مدينة  

يقال هلا الزوراء بني دجلة والفرات، ملعون من سكنها، منها خترج طينة اجلبارين، تعىل فيها  

ملكا عىل عدد    42صور، وتسبل الستور، ويتعلون باملكر والفجور، فيتداوهلا بنو العباس  الق

 (3)سني امللك(

العباسية، وأن راوُّيا عىل   الدولة  أهنا كتبت بعد سقوط  التفاصيل تدل عىل  وهذه 

 علم بتارخيها وعدد ملوكها، وإال فإن عادة النبوءات أال تشتمل عىل أمثال هذه التفاصيل. 

افة إىل ذلك؛ فإن ما ذكره عن مدينة الزوراء، ولعن من سكنها يتناقض مع ما  باإلض

ورد يف النصوص املقدسة من عدم ارتباط اللعن باألماكن، بل باألعامل، ولذلك فإن ساكن  

تعاىل:   قال  كام  فيها،  حصل  ما  جرائر  يتحمل  ال  وغريها  ِوْزَر  الزوراء  َواِزَرٌة  َتِزُر  ﴿َواَل 

 [164: األنعام] ﴾ ُأْخَرى

 

 .  166ـ  165مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني ص:  (1) 

 . 166املرجع السابق، ص:  (2) 

 . 166املرجع السابق، ص  (3) 
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ومثل ذلك ما ورد يف اخلطبة املعروفة باخلطبة التطنجية، وهي خطبة طويلة قدم هلا  

عميق،   وباطنها  أنيق،  ظاهرها  التطنجية،  تسّمى  له  خطبة  )ومن  بقوله:  الربيس  الشيخ 

فليحذر قارئها من سوء ظنّه، فإن فيها من تنزيه اخلالق ما ال يطيقه أحد من اخلالئق، خطبها  

 ( 1) السالم بني الكوفة واملدينة(ني عليه أمري املؤمن

ثم ساق اخلطبة بطوهلا، وهي خطبة ركيكة األسلوب، ظاهرة التكلف، وواضعها  

حياول استعامل بعض الكلامت أو التعابري التي يستعملها اإلمام عيل يف سائر خطبه ليموه  

 هبا. 

)أنا   الغلو واخلرافة:  فيها من  األمثلة عىل ما ورد  أنا  ومن  التطنجني،  الواقف عىل 

الناظر إىل املغربني واملرشقني، رأيت رمحة اهلل والفردوس رأي العني، وهو يف البحر السابع  

الثوب   كالتفاف  ملتفة  األرض  ورأيت  واحلبك،  النجوم  زخاخريه  يف  الفلك  يف  جيري 

ممّا ييل املرشق والتطنجان، خليجان من   التطنج األيمن  ماء  القصور، وهي يف خزف من 

كأهنام أيسار تطنجني، وأنا املتوِل دائرهتا، وما الفردوس وما هم فيه إاّل كاخلاتم يف اإلصبع،  

ولقد رأيت الشمس عند غروهبا وهي كالطاير املنرصف إىل وكره، ولو ال اصطكاك رأس  

الّسموات واألرض رميم   الفلك، يسمع من يف  التطنجني، ورصير  الفردوس، واختالط 

 ( 2)املاء األسود، وهي العني احلمئة(محيم دخوهلا يف 

 : ثانيا ـ بيان شدة ارتباطهم برسول اهلل  

أهنم يف حقيقتهم امتداد له، وورثته، وليس كيانا مستقال وال موازيا، فدعوهتم  ذلك 

، ألهنم ورثوا  هي دعوته، والقيم التي نادوا هبا هي نفس القيم التي دعا إليها رسول اهلل  

 

 . 263مشارق األنوار، ص  (1) 

 . 263ع السابق، صاملرج (2) 
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،ولذلك ال يصح أن يقدموا عليه أو يبالغ يف شأهنم بأكثر  كل ما عندهم من رسول اهلل  

من وصفهم بكوهنم ورثته وخلفاءه وأوصياءه، وهلذا عندما سئل إمام األئمة اإلمام عيل  

من بعض األحبار ـ بعد أن سمع كالمه العجب ـ: )يا أمري املؤمنني أفنبي أنت؟(، فقال له  

  (1)(ك، إنام أنا عبد من عبيد حممداإلمام عيل: )ويل

أشار إىل ذلك إشارة رصحية عندما    وهكذا يقال يف سائر األئمة، بل إن رسول اهلل  

؛ فهذا احلديث يشري إىل التواصل  (2)قال عن اإلمام احلسني: )حسني مني، وأنا من حسني(

ومنبع من منابعها،    واالمتداد بني اإلمامة والرسالة؛ فاإلمامة فيض من فيوضات الرسالة، 

 وجتل من جتلياهتا، وليست كيانا خاصا مستقال. 

وهلذا عندما قام احلسني بحركته التصحيحية وصفها بقوله: )وأين مل أخرج أرشا،  

وال بطرا، وال مفسدا، وال ظاملا، وإنام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي، أريد أن آمر  

وأيب عىل بن أيب طالب عليهام السالم، فمن    باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي

قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن رد عىل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم  

 ( 3) باحلق وهو خري احلاكمني( 

وأن دورهم هو    وهكذا نجد كل أئمة اهلدى يذكرون مدى ارتباطهم برسول اهلل  

يفات، وقد عرب اإلمام السجاد عن ذلك بقوله: )لعن  حفظ هديه وبيانه يف وجه كل التحر

اهلل َمن كذب علينا، إين ذكرت عبد اهلل بن سبأ فقامت كّل شعرة يف جسدي، لقد اّدعى أمراا  

اهلل   أخو رسول  اإلمام عيل واهلل عبداا هلل صاحلاا،  اهلل؟، كان  لعنه  له  ما   ، نال  عظياما ما   ،

 

 . 3/  174التوحيد:  (1) 

 ( 17111وأمحد ) (144وابن ماجه ) (3775رواه الرتمذي ) (2) 

 . 89: 4املناقب البن شهر آشوب  (3) 
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الكرامة من اهلل إال بطاعته    وله، وما نال رسول اهلل  الكرامة من اهلل إال بطاعته هلل ولرس

 ( 1)هلل(

، وال تفّضلوا عىل  وقال اإلمام الصادق: )اتقوا اهلل وعّظموا اهلل وعّظموا رسوله  

أحداا، فإّن اهلل تبارك وتعاىل قد فّضله، وأحّبوا أهل بيت نبيكم حّباا مقتصداا،    رسول اهلل  

ولوا ما ال نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا مّتم ومّتنا، ثم بعثكم اهلل  وال تغلوا وال تفّرقوا وال تق 

 (2)وبعثنا فكنا حيث يشاء اهلل وكنتم(

وحدث بعض أصحابه قال: كنت جليسا لإلمام الصادق باملدينة ففقدين أياما، ثم  

  فقلت: ولد ِل غالم، فقال: بارك اهلل  !؟إين جئت إليه فقال: مل أرك منذ أيام يا أبا هارون

حمّمد   حمّمد  يقول:  وهو  األرض  نحو  بخده  فأقبل  حممدا،  سميته  قلت:  سميته؟  فام  لك، 

وبأهل   وبأبوي  وبأهيل  وبولدي  بنفيس  قال:  ثم  باألرض،  خده  يلصق  كاد  حّتى  حمّمد، 

، ال تسبه، وال ترضبه، وال تسئ إليه، واعلم أنه  األرض كلهم مجيعا الفداء لرسول اهلل  

 .(3) سم حممد إال وهي تقدس كل يومليس يف األرض دار فيها ا

 ـ بيان شدة ارتباطهم بالقرآن الكريم:   ثالثا 

القرآنية، ودعوا   القيم  الناطق[، ألهنم متثلوا  ]القرآن  يطلق عليهم وصف  ولذلك 

ه ويرغبون يف  إليها، وعاشوا يف سبيلها، وهلذا نجدهم مجيعا يثنون عىل القرآن ويدعون إلي

 قراءته وتدبره والتعلم منه واحلياة عىل منهجه. 

 

 . 71، والكيش ص25/287بحار األنوار:  (1) 

 .61، وقرب اإلسناد ص25/269بحار األنوار:  (2) 

 .  2/  39/ 6الكايف:  (3) 
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، ويقول:  (1)فاإلمام عيل يقول: )اهلل اهلل يف القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم(  

)كتاب اهلل تبرصون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه  

، ويقول: )تعلموا كتاب اهلل  (2)بصاحبه عن اهلل(عىل بعض، وال خيتلف يف اهلل، وال خيالف  

تبارك وتعاىل فإنه أحسن احلديث وأبلغ املوعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا  

 ( 3) بنوره فإنه شفاء ملا يف الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه أحسن القصص(

: )لو مات من بني  واإلمام السجاد يعرب عن عالقته الروحية بالقرآن الكريم، فيقول

 ( 4) املرشق واملغرب ملا استوحشت بعد أن يكون القرآن معي( 

واإلمام الصادق يعرب عن رضورة اللجوء للقرآن الكريم لتبرص احلقائق، واالبتعاد  

يتنكب   مل  القرآن  من  احلق  يعرف  مل  )من  فيقول:  الدين،  هبا  حرف  التي  الفتن  سبل  عن 

 (5)الفتن(

واصفا القرآن الكريم مرغبا شيعته فيه ـ: )هو حبل اهلل املتني،  واإلمام الرضا يقول ـ 

وعروته الوثقى، وطريقته املثىل، املؤدي إىل اجلنة، واملنجي من النار، ال خيلق عىل األزمنة،  

وال يغث عىل األلسنة، ألنه مل جيعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل الربهان، واحلجة عىل  

 (6)من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد(كل إنسان، ال يأتيه الباطل 

ويقول اإلمام اجلواد حمذرا من نبذ القرآن الكريم أو حتريف معانيه وقيمه: )وكل أمة  

 

 .47هنج البالغة: الكتاب  (1) 

 133هنج البالغة: اخلطبة  (2) 

 150العقول: حتف  (3) 

 .  13/   602/  2الكايف:  (4) 

 .  702/   341/  1املحاسن:  (5) 

 9/  130/  2عيون أخبار الرضا:  (6) 
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قد رفع اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم حني تولوه، وكان من نبذهم  

ي  وال  يروونه  فهم  حدوده،  وحرفوا  حروفه  أقاموا  أن  يعجبهم  الكتاب  واجلهال  رعونه، 

 ( 1) حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

عليهم،   لتنطبق  الكريم  القرآن  آيات  كل  يؤولون  من  عىل  ينكرون  نراهم  وهلذا؛ 

ويزول معناها الظاهر املراد منها؛ والذي قد يصل أحيانا إىل تأويل النصوص واملصطلحات  

والن واحلرش،  القيامة،  مثل  قوله  الواضحة  ذلك  األمثلة عىل  ومن  والبعث، وغريها،  رش، 

، فقد فرست )اْلخرة( بأن املقصود منها اإلمام  [ 17األعىل:  ] ﴾  ﴿َواْْلِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبَقى تعاىل:  

.. ويف سند الرواية املفّضل بن عمر، وهو من الُغالة، وحمّمد بن سنان، واملعىّل بن  (2) عيلّ 

 من الُغالة أيضاا.  حمّمد، وكالُها ضعيف، وأّوهلام

ا َتَلظَّىومثله ما فرسوا به قوله تعاىل:   ، فقد فرسوا النار  [ 14الليل:  ] ﴾  ﴿َفَأْنَذْرُتُكْم َنارا

 ، ويف سند الرواية عمرو بن شمر، وهو غال وّضاع.(3)باإلمام املهدي

ينِ ومثل ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل:   بِالدِّ َبْعُد  ُبَك  ُيَكذِّ ، فقد  [ 7ني:  الت] ﴾  ﴿َفاَم 

 فرسوا الدين باإلمام عيل، ويف سند احلديث جماهيل. 

ومثل ذلك ما ورد يف تفسري سورة الزلزلة، فقد ورد، يف عّدة روايات، تأويل اإلنسان 

التي حدثت يف   الزلزلة  الروايات موضوع اْليات إىل  باإلمام عيّل، وأرجعت بعض هذه 

خماطباا   برجله  األرض  رضب  وأنه  هدأتزمانه،  حّتى  مالِك(؟  )مالِك  ويف  (4)هلا:   ..

 

 16/   53/  8الكايف:  (1) 

 .  4/451تفسري الربهان،  (2) 

 .  4/471تفسري الربهان،  (3) 

 .  494و 4/493تفسري الربهان،  (4) 
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إسحاق   بن  وإبراهيم  سنان،  بن  وحمّمد  الرازي،  اهلل  عبد  أيب  أمثال  ضعاف  أسانيدها 

 النهاوندي، واحلسن بن حمّمد بن مجهور، مع عدد آخر من املجهولني. 

 ـ بيان شدة ارتباطهم بالرشيعة اإلسالمية:   رابعا 

األحاديث الكثرية الواردة عنهم الفتوى يف كل املسائل  وبكل جوانبها، وهلذا نرى يف  

املستجدة وغريها، وبحسب ما ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة، ومن غري أن يضيفوا  

 حرفا واحدا، بل إهنم حذروا من ذلك حتذيرا شديدا. 

تنا  واهلل لوال أّن اهلل فرض واليتنا ومود)ومما يروى يف ذلك عن اإلمام الصادق قوله:  

وقرابتنا، ما أدخلناكم بيوتنا، وال أوقفناكم عىل أبوابنا، واهلل ما نقول بأهوائنا، وال نقول  

 ( 1)برأينا، وال نقول إال ما قال ربنا(

الباقر:  وقبله   اإلمام  من  )قال  لكنّا  وهوانا،  برأينا  الناس  نفتي  كنا  لو  جابر..  يا 

وأصول علم عندنا، نتوارثها كابراا عن كابر،   اهلالكني، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اهلل  

لنبّيه  ) قال:  ، و(2) نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم( بّينها  بّينة من ربنا،    إّنا عىل 

 ( 3) فبّينها نبيه لنا، فلوال ذلك كنا كهؤالء الناس(

كام  ولذلك، كانوا يذكرون أن أحاديثهم مستمدة من النبوة، إما بألفاظها أو معانيها،  

الصادق  اإلمام  ذلك  )   ذكر  قوله:  جّدي،  يف  حديث  أيب  وحديث  أيب،  حديث  حديثي 

وحديث جّدي حديث احلسني، وحديث احلسني حديث احلسن، وحديث احلسن حديث  

قول اهلل    وحديث رسول اهلل    أمرياملؤمنني، وحديث أمرياملؤمنني حديث رسول اهلل  
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له:  ،  (1)(عّزوجّل  قيل  أنه  أبيك؟()وروي  أو من  ،  أسمع احلديث فال أدري منك سامعه 

 (2)(ما سمعته مني فاروه عن رسول اهلل )قال: 

: فام مل يكن يف الكتاب؟..  قيلقال: بالكتاب،  ،  بأي َشء يفتي اإلمام؟():  وقيل له 

بالسنّة،   قال:  قيل قال:  والسنّة؟..  الكتاب  يف  يكن  مل  فام  يف):  إال  َشٌء  الكتاب    ليس 

  (3)(والسنّة 

اهلل  )قال:  و رسول  عن  كله  علمهم  أخذوا  يقولون:  للناس  به    عجبا  فعملوا 

البيت مل نأخذ علمه ومل هنتد به، ونحن أهله وذرّيته، يف منازلنا   أّنا أهل  واهتدوا، ويرون 

وجهلنا   واهتدوا  علموا  أفرتاهم  العلم  الناس  إىل  خرج  عندنا  ومن  الوحي،  ُأنزل 

 ( 4) .. إّن هذا حمال(!؟وضللنا 

يا عيل.. ادن مني  )دعا عليا يف املرض الذي تويف فيه فقال:    إّن رسول اهلل  )قال:  و

  حتى أرّس إليك ما أرّس اهلل إِّل، وأئتمنك عىل ما ائتمنني اهلل عليه، ففعل ذلك رسول اهلل  

باإلمام عيل، وفعله اإلمام عيل باإلمام احلسن، وفعله اإلمام احلسن باحلسني وفعله احلسني  

 ( 5)بأيب، وفعله أيب يب(

هتم لتحكيم ما يروى عنهم إىل  وقد كان ورعهم يف هذا الشأن هو السبب يف دعو

 القرآن الكريم، خشية أن يدس عليهم ما مل يذكروه مما خيالف الرشيعة. 

)ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ هبا، وما    اإلمام عيل: قال  وقد  
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 ( 1)جاءتك من رواية من بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا(

منهم  و  يرويه من نثق به، )عن اختالف احلديث   ئل وروي عن اإلمام الصادق أنه س

قال: )إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهلل، أو من  (، فمن ال نثق به؟

 ، وإال فالذي جاءكم به أوىل به( قول رسول اهلل 

ء مردود إىل كتاب اهلل والسنة، فكل حديث ال يوافق كتاب  : )كل َش عنه قال  وروي

 ( 2) زخرف(اهلل فهو 

 ـ االهتامم بإبراز جانب القدوة يف حياهتم: خامسا  

، وبسببه استحقوا أن يوىص هبم، وقد ورد يف  األسايس يف حياهتم  ذلك أنه اجلانب

عن   اهلل  احلديث  لسنته،  اعترب  أنه    رسول  امتداد  اهلل،  :  فقالسنتهم  بتقوى  )أوصيكم 

والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا؛  

فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات  

 ( 3)(األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة 

املؤرخون من لقب  و ما اصطلح عليه  ليس  هنا  املقصود  الواضح أن  ]اخللفاء  من 

الراشدين[، ألن اخلالفة املقصودة هنا مشرتطة بام ورد يف األحاديث األخرى من رشوط،  

اهلل   التي أوىص هبا رسول  العرتة  قال  ،  وأوهلا كوهنم من  اهلل  كام  يف وصيته    رسول 

كأين قد دعيت فأجبت وإين تارك فيكم  ):  ، وبصيغ خمتلفةألمته، والوارد يف مجيع املصادر

الثقلني أحدُها أكرب من اْلخر كتاب اهلل تبارك وتعاىل حبل ممدود من السامء إىل االرض  
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 (1)(وعرتيت أهل بيتي فانظروا كيف ختلفوين فيهام

قوله   احلديث  يف  ورد  فقد  ذلك،  إىل  )باإلضافة    فسريى  منكم  يعش   من   فإنه: 

(؛ وذلك يدل عىل أن هؤالء  املهديني الراشدين اخللفاء وسنة  بسنتي فعليكم  كثريا، اختالفا 

اخللفاء الراشدين سيظهرون عند االختالف والفرقة والفتنة، وهو يشري إىل إعراض الناس  

عنهم، ولذلك دعا إىل التمسك هبم، وهو عىل خالف ما كان عليه اخللفاء التارخييني الثالثة  

 . األمر بأيدُّيمالذين كان 

ذلك   عىل  األمثلة  بالومن  اهتاممهم  مدى  بذكر  فيها،  صالة  االهتامم  وخشوعهم 

باعتبارها من أهم الوسائل التي تتحقق هبا التزكية والرتبية، وذلكـ  مثالـ  كذكر هذا املشهد  

به   حدث  ما  وهو  فيها،  وخضوعه  وخشوعه  عيل،  اإلمام  صالة  كيفية  يذكر  أبو  الذي 

فقالالدرداء مواليه،  )  : ،  عن  اعتزل  وقد  النجار،  بشوحيطات  طالب  أيب  بن  عيل  شهدت 

  ، حلق بمنزلهأواختفى ممن يليه، واسترت بمغيالت النخل، فافتقدته، وبعد عن مكانه، فقلت  

أنا بصوت حزين ونغم شجي، وهو يقول:   إهلي كم من موبقة محلت عن مقابلتها  )فإذا 

إهلي إن طال يف عصيانك عمري،  ..  رمك كشفها بكبنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن  

فشغلني  .  .(وعظم يف الصحف ذنبي، فام أنا مؤمل غري غفرانك، وال أنا براج غري رضوانك

الصوت، واقتفيت األثر، فإذا هو عيل بن أيب طالب بعينه، فاسترتت له وأمخلت احلركة،  

والشكوى، فكان   فركع ركعات يف جوف الليل الغامر، ثم فرغ إىل الدعاء والبكاء، والبث

إهلي أفكر يف عفوك، فتهون عيل خطيئتي، ثم أذكر العظيم  )مما ناجى به اهلل تعاىل أن قال:  

آه إن أنا قرأت يف الصحف سيئة أنا ناسيها، وأنت  ) ثم قال  ،  ( من أخذك، فتعظم عيل بليتي

محه املأل  حمصيها، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ التنجيه عشريته، وال تنفعه قبيلته وال ير 
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، آه  آه من نار تنضج األكباد والكىل، آه من نار نزاعة للشوى)ثم قال  ،  (إذا أذن فيه بالنداء

 . (1)بكاءثم أمعن يف ال ، من هلبات لظى(

فكان   ،بت ليلة عند أمري املؤمنني)، حيث قال: نوف البكاىلومثل ذلك ما حدث به 

يصيل الليل كله، وخيرج ساعة بعد ساعة، فينظر إىل السامء، ويتلو القرآن، فمر يب بعد هدوء  

رامق؟ أم  أنت  أراقد  نوف  يا  فقال:  الليل  أمري    من  يا  ببرصي  أرمقك  رامق  بل  قلت: 

قال: يا نوف طوبى للزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف اْلخرة، أولئك الذين اختذوا  .  املؤمنني. 

ض بساطا، وتراهبا فراشا، وماءها طيبا، والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرضوا من  األر

  (2)(الدنيا تقريضا عىل منهاج عيسى بن مريم.. 

عن   يروى  ما  ذلك  السجادومثل  احلسني  بن  عيل  باإلمام  سمي  والذي  السجاد  ، 

: كان  الصادق   اإلمام ، وقد قال عنه  كان يقيض معظم أوقاته يف الصالةه، فقد  كثرة سجودل

سجد مل يرفع رأسه حتى  فإذا    إذا قام إىل الصالة تغري لونه،   )اإلمام السجاد(عيل بن احلسني  

 .(3)يرفض عرقاا 

الصادق:  وملا   لإلمام  احلسني  قيل  بن  عيل  رأيت  السجاد( إين  يف    )اإلمام  قام  إذا 

الذي يعرف  كان  احلسني  بن  إن عيل  واهلل  فقال:  آخر،  لون  لونه  غشى  بني    الصالة  يقوم 

 .(4)يديه

يصيل فسقط رداؤه    )اإلمام السجاد(احلسني  بن  عن أيب محزة الثامِل قال: رأيت عيل  و
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فقال: وحيك أتدري بني يدي    ، فلم يسوه حتى فرغ من صالته، فسألته عن ذلك  ، عن منكبه

جعلت فداك هلكنا، فقال:    قيل:من كنت، إن العبد ال يقبل منه صالة إال ما أقبل منها، ف

 .(1) كال إن اهلل متمم ذلك للمؤمنني بالنوافل

إذا قام يف الصالة كأنه ساق شجرة ال يتحرك    اإلمام السجاد كان  قال اإلمام الباقر:  و

 .(2)منه َشء إال ما حركت الريح منه

الطاهرة، وقد   العرتة  الصادق وهكذا كل  اإلمام  التي    قال  احلقيقية  الصالة  يصف 

كنت ال  فإن    إذا قمت يف الصالة فاعلم أنك بني يدي اهلل، ):  لوها بسلوكهم أحسن متثيل مث

تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صالتك، وال متتخط وال تبزق، وال تنقض أصبعك، وال  

من  فإن    تورك، رأسك  رفعت  وإذا  الصالة،  يف  والتورك  األصابع  بنقض  عذبوا  قد  قوماا 

ترج حتى  صلبك  فأقم  يف  الركوع  كان  وإذا  ذلك  مثل  فاقعد  سجدت  وإذا  مفاصلك،  ع 

  والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساا حتى ترجع مفاصلك،   األوىلالركعة  

 ( 3) (اإلمام عيل هكذا كان يفعلفإن  هنضت فقل: بحول اهلل وقوته أقوم وأقعد، فإذا 

حتى اإلمام احلسني الذين يصور فقط بصورة املجاهد  ذا األمر مع كل األئمة، وهك

ضحي، فقد روي عنه الكثري مما يدل عىل اهتاممه هبذا، ومن ذلك ما روي عنه  والشجاع وامل

أنه كان يصىل، فمر بني يديه رجل فنهاه بعض جلسائه، فلام انرصف من صالته قال له: مل  

خطر فيام بينك وبني املحراب، فقال: )وحيك إن    بن رسول اهلل  اهنيت الرجل؟ فقال: يا  
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  (1)(خيطر فيام بينى وبينه أحد   اهلل عز وجل أقرب إِل من أن

ابن األثري: )وكان احلسني ريض اهلل عنه فاضالا، كثري الصوم، والصالة،    وقد قال عنه 

لقد    عبداهللومثله قول  ،  (2)(واحلج، والصدقة، وأفعال اخلري مجيعها  )أما واهلل  الزبري:  بن 

  (3)(قتلوه، طويالا بالليل قيامه، كثرياا يف النهار صيامه 

ما أقل ولد أبيك؟ فقال: )العجب كيف ولدت، كان يصىل يف    : السجادوقيل لإلمام  

  (4) (اليوم والليلة ألف ركعة

العارش، فمع كوهنا   ليلة  ما حصل  هلا،  بالصالة وتعظيمه  اهتاممه  أكرب دالئل  ومن 

إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم  كانت ليلة ال تقل عن تلك اللياِل التي وصفها اهلل تعاىل بقوله: ﴿ 

ُهنَالَِك    الظُُّنوَنا   هللَوَتُظنُّوَن بِا َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر  

ا لكن اإلمام احلسني والثلة املؤمنة  ،  [ 11،  10]األحزاب:    ﴾اْبُتيِلَ املُْْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاالا َشِديدا

الذين كانوا معه، مل يتزلزلوا، ومل يظنوا باهلل ظن السوء، ومل تبلغ قلوهبم احلناجر، بل باتوا  

راكعني، وكأن تلك املجزرة الرهيبة التي مل حيصل مثلها يف التاريخ كانت    قائمني ساجدين 

 تنتظرهم. 

العباس يوم التاسع من  أيب الفضل  فقد ذكر املؤرخون أن اإلمام احلسني قال ألخيه  

املحرم: )ارجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخرهم إىل غد، وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصيل 

تغفره، فهو يعلم أين كنت قد أحب الصالة له، وتالوة كتابه، وكثرة  لربنا الليلة وندعوه ونس
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  (1) (الدعاء واالستغفار

الليلة؛ فقال: )وبات احلسني وأصحابه   الذين شهدوا تلك  الرواة  وقد ذكر بعض 

  (2)(تلك الليلة وهلم دوي كدوي النحل، ما بني راكع وساجد وقائم وقاعد

: )بات احلسني وأصحابه طول ليلهم  حلسني قوله ابن كثري عن اإلمام عيل بن ا  ىورو

يصلون ويستغفرون ويدعون ويترضعون، وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم، عليها  

يقرأ:   واحلسني  األمحيس،  قيس  بن  َخرْيٌ  ﴿عزرة  هَلُْم  ُنْميِل  َأنَّاَم  َكَفُروا  الَِّذيَن  حَيَْسَبنَّ  َواَل 

لَِيَذَر املُْْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنُتْم    هلللَِيْزَداُدوا إِْثاما َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي َما َكاَن ا  أِلَْنُفِسِهْم إِنَّاَم ُنْميِل هَلُمْ 

  (3)([ 179، 178]آل عمران:  ﴾َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب 

كل هذا ـ مع أُهيته الكربى ـ مل يكن يساوي شيئا أمام ذلك احلرص عىل أداء صالة  و

اجلامعة يوم امللحمة الكربى، ويف ظل تلك املخاطر العظيمة التي كانت حتيط هبم، فقد روى  

احلسني يف يوم العارش من حمرم،  اإلمام  املؤرخون أنه ملا استشهد عدد كبري من أصحاب  

)نفيس لك الفداء، إين    : بو ثاممة الصيداوي، وقال لإلمام احلسنيوتناقص عددهم، جاء أ

أرى هؤالء قد اقرتبوا منك، ال واهلل، ال ُتقتل حتى ُأقتل دونك، وأحّب أن ألقى اهلل وقد  

صليت هذه الصالة التي دنا وقتها(؛ فرفع اإلمام رأسه إىل السامء وقال: )ذكرت الصالة  

عم، هذا أول وقتها(، ثم قال: )سلوهم أن يكّفوا عنّا  جعلك اهلل من املصلني الذاكرين، ن

 ( 4) (حتى نصيّل 

 

 . 392، ص44ج ،املرجع السابق(1) 

 . 394/  44: املرجع السابق(2) 

البداية والنهاية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش البرصي ثم الدمشقي، املحقق: عيل شريي، دار إحياء  (  3) 

 . 177ص  8ج ، م 1988ـ  ، هـ1408لطبعة: األوىل الرتاث العريب، ا

 .21:45 بحار األنوار( 4) 
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 ـ االهتامم بإبراز اجلانب الرساِل من حياهتم:   سادسا 

وهو أهم اجلوانب يف حياهتم، وبذلك أطلق عليهم لقب األئمة واخللفاء والورثة،  

جدهم   يؤديه  كان  الذي  الدور  نفس  يؤدون  اهلل  لكوهنم  اإلس  رسول  تبليغ  الم،  من 

عن   األمثل  النموذج  بذلك  ليكونوا  واملستبدين،  الطغاة  ومواجهة  املفاهيم،  وتصحيح 

 الدين. 

ـ باعتبار الظروف التي مر هبا ـ هو  مام احلسني  وهلذا كان الدور األكرب واألشهر لإل

يف مواجهة االستكبار واالستبداد والتحريف، ولذلك كانت القيم الرسالية يف هذا اجلانب  

 عنده من سائر اجلوانب، حتى ال يكاد يعرفه الكثريون إال من خالهلا. أظهر 

وقد استطاع ـ بسبب تلك امللحمة التي مل حيصل مثلها يف التاريخ ـ أن حيفظ القيم  

احلقيقي لإلسالم، وأنه   التعريف  بدمه ودم أهله وأصحابه  فيسطر  أبديا؛  الرسالية حفظا 

بيد الطغاة والظلمة يستعملوهنا يف االستخفاف    ليس كتلك األديان التي حتولت إىل أدوات 

 بعقول شعوهبم، وإنام هو دين العدالة والرمحة وكل القيم اإلنسانية النبيلة. 

دورها الكبري يف حياة الدين،  اإلمام احلسني  لذلك كان للقيم الرسالية التي أحياها  

هلا  كان  كام  واالستكبار،  االستبداد  نري  من  والتخلص  الشعوب،  حفظ    وثورة  يف  دورها 

 الدين من التحريف وعىل مدى مجيع العصور. 

اإلمام احلسني  بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعريف بأهم األدوار التي قام هبا  

 يف حفظ الدين األصيل، وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل أربعة أدوار كربى. 

 ى، هي: ويمكن تلخيص األدوار الرسالية لألئمة يف أربعة أدوار كرب

  ـ تبليغ الدين األصيل والقيم املرتبطة به، وذلك عرب رواية أحاديث رسول اهلل  1

 أو أحاديثهم الشارحة واملفصلة له ونقلها لألمة عرب أصحاهبم وأتباعهم. 
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ـ مواجهة االنحرافات العقدية والسلوكية التي حاول املحرفون من بني أمية وبني    2

 .العباس وغريهم إلصاقها بالدين

ـ مواجهة االستبداد والظلم واحلكم الوراثي الذي أراد من خالله بنو أمية وبنو    3

 العباس حتول اإلسالمي إىل نظام ملكي امرباطوري مستبد. 

ـ حفظ الدين لألجيال القادمة، أو ما يمكن أن يطلق عليه ]االمتداد الرساِل[،    4

 اسبات املرتبطة هبا. وذلك عرب تلك الشعائر الكثرية املرتبط بالزيارة واملن

قال   عيل وقد  هذه    اإلمام  إىل  ومشريا  غريهم،  إىل  النبوة  بيت  عن  الراغبني  خماطبا 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا  األدوار الرسالية: )

  بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن متسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا 

عن   حكمهم  خيربكم  الذين  هم  اجلهل،  وموت  العلم  عيش  فإهنم  أهله،  عند  من  ذلك 

علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، ال خيالفون الدين وال خيتلفون فيه،  

  (1)(فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق

يف احلديث    أئمة أهل البيتإىل هذا الدور الذي كلف به    وقد أشار رسول اهلل  

دعا أبا   ملا نزلت عرش آيات من براءة عىل النبى  )   اه الفريقان، وهو أنهوراملعروف الذي  

فقال: أدرك أبا بكر فحيثام حلقته،    مكة، ثم دعانى النبى    أهلهبا ليقرأها عىل    بكر فبعثه

مكة فاقرأه عليهم، فلحقته باجلحفة، فأخذت الكتاب    أهلفخذ الكتاب منه، فاذهب إىل  

، فقال: يا رسول اهلل نزل ىف َشء، قال: )ال، ولكن جربيل  منه، ورجع أبو بكر إىل النبى 

  (2) (جاءنى، فقال: لن يؤدى عنك إال أنت أو رجل منك

 

 . 390/  8 :، الكايف 147اخلطبة  :( هنج البالغة1) 

 . 4400، وعبد اهلل ىف زوائده عىل املسند، وأبو الشيخ، وابن مردويه، كنز العامل 1/151:( رواه أمحد2) 
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ذلك هو توحيد البالغ، وحتى ال يقع التناقض والتنافر يف الدين،  واهلدف من كل  

  أهل و  اإلمام عيل وحتى ال يندس من يريد تشوُّيه وحتريفه، وقد كان أوىل الناس هبذا الدور  

 بيته الذين عاشوا يف بيت النبوة، ومل يرتكوها حلظة من اللحظات. 

ا أتيح هلم من أساليب  كل م   اإلمام عيل ابتداء من    أئمة أهل البيتوقد مارس كل  

عن ذلك    اإلمام الرضا للمواجهة إىل أن لقوا اهلل تعاىل مجيعا شهداء يف هذا الطريق، كام عرب  

  (1)(ما منا إال مقتول شهيد،  واهللبقوله: ) 

،  واهلل )  شبِّه هلم، قال: ويذكر أنه    ،مام احلسني وعندما سمع بعضهم يشكك يف قتل اإل

وما منا  ،  واحلسن بن عيل ،  أمري املؤمنني،  كان خرياا من احلسني لقد قتل احلسني، وقتل من  

  (2) (وإين ـ واهلل ـ ملقتول بالسم باغتيال من يغتالني، إال مقتول

  ﴾ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمننَِي َسبِيالا   هلل َوَلْن جَيَْعَل ا﴿:  ثم رد عىل من اعتمد عىل قوله تعاىل

لن جيعل اهلل لكافر عىل مؤمن حجة، ولقد أخرب  بقوله: )احلسني  اإلمام  لنفي قتل    [ 141]النساء:  

  اهلل عز وجل عن كفار قتلوا النبيني بغري احلق، ومع قتلهم إياهم لن جيعل اهلل هلم عىل أنبيائه 

 ( سبيال من طريق احلجة 

إنه لعهد عهده  ،  واهلل )  :بن عيل قال يف مرضه الذي تويف فيه اإلمام احلسن  وروي أن  

رسول وفاطمة  اهلل    إلينا  عيل  ولد  من  إماماا  عرش  اثنا  يملكه  األمر  هذا  إال  ،  أن  منا  ما 

  (3) (أو مقتول،  مسموم 

 

ومن   256ص  2وعيون أخبار الرضا ج  ،120واألماِل للصدوق ص  209ص  27وج  320ص  49( بحار األنوار ج1) 

 .351ص 2ال حيرضه الفقيه ج

 . 213ص 27وج 285ص 49وبحار األنوار ج 203ص 2ضا ج( عيون أخبار الر2) 

هـ وبحار األنوار    1417ط سنة    322واألنوار البهية ص  128ص  2والرصاط املستقيم ج  227و  226( كفاية األثر ص3) 

 . 139ص 44وج  364ص 27ج
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وكل ذلك بسبب ذلك الوقوف الشديد يف وجه اجلور الظلم واالستبداد وكل من  

األديان   يف  حصل  مثلام  الظلمة  أدوات  من  أداة  يصبح  أن  من  اهلل  دين  حلفظ  يمثلهم، 

 األخرى. 

التي تصور   الشبهات  ما يرد عىل تلك  الذي  اإلمام احلسني  وهذا  الوحيد  باعتباره 

وقف يف وجه االستبداد؛ فكل األئمة فعلوا ذلك، ولكن بطرقهم اخلاصة، مراعاة لظروف  

 املكان والزمان. 

فقد أنيطت به مهمة خاصة يف منتهى األمل واخلطورة، وهي أن    ؛مام احلسنيأما اإل

وأهله  بنفسه  عربة    يضحي  له  حدث  ما  ليبقى  املواجهة  تلك  سبيل  يف  يملك  ما  وكل 

 لألجيال، وليتحقق عن طريقه انتصار الدم عىل السيف. 

أن   يف  مجيعا  للعامل  بل  مجيعا،  للمسلمني  درسا  الكربى  امللحمة  تلك  كانت  وهلذا 

اسم  اإلسالم هو دين العدالة، وأن الذين مارسوا الظلم واالستبداد مارسوه بأسامئهم، ال ب

الظلمة   احلكام  بيد  لعبة  يصبح  أن  من  الصايف  النقي  اإلسالم  حفظ  وبذلك  اإلسالم، 

 واملستبدين. 
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 . واملظلومية األوىل والثانية . اإلمام احلسن 

اإلمام احلسن ال خيتلف عن اإلمام احلسني يف فضائله ومناقبه وأخالقه وروحانيته؛  

الوجوه: مثله يف كونه سيد شباب أه مثله من كل  الذين  فهو  ل اجلنة، ومثله يف كونه من 

حني قال: )أنت مني وأنا منك(،    ترشفوا بتلك النسبة الرشيفة التي عرب عنها رسول اهلل  

وكونه سبطا من األسباط، وكونه ذا تأثري ممتد يف األمة..    ،ومثله يف كونه رحيانة رسول اهلل  

 وغريها من املناقب والفضائل التي حظي هبا اإلمام احلسني. 

وكام أن اإلمام احلسني ُظلم يف كربالء، وقتل، وحّز رأسه، وحصلت له أعظم مأساة 

يف التاريخ، حصل لإلمام احلسن مثل ذلك، لكن بصورة أخرى، ال يبرصها إال أصحاب  

البصائر، وسنقترص هنا عىل مظلمتني مؤملتني، أوالُها كانت يف عرصه، والثانية امتدت إىل  

 سائر العصور. 

، فتمثلت يف ذلك التشويه الذي قام به احلاقدون عىل بيت النبوة  ة األوىل املظلم   أما 

حلركته ومسريته، حيث صوروه طالب دنيا، ومزواجا ومطالقا، وصوروه بذلك الذي باع  

حقه يف اخلالفة مقابل مال معدود ومتاع حمدود.. ثم صوروا بعد ذلك العام الذي كان فيه  

للجامعة، وكأن اإلمام احلسن هو الذي كان يقف يف وجه احتاد  ذلك الصلح املشؤوم عاما  

 املسلمني وجتمعهم. 

احلسني   لإلمام  حصل  ما  املعنوي  أملها  يف  تفوق  ربام  بل  كثريا،  مؤملة  مظلمة  وهي 

نفسه، فام أخطر أن يوصف ذلك العابد القانت الساجد الزاهد املجاهد بكونه صاحب دنيا،  

  الثناء عىل طالب دنيا؟ والدنيا كام ورد يف اْلثار هي أم   بكل ذلك  وهل يثني رسول اهلل  

 اخلطايا، ومن تعلق هبا تعلقت به مجيع اخلطايا. 
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نفسه،   املشؤوم  الصلح  ذلك  إىل  تعدته  بل  ذلك،  عىل  تقترص  ال  األوىل  ومظلمته 

والذي مل يلجأ إليه اإلمام احلسن إال حتت الضغط الشديد، مثلام حصل لوالده يف صفني  

البه أصحابه باخلضوع للتحكيم، وإال فإن اإلمام احلسن، كأبيه وأخيه مل يكن يرى  عندما ط

بدا من قتال الفئة الباغية التي تريد أن حترف الدين عن مسريته، ولو مل يبق يف القتال إال  

 وحده. 

لكنه ـ وبسبب رشاء معاوية لذمم بعض العشائر ـ سلم لألمر الواقع، عىل أن تنتهي  

م الذي ورث  املشكلة بموت  معاوية  لكن  الطبيعي،  األمور ملسارها  تعود  عاوية، وحينها 

 دهاء آبائه وأجداده راح يدس له السم ليموت شهيدا. 

الثانية أما   واملحدثني  املظلمة  والفقهاء  املؤرخني  من  حدث  الذي  ذلك  فهو   ،

يوازنون بني موقف  واملفرسين الذين أطلقوا عىل ذلك العام املشؤوم عام اجلامعة، وراحوا 

ناتج عن   ذلك  أخيه.. وكل  موقف  أفضل من  احلسن  اإلمام  موقف  ويعتربون  احلسنني، 

 إلغاء النصوص املقدسة التي وردت يف فضل كليهام. 

ة واحدة، ولو أن اإلمام احلسن عاش  لمفاإلمام احلسن واإلمام احلسني وجهان لع

النتفض مثلام انتفض اإلمام  ورأى كيف حيول معاوية احلكم اإلسالمي إىل ملك عضوض 

احلسني، ولو أن اإلمام احلسني رأى ذلك التخاذل يف العشائر املساندة، لوقف موقف اإلمام  

 احلسن. 

فاملوقف كان مرتبطا بالبيئة، وبالواقع، وبام يقتضيه احلكم الرشعي، ومل يكن ميال إىل  

الثناء العظيم عىل من  أن جيزل ذلك    الدنيا، وال حكام باهلوى، وهل يمكن لرسول اهلل  

 حيكمون أهواءهم؟ 

]عام   الصلح  فيه  حصل  الذي  العام  ذلك  تسمي  أن  باألمة  األجدر  كان  ولذلك 
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احلزن[، ال ]عام اجلامعة[، ألنه العام الذي أبعد فيه ربان سفينة النجاة التي أوىص رسول  

الطلقاء، وأعطي  األمة بركوهبا، يف نفس الوقت الذي أعطي فيه زمام القيادة ألبناء    اهلل  

 فيه زمام توجيه األمة يف أمر دينها إىل كعب األحبار وغريه من اليهود وتالميذ اليهود.  

وقد كان األمر يف ذلك شبيها بمستشفى عظيم، فيه طبيب كبري، يعالج كل األدواء،  

لذلك   كانت  التي  املكانة  من  باحلسد  امتأل  بوابا  لكن  اجلهات،  كل  من  الناس  ويقصده 

فراح ينافسه فيها، وجيمع له الكثري من املشاغبني إىل أن متكن بكل ألوان الدهاء  الطبيب؛  

واللصوصية أن يعزل ذلك الطبيب من إدارة املستشفى، ومن عالج الناس، وحينها ُأطلق  

 عىل ذلك اليوم الذي رأى فيه توقيع الطبيب باستقالته عام الصلح، وعام اجلامعة.. 

عىل عينه،    ألمة، حني عزلت من رباهم رسول اهلل  هذا هو نفسه ما حصل يف هذه ا 

هؤالء،   ُترك  للتقوى..  ومعادن  للدين،  يعاسيب  فصاروا  الطبابة؛  فنون  كل  وعلمهم 

وانرصف الناس إىل الطلقاء الذين استعملوا كل ما متليه الشياطني لترصف الناس عن الدين  

عجب ال  ولذلك  باألهواء،  املمتلئ  املزيف،  الدين  إىل  اإلسالم    األصيل  يف  تظهر  أن  يف 

 القاعدة وداعش وكل حركات اإلرهاب الديني. 
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 النهضة احلسينية والقيم األخالقية 

تعترب القيم األخالقية نتيجة حتمية لتغلغل القيم اإليامنية والروحية يف النفس، ذلك  

ألوامره   وتنفيذه  به،  تعلقه  وبقدر  صحيحة،  معرفة  اهلل  عىل  املؤمن  تعرف  بقدر  أنه 

عاته، وتضحيته يف سبيله تكون أخالقه، فالدين ـ كام ورد يف األحاديث والروايات  وترشي

الكثريةـ  عبارة عن أخالق عالية رفيعة، تبدأ ممارستها مع اهلل باألدب معه وتعظيمه، وتنتهي  

بالتعامل مع خلقه، وإنزاهلم املنازل التي أمر اهلل أن ينزلوا فيها، وهلذا كان التحقق بالفضائل  

َلَعىَل  :  خالقية عالمة عىل الكامل اإلنساين، كام قال اهلل تعاىل مثنيا عىل نبيه  األ ﴿َوإِنََّك 

 [4القلم:] ﴾ ُخُلٍق َعظِيمٍ 

التي دعا إليها مجيع أئمة أهل    املعاين وبناء عىل هذا كانت القيم األخالقية من أهم  

د كانوا يدعون إىل نفس ما  البيت ، ومثلوها يف حياهتم أحسن متثيل، وبإقرار األمة مجيعا، فق

أنه قال: )إّن أكمل    كل حني؛ ففي احلديث عن اإلمام الباقر   كان يدعو إليه رسول اهلل  

أنه قال: )ما يقدم املؤمن عىل اهلل عّز    ، وعن اإلمام الصادق(1)املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا(

يسع   أن  تعاىل من  اهلل  إىل  أحّب  الفرائض  بعد  بعمل  )إّن  (2) الناس بخلقه(وجّل  ، وقال: 

 (3) اخللق احلسن يميث اخلطيئة كام متيث الشمس اجلليد( 

وكامال   مجيال  نموذجا  مجيعا  احلسني  اإلمام  حياة  اعتبار  يمكن  هذا  عىل  وبناء 

لألخالق العالية الرفيعة، وكيف ال يكون كذلك، وقد ُريب يف حجر الطهر واملثل العالية،  

 

 .  81ص  2ش، طهران، ج  ه 1363(  الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، 1) 

 . 82ص  2( املرجع السابق، ج 2) 

 . 7ح  82ص  2( املرجع السابق، ج 3) 
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ك  الروايات  يف  ورد  اهلل  وقد  رسول  كان  عيل   يف  وتنمية    واإلمام  تربيته،  عىل  يرشفان 

 األخالق العالية فيه. 

؟ قال: )أتى رسول  ومن تلك الروايات ما روي أنه قيل له: ما تذكر من رسول اهلل  

بتمر من الصدقة، فأخذت منه مترة فجعلت ألوكها، فأخذها مني بلعاهبا حتى ألقاها    اهلل  

يف هذا احلديث يدرب   ، فرسول اهلل (1) حممد ال حتل هلم الصدقة( يف التمر( وقال: إن آل

حفيده عىل الورع، والذي يعترب أصال من أصول األخالق، حيمي صاحبه من كل الرذائل،  

 ويلزمه بكل الفضائل. 

كان ال يكتفي بتلك التوجيهات، وإنام    وورد يف الروايات كذلك أن اإلمام احلسني 

، ومن األحاديث  ن الفضائل التي كان يتحىل هبا رسول اهلل  كان يسأل كل حني والده ع

، فقال: )كان  املشهورة له يف ذلك ما روي عنه أنه قال: )سألت أيب عن مدخل رسول اهلل  

لنفسه مأذونا له يف ذلك، فإذا آوى إىل منزله جّزء دخوله ثالثة أجزاء:   دخول رسول اهلل 

جّزء جزأه بينه وبني الناس، فريّد ذلك باخلاصة    جزء اهلل، وجزء ألهله، وجزء لنفسه، ثم 

  (2) عىل العامة، وال يّدخر عنهم منه شيئا(

وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عن أمهات األخالق احلسنة التي متثلت يف شخصية  

اإلمام احلسني، أو متثلت يف ثورته التي قام هبا، ذلك أن هلا عالقة كربى بحركته التصحيحية  

 صالة الدين من أن حترف، كام حفظت األخالق من أن تنحرف. التي حفظت أ

املرتبطة   املختلفة  املناسبات  استثامر  كيفية  عن  كذلك  التساؤل  إىل  يدعونا  ما  وهو 

باإلمام احلسني أو حركته أو أصحابه للدعوة للقيم النبيلة التي دعوا إليها بسلوكهم قبل أن  

 

 .201/ 1( مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت ، 1) 

 م. 1988هـ/1408وائد، اهليثمي، عيل بن أيب بكر، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان،، ( جممع الزوائد ومنبع الف 2) 
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 يدعوا إليها بألسنتهم. 

ؤال اخرتنا سبع قيم أخالقية كربى، من متثلت فيه متثلت فيه  ولإلجابة عن هذا الس

بعدها مجيع األخالق، كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل عند ذكره لألخالق احلسنة، فقال: )إّنا  

األنبياء   اهلل خّص  إّن  وفيا،  مداريا صبورا صدوقا  فقيها حليام  فهام  لنحّب من كان عاقال 

حمد اهلل عىل ذلك، ومن مل تكن فيه فليترّضع إىل اهلل  بمكارم األخالق، فمن كانت فيه فلي

واحللم،   والشكر،  والصرب،  والقناعة،  الورع،  )هّن  قال:  هّن؟  وما  قيل:  إّياها(،  وليسأله 

 (1)واحلياء، والسخاء، والشجاعة، والغرية والرّب، وصدق احلديث، وأداء األمانة(

ت أن  استطعت  فإن  عرش،  )املكارم  آخر:  موضع  يف  فإهّنا  وقال  فلتكن،  فيك  كون 

تكون يف الرجل وال تكون يف ولده، وتكون يف الولد وال تكون يف أبيه، وتكون يف العبد وال  

البأس )صدق  قال:  هّن؟  وما  قيل:  احلّر(،  يف  األمانة،  (2)تكون  وأداء  اللسان،  وصدق   ،

والتذمّ  الصنائع  عىل  واملكافاة  السائل،  وإطعام  الضيف،  وإقراء  الرحم،  للجار،  وصلة  م 

 (3)والتذّمم للصاحب، ورأسهّن احلياء(

 وبناء عىل هذا اخرتنا هذه األخالق السبعة، وهي: 

 . الصرب والرىض. 1

 . الصدق والثبات 2

 . الشجاعة واإلقدام. 3

 . العزة واألنفة. 4

 

 . 3/ 56: 2( الكايف 1) 

 ( البأس: الشجاعة احلسنة الصادقة يف اجلهاد يف سبيل اهلل وإظهار احلق والنهي عن املنكر، ويف الكايف: » اليأس«. 2) 

 . 1/ 55: 2( الكايف 3) 
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 . املروءة والشهامة. 5

 . الزهد والورع. 6

 . التواضع واأللفة. 7

 بحسب هذه األخالق: وقد قسمنا عناوين هذا املقال 

 أوال ـ الصرب والرىض: 

وهي أول القيم األخالقية وأساسها، وقد أخرب اهلل تعاىل أهنا من الصفات األساسية  

ملََّا التي ال يمكن لإلمامة أن تتم من دوهنا، قال تعاىل:   ِمنُْهْم أئمة َُّيُْدوَن بَِأْمِرَنا  ﴿َوَجَعْلنَا 

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوقِ   [ 24السجدة: ] ﴾  ُنونَ َصرَبُ

ذلك أن من سنة اهلل تعاىل يف أوليائه، واهلداة إليه أن يبتليهم بأصناف البالء، ليثبتوا  

﴿َوإِِذ اْبَتىَل  عرب اختيارهم وسلوكهم مدى استحقاقهم لإلمامة، كام قال تعاىل عن إبراهيم:  

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َجا  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت ا إِْبَراِهيَم َربُّ  [ 124البقرة: ] ﴾ ِعُلَك لِلنَّاِس إَِماما

السجاد  اإلمام  لن    وقد ذكر  تعاىل  اهلل  اإلمام بحكم مكانته من  أن  للذين تصوروا 

حيتاج إىل البالء، وأنه يف حصوله له يمكنه أن يتخلص منه بام آتاه اهلل من والية تكوينية؛  

تب الرفيعة ال تنال إاّل بالتسليم هلل جّل  فقال: )جهلوا واهلل أمر اهلل وأمر أوليائه معه، إّن املرا

ثناؤه، وترك االقرتاح عليه، والرضا بام يدبرهم به، إّن أولياء اهلل صربوا عىل املحن واملكاره  

صربا مل يساوهم فيه غريهم، فجازاهم اهلل عّز وجّل عن ذلك بأن أوجب هلم نجح مجيع  

 (1)ده هلم(طلباهتم، لكنّهم مع ذلك ال يريدون منه إاّل ما يري

ـ   ـ بحكم إمامته الدينية التي شهد له هبا رسول اهلل  ولذلك تعرض اإلمام احلسني 

للكثري من أنواع البالء، ومنذ صغره الباكر إىل شهادته؛ وقد استطاع اجتيازها مجيعا بنجاح،  

 

 . 367هـ، مؤسسة البعثة، قم: 1417( األماِل، الشيخ الصدوق، ط األُوىل 1) 
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وأعطى بذلك أعظم األمثلة يف الصرب والرىض، ولذلك كان حقيقا بذلك الوصف الذي  

به   تعاىل  ُوصف  اهلل  أمر  الذين  الرسل،  من  العزم  ألوِل  وارثا  كونه  من  وارث  زيارة  يف 

رسوله   خماطبا  فقال  بصربهم؛  ُسلِ :  باالهتداء  الرُّ ِمَن  اْلَعْزِم  ُأوُلو  َصرَبَ  َكاَم  ﴾  ﴿َفاْصرِبْ 

 [35األحقاف: ] 

الكثري من مظاهر صربه؛ حيث    (1) وقد ورد يف الزيارة املعروفة بـ )الناحية املقدسة(

عىل   السالم  اخلباء،  املهتوك  عىل  السالم  بالدماء،  املرمل  عىل  )السالم  فيها:  الزائر  يقول 

خامس أهل الكساء، السالم عىل غريب الغرباء، السالم عىل شهيد الشهداء، السالم عىل  

امء، السالم عىل  قتيل األدعياء، السالم عىل ساكن كربال، السالم عىل من بكته مالئكة الس

  (2)من ذريته األزكياء(

وفيها يقول معددا بعض أنواع البالء التي حصلت لإلمام احلسني: )السالم عىل من  

نكثت ذمته، السالم عىل من هتكت حرمته، السالم عىل من أريق بالظلم دمه، السالم عىل  

عىل   السالم  الرماح،  بكأسات  املجرع  عىل  السالم  اجلراح،  بدم  املستباح،  املغسل  املضام 

السالم عىل املهجور يف الورى، السالم عىل من توىل دفنه أهل القرى، السالم عىل املقطوع  

اخلد   عىل  السالم  اخلضيب،  الشيب  عىل  السالم  معني.  بال  املحامي  عىل  السالم  الوتني، 

لودج  الرتيب السالم عىل البدن السليب، السالم عىل الثغر املقروع بالقضيب، السالم عىل ا

 

ت املُطَلقة. وهي منسوبة للنّاحية املقّدسة ـ أي اإلمام  ( هي إحدى الزيارات املشهورة لإلمام احلسني ، وهي من الزيارا 1) 

املهدي   ـ مع خالف يف ذلك، وقد تناول اإلمام فيها ما جرى عىل جده وأصحابه يف كربالء، وهي تبدأ بالّسالم عىل أنبياء اهلل  

 صفات اإلمام احلسني وسريته. وأولياء دينه األئّمة األطهار ، ثّم بالّسالم عىل اإلمام احلسني وأنصاره، ثّم تعّرج عىل  

( املزار الكبري، أبو عبداهلل حممد بن جعفر بن املشهدي، حتقيق: جواد القيومي االصفهاين، مؤسسة النرش اإلسالمي،  2) 

إلحياء    ، مصباح الزائر، السيد عيل بن موسی ابن طاووس، حتقيق. مؤسسة آل البيت  496هـ، ص  1419الطبعة: االوىل  

 . 221هـ، قم، ص  1411إلحياء الرتاث،   البيت  الرتاث، مؤسسة آل
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  (1)املقطوع، السالم عىل الرأس املرفوع(

التي أصابت األمة والدين بعد فقده: )لقد قتلوا بقتلك   وفيها يقول معددا اْلالم 

اإليامن،   قواعد  وهدموا  واألحكام،  السنن  ونقضوا  والصيام،  الصالة  وعطلوا  اإلسالم، 

موتورا، وعاد    ل اهلل  وحرفوا آيات القران، وُهلجوا يف البغي والعدوان. لقد اصبح رسو 

كتاب اهلل عز وجل مهجورا، وغودر احلق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبري والتهليل،  

واإلحلاد   والتبديل،  التغيري  بعدك  وظهر  والتأويل،  والتنزيل  والتحليل،  والتحريم 

 ( 2) والتعطيل، واألهواء واألضاليل والفتن( 

لبالء بام آتاه اهلل من يقني، ويف يوم عاشوراء،  يقابل كل ذلك ا  وقد كان اإلمام احلسني 

وأمام تلك املواقف الصعبة، كان يردد ـ خماطبا اهلل تعاىل ـ بقوله: )صربا عىل قضائك يا رب  

الإله سواك، يا غياث املستغيثني، ماِل رب سواك وال معبود غريك، صربا عىل حكمك يا  

يى املوتى، يا قائام عىل كل نفس بام كسبت  غياث من ال غياث له، يا دائام ال نفاد له، يا حم

  (3) احكم بينى وبينهم وأنت خري احلاكمني(

عىل ما سيصيبه من أنواع البالء   حديث جده اإلمام احلسني  وقد ذكر اإلمام السجاد

يف كربالء؛ فقال: )ملا كان اليوم الذي استشهد فيه أيب، مجع أهله وأصحابه يف ليلة ذلك اليوم  

ا أهيل وشيعتي اختذوا هذا الليل مجال لكم، وانجوا بأنفسكم، فليس املطلوب  فقال هلم: )ي

بيعتي   من  وسعة  حل  يف  وأنتم  اهلل  رمحكم  فانجوا  فيكم،  فكروا  ما  قتلوين  ولو  غريي، 

وعهدي الذي عاهدمتوين(، فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد: واهلل يا سيدنا يا أبا  

 

 ( املرجع السابق. 1) 

 ( املرجع السابق. 2) 

 .357( مقتل احلسني ، السيّد عبد الرّزاق املوسوّي املقّرم، قم، مكتبة الرشيف الريّض، 3) 
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 ال قال الناس: تركوا إمامهم وكبريهم وسيدهم وحده حتى  عبد اهلل ال خذلناك أبدا، واهلل

قتل ونبلوا بيننا وبني اهلل عذرا وال نخليك أو نقتل دونك. فقال هلم: )يا قوم اين غدا أقتل  

وتقتلون كلكم معي وال يبقى منكم واحد(، فقالوا: احلمدهلل الذي أكرمنا بنرصك ورشفنا  

 درجتك يابن رسول اهلل؟ فقال: )جزاكم اهلل  بالقتل معك، أوال ترىض أن نكون معك يف 

خريا(، ودعا هلم بخري، فقال له القاسم بن احلسن: وأنا فيمن يقتل؟ فأشفق عليه فقال له  

)يا بني كيف املوت عندك(. قال: يا عم أحىل من العسل، فقال: )أي واهلل فداك عمك إنك  

ببالء عظيم و تبلوا  أن  بعد  الرجال معي  يقتل من  يا عم  ألحد من  فقال:  اهلل(.  ابني عبد 

ويصلون إىل النساء حتى يقتل عبد اهلل وهو رضيع؟ فقال: )فداك عمك يقتل عبد اهلل إذ  

جفت روحي عطشا، ورصت إىل خيمنا؛ فطلبت ماء ولبنا فال أجد قط فأقول: ناولوين ابني  

فاس فريميه  يف  من  الدنيه  فأمحله  يدي  عىل  فيضعونه  به  فيأتوين  فيه،  من  بسهم  الرشب  ق 

فينحره وهو يناغي فيفيض دمه يف كفي، فأرفعه اىل السامء وأقول: اللهم صربا واحتسابا  

فيك، فتعجلني األسنة فيهم والنار تسعر يف اخلندق الذي يف ظهر اخليم، فأكر عليهم يف أمر  

  (1)أوقات يف الدنيا، فيكون ما يريد اهلل(

حتكي ما حصل لإلمام احلسني وأهل    والتأمل هذه الرواية وغريها من الروايات التي 

بيته يف كربالء وغريها، نرى أنه ختلق بام هو أكرب من الصرب، وهو الرىض، ذلك أن الرىض  

مرتبة أعىل من الصرب؛ فالصرب فيه بعض املعاناة، ذلك أن الصابر حياول أن حيبس نفسه،  

ذي يوافق الصرب  ويكفها عن السخط مع وجود األمل الذي يتمنى زواله، بخالف الرضا ال

 

مؤ 1)  البحراين،  هاشم  السيد  العالمة  البرش،  عىل  احلجج  ودالئل  عرش  االثني  االئمة  معاجز  مدينة  املعارف (  سسة 

الزمان، 214/  4اإلسالمية،   انتشارات مسجد مقّدس صاحب  القّمي، ترمجة كمره اى، قم،  ، نفس املهموم، الشيخ عبّاس 

 . 230ش، 1370
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يف حبس النفس، لكنه يزيد عليه بعدم متني زوال األمل، ألن الرايض خيتار ما اختار اهلل له؛  

 فلذلك ينرشح صدره بام حصل له من دون أمل. 

ـ كام يف الرواية السابقة ـ يعلم بدقة ما سيحصل له، ومع    وهلذا نرى اإلمام احلسني

السعادة التي عرب عنها بقوله يف دعاء عرفة: )إىل    ذلك يقدم عليه، ويتجرع كأس البالء بتلك

من تكلني إىل القريب يقطعني، أم إىل البعيد يتجهمني، أم إىل املستضعفني ِل، وأنت ريّب  

ومليك أمري، أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواين عىل من مّلكته أمري، اللهم فال حتلل  

غري أّن عافيتك أوسع ِل، فأسألك بنور  يب غضبك، فإن مل تكن غضبت عيّل فال أباِل سواك  

أمر   عليه  وصلح  الظلامت،  به  وانكشفت  والساموات  األرض  له  أرشقت  الذي  وجهك 

األولني واْلخرين، أن ال متيتني عىل غضبك وال تنزل يب سخطك، لك العتبى حتى ترىض  

  (1)قبل ذلك ال إله إاّل أنت(

﴿َوِمَن النَّاِس َمْن  وقد حتقق له بذلك ما نص عليه قوله تعاىل يف وصف املؤمنني:  

بِاْلِعَبادِ  َرُءوٌف  َواهلل  اهلل  َمْرَضاِت  اْبتَِغاَء  َنْفَسُه  ي  وقوله:  [ 207البقرة:  ] ﴾  َيرْشِ  ،  
ِ
﴿لِْلُفَقَراء

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم   وَن  املَُْهاِجِريَن الَّ َيْبَتُغوَن َفْضالا ِمَن اهلل َوِرْضَواناا َوَينْرُصُ ْم  َوَأْمَواهِلِ

اِدُقونَ   [ 8احلرش: ] ﴾ اهلل َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

باع نفسه هلل، وهاجر يف سبيله، وقدم كل ما يملك من أهل ومال    فاإلمام احلسني 

ه هو يقينه يف اهلل تعاىل، فاليقني  وعافية قربانا هلل تعاىل، وطلبا لرضوانه، ومصدر ذلك كل 

البالء،   أنواع  الذي جيعل صاحبه راضيا مطمئنا مهام حصل له من  باهلل، وبام عند اهلل هو 

﴿َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أئمة َُّيُْدوَن  وهلذا مجع اهلل تعاىل بني الصرب واليقني عند ذكره لإلمامة؛ فقال:  

وا َوَكاُنوا بِ   [ 24السجدة: ] ﴾ آَياتِنَا ُيوِقنُونَ بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ

 

 .219/   95هـ، 1403( بحار األنوار، حمّمد باقر املجليّس، بريوت، مؤّسسة الوفاء، 1) 
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نفسه، وإنام ألجل   ليس ألجل  فهو  أمله وحزنه؛  الروايات من  تذكره بعض  ما  أما 

، ووراثه، وهو يشبه  األمة التي راحت هتجره وتستبدله بغريه مع كونه ويص رسول اهلل  

ُه َلَيْحُزُنَك    ﴿َقْد َنْعَلمُ ، كام قال تعاىل:  بذلك احلزن الذي كان يصيب جده رسول اهلل   إِنَّ

ُبوَنَك َوَلكِنَّ الظَّاملنَِِي بِآَياِت اهلل جَيَْحُدونَ  ُْم اَل ُيَكذِّ  [33األنعام: ] ﴾ الَِّذي َيُقوُلوَن َفإِهنَّ

عىل قومه كاد ُُّيلكه،    بل ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن حزن رسول اهلل   

اٍت ﴿َفاَل تَ حتى هناه اهلل تعاىل عن ذلك بقوله:  ، وقال:  [ 8َفاطر: ] ﴾  ْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحرَسَ

﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل  ، وقال:  [ 3الشعراء:  ] ﴾  ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأال َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 

ا   [ 7الكهف: ] ﴾ آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسفا

يقال يف خر أمية،  وهكذا  بنو  يتسلط عليها  التي  البالد  وجه من مكة واملدينة وكل 

والذي ُبرر يف بعض الروايات باخلشية من االغتيال، وهو مقصد رشعي، وخوف اإلمام  

فيه، ليس ألجل نفسه، وإنام ألجل األمة؛ فهو يريد من موته أن يكون رسالة ممتدة    احلسني 

دية ال تتأثر هلا األجيال، وال تستفيد منها، وال  ألجيال األمة، وليس موتا عاديا، أو قتلة عا 

 تستدل هبا عىل ذلك الظلم الذي وقع لإلسالم من املحرفني له، والبغاة عىل نبيه وأهل بيته. 

وقد كان خروجه فوق ذلك امتثاال ألمر اهلل تعاىل للمستضعفني املظلومني باهلرب  

الَّذِ إىل بالد اهلل الواسعة، كام قال تعاىل:   فِيَم  ﴿إِنَّ  َقاُلوا  َأْنُفِسِهْم  املاََْلئَِكُة َظاملِِي  اُهُم  َتَوفَّ يَن 

ئَِك  ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض َقاُلوا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهلل َواِسَعةا َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأولَ 

ا   [97النساء: ] ﴾ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريا

 انيا ـ الصدق والثبات: ث 

وهي من أعظم القيم التي وصف اهلل هبا عباده املؤمنني الصادقني، كام قال تعاىل:  

َما  ﴿ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلل َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر وَ 
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ُلوا َتْبِديالا   [23األحزاب: ] ﴾ َبدَّ

وكالُها مقرتنان؛ فالصدق يف اإليامن واإلرادة والعزم، يؤدي إىل ثبات صاحبه يف  

حزحه أو فراره، أو ارتداده، والثبات دليل عىل تغلغل شجرة اإليامن يف  املواقف وعدم تز

َب اهلل َمثاَلا َكلَِمةا َطيَِّبةا َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت  القلب، كام قال تعاىل:   ﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

 
ِ
اَمء  [ 24إبراهيم: ] ﴾ َوَفْرُعَها يِف السَّ

أصدق وصف، فهو متغلغل اجلذور يف    م احلسنيوهذه اْلية الكريمة تصف اإلما 

مع جده، ومع أهل الكساء يف خيمة    الصدق والثبات، ذلك أنه كان يف عهد رسول اهلل  

، وحصل النقض والنكث واملروق  الطهارة والعصمة والنبل، وعندما تويف رسول اهلل  

ه، وحمافظا عىل ذلك العهد  من الذين خانوا العهود، ومل يفوا هبا، كان مع أبيه اإلمام مواليا ل

الذي عاهده عليه، وظل ينارصه إىل أن كتب اهلل له الشهادة، وعندما تويف أبوه، حافظ عىل 

 والئه ألخيه، وظل ينارصه إىل أن سار يف الطريقة الشهادة الذي سار عليه أبوه من قبل. 

املؤمنني،  وعندما جاءت نوبته، وهو يعلم البالء اخلاص الذي ابتيل به من دون سائر  

مل يتزحزع عن مواقفه، بل ظل ثابتا، وراح يواجه التحريفات بنفسه، وأتباعه القليلني إىل أن  

رزقه اهلل الشهادة اخلاصة التي مل يرزق أحد مثلها، ولذلك استحق من جده لقب السيادة؛  

  فالسيد هو الثابت عىل احلق، غري الناقض للعهود، ولذلك يستحق أن يكون علام للهداية، 

 ورساطا مستقيام للحق. 

وقد ورد يف الروايات الكثرية التي اتفق عليها مؤرخو الفريقني من املدرسة السنية  

احلسني  اإلمام  يثنوا  أن  حاولوا  أقوامهم  فضالء  من  يعتربون  ممن  كثريا  أن  عن    والشيعية 

صع  مسريته وحركته، وحيذروه من األخطار التي تنتظره، لكنه ـ مع علمه بكل ذلك ـ مل ين

أعلمه   الذي  اهلداية،  مصدر  من  يتلقاها  وإنام  منهم،  تعليامته  يتلقى  ال  ألنه  لتحذيراهتم، 
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 بالرسالة التي كلف هبا. 

كان   املحذرين  موقف  ألن  باألسف،  أو  بالسكوت  حتذيراهتم  كل  قابل  ولذلك 

موقف   استبدلوا  لكنهم  نرصته،  يف  الرشعي  بالتكليف  والقيام  لإلمام،  التبيعة  يستدعي 

 ية بموقف األستاذية، وتصوروا أهنم أئمة إلمامهم. التبع

أصحاب   موقف  نجد  والتثبيط  والعجز  بالوهن  املمتلئة  املواقف  تلك  مقابل  ويف 

احلسني الذي    اإلمام  باملصري  هلم  إخباره  من  الرغم  عىل  معه  وقفوا  الذين  بيته  وأهل 

أصح منكم وال أعدل  سيصريون إليه، فقد مجعهم قبل املعركة؛ فقال: )إين ال أعلم أصحابا  

فقوموا واختذوا مجال،   أقبل  الليل قد  اهلل عني خريا، فهذا  بيت، فجزاكم  أهل  أفضل  وال 

وليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخويت وتفرقوا يف سواد هذا الليل وذروين  

  (1) وهؤالء القوم، فإهنم ال يطلبون غريي، ولو أصابوين وقدروا عىل قتيل ملا طلبوكم(

حينها قام أخوه العباس وغريه من أقاربه ليعربوا عن ذلك الصدق والثبات الذي  

نتج عن والئهم ألهل بيت النبوة، فقالوا: )مل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ ال أرانا اهلل ذلك  

أبدا(، فقال هلم اإلمام احلسني: )يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا  

فقالوا: )سبحان اهلل.. ما نقول للناس؟ نقول: إنا تركنا شيخنا وسيدنا   أنتم فقد أذنت لكم(،

وبني عمومتنا خري االعامم، ومل نرم معهم بسهم ومل نطعن معهم برمح، ومل نرضب معهم  

بسيف، وال ندري ما صنعوا، ال واهلل ما نفعل ذلك، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا،  

  (2)بح اهلل العيش بعدك(ونقاتل معك حتى نرد موردك، فق

 

عيل1)  حتقيق:  أعثم،  بن  أمحد  الكويف،  الفتوح،  كتاب  والنرش    (  للطباعة  األضواء  دار  النارش:  لبنان،  بريوت،  شريي، 

 . 105/  5هـ ،  1411والتوزيع، 

( الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري،  2) 
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ثم قام مسلم بن عوسجة، فقال: )أنحن نخيل عنك، بام نعتذر إىل اهلل يف أداء حقك؟  

ال واهلل حتى أطعن يف صدورهم برحمي، وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، ولو مل يكن  

قد حفظنا معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، ال واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا  

فيك، أما واهلل لو علمت أين أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى،    غيبة رسول اهلل  

يفعل يب ذلك سبعني مرة، ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك، فكيف ال أفعل ذلك وإنام  

  (1)هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا(

وقال: )واهلل لوددت أين قتلت ثم نرشت ثم قتلت، حتى أقتل  وقام زهري بن القني، 

هكذا ألف مرة، وإن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل  

 ( 2)بيتك(

اإلمام احلسني  برهن أصحاب  وألهل    عن صدق والئهم هلل ولرسوله    وهكذا 

قون من أتباع الرسل، كام أخرب اهلل  بيت رسوله، وأحيوا بذلك تلك السنة التي يمثلها الصاد

ِذيَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهلل َعَلْيِهاَم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا  تعاىل عنهم، فقال:   ﴿َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَّ

ُمْؤِمننِيَ  ُكنُْتْم  إِْن  ُلوا  َفَتَوكَّ اهلل  َوَعىَل  َغالُِبوَن  َفإِنَُّكْم  أولئك    [ 23دة:  املائ] ﴾  َدَخْلُتُموُه  مقابل  يف 

فقال:   تعاىل عنهم،  اهلل  أخرب  والذين  للعهود،  الناكثني  فِيَها  القاعدين  إِنَّ  َياُموَسى  ﴿َقاُلوا 

ا َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِْن خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِنَّا َداِخُلونَ   [ 22املائدة: ] ﴾ َقْوما

يوم    واقف اإليامنية تذكرنا بموقف الصادقني من أصحاب رسول اهلل  وتلك امل

، ويف نفس املوقف الذي وقفه  بدر من أمثال املقداد بن األسود الذي قام جميبا رسول اهلل  

 

 . 559/ 2م،  1997هـ / 1417دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

 ( املرجع السابق. 1) 

 ( املرجع السابق. 2) 
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قائال: )يا رسول اهلل امض ملا أمرك اهلل، فنحن معك، واهلل ما نقول لك كام    اإلمام احلسني 

ولكن   [ 24املائدة  ] ﴾  ْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفقاتاِل إِنَّا هاُهنا قاِعُدونَ ﴿َفا قال قوم موسى ملوسى:  

وخلفك،   يديك  وبني  وشاملك،  يمينك  عن  مقاتلون،  معكام  إنا  فقاتال  ربك  أنت  اذهب 

والذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى نبلغه(، فأرشق  

 .  (1)ريا ودعا له، وقال له خ وجه رسول اهلل 

ولذلك استحق الثناء العظيم من أئمة أهل البيت ، لصدقه وثباته، فقد قال فيه اإلمام  

   (2) )إنام منزلة املقداد يف هذه األُمة كمنزلة ألف يف القرآن، ال يلزق هبا َشء(  :الصادق

 ثالثا ـ الشجاعة واإلقدام: 

أنبياءه   هبا  اهلل  وصف  والتي  املتكاملة،  الشخصية  متثل  التي  الصفات  من  وهي 

وورثتهم الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة، ومل يدخل قلوهبم فزع وال هيبة وال جبن، قال  

يُّوَن َكثرٌِي َفاَم َوَهنُوا ملَِا َأَصاهَبُْم يِف َس تعاىل:   ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ بِيِل اهلل َوَما َضُعُفوا  ﴿َوَكَأيِّ

ابِِرينَ  اَفنَا    َوَما اْسَتَكاُنوا َواهلل حُيِبُّ الصَّ نَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوإرِْسَ َوَما َكاَن َقْوهَلُْم إِالَّ َأْن َقاُلوا َربَّ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ     [ 147، 146ن: آل عمرا] ﴾ يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ

القليل   النفر  أنه كان من  الذي ذكر  النامذج عن ذلك، ومنهم داود  ورضب بعض 

الثابتني يف جهادهم ضد عدو بني إرسائيل، وأنه كان بشجاعته وإقدامه سبب انتصاراهتم،  

نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبا قال تعاىل:   َنا  ﴿َوملََّا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ

 

املبدأ واملعاد، حممد بن  1)  نبوته وأفعاله وأحواله يف  العباد، وذكر فضائله وأعالم  اهلدى والرشاد، يف سرية خري  ( سبل 

تب العلمية بريوت، يوسف الصاحلي الشامي، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، دار الك

 (26/ 4م، ) 1993هـ ـ  1414لبنان، الطبعة: األوىل، 

ق(، قم املقّدسة: مؤّسسة النرش  413،  336( االختصاص، )املنسوب إىل( حمّمد بن حمّمد بن النعامن املفيد البغدادي )2) 

 . 10اإلسالمي،
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ْكَمَة َوَعلََّمُه    َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ  َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهلل َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهلل املُْْلَك َواحْلِ

 [ 251،  250البقرة: ] ﴾ مِمَّا َيَشاءُ 

البطولة، وقد حدث عن نفسه؛  مثاال للشجاعة واإلقدام و  وهكذا كان رسول اهلل  

فقال: )والذي نفيس بيده، لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني،  

وال أجد ما أمحلهم عليه، ما ختلفت عن رسية تغزو يف سبيل اهلل، ولوددت أين أقتل يف سبيل  

 ( 1) اهلل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل(

عيل و اإلمام  اهلل    كان  رسول  عهد  أن    يف  حتى  هلا،  ومثاليا  حيا  نموذجا  وبعده 

املؤرخني يؤكدون باألدلة الدامغة، أنه كان السبب األكرب يف كل االنتصارات التي حصلت  

 للمسلمني، ولذلك بارزه املرشكون والطلقاء العداوة. 

نبياء ـ عن أبيه وجده  ـ تلميذ القرآن الكريم ووارث األ  وهكذا ورث اإلمام احلسني

التي   صفني  معركة  ومنها  خاضها،  التي  املعارك  كل  يف  بطال  فكان  واإلقدام،  الشجاعة 

خاضها مع أبيه، ومن مشاهد شجاعته فيها، ما رواه عبد اهلل بن قيس، قال: كنت مع من  

عن   وحرزه  املاء  السلمي  االعور  أيوب  أبو  اخذ  وقد  صفني،  يف  املؤمنني  أمري  مع  غزى 

خائبني، فضاق  الناس فانحرفوا  فوارس عىل كشفه،  فأرسل  العطش،  املسلمون  ، فشكى 

صدره، فقال له ولده احلسني: )أميض إليه يا أبتاه(؟ فقال امض يا ولدي، فمىض مع فوارس  

أمري   فبكى  وأخربه،  أبيه  إىل  وأيت  فوارسه،  وحط  خيمته  وبنى  املاء،  عن  ايوب  أبا  فهزم 

ا أمري املؤمنني؟ وهذا أول فتح بربكة احلسني. فقال: )ذكرت  املؤمنني، فقيل له: ما يبكيك ي

أنه سيقتل عطشانا بطف كربال، حتى ينفر فرسه وحيمحم ويقول: الظليمة الظليمة المة  

 

والتوزيع،  1)  والنرش  للطباعة  والياممة  كثري  ابن  دار  وبريوت:  دمشق  البخاري،  إسامعيل  بن  حمّمد  البخاري،  صحيح   )

 . 187/  13هـ ، 1414
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  (1)قتلت ابن بنت نبيها(

أما يف كربالء، فقد شهد له كل املؤرخني أنه أبىل فيها بالء حسنا عىل الرغم من كثرة  

 : (2) هم، وقد وصف بعض الشعراء مواقفه الشجاعة يف كربالء، فقالاملحيطني به ورشاست

قوم   الضيم  تسومه  أن   طعمت 

 

الصنيع    واحلسام  اهلل   وأبى 

جيدا    الدنية  عىل  يلوى   كيف 

 

اخلضوع    لواه  ما  اهلل   لسوى 

عزيزا    اال  يعيش  أن   فأبى 

 

رصيع    وهو  الكفاح  جتىل   أو 

ولكن   فردا  اجلموع   فتلقى 

 

مجوع    منه  الروع  يف  عضو   كل 

 مجوع زوج السيف بالنفوس ولكن  

 

 مهرها املوت واخلضاب النجيع  

ورس ذلك هو إيامنه القوي باهلل، وباملصري الذي يصري إليه، وبحقانية القضية التي    

 حيملها، ويتحمل يف سبيلها كل ألوان األمل والتعب. 

مل تكن قارصة عىل املعارك فقط، بل كانت عامة    مثلها اإلمام احلسني والشجاعة التي  

اتفق علامء   فقد  لتكون كذلك، لوال شجاعته؛  تكن  والتي مل  يف مجيع سلوكياته ومواقفه، 

عليها   تقوم  التي  الكربى  األسس  من  أساسا  الشجاعة  اعتبار  عىل  واألخالق  السلوك 

ن ذلك: )اعلم أن كل كرُّية ترفع، أو مكرمة  الفضائل اخللقية، وقد قال الطرطوَش معربا ع

خار   مالك  من  شيئا  متنح  أن  ُهمت  إذا  أنك  ترى  أال  بالشجاعة،  إال  تتحقق  ال  تكتسب 

وقويت   عزمك،  حققت  وإذا  به،  فشححت  نفسك،  وعجزت  قلبك،  ووهن  طبعك، 

القلب وضعفه   قوة  قدر  به، وعىل  املضنون  املال  أخرجت  العجز،  ذلك  وقهرت  نفسك، 

ة النفس بإخراجه، أو كراهية النفس إلخراجه مع إخراجه، وعىل هذا النمط مجيع  تكون طيب

 

 . 149/  17، العوامل 266/ 44نوار ( بحار األ 1) 

 . 74/162( بحار األنوار، 2) 
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الفضائل، مهام مل تقارهنا قوة نفس مل تتحقق، وكانت خمدوعة. فاجلبان يفر عن أمه وأبيه.  

والشجاع يقاتل عمن ال يثوب به إىل رحله، فبقوة القلب يصاب امتثال األوامر واالنتهاء  

قلب يصاب اكتساب الفضائل، وبقوة القلب ينتهى عن اتباع اهلوى  عن الزواجر، وبقوة ال

والتضمخ بالرذائل. وبقوة القلب يصرب اجلليس عىل إيذاء اجلليس وجفاء الصاحب، وبقوة  

القلب   وبقوة  الصعاب،  األمور  يقتحم  القلب  وبقوة  العار،  ويدفع  األرسار  يكتم  القلب 

أخالق الرجال، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة  يتحمل أثقال املكاره، وبقوة القلب يصرب عىل  

  (1) أوجبها احلزم والعدل( 

وهلذا ورد يف النصوص املقدسة ذم اجلبن، واعتباره من املهلكات العظيمة التي تدفع  

الظلم   من  الظاملني  ومتكني  الراحة،  )وحّب  والكسل  والطمع  والذل  املهانة  إىل  صاحبها 

ه، واستامع القبائح من الشتم والقذف، وعدم مباالته  عليه، وحتّمله للفضائح يف نفسه وأهل 

بام يوجب الفضيحة، وتعطيل مقاصده وترك بعض تكاليفه كرتك األمر باملعروف والنهي  

 ( 2)عن املنكر وغريها( 

ةا َعَلْيُكْم َفإَِذا َجاَء اخْلَْوُف   وهلذا قال تعاىل يف وصف املنافقني يوم األحزاب: ﴿َأِشحَّ

ُظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفإَِذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم  َرَأْيَتُهْم َينْ

ةا َعىَل اخْلرَْيِ ُأوَلئَِك مَلْ ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اهلل َأْعاَمهَلُْم َوَكاَن َذلَِك َعىَل ا ا بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشحَّ   هلل َيِسريا

ُْم َباُدوَن يِف اأْلَْعَراِب َيْسأَ  ُلوَن  حَيَْسُبوَن اأْلَْحَزاَب مَلْ َيْذَهُبوا َوإِْن َيْأِت اأْلَْحَزاُب َيَودُّوا َلْو َأهنَّ

 [ 20، 19األحزاب: ] ﴾ َعْن َأْنَبائُِكْم َوَلْو َكاُنوا فِيُكْم َما َقاَتُلوا إِالَّ َقلِيالا 

 

هـ، 1289مرص،    –( رساج امللوك، أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري الطرطوَش املالكي، املطبوعات العربية  1) 

 (670 -668/ 2م، )1872

 . 207ص  1، ج 1428اسامعليان، الطبعة: السابعة ( جامع السعادات، الشيخ املوىل حممد مهدي النراقي، انتسارات 2) 
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تفسري   يمكن  النصوص  هذه  من  اإلمام  وانطالقا  عن  ختلف  من  حصل  ما  كل 

ونقض للعهود املرتبطة به وبأبيه وأخيه، هبذه اخلصلة الذميمة، التي جعلت كبار    ، احلسني 

 ويقبلون ببيعة يزيد خوفا وجبنا وحرصا عىل احلياة.  القوم يرتكون حفيد رسول اهلل  

 رابعا ـ العزة واألنفة: 

وهي من الصفات التي وصف اهلل هبا عباده املؤمنني املمثلني للدين احلقيقي، والذين  

ِمنُْكْم َعْن  يستبدل اهلل هبم املغريين واملبدلني، كام قال تعاىل:   َيْرَتدَّ  ِذيَن آَمنُوا َمْن  الَّ َا  ﴿َياَأُّيُّ

بُُّهْم  
ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف  ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهلل بَِقْوٍم حُيِ ٍة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ بُّوَنُه َأِذلَّ

َوحُيِ

 [ 54املائدة: ] ﴾  َسبِيِل اهلل َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضُل اهلل ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهلل َواِسٌع َعلِيمٌ 

ا اإلمام  عىل  تنطبق  مجيعا  الصفات  املؤمنة    حلسني فهذه  الثلة  تلك  مع  خرج  الذي 

كرسوي   دين  إىل  حتوله  أن  تريد  لإلسالم،  حصلت  حتريفية  حركة  أكرب  ليواجه  القليلة 

 وقيرصي، ال عالقة له باحلياة، وال بالسياسة، وال هبموم الناس. 

احلسني  اإلمام  عرب  يردده    ولذلك  يزال  ال  الذي  الشعار  بذلك  احلركة  تلك  عن 

يوم، وهو قوله: )أال وإّن الّدعي ابن الّدعي قد ركز بني اثنتني: بني السّلة  احلسينيون إىل ال

والذّلة، وهيهات منّا الذّلة، يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله، ونفوٌس أبّية وأنوٌف محّية ِمْن أْن نؤثَر  

  (1)طاعة اللئام عىل مصارع الكرام(

البا  مواجهة  عن  قعدوا  الذين  اجلبناء  أولئك  خماطبا  للدنيا وقال  واستسلموا  طل، 

وأهوائها: )إنه قد نزل من االمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها،  

واستمرت جدا ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء، وخسيس عيش كاملرعى الوبيل، أال  

قاء ربه حقا حقا،  ترون إىل احلق ال يعمل به، وإىل الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن يف ل 

 

 . 83:45( بحار األنوار 1) 
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فاين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملني إال برما، وإن الناس عبيد الدنيا، والدين  

  (1)لعق عىل ألسنتهم حيوطونه مادرت معائشهم، فإذا حمصوا بالبالء قل الديانون(

 ثم أنشد متمثاّل: 

 سأميض فام باملوت عار عىل الفتى

 

 لامإذا ما نوى خريا وجاهد مس 

 و واسى الرجال الصاحلني بنفسه 

 

 و فارق مذموما وخالف جمرما  

بقاءها  أريد  ال  نفيس   أقّدم 

 

 لنلقى مخيسا يف اهلياج عرمرما   

 فإن عشت مل أذمم وإن مّت مل أمل 

 

 كفى بك ذال أن تعيش فرتغام 

وقال: )واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أفر فرار العبيد، إين عذت بريب    

  (2)وربكم أن ترمجون(

وعندما عزم عىل مغادرة احلجاز والتوجه اىل العراق اجتمع إليه خلق كثري يف املسجد  

احلرام من احلجاج وأهل مكة، فخطب فيهم قائال: )احلمد هلل وما شاء اهلل، وال قوة إال باهلل،  

، خط املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني  وصىل اهلل عىل رسوله  

أسال تقطعها  إىل  بأوصاِل  كأين  القيه  أنا  مرصع  ِل  وخري  يوسف،  إىل  يعقوب  اشتياق  يف 

عسالن الفالة بني النواويس وكربال، فيمألن مني اكراشا جوفا، وأجربة سغبا، ال حميص  

عن يوم خط بالقلم، رضا اهلل رضانا أهل البيت نصرب عىل بالئه، ويوفينا أجور الصابرين،  

ته، بل هي جمموعة له يف حضرية القدس، تقرهبم عينه، وينجز  حلم   لن تشذ عن رسول اهلل  

معنا، فإين   نفسه فلريحل  اهلل  لقاء  باذال مهجته، موطنا عىل  فينا  هبم وعده، أال ومن كان 

 

( مناقب آل ايب طالب، ابن شهر آشوب، عني بتصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم الرسوِل املحاليت، قم، انتشارات  1) 

 . 69  -68/ 4عالمه، بدون تاريخ ، 

 .6/ 45( بحار االنوار 2) 
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  (1)راحل مصبحا إن شاء اهلل تعاىل(

وقد كانت هذه الكلامت وغريها هي الشعارات التي حركت ما حصل يف التاريخ  

ات عىل الظلم واالستبداد، والتي اختذ فيها املسلمون اإلمام احلسني أسوة  اإلسالمي من ثور

 هلم يف مقارعة الظاملني، وعدم السكون للظلمة واملستبدين. 

، وقال ابن أيب احلديد  (2) وهلذا وصف اإلمام احلسني بكونه أيب الضيم وشديد العزة

حتت ظالل السيوف اختيارا  يف وصفه: )سيد أهل اإلباء الذي علم الناس احلمية، واملوت 

عىل الدنية، أبو عبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب عرض عليه األمان هو وأصحابه فأنف  

عىل   املوت  فاختار  يقتله،  ال  أنه  مع  اهلوان  من  بنوع  يناله  أن  زياد  ابن  وخاف  الذل،  من 

 (3)ذلك(

قيل من أشعار يف عزته ومحيته وإبائه للضيم ، ومنها قوله:  ثم راح يذكر بعض ما 

)سمعت النقيب أبا زيد حييى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيات أيب متام يف حممد بن محيد  

 :(4)الطائي ما قيلت إال يف احلسني

 وقد كان فوت املوت سهال فرده 

 

الوعر   واخللق  املر  احلفاظ   إليه 

كأنه   حتى  العار  تعاف   ونفس 

 

 هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر  

رجله   املوت  مستنقع  يف   فأثبت 

 

احلرش  أمخصك  حتت  من  هلا   وقال 

بدا    فام  محرا  املوت  ثياب   تردى 

 

 هلا الليل إال وهي من سندس خرض 

  

 .. 241/  2مة ، أيب احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح الإربيل، دار الفكر،  ( كشف الغمة يف معرفة األئ1) 

 .293/    2( تاريخ اليعقويب، محد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب، دار الكتب العلمية،  2) 

 1386الرتاث العريب، الطبعة الثانية،    ( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء3) 

 .. 302/  1بريوت ،  ه

 . 302/  1( املرجع السابق، 4) 
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وهكذا نجد كل الشعراء يثنون عىل العزة احلسينية التي جعلته مثاال ونموذجا للسيد   

يأبى   الذي  بعض  احلقيقي  يف  قال  الذي  احليل  حيدر  السيد  ومنهم  والذلة،  اخلضوع 

 :(1)قصائده

 طمعت أن تسومه القوم ضيام

 

الصنيع   واحلسام  اهلل   وأبى 

الدنية جيدا   يلوي عىل   كيف 

 

اخلضوع   لواه  ما  اهلل   لسوى 

الدرع    من  أرد  جأش   ولديه 

 

رشوع    وهن  القنا   لضمأى 

لصدر    احلفاظ  يرجع   وبه 

 

 ضاقت األرض وهي فيه تضيع   

عزيزا    إال  يعيش  أن   فأبى 

 

رصيع    وهو  الكفاح  جتىل   أو 

 :(2) وقال يف قصيدة أخرى يصف إباءه  

هاشمية ميتة  لكن  مات   لقد 

 

املتقصد   القنا  حتت  عرفت   هلم 

أنفه   الدنية  شم  أبى   كريم 

 

املسدد   الوشيج  شوك   فأشممه 

وارد   وقفة  نفس  يا  قفي   وقال 

 

املرتدد    وقفة  ال  الردى   حياض 

 رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا  

 

 من املوت حيث املوت منه بمرصد 

 فآثر أن يسعى عىل مجرة الوغى  

 

يد   عن  املقادة  يعطي  وال   برجل 

  خامسا ـ املروءة والشهامة:  

األحوال إىل أن تكون عىل أفضلها، حتى  وقد عرفها علامء األخالق بكوهنا )مراعاة 

باستحقاق( ذم  إليها  يتوجه  وال  قصد،  عن  قبيح  منها  يظهر  عيل   ،(3)ال  اإلمام    وذكر 

 

ط1)  لبنان،  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  منشورات  اخلاقاين،  عيل  حققه:  احليل،  حيدر  السيد  ديوان   )4  ،

1984   ،71 . 

 .72( املرجع السابق، ص 2) 

أبو احلسن عيل3)  الدنيا والدين،  دار مكتبة  ( أدب  الشهري باملاوردي،  البغدادي،   بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي 
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 ( 1) رشوطها، فقال: )بالصدق والوفاء تكمل املروءة ألهلها(

وهي بذلك جتتمع مع كثري من األخالق الطيبة املقاربة هلا كالشهامة والرشف والنبل  

 اهلمة، وغريها، ونحن ال تعنينا املصطلحات بقدر ما تعنينا املعاين. وعلو 

يف بعض خطبه، حني قال: )يا أُّيا الناس نافسوا يف    وقد أشار إليها اإلمام احلسني

املكارم، وسارعوا يف املغانم، وال حتتسبوا بمعروف مل تعجلوا، واكسبوا احلمد بالنجح، وال  

حد عند أحد صنيعة له رأى أنه ال يقوم بشكرها فاهلل له  تكتسبوا باملطل ذّما فمهام يكن أل

اهلل   نعم  من  إليكم  الناس  حوائج  أن  واعلموا  أجرا،  وأعظم  عطاء،  أجزل  فإنه  بمكافأته 

عليكم فال متّلوا النعم فتحور نقام، واعلموا أن املعروف مكسب محدا، ومعقب أجرا، فلو  

لناظرين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجا،  رأيتم املعروف رجال رأيتموه حسنا مجيال يرّس ا

 ( 2) مشّوها تنّفر منه القلوب وتغّض دونه األبصار(

ثم قال: )أُّيا الناس من جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من  

ال يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه،  

ا تسمو، فمن تعّجل ألخيه خريا وجده إذا قدم عليه غدا،  واألصول عىل مغارسها بفروعه

ومن أراد اهلل تبارك وتعاىل بالصنيعة إىل أخيه كافأه هبا يف وقت حاجته، ورصف عنه من  

بالء الدنيا ما هو اكثر منه، ومن نّفس كربة مؤمن فّرج اهلل عنه كرب الدنيا واْلخرة، ومن  

 ( احسن احسن اهلل اليه، واهلل حيب املحسنني 

احلسني  اإلمام  حياة  عىل  املعاين  هذه  تطبيق  واملروءة    وعند  بالنبل  مملوءة  نجدها 

 

 ( 306م، )1986احلياة، 

 . 335( هنج البالغة، ص 1) 

 . 204/  2( كشف الغمة: 2) 
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والشهامة واهلمة العالية، ولذلك ال يمكن اختصار أخالقه يف أي مشهد من املشاهد، ذلك  

أنه دفع حياته الكريمة ثمنا ملروءته ونبله؛ فهو الذي قام مع ثلة حمدودة جدا يف وجه أكرب  

طاغ عاتية  للنبل  قوة  مثاال  اْلن  إىل  زال  وال  حقوقهم،  ويرد  املستضعفني،  لينرص  ية، 

 والشهامة واألخالق العالية. 

ولكن مع مع ذلك نذكر هنا بعض مشاهد مروءته، كام رواه الرواة عنه، ومنها ما  

روي أنه دخل املسرتاح؛ فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إىل غالم له، فقال: يا غالم اذكرين هبذه  

ذا خرجت فأكلها الغالم، فلام خرج اإلمام احلسني قال: يا غالم أين اللقمة؟ قال:  اللقمة إ

أكلتها يا موالي. قال: أنت حّر لوجه اهلل تعاىل. قال له رجل: أعتقته يا سيدي؟ قال: نعم،  

يقول: )من وجد لقمة ملقاة فمسح منها، أو غسل ما عليها    سمعت جدي رسول اهلل  

جوفه إاّل أعتقه اهلل من النار، ومل أكن ألستعبد رجال أعتقه اهلل تعاىل    ثّم أكلها مل تستقّر يف 

 ( 1)  من النار( 

وروي أّن رجال قال له: اجلس حّتى نتناظر يف الدين، فقال: )يا هذا أنا بصري بديني  

واّن   وللمامراة!؟  ِل  ما  واطلبه،  فاذهب  بدينك  جاهال  كنت  فإن  هداي،  عيّل  مكشوف 

ل ويناجيه ويقول: ناظر الناس يف الدين كي ال يظنّوا بك العجز  الشيطان ليوسوس للرج

إّما أن تتامرى أنت وصاحبك فيام تعلامن فقد   واجلهل، ثم املراء ال خيلو من أربعة أوجه: 

تركتام بذلك النصيحة وطلبتام الفضيحة وأضعتام ذلك العلم، أو جتهالنه فأظهرمتا جهال  

فظلمت   أنت  تعلمه  أو  جهال،  صاحبك  وخاصمتام  يعلمه  أو  عثرته،  بطلبك  صاحبك 

فرتكت حرمته ومل تنزله منزلته. وهذا كّله حمال، فمن أنصف وقبل احلّق وترك املامراة فقد  

 

 . 43/ 2( عيون اخبار الرضا، حممد بن عىل بن احلسني الصدوق، مكتبة طوس، قم املقدسة ،  1) 
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 (1)أوثق إيامنه، وأحسن صحبة دينه، وصان عقله( 

  : وروي أنه دخل عىل أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغاّمه. فقال له احلسني

يا أخي؟   إيّن  وما غّمك  قال: ديني وهو سّتون ألف درهم. فقال احلسني: هو عيّل! قال: 

 .(2)أخشى أن أموت. فقال احلسني: لن متوت حّتى أقضيها عنك. قال: فقضاها قبل موته

فدخل    ، وروي أن أعرابيا قدم املدينة، فسأل عن أكرم الناس هبا، فدّل عىل احلسني

 ل:  املسجد فوجده مصّليا فوقف بإزائه وأنشأ يقو

 مل خيب اْلن من رجاك ومن

 

 حّرك من دون بابك احللقه 

معتمد  وأنت  جواد   أنت 

 

الفسقه   قاتل  كان  قد   أبوك 

 لو ال اّلذي كان من أوائلكم 

 

 كانت علينا اجلحيم منطبقه  

ء؟ قال: نعم أربعة  قال: فسّلم احلسني وقال: يا قنرب هل بقي من مال احلجاز َش   

آالف دينار، فقال: هاهتا قد جاء من هو أحّق هبا منّا، ثم نزع برديه ولّف الدنانري فيها وأخرج  

 يده من شّق الباب حياء من األعرايب وأنشأ يقول: 

معتذر  إليك  فإيّن   خذها 

 

 شفقه و اعلم بأيّن عليك ذو  

 لو كان يف سرينا الغداة عصا  

 

مندفقه   عليك   أمست سامنا 

غري  ذو  الزمان  ريب   لكّن 

 

النفقه   قليلة  منّي  الكّف   و 

ال،     قال:  أعطيناك؟  ما  استقللت  لعّلك  له:  فقال  وبكى،  األعرايب  فأخذها  قال: 

 .(3) ولكن كيف يأكل الرتاب جودك

 

 .135/ 2( بحار األنوار 1) 

 . 65/ 4( مناقب ابن شهرآشوب 2) 

 . 66 -65/ 4(املرجع السابق 3) 
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: أفضل األعامل بعد الصالة إدخال  وروي عنه أنه قال: )صّح عندي قول النبي 

فقال:  الرسور يف قلب املؤمن بام ال إثم فيه، فإيّن رأيت غالما يواكل كلبا، فقلت له يف ذلك،  

إيّن مغموم أطلب رسورا برسوره ألّن صاحبي ُّيودي أريد أفارقه، فأتى    يا ابن رسول اهلل  

احلسني إىل صاحبه بامئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغالم فداء خلطاك، وهذا البستان  

له ورددت عليك املال، فقال: وأنا قد وهبت لك املال، فقال: قبلت املال ووهبته للغالم،  

فقال احلسني: أعتقت الغالم ووهبته له مجيعا، فقالت امرأته: قد أسلمت ووهبت زوجي  

 (1) مهري، فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار( 

وروي عن أنس قال: كنت عند احلسني فدخلت عليه جارية فحّيته بطاقة رحيان،  

حيان ال خطر هلا فتعتقها؟ قال: كذا أّدبنا  فقال هلا: أنت حّرة لوجه اهلل، فقلت: حتييك بطاقة ر 

َأْو ُردُّوَها إِنَّ اهلل َكاَن َعىَل ُكلِّ  اهلل، قال اهلل تعاىل:   بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها  ﴿َوإَِذا ُحيِّيُتْم 

 َحِسيباا 
ٍ
ء  ( 2)  ، وكان أحسن منها عتقها( [ 86]النساء: ﴾ ََشْ

أخا   )يا  فقال:  حاجة  يسأله  أن  يريد  األنصار  من  رجل  جاءه  أنه  روي  ما  ومنها 

األنصار صن وجهك عن بذلة املسألة وارفع حاجتك يف رقعة، فإيّن آت فيها ما ساّرك إن  

شاء اهلل(، فكتب: يا أبا عبد اهلل إن لفالن عيّل مخسامئة دينار وقد ألّح يب فكّلمه ينظرين إىل  

احلسني الرقعة دخل إىل منزله فأخرج رّصة فيها ألف دينار، وقال له: )أما  ميرسة، فلام قرأ  

مخسامئة فاقض هبا دينك وأما مخسامئة فاستعن هبا عىل دهرك، وال ترفع حاجتك إاّل إىل أحد  

ثالثة: إىل ذي دين، أو مرّوة، أو حسب، فأّما ذو الدين فيصون دينه، وأّما ذو املرّوة فإّنه 

وأما ذو احلسب فيعلم إنك مل تكرم وجهك أن تبذله له يف حاجتك، فهو  يستحيي ملرّوته،  

 

 . 75/ 4(املرجع السابق 1) 

 . 206/  2( كشف الغّمة 2) 
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 (1)  يصون وجهك أن يرّدك بغري قضاء حاجتك( 

أن   به  فأمر  عليه،  العقاب  توجب  جناية  جنى  للحسني  غالما  أن  روي  ما  ومنها 

قال: يا  ، قال: خّلوا عنه، ف[ 134آل عمران:  ] ﴾  ﴿َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيظَ يرضب، فقال: يا موالي:  

النَّاسِ   موالي  َعِن  عمران:  ] ﴾  ﴿َواْلَعافِنَي  موالي [ 134آل  يا  قال:  عنك،  عفوت  قد  قال:   ،  

املُْْحِسننِيَ  حُيِبُّ  عمران:  ] ﴾  ﴿َواهلل  كنت  [ 134آل  ما  ضعف  ولك  اهلل،  لوجه  حّر  أنت  قال:   ،

 (2)أعطيك(

اإلمام احلسني: حر أنت  ومنها ما روي أنه مر براع فأهدى الراعى إليه شاة، فقال له  

أم مملوك؟ فقال: مملوك، فردها احلسني عليه فقال له اململوك: إهنا ىل، فقبلها منه ثم اشرتاه  

 .(3)واشرتى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له

وهكذا كان يراعي مروءته يف أحلك الظروف التي مر هبا يف كربالء، فقد روي أن  

منازلة احلر وأصحابه، قبل أن جيتمع اجليش، وقال   زهري بن القني طلب من اإلمام احلسني

له: )بأيب وأمي يا ابن رسول اهلل، واهلل لو مل يأتنا غري هؤالء لكان لنا فيهم كفاية، فكيف بمن  

سيأتينا من غريهم؟ فهلم بنا نناجز هؤالء، فإن قتال هؤالء أيرس علينا من قتال من يأتينا  

  (4)ه أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا(من غريهم(، فقال له احلسني: )إين أكر

 سادسا ـ الزهد والورع: 

وُها صفتان مرتبطتان ارتباطا رضوريا، ذلك أنه ال يمكن أن يكون هناك زهد ما مل  

 

 .247، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ص 1404م ( حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ط الثانية عا 1) 

 . 207/  2( كشف الغّمة 2) 

 . 514/  8بريوت،   –( املحىل باْلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر  3) 

 . 52-51، ص4( الكامل ىف التاريخ ج4) 
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الدنيا وزخارفها؛   بالزهد يف  يكن صاحبه ممتلئا  ما مل  يتم ورع  أن  يمكن  يسبقه ورع، وال 

جير بعضه إىل بعضه إىل أن يوصل صاحبه إىل  فحب الدنيا رأس كل خطيئة، وحطام الدنيا  

 اقتحام حرمات اهلل، والتخيل عام يقتضيه الورع من مراعاة االحتياط. 

وهلذا نرى يف كلامت األئمة اجلمع بني هاتني الصفتني واحلث عليهام، فقد روي أن  

ة  عن الزهد، فقال: )عرشة أشياء؛ فأعىل درجة الزهد أدنى درج  رجال سأل اإلمام السجاد 

 (1)الورع، وأعىل درجة الورع أدنى درجة اليقني، وأعىل درجة اليقني أدنى درجة الرضا(

وهذا احلديث يشري إىل إىل أن الزهد هو أبو الفضائل، كام أن حب الدنيا رأس كل  

ـ ال يكون ورعا حّتى يكون زاهدا، وال يكون   الرواية  ـ بحسب  الرجل  أن  خطيئة، ذلك 

ال يكون راضيا إاّل أن يكون موقنا، وبذلك فإن الزهد جيّر إىل  موقنا حّتى يكون ورعا، و

األخالقية   الفضائل  ُتسلم  وهكذا  الرضا،  إىل  جير  واليقني  اليقني،  إىل  والورع جير  الورع، 

 بعضها إىل بعض. 

وهذا املعنى الوارد يف رواية أئمة أهل البيت من املعاين القرآنية والنبوية التي ال جيادل  

فاهلل أحد،  رسوله  فيها  يأمر  تعاىل       خري اهلل  عند  ما  أن  وخيربه  الدنيا،  حطام  يف  بالزهد 

ْنَيا لِنَْفتِنَُهْم  وأبقى، قال تعاىل:   ا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ نَّ َعْينَْيَك إِىَل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواجا ﴿َواَل مَتُدَّ

ا َنْحُن َنْرُزُقَك  َوْأمُ   فِيِه َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوَأْبَقى  اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزقا ْر أهلَك بِالصَّ

 [ 132، 131]طه: ﴾ َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى

وسريته العطرة الروايات الكثرية التي خترب عن    وهكذا نرى يف سنة رسول اهلل  

رغبة يف اْلخرة، وفيام عند اهلل  من الدنيا، وتنفريه منها، ودعوته إىل ال  تقلل رسول اهلل  

 تعاىل. 

 

 .  104ص  2( الكايف ج 1) 
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فحياته وسلوكه وأكثر مواعظه كانت حتذيرا    ؛ وعىل هذا املنهج سار اإلمام احلسني 

تبديل وتغيري   ما حصل من  أن  فيها، وبيع اْلخرة ألجلها، ألنه رأى  الدنيا، والرغبة  من 

 وحتريف للدين وقيمه، مل ينشأ إال بسبب حب الدنيا واالستكثار منها. 

وهلذا صار خاصة الناس وعامتهم يرضون بني أمية، ويتبعوهنم، ال ألن احلق معهم،  

فهم موقنون أن احلق مع آل بيت النبوة، ولكن اتبعوهم طمعا يف زخرف احلياة الدنيا، وقد  

أنه قال: حّدثني أيب عن أبيه أن رجال من أهل الكوفة كتب إىل أيب    روي عن اإلمام الصادق 

سّيدي أخربين بخري الدنيا واْلخرة فكتب صلوات اهلل عليه: )بسم اهلل  احلسني بن عيل يا  

الرمحن الرحيم، أما بعد، فإن من طلب رىض اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، ومن  

 ( 1)  طلب رىض الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس والّسالم( 

؛ فمن عرف قدرة اهلل وفضله  وكان خيربهم أن رس الزهد يكمن يف اليقني فيام عند اهلل

الواسع، احتقر احلياة الدنيا، ومل يبال هبا، وكيف يفعل ذلك، وهي ال تساوي عند اهلل جناح  

أنه قال: )ملّا اشتّد األمر باإلمام احلسني نظر إليه من    بعوضة، وقد روي عن اإلمام السجاد

أ تغرّيت  األمر  اشتّد  كّلام  ألهّنم  بخالفهم،  هو  فإذا  معه  فرائصهم  كان  وارتعدت  لواهنم 

وهتدأ   ألواهنم،  ترشق  خصائصه  من  معه  من  وبعض  احلسني  وكان  قلوهبم،  ووجلت 

جوارحهم، وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا ال يباِل باملوت! فقال هلم اإلمام  

احلسني: )صربا بني الكرام! فام املوت إاّل قنطرة تعرب بكم عن البؤس والرّضاء إىل اجلنان  

الواسعة والنعم الدائمة، فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قرص؟ وما هو ألعدائكم إاّل  

أّن الدنيا سجن    كمن ينتقل من قرص إىل سجن وعذاب، إن أيب حدثني عن رسول اهلل  

ما   جحيمهم،  إىل  هؤالء  وجرس  جنّاهتم،  إىل  هؤالء  جرس  واملوت  الكافر،  وجنّة  املؤمن 

 

 . 168 -167( أماِل الصدوق 1) 
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 ( 1)  كذبت، وال كذبت( 

وروي عنه أنه قال: )خرجنا مع احلسني فام نزل منزال وال ارحتل منه إاّل وذكر حييى  

ابن زكرّيا وقال يوما: من هوان الدنيا عىل اهلل عّز وجّل أّن رأس حييى بن زكرّيا أهدى إىل  

 ( 2) بغّي من بغايا بني إرسائيل(

األ مشارق  يف  الشمس  عليه  طلعت  ما  مجيع  )إّن  مواعظه:  بعض  يف  رض  وقال 

ومغارهبا، بحرها وبّرها، سهلها وجبلها عند وِل من أولياء اهلل وأهل املعرفة بحق اهلل كفيء  

  (3) الظاِلل(

وقال: )أال حرٌّ يدع هذه اللامظة ـ يعني الدنيا ـ ألهلها، ليس ألنفسكم ثّم إالّ اجلنّة،  

 (4) فال تبيعوها بغريها؛ فإنه َمن رىض اهلل بالدنيا فقد ريض باخلسيس( 

اهلل   رسول  يابن  أصبحت  كيف  بعضهم:  رّب  وسأله  وِل  )أصبحت  ففقال:  ؟ 

فوقي، والنار أمامي، واملوت يطلبني، واحلساب حمدق يب، وأنا مرهتن بعميل، ال أجد ما  

أحب، وال أدفع ما أكره، واالُمور بيد غريي، فإن شاء عّذبني، وإن شاء عفا عنّي، فأّي فقري  

  (5)أفقر منّي؟(

يف   الذين  وقال  وأرباهبا  الدنيا  ملوك  أين  وقل:  تفّكر  آدم،  )يابن  أخرى:  موعظة 

وهم   فارقوها  مدائنها؟  ومّدنوا  أشجارها،  وغرسوا  أهنارها،  واحتفروا  خراهبا،  عّمروا 

كارهون، وورثها قوم آخرون، ونحن هبم عاّم قليل الحقون. يابن آدم، اذكر مرصعك، ويف  

 

 ،.288( معاين األخبار 1) 

 . 175/ 14( بحار األنوار 2) 

 . 306/  78(املرجع السابق: 3) 

 . 306/  78(املرجع السابق: 4) 

 .487( أماِل الصدوق : 5) 
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حك عليك يوم تزول فيه األقدام، وتبلغ القلوب  قربك مضجعك بني يدي اهلل، تشهد جوار

يابن آدم، اذكر مصارع   احلناجر، وتبّيض وجوه، وتبدو الرسائر، وُيوضع امليزان القسط، 

آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيث حّلوا، وكأّنك عن قليل قد حللت حمّلهم، ورصت عربة  

 ( 1) املعترب(

 ثّم أنشد يقول: 

 حفظها غفلْت أين امللوُك التي عن  

 

 حّتى سقاها بكأِس املوت ساقيها   

خاليةا   اْلفاق  يف  املدائُن   تلك 

 

بانيها   املوُت  وذاق  خراباا   عادت 

نجمُعها    الوّراث  لذوي   أموالنا 

 

نبنيها   الدهِر  خلراب   ودورنا 

ولكن مع ذلك كله مل يكن ليفعل ما فعله أولئك الذين جرهم ما يعتربونه زهدا إىل    

َم ِزينََة اهللَِّ  حلالل، أو ترك الطيبات، التي هنى اهلل عن حتريمها، فقال:  حتريم ا ﴿ُقْل َمْن َحرَّ

َخالَِصةا   ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  ِهَي  ُقْل  ْزِق  الرِّ ِمَن  يَِّباِت  َوالطَّ لِِعَباِدِه  َأْخَرَج  تِي  َيْوَم  الَّ

ُل اْْل   [ 32األعراف: ] ﴾ َياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

وهلذا، فقد روي أنه دخل عليه قوم؛ فقالوا: يا بن رسول اهلل نرى يف منزلك أشياء  

مكروهة ـ وقد رأوا يف منزله بساطا ونامرق ـ فقال: )إّنام نتزّوج النساء فنعطيهّن مهورهّن،  

  (2)ء(فيشرتين هبا ما شئن، ليس لنا منه َش 

 سابعا ـ التواضع واأللفة: 

وكالُها من الصفات الرضورية التي وصف اهلل تعاىل هبا أنبياءه ورسله وأولياءه،  

 

هـ، دار االسوة،    1424( إرشاد القلوب املنجي من عمل به من أليم العقاب، احلسن بن أيب احلسن الديلمي، ط األُوىل  1) 

 . 29/ 1قم.: 

 .131الكويت، ص  –( مكارم االخالق، ريض الدين نرص احلسن بن الفضل الطربيس، مكتبة االلفني 2) 



262 

 

قال   وجتربهم،  املستكربين  كربياء  من  فرارا  إليهم،  ينجذبون  املستضعفني  جعلت  والتي 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف  ﴿َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهلل لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اتعاىل:   ْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهلل إِنَّ اهلل حُيِبُّ املَُْتوَ  لنِيَ َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ﴾  كِّ

 [ 159]آل عمران: 

الرمحن:   عباد  سامهم  الذين  عباده،  صفوة  عن  خمربا  ِذيَن  وقال  الَّ مْحَِن  الرَّ ﴿َوِعَباُد 

ا   [63]الفرقان: ﴾ َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوناا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَأهلوَن َقاُلوا َساَلما

غريهم؛   فيه  يبدل  الذي  الوقت  يف  الدين  قيم  عىل  حيافظون  الذين  عباده  ووصف 

بُّوَنهُ   فقال:
بُُّهْم َوحُيِ

ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهلل بَِقْوٍم حُيِ َا الَّ ٍة    ﴿َياَأُّيُّ َأِذلَّ

ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهلل َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلِ  َك َفْضُل اهلل  َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ

 [ 54]املائدة: ﴾ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهلل َواِسٌع َعلِيمٌ 

احلسني اإلمام  اجتمعت يف  الصفات  هذه  الذين    وكل  البيت   أهل  أئمة  ويف مجيع 

وقفوا بقوة وعزة يف وجوه املستبدين واملستكربين يف نفس الوقت الذي كانوا فيه ألني الناس  

امتثا  والضعفاء،  العامة  تعاىل:  مع  لقوله  املُْْؤِمننِيَ ال  ِمَن  َبَعَك  اتَّ ملَِِن  َجنَاَحَك  ﴾  ﴿َواْخِفْض 

 [215]الشعراء: 

يف ذلك أنه مّر بمساكني قد بسطوا كساء هلم فألقوا    ومما يروى عن اإلمام احلسني

  ﴿إِنَُّه اَل حُيِبُّ عليه كرسا، فقالوا: هلّم يا بن رسول اهلل.. فأكل معهم، ثم تال قوله تعاىل:  

ينَ  ،  ، ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوين، قالوا: نعم يا ابن رسول اهلل  [ 23النحل:  ] ﴾  املُْْسَتْكرِبِ

 ( 1) وتعمى عني، فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للرباب: )اخرجي ما كنت تّدخرين(

وروي أن أعرابّيا جاءه وقال: يا ابن رسول اهلل قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن  

 

 . 257/ 2( تفسري العياَش، حمّمد بن مسعود العياَش، املكتبة العلمية اإلسالمية ـ طهران: 1) 
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،  أدائها، فقلت يف نفيس: أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول اهلل  

فقال: )أسألك عن ثالث مسائل، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث املال، وإن أجبت  

جبت عن الكل أعطيتك الكل(. فقال األعرايب: يا ابن  عن اثنتني أعطيتك ثلثى املال، وإن أ

يسأل مثىل، وأنت من أهل العلم والرشف؟ فقال احلسني )بىل، سمعت جدي    رسول اهلل  

يقول: املعروف بقدر املعرفة. فقال األعرايب: سل عام بدا لك، فإن أجبت وإال    رسول اهلل  

فقال  أفضل؟(،  األعامل  )أي  احلسني:  فقال  منك.  فقال    تعلمت  باهلل،  االيامن  االعرايب: 

يزين   )فام  احلسني:  فقال  باهلل،  الثقة  االعرايب:  فقال  املهلكة؟(،  من  النجاة  )فام  احلسني: 

الرجل؟( فقال األعرايب: علم معه حلم. فقال احلسني: )فإن أخطأه ذلك(، فقال األعرايب:  

فقال األعرايب:  أخطاه ذلك؟(،  )فإن  فقال احلسني:  فقال    مال معه مرؤة،  فقر معه صرب. 

احلسني: )فإن اخطأه ذلك؟(، فقال االعرايب: فصاعقة تنزل من السامء فتحرقه فإنه أهل  

لذلك، فضحك احلسني ورمى إليه برصة فيها ألف دينار، وأعطاه خامته وفيه فص قيمته  

مئتا درهم، وقال احلسني: )يا اعرايب أعط الذهب غرماءك، وارصف اخلاتم يف نفقتك(،  

  (1) ([ 124األنعام: ] ﴾ ﴿اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلَتهُ األعرايب املال وقال:  فأخذ 

بعد وفاة أخيه احلسن، وكان عبد    وروي أنه كان جالسا يف مسجد جده رسول اهلل  

اهلل بن الزبري جالسا يف ناحية املسجد، وعتبة بن أيب سفيان يف ناحية أخرى، فجاء أعرايب  

عقلها باب املسجد ودخل، فوقف عىل عتبة بن أيب سفيان فسلم عليه فرد، فقال  عىل ناقة ف

له األعرايب: إين قتلت ابن عم ِل وطولبت بالدية، فهل لك أن تعطيني شيئا؟، فرفع رأسه  

إىل غالمه، وطلب منه أن يدفع له مائة درهم، فقال األعرايب: ما أريد إال الدية متاما. ثم  

إليه  تركه، وأتى عبد اهلل   بن الزبري وقال له مثل ما قال لعتبة، فقال عبد اهلل لغالمه: ادفع 

 

 .11حديث  196: 44( بحار األنوار 1) 
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عليه   فسلم  احلسني  وأتى  تركه،  ثم  متاما.  الدية  إال  أريد  ما  األعرايب:  فقال  درهم،  مائتي 

وقال: يا ابن رسول اهلل إين قتلت ابن عم ِل وقد طولبت بالدية، فهل لك أن تعطيني شيئا؟  

ن قوم ال نعطي املعروف إال عىل قدر املعرفة(. فقال: سل ما تريد.  فقال له: )يا أعرايب نح

النجاة من اهللكة(؟ قال: التوكل عىل اهلل عزوجل، فقال:   فقال له احلسني: )يا إعرايب ما 

)وما اهلمة(؟ قال: الثقة باهلل، ثم سأله احلسني غري ذلك وأجاب األعرايب فأمر له احلسني  

ذه لقضاء ديونك، وعرشة آالف درهم أخرى وقال: هذه  بعرشة آالف درهم وقال له: )ه

 : (1) تلم هبا شعثك وحتسن هبا حالك وتنفق منها عىل عيالك(، فأنشأ األعرايب يقول

معبق   ِل  هاج  وما   طربت 

 

معشق    وال  مقام  ِل   وال 

الرسول    ْلل  طربت   ولكن 

 

واملنطق    الشعر  ِل   فلذ 

 هم األكرمون هم األنجبون   

 

ترشق    هبم  السامء   نجوم 

املكرمات   إىل  األنام   سبقت 

 

 فقرص عن سبقك السبق  

الرشاد    باب  اهلل  فتح   بكم 

 

الفساد بكم مغلق   وباب 

وفوق هذا كله، فقد كان ما خيفيه أكثر مما يظهره، وقد روي أنه وجد عىل ظهره أثر،    

فسئل زين العابدين عن ذلك؟ فقال )هذا مما كان ينقل اجلراب عىل ظهره إىل منازل األرامل  

 (2)واليتامى واملساكني( 

 اخلامتة: 

احلسني، ودعا    بعد هذا العرض املوجز ألمهات القيم األخالقية التي مثلها اإلمام

 

  1983هـ،    0341ألمني، بريوت، دارالتعاريف للمطبوعات،  ( أعيان الشيعة، االمني، حمسن، حّققه وأخرجه حسن ا1) 

 .  580: 1م ، 

 .  580: 1(املرجع السابق 2) 
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 إليها يف حياته مجيعا، بل ضحى يف سبيلها، نخرج بالنتائج والتوصيات التالية: 

 أوال ـ النتائج: 

. تبني لنا من خالل استعرض الروايات الواردة عن اإلمام احلسني وما ارتبط هبا  1

ناطق، ورصاط   الدين األصيل، وأنه قرآن  قيم  يمثل مجيع  اإلمام احلسني  أن  أحداث  من 

منهجه  مس عن  االنحراف  بسبب  كان  انحرافات  من  بعده  األمة  يف  حصل  ما  وأن  تقيم، 

 يف ذلك.  ومنهج سائر األئمة وخمالفة وصايا رسول اهلل 

إىل االهتامم بالقيم األخالقية، بجميع معانيها، ومثلها يف حياته    ـ دعا اإلمام احلسني  2

ية والشهامة واملروءة، وصار  وسلوكه خري متثيل، ولذلك أصبح مدرسة يف الصرب والتضح

 نموذجا للشخصية املسلمة املتوازنة التي متثل الكامل اإلنساين يف أرقى صوره. 

ـ من أهم القيم التي مثلها اإلمام احلسني يف الواقع اإلسالمي القيم الرسالية، فقد    3

واجه الطواغيت والظلمة واالنحرافات بكل قوة وشجاعة، وقدم كل أنواع التضحية يف  

سبيل ذلك، ولذلك جتاوزت حركته املكان والزمان، وانترش هديه يف كل األزمنة واألمكنة،  

 داية العامة الشاملة، والتي ال تزال األمة تنهل من بركاهتا إىل اليوم.  لتتحقق عىل يديه اهل

 ثانيا ـ التوصيات: 

من أهم التوصيات التي ندعو إليها من خالل تعرفنا عىل قيم الدين األصيل التي  

 ومثلها خري متثيل ما ييل:  ، أحياها اإلمام احلسني

ئمة وفق املنهج التارخيي الذي  . عدم االكتفاء بدراسة اإلمام احلسني وغريه من األ 1

يعتمد رسد األحداث أو حتليلها، وربط الشخصيات بالواقع الذي عاشوا فيه فقط، وإنام  

اعتامد منهج البحث القيمي، ذلك أن األئمة مل يكونوا أئمة لعصورهم فقط، وإنام كانوا أئمة  

ه إىل تلك اْلفاق  جلميع األجيال، ولذلك يمكن حلياهتم أن تساهم يف ترقية واقعنا، ورفع
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 السامية التي دعوا إليها. 

. ندعو إىل استعامل كل الوسائل إلحياء الرسالة احلسينية، وبث الوعي الصحيح  2

الوعي   يف  استعامهلا  إىل  باإلضافة  أنواعها،  بجميع  للرتبية  كوسيلة  واستعامهلا  بمعناها، 

 ا وسيادهتا. السيايس الذي خيرج األمة اإلسالمية من ختلفها، ويعيد هلا وحدهت

. ندعو إىل تنقية تراث أهل البيت من كل ما دسه األعداء فيه من حتريفات، وذلك  3

بعرضه عىل القرآن الكريم، وعىل القيم النبيلة التي جاءوا هبا، حتى خيرج سليام نقيا متوافقا  

 مع الثقل األكرب، ذلك أنه يستحيل أن يفرتق الثقالن. 

 املصادر واملراجع: 

 م. القرآن الكري

1( البغدادي  املفيد  النعامن  حمّمد بن  بن  إىل( حمّمد  )املنسوب  املقّدسة: مؤّسسة  413،  336.االختصاص،  قم  ق(، 

 النرش اإلسالمي. 

. أدب الدنيا والدين، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، دار مكتبة  2

 م. 1986احلياة، 

القلوب3 الديلمي، ط األُوىل    . إرشاد  العقاب، احلسن بن أيب احلسن  أليم  به من  هـ، دار    1424املنجي من عمل 

 االسوة، قم. 

للمطبوعات،  4 دارالتعاريف  بريوت،  األمني،  حسن  وأخرجه  حّققه  حمسن،  االمني،  الشيعة،  أعيان  هـ،   0341. 

 م.   1983

 ة، قم. هـ، مؤسسة البعث1417. األماِل، الشيخ الصدوق، ط األُوىل 5

 هـ.1403. بحار األنوار، حمّمد باقر املجليّس، بريوت، مؤّسسة الوفاء، 6

 . تاريخ اليعقويب، محد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب، دار الكتب العلمية. 7

 ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. 1404. حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ط الثانية عام 8

 تفسري العياَش، حمّمد بن مسعود العياَش، املكتبة العلمية اإلسالمية ـ طهران. . 9

 . 1428. جامع السعادات، الشيخ املوىل حممد مهدي النراقي، انتسارات اسامعليان، الطبعة: السابعة 10

، 4بنان، ط. ديوان السيد حيدر احليل، حققه: عيل اخلاقاين، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ل 11

1984 . 
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. سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد، حممد بن  12

يوسف الصاحلي الشامي، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية بريوت، 

 م. 1993هـ ـ  1414ىل، لبنان، الطبعة: األو

العربية  13 املطبوعات  املالكي،  الطرطوَش  الفهري  الوليد  ابن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  امللوك،  رساج   مرص،  –. 

 . م1872 هـ،1289

الثانية،  14 العريب، الطبعة  أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الرتاث  ابن أيب احلديد، حتقيق حممد  . رشح هنج البالغة، 

 ت.بريو ه  1386

. صحيح البخاري، حمّمد بن إسامعيل البخاري، دمشق وبريوت: دار ابن كثري والياممة للطباعة والنرش والتوزيع،  15

 هـ. 1414

 . عيون اخبار الرضا، حممد بن عىل بن احلسني الصدوق، مكتبة طوس، قم املقدسة.16

 ش، طهران. ه 1363سالمية، . الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإل 17

. الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم  18

 م. 1997هـ / 1417تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

شريي، بريوت، لبنان، النارش: دار األضواء للطباعة والنرش  . كتاب الفتوح، الكويف، أمحد بن أعثم، حتقيق: عيل  19

 هـ. 1411والتوزيع، 

 . 241/  2. كشف الغمة يف معرفة األئمة ، أيب احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح الإربيل، دار الفكر، 20

 م.1988هـ/1408. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي، عيل بن أيب بكر، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان،،  21

 . بريوت –. املحىل باْلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر 22

البرش، العالمة السيد هاشم البحراين، مؤسسة املعارف  . مدينة معاجز االئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل  23

 اإلسالمية. 

النرش  24 مؤسسة  االصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق:  املشهدي،  بن  جعفر  بن  حممد  عبداهلل  أبو  الكبري،  املزار   .

 هـ.1419اإلسالمي، الطبعة: االوىل 

 . مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت. 25

إلحياء الرتاث، مؤسسة آل البيت   ح الزائر، السيد عيل بن موسی ابن طاووس، حتقيق. مؤسسة آل البيت  . مصبا 26

 هـ، قم.  1411إلحياء الرتاث،  

 . مقتل احلسني، السيّد عبد الرّزاق املوسوّي املقّرم، قم، مكتبة الرشيف الريّض. 27

 . الكويت –، مكتبة االلفني . مكارم االخالق، ريض الدين نرص احلسن بن الفضل الطربيس28
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الباقر وجهوده يف مواجهة االنحرافات  االمام 

 العقدية  

يتصور الكثريون أن االنحراف الذي وقع يف األمة اإلسالمية يف العرص األول كان  

  مقترصا عىل السياسة ونظام احلكم، والذي حتول بعد مدة قصرية من وفاة رسول اهلل  

الط  وكل  وقيرص،  كرسى  مارسه  الذي  احلكم  عن  خيتلف  ال  ملكي  حكم  واغيت  إىل 

واملستبدين، وذلك غري صحيح؛ ولو كان األمر كذلك القترصت املفسدة عىل أهل ذلك  

البالء من أولئك احلكام املستبدين الذين شوهوا   العرص الذين نزلت عليهم كل أصناف 

 احلكم اإلسالمي، وانحرفوا به.

الثورة    لكن املشكلة أعمق بكثري، ذلك أن أولئك احلكام من بني أمية قاموا بام يشبه 

الثقافية التي قامت هبا الشيوعية حتى توفر البيئة املناسبة لتطبيقها؛ فقد راحوا يشوهون مجيع  

القيم اإلسالمية لتنسجم مع الوضع اجلديد الذي فرضوه عىل األمة، وحاولوا أن يستعملوا  

 الدين وسيلة لفرضه وتسويغه وتقبله. 

ال لباس رجال  لبسوا  الكثري ممن  الطلقاء، والذين تأخر  واستعملوا لذلك  دين من 

اليهود والنصارى الذين تقربوا إىل البالط األموي، وأتيحت هلم   إسالمهم، بل حتى من 

املدارس، وُشجع التالميذ عىل االنضامم إليهم، وااللتحاق هبم، وضمنت هلم الوظائف يف  

تزكيتهم، إىل أن    الدولة، كام ضمن هلم التوثيق عند علامء اجلرح والتعديل، والذين بالغوا يف 

 جعلوهم أئمة الدين، ومصادر اهلدى، ومنابع التقوى. 

وإىل جانب هذا التحريف الذي قامت به السلطة األموية، ظهرت طوائف متعددة،  

تريد أن تواجه ذلك الوضع، وبأساليبها اخلاصة التي اجتهدت فيها بعيدا عن الوحي وعن  
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بري يف صياغة إسالم جديد يبتعد كل حني عن  املصادر املقدسة، وكان لذلك أيضا تأثريه الك

 . اإلسالم الذي جاء به رسول اهلل 

ويف هذه األجواء التي تشبه الثورة املضادة ظهر الدور املحوري ألئمة أهل البيت  

والقيام   العلنية،  السياسية  املواجهة  ترك  األجواء  تلك  يف  آثروا  والذين  السالم،  عليهم 

ت التي قام هبا األمويون جتاه اإلسالم، واستعملوا لذلك  بتصحيح االنحرافات والتشوُّيا 

 كل وسائلهم وأساليبهم. 

ومن بني هؤالء اإلمام حممد الباقرالذي عارص معظم حكام بني أمية؛ فقد ولد يف  

الدولة األموية، واستشهد عام   هـ وهي األيام    114عهد معاوية بن أيب سفيان، مؤسس 

أمية، وبذلك كان آبائه وأجداده    األخرية مللك بني  يقل عن دور  له دور جهادي كبري ال 

 عىل التنزيل.  الذين واجهوا حتريف الدين، وقاتلوا عىل التأويل كام قاتل الرسول 

وقد عرب عن هذا الدور بقوله ـ كام ورد يف الرواية عنه ـ: )إذا ظهرت البدع؛ فعىل  

نت ألدع اجلهاد وأمر اهللّ عىل كل  العامل أن يظهر علمه، فإن مل يفعل سلب نور اإليامن، وما ك

 (1)حال(

وهذا يدعونا إىل التساؤل عن الدور الذي قام به هذا اإلمام اجلليل يف مواجهة تلك  

التحريفات التي أصابت حقائق الدين العقدية، وكيف متت املواجهة، وما األساليب التي  

 استخدمها فيها؟

االنح استعراض  حاولنا  األسئلة  هذه  عىل  التي  وجوابا  الكربى  العقدية  رافات 

  ، وقعت يف األمة، واملدارس التي تبنتها، وكيف تعامل معها اإلمام حممد الباقرعليه السالم

 وقد رأينا من خالل االستقراء أهنا أربعة مدارس كربى: 

 

 . 510/   11( وسائل الشيعة، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت، قم املقدسة، 1) 
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الدولة األموية عرب حمدثيها وفقهائها، والذي   تبنتها  التي  املجسمة واملشبهة: وهي 

 بعد ]أهل احلديث[ أصبحوا يسمون فيام 

تصورات   ووضعوا  السالم،  عليه  عيل  اإلمام  عن  خرجوا  الذين  وهم  اخلوارج: 

 عقائدية خاصة هبم. 

املعتزلة: وهم مدرسة مجعت بني موقفها السيايس املحايد للسلطة األموية، مع بعض  

 املواقف العقدية التي انحرفت عن العقيدة اإلسالمية األصيلة.

الشيعة الغالة واملنحرفون: وهم الذين أساءوا للوالء ألهل البيت وأعطوا صورة  

كل   استعملت  التي  احلاكمة  األموية  بالسلطة  عالقة  لذلك  يكون  وقد  عنهم،  مشوهة 

 الوسائل لتشويه الشيعة، بام يف ذلك تشوُّيهم داخليا عرب أمثال تلك العنارص.  

يه باختصار عن انحرافاهتا، وعن  وقد خصصنا كل مدرسة بمطلب خاص، حتدثنا ف

 دور اإلمام حممد الباقر يف مواجهتها. 

وقبل أن نتطرق إىل ذلك نحب أن نذكرـ  جوابا ملن خيترص اجلهاد يف احلركة املسلحة،  

ويتصور أن أهل البيت عليهم السالم هادنوا السلطات احلاكمة بعد حادثة كربالء ـ أنه من  

كبري الذي مارسه بنو أمية يف وجه كل معرتض عليهم،  الطبيعي يف ظل ذلك االستبداد ال

للحفاظ عىل   االستبداد،  مع ذلك  تتناسب  استعامل وسائل  إىل  البيت  أهل  أئمة  جينح  أن 

الدين من التحريف، وحتى يبقى االنحراف مرتبطا باجلانب السيايس دون أن يمس جوهر  

 الدين ومصادره وقيمة. 

مام الباقر يف مواجهة التحريفات، من خالل  وعند دراسة األساليب التي مارسها اإل

 املصادر الروائية التي مجعت أحاديثه وأخباره، نجد أسلوبني مهمني: 

أوهلام: مواجهته املبارشة للتحريف، إما بالرد عليه ونقده مبارشة، أو بذكر البدائل  
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 الصحيحة عنه، كام سنرى من خالل األمثلة التي سنعرضها. 

غري   مواجهته  املسؤولية،  ثانيهام:  هذه  تولوا  الذين  التالميذ،  تكوين  عرب  املبارشة 

وصارت هلم اليد الطوىل يف نرش اإلسالم املحمدي األصيل اخلاِل من التحريفات األموية،  

ولعلها أهم كثريا من املواجهة األوىل، ألن أثرها امتد إىل مناطق أخرى كثرية، باإلضافة إىل  

قيم املرتبطة هبا إىل خاصة الناس، والذين نقلوه بعد ذلك  مساُهته يف انتشار تلك العلوم وال

 إىل عامتهم. 

وقد أشار إىل هذا النوع من املواجهة اإلمام الصادق بقوله: )إن أصحاب أيب كانوا  

 (1). وأعني زرارة، وحممد بن مسلم، وليث املرادي، وبريد العجيل(.زينا، أحياء وأمواتا 

ا التالميذ  أولئك  األمثلة عىل  الذين كان هلم دور كبري يف حفظ علوم  ومن  لناهبني 

تغلب بن  أبان  ونرشها  الباقر  الباقر  (2) اإلمام  اإلمام  فيه  قال  مسجد    : الذي  يف  )اجلس 

 ( 3)املدينة، وافت الناس، فإين أحب أن يرى يف شيعتي من أمثالك(

تهم  وقد كان اإلمام الباقر يشجع هؤالء التالميذ، وخيربهم عن واجباهتم، وعن منزل

الرفيعة إن قاموا بأداء أدوارهم التبليغية، ومما روي يف ذلك ما حدث به اإلمام الصادق قال:  

 

 . 287، ح  170طبعة االُوىل، ص  ش، ال1348( رجال الكيّش، حمّمد بن احلسن الطويس، مشهد املقّدسة: جامعة مشهد،  1) 

هـ(، أديب وقارىء وفقيه ومفرس ومن مشاهري حمدثي اإلمامية، أدرك اإلمام   141( أبان بن تغلب الكندي الكويف )ت 2) 

عيل بن احلسني وحممد الباقر وجعفر الصادق عليهم السالم، ودرس عىل أيدُّيم العلوم املتداولة آنذاك كاحلديث؛ وبلغ منزلة  

السال عليه  الصادق  اإلمام  مدرسة  يف  حاتم،  عظيمة  وأيب  معني  بن  وحييى  حنبل،  بن  كـأمحد  السنية  املدرسة  حمققو  وثقه  م. 

اإلسالمي،   النرش  مؤّسسة  املقّدسة:  قم  النجاَش،  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  النجاَش،  نظر: رجال  الطبعة 1407والنسائي،  ق، 

إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي    ، ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن8ـ    7، صاالُوىل

 .  297، ص1ابن أيب حاتم، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ج

ص  3)  النجاَش:  رجال  مشهد،  10(  جامعة  راميار،  حممود  حتقيق  الطويس،  الشيخ  الشيخ،  وفهرست  ش،   ه   1351، 

 . 17مشهد.ص 
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دخل أيب املسجد، فإذا هو بأناس من شيعتنا، فدنا منهم فسلم عليهم ثّم قال هلم: واهللّ إين  

، إاّل  ألحّب رحيكم وأرواحكم إنكم لعىل دين اهللّ وما بني أحدكم وبني أن يغتبط بام هو فيه

فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتّم منكم بإمام  ـ    وأشار بيده إىل حنجرته ـ    أن يبلغ نفسه ههنا 

 فليعمل بعمله( 

ثم قال يصفهم: )أنتم رشط اهللّ، وأنتم أعوان اهللّ، وأنتم أنصار اهللّ وأنتم السابقون  

اجلنة.. كل   إىل  السابقون  وأنتم  السابقون اْلخرون،  وأنتم  مؤمن منكم صّديق،  األولون 

  (1) وكل مؤمنة منكم حوراء(

 أوال ـ االمام الباقر ومواجهة املجسمة واملشبهة: 

األمة ومرجعيتها   إمامة  البيت عن  أهل  أئمة  أول مظهر من مظاهر عزل  لقد كان 

باليهود   التشبت  ذلك  هو  إسالمهم  تأخر  ومن  بالطلقاء  واستبداهلم  والسلوكية  العقدية 

الدين منهم، بل اعتبارهم مفرسين للقرآن الكريم، واإلعراض عن    الذين أسلموا، وأخذ 

تلك النصوص املقدسة التي تنهى عن األخذ عنهم، كام ورد يف احلديث عن عمر أنه أتى  

اهلل   اهلل    رسول  رسول  فغضب  الكتاب،  أهل  بعض  من  أصابه  وقال:    ، بكتاب 

اخلطاب ابن  يا  فيها  ج  !؟ )أمتهوكون  لقد  بيده،  نفيس  ال  والذي  نقية،  بيضاء  هبا  ئتكم 

تسألوهم عن َشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو  

  (2)أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني(

 

عليهم السالم، العالمة املجليس، حتقيق عدة من األفاضل، دار الكتب    ( بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار1) 

 . 7/204اإلسالمية، طهران، 

( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط  2) 

م،    2001هـ ـ    1421كي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  ـ عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرت

 (15195ح) 3/387
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به، ويضع نصوصا أخرى بدله،   النص مع وضوحه، وجد من يتالعب  لكن هذا 

عني شيئا غري القرآن فليمحه.. وحدثوا    ومنها: )ال تكتبوا عني شيئا غري القرآن، فمن كتب

 (1)عن بني إرسائيل وال حرج(

ويف   ،وقد حتول هذا احلديث الغريب الذي يمنع من تدوين أحاديث رسول اهلل 

نفس الوقت يسمح بالرواية عن بني إرسائيل إىل قانون طبقه األمويون يف ثورهتم املضادة،  

ويضعون بني أيدُّيم التالميذ والرواة حتى  حيث راحوا يقربون كل من أسلم من اليهود،  

من الصحابة أنفسهم، لينرشوا القيم العقدية اليهودية املمتلئة بالتجسيم والتشبيه ووصف  

 اهلل تعاىل بام ال يليق. 

أتباعهم،   كثرة  امللوك واألمراء،  اليهود وتالميذهم من  أولئك  قرب  نتج عن  وقد 

التي يرووهنا، واختلط وأصبحت    ، ت مع أحاديث رسول اهلل  وكثرة طرق األحاديث 

 السنة هي الوعاء الذي حيمل أمثال تلك العقائد اليهودية التي ترسبت لإلسالم. 

بل أصبح أولئك الرواة من اليهود أنفسهم أئمة للدين، ال جيوز الطعن فيهم، وال  

ور؛  نقدهم، وال التعرض هلم، وقد أشار ابن خلدون إىل هذا عند حديثه عن التفسري باملأث

فقال: )وصار التفسري عىل صنفني: تفسري نقيل مسند إىل اْلثار املنقولة عن السلف وهي  

معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول ومقاصد اْلي. وكل ذلك ال يعرف إال بالنقل  

ومنقوالهتم   كتبهم  أن  إال  وأوعوا،  ذلك  يف  املتقدمون  مجع  وقد  والتابعني.  الصحابة  عن 

لسمني واملقبول واملردود. والسبب يف ذلك أن العرب مل يكونوا أهل  تشتمل عىل الغث وا

 

والتوزيع،  1)  والنرش  للطباعة  والياممة  كثري  ابن  دار  وبريوت:  دمشق  البخاري،  إسامعيل  بن  حمّمد  البخاري،  صحيح   )

  431/    7رتاث العريب، )(، وسنن الرتمذي، حمّمد بن سورة الرتمذي، بريوت: دار إحياء ال3461رقم    496/    6ق، )1414

 ( 2806رقم  432ـ 
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كتاب وال علم وإنام غلبت عليهم البداوة واألمية. وإذا تشوقوا إىل معرفة َشء مما تتشوق  

يسألون عنه   الوجود فإنام  املكونات وبدء اخلليقة وأرسار  البرشية يف أسباب  النفوس  إليه 

م ويستفيدونه  قبلهم  الكتاب  من  أهل  دينهم  تبع  ومن  اليهود  من  التوراة  أهل  وهم  نهم 

النصارى. وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما  

تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من محري الذين أخذوا بدين اليهودية. فلام أسلموا  

الرشعية التي حيتاطون هلا مثل أخبار بدء  بقوا عىل ما كان عندهم مما ال تعلق له باألحكام  

اخلليقة وما يرجع إىل احلدثان واملالحم وأمثال ذلك. وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب  

بن منبه وعبد اهلل بن سالم وأمثاهلم. فامتألت التفاسري من املنقوالت عندهم يف أمثال هذه  

فيتحرى يف الصحة التي جيب  األغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إىل األحكام  

هبا العمل. وتساهل املفرسون يف مثل ذلك ومألوا كتب التفسري هبذه املنقوالت. وأصلها  

كام قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية، وال حتقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من  

الدين وامللة،    ذلك إال أهنم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم. ملا كانوا عليه من املقامات يف 

  (1) فتلقيت بالقبول من يومئذ(

ومن هنا تسلل الشيطان هلذه األمة ليصنع هلا إهلا يتوافق مع الرؤية املادية احلسية التي  

القرشية، ثم أعادت إحياءها من جديد باسم اإلسالم، وعن طريق   الوثنية  تتبناها  كانت 

 م. أولئك الرواة، وبعد عزل أئمة أهل البيت عليهم السال

بالتجسيم، والتي يقول فيها كعب   التي تطفح  الرواية  ومن األمثلة عىل ذلك هذه 

األحبار ـ متحدثا عن اهلل بكل جرأة ـ: )قال اهلل عز وجل: أنا اهلل فوق عبادي وعرَش فوق  

 

( املقدمة، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، وِل الدين احلرضمي اإلشبييل، املحقق: خليل شحادة،  1) 

 . 93/ 2م،  1988هـ ـ   1408دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 
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مجيع خلقي، وأنا عىل العرش أدبر أمر عبادي، ال خيفى عيل َشء من أمر عبادي يف سامئي  

عني فال يغيب عنهم علمي، وإِل مرجع كل خلقي فأنبئهم بام خفي    وأريض، وإن ُحجبوا

  (1) عليهم من علمي، أغفر ملن شئت منهم بمغفريت، وأعذب من شئت منهم بعقايب(

حديثا   يسمى  ما  أو  تعاىل،  اهلل  عن  حديثا  كوهنا  ومع  الرواية،  هذه  فإن  ولألسف 

قدسيا، واألصل فيه أن ال يؤخذ إال عن معصوم، لكن أهل احلديث غضوا الطرف عن  

... ألن كعب األحبار ُّيودي، وما دام كذلك، فكل  (2)ذلك، بل تلقوها، وكأهنا قرآن منزل

 ساموية التي أوحاها اهلل ألنبيائه.ما يقوله إنام ينقله من الكتب ال 

باحرتام   الرواية  هذه  يتلقى  السلفية  املدرسة  أئمة  من  يعد  كبريا  حمدثا  نرى  وهلذا 

الربوبية   اليهود ـ:)وإنام يعرف فضُل  ـ بنربة جتسيمية ال ختتلف عن جتسيم  عظيم، ويقول 

رض يعلم ما يف  وِعظُم القدرة بأن اهلل تعاىل من فوق عرشه، وبعد مسافة السموات واأل

َهاَدةِ  اْلَغْيِب َوالشَّ ﴾  األرض وما حتت الثرى وهو مع كل ذي نجوى، ولذلك قال: ﴿َعامِلُ 

، ولو كان يف األرض كام ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجٍب أن ينبئهم  [ 73األنعام:  ] 

  (3)بام عمل(بام عملوا يوم القيامة فلو كنا نحن بتلك املنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم 

ـ ونتيجة لالحرتام الكبري الذي لقيه من التجسيميني يف هذه   بل إن كعب األحبار 

 

يان األنصاري املعروف بأيِب الشيخ األصبهاين، حققه رضاء اهلل بن ( العظمة، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن ح 1) 

 .  2/626، 1408حممد إدريس املباركفوري، دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة األوىل، 

( العرش، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، املحقق: حممد بن خليفة بن عيل التميمي، 2) 

الثانية،    عامدة الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  م،  2003هـ/1424البحث 

2/148  . 

( نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد، أبو سعيد  3) 

د الدارمي السجستاين، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، املحقق: رشيد بن حسن األملعي، الطبعة: عثامن بن سعيد بن خالد بن سعي 

 .  443م، 1998هـ ـ 1418الطبعة األوىل 



277 

 

األمة، وبرعاية من السلطة السياسية ـ يقول ـ جوابا ملن سأله: أين ربنا؟ ـ:)سألت أين ربنا،  

وهو عىل العرش العظيم متكئ، واضع إحدى رجليه عىل األخرى، ومسافة هذه األرض  

عليها مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس  التي أنت  

مئة سنة، حتى تّم سبع أرضني، ثم من األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها  

مخس مئة سنة، واهلل عىل العرم متكئ، ثم تفطر السموات.. ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: ﴿َتَكاُد  

اَمَواُت َيَتَفطَّ    (1) ([ 5الشورى: ] ﴾ ْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ السَّ

واخلطورة يف هذه الرواية ـ والتي تلقاها التيار السلفي بالقبول واإلذعان التام ـ هو  

معان   إىل  لتتحول  املقدسة  ومدلوالهتا  سياقها  عن  وتغيريها  القرآنية،  للمعاين  حتريفها 

 جتسيمية وثنية. 

ة اليهودية كتب املسلمني.. بل ألفت فيها  ومن هذه البوابة دخلت املعرفة التجسيمي

املؤلفات الكثرية بأسامء خطرية.. كعقيدة السلف، وعقيدة أهل األثر، وعقيدة أهل السنة  

واجلامعة، مثل: )عقيدة أهل السنة أصحاب احلديث( لإلمام إسامعيل الصابوين، و)رشح  

 .  .أصول اعتقاد أهل السنة( لاللكائي

اب التوحيد وإثبات صفات الرب( لإلمام ابن خزيمة،  أو باسم التوحيد، مثل )كت

 و)اعتقاد التوحيد( أليب عبد اهلل حممد بن خفيف، و)كتاب التوحيد( البن منده. 

أو باسم السنة، وهذه ظاهرة خطرية شملت كثريا من املؤلفات يف القرون األوىل،  

السنة البنه عبد اهلل،   )السنة( لإلمام أمحد بن حنبل، وكذلك  و)السنة( للخالل،  ككتاب 

ما   التسمية هي  داود.. وخطورة هذه  لـأيب  لألثرم، و)السنة(  )السنة(  للعسال،  و)السنة( 

 

( جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اْلميل، أبو جعفر الطربي، املحقق: أمحد حممد  1) 

 . 501/ 21م،  2000هـ ـ  1420لطبعة: األوىل، شاكر، مؤسسة الرسالة، ا
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توحيه بأن العقائد التجسيمية الواردة فيها عقائد سنية، أي ليست عقائد مبتدعة.. وهكذا  

 حتول التنزيه بفعل تلك الكتب بدعة.. وحتول التجسيم سنة. 

ل تلك النصوص التي رويت عن أهل البيت، والتي حتذر  وبناء عىل هذا نعرف رس ك

 من التشبيه والتجسيم، وتنزه اهلل تعاىل عام ال يليق به. 

ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر  ﴿ومن ذلك ما روي عن اإلمام الباقر أنه سئل عن قوله تعاىل:   اَل 

اخْلَبرِيُ  اللَّطِيُف  َوُهَو  اأْلَْبَصاَر  ُيْدِرُك  من  [ 031األنعام:  ] ﴾  َوُهَو  أدق  القلوب  )أوهام  فقال:   ،

أبصار العيون، أنت قد تدرك بوُهك السند واهلند والبلدان التي مل تدخلها، وال تدركها  

   ( 1) ببرصك، وأوهام القلوب ال تدركه، فكيف أبصار العيون؟(

وسأله بعضهم، فقال: )إين أتوهم شيئا، فقال له: )نعم غري معقول وال حمدود، فام  

ه من َشء فهو خالفه، وال يشبهه َشء، وال تدركه األوهام، وهو خالف  وقع وُهك علي 

  (2) ما يعقل، وخالف ما يتصور، إنام يتوهم َشء، غري معقول وال حمدود(

وكان ينهى عن الكالم يف الذات، والذي أحدثه املجسمة الذين راحوا يصورون اهلل  

الصور احلسية، فقال يف تفسري قوله تعاىل:   آَياتِنَا  َوإِذَ ﴿بجميع  يِف  خَيُوُضوَن  ِذيَن  الَّ َرَأْيَت  ا 

هِ  َغرْيِ َحِديٍث  يِف  خَيُوُضوا  َحتَّى  َعنُْهْم  يف  [ 68األنعام:  ] ﴾  َفَأْعِرْض  واجلدال  اهللّ،  يف  )الكالم   :

ِه(   القرآن  تكلموا يف خلق اهلل، وال  ) :، وقال(3) َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

 (4).(. كلموا يف اهلل فانه ال يزداد صاحبه إال حترياتت

 

، وقد نسب  1/99ش، طهران،    ه  1363( الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالمية،  1) 

 . هذا احلديث اىل االمام اجلواد 

 . 82/  1ب اإلسالمية، طهران، هـ ش، دار الكت  1375( ُأصول الكايف، حمّمد بن يعقوب الكليني، ط السادسة عام 2) 

 . 362، ص 1( تفسري العياَش، حمّمد بن مسعود العياَش، طبعة املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، ج 3) 

 . 92/  1( اصول الكايف 4) 
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وكان يف كل مسائله حيذر من تعطيل اهلل عن صفاته ومقتضيات أسامئه احلسنى ويف  

نفس الوقت حيذر من التشبيه وما يرتبط به من التجسيم، وقد سئل: أ جيوز أن يقال: إّن اهللّ  

 (1)ء؟ فقال: )نعم، خيرجه من احلّدين: حّد التعطيل، وحّد التشبيه( عّز وجّل َش 

نس من  حيذر  كان  الكربى  وهكذا  املقتضيات  من  هو  والذي  اهلل،  إىل  املكان  بة 

للتجسيم، فقد روي أنه قال جلابر بن عبد اهلل: يا جابر، ما أعظم فرية أهل الشام عىل اهللّ عّز  

أّن اهللّ تبارك وتعاىل حيث صعد إىل السامء وضع قدمه عىل صخرة بيت   وجّل، يزعمون 

عىل حجرة فأمرنا اهللّ تبارك وتعاىل أن نّتخذه املقدس، ولقد وضع عبد من عباد اهللّ قدمه  

مصىّل، يا جابر، إّن اهللّ تبارك وتعاىل ال نظري له وال شبيه، تعاىل عن صفة الواصفني، وجّل  

مع   يأفل  وال  الزائلني،  مع  يزول  ال  الناظرين،  أعني  عن  واحتجب  املتوُّهني،  أوهام  عن 

 ( 2)ء وهو السميع العليم( اْلفلني، ليس كمثله َش 

وهو يشري هبذا إىل رواية كعب األحبار ال زال السلفية إىل اْلن يتعلقون هبا، وهي  

اجلبال   إليه  فانتسفت  بعضك،  عىل  واط  إين  فقال:  األرض  إىل  نظر  تعاىل  اهلل  قوله::)إن 

 (3) فتضعضعت الصخرة فشكر اهلل هلا ذلك فوضع عليها قدمه( 

هذا اإلفك بقوله:)اعلم أنه غري ممتنع  و يعىل الفراء املحدث السلفي عىل بوقد علق أ

عىل أصولنا محل هذا اخلرب عىل ظاهره، وأن ذلك عىل معنى يليق بالذات دون الفعل(، بل  

يضيف إليه قوله: )آخر وطأة وطئها رب العاملني بَوّج(، ثم يذكر قول كعب األحبار:)َوّج  

 

( التوحيد، الشيخ الصدوق، صححه وعلق عليه: السيد هاشم احلسيني الطراين، دار املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت  1) 

 .107لبنان، ص 

 . 179( التوحيد، 2) 

( إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القايض أبو يعىل، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، املحقق: حممد بن  3) 

 .1/202 الكويت، –محد احلمود النجدي، دار إيالف الدولية 
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 مقدس، منه َعَرَج الرب إىل السامء يوم قىض خلق األرض(  

أهل  ومثله طرف  من  قبوال  لقيت  والتي  األحبار،  كعب  فيها  يقول  التي  الرواية  ا 

العرش   عىل  وهو  ربنا،  أين  ـ:)سألت  ربنا؟  أين  سأله:  ملن  جوابا  قال  أنه  وهي  احلديث، 

التي أنت عليها   العظيم متكئ، واضع إحدى رجليه عىل األخرى، ومسافة هذه األرض 

س مئة سنة، وكثافتها مخس مئة سنة، حتى  مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية مخ

تّم سبع أرضني، ثم من األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس مئة سنة،  

اَمَواُت   واهلل عىل العرم متكئ، ثم تفطر السموات.. ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: ﴿َتَكاُد السَّ

  (1) ([ 5الشورى: ] ﴾ َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ 

وهلذا كان من دعاء اإلمام الباقر الذي خّطه بيده، وطلب من أصحابه ترديده قوله:  

ء، ويا ذا اّلذي  ء، ثّم يبقى ويفنى كّل َش ء، ثم خلق كّل َش )يا ذا اّلذي كان قبل كّل َش 

ليس يف الساموات العىل وال يف األرضني السفىل وال فوقهّن وال بينهّن وال حتتهّن إله يعبد  

 (2)غريه(

السالم يف مواجهة   البيت عليهم  أهل  استعملها  التي  أسلوب من األساليب  وهو 

 االنحرافات بكل أنواعها؛ خاصة وأن الدعاء مما يكرر وينترش وهتتم عامة الناس به. 

وهكذا رد عىل نسبة الزمان هلل؛ فقد سأله رجل فقال له: أخربين عن ربك متى كان؟  

إن ريب تبارك وتعاىل كان ومل يزل    !؟!ء مل يكن، متى كانفأجابه اإلمام: )ويلك إنام يقال ليش

حيا بال كيف، ومل يكن له كان، وال كان لكونه كون كيف، وال كان له اين، وال كان يف َشء،  

وال كان عىل َشء، وال ابتدع ملكانه مكانا، وال قوي بعد ما كّون األشياء، وال كان ضعيفا  

 

 ( 501/ 21( تفسري الطربي، )1) 

 . 48ـ  47( التوحيد 2) 
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قبل أن يبتدع شيئا، وال يشبه شيئا مذكورا، وال كان  قبل أن يكون شيئا، وال كان مستوحشا  

خلوا من امللك قبل انشائه، وال يكون منه خلوا بعد ذهابه، مل يزل حيا بال حياة، وملكا قادرا  

قبل أن ينيشء شيئا، وملكا جبارا بعد انشائه للكون، فليس لكونه كيف وال له اين، وال له  

ول البقاء، وال يصعق ليشء، بل خلوفه تصعق  حد، وال يعرف بيشء يشبهه، وال ُّيرم لط 

اين   وال  حمدود،  كيف  وال  موصوف  كون  وال  حادثة،  حياة  بال  حيا  كان  كلها،  األشياء 

موقوف عليه، وال مكان، جاور شيئا، بل حي يعرف، وملك مل يزل له القدرة وامللك، إنشاء  

بال كيف، ويكون آخرا  ما شاء حني شاء بمشيئته، ال حيد وال يبعض، وال يفنى، كان أوال  

 (1)بال اين، وكل َشء هالك إال وجهه، له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني(

ثم قال له: )ويلك أُّيا السائل!! ان ريب ال تغشاه األوهام، وال تنزل به الشبهات،  

وال حيار، وال جياوزه َشء، وال تنزل به االحداث، وال يسأل عن َشء، وال يندم عىل َشء،  

  (2) ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات وما يف االرض وما بينهام، وما حتت الثرى( و

قلت أليب   قال:  أبو محزة،  ما رواه  أمثلتها  نسبة األعضاء هلل، ومن  وهكذا رد عىل 

 َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ ﴿قول اهللّ عّز وجّل:    :جعفر 
ٍ
ء ؟ قال: )فيهلك كّل  [ 88القصص:  ] ﴾  ُكلُّ ََشْ

ء  ء ويبقى الوجه، إّن اهللّ عّز وجّل أعظم من أن يوصف بالوجه، ولكن معناه: كّل َش َش 

 ( 3) هالك إاّل دينه، والوجه اّلذي يؤتى منه( 

به،   يؤمنون  السلفية  يزال  ال  ما  وهو  اهلل،  إىل  االنفعاالت  نسبة  عىل  رد  وهكذا 

عّمن ذكره قال: كنت يف  ـ    الربيعمحزة بن  ـ    ويشبهون اهلل تعاىل بذلك بخلقه، فعن املرشقّي 

 

 . 89ـ  88/  1أصول الكايف، ( 1) 

 . 89ـ  88/  1( أصول الكايف، 2) 

 .4/5( بحار األنوار، 3) 
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إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك قول اهللّ عّز وجّل:    ،جملس أيب جعفر 

َهَوى﴿ َفَقْد  َغَضبِي  َعَلْيِه  حَيْلِْل  أبو جعفر[ 81طه:  ] ﴾  َوَمْن  فقال  الغضب؟  ذلك  ما  )هو    : ، 

ء فقد وصفه صفة  ء إىل َش ن َش العقاب يا عمرو، إّنه من زعم أّن اهللّ عّز وجّل قد زال م

 (1)ء(ء، وال يعّزه َش خملوق، فإّن اهللّ عّز وجّل ال يتنفّره َش 

هذه جمرد نامذج عن مواجهة اإلمام الباقر هلذه الطائفة، ودعوهتا للوثنية، وقد أفلح  

ويواجه   بالتنزيه،  يؤمن  من  ذلك  بعد  اإلسالمية  املدارس  يف  ظهر  حيث  اجلهد،  هذا 

 ستدل لذلك باملنهج الذي وضعه أئمة أهل البيت يف تلك املواجهة. التجسيم، وي 

واألهم من ذلك كله هو مواجهة مصادر التجسيم، بتجريح شيوخه ودعاته، وعىل  

رأسهم كعب األحبار، فقد حدث زرارة عن اإلمام الباقر قال: كنت قاعداا إىل جنب أيب  

إليها عبادة. فجاءه رجل من بجيلة    جعفر، وهو حمتٍب مستقبل القبلة، فقال: أما أن النظر 

يقال له عاصم بن عمر، فقال أليب جعفر: إّن كعب األحبار كان يقول: إّن الكعبة تسجد  

لـبيت املقدس يف كل غداة، فقال له أبو جعفر: فام تقول فيام قال كعب؟ قال: صدق القول  

ثم قال:    ما قال كعب، فقال له أبو جعفر: كذبت، وكذب كعب األحبار معك، وغضب، 

 ( 2))ما خلق اهلل عّز وجّل بقعة يف األرض أحّب إليه منها(

 ثانيا ـ االمام الباقر ومواجهة اخلوارج: 

وهي من الطوائف املحدودة التأثري يف ذلك العرص، وما بعده من العصور، بسبب  

وخصوصا   السالم،  عليهم  البيت  ألهل  معارضني  كانوا  كام  للسلطة،  معارضني  كوهنم 

، ومشكلتهم العقدية الكربى مل تكن يف التجسيم وال التشبيه، وإنام كانت يف ذلك  اإلمام عيل 

 

 . 18( معاين األخبار، 1) 

 .354، ص46( بحار األنوار، ج2) 
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طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  إمامة  عن  خيرجون  جعلهم  الذي  والتشدد  بل    ،التطرف 

ملرتكب   تكفريهم  إىل  باإلضافة  طلبوه،  الذين  هم  كوهنم  مع  التحكيم،  لقبوله  يكفرونه 

 الكبري، وتساهلهم يف الدماء. 

وقد كان من كبارهم يف ذلك احلني نافع األزرق مؤسس فرقة األزارقة إحدى فرق  

اخلوارج األكثر تطرفا، وقد جرى حوار بينه وبني اإلمام الباقر رد فيه عىل كل الشبه التي  

أمري   فراق  استحللتم  بم  املارقة  هلذه  )قل  قوله:  احلوار  يف  ورد  ومما  اخلوارج،  هبا  يتعلق 

م دماءكم بني يديه يف طاعته، والقربة إىل اهلل يف نرصته؟ وسيقولون لك:  املؤمنني وقد سفكت

فقال:   خلقه  من  رجلني  نبيه  رشيعة  يف  اهلل  حكم  قد  هلم:  فقل  اهلل،  دين  يف  حكم  قد  إنه 

سعد بن معاذ    ، وحكم رسول اهلل  [ 35النساء:  ] ﴾  َفاْبَعُثوا َحَكاما ِمْن َأْهلِِه َوَحَكاما ِمْن َأْهلَِها ﴿

ي قريضة فحكم فيهم بام أمضاه اهلل عز وجل، أو ما علمتم أن أمري املؤمنني إنام أمر  يف بن

احلكمني أن حيكام بالقرآن، وال يتعديا، واشرتط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال،  

وقال: حني قالوا له: قد حكمت عىل نفسك، من حكم عليك فقال: ما حكمت خملوقا،  

ن جتد املارقة تضليل من أمر احلكمني بالقرآن واشرتط رد ما  وإنام حكمت كتاب اهلل، فأي

 ( 1)خالفه لو ال ارتكاهبم يف بدعتهم البهتان(

وقد روي أن نافع بن األزرق ملا سمع ذلك، قال: )هذا واهلل كالم ما مر بسمعي قط،  

 وال خطر بباِل، وهو احلق إن شاء اهلل(  

 ثالثا ـ االمام الباقر ومواجهة املعتزلة: 

األموي،  لق النظام  أجنحة  من  جناحا  ـ  احليادية  السلبية  بمواقفهم  ـ  املعتزلة  كان  د 

ولذلك استخدمهم ـ بطريقة غري مبارشة ـ يف بث بعض االنحرافات العقدية، التي تساهم  

 

 . 245/  1( روضة الواعظني، حمّمد بن احلسن الفتّال النيشابورّي، قم، منشورات الريّض، 1) 
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 يف إبعاد املسلمني عن أهل البيت، وإمامتهم. 

نقد الرجال هو بمثابة    وقد أشار إىل هذا املعنى أمحد أمني بقوله: )إن جرأة املعتزلة يف

تأييد قوي لألمويني ألن نقد اخلصوم، ووضعهم موضع التحليل وحتكم العقل يف احلكم  

  (1)هلم أو عليهم يزيل ـ عىل األقل ـ فكرة تقديس عيل التي كانت شائعة عند مجاهري الناس(

ة، وهي  بل إهنم أشاعوا بأن أئمة أهل البيت إنام استقوا مواقفهم وآراءهم من املعتزل

التهمة التي ال يزال يرددها الكثري من األكاديميني عىل الرغم من أسبقية مقوالت أئمة أهل  

عن   اهلل  تنزه  التي  باخلطب  ملئ  املؤمنني  أمري  لالمام  البالغة  فنهج  املعتزلة؛  ألئمة  البيت 

عن  ومثلها الروايات  ،التشبيه والتجسيم، ومثلها الصحيفة السجادية لالمام زين العابدين

 سائر األئمة، والتي ذكرنا بعضها عند بيان مواجهة اإلمام الباقر للمجسمة. 

وهلذا نرى كل علامء الشيعة يردون عىل هذه الفرية، ومنهم الشيخ املفيد الذي قال:  

)لسنا نعرف للشيعة فقيها متكلام عىل ما حكيت عنه من أخذ الكالم من املعتزلة وتلقينه  

  (2)االحتجاج(

وقد أشار د. عرفان عبد احلميد إىل هذا؛ فقال: )أما علامء الشيعة قديام وحديثا فقد  

أنكروا دعوى االقتباس والتقليد وردوا عىل القائلني به، وذلك يف نظرنا أمر طبيعي منطقي  

ال بد منه ممن يعتنق مذهب االمامية القايض بأن اهليكل العام للتعاليم الشيعية إنام قام عىل  

من أحاديث وأخبار عن االمام املعصوم، فمنطوق املذهب يقيض بطرد كل احتامل    ما روي

للتأثري اخلارجي ال بل وانكاره باعتبار أن املذهب الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاهتا مستمدة  

 

 .295اللبنانية، ص  ( فجر اإلسالم، أمحد أمني، الدار املرصية1) 

(، نقال عن حياة اإلمام حمّمد الباقر دراسة وحتليل باقر رشيف القرَش، دار البالغة، 14( أجوبة املسائل الصاغانية )ورقة  2) 

 .78ص
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  (1) من تعاليم االمام(

بناء عىل هذا؛ فقد كانت لإلمام الباقر بعض املناظرات مع قادهتم، ومنها حواره مع  

إليهم، وحينها دخل عىل اإلمام وطلب منه أن جييبه عن   بعض علامء البرصة ممن ينتسب 

له اإلمام الباقر: قد يقال ذلك، فقال له أبو جعفر: هل بالبرصة   قال  .. أشياء من كتاب اهلل؟

قال عنه؟  تأخذ  له  أحد  فقال  نعم،  قال:  عنك؟  يأخذون  البرصة  أهل  قال: فجميع  ال،   :

اإلمام: سبحان اهلل لقد تقلدت عظيام من االمر، بلغني عنك أمر فام أدري أكذاك أنت أم  

إليهم   ففوض  العباد  خلق  اهلل  إن  تقول،  أنك  زعموا  قال:  هو؟  ما  قال:  عليك؟  يكذب 

ال اهلل له يف كتابه إنك آمن، هل عليه  أمورهم، قال: فسكت البرصي، فقال: أفرأيت من ق

خوف بعد هذا القول؟ فقال احلسن: ال، فقال اإلمام: إين أعرض عليك آية وأهني إليك  

هلكت   فقد  ذلك  فعلت  كنت  فإن  وجهه،  غري  عىل  فرسته  وقد  إال  أحسبك  وال  خطبا 

يقول:   حيث  أرأيت  قال:  هو؟  ما  له:  فقال  َوبَ ﴿وأهلكت،  َبْينَُهْم  تِي  َوَجَعْلنَا  الَّ اْلُقَرى  نْيَ 

ا آِمننِيَ  اما رْيَ ِسرُيوا فِيَها َلَياِِلَ َوَأيَّ ْرَنا فِيَها السَّ ى َظاِهَرةا َوَقدَّ ، يا حسن  [ 18سبأ:  ] ﴾  َباَرْكنَا فِيَها ُقرا

بلغني أنك أفتيت الناس فقلت: هي مكة، فهل يقطع عىل من حج مكة وهل خياف أهل  

ن آمنني؟ بل فينا( إىل آخر الرواية، والتي قال فيها:  مكة؟ وهل تذهب أمواهلم؟ فمتى يكونو

)وإياك أن تقول بالتفويض، فإن اهلل عزوجل مل يفوض األمر إىل خلقه وهنا منه وضعفا،  

  (2)وال أجربهم عىل معاصيه ظلام(

فعرض عليه رأيا للحسن البرصي    ، وروي أن عثامن األعمى دخل عىل االمام الباقر

ون العلم تؤذي ريح بطوهنم النار؛ فأنكر عليه االمام الباقر، وقال:  زعم فيه أن الذين يكتم

 

 .115، ص 1997( دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية، عرفان عبد احلميد، دار الرتبية، 1) 

 . 63ـ  62ص  2ق، ج 1386طالب الطربيس، النجف األرشف: مكتبة النعامن،   ( االحتجاج، أمحد بن عيل بن أيب2) 
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)فهلك إذن مؤمن آل فرعون، واهلل مدحه بذلك، وما زال العلم مكتوما منذ بعث اهلل عز  

وجل نوحا، فليذهب احلسن يمينا وشامال، فو اهلل ما يوجد العلم إال هاهناـ  وأومأ إىل صدره  

  (1)الرشيف(

الرد عىل القدرية، وهم فرع من املعتزلة ظهر يف ذلك الوقت: )حيرش  ومن أقواله يف  

 ( 2)املكّذبون بقدر اهللّ من قبورهم قد مسخوا قردة وخنازير(  

وروي أن عمرو بن عبيد، وهو شيخ املعتزلة، سأله، وهو يقصد امتحانه، عن قوله  

َفَقْد َهَوى﴿تعاىل:   َغَضبِي  َعَلْيِه  حَيْلِْل  ما معنى غضب اهلل؟ فقال اإلمام  [ 81طه:  ] ﴾  َوَمْن   ،

  (3)الباقر: )غضب اهلل عقابه، ومن قال: إن اهلل يغريه َشء فقد كفر(

 رابعا ـ االمام الباقر ومواجهة املنحرفني من الشيعة: 

من أخطر الفرق التي اتفق مجيع األئمة عىل التحذير منها، تلك الفرقة التي ارتدت  

 الباطن، ويف سلوكها حاربته، بل كانت أرشس أعدائه،  يف الظاهر لباس التشيع، لكنها يف 

 ذلك أهنا شوهت التشيع، وحولته إىل خرافات وأساطري وضالالت. 

النوع من االنحراف املغرية بن سعيد، فقد حدث   ومن أولئك الذين تزعموا هذا 

مثله  سلامن الكناين، قال: قال ِل أبو جعفر: هل تدري ما مثل املغرية؟ قال: قلت: ال.قال:  

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ  ﴿مثل بلعم بن باعور.قلت: ومن بلعم؟ قال: الذي قال فيه اهللّ عّز وجّل:  

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ    (4) ([ 175األعراف: ] ﴾ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

 

 .6/  2( احتجاج الطربيس 1) 

الريض،  2)  الرشيف  منشورات  املقّدسة:  قم  )الصدوق(،  القّمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حمّمد  األعامل،  ثواب   )

 . 253ش، ص1364

 .144/  1( روضة الواعظني 3) 

 . ۱۹۸ ـ ۱۹4( رجال الكيش، 4) 
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وقد ذكر اإلمام الصادق بعض التحريفات التي كان يامرسها هذا الرجل، فقال: )ال  

تقبلوا علينا حديثاا إالّ ما وافق القرآن والسنّة أو جتدون معه شاهداا من أحاديثنا املتقدمة،  

ث هبا أيب فاتقوا اهللّ   فإّن املغرية بن سعيد لعنه اهللّ دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حُيدِّ

فإّنا إذا حّدثنا قلنا قال اهللّ عّز وجّل   والتقبلوا علينا ما خالف قول رّبنا تعاىل وسنّة نبينا 

 وقال رسول اهللّ( 

الكذب عىل أيب ويأخذ كتب أصحابه، وكان   د  يتعمَّ املغرية بن سعيد  وقال: )كان 

ملغرية  أصحابه املسترتون يف أصحاب أيب، يأخذون الكتب من أصحاب أيب فيدفعوهنا إىل ا

فكان يدّس فيها الكفر والزندقة وُيسندها إىل أيب ثم يدفعها إىل أصحابه فيأمرهم أن يبّثوها  

 يف الشيعة فكل ما كان يف كتب أصحاب أيب من الغلو فذاك مما دّسه املغرية يف كتبهم( 

ر  وقال: )لعن اهللّ املغرية بن سعيد ولعن اهللّ ُّيودية كان خيتلف إليها يتعّلم منها السح 

ااِليامن وإّن قوماا كذبوا عيّل، ما   والشعبذة واملخاريق، إّن املغرية كذب عىل أيب فسلبه اهللّ 

هلم، أذاقهم اهللّ حّر احلديد، فو اهللّ ما نحن إالّ عبيد الذي خلقنا واصطفانا، مانقدر عىل رّض  

من حّجة والمَعنا من اهللّ  وال نفع إن ُرمحنا فربمحته وإن ُعّذبنا فبذنوبنا، واهللّ مالنا عىل اهللّ  

ومس  وموقوفون،  ومبعوثون،  ومنرشون،  ومقبورون،  مليتون  وإّنا  ويلهم  براءة  ؤولون، 

  (1) ماهلم(

وهلذا نرى النصوص الكثرية من كلامت اإلمام الباقر يف التحذير من دعوى التشيع،  

ومن أمثلة ذلك  وختصيصها بمن تتوفر لديه االلتزام األخالقي والعقدي بام يقوله األئمة،  

 ( 2) قوله: )ال تذهب بكم املذاهب، فو اهللّ ما شيعتنا إاّل من أطاع اهللّ عز وجل( 

 

 . 289/  25( بحار األنوار، 1) 

 . 73/ 2( أصول الكايف 2) 
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: قال ِل أبو جعفر: يا جابر أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول بحبنا  وعن جابر قال

جابر   يا  يعرفون  كانوا  وما  وأطاعه،  اهللّ  اتقى  من  إاّل  شيعتنا  ما  اهللّ  فو  البيت؟  إاّل  أهل 

بالتواضع والتخّشع واألمانة، وكثرة ذكر اهللّ، والصوم والصالة والرب بالوالدين والتعاهد  

للجريان من الفقراء وأهل املسكنة، والغارمني واأليتام وصدق احلديث، وتالوة القرآن،  

 (1)وكّف األلسن عن الناس، إاّل من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( 

إليكم    (2)كونوا النمرقة الوسطىـ    شيعة آل حممد ـ     الشيعة وقال: )يا معرش يرجع 

الغاِل، ويلحق بكم التاِل(، فقال له رجل من األنصار يقال له سعد: جعلت فداك ما الغاِل؟  

فقال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم، قال: فام التاِل؟  

 ( 3)ري يبّلغه اخلري يؤجر عليه( قال: املرتاد يريد اخل

بالتواضع   إاّل  يعرفون  كانوا  وما  وأطاعه،  اهللّ  اتقى  من  إاّل  شيعتنا  )ما  وقال: 

والتخشع، وأداء األمانة وكثرة ذكر اهللّ والصوم والصالة والرب بالوالدين وتعهد اجلريان  

رآن وكّف األلسن  من الفقراء وذوي املسكنة والغارمني واأليتام وصدق احلديث وتالوة الق 

 ( 4) عن الناس إاّل من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( 

وعن جابر بن يزيد اجلعفي قال: خدمت سيدنا اإلمام أبا جعفر حممد بن عيل ثامين  

عرشة سنة فلام أردت اخلروج وّدعته وقلت: أفدين. فقال: بعد ثامين عرشة سنة يا جابر؟  

ينزف   ال  بحر  إنكم  نعم  الّسالم  قلت:  عني  شيعتي  بّلغ  جابر  يا  فقال:  قعره.  يبلغ  وال 

 

 . 74/ 2( أصول الكايف 1) 

 .( النمرقة: الوسادة الصغرية والتشبيه هبا باعتبار أهنا حمل االعتامد2) 

 . 75/ 2( أصول الكايف 3) 

 .295اإلسالمي، قم. ، مؤسسة النرش1404( حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ط الثانية عام 4) 
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وأعلمهم أنه ال قرابة بيننا وبني اهللّ عّز وجّل، وال يتقرب إليه إال بالطاعة له. يا جابر من  

أطاع اهللّ وأحبنا فهو ولّينا، ومن عىص اهللّ مل ينفعه حّبنا. يا جابر من هذا الذي سأل اهللّ فلم  

لم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته  يعطه؟ أو توكل عليه ف

تريد التحويل عنه وهل الدنيا إاّل دابة ركبتها يف منامك فاستيقظت وأنت عىل فراشك غري  

ذوي   عند  الدنيا  جابر  يا  وطئتها.  كجارية  أو  لبسته،  كثوب  أو  بعناهنا  آخذ  وال  راكب، 

 اهللّ إعزاز ألهل دعوته، الصالة تثبيت لإلخالص، وتنزيه  ء الظالل، ال إله إاّل األلباب كفي 

القصاص واحلدود   القلوب،  الرزق، والصيام واحلج تسكني  تزيد يف  الكرب، والزكاة  عن 

رهبم   الذين خيشون  من  وإياكم  اهللّ  الدين، وجعلنا  نظام  البيت  أهل  وحبنا  الدماء،  حقن 

 ( 1) بالغيب وهم من الساعة مشفقون( 

النامذج من توجيهات اإلمام الباقر لشيعته، والتي ال يزال أعالم الشيعة  هذه بعض  

يرددوهنا، وخياطبون هبا كل موال ألهل البيت عليهم السالم ليصحح نسبته إليهم، بعمله  

 الصالح، ومتثيله الطيب للقيم النبيلة التي دعا إليها األئمة، ومثلوها يف حياهتم أحسن متثيل. 

 اخلامتة: 

عرض املوجز لبعض جهود اإلمام الباقر يف مواجهة التحريفات العقدية،  بعد هذا ال

 نخلص إىل النتائج التالية: 

الباقر مثله مثل سائر أئمة أهل البيت عليهم السالم عىل    1 ـ مل يقترص دور اإلمام 

املعارضة السياسية، بل امتد إىل مواجهة الثورة املضادة التي قام هبا األمويون جتاه اإلسالم،  

 واستخدم لذلك كل الوسائل واألساليب املمكنة. 

العقدية مواجهة  اـ من األدو  2 التحريفات  الباقر يف مواجهة  التي قام هبا اإلمام  ر 

 

 . 302/ 1( األماِل، الشيخ الطويّس، قم، مؤّسسة البعثة، 1) 
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الطوائف التي ظهرت يف عرصه وما قبله، والتي كانت هلا أطروحاهتا التي اجتهدت فيها 

املجسمة واملشبهة،   فرقة  األموية، ومن أُهها  السلطة  الدولة  بتنسيق مع  تبنتها  التي  وهي 

األموية عرب حمدثيها وفقهائها، والذي أصبحوا يسمون فيام بعد ]أهل احلديث[، واخلوارج،  

واملعتزلة،   هبم،  خاصة  عقائدية  تصورات  ووضعوا  عيل،  اإلمام  عن  خرجوا  الذين  وهم 

املواقف   بعض  مع  األموية،  للسلطة  املحايد  السيايس  موقفها  بني  مجعت  مدرسة  وهي 

دية التي انحرفت عن العقيدة اإلسالمية األصيلة، واملنحرفني الغالة من الشيعة، وهم  العق

 الذين أساءوا للوالء ألهل البيت وأعطوا صورة مشوهة عنهم. 

التحريفات، من    3 مواجهة  يف  الباقر  اإلمام  مارسها  التي  األساليب  عند دراسة  ـ 

وأخباره،   أحاديثه  مجعت  التي  الروائية  املصادر  أحدُها:  خالل  مهمني:  أسلوبني  نجد 

مواجهته املبارشة للتحريف، إما بالرد عليه ونقده مبارشة، أو بذكر البدائل الصحيحة عنه،  

وثانيهام: مواجهته غري املبارشة عرب تكوين التالميذ، الذين تولوا هذه املسؤولية، وصارت  

 يفات األموية. هلم اليد الطوىل يف نرش اإلسالم املحمدي األصيل اخلاِل من التحر

 املصادر واملراجع 

إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القايض أبو يعىل، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، املحقق:   .1

 الكويت.  –حممد بن محد احلمود النجدي، دار إيالف الدولية 

 ق. 1386مكتبة النعامن، االحتجاج، أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس، النجف األرشف:  .2

 هـ ش، دار الكتب اإلسالمية، طهران.  1375ُأصول الكايف، حمّمد بن يعقوب الكليني، ط السادسة عام  .3

 األماِل، الشيخ الطويّس، قم، مؤّسسة البعثة. .4

األفاضل، دار  بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار عليهم السالم، العالمة املجليس، حتقيق عدة من   .5
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 هذا الكتاب 

حيتوي هذا الكتاب عىل جمموعة مقاالت نرشت سابقا يف جمالت خمتلفة، وهي تدور  

 مجيعا حول الدعوة للوحدة والتقريب بني املذاهب اإلسالمية، أو ما يرتبط هبا من مواضيع. 

، ويف الكثري من الكتب، باعتباره من اجلوانب  وقد اهتممنا خصوصا هبذا اجلانب

فالداعية   واإلصالح؛  الدعوة  أركان  من  ركنا  واعتربها  الكريم،  القرآن  إليها  دعا  التي 

التآلف بينهم،   احلقيقي هو صاحب البصرية الذي حيرص عىل توحيد املسلمني، وإشاعة 

 وهدم كل ما قد يؤدي إىل النزاع بينهم. 

ولكن ذلك ال يعني التعامل العاطفي مع قضايا اخلالف بني املسلمني، ألن ذلك قد  

يسكن اخلالف وال يزيله، وقد ينرص ظاملا عىل حساب مظلوم، وقد أمرنا اهلل تعاىل يف حال  

﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن  وقوع اخلالف بني املسلمني أن ننرص املظلوم، ال الظامل، كام قال تعاىل:  

َحتَّى املُْؤْ  َتْبِغي  تِي  الَّ َفَقاتُِلوا  اأْلُْخَرى  َعىَل  ا  إِْحَداُُهَ َبَغْت  َفإِْن  َبْينَُهاَم   َفَأْصلُِحوا  اْقَتَتُلوا    ِمننَِي 

املُْقْ  حُيِبُّ  اهللََّ  إِنَّ  َوَأْقِسُطوا   بِاْلَعْدِل  َبْينَُهاَم  َفَأْصلُِحوا  َفاَءْت  َفإِْن  اهللَِّ   َأْمِر  إىَِل  ﴾  ِسطنِيَ َتِفيَء 

 [9]احلجرات: 

قضايا   يف  البحث  عدم  إىل  يدعو  من  كل  وغريه  الكتاب  هذا  يف  رفضنا  ولذلك 

اخلالف، أو البحث فيها بطريقة عاطفية، ألن ذلك ال يتناسب مع ما أمرنا اهلل تعاىل به من  

ِذيَن آَمُنوا أَ ﴿ الرجوع إىل القرآن الكريم، والتحاكم إليه، كام قال تعاىل:   َا الَّ طِيُعوا اهللََّ  َيا َأُّيُّ

ُسوِل إِنْ   َفُردُّوُه إِىَل اهللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم  َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ  ُكنُْتْم  َوَأطِيُعوا الرَّ

 [ 59]النساء:  ﴾ ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر  َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالا 
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