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٥٠٠: ٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٩٣٩: الرقم الدولي

.ـ     مــــ١٩٦٥، نبيل،الحسني

فـي مجتمـع   خطـاب زينـب عليهـا الـسالم     : دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية بين اإلصـالح واإلفـساد    
العتبـة الحـسينية  : كربالء-. الطبعة األولى –.نبيل الحسنيالسيد وتحقيق وتحليل دراسة / أنموذجاًالكوفة  

.م٢٠١٤=.ق١٤٣٥، قسم الشؤون الفكرية والثقافية. المقدســــة

).١٤٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ. ص

.ةفي الحاشيك؛ وكذل٢٢٦-٢٠٩ص : المصادر

. تجديـد نظـر   –الفكر الديني . ٣. دراسة وتحليل–الخطاب الديني . ٢. نقد –اإلصالح الفكري    –اإلسالم  .١
–علــم الــنفس االجتمــاعي  . ٥. دفــع مطــاعن –الخطــب –. هـــ٦٢–٦، )س(زينــب بنــت علــي بــن أبــي طالــب    . ٤

زينب . ٧. شبهات –حياء واإلصالح والتجديد حركات اإل–اإلسالم . ٦. الدراسات الميدانية –العالم اإلسالمي 
العنوان. ب . السلسلة. ألف. علم النفس االجتماعي –روابط –. هـ٦٢-٦، )س(بنت علي بن أبي طالب 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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اإلهداء

ة الطالبيين إلى عقيل

.ة سيد المرسلين صلى اهللا عليه وآله وسلموحفيد

.خديجة الكبرى وبنت فاطمة العظمى عليهما السالمإلى شبيهة

.النبأ العظيم ولسان إمام المتقين عليه السالمبهإلى ش

.ريحانة رياحين حبيب رب العالمين عليهما السالمإلى

.ى قرة عين الحسن ونور عين الحسين عليهما السالمإل

السيدة زينب عليها السالمإلى عمتي

.أهدي هذا العمل

خادمكم وولدكم نبيل
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٦

مقدمة الكتاب
الثناء مبا قدم، مـن عمـوم     واحلمد هللا على ما أنعم، وله الشكر مبا أهلم،          

نعم ابتدأها، وسبوغ آالء أسداها، جم عن اإلحصاء عددها ونأى مـن اجلـزاء      
.)١()دهابأمدها وتفاوت عن اإلدراك أ

والسالم على خري األنام أيب القاسم حممد وعلى آلـه اهلـداة إىل    والصالة
:اإلسالم؛ وبعد

إن النظر إىل الدعوات واألحبـاث الـيت أخـذت بعهـدا تنـاول اخلطـاب                 
الديين يف وقتنا املعاصر مع كثرا تدفع باإلنـسان إىل التأمـل والتفكـر يف هـذا                

اس مجيعـاً سـواء كانـت       العرض الذي بدأ يعلو وسـائل نقـل املعلومـة إىل النـ            
.مقروءة أو مسموعة أو مرئية

وميكن لنا من خالل هذه القراءة والتأمل أن خنلص إىل جمموعة عناوين            
:ركزت عليها هذه الدعوات واألحباث، فكانت كاآليت

هذا ما ابتدأت به بضعة النيب املختار صلى اهللا عليه وآله وسلم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء       )١(
.عليها السالم يف خطبتها باملسجد النبوي الشريف
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٧......................................................................دور اخلطاب الديين يف تغيري البنية الفكرية   

.ــ جتديد اخلطاب الديين١
.ــ مسات اخلطاب الديين٢

.ــ نقد اخلطاب الديين٣

.ــ آليات اخلطاب الديين٤
املـسلمني فهذه العناوين وإن كانت متقاربة يف الغاية وهي معاجلة اتمع     

.ملا أصابه من تدهور وتفرق وتناحر فضالً عن االختالف يف املفاهيم القيمية

إالّ أا مل تستطع من وضع يدها علـى اجلـرح وذلـك لعـدم متكنـها مـن                   
ل منها الكاتـب؛ بـل إن   وية والعقدية اليت ينه   ئتقدمي رؤية جمردة عن القيم النش     

.االنقياد هلذه القيم كان هو احملرك هلذا اخلطاب
ومن مث مل يزل اخلطاب الديين هو هو، بل ال ميكن أن خيرج هذا اخلطاب  

.ة والعقيدةأوهو مقيد بتلك النش) الديين(عن عنوانه 
:وعليه

عناصر أساسية كانت مبجموعها مكونات هلذا إىلالبد من الرجوع أوالً 
:طاب وهي كاآليتاخل

؛ ومبعـىن   اًــ ما هو الدين كي ينـسب إليـه اخلطـاب فتكـون مستـه دينيـ                 ١
.مرجعيات هذا اخلطاب ومناهله: آخر

ــ ما هي آليات فهم النص الديين، ومن وضعها؟٢

ــ من هم أهل الدين، وما هـي مسـام، ومـن حـدد هـذه الـسمات؟              ٣
وهل اتفق املسلمون عليهم؟
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الكتابمقدمة............................................................................................................٨

ل أم حاكمية اجلهل؟ــ أعمال العق٤

؟ــ قداسة النص أم نص القداسة٥

فهذه العناصر واملكونات للخطاب الديين ال شك كان هلا الدور الفعـال            
منـذ القـرن األول للـهجرة        اإلسـالمي واملؤثر يف تغيري البنية الفكرية للمجتمع       

.النبوية وإىل يومها هذا

ن التوقـف عنـد هـذه    إالّ أننا ومن خالل لوازم املنـهج البحثـي وجـدنا أ     
املكونات ودراستها حيقق لنا رؤية واضحة عن اخلطاب الـديين كمـا يظهـر لنـا          

الذي كان كتابه القرآن اإلسالميحقيقة دوره يف تغيري البنية الفكرية للمجتمع     
.ونبيه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومن مث فإن التوقف عند خطاب العقيلة زينب بنت علي بـن أيب طالـب          
السالم الذي أعقـب التحـول الكـبري يف تغـيري البنيـة الفكريـة للمجتمـع                اليهع

املسلم بفعل أدوات اخلطاب الديين فأقدم على قطع رأس ابن بنت رسـول اهللا        
وسـلب  ،وذبح طفله الرضيع وهـو يف حجـر أبيـه   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   

وآلـه وسـلم   صـلى اهللا عليـه   بنات علي بن أيب طالب وفاطمة بنت رسول اهللا   
وهـم ينظـرون إلـيهن كـأم مـن        !!وسبيهن من بلد إىل بلد من بالد املسلمني       

عليهمـا  فضالً عن تقطيـع رؤوس أبنـاء علـي بـن أيب طالـب      ؛أهل ملة أخرى  
وهـم أهـل خـري القـرون ـــ كمـا        ،ومن سار ديهم   ،وبعض الصحابة السالم  

فكريـة للمـسلمني   يدعون ــ كل ذلك ينص على حتول كبري وتغـيري يف البنيـة ال            
خ حتت تداعياته حـىت     زالذي مل تزل األمة اإلسالمية تر     ) الديين(بفعل اخلطاب   
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٩......................................................................دور اخلطاب الديين يف تغيري البنية الفكرية   

أصبح الناظر ال يعرف من الدين إال تلك الصور الدموية الـيت متنـهجت لـدى      
حواضـنها وفئات عديدة فاصطبغ ا خطاـا الـديين وتـأثرت بـه             ،فرق كثرية 

فكانت خلفاً لذلك السلف ممـا يتطلـب   ا بنيتها الفكرية فتقولبتاالجتماعية  
معاجلات كاليت اعتمدا عقيلة بين هاشم يف خطاا الديين يف تلـك اتمعـات               

ن النيب الذي يشهدون لـه      أاإلسالمية اليت دخلتها وهي مسبية على الرغم من         
.بالنبوة هو جدها صلى اهللا عليه وآله وسلم

:من هنا

منوذجاً يعـاجل البنيـة الفكريـة للمجتمـع         اختذنا من خطاا عليها السالم أ     
املسلم السيما وحنن نشهد اليوم نسخاً لتلك القيم واملبادئ والنتائج اليت أفرزها 

.ضي إىل تقطيع الرؤوس وذبح األطفال وسيب النساءفاخلطاب الديين امل

فــأين القــرآن وبيانــه، وأيــن الــسنة وهــديها، وأيــن الــصحابة وإميــام،  
ن لسمات اخلطـاب الـديين      يم؟ أفكان أهل خري القرون فاقد     والتابعني وسلوكه 

الذي ينادي به اخللف، أم أن دعوات التجديد يـراد ـا حتقيـق مـا عجـز عنـه         
السلف؟بعض 

.إا أسئلة كثرية حناول اإلجابة عليها يف هذا البحث
.}بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيبوما َتوفِيقِي إِّال{
}الَمِنياْلع بلِلَّهِ ر دمالْحو{.

السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان 

.بن السيد جاسم بن السيد حسين الحسني الكربالئي
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املبحث األول

مصطلح اخلطاب الديين، ما هو؟
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١٣

اللغويـة  إىل بعـض املناهـل      ) الديين(الرديف  يأخذنا لفظ اخلطاب ولفظه     
وغريها كي نضع أيدينا على داللة اللفظ ومن مث الوصول إىل بغيتنا يف معرفـة        

).اخلطاب الديين(املعىن الذي تركب منه مصطلح 

.توقف عند هذين اللفظني من ضرورات البحثالوجدنا أن : ولذا

كما قدمه اللغويون واملفسرون) اخلطاب(لفظ : املسألة األوىل

الخطاب لغة: أوًال

إىل اختصار الداللة ويوجز يف البيان      ) هـ١٧٥املتوىف  (الفراهيدي  هب  يذ
.)١()مراجعة الكالم(، )اخلطاب(فيقول يف معىن 

ــوهري   ــد اجل ــي عن ــوىف (وه ـــ٣٩٣املت ــة  ): (ه ــالكالم خماطب ــه ب وخاطب
مراجعة الكالم بني املـتكلم     : ، ويفهم منه ما أراده الفراهيدي، أي      )٢()وخطاباً

.والسامع

.٢٢٤، ص٤ج: كتاب العني للخليل الفراهيدي)١(
.١٢١، ص١ج: الصحاح للجوهري)٢(
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اللغويون واملفسرونكما قدمه ) اخلطاب(لفظ :األوىلاملسألة.........................................................١٤

معىن أوضح هلذا اللفـظ،     ) هـ٣٩٥توىف  امل(ر أمحد بن فارس     يف حني يظه  
:فقال

اخلاء والطاء والبـاء أصـالن أحـدمها الكـالم بـني اثـنني يقـال             ): خطب(
.)١(خاطبه خياطبه خطاباً، واخلطبة من ذلك

):هـ٥٣٨توىف امل(وقريب منه قال الزخمشري 

ــالك  : خطــب ــة ب ــه أحــسن اخلطــاب وهــو ا ملواجه م، وخطــب الخاطب
.)٢(يب خطبة حسنة، وخطب اخلاطب خطبة مجيلة، وكثر خطاااخلط

اجلمع فيما قالـه أهـل اللغـة مـن     ) هـ٧١١توىف امل(وقد حاول ابن منظور  
:قبله فقال

مراجعــة الكـالم، وقـد خاطبــه بـالكالم خماطبــة    : واخلطـاب واملخاطبـة  (
وخطاباً، ومها يتخاطبـان؛ واخلطبـة مـصدر اخلطيـب، وخطـب اخلاطـب علـى               

إن : اخلطبة؛ قـال أبـو منـصور      : ، واختطب خيطب خطابة، واسم الكالم     املنرب
اخلطبة مصدر اخلطيب، ال جيوز إالّ علـى وجـه واحـد، وهـو أن اخلطبـة اسـم          

.)٣()للكالم، الذي يتكلم به اخلطيب فوضع موضع املصدر

الكالم الـذي خيـرج مـن       : وميكن اخلروج مبعىن واحد هلذه األقوال وهو      
، العجمـاوات امع غالباً إذ قـد يتوجـه املـتكلم بـالكالم إىل           فم املتكلم إىل الس   

.١٩٨، ص٢ج: معجم مقاييس اللغة)١(
.٢٣٩ص: أساس البالغة للزخمشري)٢(
.٣٦٠، ص١ج: لسان العرب البن منظور)٣(
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١٥...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

ومن مث مل يقدم أهل اللغة داللة تفيد متام املعـىن يف ذهـن القـارئ، إذ ال داللـة             
ينـصرف  : مراجعة الكالم بدون قرينة توضـح معـىن املراجعـة وعليـه      : لقوهلم
كان مرتفـع أو  ىل أا حمصورة مبا يتكلم به املتكلم وهو على املنرب أو م   إالذهن  

.يف مجع من الناس قلوا أو كثروا

ولـذا  ) اخلطـاب (وهذا املعىن ال يوصل القارئ إىل املعـىن احلقيقـي للفـظ          
البد من الرجوع إىل كتاب اهللا تعاىل وما ورد فيـه هلـذه اللفظـة الـيت يتكـشف               

وهو ما حناول الوصول إليـه يف       .معناها من خالل سياق النص القرآين الكرمي      
.ثانياً

الخطاب َّـ القرآن الكريم: ثانيًا

فكانـت علـى   ) خطـب (ورد يف القرآن الكرمي بعض االسـتعماالت ملـادة     
) خاطبــهم: (وثالثــة منــها هــي) اخلطــاب: (مــوارد، منــها اثنــان بلفــظةمخـس 

:وقد جاءت مرتني، وهي حبسب الذكر احلكيم كانت كاآليت) ختاطبين(و

:ألف
.)١(}ا وعزِني فِي اْلخَِطاِبفَقَالَ أَْكفِلْنِيه...{: قال تعاىل

.)٢()الكالمةأي غلبين يف حماور: (قال الشيخ الطوسي
.)٣()قهرين يف اخلصومة: (وعند الصنعاين هي

.٢٣: سورة ص، اآلية)١(
.٤٦٨، ص١ج: التبيان)٢(
.١٦٣، ص٣ج: تفسري الصنعاين)٣(
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واملفسروناللغويونقدمهكما)اخلطاب(لفظ:األوىلاملسألة.........................................................١٦

.)١()قهرين ألنه أعز مين: (وعند النحاس

: وهذه األقـوال الثالثـة قريبـة مـن املعـىن اللغـوي القائـل بـأن اخلطـاب               
حـني يـستفاد مـن سـياق اآليـة وداللتـها بـأن        مراجعة الكالم بـني االثـنني، يف    

.اخلطاب بيان احلجة واإلقناع أو الغلبة يف الكالم

:باء
.)٢(}وشددنَا مْلكَه وآتَيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ اْلخِطَابِ{: قال تعاىل

املفـسرون وتعـددت األقـوال يف معـىن       واآلية املباركة اختلف يف تفسريها      
:، على النحو اآليت))ِبفَصلَ الِْخطَا((

فـصل القـضاء، البينـة علـى     هوأعطينـا : (ــ قـال مقاتـل بـن سـليمان         ١
.)٣()املدعي واليمني على من أنكر

.)٤()فصل القضاء(): فصل اخلطاب(: ــ قال سفيان الثوري٢

:ــ وقد مجع ابن جرير الطربي جمموعة من األقوال، فقال٣

عين به أنه القضاء    : قال بعضهم ف: واختلف أهل التأويل يف معىن ذلك     (
إصـابة القـضاء   : أعطينـاه الفهـم، وعـن جماهـد    : ابـن عبـاس  الق ،والفهم به 

اخلصومات اليت يتخاصـم  : علم القضاء وعن ابن زيد : وفهمه، وعن السدي  

.٢١٩، ص٢ج: معاين القرآن للنحاس)١(
.٢٠: سورة ص، اآلية)٢(
.١١٥، ص٣ج: انتفسري مقاتل بن سليم)٣(
.٢٥٧ص: تفسري الثوري)٤(
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١٧...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

ليه فصل ذلك اخلطـاب الكـالم والفهـم، وإصـابة القـضاء والبينـات،               إالناس  
، بتكليف املدعي البينـة والـيمني       بل معىن ذلك وفصل اخلطاب    : وقال آخرون 

.أما بعد: قول الرجل: نه قالأ: عليه وعن الشعيبىعلى املدع

:ويذهب الطربي بعد عرضه هلذه األقوال إىل القول

ىإن اهللا أخـرب أنـه آتـ   : وأوىل هذه األقوال يف ذلك بالـصواب أن يقـال    (
و داود صـلوات اهللا عليـه فــصل اخلطـاب والفــصل هـو القطــع، واخلطـاب هــ     

).املخاطبة

مث يعترض على هذه التأويالت وذلك لعدم ورود خرب فيها عـن رسـول           
فالصواب أن يعم (اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وخيلص إىل القول يف ذلك،   

ــال  ــه اهللا فيق أويت داود فــصل اخلطــاب يف القــضاء واحملــاورة  : اخلــرب كمــا عم
.)١()واخلطب

اءت به اآلية املباركـة يف بيـان معـىن    جند أن املعىن األلصق ملا ج     : يف حني 
: وفـصل اخلطـاب   : (فصل اخلطاب ما بينـه الـسيد العالمـة الطباطبـائي فقـال            

تفكيك الكالم احلاصل من خماطبة واحد لغريه ومتييز حقـه مـن باطلـه وينطبـق      
.)٢()على القضاء بني املتخاصمني يف خصامهم

فـصل  (كـشف فيـه   وهذه األقوال مل توصل املعـىن إىل املـستوى الـذي ين     
الـيت تفـضل ـا       املـنح ومراتبـه   وقد جعله اهللا تعاىل من ضمن سـلم         ) اخلطاب

.١٦٧، ص٢٣ج: جامع البيان للطربسي)١(
.١٩٠، ص١٧ج: تفسري امليزان للسيد الطباطبائي)٢(
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واملفسروناللغويونقدمهكما)اخلطاب(لفظ:األوىلاملسألة.........................................................١٨

كمـا يـشري سـياق اآليـة املباركـة، فكـان فـصل        علـيهم الـسالم،   على األنبيـاء   
كــشد امللــك، واحلكمــة؛ وهــذه الرتبــة، أي احلكمــة اًرتبيــاًاخلطــاب اســتحقاق

جم فـضلها فـيمن اختـصه اهللا        يتحدث عنها القرآن يف بيان داليل يرشد إىل ح        
:ا فيقول سبحانه

د أُوتِـي خيـرا         {ــ   ١ شاء ومـن يـؤت اْلحِكْمـةَ فَقـَ يـ ـنـةَ متِي اْلحِكْمؤي
.)١(}أُولُو األَلْبابِكَثِريا وما يذَّكَّر إِّال

فهذا اخلري الكثري يتحدث عنه اإلمام الصادق عليه السالم فيقول يف بيان            
:عىن اآليةم

»         احلكمة ضياء املعرفة، ومرياث التقوى، ومثـرة الـصدق، ومـا أنعـم ا
ــى مـــن       ــزل وأرفـــع وأهبـ ــة أعظـــم وأنعـــم وأجـ ــاده نعمـ ــد مـــن عبـ ــى عبـ علـ

:احلكمة للقلب، قال تعاىل
ـي خيــرا        { ـد أُوتـِ ـةَ فَقـَ اْلحِكْمـ تـؤ يـ ـن مـو اءـش يـ ـن ـةَ مـ تِي اْلحِكْمــؤ يـ

.)٢(»}كَثِريا
.)٣(}ولَقَد آتَينا لُقْمان اْلحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ{ــ٢

.ه احلكمة مالزمة للشكر هللاؤفكان إيتا
:وقد جاء يف معىن اآلية عن اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم

.٢٦٩: سورة البقرة، اآلية)١(
، ١ج: ؛ البحـار للمجلـسي  ١٩٨ص: مصباح الشريعة املنسوب لإلمـام الـصادق عليـه الـسالم      )٢(

.٢١٦ص
.١٢: سورة لقمان، اآلية)٣(
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١٩...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

.)١(»الفهم والعقل«

:وعليه

ومستـه  ))فَـصلَ الِْخطَـابِ  ((يستطع املفسرون تقدمي بيان يكشف معـىن    مل  
فـضالً عـن ذلـك فقـد أشـارت الروايـات       ،الـنيب عليـه الـسالم   اليت ناهلـا داود   

صـلى اهللا  اًالشريفة إىل أا من بني السمات اليت خص اهللا ا رسول اهللا حممد   
عليه وآله وسلم وعترته أهل بيته عليهم السالم، السـيما أمـري املـؤمنني علـي           

:سبيل االستشهادبن أيب طالب عليهما السالم؛ فمما كان منها علىا

قام أمري املـؤمنني علـي عليـه الـسالم علـى       : (ــ عن أيب الطفيل، قال     ١
:املنرب فقال

بالرسالة، فإياك والناس وإيـاك،  إن ا بعث حممدًا بالنبوة واصطفاه        «
وعندنا أهل البيت مفاتيح العلم، وأبواب احلكمة، وضـياء األمـر، وفـصل           

عـه إميانـه، ويتقبـل منـه عملـه، ومـن ال       اخلطاب، ومن حيبنا أهـل البيـت ينف   
ب الليــل أحيبنــا أهــل البيــت ال ينفعــه إميانــه وال يتقبــل منــه عملــه، وإن أد   

.)٢()»والنهار مل يزل

:ــ وقال أمري املؤمنني علي عليه السالم٢

أنا قسيم ا بني اجلنة والنار، ال يدخلها داخل إالّ على حد قـسمي، وأنـا       «
اإلمـام ملـن بعـدي، واملـؤدي عمـن كـان          الفاروق األكرب، وأنـا     

.٣٨٦ص: حتف العقول للحراين)١(
.٩، ص٣ج: ؛ شرح األخبار للقاضي املغريب٢٠٠، ص١ج: احملاسن للربقي)٢(
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واملفسروناللغويونقدمهكما)اخلطاب(لفظ:األوىلاملسألة.........................................................٢٠

قبلـي، ال يتقــدمين أحــد إال أمحــد صــلى ا عليــه وآلــه وســلم وإنــي وإيــاه   
علم املنايا، : لعلى سبيل واحد إال أنه هو املدعو بامسه ولقد أعطيت الست 

طــاب، وإنــي لــصاحب الكــرات، ودولــة     خلوالباليــا، والوصــايا، وفــصل ا  
.)١(»، والدابة اليت تكلم الناسالدول، وإني لصاحب العصا وامليسم

نـه  أــ ومما رواه الصدوق عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           ٣
قال لفاطمة عليها السالم حينما حضرته الوفاة ورآها تبكي فأخذ حيدثها عـن            

.مناقب آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم كي يذهب عنها اهلم واحلزن

:ه الرمحة والرضوان، قالوالرواية عن سلمان الفارسي علي

كنت جالساً بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف مرضـه              (
اليت قبض فيها، فدخلت فاطمة عليها السالم فلما رأت ما بأبيها من الـضعف       
بكت حىت جرت دموعها على خـديها، فقـال هلـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             

:وآله وسلم
.»ما يبكيك يا فاطمة؟«

:قالت
.»نفسي وولدي الضيعة بعدكيا رسول ا أخشى على«

:فاغرورقت عينا رسول اهللا بالبكاء، مث قال

أما علمـت أنـا أهـل بيـت اختـار ا عـز وجـل لنـا اآلخـرة علـى              يا فاطمة «
مجيـع خلقـه، وأن ا تبـارك وتعـاىل أطلـع      الدنيا وأنـه حـتم الفنـاء علـى     

.١٩٨، ص١ج: الكايف للكليين)١(
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٢١...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

نبيـا ثـم أطلـع إىل األرض    ينإىل األرض إطالعة فاختارني من خلقه فجعلـ     
ــاه     ــار منـــها زوجـــك وأوحـــى إيل أن أزوجـــك إيـ ــة فاختـ ــة ثانيـ إطالعـ
   وأختــذه وليــا ووزيــرا وأن أجعلــه خلــيفيت يف أمــيت فــأبوك خــري أنبيــاء ا

األوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي، ثم   ورسله، وبعلك خري  
دة نــساء وولــديك، فأنــت ســي أطلــع إىل األرض إطالعــة ثالثــة فاختــارك 

وأبناء بعلـك  أهل اجلنة، وابناك حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة       
أوصــيائي إىل يــوم القيامــة، كلــهم هــادون مهــديون، وأول األوصــياء       

أخي علـي، ثـم حـسن، ثـم حـسني، ثـم تـسعة مـن ولـد احلـسني يف            بعدي
درجــة أقــرب إىل ا مــن درجــيت ودرجــة أبــي      درجــيت، ولــيس يف اجلنــة  

ا إيـاك أن زوجـك   لمني يـا بنيـة أن مـن كرامـة       إبراهيم، أما تع  
وأكثــرهم خــري أمــيت، وخــري أهــل بــييت، أقــدمهم ســلما، وأعظمهــم حلمــا،   

.»علما

فاستبشرت فاطمة عليها السالم وفرحت مبا قال هلا رسول اهللا صلى اهللا 
:عليه وآله، مث قال

إميانــه بــا ورســوله قبـل كــل أحــد، فلــم   : يـا بنيــة إن لبعلــك مناقـب  «
مـن أمـيت، وعلمـه بكتـاب ا عـز وجـل وسـنيت         سبقه إىل ذلك أحد   ي

 من أميت يعلم مجيـع علمـي     وليس أحد     غـري علـي عليـه الـسالم وإن ا
عــز وجــل علمــين علمــا ال يعلمــه غــريي وعلــم مالئكتــه ورســله علمــا      
فكلما علمه مالئكته ورسله فأنا أعلمه وأمرنـي ا أن أعلمـه إيـاه     
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يت يعلم مجيع علمي وفهمي وحكميت غـريه،   من أم ففعلت فليس أحد  
سـبطاي حـسن وحـسني ومهـا سـبطا أمـيت،       وإنك يا بنية زوجته، وابناه    

  جل وعز آتاه احلكمـة  وأمره باملعروف وهنيه عن املنكر، فإن ا
سـت خـصال مل   وفصل اخلطاب، ويا بنية إنا أهل بيت أعطانا ا عـز وجـل    

ــدا مـــن األولـــني كـــان قـــبلكم، ومل   ــدا مـــن  يعطهـــا أحـ ــا أحـ يعطهـ
غرينا، نبينـا سـيد األنبيـاء واملرسـلني، وهـو أبـوك، ووصـينا سـيد             اآلخرين

وشهيدنا سيد الشهداء وهو محزة بن عبد املطلب األوصياء وهو بعلك
.»عم أبيك

:عليها السالمقالت

.»سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟يا رسول اهللا هو«

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال 

األنبياء واألوصياء، وجعفر يد شهداء األولني واآلخرين ما خالال بل س«
وإبنـــاك بـــن أبـــي طالـــب ذو اجلنـــاحني الطيـــار يف اجلنـــة مـــع املالئكـــة 

حسن وحسني سبطا أميت وسيدا شباب أهل اجلنة، ومنـا والـذي نفـسي     
مهـدي هـذه األمـة الـذي ميـأل األرض قـسطا وعـدال كمـا ملئـت             بيده

.)١()»جورا وظلما

الكفاية لبيـان  هفيفالشريف له تكملة إال أننا ذكرنا هذا املقدار          واحلديث
تـاهم  آما اختص اهللا به حممد وأهل بيته صلوات اهللا وسالمه عليهم فكان ممـا     

.٢٦٣ص: كمال الدين ومتام النعمة للصدوق)١(
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.فصل اخلطاب

ــان      ــسرون يف بي ــه املف ــار إلي ــذي أش ــىن ال ــد املع ــن مث ال يع ــصلَ ((وم فَ
أو الـيمني علـى مـن أنكـر،      أما بعد، أو البينة على املدعي و      : (هو)) الِْخطَاِب

علم القضاء، أو غري ذلك من مراتب فضال األنبياء وخمتـصام الـيت فـضلهم                
السيما وحنن نشهد اليوم كثرة احملاكم والقضاة يف خمتلـف  )اهللا ا على الناس 
.البالد والتشريعات

:إذن

يلــزم أن يكــون فــصل اخلطــاب مــن الــسمات الــيت احنــصر وجودهــا يف  
ة من قبل اهللا تعاىل مما يلزم أيضاً أن يكون له معـىن آخـر أرقـى     النخبة املصطفا 

ـا قـدمت امللـك، واحلكمـة     أبكثري مما نطق به املفـسرون هلـذه اآليـة السـيما و            
.لفصل اخلطاب فكان من مقتضيات شخصية داود النيب عليه السالم

:مبعىن

إن فصل اخلطاب هو ملكة راسخة يف النفس خمتصة بالكالم مـع النـاس     
إقناعهم والتأثري فيهم ومعرفة كـوامن مـنطقهم فـإن حـاججوا خـصموا وإن               و

خاطبوا أبلغوا، وإن اسـتمعوا فهمـوا، وإن حـاوروا أعلمـوا؛ ولـوال ذلـك ملـا            
كلفـوا بالرســالة والنــذارة والبـشارة وغريهــا مــن وظـائف الرســالة اإلهليــة إىل    

.اخللق

يـه وآلـه وسـلم      كما دلت الروايات الواردة عن عترة النيب صـلى اهللا عل          
.على هذا املعىن
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فكانـت كمـا يف     ) خطـب (أما بقية النصوص القرآنيـة الـيت محلـت مـادة            
.الفقرة جيم

:جيم
.)١(}ماهم اْلجاهِلُون َقالُوا سالوإِذَا خاطَب{: قال تعاىل

هحـادثوهم مبـا فيـه سـف    : (وقد ذهب الزخمـشري إىل معـىن اآليـة بقولـه          
.)٢()وسوء جهالة

مبـا يكرهونــه أو  )) وِإذَا خــاطَبهم الْجـاِهلُونَ : ((يخ الطربسـي وقـال الـش  
.)٣())سالما((يف جوابه )) قالوا((يثقل عليهم 

:دال
.)٤(}...وال تَُخاطِبِني فِي الَّذِين ظََلموا...{: قال تعاىل

ـي لنـوح عليـه    )): (تخـاِطبِني وال((قال الشيخ الطوسي يف بيان معىن    
يراجع اهللا تعاىل وخياطبه ويـسأله يف أمـرهم بـأن ميهلـهم ، ويـؤخر      السالم أن   

م وأخرب بأنه سيغرقهم، فال يكون األمـر خبـالف          ههالكهم ألنه حكم بإهالك   إ
.)٥()ما أخرب به

.٦٣: سورة الفرقان، اآلية)١(
.، ط دار الكتب العلمية٢٨٣، ص٣ج: الكشاف للزخمشري)٢(
.٣١٠، ص٧ج: جممع البيان للطربسي)٣(
.٣٧: سورة هود، اآلية)٤(
.٤٨٢، ص٥ج: التبيان للشيخ الطوسي)٥(
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٢٥...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

)) وال ختـاطبين ((ويفيد هذا القـول للـشيخ الطوسـي بـأن املعـىن املـراد بــ        
ىن الــذي ذهــب إليــه مراجعــة اهللا تعــاىل يف الكــالم؛ وهــو ال خيــرج عــن املعــ 

.اللغويون

: جند أن الطربي وغريه من املفسرين، مل خيرج عن هذا املعىن فقال: ولذا
.)١(تقدم أن ال يشفع هلم عنده: أي، وال تراجعين، قال

:هاء
.)٢(}الرحمِن ال يمِلكُون مِنه خَِطابا...{: قال تعاىل

كون التكلم بني يديه، فما واملالئكة ال ميل: (ويف معناها يقول الزخمشري
.)٣()ظنك مبن عداهم من أهل السماوات واألرض

ال خيرج قول املفسرين عن املعـىن الـذي أراده اللغويـون، ومـن مث               : أي
يبقى املعىن منحصراً يف مراجعة الكالم وهـو غايـة مـا ذهـب إليـه أهـل اللغـة                    

).اخلطاب(والتفسري يف بيان معىن 

ما هي الخطابة؟: ثالثًا

رـا فـن نثـري غايتـها التـأثري يف نفـس الـسامع وهـي                : فت اخلطابـة  عبأ
مصدر خطب خيطب، أي صار خطيباً، وهي على هذا صفة راسخة يف نفـس              

.١٤٩، ص٢ج: ؛ تفسري السمرقندي٤٥، ص١٢ج: تفسري الطربي)١(
.٣٧: سورة النبأ، اآلية)٢(
.٢١٠، ص٤ج: تفسري الكشاف للزخمشري)٣(
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املــتكلم يقتــدر ــا علــى التــصرف يف فنــون القــول، حملاولــة التــأثري يف نفــوس 
.)١(وإقناعهمالسامعني، ومحلهم على ما يراد منهم بترغيبهم 

:ولذا
األمم يف حاجة إىل اخلطابة، وكانت العـرب مـن أحـوج األمـم           فإن كل   

إليها ولذلك ارتقت يف اخلطابة مرتقى فاقت فيه على غريها من سائر األمم إذ            
ال خيفى ما كانت عليه العرب أيام جاهليتهم من األنفة والتفـاخر باألحـساب       
واألنساب واحملافظة علـى شـرفهم وعلـو جمـدهم وسـؤددهم حـىت حـدث مـا                  

.بينهم من الوقائع العظيمةحدث 

وال شك أن كل قوم هلم مثل ذلك هم أحـوج النـاس إىل مـا يـستنهض      
مهمهم ويوقظ أعينهم ويقـيم قاعـدهم ويـشجع جبـام ويـشد جنـام ويـثري         
أشجام ويستوقد نبارهم صـيانة لعـزهم أن يـستهان ولـشوكتهم أن تـستالن            

الذمار وكل ذلـك مـن مقاصـد      وتشفياً بأخذ الثأر وحترزاً من عار الغلبية وذل         
اخلطب فكانوا أحوج الناس إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأبيد مفاخرهم؛ 

.)٢()ولقد كان لكل قبيلة من قبائلهم خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر

تـرك أثـراً يف رسـم معـامل معـىن           قـد   وهذا املوروث املعريف واالجتمـاعي      
املسلم وذلـك لتـبين الـنيب املـصطفى       لدى اإلنسان العريب فضالً عن    ) اخلطاب(

، ١٩٣٤، ط دار الفكر العريب لـسنة  ١٥٠ص: بو زهرة أمحد أ : اخلطابة أصوهلا وتارخيها، تأليف   )١(
.القاهرة

، ط مطبعـة األوقـاف اإلسـالمية     ٦ـــ    ٥ص: نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب ملعروف الرصايف      )٢(
.م، الطبعة األوىل١٩١٧بدار اخلالفة العلية لسنة 
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صلى اهللا عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات اهللا عليهم وأصحابه هذا النمط   
يف احلديث مع النـاس يف خمتلـف املناسـبات الدينيـة واالجتماعيـة ومـا يتعلـق                  

.بالسلم واحلرب وغريها من شؤون األمة

مال خاصة ليوم وكيف إذا أخذنا بعني االعتبار ما شرعه اإلسالم من أع
مـن عـرض لقـضايا اإلسـالم         تتـضمنه اجلمعة فكان سنامها خطبة اجلمعة وما       

واملسلمني فعمل ذلك علـى ترسـيخ مفهـوم واحـد يف أذهـان املـسلمني حـول              
أو اإلمـام أو   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          وهو مـا ينطـق بـه الـنيب          ) اخلطاب(

.الواعظ يف مجع من املسلمني ومسي هذا الكالم باخلطاب

مث اتصف بعد ذلـك هـذا اخلطـاب بـصفة الكـالم ومـراده الـذي قـصده                   
اخلطيب فكان خطاباً سياسياً حينما يتناول اخلطيـب شـؤون الدولـة وسـلوكها            

.فإما مؤيد هلا أو معارض

أو يكون اخلطاب دينيـاً، وملعرفـة كونـه دينيـاً فالبـد مـن معرفـة مـا هـو                     
الدين؟

.وهو ما سنتناوله يف املسألة القادمة

ما هو الدين كي يتصف به اخلطاب فيكون دينياً؟: املسألة الثانية
إن عالقة اإلنسان بالدين نشأت منذ أن وجد اإلنسان من خالل املنظور        
القرآنية الذي حتدث عن هذه العالقة يف علة خلق آدم عليه الـسالم، فكانـت               

.عالقة اخلليقة باخلليقة عالقة تالزمية
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وجي فإن اإلنسان منـذ أن فـتح عينيـه يف هـذه            أما من املنظور األنثروبول   
احلياة وعايش الظواهر احلياتيـة مـن جـوع وعطـش ومـرض وخـوف وصـراع         
وموت، فضالً عن تداخل املوجودات األخرى يف حياته كالنباتات واحليوانات  
والنجوم واملياه والنـار والريـاح والـرباكني واألمطـار وغريهـا، فإنـه حباجـة إىل          

فع ويدفع عنه الضر فكانت حاجته إىل املعتقد حاجة فطرية    شيء يعتقد فيه الن   
ئيـات  انشأ عنـده االحتيـاج للماور     : اختلطت فيها حواسه وعقله وقلبه؛ ولذا     

.والالمرئيات

:من هنا

أنّ اإلنسان وحده هـو الـذي ميكـن أن          : (ىلإ) هيجل(فذهب الفيلسو 
إىل القــانون يكـون لـه ديـن، وأن احليوانــات تفتقـر إىل ديـن مبقــدار مـا تفتقـر       

.)١()واألخالق

ــود إىل  ــك يع ــسبب يف ذل ــوين   : (وال ــصر أساســي يف تك ــدين عن أن الت
اإلنسان، واحلس الديين إمنا يكمن يف أعماق كل قلب بشري، بوهر يف صميم      

.)٢()ماهية اإلنسان مثله يف ذلك مثل العقل سواء بسواء

ويبقى السؤال يبحث عن إجابة أوضح، ما هو الدين؟

علـوم النفـسية   موسـوعة ال : ، نقـالً عـن  ٧ص: جملة املعرفة، املعتقـدات الدينيـة لـدى الـشعوب         )١(
.إمام عبد الفتاح، ط دار التنوير. ، ترمجة د٤٨ــ ٤٧ص: هليجل

، ترمجـة الـدكتور    ٤٠ص: الزمـان واألزل، مقـال يف فلـسفة الـدين         : املصدر السابق، نقالً عـن    )٢(
.زكريا إبراهيم
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ريف الدينتع: أوًال

إنّ تعدد املعتقدات وتنوع الديانات واختالف املذاهب كـل ذلـك جعـل              
:للدين جمموعة من التعريفات، فكانت كاآليت

يعد الدين مبثابة أداة روحانية لبناء القيم البشرية وأحداث تعديالت  ــ   ١
داخلية إجيابيـة يف الـنفس البـشرية حبيـث تـسعى إىل اخلـري واحلـق واإلحـساس            

لية اجتــاه كــل مــن الــنفس واألســرة واتمــع بعامــة، واالبتعــاد عــن  واملــسؤو
.اخلطيئة

بأنــه اعتقــاد النــاس بوجــود ذات أو ذوات فــوق البــشر : وعــرف أيــضاً
والطبيعة، هلا قدرات على تدبري شؤون البشر والكون، األمر الـذي يـدعو إىل             

.وجوب عالقة بني البشر وتلك القوى املدبرة

بأنه نظام من أنظمة اإلميان والعبادة، فهو عبارة عـن          : كما عرف الدين  
جمموعة من املعتقـدات املقدسـة املؤكـدة مـع إيـراد بعـض التكـاليف الواجـب               

.مراعاا وبعض املمارسات االجتماعية

ويرى آخرون أن الدين استرضاء لقوة عليا ليطلـب منـها العـون حيـث               
وهلما االعتقاد بوجود قوى عليا     أ ؛قدرا يف التحكم باحلياة، فالدين إذاً أمران      

.)١(متحكمة، وثانيهما إجراء ممارسات إلرضاء هذه القوى العليا

:يف حني كان لتعريف الدين عند علماء املسلمني معىن آخر، فمنها

.٦١ص: جغرافية املعتقدات الدينية حملسن عبد الصاحب املظفر)١(
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يف بيان معىن قولـه  ) هـ٤٦٠تويف سنة(ــ قال الشيخ الطوسي رمحه اهللا  ١
:تعاىل

}الد اللَِّه اِإلِإن دعِن الينس١(}م(.

ــي       ( ــل ه ــز وج ــة هللا ع ــاه إن الطاع ــة، فمعن ــا الطاع ــدين ههن ــىن ال مع
.)٢()اإلسالم

) هـــ١٤١٢تـويف سـنة   (ـــ وعـرف الـدين الـسيد العالمـة الطباطبـائي       ٢
:فقال

هـو الـشرائع والـسنن      : الذي يدعى إليـه النـاس مبنطـق الـدين اإلهلـي           (
وية، ال أنه يضع جمموعـة مـن       القائمة مبصاحل العباد يف حيام الدنيوية واألخر      

   فهم اعي أن املـصاحل اإلنـسانية تطابقـه وهـو يطابقهـا، فـ         معارف وشرائع مث يد
ذلك، وإياك أن تتوهم أن الـدين اإلهلـي جمموعـة أمـور مـن معـارف وشـرائع         

ال روح هلا إال روح اازفة باالستبداد، وال لـسان هلـا إال لـسان           جافة تقليدية   
وقد قضى شارعها بوجوب اتباعها واالنقياد هلا ،جلايفاالتأمر اجلاف والتحكم

نعـيم خملـد للمطـيعني منـهم، والعـذاب املؤبـد           جتاه ما هيأ هلم بعد املوت مـن       
احلاكمة يف لإلنسانالتكوينية املماسة   للعاصني، وال ربط هلا يربطها بالنواميس     

الال غلـت   األعمال الدينيـة أغـ    حياته القائمة بشؤوا القيمة بإصالحها فتعود     
إصـالحها إرادة مولويـة   ا أيدي الناس يف دنياهم، وأما اآلخرة فقد ضـمنت      

.١٩:سورة آل عمران، اآلية)١(
.٤١٨، ص٢ج: التبيان للشيخ الطوسي)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١...................................................................هو؟ ماالديين،اخلطابمصطلح: املبحث األول

إال ما استلذها إهلية فحسب، وليس للمنتحل بالدين يف دنياه من سعادة احلياة         
الطبيعـي  بالعادة كمن اعتاد باألفيون والسم حىت عاد يلتـذ مبـا يتـأمل بـه املـزاج       

.السامل، ويتأمل مبا يلتذ به غريه

الطـاهرة   هفهذا من اجلهل باملعارف الدينية، والفرية علـى سـاحة شـارع           
فكم من آية تتربأ من ذلك بتصريح أو تلـويح أو بإشـارة    ،اإلهلييدفعه الكالم 

.أو كناية وغري ذلك

وباجلملة الكتاب اإلهلي يتضمن مصاحل العبـاد، وفيـه مـا يـصلح اتمـع         
هـو الكتـاب الـذي يـشتمل علـى       بـل الكتـاب اإلهلـي        ،بإجرائـه فيـه   اإلنساين  

هو جمموع القوانني املصلحة، وجمموع القـوانني املـصلحة         ذلك، والدين اإلهلي  
النـاس إال إىل إصـالح أعمـاهلم وسـائر شـؤون            هو الـدين فـال يـدعو الـدين        

ــك إســالما هللا  ــسمي ذل ــن،جمــتمعهم وي ــى جمــرى  الن م ــسانجــرى عل اإلن
بأعمالـه فيمـا   كـوين ووافقـه  الطبيعي الذي خطـه لـه التكـوين فقـد أسـلم للت           

يف يقتضيه وموافقته والسري على املسري الذي مهـده وخطـه إسـالم هللا سـبحانه            
.)١()ما يريده منه

:يف معىن الدين) هـ٤٠٣املتوىف سنة (ــ قال الباقالين ٣

فما معىن الدين عندكم؟ قيل لـه معـىن الـدين يتـصرف       : فإن قال قائل  (
:على وجوه، منها

:عىن اجلزاء؛ ومنه قوله تعاىلالدين مب: ألف

.٣٠٠، ص٨ج: تفسري امليزان للسيد الطباطبائي)١(
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.)١(}مالِكِ يومِ الديِن{

:ومنها، قول الشاعر: باء

واعلـــم بـــأن كمـــا تـــدين تـــدان واعلــم وأيقــن أن ملكــك زائــل 

:وقد يكون مبعىن احلكم كقوله: جيم
.)٢(}ما كَان لِيْأخَذ أَخاه فِي ِدينِ الْملِِك{

:نونة ــ باملذاهب وامللـل، ومنـها قولـه   وقد يكون الدين مبعىن الدي  : دال
نه يتدين بـذلك علـى معـىن أنـه يعتقـد            إأي   ؛فالن يدين باإلسالم أو اليهودية    

.وينطوي عليه ويتقرب به

والدين أيضاً مبعىن االنقياد واالستـسالم هللا عـز وجـل، مـن ذلـك          : هاء
:قوله

.)٣(}مسالإِن الدين عِند اللَِّه اِإل{

حلق ال علـى أن اليهوديـة ال تـسمى دينـا يف اللغـة وغريهـا يف            يريد دين ا  
.)٤()األديان

يف امللل والنحل يف بيان معـىن  ) هـ٥٤٨املتوىف سنة   (ــ قال الشهرستاين    ٤
:الدين

.٤: سورة الفاحتة، اآلية)١(
.٧٦: سورة يوسف، اآلية)٢(
.١٩: سورة آل عمران، اآلية)٣(
.٣٨٧ص: متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين)٤(
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:معىن الدين أنه الطاعة واالنقياد، وقد قال اهللا تعاىل(
}الد اللَِّه اِإلِإن دعِن الينسم{.

زاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تفعـل جتـازى وقـد            وقد يرد معىن اجل   
:يرد معىن احلساب يوم املعاد والتناد، قال تعاىل

}مالْقَي ينالد ١(}ذَلِك(.

فاملتدين هو املسلم املطيع املعز باجلزاء واحلساب يوم التناد واملعـاد، قـال             
:اهللا تعاىل

.)٢(}م دِيناورضِيت لَكُم اإلِسال{

ا كان نوع اإلنسان حمتاجا إىل اجتماع مع آخر من بين جنسه يف إقامـة     ومل
وذلك االجتماع جيب أن يكون على شكل حيـصل          ،معاشه واالستعداد ملعاده  

به التمانع والتعاون حىت حيفظ بالتمانع ما هو أهله وحيصل بالتعاون مـا لـيس             
الـذي يوصـل   له فصورة االجتماع هذه على اهليئة هي امللة، والطريق اخلاص          

.)٣()إىل هذه اهليئة هو املنهاج والشرعة

االتجاهات اِّـعاصرة لبيان معنى الدين وفهمه: ثانيا

هناك اجتاهات ثالثة معاصرة ظهـرت يف الـساحة الفكريـة بـني املـدارس        
:الشرقية والغربية لتنقل فهمها عن الدين وبيان معناه، وذلك حسب اآليت

.٣٦: سورة التوبة، اآلية)١(
.٣: ة املائدة، اآليةسور)٢(
.٣٨، ص١ج: امللل والنحل للشهرستاين)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دينياً؟فيكوناخلطاببهيتصفكيالدينهوما:الثانيةاملسألة..................................................٣٤

برجوازيفكرة الدين بمنظار رأسمالي: ألف

يندرج هذا االجتاه يف ضمن معطيات ثقافية مستمدة من جتـرد أصـحاا             
من االعتقاد بوجود اهللا عز وجل، ومن مث أخذت تبحث عن البـديل يف فهـم          
ما خيتلج يف عقـل اإلنـسان وانقيـاد فطرتـه إىل اللجـوء إىل القـوة املـدبرة هلـذا             

الفهـم يـدور يف فلكهـا        الكون، ولذا؛ حينما احنصر هذا الفهـم يف املـادة ظـل           
أن هلذا : فنتج عنه تصورات ــ فاسدة ــ عن الدين الذي ينقاد له العقل؛ مبعىن

.الكون مدبراً واحداً وهو اهللا تعاىل

) م١٦٧٩، ١٥٨٨فهو تومـاس غـوبس ـــ    (أما أول من طرح هذا اال  
أنـه يقـوم علـى اختالفـات تطلقهـا      : فكون فكـرة عـن جـوهر الـدين مفادهـا      

.، أما التلفيقات الصادرة عن غري الدولة فهي جمرد خرافاتالدولة

إن : تقـول ) ١٦٧٧ـــ    ١٦٢٢) (بينيـد يكـت   (وإن أفكاراً مماثلة أطلقهـا      
جذور الدين كامنة يف عـدم ثقـة اإلنـسان بقـواه ويف تقلبـه الـدائم بـني األمـل            

.واخلوف

كثر عرضاً مفاده، أن أ(يف أوائل القرن الثامن عشر ) جون توالند(وقدم 
األشكال تقدماً للدين الوثين هو اإلميان بالروح ووجودها بعـد املـوت، وـذا              

).عامل املوتى لدى املصريني القدماء(كشف عن نشوء عبادة 

بأن الدين يرتبط باخلداع، وأن جذوره تتصل ) بول أندي غولباخ(ويرى 
لبـشر  باملآسي واخلوف لدى البشر املعذبني، ويرى أن البدء كان اخلوف لـدى ا           

املعذبني األولني، فاعتقـدوا أن الكـوارث الطبيعيـة بالـذات مـا هـي إال أشـياء             
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مادية، مث أصبحوا خيضعون ملوجودات غري مرئية، وكأا تقاد وتوجه من هذه             
األشياء، وأخرياً مع تطور تصورام، وتوصلوا إىل فكرة وحدة السبب األول           

).العقل األمسى، اإلله(

ديـو  (و) فولينـه (الثـامن عـشر يف فرنـسا املفكـران          وظهر يف اية القـرن      
وتطـوره، ودعيـت نظريتـهما فيمـا بعـد          اللذان توصال إىل أصل الدين    ) بيوى

ــوعي الــسماوي    ــة أو الــسماوية، حيــث تطــور ال ــد ) امليثولــوجي(بالطبيعي عن
.اإلنسان عن العامل

مث تطورت املدرسة امليثولوجية يف بدايـة القـرن التاسـع عـشر، حيـث مت                
.)١(لتوصل إىل أن القدماء كانوا يف معتقدام يؤهلون الظواهر السماويةا

التفسير األنثروبولجي للدين: باء

تفـسري جـوهر الـدين وجعلـه        ) لودفيكل فيوربـاخ  (حاول يف هذا املنحى     
م، وإن مـادة  ١٨٤٥مبنياً على األساس البـشري األنثروبولـوجي وذلـك سـنة          

بـشرية ومتطلباـا وأن اآلهلـة جتـسيد لرغبـات      الدين ما هي إالّ مادة املـصاحل ال  
.اإلنسان

النظريــة (ة البدائيــة والــيت مساهــا بـــيــنظريتــه الثقاف) ادوارد تــايلور(وبــىن 
احلـد األدىن   ) املوجـودات الروحيـة   (حيث يشكل اإلميان بـ   ) األنيمية) (الروحية

هتمام للدين أي األنفس واألرواح وما مياثلها، لقد تولد هذا اإلميان بسبب اال    

.٦٢ص: جغرافية املعتقدات)١(
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ه اإلنسان البدائي لتلك الظواهر املعينة اليت كان يعانيها مـع           أوالاخلاص الذي   
ولقـصوره يف  ،احللم، الغيبوبة، اهللوسـة، األمـراض، وآخرهـا املـوت       : أقرانه

تكوين فهم صحيح يفسر أمثال هذه الظواهر، استقر رأيه على تصوير النفس  
قـادراً علـى مغادرتـه لفتـرة أرواح        فيه، مرافقاً صغرياً يستقر يف جسد اإلنـسان         

األموات ومصائرها وعن انتقال األنفس إىل أجساد جديدة أو عن عامل خاص 
املوت وما شـابه، وتتحـول األنفـس تـدرجييا إىل أرواح ومـن مث إىل آهلـة،         بعد

).األنيمة البدائية(تنتهي إىل إله واحد وهكذا حدث االرتقاء التدرجيي من 

ة علـى النظريـة األنيميـة مـن املـدافعني عـن         وقد جرت اعتراضات كـثري    
الـدين، الـذين رأوا يف األنيميـة نقيـضاً للمبـادئ اإلجنيليـة الكنيـسية وظهــرت        

كبديل ونقيض للنظرية األنيمية، وقد أوردت أفكـاراً       ) التوحيد البدائي (نظرية  
.)١(عن اإلهلية السماوية واعتقاد الشعوب القدمية البدائية يف إله خالق واحد

النظرية االجتماعية في تفسير الدين: يمج

ولد هذا االجتاه يف أواخر القرن التاسع عشر وهو يؤلف مدرسة فرنسية        
؛ إذ أعلن ديوركهامي    )م١٩١٧ــ   ١٨٥٨) (إميل ديور كهامي  (اجتماعية جاء ا    

ــة     ــاهرة اجتماعي ــدين ظ ــن أن ال ــة األوىل، النظــام    (ع ــاة الديني ــكال احلي أش
والــروح  ) Naturism(، وانتقــد املــذهبني الطبيعــي    )الطمــوطمي يف أســتراليا 

)Animism (         يف أصل الدين، واعتقد أن املعتقدات الدينيـة، مل تتولـد ال مبراقبـة
اإلنسان للطبيعة اخلارجيـة وال مبراقبتـه للطبيعـة اخلاصـة بـه، فهـذه املعتقـدات           

.٦٣ــ ٦٢ص: جغرافية املعتقدات)١(
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والـيت ال  ) التـصورات ضـمن اموعـات   (أمكن تواجدها يف اتمـع فحـسب     
.بس بالتجربة بل بالوعي اإلنساين للوسط االجتماعيتقت

إن أشكال اتمع املختلفة ومراحله توجـد أشـكاالً مـن الـدين خمتلفـة،             
وبذلك وجدت نظريته جناحاً برغم ما انتاا من أخطاء، أبرزهـا تأكيـده علـى        

.خلود الدين بدوام بقاء اتمع

نـها مـا أطلقـه      وظهرت إثرها نظريات اجتماعيـة أخـرى حـول الـدين م           
أن األمـر اهلـام يف   (مـن وجهـة نظـر نفعيـة         ) جـيمس .ديـووي وو  . د(الباحثان  

الدين ليس ما إذا يستجيب حلقيقـة مـا قائمـة بـشكل إجيـايب، بـل ـرد مـا إذا              
، وقـد وجـد النـاس الـدين نافعـاً، فهـو إذا حقيقـة                )كانت مفيدة للناس أم ال    

ن، وإخراج الناس مـن الفوضـى       وفائدته تتجلى بتنظيم اتمعات وتقدمي العو     
.)١(االجتماعية

وهذه التعريفات وإن كانت تقدم تصوراً عـن معـىن الـدين يف الثقافـات               
املختلفة إالّ أن البحث يرمي إىل أن معىن الدين الذي اتصف بـه اخلطـاب هـو            
اإلسالم السيما وحنن قد اختذنا خطاب العقيلة زينب بنت علي بن أيب طالب            

منوذجاً هلذا البحـث لنظهـر مـن خاللـه األدوات الـيت أمكنـت        عليهما السالم أ  
ة الفكريـة يف اتمعـات اإلسـالمية        نالعقيلة زينب عليها السالم يف تغيريها للبي      

السـيما يف الكوفـة وهـي عينـة البحـث           اليت مـرت ـا وخطبـت النـاس فيهـا            
.والدراسة

.٦٤ص: جغرافية املعتقدات)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دينياً؟فيكوناخلطاببهيتصفكيالدينهوما:الثانيةاملسألة..................................................٣٨

ل لكنـه   خمتصراً على بعض اجلمـ     افكان خطاا للجند يف كربالء وإن بد      
أوقع يف النفس من ضرب السيوف فضالً عن تبعات تلك األلفاظ اليت نطقتها     

الفكريـة  احلواضـن تلـك  دابنة علي عليه السالم على مر التاريخ حينما تتجـد     
والنفسية إلنتاج دفعة جديدة من تلك العقول اليت أقدمت على ذبح ابن بنـت               

.نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وآله وسلم

:ومن هنا

فالبد من التفريق بني اإلسالم بثوابته ونصوصه املقدسة وحـدوده البينـة       
كساا صفة إوبني فهم هذه الثوابت والنصوص وإقحامها يف أا دينية لغرض 

:ولذا،الطاعة واالنقياد وأقله التأثر ا

البد من الوقـوف عنـد مرجعيـات اخلطـاب الـديين ومناهلـه، وهـذا مـا                   
.ادمسنتناوله يف املبحث الق
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قد يبدو العنوان يف بداهته فيكون اجلواب لدى القارئ حاضراً يف معرفة      
والبـد  ، أي البد أن يستند اخلطاب إىل الـدين  )الديين(مرجعية اخلطاب بصفته    

رفيــة للــدين وإن اختلفــت لــديهم املــستويات املعنيأن يكــون املتلقــون متــدين
.وتطبيقاته يف احلياة

:وعليه

يصبح من البداهة مبكان أن يكون القرآن الكرمي والسنة النبوية والسلف        
هم املناهل األساس هلـذا اخلطـاب الـديين، ومـن مث تـصبح احلاكميـة للـنص،                  

.والنص فقط

:مناهل، وهيةوالنص حسب تلك املعطيات ينقسم إىل ثالث

آن يف مرجعية اخلطاب الدييندور القر: املسألة األوىل
يعتمد اخلطاب الديين بالدرجـة األسـاس علـى القـرآن الكـرمي يف شـحذ               
اخلطــاب بنــصوصه الــشريفة بلحــاظ إنــه كتــاب اهللا تعــاىل ومرجــع التــشريع   
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عن حاكميته اليت يفرضها اإلميان باهللا ورسـوله صـلى          فضالًاإلسالمي األول   
زل به الوحي عليه السالم على قلـب  اهللا عليه وآله وسلم ذا الكتاب الذي ن 

.املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومن مث اكتساب هذا اخلطاب تلك احلاكمية اليت يفرضها اإلميان بـالقرآن    
الكرمي وتسيري اتمع املسلم هلذه احلاكمية اليت انتهل منها اخلطاب سلطته على        

.اتمع

لــديين قــوة اإلصــالح مثــة مــشكلة كــبرية يف اكتــساب اخلطــاب ا: ولكـن 
يستل منه اخلطـاب هـذه اخلـصوصية عنـد إرجاعـه إىل القـرآن          اتمعي حينما   

الكرمي لينتهل منه اخلطيب أو املتكلم خطابه الـديين، وذلـك أن القـرآن الكـرمي      
فيه احملكم واملتشابه والظاهر والباطن ومن مث كيـف سيـصل املـتكلم إىل مـراد            

تلقي؟ والقرآن فيه احملكم واملتـشابه والناسـخ    اآلية ليستل منها حاكمية على امل     
بــذلكفــنحن حباجــة إىل أهــل القــرآن والتأويــل ليــصح  : واملنــسوخ؛ وعليــه

.األساس األول يف مرجعية اخلطاب الديين والذي من خالله يتحقق اإلصالح

:ويف ذلك يقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه الصالة والسالم

وني قبـل أن تفقــدوني، سـلوني فــإن عنـدي علــم    يـا معاشــر النـاس ســل  «
األولني واآلخرين، أما وا لو ثين يل الوسادة حلكمت بني أهل التوراة   
بتوراهتم، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وبني أهـل الزبـور بزبـورهم، وبـني أهـل       

.»الفرقان بفرقاهنم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب

:ويقول
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علــم بــالقرآن وتأويلــه  ، وا إنــي ألبقــضائكيــا رب، إن عليــاً قــضى  «
علمـه، ولـوال آيـة يف كتـاب ا تعـاىل ألخـربتكم مبــا       عمـن كـل مـد   

.»يكون إىل يوم القيامة

:مث قال

ــ« ــرأ    سـ ــة وبـ ــذي فلـــق احلبـ ــو الـ ــدوني، فـ ــل أن تفقـ ــو  لوني قبـ ــسمة لـ النـ
ــا، وفــــ       ــت نزوهلــ ــربتكم بوقــ ــة ألخــ ــة، آيــ ــن آيــ ــألتموني عــ ــت، يســ م نزلــ

ومنــسوخها، وخاصـــها مــن عامهــا، وحمكمهـــا    وأنبــأتكم بناســخها   
من متشاهبها، ومكيها من مدنيها، وا ما من فئة تضل أو هتدي   

.)١(»إال وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إىل يوم القيامة

ولفقدان هذا االختصاص املعـريف يف القـرآن يف بواطنـه وظـواهره يبقـى              
عليـه وآلـه وسـلم مقيـداً يف     اخلطاب الديين منذ عهـد الـنيب األكـرم صـلى اهللا       

الذي حدده أمري املؤمنني علي بن أيب عملية اإلصالح بذلك التخصص القرآين 
.طالب عليهما السالم

:إذن

ــاء مكونــات    ــهل األســاس يف بن مل يــزل القــرآن هــو املرجــع األول واملن
بتلـك املعرفـة بكتـاب اهللا        اًاخلطاب الديين، ويبقى اإلصالح واإلفـساد مرهونـ       

، وهو ما جعل هذا اخلطـاب يتفـاوت يف التـأثري يف اتمعـات الـيت يلقـى          تعاىل
.فيها فضالً عن األفراد

.١٤٤، ص٤٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٥، ص١ج: اإلرشاد للشيخ املفيد)١(
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دور السنة النبوية يف مرجعية اخلطاب الديين: املسألة الثانية
ال ختتلــف الــسنة النبويــة عــن القــرآن الكــرمي يف كوــا األســاس الثــاين  

بـني القـرآن   اًهنـاك فرقـ  أن إالّوثاين منهل معـريف لـه،       ملرجعية اخلطاب الديين    
ن يستلهم منـهما اخلطـاب الـديين مادتـه        اللذي والسنة النبوية يف كوما املنهلني    
.اخلطابية أو باألعم مادته املعرفية

اهللا تعاىل من التحريف بينما احلديث الـشريف     هوهو أن القرآن قد حفظ    
م الرجـال  بكثري من العلماء إىل تأسـيس علـ  اتعرض للدس والتحريف مما حد   

وذلك لكثرة ،واجلرح والتعديل لغرض النظر يف سند احلديث النبوي الشريف  
ما تعرض له هذا املنهل املعريف من الدس والتلفيق والكذب علـى رسـول اهللا            

ولوال ذاك ملـا احتـاج علمـاء املـسلمني إىل اجلـرح      ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    
.والتعديل

.وهذا أوالً

اجلرح والتعديل وعلم الرجـال مل يـسلم احلـديث    حىت مع وجود  : وثانياً
وذلك ملا مرت به األمة منـذ عهـد   ،الشريف من التعرض للتحريف والتزييف    

النبوة من التربص بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم وتقليـب األمـور لـه حـىت             
الوحي قد نطق ـا واضـحة   باتت هذه احلقيقة ظاهرة لكل مسلم السيما وإن  

.له قلب يفقه به األموركان جلية ملن

.قال تعاىل يف بيان خطر املنافقني
لَقَدِ ابتَغَوا اْلفِتْنةَ مِن قَبلُ وقَلَّبوا لَك األُمور حتَّى جاء الْحق وظَهـر     {ــ   ١
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ونكَارِه مهاللَِّه و ر١(}أَم(.
مـِصيبٌة يقُوُلـوا َقـد أَخـْذنَا     إِن تُصِبك حسنةٌ تَـسؤهم وإِن تُـصِبك   {ــ  ٢

ونفَرِح مها ولَّوتَويلُ وقَب نَا مِنر٢(}أَم(.

عن حال تلك الزمـرة ودورهـا التخـرييب يف           ربوغريها من اآليات اليت خت    
إذا كان هؤالء املنـافقون هـذا       : البحث هاتمع املسلم؛ والسؤال الذي يفرض    

عليه وآله وسلم ومع اإلسـالم فكيـف حـاهلم    فعلهم مع رسول اهللا صلى اهللا     
وفعلهم بعد وفاة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـد أن زال عنـهم                 

.احلذر فيما كانوا يبيتون من املكر واخلديعة والضرر باإلسالم واملسلمني
بِما فِي قُُلوبِِهم يحذَر الْمنافِقُون أَن تُنزلَ علَيهِم سورة تُنبئُهم {: قال تعاىل 

ونَذرا َتحم ْخرِجم اللَّه ِزئُوا إِنتَه٣(}قُِل اس(.

ولعل الرجوع إىل كتب التاريخ والـسرية واألدب وغريهـا ملراجعـة تلـك             
احلقبة الزمنيـة ومـا دار فيهـا مـن أحـداث لـيغين القـارئ والباحـث عـن إيـراد               

ما حدث وهـو مـن أهـل بيـت     نكتفي بشاهد عيان على  : تفاصيل أكثر، ولذا  
أال وهـي بـضعة رسـول اهللا صـلى     أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً،      

اهللا عليه وآله وسلم إذ تصف حال املـسلمني بعـد وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا         
:عليه وآله وسلم، فتقول عليها الصالة والسالم

.٤٨: سورة التوبة، اآلية)١(
.٥٠: توبة، اآليةسورة ال)٢(
.٦٤: سورة التوبة، اآلية)٣(
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وأمت عليه مـا     فلما اختار اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم دار أنبيائه          «
وعده، ظهرت حسيكة النفاق، ومسل جلباب الدين، ونطـق كـاظم الغـاوين،          

طلــع أونبــغ حامــل األقلــني، وهــدر نيــق املــبطلني، فخطــر يف عرصــاتكم، و  
اكم لدعوته مستجيبني، وللغرة فيه     ففدعاكم وأل الشيطان رأسه صارخاً بكم،     

تم ضاباً، فـومس فوجدكم خفافاً وأمحشكم فألفاكم غـ      استهضكممالحظني، مث   
العهد قريب والكلم رحيب واجلرح ملـا       وغري أبلكم، وأوردمت غري قربكم، هذا       

.تم خوف الفتنةميندمل زع
.)٢(»)١(}فِي اْلفِتْنِة سقَطُوا وإِن جهنم لَمحِيطٌَة ِبالَْكاِفرِينأَال{

فهذا يدل على احلالة اليت أصبحت عليها األمة بعد رسول اهللا صلى اهللا   
ى ربانبكثري من أولئك الرموز إىل التحزب والتكتـل فـ     اعليه وآله وسلم مما دع    

منهم من تصدى إىل تسخري كل الطاقات من أجل إثبات السلطة ويئة السبل    
ــضالً ملكــوث أصــحاا  ــافع   ف ــة املــصاحل واملن ــات خلدم ــف اإلمكان عــن توظي

تالشريف فـصيغ الشخصية والفئوية والقبلية، مما انعكس على رواية احلديث     
بصياغات متقنعة وألفاظ ذات دالالت مـسخرة لثبـوت امللـك والـسلطنة كمـا        

.ورد يف صحيح مسلم

ل اهللا ــ صلى اهللا عليه وآله وسلم وقلت يا رس: قال حذيفة بن اليمان(

.٤٩: سورة التوبة، اآلية)١(
، ١٦ج: ؛ شرح ج البالغـة البـن أيب احلديـد    ٣٦٠، ص ٣ج: يناالدرر النجفية للمحقق البحر   )٢(

.١٤٣ص: ؛ السقيفة وفدك للجوهري٢٥١ص
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:قالفجاء اهللا خبري فنحن فيه، فهل من وراء هذا اخلري شر؟رشــ إنا كنا ِب

.»نعم«

:قالذلك الشر خري؟هل وراء: قلت

.»نعم«

:فهل وراء ذلك اخلري شر؟ قال: قلت

.»نعم«

:كيف؟ قال: قلت

ــسنيت،    « ــداي، وال يـــستنون بـ ــة ال يهتـــدون هبـ يكـــون بعـــدي أئمـ
.»!وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان أنس

:قال! كيف أصنع، يا رسول اهللا، إن أدركت ذلك؟: قال، قلت

ــامسع،    تــــسمع وتطيــــع لأل « ــذ مالــــك فــ مــــري وإن ضــــرب ظهــــرك وأخــ
.)١(»وأطع

:والسؤال الذي يفرضه البحث

ــ إذا كان هؤالء األئمة ال يهتدون دي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                 ١
وسيقوم فيهم رجال قلوم قلـوب الـشياطني   ! وال يستنون بسنته ! وآله وسلم 

!!يف جثمان أنس

سنن الكـربى   ؛ الـ  ٢٠، ص ٦ج: صحيح مسلم، بـاب األمـر بلـزوم اجلماعـة عنـد ظهـور الفـنت               )١(
.١٥٧، ص٨ج: للبيهقي
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أيـن هـذا مـن قولـه تعـاىل          و!! فعلى ماذا يطيعهم املسلم وهـذا حـاهلم؟       
الذي يأمر النيب األكرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بقتـال املنـافقني والكفـار                

:وجهادهم، فقال سبحانه
}         من هـج ماهـأْومو هِمـي يا أَيها النبِي جاهِدِ اْلكُفَّـار والْمنـافِقِني واغْلُـْظ علَ

صِريالْم بِْئس١(}و(.

وإما ضده، فـإن    شك أن هؤالء األئمة إما يكونون مع السلطان         ــ ال    ٢
        هلم مصاحلهم وحينها أكانوا ضده قاتلهم وإن كانوا معه بذل هلم األموال وهي

ما هي وظيفة املسلم حينما يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكـر كوظيفـة               
كـر ويطيـع   دينية وتكليف شرعي، أتراه يترك األمر باملعروف والنـهي عـن املن          

األمري الذي احتضن هؤالء األئمة أم جياهد أئمة الكفـر مهمـا يعرضـه لعقوبـة           
األمري، كيف سيصنع املسلم؟

ــ هؤالء األئمة الذين ال يهتدون دي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ٣
وال يستنون بسنته ما هي عالقتهم باألمراء وملاذا يقدمهم النيب صلى اهللا عليـه     

يف حديثه على األمراء، ومـن مث كيـف يتعامـل األمـري مـع أولئـك              وآله وسلم 
ه وسلم أم ال؟لاألئمة أتراه يدافع عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ

واألمر اخلطري كيف يكون حـال األمـة اإلسـالمية إذا وظـف األمـري       ــ   ٤
ال هؤالء األئمة الذين ال يهتدون دي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم و

وكيف سيتحقق اإلصالح أم اإلفساد يف      ! يستنون بسنته ألغراضه الشخصية؟   

.٧٣: سورة التوبة، اآلية)١(
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ف هـذا احلـديث يف خدمـة األمـراء والـساسة      اخلطاب الديين، بل كيف سـيوظّ    
إال مبا خيدم األمراءافيكون اخلطاب الديين ال ديني.

:إذن

يدل هذا احلديث وغريه على أن األساس الثاين ملرجعية اخلطـاب الـديين             
ه أولئك املنافقون وأربـاب الـسياسة واملـصاحل بالنقـائض           هله املعريف قد مأل   ومن

تنقية هذه فأصبح اخللل يف األسس الذي قام عليها اخلطاب الديين، مما يستلزم 
األسس تنقية علمية شرعية يكون املرجع فيها الثقلني كتاب اهللا وعترة رسول        

من الضالل وهـو مـا أوصـى    اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، كي يأمن املسلم     
.النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم به املسلمنيبه 

:قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

»         إنـي تـارك فـيكم الـثقلني أحـدمها أكـرب مـن اآلخـر كتــاب ا
ا لــن يفرتقــا مــهحبـل ممــدود مــن الــسماء إىل األرض وعرتتــي أهـل بــييت وإنّ  

.)١(»حتى يردا علي احلوض

دور السلف يف مرجعية اخلطاب الديين:املسألة الثالثة
من هم السلف؟

السلف لغة: أوًال

السني : جاءت مفردة السلف يف اللغة على النحو اآليت؛ قال ابن فارس       

.٣٨٧٦، برقم ٣٢٩، ص٥ج: ؛ سنن الترمذي١٤، ص٣ج: مسند أمحد)١(
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الــسلف الــذين : والــالم والفــاء أصــل يــدل علــى تقــدمي وســبق، مــن ذلــك  
.)١()مضوا

.)٢(السلف، أي اجلماعة املتقدمون: وقال ابن منظور

من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك يف السلف  : وقيل
.)٣(السبق والفصل

السلف اصطالحًا وفقها: ثانيًا

السلف هم صـحابة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             : قيل يف الفتاوى  
وسلم، وأئمة اهلدى من أهل القرون الثالثة األوىل، الذين شـهد هلـم رسـول               

:يف قولهاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم باخلري 

خــري النــاس قرنــي، ثــم الــذين يلــوهنم، ثــم الــذين يلــوهنم، ثــم جيــيء أقــوام    «
.»تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته

اه، وهم الذين   عنمجع سلفي نسبة إىل السلف، وقد تقدم م       : والسلفيون
تباع الكتاب والسنة والـدعوة إليهمـا والعمـل         اساروا على منهاج السلف من      

.)٤()ذلك أهل السنة واجلماعةما، فكانوا ب

ــة هــي أوســع مــن  أن وهــذا التعريــف يرشــد القــارئ إىل   هــذه املرجعي

.مادة سلف: مقاييس اللغة البن فارس)١(
.لسان العرب البن منظور، مادة سلف)٢(
.املصدر السابق)٣(
.١٦٥، ص٢ج: اء ــ مجع الدويشفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفت)٤(
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املرجعيات السابقة أي القرآن والسنة، وذلك الشتماهلا علـى مجيـع النـاس يف              
فترة زمنية مقدارها ثالمثائة عام؛ ومن مث فاخلطاب الديين املعاصر هو أصـعب             

ثالثـة أنفـسهم وذلـك أن أهـل القـرن األول            بكثري مما كان عليه أهل القرون ال      
وحبسب مقاصد احلديث كانوا يرجعون على القرآن والسنة وأهل القرن الثاين           
أصعب من القرن األول بنسبة ما وذلك لرجوعهم إىل الناس يف القـرن األول    

ن والسنة ناهيك عن احتفاظ الناس بتلك املفاهيم والقيم الـيت        آفضالً عن القر  
م ولعدم دخول ثقافات وقيم وافدة مما يعين أن األزمنة املتعاقبة           جاء ا اإلسال  

ظـاهرة  يصبح فيها اخلطاب أكثر عسراً السـيما وقـد شـهد احلـديث الـشريف                
ميان الكاذبة والشهادة املزورة ألهل القرن الرابـع   األ فضالً عن ،الكذب تفشي

!فكيف بعد مرور أربعة عشر قرناً؟

:وعليه

ليـه علمـاء   إضها هذا املصطلح وتعريفه ومـا اسـتند   فثمة أسئلة كثرية يفر 
رواه البخاري وغريه عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه               أهل اجلماعة فيما    

:وسلم

.)١(»...خري الناس قرني«

:وهذه األسئلة يفرضها البحث وهي كاآليت

ــ إن االعتماد على مجيع هؤالء الناس يف ثالمثائـة عـام، أي ألجيـال     ١

: ؛ مـسند أمحـد عـن عبـد اهللا بـن مـسعود           ١٥١، ص ٣ج: صحيح البخاري، كتاب الـشهادات    )١(
.٣٧٨، ص١ج
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ــة اإلصــالح   متعــددة يف  ــهم يف عملي ــديين واالنطــالق من ــة اخلطــاب ال مرجعي
:والسنة وذلكنواإلفساد يعد من أكرب املخالفات للقرآ

قد حتدث القرآن عن الناس يف القرن األول السيما أولئك الذين       : ألف
ومسعــوه يف مكــة واملدينــة ومنــهم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم شــهدوا الــنيب 

صلى اهللا عليه   م من عرفهم القرآن للنيب املصطفى       الصاحلون وااهدون ومنه  
:بالنفاق فكانوا هموآله وسلم 

.)١(}هم اللَّه أَنَّى يؤَفكُوناْلعدو َفاحذَرهم َقاتََل{

ذكـرهم القـرآن يف سـور عـدة وآيـات كـثرية              نالـذي  نيوإن هؤالء املنافق  
توبـة أو الـرباءة هـي    تتحدثان عن أحواهلم فكانـت سـورة ال   نيوأفرد هلم سورت  

فضالً عـن ختـصيص الـوحي لـسورة مسيـت      ،أول براءة من اهللا ورسوله منهم   
ومـن أهـل القـرن األول        ،هـؤالء كـانوا مـن النـاس       فباسم املنافقون؛ ومن مث     

فكيف يكونون هـؤالء خـري النـاس فيمـا لـو مت اإلطـالق للفـظ اخلرييـة فكـان                
.متالزماً مع لفظ الناس

عليه وآله وسلم هو أول من عاىن منـهم وقـد نـص    إن النيب صلى اهللا : باء
:زول منه اجلبال وفسادهم يف اتمع فقال عز وجلتالقرآن على مكرهم الذي 

}             ـرظَهو قاْلحـ اء تَّـى جـح ور األُمـ ـوا لَـكقَلَّبـلُ وقَب ةَ مِـنا اْلفِتْنتَغَولَقَدِ اب
ونكَارِه مهاللَِّه و ر٢(}أَم(.

.٤: سورة املنافقون، اآلية)١(
.٤٨: سورة التوبة، اآلية)٢(
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ي اخلطـاب الـديين واحنرافـه عـن     درن تـ  إفأي خرية هلـؤالء؛ بـل       : عليهو
غايته اليت جاء ا اإلسالم وهو اإلصـالح فكـان اإلفـساد مثـرة هـذا اخلطـاب                 
أينما حل حينمـا يرتكـز علـى عـدم التفريـق بـني أهـل الـصالح واجلهـاد مـن             

.منهمنيصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وبني املنافق

قد شهدت مصادر املسلمني من السرية والتاريخ واحلـديث والتفـسري   ــ ٢
والرجال والتراجم واألدب وغريها على حـوادث عديـدة جـرت خـالل هـذه             

ن القارئ للتاريخ اإلسالمي ليجد أن أعظم احلـوادث الـيت    إالقرون الثالثة بل    
ويف وقعت يف اإلسالم كانت بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم،              

النصف األول من القـرن األول للـهجرة فـسفكت دمـاء الـصحابة وانتـهكت                
حرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وحرمة بيت اهللا احلرام وقتل أهل              

.بدر وحنني وقتل اخللفاء

فأبو بكر مات مسموماً، وعمـر بـن اخلطـاب قتـل طعنـاً وبقـرت بطنـه،                  
بيد أهل هذا القرن وفـيهم صـحابة   مام نسائهأوعثمان بن عفان قتل يف داره و 

ما ما القاه أهل البيـت النبـوي مـن القتـل      أالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ و      
واالنتهاك والسلب ما مل حيدث يف أمة من األمم فأول املظلومني مـن آل الـنيب                 

: صلى اهللا عليه وآله وسلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ولذا            
جيثو للخصومة يوم القيامة كما أخرب الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه               فهو أول من    

.)١(وسلم وأخرجه البخاري يف الصحيح

.٦، ص٥ج: صحيح البخاري، باب غزوة بدر)١(
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كيف سيكون شكل اخلطاب الديين فيما لـو كـان     : ــ ومثة سؤال آخر    ٣
املرجع فيه واملنهل الذي ينهل منه أحد أولئك السلف الذين اشتركوا يف قتـل               

فيـه أصـحاب   املرجـع يمـا لـو كـان     وكيف يكون اخلطـاب ف     ،عثمان بن عفان  
معاوية الذين قتلوا عمار بن ياسر؛ وكيف يصنع أصحاب اخلطاب الديين فيما 

لعمار بن ياسر عليـه  ، إنه قال  صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        
الرمحة والرضوان وهو خيربه مبا تؤول إليه عاقبـة أمـره وخامتـة حياتـه، فيقـول            

:لمصلى اهللا عليه وآله وس

.)١(»يا عمار تقتلك الفئة الباغية«
فهال كان أصحاب اخلطاب الـديين قـد نظـروا إىل هـذا احلـديث النبـوي           

أتـرى   ،حينما كان أهل الفئة الباغية هم مرجعهم يف صـياغة خطـام الـديين             
يتحقق اإلصالح يف اتمع مع وجود البغاء أم أن اإلفساد والفساد مثـار الفئـة             

الباغية؟
نصنع بتلك االختالفات اليت وقعت فيما بينهم، أي الصحابة  ــ كيف    ٤

وكيـف نـبين قـيم ومفـاهيم     ،وقد محل بعضهم السيف يف وجه البعض اآلخـر    
اخلطاب الديين يف اتمع؛ بل كيف سيكون مفهوم التدين حينما جنـد التـأريخ    
يتحدث عن تعدي بعضهم للحدود الشرعية كالقتل كمـا حـدث لعثمـان بـن               

وقتـل  ضـمن مسلـسل االغتيـاالت،    )٢(األنصار سعد بـن عبـادة   عفان، وسيد 
ال تقوم : بن العاص؛ صحيح مسلم، باب   ، عن عبد اهللا بن عمرو       ١٦١، ص ٢ج: مسند أمحد )١(

.١٨٦، ص٨ج: الساعة
، ١ج: ؛ جممع الزوائد للـهيثمي   ٢٥٣، ص ٣ج: املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري    )٢(

!
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، فـضالً  )١(طلحة بن عبيد اهللا بسهم رماه مروان بـن احلكـم يف معركـة اجلمـل              
، فأين هذه األفعال من مفهـوم اخلرييـة    )٢(عن الوقوع يف الزنا كاملغرية بن شعبة      

!وأي نسبة هلا من الدين كي يكونوا أهل الدين مثالً؟

:وعليه

وقف بعض حفاظ املسلمني وعلماء العامة والسنة واجلماعـة يف أن         فقد ت 
أهل القرون الثالثة هم خري الناس وأن هذا احلديث ال مصداقية لـه مـع واقـع       

.)ثالثاً(القرآن والسنة والتاريخ وهو ما سنعرض له يف 

توقـف بعـض علمــاء أهـل الـسنة والجماعــة َّـ حـصر الخيـة َّـ أهــل       : ثالثـاً 

ة األوُّـالقرون الثالث

إن املراد من صياغة هذا احلديث الذي أخرجه البخاري ــ بعد تعارضـه              
مع القرآن والسنة والتاريخ والعقل ــ هو الترويج ألصحاب الرئاسة وشـرعنة      
جلوسها يف احلكم سواء كانت هذه الرئاسة منتخبـة مـن جمموعـة مـن النـاس                

ص كمـا حـدث   بـالن نيكما حدث يف سقيفة بين سـاعدة، أو مـن خـالل التعـي         
لعمر بن اخلطـاب، أو سـواء بالـشورى كمـا حـدث لعثمـان، أو سـواء باملـال                    

"
.٥٩٧، ص٣ج: ؛ املصنف لعبد الرزاق الصنعاين١٠٦ص

خ ؛ تـاري  ١١٣، ص ١ج: ؛ املعجم الكـبري للطـرباين     ٣٧٠، ص ٣ج: مستدرك احلاكم للنيسابوري  )١(
.١١٣، ص٢٥ج: مدينة دمشق

: ؛ وفيـات األعيـان البـن خلكـان    ٢٣٦، ص ١٢ج: شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتـزيل       )٢(
١٨٧، ص٥ج: ؛ فتح الباري البن حجر٣٦٥، ص٦ج
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اًعـضوض  اًكما حـدث ملعاويـة وبـين أميـة الـذين حولـوا األمـر ملكـ                 والسيف
سفيان بن حرب يتالقفونه فيما بينهم امتثاال لوصية جدهم سيد األحزاب أيب      

تلقـف  يـة،  يا بـين أم تلقفوها: فة عثمان بن عفان األمويوقد قال هلم يف خال    
.)١()الكرة فما هناك جنة وال نار

التـاريخ فيهـا اعتراضـاً       لة مل يـسج   ييف حني مل يشهد اإلسالم بيعة حقيق      
الـسالم  مـا عليهعلي بن أيب طالب ألحد من املسلمني سوى بيعة أمري املؤمنني   

علـى   طالعافقد هبوا مجيعاً لبيعته واألمر ال حاجة إىل تدليل ملن كان له أدىن              
.التاريخ اإلسالمي

:ومن هنا

يف كونه أحد فإن اخلريية اليت نص عليها احلديث الذي اعتمده السلفيون          
مراجع اخلطاب الديين وأوسـع مناهلـه هـو يف احلقيقـة ال يـصمد أمـام القـرآن               
والسنة والتاريخ والعقل ومن مث فقد اعترض عليـه بعـض علمـاء أهـل الـسنة       

:كاآليتواجلماعة، فكانت اعتراضام

ــ قال ابن حجر العسقالني١

وهذا حممول على الغالب واألكثرية، فقد وجد فيمن بعد الـصحابة           (
بقلة خبالف من نمن القرنني من وجدت فيه الصفات املذكورة املذمومة لك

؛ تـاريخ  ٨٧ص: ؛ السقيفة وفدك للجوهري٨٨، ص٢ج: الفايق يف غريب احلديث للزخمشري  )١(
؛ املختصر يف أخبـار البـشر   ٣٤٣، ص٢ج: لمسعودي؛ مروج الذهب ل١٨٥، ص ٨ج: الطربي

.٥٧، ص٢ج: أليب الفداء
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فإن ذلك كثر فيهم واشتهر وفيه بيان من تـرد شـهادم    بعد القرون الثالثة  
شو فـ ة وإىل ذلـك اإلشـارة بقولـه مث ي         وهم مـن اتـصف بالـصفات املـذكور        

.)١()الكذب

ــ قال ابن عبد البر٢

أنه خرج » خري الناس قرين«والذي يصح عندي ــ واهللا أعلم ــ يف قوله (
ن قرنه ــ واهللا أعلم ــ  أعلى العموم، ومعناه اخلصوص بالدالئل الواضحة يف        

فيـه املنـافقون   فيه الكفـار والفجـار كمـا كـان فيـه األخيـار واألشـرار، وكـان             
والفـساق والزنـاة والـسراق، كمـا كـان فيـه الـصديقون والـشهداء والفــضالء         

.والعلماء

فاملعىن على هذا كله عندنا أن قولـه ـــ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ـــ                    
:أي خري الناس يف قرين كما قال تعاىل» خري الناس قرين«

}اتلُومعم رهأَش ج٢(}اْلح(.

لومات، فيكون خري الناس يف قرنه أهل بـدر واحلديبيـة،           أي يف أشهر مع   
ومن شهد هلم باجلنة خري الناس إن شاء اهللا، ويعضد هذا التأويل قوله ــ صلى 

عد من سبق » خري الناس من طال عمره وحسن عمله«اهللا عليه وآله وسلم ــ
.)٣()صحابه وباهللا التوفيقأله من اهللا احلسىن و

.٦٣٩، ص٣ج: ؛ فيض القدير للمناوي٦، ص٧ج: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري)١(
.١٩٧: سورة البقرة، اآلية)٢(
.٢٥٠، ص٢ج: ؛ التمهيد البن عبد الرب١٩٠، ص١ج: االستذكار البن عبد الرب)٣(
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ماالباذي وغيرهــ قال المناوي والك٣

فخاص بقوم منهم واملراد يف قرين كالعشرة   » خري الناس قرين  «وأما خرب   (
وأضـارم وأمــا ســواهم فيجــوز أن يــساويهم أفاضــل أو أواخــر هــذه األمــة  
كالذين ينصرون املسيح، ويقاتلون الدجال فهم أنصار النيب صلى اهللا عليه ـــ        

.)١()خوانهإوآله ــ وسلم و

ــ قال السرخسي٤

ففي هذا بيان أن أهل كل عـصر يقومـون مقـامهم يف صـفة اخلرييـة إذا             (
كانوا على مثل اعتقادهم واملعاين اليت بيناها إلثبات هذا احلكم ـا مـن صـفة            

.)٢()الوساطة والشهادة واألمر باملعروف ال خيتص بزمان وال بقوم

ــ قال ابن تيمية٥

مــساك عمــا شــجر بــني وممــا ينبغــي أن يعلــم أنــه وإن كــان املختــار اإل(
الصحابة واالستغفار للطائفتني مجيعاً ومواالم فليس من الواجب اعتقـاد أن      
كل واحد من املعسكر إال جمتهداً متأوالً كالعلماء، بل فيهم املذنب، واملسيء،  
وفيهم املقصر يف االجتهاد لنوع من اهلوى، لكن إذا كانت الـسيئة يف حـسنات     

.)٣()كثرية كانت مرجوحة مغفورة

.٢٣٣، ص٢ج: مناويفيض القدير لل)١(
.٣١٣، ص١ج: أصول السرخسي)٢(
.٤٣٤، ص٤ج: جمموعة الفتاوى البن تيمية)٣(
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٥٩..................................................................ومناهله الديين اخلطابمرجعية:  املبحث الثاني

لــيس كــل ســيئة تغفرهــا احلــسنات كإدخــال األذى علــى اهللا   : وأقــول
:ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد قال اهللا تعاىل

}              د َأعـةِ واآلَِخـرا ونْيِفـي الـد اللَّـه مهن َلعـ ـوَلهسرو اللَّـه ذُونؤ يـ الَّذِين إِن
.)١(}لَهم عذَابا مهِينا

لنفس احملترمة كعترة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأهل بيتـه           أو قتل ا  
.عليهم السالم

:وعليه

مـن القـرآن والـسنة وواقـع         يف رؤيتـها للحـديث     هذه األقوال انطلقـت   ف
، ومن مث فإن مرتكزات اخلطاب الثالثةاحلال الذي كان عليه أهل هذه القرون 

نا هذا إمنا يتجدد هدفه وغايته الديين منذ ظهوره يف اتمع اإلسالمي وإىل يوم    
ونتائجه يف اإلصالح واإلفساد مـن خـالل هـذه املرجعيـات واملناهـل السـيما            
املرجع األخري، أي السلف إذ عدم وجود آليات حمددة لبناء هذا اخلطاب وفهم 
مفرداتـه املــستمدة مــن مرجعياتــه ومناهلـه والتــساوي يف التقيــيم لشخــصيات   

كمـا يأخـذ عـن سـيد         اب الـديين مـن البـدريني      صـاحب اخلطـ   القرون الثالثـة    
بتـردي هـذا اخلطـاب وتـردي نتائجـه يف      إن ذلـك لكفيـل  األحـزاب وأشـياعه   

.اتمع

ولو أردنا أن نتتبع هذه النتائج والفتاوى اليت صدرت عن أهل اخلطـاب             
الديين خلرج البحث عن عنوانه ومنهجه ولكن يكفي أن نورد ما بينه نيب األمة       

.٥٧: سورة األحزاب، اآلية)١(
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اهللا حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فيمـا تـؤول إليـه األمـة              وسيدها رسول   
:اإلسالمية بفعل هذا اخلطاب الديين؛ فمنها

ن رسول اهللا صلى اهللا أ: عن أنس بن مالك(ــ روى أمحد يف املسند، ١
:عليه ــ وآله ــ وسلم قال

إن بــين إســرائيل تفرقــت إحــدى وســبعني فرقــة، فهلكــت ســبعون  «
وســبعني نيتاثنــحــدة، وإن أمــيت ســتفرتق علــى  فرقــة وخلــصت فرقــة وا 

.»ن وختلص فرقةوفرقة فتهلك إحدى وسبع

:يا رسول اهللا من تلك الفرقة؟ قال: قالوا

.)١()»عةاجلماعة اجلما«

:ونقول

وإن كان احلديث الشريف يكشف عن حقيقة ما تؤول إليه أمة املصطفى
طاب الديين هلذه الفرق من التفرق واهلالك بفعل اخلصلى اهللا عليه وآله وسلم 

كمـا هـو واضـح يف ذيـل     ) الـديين (احلديث مل يسلم من أدوات اخلطاب   أن  إالّ  
:احلديث الذي يصرح بالوضع والتلفيق، وذلك

إن مصطلح اجلماعة مصطلح غريب علـى عـصر النبـوة بعكـس             : ألف
ولذا مل يرد يف أدبيات احلديث النبوي هـذا اللفـظ   ) الفرقة(أو  ) األمة(مصطلح  

.ن أنه دخيل على احلديثعا يكشف مم

.١٤٦، ص٣ج: مسند أمحد)١(
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٦١..................................................................ومناهله الديين اخلطابمرجعية:  املبحث الثاني

إن مصطلح اجلماعة ظهر يف الوسط اإلسالمي بعد استشهاد اإلمام : باء
علي عليه السالم حينما بايع الناس اإلمام احلـسن اـتىب عليـه الـسالم وبعـد        
تلك البيعة وما شهدته األمة من اقتتـال بـني شـيعة علـي بـن أيب طالـب عليـه            

خلفـه مـن تـداعيات عقائديـة وسياسـية ونفـسية       السالم وشيعة معاويـة، ومـا   
أثرت بشكل أساس يف جلوء اإلمام احلسن عليه السالم إىل معاهدة اهلدنـة مـع      

.معاوية

.)١(فظهر مصطلح اجلماعة آنذاك ومسي هذا العام عام اجلماعة

اجلماعـة، أي أهـل الـسنة    يا جدلنا أن الفرقة الناجية هـ    نملو سلّ : جيم
ــبعهم بإحــسان كاملالكيــة  واجلماعــة، مبعــىن أدق أهــل القــرون الثالثــة ومــن ت

ــرق اإل     ــة هــذه الف ــأين أصــبحت بقي ــة، ف ــة واحلنفي ــشافعية واحلنابل ىحــدوال
من أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم أم أم من أهل ملة    مهوالسبعون، أفَ 
أن أهل السنة واجلماعة هم السواد األعظم من املسلمني واألمر          أخرى وذلك   

.تاج إىل دليلال حي

كيف يصبح السواد األعظم فرقة واحدة، ومن بقي        : والسؤال املطروح 
من املسلمني وهم بذاك قلـة مقـسمون إىل إحـدى وسـبعني فرقـة موازيـة مـن               
حيث الداللة اللفظية للحـديث مـع بقيـة الفـرق مـن حيـث العقيـدة وال أقـل                

!!؟اإلتباع

؛ حتفة  ٢٨٢، ص ١٣ج: ؛ عمدة القاري للعيين   ٤٦٠، ص ٦ج: البحر الرائق البن جنيم املصري    )١(
.١٩٨، ص٩ج: األحوذي للمباركفوري
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داع عن عبـد اهللا بـن   ــ أخرج حممد بن إمساعيل البخاري يف حجة الو        ٢
كنا نتحدث حبجة الـوداع والـنيب صـلى اهللا عليـه ـــ           : (عمر بن اخلطاب، قال   

وآله ــ وسلم بني أظهرنا، وال ندري ما حجة الوداع، فحمد اهللا وأثىن عليه مث   
:ذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره، وقال

عـده، وإنـه   أنذره نوح والنبيـون مـن ب  ما بعث ا من نيب إال أنذر أمته،  «
خيرج فيكم فما خفى عليكم من شأنه فليس خيفى علـيكم أن       
ربكــم لــيس علــى مــا خيفــى علــيكم ثالثــاً، إن ربكــم لــيس بــأعور،  

.كأن عينيه عنبة طافيةنيوإنه أعور عني اليم

إالّ أن ا حرم عليكم دماءكم وأمـوالكم كحرمـة يـومكم        
.»هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا؛ أال هل بلغت؟

:نعم، قال: قالوا

اللــهم اشــهد ثالثـــاً، ويلكــم أو وحيكــم أنظـــروا ال ترجعــوا بعـــدي      «
.)١()»!!!كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

واحلديث الشريف أخرجه حفاظ املـسلمني يف مـصادر عـدة ومـن طـرق          
خمتلفة ألمهيته وبيانه ألمر غييب ملا تؤول إليه األمة ومـا يـصيبها مـن ابـتالءات                 

.كثرية

.يطرح جمموعة من األسئلةواحلديث 

؛ واللفظ أخرجه أمحـد بـن حنبـل خمتـصراً      ١٢٦، ص ٥ج: صحيح البخاري، باب حجة الوداع    )١(
. يف موارد عدة من مسنده
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ــ ملن كان خطابه صلى اهللا عليه وآله وسلم؟ أليس إىل أصحابه وقد            ١
أثناء أداء مناسكها كما روي أنه تكلم بـذلك يف  يف رجعوا من حجة الوداع أو     

!يوم النحر؟

ــ إذا كان حتذيره صلى اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه وإنـذارهم مـن    ٢
كفـاراً يقتـل بعـضهم بعـضاً ـــ وقـد حـصل               نريجعواالنقالب على أعقام ف   

ذلك، أي قتل بعضهم بعضاً ــ فأي خريية كانت ألهل هذا القرن وأي صالح     
؟)السلف الصاحل(استحقوا فكانوا كما يسميهم اليوم كثري من املسلمني بـ

ــ كيف سيكون مضمون اخلطاب الديين وحمتواه فيما لو اتبع اخلطيب            ٣
اتل دون املقتول كما لـو اختـار عقيـدة صـاحب رسـول اهللا         أو املتكلم هذا الق   

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب غادية اجلهين

وأوردها خطابه الديين دون عقيدة عمـار بـن ياسـر وهـو أشـهر مـن أن                   
يعرف جلاللة قـدره وعظـيم مرتلتـه يف اإلسـالم، بـل كيـف سـيكون أثـر هـذا               

موضع يف هذا اخلطاب الـذي       اخلطاب يف اإلصالح واإلفساد، وهل لإلصالح     
يستمد مضمونه ومفاهيمه من أيب غادية اجلهين وهو قاتل عمار بن ياسر؟

ة اجلهين كانت ترتكز على حـب عثمـان    ين عقيدة أيب غاد   أــ ال شك     ٤
وتتمــذهب مبــذهب أهــل الـشام كمــا نــص علــى ذلــك أبــو داود  بـن عفــان،  ا

؛ ٧٦، ص٤ج: نــص علــى صــحبته لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أمحــد يف املــسند )١(
، ٢٥٨، ص ٧ج: ؛ ابن حجـر العـسقالين يف اإلصـابة        ٤٢٠، ص ٨ج: البخاري يف تارخيه الكبري   

).١٠٣٧١(برقم 
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.)١(السجستاين صاحب السنن

كانت ترتكز على حـب علـي بـن أيب طالـب          وأن عقيدة عمار بن ياسر    
عليه الصالة والسالم، ومـن مث فمرجعيـات كـال اخلطـابني منـذ القـرن األول                  
للهجرة وإىل يومنا هـذا متـضادة ومتباعـدة وكيـف ال وقـد وقـع الـسيف بـني           
العقيدتني فكان احلال الذي أصـبحت األمـة عليـه مـصداقاً ملـا أخـرب بـه الـنيب                    

.آله وسلماألعظم صلى اهللا عليه و

!فأي من السلف يتبع املسلم؛ وألي اخلطابني يعقل ويؤمن؟

            ا أسئلة كثرية يفرضها البحث السيما وحنن اليوم نشهد نـسخاً ملـا مـرإ
من هذه العقائد، بل قد اشـترط الـسلفيون علـى مـن أراد أن يتـصف ـم أن           

املـؤمن  يكون على تلك العقيدة وألـم مل يفرقـوا بـني القاتـل واملقتـول وبـني           
ــدي الوج  ــافق فقــد ظــل القــارئ ال يهت ــده إىل األمــان  هــواملن ــيت تأخــذ بي ة ال

رضـي اهللا  (هما يواخلالص من العذاب يف اآلخرة وذلك أن القاتل واملقتول كل  
فأين الثواب وأين العقاب، بل على أي شـيء، وألي حكمـة وعلـة             !! ؟)عنه

رضي اهللا عنهما، وهو مـا  بعث اهللا األنبياء واملرسلني والقاتل واملقتول كالمها 
!ملئت به كتب احلديث والرجال؟

حنتاج إىل معرفة اآلليات اليت اختـذها املتكلمـون يف فهـم الـنص       :وعليه
.وبناء اخلطاب الديين، وهو ما نتناوله يف املبحث القادم

ــزي ١٥١، ص١ج: ســؤاالت األجــري أليب داود السجــستاين )١( ــال للم ــذيب الكم  ٣٣ج: ؛ ،
.١٤٥ص
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٦٧

قــارئ إىل تعــدد العلــوم اإلســالمية أو العلــوم حينمــا ينظــر الباحــث وال
الشرعية ويرى خوض العلماء فيها وتصنيفهم كتباً عنها، فإنه ال شك سينبهر    
ذا النتاج الفكري السيما تلك املصنفات اليت اهتمت باللغة العربيـة والقـرآن    

ــسرية؛ فــضالً عــن   وض غمــار الفلــسفة والكــالم  خــواحلــديث والرجــال وال
الفقه واألصول فلهما احلظ األوفر من تلك العلوم اإلسـالمية           والعقائد؛ وأما 

.والشرعية

وضع قواعد وآليات خمتصة ـذا  : واملهم يف هذا التنوع العلمي واملعريف   
العلم أو ذاك، ومن مث جتد العامل الفقيه له أدواته اخلاصـة الـيت يـستند إليهـا يف               

جتـزم بـأن هـذه العلـوم       فهم النص الديين وكذا املفسر أو الرجـايل حـىت تكـاد           
.حبورها واستخراج مكنونااصمنعت على العامة لصعوبة غو

:ولكن

هلذه النصوص اليت كانت املـادة األسـاس         فهم كثري منهم  حينما تأيت إىل    
يف بناء اخلطاب الديين منذ القرن األول للـهجرة وإىل يومنـا هـذا وتقابلـها مبـا                   

والشرف حلملها جندهم ينـسلخون  قدمه هؤالء املصنفون الذين حازوا الفضل     
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عن جلدم وفكرهم ومعرفتهم فيأخذون ما يناسب عقيدم أوالً ومصاحلهم 
ثانياً، وكأنك أمام شخصية جديدة ال عالقة هلا مبا صنفت وكتبـت يف العلـوم               

.اإلسالمية

:فتبقى حائراً أمام بعض التساؤالت، والفرضيات، وهي

كتمان احلقائق: أوًال
ن اهللا عــز وجــل ال يريــد ظلمــاً أون مــا أنــزل اهللا وذلــك راهم يكتمــتــأ

بذنب غريه وال يأخذه جبريرة كافر أو ظـامل،        ئاًنه عادل ال يعذب بري    أللعباد، و 
:وقد قال سبحانه

}   ــابِ و ــزلَ اللَّــه ِمــن اْلكَِت ــا َأْن م ــون كُْتمي الَّــِذين ــهِ  إِن ــشتَرون بِ ي
 ا قَلِيالنـا    ثَمم ـ أُوَلئِكإِّال  ي ُطـونِهِمفِـي ب أكُلُون    اللَّـه م هـكَلِّمال يو ار النـ

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزال يةِ وامالْقِي مو١(}ي(.

العلم الغائب ونقصان املعرفة: ثانياً
أيب )الـصحايب (كمـا هـو حـال        ُءأم إم علموا شيئاً وغابت عنهم أشيا      

نازع مع رجل من أهل الشام كـان يقاتـل مـع معاويـة يف           ة اجلهين حينما ت   يغاد
صفني على محل رأس الصحايب اجلليل عمار بن ياسر إىل الصحايب معاوية بن 
أيب سفيان لغرض احلصول على اجلائزة النقدية، كما يروي لنا كلثوم بن جـرب             

:قال

.١٧٤: سورة البقرة، اآلية)١(
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٦٩.............................................................الديين اخلطاب وبناءالنصفهمآليات: املبحث الثالث

محلـت علـى عمـار بـن ياسـر يـوم            : ت أبا غاديـة اجلهـين يقـول       عمس(
وسـبقين إليـه رجـل مـن أهـل      ــ فطعنته ــ فألقيته عن فرسـه    فني فدفعته   ص

ا إىل معاويـة يف الـرأس ووضـعناه بـني يديـه          نمالشام فـاحتز رأسـه فاختـص      
كالنا يدعي قتله وكالنا يطلـب اجلـائزة علـى رأسـه، وعنـده عبـد اهللا بـن                    

.عمرو بن العاص

ه مسعت رسول اهللا ــ صلى اهللا علي: فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص      
:وآله وسلم ــ يقول لعمار

.»، بشر قاتل عمار بالنار)١(تقتلك الفئة الباغية«

مل : مل أقتلـه، وتركـه صـاحيب مـن يـده وقـال          : فتركته من يدي، فقلـت    
ما يـدعوك  : أقتله؛ فلما رأى ذلك معاوية أقبل على عبد اهللا بن عمرو، فقال     

إىل هذا؟

ه وسـلم ـــ قـال قـوالً        إين مسعت رسول اهللا ــ صلى اهللا عليه وآلـ         : قال
. )٢()فأحببت أن أقوله

:واحلادثة تكشف عن مجلة من األمور

أيب غادية اجلهين مل يكن قد مسـع حـديث رسـول        )الصحايب(ــ إما أن     ١

؛ فـضائل  ٣٣٣، ص٥ج: ؛ سنن الترمذي١٨٦، ص ٨ج: صحيح مسلم، باب ال تقوم الساعة     )١(
.٥١ص: الصحابة للنسائي

، ١٠ج: الطالب يف تاريخ حلب البن العدمي  ؛ بغية ٤٧٤، ص ٤٣ج: تاريخ دمشق البن عساكر   )٢(
.٥٣٧ص: العمال للهنديرت؛ ك١٠١ص: ؛ اجلوهرة للربي٤٤٩٧ص
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ونقصان املعرفةالغائبالعلم:ثانياً.......................................................................................٧٠

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف عمار وإن قاتله يف النار فعلـم شـيئاً وغابـت       
.عنه أشياء

أن يـربئ نفـسه مـن اجلرميـة الـيت      ــ وإمـا أنـه علـم بـذلك ولكنـه أراد         ٢
.ارتكبها

ــ إن كثرياً من الصحابة كمعاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص قد        ٣
كتموا ما أنزل اهللا سبحانه وظلموا املـسلمني يف قتـاهلم ألصـحاب رسـول اهللا              

.وهم يقاتلون مع علي بن أيب طالب عليه السالم،صلى اهللا عليه وآله وسلم

.ل واجلوائز اليت كان يبذهلا معاوية قد غريت عقائد الناساملاأو أنــ ٤

:وعليه

يبقى التضليل وكتمان ما أنزل اهللا تعاىل على رسول اهللا صلى اهللا عليه            
وآله وسلم والسعي وراء السلطة وبذل األموال هي العوامل األساسية يف فهم 

.النص وبناء اخلطاب الديين

ئك السلف وأم ورثوا ما عليه معاوية اخللف هم أبناء أولكثرياً من وإن 
ليقابلوا ذا اإلرث الذين وأبو غادية اجلهين  العاصبن أيب سفيان وعمرو بن      ا

ذر الغفـاري وعلـي بـن أيب طالـب عليـه          ورثوا  عقيـدة عمـار بـن ياسـر وأيب          
.السالم

ومن مث فإن آليات فهم النص وبناء اخلطاب الديين لـن ختـرج عـن تلـك          
.عليها اخللفأونشاليت تغلغلت يف قلوب السلف والنشئوية ة الثوابت العقدي
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٧١.............................................................الديين اخلطاب وبناءالنصفهمآليات: املبحث الثالث

والسنةوصريح خمالفته للقرآن ذريعة االجتهاد اخلاطئ : ثالثاً
يكاد جيزم الباحث أو القارئ للمـصنفات اإلسـالمية الـيت أخـذت علـى       
عاتقها سرية السلف وما وقع بني الصحابة خالل القرن األول وما تبعهم عليه 

القـرن الثـاين والتـزم بـه الـسائرون ألولئـك يف القـرن الثالـث إال            التابعيون يف 
ووجد قاعدة ثابتة يف رسم العقيدة وأداة فاعلة يف فهـم الـنص وبنـاء اخلطـاب            

أم اجتهدوا فإن أصابوا فللمصيب أجران، وإن أخطـأ فلـه       : الديين أال وهي  
.)١(أجر واحد

ملا له مـن تـأثري   وقد حرص السلفيون على ترسيخ ذلك يف أذهان الناس     
هم، ويف وحجية املعرفة وتـسييس النـاس لعقيـدم فـانربى هلـا متكلمـ             يفكبري  

مذهب أهل السنة واجلماعـة الكـف عمـا    : (ذلك تقول اللجنة الدائمة لإلفتاء    
شجر بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم والترضي عنهم        

ا عملوا فمن أصاب فلـه أجـران ومـن          مجيعاً، واعتقاد أم كانوا جمتهدين فيم     
.)٢()أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور

يف حـني أن هــذه القاعــدة خاصــة مبـن بلــغ درجــة االجتــهاد يف القــضاء   
والفقه وليس لعامة الناس سواء كانوا من أهل القرون الثالثـة أو ممـن تالهـم               

شرع منهم برأيـه ويـ  سلمني قضاة وفقهاء حبيث يعمل كلٌّ وإال ألصبح مجيع امل   

، ٤ج: احملصول لفخر الدين الرازي   : أنظر يف هذه القاعدة على سبيل االستشهاد وليس احلصر        )١(
.٣٤٣ص

.٢٨٧، ص٣ج: اللجنة الدائمة لإلفتاء ألمحد بن عبد الرزاق الدويش)٢(
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علـى قاعـدة   عليـه وآلـه وسـلم مـا يـشاء بنـاًء       يف دين اهللا ورسـوله صـلى اهللا       
.ا احلالتني يف الصواب واخلطأتحصول األجر يف كل

فضالً عن أن محل مـا شـجر بـني الـصحابة علـى االعتقـاد بـأم كـانوا          
:جمتهدين يثري جمموعة من األسئلة

لقرآن والـسنة احملمديـة   مٍر فيه خمالفة صرحية لأــ كيف ميكن االعتقاد ب    ١
.فمنهم من كان منافقاً وقد تربأ اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم منهم

كيف يصبح عمل املنافق يف حربـه هللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه       :وعليه
وآلــه وســلم اجتــهاداً واهللا يــأمر الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم جبهــادهم 

:فيقول
}  ج بِيا النها َأيي       من هـج ماهـأْومو هِملَـياغْلُـْظ عو ـافِقِنينالْمو اهِدِ اْلكُفَّـار

صِريالْم بِْئس١(}و(.

:ــ إن اهللا تعاىل يقول يف حمكم الترتيل٢
}              د َأعـةِ واآلَِخـرا ونْيِفـي الـد اللَّـه مهن َلعـ ـوَلهسرو اللَّـه ذُونؤ يـ الَّذِين إِن
الَههِينا مذَابع ٢(}م(.

فكيف يكون من قتل علي بن أيب طالب عليه السالم أو من قتل رحيانة               
وقتـل  صلوات اهللا عليهـا     فاطمة   تهالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقتل بضع       

وإن القاتل عليهم الرمحة والرضوان ذر الغفاري أصحابه كعمار بن ياسر وأيب

.٧٣: ة التوبة، اآليةسور)١(
.٥٧: سورة األحزاب، اآلية)٢(
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مغفور له؟
بـن اخلطـاب وقاتـل عثمـان بـن عفـان مـأجوراً               ــ أيكون قاتـل عمـر      ٣
.له ألنه اجتهد يف القتلاًومغفور

!أم آن األمر خاص بقتلة آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وحزم؟

ــ كيف باملسلم أن يأخـذ دينـه يف الفـروع وعقيدتـه يف األصـول مـن                   ٤
أخـذ املـسلم   الصحابة وقد كفر بعضهم بعضاً فقتلوا بالتكفري، مبعىن أدق ممـن ي           

دينـه وقــد أمـر بــالرجوع إىل الــصحابة وقـد كفــر بعـضهم بعــضاً كمــا ورد يف     
احلديث الصحيح الذي أخرجه البخاري؟

.ن السؤال املهم الذي ينبغي الوقوف عنده طويالًإــ مث ٥

أعلـى الـدنيا أم علـى        ؟على ماذا اختلف الصحابة وتـشاجروا وتقـاتلوا       
؟الدين

عراض عنهم وإن اختلفوا   أوىل باإل يا فهذا   فإن كان تشاجرهم على الدن    
وتقاتلوا على الدين فمعىن ذلك أن منهم من كان على احلق ومنـهم مـن كـان      
على الباطل وهو مـا دل عليـه احلـديث النبـوي الـصحيح الـذي أخرجـه غـري             

:واحٍد من أئمة احلديث، عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

فـأقول  صـحابي فيجلـون عـن احلـوض     يرد علي يوم القيامة رهـط مـن أ   «
هنم ارتدوا إيا رب أصحابي، فيقول إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك، 

.)١(»على أدبارهم القهقري

.١٦٩، ص٧ج: صحيح البخاري، كتاب الرقاق)١(
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هريرة عنه ــ صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ـــ أنـه            وويف لفظ آخر رواه أب    
:قال

فإذا زمرة حـىت إذا عرفتـهم خـرج رجـل مـن بـيين وبينـهم           بينا أنا قائم    «
إم : قال! وما شأم؟: قلت! إىل النار واهللا: أين قال: لم، فقلته: فقال

.ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري

هلــم، : ثــم إذا زمــرة حتــى إذا عرفتــهم خــرج رجــل مــن بــيين وبينــهم فقــال   
ــال! مــا شــأهنم؟ : قلــت! إىل النــار وا: أيــن؟ قــال : قلــت إهنــم ارتــدوا  : ق

.)١(»منهم مثل مهل النعمبعدك على أدبارهم القهقري، فال خيلص

وهو مثال يضرب القلة، فأي اجتهاد هذا وأي أجر، وأي ذنـب مغفـور               
!للمذنب منهم والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خيرب بأن كثرياً منهم إىل النار؟

:فضالً عن ذلك

فــإن أئمــة املــذاهب اإلســالمية قــد أســسوا ملقتــضى االجتــهاد ودوافعــه  
غريهم من املسلمني ال حيق هلم االجتهاد فيما يقابل وشروطه وإن الصحابة أو     

الل ضبدعة وحمدثة أريد منها إ    فهو  النص ومن مث فإن االعتقاد بأم اجتهدوا        
املسلمني وبقـاء نفـوذ أصـحاا والقـائلني ـا واسـتغالل عفويـة النـاس وقلـة              

فـإن أصـل احلـديث مقيـد باحلـاكم الـذي أوكـل إليـه القـضاء          الطالعهم، وإ ا
.عامة الصحابة أو التابعنيوليس

:ومما يدل عليه
.املصدر نفسه)١(
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٧٥.............................................................الديين اخلطاب وبناءالنصفهمآليات: املبحث الثالث

جمموعة من أقوال أئمـة املـذاهب اإلسـالمية مـن أهـل الـسنة واجلماعـة             
:وهي كاآليت

ــ قال إمام املذهب الشافعي، بعد أن أورد احلـديث النبـوي الـشريف              ١
الذي أخرجه أئمة احلديث عن عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا          

:سلم يقولعليه وآله و

ــ  « ــد فأصـ ــاكم فاجتهـ ــم  اإذا حكـــم احلـ ــران، وإذا حكـ ــه أجـ ب فلـ
.)١(»فاجتهد فأخطأ فله أجر

ومعىن االجتهاد من احلاكم إمنا يكـون بعـد أن ال يكـون       : (قال الشافعي 
فيما يريد من القضاء فيه كتاب وال سنة وال أمر جمتمع عليه؛ فأما وشيء مـن          

).ذلك موجود فال

هذا وحديث النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم          فمن أين قلت    : فإن قيل 
أقرب ذلك قول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     : ظاهره االجتهاد؟ قيل له 

فـإن مل  : (بكتاب اهللا عـز وجـل، قـال       : ، قال )كيف تقضي؟ : (ملعاذ بن جبل  
فـإن مل  : (فبسنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، قـال       : ، قال )؟يكن

احلمد هللا الذي وفق رسول، رسول اهللا ملا : (ي؛ قال يأأجتهد ر : ، قال )يكن؟
).حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

فأخرب النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن االجتـهاد بعـد أن ال يكـون              

، مـن حـديث   ١٩٨، ص٤ج: ؛ مسند أمحد١٥٧، ص ٨ج: صحيح البخاري، كتاب االعتصام   )١(
.عبد الرمحن بن حسنة
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:كتاب اهللا وال سنة رسوله؛ ولقول اهللا عز وجل

فيـه خمالفـاً مـن أهـل         ، ومـا مل أعلـم     ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ    ((
.العلم

ألن االجتـهاد لـيس بعـني قائمـة         ) إذا اجتهـد  : (مث ذلك موجود يف قوله    
وإمنـا هــو شـيء حيدثــه مـن قبــل نفــسه، فـإذا كــان هـذا، فكتــاب اهللا والــسنة      
واإلمجاع أوىل من رأي نفسه، ومن قال االجتهاد أوىل خالف الكتاب والـسنة     

.)١()برأيه

العسقالين باباً يف فـتح البـاري، فقـال تعقيبـاً     ــ وقد أفرد له ابن حجر ٢
:ومبيناً للحديث

يشري إىل أنه ال يلـزم يف رد حكمـه أو فتـواه إذا اجتهـد فأخطـأ أن يـأمث                  (
بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم         

.)٢()أو أفىت بغري علم حلقه اإلمث

ملـذاهب يف كتابـه جـامع بيـان العلـم      ــ مجع ابن عبد الرب أقوال أئمـة ا    ٣
: فكان مما أورده بعد أن ذكر حديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم               

يؤجر ولكنه ال يؤجر على اخلطـأ، ألن اخلطـأ          : قال الشافعي ومن قال بقوله    (
.يف الدين مل يؤمر به أحد، وإمنا يؤجر إلرادته احلق الذي أخطأه

أحدث يف ئيف قوله هذا أن اتهد املخطفقد أثبت الشافعي    : قال املزين 

.٢١٦، ص٦ج: كتاب األم للشافعي)١(
.٢٦٧، ص١٣ج: العسقالينفتح الباري البن حجر)٢(
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٧٧.............................................................الديين اخلطاب وبناءالنصفهمآليات: املبحث الثالث

.ما مل يؤمر به ومل يكلفه وإمنا أجر يف نيته ال يف خطئه! الدين

: مث ينتقل ابن عبد الرب إىل املذهب املالكي فريوي عن ابـن وهـب، قـال               
من سعادة املرء أن يوفق للصواب واخلري، ومن شقوة املرء : مسعت مالكا يقول

.دليل املخطئ عنده وإن اجتهد فليس مبرضي احلالأن ال يزال خيطئ ويف هذا

ولـيس  : وذكر ابن عبد الرب قـول إمساعيـل القاضـي يف املبـسوط، فقـال              
جيوز ملن ال يعلم الكتاب والسنة، وال ماضي عليه أولو األمـر أن جيتهـد رأيـه     

.)١()فيكون اجتهاده خمالفاً للقرآن والسنة

فـة القـرآن والـسنة وعـدم        وعلى هذا يكون سنام االجتـهاد وقوامـه معر        
خمالفتهما، أما إذا كانت هناك خمالفات صرحية وعلنيـة للقـرآن الكـرمي والـسنة      

الل ضـ فلتصق هذه االنتهاكات للحرمات باالجتهاد فهـذا بدعـة وكـل بدعـة             
.وصاحبها يف النار

:وعليه

فإن هذه اآلليات يف فهم النص القرآين والنبـوي حتـت ذريعـة االجتـهاد               
يفحايب فلـه أجـر وإن أصـاب فلـه أجـران أثـرت بـشكل كـبري         خطأ الـص أفإن  

عقيدة املسلم ورمست صورة سيئة عن كثري من الشخصيات الصاحلة اليت أفنت 
ــاء       ــصحابة النجب ــد ال ــة فأبع ــسنة احملمدي ــرآن وال ــصرة الق ــا يف ن ــنني عمره س
املخلصون وقـرب أولئـك املعـادون هللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                  

النفاق مستهم وحتقيق املصاحل واملغامن هدفهم مما غري أبنية اخلطـاب           والذين كان   

.٧٣ــ ٧٢، ص٢ج: جامع البيان وفضله البن عبد الرب)١(
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الديين منذ القرن األول وإىل يومنا هذا، فقـدس مـن أراد لـه أصـحاب املنـابر                 
ر، وغـض الطـرف عـن كتـاب اهللا     ر من أراد أن يكفّ  والفتاوى أن يتقدس وكفّ   

رسـول اهللا    ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهم ينادون على املنابر سـنة           
!!صلى اهللا عليه وآله وسلم وصحابته

وقد قتلوا السنة كما قتلها أسالفهم؛ حينما قتلوا الصحابة النجباء كعمار 
ذر الغفـاري؛ وغريهـم   بن ياسر وحجر بن عدي، وحممـد بـن أيب بكـر؛ وأيب           ا

على آل حممد صلى اهللا عليـه وآلـه      اًوقتلوا السنة حينما أعلنوها حرباً ضروس     
وحمـراب غـسل بـدماء    ،بدمائـه خمـضبٍ نيني أضـالع مهـشمة وجـن   وسـلم فـب  

ن وبالد املسلمني وفيهم الصحابة والتابعيف صاحبه، ورأس على الرمح يدار به 
!!مغفور؛ بل مأجور صاحبه؟أوالرأس يتلو القرآن؛ فهذا كله خط

}..اْلكَافِر مه َفأُوَلئِك لَ اللَّها أَنْزِبم كُمحي لَم نمو١(}ون(.
}...ونالظَّالِم مه َفأُوَلئِك لَ اللَّها أَنْزِبم كُمحي لَم نم٢(}و(.
}...الَْفاِسقُون مه َفأُوَلئِك لَ اللَّها أَنْزِبم كُمحي لَم نم٣(}و(.

أيف حكــم اهللا تعــاىل أن يقتــل هــؤالء الطــاهرون وتــسفك دمــاء أولئــك  
هـذا الـذي    ) ديـين (وأي خطـاب    ! لكم كيـف حتكمـون؟    ، ما نيالنجباء الصاحل 

!تزعمون؟

.٤٤: سورة املائدة، اآلية)١(
.٤٥: سورة املائدة، اآلية)٢(
.٤٧: سورة املائدة، اآلية)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املبحث الرابع
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٨١

إن النتائج اليت خلص إليها البحث من خالل العرض السابق تقودنا إىل        
اس يف بنـاء  ن العنصر األسأاملواضيع اليت سنتناوهلا خالل هذا املبحث، وذلك     

-أي اخلطـاب الـديين      -اخلطاب الديين هو النص القرآين والنبوي ممـا أكـسبه           
.صفة القداسة، فيلزم باملسلم االنقياد إليه والتسليم له

لتصاقيةاإلوالقداسة الذاتية : املسألة األوىل
إال أنّ املشكلة احلقيقية هي حينما ينتقل التقديس إىل القائل بالنص دون  

اًأو نبويـ  اًه قدسية فيكون النص الذي ينطق به مـن ال أصـل قرآنيـ             أن يكون ل  
.لتقديسه مقدساً

:مبعىن

:يكون اخلطاب مكتسباً لصفة القداسة من موردين

ــ أن يكـون اخلطـاب حمتويـاً علـى نـصوص مقدسـة، وهـذا يلـزم أن           ١
يكون هذا النص صادراً من القرآن أو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أو ممـن            
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كسبه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم والقرآن قدسية فيكـون كالمـه مالزمـاً                أ
وهذا املعىن حمصور يف العترة النبويـة  ،للقرآن والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

.النصوص القرآنية والنبوية فيهم فكانوا عدل القرآن وثقله يف األمةلتضافر

قداسـتهم التـصاقية   ــ أن يكون اخلطاب صادراً عن أشـخاص كانـت      ٢
الصقوا الـدين  بل وذلك ألم غري منصوص عليهم بالتقديس      ؛وليست ذاتية 

فأصبح خطام دينياً ومن مث مقدساً ويلزم األخذ به كاتهد الذي قد يصيب           
ن املـالك   أوذلـك    ؛أو خيطئ، وكالصحايب الذي يكون خملصاً ومتقياً أو منافقاً        

ساب الـصحايب أو التـابعي أو اتهـد أو    يف اكتـ اليت أسسها الـسلف    والضابطة  
القاضي  ليس التقوى وطاعة اهللا ورسوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وإمنـا                   

يف إطـالق صـفة الـصحبة        الـسلف ألنه ملتصق باملقدس، وهو مـا دأب عليـه          
واكـساب  ؛على كل من رأى الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أو مسـع منـه            

كـأيب   وإن كان هذا الصحايب قاتالً     ،علوها شيء الصحبة رتبة من القداسة ال ي     
؛ ويف ذلك يقول )٢(للغناءاًأو مستمع)١(كاملغرية بن شعبةاًأو زاني،غادية اجلهين 

:القرطيب وغريه

ذهب معظم العلماء وإن من صحب النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          (
يعـدهلا   ورآه ولو مرة يف عمره أفضل ممن يـأيت بعـده، وإن فـضيلة الـصحبة ال                

، ٦ج: ؛ وفيـات األعيـان البـن خلكـان    ٢٣٦، ص١٢ج: شرح ـج البالغـة البـن أيب احلديـد         )١(
.١٨٧، ص٥ج: شهادة القاذف والسارق: البن حجر، باب؛ فتح الباري٣٦٥ص

: ، وكتـاب العيـدين، بـاب    ٢٩، ص ٢ج: قصة احلـبش  : صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب    )٢(
.٦٠٧، ص٢ج: سنة العيدين ألهل اإلسالم
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.)١()عمل

هذا التقديس االلتصاقي برؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          إنّ  
والذي روج له أصحاب اخلطاب الديين لو حبثنا عنه يف القـرآن والـسنة مل جنـد        

ن األساس الذي يلزم املـسلم بتقـديس رسـول اهللا صـلى اهللا              أله أثراً؛ وذلك    
يف القـرآن مـن خـالل تقـديس الـنيب      عليه وآله وسلم وإجاللـه وإكرامـه جـاء        

األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم للحكم اإلهلي فـأمر اهللا ويـه مهـا أقـدس            
من الرسل واألنبياء علـيهم الـسالم عنـد اهللا تعـاىل ومـا تقديـسهم إال ألـم                   
املأمون على وحي اهللا وشرائعه ودينه؛ ولقد بـين القـرآن الكـرمي يف مجلـة مـن        

:مرتلة احلكم الشرعي عند اهللا تعاىل، فقال سبحانهاآليات املباركة 
ه بِـاْليمِِني    *ولَو تَقَولَ علَينا بعض األَقَاوِيـلِ   {ــ   ١ ـْذنَا ِمنـألَخ*    ـهـا مِننلََقطَع ُثـم

 تِنيالْو*اجِزِينح هنٍد عأَح مِن كُما مِن٢(}فَم(.
.)٣(}َلديهِ رقِيب عتِيدالّما يلِْفظُ مِن قَوٍل ِإ{ــ ٢

وهذا التشديد اإلهلي الذي أظهره القرآن إمنا لبيان مرتلة احلكم الـشرعي            
عند اهللا تعاىل وتقديسه وإن ارتفاع اإلنـسان يكـون بـذلك االلتـزام والتـسليم               

ن منـازهلم  ون واألولياء والصاحلولدين اهللا تعاىل ومنه اكتسبت األنبياء واملرسل    
:قال سبحانه وتعاىلويف ذلك 

.٢٧١، ص١ج: ؛ فيض القدير للمناوي١٧١، ص٤ج: تفسري القرطيب)١(
.٤٧ــ ٤٤: سورة احلاقة، اآليات)٢(
.١٨: سورة ق، اآلية)٣(
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وال*مـا تُؤمِنـون   ا هـو بَِقـوِل شـاعٍِر قَِلـيال    ومـ  *إِنَّه لََقـوُل رسـوٍل َكـِريٍم        {
لِ كَاهِنٍ قَلِيالبِقَوونا َتذَكَّر١(}م(.

وألنه قول رسول كرمي، فقد جعل اهللا تعاىل طاعة النيب صـلى اهللا عليـه      
صلى اهللا عليه وآله وسلم معصيته فقـال عـز   وآله وسلم طاعته ومعصية النيب   

:وجل
وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإن َتـولَّيتُم َفـاعلَموا أَنَّمـا عَلـى       {ــ   ١

بِنيالغُ الْما الْبولِنس٢(}ر(.
ـــ ٢ ــوا الـــــصال {ــــ ــوا الر وَأِقيمـــ ــاة وأَطِيعـــ ــوا الزكَـــ ــم  ة وآَتُـــ ــوَل لَعلَّكُـــ ســـ

ونمح٣(}تُر(.
.)٤(}مبِيناه ورسوَله فََقد ضَلَّ ضَالًالومن يعصِ اللَّ...{ــ ٣

:ولذلك
إن جمرد النظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يكـسب النـاظر               

مغفــور (وإن الــصحايب )!ال يعــدهلا عمــل(صـفة الــصحبة، وإن هــذه الــصفة  
وله أجر على هذا اخلطأ ألنه اجتهد وإن كان هذا االجتهاد نتيجة    بل   ،)هؤخط

التعدي حلدود اهللا تعاىل كالقتل العمدي، آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه         
وسلم وصحابته؛ أو ملمارسة الزىن وشـرب املـسكر وغريهـا مـن الكبـائر الـيت                 

.٤٢: سورة احلاقة، اآلية)١(
.٩٢: سورة املائدة، اآلية)٢(
.٥٦: سورة النور، اآلية)٣(
.٣٦: سورة األحزاب، اآلية)٤(
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؛ إن كـل  ى اهللا عليه وآله وسلم متارس على مرأى ومسمع بني أهل زمانه صل       
.تعدياً وانتهاكاً حلدود اهللا تعاىليعد الذي انطوى حتت صفة الصحبة ذلك

:وقد قال سبحانه يف حمكم الترتيل
}        لَــهـا و ا فِيهـــد ــدوده يدخِلْــه نَــارا خاِل ح ـد َتعـيو ـولَه سـرو ـصِ اللَّــه عـي ــن مو

ِهنيم َذاب١(}ع(.

:وعليه

اد الصحابة وإن أخطأ أحدهم مغفور، بل ومـأجور         فهذه املقولة يف اجته   
عليه وإن كان هذا اخلطأ فيما شجر بينهم يف القتل وغريه فهو خمالف لـصريح               
القرآن بل إن التعدي للحـدود ا إلهليـة مـأواه جهـنم خالـداً فيهـا ولـه عـذاب            

.مهني
}        د ِمـن أَِجـد َلـنو د اللَّـهِ َأحـ نِي ِمـنجِريي ا   ُقْل إِنِّي لَنـدْلتَحإِّال*وِنـِه م

ــا مِــن اللَّــِه وِر   ـاالبالغً سـ      مـن هـج نَــار لَــه ــإِن ـوَله َف سـرو ـصِ اللَّــه عـي ـن مـتِِه و
.)٢(}خاِلدِين فِيها َأبدا

:وعليه

تلك اهلالة من القداسة اليت خلقها الذين أسسوا الظلم لرسول اهللا صلى 
أصحابه هم أصحاب الكراسي والرئاسة، سواء اهللا عليه وآله وسلم وعترته و

ر الفتوى وقد كرس هلا أصـحاب  اكانت يف اخلالفة أو يف إمامة املسجد أو يف د      

.١٤: سورة النساء، اآلية)١(
.٢٣ــ ٢٢: سورة اجلن، اآليتان)٢(
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وذلك إلميام أم أحد ،هذه الرئاسة كل ما حتتاج إليه هذا اهلالة من القداسة
.أفرادها ومن مث فاملساس ا هو مساس م وإن تعظيمها هو تعظيم هلم

كس سلباً على تفكري املسلم ومستواه املعريف فبـات وكأنـه إنـسان             مما انع 
نه يعيش يف عاملـه اخلـاص الـذي يكـافح فيـه بـني       أقد قدم من كوكب آخر أو  

مقتضيات الفطرة والعقل وبني هذا املوروث الذي كبله فلـم يعـد يعـرف مـن                 
أو اإلسالم سوى تلك اخلطابات اليت إن جتددت فهي تدور بني تكفري املسلمني     

.اب أو إطالق اللحى أو اجتناب كل ما فيه تاء التأنيثيتقصري الث

أما كيف عاش البدريون من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه      
وسلم وكيف لزموا سـنته صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أو كيـف دافعـوا عـن              
اإلسالم حتت رايته فعرفوا القرآن وعتـرة نبـيهم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم             

فأولئك مبعدون وال نصيب هلـم يف   ،روا ديهم وميزوا بني احلق والباطل     وسا
السالم بيان عقائدهم اليت كانوا يقاتلون ا حتت راية علي بن أيب طالب عليه      

وهم يذبون عن اإلسالم أهل الفئـة الباغيـة،          ويستشهدون يف ساحات الوغى   
لـيس مـن دينـهم يف      ألنـه  اً؛نـصيب ) الـديين (فهذا وغريه ال جتد لـه يف اخلطـاب          

.شيء

:من هنا

إن اخلطاب الديين حينما يرتكـز علـى تلـك املبتنيـات واآلليـات فهـو ال                
من التردي واإلفساد وأقله التردد واحلـرية يف التـشخيص بـني    مزيٍدسوى  يقدم  

احلق والباطل، ولعل خري شاهٍد على هذا التردي ما قام به الشوكاين يف تأويله     
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صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أجر اتهد يف الـصواب      للحديث املنسوب للنيب  
:واخلطأ، فيقول

ليس ألحد من العلماء املختلفني، أو من التابعني هلم واملقتدين ـم أن           (
احلق مـا قالـه فـالن دون فـالن، أو فـالن أوىل بـاحلق مـن فـالن؛ بـل                     : يقول

اختلفـوا فيـه إىل   ز ــ أن يرد ما يالواجب عليه ــ إن كان ممن له فهم وعلم ومتي 
كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فمـن كـان دليـل الكتـاب                

.والسنة معه فهو على احلق وهو األوىل باحلق

، بـل هـو     ئومن كان دليل الكتاب والسنة عليـه ال لـه كـان هـو املخطـ               
:كما ثبت يف احلديث الصحيح!! ر، بل مأجو!!!معذور

)أجـران، وإن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجـر           إذا اجتهد احلاكم فأصاب فلـه     (
.فناهيك خبطأ يؤجر عليه فاعله

: ولكن

كأجره، بل وال يؤجريتبعه يف خطأه، وال يعذر كعذره   نال جيوز لغريه أ   
واجب على من عداه من املكلفني أن يترك االقتـداء بـه يف اخلطـأ ويرجـع إىل                  

.احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة

الكتاب والسنة كان من معه  تلف فيه أهل العلم إىل    وإذا وقع الرد ملا اخ    
واحـدا، والـذي   دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب احلق ووافقه، وإن كان    

مل يكن معه دليل الكتاب والسنة هـو الـذي مل يـصب احلـق، بـل أخطـأه، وإن       
ـ  وإن كان مقصرا ــ كان عددا كثريا، فليس لعامل وال ملتعلم وال ملن يفهم          أن ــ
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احلق بيد من يقتدي به من العلماء، إن كـان دليـل الكتـاب والـسنة           إن: يقول
.بيد غريه

عظيم، وتعـصب ذمـيم، وخـروج مـن دائـرة اإلنـصاف         فإن ذلك جهل  
.)١()الرجال يعرفون باحلقباملرة، ألن احلق ال يعرف بالرجال، بل

ويدل قول الشوكاين على حجم التردد واحلـرية يف قـول احلـق وإنـصاف               
الـصريح  وذلك اللتصاق صفة القداسة بالصحابة اليت منعته من البيان      القارئ  

فأوكـل األمـر بعنـق املـسلم، وكيــف يـستطيع املـسلم أن يـستخرج احلـق مــن         
الكتاب والسنة وكيـف سـيأخذ دينـه والـصالة والـصوم وغريهـا مـن الفـروع                  
والعقائد وقد اختلف فيها الصحابة واتهدون، أي ضياع للمسلم أعظم مـن       

!ا الضياع؟هذ

القداسة بني مقتضيات امللك ومقتضيات الدين: املسألة الثانية
ملا رأى احلكـام الـذين جلـسوا جملـس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                   

هم يف السلطة مرتكز على تقديس النـاس لدينـهم فقـد جهـدوا             ءن بقا أوسلم  
ناس وصفات تعزز يف أذهان ال    صفة القداسة م فاختذت مسميات       يف إلصاق 

وذاك خليفة ،القداسة، فهذا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      هذه  
،وهـذا قاضــي اخلليفـة، وهــذا إمـام املــسلمني   ،وهـذا وايل اخلليفــة ،املـسلمني 

وغريها من الـصفات الـيت مفهومهـا وداللتـها ترتكـز علـى القداسـة امللتـصقة                  

.٣ص: شرح الصدور للشوكاين)١(
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رسي احلكم وبيدهم   ن بعض الصحابة جلسوا على ك     أوالعلة يف ذلك     ؛بالدين
ومن مث فهم ؛كانت السلطة التشريعية والسياسية ومن بعدهم جلس التابعيون     

وألن الدنيا واآلخرة ال جيتمعـان فقـد        ،بني مقتضيات امللك ومقتضيات الدين    
ومـن مث  وإصـباغها ـذه الـصبغة،      يع القداسة ـذه الـصفات،       صنلزم األمر ت  

:انت منهاأكسبتهم هذه الصفات حصانات متعددة، فك

.)٢(، بل ومأجور عليه فاعله)١(ــ إن خطأ أحدهم مغفور١

حترمي الدخول فيما شجر بينهم وما وقع منهم من األخطاء والبغـي    ــ   ٢
.)٣(واحلديث عنه

.)٤(جيب العض عليهم بالنواجذ: ــ إن طاعتهم مربئة للذمة ولذا٣

، فهم كـالنجوم   ــ إن االقتداء بأي أحد منهم جير صاحبه إىل اهلداية،          ٤
.)٥(وإن كان هذا الواحد خمالفاً لإلمجاع

.)٦(عن التابعني هلميعنهم مجيعاً كما رضيــ إن اهللا رض٥

.١٥٤، ص٣ج:جمموعة الفتاوى البن تيمية)١(
.٣ص: ور للشوكايندشرح الص)٢(
.٤٣٤، ص٤ج: البن تيميةىجمموعة الفتاو)٣(
.١٥٠، ص٤ج: ؛ سنن الترمذي١٢٦، ص٤ج: مسند أمحد)٤(
.٣١٦، ص١ج: أصول السرخسي)٥(
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصاري والـذين   ((وهذه احلصانة استمدت من قوله تعاىل       )٦(

سورة التوبة، )) سان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األاراتبعوهم بإح
التبعيــضية، أي بعــض املهــاجرين )) مــن((وتغافــل املتــأولون لآليــة املباركــة عــن . ١٠٠: اآليــة

!
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ــ إن سبهم كبرية ليس هلا مغفرة وأن الساب ألحدهم عليـه لعنـة اهللا               ٦
؛ فكيف مبن يلعنهم؟)١(واملالئكة والناس أمجعني

صحابة أنفسهم، بل انتفع ا احلكام فهذه احلصانات وغريها مل ينتفع ا ال
واملتزلفة هلم ووعاظهم وأصحاب الفتوى لديهم، وأصحاب اخلطاب الديين يف 

فكان اإلصـالح للنـاس   ،كل زمان تلوكه ألسنتهم حيث ما وجدت مصاحلهم   
ينطلق من تلك املفاهيم حيثما قال صاحب القداسة فكل ما نطقت بـه شـفتاه      

كما ذبح ) الذبح(ه سواء كان اجتهاد قداسته فهو نص مقدس؛ ولذا لزم تنفيذ     
رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وسـحق بدنـه حبـوافر اخليـل الـيت           

).خيل اهللا(ها عمر بن سعد اكانت هذه األخرى مقدسة فقد أمس

، أو بــسلب بنــات رســول اهللا )٢()يــا خيــل اهللا اركــيب وأبــشري: (فقــال
أيـضاً فقـد   اًمقدسـ اًمجعني فقـد كـان سـلب    وعلي وفاطمة صلوات اهللا عليهم أ     

اجتهد التابعي عمر بن سعد بن أيب وقاص حبرق بيـون فكـان نـصه مقدسـاً                 
ولذا تسارع جنده ألمر قداسته وإىل يومنا هذا، فدم الشيعة مباح بل ويتقـرب          
به إىل اهللا كما فعل خليفة املسلمني وواليـه يف يـوم عاشـوراء بـآل رسـول اهللا                   

.وآله وسلمصلى اهللا عليه
"

واألنصار مع كوم من السابقني األولني لإلسالم إال أن كل ذلك مل يكن داالً على اختصاصهم 
.ا اهللا تعاىل ومن مث يكون تسويقها مبفهوم رفع القلم عنهم خمالفاً للقرآن الكرميبأمجعهم برض

.٢٩٦، ص١٦ج: تفسري القرطيب)١(
: ؛ أنـساب األشـراف للـبالذري      ٨٩، ص ٣ج: ؛ اإلرشاد للمفيد  ٣١٥، ص ٤ج: تاريخ الطربي )٢(

.١٨٤، ص٣ج
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وألن دوام صناعة القداسة وإنتاج املقدس يستلزم مـواد أوليـة وسياسـة             
يتالقف املشترون فيها املقدس فقد احتاجـت الـسلطات منـذ       اًتسويقية وأسواق 

عمـال العقـل يف جانـب وحاكميـة         إالقرن األول للهجرة وإىل يومنـا هـذا إىل          
الدين ليـصبح كـل      اجلهل يف جانب آخر حبسب مقتضيات امللك ال مقتضيات        

.ما خيدم السلطة وأدواا مقدساً وهو ما سنعرض له يف املسألة القادمة

إعمال العقل أم حاكمية اجلهل: املسألة الثالثة
أصحاب اخلطـاب الـديين ـــ حينمـا يكـون       كثري من   إن أخطر ما يواجهه     

ن تفكري اإلنـسان   أاهلدف هو احلفاظ على نفوذهم ــ هو إعمال العقل، وذلك           
الرموز اإلسالمية من خمالفات صرحية للقرآن والسنة ــ كما         بعض  مبا وقع من    

أسـلفنا ــــ جيــر بالعقـل إىل التحكــيم واالنقيــاد إىل النتـائج الــيت تلــزم العاقــل    
بالعدول عن هـذه الرمـوز وجتريـدها مـن قدسـيتها ومـن مث سـلطتها عليـه يف                

.تباعها ودوام نفوذهاا

وعلى إغفـال   ،يت بنيت على أكتاف الدين    مما يعين دمي تلك العروش ال     
اجلهل فيكون هو احلاكم الذي يكبل اإلنسان ويـسجنه يف تلـك       ذونفو ،العقل

.الظلمات اليت أوجدها املتأسلمون

أصـحاب اخلطـاب الـديين منـذ القـرن األول وإىل         بعـض   سـعى   :وعليه
: ائلـة يده من خالل تلـك الفتـاوى واآلراء الق  ييومنا هذا إىل إغفال العقل وتق   

والعلة يف ذلك أـم يـرون يف أنفـسهم أـم     )إن ال دور للعقل مقابل الوحي    (
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األمناء على الوحي أكثر من صاحب الرسالة صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا 
النيب نا واجلهل املركب مل تكن وليدة اليوم وإمنا منذ عهد           الشعور النابع من األ   

.األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

نــربى بعــض الــصحابة إىل االجتــهاد فــريى لنفــسه رأيــاً فــوق رأي فقـد ا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، بل ذهب آخر من الصحابة إىل ختـوين              

ه والـشواهد علـى ذلـك كـثرية         صـ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وانتقا       
:نينورد منها شاهد

علــى كفــر أحــد إن النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يــنص : الــشاهد األول

الصحابة وأبو بكر وعمر ينصان على إيمانه اجتهادًا فيخالفان أمره

لقارئ الكرمي بداللة مصطلح الصحايب الذي مراقبل إيراد الشاهد نذكر 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولو مرة يف رؤيةبيانه سابقاً والذي ينحصر يف     

.يره بعينه، أو مسع منه بواسطة يف زمانه وإن مل)١(عمره

وعلى هذا التعريف يكون أفراد هذه احلادثة هم من صحابة النيب صـلى           
:اهللا عليه وآله وسلم، وهو كاآليت

:عن أنس بن مالك، قال

يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ـــ وسـلم رجـل يعجبنـا          نكا(
سلم بامسـه  تعبده واجتهاده، وقد ذكرناه لرسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ و  

.١٧١، ص٤ج: تفسري القرطيب)١(
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فلم يعرفه، فوصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينا حنن نذكره إذ طلع الرجل علينا، 
:هو ذا؛ قال: فقلنا

.»خربوني عن رجل أن يف وجهه لسفعة من الشيطانتإنكم ل«

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه ـــ      فأقبل حىت وقف عليهم ومل يسلم     
:وآله ــ وسلم

مــا يف القــوم أحــد   : قفــت علــى الــس  أنــشدك ا، هــل قلــت حــني و  «
.»أفضل مين أو خري مين؟

اللهم نعم، مث دخل يصلي مث قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ         : قال
:وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

أقتل : سبحان اهللا: أنا؛ فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: قال أبو بكر
ــ وآلـه ـــ وسـلم عـن قتـل      رجالً يصلي؟ وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه        

:املصلني؟ فخرج، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم

.»ما فعلت؟«

كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد يـت عـن قتـل املـصلني، قـال           : قال
:رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

أبو بكر أفضل   : عمرأنا، فدخل فوجده واضعاً جبهته، قال       : قال عمر 
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:مين فخرج، فقال النيب صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم

.»مهيم؟«

وجدته واضعاً جبهته هللا فكرهت أن أقتله، فقال صلى اهللا عليه ــ : قال
:وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

:فقال علي

.»أنا«

:فقال صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم

.»أنت إن أدركته«

فوجده قد خرج؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ـــ     فدخل عليه 
:وسلم

.)١()»رجالنف من أميت للو قتل ما اخت«

:واحلادثة تكشف عن مجلة أمور

علـى العبـادة   اًــ إن من الصحابة من يكون سلوكه الظـاهري مكرسـ           ١
كلزوم املسجد والصالة فيه يف حني أن حقيقته كما أخرب النيب صـلى اهللا عليـه          

:وآله وسلم

.»يف وجهه سفعة من الشيطان«

.ط السعادة، ٤٨٤، ص١ج: اإلصابة البن حجر)١(
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فمنهم من كان مؤمناً صاحلاً ،ومن مث ال ميكن املساواة فيما بني الصحابة
نال الفوز والنعيم يف اآلخرة ومنهم من كان منافقاً قـد أهـدر الـنيب صـلى اهللا              

.عليه وآله وسلم دمه وهو يصلي يف املسجد

وقـد  ،وإـم عـدول  ،نـهم بي شـجر ــ إن القول بعـدم الـدخول فيمـا           ٢
إغفال للعقـل ونفـوذ حاكميـة    هو خمالفة للقرآن والسنة و   ؛اجتهدوا فيما فعلوا  

.اجلهل، ومن مث فهو بدعة وحمدثة صاحبها إىل النار

الرجـل الـذي    والشأنية اجلربوتية دفعـت هـذا        ،نا الفوقية ــ إن هذه األ    ٣
ه فأصـبح بـذلك   وقف أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وتكلـم معـ       

إىل االعتقاد بأنه أفضل من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم             ) صحابياً(
دقـو ياًاملصري األسود الذي جعله أماموخري منه فكان مصريه إىل النار وإن هذا      

:فكان كما قال اهللا تعاىلالناس إىل النار 
}الن مهدرةِ فََأوامالْقِي موي همَقو مْقديودروالْم داْلوِر بِئْسو ١(}ار(.

النبـوة إمنـا هـو      هاد مل يكن وليد القرون اليت تبعـت       ــ إن مفهوم االجت    ٤
كرهـت أن أقتلـه   : (وليد تلك الفترة فقد اجتهد أبو بكر وعمر فقال أبـو بكـر     

).وقد يت عن قتل املصلني

).أقتلهوجدته واضعاً جبهته هللا فكرهت أن : (وقال عمر بن اخلطاب

وهذا االجتهاد ال يصح وقـد أوقعهمـا يف معـصية رسـول اهللا صـلى اهللا         
اجتهاده إىل قول رسـول  يفعليه وآله وسلم على الرغم من أن أبا بكر استند       

.٩٨: سورة هود، اآلية)١(
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اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكنه اجتهاد فاسد وذلك أن صاحب الشريعة             
ومـن مث ال  ) لـصحايب ا(صلى اهللا عليه وآله وسلم قدر أمره بقتل هذا الرجـل           

،حيق للمسلم أن ينظر يف احلكم وصاحب احلكم حاضر وهـو أعلـم مبـا قـال               
، وهو املسؤول عن حكم اهللا ودينه، فضالً عن أن أمره احلاضر ينـسخ             ويقول

.أمره السابق، وأن األمر السابق كان عاماً وأمره احلاضر كان خاصاً ومقيداً

أن الـصحابة حباجـة إىل   وهـي  : ــ تكـشف احلادثـة عـن قـضية مهمـة          ٥
شخص ميتثل ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ويـسلم لـه يف كـل                  

فريى لرأيه حكماً يف حكم رسـول اهللا      ،ألا تتالعب به اآلراء    ؛صغرية وكبرية 
وهذا ال يتحقق إال بوجود حاكميـة مطلقـة للعقـل          صلى اهللا عليه وآله وسلم      

قاموس حياته؛ وقد دلـت النـصوص   عند هذا الشخص وال وجود للجهل يف       
ة والتارخيية والعقليـة علـى أن هـذه الشخـصية اإلسـالمية متجـسدة يف                ياحلديث

علي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم ومـن يعانـد يف ذلـك فعليـه بقـراءة مـصادر            
.املسلمني سواء يف احلديث أو السرية أو التاريخ أو ما شاء من ذلك

الخويصرة لرسول اهللا يالصحابي ذاتهامما رواه البخاري َّـ  : الشاهد الثاني 

صلى اهللا عليه وآله وسلم بالظلم والعياذ باهللا

بينما حنن عند رسـول اهللا     : أخرج البخاري عن أيب سعيد اخلدري، قال      
صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم وهو يقسم قـسماً، إذ أتـاه ذو اخلويـصرة وهـو        

فقال ــ صـلى اهللا عليـه وآلـه     ! !!عدلايا رسول اهللا    : رجل من بين متيم فقال    
:وسلم ــ
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ويلك ومن يعـدل إذا مل أعـدل، قـد خبـت وخـسرت إن مل أكـن           «
.»أعدل

:أأذن يل فيه فأضرب عنقه، فقال: فقال عمر يا رسول اهللا

دعه إن له أصحاباً حيقر أحـدكم صـالته مـع صـالهتم، وصـيامه مـع         «
الــدين صــيامهم، يقــرؤون القــرآن ال يتجــاوز تــراقيهم ميرقــون مــن      

كما ميرق السهم من الرميـة ينظـر إىل نـصله فـال يوجـد فيـه شـيء ثـم                
رصـافه فـال يوجـد فيـه شـيء ثـم ينظـر إىل نـضيه وهـو قدحـه فــال           علـى ينظـر  

رث فــيوجـد فيــه شـيء ثــم ينظـر إىل قــذذه فـال يوجــد فيـه شــيء قـد ســبق ال       
.والدم

آيتهم رجل أسود أحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر   
.»خيرجون على حني فرقة من الناسو

فأشـهد أن علـي بـن أيب طالـب قاتلـهم وأنـا معـه فـأمر         : قال أبو سعيد 
بذلك الرجل فالتمس فأيت به حىت نظرت إليه على نعت النيب صـلى اهللا عليـه      

.)١()ــ وآله ــ وسلم الذي نعته

.واحلادثة تكشف عن مجلة أمور

لم رأى الـنيب صـلى اهللا     ــ إن إطالق الصالح وتعميمه على كـل مـس          ١
عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة مع وجود هذا التعدي حلدود اهللا تعـاىل فهـو              

؛ مـسند أمحـد، مـن مـسند أيب سـعيد      ١٧٩، ص ٤ج: صحيح البخـاري، بـاب عالمـات النبـوة        )١(
.٥٦، ص٣ج: اخلدري
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الل ملـا للجهـل مـن     ضمشكلة يف املفهوم وإعالل للعقل توقـع صـاحبها يف الـ           
حاكمية يف األمر كما حدث مع هذا الـصحايب الـذي ينـتقص مـن رسـول اهللا         

ن الظلـم نقـيض العـدل       أوذلـك    ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم فيتهمـه بـالظلم         
وهذا من أسوأ الصفات اليت تنسب إىل اإلنسان فكيف بسيد األنبياء واملرسلني 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم ولذا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

.»ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل«

ن ــ يكشف احلديث عن حقيقة غيبية يف اخـتالف األمـة مـن بعـده وإ        ٢
بعض الصحابة ميرقون من الدين وقـد اسـتطاعوا أن يبثـوا اجلهـل فكانـت لـه             

ــى  ــة عل ــاعاألحاكمي ــهم وصــموا   تب ــصحبة وأعمــوا أعين ــصفة ال فتمــسكوا ب
.أمساعهم عن احلق

ــ إن علي بن أيب طالب عليه السالم هو الشخص الوحيـد الـذي بـه              ٣
.هلكومن ختلف عنه هوى وايعرف الصواب واحلق ولذا من تبعه جن

ــ إن الوصول إىل هذا االعتقاد حيتاج إىل إعمال العقل والتحرر مـن              ٤
حاكمية اجلهل اليت حكم ا أصحاب السلطة بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               
وآله وسلم مما يستلزم العمل على بناء اخلطـاب الـديين وجتديـده وفـق حـدود                  

م فهـؤالء هـم أهـل    الثقلني كتاب اهللا وعترة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـل          
.الدين
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١٠١

يتعـذر الوصــول إىل وضـع تعريــف جـامع لــبعض املـصطلحات حينمــا     
ن املعرف للمـصطلح ينطلـق   أوذلك ،تزدحهم معها آليات فهم اللفظ وداللته    

.أمناط تفكريه ودائرة معارفه املكونة لثقافتهمن رؤيته اخلاصة املرتكزة على 

ومن مث تأخذنا اآلراء يف معىن التجديد وما يراد منه إىل اجتاهـات خمتلفـة      
.ن املناهج واآللياتعيف التطبيق فضالً 

ي البـدع وإظهـار الـسنن وتعلـيم النـاس أحكـام دينـهم        فـ فمن تعريفه بن  
إىل هذه األمة علـى رأس  بوسائل خمتلفة، وتوظيف النص املخرب عن بعث اهللا     

.)١(كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

إىل حماولة االندماج يف احلداثة واالستفادة مـن التطـور الـصناعي؛ ومـن         
العدالة االجتماعية وحقوق املواطنة والتعـايش الـسلمي واألمـن اتمعـي إىل           

ــي      ومواقــع التواصــل  ،التغــيري يف وســائل اخلطــاب املنــربي كــاإلعالم املرئ
االجتماعي واهلواتف الذكية، إىل التثبت بأكثر ما ميكن مبا عليه الـسلف ونبـذ      

وغـري ذلـك مـن اآلراء والـدعوات     ... القـرون ريكل ما مل يكـن حاضـراً يف خـ    

.٣١١، ص٢ج: سنن أيب داود السجستاين)١(
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والفهم ملصطلح التجديد سيبقى العامل اإلسالمي حتكمه تلك األفكار العقديـة      
إال حمـاوالت إلرجـاع   ومـا التجديـد   ،عليها املسلم كال حـسب بيئتـه    أاليت نش 

ة الذوات اليت كانت األسوة يف السري والسلوك ملن جعلوا من أنفسهم أحد           بهي
.لبنات اخلطاب الديين

ومن مث انتقال تلك اهليبة إىل أصحاب اخلطـاب الـديين أنفـسهم وحتقيـق        
القاعدة اجلماهريية هلـم؛ ومـن أراد اخلـروج عـن تلـك الـذوات لينفـرد بآرائـه                   

).باخلارج عن الدين؟ان يتهم(فمصريه 

:ولذا

هـو األسـاس والــسنام واملنـهل هلـذا اخلطـاب، وإن هــذا      ) الـدين (يبقـى  
ل للفـرد واألسـرة واجلماعـة واألمـة، وهنـا تكمـن             ضاخلطاب هو اهلـادي واملـ     

خطورة اخلطاب الديين يف قدرته علـى تغـيري البنيـة الفكريـة واملعرفـة لإلنـسان               
.مع نفسه وأسرته وجمتمعه والعاملليخلق منه أداة لقيام السلم واحلرب

:وعليه

البــد مــن بنيــة فكريــة ومعرفيــة عــن الــدين، وأن هــذه البنيــة الفكريــة   
واملعرفية ال تتحقق إال مـن خـالل معرفـة أهـل الـدين؛ إذ االحنـراف وقـع يف                

بـذوات كانـت متأسـلمة منـذ ظهـور           ىمسار رقي اإلنسان املسلم حينمـا تأسـ       
.هذااإلسالم يف مكة وإىل يومنا 

بل إننا لنجد أن القـرآن قـد أظهـر خطـورة اخلطـاب الـديين ملـن اختـذوا                    
اإلسالم وسيلة لضرب اإلسالم والقـضاء عليـه مبختلـف الوسـائل الـيت كـان                
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اخلطاب الديين من أخطرها وأكثرها ضرراً باإلسالم وأهله فكان البيان القرآين   
.هلذا اخلطر ما سنعرض له يف املسألة القادمة

اختاذ اخلطاب الديين وسيلة لبلوغ السلطة: ألوىلاملسألة ا
يقدم لنا القرآن الكرمي صورة واضحة املعامل عن خطورة اخلطاب الـديين           
حينما يستخدم أداة للوصول إىل السلطة من قبل أناس عرفوا بأم مـن أهـل       
الدين بل من خري القرون وذلـك حينمـا خاطـب اهللا سـبحانه رسـوله األكـرم                  

:وآله وسلم فقالصلى اهللا عليه 
مِن الناِس من يعِجبك قَوُله فِي اْلحياةِ الدنْيا ويشِهد اللَّه عَلى ما ِفـي     {

ا ويهِلـك       * قَلْبِِه وهـو أََلـد الِْخـصاِم       فِيهـ ْفـِسدضِ ِليى فِـي األَرـعلَّى سإَِذا َتـوو
وِإذَا ِقيَل لَه اتَّقِ اللَّه أَخذَتْه الْعِزة * ب اْلفَساد   الْحرث والنسلَ واللَّه ال يحِ    

ادالْمِه لَبِئْسو منهج هبس١(}بِاإلِثْمِ فَح(.

:واآلية ترشد إىل ما يلي

يقدم القرآن الكرمي أمنوذجاً لبعض أصحاب اخلطاب الديين الـذي        : أوالً
اإلنسان فيعجبـه قولـه وال شـك أن هـذا            ميتلك الوسائل اخلطابية اليت تؤثر يف     

القول الذي كان يرقى إىل إعجاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم البد       
ــدين يرتكــز علــى طهــارة القلــب     ــاً؛ وألن ال ــاً ال دنيوي ــاً ديني أن يكــون خطاب

إال أن املنـافق حقيقتـه   ،إىل اإلعجاب فريقىالسامع   يفن له التأثري    اوسالمته ك 

.٢٠٦ــ ٢٠٤: سورة البقرة، اآليات)١(
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وذلـك أن اخلـصم   ؛إن خطابه ديين  ) ماصألد اخل (والعلة يف كونه    ) ألد اخلصام (
نـوا مبـا   العلين والظاهري يتصدى له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم والذين آم  

أما املنافق فهو عدو داخلـي يـستخدم اخلطـاب    يتناسب مع عدائه وخصومته،    
.تك بالدينفالديين لي

الفرد قد استخدم اخلطاب أن  ا  إن اخلطورة يف األمر تكمن يف هذ      : وثانياً
:الديين كي يصل إىل احلكم والتسلط

}   ثــر ــا ويهلِـــــــك اْلحـــــ ــعى فِـــــــي األَرِض ِليفْـــــــِسد ِفيهـــــ وِإَذا تَـــــــولَّى ســـــ
.)١(}...والنسلَ

إن هذا الفرد وهذا النوع من الناس ال ينفع معهم اخلطاب الـديين      : ثالثاً
:هالذي عرب عنه القرآن الكرمي بقول

}اتَّقِ اللَّه ِإذَا ِقيَل لَهو...{.

مما يعطينا دليالً آخر إىل أنـه كـان يعتمـد اخلطـاب الـديين يف بـادئ أمـره               
وذلـك أنـه ال      ،ليصل إىل السلطة ومن مث ال ينفع معه هذا النوع من اخلطـاب            

:دين له من األساس
}...و منهج هبسبِاإلِثْمِ فَح ةالْعِز ذَتْهأَخادالْمِه ٢(}لَبِئْس(.

والشواهد التارخيية على ذلك كثرية وقد غزرت ا حياة السلف السيما           
:يف القرن األول من اهلجرة النبوية، فمنها

.٢٠٥: سورة البقرة، اآلية)١(
.٢٠٦: سورة البقرة، اآلية)٢(
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استخدام الخطـاب الـديني َّـ حـسم أمـر البيعـة َّـ مجتمـع               : الشاهد األول 

َّـالكوفة ب عائشة وعمار بن ياسر وتباين قوة تأث هـذه الخطابـات           

الناس

لعــل مــن أهــم الــشواهد التأرخييــة واحلياتيــة لفعاليــة اخلطــاب الــديين يف 
اتمع املسلم هو ما شهده جمتمع الكوفة بعد قتـل عثمـان بـن عفـان ومبايعـة        
املهاجرين واألنـصار واملـسلمني لعلـي بـن أيب طالـب يف املدينـة وقيـام طلحـة                  

مام ضنـ اي بـن أيب طالـب و  والزبري بنكث البيعة واخلروج على أمري املؤمنني علـ        
عائشة زوج النيب األكرم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم إليهمـا يف هـذا اخلـروج                 

القـصاص مـن قتلـة اخلليفـة       (الذي اكتسب صبغة شرعية وحتت عنـوان ديـين          
مما دفع بأقطاب هذا اخلروج إىل تبين اخلطاب الـديين يف مجـع     ) عثمان بن عفان  

عليه الـسالم فـضالً عـن املـال الـذي      الناس للخروج على علي بن أيب طالب   
؛ قدم به عبد اهللا بن عامر وايل البصرة اهلارب منها إىل طلحة والزبري يف املدينة            

وأما الكوفة فقد شهدت خطابـات دينيـة خمتلفـة يف الفكـر والعقيـدة والـدعوة              
.واملفاهيم وجيمعها دين واحد وهو اإلسالم

اسـتخدام جمموعـة مـن      ومن مث فقد احتاج أصحاب اخلطاب الـديين إىل        
مؤثرة يتم ا حسم القناعات عند النـاس         األلفاظ ذات دالالت حمددة ومعاٍن    

موا إىل هذه الفئة أو تلك وقد عزموا على االقتتال وهم يؤمنون بـأن          ضكي ين 
يف سبيل اهللاقتاهلم جهاد.

:وعليه
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ا فقد كان جمتمع الكوفة يشهد مرحلة مصريية يف حتديد مسريته الدينية وم   
.يترتب عليها من آثار يف الدنيا واآلخرة

:ويف بيان هذه املرحلة يروى ابن حبان قائالً

احلــسن وعمــار بــن ياســر إىل الكوفــة  -عليــه الــسالم -بعــث علــي (
الستنفارهم فلما قدموا الكوفة قام أبو موسى األشعري يف الناس وكان واليـاً     

أمري املـؤمنني علـى إصـالح      عليها وأخربهم بقدوم احلسن واستنفاره إياهم إىل      
البني؛ وقدم زيد بن صوحان من عند عائـشة معـه كتابـان مـن عائـشة إىل أيب       

:موسى وايل الكوفة وإذا يف كل كتاب منها

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عائـشة أم املـؤمنني إىل عبـد اهللا بـن قـيس          (
.األشعري سالم عليك، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو

فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت وقـد خرجـت مـصلحة              :ا بعد أم
بني الناس فمر من قبلك بالقرار يف منـازهلم والرضـا بالعافيـة حـىت يـأتيهم مـا        
حيبــون مــن صــالح أمــر املــسلمني فــإن قتلــة عثمــان فــارقوا اجلماعــة وأحلــوا 

.)١()بأنفسهم البوار

لنفـسية الـيت كانـت    واخلطاب حيتوي على جمموعـة مـن العناصـر الدينيـة وا       
خالهلا الستحصال إعجاب الناس وتأثرهم ذا اخلطـاب ومـن     عائشة تسعى من    

:مث حتقيق اهلدف احلقيقي الذي كان احملرك هلذا اخلطاب، وهذه العناصر كاآليت

ئ به زوج النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يف خطاـا              ــ أول ما تبتد    ١
.٢٨٢، ص٢ج: الثقات البن حبان)١(
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إكساا احلصانة وتقديس ما تنطق به ملـا        الديين هو عنصر الشأنية الباعثة على       
هذا املرتل الذي هلا من كوا زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من   يتضمنه

.بشخص النيب صلى اهللا عليه وآله وسلماملساسقداسة التصاقية نابعة من 

).من عائشة أم املؤمنني: (ولذا عرفت نفسها باالسم والصفة فقالت

إىل بيـان توحيـدها هللا   ) أم املـؤمنني  (صـفتها    ميمن تقد عائشة   تنتقلــ   ٢
تعاىل كي تزيل الشكوك اليت قد تدور يف أذهان الناس يف الكوفة حول شرعية     

ه مبـا  مـ ن تكـون مهت  أأـا مـن أهـل التوحيـد ومـن شـأا              هذا اخلروج، مبعـىن   
).أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو: (قالتولذا ؛يتعرض له أهل اإلسالم

ن تقدمي الـصفة علـى التوحيـد يكـشف عـن شخـصيتها ومكوـا                إــ   ٣
العقدي مبعىن التعلق بالصفة أكثر من املرتلة اإلميانية وهو ما سـجل فارقـاً بـني                
ــا       ــني خطا ــة وب ــسالم إىل أهــل الكوف ــه ال ــؤمنني علي ــري امل ــي أم خطــاب عل

أمـري  وانعكاساته على الـسامع يف تكـوين صـورة عـن شخـصيتها حيـث كـان          
:بالتوحيد قبل الصفة فكان يقول عليه السالمئيبتدؤمنني عليه السالم امل

.)١(»من عبد ا علي أمري املؤمنني إىل أهل الكوفة«

ــ إثارة العاطفة اجلماهريية حول قتـل عثمـان وبالطريقـة الـيت حـدثت          ٤
ولذا مل تسهب عائشة يف إيراد بعض التفاصيل وإمنـا اكتفـت باإلشـارة إىل أنـه           

).فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت: (معلوماً كيف قتل فقالتأصبح 

، ١ج: ؛ شــرخ االخبــار للمغــريب٢١٠، ص١ج: ؛ الغــاراث للثقفــي٢، ص٣ــج البالغــة ج)١(
.٣٨٣ص
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أال ،فضالً عن كوا دينيـة ،ــ تربير هذا اخلروج وإكسابه صفة رعوية  ٥
،وهي طريقة ذكية يف كوا محاالت أوجه تـستدر اإلعجـاب         ،وهي اإلصالح 

فمن ال يؤيد اإلصالح بـني املـسلمني ومـن مث فمجـرد              ،وتبعث على االرتياح  
وقـد  : (اإلعجاب دون إظهار التأييد العلين والفعلي يعـد إجنـازاً هلـذه الـدعوة        

).خرجت مصلحة بني الناس

تال فإن رضا مبا هم عليه من ترك القالــ األمر باجللوس عن اخلروج و٦
فمر من قبلك بالقرار يف منـازهلم       : (قالت: ذلك من مستلزمات العافية، ولذا    

.)والرضا بالعافية

هـذا اجللـوس يف املنـازل حـىت تـتمكن مـن االنتـهاء مـن أمـر                ــ تقيـد   ٧
.اإلصالح بني املسلمني الذي خرجت ألجله كما تزعم

ــ ترك أمر القتال مفتوحاً ولكن لفئة حمددة مـن املـسلمني وهـو متهيـد       ٨
.ولو بالسيف) اإلصالح(للمستقبل حينما تتمكن من 

وهـو عنـوان   ) ماعـة مفارقـة اجل (ــ شرعنة قتال املسلمني حتت عنـوان     ٩
لو ثبت اًأعم من عنوان القتل فاألول حيارب املسلمني والثاين حيارب أشخاص  

.عليهم اجلرم

وهذه العناصر كلها كفيلة حببس الناس عن اخلروج لنصرة علي بـن أيب         
طالب عليه السالم يف قتالـه للنـاكثني بيعتـه والـذين كـانوا قـد فـارقوا مجاعـة                

بعني هلم بإحسان يف بيعتهم لعلي بن أيب طالب عليـه         املهاجرين واألنصار والتا  
.السالم
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:وعليه

يترتب على عمار بن ياسر أن يأيت خبطـاب حيتـوي علـى عناصـر دينيـة                
تدحض تلك العناصر اليت تضمنها كتـاب عائـشة كـي يـستطيع إقنـاع النـاس                 
واستمالة قلوم إىل اخلـروج لنـصرة أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليـه              

.م، فكيف كان خطابه الديين ملا مسع خطاب عائشة إىل أهل الكوفةالسال

:قال عليه الرمحة والرضوان

قاتل ا أن ننأن تقر يف بيتها، وأمر  تا بغريه، أمر  نعائشة بأمر وأمر   ترأِم(
        حىت ال تكون فتنة، فهو ذا تأمرنا مبا أمرت كَ، وربت  ما أمرهذا : ا به؛ مث قال  ن

نظـروا يف  اخرجوا إليـه، مث  اول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـ       ابن عم رس  
.)١()احلق ومن احلق معه

وحيتوي اخلطاب الديين للصحايب اجلليل عمار بن ياسر علـى مجلـة مـن              
العناصر املؤثرة واليت استطاعت أن تغير رأي الناس وقناعام مبا اختاروه من      

:قناعية كاآليتوهذه العناصر اإلالنصرة لعلي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه

علـى  ) عليـه الرمحـة والرضـوان     (ــ اعتمد الصحايب عمـار بـن ياسـر           ١
وهو ما يترتـب  ،خماطبة العقل دون العاطفة اليت تستلزم املداهنة وتغيري الوقائع       

عليه حماذير شرعية كالغنب واملكر واالحتيال والتغرير وغريها، فـضالً عـن أن             
عات ثابتة فقـد يـأيت خطـاب آخـر حيتـوي علـى عواطـف                العاطفة ال تقدم قنا   

؛ ٢٨٢، ص ٢ج: ؛ الثقـات البـن حبـان      ١٤٠ص: الفتنة ووقعة اجلمل لسيف بـن عمـر الـضيب         )١(
.٤٦٠، ص٢ج: الفتوح البن أعثم الكويف
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.فطجياشة فيعصف مبا قبله من العوا

مـن   )عليـه الرمحـة والرضـوان     (ــ استطاع الصحايب عمـار بـن ياسـر           ٢
زوج النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يف اخلـروج مجلـة              عائشة  إبطال مشروع   

املـوازين إىل   وتفصيالً على الرغم من قصر الكلمـات؛ بـل اسـتطاع أن يعيـد               
.نصاا احلقيقي وبيان حدود ما كلفت به عائشة وما كلف به املسلمون

وقَـرن ِفـي   {: أمرها اهللا عز وجل بـأن تقـر يف بيتـها لقولـه تعـاىل       (فقد  
وِتكُنيومن مث فخروجها خمالف للقرآن والسنة فكيـف للمـسلم أن        )١(}ب ،

!حملمدية؟وهي يف األصل قد خالفت القرآن والسنة ايتبعها 

ــ إن قتال علـي بـن أيب طالـب لطلحـة والـزبري وعائـشة هـو تكليـف              ٣
:أمر اهللا به لقوله تعاىلشرعي قد 

َتُكــون فِتْنـةٌ ويُكـون الــدين كُلُّـه لِلَّـهِ َفــإِِن     وقَـاتِلُوهم حتَّـى ال  {
صِريب لُونمعا يِبم اللَّه ا َفإِنو٢(}انْتَه(.

قوا مجاعة املهـاجرين واألنـصار والتـابعني هلـم بإحـسان يف      فهؤالء قد ش 
ومـن مث فـإن اخلـروج يلــزم أن    ؛مبايعتـهم لعلـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم      

ا أن نـ وأمر: (ينصرف لرد هؤالء وليس العكـس ولـذا قـال رضـوان اهللا عليـه      
).نقاتل حىت ال تكون فتنة

حـاق بعلـي بـن أيب    من آمـن مـا أن خيـرج لاللت     يلزمانفالقرآن والسنة   

.٣٣: سورة األحزاب، اآلية)١(
.٣٩: سورة األنفال، اآلية)٢(
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.طالب عليه السالم وليس بعائشة وطلحة والزبري

ــ إن دعوته للناس إىل اخلروج كانت ترتكز علـى حتكـيم العقـل مـن        ٤
خالل النظر يف احلق أوالً وهو منهج قرآين ونبوي فقد سارت األنبياء منـذ آدم     

أمـر  وإىل املصطفى صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف خماطبـة العقـل البـشري يف          
.التوحيد ونبذ الوثنية وبالعقل آمن الناس بدعوات األنبياء عليهم السالم

وذا املنهج الرسايل والقرآين خاطب عمار بـن ياسـر النـاس يف الكوفـة       
أن احلـق  : فدعاهم إىل معرفة احلق أوالً ومن مث النظر فيما يقـوده احلـق مبعـىن             

ولـذا قـال   حلـق،   افـسيمكث عنـده      أهل احلـق  فمن كان من     ،عن أهله  يبحث
:عليه الرمحة والرضوان

نظـروا يف احلـق ومـن احلـق         اخرجوا إليـه، مث     اهذا ابن عم رسول اهللا ف     (
).معه

:وعليه

فالتجديد يف اخلطاب الديين هو ما شهده أهل الكوفـة مـن جتديـد للبنيـة        
فهذه .النظر إىل الرموزووتشخيص احلق أالفكرية بني االلتفات إىل الشبهات      

وتقديسها دون تقديس احلق وتشخيـصه       صلى اهللا عليه وآله وسلم     زوج النيب 
.يقود املسلم إىل الضالل واهلاويةتباعه او

وإن كـان    ،مع أم املؤمنني فعلـى املـسلم أن يتبعهـا         احلق  كان  فإن  : ولذا
تبع علي بن فعليه أن يعليهما السالم علي بن أيب طالب  أمري املؤمنني   مع  احلق  

؛، فاختار أهل الكوفة علي بن أيب طالب عليه الـسالم      أيب طالب عليه السالم   
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ألم أدركوا أن احلق معه، كما أدركه املهاجرون واألنصار فخرجـوا يقـاتلون       
.الفئة الباغية

أم استخدام الخطاب الديني َّـ خروج طلحة والزب لحرب  : الشاهد الثاني 

غ السلطةوالهدف بلوعليه السالم علي بن أبي طالب اِّـؤمن اإلمام 

بلحـاظ  ) بـدم عثمـان  (يف خروج طلحة والزبري من املدينة وهم يطـالبون        
الـنيب   مستعينني بعائـشة زوج   كونه خليفة املسلمني حتت محاسة اخلطاب الديين        

األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم ناصراً وملهماً مجاهريياً مبا متتلك من حصانة 
.بني املسلمني

طـاب الـديين املطالـب بـدم خليفـة املـسلمني           أما الدافع احلقيقـي هلـذا اخل      
وإقامة احلـد عليـه كـان الوصـول إىل احلكـم واجللـوس علـى كرسـي اخلالفـة            

وحيــث أن املــانع األســاس مــن حتقيــق هــذا اهلــدف هــو مبايعــة   ،اإلســالمية
املسلمني خلليفة آخر وهو اإلمام علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه مما جيعل       

الح الـدين للوصـول إىل خالفـة        سـ ومـن مث البـد مـن         األمر يف غاية العـسر؛    
املسلمني فكان اخلطاب الديين التحريضي على علي بن أيب طالب عليه السالم 

.وقتاله حتت مسوغات هذا اخلطاب

وألم أعمتـهم الـدنيا عـن الـدين ونـسوا اهللا تعـاىل فأنـساهم أنفـسهم              
من السماء رجالً مؤيداًبقتاهلم وصي رسول رب العاملني مما يعين أم يقاتلون        

حقائق النفوس وغايام؛ إال أنه كان يتعامل معهـم مبـا   ومن مث ال خيفى عليه  
يفرضه عليه القرآن وعلم النبوة اليت أورثها له سيد األنبيـاء واملرسـلني صـلى               

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٣.......................................واملعرفية؟ الفكريةالبنيةيدجتدأم الديين اخلطابجتديد:  املبحث اخلامس

.اهللا عليه وآله وسلم

بعث عبد اهللا بن عباس مندوباً عنه إىل الزبري بـن العـوام بعـد أن                : ولذا
من االلتقاء بطلحة فقال عليه السالم البن عباساه:

ور عاقـصاً قرنـه يركـب    ثال تلقني طلحة فإنك أن تلقه جتده كال       «
قل له، فالذلول؛ ولكن إلق الزبري فإنه ألني عريكة : الصعب ويقول

:يقول لك ابن خالك

.)١(»امما عداعرفتين باحلجاز أنكرتين بالعراق، فما بد«

:الزبري فكان اللقاء بينهما كاآليتفذهب ابن عباس إىل

إين أريد   لهقل  : ، فقال )٢(إين قد أتيت الزبري، فقلت له     : قال ابن عباس  
ما تريد ــ كأنه يقول امللك ـــ مل يـزدين علـى ذلـك، فرجعـت إىل علـي عليـه                     

.)٣()السالم فأخربته

:وروي عن املدائين أنه قال

ىل الـزبري قبـل احلـرب،    بعث علي عليه السالم ابن عبـاس يـوم اجلمـل إ     
:ن أمري املؤمنني يقرأ عليك السالم ويقول لكمإ:فقال له

؛ وفيات األعيـان    ٢٩٢، ص ١ج: ؛ عيون األخبار البن قتيبة    ٤٩٦ص: حظاالبيان والتبيني للج  )١(
؛ جــواهر املطالــب ١٦٢، ص٢ج: ؛ شــرح ــج البالغــة للمعتــزيل٨، ص٥ج: البــن خلكــان

.١٩٤، ص٣ج: ن األثريب؛ النهاية يف غريب احلديث ال١٣، ص٢ج: للباعوين
.ت له ما قال علي عليه السالمفقل)٢(
.١٦٥، ص٢ج: شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السلطةلبلوغوسيلةالدييناخلطاباختاذ:األوىلاملسألة...................................................................١١٤

أمل تبـايعين طائعـاً غـري مكــره، فمـا الـذي رابــك مـين، فاسـتحللت بــه        «
.»قتايل؟

ا مع اخلوف الشديد لنطمع؛ نإ: فلم يكن له جواب إال أنه قال يل     : قال
.مل يقل غري ذلك

ي بن احلسني عليهم السالم ما تراه       قال أبو إسحاق فسألت حممد بن عل      
:يعين بقوله هذا؟ فقال

إنا مع : يقول: أما واهللا ما تركت ابن عباس حىت سألته، عن هذا قال        (
.)١()تمياخلوف الشديد مما حنن عليه، نطمع أن نلي مثل الذي ول

فكان امللك وتويل أمر املسلمني هو الغاية واهلـدف أمـا الوسـيلة فكانـت          
املرتكز على املطالبة بدم عثمان بـن عفـان وخـروج زوج الـنيب         اخلطاب الديين 

ين ملتصق بالدين فكانـا  رصلى اهللا عليه وآله وسلم لقيادة املعركة، وكال األم        
.مادة غنية لشحن اخلطاب الديين

اسـتخدام عبــد اهللا بـن الــزب لوسـيلة الخطــاب الــديني َّـ    : الـشاهد الثالــث 

ألجل تولي أمر اِّـسلمليه السالم ععلي ألم اِّـؤمن اإلمام حربه 

ذكر املؤرخون خروج عبد اهللا بن الـزبري يـوم اجلمـل وهـو خيطـب أهـل               
البصرة وحيرضهم على قتال أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم           

:فقال

.٣١٧، ص٩ج: شرح ج البالغة البن أيب احلديد)١(
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إن علي بن أيب طالب قتل اخلليفة بـاحلق عثمـان، مث جهـز              ! أيها الناس (
، ويأخذ مدينتكم، فكونوا رجاالً تطالبون بـدم     اجليوش إليكم ليستويل عليكم   

وذراريكـم وأحـسابكم   كم ئحفظـوا حـرميكم، وقـاتلوا عـن نـسا     اخليفتكم، و 
بتم، ضـ وأنسابكم أترضون ألهل الكوفة أن يردوا بالدكـم، أغـضبوا فقـد غو          

وقاتلوا فقد قوتلتم، أال وإن عليا ال يرى أن معه يف هـذا األمـر أحـداً سـواه،         
).م ليهلكن دينكم ودنياكمواهللا ألن ظفر بك

:وأكثر من هذا القول وحنوه، فبلغ ذلك علياً، فقال لولده احلسن

.»خطباقم يا بين ف«

:فقام احلسن خطيباً فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه، مث قال

إنـــه قتـــل : (أيهـــا النـــاس قـــد بلغنـــا مقالـــة ابـــن الـــزبري يف أبـــي، وقولـــه فيـــه   «
هــاجرين واألنــصار وغريهــم مــن املــسلمني  ا معــشر امليــ، وأنــتم )عثمــان

علمــتم بقــول الــزبري يف عثمــان ومــا كــان امســه عنــده، ومــا كــان           
وإن طلحـة يومـذاك راكـز رايتـه علـى بيـت مالـه، وهـو           ،يتجنى عليـه  

ى هلــم أن يرمــوا أبـي بقتلــه وينطقــوا بذمــه، ولـو شــئنا القــول فــيهم    نحـي، فــأ 
.لقلنا

، فإن أعظم حجـة ألبيـه زعـم أنـه     )مإن علياً ابتز الناس أمره : (وأما قوله 
بايعه بيده ومل يبايعه بقلبه، فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت علـى مـا        

.ادعاه بربهان، وأنى له ذلك

وأما تعجبه من تـورد أهـل الكوفـة علـى أهـل البـصرة، فمـا عجبـه مـن            
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أهــل حــق تــوردوا علــى أهــل باطــل، أمــا أنــصار عثمــان فلــيس لنــا معهــم   
.)١()»ال، ولكننا حنارب راكبة اجلمل وأتباعهاحرب وال قت

واملالحظ يف اخلطاب الديين لعبد اهللا بن الزبري مجلة من املفـاهيم الدينيـة               
اليت أراد تسخريها لغايته يف حرب علي بن أيب طالب عليه الـسالم بلحـاظ أن             

ة هذه الغايـ ،عليه السالم هو العقبة األساس يف منعه من خالفة املسلمني   اًعلي
واهلدف ظهرا جلياً حينما توىل عبد اهللا بن الزبري اخلالفة علـى أهـل مكـة بعـد       

.استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم وهالك يزيد بن معاوية

فكانت سريته يف الناس تكشف عن تلك احلقيقة القرآنية اليت نطقت ـا              
:اآلية املباركة

.)٢(}فِيها ويهلِك اْلحرث والنسلَرضِ لِيْفسِدوِإذَا تَولَّى سعى فِي اَأل{

:فمما كان من فعله حينما توىل اخلالفة على مكة ما يلي

ــ تغييره لبناء الكعبة المشرفة١

إن أول عمل قام عبد اهللا بن الزبري يف تغيري املعامل املقدسة هو قيامه بتغيري   
بناهـا نـيب اهللا إبـراهيم    بناء الكعبة املشرفة من وضعها الذي كانت عليه حينما       

عليه السالم حيث كان ارتفاعها تسعة أذرع وكان هلا بابان فبناها عبد اهللا بـن                
الزبري فرفعها مثانية عشر ذراعاً أي ضعف قياسها الـذي كانـت عليـه؛ مث جـاء      

ــــ ٣١٥، ص١ج: ؛ أحاديــث عائــشة للعــسكري٤٦٦، ص٢ج: الفتــوح البــن أعــثم الكــويف)١(
٣١٦.

.٢٠٥: سورة البقرة، اآلية)٢(
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احلجاج بن يوسف الثقفي فهدمها بـاملنجنيق بعـد أن حتـصن ـا عبـد اهللا بـن                    
.)١(ل ارتفاع جدراا سبعة وعشرين ذراعاًها فجعءالزبري وأعاد بنا

النار عليهموإضرامهحبسه لعبد اهللا بن عباس وولده في الشعب ــ ٢

قام حببس عبد اهللا بن عباس وولده يف الشعب وأضرم عليهم النار حىت        
أبو عبد اهللا اجلديل صاحب علي بن أيب طالـب عليـه الـسالم منـه بعنـاء         أنقذه
.)٢(بالغ

صالة على محمد وآله أربعين جمعةتركه للــ ٣

تركه للصالة على حممد وآله صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أربعـني مجعـة                 
:حينما كان خيطب الناس يف صالة اجلمعة حىت اعترض عليه الناس، فقال

إن له أهل بيت سوء إذا صليت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم واشرأبوا (
.)٣()عينهم بذكرهلذكره وفرحوا بذلك فال أحب أن اقر 

محاربته الشديدة لحبر األمة عبد اهللا بن عباســ ٤

حماربته الشديدة حلـرب األمـة الـصحايب اجلليـل عبـد اهللا بـن عبـاس أشـد                
احملاربة، حىت قال عبد اهللا بن عباس لولده علي وقد ذحبت عنده بقرة فـأخرج     

.، والرواية عن اإلمام الصادق عليه السالم٢٠٧، ص٤ج: الكايف للكليين)١(
، ٤ج: ؛ شـرح ـج البالغـة البـن أيب احلديـد     ٣١٥ص: مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين  )٢(

؛ ١٢٥ص: ؛ النـصائح الكافيـة البـن عقيـل        ٨٨، ص ٣ج: ؛ مروج الذهب للمسعودي   ٦٢ص
. ١٨٣، ص٤٨ج: البحار للمجلسي

.٩٢، ص١٩ج: ؛ شرح ج البالغة البن أيب احلديد٣١٦ص: صفهاينمقاتل الطالبيني لأل)٣(
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الـزبري كبـد   هكـذا تـرك ابـن    : فقال ابـن عبـاس لولـده    اًكبدها فوجد فيه تنقيب   
.)١(أبيك

نفيه لعبد اهللا بن عباس الى الطائفــ ٥

قيامه بنفي عبد اهللا بن عباس إىل الطائف حىت مات فيها فأوصـى ولـده         
قائالًاًعلي:

إحلق بقومك من بين عبد مناف بالشام، وال تقم يف بلد البن الـزبري فيـه     (
.)٢()إمرة

ملدينـة وأن بعـضهم     ويكشف هذا القول عن جري بين عبـد منـاف مـن ا            
خرج هارباً من سطوة ابن الزبري فاختار حكم الطلقاء يف الشام على السكن يف 

.مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وبيت اهللا يف مكة

وغري ذلك من األفعال اليت تكشف عن حقيقة استخدام اخلطـاب الـديين    
يعجب من مساته أنهوسيلة للوصول إىل السلطة، وإن هذا اخلطاب الذي كان       

الناس ويتأثرون به فإن استخدامه من بعض املنتحلني لإلسالم لغـرض امللـك             
م يعـ والسلطة واخلالفـة سـينتج عنـه ويـالت عظيمـة لـك احلـرث والنـسل و          

.الفساد يف األرض كما أخربت بذلك اآلية املباركة

:وعليه

.املصدر السابق)١(
.٦٢، ص٤ج: ؛ شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل٣١٥ص: مقاتل الطالبيني)٢(
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١١٩.......................................واملعرفية؟ الفكريةالبنيةجتديدأم الديين اخلطابجتديد:  املبحث اخلامس

ن يكـو فالتجديد ينبغي أن يكـون يف البنيـة الفكريـة وذلـك مـن خـالل ت           
وهو مـا نتناولـه يف املـسألة    نيمعارف جديدة عن اإلسالم ومعرفة أهله احلقيقي    

.القادمة

ــد يف اخلطــاب  وهبــم يــتم  ،اعــرف الــدين تعــرف أهلــه   : املــسألة الثالثــة  التجدي
الديين الذي سنه النيب صلى ا عليه وآله وسلم

إلنـسان  البد من جتديد يف البنية الفكرية وتكوين منظومة معرفية متكـن ا           
املسلم من بناء نفسه وأسرته وجمتمعـه بنـاًء صـحيحاً حيقـق لـه األمـن واحليـاة                   
الكرمية كما أراد اهللا تعاىل له ذلك وألجله بعث األنبيـاء واملرسـلني سـالم اهللا           

.عليهم أمجعني

أمتـه وعليـه     اوذا أمر املصطفى صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وإليـه دعـ             
أمجعـني فاعتمـدوا قبـل االهتمـام باخلطـاب      سارت عترته صلوات اهللا علـيهم  

الديين االهتمام باإلنسان ورقيه وجناته يف الدنيا واآلخرة فكان خطام الـديين          
يرتكز علـى منظومـة معرفيـة تقـوم ببنـاء الفكـر اإلنـساين وتـرمم مـا أفـسدته                     
التحوالت الفكرية يف األمة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ـــ             

.ر آنفا ــ، من خالل البحثكما م

فكان خطام الديين إحدى الوسائل اإلصالحية يف األمـة الـيت أعـادت             
.رسم الصورة احلقيقية للدين

كي يستطيع املسلم مـن خالهلـا االهتـداء إىل أهـل الـدين، فمـن عـرف               
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التجديد يف اخلطاب الديين الذي سنه النيب صلى ا عليه وآله وسلميتموهبمأهله،تعرفالديناعرف:الثالثةاملسألة.١٢٠

يف اآلخـرة؛ فـضالً   االل وجنـ ضمن من ال  أالدين عرف أهله، ومن عرف أهله       
ة اليت تثمرها هذه املعرفة يف بناء احلياة فتكون كما أراد اهللا هلـا     عن اآلثار الكبري  

)).خري أمة أخرجت للناس((أن تكون 

:وعليه

تكمن اخلطوة األساس يف البناء الفكري يف معرفة الدين، فكيف يتعرف      
اإلنسان على دينه الذي يطمئن أنه دين اهللا الذي ارتضاه؟

:وجوابه فيما يلي

القرآن للناس؟الدين الذين عّرفهم من هم أهل : أوًال

إنّ من بني أهم التكاليف اليت كلف اهللا تعاىل ا النيب األعظم صلى اهللا   
عليه وآله وسلم هي تعريـف النـاس بأهـل دينـه الـذين اصـطفاهم اهللا تعـاىل                   

نه صلى الشريعته يبينون للناس ما اختلفوا فيه كما أمروا يف إرجاع ذلك يف زم
ن اإلنسان حينمـا يعـزم     أليه وال شك    إواهللا  سلم بالرجوع إىل    اهللا عليه وآله و   

على الرجوع إىل اهللا تعاىل فيما يشكل عليه من دينه ودنياه فإنه حبكـم العقـل      
صلى اهللا عليه وآله وسلم فهو مـن بعثـه اهللا إىل   رسول اهللاأن يرجع إىل يلزم  

يـاة متكاملـة    أمر دينهم ودنياهم وذلك أن القـرآن شـريعة ح         ليصلح هلم   اخللق  
تبدأ مع اإلنـسان مـن مرحلـة مـا قبـل الـوالدة وانعقـاد النطفـة إىل األجنـة مث                      
الوالدة وما بعدها حىت يتمم اإلنسان مدته اليت حـددها اخلـالق لـه فينتقـل إىل              

ومن مث يبقى له منـها مـا      ،عامل الربزخ حيث النتائج اليت حققها عمله الدنيوي       

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢١.......................................واملعرفية؟ الفكريةالبنيةديدجتأم الديين اخلطابجتديد:  املبحث اخلامس

.كما دلت النصوص الشريفةبه وهو يف قربه ينتفع به أو يضر

:وعليه

اًوسـنن اًفكل مـا يتعلـق ـذا اإلنـسان قـد أوجـدت لـه الـشريعة حـدود               
بـسالم يف  اومن مث فهو حباجة إىل معرفة هذه احلدود والسنن كـي حييـ             اًوأسباب

.الدنيا واآلخرة

إال أن املشكلة تقع يف نفس اإلنسان فهو يرى مبا خلق اهللا تعاىل فيه من              
، وجمـادل   )١(نه األقوى واخلصم الذي ال يهـزم فهـو لـدود          أوالروح  قوة العقل   

املوت واحلياة والصحة واملرض والغـىن       رس إىل احلد الذي يرى يف نفسه أن       ش
.والفقر والعسر واليسر بيده يتحكم ا كيف يشاء

:ومن هنا

نشأت الفرق والتحزبات والفئات والوثنية والطاغوتية واجلربوتية ومن مث  
اإلنسان خليط من التشريعات واملعتقدات واملفاهيم بعـد أن تـرك            أصبح لدى 

لقواه النفسية العنان يف سوقه إىل تلك القـوى وجتاذباـا واألهـواء وسـطواا               
خصمه مندفعاً إىل إقصاء خمالفيه يف أقـل األحـوال           أجازماً بصواب رأيه وخط   

.يكن قد أطفأ صوت غريه وغيب شخص خمالفهإن مل

يقنع بأن هذا الدين كان له خنبة اصطفاها اهللا تعاىل وهو     كيف  : ومن مث 
نـه املؤهـل لفهـم الـشريعة إن مل ينـدفع إىل االعتقـاد بأنـه أحـد             أيرى يف نفسه    

.))أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني((: ٧: قال تعاىل يف سورة يس، اآلية)١(
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وسلموآلهعليهاصلىالنيبسنهالذيالدييناخلطابيفالتجديديتموهبمأهله،تعرفالديناعرف:الثالثةاملسألة.١٢٢

أعمدا يلحقه ما يلحقها من الشرافة والقدسـية والـشأنية واخلدمـة، فمفهـوم              
.خدمة الشريعة يعين خدمته اليت منحها كل بركاته ورضاه

يف خـــصومه والـــرادين عليـــه ) الـــشرعية(ق الفتـــاوى وكيـــف ال يطلـــ
واملظهــرين للنــاس حقيقــة دينــهم وتــصحيح مــسار معتقــدام؟ ال شــك أن   

القـصاص قـتالً ونفيـاً وتكفـرياً        ه من البدع واحملدثات الذين استوجبوا       ءامخص
.وتدنيسا

نيوألن املشرع عز شأنه حكيم عامل عزيز فقد خص أهل دينه واملـصطف          
ت تــدفع عنــهم التهمــة ومتيــزهم عــن الكــاذبني وــا يفتــضح  لــشريعته بــصفا

املدعون وخيزى الكاذبون؛ فبهم يعرف الصواب وإليهم تدب األلبـاب، وهلـم     
.حتن القلوب ووي األفئدة

ل سبيالً، فأولئـك   ضأما من كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأ          
فهم القرآن الكرميكما عر:

ــ...{ ـ ال ي َآذَان ــم ـ لَهكَاَألو ـــا ُأولَِئـــك بِه ونعمــلُّ  س ــم أَضَـ ــلْ هـ ْنعـــامِ بـ
اْلغَافِلُون مه ١(}أُولَئِك(.

.ومن مث ال ينفع معهم كالم مسموع أو مقروء

فإن اهللا تعاىل خص أهل دينه بصفات متيزهم عن الناس كي ال         :وعليه
مل نكـن  أي رب :ينتحل مرتلتهم منتحل مث يأيت النـاس يـوم القيامـة فيقولـون           

نعلم من هم فقد تشابه األمر علينا، ملاذا مل جتعل هلـم صـفات متيـزهم وتـدلنا               

.١٧٩: ة األعراف، اآليةسور)١(
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:عليها لنعرفهم، وهذا أمر مل يغفل عنه القرآن الكرمي، قال تعاىل
}السر م    لِـئَال ـِذرِيننمو رِينشب          ـدعـةٌ بجلَـى اللَّـِه حاِس ع لِلنـ ُكـوني

اللَّه كَانلِ وساالركِيما حزِيز١(}ع(.

:كانت صفات أهل دينه كاآليت:ولذا

اآلثام وكل شيء قذرمنــ إنهم مطهرون ١

وهي ميزة ال يستطيع اإلنسان وإن اجتهد على حصوهلا ما مل يكن هناك          
اختصاص من اهللا تعاىل؛ وإال فالساعون يف شرق األرض وغرا يف دعواهم          

أـم ليـسوا مرتهـني عـن العيـوب وإن       بأم أصحاب فكر ورؤى وشرائع إال     
.اجتهدوا

ومن مث فالطهر صفة إهلية اختصت ا الشريعة ومن خصهم اهللا هلا فقال 
:تعاىل

}...     كُمــر طَهيــتِ و يــلَ اْلب أَه سجالــر كُمــن ع ــذْهِب لِي اللَّــه رِيــدــا ي إِنَّم
.)٢(}تَطْهِريا

ــ العلم بالقرآن والسنة٢

شريعته العلم بالقرآن وتأويلـه  لأهت اليت خص اهللا تعاىل ا     من الصفا 
:وهي صفة انفرد ا أهل القرآن املصطفني، فقال تعاىل

.١٦٥:: سورة النساء، اآلية)١(
.٣٣: سورة األحزاب، اآلية)٢(
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}       أُم ـــنه ــاتكَمحم ــاتآي ـــه مِن الْكَِتــاب ـك َليـَل عالَّــذِي أَْنـــز ـو هـ
م زَيٌغ فَيتَّبِعون ما تَـشابه  الْكَِتاِب وُأخر متَشابِهات َفأَما الَّذِين فِي قُُلوبِِه     

اللَّه والراسُِخون فِي الْعِلْمِ وما يعَلم تَأِْويلَه إِّالمِنه ابتِغَاء الْفِتْنةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ 
.)١(}ابِأُولُو األَلْبربنا وما يذَّكَّر إِّاليقُولُون آَمنا ِبهِ كُلٌّ مِن عِنِد

ــاريخ اإلســالمي متجــسداً يف    ــة املباركــة جنــد مــصداقها يف الت هــذه اآلي
شخصية واحدة بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وذلـك أن مجيـع          
الصحابة ــ مع ما لديهم من معارف ــ إال أم كانوا حيتاجون علم علـي بـن               

ىل أحٍد منهم إطالب أيب طالب عليه السالم ومل حيتج أمري املؤمنني علي بن أيب   
يف مــسألة مــن العلــم ســواء علمــه بــالقرآن أو الــسنة أو يف الكتــب والــشرائع  
السماوية اليت كانت قبل اإلسالم؛ وهذا األمـر ال حيتـاج إىل تـدليل أو إحالـة             
مرجعية ملن كان له أدىن إطالع على حياة الصحابة بعد وفاة رسول اهللا صـلى        

.اهللا عليه وآله وسلم
ا أن نـورد للقـارئ مـا ورد يف األثـر عنـه صـلى اهللا عليـه وآلـه                ولو أردن 

وسلم وعن الـصحابة أو عـن نفـس أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليـه                      
.السالم خلرج الكتاب عن موضوعه

ــ الصدق٣

إن أول ما عرفه العرب عن النيب املصطفى صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم               
ــهم  ــاس صــاحلهم  ،مانــةصــفة الــصدق واأل،حينمــا درج فيمــا بين فعرفــه الن

.٧: سورة آل عمران، اآلية)١(
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،فكانت صفته هـذه قبـل صـفة النبـوة والرسـالة          ) الصادق األمني (وطاحلهم بـ 
.وذلك أن الصدق هو األساس يف تبليغ الرسالة وبيان الشريعة

يتلفظ به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال خيالطه الكذب وقد       ما  فكل  
:شهد اهللا تعاىل له بذلك، فقال سبحانه

.)١(}َلديهِ رقِيب عتِيديلْفِظُ مِن قَوٍل إِّالما {

:وقال تعاىل
}لَواألَو ضعا بنلَيلَ ع٢(}قَاِويِلتَقَو(.

:وقال سبحانه
}ع طِقنا يمى وو٣(نِ الْه (إِّال وه ىإِنوحي يحو{)٣(.

:وقال تعاىل
.)٤(}ما َكذَب الْفُؤاد ما رأَى{

،ولـسانه صـادق  ،لب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم صـادق     فق
وهو الصادق األمـني، وكـذا مـن اختـارهم اهللا لـشريعته فقـال        صادق،  وفعله  
:تعاىل

}اِدقِنيالص عكُونُوا مو وا اتَّقُوا اللَّهنَآم ا الَّذِينها َأي٥(}ي(.

.١٨: سورة ق، اآلية)١(
.٤٤: سورة احلاقة، اآلية)٢(
.٤ــ ٣: سورة النجم، اآليتان)٣(
.١١: سورة النجم، اآلية)٤(
.١١٩: سورة التوبة، اآلية)٥(
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عترة النيب صلى اهللا ولو درس اإلنسان التاريخ وكتب احلديث لوجد أن    
ه واألئمة من بعده أبناء علي وفاطمة وهم اثنا عشر          ءعليه وآله وسلم وأوصيا   

يف ثنـان منـهم     االـشريعة مل خيتلـف       احينما بينـو  سالم اهللا عليهم أمجعني     إماماً  
حكم من أحكام الشريعة فيقول أحدهم هذا حالل واآلخر يقول هذا احلـرام              

م كانوا ينهلون من منهل واحد ومشروع واحد     السال ممبا يرشد إىل أم عليه    
.فكانوا الصادقني

:وعليه

تعد هذه الصفات وغريهـا أهـم األدوات الـيت تقـود العقـل والقلـب إىل          
:معرفة الدين فصفة الطهر فقال تعاىل

.)١(}الْمطَهرونال يمسه إِّال{

:وخزانة العلم فقال
ئْنا بِك شهِيدا شهِيدا علَيهِم مِن أَنْفُسِهِم وجِويوم نَبعث ِفي كُلِّ ُأمٍة{

دى ورحمـًة          علَى هؤال  هـءٍ وـياًنـا لِكُـلِّ شيتِب الْكِتَـاب ـكلَيـا علْننَزءِ و
لِمِنيسى لِلْمرشب٢(}و(.

:ويف أهل الدين قال
.)٣(}وكُلَّ شيٍء أحصيناه فِي إِمامٍ مبٍِني...{

.٧٩: اآليةورة الواقعة، س)١(
.٨٩: سورة النحل، اآلية)٢(
. ١٢: سورة يس، اآلية)٣(
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:وصفته الصدق فقال سبحانه عن القرآن
}أتِيــهِ الْبال   ال يـهِ و يـدنِ يــي ب كِــيٍم    اطِــُل ِمــنح ـن ــهِ تَنزِيــٌل مـِ ـن خْلفِ مـِ

.)١(}حمِيٍد

:ه قالوعن أهل دين
}اِدقِنيالص عكُونُوا مو ٢(}اتَّقُوا اللَّه(.

.القرآن وأهلهوغريها من الصفات اليت كانت متالزمة فيما بني

وإرشـاده األمـة إىل   أما إذا جئنا إىل بيان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم    
جـة علـى املـسلم يف الـدنيا         أهل الدين فما أكثره وأيسره وأوضحه وأقطعـه ح        

.)ثانياً(واآلخرة، وهو ما سنتناوله يف 

علـي  خ ما نستدل به على معرفة الدين وأهلـه مـا كتبـه أمـ اِّــؤمن      : ثانيًا

عليه الـسالم إُّـ خاصـة أصـحابه وشـيعته وفيـه وصـية رسـول اهللا              

صلى اهللا عليه وآله وسلم

خري ما نورده هنا ونستدل به على معرفة الـدين وأهلـه مـا كتبـه أمـري           إنّ
املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم إىل خاصـة أصـحابه وشـيعته بعـد أن           

وارج، ويف اخلطبة أحاديـث رسـول   رجع مع معركة النهروان اليت قاتل فيها اخل   
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمته يف بيان ما يؤمن هلم اهلداية وعدم الوقوع           
يف الفتنة؛ واخلطبة رواها ثقة اإلسالم الشيخ الكلـيين عليـه الرمحـة والرضـوان        

.٤٢: سورة فصلت، اآلية)١(
.١١٩: سورة التوبة، اآلية)٢(
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علي بن حممد وحممد بـن  : (ورواها عنه السيد ابن طاووس طيب اهللا ثراه عن  
ا، عن سهل بن زياد، عن العباس بـن عمـران، عـن حممـد بـن              احلسن وغريمه 

القاسم بن الوليد الصرييف، املفضل عـن سـنان بـن ظريـف، عـن أيب عبـد اهللا          
:الصادق عليه السالم قال

كان أمري املؤمنني عليه الـسالم يكتـب هبـذا اخلطـاب إىل أكـابر          «
:أصحابه، وفيها كالم عن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

لــة، املمتحــنني بالبليــة،  ظسم ا الــرمحن الــرحيم، إىل املقــربني مــن األ بــ
ــالم      ــا إلـــيكم، سـ ــة منـ ــشئني يف الكـــرة، حتيـ ــة، املنـ املـــسارعني يف الطاعـ

:بعدعليكم، أما

تباع كلمـة  إفإن نور البصرية روح احلياة الذي ال ينفع إميان إال به مع      
النــور، والنــور والتـصديق هبــا، فالكلمــة مـن الــروح، والــروح مـن   ا

واألرض، فبأيديكم سبب وصل إليكم منـا نعمـة مـن    نور السماوات 
.خصكم هبا واستخلصكم هلاا ال تعقلون شكرها،

.)١(}الْعالِمونلناسِ وما يعِقلُها إِّالوتِلْك األَمثَالُ نَْضرِبها لِ{

العهــد، اءإن ا عهــد أن لــن حيــل عقــده أحــد ســواه، فتــسارعوا إىل وفــ 
وامكثوا يف طلب الفضل، فإن الـدنيا عـرض حاضـر يأكـل منـها الـرب       
والفاجر، وإن اآلخرة وعد صادق يقـضي فيهـا ملـك قـادر، أال وإن            

مر كما قد وقع لسبع بقني من صفر، تسري فيها اجلنود، يهلـك فيهـا      األ

.٤٣: سورة العنكبوت، اآلية)١(
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عراب، وفرساهنا حراب، وحنن بـذلك واقفـون،   البطل اجلحود، خيوهلا 
اــدب املطــر لينبــت العــشب، وجينــى    ا منتظــرون انتظــار وملــا ذكرنــ 

مــــن العمــــى،   الثمــــر، دعــــاني إىل الكتــــاب إلــــيكم اســــتنقاذكم    
ــاع    ــا مجـ ــاب اهلـــدى، فاســـلكوا ســـبيل الـــسالمة، فإهنـ وإرشـــادكم بـ
الكرامــة، اصـــطفى ا منهجـــه، وبـــني حججـــه، وأرف أرفـــه، ووصـــفه   

يأتيـــه وجعلـــه نـــصا كمـــا وصـــفه، إن العبـــد إذا أدخـــل حفرتـــه  وحـــده
واآلخر نكري، فأول مـا يـسأالنه عـن ربـه،         ملكان أحدمها منكر  

.وإن حتري عذباهوعن نبيه، وعن وليه، فإن أجاب جنا

وليه؟فما حال من عرف ربه، وعرف نبيه، ومل يعرف: فقال قائل

.ذلك مذبذب ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء: فقال

؟ه وسلمصلى ا عليه وآلرسول ا فمن الويل يا: قيل

بعــد ولــيكم يف هــذا الزمــان أنــا، ومــن بعــدي وصــيي، ومــن    : فقــال
وصــيي لكــل زمــان حجــج ا كــي مــا تقولــوا كمــا قــال الــضالل  

:قبلكم حيث فارقهم نبيهم
ــوالً  ...{ ــا رسـ ــْلت إِلَينـ ــوال َأرسـ ــا لَـ ــع آَياِتـــك ِمـــن قَبـــلِ َأن َنـــذِلَّ   ربنـ فَنتَِّبـ

.)١(}ونَخْزى

ان متــام ضــاللتهم جهالتــهم باآليــات وهــم األوصــياء فأجــاهبم   وإمنــا كــ
ا:

.١٣٤: سورة طه، اآلية)١(
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} وِياِط السرالص ابحأَص نم ونلَمَتعوا فَسصبفََتر صبتَرُقلْ كُلٌّ م
.)١(}ومنِ اهَتدى

حنــن يف ســعة عــن معرفــة األوصــياء   : وإمنــا كــان تربــصهم أن قــالوا 
ــوام علــيكم بــني اجلنــة والنــار، ال     يعلــن إمــام علمــه، فاألوصــياء    حتــى ق

من عرفهم وعرفوه، وال يـدخل النـار إال مـن أنكـرهم     يدخل اجلنة إال 
عــرفهم ا إيـــاهم عنــد أخــذ املواثيـــق    وأنكــروه، ألهنــم عرفـــاء العبــاد   

:عز وجلعليهم بالطاعة هلم، فوصفهم يف كتابه فقال
.)٢(}...بِسِيماهمن كُالوعلَى اَألعرافِ رِجاٌل يعِرفُو...{

الناس، والنبيون شهداء هلم بأخذه هلم مواثيـق العبـاد   وهم الشهداء على 
:بالطاعة، وذلك قوله

ــؤالءِ    { لَــى هع ــا بِــك جِئْنهِيٍد وــش ــةٍ بِ ــلِّ أُم ــا مِــن كُ إِذَا جِئْن ــففَكَي
ــهِيدا  ٤١(ش (  ا الروــص عوا وــر ــود الَّــذِين َكَف ِئــذٍ يموي   ى بِهِــموُتــس ــو ـولَ َل سـ

.)٣(}يكْتُمون اللَّه حدِيثًارض والاألَ

قــــد انقــــضت مـــــدتك،   ! أن يــــا آدم : وكــــذلك أوحــــى ا إىل آدم  
نبوتك، واستكملت أيامـك، وحـضر أجلـك، فخـذ النبـوة         وقضيت

   فـإني مل أدع   : األكرب فادفعه إىل ابنـك  ومرياث النبوة واسم ا ،هبـة ا

.١٣٥: سورة طه، اآلية)١(
.٤٦: سورة األعراف، اآلية)٢(
.٤٢ــ ٤١: اآليتانسورة النساء،)٣(
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ــ ــاء واألوصــياء يتوارثــون ذلــك       األرض بغ ري علــم يعــرف، فلــم تــزل األنبي
وصـيي، وهـو مـين مبنزلـة     مـر إيل، وأنـا أدفـع ذلـك إىل علـي     حتى انتـهى األ  

ميتــهم، فمــن هــارون مــن موســى، وإن عليــا يــورث ولــده حــيهم عــن  
ســره أن يــدخل جنــة ربــه فليتــول عليــا واألوصــياء مــن بعــده، وليـــسلم         

عطاهم ا فهمي وعلمي، فهم عرتتـي مـن   لفضلهم، فإهنم اهلداة بعدي، أ 
ودمــي، أشــكو إىل ا عــدوهم واملنكــر هلــم فــضلهم، والقــاطع    حلمــي

أهل البيت شجرة النبوة ومعدن الرمحة وخمتلف عنهم صليت، فنحن  
فمثل أهل بييت يف هذه األمة كمثل سفينة املالئكة، وموضع الرسالة، 

ا هلــك، ومثــل عنــهومــن ختلــفامــن ركبــها جنــعليــه الــسالم نـوح  
خرجـت ليـست   باب حطة يف بين إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه، فأميـا رايـة        

للقيـام  من أهل بييت فهي الدجالية، إن ا اختـار لدينـه أقوامـا انتجبـهم         
ــة اإل    ــرهم بكلمـ ــه، طهـ ــه والنـــصر لـ ــيهم مفـــرتض  عليـ ــى إلـ ــالم، وأوحـ سـ

     ــه يف مــــــشارق األرض ومغارهبــــــا، إن ا ــل بطاعتــــ القــــــرآن، والعمــــ
واستخلـــصكم لـــه، وذلـــك ألنـــه أمتـــع ســـالمة،  ســـالم،اإلخـــصكم ب

ووصفه ووصف أخالقه، ووصل وأمجع كرامة، اصطفى ا منهجه،
حالوة ومرارة، فمن طهـر  أطنابه من ظاهر علم وباطن حكم، ذي    

فطـن ملـا بطـن    باطنه رأى عجائـب منـاظره يف مـوارده ومـصادره، ومـن        
ــال والــسنن، فظــاه     ، ره أنيــقرأى مكنــون الفطــن وعجائــب األمث

وباطنــــه عميــــق، وال تفنــــى غرائبــــه، وال تنقــــضي عجائبــــه، فيــــه مفــــاتيح   
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ومصابيح الظـالم، ال يفـتح اخلـريات إال مبفاحتـه، وال تكـشف       الكالم،
مبـــصابيحه، فيـــه تفـــصيل وتوصــيل، وبيـــان االمســـني األعلـــني   الظلمــات إال 

ــا،   ــا فاجتمعـ ــذين مجعـ ــان،    اللـ ــسميان فيفرتقـ ــا، يـ ال يـــصلحان إال معـ
أحــدمها، حواليهــا جنــوم، وعلــى     فيجتمعــان، متامهمــا يف متــام   ويوصــالن

ويف القــرآن تبيانــه وبيانــه    جنومهــا جنــوم، ليحمــي محــاه، ويرعــى مرعــاه،      
ــه،    ــه، ومواضــع مقــاديره، ووزن ميزان ميــزان العــدل،  وحــدوده وأركان

اءووحكـم الفــصل، إن دعــاة الــدين فرقـوا بــني الــشك والــيقني، وجــا   
ا علــى ءونــا فأســسوا لــه أساســا وأركانــا، وجــا  ســالم بنيابــاحلق، بنــوا لإل
بعالمـــات وأمــــارات، فيهـــا كفــــي املكتفـــي، وشــــفاء    ذلـــك شــــهودا 

ــاه،   ــون محـــ ــشتفي، حيمـــ ــاه، ويـــــصونون مـــــصونه،    املـــ ويرعـــــون مرعـــ
وذكــره مبــا حيــب أن ويفجـرون عيونــه، حبــب ا وبــره وتعظـيم أمــره  

ــة،      ــازعون حبـــــسن الرعايـــ ــة، ويتنـــ ــه، يتواصـــــلون بالواليـــ يـــــذكر بـــ
ية، ويتالقـون حبـسن التحيـة، وأخـالق سـنية،      وون بكأس ر ويتساق

ــيهم الريبــة، وال تــشرع فــيهم الغيبــة، فمــن      قــوام علمــاء  ــاء، ال يــسوق ف أمن
ذلك شيئا استبطن خلقا سنيا، فطوبى لذي قلب سـليم      استبطن من 

واجتنـب مـن يرديـه، ويـدخل مـدخل كرامـة، وينـال            أطاع من يهديه،  
اعـة ملـن يهديـه إىل أفـضل الداللــة،     بـصره، وط سـبيل سـالمة، تبـصرة ملـن    

املهلكـة، ومـن أراد بعـد هـذا فليظهـر        وكشفا لغطـاء اجلهالـة املـضلة      
وقد فتحـت أسـبابه بربهـان    ، باهلدى دينه، فإن اهلدى ال تغلق أبوابه       
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١٣٣.......................................واملعرفية؟ الفكريةالبنيةجتديدأم الديين اخلطابجتديد:  املبحث اخلامس

خبـــضوع وحـــسن وبيـــان، المـــرئ استنـــصح وقبـــل نـــصيحة مـــن نـــصح 
.)١(»السالموخشوع، فليقبل امرئ بقبوهلا، وليحذر قارعة قبل حلوهلا،

:إذن

ال جيد اإلنسان عذراً يوم القيامة حينما يسأل عن إمامه الذي أخذ عنـه              
.دينه الذي يدين اهللا تعاىل به، وهذا أوالً

عليه السالم هلـذا الكتـاب هـو    أن الغرض من كتابة أمري املؤمنني  : وثانياً
،ينـه ومن أيـن يأخـذ د  ،لتجديد البنية الفكرية للمسلم فيعرف أين يضع قدمه    

ومبن يضع أغلى ما ميلك وهو إميانه باهللا تعـاىل ورسـوله املـصطفى صـلى اهللا                  
وليس التجديد هو اختيـار الكلمـات يف اخلطـاب الـديين أو              ،عليه وآله وسلم  

تنهض باملستوى املعيشي لإلنسان    هلا أغراض خدمية    مع ما  التمظهر بالعصرنة 
.وليس سلبه عقله وثقافته ودينه

ة على مـن أراد أن يـدعي أحقيتـه يف اجللـوس جملـس               قطع احلج : وثالثا
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يفـيت النـاس بغـري حـق يف أمـر دينـهم                    

.ودنياهم

كي ال حيتج حمتج يوم القيامة على اهللا فيقول ما علمت حقيقـة         : ورابعاً
.األمر ومل أبلّغ به

م فيما سيمرون به مـن      كان ذلك تقنيناً حلياة املؤمنني وتثبيتاً هل      : وخامساً

ـ  ٣٧، ص٣٠ج: حبار األنـوار للعالمـة الـسي   ؛ ١٩ــ ١٨٩ص: كشف احملجة لثمرة املهجة   )١( ــ
.١٣٤، ص٥ج: ؛ ج السعادة للمحمودي٤٢
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وسلموآلهعليهاصلىالنيبسنهالذيالدييناخلطابيفالتجديديتموهبمأهله،تعرفالديناعرف:الثالثةاملسألة.١٣٤

ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقتل     وشبهات وحمن عظيمة كقتل وصي رس     
اإلمام احلسن عليه السالم وما جيري على اإلمام احلسني عليه السالم وعيالـه              

تباع كثري من املسلمني للباطل وحتزم لـشيعة بـين أميـة    ايف كربالء، فضالً عن     
.واحندارهم الفكري واملعريف

كانت هذه الكتب اليت أرسلها اإلمام علي عليـه الـسالم يف بـالد          : ولذا
املسلمني وخص ا شيعته لغـرض حفظهـم مـن الفـنت ويئـة األرضـية لبنـاء               
اتمع املسلم من االيار، وهلذه األمور وغريهـا كـان خطـاب العقيلـة زينـب                

ومة معرية متكـن    عليها السالم يف جمتمع الكوفة بأدواته اإلصالحية يف بناء منظ         
اإلنسان من التغيري والنهوض حنو احلياة الكرمية، وهو ما سـنتناوله يف املبحـث           

.القادم
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املبحث السادس

البنية إصالحدور خطاب العقيلة زينب عليها السالم يف 
للمجتمع اإلسالمي يف الكوفةالفكرية 
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١٣٧

اإلسالم إىل يومنا هـذا     مل يشهد اتمع اإلسالمي حدثاً أثرت نتائجه يف         
ـ  بل   حىت ظهور املهدي من آل حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      ــ ومل تزل  ـ

مثل حدث مقتل اإلمام احلسني عليـه الـسالم يف يـوم عاشـوراء وعلـى أرض                
.كربالء يف العراق

وإن املقدمات واألسباب اليت كونت هـذا احلـدث هـي األخـرى مل تكـن        
ن أوقوع احلـدث؛ وذلـك   مبوازاةا كانت أك فيه صغرية أو عادية بل مما ال ش 

التغيري يف البنية الفكرية من خالل جمموعة من الوسائل، كان أبرزهـا اخلطـاب             
الديين قد أسـهمت بـشكل فعـال يف انـدفاع املـسلمني إىل ارتكـاب مثـل هـذه                   

فقد قتل رحيانته ،اجلرمية البشعة يف حق نبيهم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم       
شباب أهل اجلنة مع أهل بيته مجيعاً مبـا فـيهم طفلـه الرضـيع ذو الـستة               وسيد

وتقطيع الرؤوس ومحلها ،وسحقها حبوافر اخليل، شهر، والتمثيل باألجساداأل
                  مع النـساء وبنـات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وهـن  إىل نَينظـر

لـع واخلـوف   قد أفقـدهم اهل ومع أطفاهلنوأزواجهن وإخوانرؤوس أبنائهن  
وشاخص عينه إىل الرؤوس وقد اختنـق صـوته يف         كل قرار، فبني صارخ باٍك    
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وسلموآلهعليهاصلىالنيبسنهالذيالدييناخلطابيفالتجديديتموهبمأهله،تعرفالديناعرف:الثالثةاملسألة.١٣٨

ومـن  ،صدره ومجد الدم يف عروقـه فمـن مـات منـهم بـالطريق دفـن يف حملـه                
قواه على العيش كان بقية حياته يعـيش تلـك املأسـاة الـيت تغلغلـت يف                  أعانته

.الوجدان اإلنساين

:ومن مث

يت ألقيـت علـى عـاتق العقيلـة زينـب عليهــا      الـ فـإن املـسؤولية الـشرعية    
السالم وابن أخيها اإلمام زين العابدين عليهما السالم يف ترميم هـذا الـشرخ              
والتلق يف البنية الفكرية للمسلم فضالً عن حفظ من بقي مـن آل الـنيب صـلى          

تستلزم أن يكون خطاا الديين حيمل من املقومـات الـيت   اهللا عليه وآله وسلم   
ن تعيد املسلم إىل اإلسـالم احلقيقـي احملمـدي، وتنتـزع منـه األفكـار               تستطيع أ 

.اهلدامة واملعطيات اإلرهابية والتكفريية

فكان التجديـد يف اخلطـاب الـديين يرتكـز علـى إصـالح البنيـة الفكريـة                
وترميها وليس على الكلمات التحريضية أو املصطلحات املنمقة أو األكاذيب، 

مـواطن االحنـراف الفكـري وطـرق معاجلتـها ممـا       أو البدع وإمنا على تشخيص 
ىل العقيـدة اإلسـالمية بعـد أن كـادت تـصبح       إرياً قوياً أعاد التوازن     يأحدث تغ 

جاهلية عمياء وأموية جهالء ال حتمل إال العـداء هللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه            
.وآله ومما آمن ما

نيـة الفكريـة   فإن دور اخلطاب الديين للعقيلة زينب يف إصالح الب  : وعليه
:للمجتمع اإلسالمي كان كاآليت
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١٣٩...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

من هي العقيلة زينب عليها السالم؟: املسألة األوىل
    املـسألة األوىل حتـصيل   ت بهرقد تكون اإلجابة على السؤال الذي تصد

فـضالً  ،حاصل لكثري من املسلمني السيما أبناء املذهب اإلمامي اإلثين عشري      
.اهللا عليه وآله وسلمعن املسلمني املوالني آلل حممد صلى

ولكن هذا ال مينع مـن معرفـة أقـوال املـصنفني مـن أبنـاء العامـة الـذين                    
:ترمجوا للصحابة والرموز والشخصيات اإلسالمية، ويف ذلك املقام فقد قالوا

):هـ٢٣٠املتوىف (ــ قال ابن سعد ١

زينب بنت علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منـاف     (
، وأمها فاطمة بنت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم،                 بن قصي ا

تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالـب بـن عبـد املطلـب، فولـدت لـه عليـاً                 
.)١()وعوناً األكرب، وعباساً، وحممداً، وأم كلثوم

):هـ٥٧١املتوىف سنة (ــ قال احلافظ ابن عساكر األموي الدمشقي ٢

خيها احلسني بن علي بـن أيب طالـب ـــ عليهمـا            امرأة جزلة كانت مع أ    (
.السالم ــ حني قتل، وقد قدم ا على يزيد بن معاوية مع أهلها

حدثت عن أمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم،       
.وأمساء بنت عميس، وموىل للنيب صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم امسه ذكوان

رو، وعطاء بن الـسائب، وبنـت أخيهـا فاطمـة     حممد بن عم  : روى عنها 

.٤٦٥، ص٨ج: الطبقات الكربى البن سعد)١(
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السالم؟عليهازينبالعقيلةهيمن:األوىلاملسألة......................................................................١٤٠

.)١()بنت احلسني بن علي ــ عليهما السالم ــ

):هـ٦٣٠املتوىف سنة (ــ قال احلافظ ابن األثري اجلزري ٣

زينب بنت علي بن أيب طالب وامسه عبـد منـاف بـن عبـد املطلـب بـن                   (
ـــ وآلـه ـــ    هاشم القرشية اهلامشية وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه  

، أدركت النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وولـدت يف حياتـه، ومل تلـد                  وسلم
بعـد وفاتـه شـيئاً وكانـت     فاطمة بنت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        

زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة، زوجها أبوها علي ــ عليهما السالم ــ من عبـد   
األكـرب، وعباسـاً، وحممـداً، وأم        له علياً، وعونـا   بن أخيه جعفر، فولدت     ااهللا  

.كلثوم

وكانت مع أخيها احلسني ــ عليهما السالم ــ ملا قتل ومحلت إىل دمـشق             
وحضرت عند يزيد وكالمها ليزيد حني طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي             

.)٢()مشهور مذكور يف التواريخ وهو يدل على عقل وقوة جنان

:منه يف البحث ما يليوالذي يهمنا يف هذه األقوال ويستفاد

ال يقبـل الـشك أو   اضـرة يف مأسـاة كـربالء وهـو أمـر     ــ إا كانت ح    ١
.هة مما يستلزم تتبع دورها يف احلدثبالش

بلـد، وقـد اسـتعاض عنـها احلفـاظ بلفـظ       إىلــ إـا سـبيت مـن بلـد      ٢
دون الدخول يف بيان كيفية احلمـل ولعلـهم أرادوا          ) محلت مع أهلها إىل يزيد    (

.١٦٦، ص٨ج: تاريخ دمشق البن عساكر)١(
.١٦٦، ص٨ج: ر؛ اإلصابة البن حج٤٦٩، ص٥ج: أسد الغابة)٢(
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دفع النصوص القائلـة يف سـبيها وإن كانـت الكلمـات مل تكـشف عمـا                  بذلك
.جرى هلا يف هذه الرحلة

وقد جـرى بينـها وبـني يزيـد بـن معاويـة             ) جزلة، لبيبة، عاقلة  (ــ إا    ٣
حوار، إالّ أم مل خيوضوا يف ذلك احلوار، ولعل الذي مـنعهم منـهج الكتـاب      

.ملعىن احلريف للمنهج التارخييفقد خصص للترمجة ومل يكن سياقه التارخيي با

إىلوعلى أية حال فقد كان هلا خطاب ديين حينما محلت من كـربالء مث              
الكوفــة مث إىل الــشام؛ وإن هــذا اخلطــاب كــان يف مــدينتني مهمــتني يف العــامل   
اإلسالمي آنذاك ومها، الكوفة ودمـشق، وقـد حـددت مقومـات اإلصـالح يف       

:معني فكانت هذه املقومات كاآليتالبنية الفكرية لكل جمتمع من ات

مقومــات اإلصــالح للبنيــة الفكريــة يف خطاهبــا الــديين تمــع  : املــسألة الثانيــة
الكوفة

يشتمل اخلطاب الديين للعقيلة زينـب عليهـا الـسالم علـى جمموعـة مـن               
األدوات اليت تعمل على تقومي البنية الفكرية للمجتمع املسلم يف الكوفة، هذه         

أرباب الـسلطة    ضخهااليت   والعقديةكونت بفعل املعطيات الثقافية     البنية اليت ت  
خالل نصف قرن، أي منذ أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإىل 

عنها هذه األفعال البشعة يف أقدس املقدسات وهي حرمـة           فنتجيوم عاشوراء   
.رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وسفك دمه وفري حلمه وسيب عرضه

:من مثو
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الديين تمع الكوفةخطاهبايفالفكريةللبنيةاإلصالحمقومات:الثانيةاملسألة.....................................١٤٢

ا شيء  هلدعفإن هذه البنية اليت أفرزت هذه اجلرائم واالنتهاكات اليت ال ي          
ىل إعادة بناء أساسية تضمن ــ بنـسبة مـا ـــ عـدم            إإىل يوم القيامة فإا حباجة      

وقوع مثل هذه اجلرائم مع احلرمات واملقدسات النبوية؛ فضالً عن املقدسـات          
:ه األدوات كاآليتوالقيم اليت جاء ا اإلسالم؛ فكانت هذ

)Inter cultural communication(الصدمة الثقافية : األوُّـاألداة

تعريف مصطلح الصدمة الثقافية: أوالً

، وهـو  )وسائل االتصال الثقـايف املتبـاين    (إحدى  (هي  : الصدمة الثقافية 
) مـن املفاجـأة، احلـرية، الفوضـى       (تعبري يستعمل لوصـف املخـاوف واملـشاعر         

ما يتعامل الناس ضمن ثقافة أو حمـيط اجتمـاعي خمتلـف متامـاً،              احملسوسة عند 
كالبالد األجنبية، وترتفع هذه الصعوبات يف خالل استيعاب الثقافة اجلديـدة،         
مما يشكل صعوبات يف معرفة املالئم، ويف أغلب األحيان تـرتبط هـذه الثقافـة          

.)١()باالمشئزاز الكبري حول بعض صفات الثقافة اجلديدة أو املختلفة

تلقـي اإلنـسان   وميكن أن نستنتج من هذا التعريف مفهوماً يـدور حـول            
عليها فيصطدم ذه الثقافـة     أثقافة جديدة ختتلف عن ثقافته اليت اكتسبها ونش       

ة مث احلـرية مث الفوضـى   أاجلديدة اليت تولد لديه شعوراً نفسياً يتدرج بـني املفاجـ        
مـا التراجـع واالنكفـاء      إيـه؛ ف  وهو حياول التأقلم مع هـذه الثقافـة اجلديـدة عل          

واالعتزال عن احلياة فيرتوي اإلنسان مع ذلك املوروث الثقايف الذي تغلغل يف      

)١(Ejabat.google.com
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االجتماعيـة فـضالً     هلويتهفكره وأصبح مكوناً من مكوناته الشخصية وعنواناً        
.عن عقيدته الدينية؛ وإما اخلنوع واخلضوع هلذه الثقافة اجلديدة

كلفـريو أوبـريج    (ات إليهـا مـن قبـل العـامل          وهذه احلالـة وإن كـان االلتفـ       
kalcerro ober إىلنتيجة ملا يعانيه املسافرون واملهاجرون مـن بلـد   ) ١٩٥٤عام

آخر خيتلف بينه وبني البلد األم املستوى الثقـايف واحلـضاري واملعـريف والـديين               
فضالً عن العادات والتقاليد واللغة واليت مجيعا تـدخل ضـمن املكـون الثقـايف              

.نسانلإل

كانت هلا ) الصدمة الثقافية(وحتديد هويته االجتماعية إال أننا هنا جند أن 
جــذورها بــاملفهوم واملــصادق يف اتمــع اإلســالمي وخاصــة يف القــرن األول 

.)ثانياً(للهجرة النبوية، وهو ما سنتناوله يف 

عود للقرن األول للهجرة النبويةتافية ثقجذور الصدمة ال: ثانياً

اة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وإىل عـام الطـف، أي            منذ وف 
بعــد مــرور مخــسني ســنة علــى وفــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

واقعـاً اجتماعيـاً وعقـدياً ال       بعـد يـوم عاشـوراء       ) الـصدمة الثقافيـة   (أصبحت  
ــع        ــهد اتم ــد ش ــه فق ــه أو جتاهل ــرف عن ــض الط ــه أو غ ــتهانة ب ميكــن االس

هـرة وإن  عن ثقافـة القـرآن والـسنة النبويـة املط    افة جديدة ختتلف   اإلسالمي ثق 
هم قد نشؤوا بعد أحداث الـسقيفة الـيت اجتمـع فيهـا        الصحابة والتابعني وأبناء  

ــدة     ــة جدي ــى ثقاف ــة مــن املهــاجرين ليخرجــوا بيعــة أيب بكــر عل األنــصار وثل
قافـة  إـا ث ،تصطدم مع ثقافة القرآن وسنة الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فةالكوتمعالديينخطاهبايفالفكريةللبنيةاإلصالحمقومات:الثانيةاملسألة.....................................١٤٤

الشيخني واجتهادام فضالً عن ثقافـة زوج الـنيب عائـشة وعثمـان بـن عفـان               
باتـت تـداعيات هـذه الثقافـة تظهـر      حـىت  وطلحة والزبري وأيب هريـرة وغريهـم   

على اتمع اإلسالمي السيما تردداا القوية على رأس الـسلطة ممثلـة خبليفـة      
عفـان ودفـن جثتـه يف        املسلمني كمـا يف حادثـة دار اخلالفـة وقتـل عثمـان بـن              

.مقابر اليهود يف حش كوكب

جديداً يكشف منحىلتتخذومل تزل هذه الثقافة اجلديدة تنمو وتتسع    
عن جتذر هذه الثقافة يف اتمع اإلسالمي واختاذها طابع االنفعال اجلماعي  
يف محل السيف والتقاتل فيما بينها كما يف اجلمل وصفني والنهروان لينتهي        

تشهاد أمري املؤمنني ووصي رسول رب العاملني اإلمام علي بن أيب          األمر باس 
لتنتهك بذاك حرمات عديدة، حرمـة      طالب عليه السالم يف مسجد الكوفة       

اهللا، وحرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وحرمة أمري املؤمنني علي 
ــ  ا ــسالم، وحرم ــه ال ــب علي ــن أيب طال ــضان  ب ــة شــهر رم ــسجد، وحرم ة امل

!!!املبارك

) للــهجرة النبويــة٣٩(ومــن مث فقــد أصــبح اتمــع اإلســالمي يف عــام 
يعيش على أسس فكرية وعقدية جديدة ال عالقة هلا بـالقرآن والـسنة النبويـة               

فـت املـسلمني علـى صـون احلرمـات واجتنـاب احلـدود اإلهليـة وحفـظ              اليت ثقّ 
.املقدسات والقيم اإلسالمية

لــه األمــصار واســتجابتحــىت إذا اســتقر األمــر ملعاويــة بــن أيب ســفيان 
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طيلة عشر سنوات حىت هلـك؛ تاركـاً         )١(التثاقفاإلسالمية عمل جاهداً على     
خمتلـف املـدن اإلسـالمية حـىت باتـت هـذه الثقافـة هـي         يفخلفه ثقافة جديـدة   

بفعـل هـذه   الثقافة املسيطرة والغالبة على معظم املسلمني مما شكل لديهم ـــ و        
يف قتل ابـن بنـت رسـول اهللا        ) اهللا(الثقافة األموية ــ عقيدة جديدة تتقرب إىل        

!!صلى اهللا عليه وآله وسلم

بل إا لتفعل به من فنون القتل واإلرهاب ما مل تفعله أمة من األمـم يف            
،آل رسوهلا ونبيها حىت أصبح آل النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم هـم العـدو          

ن كـل ذلـك بفعـل التثـاقف األمـوي وشـياع       ون والكفـار واملنـافق   واملشرك وال
عقيدة آل أيب سفيان يف اتمع اإلسالمي السيما الكوفة الـيت كانـت عاصـمة           

).هـ٤٠ــ ٣٦(اخلالفة يف 

:وعليه

صالح البنية الفكرية إكانت األداة األوىل للعقيلة زينب عليها السالم يف 
ثقافـة القـرآن     ةصدمة الثقافيـة، صـدم    لمجتمع اإلسـالمي يف الكوفـة هـي الـ         ل

هـذا مـا سـنعرض لـه يف          ؟والسنة بثقافة بين أمية، فماذا صنعت عليها السالم       
.األداة الثانية

يشمل التثاقف التغيري الثقايف يف تلك الظواهر اليت تنشأ حني تدخل مجاعات مـن األفـراد الـذين                )١(
ينتمون إىل ثقافتني خمتلفتني يف اتصال مباشر مستمر معهما ممـا يترتـب عليـه حـدوث تغـريات يف            

علـم خــصائص  (اجلمـاعتني أو فيهمـا معـاً    األمنـاط الثقافيـة األصـلية الـسائدة يف إحـدى هــاتني     
).٣٩٢ص: الشعوب للجباوي
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اسعاء: األداة الثانية
)١(

االنتباه الجماهي

إن أول عمٍل قامت به عقيلة الطالبيني السيدة زينب بنـت علـي بـن أيب                 
االنتباه اجلماهريي يف اتمع الكويف حينمـا       طالب عليهما السالم هو استرعاء      

قة الكوفة وقد سار ـم اجلنـد حنـو قـصر اإلمـارة      زدخل الركب احملمدي إىل أ   
.حيث جلس أمري السلطة األموية على الكوفة آنذاك عبيد اهللا بن زياد

ما الـذي دفـع النـاس إىل التجمـع يف           : يفرضه البحث  إال أن مثة سؤاالً   
كبـت دخـول الركـب    واؤال فرضته احلالة االجتماعية اليت  أزقة الكوفة؟ إنه س   

باحلبـال فهنـاك مـن توجـه إىل النـساء املقيـدات      ،احملمدي واحلسيين إىل الكوفة  
يـسترهن مـن أشـعة الـشمس فقـد      واملسيرات على اجلمال بدون وقاٍء أو سـتر   

للناس وهن سافرات الوجوه وبدون حمامـل يف أبـشع صـورة مـن صـور        بدين
.نة واالستخفافاالستها

:واإلجابة من أوجه عدة

ــ إن من السنن اإلهلية أن يندفع الظاملون للقيام بأعمال إجرامية وهم       ١
يظنون أم بذلك حيققون االنتصار علـى إرادة اهللا تعـاىل وشـريعته؛ يف حـني                 
أننا جند أن القرآن يعرض هلذا املنهج يف بيانـه لـسنة إهليـة وهـي رد هـذا املكـر                  

:انية وهو القائلحبكمة رب

ــسترعى، اســترعاه ســره     )١( ــول م ــو مــسترٍع، واملفع ــسترعي، اســترع، اســترعاء، فه اســترعى، ي
استرعى االلتفات واالصغاء؛ استرعاه مسعه طلب : استودعه، استرعي االنتباه ــ استرعى النظر    

).ربية املعاصرمعجم اللغة الع(منه أن يصغي إليه؛ 
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}اِكرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه ُكرميو ونكُرمي١(}و(.

وقد ظن عمر بن سعد ــ لعنـه اهللا ـــ أنـه انتـصر فأرسـل بـرأس اإلمـام             
احلسني عليه السالم مبكراً لكي يدخل السرور على قلب عبيد اهللا بن زياد ـــ        

حني كان هذا األمر على قساوته وفظاعته لعنه اهللا ــ وشياع اخلرب يف الكوفة يف
قد حقق التهيئة النفسية واالجتماعية واإلعالمية لقدوم العقيلة زينب والركب 
احملمدي احلسيين يتقدمهم اإلمام زين العابدين عليه السالم وبنات رسـول اهللا            

الـصديقة سـيدة نـساء العـاملني     صلى اهللا عليه وآله وسلم، بنات علي وفاطمة      
.اهللا عليهم أمجعنيصلوات

:مبعىن

ن إدخال الرأس املقدس لرحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        أ
إىل الكوفة قد دفع باتمع الكويف إىل التهيؤ والترقـب لقـدوم جـيش الكوفـة              
من أرض كربالء؛ ومن مث فاهلدف يف بـادئ األمـر كـان اسـتعالم حـال اجلنـد             

.ومعرفة ما آلت إليه املعركة

ــ إن احلالة املأساوية اليت كـان عليهـا بنـات النبـوة تـدفع بـالكثري مـن                 ٢
ن أإىل الكوفـة، وذلـك   القـادمني  هويـة هـؤالء   ومعرفةالناس الواقفني للتفرج  

ا حاضـنة عـسكرية وحمطـة للجنـد        أالكوفة كانت قد أسست منذ البدء على        
مـران  فقـد ضـمت عـشائر عربيـة وأعجميـة وهـم احل      : واملؤن واإلمـداد ولـذا    

.والديلم

.٣٠: سورة األنفال، اآلية)١(
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أمـراً  يعـد  ومن مث فإن قدوم األسارى بيد اجليش اإلسـالمي إىل الكوفـة     
بديهياً لدى الناس إال أن احلالة اليت عليها هؤالء النسوة كانـت فظيعـة ومؤملـة        
وغريبة مما دفع بعض النساء أو الرجال للسؤال عن هوية هـذا الركـب، ومـن         

.أي األسارى هم

عـن شـجرة   نتحدثحدث عن الركب احملمدي، ننا هنا نتأــ ال شك     ٣
رسوله املصطفى حممد صـلى اهللا عليـه        بنت  النبوة فهذه بقية اهللا تعاىل وبضعة       

هذا زين العابدين وهؤالء بنات علي أمري املـؤمنني صـلوات اهللا        ووآله وسلم،   
عليهم أمجعني؛ ومن مث فقد امتاز أصحاب هذا الركب بالبهاء والنور احملمدي         

تلك الوجوه اليت مل تـستطع أشـعة الـشمس وجهـد املـصيبة وعنـاء                االذي كس 
.الطريق وأمل املصاب من حجب هذا النور احملمدي

:بادرهم الناس بالسؤال: ولذا

ما رأينا سبايا أحسن من هؤالء، فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت احلسني     (
.)١()»حنن سبايا آل حممد«: ما السالمعليه

الشام إىل أا أحد األسباب اليت كانـت تـدفع   وهذه احلالة وإن كانت يف  
.الناس إىل السؤال

:وعليه

حـداث الـصدمة الثقافيـة، ثقافـة     كانت العقيلة زينب قد أعدت عدا إل  
بثقافـة اجلاهليـة والتـشيع    رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    سنة القرآن و 

.٢٣ص: ؛ األمايل للصدوق٢٦ص: قرب اإلسناد للحمريي)١(
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اسـترعاء  : ىلرموزها وقادا آل أيب سفيان، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخـر           
تلـك املـرأة الكوفيـة الـيت      الـذين تقدمتـهم     االنتباه جبواا الذي انتظره النـاس       

مـن أي   : لى سطح دارها وهي تنظر على هـذا الركـب فقالـت           عأشرفت من   
األسارى أننت؟

:فكان اجلواب كالصاعقة

.»ــ صلى اهللا عليه وآله وسلمــ حنن من أسارى آل حممد «

فجمعـت هلـن مـالء وأزرا ومقـانع وأعطتـهن         فرتلت املرأة مـن سـطحها       
.)١()فتغطني

مـن أي   : (أما ملـاذا قالـت هـذه املـرأة الكوفيـة لبنـات الرسـالة احلمديـة                
 يف حني كان سؤال املرأة الشامية ووصفها هلن بالسبايا، فكان      )األسارى أننت ،

:اجلواب

حنـن أسـارى آل حممـد       (:وهنا يف الكوفـة   )حنن سبايا آل حممد   : (هناك
، فهو؟)لى اهللا عليه وآله وسلمص

إن الكوفة أعدت منذ تأسيسها حاضنة للجند ومقراً هلـم، ومـن مث فـإن               
أهلــها كــان جلــهم مــن ذوي العــسكر وأهــاليهم ومــن مث كوــا، أي الكوفــة 

إىل اسـتقباهلا  حلركـة العـسكر وترقـب حتـركهم يف اجتـاه                احاضنة للجنـد دعـ    

؛ ٦٦ص: ؛ مثري األحزان البن منـا احللـي  ٨٦ص: اللهوف يف قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس   )١(
؛ لــواعج األشــجان للــسيد ٣٧٧ص: ؛ العــوامل للبحــراين١٠٨، ص٤٥ج: البحــار للمجلــسي

.١٩٩: منيحمسن األ
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.الكوفةسر من هذه املدن إىل ؤالشرق وجلب من ي

:وعليه

كان اجليش الكويف حينما خيـرج منـها للقتـال، مث يعـود فإنـه يكـون قـد              
جلب معه جمموعة من األسارى وهو الـذي دعـا هـذه املـرأة الـيت تـسأل عـن                  

لـى أصـحابه مل تكـن قـد      عوذلـك ألـا الحظـت مسـات          ،هوية هـذا الركـب    
فية، فعرفـت أن   ت تلك الصدمة الثقا   قّتل االحظتها من قبل؛ لكن هذه املرأة مل      

هلـن  فانـدفعت جتمـع     ،هؤالء آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذهلت         
املقانع بعد أن سلبهن األعداء وجـاءوا ـن سـافرات الوجـوه وهـن آل حممـد        

!!صلى اهللا عليه وآله وسلم

ن جلبها للمقانع من النساء الكوفيات عمـل علـى نـشر اخلـرب      أوال شك   
إىل هـذا  نَة الاليت وقفن على سطوح دورهن ينظـر بشكل سريع، فتلك النسو  

على الطنبور والبوق لإلعالن عن العزفاملوكب الذي قدم الكوفة وقد ختلله 
عودة اجليش منتصراً عمل على نشر اخلـرب بـني النـساء الكوفيـات ومـن مث إىل             
الرجال واألوالد فاندفع اجلميع إىل الطرقات وهم يسريون جبانب هذا املوكب       

.مدي لينتظروا ما سيفعله عبيد اهللا بن زياد وايل الكوفةاحمل

وألن الصدمة الثقافية كانت هلا ارتداداا النفـسية والفكريـة علـى أهـل               
عتـذار  لتمـاس اال  االكوفة، فقد اندفع الناس إىل التعامل بصورة تكشف عـن           

ــه     ــادروا إىل مجــع التمــر واجلــوز وتقدمي ــذا الركــب احملمــدي فب واإلحــسان هل
.اللألطف
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هذه االستجابة بعد استرعاء عليها السالم فكيف واجهت السيدة زينب    
االنتباه إىل أم آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم؟

النافذة االنفعالية: األداة الثالثة
)١(

إن من البداهة مبكان أن تكـون العقيلـة زينـب عليهـا الـصالة والـسالم                 
وهي اليت أعدها جدها رسـول     على مستوى عال من الفهم والعلم واحلكمة،        

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووالدها أمري املؤمنني علي بـن أيب طالـب عليـه           
ومـن مث    ؛سيدة نساء أهل اجلنة فاطمـة الزهـراء عليهـا الـسالم           وأمها  ،السالم

اهلـدى احلـسن واحلـسني    االرمحـة وإمامـ  اأشرف علـى إعـدادها ويئتـها سـبط        
:حقها اإلمام زين العابدين عليه السالمعليهما السالم حىت قال يف 

.)٢(»حبمد ا عاملة غري معلمة وفهمة غري مفهمةفأنتِ«

بأا القدرة أو املهارة اليت تساعد على فهم مسات انفعـاالت اجلماعـة؛   : تعرف النافذة االنفعالية  )١(
أي (تتضمن األمثلة على مسات انفعـاالت اجلماعـة، مـستوى تنـوع االنفعـاالت بـني أعـضائها؛            

) ي األكثـر شـيوعاً  أ(ونـسبة املـشاعر االجيابيـة أو الـسلبية، واملـشاعر الـشكلية       ) التنوع العـاطفي  
للمـرة األوىل عـامل الـنفس االجتمـاعي     ) النافـذة االنفعاليـة  (احلاضرة يف اجلماعة؛ عـرف التعـبري     

وكما يف ضبط فتحة الكامريا لزيادة عمـق  ) ر التنظيمي كوي هويظّنري سانشيز بوكس وامل جيف(
علـى انفعـاالت   ضـبط عمـق اـال الفـرد للتركيـز لـيس فقـط         ةاال، تتضمن النافذة االنفعالي   

شخص واحد ولكن أيضاً على انفعاالت اآلخرين يف اـال البـصري؛ الفـرق بـني االنفعـاالت             
على مستوى الفرد يف مقابل االنفعاالت على مستوى اجلماعة تعتمـد علـى الفـرق بـني املنظـور          

).ويكيبديا ــ انفعال مجاعي(التحاملي والشمويل؛ 
: ؛ العـوامل للبحـراين    ١٦٤، ص ٤٥ج: بحـار للمجلـسي   ؛ ال ٣١، ص ٢ج: االحتجاج للطربسي )٢(

.٣١٥، ص٤ج: ؛ مستدرك سفينة البحار٣٧٠ص
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ومـن مث فــإن قـدرا عليهــا الـسالم ومهارــا يف فهـم مســات انفعــاالت     
اجلماعة، أي مجاعة أهل الكوفة ومستوى تنوع هذه االنفعاالت الـيت ابتـدأت             

نَصلى اهللا عليه وآله وسلم كـي يـستر        جبمع األقنعة واألزر لبنات رسول اهللا     
ا وجوههن مث تطور هذه االنفعاالت وتنوعها من االندفاع لـستر النـساء إىل             

إذ تفيـد الروايـة التارخييـة بـأن أهـل الكوفـة أخـذوا        ؛نوع آخر موجه لألطفال  
إنّ الـصدقة  ((: يناولون األطفال التمر واجلوز واخلبز، فصاحت العقيلة زينب 

.)١(مث رمت به إىل األرض))علينا حرام

وهذه املقولة وإن كانت تستند إىل حكم شرعي مرتبط بشأن رسول اهللا            
ومـن مث كـان     ؛صلى اهللا عليه وآله وسلم وآله الذين حرم اهللا عليهم الصدقة          

تكليفها الشرعي هنا منع تنـاول هـذا الطعـام الـذي اكتـسب عنـوان الـصدقة                  
.السالم وأحفادهفأصبح حراما على أطفال احلسني عليه 

.فكان األمر هنا موجها إىل بين هاشم خاصة كما أمر اهللا تعاىل بذلك

ومـن أداة النافـذة   ،لكن هذا األمـر مـن ناحيـة علـم االجتمـاع النفـسي       
االنفعـايل  عمـق اـال   ضبطتفإن العقيلة زينب عليها السالم قد      ،االنفعالية

؛ ينـابيع املـودة   ٣٧٣ص: ؛ العوامل للشيخ عبد اهللا البحـراين ١١٥، ص٤٥ج: البحار للمجلسي )١(
؛ أعيـان   ٣١٤ص: ؛ االس الفاخرة للسيد عبد احلسني شرف الـدين        ٨٧، ص ٣ج: للقندوزي

ــشيعة للــسيد حمــسن  ــشاهرودي ١٣٨، ص٧ج: األمــنيال ، ٦ج: ؛ مــستدرك ســفينة البحــار لل
القاسم ؛ مصباح الفقاهة للسيد أيب٤٩٦، ص١٠ج: ؛ مصابيح الظالم للوحيد البهبهاين٢٤٧ص

؛ مصباح الفقاهة يف املعامالت للسيد اخلوئي، تقرير حبث اخلارج للـسيد       ٨٠٢، ص ١ج: اخلوئي
.٧٩١ص: اخلوئي املقرر الشيخ التوحيدي التربيزي
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رتب على هـذا الفعـل مـن آثـار     وإمنا النفعاالت اجلماعة ملا يت  فقط  ليس للفرد   
فهـؤالء الـذين أكـرمهم    ؛إجيابية حنو اهلدف األمسى وهو إصالح البنية الفكرية    

اهللا تعاىل وشرفهم على الناس فحرم عليهم أوساخ أمـواهلم مبـا للـصدقة مـن      
مــن أن ن ويــا مــسلمكيــف لكــم ،دالالت علــى الفقــر واالحتيــاج إىل الغــري 

.تتعرضوا لدمائهم وأمواهلم
حتريك املشاعر وشد األذهان إىل ما جاء به رسول اهللا صـلى اهللا        : مبعىن

اهلية اليت أعادها آل    عليه وآله وسلم وإرجاعهم إىل الدين احلق وليس إىل اجل         
.أيب سفيان، ومن قبلهم أهل السقيفة

انعكس ذلك على املـستوى العـام تمـع الكوفـة فأصـبح أمـر               : وعليه
سني عليه السالم مـن مـشروعه اإلصـالحي ألمـة     قيادم مبا أراد له اإلمام احل   

جده بيد العقلية زينـب عليهـا الـسالم فانتقلـت بعـد هـذه األداة، أي النافـذة                 
:أداة جديدة، وهي كاآليتاالنفعالية إىل

اِّـنظور التطوري النفسي: األداة الرابعة
)١(

وفقاً للنـهج التطـوري النفـسي، تعمـل عاطفـة اجلماعـة علـى مـساعدة                 
بـني أعـضاء اجلماعـة وقـد لـوحظ هـذا التطـور النفـسي مـن خـالل              التواصل

وفقـاً للنــهج التطــوري النفــسي، تعمــل عاطفــة اجلماعــة علــى مــساعدة التواصــل بــني أعــضاء   )١(
ها عن عوامل يف البيئة، فإذا كان اجلميع يف جمال   ءاجلماعة؛ فتخرب احلالة العاطفية للجماعة أعضا     

ذه سيئ مثالً فمن الضروري تغيري الظروف أو رمبا العمل جبهد أكـرب لتحقيـق اهلـدف وحتـسني هـ        
نشاط اجلماعي عن طريق تعزيز روابـط  الالظروف، كما أن العاطفة املشتركة يف اجلماعات تنسق     

).املوسوعة احلرة ــ ويكيبيديا ــ انفعال مجاعي(اجلماعة ووالئها؛ 
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التواصل بني أهل الكوفة يف مجعهم للوقائع ومن مث تقدمي التمر واجلوز واخلبز         
لألطفال ليصل إىل مرحلة أعلى من التطور حينما مسعوا قـول العقيلـة زينـب                

اعدة فعندها عملت العاطفة علـى مـس      ) إن الصدقة علينا حرام   (عليها السالم   
د جتمعـوا مـن   قـ التواصل بني أهل الكوفة إىل االستجابة إلشارا هلم بيـدها و   

فـيهم وقـد     سـتخطب حوهلا لينظروا ما تفعل ولعلهم مل يكونوا يتوقعـون أـا            
وأهل بيتـها وبـوا أمـواهلم    وبنيهاقتل جيش الكوفة وخيل أهل الشام أخوا    

.وكأم من سيب أهل ملة أخرى

:ولذا

ية التارخييـة الكاشـفة عـن التطـور النفـسي للحالـة العاطفيـة            ترشد الروا 
نشدادهم للعقيلة زينب عليها الـسالم فقـد اختـذت          ااملشتركة ألهل الكوفة يف     

مست القيادة لتلك اجلماعة وذلك بفعل استثمارها للمزاج العـام الـذي حكـم             
هـا كـلٌّ  ه الرواية اآلتية الـيت روا احلالة النفسية ألهل الكوفة وهو ما كشفت عن  

:من

املتوىف سـنة  ) (ابن الفقيه اهلمذاين(ــ أمحد بن حممد اهلمذاين املعروف بـ       ١
).هـ٣٤٠

ابـن أيب طيفـور املتـوىف سـنة      (الفضل بـن أيب طـاهر املعـروف بــ          ــ أيب  ٢
).هـ٣٨٠

عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمـان العكـربي البغـدادي امللقـب              ــ أيب  ٣
).هـ٤١٣املتوىف سنة(بالشيخ املفيد 
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املتوىف سـنة  (جعفر حممد بن احلسن بن علي بن احلسن الطوسي ــ أيب  ٤
).هـ٤٦٠

املتـوىف سـنة   (منـصور أمحـد بـن علـي بـن أيب طالـب الطربسـي                 ــ أيب  ٥
).هـ٥٤٨

ابـن محـدون املتـوىف    (ــ حممد بن احلسن بن حممد بن علي املعـروف بــ          ٦
).هـ٥٦٢سنة 

).هـ١١١١توىف سنة امل(ــ الشيخ حممد باقر السي ٧

).هـ١١٣٠املتوىف سنة (األصفهاينــ الشيخ عبد اهللا البحراين ٨

).هـ١٣٧١املتوىف سنة (ــ السيد حمسن األمني ٩

وحبـذف الـسند فهـي عنـد        تارة،  والرواية أخرجها هؤالء احلفاظ مسندة      
وعنـد ابـن طيفـور    ) جريـر بـن ميـسري   (ذاين حمذوفة الـسند وقـد نـسبها إىل      ماهل

والثـاين عــن اإلمــام  ) حــذمي: حـذام األســدي، وقيـل  (دين، األول علــى بـسن 
حـذمل بـن   (الصادق عـن آبائـه علـيهم الـسالم؛ وأخرجهـا الـشيخ املفيـد عـن           

:، فقال)١()ستري

قدمت الكوفة يف احملرم سنة إحدى وستني عند منصرف علي بن احلسني (
         م، وقـد خـرج   عليهما السالم بالنسوة من كربالء، ومنهم األجساد حميطون

وعده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام علي بن احلـسني       ) حذمي بن شريك  (ويف بعض النسخ    )١(
بـشري بـن   (ر يف حادثة نزول أهل البيـت علـيهم الـسالم قـرب املدينـة             عليهما السالم؛ ويف البحا   

).حذمل
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الناس للنظر إليهم، فلما أقبل م على اجلمـال بغـري وطـاء جعـل نـساء أهـل                  
الكوفة يبكني وينتدبن، فسمعت علي بن احلسني عليهمـا الـسالم وهـو يقـول          

:بصوت ضئيل وقد كته العلة، ويف عنقه اجلامعة ويده مغلولة إىل عنقه

.»؟أال إن هؤالء النسوة يبكني، فمن قتلنا«

:قال

رأيت زينب بنت علي عليهما السالم ومل أر خفرة قط أنطق منها كأا        و
سـكتوا،  اتفرغ عن لسان أمري املؤمنني عليه السالم؛ وقد أومأت إىل الناس أن    

.)١()فارتدت األنفاس وسكنت األصوات

التطـور  : وهذه الفقرة األخرية من الرواية هي حمل البحث ــ هنـا ـــ أي         
جلماعة أهل الكوفة حينما أومأت العقيلة زينب عليها النفسي للحالة العاطفية  

سكتوا فما كان من احلالـة النفـسية لـديهم    ان أ: السالم بيدها إىل أهل الكوفة   
إال االستجابة السريعة هلذه اإلشارة إىل الدرجة اليت وصفت فيها الرواية احلالة 

:بألفاظ متعددة ومتقاربة، وهيالنفسية ألهل الكوفة 

.)٢()ت األنفاس وسكنت األصواتفارتد(ــ ١

.)٣()فارتدت األنفاس وسكنت األجراس(ــ ٢

: ؛ البحــار للمجلــسي٢٩، ص٢ج: ؛ االحتجــاج للطربســي٣٢١ص: األمــايل للــشيخ املفيــد)١(
.١٦٣، ص٤٥ج

.١٦٣، ص٤٥ج: حبار األنوار للعالمة السي)٢(
.٢٢٤ص: البلدان للهمذاين)٣(
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.)١()فلما سكنت األنفاس وهدأت األجراس(ــ ٣

.)٢()فلما سكنت فورم وهدأت األجراس(ــ ٤

وهي التطور النفسي جلماعة أهل : وهذه األلفاظ ترشد إىل صفة واحدة
االستجابة إلشارة يد العقيلة زينب عمال احلالة العاطفية على سيادة    إالكوفة و 

عليها السالم بالسكوت مما مكنها من اسـتثمار هـذه احلالـة النفـسية املتأججـة                
ىل احلـد الـذي سـرى هـذا       إبالعواطف والعاملة يف التواصل بني أهـل الكوفـة          

ــأثري  ــم  يف الت ــاق دوا ــسكوا بأعن ــم أم ــهميوخ،أ ــرك  ،ل ــي ال حت ــهم ك وإبل
يف أعناق اخليل والدواب لغـرض       اًيضعون أجراس  وذلك أم كانوا   ؛رؤوسها

إحداث مؤثرات صوتية حتدثها هذه األجراس عنـد حركـة اخليـل أو الـدواب               
.السيما يف احلرب أو عند رجوع اجليش من املعارك وهم يسوقون األسارى

:ومن هنا

عن بلوغ احلالـة العاطفيـة والنفـسية ذروـا لالنقيـاد إىل              تكشف الرواية 
املطرقة على احلديد املتجمر كخطااومن مث كان ؛نب عليها السالمالعقيلة زي

.البنية الفكرية تمع أهل الكوفةريتغييف 

:فقالت عليها السالم
رقـأت  أال فـال !! والغـدر، واخلـذل  )٣(أما بعد يا أهـل الكوفـة يـا أهـل اخلتـل       (

.٢٤ص: بالغات النساء البن طيفور)١(
.٢٦٥، ص٦ج: التذكرة احلمدونية)٢(
.اخلداع: اخلتل)٣(
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وال هدأت الزفرة، إمنـا مـثلكم كمثـل الـيت نقـضت غزهلـا مـن            )١(العربة
هـل فـيكم    ،)٣(تتخـذون أميـانكم دخـال بيـنكم        ،)٢(قوة أنكاثـا  بعد

والكـذب، وملـق اإلمـاء وغمـز     )٥(والعجـب، والـشنف  )٤(إال الـصلف 
أال ،)٨(أو كفــضة علــى ملحــودة ،)٧(علــى دمنــةأو كمرعــى،)٦(األعــداء

سـخط ا علـيكم ويف العـذاب    بئس مـا قـدمت لكـم أنفـسكم أن        
فـإنكم أحـرى   وا فـابكوا أجـل ! أنتم خالدون، أتبكون أخـي؟  

بالبكاء فابكوا كثريا، واضحكوا قليال، فقد أبليـتم بعارهـا، ومنيـتم          
وأنى ترحضون قتل سـليل خـامت       ،)١٠(ولن ترحضوا أبدا  ) ٨( ،)٩(بشنارها

ومعدن الرسالة، وسيد شـباب أهـل اجلنـة، ومـالذ حـربكم، ومعـاذ            النبوة
لتكم، ومفـزع نـاز  ،)١١(سـى كلمكـم  أسـلمكم، و حـزبكم ومقـر  

.جفت: رقأت)١(
.حلته وأفسدته بعد إبرام: أي)٢(
.خيانة وخديعة: أي)٣(
.الذي ميتدح مبا ليس عنده: الصلف)٤(
.ض بغري حقغالب: الشنف)٥(
.الطعن والعيب: الغمز)٦(
.املزبلة: الدمنة)٧(
.القرب: حودةواملل؛اجلص: الفضة)٨(
.العار: الشنار)٩(
.لن تغسلوها:أي)١٠(
.دواء جرحكم: أي)١١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٩...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

ومنـار حمجـتكم،   ،)١(ومـدرة حججكـم  واملرجع إليـه عنـد مقـاتلتكم      
ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وساء

األيـدي، وخـسرت   لقـد خـاب الـسعي، وتبـت    ! ونكـسا نكـسا  ! تعـسا 
ــؤمت بغــضب مــن ا، وضــربت علــيكم الذلــة واملــسكنة،    قالــصف ة، وب

! تم؟يفـر وسـلم  صلى ا عليـه وآلـه   أتدرون ويلكم أي كبد حملمد      
ــتم؟  ــد نكثــ ــة! وأي عهــ ــرزمت؟ وأي كرميــ ــه أبــ ــه  ! لــ وأي حرمــــة لــ

تكاد السماوات لقد جئتم شيئا إدا! وأي دم له سفكتم؟! هتكتم؟
ــه وتنــشق األرض وختــر اجلبــال هــدا      لقــد جئــتم هبــا شــوهاء   ! يتفطــرن من

)٣(لــسماءكطــالع األرض، أو مــأل ا )٢(صــلعاء، عنقــاء، ســوداء، فقمــاء خرقــاء  

أفعجبتم أن متطر السماء دما، ولعذاب اآلخرة أخزى وهـم ال ينـصرون،          
وال خيـشى عليـه   ،)٤(يستخفنكم املهل، فإنه عز وجل ال حيفـزه البـدار     فال

ثـم أنـشأت تقـول عليهـا     ،)الثار، كـال إن ربـك لنـا وهلـم لباملرصـاد            فوت
:السالم

ــي لكــــم     ــنعتم وأنـــتم   مــــاذا تقولــــون إذ قــــال النبــ ــاذا صـ ــر األمـــم مـ آخـ

ــي وأوالدي وتكرمتــــــــي   ــل بيتــــــ مـنهم أســارى ومــنهم ضــرجوا بــدم بأهــــــ

.زعيم القوم ولسام املتكلم عنهم:املدرة)١(
: واخلرقاء؛على السفلىوالفقهاء إذا كانت ثناياها العليا إىل اخلارج فال تقع   ؛القبيحة: الشوهاء)٢(

.احلمقاء
.ملؤها: طالع األرض)٣(
.يدفعه: حيفزه)٤(
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أن تخلفــوني بــسوء فــي ذوي رحــم مــا كــان ذاك جزائــي إذ نــصحت لكــم

ــم    ــل بكـ ــيكم أن يحـ ــشى علـ ــي ألخـ مثــل العــذاب الــذي أودى علــى أرم  إنـ

.مث ولت عنهم

فالتفـت  فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم يف أفـواههم،  : قال حذمي 
ــه بالبكــاء، ويــده مرفوعــة إىل   إيل شــيخ يف جــانيب يبكــي وقــد اخــضلت حليت

بأيب وأمـي كهـوهلم خـري كهـول، ونـساؤهم خـري نـساء،               : يقولالسماء، وهو 
:ونسلهم نسل كرمي، وفضلهم فضل عظيم، مث أنشدوشبام خري شباب

إذا عــد نــسل ال يبــور وال يخــزى كهــولكم خيــر الكهــول ونــسلكم  

:علي بن احلسني عليه السالمفقال 

وأنت حبمد اهللا عاملة غري     يا عمة اسكيت ففي الباقي من املاضي اعتبار،       «
.»من قد أباده الدهرمعلمة، فهمة غري مفهمة، إن البكاء واحلنني ال يردان

.)١()فسكتت

وهذه اخلطبة اشتملت  على جمموعـة جديـدة مـن األدوات لتغـيري البنيـة          
عطيات الثقافية اليت أسهمت يف بنـاء اإلنـسان املـسلم بعـد             وإصالح امل الفكرية  

: ؛ األمـايل للـشيخ املفيـد   ٢٤ص: ؛ بالغـات النـساء البـن طيفـور        ٢٢٤ص: البلدان للهمـذاين  )١(
ــي ٣٢٢ص ــايل للطوس ــي  ؛ ٩ص: ؛ األم ــشيخ الطربس ــاج لل ــذكرة ٢٩، ص٢ج: االحتج ؛ الت

؛ العـوامل، اإلمـام     ١٦٥، ص ٤٥ج: ؛ البحار للمجلسي  ٢٦٥، ص ٦ج: احلمدونية البن محدون  
: ؛ أعيـان الـشيعة  ٢٩٤ص: ؛ تـاريخ الكوفـة للرباقـي      ٣٦٩ص: احلسني عليه السالم للبحـراين    

.٤٨٤، ص٣ج
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حالة اإلفساد والتردي اليت تعرض هلـا اتمـع فانعكـست سـلباً علـى سـلوكه         
.الفردي واالجتماعي

:وعليه

فنحن أمام مجلة جديدة من هذه األدوات اإلصالحية للمجتمـع املـسلم        
فكانت مبثابة األساس الذي لتلك األدوات اليت مر ذكرها آنفاًاًواليت كانت تبع

يقام عليه صرح اإلصالح الذي خرج من أجلـه اإلمـام أبـو عبـد اهللا احلـسني               
عليه الـسالم وأكملتـه العقيلـة زينـب عليهـا الـسالم، فكانـت هـذه األدوات                  

:كاآليت

بث الروح َّـ الضم الجمعي: األداة الخامسة

الـنفس ابتكـر   الضمري اجلمعي أو الوعي اجلماعي هو مصطلح يف علـم           (
ليـشري إىل   ) ١٩١٧ـــ    ١٨٥٨(إميـل دوركـامي      الفرنسيمن قبل عامل االجتماع     

املعتقدات واملواقـف األخالقيـة املـشتركة والـيت تعمـل كقـوة للتوحيـد داخـل                 
اتمع ومن املمكن أن يعزى الضمري اجلمعي كترمجـة أفـضل لفكـرة دوركـامي               

ــاً بــسبب ارتبــاط كلمــة   مــن الفكــرة مــع كــل) ريالــضم(وذلــك يكــون جزئي
والفرويدية ولكن أيضاً أن الضمري بالنسبة لدوركامي بشكل متهيـدي          املاركسية،  

بارز هو جهاز مكون من الوجدان والتصوير وأنـه لـيس اجلهـاز العقلـي وهـو         
.املفهوم الذي تتضمنه كلمة الوعي أو الضمري

، )م١٨٩٣تقـسيم العمـل يف امـع ـــ         (وقد استخدم دوركـامي يف كتبـه        
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، إضافة )م١٨٩٧واالنتحار ــ (، )م١٨٩٥قواعد الطريقة السوسيولوجية ــ (و
وقـد نـاقش دوركـامي يف       ) م١٩١٢النماذج االبتدائية من احلياة الدينيـة ـــ         (إىل  

تلـك القائمـة علـى      (كتابه تقسيم العمل بأنـه يف اتمعـات التقليديـة البدائيـة             
لـدين الطوطـومي دوراً هامـاً يف    يلعـب ا ) العائلة والعشرية أو العالقات القبليـة    

.توحيد األفراد من خالل خلق ضمري مشترك

))conscience collective ( ويكـون حمتـوى الـضمري    ) يف الفرنسية األصـلية
بـشكل كـبري مـع مجيـع     اًالشخصي يف مثل هـذا النـوع مـن اتمعـات مـشترك           

ــق تــضامن   ــاً مــن خــالل الــ اًاألفــراد يف نفــس اتمــع وهــذا خيل شبه إجتماعي
.)١()املتبادل

وهذه التعاريف للضمري اجلمعي جندها متجسدة يف اتمع اإلسـالمي يف           
ــ ٦١(الكوفة آنذاك فقد أصـبح الـضمري الشخـصي للمـسلم عـام               اًمـشترك ) ه
ليه العقيلة زينب إبشكل كبري مع مجيع األفراد يف نفس اتمع وهو ما أشارت    

:لتيف بياا لصفات اتمع فقاعليها السالم 

واليت سنمر عليها مبزيـد مـن التحليـل فهـذه        ....) يا أهل اخلتل والغدر   (
الصفات الكاشفة عن الضمري الشخصي للمسلم يف جمتمع الكوفة آنذاك واليت           
أصبحت مشتركة بشكل كبري فيما بني األفراد قد خلقت تضامناً اجتماعياً مـن      

.خالل التشابه املتبادل كما أشار دوركامي

ــر   ــذي يظه ــي يف     وال ــي وعمل ــشكل جل ــاعي ب ــضامن االجتم ــذا الت ه

.ويكيبديا ــ املوسوعة احلرة ــ الضمري اجلمعي)١(
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خروجهم إىل قتال اإلمام احلسني عليه السالم بل ظهر هذا التضامن يف ارض         
كربالء يف اجتماعهم على إنزال أعلى درجـات األذى والـضرر يف آل رسـول              

يـة تـضامن   داهللا صلى اهللا وآلـه وسـلم وكـأم أبنـاء ملـة أخـرى وعقيـدة معا           
.على أرض كربالءمنتحلوها يف قتاهلم

:ولذا

احتاجــت العقيلــة زينــب عليهــا الــسالم يف معاجلتــها وإصــالحها للبنيــة 
ذاك ع املسلم االبتداء ببث الروح يف الضمري الشخصي ليسري   تمالفكرية للمج 

الـذي احتـضنتهم أرض الكوفـة مـن القبائـل           إىل الضمري اجلمعي للمـسلمني،      
مام احلسني عليه السالم وهي األزد     العربية وقد خرجوا متضامنني إىل قتال اإل      

وزعيمها يف الكوفة عبـد اهللا بـن زهـري بـن سـليم، وهـم أهـل املدينـة املنـورة                       
وعشرية مذحج وأسد ورئيسها عبـد الـرمحن بـن أيب ميـسرة احلنفـي، وعـشرية               
ربيعة وكندة وكان رئيسها قيس بن األشعث، ومتيم ومهدان ورئيسها احلـر بـن     

تعاىل عليه ومجيعهم اشتركوا يف حرب احلسني عليه يزيد الرياحي رضوان اهللا   
السالم إال احلر الرياحي فضالً عن جتمع خيـل أهـل الـشام وجمـاميع احلمـران           
وهم أهل فارس الذين جيء م إىل أرض الكوفة عند فـتح أرض فـارس يف            

.معركة القادسية

ــراق      ــث األع ــن حي ــة م ــة متنوع ــة اجتماعي ــام تركيب ــنحن أم ــن مث ف وم
والثقافات النشئوية وتسودها مجيعاً شريعة واحدة وأن هذه التركيبـة     والعادات

ويف قد سادها ضمري مجعـي واحـد جعـل منـها            كاملكونة للنسيج االجتماعي ال   
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يلـزم أمة متارس مجيع أنواع الظلم والقهر؛ بل إن النظر إىل جمريات عاشـوراء       
وس يطـاف ـا يف     الناظر بأنه أمام جمتمع قد مات فيه الضمري اإلنساين، فـالرؤ          

بيضت حليته ورأسه، ومنها ات فيها األعمار فمنها من فأزقة الكوفة، وقد اختل
من كان شاباً، ومنها من كان صبياً، ومنها من كان رضـيعاً، ومنـها مـن كـان             

.عبداً موالياً ال حول له وال قوة إال االنقياد لسيده ومواله

اليت تقامستها القبائـل  فضالً عن أن الناس وقفت تنظر إىل تلك الرؤوس    
ب ا إىل وايل الكوفة عبيد اهللا بن زياد فقد جـاءت كنـدة بثالثـة                قرتالعربية لت 

عشر، وصاحبهم قيس بن األشعث ــ لعنه اهللا ــ وجاءت هوازن باثين عـشر،         
وصاحبهم مشر بن ذي اجلوشن؛ وجاءت متيم بسبعة، وبنو أسـد بـستة عـشر،             

.الرؤوسومذحج بسبعة، وجاء آخرون بباقي 

وهذه مجيعاً كانت تسير بني النساء واألطفـال وهـم ينظـرون إىل آبـائهم          
وأهـاليهم ويــساقون بالـسياط حينمــا يأخـذهم النظــر إىل تلـك الــرؤوس فــال     
يستطيعون من عظـم املـصيبة النظـر إىل أقـدامهم أيـن يـضعوا فيعثـرون فيـه           

.سريهم

:وعليه

فما مـن  على مسة واحدة مي هلذا اتمع اإلسالاجلمعيالضمري  فقد بات 
منكر وال من معترض، وألم على ملة اإلسـالم ورسـوهلم حممـد صـلى اهللا                
عليه وآله وسلم لزم إحياء الضمري الفطري حينما يعاد هذا الـضمري إىل ثوابتـه        

.النشئوية والدينية
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:ولذا

ابتدأت كالمها بعد أن أومـأت إىل النـاس بالـسكوت فهـدأت األنفـاس              
:، قالتساوسكنت األجر

.)احلمد هللا، والصالة على أيب حممد وآله الطيبني األخيار(

وهذا االبتداء يف الكالم له مساته اإلصالحية يف هدم الضمري اجلمعي كي     
يستجيب ملا سيأيت من أدوات ومعاجلات تعيد النبض إىل ضـمري األمـة بعـد أن     

.توقف عن احلركة

الـذي صـدمت بـه الـضمري     القـول ولكن ماذا أرادت العقيلة زينب ـذا     
:للمجتمع؟ وجوابه فيما يلييعاجلم

تحريك نبض التوحيد: أوالً

كلمة هلا دالالا وتأثريها يف حتريك الضمري يف األمة املـسلمة           ) احلمد هللا (
:وهي

إا حينما ابتدأت باحلمد ليس ألـا اعتـادت علـى ذلـك ولكـن                : ألف
الم ومـن مث مـىت أبـاح اإلسـالم     هم على ملة واحدة وهـي اإلسـ     إيالبيان أا و  

هتك ستر املرأة املسلمة وسبيها السيما وقد أسلفنا أن الكوفـة قـد تنـوع فيهـا               
النسيج االجتماعي العرقي ولعل فيهم من كان جاهالً لدين هؤالء الـسبايا أو    

.األسارى
الذي ال حيمـد    هاحلمد هللا على ما ابتالها به من املصائب فهو وحد         : باء
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.فضالً عن التسليم ألمره والصرب على قضائهه؛اعلى مكروه سو
أا ابتدأت بالتوحيد وختمت خطابتها بالتوحيد، كما سيمر بيانه        : جيم

فـضالً عـن   ،إليـه ةوالدعاأا من أهل بيت التوحيد      الحقاً وهذا يكشف عن     
.والفردي للمسلميإحياء الضمري اجلمعيفتأثري هذه املقامات 

صلى اهللا عليه وآله وسلم تسبى بيد المسلمينبنوة رسول اهللا: ثانياً

)والصالة على أيب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم(
هنا ختتار العقيلة زينب عليها السالم يف صالا علـى رسـول اهللا صـلى         

ول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلــه   رســلـا اهللا عليـه وآلـه وسـلم التأكيــد علـى بنو    
ى اهللا عليـه وآلـه وسـلم الـذي تـدعون           وذلك لبيان أن هذا النيب صـل       ،وسلم

).أيب(اإلميان برسالته فعرفتم بني الناس بأنكم مسلمون، هو 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبنبوة حممد صلى اهللا عليـه وآلـه             ملسلمفكيف  

وسلم أن يقدم على سيب بنت نبيه ويسلبها مقنعتها ويكشف رأسـها ويـضرا         
دها باحلبال ويقودها من بلد إىل بلد وهي بالسياط ويقتل أخوا وأوالدها ويقي  

.على تلك احلالة
فأي إسالم هذا الذي يدعون اإلميان به وحال أبناء رسول اهللا صلى اهللا     
عليه وآله وسلم على تلك الصفة اليت تناقلتـها كتـب التـاريخ، ومـن مث فإـا                   

علـى  أقدمتمأرادت ذه البنوة إحياء الضمري اجلمعي للمسلمني فهؤالء الذين       
تصلون عليهم يف صالتكم على النيب صلى اهللا عليـه        قتلهم، هم أنفسهم من   
!؟للضمري اإلسالميهذا وآله وسلم فأي سبات 
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تقتلون الطيبين األخيار وتتولون الخبيثين األشرار: ثالثاً

بعد بياا عليها السالم لبنوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم           
االنتساب لدينـه تنتقـل العقيلـة زينـب يف إحيـاء الـضمري               من تدعون  ةوأا أبن 

للمجتمع اإلسالمي إىل أا من آل حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          ياجلمع
إـا اختـارت مـن صـفات اآلل هـاتني        : فام الطيـب واخلـري، أي     صوإن من   

فتني لبيان أن مـن يـستحق العقـاب والقـصاص والنكـران هـم املفـسدون              صال
.واخلري فال جيازون ذا الصنيعشرار أما من كانت صفتهم الطيب اخلبيثون األ

:وعليه

األشرار وهذا نيون اخلبيثن تقتلون الطيبني األخيار وتتولّوفأنتم يا مسلم  
.خالف الفطرة والضمري اإلنساين

:إذن

شـحنته الـصاعقة كـي يـستجيب هـذا الـضمري ملـا        يإعادة للضمري اجلمع  
بصار ويزيل اخلبث عن تلك العقول اليت دنـسها       ستتكلم به من نور خيطف األ     

حرب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآلـه  جهل بين أمية وعقيدم املرتكزة على       
وسلم وقد أصبح واقعاً اجتماعياً تسوده تلك األفكار وثقافة البغض والعـداء             

.والقتل والدمار

ر أن  ومن مث استطاعت ذه الكلمات اليت سبقها ما عليه من حال األس           
نعيد النبض إىل الضمري اإلسالمي فأصبح الضمري اجلمعي هلم إسالمياً بعـد أن      

.تنتقل يف إصالحها للبنية الفكرية إىل األداة السادسة: كان أموياً؛ ولذا
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التعزير النفسي: األداة السادسة

التعزير لغة: أوالً

:قال ابن فارس يف بيان معىن التعزير

كلمتـان إحـدامها التعظـيم والنـصر والكلمـة         العني والزاء والـراء   ) عزر(
:األخرى جنس من الضرب فاألوىل النصر والتوقري كقوله تعاىل

}...وهقِّرتُوو وهرزتُع١(}...و(.

.واألصل اآلخر التعزير وهو الضرب دون احلد

:قال

ــر خزايــــة    ــر مريـــب   ولــــيس بتعزيــــر األميــ ــا كنـــت غيـ )٢(علـــي إذا مـ

:وقال ابن منظور

ن العزر يف اللغة الرد واملنع، وتأويل عزرت فالناً أي أدبتـه إمنـا تأويلـه             إ
.)٣(فعلت به ما يردعه عن القبيح

التعزير عند الفقهاء: ثانياً

):هـ٤٤٧املتوىف سنة (قال أبو الصالح احلليب األمايل رمحه اهللا 

، تأديب تعبداً هللا سبحانه به لـردع املعـزر وغـريه مـن املكلفـني      : التعزير(

.٩: سورة الفتح، اآلية)١(
.٣١١، ص٤ج: معجم مقاييس اللغة البن فارس)٢(
.٥٦٢، ص٤ج: لسان العرب البن منظور)٣(
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وهو مستحق لإلخالل بكل واجب وإيثـار كـل قبـيح مل يـرد الـشرع بتوظيـف        
.)١()احلد عليه، وحكمه يلزم بإقرار مرتني أو شهادة عدلني

يف ) املتوىف يف القرن السابع للهجرة(وقال علي بن حممد القمي رمحه اهللا 
:فصل التعزيرات

الذي مل يـرد  بالواجب  اإلخاللواعلم أن التعزير جيب بفعل القبيح أو        (
رد بذلك فيه ومل يتكامـل شـروط إقامتـه فيعـزر       وتوظيف حد عليه أو     بللشرع  

على مقدمات الزنا واللواط من النوم يف إزار واحد والـضم والتقبيـل إىل غـري      
.)٢()ذلك

:وقال السيد أبو القاسم اخلوئي رمحه اهللا يف التعزير وما يثبت به موجبه

ياً عاملاً عامداً عـزره احلـاكم حـسب مـا     من فعل حمرما أو ترك واجباً إهل   (
.)٣()يراه من املصلحة، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وباإلقرار

) التعزير النفسي(وهذا البيان اللغوي والفقهي مها مقدمة لبيان مصطلح      
الذي استل من فعل العقيلة زينـب عليهـا الـسالم يف عمليـة اإلصـالح للبنيـة         

.الفكرية للمسلم

اجلماعة اليت اشتركت يف ارتكاب تلـك اجلـرائم يف يـوم عاشـوراء               فهذه
بأمس احلاجة إىل التأديب والتعزير كي متتنع هذه النفس مـن العـودة إىل فعـل           

.٤١٦ص: الكايف يف الفقه أليب الصالح احلليب)١(
.٥٩٧ص: جامع اخلالف والوفاق بني اإلمامية وبني أئمة احلجاز والعراق لعلي بن حممد القمي)٢(
.٣٣٧، ص١ج: مباين تكملة املنهاج للسيد اخلوئي)٣(
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القبيح وأي قبح أعظم من قتل ابـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                     
.وسلبه وسيب بناته وأخواته

ا النفـوس البـد هلـا مـن موانـع        فهذه األفعال اإلجرامية اليت امتزجت ـ      
عديدة كي تستعيد رشـدها مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أعظـم منـع تفـشي هـذه              
األمراض النفسية يف اتمعات اإلسالمية األخرى أو األجيال القادمـة حينمـا            

.مل جتد من يعزرها ومينعها وينكر عليها هذه األفعال

:ولذا

المها املوجـه إىل أهـل   عليها الصالة والسالم أول ما ابتدأت ك  هاجند
يبـالتعزير النفـس   ) أما بعد يـا أهـل الكوفـة       : (الكوفة بعد أن عنتهم بقوهلا    

املوجع مع كون اخلطبة كلـها كانـت بطـابع التعزيـر النفـسي إال أن النـاس                  
حينما جتتمع ألمر مهم السيما يف هذه احلالـة فإـا مـشدودة إىل الكلمـات           

:األوىل، فقالت
فــال رقــأت الدمعــة، وال هــدأت الرنــة، ! ؛ أتبكــون؟دريــا أهــل اخلتــل واخلــ(

إمنا مثلكم كمثل اليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثـاً، تتخـذون        
، )٢(النطــف)١(ميــانكم دخــال بيــنكم، أال وهــل فــيكم إال الــصلف   أ

ــداء  )٣(والعجـــــب والكـــــذب والـــــشنف  ــاء، وغمـــــز األعـــ ، وملـــــق اإلمـــ

.الذي يكثر مدح نفسه وال خري عنده: الصلف، بفتح الالم مصدر مبعىن التملق، وبكسرها)١(
.الريب والعار، وبكسرها مبعىن النجسالتلطخ ب: بفتح الطاء: النطف)٢(
.والشنف بفتح العدواة والبغض، وبكسرها املبغض)٣(
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ا قـــدمت كمرعـــى علـــى دمنـــة، أو كقـــصة علـــى ملحـــودة، أال بـــئس مـــ 
).لكم أنفسكم أن سخط ا عليكم ويف العذاب أنتم خالدون

والعقيلة زينب عليها السالم يف تعزيرها النفسي ألهـل الكوفـة أشـارت           
إىل جمموعة من األخالق السيئة اليت انتحلها هـؤالء فأصـبحت أخالقـاً عامـة                

ع وهـو مـا     يتصف ا اتمع وذلك لوجود التشابه الكبري فيما بني أبنـاء اتمـ            
.أشرنا إليه سابقاً يف الضمري اجلمعي

إال أا عليها السالم أرادت مع هذا التعزير النفسي بيان تلك الـصفات             
:اليت اتصف ا أهل الكوفة للتأكيد على أمرين

قدم تــ إن هذه األخالق لو سرت يف أي جمتمع من اتمعات فإا سـ  ١
هـذه الـصفات خبثـاً كمـا أمثـرت        ر  مأفعال أهل الكوفة وسـتث    وعلى ممارسات   

أخالق هذه اجلماعة وهـو املعـىن الـذي أشـار إليـه اإلمـام أبـو عبـد اهللا عليـه                     
:السالم حينما خاطبهم يف يوم عاشوراء فقال عليه السالم

.)١(»فكنتم أخبث مثرة، شجر للناظر وأكلة للغاصب«

ومن مث يبدأ اإلصالح من خالل التخلص مـن هـذه األخـالق الذميمـة               
تعزيرها النفسي هلـم وذلـك   يفلصفات الرذيلة وهو ما حددته عليها السالم    وا

ومنـها  ،من خالل بيان انقسام هذه الرذائل األخالقية إىل صنفني، منها فرديـة    
وإن اإلصالح يبدأ بتغري األخالق الفردية أوالً، وهذا ما سـنعرض             ،اجتماعية

.له يف األداة السابعة

.٢١٩، ص١٤ج: دمشق البن عساكرة؛ تاريخ مدين٢٤١ص: حراينبحتف العقول لل)١(
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بت أهل الكوفة إُّـ أخالق فردية      اائل التي أص  تشخيص الرذ : األداة السابعة 

واجتماعية وأن اإلصالح يبدأ بالفرد قبل اِّـجتمع

لقد قامت العقيلة زينب عليها السالم يف عملية إصـالح البنيـة الفكريـة              
بتشخيص األخالق الرذيلة اليت أصابت أهـل الكوفـة فكانـت هـذه األخـالق               

ددا عليهـا الـسالم مبـا يلـي         فردية وأخرى اجتماعية، فـاألخالق الفرديـة حـ        
:أال وهل فيكم إال(: والذي ابتدأته بقوهلا

.الصلف. ١

.النطف. ٢

.العجب. ٣

.الكذب. ٤

.الشنف. ٥

.ملق اإلماء. ٦

.غمز األعداء. ٧

وإن هذه األخالق الفردية حينمـا تكـون ضـمن أبنـاء اتمـع فـإن هـذا                 
يت يعرف ا هـي تلـك الـيت        الاملشهورة   وصفاتهاتمع ستكون أخالقه العامة     

:ابتدأت خطاا ا فقالت

:يا أهل الكوفة: أما بعد(
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.)١(يا أهل اخلتل. ١

.)٢(اخلذل. ٢

.)٣(الغدر. ٣

.)٤(واملكر. ٤

وهذه األخالق حينما جتتمع جتعل صـورة اتمـع وحقيقتـه باهليئـة الـيت          
د تفـشي هـذه    مثلتها هلم العقيلة زينب عليها السالم مبعـىن يـصبح اتمـع عنـ             

:األمراض األخالقية كـ

؛ أي كاملاشية اليت تعـيش علـى املزبلـة، ومـن مث             )مرعى على دمنة  (. ١
.من األبناء واألحفاد يف هذا اتمعاجلديد اجليل سيحياكيف 

اهره مزين باجلص ظأي يصبح اتمع كالقرب ف:)ملحودةعلى قصة (. ٢
حتلل وتفسخ هلذا البدن؛ ومـن       وداخله حلد يضم بدن امليت وما جيري فيه من        

.موت قيمه حاله يف ذاك حال القربتمث فإن هذا اتمع س

:وعليه

فإن هذه الصفات األخالقية الـيت ذكرـا العقيلـة زينـب عليهـا الـسالم                 
واليت أصابت املسلمني يف اتمع الكويف آنذاك أدت به إىل هذه احلالة املأساوية 

. ٦٦ص: مثري األحزان البن منا احللي)١(
.املصدر السابق)٢(
.٣٠، ص٢ج: االحتجاج للطربسي)٣(
.٢٦١، ص٣ج: أيب طالب البن شهر آشوبمناقب آل )٤(
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الكوفةتمعالديينخطاهبايفالفكريةللبنيةاإلصالحمقومات:الثانيةاملسألة.....................................١٧٤

االلتفات إىل إصـالح أخـالق   نيواملبلغنيتربويوال نيوإن على القادة واملصلح   
الفرد فبه يصلح اتمع وإن اإلنسان حينما يغفل عن إصالح نفسه ويسعى يف 

وذلك أنه لن يستطيع أن يـردع        ،تغيري أخالقه سيقع فيما وقع فيه أهل الكوفة       
نفــسه مــن التــضامن مــع هــذه اجلماعــة أو تلــك وهــي تــشاه يف األخــالق    

يقع فيما سيقعون فيه من أعمال إجراميـة كمـا وقـع مجاعـة              والصفات وأنه س  
.املسلمني آنذاك بفعل هذه األخالق والصفات الرذيلة

:فكانت النتيجة كما بينت هلم عقيلة بين هاشم بقوهلا

).ن سخط اهللا عليكم ويف العذاب أنتم خالدونأ(

تجم اِّـشاعر واصدام النفوس: األداة الثامنة

لسالم ألصناف األخالق الـيت جعلـت مـن اتمـع      بعد  عرضها عليها ا    
هم بالندم الشديد واخلـسارة    راإلسالمي يف الكوفة ذا املستوى املتردي وشعو      

الفادحة ملا كسبته أيديهم من ظلم آلل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فـإم        
ـ مل جيدوا عند ذلك غري البكاء والدموع وهي حالة انفعالية ال ميتلك اإلنسان ــ     

.غالباً ــ كتماا

ولقد أشار النص التارخيي إىل هذه احلالة االنفعالية اجلماعية لـدى أهـل             
الكوفة وهو ما تناولته العقيلة يف خطاا إليهم بعد أن قامت بـالتعزير النفـسي     

.وتشخيص األخالق الرذيلة الفردية منها واجلماعية

:فقالت عليها السالم
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١٧٥...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

ثرياً، وأضـحكوا قلـيال، فلقـد فـزمت     أي وا، فابكوا كـ  أتبكون؟  (
...).بعارها وشنارها، ولن تغسلوا دنسها عنكم أبداً

ة التفاعل مع كلماا وتـأثرهم      وهذا املقطع من خطاا يكشف عن حال      
      ا يف تغلغله يف نفوسهم ممـا دفعهـم إىل   حاجنا إىل درجة البكاء مما يعينخطا

ري املشاعر كـي تـستقبل   ملنفوس إىل جتيف إصالحها هلذه ا    تنتقلالبكاء ومن مث    
ق الذي يكسر صدأ القلوب فيجلوهـا وال شـك أن هـذا النـهج ال يعـاجل         رالطَّ

ينجو بنفسه من الوقوع فيما أهل احلدث فقط وإمنا على مر الوقت ملن أراد أن 
.وقع فيه أهل الكوفة

:ولذا

،يءولن ميحوه ش،فقد أقدموا على فعل هو عار عليهم على مر الدهر      
قـدام علـى قتـل آل الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه               وذلك أن اإل   ،أو يطهره شيء  

وسلم عار يلحق الفاعل علـى كـرور الليـايل واأليـام فـضالً عـن عـذاب اهللا                   
.الشديد

:ومن مث

كـي ال يقـع غريهـم مـن املـسلمني فيمــا وقـع فيـه أهـل الكوفـة يف يــوم          
الـيت غـريت مـن البنيـة         عاشوراء كان خطاا اإلصالحي لألمة ـذه األدوات       

الفكرية لديهم حينما أقدموا على هذا الفعل مما يعين حتصني األبناء واألجيـال      
.واهلدامةالقادمة من هذه األفكار املريضة 

ولعل الوقوف اليوم لدراسة احلركات التكفريية واإلرهابية ليغين الباحث         
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أهـل الكوفـة    والقارئ اللبيب عن البحث عن الشواهد والعوامل اليت جعلت          
فهذا النهج الذي ظهر يف عاشوراء لقتال احلسني وأهل         ؛يقدمون على فعلتهم  

قت حلثمر نفس هذه النتائج اليت يأينما جتدد زماناً ومكاناً سعليهم السالم بيته 
.باتمع الكويف آنذاك

:ومن هنا

كان حرص العقيلة زينب عليهـا الـسالم يف خطاـا الـديين لـتغري البنيـة               
ية للمسلم هو جتنيب األمة من الويالت اليت ستلحق ا كما حلقت بـآل           الفكر

.النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف دولة بين أمية وأشياعهم

تعظيم حرمة أهل البيـت علـيهم الـسالم وبيـان مقـامهم عنـد          : األداة التاسعة 

اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

      تمع اإلسالمي بعد مرور مخـسني     لعل من أهم األدوات اليت صدعت ا
سنة على وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم هـو التأسـيس النتـهاك                  
حرمة أهل البيت عليهم السالم حينما مت مجع احلطب عند باب فاطمـة عليهـا    

علـيهم  السالم ويف الدار ولداها احلسن واحلـسني وبعلـها علـي بـن أيب طالـب       
مث اهلجوم على الدار لقتل من فيه وقد شـاء اهللا   السالم وإضرام النار فيه ومن    

.)١(تعاىل غري ذلك فأجنى آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

إال أن هذا الفعل أسس هلتك حرمة آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم          

بـاب فاطمـة عليهـا الـسالم بـني سـلطة الـشريعة وشـريعة الـسلطة          : للمزيد من االطالع، ينظـر    )١(
.للمؤلف
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وأعطى الذريعة لكثري من أصحاب القلوب املريضة واليت خالط النفاق أبدام       
البيت عليهم السالم؛ وما عاشـوراء إال صـورة   ة آل   النتهاك حرم ض  تعريف ال 

من صور اهلجوم على دار علي وفاطمة يف مسجد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             
.وآله وسلم

:من هنا

انعطفت العقيلة زينب عليها السالم على بيان حرمة أهل البيت علـيهم       
لـو   السالم عند اهللا تعاىل ورسـوله األعظـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، إذ                 

كانت هذه احلرمة معظمة لدى املسلمني ومصانة مبا أمر اهللا به ملـا جتـرأ هـؤالء          
.فيهاهعلى اهللا تعاىل يف انتهاكها وتعدي حدود

ولقد ابتدأت العقيلة زينب عليها السالم ببيان حرمة سيد الشهداء عليـه     
وذلـك أنـه صـاحب    ،السالم عنـد اهللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              

أيـاديهم بدمـه؛ وهـذا أوجـع     تلطختة واملخصوص ذا احلدث الذي    الظالم
.هااللقلوب وأمضى أملاً للنفوس فيما تستشعر عظم جرميتها وما كسبت يد

:فقالت
ومعــدن الرسـالة، وسـيد شــباب   ،وأنـى ترحـضون قتـل ســليل خـامت النبـوة     (

أهــل اجلنــة، ومــالذ حــربكم، ومعــاذ حــزبكم، ومقــر ســلمكم، وأســى  
ــد مقــاتلتكم، ومــدر     كلمكــم، ومفــزع  ــه عن ــازلتكم، واملرجــع إلي ن

حججكم، ومنار حمجتكم، أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وساء 
).ما تزرون ليوم بعثكم
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يف اإلمام احلسني عليه السالم وقد مجعت سالم اهللا عليها هذه الصفات       
بني مقام النبوة ومرتلته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وبني صـفات     

:مامة ومفاصل دورها وعالقتها بالناس مجيعاً، فقالت عليها السالماإل
.ون قتل سليل خامت النبوةضوأنى ترح. ١

.ومعدن الرسالة. ٢
.وسيد شباب أهل اجلنة. ٣

وهذه الصفات الثالثة هي ختص النبوة والرسالة باملعىن العام، وذلك أن         
هـو  اهللا عليه وآله وسلم صلى مرياث النبوة من آدم عليه السالم إىل املصطفى   

:عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ولذا قالت

، ومل تقل النيب أو الرسول صلى )معدن الرسالة(، و)سليل خامت النبوة(
اهللا عليه وآله وسلم وإمنا النبوة، والرسـالة، وبـذاك أرادت مـا ينـضوي حتـت             

وغري ذلـك ممـا      هذه الصفة من مرتلة وشأنية وشرائع وكتب وصحائف وعلوم        
ارتبط بالنبوة والرسالة فكان ذا املرياث النبـوي والرسـايل سـيد شـباب أهـل            

.اجلنة فهو سليل النبوة ومعدن الرسالة

مث تنتقل عليها الصالة والسالم إىل صـفات اإلمامـة ومـا ينـاط باإلمـام                
:الل، فقالت عليها السالمضودوره يف حفظ البالد والعباد من كل سوء و

.ذ حربكمومال. ١
.ومعاذ حزبكم. ٢
.ومقر سلمكم. ٣
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.كلمكمىسأو. ٤
.ومفزع نازلتكم. ٥
.واملرجع إليه عند مقاتلتكم. ٦
.ومدرة حججكم. ٧
.جتكمحمومنار . ٨

الناس، علىوهذه الصفات هي مثار وجود اإلمام املعصوم عليه السالم 
:نفسهفمن ختلى عنه إمنا يتخلى عن هذه الرمحة اإلهلية وما يضر إال

.)١(}ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضُر اللَّه شيئًا{

:وعليه

يففقد سعت يف عملية اإلصالح للبنية الفكرية لدى اتمـع اإلسـالمي      
ثانيـاً، ومـن مث االنتقـال    ومقام النبـوة اإلمامة بإرجاعها إىل املقام اإلهلي أوالً،     

رسـوله صـلى اهللا     أمـر بـه     اهللا و  هالـذي اختـار   هو  مشروع اإلمامة   أن  بيان  إىل  
.عليه وآله وسلم

ول اهللا  الصحابة الذي اختاره أهل السقيفة يف يوم وفـاة رسـ          أما مشروع   
الـذي دأب الـسلف ـــ ممـن تـصدوا للجلـوس يف       صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       

جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ــ على تقدميه كمشروع بديل عن   
حداث البدع إوالفتياواليت مت حصرها يف   ومنحه بعض صفات اإلمامة   مامة  اإل

له أجر واحد كمـا مـر بيانـه سـابقاً، فهـذا             فمن أخطأ ف   اعدة االجتهاد قضمن  

.١٤٤: سورة آل عمران، اآلية)١(
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.املشروع هو الذي جر الويالت على األمة وهو الذي قادها إىل اهلاوية

:ولذلك

ن الرمحة اإلهلية الـيت  بينت عليها السالم أن اإلمام ميثل املرحلة النهائية م  
إِنِّـي جاعِـٌل ِفـي اَألرِض    {حينمـا خاطـب املالئكـة     ابتدأها اهللا عز وجل يف عباده       

املصطفى يفمجعت واليت فالغاية يف هذا اجلعل رمحة العباد والبالد، )١(}خلِيفًَة
:فقال سبحانهصلى اهللا عليه وآله وسلم، خامت النبوة والرسالة 

.)٢(}رحمًة لِلْعالَمِنيإِّالوما أَرسلْناكَ{

من هذه الرمحة اإلهلية اليت ابتدأت جبعل   فكانت اإلمامة هي املرحلة النهائية      
مث انتقـال  ،ة يف احلوار اإلهلي مع املالئكة، وخلق آدم ونزولـه علـى األرض           فاخللي

.هذه الرمحة من نيب إىل نيب ومن رسول إىل رسول، حىت ختمت مبرتلة اإلمامة

كان من مثارها أي اإلمامة ما ذكرته العقيلة زينب عليها الـسالم وهـي            ف
تريد بذاك إصالح البنية الفكرية للمجتمع املسلم الـذي ثقفـه أربـاب الـسلطة              

كي يعطوا جمـوزاً لـدى النـاس يـستدرون بـه عـواطفهم           الصحبةعلى مشروع   
سلم يقدس اإلميانية وحبهم هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت أخذ امل

الصحايب أكثر مما يقدس نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم وهـو ال يـشعر فيقبـل        
املعيب على نبيه وال يقبله على خليفة املسلمني والشواهد على ذلك كـثرية ال               
يسعنا إيرادها ولعل الرجوع إىل أحاديث البخاري وغريه يف تبول الـنيب صـلى              

.٣٠: سورة البقرة، اآلية)١(
.١٠٧: سورة األنبياء، اآلية)٢(
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وجتـه عائـشة علـى ظهـره لتـرى رقـصة       اهللا عليه وآله وسلم واقفاً، أو محله ز 
األفارقة، أو دخول عمر بن اخلطاب عليه وعنـده نـساء يـضربن بالـدف فلمـا                

ودفـاً   اًرأين عمر بن اخلطاب هربن واسـتنكاره هلـذه احلالـة ألنـه وجـد طنبـور                
واستواء النيب صلى اهللا عليه     يضرب يف بيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم،          

؛ أو هـرب الـشيطان عنـدما رأى عمـر      دلقـ  هوقولـ مه  وآله وسلم جالساً وتبس   
بكر لفعلها وجتويز النيب صلى استماع عائشة إىل جاريتني تغنيان واستنكار أيب  

ينـات، أي املغنيـات يف      قاهللا عليه وآله وسلم ــ والعياذ باهللا ــ ذلـك فيكـون ال            
.)١(بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

أريد منها تقدمي مـشروع بـديل عـن اإلمامـة     وغري ذلك من الترهات اليت   
غ الناس املخالفات اليت تصدر من بعض الـصحابة وحتـت           سيوصفاا كي يست  

.غطاء شرعي

:إذن

ذكرها عليها السالم هلذه الصفات املتعلقة  بشخص اإلمام احلسني عليـه   
السالم لكونه إماماً منصوصاً عليه من اهللا على لسان رسوله صـلى اهللا عليـه                

اإلمامـة هـي     وأبيه علي أمري املؤمنني عليه الـسالم؛ يـدل علـى أن           له وسلم   وآ
الوجه احلقيقي لإلسالم وليست مشروع اخلالفة الذي جاء بـوحي الـسقيفة ال             

.رسوله األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلموال بوحي من اهللا تعاىل 

.٢١، ص٢ج: العيدينسنة : صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب)١(
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خرةإظهار عقوبة قتل العة النبوية َّـ الدنيا واآل: األداة العاشرة

نـه املختـار مـن اهللا    أبعد بياا عليها الصالة والـسالم ملـشروع اإلمامـة و       
ن مـشروع اخلالفـة هـو       أو ،تعاىل واملبني له رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم         

تعـاىل ورسـوله   من صناعة أهل السقيفة مما أدى م إىل هذه اجلـرأة علـى اهللا         
شرعي املرتبط بـاهللا ورسـوله      صلى اهللا عليه وآله وسلم فقاموا بقتل إمامهم ال        

صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن هذه اجلرمية قد ترتب عليها عقوبات عدة منها               
.يف الدنيا ومنها يف اآلخرة

منـع ما بينت هذه العقوبـات إمنـا أرادت         نيحوال شك أا عليها السالم      
كـي  الالحقة فيتحقق اإلصالح يف البنية الفكرية األجيالوقوع هذه اجلرمية يف     

ن التعـرض  أيعلم الناس واملسلمون أي حرمة قد انتـهكت علـى يـد هـؤالء و            
هلذه املقدسات اإلهلية هلا تبعات قاسية وهو ما بينـه القـرآن الكـرمي يف معـرض              

ا أقدمت على هتك احلرمـات فكانـت   مبيانه لألمم السابقة وما حلق األمم حين     
.هذه األمة أو تلكته عهذه العقوبات متفاوتة حبسب طبيعة اجلرم الذي أوق

جند هنـا العقوبـات املتفاوتـة يف الـضرر وذلـك طبقـاً لنـوع اجلـرم              :ولذا
:وعظم احلرمة املنتهكة فكانت كاآليت

.ن قوم نوح قد أبادهم اهللا تعاىل بالطوفانإ. ١

.وإن قوم صاحل أهلكهم اهللا تعاىل بالصحية. ٢

.وإن قوم لوط أهلكهم اهللا باخلسف. ٣

.قبهم اهللا تعاىل باملسخ وسلط عليهم القمل واجلرادن اليهود عاإو. ٤
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وغري ذلك من آثار األمم اليت ذكرها اهللا تعاىل يف حمكـم الترتيـل؛ وبينـها        
تبـاع سـنن   امنيف حديثه ألمته وحذرهم املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم     

.الذين كانوا من قبلهم

:ومن هنا

لفكرية ألهل الكوفة ومـن  كان مشروع العقيلة زينب اإلصالحي للبنية ا   
أرادت : يسمع قوهلا وحيدث بـه أن ال يقـع فيمـا وقـع فيـه هـؤالء القـوم، أي        

بذلك حتقيـق اهلـدف الـذي أراده القـرآن الكـرمي يف ذكـره ملـا جـرى يف األمـم              
.السابقة

:فقالت عليها الصالة والسالم
ــسعي، وتبــت األيــدي،     ! ونكــسا نكــساً ! عــسًا تعــساً تف( لقــد خــاب ال

ــسرت ا ــربت علـــيكم الذلـــة       وخـ ــؤمت بغـــضب مـــن ا، وضـ لـــصفقة وبـ
).واملسكنة

:كانتفالدنيا العقوبات كانت على نطاقوهذه 

.التعاسة ما حييتم. ١

.التنكيس للرؤوس والفشل. ٢

.اخليبة. ٣

.اخلسران، فلن ينالوا من الدنيا شيئا. ٤

.غضب اهللا تعاىل. ٥
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.ضربت عليكم الذلة واملسكنة. ٦

الـسالم إىل    اب اآلخرة أشد وأخزى، ولذا تنتقل عليه      ن عذا أوال شك   
بيان التالزم فيما بني حرمـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وحرمـة                  

ن هتك هذه احلرمة عند اهللا كجرمية الشرك وهذا مـا سـنعرض لـه يف      أعترته و 
.األداة اآلتية

حرمــة حرمــة النبـي صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم َّـ    : األداة الحاديـة عـشرة  

الشرككآثار جريمةعته وإن آثار هتكها عند اهللا تعاُّـ 

إن من أهم املسائل اليت ركزت عليها العقيلة زينب عليها الـسالم والـيت       
هللا صـلى اهللا عليـه   أدت باألمة إىل هذا االحندار هو الفصل بني حرمة رسول ا         

وفـيهم  عترته أهل بيته وهم الـذين جللـهم بالكـساء اليمـاين       وآله وسلم وبني  
وم خرج الـنيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه         ،وآية املودة  ،نزلت آية التطهري  

.وسلم ملباهلة نصارى جنران كما هو بني يف أية املباهلة

ن حرمة رسول اهللا صلى اهللا أتبني العقيلة زينب عليها السالم      : ولذلك
اك هـذه   ن التعـرض النتـه    أعليه وآله وسلم يف حرمة عترته علـيهم الـسالم و          

:احلرمة هو عند اهللا تعاىل كجرمية الشرك والسبب يف ذلك احلكم، هو

ن التوحيد ال ميكن أن يستقيم ما مل يعتقد اإلنسان بالنبوة فبقدر معرفته         أ
الصحيحة بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وحقه الذي أوجبه اهللا تعاىل علـى       

.د باهللا تعاىلالناس كانت هذه املعرفة موصلة إىل تصحيح االعتقا
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نيوهلذا التالزم بني التوحيد والنبوة والذي ظهر جلياً يف الـشهادتني اللـت     
مها مطهرتان لإلنـسان مـن الـرجس إىل اإلميـان فـإن حرمـة التوحيـد والنبـوة                   

كذاك يف معرفة العترة النبوية فمن عرف النيب صلى اهللا عليـه وآلـه          تانمتالزم
طق عن اهلـوى، عنـد ذلـك ال شـك أنـه      نه ال ينأوسلم حق معرفته وآمن به و  

.سيعلم أن حرمة العترة يف حرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

:وعليه

أرادت العقيلة زينب يف تتابع أدوات العملية اإلصالحية للبنية الفكرية ــ 
تطهري : ألورام اخلبيثة بأدواته اجلراحية، أي  يفعل الطبيب اجلراح يف إزالة ا     كما

ذي أضرته املعطيات اليت متخضت عن سقيفة بين ساعدة واليت جاءت           الفكر ال 
:بعقيدة حرمة اخلالفة واإلمارة بديالً عن عقيدة

.)١(}الْمودة فِي الْقُربىأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِّالأَسقُلْ ال{

فكان ما كان من االنتـهاكات هلـذه احلـدود اإلهليـة، الـيت هلـا مـن اآلثـار             
.على مصري اإلنسان يف الدنيا واآلخرةالسلبية

            فأما مصريها يف الدنيا فقد أظهرته العقيلة زينب عليهـا الـسالم كمـا مـر
علينا آنفاً يف األداة السابقة وأما مصريها يف اآلخرة فقد أظهرته العقيلـة زينـب              

:بقوهلا عليها السالم
أتـدرون أي كبـد حملمـد صـلى ا عليـه       : ويلكم يا أهل الكوفـة    (

وآله وسلم فريتم؟ وأي دم سفكتم؟ وأي حرمة له أضعتم؟ لقد جئـتم     

.٢٣: سورة الشورى، اآلية)١(
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وختــر اجلبــال األرض شــيئاً إداً، تكــاد الــسماوات يتفطــرن منــه، وتنــشق   
أفعجبـتم أن  طـالع األرض والـسماء؛   كواء  رقاء شـه  خهداً، ولقد أتيتم هبا     

.)١()مطرت السماء دماً؛ فلعذاب اآلخرة أخزى وال تنصرون

:مور، وهيألفقرات ركز على وخطاا يف هذه ا

.ــ املالزمة بني عقيدة التوحيد والنبوة١

ــ إن حرمة النبوة يف حرمة العتـرة فهمـا متالزمتـان ال ينفكـان ولـذا         ٢
:قالت

أتدرون أي كبد حملمد صلى ا عليه وآله وسلم فريتم، وأي دم لـه    (
).سفكتم، وأي كرمية له أصبتم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وليس وهذه اجلرائم الثالثة هي يف
كما كنتم تظنـون ومـا عليـه لقـنكم األعـراب واملنـافقون، ومـن مث فـإن هـذه            
احلرمة النبوية هي حرمة اهللا تعاىل ولذا فقد قرن اهللا تعاىل حرمته حبرمة رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مجلة من اآليات الكرمية السيما فيمـا يتعلـق    

:حربه وشقاقه، فقال عز وجلوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بأذ

د          {: أ َأعـةِ واآلِخـرا ونْيفِي الد اللَّه مهنَلع ولَهسرو اللَّه ذُونؤي الَّذِين إِن
.)٢(}لَهم عذَابا مهِينا

ــ      {: ب سرو اللَّــه ونــاِرب حي الَّــِذين اءــز ـا ج ِض   إِنَّمـفِــي اَألر نوعـس يـو وَله

.٣٢٣:؛ األمايل للمفيد٢٤ص: بن طيفور؛ بالغات النساء ال٢٢٤ص: ذاينمالبلدان لله)١(
.٥٧: سورة األحزاب، اآلية)٢(
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فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن خِلَـاٍف أَو ينفَـوا           
          ـــذَابِة عِفـــي اآلَخِـــر ـــملَها وْنيِفـــي الـــد يِخـــز ـــملَه ــك ــن األَرِض ذَلِـ مِـ

ظِيم١(}ع(.
اقِِق الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع َغير سبِيلِ ومن يش{: ج

.)٢(}الْمؤمِنِني نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصِلهِ جهنم وساءت مصِريا

ــ مث إا بعد بيان هذه املالزمـة بـني حرمـة اهللا تعـاىل وحرمـة رسـوله         ٣
م واملالزمة بني حرمتـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              صلى اهللا عليه وآله وسل    

أن جرميـة  : غايـة اخلطـورة، وهـو   يف بيـان  إىل وبني حرمة عترته؛ فإـا تنتقـل       
هتك حرمة العترة كجرمية الشرك عند اهللا تعاىل ومن مث فـإن مـن يقـدم علـى              
هتك هذه احلرمة فإنه خملد يف النار وإن جرميتـه هلـا مـن اآلثـار الكونيـة كآثـار              

:لشرك، وهو ما أظهرته يف قوهلاا
لقد جئتم شيئًا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر (

).اجلبال هدا

وهذا الوصف واحلالة اليت تصيب الـسماوات واألرض عرضـها القـرآن          
هم أن هللا تعـاىل ـــ       ؤالكرمي يف معرض بيانه آلثار دعوى الشرك السـيما ادعـا          

:فقال عز وجلوالعياذ باهللا ــ ولدا، 
َتكَـاد الـسماوات   *َلقَـد جِْئـُتم شـيئًا ِإدا     *وقَالُوا اتَّخََذ الرحمن وَلـدا      {

.٣٣: سورة املائدة، اآلية)١(
.١١٥: سورة النساء، اآلية)٢(
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الكوفةتمعالديينخطاهبايفالفكريةللبنيةاإلصالحمقومات:الثانيةاملسألة.....................................١٨٨

ــشق األَ يتَ تَنو ــه مِن نا  فَطَّــرــد ــالُ ه اْلجِب َتِخــرو ضنِ  *رمحا لِلــرــو عد أَن
.)١(}ولَدا

عقوبة تتناسب مع حجمها وآثارهـا    ومن مث فإن هذه اجلرمية البد هلا من         
الكونية، مما يتطلب إرجاع األذهان والفكر إىل األساس الذي تبىن عليه عقيدة 

.املسلم وهو التوحيد

فهؤالء الذين خرجوا لقتل ابن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم               
وانتهاك حرمة اهللا والتعدي على حدوده إمنا وقعوا يف ذلك بفعـل بنـاء عقيـدة            

توحيد الفاسدة واليت جاء ا دعاة مشروع السقيفة الـذين تركـوا رسـول اهللا         ال
ــه بعــد وهــم      ــربد بدن ــى فراشــه مل ي ــه وســلم مــسجى عل ــه وآل صــلى اهللا علي

.)٢(يتصارعون يف الوصول إىل كرسي السلطة واإلمارة

أرادت العقيلة زينب عليها الـسالم بعـد هـذا التـدرج يف إصـالح         : ولذا
إعطاء األسـباب احلقيقيـة هلـذا االحنـراف يف امـع املـسلم أن               البنية الفكرية و  

:تضع يدي املسلم على اجلرح وهو العقيدة يف التوحيد ولذلك قالت
ال خياف عليـه فـوت الثـار،    وفال يستخفنكم املهل، فإنه ال حيفزه البدار،     (

.)٣()كال، إن ربك باملرصاد

.٩١ــ ٨٨: سورة مرمي، اآليات)١(
وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وموضـع قـربه         : من االطالع، ينظر كتاب   للمزيد  )٢(

.وروضته بني اختالف أصحابه واستمالك أزواجه للمؤلف
املبادرة أي ال حيتاج سبحانه إىل      : عجال، والبدار احلث واإل : ؛ واحلفز ٣٢٣ص: األمايل للمفيد )٣(

.عجال يف املبادرةاحلث واإل
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١٨٩...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

:وهنا جاءت مبرتكزات العقيدة يف التوحيد، وهي

.اإلفعاليةاهللا ــ بيان صفات ١

ــل   ٢ ــدل أص ــادل، والع ــه ع ـــ إن ــ،ـ ــد  حال ــال التوحي ــدة ه ح يف العقي
.اإلسالمية

ــ قد عرض القرآن الكرمي يف بيانه لسرية األمم السابقة وما نـزل فيهـا        ٣
من عقوبات عند تعديها للحدود وهتك احلرمات إن عاجلها يف العقوبة وذلك 

.الح العبادحبسب احلكمة اإلهلية يف إص

ن هـذا التعـدي للحـدود       أإال أنه حينما يؤخر العقوبة فليس معىن ذلـك          
واالنتهاكات كاشف عن فقدان حرمة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      

.وحرمة عترته، كال وإمنا حلكمة إهلية خاصة

ومن مث فإنه إن مل يعجل عليهم العقوبة مبا فعلوا فإنه سـبحانه ال حيتـاج            
.بالعقوبةنيالظاملنيواإلعجال لكي يبادر ارمإىل احلث

:وعليه

ل علـيكم  فلـم يعجـ  ،فنكم هذا اإلمهال الذي أمهلكم اهللا بـه    خفال يست 
.العقوبة حينما فعلتم هذه اجلرائم

ــ إن صاحب الثأر هلذه الدماء املقدسة هو اهللا تعاىل وذلك إـا مثـال           ٤
.ر شريعته اليت هتكت فهو باملرصادشريعة اهللا تعاىل، واهللا هو من يأخذ بثأ

:وبناء على ما تقدم
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االجتاهات والقيم يف اتمع الكويف؟تغيريالديينخبطاهباالسالمعليهزينبالعقيلةاستطاعتكيف:الثالثةاملسألة.١٩٠

يـة  نفقد حققت عليها الصالة والسالم ذا اخلطاب الديين التجديدي للب      
وذلك بفضل تلك الدماء املقدسة اليت طهرت ،الفكرية ما مل حيققه مصلح آخر

والنفاق الذين عمـدوا إىل زرعهـا   األعرابالعقول من رجس اجلاهلية وثقافة      
أرض العقيـدة اإلسـالمية فكانـت هـذه النتـائج املروعـة واملفجعـة والـيت مل         يف

وذلـك بفعـل هـذه االجتاهـات والقـيم الـيت             ،حتدث يف أمة من األمم الـسابقة      
أفرزا أدوات سقيفة بين ساعدة خـالل نـصف قـرن مـن عمـر اإلسـالم، ممـا             

عترة النبوية، تطلب كل هذه التضحيات لتغيري البنية الفكرية واالجتاهات حنو ال
.وهو ما سنتناوله يف املسألة القادمة

كيف استطاعت العقيلة زينب عليه الـسالم خبطاهبـا الـديين       : املسألة الثالثة 
تغيري االجتاهات والقيم يف اتمع الكويف؟

ــة     ــى أمهي ــنفس االجتمــاعي يف دراســام وأحبــاثهم عل يركــز علمــاء ال
شــك أن الــدافع النفــسي مرهــون االجتاهــات يف كوــا دوافــع للــسلوك، وال 

باملشاعر االنفعالية والتقييمات اإلجيابية أو السلبية ومن مث يتحدد االجتـاه حنـو             
.هذه املعايري

وحيث أن التنشئة االجتماعية وما يرد على اإلنسان من ثقافة ومعطيات       
 كَووعقيدة حنـو أمـٍر مـا؛ ومـن مث فـإن اإلحاطـة مبعرفـة                اًلديه اجتاه  نُفكرية ت

ل يف تغـيري سـلوك اإلنـسان        باالجتاهات النفسية متكن الباحث مـن حتديـد الـس         
.وتبني له أمهيتها يف حتقيق األهداف
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١٩١...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

واالجتاهات عموماً تضفي على حياة الفرد اليوميـة معـىن وداللـة حـني           (
.جتاهاتيتفق سلوكه مع اجتاهاته ويشبع هذا السلوك تلك اال

اع كثري مـن الـدوافع واحلاجـات    ولذلك تعمل اجتاهاتنا النفسية على إشب 
،ىل التقـدير االجتمـاعي    إومـن هـذه احلاجـات احلاجـة          ،النفسية واالجتماعية 

واحلاجــة إىل ،واحلاجــة إىل االنتمــاء إىل مجاعــة معينــة،والقبــول االجتمــاعي
.املشاركة الوجدانية

وهنا يتقبل الفرد قيم اجلماعة ومعايريها، والفرد يرغب دائماً يف االنتماء       
ىل مجاعة حىت ارمني مييلـون إىل االنتمـاء إىل مجاعـات إجراميـة، ويلـزم أن       إ

يقبل الفرد اجتاهات اجلماعة الـيت يريـد االنتمـاء إليهـا بـل إنـه يكتـسب نفـس          
ــن      ــاء م ــة إىل االنتم ــة، فاحلاج ــستخدمها اجلماع ــيت ت ــشعارات ال ــاظ وال األلف

.احلاجات األساسية يف اإلنسان

ى تـسهيل اسـتجاباتنا يف املواقـف الـيت لـدينا            كذلك تعمل اجتاهاتنـا علـ     
اجتاهات خاصة ا، فال ينحث على سلوك جديد يف كل مرة جنابه فيهـا هـذا              
املوقف، وكذلك تساعدنا االجتاهات على تفسري ما متر به من مواقف وخربات    

.وعلى إعطاء هذه املواقف معىن وداللة

ادين، ففي امليدان التربوي وتفيد معرفة االجتاهات النفسية يف كثري من املي
تفيد اإلدارة التعليمية من معرفة اجتاهات التالميذ حنو املواد الدراسية املختلفـة      

.وحنو زمالئهم وكتبهم ومدرسيهم ونظم التعليم وأنواعه وطرق التدريس

ويف امليدان الصناعي تفيد معرفـة اجتاهـات العمـال حنـو عملـهم ونظـم                
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الكويف؟اتمعيفوالقيماالجتاهاتتغيريالديينطاهباخبالسالمعليهزينبالعقيلةاستطاعتكيف:الثالثةاملسألة.١٩٢

تكــيفهم ويف زيـادة اإلنتــاج، رفــع مــستواه  وال يـق ســعادة العمــ قاإلدارة يف حت
وتقليل حوادث اإلصابة وكذلك تقلل من نسب اإلصـابة وكـذلك تقلـل مـن            

.يب العمال ومتارضهم ومتردهمينسب تغ

ولالجتاهات أمهية بالغة يف حياة الفرد، فهي تساعده علـى التكيـف مـع              
ن طريق قبول وذلك ع،احلياة الواقعية، كما تساعده على التكيف االجتماعي

الفرد لالجتاهات اليت تعتنقها اجلماعة فيـشاركهم فيهـا ومـن يـشعر بالتجـانس          
.)١()معهم

مفهوم االتجاه وتعريفه: أوًال

اختلف علماء النفس حول تعريف مصطلح االجتاه تعريفاً جامعاً مانعـاً           
أن مفهوم االجتـاه مـن أكثـر املفـاهيم املـستخدمة يف العلـوم اإلنـسانية                (وذلك  

الجتماعية غموضـاً، ولقـد تعـددت التعريفـات واالسـتخدامات يف ميـادين          وا
.)٢()شىت حىت أنه ال يوجد اتفاق عام على تعريف االجتاه

إالّ أن الذي يهون األمر بنسبة ما هو أن املـشتغلني بـالعلوم النفـسية قـد             
:توصلوا إىل شبه اتفاق حول تعريف هذا املصطلح، وهو

أو منـاهض إزاء موضـوع مـن املوضـوعات      ن االجتاه هـو ميـل مؤيـد         أ(
.)٣()املعينة كاألشخاص والفئات االجتماعية واألشياء املادية

.٢٩٠ــ ٢٨٩ص: جتماعي واحلياة املعاصرة، للدكتور أمحد حممد مبارك الكندريعلم النفس اال)١(
.١١٩ص: املدخل إىل علم النفس االجتماعي لعكاشة)٢(
.املصدر السابق)٣(
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١٩٣...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

ولعل الرجوع إىل بعض التعريفات حـول هـذا املـصطلح يعطـي صـورة        
:وهي كاآليتةحول حقيقة مفهوم

االجتاه بأنه درجـة الـشعور االجيـايب أو    )Thurstone(ــ يعرف ثرستون   ١
:ببعض املوضوعات السيكولوجيةالسليب املرتبط

ويقصد ثرستون باملوضوعات السيكولوجية أي رمز أو نداء أو قضية أو         
شخص أو مؤسسة، أو مثال، أو فكرة، وغري ذلك مما خيتلـف حولـه النـاس،                 

فاالجتاه ال يكون إزاء احلقائق الثابتة املقررة، وإمنا هو دائما جتـاه املوضـوعات              
.جدليةاليت ميكن أن تكون موضوعات

ــ أما نيوكوحب فيؤكد عنـصر الـدافع يف مفهـوم االجتـاه، ويـرى أن              ٢
االجتاه حالة من االستعداد تثري الدافع، ومن مث فإن اجتاه الفـرد حنـو شـيء مـا           

يصبح عبارة عن استعداد للعمل واالدراك والـتفكري والـشعور أي االسـتعداد              
لسلوك ذاتـه أو االسـتجابة     نوعها، ولكن االجتاه ليس هو ا     لالستجابة أياً كان    

.ذاا ولكنه الدافع الذي يكمن وراء السلوك

بأنه امليل الذي ينحو بالسلوك قريبـاً       ) E.S.Bogardus(ويعرفه بوجاردس   
من بعض عوامل البيئة أو بعيداً عنها، ويضفي عليها معـايري موجبـة أو سـالبة           

.ئة اخلارجيةتبعاً الجنذابه إليها أو نفوره منها، فهو بذلك يؤكد البي

بأنه املوقف النفسي   ) Znanieki(وزنانكي  ) W.I.Thomas(ويعرفه توماس   
للفرد حيال إحـدى القـيم واملعـايري، فموقـف املـواطن الـصاحل مـن الـسرقة يف          
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الكويف؟اتمعيفوالقيماالجتاهاتتغيريالديينخبطاهباالسالمعليهزينبالعقيلةاستطاعتكيف:الثالثةاملسألة.١٩٤

جمتمع يعاقب السارق ويدعو إىل األمانة، اجتاه نفسي حتدده املعايري االجتماعية 

.القائمة

ن االجتــاه يتــضمن تنظيمــات حمــددة يف إىل أ) Backman(ويــشري باكمــان 
الفرد تشمل مشاعره وأفكاره ونزعاته اليت جتعله يتـصرف جتـاه بعـض مظـاهر      

.بيئته

استعداد خاص يكثـر شـيوعه   : االجتاه بأنه) Guilford(ويعرف جيلفورد   
يف األفراد، وهو مكتسب بـدرجات متفاوتـة ويـدفعهم إىل االسـتجابة ألشـياء       

.فة ميكن أن يقال عنها أا يف صاحلها أو ضدهاومواقف معينة بطرق خمتل

االجتاه النفسي بأنه تنظيم مكتسب له صفة       ) Rokeach(ويعرف روكيش   
االستمرار النـسيب للمعتقـدات الـيت يعتقـدها الفـرد حنـو موضـوع أو موقـف،             

.ويهيئه لالستجابة باستجابة هلا األفضلية عنده

اســتعداد نفــسي تظهــر : ويعــرف حممــود الــسيد أبــو النيــل االجتــاه بأنــه
حمصلته يف وجهة نظر الشخص حـول موضـوع مـن املوضـوعات سـواء كـان             
اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، أو حول قيمة من القـيم كالقيمـة الدينيـة أو             
اجلمالية أو النظرية أو االجتماعية، أو حـول مجاعـة مـن اجلماعـات كجماعـة         

هذا االجتاه تعبرياً لفظياً باملوافقة عليـه        النادي أو املدرسة أو املصنع، ويعرب عن      
أو عــدم املوافقــة أو احملايــدة، وميكــن قيــاس االجتــاه بإعطــاء درجــة للموافقــة  

.واملعارضة واحملايدة

م، االجتاه بأنه اسـتجابة عامـة عنـد    ١٩٨١ويعرف أمحد زكي صاحل سنة   
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اد الفرد إزاء موضوع نفسي معني، حيث االجتاه يتضمن حالـة تأهـب واسـتعد      
لدى صاحبه جتعلـه يـستجيب بطريقـة معينـة سـريعة دون تفكـري أو تـردد إزاء              

.موضوع معني

م االجتـاه النفـسي بأنـه اسـتجابة عامـة،      ١٩٨٨ويعرف ماهر عمـر سـنة      
عقلية ونفسية، عند الفرد حنو مثريات حمـددة مرتبطـة مبوضـوع معـني يف البيئـة          

مبا يكفل تقوميها وتعميمها     اليت يعيش فيها، تنظيمها وتوجهها خرباته السابقة،      
على سلوكياته الكلية يف املواقف والظروف املتشاة املرتبطة مبوضوع االجتاه،         

.مما جيعله يتصل بأنه اجتاه إجيايب أو اجتاه سليب

فيعرف االجتاه بأنه إحـدى حـاالت التـهيؤ والتأهـب           ) Allport(أما البورت   
د يثبـت االجتـاه حـىت ميـضي مـؤثرا      العقلي العصيب الـيت تنظمهـا اخلـربة، ومـا يكـا         

.وموجهاً الستجابات الفرد لألشياء واملواقف املختلفة، فهو إذن ديناميكي عام

ألجـل قريــب، أو ممتـداً ألمــد بعيـد، فأمــا    والتأهـب قــد يكـون موقوتــاً   
القريب العابر فينبغ من تفاعل الفرد مـع موقفـه احملـيط بـه يف حلظتـه الراهنـة،         

بز، مث يدفع ما بقي منه بعيداً عنـه عنـدما يـشبع وبـذلك             فاجلائع يقبل على اخل   
.ينتهي تأهبه عند إشباع رغبته

وأما التأهب الطويل األمد، فهو أكثر ثباتاً واستقراراً، فالشخص الـذي           
حيب لوناً خاصاً من ألوان الطعام ال يرى غـضاضة يف التحـدث عنـه بعـد أن             

يـه ال يـتغري أو يتـأثر كـثرياً          يشبع مه منه، واجتاه الفـرد حنـو صـديق عزيـز لد            
باملضايقات الوقتيـة العـابرة، والنبـاتيون يعزفـون عـن أكـل اللحـم فيـسفرون                 
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بذلك عن اجتاه ما، واملسلم ميتنع عن أكل حلم اخلرتير خضوعاً الجتاه تفرضـه         
.عليه املعايري واحملرمات الدينية

إذن فلـيس    فاالجتاه ذا املعىن تأهب مستقر، ميتد به ثباته ألمـد طويـل،           
.كل تأهب اجتاهاً، ولكن كل اجتاه ينطوي على تأهب

وبقاء االجتاه واستقراره يف حياة الفـرد، ال يتعـارض منطقيـاً واسـتحالته        
وتطوره، ذلك بأن االجتاه يتكون نتيجة لتأثر الفرد مبثريات خمتلفـة تنبعـث مـن               

تغري االجتـاه تبعـاً     اتصاله بالبيئة املادية واالجتماعية، ومعايري الثقافة، وهكـذا يـ         
.)١()لتغري صلته الديناميكية بتلك األشياء

على هذه التعريفـات لالجتـاه وظهـور مفهومـه خنلـص إىل حقيقـة               وبناًء
:وهي

إن خطــاب العقيلــة زينــب عليهــا الــسالم قــد متكــن ومــن خــالل تلــك  
تغـيري البنيـة الفكريـة وإصـالحها     مـن اليت اشتمل عليها هذا اخلطاب       تاألدوا
اجتاهها من امليل واملآزرة لـبين أميـة ومـشروع الـسقيفة إىل اإلدراك بـأن                وتغيري

يف الثقلني كتاب اهللا وعترة رسول اهللا صلى اهللا عليه راإلسالم احلقيقي حمصو  
وآله وسلم؛ ومن مث فإم قد خـدعوا وغـرر ـم وأضـاعوا دينـهم ودنيـاهم                   

م لـديهم الـشعور     ممـا عظّـ   وآخرم حينما قدموا علـى هـذه اجلرميـة واملـصيبة            
بالبغض آلل بين أمية ومن جاء م إىل كرسي اخلالفة واإلمارة، مما دفعهم إىل   

:اهنيالسري باجت

.٢٩٦ــ ٢٩٣ص: علم النفس االجتماعي للكندري)١(
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.ــ االنتقام ممن غرر م وساقهم إىل هذه التهلكة واخلسارة العظيمة١

ــ إظهار كل ما من شـأنه أن حيقـق هلـم التوبـة وإحـراز رضـا العتـرة                     ٢
.تعاىلضاهم رضا اهللاربالنبوية ف

مث يتحقــق لــدى العقيلــة زينــب عليهــا الــسالم ومــن قبلــها ســيد  نومــ
الشهداء عليه السالم يف مشروعه اإلصالحي ألمـة جـده املـصطفى صـلى اهللا        

ومما يدل على حتقيق هذه النتيجة هـو جمموعـة مـن            رادا،  أما  عليه وآله وسلم    
علـى الظلـم     الثلج تتجه حنو اإلصـالح واالنقـالب       ةاحلوادث اليت بدأت ككر   

وأشياعه؛ وألن الفساد كان كبرياً، وألن اخلراب كـان عظيمـاً، فقـد احتاجـت       
ب العقيلـة،  اليس بالقصري مما أوهـم الـبعض بـأن خطـ     اًالنتائج يف ظهورها وقت   

وخروج سيد الشهداء عليهما السالم وتضحيته العظيمة مبا شهدته كربالء فال         
ها وهـذا يكـشف عـن اجلهـل أو     فاهـد أاحاجة إىل التـدليل مل يكونـا قـد حققـ       

.التضليل والتدليس للحقائق أو املكابرة وكل ذلك ال يغري من الواقع شيئاً

وا فــاليوم أتبــاع آل حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وأشــياعهم مــأل 
األرض فضالً عـن تـأثر الفكـر اإلنـساين عمومـاً ـذه القـضية واجنـذام إىل              

هل منـها أهـل الفكـر       نـ جعلـها مدرسـة ي    أهدافها وتعاطفهم مع تـضحياا ممـا        
.ةزوالعلم وعشاق احلرية والكرامة والع

ولعل الرجوع إىل خطـاب العقيلـة زينـب عليهـا الـسالم ومـا تبعـه مـن           
لدى النـاس وتغـري اجتـاههم حنـو العتـرة لغـري مـا               ) االستجابة املسيطرة (ظهور  

.)ثانياً(نستدل به على ثبوت هذه احلقيقة، وهو ما سنعرض له يف 
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هد ظهور االستجابة اِّـسيطرة وتغي االتجاه َّـ اِّـجتمـع الكـوَّـ           اشو: ثانيًا

بعد خطاب العقيلة زينب عليها السالم

التغيير العام في سلوك أهل الكوفة: الشاهد األول

إن أول الشواهد ظهوراً يف حتقيق االستجابة املسيطرة يف اتمع الكـويف             
يكمن يف التغيري العـام يف سـلوك أهـل    بعد خطاب العقيلة زينب عليها السالم 

إىل خطاا، أما من حقت عليه عالكوفة السيما أولئك الذين جتمعوا لالستما
كلمة العذاب فال تنفعه املواعظ وال اإلنذار ولذلك تفيد الرواية التارخييـة بـأن     
أهل الكوفة أصبحوا بعد مساعهم خلطاب العقيلة بكيفية تكـشف عـن العـودة               

البحث عن السبل اليت متكنهم من تـصحيح املـسري واالجتـاه، ويف             إىل الذات و  
ذلك يقول الراوي خلطبة العقيلة زينب عليها السالم والشاهد على حال أهل             

:الكوفة بعد مساعهم خلطبتها عليها السالم
فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيـديهم يف أفـواههم، فالتفـت إىل شـيخ يف           (

:بالبكاء، ويده مرفوعة إىل السماء، وهو يقولجانيب يبكي وقد اخضلت حليته 
ام بم خري الكهول، ونساؤهم خري نساء، وش     صدقت بأيب وأمي، كهوهل   

:خري شباب، ونسلهم نسل كرمي، وفضلهم فضل عظيم، مث أنشد
)١(إذا عــــد نــــسل ال يبــــور وال يخــــزي كهــولكم خيــر الكهــول ونــسلكم  

.وهذا هو الشاهد التارخيي األول
؛ ٩٣ص: ؛ األمـايل للطوسـي  ٣٢٤ص: ؛ األمـايل للمفيـد  ٢٤ص: بالغات النساء البن طيفور )١(

؛ تـاريخ  ٢٦٦، ص ٦ج: ؛ التذكرة احلمدونيـة البـن محـدون       ٣١، ص ٢ج: االحتجاج للطربسي 
.١٦٤، ص٤٥ج: ؛ البحار٢٩٥ص: الكوفة للسيد الرباقي
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١٩٩...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

ارتفــاع صــوت النـــاس بالبكــاء حينمــا خــاطبهم اإلمــام زيـــن       :الثــاني الــشاهد 
العابدين عليه السالم

حنن سلم ملن سـاملك وحـرب       : قوهلم لإلمام زين العابدين عليه السالم     
.ملن حاربك

املتــوىف ســنة (ابــن منــا احللــي و) هـــ٥٤٨املتــوىف ســنة (اه الطــربي مــا رو
:وغريمها) هـ٦٤٥

يـه الـسالم حينمـا كلـم النـاس بعـد العقيلـة        ن اإلمام زين العابـدين عل   أ
:عليها السالم فكان مما قال

ــول     « ــلم، يقـ ــه وسـ ــه وآلـ ــول ا صـــلى ا عليـ ــة عـــني تنظـــرون إىل رسـ بأيـ
.»قتلتم عرتتي، وانتهكتم حرميت فلستم من أميت: لكم

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء، ويدعو بعضهم بعضاً،       : يقول الراوي 
.)١()هلكتم وما تعلمون

:مث قال عليه السالم

رحم ا امرأ قبل نصيحيت، وحفظ وصييت يف ا، ويف رسوله وأهل بيته،      «
.»فإن لنا يف رسول ا أسوة حسنة

حنـن يـا ابـن رسـول اهللا سـامعون مطيعـون حـافظون              : فقالوا بـأمجعهم  
لذمامك، غري زاهدين فيك، وال راغبني عنك، فمرنا بـأمرك يرمحـك اهللا فإنـا        

: ؛ حبــار األنــوار٦٩ص: ؛ مــثري األحــزان البــن منــا احللــي٣٢، ص٢ج: االحتجــاج للطربســي)١(
.١١٣، ٤٥ج
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.)١()ربك وسلم لسلمك، نربأ ممن ظلمك وظلمناحرب حل

حسبك يا ابنة الطاهرين: الشاهد الثالث

ومن الشواهد أيضاً على تغيري االجتاه حنو العترة النبويـة علـيهم الـسالم         
قول أهل الكوفة لفاطمة بنت احلسني عليهما الـسالم بعـد أن خطبـت فـيهم،             

:يقول الراوي

ــاء والنحيــ  ( ــوات بالبك ــت األص ــالوافارتفع ــة   : ب، وق ــا ابن ــسبك ي ح
.)٢()الطاهرين فقد حرقت قلوبنا، وأضرمت أجوافنا، فسكتت

تفجر شرارة االنتفاضة على والي الكوفة بلسان عبد اهللا بـن      : الشاهد الرابع 
عفيف األزدي

إن أول ظهور عملي بإصالح البنية الفكرية بفعل اخلطاب الديين للعقيلة    
يري االجتـاه حنـو العتـرة النبويـة ونـصرهم      زينب عليهـا الـسالم يف الكوفـة وتغـ        

وإعالن احلرب على عدوهم ومواجهة احلاكم اجلائر الظـامل ممـا أعطـى صـورة         
عن السلوك األمنوذج النطالق اإلصالح وتغري االجتاه، هـو انتفاضـة عبـد اهللا         

.بن عفيف األزدي يف جملس ابن زياد وايل الكوفةا

) ٢٤٥املتــوىف ســنة (بغــدادي مــن ابــن حبيــب الويف جمرياــا روى كــلٌّ

، ٤٥ج: ؛ البحـار ٧٠ص: زان البـن منـا احللـي      ؛ مـثري األحـ    ٣٢، ص ٢ج: االحتجاج للطربسي )١(
.٣٨٢ص: ؛ العوامل للبحراين١١٣ص

؛ العـوامل   ١١٢، ص ٤٥ج: ؛ البحار ٦٨ص: ؛ مثري األحزان  ٢٩، ص ٢ج: االحتجاج للطربسي )٢(
.٣٨٠ص: للبحراين
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وغريهم، عـن   ) هـ٣١٠املتوىف سنة   (والطربي  ) هـ٢٧٩املتوىف سنة   (والبالذري  
:محيد بن مسلم، أنه قال

عبيد اهللا بن زياد القصر ودخل النـاس نـودي الـصالة جامعـة            لملا دخ (
:فاجتمع الناس يف املسجد األعظم فصعد املنرب ابن زياد، فقال

يزيد بـن معاويـة   ) املؤمنني(احلق وأهله، ونصر أمري احلمد هللا الذي أظهر 
وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب احلسني بن علي وشـيعته؛ فلـم يفـرغ ابـن         
زياد من مقالته حىت وثب إليه عبد اهللا بن عفيـف األزدي مث الغامـدي، فقـال              

:له

وأبـوه،  كب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي والّ ايا ابن مرجانة إن الكذ    
.ن مرجانة أتقتلون أبناء النبيني وتتكلمون بكالم الصديقنييا اب

علي به، فوثبت عليه اجلالوزة، فأخذوه، فنادى بـشعار     : فقال ابن زياد  
يا مربور وصاحر الكوفة يومئذ من األزد سبعمائة مقاتل، فوثبـت إليـه     : األزد

.فتية من األزد فانتزعوه فأتوا به أهله

: بلى؛ قـال : رأيتم ما صنع هؤالء؟ قالوا  أما  : فقال ابن زياد لالشراف   
فسريوا أنتم يـا أهـل الـيمن حـىت تـأتوين بـصاحبكم، وأشـار عليـه عمـرو بـن            
احلجاج بأن جيلس كل من كـان يف املـسجد مـن األزد؛ وحبـسوا وفـيهم عبـد           
الرمحان بن خمنف وغريه، فأقتتلت األزد وأهل الـيمن قتـاالً شـديداً، واسـتبطأ       

:قال لرسول بعثه إليهمابن زياد أهل اليمن، ف

أنظر ما بينهم؟
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إنـك مل تبعثنـا إىل نـبط        : قـل لألمـري   : فأتاهم فرأى أشـد قتـال، فقـالوا       
وصل، إمنا بعثتنا إىل األزد، إىل أسود األجـم ليـسوا   اجلزيرة وال إىل جرامقة امل  

.ببيضة حتسى وال حرملة توطأ

البكـري،  فقتل من األزد عبيد اهللا بن حوزة الـداليب وحممـد بـن حبيـب            
وكثرت القتلى بينهم وقويت أهل اليمانية على األزد، وصـاروا إىل خـص يف               
ظهر دار ابن عفيف فكسروه واقتحموا عليـه داره فناولتـه ابنتـه سـيفه فجعـل        
يذب به نفسه، وشدوا عليه من كل جانب حىت أخـذوه فـانطلقوا بـه إىل ابـن                 

:زياد، وهو يقول

صدري؛ مث مـ كم مـوردي و شـق علـي  .... أقسم لو يفسح يل عن بصري   
أمر به ابن زياد بعد أن دار كالم بينهما يف عثمان بن عفان، مث أمر به فـصلب               

.)١(يف السبخة

قائد جيش الكوفة يظهر ندمه وخـسرانه فـي طاعتـه البـن         : الشاهد الخامس 
زياد

من الشواهد الدالة على آثار اخلطاب الديين للعقيلة زينب يف تغيري البنيـة       
جتاهات النفسية حنو األقمار باحلق وإن إتباع بين أمية ورموزها هو     الفكرية واال 

بن سعد معترفاً ومقراً ومعترفاً ــ بدور الباطل واخلسران الكبري ما نطق به عمر      

؛ تـاريخ   ٤٨٠ص: ؛ احملرب حملمد بن حبيب البغدادي     ٢١٠، ص ٣ج: أنساب األشراف للبالذري  )١(
: ؛ املقتـل البـن خمنـف      ٨٣، ص ٤ج: ؛ الكامل يف التـاريخ البـن األثـري        ٣٥١، ص ٤ج: الطربي

.١١٧، ص٢ج: ؛ اإلرشاد للمفيد٢٠٧ص
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وآثار اخلطاب الديين للعقيلة زينب عليها السالم بعـد أن رأى حـال النـاس يف          
مل جيـد  : يلة زينب ولذاالكوفة عند دخول السبايا واستماعهم إىل خطاب العق  

غري اإلفصاح عن هذا الندم واإلقرار باهلزمية وأن النصر احلقيقـي للحـسني بـن       
: علي بن أيب طالب عليه السالم وجه ودعوته اإلصالحية يف األمة؛ ولذلك 

:جعل يقول

أطعـت الفـاجر الظـامل ابـن     ! ما رجع أحد إىل أهله بشر ممـا رجعـت بـه      (
.)١()وقطعت القرابة الشريفةزياد، وعصيت احلكم العدل،

:وعليه

فإن هذه الشواهد لتدل على اجتماع املكونات األساسية لالجتاه النفسي     
حنو العترة النبوية ومن مث جنـاح املـشروع اإلصـالحي الـذي خـرج بـه اإلمـام                 

وهو ما سنتناوله يف   احلسني عليه السالم وأكملته العقيلة زينب عليها السالم،         
.ثالثا

تماع اِّـكونات األساسية لالتجاه النفسي نحو العة بفعـل الخطـاب     اج: ثالثا

الديني للعقيلة زينب عليها السالم

ذهــب علمــاء الــنفس االجتمــاعي إىل أن مكونــات االجتــاه هــي ثالثــة   
مكونــات، وإن هــذه املكونــات اجتمعــت يف جمتمــع الكوفــة بعــد اســتماعهم  

:خلطاب العقيلة، وهذه املكونات كاآليت

؛ ٣٠٣، ص٣ج: ؛ ســري أعــالم النــبالء للــذهيب١٩٠، ص١٠ج: أنــساب األشــراف للــبالذري)١(
.٨١ص: ترمجة اإلمام احلسني عليه السالم من طبقات ابن سعد
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المكون المعرفي:األولالمكون 

ن املفـردات الـيت اشـتمل عليهـا خطـاب العقيلـة زينـب عليهـا          أال شك   
السالم وما حتقق لديها من أرضية يف مأساة عاشوراء لكفيلة بتحقيـق اجلانـب              
املعريف بالقضية اليت بعث ـا سـيد الرسـل صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ممثلـة              

.السالممبعترته عليه

ــب  ــذلك إن اجلان ــريف ول ــرتبط   (املع ــيت ت ــة ال ــات العقلي ــل يف العملي يتمث
مبعتقــدات الفــرد حنــو األشــياء، فاجتــاه الفــرد حنــو اإلســالم مــثال يبعــث عــن  

.)١()معتقدات معينة

وهذه املعتقدات املعينة يف اإلسالم األموي احتاج إىل هـذا اخلـروج مـن              
حة يف سـيد الـشهداء مـن املدينـة ومكـة إىل العـراق ليظهـر املعتقـدات الـصحي         

.التوحيد والنبوة واإلمامة على أرض كربالء

:وذلك أن املكونات املعرفية ميكن تقسيمها إىل

.املدركات واملفاهيم، أي ما يدركه الفرد حسياً ومعنوياً: أ

املعتقدات، وهي جمموعة املفاهيم املتبلورة الثابتة يف احملتوى النفسي    : ب
.والعقلي للفرد

ن أن يتنبـأ بـه الفـرد بالنـسبة لآلخـرين أو             وهي مـا ميكـ    : التوقعات: ج
.هيتوقع حدوث

.٢٩٧ص:علم النفس االجتماعي للكندري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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وال ريب أن تلك املكونات قد أحاطت ا العقيلة زينب عليهـا الـسالم              
ومن مث عملت على حتريكها يف نفوس وعقول أهل الكوفة، ومـن مث حققـت          

.ـ من خالل خطاا ــ ألهل الكوفةاملكون األول لالجتاه النفسي ـ

لمكون الوجداني االنفعاليا: المكون الثاني

إن من البداهة مبكان أن تتفرد مأساة كربالء على تـاريخ األمـم الـسابقة       
والالحقة من حيث غزارة العاطفة والوجدان، ومن مث فإن املكون الثاين لالجتاه 

.النفسي يكون هو األبرز يف تغيري االجتاه حنو العترة النبوية عليهم السالم

يتمثـل يف النـواحي العاطفيـة       (:ف هـذا اجلانـب    يقول الكندري يف تعري   
واالنفعالية املرتبطة باألشياء واألشخاص واألحـداث املختلفـة، ولقـد أكـدت            

معظم البحوث والدراسات اليت أجريت حول املكونات العاطفيـة واالنفعاليـة           
ا حتدد عمق وشدة وكمية االنفعال الـذي يـصاحب سـلوك            ألالجتاه النفسي   

أو شخص أو شـيء معـني، ويتـضح ذلـك مـن غـضب أو                الفرد حنو موضوع  

.)١()سرور الفرد عند مناقشته موضوع االجتاه مع اآلخرين

:ويقول حممود فتحي عكاشة يف بيان اهتمام املكون االنفعايل

بالنسبة للمكون االنفعايل يهتم باجلانب العاطفي هلذه االعتقادات، كما       (

لفرد حنو موضوع االجتاه، فقـد خيتلـف   ميثل مقدار الشعور اإلجيايب أو السليب ل   
هما ملوضوع االجتاه، ولكن ميكن أن نشخصان يف اخلصائص اليت يعزوها كل م

.٢٩٨ص: علم النفس االجتماعي للكندري)١(
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.)١()أنه حنوهانهن يظهرييكون متماثالً يف درجة الشعور اإلجيايب أو السليب اللذ

ومــن مث فــإن املــسلمني اليــوم قــد خيتلفــان يف املكــون املعــريف يف االجتــاه 
ميثله اإلمام احلسني بـن علـي بـن أيب طالـب علـيهم الـسالم مـن             النفسي فيما   

عقيدة من حيث أنه إمام معصوم مفترض الطاعة أم أنـه ابـن الـنيب صـلى اهللا              
عليه وآله وسلم ومن أهل البيت الذين أذهب اهللا عنـهم الـرجس ومـن مث ال           

جيـايب  يف درجـة الـشعور اإل  نيمتمـاثل نما يكوناأيتفقان يف املكون املعريف إال   
يظهرانه حنو ما جرى على رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ناللذي

ما يبديان االهتمام باجلانب العاطفي حنو هذه الشخـصية   أوعياله يف كربالء و   
ومن مث يكون اإلمام احلسني عليه السالم قد حقق نسبة كبرية من تغيري االجتـاه     

.تكون إمكانية حتقق املكون املعريف سهلةالنفسي حنو القرآن والعترة ومن مث 

السلوكيالمكون النزعي: المكون الثالث

نـه  أوهذا املكون هو نتيجة ملا سبق مـن املكونـات ومكمـل هلمـا وذلـك               
نتيجة للمكونني السابقني ويشري إىل نية الفرد ليـسلك بطريـق معـني أو              (يكون  

.فيما يتعلق مبوضوع االجتاهىل سلوكه الفعلي إ

ملتوقع أن ترى يف الواقع عالقة قوية بني املكونات الثالثة طاملـا أن         ومن ا 
الطريقة اليت يتـصور ـا الفـرد املوضـوع ينبغـي أن تـؤثر يف قـوة شـعوره حنـو               

.)٢()املوضوع، واليت بدورها ينبغي أن تؤثر يف سلوكه الظاهر

.١٢٤ص: املدخل إىل علم النفس االجتماعي لعكاشة)١(
.١٢٤ص: املدخل إىل علم النفس االجتماعي لعكاشة)٢(
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وال خيفى على املتتبع للتاريخ اإلسالمي فضالً عما ذكرناه مـن شـواهد              
خري دليل على قدرة العقيلة زينب عليها الـسالم ومـن خـالل خطاـا         ه جيد   أن

الديين يف تغيري االجتاه النفسي للمسلم يف اتمع الكويف أو غريه من اتمعات              
.حينما يستحضر القارئ أو الباحث مجيع جمريات قضية عاشوراء

هـا رحيانـة رسـول اهللا    ووإن شعار اإلصـالح الـذي خـرج مـن أجلـه أخ       
صلى اهللا عليه وآله وسلم والذي أخرجها من أجله لتكمـل مـسريته صـلوات          

يف مجيـع احلركـات اإلصـالحية الـيت     منقطـع الـنظري  اهللا عليهما قد جنح جناحـاً   
ظهرت على األرض سواء ما كانت بيد األنبياء عليهم السالم أو ما خرج بـه                

.كثري من املفكرين واملصلحني يف شرق األرض وغرا

يف حتقق هذا النجاح هو اكتمال هذه املكونـات الثالثـة بدرجـة         والسبب  
يف ) املكون املعريف، واملكون االنفعايل، واملكون الرتعـي الـسلوكي  : (تامة، أي 

بالـسماء أو   اًحني تفاوتـت احلركـات اإلصـالحية سـواء مـا كـان منـها مرتبطـ                
سـوى  رض بتحقق هذه املكونات بنسبة خمتلفة وقد ال جتد هـذه احلركـات          باأل

اًمكون واحد ومن مث ال يكتب هلا الدوام واالستمرارية، وال جتد هناك سـلوك       
.يدل على تغيري االجتاه النفسي حنو هذه احلركة اإلصالحيةاًظاهر

أن الظواهر السلوكية لدى أتبـاع مـذهب أهـل البيـت         : يف حني أننا جند   
خـالل  مـن وية وعليهم السالم يف كاشفيتها عن االجتاه النفسي حنو العترة النب        

الشعائر احلسينية وغريها خلري دليل على جناح خطاب العقيلة زينب يف إصـالح          
.ا جاءت حبقيقة التجديد يف اخلطاب الديينأالبنية الفكرية يف اتمع املسلم و
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فمن التمسك مبشروع السقيفة والتنصر لـبين أميـة إىل التمـسك بـالثقلني         
:قائالًعليه وآله وسلم حيث أمر ما جدها املصطفى صلى اهللا

إنـي تــارك فـيكم مــا إن متـسكتم هبمــا لـن تــضلوا مـن بعــدي،      «
.»كتاب ا وعرتتي أهل بييت

والتضحية من أجلهما باملال والولد واألنفس، فـأي عقيـدة أرسـخ مـن              
.هذه العقيدة

،فسالم اهللا وصالته على عقيلة الطـالبيني وزينـة أبيهـا علـي أمـري املـؤمنني              
.صلوات اهللا عليهم أمجعنيومثال أمها فاطمة،ى شبيهة جدا خدجيةزينب الكرب

.ةًويوم تبعث حي،ويوم استشهدت،يوم ولدتوسالم على العقيلة زينب 

مت حبمد اهللا وسابق لطفه وعنايته يف يوم السبت املوافق الرابع من شـهر              
بـة  م، يف أروقـة مكتبـة العت      ٧/١٢/٢٠١٣هـ، املـصادف    ١٤٣٥صفر اخلري لسنة    
.احلسينية املقدسة

}      ِلـيماْلع مِيعالـس َأْنــت ـا إِنَّـكْل مِن ا تَقَبـ نـبفِيقِي إِّال  {.)١(}را تَـو مـِباللَّــهِ و
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتهِ تَولَي{.)٢(}عالَمِنياْلع بلِلَّهِ ر دمالْح٣(}و(.

نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن
د علوان بن السيد جاسم الحسني الكربالئيبن السيا

.١٢٧: سورة البقرة، اآلية)١(
.٨٨: سورة هود، اآلية)٢(
.١٨٢: سورة الصافات، اآلية)٣(
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٢٠٩

املصادر
التوحيـد للنــشر لــسنة  : نــشر/ الــسيد مرتــضى العـسكري  : تـأليف / أحاديـث عائــشة  . ١

.قم المقدسة ـ إيران/ مطبعة صدر : طبع/ الطبعة الخامسة / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

) /هــــ٥٤٨ت (الـــشيخ أبــو منـــصور أحمـــد بــن علـــي الطبرســـي    : تـــأليف/ االحتجــاج  . ٢

دار األسـوة للطباعـة والنـشر لـسنة     : نـشر وطبـع  / الشيخ إبراهيم البهـادري   : تحقيق

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة السادسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

الـشيخ المفيـد أبـو عبـد اهللا محمـد بـن       / اإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العبـاد      . ٣

لـسالم لتحقيـق   مؤسـسة آل البيـت علـيهم ا   : تحقيـق ) / هــ ٤١٣ت (محمد بن نعمـان     

/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤دار المفيد للطباعة والنـشر والتوزيـع لـسنة    : نشر وطبع/ التراث  

.بيروت لبنان/ الطبعة الثانية 

دار ومطـابع الـشعب   : نـشر وطبـع  ) / هــ ٥٣٨ت (الزمخشري : تأليف/ أساس البالغة  . ٤

.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٦٠لسنة 

سالم محمـد عطـا، محمـد    : تحقيق) / هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر    : تأليف/ االستذكار  . ٥

ـــ، ١٤٢٠دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة  : نـــشر وطبـــع/ علـــي معـــوض  ــة / م ٢٠٠٠هـ الطبعـ

.بيروت ـ لبنان/ األولى 
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املصادر..................................................................................................................٢١٠

عـز الـدين ابـن األثيـر ابـي الحـسن علـي        : تـأليف / أسد الغابة فـي معرفـة الـصحابة      . ٦

الطبعــــة/ مجموعــــة مــــن المحققــــين  : تحقيــــق) / ٦٣٠ت (بــــن محمــــد الجــــزري ا

.بيروت ـ لبنان/ م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الثانية 

ــي تم . ٧ ــابة فــ ــصحابة  ياإلصــ ــز الــ ــأليف/ يــ ـــر     : تــ ــي بــــن حجـ ــد بــــن علــ ــافظ أحمــ الحــ

الــــشيخ عــــادل أحمــــد عبـــــد    : دراســــة وتحقيــــق وتعليــــق   ) / هـــــ ٨٥٢ت (العــــسقالني  

ــي محمـــد معـــوض    ــشيخ علـ ــة لـــسنة  دار الكتـــب الع: نـــشر وطبـــع / الموجـــود، الـ لميـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥

ــي تم . ٨ ــابة فــ ــصحابة  ياإلصــ ــز الــ ــأليف/ يــ ـــر     : تــ ــي بــــن حجـ ــد بــــن علــ ــافظ أحمــ الحــ

.دار السعادة: نشر وطبع) / هـ٨٥٢ت (العسقالني 

/ أبـو الوفـا األفغـاني    : تحقيـق ) / هــ ٤٨٣ت  (السرخـسي   : تـأليف / أصول السرخسي   . ٩

بيــروت ـ     / الطبعــة األولــى / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤علميــة لــسنة دار الكتــب ال: نــشر وطبــع

.لبنان

ــول الكـــافي  . ١٠ ــاليف/ أصـ ــوب الكلينـــي    : تـ ــن يعقـ ـــ٣٢٩ت (الـــشيخ محمـــد بـ نـــشر ) / هـ

قـم  / الطبعـة الخامـسة   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٥دار األسوة للطباعة والنشر لـسنة   : وطبع

.المقدسة ـ إيران

) / هــ ٤٦٠ت (ن الحـسن الطوسـي   الـشيخ أبـو جعفـر بـن محمـد بـ      : تـأليف / األمـالي  . ١١

ــالمية   : تحقيـــق ــع / قـــسم الدراســـات اإلسـ مركـــز الطباعـــة والنـــشر فـــي    : نـــشر وطبـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة البعثة لسنة 

: تحقيـق ) / هــ ٣٨١ت (الشيخ أبو جعفر محمد بن علـي الـصدوق     : تأليف/ األمالي  . ١٢

مركز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة البعثـة      : طبعونشر / قسم الدراسات اإلسالمية  

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧لسنة 
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ت (الــشيخ المفيــد أبــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن نعمــان         : تــأليف / األمــالي . ١٣

ـــ٤١٣ ــشر وطبـــع / حـــسين األســـتاد ولـــي، علـــي أكبـــر الغفـــاري      : تحقيـــق) / هـ دار : نـ

بيـروت  / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤والنشر والتوزيع لـسنة     المفيد للطباعة   

.لبنان

) / هــ ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جـابر بـن داود البلَـاذُري     : تأليف/ أنساب األشراف   . ١٤

/ م ١٩٩٧دار اليقظة العربية لـسنة   : نشر وطبع / محمود الفردوس العظم    : تحقيق

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة األولى 

الــسيد : تــأليف/ عليهــا الــسالم بــين ســلطة الــشريعة وشــريعة الــسلطة   بــاب فاطمــة . ١٥

قسم الـشؤون الفكريـة فـي العتبـة     : نشر/ المؤلف : دراسة وتحقيق / نبيل الحسني   

ــربالء لــــسنة    ــة، كــ ــسينية المقدســ ـــ، ١٤٣٥الحــ ــسة األعلمــــي  : طبــــع/ م ٢٠١٣هــ مؤســ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / للمطبوعات 

العالمـة الـشيخ محمـد    : تـأليف / معة لدرر أخبـار األئمـة األطهـار      بحار األنوار الجا  . ١٦

/ م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣مؤسـسة الوفــاء لـسنة   : نـشر وطبــع ) / هـــ١١١١ت (بـاقر المجلـسي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية المصححة 

ضــبط وتخــريج اآليــات  ) / هـــ٩٧٠ت (ابــن نجــيم المــصري  : تــأليف/ البحــر الرائــق . ١٧

ــشيخ زك: واألحاديـــث ــرات  الـ ــا عميـ ــي بيـــضون لـــسنة    / ريـ ــد علـ ــشورات محمـ نـــشر منـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / دار الكتب العلمية : طبع/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨

كمـال الـدين ابـن العـديم عمـر بـن أحمـد بـن         : تـأليف / لب في تاريخ حلب   بغية الط . ١٨

دار الفكـــر للطباعـــة: نـــشر وطبـــع/ ســـهيل زكـــار : تحقيـــق) / هــــ٦٦٠ت (أبـــي جـــرادة 

.بيروت ـ لبنان/ والنشر والتوزيع 

) / هـــ ٢٨٠ت (أبــو الفــضل أحمــد بــن أبــي طــاهر طيفــور       : تــأليف/ بالغــات النــساء  . ١٩

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املصادر..................................................................................................................٢١٢

ــود  : تحقيـــق ــع / بركـــات يوســـف هبـ ــة العـــصرية لـــسنة  : نـــشر وطبـ ـــ ١٤٢٦المكتبـ / هـ

.صيدا/ الطبعة األولى 

) / هــ ٣٤٠ت ) (ابـن الفقيـه الهمـذاني   (أحمد بن محمد الهمذاني   : تأليف/ البلدان  . ٢٠

عالم الكتب للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة     : نشر وطبع/ يوسف الهادي  : تحقيق

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

: تحقيـق ) / هـ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   : تأليف/ ين  يالبيان والتب . ٢١

بيــروت ـ      / ولــى الطبعــة األ/ دار الجيــل : نــشر وطبــع/ عبــد الــسالم محمــد هــارون  

.لبنان

تحقيـق  ) / هــ ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري      : تأليف/ تاريخ الطبري   . ٢٢

ــاء األجـــالء  : وتـــصحيح وضـــبط مؤســـسة األعلمـــي : نـــشر وطبـــع/ نخبـــة مـــن العلمـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للمطبوعات لسنة 

حمد بن إسماعيل بـن المغيـرة بـن البخـاري     أبو عبد اهللا م  : تأليف/ التاريخ الكبير   . ٢٣

.ديار بكر ـ تركيا/ المكتبة اإلسالمية : نشر وطبع) / هـ٢٥٦ت (

ماجـد أحمـد العطيـة    : تحقيق) / هـ١٣٣٢ت (السيد البراقي : تأليف/ تاريخ الكوفة   . ٢٤

: نـشر وطبـع  / هــ  ١٣٩٩ىالسيد محمد صـادق آل بحـر العلـوم المتـوف       : استدراكات/ 

ــشارات المكتبـــ  ــسنة  إنتـ ــة لـ ـــ، ١٤٢٤ة الحيدريـ ــى  / م ٢٠٠٤هـ النجـــف  / الطبعـــة األولـ

.األشرف ـ العراق

أبـو القاســم علـي بـن الحــسن بـن هبـة اهللا المعــروف      : تـأليف / تـاريخ مدينـة دمــشق   . ٢٥

دار الفكـر للطباعـة والنـشر    : نـشر / علـي شـيري    : تحقيـق ) / هــ ٥٧١ت  (بابن عـساكر    

.بيروت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ والتوزيع 

ــي تفـــسير القـــرآن    التب. ٢٦ ــان فـ ــأليف/ يـ ــي    : تـ ــر الطوسـ ــشيخ أبـــو جعفـ ـــ٤٦٠ت (الـ ) / هـ
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العربـي لـسنة   ثدار إحيـاء التـرا  : نـشر وطبـع  / علـي شـيري     : تحقيق وتدقيق وتعليق  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٨

ــلم     . ٢٧ ــه وآلـــه وسـ ــول صـــلى اهللا عليـ ــول عـــن آل الرسـ ــعبة  : تـــأليف/ تحـــف العقـ ــن شـ ابـ

نـشر  / علـي أكبـر الغفـاري    : تصحيح وتحقيـق / في القرن الرابع   الحراني المتوفى 

م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٤مؤسسة النـشر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين لـسنة        : وطبع

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / 

أبو العال محمـد عبـد الـرحمن بـن     : تأليف/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي       . ٢٨

: نـشر وطبـع  / عـصام الـصبابطي   : تحقيـق ) / هــ ١٣٥٣ت (يعبد الرحيم المباركفور 

.القاهرة ـ مصر/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢دار الحديث لسنة 

احــسان عبــاس و : تحقيــق) / هـــ٥٦٢ت (ابــن حمــدون : تــأليف/ التــذكرة الحمدونيــة . ٢٩

ـــ، ١٤١٦دار صــــادر للطباعــــة والنــــشر لــــسنة  : نــــشر وطبــــع/ بكــــر عبــــاس  / م ١٩٩٦هــ

.بيروت ـ لبنان/ األولى الطبعة 

لجنـة مـن العلمـاء    : تحقيـق ) / هــ ١٦١ت  / (سفيان الثوري   : تأليف/ تفسير الثوري   . ٣٠

بيـروت ـ   / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع/ 

.لبنان

أبـو الليـث نـصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي         : تـأليف / تفـسير الـسمرقندي   . ٣١

ـــ٣٧٣ت (الحنفــــي  ــق) / هــ ــود مطرجــــي  . د: تحقيــ ــع / محمــ دار الكتــــب : نــــشر وطبــ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧العلمية لسنة 

ــرآن  . ٣٢ ــأليف/ تفـــسير القـ ــرزاق الـــصنعاني  : تـ ــد الـ ـــ٢١١ت (عبـ ــق) / هـ ــدكتور : تحقيـ الـ

هــ،  ١٤١٠مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع لـسنة    : نشر وطبع / مصطفى مسلم محمد    

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩
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) / هــ ٥٤٨ت (الـشيخ الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي        : تـأليف / تفسير مجمع البيان    . ٣٣

ــق وتعليـــق  : نـــشر وطبـــع  / لجنـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــين واألخـــصائيين      : تحقيـ

ـ بيــروت       / الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات لــسنة   

.لبنان

الحسن مقاتل بن سـليمان بـن بـشير    أبياإلمام: تأليف/ تفسير مقاتل بن سليمان  . ٣٤

دار الكتـب  : نـشر وطبـع  / أحمـد فريـد   : تحقيق) / هـ١٥٠ت (ء البلخي   االزدي بالوال 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤العلمية لسنة 

بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم        أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا  : تأليف/ التمهيد  . ٣٥

مـصطفى بـن أحمـد العلـوي، محمـد عبـد        : تحقيـق ) / هــ ٤٦٣ت  (النمري القرطبـي    

هــ  ١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية لـسنة  : نشر وطبع/ الكبير البكري   

.المغرب/ 

بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقالني  أبــي: ليفأتــ/ تمهيــد األوائــل وتلخــيص الــدالئل . ٣٦

ــسة : نـــشر وطبـــع / الـــشيخ عمـــاد الـــدين أحمـــد حيـــدر   : تحقيـــق) / هــــ٤٠٣ت ( مؤسـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤الكتب الثقافية لسنة 

ــال . ٣٧ أبــــو الحجــــاج جمــــال الــــدين ابــــن الزكــــي أبــــي محمــــد   : تــــأليف/ تهــــذيب الكمــ

عـواد  الـدكتور بـشار   : تحقيـق وضـبط وتعليـق   ) / هــ ٧٤٢ت (القضاعي الكلبي المزي  

/ الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٥دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع / معروف  

.بيروت ـ لبنان

/ الطبعـة األولـى   ) / هــ ٣٥٤ت (محمد بن حبان التميمي البـستي  : تأليف/ الثقات  . ٣٨

.حيدر آباد الدكن ـ الهند/ م ١٣٩٣مؤسسة الكتب الثقافية لسنة : نشر وطبع

أبــو جعفــر محمــد : تــأليف) / تفــسير الطبــري(آي القــرآن جــامع البيــان عــن تأويــل. ٣٩
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٢١٥...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

دار ابـــن حـــزم ـ دار اإلعـــالم لـــسنة         : نـــشر وطبـــع) / هــــ٣١٠ت (بـــن جريـــر الطبـــري ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣

علـي بـن   : تأليف/ جامع الخالف والوفاق بين اإلمامية وبين أئمة الحجاز والعراق  . ٤٠

الـــشيخ حـــسين الحـــسيني : تحقيـــق/ فى فـــي القـــرن الـــسابع محمـــد القمـــي المتـــو

مطبعـة  : طبـع ) / عـج (إنتشارات زمينه سـازان ظهـور إمـام عـصر        : نشر/ البيرجندي  

.قم المقدسة ـ إيران/ ولى الطبعة األ/ باسدار اسالم 

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن محمـد بـن عبـد      : تأليف/ جامع بيان العلم وفضله     . ٤١

هــ،  ١٤١٤دار ابن الجوزي لـسنة  : نشر) / هـ٤٦٣ت (مري القرطبي   البر بن عاصم الن   

.المملكة العربية السعودية/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد      : تـأليف / الجامع الحكام القرآن ـ تفـسير القرطبـي    . ٤٢

) / هـــ٦٧١ت (بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي        ا

/ دار إحيــاء التــراث العربـــي   : نــشر وطبـــع / د عبــد العلـــيم البردونــي   احمــ : تحقيــق 

.بيروت ـ لبنان

نـشر  / محـسن عبـد الـصاحب المظفـر     . د: تأليف/ جغرافية المعتقدات والديانات  . ٤٣

.عمان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٣١دار صفاء لسنة : وطبع

محمــد بــن  أبــو البركــات / جــواهر المطالــب فــي مناقــب اإلمــام علــي عليــه الــسالم      . ٤٤

ــاقر  : تحقيـــق) / هــــ٨٧١ت (أحمـــد الدمـــشقي البـــاعوني الـــشافعي   الـــشيخ محمـــد بـ

الطبعـة  / هــ  ١٤١٦مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية لسنة    : نشر وطبع / المحمودي  

.قم المقدسة ـ إيران/ األولى 

محمــد بــن أبــي بكــر    : تــأليف/ الجــوهرة فــي نــسب اإلمــام علــي عليــه الــسالم وآلــه       . ٤٥

ــرن الـــسابع   األنـــصاري التل : تحقيـــق/ مـــساني المعـــروف بـــالبري المتـــوفى فـــي القـ
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يمؤسـسة األعلمـ  : طبـع / مكتبـة النـوري بدمـشق      : نـشر / الدكتور محمد التونجي    

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٢للمطبوعات لسنة 

محمــد أبــو  : تــأليف/ الخطابــة أصــولها وتاريخهــا فــي أزهــر عــصورها عنــد العــرب      . ٤٦

.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٣٤هـ، ١٣٥٣دار الفكر العربي لسنة : وطبعنشر / زهرة 

) هــ ١١٨٦ت (المحقق البحرانـي  : تأليف/ الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية       . ٤٧

: نـشر وطبـع  / شـركة دار المـصطفى صـلى اهللا عليـه وآلـه إلحيـاء التـراث         : تحقيق/ 

/ م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢٣ة شــركة دار المــصطفى صــلى اهللا عليــه وآلــه إلحيــاء التــراث لــسن     

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

.الدكتور زكريا إبراهيم: ترجمة/ مقال في فلسفة الدين / الزمان واألزل . ٤٨

الـدكتور  : تقـديم وجمـع وتحقيـق   ) / هــ ٣٢٣ت (الجـوهري   : تأليف/ السقيفة وفدك   . ٤٩

شــركة الكتبـي للطباعــة والنــشر لــسنة  : نــشر وطبــع/ الـشيخ محمــد هــادي األمينـي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣

) / هـــ٢٧٥ت (ابــي داود ســليمان بــن االشــعث السجــستاني  : تــأليف/ ســنن أبــي داوود . ٥٠

دار الفكــر للطباعــة والنــشر    : نــشر وطبــع  / ســعد محمــد اللحــام    : تحقيــق وتعليــق  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠والتوزيع لسنة 

محمـــد بــن عيـــسى بـــن ســورة بـــن موســى بـــن الـــضحاك،     : تــأليف / رمـــذي ســنن الت . ٥١

/ عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف     : تحقيـق وتـصحيح  ) / هــ ٢٧٩ت (الترمذي، أبو عيـسى    

الطبعــة / م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة   : نــشر وطبــع

.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

ل أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي     الحــافظ الجليــ : تــأليف/ الــسنن الكبــرى  . ٥٢

دار الكتــب : نــشر وطبــع/ محمــد عبــد القــادر عطــا  : تحقيــق) / هـــ٤٥٨ت (لبيهقــي ا
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.بيروت لبنان/ الطبعة الثالثة / هـ ١٤٢٤العلمية  لسنة 

) / هــ ٢٧٥ت (سليمان بن األشعث السجـستاني  : تأليف/ سؤاالت اآلجري ألبي داود     . ٥٣

مكتبــــة دار االســــتقامة،   : نــــشر / البــــستوي  عبــــد العلــــيم عبــــد العظــــيم    : تحقيــــق

مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر والتوزيـع       : طبـع / م  ١٩٩٧هــ،   ١٤١٨السعودية لسنة   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / 

: إشـراف وتخــريج ) / هـــ٦٣٠ت (شــمس الـدين الـذهبي   : تـأليف / سـير أعـالم النــبالء   . ٥٤

الطبعــة / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٣مؤســسة الرســالة لــسنة  : نــشر وطبــع / شــعيب األرنــؤوط  

.بيروت ـ لبنان/ التاسعة 

).هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني / شرح الصدور بتحريم رفع القبور . ٥٥

: تحقيـــق) / هــــ٦٥٦ت (ابـــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي  : تـــأليف/ شـــرح نهـــج البالغـــة . ٥٦

هــ،  ١٣٧٨دار إحيـاء الكتـب العربيـة لـسنة     : نـشر وطبـع  / محمد ابـو الفـضل إبـراهيم       

.بغداد ـ العراق/ الطبعة األولى / م ١٩٥٩

أبـــو نــصر إســـماعيل بـــن حمـــاد  : تـــأليف/ الــصحاح ـ تـــاج اللغـــة وصــحاح العربيـــة          . ٥٧

دار الكتــب  : نــشر وطبــع  / اميــل بــديع يعقــوب    . د: تحقيــق ) / هـــ ٣٩٣ت (الجــوهري  

.بيروت لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٠العلمية لسنة 

ــاري  . ٥٨ ــأليف/ صـــحيح البخـ ــو عبـــد  : تـ ــرة بـــن     أبـ ــن المغيـ ــماعيل بـ ــن إسـ اهللا محمـــد بـ

الطبعــة  / م ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٥عــالم الكتــب لــسنة   : نــشر وطبــع  ) / هـــ ٢٥٦ت (البخــاري 

.بيروت ـ لبنان/ الرابعة 

ت (مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيــسابوري       : تـأليف / صـحيح مـسلم   . ٥٩

ــد الـــرحمن المرعـــشلي  . د: تحقيـــق) / هــــ٢٦١ إحيـــاء دار : نـــشر وطبـــع/ محمـــد عبـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠التراث العربي لسنة 
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ــرى  . ٦٠ ــأليف/ الطبقـــات الكبـ ــمي،     : تـ ــع الهاشـ ــن منيـ ــعد بـ ــن سـ ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ أبـ

دار صــادر ـ دار     : نـشر وطبــع ) / هـــ٢٣٠ت (البـصري، البغــدادي المعــروف بـابن ســعد   

.وت ـ لبنانبير/ الطبعة األولى / م ١٩٥٦هـ، ١٣٧٦بيروت لسنة 

الدكتور أحمـد محمـد مبـارك    : فتألي/ علم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة       . ٦١

/ الطبعــة األولـــى  / م ٢٠١٢هـــ،  ١٤٣٢مكتبــة الفـــالح لــسنة   : نــشر وطبــع  / الكنــدري  

.الكويت

نــشر / علـي عبــد اهللا الجبـاوي   . د: تــأليف/ علـم خـصائص الــشعوب ـ علــم األقـوام        . ٦٢

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨دار التكوين لسنة : وطبع

) / هــ ٨٥٥ت (بـدر الـدين العينـي    : تـأليف / عمدة القاري في شرح صـحيح البخـاري       . ٦٣

ــق ــع / محمـــد أحمـــد الحـــالق   : تحقيـ ــسنة    : نـــشر وطبـ ــي لـ ــاء التـــراث العربـ دار إحيـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤

ــسين عليـــه  . ٦٤ ــوالم، اإلمـــام الحـ ــسالم العـ ــأليف/ الـ ــشيخ عبـــد اهللا البحرانـــي   : تـ ت (الـ

الــسيد محمــد : إشــراف/ مدرســة اإلمــام المهــدي عليــه الــسالم  : تحقيــق) / هـــ١١٣٠

ــفهاني    ــد األبطحـــي اإلصـ ــاقر الموحـ ــشر/ بـ ــدي عجـــل اهللا   : نـ ــة اإلمـــام المهـ مدرسـ

مطبعـة أميـر   : طبـع / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧تعالى فرجه الشريف بـالحوزة العلميـة لـسنة          

.قم المقدسة ـ إيران/ عة األولى المحققة الطب/ 

نــشر منــشورات محمــد  ) / هـــ٢٧٦ت (ابــن قتيبــة الــدينوري  : تــأليف/ عيــون األخبــار . ٦٥

/ الطبعــة الثالثــة / طبــع دار الكتــب العلميــة  / م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٤علــي بيــضون لــسنة  

.بيروت ـ لبنان

ت (خـــشري جــار اهللا محمـــود بــن عمـــر الزم  : تـــأليف/ الفــائق فـــي غريــب الحـــديث   . ٦٦

بيـروت ـ   / الطبعـة األولـى   / هــ  ١٤١٧دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع) / هـ٥٣٨
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.لبنان

أحمـد بـن عبـد الــرزاق    : تـأليف / فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء       . ٦٧

المملكة العربية السعودية-الرياض : طبع/ الدويش 

افظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر      الحـ : تأليف/ فتح الباري في شرح صحيح البخاري     . ٦٨

دار المعرفــة للطباعــة  : نــشر وطبــع) / هـــ٨٥٢ت (أبــو الفــضل العــسقالني الــشافعي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / والنشر 

ــة الجمـــل   . ٦٩ ــضبي األســـدي     : تـــأليف / الفتنـــة ووقعـ ــن عمـــر الـ ) / هــــ ٢٠٠ت (ســـيف بـ

الطبعــة / ـ هــ١٣٩٧دار النفـائس لــسنة  : نــشر وطبــع/ أحمــد راتــب عرمـوش  : تحقيـق 

.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

علــي : تحقيــق) / هـــ٣١٤ت (أبــي محمــد أحمــد بــن أعــثم الكــوفي   : تــأليف/ الفتــوح . ٧٠

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤١١دار األضواء لسنة : نشر وطبع/ شيري 

) / هــــ٣٠٣ت (أحمـــد بـــن شـــعيب المعـــروف بالنـــسائي   : تـــأليف/ فـــضائل الـــصحابة . ٧١

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥كتب العلمية لسنة دار ال: نشر

زيـن الـدين محمـد بـن تـاج العـارفين       : تـأليف / فيض القدير شرح الجـامع الـصغير      . ٧٢

أحمـد عبـد   : تـصحيح ) / هــ ١٠٣١ت (بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي المنـاوي       ا

/ الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٤هــ،  ١٤١٥دار الكتـب العلميـة لـسنة     : نـشر وطبـع   / السالم  

.بيروت ـ لبنان

مؤســسة آل البيــت : تحقيــق) / هـــ٣٠٤ت (الحميــري القمــي : تــأليف/ قــرب االســناد . ٧٣

ــيهم الـــسالم إلحيـــاء   : نـــشر/ علـــيهم الـــسالم إلحيـــاء التـــراث   مؤســـسة آل البيـــت علـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٣التراث لسنة 

رضـا أسـتادي   : تحقيق) / هـ٤٤٧ت (أبو الصالح الحلبي : تأليف/ الكافي في الفقه    . ٧٤
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إصـفهان ـ    / مكتبـة اإلمـام أميـر المـؤمنين علـي عليـه الـسالم العامـة         : نـشر وطبـع  / 

.إيران

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن         : تأليف/ الكامل في التاريخ  . ٧٥

) / هــ ٦٣٠ت (ثيـر  األعبد الكريم بن عبد الواحد الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن       

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦صادر للطباعة والنشر لسنة دار : نشر وطبع

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع       : تأليف/ كتاب األم   . ٧٦

دار الفكــر  : نــشر وطبــع  ) / هـــ ٢٠٤ت (بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف الــشافعي        ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣نة للطباعة والنشر والتوزيع لس

) / هــ ١٧٥ت (أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي     : تأليف/ كتاب العين   . ٧٧

م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٨مؤسسة األعلمي لـسنة  : نشر وطبع / مهدي المخزومي   . د: تحقيق

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / 

أبو القاسم جـار اهللا محمـود   : تأليف/ األقاويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  . ٧٨

دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبـع ) / هـ٥٣٨ت (بن عمر بن محمد الزمخشري   ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

أبو القاسم جـار اهللا محمـود   : تأليف/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل   . ٧٩

دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبـع ) / هـ٥٣٨ت (زمخشري بن عمر بن محمد ال  ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

ــرة المهجـــة  . ٨٠ نـــشر وطبـــع ) / هــــ٦٦٤ت (الـــسيد ابـــن طـــاووس  / كـــشف المحجـــة لثمـ

.النجف األشرف/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠المطبعة الحيدرية لسنة 

ت (و جعفـر محمـد بـن علـي الـصدوق      الـشيخ أبـ  : تـأليف / كمال الـدين وتمـام نعمـة       . ٨١

مؤســسة األعلمــي لــسنة  : نــشر وطبــع / الــشيخ حــسين األعلمــي  : تحقيــق) / هـــ٣٨١
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.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / هـ ١٤٢٤

عالء الـدين علـي بـن حـسام الـدين      : تأليف/ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال     . ٨٢

ــدي الـــشهير بـــالمتقي الهنـــدي     الـــشيخ بكـــري   : تفـــسيرضـــبط و ) / هــــ ٩٧٥ت (الهنـ

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩مؤسسة الرسالة لسنة : نشر وطبع/ حياني 

جمـــال الـــدين محمــــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور االنــــصاري       : تـــأليف / لـــسان العـــرب   . ٨٣

دار الكتـب العلميـة   : نشر وطبع/ عامر أحمد حيدر  : تحقيق) / هـ٧١١ت  (المصري  

.بيروت ـ لبنان/الطبعة االولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لسنة 

ت (الـــسيد رضـــي الـــدين أبـــي القاســـم بـــن طـــاووس   / اللهـــوف فـــي قتلـــى الطفـــوف  . ٨٤

قـم المقدسـة ـ    / الطبعـة الثانيـة   / هــ  ١٤٢٣أنوار الهدى لسنة : نشر وطبع) / هـ٦٦٤

.إيران

الـسيد محـسن األمـين العـاملي     / لواعج األشجان في مقتل الحـسين عليـه الـسالم          . ٨٥

/ هــ  ١٤١٧دار األميـر لـسنة   : د حسن األمين نـشر وطبـع    السي: تحقيق) / هـ١٣٧١ت  (

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

ــة المنهــــاج   . ٨٦ ــأليف/ مبــــاني تكملــ ـــ١٤١٣ت (الــــسيد الخــــوئي  : تــ ــشر وطبــــع ) / هــ : نــ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / م ١٩٧٦هـ، ١٣٩٦المطبعة العلمية لسنة 

) / هــ ٦٤٥ت (بـن محمـد بـن نمـا الحلـي      نجم الدين جعفـر  : تأليف/ مثير األحزان   . ٨٧

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٣دار العلوم لسنة : نشر وطبع

ت (الـسيد شـرف الــدين   : تـأليف / المجـالس الفـاخرة فـي مـصائب العتـرة الطـاهرة       . ٨٨

نــشر مؤســسة المعــارف اإلســالمية    / محمــود بــدري  : مراجعــة وتحقيــق ) / هـــ١٣٧٧

قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / مطبعة عترة : طبع/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١لسنة 

/ مجموعــة مــؤلفين : تــأليف/ مجلــة المعرفــة، المعتقــدات الدينيــة لــدى الــشعوب   . ٨٩
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ــة ــام   . د: ترجمـ ــاح إمـ ــد الفتـ ــام عبـ ــون   : نـــشر/ إمـ ــة والفنـ ــوطني للثقافـ المجلـــس الـ

.الكويت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣واآلداب لسنة 

الحــافظ نــور الــدين علــي بــن ابــي بكــر        : تــأليف / ومنبــع الفوائــد   مجمــع الزوائــد  . ٩٠

دار الفكــر : نــشر وطبــع/ تحقيــق عبــد اهللا محمــد الــدرويش  ) / هـــ٨٠٧ت (الهيثمــي 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥لسنة 

ــة الفتـــاوى  . ٩١ ــأليف/ مجموعـ ــة  : تـ ـــ٧٢٨ت (ابـــن تيميـ ــع ) / هـ ــد  : نـــشر وطبـ الـــشيخ عبـ

.اسمالرحمن بن ق

ــأليف/ المحاســـن . ٩٢ ــد البرقـــي     : تـ ــد بـــن خالـ ــد بـــن محمـ ــو جعفـــر أحمـ ت (الـــشيخ أبـ

: نـشر وطبـع  ) / المحـدث (السيد جالل الدين الحسيني : تصحيح وتعليق ) / هـ٢٧٤

.طهران ـ إيران/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠: دار الكتب اإلسالمية لسنة الطبع

ــر . ٩٣ ــأليف/ المحبـ ــمي،      : تـ ــرو الهاشـ ــن عمـ ــة بـ ــن أميـ ــر  محمـــد بـــن حبيـــب بـ ــو جعفـ أبـ

.هـ، ذي القعدة١٣٦١مطبعة الدائرة لسنة : نشر وطبع) / هـ٢٤٥ت (البغدادي 

دكتــور طـــه جـــابر فيـــاض  : تحقيـــق) / هــــ٦٠٦ت (فخـــر الـــدين الــرازي  / المحــصول  . ٩٤

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٢هــ،  ١٤١٢مؤسـسة الرسـالة لـسنة    : نـشر وطبـع  / العلواني  

.بيروت ـ لبنان

) / هـــ٧٣٢ت (أبــي الفــدا  : تــأليف/ تــاريخ أبــي الفــداء   المختــصر فــي أخبــار البــشر   . ٩٥

/ شركة عالء الـدين للطباعـة والتجليـد    : طبع/ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر       

.بيروت ـ لبنان

أبــي الحــسن علــي بــن الحــسين بــن علــي      : تــأليف/ مــروج الــذهب ومعــدن الجــوهر   . ٩٦

األعلمـي لـسنة   مؤسـسة : نـشر وطبـع  / أميـر مهنـا     : تحقيق) / هـ٣٤٦ت  (المسعودي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١
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ــفينة البحـــــار   . ٩٧ ــشاهرودي   / مـــــستدرك ســـ ــازي الـــ ــي نمـــ ـــ١٤٠٥ت (علـــ ــق ) / هـــ تحقيـــ

مؤسـسة النـشر اإلسـالمي    : نـشر وطبـع  / يد حـسن بـن علـي النمـازي       سالـ : وتصحيح

قدسـة ـ    قم الم/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨التابعة لجماعة المدرسين لسنة 

.إيران

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بـن عبـد اهللا بـن    : تأليف/ المستدرك على الصحيحين    . ٩٨

محمـد بـن حمدويــه بـن نعـيم بــن الحكـم الـضبي الطهمــاني النيـسابوري المعــروف        

دار : نـــشر وطبـــع/ مـــصطفى عبــد القـــادر عطــا   : تحقيـــق) / هـــ ٤٠٥ت (بــابن البيـــع  

.بيروت ـ لبنان/ لطبعة الثانية ا/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية لسنة 

ابــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الحــاكم    : تــأليف/ المــستدرك علــى الــصحيحين  . ٩٩

دار : نــشر وطبــع  / مــصطفى عبــد القــادر عطــا    : تحقيــق ) / هـــ ٤٠٥ت (النيــسابوري 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية لسنة 

حـسين سـليم   : تحقيـق ) / هــ ٣٠٧ت (أبـو يعلـى الموصـلي    : تـأليف / مسند أبي يعلى  . ١٠٠

.دار المأمون للتراث: نشر وطبع/ أسد 

دار : نــشر وطبــع ) / هـــ٢٤١ت (احمــد بــن محمــد بــن حنبــل   : تــأليف/ مــسند أحمــد . ١٠١

.بيروت ـ لبنان/ صادر للطباعة والنشر والتوزيع 

ــاتيح الــــشرائع     . ١٠٢ ــي شــــرح مفــ ــالم فــ ــصابيح الظــ ــأليف/ مــ ــاقر الو : تــ ــد محمــــد بــ حيــ

ــد البهبهـــاني   : تحقيـــق) / هــــ١٢٠٥ت (البهبهـــاني  مؤســـسة العالمـــة المجـــدد الوحيـ

مؤســسة العالمــة المجــدد الوحيــد البهبهــاني رحمــه اهللا     : نــشر وطبــع / رحمــه اهللا 

.الطبعة األولى/ م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لسنة 

ت (المنــسوب لإلمــام الــصادق عليــه الــسالم     / مــصباح الــشريعة ومفتــاح الحقيقــة    . ١٠٣

ـــ١٤٨ ــع ) / هــ ــشر وطبــ ــسنة   : نــ ــي للمطبوعــــات لــ ـــ، ١٤٠٠مؤســــسة األعلمــ / م ١٩٨٠هــ
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املصادر..................................................................................................................٢٢٤

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

الطبعــة ) / هـــ١٤١٣ت (الــسيد الخــوئي  : تــأليف/ مــصباح الفقاهــة فــي المعــامالت   . ١٠٤

قـم المقدسـة   / المطبعة العلميـة  : طبع/ مكتبة الداوري   : نشر/ األولى المحققة   

.ـ إيران

الحــافظ أبــو بكــر عبـــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميـــري         : تــأليف / المــصنف  . ١٠٥

نــشر / الـشيخ حبيــب الـرحمن األعظمـي    : تحقيـق ) / هـــ٢١١ت (اليمـاني الـصنعاني   

جوهــانزبورغ ـ      / الطبعــة األولــى / م ١٨٩١هـــ، ١٣٠٩المجلــس العلمــي لــسنة : وطبــع

.ألمانيا

ــرآن  . ١٠٦ ــأليف/ معــــاني القــ ــاس : تــ ـــ٣٣٨ت (النحــ ــق) / هــ ــد علــــي  الــــشيخ مح: تحقيــ مــ

/ الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩جامعة أم القرآن لسنة   : نشر وطبع / الصابوني  

.المملكة العربية السعودية

شــهاب الــدين أبــو عبــد اهللا يــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي        : تــأليف / معجــم البلــدان  . ١٠٧

بيــروت ـ      / الطبعــة األولــى  / هـــ ١٤٢٨دار صــادر لــسنة  : نــشر) / هـــ٦٢٦ت (الحمــوي 

.لبنان

سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،           : تـأليف / المعجم الكبير   . ١٠٨

نــشر / حمـدي عبــد المجيــد الــسلفي  : تحقيــق) / هـــ٣٦٠ت (أبـو القاســم الطبرانــي  

بيــروت ـ      / الطبعــة األولــى / م ١٩٠١هـــ، ١٣١٩الــدار العربيــة للطباعــة لــسنة  : وطبــع

.لبنان

ــر   . ١٠٩ ــة المعاصــ ــة العربيــ ــم اللغــ ــأليف/ معجــ ــع / الحبيــــب النــــصراوي  : تــ : نــــشر وطبــ

دمـشق ـ   / الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٩هــ،  ١٤٢٩مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة لـسنة      

.سوريا
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٢٢٥...الكوفة يفاإلسالمي للمجتمعالفكريةالبنيةإصالح يفالسالم عليهازينبالعقيلةخطابدور: املبحث السادس

) هــ ٣٩٥ت ) (ابـن فـارس  (أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا      : تأليف/ معجم مقاييس اللغة    . ١١٠

مكتبـة اإلعـالم اإلسـالمي لـسنة     : نشر وطبع/ عبد السالم محمد هارون  : تحقيق/ 

.م١٩٣٨هـ، ١٤٠٤

الطبعــة / دار التربيــة : نــشر/ أبــي الفــرج األصــفهاني  : تــأليف/ مقاتــل الطــالبيين  . ١١١

.بغداد ـ العراق/ األولى 

أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى بــن   / مقتــل اإلمــام الحــسين بــن علــي عليهمــا الــسالم    . ١١٢

نـشر  / كامل سـلمان الجبـوري   : تحقيق) / هـ١٥٧ت (سعيد العامري األزدي الكوفي     

.بيروت/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٢محجة البيضاء لسنة دار ال: وطبع

ــهر آشـــوب   : تـــأليف / مناقـــب آل أبـــي طالـــب   . ١١٣ تـــصحيح وشـــرح   ) / هــــ ٥٨٨ت (ابـــن شـ

المكتبـة الحيدريـة لـسنة    : نشر وطبع/ لجنة من أساتذة النجف األشرف       : ومقابلة

.النجف األشرف ـ العراق/ م ١٩٥٦هـ، ١٣٧٦

دار : نـشر / إمـام عبـد الفتـاح    . ترجمة د/ هيجل : تأليف/ موسوعة العلوم النفسية  . ١١٤

.بيروت/ الطبعة الثالثة / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨التنوير لسنة 

: تحقيــق) / هـــ٥٤٨ت (أبــي الفــتح الــشهرستاني  : تــأليف/ موســوعة الملــل والنحــل  . ١١٥

.بيروت ـ لبنان/ دار المعرفة : نشر وطبع/ محمد سيد كيالني 

ــرآن   . ١١٦ ــسير القــ ــي تفــ ــزان فــ ــأليف/ الميــ ــائي   :تــ ــسين الطباطبــ ــد حــ ــسيد محمــ ت (الــ

ــق) / هـــــ١٤٠٢ ــشيخ حــــسين األعلمــــي  : تحقيــ ــسة األعلمــــي  : نــــشر وطبــــع / الــ مؤســ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧للمطبوعات لسنة 

ت (الـــسيد محمــــد بـــن عقيـــل بــــن عبـــد اهللا العلــــوي     : تــــأليف/ النـــصائح الكافيـــة   . ١١٧

الطبعـة األولـى   / هـ ١٤١٢طباعة والنشر لسنة  دار الثقافة لل  : نشر وطبع ) / هـ١٣٥٠

.قم المقدسة ـ إيران/ 
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املصادر..................................................................................................................٢٢٦

مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد   : تأليف/ النهاية في غريب الحديث    . ١١٨

نــشر  / طــاهر أحمــد الــزاوي   : تحقيــق) / هـــ٦٠٦ت (الــشيباني الجــزري ابــن األثيــر    

ــع ــع لـــسنة    : وطبـ ــة والنـــشر والتوزيـ ــماعيليان للطباعـ ـــ، ١٣٨٤مؤســـسة إسـ / م ١٩٦٥هـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الرابعة 

ــة    . ١١٩ ــج البالغـ ــستدرك نهـ ــي مـ ــسعادة فـ ــج الـ ــأليف/ نهـ ــودي  : تـ ــشيخ المحمـ نـــشر /  الـ

.بيروت ـ لبنان/ مؤسسة األعلمي للمطبوعات : وطبع

ــته بـــين اخـــتالف    . ١٢٠ وفـــاة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم وموضـــع قبـــره وروضـ

قــسم الــشؤون : نــشر/ الحــسني لالــسيد نبيــ: تــأليف/ ه أصــحابه واســتمالك أزواجــ 

مؤســسة  : طبــع / الفكريــة والثقافيــة للعتبــة الحــسينية المقدســة كــربالء، العــراق       

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠١٤هـ، ١٤٣٥األعلمي لسنة 

/ دار الثقافـة  : نـشر / إحسان عبـاس   : تحقيق/ ابن خلكان   : تأليف/ وفيات األعيان   . ١٢١

.ت ـ لبنانبيرو

سيد علي جمـال أشـرف   : تحقيق/ القندوزي  : تأليف/ ينابيع المودة لذوي القربى     . ١٢٢

.ىالطبعة األول/ هـ ١٤١٦دار األسوة للطباعة والنشر لسنة : نشر وطبع/ الحسني
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٢٢٧

احملتويات
٥................................................................................اإلهداء

٦......................................................................مقدمة الكتاب

املبحث األول

مصطلح اخلطاب الديين، ما هو؟
١٣...................كما قدمه اللغويون واملفسرون) اخلطاب(لفظ : املسألة األوىل

١٣.............................................................................................الخطاب لغة: أوًال

١٥........................................................................الخطاب َّـ القرآن الكريم: ثانيًا

١٥...........................................................................................:ألف
١٦............................................................................................: باء

٢٤..........................................................................................:جيم
٢٤...........................................................................................:دال
٢٥...........................................................................................: هاء

٢٥.......................................................................................ما هي الخطابة؟: ثالثًا

٢٧............ين كي يتصف به اخلطاب فيكون دينياً؟ما هو الد: املسألة الثانية
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٢٢٨

٢٩.............................................................................................تعريف الدين: أوًال

٣٣..............................................االتجاهات اِّـعاصرة لبيان معنى الدين وفهمه: ثانيا

٣٤..........................................فكرة الدين بمنظار رأسمالي برجوازي   : ألف
٣٥......................................................التفسير األنثروبولجي للدين    : باء

٣٦.........................................النظرية االجتماعية في تفسير الدين      : جيم

املبحث الثاني

مرجعية اخلطاب الديين ومناهله
٤١.................................اب الدييندور القرآن يف مرجعية اخلط: املسألة األوىل
٤٤...........................دور السنة النبوية يف مرجعية اخلطاب الديين: املسألة الثانية
٤٩...............................دور السلف يف مرجعية اخلطاب الديين: املسألة الثالثة

٤٩..............................................................................................السلف لغة: أوًال

٥٠...........................................................................السلف اصطالحًا وفقها: ثانيًا

ف بعـض علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة َّـ حـصر الخيـة َّـ أهـل القـرون               توق: ثالثًا

٥٥..................................................................................................الثالثة األوُّـ

٥٦............................................................ــ قال ابن حجر العسقالني   ١
٥٧.......................................................................ر ــ قال ابن عبد الب  ٢
٥٨..................................................ــ قال المناوي والكالباذي وغيرهما  ٣
٥٨..........................................................................ــ قال السرخسي   ٤
٥٨...........................................................................ــ قال ابن تيمية  ٥
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٢٢٩

املبحث الثالث

آليات فهم النص وبناء اخلطاب الديين
٦٨............................................................كتمان احلقائق: أوًال
٦٨..................................................العلم الغائب ونقصان املعرفة: ثانياً
٧١.......................ذريعة االجتهاد اخلاطئ وصريح خمالفته للقرآن والسنة: ثالثاً

املبحث الرابع

تقديس النص أم نص القداسة ودوران اخلطاب الديين بينهما
٨١...........................................القداسة الذاتية واإللتصاقية: املسألة األوىل

٨٨.....................القداسة بني مقتضيات امللك ومقتضيات الدين: ملسألة الثانيةا
٩١......................................إعمال العقل أم حاكمية اجلهل: املسألة الثالثة

بي صلى اهللا عليه وآله وسـلم يـنص علـى كفـر أحـد الـصحابة              إن الن : الشاهد األول 

٩٢....................................وأبو بكر وعمر ينصان على إيمانه اجتهادًا فيخالفان أمره

ما رواه البخاري َّـ اتهام الصحابي ذي الخويصرة لرسـول اهللا صـلى        : الشاهد الثاني 

٩٦...........................................................وآله وسلم بالظلم والعياذ باهللاهللا عليه

املبحث اخلامس

جتديد اخلطاب الديين أم جتديد البنية الفكرية واملعرفية؟
١٠٣..............................اذ اخلطاب الديين وسيلة لبلوغ السلطةاخت: املسألة األوىل
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٢٣٠

استخدام الخطاب الديني َّـ حسم أمر البيعـة َّـ مجتمـع الكوفـة        : الشاهد األول 

١٠٥.................ب عائشة وعمار بن ياسر وتباين قوة تأث هذه الخطابات َّـ الناس

اســتخدام الخطــاب الــديني َّـ خــروج طلحــة والــزب لحــرب أمــ   : الــشاهد الثــاني

١١٢..................اِّـؤمن اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم والهدف بلوغ السلطة

استخدام عبد اهللا بن الزب لوسيلة الخطاب الديني َّـ حربه ألم : لثالثالشاهد ا 

اإلمام علي عليه السالم ألجل تولي أمر اِّـسلم ١١٤..................................اِّـؤمن

١١٦.......................................................ــ تغييره لبناء الكعبة المشرفة  ١
١١٧..........ــ حبسه لعبد اهللا بن عباس وولده في الشعب واضرامه النار عليهم            ٢
١١٧.....................................ــ تركه للصالة على محمد وآله أربعين جمعة      ٣
١١٧..............................ــ محاربته الشديدة لحبر األمة عبد اهللا بن عباس          ٤
١١٨.............................................ــ نفيه لعبد اهللا بن عباس الى الطائف      ٥

اعرف الدين تعرف أهله، وهبم يتم التجديد يف اخلطاب الـديين الـذي        : لثالثةاملسألة ا 
١١٩...................................................سنه النيب صلى ا عليه وآله وسلم

١٢٠............................................من هم أهل الدين الذين عّرفهم القرآن للناس؟: أوًال

١٢٣...........................................ــ إنهم مطهرون من اآلثام وكل شيء قذر       ١
١٢٣................................................................ــ العلم بالقرآن والسنة   ٢
١٢٤..................................................................................ــ الصدق ٣

خ ما نستدل به على معرفة الـدين وأهلـه مـا كتبـه أمـ اِّــؤمن علـي عليـه                 : ثانيًا

السالم إُّـ خاصة أصحابه وشيعته وفيه وصية رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه      

١٢٧............................................................................................................وسلم
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٢٣١

املبحث السادس

دور خطاب العقيلة زينب عليها السالم يف إصالح البنية الفكرية للمجتمع 

اإلسالمي يف الكوفة
١٣٩................................من هي العقيلة زينب عليها السالم؟: املسألة األوىل
١٤١مقومات اإلصالح للبنية الفكرية يف خطاهبا الديين تمع الكوفة: املسألة الثانية

١٤٢...................)Inter cultural communication(الصدمة الثقافية : األداة األوىل
١٤٢............................................................تعريف مصطلح الصدمة الثقافية: أوًال

١٤٣.........................جذور الصدمة الثقافية تعود للقرن األول للهجرة النبوية: ثانيًا

١٤٦.........................................استرعاء االنتباه الجماهيري    :  األداة الثانية
١٥١.......................................................النافذة االنفعالية   : األداة الثالثة
١٥٣............................................المنظور التطوري النفسي  : األداة الرابعة

١٦١....................................بث الروح في الضمير الجمعي  : األداة الخامسة 

١٦٥.............................................................................تحريك نبض التوحيد: أوًال

١٦٦.................بنوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تسبى بيد اِّـسلم: ثانيًا

١٦٧....................................تقتلون الطيب األخيار وتتولون الخبيث األشرار: ثالثًا

١٦٨.......................................................التعزير النفسي   : األداة السادسة 

١٦٨............................................................................................التعزير لغة: أوًال

١٦٨................................................................................تعزير عند الفقهاءال: ثانيًا

تــشخيص الرذائـــل التــي أصـــابت أهــل الكوفــة إلـــى أخــالق فرديـــة      : األداة الــسابعة 
١٧٢................................واجتماعية وأن اإلصالح يبدأ بالفرد قبل المجتمع   

١٧٤....................................تجمير المشاعر واصدام النفوس    : األداة الثامنة 
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تعظــيم حرمــة أهــل البيــت علــيهم الــسالم وبيــان مقــامهم عنــد اهللا  : األداة التاســعة
١٧٦......................................................ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      

١٨٢............إظهار عقوبة قتل العترة النبوية في الدنيا واآلخرة       : األداة العاشرة 
حرمــة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم فــي حرمــة عترتــه     : األداة الحاديــة عــشرة

١٨٤................................عند اهللا تعالى كآثار جريمة الشرك       وإن آثار هتكها 

كيــف اســتطاعت العقيلــة زينــب عليــه الــسالم خبطاهبــا الــديين تغــيري     : املــسألة الثالثــة 
١٩٠...............................................االجتاهات والقيم يف اتمع الكويف؟

١٩٢...........................................................................مفهوم االتجاه وتعريفه: أوًال

شواهد ظهـور االسـتجابة اِّــسيطرة وتغـي االتجـاه َّـ اِّـجتمـع الكـوَّـ بعـد            : ثانيًا

١٩٨.................................................................خطاب العقيلة زينب عليها السالم

١٩٨................................التغيير العام في سلوك أهل الكوفة   : الشاهد األول 
ارتفاع صوت الناس بالبكاء حينما خـاطبهم اإلمـام زيـن العابـدين     : الشاهد الثاني 

١٩٩.................................................................................عليه السالم  
٢٠٠...........................................حسبك يا ابنة الطاهرين      :  الشاهد الثالث 
تفجــر شــرارة االنتفاضــة علــى والــي الكوفــة بلــسان عبــد اهللا بــن        : الــشاهد الرابــع 

٢٠٠...............................................................................عفيف األزدي
قائد جيش الكوفة يظهر ندمـه وخـسرانه فـي طاعتـه البـن زيـاد      : الشاهد الخامس 

................................................................................................٢٠٢

الـديني  اجتماع اِّـكونات األساسية لالتجاه النفسي نحو العة بفعل الخطاب    : ثالثا

٢٠٣............................................................................للعقيلة زينب عليها السالم

٢٠٤........................................................المكون المعرفي: المكون األول
٢٠٥.........................................المكون الوجداني االنفعالي   : المكون الثاني
٢٠٦.............................................المكون النزعي السلوكي   : المكون الثالث

٢٠٩..............................................................................املصادر
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قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ
نية املقدسةيف العتبة احلسي
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالتراثالمالئكة في  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
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التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي مة الزهراء عليها السالمأسرار فضائل فاط  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم هعليـ طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي ضوء الكتاب والسنةعلم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على   
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي مالئكةخادم االمام الحسين عليه السالم شريك ال  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–برد السالم المجاب   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  
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  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  ــ الطبعة الثانية ــالمرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي س اإلمامة وراء سحب الغيبشم  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
رالمظف

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي
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أنمار معاد المظفر: تحقيق
ال الدين ميثم بن قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كم

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني
بين سلطة الشريعة وشريعة عليها السالمباب فاطمة 

السلطة

 

السيد علي الشهرستاني ن عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالءتربة الحسي  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات م ومستقبل الدعوةالنبي صلى اهللا عليه وآله وسل  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني
A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life

History
 

دكاظمالسيد محم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

يد نبيل الحسنيالس استنطاق آية الغار  
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